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 مقدمة: 

هد القرن العشرون عدة ربوالت جذرية مست العامل بكاملو حيث ذبلت أىم ىذه التطورات يف لقد ش
ظهور ما يسمى بالتقنيات احلديثة لإلعالم ادلتمثلة يف خمتلف األجهزة وكافة ادلعطيات ومبتكرات العصر من 

اع البشرية، إذ مست شىت وسائل اإلعالم واإلتصال واليت اذبهت خبدمة خمتلف ادليادين العلمية وإىل كافة أنو 
 .مناىي احلياة اإلنسانية

لقد نتج عن التحوالت التكنولوجية احلديثة ادلتالحقة، وما أنتجتو من وسائل االتصال متطورة وضعا  
مجيع احلدود وادلسافات وتقاربت فيو القارات وتشابكت فيو الثقافات، إذ أصبح  وألغيت فيدا، اتصاليا كونيا جدي
ستخدام ىذه التقنيات احلديثة متزايد يف تطبيقات متنوعة يف مجيع اجملاالت، باخلصوص رلال اإلعتماد على ا

اإلعالم الذي أصبح يشغل مساحة واسعة يف حياة اإلنسان ادلعاصر الذي يعتمد عليو يف احلصول على ادلعلومات 
عاصر باإلعالم، إذا نظرنا اإلنسان ادل وتوفري الراحة الذىنية وادلتعة الفنية يف بعض األحيان، ويظهر مدى قوة إرتباط

إىل طول الفًتة اليت يقضيها الفرد العادي من حياتو اليومية دلشاىدة التلفزيون، ومتابعة الربامج التلفزيونية العادلية 
 الغوص يف الشبكة العنكبوتية للبحث عن ادلزيد من وكذا برامج اإلذاعات، مطالعة الصحف واجملالت، مث

 عطيات اليت تدفع بادلتصفح على ددمااها ادلتعددة إىل الجلوس لساعات دون ملل.ادلعلومات وادل
وىذا إن دل فغنو يدل على أن اإلعالم ىو أحد حقائق احلياة ادلعاصرة اليت ال ميكن لإلنسان اإلستغناء 

 عنها.
قدمتها التلفزيون باتت البشرية تدين يف جانب كبري من أنشطتها اليومية إىل ىذه الوسائل اإلعالمية ويف م

والصورة يف نقل وإلعتماده على عنصر الصوت  دلا ذلذه الوسائل قدرة على التأثري والتغيري للمواقف واإلذباىات
 ادلضامني اإلعالمية. 

إمنا صنعتو ىذه الوسيلة دالل فًتة وجيزة من الزمن، عجزت عن فعلو باقي وسائل اإلعالم الجماىريية 
دالل عقود طويلة من العمل، إذ إمتدت وظائفها لتشمل كل أوجو النشاط اإلنساين باإلضافة إىل قدرات ىائلة 

 يف رلال نقل البيانات واألدبار من حيث السرعة واإلتقان. 
أن تقنيات التلفزيون احلديثة قد أدت بالفعل إىل تغريات ملموسة ليس يف جانب الشكل  ومن ادلعلوم

الربارلي فحسب، بل ولدت معها أساليب فنية جديدة يف كيفية كتابة وإعداد الربامج التلفزيونية العامة وادلتخصصة 
 لفزيوين شكال ومضمونا. وباألدص التقنيات الجديدة اليت أددلت يف اجملال اإلعالمي حسنت من العمل الت

ومع زيادة التطورات إزدادت ادلنافسة لتقدمي ددمة برارلية يف فضاء إعالمي مفتوح لالستحواذ على أكرب 
 عدد ممكن من ادلشاىدين ومن مث ربقيق أىداف اليت تصبو إليها.

التلفزيوين بشكل  إن زيادة ادلعلومات وظهور التقنيات احلديثة ذلما دور فعال يف ربسني العمل اإلعالمي 
 كامل فهي مكونات تؤثر وتتأثر مباشرة.
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التلفزيون وسيلة أكثر ويف ظل كل ىذه التغريات اليت يشهدىا العامل عامة والجزائر داصة، واليت جعلت 

أمهية من الوسائل اإلعالمية األدرى لكوهنا ادلصدر األول للمعلومة، وبذلك ربتل الوظيفة الربارلية صدارة اإلىتمام 
يف رلال العمل التلفزيوين الجزائري اليت تعتمد يف رلملها على التقنيات احلديثة اليت استفادت منها يف السنوات 

 األدرية بشكل تدرجيي قصد ربسني األداء وتقدمي ددمة برارلية متميزة ربوز إىتمام الجمهور شكال ومضمونا. 
ت االتصالية التلفزيونية معتمدين على دطة وسنحاول يف دراستنا ىذه أن نسلط الضوء على أثر ادلهارا

 حبثية مقدمة كاآليت: 
حيث تناولنا يف الفصل األول ادلهارات اإلتصالية دلقدمي الربامج التلفزيونية وقد قسم ىذا الفصل إىل سبع 

 تمثلة يف أمهية اإلستماع وأىدافومباحث، فادلبحث األول يتناول مهارة االستماع ويتضمن ست مطالب وادل
 عناصره، متطلباتو،أنواعو ومعوقاتو.

  منا يف ذلك أربع مطالب واليت تكمن يف مفهوم احلديثضأما ادلبحث الثاين تناولنا مهارة احليث مت
 أمهيتو، مراحل التخطيط للحديث الجيد، مسات ادلتحدث الناجح وكذا مستلزمات احلديث ادلؤثر.

ؤال وطبيعتو سويتضمن مخس مطالب تشمل مفهوم ال أما ادلبحث الثالث قد تناولنا فيو مهارة السؤال
 أمهيتو، وظائف وأنواعو.

بينما ادلبحث الرابع فقد تناولنا فيو مهارة القراءة ويضم مخس مطالب ربدثنا فيها عن مفهوم القراءة 
 .ربسينها....إخلوادلهارات الالزمة ذلا 

أما ادلبحث اخلامس فتناولنا فيو مهارة الكتابة ويتضمن يف ذلك ثالث مطالب مشلت أمهيت الكتابة 
 والقواعد العامة ذلا وكذا التخطيط للكتابة ادلؤثرة. 

أما ادلبحث السادس قد تناولنا فيو ادلهارة الجسدية ربتوي على مخس مطالب ذكرنا فيها النظريات اخلاصة 
 دبقدمي الربامج.

ا ادلبحث السابع واألدري قد تناولنا فيو مهارة اللقاء متضمنا سبع مطالب ذكرنا فيها مراحل اللقاء بينم
 للمقدم الناجح. 

أما عن الفصل الثاين فتناولنا فيو العمل التلفزيوين حيث قسمناه إىل مبحثني، فتناولنا يف ادلبحث األول 
اإلحتياجات الصحفية الالزمة، مميزات الصحفي ست مطالب مشلت األداء الصحفي ومقدم الربامج ويتضمن 

 التلفزيوين الناجح، أبرز مسات مقدم الربامج التلفزيونية ومقوماتو وكذا جل أعضاء فريق العمل التلفزيوين.
بينما تناولنا يف ادلبحث الثاين الربنامج التلفزيوين والذي يضم ست مطالب ربتوي على تعريف الربنامج 

 مكوناتو، أىم فواليو، معايري وعوامل جناحو وكذا متطلبات إنتاجو ودطوات صناعتو . التلفزيوين، أنواعو،
وقد دصصنا الفصل الرابع واألدري للجانب التطبيقي حيث استخدمنا استمارة استبيان، قمنا بتوزيعها 

تتضمن ايقاف حبثنا  على أفراد العينة مث ربليل البيانات ادليدانية واستخالص النتائج العامة لتنتهي خبامتة كلية
 ودالصة ىذه الدراسة. 



 

 اإلطــــــــــار النظـــــــــــــــــــري  
 



 

 الفصل األول: 

 منهجيتها إطار الدراسة و
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 كشاالية  اإل 

فرد والتعدد على مجيع كما يشكل اإلعالم زلورا أساسيا يف عصرنا الراىن دلا لو من خصائص التنوع الت
 حتملو من رسالة رلتمعيةما األفكار والتوجيهات والرؤى ادلتعددة و ادليادين فهو فناة ناقلة دلختلف األصعدة و 

بناء جديد جتماعية اليت أعطت صياغة جديدة و ، االسلتلف السياقات التارخيية فالتحدث عن اإلعالم يعود بنا إذل
 لإلعالم يف سلتلف تطور مراحل البشرية.

اإلعالمي باألخص  الثة بفعالية يف إصلاح العمللقد سامهت التكنولوجيا الرقمية اليت جاءت يف األلفية الثو 
ألمر الذي ، ا12طت قفزة نوعية يف ىذا اجملال باعتبارىا ثورة حقيقية يف رلال ادلعلوماتية للقرن أعالتلفزيوين، و 

بالتارل عمل تكريس احلتمية أكد بأن الوسيلة ىي الرسالة ، و  عندما "كلوهانماركشال ما "أكده الباحث 
احتياجات اجلمهور يدة و متالئمة و متطلبات العصر و حيث خلقت التكنولوجيا احلديثة ظروفا جدالتكنولوجية 

ادلكانية، األمر الذي تخطية بذلك كل احلدود الزمانية و ادلتتبع دلضامُت الوسائل اإلعالمية مبختلف زلاورىا ، م
 جعلها تفرض رىانات جديدة يف اجملال اإلعالمي لتصبح بذلك حتمية حقيقية.

بفعالية قصوى، قد أدى إذل تطور الطرح َت العمل التلفزيوين بشكل سريع و إن مسامهة التقنية الرقمية يف س
 الربارلي ادلتنوع الذي خيدم بدوره فئة اجلماىَت العريضة يف كل بقاع العادل.

تتبع الدائم تطلعاهتا، فادلة و متعددة حسب أذواق اجلماىَت و كما اإلنتاج الربامج يقدم لنا قضايا سلتلف
للربامج و احلصص التلفزيونية يالحظ اختالف العروض ادلقدمة حسب ما توفره الوسائط ادلتعددة من تقنيات 

االتصال متغَت منط عرض و مستحدثة إلعداد تلك الربامج حيث مكنت إسهامات التكنولوجيا احلديثة لإلعالم 
 احلصص التلفزيونية.

ثر من أربعُت عاما كانت تتجمع مساءا حول أجهزة التلفزيون دلشاىدة فالناس يف مجيع أضلاء العادل منذ أك
نشرات األخبار و مشاىدة تفاصيل ما مسعوا عنو من خالل الراديو أو قراءتو يف الصحف و ىذا يف حد ذاتو 

نهم دوه بأعيجعل جلهاز التلفزيون القول الفصل و الكلمة األخَتة بُت ما يصدقو الناس و يقتنعون بو ألهنم شاى
 ون يف تصديقو ألهنم دل يروه.لشكتبُت ما يو 

التكوين و أدائنا على الدوام فإننا صلد التدريب ننا يف منافسة دائمة و متواصلة وأننا نسعى إذل تطوير ذاتنا و أل
 كادر حتسُت ادلهارات فإن ىذه الدورة اليت تضع اإلحساس النموذجي لتمكُتالسبيل األمثل لتطوير اخلربات و  مها

ة دلواكبة تطورات علوم االتصال على صلليكونوا شليزين بعملهم و  عديهامالربامج و  حتديدا شرحية مقدميالتلفزيون و 
 فنون التحرير والتقدمي التلفزيوين.و 

تصال األخرى حيث يتطلب حساسا مقارنة بوسائل االمعقدا و التلفزيوين عمال ضخما و  حيث يعترب العمل
 عمز ادلمرورا بادلقدمُت للمادة يوين بدءا بادلعدين واحملررين و العاملُت يف احلقل التلفز تفاعال  بُت سلتلف تكامال و 

الفننُت لتصل ادلادة عرب على كادر فٍت يتمثل بادلهندسُت و التحضَتات سلرجا يشرف ليعضد تلك اإلجراءات و 
 الشاشة الصغَتة للمتلقي.
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تشهده ىذه الوسائط من تطور مذىل يف الثورة مازالت الشاشة الصغَتة من أىم وسائط االتصال رغم ما 

 انفجارىا بكل ما تعنيو من تقارب عادلي يضع ادلعلومة و اخلرب والتسلية يف ادلتناول. تعيش اليومالتكنولوجية اليت 
عدم احتياج ادلتلقي ائط االتصال بسبب سهولة التلقي و مازال التلفزيون حيافظ على مكانتو يف صدارة وس

إذل بذل رلهود االستقبال الرسالة اإلعالمية، كما أن التلفزيون جيعلو ال يبذل عناءا للوصول إذل ما يريده ألن 
نة واألفضلية ىو القنوات مجيعا يف ادلتناول و ىي متنوعة و تليب كافة االىتمامات ،إن ما يضع التلفزيون هبذا ادلكا

الغالء النسيب ألجهزة و  باألنًتنتناس مجيعا من استخدام التقنيات األخرى ادلتمثلة عدم دتكن السهولة الولوج و 
 خربات قد ال تتوفر للجميع. ما يتطلب االستقبال من مهارات و  احلواسيب و

الوسيلة كما تعترب مهارات االتصال كأحد أىم مقومات العمل اإلعالمي، حيث تعترب الكلمات ىي 
 ءاهنإلكن التعابَت للجسد و ادلتناغمة مع الكالم تستطيع أيضا أن تعرب ب، و اآلخرين األفضل إليصال رسائلك إذل

 .ما يقولو الطرف اآلخرتريد قولو و عما
دراك راق ناتج عن إىي عبارة عن ، بل علم و قراءة اآلخرين ليست فنا إن القدرة على تنمية مهارات

 السعادة.ادلشاعر، مثل اخلوف أو الغضب أو مع احلواس و  التآلف
التنسيق لعملية السيطرة و تعبَتات وجهو ما ىي إال نتيجة إن نربة صوت الشخص و ىيئة و وضع جسمو و 

 ادلعقد بُت مجيع أجزاء اجلسم اليت يقوم هبا ادلخ.
إثنان منهما الكالم و الصوت يتم معاجلتها دتت معاجلتها داخل ادلخ،  لالتصالىناك ثالث عناصر رئيسية 

إدياءات و  اجلسمحركات جيب أن يكون على ادلظهر العام و  الًتكيز، و تم معاجلة حركات اجلسم بصريامسعيا، بينما ي
 الوجو و األطراف.

ة بُت تعدد ادلهارات االتصالية واإلعالمية الناجحة إذل ظهور تنافس كبَت يف الساحة اإلعالميىذا ما أدى و 
، وىذا ما جيعلنا مج اإلعالمي وباألخص التلفزيوينالربا ذلذا سنحاول الكشف عن أىم ادلهارات االتصالية دلقدميو 

 نطرح التساؤل ادلركزي التارل: 
 الرسالة اإلعالمية؟فاعلية مدى تأثيرها على ية لمقدمي البرامج التلفزيونية و فيما تتمثل المهارات االتصال

 األسئلة الفرعية  
 تتدرج من ىذه اإلشكالية األسئلة الفرعية التالية:

 أبرز ادلهارات االتصالية الواجب توفرىا لدى مقدم الربامج التلفزيونية؟ماىي  
 ىل يؤثر متغَت السن و اجلنس على اختيار الطالب اجلامعي دلختلف الربامج التلفزيونية؟ 
 ماىي أمناط وعادات مشاىدة التلفزيون من قبل الطالب اجلامعي؟ 
 تصارل لدى الطالب اجلامعي؟اإل نية على السلوكمستويات تأثَت الربامج التلفزيو ماىي  
 ما مدى تأثَت ادلهارات االتصالية على فعالية الرسالة اإلعالمية وانعكاساهتا على الطالب اجلامعي؟  
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   أهمية الدراسة 

من نتائج مبا ديكن أن حيققو حد ذاتو وعلى قيمتو العلمية، و  تتوقف أمهية الدراسة على أمهية ادلوضوع يف
ىذه الدراسة سنتناول حتديد قيمة ادلهارات ديكن االستفادة منها، وعلى ماحتققو من نفع للعلم وللباحث، و 
 االتصالية دلقدمي الربامج و ما مدى تأثَتىا على الرسالة اإلعالمية . 

وقيمة  ز ألمهيةإبرامباشرا بالواقع االجتماعي و  اتصاالتكمن كذلك أمهيتها يف فهم ىذه ادلشكلة ادلتصلة و 
من  يثةدتطويرىا يف ظل التطور التقٍت للمهارات االتصالية اليت تتطلب إمكانيات إعالمية حالرسالة اإلعالمية و 

مر الذي يؤدي إثارة آفاق األ ،إلقاء أضواء أكثر تفصيال على جوانبها ادلختلفةخالل إعطاء تفسَت علمي ذلا و 
االستفادة بنتائج ىذه الدراسة من قبل ها و تشاقمنفرصا لدراستها و  ت أخرى شلا يتيحمشكالجديدة ويرز أسئلة و 
 :ادلهتمُت هبذا ادلوضوع

ادلسامهة يف تعزيز أثر ادلهارات االتصالية على أداء مقدمي الربامج التلفزيونية من خالل تطبيق النتائج اليت  
 يتم التوصل إليها.

و اليت يتمتع هبا ادلقدم الناجح يف عملو اإلعالمي  االتصاليةزلاولة إلقاء الضوء على أنواع ادلهارات  
 مدى تفاعل اجلمهور مع تلك الرسالة اإلعالمية.و 
تقدم رلموعة من اإلقًتاحات و التوصيات و اليت تساعد يف تعزيز دور التقنيات االتصالية يف العمل  

 الصحفي.
            ار متغَتات أخرى بالتقدمي الربارليين يف إطداإلىتمام بدراسة ادلهارات االتصالية لدى ادلقدمُت و ادلع 

 أو اإلعداد الوثائقي و غَتىا من ادلهارات للمقدمُت.
 معرفة مدى إمتالك مقدمي الربامج التلفزيونية للمهارات اإلتصالية واعتمادىم عليها. 
التلفزيونات  تركيز الدراسة على األداء الصحفي خاصة والعمل اإلعالمي عامة دلا ذلا من أمهية سواء يف 

 العادل أو التلفزيون اجلزائري.
كذلك تظهر أمهي ىذه الدراسة من خالل حداثة ادلوضوع وسلتلف عناصره، حيث مث اجلمع بُت  

 متغَتات ذات أمهية بالغة يف الوقت الراىن و ادلرتبطة بالعمل التلفزيوين.
عالمية من أجل الدخول إذل عصر كوهنا مطلوبة يف الوقت احلارل ومدى احلاجة إذل تطوير ادلؤسسات اإل 

 ادلعلومات.
اختيار التلفزيون كوسيلة إعالمية دلا ذلذه الوسيلة من أمهية بفضل تركيبتها الثالثية ادلتفردة وىي اجلمع بُت  

 النص، الصوت والصورة واحتالل األداء الصحفي صدارة اإلىتمام يف رلال العمل التلفزيوين. 
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  أهداف الدراسة 

و يهدف رلال البحث العلمي رلال واسع تتعدد أىدافو و معطياتو و أي باحث عند تنبيو حبث معُت فه إن
انطالقا من ىذا هتدف و إزالة الضبابية اليت حتيط بادلوضوع الذي يريد معاجلتو و  ،واء عطشو ادلعريفر من وراءه إذل إ

 ىذه الدراسة إذل حتقيق األىداف اآلتية: 
توظيفها يف العمل التلفزيوين )اإلعالمي( مع الًتكيز امل حول ادلهارات االتصالية و ع شرجدلتزويد الطلبة  .2

ل الشروع يف رلاتفيد الطالب حُت التخرج و اليت االتصال جد مهمة يف ميدان علوم اإلعالم و على نقاط 
 العملية للربامج. العمل اإلعالمي والتلفزيوين وادلعاجلة النظرية و 

تساعده يف  اليتمعرفة سلتلف أنواع ادلهارات االتصالية احلديثة اليت يتمتع هبا مقدم الربنامج التلفزيوين  .1
 عرض و تقدمي الربنامج بصورة ذلا تأثَت كبَت على فاعلية الرسالة اإلعالمية. 

 فيو.تناول موضوع ادلهارات االتصالية يف العمل التلفزيوين من كل اجلوانب اإلعالمية والتوسع  .3
ن يرغب يف شللغَتىم ليل لطلبة اإلعالم و دنوعية اليت تكون خَت باجلامعة اجلزائرية بدراسة  مكتبةإثراء  .4

 االطالع على األمور ادلستجدة يف القطاع السمعي البصري يف اجلزائر.
 كذا نقاط العجزالدراسة بغية كشف عوامل النجاح و الوصول إذل نتائج حتليلية شاملة حول موضوع قيد  .5

 اخلاصة هبذا اجملال و اليت دتكن الدارسُت القادمُت من التوسع فيها. 
ة  ادلعتمدة يف العمل اإلعالمي وإبراز قيمة ىذه التعرف على ادلفاىيم األساسية للمهارات االتصالي .6

 حتسُت عملية األداء الصحفي ) أداء مقدم الربنامج( .يف ادلهارات 
ات االتصالية كمكونة أساسية لألداء الصحفي الناجح اخلاص بالعمل إبراز الدور ادلهم الذي تلعبو ادلهار  .7

 تقوية قدرات الدول يف ىذا اجملال. إذل اجملتمع و اإلعالمي و التشجيع على استمرار نشر ىذه ادلهارات 
 التدريب على منهجية البحث وطريقة إصلاز ادلذكرات . .8
 وجود مهارات االتصال عند مقدم الربامج. وجود أو عدم نالكشف ع .9

 : اليت تتمثل يفإذل أىداف علمية و باإلضافة
اء ىذا التخصص يف علوم لو بقليل يف إثر ي يساىم و أن يكون ىذا البحث دلسة من دلسات البحث العلم .2

 تكنولوجيا االتصال.اإلعالم و 
 لنيل شهادة ادلاجيسًت .كتكملة عا للخوف يف رلال البحث العلمي و أن يكون ىذا البحث داف .1
 أن حياول ىذا البحث الكشف على مدى حدوث الظاىرة. .3
التثبيت من حقيقة الدور الذي تقوم بو ادلهارات االتصالية دلقدمي الربامج على مستوى الوسط  .4

 اإلعالمي. 
 .ل عصر تكنولوجيا االتصال احلديثةزلاولة الوصول إذل مستقبل الرسالة اإلعالمية يف ظ .5
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 اختيار الموضوع   أسباب 

، تأثَتىا على  المهارات االتصالية لمقدمي البرامج التلفزيونيةتعود أسباب اختيارنا لدراسة ادلوضوع 
 الرسالة اإلعالمية :

 :خرى ذاتية ديكن تلخيصها فيما يليإذل أسباب موضوعية و أ
 األسباب الموضوعية   . أ

 .عالقة البحث بالتخصصية العلمية 
ادلرتبطة باإلعالميُت من مقدمُت وسلرجُت ومعدين وصحفيُت ومدى تأثَتىا  االتصالية ادلهاراتتنامي دور  

 على اجلمهور ادلتلقي. 
ادلهارات االتصالية يف األداء الصحفي و مدى تأثَتىا على فاعلية الرسالة الدور الكبَت الذي تلعبو  

 اإلعالمية ) اجلمهور ادلتلقي(.
 اليت تناولت ىذا ادلوضوع.قلة الدراسات النظرية و التطبيقية  
س رلال ادلهارات االتصالية يف العمل التلفزيوين و زلاولة التعرف على سلتلف اآلثار اليت معاجلة ادلوضوع مب 

تًتكها ىذه ادلهارات على مستوى األداء الصحفي )اجلزائري( و اليت مازالت معادلو غَت واضحة يف ظل 
 حداثة ادلوضوع.

 ادلهارات االتصالية دلقدمي الربامج.معرفة آراء اجملتمع حول  
 التعرف على كيفية إعداد الرسالة اإلعالمية. 
 قلة األحباث و الدراسات األكادديية يف ىذا اجملال.  

 األسباب الذاتية    . ب
 .لصلة بالعمل اإلعالمي التلفزيوينلدراسة ادلواضيع ذات ا وارتباط البحث باىتمامي الشخصي و ميول 
 .ىتماميإمعي البصري الذي يأخذ كل البحت يف رلال اإلعالم السرغبيت يف مواصلة  
ربنامج التلفزيوين على حب اإلطالع عن قرب على مدى تأثَت ادلهارات االتصالية اليت يتمتع هبا مقدم ال 

 .ادليدانية ادلتلقُت للعمل التلفزيوين من خالل الدراسةاجلمهور و 
 هبا. اقتناعيمج لشدة الدفاع عن ادلهارات االتصالية دلقدمي الربا 
 انة ادلهارات االتصالية دلقدمي الربامج يف الوسط الطاليب. كنظرة عن قيمة و م إعطاء 

   منهج الدراسة 
              يعرفو ة زلل الدراسة و الباحث بناءا على طبيعتو ادلشكل كل حبث علمي يقتضي منهجا، يتبعو

 (1)من أجل الوصول إذل نتيجة"  ،اخلطوات الدقيقة ادلتبناةو  بأنو :" رلموع اإلجراءات "موريس أنجرس"

 
                                                 

(1)
 .223، ص 1006، اجلزائر، دار القصبة للنشر و التوزيع، منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانيةموريس أصلرس،  
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اليت جيب على الباحث  ادلنظمة،اخلطوات  نبأنو عبارة عن مجلة م:""أحمد بن مرسلي"يف حُت يعرفو 

 .(1)إتباعها يف إطار االلتزام بتطبيق قواعد معينة دتكنو من الوصول إذل النتيجة ادلسطرة"
من أجل احلصول ف على أبعاد ادلشكلة ادلطروحة، و ة منا للوقو يغبالواسعة والشاملة، و ونظرا لطبيعة دراستنا 

 المنهج الوصفيدنا علىمقد اعتفعلى أكرب قدر من ادلعلومات اليت دتكننا من اإلجابة الوافية على إشكالية حبثنا، 
 يف دراستنا و ذلك لالئمتو ألىداف الدراسة .

ت دقيقة تصور الواقع االجتماعي يو الباحثون يف احلصول على معلومافادلنهج الوصفي ىو طريق يعتمد عل
ية ار باحث بدراستها قد تكون وحدة إدتساىم يف حتليل ظواىره و ىو يقوم على أساس اختبار حالة معينة يقوم الو 

ض احلالة بشكل مستفيىذه  ، وتكون دراسة ثال ، أو مجاعة واحدة من األشخاصأو اجتماعية، أو فرد مدمن م
 التحليل.ل كافة ادلتغَتات ادلرتبطة هبا وتناوذلا بالوصف الكامل و يتناو 
   أدوات جمع البيانات 

ديكن أن منيز بُت ىذه األدوات من خالل علومات يف البحث  العلمي، و أدوات كثَتة جلمع سلتلف ادلىناك 
لة ادلستخدمة يف مجع ادلعلومات أن األداة ىي الوسي اعتبارعتمد عليو يف مجع ادلعلومات و البيانات ، فعلى نما
واحدة جلمع  أداةمجع ادلعلومات ادلتنوعة باستعمال أكثر من  اإلمكانالبيانات فإن ىذه الدراسة ستحاول قدر و 

ليت غَتىا من األدوات احلسية ادلالحظة اليت تعتمد على احلواس و ادلعلومات ادليدانية ادلراد احلصول عليها، إذ ىناك ا
احلوار دون أن يكون السؤال و الشخصية اليت تعتمد على الكلمة و تساعد يف التوصل إذل البيانات و ىناك ادلقابلة 

 دون وجود موقف للتفاعل بينهما.وص و تبادل بُت الباحث و ادلفحم
 االستمارة  

كافة األصعدة البحث العلمي على  استخداما يف األدوات العلمية األكثر تداوال و تعد االستمارة من 
لق فهوم البسيط ذلا ىو أهنا تتكون من رلموعة من األسئلة يراد من خالذلا مجع بيانات من ادلبحوثُت حيث تتعادلو 

فيها و تتمثل يف أسئلة احلقائق أسئلة رئيسية و تدور أسئلة االستمارة حول أربعة ىذه البيانات مبوضوع البحث، و 
معرفة شدة ىذا أو االجتاه حول موضوع الدراسة و  أسئلة الرأيو  حوث بنوع عالقتو مبوضوع البحث،يقر ادلب
أخَتا األسئلة ادلعرفية تستخدم ف من ادلوضوع، و أيضا أسئلة الدوافع يربز خالذلا ادلبحوث أسباب ادلوقو  ،االجتاه

 .(2)للتأكد من عالقة ادلبحوث مبوضوع الدراسة
 
 
 
 

                                                 
 .250، ص1005، ، ادلطبوعات اجلامعية، اجلزائر1، طمناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال، أمحد بن مرسلي(1)

 .225، ص 1000، عادل الكتب، القاىرة، البحث العلمي في الدراسات الجامعيةزلمد عبد احلميد، (2)
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 كيفية استخدام االستمارة  

ية دلقدمي الربامج االستمارة كأداة أساسية جلمع ادلعلومات الالزمة على ادلهارات االتصاللقد اعتمدنا على 
قد صيغت أسئلة االستمارة بحوثُت من خالل أفراد العينة، و ذلك عن طريق االتصال الشخصي بادلالتلفزيونية و 

 قد ا بكل صدق وموضوعية و عنه اإلجابةبلغة بسيطة بتوظيف رلموعة من األسئلة اليت طلبنا فيها من ادلبحوث 
ء احلرية غلقة و تارة أخرى األسلة ادلفتوحة و ىذا إلعطاممها إذل نوعُت: فتارة استعملنا أسئلة مت تقسي

استخدمنا االستمارة عن ؤال، و سيف التعبَت بطرقهم اخلاصة على كل ما يتعلق مبوضوع ال الثقافية أمام ادلبحوثُت
من أجل  اتتدوين اإلجابادلبحوثُت بطريقة مباشرة و القيام يف نفس الوقت بطريق ادلقابلة بطرح األسئلة على 

ص النقاط اليت مت طرحها خيالتأكد من اإلجابة على كافة األسئلة ادلطروحة و احلصول على نتائج أكثر دقة فيما 
 (1)على أفراد العينة.

التأثَت الذي حتدثو ادلهارات اعتمدنا يف دراستنا على أداة االستبيان قصد البحث والكشف عن وقد  
 عالمية اليت يتلقاىا الطالب اجلامعي.إلنية على فعالية الرسالة اتصالية دلقدمي الربامج التلفزيو اإل

األساسية شائعة اإلستعمال يف العلوم اإلنسانية  األدواتلتحدد لنا النتائج النهائية، وتعد اإلستمارة من 
، حيث تتضمن استمارة رلموعة من األسئلة هبدف احلصول على استجابات أفراد واالتصالخاصة علوم اإلعالم 

العينة ادلتمثلة يف آرائهم وتفضيالهتم وتوجهاهتم ضلو ادلوضوع قيد البحث، وحتتوي اإلستمارة على عدد من األسئلة 
 ية دلوضوع الدراسة. ادلفتوحة أو ادلختلفة ادلباشرة وغَت ادلباشرة، وتعتمد على عدة زلاور وتكون شاملة مغط

 سؤال. 29ادلستويات تتضمن كل لاستمارة على الطلبة اجلامعيُت  200ذلذا قمنا بتوزيع 
وقمنا بتوزيعها عشوائيا دون مراعاة تساوي يف تقييم العينة على أساس السن أو اجلنس أو ادلستوى 

 اجلامعي. 
 ( زلاور موزعة كاآليت: 4قسمنا اإلستمارة إذل )

 سؤالُت.( 1حتوي على )يتعلق بالبيانات الشخصية اخلاصة بادلبحوثيني  المحور األول 
( 4وحيتوي على )مشاىدة التلفزيون من قبل الطالب"حتت عنوان "عادات وأمناط  المحور الثاني  

 أسئلة.
: بعنوان "مستويات تأثَت الربامج التلفزيونية على سلوك اإلتصارل لدى الطالب المحور الثالث 

 ( أسئلة.20وحيتوي على )اجلامعي" 
بعنوان " تأثَت ادلهارات اإلتصالية على فعالية الرسالة اإلعالمية وانعكاساهتا على  المحور الرابع  

 ( أسئلة جبملة من اخليارات. 3الطالب اجلامعي " وحيتوي على )
 
 

                                                 
 . 144-143، ص ص1003، امعية للطباعة و النشر، اجلزائر، دار اجلالوجيز في المنهجية و البحث العلميقاضي إدريس، (1)
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 عينةمع الدراسة و التمج   

بعد حتديد الباحث دلشكلة البحث و فرضياتو و قبل حتديد أداة القياس أو مجع ادلعلومات ، ال بد لو من 
، ألن صياغة الفرضية تكون على شكل عبارة تتكون من متغَتات Population Studyحتديد رلتمع الدراسة 

ع األفراد أو األشخاص أو األشياء الذي يعرف بأنو مجيو  اإلحصائيتدل على مسات أفراد أو أشياء تشكل اجملتمع 
 .الذين يكونون موضوع مشكلة البحث

تائج أقرب للواقع إذا استطاع الباحث إجراء دراستو على مجيع أفراد اجملتمع، فإن دراستو تكون ذات نو 
د صعوبة يف التعامل مع كل مشاىدة من مشاىدات اجملتمع لعدة أسباب ، شلا جيلكن الباحث قد وأكثر دقة ، و 

 .ذه اجملموعة نسميها عينة الدراسةسيضطره إلجراء الدراسة على رلموعة جزئية من رلتمع الدراسة ، و ى
دتثلو وصفات ىذا اجملتمع و  حتمل خصائصلذلك ديكن تعريف العينة بأهنا شرحية )جزء( من رلتمع الدراسة 

 فيما خيص الظاىرة موضوع البحث و بذلك نضع التعريفات التالية: 
: كامل األفراد و األحداث أو ادلشاىدات موضوع البحث أو الدراسة أي ىو دراسةال مجتمع 

 (1)، اإلداريُت، ادلعلمُت... إخل(ث ) مجيع الطالباجملموعة الكلية من العناصر اليت تعم عليها نتائج البح
ىي رلموعة جزئية من رلتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة معينة أي ذلك اجلزء من مفردات  العينة  

 الظاىرة موضوع الدراسة و الذي خيتاره الباحث وفق شروط معينة لتمثل اجملتمع األصلي. 
 ىي أحد األفراد أو ادلشاىدات اليت يتم اختيارىا ضمن العينة . المفردة   

كبَت للنتائج اليت ديكن احلصول قيق و مناسب يعطي نتائج مشاهبة إذل حد  إن اختيار العينة بشكل د
عليو عند دراسة كامل رلتمع الدراسة ، و بشكل عام كلما كان حجم العينة أكرب كلما زاد دتثيلها 
خلصائص اجملتمع موضوع الدراسة ، لذلك ديكن تعميم النتائج اليت يتم التوصل إليها من خالل دراسة 

ى رلتمع الدراسة األصلي باإلضافة إذل أن زيادة أفراد العينة يزيد من فرض رفض الفرضية العينة عل
 (2)الصفرية عندما تكون خاطئة ، و ىذا يؤدي إذل  تقليل اخلطأ اإلحصائي من النوع األول.

ادلستويات وقد اعتمدنا يف دراستنا على العينة العشوائية البسيطة ألن حبثنا يستهدف الطلبة اجلامعيُت لكل 
 بإعتبارىم فئة اجملتمع احليوية و األكثر عرضة لتلقي الرسالة اإلعالمية ومدى تأثَتىم مبهارات مقدميها.

من رلتمع حبثنا وىي نسبة معتربة، وديكن األخذ  %200( طالبا جامعيا أي ما ديثل 200ولقد بلغ أفراد عينتنا )
 هبا للوصول إذل نتائج جتيب عن الفرضيات اليت قمنا بطرحها سابقا. 

 
 
 

                                                 
(1)

 .382-382يل ، مرجع س بق ذكره، ص ص أ محد بن مرس

(2)
دريس ، مرجع س بق ذكره، ص ص   .311-312قايض إ 
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  المجال الزماني والمااني 

السنة األوذل  لقد دتت الدراسة بكلية سويداين بومجعةبوالية قادلة على مجيع ادلستويات المجال المااني  
 ختصص إعالم واتصال. 2،1والثانية والثالثةوادلاسًت

، أين دتت توزيع االستمارات على الطلبة 1026دتت الدراسة خالل شهر أفريل المجال الزمني  
 .1026أفريل  24إذل  1026أفريل  20أيام من  5اجلامعية، حيثأصلز ىذا العمل خالل 

  تحديد المفاهيم و المصطلحات 
حتديد ادلفاىيم وادلصطلحات العلمية من أىم اخلطوات ادلنهجية ادلتبعة يف تصميم البحوث ألهنا تكشف  بعد

للقارئ أن يتعرف بوضوح على ادلصطلحات العلمية اليت يستخدمها الباحث بصورة دقيقة وخالل إجراء حبثو 
 بصورة عامة وعليو فإن ادلنهجية تقتضي حتديد ادلفاىيم اآلتية:

 Shill: هارةتعريف الم . أ
 ديهرا مهرا.و مبهرىا، اءاجلمع مهور وقد مهر ادلر يعٍت الصداقة و ( و من الفعل الثالثي )مهرلفظ مشتقلغة  

ال مهرت األمرا مهرية مهارة : احلاذق بكل عمل ، اجلمع مهرة، و يقاحلذق يف الشيء و ادلاىر المهارة 
دل "وجو مهرا ومهورا ومهارة وقالو: فيو الشيء و  مهر  قد، و " قال ابن بسيدة"رت بو حاذقا، أي ص

وكذلك أن غذي انسانا  عاجلت شيئا فلم تفق بو، ودل حتسن عملوذلك دل تعطيو مهرةتفعل بو ادلهرة، و 
 . "أدبو فلم حيسنو 

يعٍت ادلهارة ضرب من األداء يقوم الفرد بو بسهولة وكفاءة ودقة مع االقتصاد يف الوقت  اصطالحا  
 كان ىذا األداء عقليا أو اجتماعيا أو حركيا.  اجلهد سواءاو 

م بأهنا القدرة على استخداألداء و اجلودة يف اوىي درجة الكفاءة و  شيءو ادلهارة تعٍت القدرة على عمل 
 يتميز األداء ادلهاري مبا يلي: ادلعلومات بفاعلية والتنفيذ واألداء بسهولة و 

 داء.تقصد التنبؤ الذي يصاحب احملاوالت األولية لأل -
 االستجابة الزائدة عن احلاجة.االستغناء عن األفعال و  -
 زيادة ادلرونة يف األداء. -
 زيادة الثقة يف النفس. -

صلاز معا يعترب التدريب على أداة السرعة يف اإلبو و  يتم تقييم األداء ادلهاري عادة بكل معايَت الدقة  يف القيامو 
الذي يؤدي ة ادلعززة وادلوجهة لغرض معُت و يكون نوعا من ادلمارسفالتدريب ىنا هارة شرطا أساسيا لتعليمها...ادل

 لتحسُت األداء.
ال الفعال تصيتوقف اإلد أو اللسان أو العُت أو األذن و ىي نشاط عضوي إداري مرتبط بالي المهارة  

ي يف مزاولتو كنشاط رئيسيكتسب أمهية القدرة الزمنية ادلبذول عن مدى إتقان مهارتو والتحكم فيها، و 
 جتماعية من جهة أخرى.إكظاىرة من جهة و 
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 : Communication Shillsتعريف مهارات االتصال . ب

تعرف مهارات االتصال بأهنا تلك النجاع لشخص ما يرتكز على قدرتو على االتصال فالشخص  -
 .تصال باآلخرين ىو شخص فاشليق اإلجز عن حتقاالع

، ضيا بصورة واضحة ومرتبة منطقيافادلدرس على التعبَت عن أفكاره وآرائو ل و تعرف أيضا :"بأهنا قدرة  -
بتقوية معٌت  تلك األفكار على ضلو يسمح ةويضيف مهاراتو الغَت لفظية باليد أو الرأس يف غرض

ثل عادة يف التأثَت يف ادلتلقي وحسن قبول وتنفيذ ما حتقيق أىداف االتصال اليت تتمادلراسلة اللفظية و 
 مقًتحات.عليو من أفكار و  يطرح

لقدرة على التواصل مع الك ىي القدرة على إحتاد القرار واإلقناع، و ادلهارات االتصالية: كذو  -
يف عملو بصورة خاصة  ىي تعترب عامة أساسية يف حتقيق صلاع الفرد، و التعامل معهماآلخرين، و 

 (1)رلتمعو.و 
يقوم شخص بنقل أفكار أو معاين اليت مبوجبها اليت تستخدم يف احلياة العملية و ىي ادلهارات و  -

عرب وسيلة بة بتعبَتات الوجو  لغة اجلسم و شفوية مصاحأومعلومات على شكل رسائل كتابية و 
على ىذه الرسالة حسب فهمو ىو بدوره يقوم بالرد نتقل ىذه األفكار إذل شخص  آخر و اتصال ت

ويج لإلنسان أساسيا يف الًت دورا رئيسيا و  على ىذه ادلهارات عادة ما تلعب الشخصية بناءاذلا، و 
ضو غمار ،خو بُت اآلخرينامج معُت بناءا على تنافس بينو و ، أو التأىل لربنسواء تقدم لوظيفة ما

تصال يف يقاس مدى صلاع مهارات اإلمور و األىا من غَت و  ادلعارك االنتخابية، الدعوة لرسالة سامية
 (2)مدى توفَتىا للوقت و اجلهد.

 االتصال   . ج
إذل « Communication »تصالإإن مفهوم االتصال لغة يعود أصل كلمة  فهوم االتصال لغة م 

مبعٌت  « Commun »مبعٌت عام ومشًتك    « Communes »اللغة الالتينية فهي مشتقة من كلمة 
ضوع تفاق عام أو وحدة فكرة بصدد مو إة إذل الوصول إذل دالفرد حُت يتصل باآلخرين فهو يهدف عا

 (3)االتصال. 
جياد عالقة إ: األول اليت حتمل معنيُتو  "وصل"مة اتصال مشتقة من اجلدر لكن  يف اللغة العربية تعٍت كل

 االنتهاء إذل غاية معينة .ط طرفُت: كاتبُت أو شخصُت، أما الثاين فهو مبعٌت البلوغ و بر تعُت من نوع م
 البلوغ إذل ىدف معُت.و  صال يف اللغة العربية ىو الصلة والعالقةإذن فاالت

 
                                                 

 . 30،25 ص ص ، شبكة األلوكة،مهارة االتصال عة،برباابراىيم علي (1)
 .16، ص1023، احلامد للنشر و التوزيع، األردن ، دارالدور االتصالي للمخرج في العمل الدرامي التلفزيونيأشرف فاحل الزعييب، (2)
 .10، ص2999كتبة الوطنية، األردن، ، منشورات جامعة القدس ادلفتوحة، ادلاالتصال و العالقات العامةو تيسَت أبو عرجو،،صبع إ صاحل أبو(3)
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 ورسالةأيصال معلومة إتصال يعٍت الربط بُت شخصُت أو عدة أشخاص ىدفو إ سماإل إصطالحا  

      تصال بالنسبة للمؤسسة يهدف إذل تغيَت رغبةقتصاد ألن اإللكن ىذا التعريف زلدود يف رلال اإل
 أو موقف.

ىي تفاعالت أو تعامل طرفُت أو أكثر يف موقف معُت لتبادل ادلعلومات هبدف حتقيق تأثَت   االتصاالت
 )قنوات(بُت أطراف سلتلفُت باستخدام وسائل  تبادل رسائلمن الطرفُت، أو ىي  (ل)أوكمعُت لدى أي 

 للتوصيل.
 (1)سلوك اآلخر. يهدف كل منهما للسيطرة على)أو أكثر( عملية تأثَت متبادل بُت طرفُت   االتصاالت

 تعاريف أخرى لالتصال  
 الوسائل اليت تستعملها ادلؤسسة لتوجيو مجهورىا ادلستهدف.نو رلموع ادلعلومات، اإلشارات و على أ -
 ىذا جوىر عمل ادلؤسسة.دل ادلعلومات و إرسال ادلعٍت، و تبااالتصال:  -
 اجملموعات.األقراد و ين بُت انقل إدراك األفكار وادلعلومات وادلشاعر وادلعىو  :االتصال -
 :Kloudelenirtraursتعريف االتصال -

 عرف االتصال على أنو سَتورة تبادل رموز يف قلب رلتمع.
 : JeanGuescapalتعريف االتصال -

ىي أي ك معُت وحيتوي على رموز فكرية و يقول االتصال ىو :"ىو بعث رسالة لدفع ا آخرين لتبيُت سلو 
 سلوك يعرب عن اإلنسان..."

 : CharlCoslayاالتصال تعريف -
 "على أن االتصال ىو ميكانيزم تتم بو العالقات اإلنسانية مثل التجاعيد، البكاء.....إذل"

  Laubinتعريف االتصال -
 ، موزيعيها،اىَت ادلختلفة مبعٌت إذل زبائنهاىو رلموعة إشارات مرسلة من طرف ادلؤسسة باجتاه اجلم"

 (2)القوى اجلماىَتية".وشلوليها و 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 10مرجع سبق ذكره، صو تيسَت أبو عرجو،،صبع إ صاحل أبو(1)

 .23، ص1005دار ادلعرفة اجلامعية، مصر،  ،اإلجتماعية االتصال والخدمةالصديقي،  عثمانأمَت منصور علي، وسلوى  (2)
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  مةاتعريف االتصال لخبراء العالقات الع -

ذلذا فهو أقوى العوامل اليت تضمن لطريف االتصال أن يتفهم  االتصال ىو طريق مزدوج االجتاه و على أن"
 كل منهما وجهات نظر اآلخر، فيعمل على حتقيق رغباتو، جتمعهما يف ذلك الصاحل ادلشًتك".

 تعٍت عملية االتصال: -
ك يفرض إجياد التعابَت ادلطلوب يف سلوكم اآلخرين، و لذلك فهي عملية تتكون "ايصال ادلعلومات و ذل

على األقل من مرسل واحد و مستقبل واحد، فًتسل ادلعلومات و الفهم من ادلرسل إذل ادلستقبل، رد إذل 
 ."ادلرسل ادلعرفة مبا أحدثو من أثر يف ادلستقبل

 : التعريف االجرائي لالتصال -
 .(1)"تبادل ادلعلومات من مرسل إذل مستقبل عرب قناة معينة مع وجود رد فعل عملية"

 القائم باالتصال   . د
، فقد اجتهت بعض الدراسات إذل تعريفو للقائم باالتصال اإلعالميةتتفاوت ادلفاىيم اليت وضعتها ادلدارس 

لتأثَت بشكل أو بآخر يف القدرة على ا:" يشمل من لديهم ر القدرة على التأثَت يف ادلتلقي، فعرف بأنومن منظو 
 . األفكار"

يف حُت اجتهت دراسات أخرى إذل تعريفو من منظور الدور يف عملية االتصال، فعرفتو بأنو:"الشخص 
كفاءات يف األداء يتحدد مصَت على ضوء ما يتمتع بو من قدرات و  ،يتوذل إدارة العملية االتصالية وتسيَتىاالذي 

 رمتها". العملية االتصالية ب
:" أي فرد أو فريق منظم يرتبط مباشرة بنقل ادلعلومات من فرد آلخر عرب الوسيلة م باالتصال ىوئأو أن القا

 اإلعالمية، أو لو عالقة بتسيَت أو مراقبة نشر الرسائل إذل اجلمهور عرب الوسائل اإلعالمية". 
 شرا يف إتباع الرسائل اإلعالمية". مبايؤدون دورا فعاال و كذلك حددتو دراسات أخرى بأهنم :" الذين 

على  "الوسيط"و تطرح "ادلدرسة الفرنسية" يف اإلعالم مفهوم آخر للقائم باالتصال إذ تطلق عليو لقب 
لرسالة مث يتوجو هبا إذل خيتار مضمون امتعددة، فهو يبحث عن ادلعلومة و  أساس أن الصحفي يقوم بأدوار

 ، و ىو بذلك يلعب دورا تفاوضيا بُت صانع ادلعلومة )ادلصدر( و اجلمهور )ادلتلقي(. اجلمهور
ل فريق عمل ينتمي إلحدى و شلا سبق ديكن تعريف القائم باالتصال بأنو أي شخص داخ

ل ومراحإتباع الرسالة االتصالية بدءا من وضع الفكرة أو السياسة العامة ، يف صنع و ادلؤسساتويضطلع مبسؤولية ما
 .(2)نتهاء بإخراجها و تقدديها للجمهور ادلتلقي هبدف التأثَتاالصياغة ادلختلفة ذلا، و 

 
 

                                                 
 .23مرجع سبق ذكره، ص الصديقي، عتمانأمَت منصور علي، وسلوى (1)

 .05، ص2991ادلركز القومي للبحوث االجتماعية، القاىرة،  باالتصال،القائمون صلوى فوال، (2)
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  (المحاور)البرنامج التلفزيوني  معد  تعريفه. 

عداد على ادلعاجلة الفنية إتطلق كلمة يقوم بإعداد العمل التلفزيوين و  يعرف على أنو ىو الشخص الذي
 طبيعة التلفزيون كوسيلة إعالمية. مئتاللنص من  النصوص حىت ديكن تقدديو بالطريقة ادلناسبة اليت 

             حتضَتىا سواء برامج ثقافية أو ترفيهية أو دينية أو علمية لشخص القائم على إعداد الربامج وجتهيزىا و ىو او 
الكتابة يف الربامج ذو براعة عالية  وجيب يكون معدالربامج حسب نوعية ىذه الربامج و  أو سياسية وينقسم معدو

 –علمية  –على متابعة كل جديد يف ختصصات سواء )ثقافية دا وقادرا على متابعة األحداث و وثقافة عالية ج
كل ما تشاىده على   األخَت عنوىو ادلسؤول األول و  للمذيعخبار األ جتهيزياسية ( و ىو الذي يقوم بتحضَت و س

 (1)شاشة التلفزيون من برامج و أخبار.
 مفهوم البرامج التلفزيونية  و. 

 (2)ىي مجع برامج يف األصل الورقة اجلامعة للحساب خطة خيططها ادلرء لعمل يريده.   ةلغ 
مجاىَت ادلتنوعة ادلقدمة دلختلف فئات و ادلضامُت فتعٍت كلمة الربامج ادلواد و  أما اصطالحا  

 ادلشاىدين.
تشغل مساحة زمنية واحدة من ة تبث مسجلة أو حية على اذلواء و "و تعرف أيضا بأهنا عبارة عن مادة تلفزيوني

              ساعات البث التلفزيونية  ألنو قناة تلفزيونية، عادة ما تكون ىذه ادلادة يف إطار الربنامج حلمل اجتاىا معُت 
تتنوع ىذه الربامج من إخبارية إذل سياسية إذل أفالم داف زلطة البث و قق فيها إحدى أىأو صفة معينة حت

 .(3)تسجيلية إذل برامج منوعات  أو برامج أطفال و غَتىا....... " 
: رلموع الفقرات التلفزيونية اليت تقدم يوميا يف سلتلف للبرامج التلفزيونية فهو اإلجرائي  أما المفهوم 

             تربوية اليت حتمل مضامُتع و حيرصون على متابعتها يوميا و فئات اجملتمالقنوات اليت تشاىدىا سلتلف 
 غَت ذلك.أو تعليمية أو ثقافية وفكاىية و 

 مفهوم التأثير   . ذ
           أو رسم سلتلف من شيء ما أثار أقدام، أثر عجالت يف الرمل، عالمة  عالمة ،آثار، مجع أثر لغة  

 .حادثوقوع أو دليل شاىد على 
، عمل ديارسو شيء على شخص أو على شدة الواقع ادلؤثر، تأثَت خرب ردتأثَت إحساس جبدية عمل ما، تأثَت ب

 شيء آخر.
 (4)تأثَت انفعال شديد ، اضطرابات ىزة عاطفية. 

                                                 
 . 236، ص 1000، دار اذلدى للطباعة، اجلزائر،برامج التلفزيون و تأثيرها على القيم االجتماعيةعبد اهلل بوجال و آخرون، (1)
 .3ص ،2997بَتوت،  دار الشروق، ،3طادلنجد يف اللغة و اإلعالم، ،)د.أ.م(  (2)
 عبد اهلل بوجال و آخرون ، نفس ادلرجع، نفس الصفحة.(3)
 .240عبد اهلل بوجال و آخرون ، نفس ادلرجع، ص (4)
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ينظر إذل التأثَت بشكل عام أنو الفعل ادلمارس من قبل شخص على شخص آخر، الًتكيز  اصطالحا  

 ىنا يكون على الفعالية وليس على الطريقة اليت يتم احلصول بواسطتها على النتيجة.
 تعتربادلستقبل نتيجة تعرضو للرسالة،و  التأثَت بأنو التغيَت الذي حيدث لدى "صالح أبو اصبع"كذلك عرف 

 مقياسا دلدى صلاح ادلرسل يف حتقيق أىدافو من القيام باالتصال". 
أنو التغَت يف اجتاىات الشخص أو سلوكو الذي يعود و يرجع إذل شخص أو  :"أرونف ويتج"أما التأثَت عند 

 مجاعة أخرى، و ىناك منطان من التأثَت و مها: 
لة، و التأثَت التابع حيث التغَت للخصائص االجتماعية الرساب التأثَت ادلستقبل حيث حيدث التغَت نتيجة لالقتناع

 للنموذج أو اجلماعة. 
يف ادلستوى  "ب"يؤثر على   "أ"فقد عرفو بإستخدام نفس ادلعٌت احملدد للسلطة عندما يقول  "زوبرت دال"وعند 

 الذي جيعل معو ب يفعل  ما يريده منو، ذلك يعٍت أن مفهوم التأثَت قد يتداخل مع مفهوم السلطة.
ىو عالقة اجتماعية أين يؤخذ فرد أو مجاعة يف سلوك فرد آخر و ىو إحداث  التعريف اإلجرائي  

هارات االتصالية دلقدمي واقع جديد أثناء شلارسة عمل ما على شيء ما و نقصد بو يف دراستنا تأثَت ادل
الربامج التلفزيونية على فاعلية الرسالة اإلعالمية و باختصار:" التأثَت ىو عالقة اجتماعية أن يؤثر فرد ما 

 (1)أو مجاعة يف سلوك فرد آخرأو مجاعة أخرى بواسطة عملية اتصالية" 
   اإلعالميةالرسالة  . ر

أشكال مناسبة و  يف رسائلدلعٌت آخر وضع األفكار  وأ دعالمية تعٍت وضع الفكر يف كو إلالرسالة ا
رات والعالمات اللغوية، واحلديث والكتابة اة تشمل إشأن الكود أو الرسال "دينيس ماكويل"ويذكر ، فللموق

ينطبق ىذا بالفعل على رسائل احلمالت رتبة مثل إشارات ادلرور أو صور وعالمات الطرق ، و العالمات ادلو 
هي ادلضمون ادلعد فالتنوع حيث ختاطب اجلماىَت ادلستهدفة و  االتساعو اإلعالمية اليت حيي أن تتميز بالشمول 

الشواىد اليت هتدف إذل إقناع اجلمهور ادلستهدف تصارل واجلدع اإلعالمية و دلنطلق اإلإعداد جيدا من حيث ا
ىتمامو وتدفعو للبحث إتصال،  وتقدمي األدلة والرباىُت اليت تقنع اجلمهور وتثَت قائم باإلوأفكار ال بقضايا احلملة

ي محلة دة للقيام بكل متطلبات اجلملة فأبالتارل ال تكفي رسالة واحعن ادلعلومات وحلوار والنقاش مع اآلخرين، و 
 جيدة حيث أن حتتوي على العديد من الرسائل ادلختلفة.

معٌت الرسالة اإلعالمية ديكن يف التغَت الذي حتدثو على الفكر، حيث ديكن القول أن اذلدف من إعداد  إن
 (2)الطريقة اليت يكون مبقتضاىا ادلتلقي صورة عن العادل احمليط بو. ،الرسالة إعالمية ىو التأثَت

ىي اإلعالمي فهي مهزة بُت ادلرسل واجلمهور و  خطوة أساسية يف التخطيطعالمية ىي ركن ىام و اإلالرسالة 
 د أن تعد الرسالة بالجعلو يتفاعل معها، فتسعى إذل التأثَت على اجلمهور وإقناعو و  اليت تًتجم األفكار واآلراء اليت

                                                 
  .216، دار اللسان العريب للًتمجة و التأليف دار النشر، اجلزائر، ص  مصطلحات في اإلعالم و االتصالخضَت شعبان، (1)

 .192خضَت شعبان، نفس ادلرجع ، ص  (2)
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من حيث ادلنطلق والشواىد  احملتوى الذي سيصل إذل اجلمهورىي ادلضمون و  األهنجيدا  دااإلعالمية إعدا

صلاح احلملة يف حتقيق أىدافها  ادلطلوبة، شلا يؤدي إذل السلوكياتوصلاحها يف توصيل ادلعلومات و  اتاإلرشادو 
 قناع اجلمهور ادلستهدف بادلوضوع.إو 

ستجابة معينة لدى ادلستقبل إكما تعرف الرسالة اإلعالمية بأهنا منبو يثَته أو يطلقو ادلصدر لتحقيق 
 (1)اجلوىر كذا الشكل. ،نجاحها البد من الًتكيز على اذلدفلو 

ا يف سلتلف استخدامنتشارا و إأوسعها د من أىم مقوالت العمل الصحفي و عترب الرسالة اإلعالمية واحت
مشبعة جدا من حة فإهنا يف حقيقة األمر معقدة و واضتصالية، وىي بقدر ما تبدو زلددة و اإلالنشاطات اإلعالمية و 

على اإلجراء اإلدراكية السهلة والسليمة، و  انعكاس ىذه على العمليةعة ونسبة العناصر ادلكونة ذلا و حيث طبي
النفسيُت على ادلتلقُت لتأثَتي و اك األنواع مع البعد لعالقة تذلا، لكن أيضا من حيث أنواعها و  االستقبارل ادلتلهف

ىذه ادلعلومات حقائق جديدة حيث أن در الذي تنطوي فيو على معلومات و فالرسالة تكون إعالمية فقط بالق، ذلا
 (2)اجلديدة دتثل شرطها األول و األكثر جوىرية 

   الدراسات السابقة 
تكنولوجيا اإلتصال وعالقتها بأداء ادلؤسسات اإلعالمية  مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية:  ن او دراسة بعن .1

 ُتالعالوي – 1009سنة 
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على تكنولوجيا اإلتصال وعالقتها بأداء ادلؤسسات اإلعالمية  حيث  

توصلت الدراسة إذل وكذلك قياس أثر تكنولوجيا اإلتصال على أنشطة وأداء مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية، و 
ساىم بشكل واضح يف تطوير رلال أن استخدام تكنولوجيا اإلتصال يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية سي

ختطيط الربامج غي ادلؤسسة ادلذكورة واستخدام تكنولوجيا اإلتصال يف مؤسسة اإلذاعة والتلفزيون األردنية سيساىم 
 بشكل كبَت يف تطوير رلال تنظيم أنشطة وأعمال ادلؤسسات اإلعالمية.

ت مع دراسة لواقع ادلؤسسات الصحفية :" ادلؤسسات اإلعالمية يف عصر تكنولوجيا ادلعلومادراسة بعنوان .2
 .1005اليمنية" من إعداد د. فيصل علي ادلخاليف سنة 

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على تكنولوجيا ادلعلومات واإلتصاالت وإرتباط العمل اإلعالمي احلديث 
 تدريبية يف مؤسسة اإلذاعةالباحث إذل العديد من النتائج منها أن ىناك نقصا يف إقامة دورات هبا، وقد توصل 

احلاسوب يف العمل  للصحفيُت العاملُت على إستخدام التقنية احلديثة، األمر الذي جعل اإلستفاذة من 
ى نصف عدد العاملُت، وكذلك التأثَت اإلجيايب لدور تكنولوجيا ادلعلومات يف زيادة فاعلية ادلنافسة الصحفي  تتعد

 اإلعالمية
 

                                                 
 .53، ص 2998، مكتبة العيكان، الرياض،  كيف تؤثر وسائل اإلعالمزلمد عبد الرحم ادلصنيف، ( 1) 
 .83، ص 2989، دار الشروق، القاىرة، معجم المصطلحات اإلعالميةكرم شليب،  (2)
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دلؤسسة اإلذاعة على ادلستوى احمللي واإلقليمي وكذلك توصل الباحث إذل غياب مركز معلومات تقٍت وحديث  

للمؤسسة جعلها تفتقر إذل اإلمكانيات يف احلصول على تقنية خزن ادلعلومات وإسًتجاعها بصورة دقيقة 
 (1)وسريعة.

 -أشرف الزعيب -:" دور ادلخرج اإلتصارل يف العمل الدرامي التلفزيوين" من إعداد الطالب دراسة بعنوان .3
جامعة الشرق األوسط  –كلية اإلعالم -1020وحتت إشراف األستاذ الدكتور عبد الرزاق الدليمي، سنة 

 للدراسات العليا.
رج الدرامي بإبعادىا وهتدف ىذه الدراسة إذل التعرف على مستوى ادلهارات اإلتصالية لدى ادلخ

التأثَت على اجلمهور( إذل جانب التعرف على اإلختالف يف  -الدراسة–العبقرية  -ادلوىبة-اإلبداع -)األدوات
 . (2)ادلؤىل العلمي واخلربة والعمل الفٍت( -اجلنس–مستوى مهارات ادلخرجُت اإلتصالية بإختالف متغَتات )العمر 

" أثر تكنولوجيا اإلتصال وادلعلومات على تطور فنون الكتابة الصحفية" د.شيخاين سنة دراسة بعنوان  .4
2999  . 

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على أثر تكنولوجيا اإلتصال وادلعلومات احلديثة على تطور فنون الكتابة   
، وتوصلت الباحثة يف نتائجها الصحفية، وعلى تطور األداء الصحفي للقائم باإلتصال يف جريدة األىرام وتشرين

صالية احلديثة ادلستخدمة من قبل القائم باإلتصال يف جريدة األىرام عملت على التطور إذل أن التكنولوجيا اإلت
ادلتخصصة يف علوم اإلعالم وبُت القئات احلاصلة على دورات تدريبية يف رلال  لوظائفوالكمي والكيفي يف أدائو 

 .(3)لوماتتكنولوجيا اإلتصال وادلع
"إستخدامات الوسائل التقنية احلديثة يف إنتاج برامج األطفال بالقنوات التلفزيونية اخلليجية دراسة بعنوان   .5

 .1024 -الرياض–احلكومية، دراسة مسحية على القائم باإلتصال د. عبد اهلل علي الزلب 
ثة ييف ىذه الربامج، لكشف مدى تأثَت التكنولوجيا احلد واستهدفت ىذه الدراسة القائم باإلتصال  

برامج األطفال فيها، ومعرفة تقييمو للوسائل ادلستخدمة يف العمل اإلنتاجي التلفزيوين  إنتاجادلستخدمة يف عملية 
ادلوجو لألطفال، يف ظل تطور التكنولوجيا ادلستخدمة يف العمل التلفزيوين، وتصوراتو ضلو إستخدام ىذه 

جيا ادلستخدمة، وبقدراتو ادلهنية التكنولوجيا ادلتطورة، والتحديات وادلعوقات اليت تواجهو يف عالقتو بنوعية التكنولو 
تطوراتو عن أىم العوامل التطويرية واليت تساىم يف حتسُت  ىذا باإلضافة إذل رصدوالفرص ادلتاحة أمامو لتطويرىا، 

 . (4)ورة االتصالثاألداء اإلعالمي لو قي ظل 
                                                 

، ادلكتب اجلامعي ة اليمنيةالمؤسسات اإلعالمية في عصر تانولوجيا المعلومات مع دراسة لواقع المؤسسات الصحفيفيصل علي ادلخاليف،  (1)
 .1005احلديث، القاىرة، 

 . 1021، دار احلامد للنشر و التوزيع، األردن، الدور اإلتصالي للمخرج في العمل الدرامي التلفزيونيأشرف فاحل الزعيب، (2)
(3)

، دراسة تطبيقية على الصحافة ادلصرية الصحفيةأثر تانولوجيا اإلتصال والمعلومات على تطوير فنون الاتابة مسَتة زليب الدين نسيخاين،  
 .2999والسورية اليومية، أطروحة دكتوراه غَت منشورة، القاىرة )جامعة(، مصر،

 .1024، الرياض، استخدامات الوسائل التقنية الحديثة في إنتاج برامج األطفال بالقنوات التلفزيونية الخليجية الحاوميةعبد اهلل الزلب، (4)
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دراسة تطبيقية –ت تكنولوجيا اإلتصال يف اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوين اليمٍت ما:" استخدادراسة بعنوان .6

 .1005عبد الباسط احلطامي سنة  –" للدكتور ومقارنة 
واليت حاولت التعرف على تأثَت التكنولوجيا اإلعالمية احلديثة على ظروف عمل القائم باإلتصال، ذوي   

من اإلذاعة والتلفزيوين اليمٍت، وإنعكاس ذلك على ادلضمون اإلعالمي العالقة بعملية اإلنتاج اإلعالمي، يف كل 
وقد دلت نتائج الدراسة على أن ىناك تقنيات حديثة أدخلت رلال اإلنتاج اإلعالمي، ولكنها مازالت ضئيلة 

ديثة ادلهمة ومتواضعة مقارنة حباجة العمل، وبالقنوات التلفزيونية كما دلت الدراسة على أن العديد من التقنيات احل
للعمل اإلعالمي دل تكن متوافرة وأمهها التجهيزات الرقمية احلديثة يف ادلونتاج والبث والتسجيل واألرشفة واخلزن 

  (1)وشبكات احلاسوب وبرارلها ادلختلفة اليت تدخل يف عملية اإلنتاج اإلعالمي حىت تاريخ إصلاز الدراسة.
  أمحد –للربوفسور واإلعالمي السابق الدكتور ج اإلذاعية والتلفزيونية: إعداد وتقدمي الربام اسة بعنوان "در  .7

 اليمن. وىي دراسة تشخيصية جتمع بُت اجلوانب العلمية األكادديية واحلياة  -1009سنة –مطهر عقبات 
وكتابة  ادلتمثلة بإعدادالعملية يف الصحافة اإلذاعية التلفزيونية، حيث هتدف إذل إبراز فنون العمل اإلعالمية 

سيناريو الربامج اإلذاعية و التلفزيونية حيث أثبتت الدراسة وأكدت على أن اإلعداد والتقدمي واحلوار يعد جوىر 
العمل اإلعالمي اإلذاعي والتلفزيوين والبد ذلذه ادلهام أن تقًتن برغبة العمل ومهارة األداء وصقل التجارب، كما 

ة ادلقروءة واإلذاعة والتلفزيون بنصوص ومناذج وأساليب كتابتها جاءت الدراسة بدعم خصائص الكتابة للصحاف
وحتويلها الفقرات النصية إذل سيناريو خترج بو ادلادة بشكلها النهائي بقوالب جذابة ومستوفة إذل ادلتلقي سواء عن 

 . (2)طريق الصوت أو الصورة
 مصر. -1023عادل نور الدين سنة  -" لغة اجلسد ومهارات اإلتصال لإلعالميُت"، للدكتوردراسة بعنوان  .8

إلعالميُت والصحفيُت ومدى لحيث هتدف أو ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرف على مهارات اٌتصال   
تعترب لغة الصورة يف  إلعالمي وتأثَت الصورة حيثلتأثَتىا على األداء الصحفي وقد أكدت على إبراز لغة اجلسد 

ًتكة بُت ثقافات العادل سواء افات حيث أن ىناك لغة جسد مشالثق حد ذاهتا وكذلك لغة اجلسد وإختالف 
يهدف نقل ادلعلومات أو نقل ادلشاعر، وىناك إختالفات البد من فهمها وإعًتاف هبا، كذلك أشارت الدراسة 
إذل إشكاليات عديدة يف ادلنطقة العربية تقدم إدراك أمهيتو أو عدم معرفتو يف األساس، أيضا حملت الدراسة إذل 

وب إدراك أن ىناك فرق بُت إستخدام لغة اجلسد بُت اإلعالمي وادلمثل وكذا أبرزت أىم مزايا اإلىتمام بلغة وج
اجلسد إلعالمي وتعترب كلها قواعد ومبادئ إسًتشادية ختضع للتقدير والقيس من قبل اإلعالميُت ادلتمرسُت الذين 

  3جسادىم احملسوسة.لديهم احلس القوي واإلدراك بنتائج كالمهم ادللفوظ ولغة أ

                                                 
، دراسة تطبيقية ومقارنة، الناشر، ادلكتب اجلامعي إستخدامات تانولوجيا اإلتصال في اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني اليمنيعبد الباسط احلطامي،  (1)

 .1005احلديث، اإلسكندرية ، مصر، 
 .1009ة والنشر، اليمن، ، دار جامعة صنعاء للطباع1، طإعداد وتقديم البرامج اإلذاعية والتلفزيونيةأمحد مطهر عقبات،  (2)
 .1023، مصر، صال لإلعالميينتسد ومهارات اإلجلغة العادل نور الدين،  (3)
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 تمهيد: 

زيادة فبلبد أف ربسن خرباتك و يف اعبماعة اليت تعيش فيها د من فاعليتك و تأثَتؾ يف عملك و لكي نزي
لعملية لبلتصاؿ اليت ة معينة بالنسبة ر اهمذلك بأف تكوف على مستوى كفاية و على اآلخرين و قدراتك يف التأثَت 

 السياسيوفو  اإلعبلميوففيو بصفة خاصة مثل الدعاة و  فهتم الكثَت من يؤثرو فراد اجملتمع صبيعهم بصفة عامة و هتم أ
غَتىم حبكم عملهم جبب أف تتوفر دمة اجملتمع وتنميتو فكل ىؤالء و خ يف ؾباؿ فاؼبديرو ورجاؿ اؼباؿ واألعماؿ و 

االذباىات إُف اآلخرين واألفكار واآلراء واؼبشعر و  اػبرباتلتوصيل اؼبعلومات و لديهم مهارات االتصاؿ البلزمة 
 اؼبستقبل مستمعا كاف أو قارئ.  اؼبرسل  متددثا كاف أو كاتبا و وىذه العملية تتضمن جهدا  مشًتكا من الطرفُت
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 هارة االستماعالمبحث األول: م

 تمهيد: 
: منها معا يتددد طرفا عملية االتصاؿ الرئيسيُتلوجو اآلخر ؼبهارة اغبديث..... و ا تتمثل مهارة االستماع

بينما الشخصي الشفاىي ...... و تصاؿ الاربدد بالتاِف مبلمح عملية اؼبرسل واؼبستقبل، أو اؼبتددث واؼبستمع ، و 
لديو .....  إلدراؾاالستماع و هزة اترصبتها عرب أجباؿ الرموز و ، يقـو الثاين باستقاألوؿ بوضع أفكاره يف رموز ـيقو 

اعبيد ال  بدوف ىذا اإلنصات، و رسائل اليت يرسلوهنانستجيب لآلخرين بوضوح.... ال بد أف نصغي إُف ال فلكي
 تنجح أساسا عملية االتصاؿ. 

 .....ؾ أنبيتو منذ أقد العصورو أدر  اإلنسافأفعل عمليات االتصاؿ .... فقد عرفو التصاؿ الشفاىي أقدـ و او 
لبلسلكي وف السلكي و االشفاىي عن طريق التليف االتصاؿ  إمكانيةىو ، و ت إليو التكنولوجيا بعدا آخرقد أضافو 

  االتصاؿ شفهيا باآلخرين يف أقاصي األرض اؼبمكن زبطي اغبواجز اعبغرافية و أصبح من أو اؼبرئي أو اموؿ، و 
 عرب أجواء الفضاء.  وأ

لى كننا التغلب عيباالستماع إليو بعد سنوات طويلة أي وتسجيلو و كما أصبح من اؼبمكن خزف الصوت 
 والفيديو اؼبختلفة. ل ذلك عن طريق أجهزة التسجيحاجز الزمن أيضا، و 

، فإف االتصاؿ الشفاىي اؼبباشر بفرد واحد أو بعدة أفراد، يف اجتماع أو عبنة أو مؤسبر أو رغم ذلكو 
 اؼبرتدة أو رجع الصدى. التغذيةدرتو على توفَت قدر أكرب من مقابلة، مازاؿ وبتل مكاف الصدارة نظرا لق

 بصورة عامة فإف االتصاؿ الشخصي الشفاىي اؼبباشر يتسم بسمات خاصة أنبها: و 
 يعد أقصر الطرؽ و أيسرىا لبلتصاؿ. 
 أقل الطرؽ تكلفة و جهدا. 
 يقـو على أساس الصراحة و الوضوح. 
 ف و الشكليات الرظبية. يتسم بالود و البعد عن التكل 
الفصل سنركز على مهارة  يف ىذامث االستماع. و  الكبلـ،اصر االتصاؿ الشفهي يف التفكَت و تلخص عنوت
. إذ يرى البعض ذلك ألنبية االستماعو ين، ا. أما مهارة الكبلـ أو اغبديث فسنتعرض ؽبا يف الفصل الثاالستماع

 االتصاؿ، واإلنصات، ليس ؾبرد عملية استماع فقط لآلخرين...أنو االتصاؿ ذاتو، فبدونو تفشل عملية 
الذي ينصت أكثر  أفو  السيماباقتدار....أف يبارسو و يرغب،من مث يبكن ؼبن كثَتين. و ال تتاح للولكنو مهارة 
ليست اؼبشكلة و ازدىار جذوة اغبماس....إُف زيادة اليقظة وشدة التفاعل و فاإلنصات يؤدي ...يستفيد أكثر

ل عهب اإلنصاتو ....و على اإلنصاتاألساسية يف االتصاؿ ىي يف ضبل اؼبستقبل على اغبديث و إمبا يف ضبل
 تقبل مايعمل على سبديص أرائك، و ؽبا. و  ال مربريكف عن التساؤالت اليت اؼبستقبل يبتعد عن اؼبعارضة، و 
 (1)تصلوفغَتىم فبن يالًتبويُت والدعاة و والناجدوف من السياسيُت واإلعبلميُت و تسنده اغبجج و الرباىُت منها...

                                                 
 .11، ص1985، دار الفجر للنشر والتوزيع، اعبزائر، 2، طمهارات اإلتصال لإلعالميين والتربويين والدعاةؿبمد منَت حجاب، (1)
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يدركوف أكثر مدى أنبيتو. فاإلنصات هبعلهم لعادة األكثر قدرة على اإلنصات و ىم يف اباآلخرين للتأثَت فيهم....
ستمعوف يرقبوف اؼبتددث عن كتب ويتبينوف مبلؿبو، ويتثبتوف من نربات صوتو ومن يرقبوف اؼبستمع... كما هبعل اؼب

، ما يقولو و ما َف يقلو. واؼبستمع الذي يفعل من التعبَتات اليت ترسم على وجهوسكناتو و حركاتو و ؽبجتو ومن 
ا كم  -اإلوباء الذي يساعدهفإنصاتو ىو نوع من من األمور اليت َف تذكر صراحة...ذلك سوؼ تتضح لو كثَتا 

رسل قد هتيأ نفسيا ك يكوف اؼبعقب ذل. و على تلمس الشعور النفسي للمرسل –يقوؿ الدكتور زيداف عبد الباقي
 أكرب قابلية لآلراء اليت تنتهي إليها عملية االتصاؿ.يصبح أكثر استعدادا لبلستماع و و  ليكوف مستقببل

عاَف اػبارجي من يتعلمها يف مراحل مبوه األوُف.... فالطفل يبدأ يف االستجابة لل، و واالستماع مهارة أساسية للفرد
يتعلم القراءة قبل تعلم الكبلـ قبل تعلم القراءة...و يتعلم اإلستماع قبل تعلم الكبلـ و الطفل يو خبلؿ السماع....

 . (1)أساس للمهارات االتصالية األخرى. فاالستماع مهارة أساسية ، و الكتابة
 أىدافو:أىمية اإلستماع و المطلب األول: 

تزيد أنبيتو عن اإلبصار يف اؼبواقف اليت للدصوؿ على اؼبنبهات اػبارجية. و يبثل اإلستماع وسيلة أساسية و 
 م عملية السمع نتيجة للتغَتات اؼبادية يف ضغط اؽبواء الناذبةتتو لئلبصار السليم...تتوافر فيها الظروؼ اؼبناسبة 

األسباب و  الستقباؽباذبعل اإلنساف متأىبا يف شكل موجات تستثَت األذف و  عن اىتزاز األجساـ، فينتقل الصوت
 ية حاسة السمع و تقدمها على اغبواس األخرى و خاصة البصر و تتمثل فيما يلي: اػباصة بأنب

 حواس العقل إُف وصل اإلنساف بالكوف. أسبق ىوإف السمع  (1
فاإلنساف يرى  اإلحاطة.سمع حاسة البصر يف اتساع اؼبدى ويف القدرة على الشموؿ و تعلو حاسة ال (2

 واحد من كل االذباىات. يف اذباه واحد.يف حُت أنو يتلقى األصوات يف آف
 مع ذلك يظل على اتصاؿ باعبماعة اليت يعيش فيها بفضل حاسة السمع.يفقد اإلنساف حاسة البصر و  (3

معها وتلقي عواطفها ومشاعرىا ، إذ ال يبلك وسيلة للتفاىم أما األصم فتنقطع صلتو باعبماعة
 خواطرىا.والوقوؼ على أرائها و 

اللغوي بصفة عامة و يأيت يف للمرتبة األوُف من حيث ترتيب اؼبهارات إف اإلستماع شرط أساسي للنمو  (4
فالطفل بعد الوالدة بعدة أياـ يبدأ يف التعرؼ على األصوات النمو اللغوي.... االتصالية زمنيا يف إطار

مع بداية األوؿ تقريبا يف نطق الكلمات...و  ويبدأ يف هناية عامة بو، كما يقوؿ علماء النفس.و ايط
التمييز بُت أصوات الكلمات يو يف التعرؼ و دعليم يف اؼبدرسة يستخدـ حصيلة األصوات اؼبسموعة لالت

ؽبذا ينبغي تدريب األطفاؿ على ىذه اؼبهارة يف سن مبكر، ليكتسبوا القدرة و وبة، فيقرأ ويكتب...اؼبكت
 (2)ار وطرحهافكبالتاِف القدرة على تصور ىذه األكار من خبلؿ األلفاظ اؼبنطوقة، و على تصور األف
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 شفاىة أـ كتابة. فاالستماع يبكننا من استخداـ اللغة وتبادؿ الكبلـ. واللغة ىي حجز عنها التعبَتو 

 لسمع أنبية حيوية بالنسبة لئلنساف. ؽبذا فايف سلوكنا االجتماعي، و الزاوية 
الفرصة للفهم الكامل ريق توفَت ى باؼبشاركة عن طيغر ي انطباعات الود والصراحة، و إف اإلستماع يقو  (5

إنسانا يبدي اىتماما  اف فاالستماع ىو العبلقة األساسية اليت يبكن أف تدؿ علىالدقيق لآلخرين...و 
اؼبدير الذي يسعى إلشراؾ اآلخرين فيما يسعى إُف ذلك يف أي موقف. فالقائد أو و و، ويتفهمر بآخ

مشاركتهم اعبيد لآلخرين و  نصاتاإلالذي يتسم بالقدرة على  ربقيقو، ىو نفسو القائد أواؼبدير
 أفكارىم.مشاعرىم و 

نصات مث إف القائد اؼبنصت يبث يف غَته من القادة أو اؼبديرين على صبيع اؼبستويات القدرة على اإل
ة ىي أيضا تلك اليت يتزايد احتماؿ قدرهتا على توبالتاِف فإف اؼبؤسسة اؼبنص فيصبدوف من فئة اؼبنصتُت..

واإلستماع أفاإلنصات رب ومشاركة أكثر من العاملُت..ربقيق قباح أكالبيئية بسرعة و  امل مع اؼبتغَتاتالتع
فرصة جيدة  ستماعيوفر لنا اإلالوقت نفسو  الرئيسية للتفرقة بُت قباح اإلدارة وفشلها. ويف األداة ىو

التعرؼ على لك من خبلؿ وذوإف كنا ال نشعر كبوىم بالود... التعاوف معهم، حىتللتعامل مع اآلخرين و 
 آرائهم ومشاعرىم و دوافعهم اؼبختلفة.أفكارىم و 

هم من خبلؿ التعلم من : فاالستماع يوسع مدارؾ الفرد ويزيد قدرتو على الفإكتساب خبرات اآلخرين (6
يفعلوف ربت نفس الظروؼ وإزاء نفس اؼبشكبلت و ماذا اآلخرين...فتتعلم كيف يفكر اآلخروف...

شكبلتنا، ويف ربسُت اؼبعنويات، وزيادة ِف من ىذه اػبربات يف حل ماليت تواجهنا. ونستفيد بالتا
ىذا ما جعل كثَت من اؼبؤسسات حاليا بالربامج التدريبية لتنمية اؼبهارات االتصالية. وخباصة اإلنتاج... و 

لدى من الفشل يف ىذه اؼبؤسسات يرجع  ضعف ىذه اؼبهارات  جزءا كبَتابعد أف أثبتت البدوث أف 
 هبا. وخاصة قدرتنا على استقباؿ اؼبعلومات.العاملُت 

اػبرباء واؼبتخصصُت واؼبدراء يزودنا دبعلومات لماء و فاالستماع إُف الع اكتساب معلومات جديدة: (7
أكثر  و  وأفكار وإرشادات ومصطلدات جديدة يف ؾباالت العمل واغبياة اؼبختلفة. فهو وسيلة سريعة

نقل اىتمامات و أفكار اآلخرين. فإذا أردت أف تعرؼ كفاءة عبمع اؼبعلومات أكثر من القراءة ول
ومن اتمل أف أف ذبد شخصا خبَتا فيو لتسألو...شيئا عن موضوع معُت بسرعة يبكنك غالبا 

يتددث بأسلوب تفهمو فيقدـ لك استعراضا دقيقا وعاما للموضوع، ويزودؾ باغبجج اليت تعزز 
ؼبعلومات عن طريق القراءة فإف ذلك يستغرؽ عدة اؼبعلومات اؼبستقاه. ولكن ربصل على نفس ىذه ا

أسابيع من البدث... وبينما يبكنك من خبلؿ عملية اإلنصات أف تسأؿ أسئلة من أجل التوضيح 
 .1فبل يبكنك أف تسأؿ الكاتب دبثل تلك السهولةري، فأنت ال تستطيع ذلك كقارئ...الفو 
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الضرورية للفهم الكامل ويف إطار اغبياة االجتماعية يزودنا اإلستماع باؼبعلومات  تحسين العالقات: (8

فبا يسهل مهمة التفاعل معهم والتأثَت عليهم، كما يساعدنا يف ربديد اغبالة اؼبزاجية لآلخرين..
يساعد عندما يتم بصورة جيدة على ر بالسعادة أو الغضب أو الضيق، و لآلخرين، من حيث الشعو 

وء الفهم لآلخرين، و على ربسُت عبلقات الفرد باآلخرين يف اؼبنزؿ والعمل. وعلى تقليل س
 تاج ألف يكرر ما يقولو.وباؼبتددث لن  فأ،اختصارالوقت

ستماع يساعدنا يف اكتشاؼ البيئة وبالتاِف التكيف معها بالصورة إلفا التفاعل مع البيئة الخارجية: (9
ًتؽ... أو وبرعة مقبلة حولنا...و صوت طقطقة خشب ارة بساليت ربفظ لنا حياتنا.. فأصوات سي
أصوات زئر األسد، أو نباح الكلب، أو زقزقة الطيور.. ..و .أصوات الرعد والربؽ والعواصف 

 أوأصوات الضوضاء اؼبختلفة..كل منها يًتتب عليو استجابة معينة... 
، سواء أكاف يتددث يف باىتماـإُف شخص آخر و ننصت إليو  ننجذبفعندما  تأكيد األىمية: (11

وبدثنا عن مشاكلو العاطفية، أو عن متاعبو يف العمل، فهذا يعٍت أنبيتو  ؿباضرة عامة، أو 
كمتددث.. وبصفة عامة فإف كل إنساف يشعر باحتياج أساسي للشعور هبذه األنبية، وباغباجة 

ألنو وبـر اإلنساف ألف ينصت إليو باىتماـ..و لذلك كاف اغببس اإلنفرادي أبلغ وسائل العقاب.. 
 من إشباع ىذا اإلحتياج .

 ستماعفاال و السرور.. اع أحد اؼبصادر األساسية لئلعجابفاالستم:السرورو  اإلعجاب (11
، ولؤلعماؿ الدرامية يف اإلذاعة والتلفزيوف والسينما واؼبسرح، واإلستماع لكلمات اغبب ىموسيقلل

كذلك نفوسنا..و  اليت تدخل السرور إُفة وأحاديث الود، كلها مصدر للشعور باإلعجاب بالصور 
اإلستماع إُف أصوات الطبيعة، فخرير اؼبياه وزقزقة العصافَت وىفهفات النسيم تروبنا وتدخل الراحة 

 إُف نفوسنا.
ومن خبلؿ اإلستماع نتلقى يوميا عشرات الرسائل اليت ربثنا على اإلستماع لربنامج أو  التقييم: (12

اؼبعلومات  ىذهلينا..و لقراءة كتاب..أو لتشجيعنا ألداء عمل معُت. فكل شخص يريد أف يؤثر ع
                                                                                                                                                                                                                  تقييمها،وازباذ اؼبواقف اؼبختلفة.                                    األمور و ى وزف تساعدنا عل

األحاديث وااضرات لمناقشات و فندن نستمع لستماع..ىو اؽبدؼ األساسي لئل الفهم: (13
ال..مث لنستفيد فبا الندوات و لئلذاعة و التلفزيوف، و لغَت ذلك من اؼبصادر، لنفهم أو و 

ولكنو ضروري ؽبذا القبوؿ وضروري لتدقيق اؼبتددث.. يعٍت قبوؿ كل ما يعنيو نسمعو..والفهم ال
 .1االستجابات الصادرة عنا
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  :اإلصغاء.–اإلنصات -االستماع-السمعمصطلحات أساسية 
قو. "ظبع" لفبلف أو إليو أو إُف صديوة يف األذف تدرؾ هبا األصوات: وكما جاء يف معجم الوجيز: ق  :لغة .1

 ،دبعٌت اإلستماع.أصغىماع من "أظبعتو" أي أصغى إليو..و لبلست ظبعا وظباعا: أصغى وأنصت، 
 اؼبعجم يفيداف معٌت حسن اإلستماع و اإلصغاء. وكذلكو على ىذا فإف اإلستماع واإلنصات كما يشَت 

 . اإلتفاؽ يف اؼبعٌت يتفق طبيعة اغبضارة العربية اليت اعتمدت أساسا على السماع وحسن اإلصغاء ىذاو السماع..
يتعلق بوظيفة األذف يف تلقي اؼبثَتات  Aearingالعلماء بُت السمع و اإلستماع..فالسمع فرؽيصطالحا:إ .2

 الًتددات،وحد أعلى من القوى و  أدىنالصوتية يف حدود القدرة السمعية لئلنساف..فجهاز السمع ؿبكـو حبد 
إف فيقع خارج قدرة السمع..و ما ما دوف ذلك وما فوؽ ذلك من القوى والًتددات أ تشكل منطقة السمع لديو.

 أـ َف يدركها. اإلنسافواقعي. بل ىي موجودة سواء أدركهاال يعٍت نفي وجودىا الدراؾ ىذه الًتددات اكاف عدـ 
الدنيا تتمتع غالبا بقدرة تفوؽ قدرة  وتتفاوت اغبيوانات تفاوتا كبَتا يف قدرهتا على السمع.فاغبيوانات 

للفريسة أو درءا بالنسبة للديواف مرتبطة أوثق االرتباط بغريزة البقاء، طلبا إلنساف..ذلك أف حدة السمع ا
اللغوي بينو وبُت بٍت  االتصاؿسبة لئلنساف فإف السمع بالنسبة لو يبثل حلقة من حلقات بالن مالؤلخطار. أ

وربويلها اُف اشارات تنتقل عرب  ةكوستيكيىي استقباؿ االىتزازات األ الوظيفة األساسية عبهاز السمعجنسو. و 
مع لدى اإلنساف فهي نفوؽ قدرتو على القراءة والنطق. فبينما إُف اؼبخ وبالنسبة لقدرة جهاز الس عصب السمع

العقل كلمة فقط. بينما يستطيع   125كلمة يف الدقيقة، يستطيع أف ينطق   300يستطيع االستماع غبواِف 
 كلمة يف الدقيقة الواحدة.  600التفكَت يف  البشري
إدراؾ ما يرمي الفهم لرسالة اؼبتددث و عرب، فهو ، كما ذىب إُف ذلك العلماء الاإلصغاءأو  اإلنصاتأما 

إليو من مقاصد. وىبتلف مستوى ىذا الفهم من شخص إُف آخر وذلك تبعا ؼبستوى االستماع، حيث يوجد 
 يات لبلستماع ىي :عة مستو بأر 

 مستوى اإلىتزاز أو الذبذبة. 
 اإلستماع . 
 الفهم. 
 اإلدراؾ أو الفهم اؼبميز. 
كوف ناجدا على درجة ومستوى االستماع ويبكننا  التعرؼ على وىذا يعٍت أف االتصاؿ يعتمد لكي ي 

ىذه التغذية اؼبرتدة أو رجع الصدى ليس أو ما يسمى بالتغذية اؼبرتدة. و  مستوى الفهم عن طريق رجع الصدى
كبلما منطوقا، بل قد تكوف على شكل إشارة أو ة من اؼبستمع للمتددث، تدؿ على أف اؼبعٌت بالضرورة  

 (1)ـ اؼبتددث بإعادة الرسالةوصل بوضوح إُف فهم السامع. أو تدؿ على العكس ،فبا يستدعي قيا اؼبقصود قد
 

                                                 
 . 51، صمرجع سبق ذكرهإبراىيم علي ربابعة، (1)
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خببلؼ السمع الذي وبدث جملرد استقباؿ  ؾبرد استقباؿ للصوت.أوضح.فاإلنصات و اإلصغاء أكثر من بطريقة 
ن معٌت كل من معٌت االستماع عتفاعبل ومشاركة نشطة وال ىبتلف األصوات اػبارجية. وال يتطلب 

الفرد إُف اؼبعاين اؼبتضمنة فيما يقوؿ اؼبرسل وإذا كاف االستماع  إنشاءفهو أيضا يتعلق دبدى ..اإلنصاتو اإلصغاء
عن السمع.. فالسمع وظيفة فسيولوجية فهو ىبتلف  اإلصغاءو  اإلنصاتال ىبتلف من حيث الداللة عن كل من 

أف تتم عملية السماع بواسطة  وظيفة عقلية، وتعٍت فهم الرسالة فبعدويشمل استقباؿ الرسالة..أما االستماع فهو 
الرسائل  يعطي ؽبا معٌت..وتفسرتفسر الرسالة و  فآلة السمع..وتنقل الرموز إُف اؼبراكز العصبية يف اؼبخ، هبب أ

ردة عن البيئة اإلشارات واغبركات اعبسمية والرسائل األخرى الوا، و ة، واليت ترد من خبلؿ العيوفاألخرى اؼبصاحب
 فهمها. د على كيفية ترصبة ىذه الرسائل و واؼبهارة يف االستماع أو اإلنصات تعتم ايطة..
وحينما نتكلم عن االستماع أو اإلنصات فندن نتعامل مع العملية العقلية واليت تعٍت فهم النشاط الشفهي  

ب أف يعمل من قبل اؼبتددث أيضا، فكبلنبا هبإمبا ة العقلية ال تتم من طرؼ واحد، و وغَت الشفهي..وىذه العملي
ليا بتدسُت الرسالة واؼبشاركة يف تشكيلها قفكل منهما هبب أف يتعهد الطرؼ اآلخر عسويا وبطريقة صديدة..
 إذا افتقد ىذا التعاوف من قبل اؼبستمع فبل يكوف ىناؾ تفاعل أو اتصاؿ.. و اؼبعٌتوالتعاوف يف بناء الفكر و 
، كما أنو يف الوقت نفسو يضيف إُف رسالتنا على ضوء خرباتو لتنا معٌتاعل لرسفاؼبستمع ىو الذي هب

..فاؼبستمع الذي يستمع غبديث عن االستثمار يف البورصة ولديو خربات وذبارب يف التعامل معها..ستقفز وذباربو
..ويف  ىذه اػبرباتىذه اػبربات وزبتلط دبا فهمو وأستوعبو من رسالتنا أي أنو ينشأ عبلقات بُت ما ظبعو وبُت

الوقت نفسو ينشأ عبلقات ما بُت الرسالة الشفهية والرسائل األخرى غَت الشفهية اليت يستقبلها يف الوقت نفسو 
 من خبلؿ لغة اإلشارات واغبركات اعبسمية و العيوف.

يف ىذا الًتاوح ماع ىو نفسو اإلنصات واإلصغاء. و اإلستا فالسمع والسماع غَت اإلستماع..وعلى ىذ 
الباحثُت إُف  اؼبسميات للداللة على عملية ذات طبيعة خاصة، يرجع إُف غٌت اللغة العربية دبفرداهتا..وميل

للداللة على نفس اؼبعٌت الذي  Listeningاستخداـ مفردة دوف أخرى.أما يف اللغة االقبليزية فتستخدـ كلمة  
واليت ىي نفسها تتضمن معٌت الفهم و التفاعل مع  اإلنصات ، –اإلستماع  –تضمنتو اؼبفردات الثبلثة: اإلصغاء 

 اؼبرسل،أو حسن االستماع كما أشرنا سابقا.
يف اللغة االقبليزية استخلصت أساسا من كلمتُت أقبلوسا كسونيتينا نبا Listenوكلمة يستمع   

Hylstanةلمدبعٌت السماع، وكHloshian و كلمة ىي نفس ما تتضمناىا أف تنتظر مًتقبا يف حَتة.. و معنو
Listening. كعملية عرفت منذ عرؼ اإلنساف طريقة ء إُف أف  اإلستماع كنشاط ظبعي و يذىب العلماو

 . (1)الستقباؿ اؼبعلومات بطريقة شفهية
 
 
 

                                                 
 .81اؼبرجع نفسو، ص (1)
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 .عناصر عملية اإلستماعالمطلب الثاني: 

 ربدث عملية اإلستماع عندما يوجد متددث يضع فكرة يف كود، ومستمع يفك الكود، و وباوؿ تفهم
مايقاؿ ووبدد االستجابة اليت على صوهتا يستمر الشخص اآلخر يف اغبديث، أو سيتدوؿ ليأخذ دوره يف 
اإلستماع، ومن خبلؿ ىذه العملية تتداخل الكثَت من العوامل البيئية اؼبنشطة، أو ايطة لعملية االستماع، كما 

ع ذاهتا، وما إذا كانت إنصاتا أو ؾبرد ظباع فقط تتداخل كثَت من العوامل اإلدراكية لتدديد طبيعة عملية االستما 
 للمؤثرات الصوتية حولنا.

      "باكهام"بالتصور البسيط الذي قدمو 1977وربليل عملية االستماع إُف عناصرىا األساسية بدأت عاـ 
بة كعنصرين اؼبستقبل االستماع واالستجاسيطة يتبادؿ فيها كل من اؼبرسل و جدا أف اإلستماع كعملية بو "مورجان"و

 أساسيُت ؽبذه العملية. مث توالت جهود العلماء يف ىذا اجملاؿ.
 وعلى ضوء ىذه التصورات يبكننا أف كبلل عملية االتصاؿ السماعي إُف ؾبموعة العناصر التالية: 

 اؼبتددث. 
 الرسالة. 
 اؼبستمع. 
 اإلدراؾ. 
 بيئة اإلستماع. 
 التشويش. 
 .(1)رجع الصدى 

 عناصر عملية اإلستماع التاِف: (01رقم )  و ذلك كما يتضح من الشكل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .65ص، 1993، الدار اعبامعية للنشر والتوزيع،السلوك التنظيمي : مدخل بناء المهاراتأضبد ماىر، (1)
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 66، ص1993، الدار اعبامعية للنشر والتوزيع،السلوك التنظيمي : مدخل بناء المهاراتأضبد ماىر، :اؼبصدر
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 أوال: المتحدث

ىو الشخص الذي يضع فكرة يف كود، و يعد أحد العناصر الرئيسية يف عملية اإلستماع، و تتوقف فاعلية 
 اإلستماع على ؾبموعة من العوامل اؼبتصلة باؼبتددث وأنبها ما يأيت: 

 .سرعة المتحدث .1
كلمة، بينما معدؿ   175إُف  125اؼبعدؿ الطبيعي للدديث كما انتهت إُف ذلك البدوث يًتاوح من 

كلمة يف الدقيقة. و الفرؽ بُت معدؿ اغبديث و معدؿ التفكَت، يعطي   800إُف  400التفكَت يًتاوح ما بُت 
ما َف يقلو اؼبتددث  الفرصة للمستمع لبلستيعاب و لتنظيم ما وبصل عليو من معلومات و تقييمها، وتصور

 لتدديد االستجابة.و 
 و يبكن ربسُت عملية اإلستماع عن طريق االستفادة من ىذا الفارؽ يف إجراء ىذه العمليات العقلية.

  كلمة فأكثر  300وؽبذا فمن الضروري للمتددث إجراء اغبديث باؼبعدؿ اؼبعتاد، أما إذا زاد معدلو إُف 
كذلك إذا قل اؼبعدؿ كثَتا عن اؼبعدؿ الطبيعي. فإف اإلستماع يصبح من فإف اإلستماع سيصبح أكثر صعوبة. و 

الصعوبة دبكاف كما ينبغي مراعاة طبيعة اادثة، و درجة صعوبة ما تتضمنو من أفكار، فاألحاديث العلمية يف 
ية أطوؿ ااضرات والندوات ربتاج إُف معدؿ أقل من سرعة أحاديث الدروشة و السمر، لضماف توفَت فًتة زمن

 لبلستيعاب. 
 .هجة المتحدثل .2

لذلك إذا كاف ؽبجة اؼبتددث الواضدة واؼبفهومة للمستمع توثر على مدى فاعلية عملية اإلستماع، و 
تددث يتددث باللهجة الية، فعليو التأكد أوال من أهنا مفهومة للمستمع، حىت ال يفقد انتباه اؼبتددث، كما ؼبا

 .1الغمغمةأف يتجنب التمتمة و بة، و أف عليو أال يتددث بطريقة رتي
 درجة اإلنفعال: .3

اؼبتددث اعبياش اؼبشاعر واؼبقتنع دبا يقوؿ أكثر قدرة على جذب اؼبستمع وعلى جعلو يستمع بعناية وبدقة 
للرسائل اللفظية، و يقوي التفاعل بينهما يف ظل ىذه الظروؼ، ويبلحظ أف زيادة درجة االنفعاؿ لدى اؼبستمع 

ستجعلو يعطي اىتماما أكثر للرسالة العاطفية ؼبتددث إال أنو نتيجة االنفعاؿ الزائد فقد ال يستوعب وإف كانت 
اؼبعلومات اؼبهمة، ولذلك فبلبد من اإلنتظار لفًتة لتهدأ العاطفة، و عندما تبدأ اؼبشاعر العاطفية يف التناقص تبدأ 

 . (2)اؼبناقشات اؼبنطقية وتستمر عملية اإلستماع
 
 
 

                                                 
 .66اؼبرجع نفسو ، ص (1)
 .33، ص1994، دار اؼبعارؼ للنشر والتوزيع، 2، طفن التحدث واإلقتاعوليم ح.ماكوالؼ، (2)
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 انة: المك .4

مكانة اؼبتددث على درجة فهم واستيعاب اغبديث، فاؼبتددث صاحب السلطة أوالنفوذأواػبربة يتزايد تؤثر 
اىتماـ اؼبستمعُت دبا يقولو، وكذلك أيضا إذا كانت للمتددث جاذبية أو مصداقية لدى اؼبستمع، فإف اؼبستمع 

 .(1)يستمع ؼبا يقولو و يتأثر بو
 .ثانيا: الرسالة

ادي والعقلي للمصدر، ويف حالة االتصاؿ الشفاىي اؼبتددث يف رمز وسبثل النتاج اؼب وضع فكرىي ؿبصلة 
يعترب اغبديث أوالكلمات اؼبنطوقة ىي الرسالة، واؼبعاين اليت ينقلها اؼبتددث يبثل الكبلـ اؼبنطوؽ جزءا منها، أما 

اغبركات اليت يقـو هبا الفرد، و غَت ذلك باقي اؼبعاين فتكمن خارج الكلمات اؼبنطوقة، يف طريقة نطق الكبلـ و 
من مكونات اللغة غَت اللفظية، وىذه تعطي مدلوالت أو معاف تتفق أو زبتلف أوحىت تتناقض مع ما يقولو 

ر تؤثو رج بو الفرد منها. ىب الذي ات اؼبنطوقة تساىم يف تكوين اؼبعٌتاؼبتددث من كلمات، ولكنها مع الكلم
 إلستماع من زوايا عديدة:طبيعة الرسالة على عملية ا

 ني:ازاوية األلفاظ و الصياغات و المع .1
فإذا كانت الرسالة غَت واضدة أو تفتقد للًتابط اؼبنطقي يف بناءىا فإنو سيكوف من الصعب االستماع  

 والفهم.
فدينئذ لن  إذا كاف اؼبتددث نفسو غَت مهتم باؼبوضوع أوغَت مقتنع أو ليس لديو ما يضيفو للمستمع، 

استيضاحية  اؼبتددث بأسئلةالرسالة واضدة و يف ىذه اغبالة فمن الضروري للمستمع أف يقاطع تكوف 
 لفهم ما يقوؿ.

إذا كانت للرسالة أنبية خاصة لدى اؼبستمع أو معٌت خاصا، فإف الفهم و االستيعاب سيكوف على أعلى  
 مستوى.

مع اؼبستمع فإف اإلستماع سيكوف تتفق  متشاهبة، واذباىات أو وجهات نظريما عندما تعمل الرسالة ق 
 سهبل، فمعظم الناس يبيلوف للمعلومات اليت تؤكد وجهات نظرىم.

عندما وبمل الكبلـ أفكارا ومعتقدات معارضة لقيم اإلستماع وذلك لرغبة اؼبستمع يف تقييم الرسالة غَت  
 اؼبتوقعة والتعرؼ بنفسو على وجهات النظر اؼبعارضة.

اع دبدى صعوبة اؼبعلومات اليت تتضمنها رسالة اؼببدوث، وؽبذا يبلحظ بالنسبة تتأثر اؼبقدرة على اإلستم 
للمعلومات اؼبعقدة ضرورة زبفيض معدؿ سرعة النطق لتعطي للمستمع الفرصة الستيعاب ىذه اؼبعلومات 

 .(2)بطريقة متكاملة
 

                                                 
 .34اؼبرجع نفسو ، ص (1)
 .15، ص1986، دار اإلعتصاـ، القاىرة، الصمت وحفظ اللساناغبافظ أبو بكر بن عبد ا بن أيب الدنيا،  (2)
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 زاوية الصوت:  .2

اعبهاز اإلنساين الناطق، لكن اؼبهم ىنا سبق وأف ربدثنا عن الصوت وأنبيتو لعملية اإلستماع، وطبيعة 
 لعملية اإلستماع، فإستخداـ اؼبتددث لصوت خفيض  هبعل عملية اإلستماع صعبة.ا تسجيل أنبيته

قد يغمضوف أعينهم ددث، فإهنم يصبدوف غَت منتبهُت و فإذا َف يستطع اؼبستمعوف ظباع ما يقولو اؼبت
هنم، وتبدأ بالتاِف سلسلة و هباور يدخلوف يف مناقشات مع من  أو يشغلوف أنفسهم بأشياء أخرى، أوويسًتخوف، 

 من ردود األفعاؿ، وبسرعة تنتشر أحاديث اؽبمس اؼبعتادة بينهم.
وال يكفي أف يكوف صوتك جهوريا. وإمبا تأكد من أف كل شخص من اؼبستمعُت يسمع ما تقوؿ، وتأكد 

الًتتيبات البلزمة لتزويد القاعة  تتخذإال فيجب أف بالنسبة ؼبن ىم يف آخر القاعة، و  رجة اإلستماعد بنفسك من
 دبكرب صوت وال مانع من سؤاؿ اعبمهور عند بداية اغبديث عما إذا كانوا يسمعونك أـ ال.

وال نعٍت جبهارة الصوت أف يصبح صوتك على وتَتة عاليا طواؿ الوقت وإال تسبب يف نـو اؼبستمعُت ألف 
عا والبفاضا وفقا  لدرجة  ااؼبغناطيسي. لكن التنويع يف نربة الصوت ارتفصوتك سيصبح مثل صوت اؼبنـو 

التدمس واالنفعاؿ، يضفي صباال على اغبديث، وقد زبفض الصوت إُف درجة اؽبمس للتأثَت على اعبمهور 
ر وجذب انتباىو. وأيضا تستخدـ نربة الصوت للتأكد على اؼبعٌت أو للتعبَت عن اؼبشاعر اؽبادئة أوعن اؼبشاع

 .(1)السارة. أو غَت ذلك من اؼبعاين اليت يتددث عنها الشخص
 العناصر غير اللفظية في اإلستماع:  .3

 ويقصد هبا حركة اعبسم و تعبَتات الوجو و البيئة ايطة باؼبتددث و اؼبستمع و أىم ىذه العناصر: 
 أ. التعبير بالوجو: 

استخداـ العيوف واغبواجب والفم واللساف و الذقن وايباءات التعبَت بالوجو عديدة، فالناس تكثر من 
واأليدي واألرجل والسيقاف، وقد أسفرت البدوث عن أكثر من  باألذرع، باإلضافة إُف اإليباءات واالبتسامات

 مائة ايباءة فبيزة للوجو واليد واعبسم.
ويركزوف ويستخدموف فقط وعلى الرغم من ذلك، فإف كثَت من اؼبتددثُت يهملوف ىذه األنواع من اإليباءات، 

 يث فبا يقلل من فرصهم يف اإلستماع الفعاؿ من قبل اؼبستمعُت.بطريقة آلية أثناء اغبدحباؽبم الصوتية، و أ
، فالعُت ويتضح لنا مقدار ما زبسره ىؤالء إف ركزنا على أحد التعبَتات اػباصة بالوجو فقط، وىي العُت

ما تتددث أو تستمع إُف حديث.. فأنت عادة فعندث اؼبؤثر. بعد الصوت، تعترب أىم أدوات التعبَت للمتدد
هبعل أثر االتصاؿ طواؿ الوقت تنظر إُف وجو الشخص اآلخر وتركز على العيوف، وىذا االتصاؿ عن طريق العيوف 

يتعمق أكثر أو يصبح ذا مغزى أعظم.. فالعيوف تنقل رسالة إُف اؼبتددث "أننا قد فهمناؾ" أو أنك قد أقنعتنا.. 
 .(2)حيأحيانا العكس.. فتعمل عندئذ على من الشرح و التوضو 
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وعندما تتددث إُف صبهور كبَت فإنك تستطيع من خبلؿ العيوف أف ربادث كل شخص من اعبمهور 

اؼبتددث أعلى الصفوؼ لذلك فمن اػبطأ أف وبملق سمع اؼبستمع كما لو كنت ربادثو شخصيا.. و دبفرده وي
نقل عينو اغبديث.. وإمبا عليو يف بداية اغبديث، وأثناء اػبطاب الصمت األوُف، أف ياألوُف ويظل ىكذا طواؿ 

 مع عيٍت كل شخص هبلس يف القاعة.. وفضبل عما يوفره االتصاؿ بالعيوف من بُت اؼبستمعُت، و أف ذبعلها تتبلىف
ئك ويقتنعوف هبا.. فإهنا دؼء و مودة للدوار.. ومن إمكانية التأثَت على اؼبستمعُت وجعلهم يوافقونك على أرا

توفر الفرصة للتدكم والسيطرة يف اؼبوقف االتصاِف من خبلؿ النظر.. بل كثَتا ما تعكس العيوف اؼبشاعر النفسية 
 للمتددث: اإلعجاب، الغضب، التهديد، االرتياح، االقناع، اؼبوافقة. 

 حركة الجسد و االيدي: ب .
لؤلماـ وللخلف وإُف اعبانبُت ، وأيضا حركة األيدي واألصابع يبكن للمتددث باستخداـ جزء اعبسم وحركتو 

اغبركات عن اؼبعقوؿ أو اؼبناسب قد يشوه ويشوش  ازديادأف يعزز معٌت الرسالة واؼبوضوع الذي يتددث عنو و 
م اؼبعاين، وقد تستخدـ كداللة على عدـ ثقة اؼبتددث يف نفسو. أما بالنسبة للمستمع، فاغبركة اؽبادئة عبزع اعبس

ط أو تثبيـ، فهي حركات ىامة لتشجيعالتثاؤب وحركات السأم على ظهر الكرسي، وعدـ التمطع و واسناد اعبس
 .نبة اؼبتددث يف االستمرار يف اغبديث

الكثَت على  اءات فإف اعبسد كلو ينشغل يف إضفاءوعلى الرغم من أف اليدين والذراعُت تنتجاف غالبية االيب
ار األوتلم االحساس باغبركة يف العضبلت و "ع وقد مت وضع علم يسمىصاؿ..الكلمة  اؼبنطوقة كوسيلة ات

. باإلضافة إُف ذلك كتبت العديد من الكتب عن برايبيردو ستل"د."ضعوو  1950العضلية" يف أوائل عاـ 
 "كاليرو"و  ""نيرنبرجااليباءات، منها على سبيل اؼبثاؿ كتاب "كيف تقرأ شخصيا كما تقرأ كتابا" تأليف 

 .  1971نيويورؾ مؤسسة ىولوف اؼبتددة للكتب عاـ 
رات األيدي" تشَت إُف اوأشار رفيو إُف أنو يوجد لدى اعبيش األمريكي حشد من اإليباءات تسمى "إش

مر ركة ظباع األواضجيج اؼبع. أو عندما يبنع باعبيش عندما يكوف اؽبدوء مطلوبامعاف متنوعة يلجأ إليها اؼبسؤولوف 
 .(1)دت اؼبسافات البعيدة بإجراء االتصاالت البصريةحالة ما إذا ظب العادية أو يف

 .ثالثا: المستمع
وىو الطرؼ األساسي يف عملية اإلستماع، وىو الذي يستقبل اؼبؤثرات الصوتية ويضفي عليها معٌت معينا 

عملية االرساؿ ليو أساسا بعد سبييزىا وإدراكها، وبو يتدقق ىدؼ اؼبتددث من عملية االرساؿ، بل وتتوقف ع
 عنو بالكلية. االنصراؼ اإلصغاء واإلىتماـ باؼبتددث أومن خبلؿ ذاهتا..

ايب األمريكية يف ؼبا ذىبت إليو صبعية االتصاؿ اػبطنجاح عملية اإلرساؿ ينبغي أف تتوافر للمستمع طبقا ول
 : (2)القدرات األساسية ىيؾبموعة من اؼبعلومات و  1984لعاـ اجتماعها السنوي 
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 القدرة على فهم اللغة الشفهية للدديث وسبييز األفكار الرئيسية. 
 القدرة على ربديد التفاصيل الفرعية. 
 سبييز العبلقات الواضدة بُت األفكار. 
 القدرة على استدعاء أو اسًتجاع األفكار والتفاصيل الرئيسية. 

 ىذه القدرات حددت اعبمعية ؾبموعة من اؼبهارات األساسية اليت ينبغي أف تتوافر للمستمع واليت إضافة إُفو 
 يتددد على ضوئها مدى قباع عملية اإلستماع ذاهتا ىي: 

 اإلنتباه وسعة األفق. 
 إدراؾ ىدؼ اؼبتددث. 
 التمييز بُت صبل اغبقيقة والرأي. 
 التمييز بُت الرباىُت اؼبنطقية والعاطفية. 
 ة مدى اغبياد واإلكبياز للمتددث.حظمبل 
 سبييز اذباه اؼبتددث. 
 سبييز التناقضات بُت الرسائل الشفهية وغَت الشفهية للمتددث. 
 استخداـ األسلوب األمثل لبلستماع. 

 وباإلضافة إُف ما سبق: 
ىذه فاعلية و ستماع بدبدى قدرتو على اإلو تتأثر عملية اإلستماع بكثَت من اعبوانب اػباصة بشخصية اؼبستمع 

 العوامل ىي: 
  :المقدرة اللغوية 

وتتددد اؼبقدرة اؼبقدار اللغوي..تشَت البدوث إُف وجود عبلقة ارتباطية بُت القدرة على اإلستماع بفاعلية 
فكلما كانت اغبصيلة اللغوية أكرب كلما سهلت عملية اإلستماع.. يلة اؼبستمع من الكلمات ..اللغوية دبقدار حص

 صيلة اللغوية أقل.دبعدؿ أكرب فبا لو كانت اغب اؼبستمع على فهم ما يسمعو واستيعابوقدرة وزادت م
 :الدافع لالستماع 

اؼبقدمة الدوافع لبلستماع لدى اؼبستمع هبعلو يستمع بفاعلية من ناحية ويتذكر بصورة أفضل اؼبعلومات  فتوافر
 يف العمل أو بسبب اػبوؼ. كخوؼ التلميذ من أستاذه. قيأو لتنمية مهاراتو للًت  إلشباع غريزة حب اإلستطبلع

  :المقدرة التنظيمية 
وتعٍت قدرة اؼبستمع على التعرؼ على األفكار الرئيسية يف اغبديث وتنظيم اؼبعلومات اليت وبصل عليها يف 

 .(1)فئات تصويرية متوافقة
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  :استخدام التقنيات الخاصة بالتركيز 

ما  استيعاببعينيو ليتمكن من فهم و كأف يتخيل اؼبستمع نفسو يف مكاف اؼبتددث ؿباوال أف يرى العاَف 
استخداـ أسلوب األسئلة الذاتية كأف يسأؿ  رة مع اؼبتددث لتثبيت األفكار، أوو يقولو، أو استخداـ أسلوب اا

ث؟ ماذا يقصد اؼبتددث؟ أو استخداـ نفسو أسئلة حوؿ ؾبرى اغبديث، مثل ما الفكرة الرئيسية ؽبذا اغبدي
مات الدالة الغمغ ـعبارات اؼبوافقة والتأكيد لتشجيع اؼبتددث على اإلستمرار.. وأحيانا يف ىذا اجملاؿ تستخد

على اؼبوافقة، أو حركة الرأس أو يسأؿ أسئلة استيضاحية، مثل أفهم جيدا ما تقوؿ، ولكن ماذا تقصد بكذا أو 
 تكرار ما يقوؿ ، أو تكرار نقطة ؿبددة يف سياؽ اغبديث. يرجع اؼبتددث ويطلب منو 

  :النوع 
مَتيل يوريسوؼ و - الرسائل غَت اللفظيةتشَت دراسات عديدة إُف أف النساء أكثر قدرة على إدراؾ وتفسَت

وأف الرجاؿ أكثر قدرة على فهم الرسائل الشفهية من الرجاؿ أي أف اعبنس عامل مهم يف التأثَت على  – 1991
 فاعلية االتصاؿ. مدى
 :الظروف الصحية و النفسية للمستمع 

كذلك اؼبستمع اؼبتوتر أو يكوف أقل قدرة على االستماع.. و  من مشاكل صدية يف األذف، يعاين فاؼبستمع الذي
 .(1)القلق.. ولذلك البد من التعرؼ على الناحية الصدية واؼبزاجية لضماف فاعلية اإلستماع اؼبريض نفسيا أو

 اإلدراك: ارابع
يعد اإلدراؾ أحد مكونات عملية التعامل مع اؼبعلومات، فدُت يستقبل النظاـ السلوكي اؼبعلومات عن 

ثَتات اؼبختلفة، يتم نقلها إُف منطقة متخصصة يف العقل ؼبعاعبتها  بالتدليل والبدث حىت يستخرج النظاـ منها اؼب
 جابات اليت تصدر عنو. االستأنواع ين اليت يعتمد عليها يف اختيار االدالالت واؼبع

 : (2)وبالتاِف فإف تدفق اؼبعلومات داخل النظاـ السلوكي يتم وفقا للتتابع اآلتػي
 يبُت تدفق النظاـ السلوكي (:12الشكل رقم )
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 استنتاج        تحليل و بحث                 استقبال المعلومات                 

 

 

معلومات مختزنة                                        
 ستجابة ا  قرارات 
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يكفي إلنتاج استجابات معينة، بل البد أف زبضع وعلى ذلك فإف ؾبرد استقباؿ النظاـ للمعلومات ال 
تلك اؼبعلومات للتدليل من جانب ألجزاء متخصصة يف اؼبخ تستطيع التوصل إُف اؼبعاين اغبقيقة اليت تعكسها 

 ىذه اؼبعلومات.
 تص اعبزء األوسط من النظاـ السلوكي ) الدماغ االنساين( بتلك العمليات الذىنية اؼبختلفة.ىبو 
 ربليلها يف اآليت: علومات و ليات السلوكية اؼبختصة دبعاعبة اؼبتًتكز العمو 
 Perception - عملية االدراؾ -

 Thinking - عملية التفكَت -

 Learning - عملية التعلم -

 Attitude Formation - عملية تكوين االذباىات -

 Motivation - عملية الدافعية -

 Décision Making - عملية ازباد القرارات -

 تكوين اؼبفاىيمعلومات الواردة للنظاـ السلوكي و  اؼبَتىي عملية تفسعلى عملية اإلدراؾ.و ركز ىنا فقط وسن
يبتد بعضها ليشمل عملية استقباؿ  فرعية،تنطوي عملية اإلدراؾ على عمليات يط. و التصورات عن العاَف او 

اعطائها معاف  أي  ،تفسَتىاتنظيم تلك اؼبثَتات و باؼبثَتات اليت ربدثنا عنها. مث زبتص عمليات فرعية أخرى 
لبيئة ايطة بالنظاـ عامة عن اُف ذروهتا بتكوين مفاىيم شاملة و مدلوالت خاصة، مث تصل عملية االدراؾ إو 

 ىذا ما نطلق عليو لفظ "اؼبدركاّت .السلوكي والتغَتات اليت تطرأ عليها و 
خل يف التأثَت عليها عمليات اإلدراؾ عملية شخصية يصعب اخضاعها للمقاييس اؼبوضوعية، حيث تتداو 
ظاـ السلوكي،  دبا تراكم فيو من التعلم كما تتأثر بالظروؼ اؼبوضوعية اليت ربيط بالنخرى كالدافعية و نفسية أ

 ات سابقة.معلومات وخرب 
مًتاكمة زبفي ورائها تاريخ النظاـ السلوكي كلو الذي يتبلور يف صورة كذلك فالدراؾ عملية مستمرة و 

 يساىم يف ربديد اؼبعاين اليت يستخرجها النظاـ من اؼبعلومات الواردة إليو."تنظيم فكري" 
اؼبباشر  غَتل مظاىر النشاط الذىٍت لئلنساف ومن مث تأثَته اؼبباشر و فبا يزيد يف أنبية اإلدراؾ ارتباطو بكو 

 .(1)أمباط سلوكوعلى استجابات اإلنساف و 
 :المكونات اإلدراكية لعملية اإلستماع 

 قباح اؼبتددث يف ربقيق أىدافواليت تؤثر على عملية اإلستماع وربدد بالتاِف مدى  اإلدراكيةاؼبكونات 
 : (1)أنبهادة و عدي

                                                 
 .45اؼبرجع نفسو ، ص (1)
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 دقةّ أثار اإلستماع و االنتباه المركز:  .1

ينعكس ىذا اإلدراؾ يف لباقة اإلجتماعية اليت يبتلكها ويبديها السامع، و يف درجة ال تظهر أثار ىذه اؼبهارةو 
ر ذكية بعد التفكَت العميق يف عناصك عن طريق توجيو أسئلة موضوعية و ذلمدى اإلىتماـ باغبديث، و تعبَت عن ال

تتجلى درجة اإلدراؾ ؼبعٌت اإلستماع يف ذبنب مقاطعة اؼبتددث، أو اإلنشغاؿ بأمور أخرى موضوع اإلستماع. و 
 جانبية أو اغبديث مع اآلخرين.

صاحبها دقة يف اإلستماع ، وشدة يف االنتباه، وحدة يف تبلؾ غَتىا مؤشرات على امىذه األمور و كل 
 يقصد هبا  تذكربثقة من مهارة التمييز السمعي، و ىذه مهارات أساسية تساعد على تنمية اؼبهارات اؼبنالتبصر، و 

القدرة على األصوات إلدراؾ معاين الكلمات واعبمل والعبارات، و  التمييز بُتاألصوات يف نظاـ تتابعي معُت، و 
 "الدمج".ر األصوات فيما بينها، أو ما أطلق عليو مصطلح صه
 فهم الموضوع فهما شامال:  .2

   ضوع إال بعد اؼبتابعة الدقيقة، وادراؾ العلل واألسباب اليت يبديها اؼبتددث، ويدافع عنها ال يتم فهم اؼبو 
مع ؼبادة اغبكم على مدى الس ال يبكننالعبلقات بُت األفكار الرئيسية، و أف يدرؾ السامع ا أو ينقذىا. بل البد

 ىي: اسية و ة األسيتقاف اعبوانب اؼبهار اغبديث إال إذا استطاع ا
 التحليل: .1

تلك اليت مرت بتجاربو بُت التدليل بالربط بُت اؼبعلومات واغبقائق واؼبفاىيم واألفكار اليت يسمعها، و  يتم
لكنها تأيت بعد عملية تفسَت التدليبلت أساسية. و السابقة، ويتم ذلك عن طريق اؼبوازنة، واليت تعترب مهارة فرعية 

 اؼبستخلصة.
 التفسير: .2

ات الشخصية يف اجملاؿ اؼبعريف عملية التفسَت زبضع لعوامل اػبرب تلف طبيعة الفهم من شخص آلخر ، و زب 
. فمن حيث العوامل األوُف يبدث اؼبستمع عن مربرات يصوغها إلقناع نفسو ولعوامل مهارات اإلستماع

ر هبا وبدث العكس سباما إذ يبدث عن مربرات يفسردبا وى اغبديث أو مصداقية اؼبتددث، و تبصدؽ ؿب
من الناس من يسعى لبلستفزاز يف تناقض اتوى مع أفكاره ومعتقداتو. من ىنا نراه هبادؿ ويسأؿ ويستفسر، و 

 أفكار اؼبتددث.توجيو األسئلة إلثبات بطبلف 
أثرىا  يف التفسَت فتمكن يف أف اؼبتخصص يف ؾباؿ خرى اؼبتعلقة دبهارات اإلستماع و األأما بالنسبة للعوامل 

 اغبديث يفسر القوؿ بشكل أفضل من الذي ال يبتلك ثروة لغوية كافية.
 جـ . الموازنة:

                                                                                                                                                         
 .42ؿبمد منَت حجاب، مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
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ع اؼبستمع أف يوازي بُت أفكاره واذباىاتو، وما ورد يف موضوع بعد تفسَت اؼبوضوع اؼبسموع يستطي
 البد من تعويد التبلميذ عليها  ال ينطبق مهارات الفهم األساسية على ذوي اػبربة فقط. بلو (1)ديث،اغب

 
ياىا حىت يتمكنوا من اعبداؿ والنقاش بعد التدليل والتفسَت واؼبوازنة. وبأسلوب علمي إم اكتساهبو 

 التهور.وموضوعي بعيدا عن التعصب و 
 النقد و التقويم:د. 

قد ، فقد يتفق السامع مع اؼبتددث، و موضوعووًن ؾباؿ اغبديث و تقعلى اؼبهارات السابقة يتم نقذ و  بناء
لكن يتوافر ىذاف الشرطاف يف التقوًن هبب أف يكوف اغبكم عليو بعملية وموضوعية، و ىبتلف معو، لذلك 

السلبية حىت يبكن من اإلمساؾ جبميع أف ينتظر اؼبستمع آراء الغَت، ويتوقع ردود األفعاؿ اإلهبابية و  السليم البد
 اؼبوضوعية.اؽبامة اليت توصلو إُف العملية و اعبوانب 

 ىـ . تكوين اتجاه ما:
تويات ، وتناوؿ صبيع ن مناقشتو على صبيع اؼبسال يبكن اغبكم على مدى فهم اؼبوضوع، إال بعد التأكد م 

طا أف يتفق االذباىات ، بل ليس شر مع مع اؼبتددث يف صبيع األفكار و ليس شرطا أف يتفق اؼبستجوانبو، و 
بلؼ الذي يكوف جزئيا أو كليا ما يعتربىا اؼبتددث حقائق ، بل قد يوجد وجو اػبمعو ورد من معلومات و 

ما يتفق فيو اؼبستمع مع البدث ونقدىا وتقويبها، و  لك من خبلؿ اؼبناقشة اؼبوضوعية وربليل عناصريربز ذو 
متفقة مع متشاهبة و اؼبتددث تكوف اذباىات اهبابية, وما زبتلف معو فيها يكوف الفرد قد مر خبربات سابقة 

 كبوىا. وتتدعم اذباىات يًتسخ لديو األفكار االهبابية و موضوع البدث حىت
           لبدث، ردبا يدعم ىذا اؼبوضوع من اذباىاتو السلبيةإذا كانت خرباتو السابقة ال تتفق مع موضوع او 

  يف ىذه اغبالة ال يبكننا اغبكم على اذباىات اؼبستمعاىات كبو االهبابية، و أو تكوف خطوة لتغيَت ىذه االذب
كبوىا ؿ استجاباتو االهبابية االحساس بتقبلها من خبلمتشاهبة، و أو تغيَتىا إال بعد تدعيمها بأفكار أخرى 

االستجابة تكوف بالتعبَت الشفهي أو التدريري أو عن طريق توجيو أسئلة متفقة أو منسجمة أو ؿبايدة مع و 
 موضوع البدث.

اذباىاتو نقدىا قبل التعبَت عن ؼبستمع دبرحلة ذبميع اؼبعلومات وربليلها وتفسَتىا و من الطبيعي أف يبر او 
ض يف مناقشة عناصرىا من معلومات ئيسية يف ذىنو قبل اػبو ار فكرة اؼبوضوع الر كبوىا، كما البد من اختص

 حقائق ومفاىيم وأفكار.
 " التفكير االستنتاجي"أظباىا  أردفها دبهارة ىامة إُف استخبلص الفكرة الرئيسية و  ""مدكورلقد أشار و 

ي مرامو الذي البد من حدوثو بعد أف يكوف اؼبستمع قد زبيل عناصر ربىا متضمنة يف تكوين االذباه، و اليت يعتو 
 .(2)تنبأ بأىدافون ىذه العناصر و استنتج أفكارا معينة مالبدث، و 

                                                 
 .43-42اؼبرجع نفسو ، ص (1)
 .45-44رجع نفسو ، ص ؼبا( 2)
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 و. تدوين المالحظات عن موضوع اإلستماع: 
فضل ؼبتدرب على ىذه اؼبهارة، إذ من األال يتقنها إال ا عملية تدوين اؼببلحظات من اؼبهارات اؽبامة اليت

يث يدوف اؼبستمع عناصر اؼبوضوع وأفكاره ويشَت إُف جوانب الًتكيز عليها ، حبالوقوؼ على النقاط اؽبامة و 
 تكوف أكثر أنبية من غَتىا.اكن اليت تصلح لتوجيو سؤاؿ معُت األماالختبلؼ، و وانب االتفاؽ وج

حظات عند اإلستماع اؼببليشَت العلماء إُف نقاط أساسية ينبغي أف تبلحظها أثناء قيامك بتدوين و 
 ىي : لشخص يتكلم و 

 األفكار يف اغبديث.كن حذرا وأعرؼ النقاط الرئيسية وأىم اػبصائص و  
 اليت تريد أف تتذكرىا.أكتب فقط األشياء الرئيسية  
 اتبعها بالنقاط الفرعية اػباصة بكل نقطة.أكتب النقاط الرئيسية و  
 أنت تسمع.دوف اؼببلحظات و  
 اػبط .بطريقة سهلة القراءة و اؼببلحظات أكتب  
 تتمكن من متابعة اؼبتكلم.تصارات أثناء تدوينك اؼببلحظات حىت استعمل االخكن موجزا و  
 ة بدال من العبارات اؼبطولة.ر اعبمل اؼبختصاستخداـ الكلمات و  
 أعد كتابتها إف َف تكن واضدة. نتهاء االستماع اقرأ اؼببلحظات و بعد ا 

ال نستخدمها إالبالنسبة لبلستماع اػباص بالدروسوااضرات والندوات ويبلحظ أف عملية التدوين 
 اللقاءات العلمية...إٍف.واالجتماعات الرظبية و 

مساعدتو على التذكر فإهنا توفر الفرصة لطرح األسئلة حوؿ ئدهتا يف تركيز انتباه اؼبستمع و فضبل عن فاو 
 .(1)موضوع اغبديث

 .: الظروف البيئيةخامسا
 ذلك من خبلؿ متغَتات عديدة أنبها: تؤثر على مدى فاعلية اإلستماع و  اليت يتم فيها االستماعفالبيئة 

 الحرارة:الطقس و  .1
ية  يؤثر على فاعلية اؼبكاف السيئ التهو ربة و اعبو اؼبليء باألتديد الربودة و فاؼبناخ الشديد اغبرارة أو الش 

لذلك يدة و التهوية اعبح يتسم بدرجة اغبرارة اؼبناسبة و اإلستماع اؼبثاِف البد أف يكوف يف جو مرياإلستماع، و 
 اؼبراوح اليت تضمن التهوية اؼبناسبة لضماف فاعلية اإلستماع.هز قاعات ااضرات باؼبكيفات و ذب

 الضوضاء: .2
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ستماع ، فصوت اؼبكيفات العاِف وضوضاء السيارات واآلالت القريبة وأصوات تؤثر على فاعلية اإلو  
 (1)العكس صديح إذ تزيد فاعلية اإلستماع إذا كانت وغَتىا هبعل اإلستماع أقل كفاءة و  األشجار والعواصف

 
عيادات بعض األطباء. فإف ىذا موسيقى ىادئة كما تفعل اؼبطاعم والفنادؽ و األصوات اػبلفية عبارة عن 

 يشجع على اإلستماع.
ستخدـ للجلوس .. اإلستماع ، من ذلك اؼبقعد اؼبباإلضافة إُف ذلك توجد عوامل بيئية أخرى تؤثر على فاعلية و 

لك يساعد على اإلستماع بفاعلية ويقلل من عوامل إذا كاف اؼبستمع يستمع لفًتة طويلة، فإف ذإذا كاف مروبا،و 
 تؤثر على عملية اإلستماع.  اليت التوترالقلق و 
 : التشويش سادسا

 دي إُف ظهور اختبلفات بُت الرسالة اؼبنطوقة والرسالة اؼبسموعة و ىو نوعاف: ىو ؾبموعة العوامل اليت تؤ و 
 تشويش ميكانيكي: .1

عٍت أي تغيَت أو أي تداخل فٍت يطرأ على إرساؿ اإلشارة يف رحلتها من مصدر اؼبعلومات إُف اؽبدؼ وي 
 أنبها: بالنسبة لعملية اإلستماع و تعددة أخذ التشويش اؼبيكانيكي أشكاال مالذي يريد اؼبتددث الوصوؿ إليو وي

 مصادر الضوضاء اػبارجية اليت ربدث أثناء عملية اإلستماع. 
 ضعف حاسة السمع عند  اؼبتلقي. 
ضعف األحباؿ الصوتية، أو إصابة اؼبتددث بالربد ، أو غَته من األمراض اليت تؤثر على أجهزة  

 النطق.
 أو التددث بلهجة غَت مفهومة. اؼبتددث،سرعة نطق  
 اإلستماع إلىأكثر من شخص يتددثوف يف وقت واحد.  

 التشويش الداللي:  .2
 و وبدث عند توافر الظروؼ اآلتية: 

 وجود أسباب خاصة إلساءة فهم اؼبتددث نتيجة للدساسية. 
النشغاؽببقضايا أخرى أكثر أنبية. أو لتفاىة اؼبوضوع أو لعدـ وجود وقت كاؼ انتباىاؼبستمع نظرا  عدـ 

 أو لعدـ رغبتو إال يف اإلستماع لؤلشياء اليت تتفق فقط مع وجهة نظره. لديو لئلستماع.
 صعوبة موضوع اغبديث، حبيث يتجاوز قدرتو على الفهم و االستيعاب. 
 قيم إلطاره الدالِف.عدـ موافقة موضوع اغبديث وما وبملو من أفكار و  
اإلكتئاب، فيتأثر االنشراح والضيق و ية الراىنة للمستمع، وتراوحها ما بُت الفرح واغبزف، و جاغبالة اؼبزا 

 بذلك استعداده لبلستماع.

                                                 
 .65، ص 1997منشورات عبلء الدين، دمشق،  ،، نقص السمع وتفاديوعامر موفق أمُت(1)
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وىذه تؤثر على مدى استجابتو، اػبربات الداللية السابقة: سواء عن اؼبتددث أو عن موضوع اغبديث  
طريقة فهمو للرسالة وقفو من عملية اإلستماع أ صبل، و ممدى ما سوؼ يستصدره من أحكاـ ربدد و 

 . (1)بةاإلشارات اؼبصاحاللفظية و 
الدالِف يساعدنا على تقليل واستيعاد كثَت من فهم أسباب التشويش اؼبيكانيكي و  على ىذا فإف و  

 أسباب التدريف أو اػبطأ يف عملية االستماع .
 .سادسا: رجع الصدى

فظية بُت طريف عملية اإلستماع، ويتوقف على نوع ىذه الغَت الليف ؾبموعة اإلستجابات اللفظية و  يتمثلو 
جابات ربديد استمرار عملية االتصاؿ الشفاىي أو توقفها أو إظهار جوانب اؼبوافقة أو الرفض أو االعًتاض اإلست

 يف حالة االتصاؿ السمعي يتمثل رجع الصدى يف جانبُت : ما تتضمنو الرسائل اإلعبلمية . و أو االستفسار حوؿ 
 االستجابة اللفظية: .1

 تضمن استمرار عملية االتصاؿ.تفسار و اؼبنطوؽ أو اغبوار أو اس شكل الكبلـ وتأخذ
 :االستجابة غير اللفظية .2

الدراسات إُف أنواع عديدة من ىذه االستجابات اليت تعطي معاين عديدة مؤكدة لعملية  وقد أشارت
فسار عن اإلستث، و الرغبة يف استمرار اغبديح ىذه اؼبعاين ما بُت اؼبوافقة والتأكيد و تًتاو للفظي.. و االتصاؿ ا
دىشة أو الغضب أو لقد تظهر السرور ؼبا يقولو اؼبتددث، أو يظهر معاين امرتبطة باغبديث. و جوانب 

 من أنواع ىذه االستجابات: و التأمل، و  االندماجالتعجب أو السخرية. أو 
 .اإلبتسامات 
 . فمؤشرات التعبَت بالوجو.. بالعُت ..  باغباجب.. بالصدغ.. أو باللسا 
لكتف.. باليد.. باألصبع. بالصدغ.. أو  بالرأس أو باليدين أو بإسناد الدفن التعبَت بأجزاء اعبسم.. با 

على اليد أو باإليباءة بالرأس أو حبركة اعبسم كلو كاؼبيل لؤلماـ أو للخلف بالكرسي للداللة على 
 اإلصغاء.

 النظر بالعُت إُف أسفل أو أعلى إُف صورة أو منظر. 
صدى أو رد فعل لبلتصاؿ الشفهي وسبثل االستجابات اللفظية  رجعىذه االستجابات يف حقيقتها عبارة عن و 
 . (2)غَت اللفظية األساس الستمرار التفاعل يف عملية االتصاؿ االجتماعيو 

 .متطلبات عملية االستماعالمطلب الثالث: 
لغة ت اإلستماع وجود متطلبات عديدة وىي: جهاز استقباؿ، ومصدر صويت وجهاز ناطق، و تستلـز عمليا

 تددث فيما يلي عن ىذه اؼبتطلبات باختصار: دقيق عملية التواصل اإلنساين ، وسنتل
 .األذنأوال: 
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م عملية السمع بسبب  تتاـ السلوكي اؼبثَتات اػبارجية، و ظسمع وسيلة أساسية يستقبل هبا النسبثل ال
عل ذبذف و َت األتثموجات تس التغَتات اؼبادية يف ضغط اؽبواء الناذبة عن اعتزاز األجساـ فينتقل الصوت يف شكل

 . (1)النظاـ السلوكي قاببل للتغَت
 

 ساـ ىي من اػبارج إُف الداخل: قتتألف األذف من ثبلثة أو 
 تتألف من الصواف و ؾبرى السمع الظاىر.و  األذن الخارجية: 
 ء الطبل و العظيمات السمعية. وتتألف من غشا األذن الوسطى: 
 تتألف من عضوين: و  :اخليةاألذن الد 

 يتمثل يف اغبلزوف.عضو السمع و  -
 األفقية النصف الدائرية. و يف الدىليز  ليتمثعضو التوازف الداخلي و  -

مع اؼبراكز العصبية الدىليزية بواسطة ز العصبية بواسطة العصب السمعي و تتصل األذف الداخلية مع اؼبراكو 
 العصب الدىليزي.

 يف ضوء ىذا فإف لؤلذف وظيفتُت: و 
 وظيفة السمع: .1

 ربويلها يف صورة نبضات عصبية إُف الدماغ.لوسط اػبارجي و بنقل اإلىتزازات الصوتية اؼبوجودة يف ا
 وظيفة المحافظة على التوازن: .2

ذلك ة من اؼبراكز العصبية العليا ، و اغبركات اؼبختلفعلومات اؼبتعلقة بوضعية اعبسم والرأس و بنقل اؼب
 يفة السمع تقـو األذف بعمليتُت: األوضاع ويف سياؽ وظة على التوازف يف صبيع للمدافظ

 كجهاز ناقل: .1
جي إُف القسم العصيب من األذف. ويقـو هبذا يقـو بالتقاط اإلىتزازات الصوتية اؼبوجودة يف الوسط اػبار 

 العظيمات السمعية .العمل صواف األذف وؾبرى السمع الظاىر وغشاء الطبل و 
 كجهاز مستقبل : .2

ذلك على و كهربائية مرموزة(   إشارةربويلها إُف سيالة عصبية )ىذه اإلىتزازات الصوتية و ستقباؿ يقـو با
 مستوى األذف الباطنة مث تنتقل ىذه السيالة إُف اؼبراكز العصبية بواسطة العصب السمعي. 

 .الصوتثانيا: 
يتأثر يف غياب اؼبثَت منبو غباسة السمع ىو اؼبوجات الصوتية، إُف أف اغبس السمعي من اؼبمكن أف 

يعاين من  ذىنيايف أ حياف أخرى  قبد مريضا يشكو الفرد من طنُت يف أذنيو . و ، ففي بعض األحياف الصوت
 وف أف يكوف ىناؾ أصوات حقيقة.دىلوسات ظبعية، حيث يسمع أحدا ينادي عليو 
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ت يف بتدرؾ الصو ،  يف شكل ذبذبات. و ينتقل خبللوالصوت بعكس الضوء وبتاج إُف وسيط مادي و 
ىو ، و إُف أربعة أضعاؼ ىذه السرعة إذا انتقل عرب اؼباء فإف سرعتو تزدادميبل يف الساعة، و  760واء بسرعة اؽب

 . (1)يسرع أكثر خبلؿ اؼبواد الصلبة
 
 INTENSITYالشدة و  FREQUENCYالتذبذب خصائص: بثبلثة الصوتية اؼبثَتات تتميزو 

تقاس دبقياس سيكل للتباين يف اؼبوجات الصوتية. و  ببذتشَت خاصية التذ. و  COMPLEXITYالتعقيدو 
أما الشدة أو القوة فهي درجة ضغط الصوت ، وكذلك تتصف األصوات SYCLE/SECOND/الثانية 

مة واحدة. فهذا ال وبدث ة أف نسمع صوتا من نغياؼبسموعة بدرجات من التعمق . إذ أنو ينذر يف اغبياة اغبقيق
 كبن نسمع أصوات معقدة مركبة من نغمات ـبتلفة.ل التجارب. بل عادة إال يف معم

لكن ما يسميو الصويت. و  هبب أف نبلحظ أف الصفات السابقة لؤلصوات ىي اػبصائص اؼبادية للتميزو 
اإلنساف أو ما يستقبلو النظاـ السلوكي فعبل فهو أمر ـبتلف. إف النظاـ السلوكي يستقبل اإلنعكاسات النفسية 

أو االرتفاع السلمي. وكما  PITCHيسمىفالذبذبة مثبل يقابلها من الناحية النفسية لتلك اػبصائص اؼبادية . 
 الشدة خاصية نفسية تسمى الضخامة.يعدؿ القوة و 

 .الصوت اإلنسانيثالثا: 
وسائل اغبركة عما يف النفس. رغم أف العينيُت واؼببلمح واإلشارة و الصوت اإلنساين من أىم وسائل التعبَت 

االكبباس واالنطبلؽ بُت االرتفاع و االلبفاض، و  يؤدي الصوت اإلنساين اؼبعاين بًتاوحللببلغة، و للتعبَت ال نقل 
الصوت وبدث  عندما يتموج اؽبواء اػبارج من اعبوؼ يف عملية فخامة. و اليف األداء، والرقة و   البطءالسرعة و و 

اع بفعل الرئتُت، اللتُت تقوماف دبا يشبو عمل الزفَت، عندما يستطم باألوتار الصوتية اليت يف اغبنجرة أثناء االندف
 اؼبنفاخ.
ز الظاىرة يف الربو  ة الشكل، وتقع ىذه اؼبضخة خلفاغبنجرة أسطوانة سبتد إُف أعلى حيث فتدتها مثلثو 

ط تشبو أوتار اآلالت اؼبوسيقية تشتمل اغبنجرة على عدة خيو . و األماـ ويسميها العامة تفاحة آدـالرقبة من 
 ىذه اليت ربدث الصوت عند مرور اؽبواء هبا. األحباؿ الصوتية، و وتسمى 
كبصيها فيما و يتكيف الصوت بفعل النطق باغبروؼ اليت ربددىا أدوات النطق الواضدة يف ـبارج اغبروؼ و 

 يلي: 
حروفها غبنجرة من أعلى فتدتها اؼبثلثة وينتهي من أعلى بأوؿ اللساف، و ىي اعبزء الذي يلي او  اللهاة: (1

 وفة.معر 
 يعمل على إبراز حروفو اليت تقدـ بياهنا. وىو يبتد يف امتداد الفم كلو و  اللسان: (2
 تشارؾ اللساف يف إظهار بعض اغبروؼ كما تقدـ.و  األسنان: (3
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 قدـ. حروفها معروفة كماتو  الشفتان: (4
وتفرطدا تظهر بعض  ارتفاعا والبفاضارؾ، حبركة اللساف معو ىو ثابت ال يتدو  :الفك األعلى (5

 (1)اغبروؼ.
 
 

ف الصويت اؼبضعمن داخل الفم قبد ذبويف مقعرا ربت اللساف يسموه ): وىو متدرؾ، و الفك األسفل (6
يصنعوف يف بعض )الفوتوغرافات ( القديبة التجويف مثلو معدنيا ( و  PHARYNX)  وباإلقبليزية( 

 ربت اإلبرة ليساعد على إبراز الصوت. 
من حيث ضخامتو أو رقتو إُف عمل األوتار الصوتية. فإف كانت رقيقة أحدثت ، ترجع حجم الصوتو 

 .اصوتا رقيقا، وإف كانت غليظة أحدثت صوتا غليظ
 .اللغة و التواصل اإلنسانيرابعا: 

تكتمل النظاـ األساسي للتواصل بُت عن طريق جهازين النطق والسمع تتم عملييت الكبلـ واإلستماع و 
 البشر.

ى مقتضيات اللغة البداية يف ىذه العملية ىي أف يصوغ اؼبتكلم فكرتو يف قالب لغوي هبري علإف نقطة 
دبا يتدقق للرسالة اؼبنطوقة وجود مرتبطة يف جوىرىا بنشاط اؼبخ، و  ، و ىذه العمليةوبُت سامعيواؼبشًتكة بينو 

لنشاط العصيب ألعضاء اعبسم لتنتقل بعده إُف طور جديد. حيث تتوُف وظائف اؼبخ ، اؼبختصة بضبط ا لغوي،
 بإرساؿ تعليماهتا على ىيئة تزامن دقيق. حبيث زبرج لنا بالصوت الصديح يف موقعو الصديح. إهنا عملية أشبو ما

، يقـو فيها القالب اللغوي الصامت بدور النوتة اؼبوسيقية اؼبدونة اليت تنتظر فرقة تكوف باألداء أو العزؼ اؼبوسيقي
وبدد لكل آلة دورىا الذي يقود الفرقة، و العصبية للمخ فما أشبو دورىا بدور " اؼبايسًتو"  مسموعة. أما الوظائف
 مدتو. دخل، وكيفيتو، و يف العزؼ، و موضع الت

اؼبنطوقة شكل  أعضاء النطق لتعطي القالب اللوي الصامت وجودا ماديا يتدقق للرسالة عندما تنشطو 
بذلك ينتهي دور "اإلرساؿ" الذي يقـو بو اؼبتكلم لتبدأ قي: و آخر من أشكاؿ وجودىا ونعٍت بو الوجود النط

يط على ا إُف احداث اضطراب يف اؽبواء االسامع، فعملية النطق تؤدي بدورىحلة اإلنتقالية ما بُت اؼبتكلم و ؼبر ا
بلت، فينشأ عن ذلك ما يسمى باؼبوجة الصوتية اليت سبثل بدورىا الطور الثالث خالتخلىيئة سلسلة من الضغوط و 

 من أطوار الرسالة اؼبنطوقة أثناء انتقاؽبا. 
السامع ليبدأ اوجو بو نقل الرسالة بُت اؼبتكلم و  وجود الفيزيقي الذي يتملللرسالة ا قيف ىذا الطور يتدقو 

 يتم ذلك على الندو التاِف: الرسالة اؼبنطوقة وفهم فدواىا، و ستقباؿ نعٍت بو اخر من عملية التواصل اللغوي ، و اآل
تنتقل الرسالة من خبلؿ تبدأ ميكانيكية السمع يف العمل و تطرؽ اؼبوجة الصوتية طبلة األذف لدى السامع ف

اؼبخ ىناؾ يف ؼبخ فيتدقق ؽبا الوجود السمعي. و األذف الداخلية يف شكل مثَتات عصبية إُف ال طبلة األذف و عم
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ال يتم ذلك حىت يتدقق ؽبا مرة أخرى يف النهاية وجود لغوي عند أخرى تفسَت الرسالة اؼبسموعة. و  يتم مرة
 .1ند اؼبتكلملغوي الذي ربقق ؽبا يف البداية عالسامع، يناظر الوجود ال

 
 

 
 والمستمعين. أنواع اإلستماعالمطلب الرابع: 

 أنواع االستماع أوال:
 يبكن تقسيم اإلستماع وفقا للمعايَت اؼبختلفة إُف أنواع عديدة: 

 ينقسم االستماع إُف :  .وفقا للحجم  أنواع اإلستماع .1
 استماع ذاتي: . أ

تفكَت التأملي إلختيار األفكار وىو اإلنصات للعقل البلشعوري ، لعملية التددث مع النفس أو عملية ال
 ىي عملية موازية لعملية اإلستماع ذاهتا، فعندما قبلس إلستماعلآلخرين، و التقدًن عرض و ال اآلراء اليت تستدقو 

يف الوقت نفسو ننصت لطيار نا نعطي آذانا صاغية للمتددث ، و اضرة أو ندوة أو موعظة دينية سنجد أنفس
لى ضوء األقل داخل عقولنا، وع كلمة على  600االنفعاالت يتدرؾ بسرعة من األفكار ة اآلراء واؼبشاعر و آخر 

فكَت ىذه يستوعب الفرد ما يقاؿ ويزنو اليت يستخلصها العقل من عملية الت واالستنتاجاتمعطيات ىذا التيار 
من اؼبواقف  وبدد استجابتو اذباه ما يقولو اؼبستمع، وؽبذا فإف الصمت الظاىري الذي يغلف اإلنساف يف كثَتو 

قد تصل إُف حالت الصخب اليت ستماع الذايت و ىري ىبفي حالة االإمبا ىو صمت ظاليس سكوتا مطبقا.. و 
إُف اعادة يتدوؿ إُف مرض وبتاج إُف عبلج. و قد الداخلي الذي يرىق اإلنساف ويزعجو ويبدد طافتو العقلية.. و 

ظاىرة ذلك بالنظر إُف اليف اغبياة العقلية البلشعورية ، و تكيف.. ويف اغباالت العادية، فندن يف حاجة لتكي
للموائمة بينو طريقة تكوينو، ، و البلشعوريمبلئمة، والتعرؼ على طريقة تفاعل وعمل العقل  العقلية يف ظروؼ

 بُت عملية التفكَت الشعوري أثناء عملية االستماع. و 
 استماع بين فردين:  . ب

مع بعضنا البعض يف الطرقات واؼبيادين دث أثناء األحاديث اليت نتبادؽبا ويتمثل يف عملية اإلستماع اليت رب
 .مع األبناء.. إٍفوؾباالت العمل داخل األسرة وبُت األصدقاء و 

اف ما يتدوؿ اؼبستمع إُف متددث وىكذا وتتسم بالتلقائية مستمع، و سرعتتكوف من طرفُت متددث و 
صفة التوجيو  ويأخذمسؤوؿ وأحد تابعيو  البعد عن الكلفة إال عندما يكوف ؾبرى اغبديث بُت الرئيس أو والود و 

اؼبقاببلت الشخصية بأنواعها .. عملية اإلستماعبُت فردين شكبل منظما كما يف  تأخذقد األوامر. و أو اعطاء 
 لعل أشهرىا اؼبقاببلت الصدفية اليت يعد ؽبا بصورة جيدة و ربدد األسئلة. و 
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من سؤوؿ أو اػببَت للدصوؿ على أكرب قدر اؼبدث أو أو ؾباالت اغبديث اليت سيجريها الصدفي مع اؼبتد
ندما تستخدـ اؼبقاببلت لئلقناع وحل اؼبشكبلت والنصح واإلرشاد كذلك أيضا عاؼبعلومات يف أقل وقت فبكن. و 

قياس مدى  قدرة اإلنساف  اؼبدح و والبدث عن عمل واستقباؿ الشكاوي ومراجعة األداء وتصديح األخطاء و 
 . (1)على ربمل الضغط النفسي

 
 اإلستماع الجماعي:  . ج

إُف عدد كبَت من  الرسائل معينةمدروس يوجو من خبلؿ فرد أو عدة أفراد منظم و ىو عملية اتصاؿ و 
أشكاال متعددة مثل الدروس وااضرات واػبطب السياسية والدينية واؼبؤسبرات الصدفية  بأخذاعبمهور. و 
َت يف ثإٍف وذلك بغرض التأاعبماىَتي ..سائل االتصاؿ عرب و ؿ اؼبسرحي، و أيضا أشكاؿ االتصاوالسياسية و 

 تزويده باؼبعلومات أو التأثَت على اذباىاتو و ميولو. اعبمهور و 
 ينقسم اإلستماع إُف : :عملية اإلستماع وفقا لعنصر المواجهة بين طرفي .2
 اشر:باستماع م . أ

اعبمعي. و يتميز كما يف أنواع االتصاؿ الشخصي و   ىو الذي يتواجد فيو عملية اإلستماع وجها لوجوو 
على درجة تقبل اؼبستمع للدديث، وبالتاِف يعدؿ من رسائلو إذ يستطيع اؼبتددث أف يتعرفصدى، بتزايد رجع ال

 ومن ؽبجة اغبديث، وأساليب االقناع اؼبستخدمة.
 استماع غير مباشر: . ب

البلسلكي وأجهزة التسجيل و الفيديو لتلفزيوف و وىو اإلستماع الذي يتم عرب أجهزة ووسائل االتصاؿ، كا 
، ويفتقد لعنصر اؼبواجهة. وبالتاِف فإف اؼبتددث ال يستطيع التعرؼ وبدرجة كافية على رد واإلذاعة والتلفزيوف

 فعل اعبمهور ومدى استجابتو لرسائلو، من خبلؿ الرسائل الشخصية و التليفوف و البدوث العلمية .
 ينقسم إُف:: وفقا للغرض من االستماع .3
 استماع عارض: . أ

االستقباؿ "األذف" لدى  وربدث كعملية فيزيقية تتفق وطبيعة جهاز وىو استماع غَت اداري وغَت ىادؼ، 
بطريقة غَت مقصودة كاألصوات ة يف البيئة ايطة باإلنساف، و تستقبل كافة األصوات اؼبتاحفاألذف  اإلنساف،
رين وأصوات اغبيوانات والطيور والعواصف واألمواج والرياح واؼبياه واألجهزة واآلالت وأصوات اآلخالطبيعية

وغَتىا.. وقد تتداخل األصوات ؿبدثة و ضوضاء، وتشكل تلوثا ظبعيا يؤثر على جهاز السمع لذى اإلنساف 
ويصيبو بالصمم. ويدخل يف نطاؽ اإلستماع العارض لئلستماع اؼبفروض علينا من قبل األفراد الذين يرغبوف يف 

 جاوب معهم دوف أف نستمع إليهم .الكبلـ وال كبب اإلستماع إليهم، فنتظاىر باالنتباه وؿباولة الت
 :استماع تعليمي و تثقيفي . ب

                                                 
 .117، ص2000اؼبكتبة اعبامعية، مصر،  الفعال: مفاىيمو وأساليبو ومهاراتو،اإلتصال ىالة منصور، (1)
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ذلك بغرض نقل أو عاؼبا أو صدفيا أو مذيعا، و وىو عملية اتصاؿ ىادفة من قبل اؼبتددث.. مدرسا كاف  
أنبها (1)، أخذ أشكاؿ متعددةو طرقا جديدة أو مهارات جديدة. و معلومات جديدة أو لنعلم اؼبستمعُت أفكارا أ

 و اعبامعات أو عرب وسائل االتصاؿ قد يتم بصورة مباشرة يف اؼبدارس وااضرة واالجتماعات و الندوة. و الدرس 
 
 

اعبماىَتية، عندما نستمع للندوات والربامج اإلخبارية باإلذاعة و التلفزيوف أو نستمع للسينما التعليمية. واإلستماع 
 يتم ىنا ألجل اغبصوؿ على اغبقائق و اؼبعلومات وألجل فهم الرسائل اليت نستقبلها فهما كامبل. 

 ستماع توجيهي: إ . ج
اإلرشاد.. بغرض التأثَت يف اؼبستمعُت.. ويبوف اؼبتددث ىنا وىو اتصاؿ ىادؼ أيضا يستهدؼ التوجيو و 

من و  اإلرشادتو، ويأخذ يف الغالب صفة النصح و مديرا أو رئيسا أو واعضا أو مسؤوال سياسيا أو مسؤوال عن أسر 
بُت الداعية وصبهوره وبُت األب وابنو وذلك يف اػبطب ث اليت تتم بُت اؼبدير ومرؤسيو و أشكالو األحادي

 تماعات و الندوات و اؼبؤسبرات وعرب وسائل االتصاؿ اعبماىَتي اؼبختلفة. واالج
 استماع ترفيهي:  .1

و ىدؼ ىذا النوع من االستماع إُف الًتفيو عن اؼبستمع أو مساعدتو على قضاء أوقات الفراغ لديو بطريقة 
              لتو االستماع إُف اؼبوسيقىفبتعة. وىذا النوع من اإلستماع يريح أعصابنا، و يدخل السرور إُف أنفسنا. و أمث

و األدب والشعر وزقزقة العصافَت وألصوات خرير اؼبياه وىفهفة النسيم واالستماع للمسرحيات واألفبلـ والربامج 
التلفزيونية واإلذاعية اؼبختلفة. وأيضا اإلستماع لؤلحاديث و الدردشة واؼبودة مع اآلخرين... وغَت ذلك من 

 ىادفة واليت تزخر حياة الناس اليومية كأحد اػبصائص اؼبميزة للمجتمع اإلنساين. األحاديث الغَت
 استماع تقييمي:   . و

ووبدث عندما نستمع ؼبتددث وباوؿ التأثَت على اذباىاتنا و عقائدنا وعواطفنا وتصرفاتنا. و كبن نستمع 
ثل ىذه الرسائل اإلقطاعية. ووبدث ذلك بطريقة تقييمية لكي مبكن أنفسنا من اصدار األحكاـ اؼبناسبة اؼبتعلقة دب

عندما نتعامل مع الباعة ، أو عندما نتفاوض يف االجتماعات، أو عندما نستمع ػبطيب سياسي أو نشاىد 
اعبلنات التلفزيوف. وبنما األنواع األخَتة تعد استماعا واعيا أو اهبابيا .. يبثل االستماع فيها نوعا من النشاط 

فيو اؼبستمع، فإف النوع األوؿ يعد ظباعا سلبيا يسوده االسًتخاء والكسل وال هباوب فيو  اإلرادي الدائب يتجاوب
 . (2)اؼبستمع. وىو استماع غَت مقصود وال يهدؼ فيو اؼبستمع إلسباـ عملية االستماع

 يتقسم الناس وفقا لسلوكيات االتصاؿ السمعي لعدة أنواع ىي : أنواع المستمعين ثانيا:
 المستمع المصغي:  .1

                                                 
 .118اؼبرجع نفسو ، ص (1)
 
 .119، ص اؼبرجع نفسو(2)
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اؼبتددث  يصنفو و يقيمو.. يقبل علىدبر بعقلو كل ما يسمعو و وبللو و يتوىو اؼبستمع الذي يصغي بأذنيو و 
          بأنواع ـبتلفة من اإليباءات، بيده عينيو وبابتسامات تعلوا شفتيو و يتجاوب معو ببكافة حواسو ومشاعره، و 

             اؼبوافقةأو برأسو أو حباجبيو أو بذقنو. وينقل من خبلؽبا معاين ـبتلفة للمتددث تدؿ على الفهم  أو على 
يكوف ىذا السلوؾ استمرار عملية االتصاؿ السمعي. و ىذا التجاوب يشجع على أو الرضا أو اإلعجاب، و 

 (1)عادة من اؼبستمع اؼبصغي ألسباب ـبتلفة :
 

 اغبديث يتفق مع اذباىاتو و ميولو.ألف موضوع  
 .لبلستفادة منها يف ؾباالت ـبتلفةألنو يف حاجة إُف ىذه اؼبعلومات للتعلم أو للتوجو احتياجو إليها  
 ألف اؼبعلومات اليت يقدمها اؼبتددث جديدة أو مشوقة. 

 المستمع المتظاىر أو المدعي:  .2
و ىذا اؼبستمع اؼبصغي يقبل بأذنيو وحواسو مع اؼبتددث، و يتجاوب معو بإيباءات رأسو ونظرات عينو 
وابتسامات تعلو شفتيو و اشارات يده، وقد هبيب على أسئلة اؼبتددث لكنو مشغوؿ بعقلو عن كل ما 

 يسمعو ، وانتباىو ليس مع اؼبتددث وذلك ألسباب منها: 
  عدـ اىتمامو ؼبوضوع اغبديث. 
تكرار ظباع نفس اؼبعلومات من اؼبتددث لدرجة الترـب والضيق وااللتزاـ باالستماع ىنا لعدـ  

 احراج اؼبتددث. 
 االنشغاؿ بشيء ما آخر أكثر أنبية فبا يقولو اؼبتددث.  
 صعوبة استيعاد موضوع اغبديث، ألف موضوع اغبديث يصادـ مشاعره  و أفكاره وحواسو . 
 االضطرار لسماع اغبديث.  

 المستمع الذاتي أو األناني:  .3
ويدخل يف دائرة ىذا النوع األفراد األنانيوف الذين ال وببوف سوى أنفسهم وال يروف سواىا، وال يهتموف 
سوى بذواهتم، وال يهتموف كثَتا باآلخرين،  ولذؾ ال يستمعوف إال إُف ما يتعلق باىتماماهتم، و يسقطوف 

ين ىبالفوهنم يف الرأي. ولذلك فهم ىبًتوف األشخاص الذين  من حساهبم اؼبعلومات وحىت األشخاص الذ
يتعاملوف مع اؼبتددث حباسة اللغة. فبل ألفكار اليت تدعم وجهات نظرىم. و يوافقوهنم يف االذباه وا

نباء أو أشخاص تعارض اذباىاهتم يشعروف باالرتياح عندما يتعرض اؼبتددث يف حديثو ألفكار أو أ
 ارا  أو أشياء يؤمنوف هبا.العكس عندما يتناوؿ أفكو 

 المستمع المعدود االىتمام:  .4
هبمع بُت ظبات كل من اؼبستمع اؼبصغي و اؼبستمع اؼبتظاىر، فهو يصغي عندما يكوف موضوع اغبديث 
داخبل يف نطاؽ اىتمامو. و يتظاىر باإلستماع أو يتجنب عندما ال يود ظباع اغبديث لعدـ تعلقو 

                                                 
 .62سعد مصلوح، مرجع سبق ذكره، ص (1)



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

49 

حبساسية اذباه اؼبتددث فيما ال يودوف ظباعو، و يقاطعونو، وأحيانا يسيؤوف باىتمامو. وىم يتصرفوف 
تفسَت ما ال يوفقهم، أو هبادلوف اؼبتددث، وقد يتدولوف للهجـو الشخصي على اؼبتددث فبا هبعلو 
يتصرؼ كمدافع. كما أنو من ناحية أخرى يفسروف أي اشارة أو إيباءة من اؼبتددث وكأنو ىجـو 

 (1)لدفاع عن أنفسهم.شخصي فينربوف ل
 
 

 المستمع الفضولي:  .5
و ىو مستمع غَت ىادؼ يعطي انتباىو لكل ما يود معرفتو فبا يرضي فضولو عن األشخاص واألشياء 
واألحداث، وىو يفسر ما يسمعو وفقا ألىوائو، وقد يضفي على ما يسمعو رتوشا عديدة لتلوين ىذه 

 .(2)سو بًتديدىا مرارا وتكرارا على أظباع اآلخرين اؼبعلومات وجعلها أكثر إثارة  وقد يقـو ىو نف
 .معوقات االستماع الجيدالمطلب الخامس: 

أنبها فقداف االحساس باؼبسؤولية لدى اؼبستمع و فقداف االحساس تنشأ معوقات االستماع ألسباب عديد
 بأنبيتو كعضو أساسي مشارؾ و فعاؿ تتوقف عليو ربقيق اغبديث ألىدافو االتصالية : 

 : قات االستماع يف اعبوانب التاليةذلك يبننا ربديد أىم معو  يف ضوءو 
فاؼبستمع الذي يشعر بأف اغبديث َف يقدـ إليو معلومات جديدة أو يساعد على تفهم  فقدان الهدف : .1

حقائق معينة أو مشكل معُت أو أنو لن يبتعو لن يشعر بأنبية اغبديث على االطبلؽ بل إنو لن يشجع 
 االستمرار و بالتاِف سيتوقف االتصاؿ.  اؼبتددث على

ذلك إذا شعر اؼبستمع غي معمد أو غَت مهم أو أف اؼبتددث فيو َف يضيف جديدا أو إذا  تفاىة الحديث : .2
 شعر أف اؼبتددث نفسو ال يتوقع أف ينصت اؼبستمعوف إليو سينصرؼ أيضا عن االستماع و يتوقف االتصاؿ.

و يتمثل يف ىذا الضوضاء و األحواؿ البيئية اؼبختلفة اليت ربوؿ عن  يعد أحد معوقات االستماع التشويش: .3
 االستمرار يف عملية االتصاؿ.

: و ىو نوع من التشويش العقلي و وبدث حينما يكوف اؼبستمع مشغوؿ ذىنيا دبشاكلو أو مشوش السرحان .4
 عاطفيا و حُت إذا لن يكوف قادرا على االتصاؿ . 

عندما يكوف اؼبستمع غَت مهتم و ال يعطي أي اىتماـ للمتددث و ذلك لتجاملو عليو أو عدـ  الالمباالة: .5
اقتناعو ؼبا يقوؿ أو لعدـ احًتامو و تقديره لو و حُت إذا َف تبدر منو أي بادرة تدؿ على التشجيع أو االىتماـ 

 أو الفهم. 
صراؼ فبل يعطي اىتماما للدديث و يقاطع متوترا ومتعجبل لئلن عندما يكوف اؼبستمع قلقبل أو عدم الصبر: .6

 اؼبتددث كثَتا و قد يقطع اغبديث وينصرؼ بسرعة.
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السلوؾ النقدي اؼبتعجرؼ لدى اؼبستمع يعوؽ االستمعا اعبيد ألف كل اىتمامو حُت إذا  الميل لالنتقاد: .7
 .(1)بة للمتددثيكوف مركزا للنقد أكثر من االنصات و لتعُت الفرص إلظهار االنتقادات أكثر من االستجا

 
 
 

 .تنمية مهارات االستماعالمطلب السادس: 
على الرغم من أف االف ساف يبدأ يف بناء و تنمية مهارة االستماع لديو منذ نعومة أظافر ويكتسب مع 

االستماع إال أنو يستطيع تنمية ىذه اؼبهارة من خبلؿ تبلقي معوقات االستماع اعبيد  ةللممارسالزمن عادات 
 السابقة وتباع تكنيكات عديدة أنبها:

 أوال: تنمية القدرة على التذكر.
 ثانيا: االستفادة من طبيعة البناء اؼبعريف.

 ثالثا: االلتزاـ بالقواعد اؼبرشدة لبلستماع اعبيد.
 لى التذكرأوال: تنمية القدرة ع

التذكر  مهارة ترتبط مباشرة بعملية االستماع فاإلنساف عن طريق الذاكرة ىبتزف قدرا ىائبل من اؼبعلومات 
تتطلب عملية االستماع أف ينظم الفرد ما  و يستطيع االنساف أف يسًتجع أية معلومة يريدىا من ذاكرتو يف ثواينو 

ومات باؼبعلومات اؼبختزنة يف الذاكرة لتقييمها وبناء استجابة يقولو اؼبتددث بطريقة ما سبكنو من ربط ىذه اؼبعل
 ؿبددة.

 تنظيم المعلومات في فيئات: .1
و ذلك بأف يقـو اؼبستمع بتصنيف اؼبعلومات اليت وبصل عليها طبقا لؤلفكار الرئيسية والتفاصيل الفرعية 

و "ستينفنز "نيكول" ؽبا إُف فئات طبقا لعبلقات واضدة بينها و ذلك أثناء عملية اإلستماع و قد الحظ 
وح معدؿ الكلمات اليت ينطقها " وجود اختبلؼ بُت معدؿ سرعة الكبلـ و سرعة التفكَت، فبينما يًتا1977

كلمة يف الدقيقة، فإف معدؿ الكلمات اليت يسًتجعها العقل يف   140إُف  125اؼبتددث يف الدقيقة من 
الدقيقة الواحدة تبلغ من طبسة إُف عشرة أضعاؼ بسرعة الكبلـ، وىذا الفارؽ الزمٍت بُت معدؿ السرعتُت 

ددث و تقييمو، واستنباط ما وراء كلمات اؼبتددث من  معاف يبكن للفرد أف يستخدمو للتفكَت يف كبلـ اؼبت
 وتوقع ما سوؼ يقولو. 

 حفظ المعلومات في شكل تتابعي أو مسلسل: .2

                                                 
 .105عامر موفق أمُت، مرجع سبق ذكره، ص(1)
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فاؼبعلومات اليت يصنفها وفقا لفئات ؿبددة أو طبقا لعبلقات متشاهبة أو مشًتكة ينظمها الفرد يف شكل 
ل تصاعدي فاألظباء وفقا للدروؼ األجبدية، والعناوين تتابعي وفقا للزمن. أو إذا كانت تتضمن أرقاما يف شك

 وأرقاـ التلفزيونات وفقا لتسلسل األرقاـ، واالذباىات وفقا لطبيعتها ونوعها و تسلسل تكوينها. وىكذا..
 استخدام األساليب المختلفة لتقوية القدرة على التركيز:  .3

ـبتصر للداللة على منظمة حلف مشاؿ  NATOمن ذلك استخداـ االختصارات للمساعدة على الًتكيز، مثبل 
 .(1)األطلنطي، أو ربط األظباء واألشياء واألفكار مثبل خبصائص معينة

 
 
 
 التخيل و الصور الذىنية:  .4

يستخدـ أسلوب التخيل لًتصبة كلمات اؼبتددث إُف انطباعات حسية. وإذا ما ارتبطت ىذه االنطباعات 
الفرد صورة لكبلـ اؼبتددث. فعندما يتددث شخص عن عشاء األمس بصور الكلمات يف الذىن تكونت لدى 

الذي تكوف من الشواء، ويستيقض يف شرح طريقة عملو والتوابل اغبريفة اليت أصيفت إليو. فإف اؼبستمع من خبلؿ 
يساعد هبري لعابو، وتكوين مثل ىذه الصور الذىنية طعم اؽبندي ويتذوؽ اللدم ذىنيا و الصورة الذىنية، يتخيل اؼب

 على اسًتجاع ما قالو اؼبتددث.
 ثانيا: االستفادة من طبيعة البناء المعرفي للفرد 

نستطيع من خبلؿ البناء اؼبعريف أف نتعرؼ على طبيعة الثقافة السائدة دبكوناهتا اؼبختلفة وعلى الفروؽ 
اآلخرين وربديد طريقة التعامل نتعامل معهم يف ىذا العاَف اؼبتغَت وذلك كمدخل لفهم  ذينلالالفردية بُت األفراد 

 معهم، ففهم اآلخرين والتعرؼ عليهم ىو اؼبفتاح لبناء عبلقات فعالة.
 ثالثا: االلتزام بالقواعد المرشدة لإلستماع الجيد 

االستماع نصف عملية االتصاؿ، وىو كاغبديث مهارة يبكن تنميتها من خبلؿ تكوين عادات انصات 
اعية، وامبا فرصة الستيعاب أكرب قدر فبكن من اؼبعلومات وتساعد القواعد اليت جيدة..وىو ليس ؾبرد لباقة اجتم

سنعرضها فيمايلي يف عملية تنمية اؼبهارة دبا يساعد على قباح االتصاؿ يف كافة اجملاالت االسبلمية و الًتبوية 
 والدعوية واإلدارية والديبلوماسية...إٍف وىذه القواعد ىي: 

 االنتباه للمتحدث: .1
واالنتباه للمتددث يعٍت توجيو طاقات الفرد العقلية واعبسدية كبو اإلستماع، فلكي تكوف مستمعا جيدا هبب 

 أف ربشد  كافة انتباىك للمتددث. وذلك يتطلب جهدا ذىنيا للًتكيز ويتطلب اآليت: 
 يقولو التفرغ ؼبتددتك سباما فعاملو كصديق وأظهر بأنك ترغب يف االنصات، وأشعره بأنك مهتم دبا 

 ذلك من خبلؿ مشاركتك وتعبَتات وجهك وتصرفاتك اليت توحي بأنك مهتم باالستماع.
                                                 

 .29، ص2008، إثراء للنشر والتوزيع، عماف، تقنيات ومهارات اإلتصالراتب جليل صويص، (1)
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ذبنب التشويش على عملية االستماع باالنصراؼ عن اؼبتددث، بالنقر باألصابع أو النظر يف أوراؽ  
 أمامك، أو النظر إُف لوحة معلقة أو الرسم أو ما شابو ذلك.

 (1)ن اؼبستمع لدى اؼبتددث.تبلقي تأثَت االذباىات السلبية ع 
 تالقي تأثير العوامل التي تؤثر على االنتباه مثل: .2
 المؤثرات الطبيعية: . أ

مثل األصوات واالشارات والروائح اؼبتصلة بالبنية ايطة، وأصوات األجهزة الكهربائية واؼباكينات واؼبقاعد غَت  
 (2)اؼبروبة، واىتزاز األحباؿ الصوتية للمتددث، أو اؼببلبس غَت اؼبعتادة للمتددث، أو ألواهنا غَت اؼبألوفة.

 
 لغَت مروبة، واألماكن سيئة التهوية. وكذلك أيضا تبلقي األضواء العارضة، واؼبقاعد ا 
 المؤثرات النفسية: . ب

وتشمل اغبالة اؼبزاجية للمستمع، مدى الشعور بالسعادة أو الضيق أو االكتئاب، واؼبؤثرات النفسية الناذبة  
عن العبلقات األسرية أو عبلقات العمل، وانعكاساهتا على الوجو يف شكل يضيق عليو طابع اغبزف أو التشتت 

 أو الضيق أو االرىاؽ.
 جـ. المؤثرات الخاصة ببيئة العمل:

 أو لعدـ وضوح اؼبهاـ واؼبسؤوليات، أو للشعور بعدـ التقدير. و اليت تنتج نتيجة لضغط العمل 
 د. المؤثرات الفسيولوجية:

وربدث نتيجة لضعف السمع بسبب اؼبرض أو لوجود عيوب ظبعية، فبا هبعل اؼبستمع أقل قدرة على  
على العيوب السمعية بالعبلج، وباختيار االستماع أو لوجود أخطاء يف طريقة نطق اؼبتددث ويبكن التغلب 

 اؼبكاف اؼبناسب االستماع.
 ىـ. المؤثرات البيئية:

وىي اؼبؤثرات اػباصة بظروؼ البيئة االجتماعية و االقتصادية والسياسية والثقافية للمستمع، واغبرص على  
تبلقي تأثَتاهتا على عملية االتصاؿ. وؽبذا فإف معرفة اعبمهور والتعامل معهم يف اطار اؼبعرفة الواعية يساعد على 

 زيادة درجة انتباه اعبمهور للمتددث.
ىنا ىي العمل على تبليف تأثَت ىذه اؼبؤثرات، وخباصة اؼبؤثرات اليت يبكن السيطرة عليها   ومسؤولية اؼبستمع

كتلك اؼبتعلقة بالبيئة اػبارجية واالضاءة والتهوية.... إٍف. أما اؼبؤثرات اػباصة بالضغوط النفسية والشرود 
رة على السيطرة على ىذه اؼبؤثرات والسرحاف فتدتاج إُف جهد كبَت من اؼبستمع لتبليف تأثَتىا. ويبلحظ أف القد

                                                 
 .31-30 ، صاؼبرجع نفسو1

 .119، ص1963، دار الفكر العريب، القاىرة، ، فن الخطابةأضبد ؿبمد الصويف2
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تتوقف على مدى رغبة اؼبستمع يف اؼبشاركة يف االستماع، والشك فإف الرغبة القوية يف االستماع واؼبشاركة قد 
 . (1)تكوف خَت معُت على ذلك

 اللغة اللفظية:  .3
 وبالنسبة للغة اللفظية فينبغي مراعاة اآليت: 

 لنطق.االلتزاـ دبخارج اغبروؼ وذبنب أخطاء ا 
 اختيار األفكار حبكمة وبطريقة تشبع اىتماـ القارئ. 
سياؽ اغبديث الواحد أو تناقضها دبا ىو ترتيب األفكار بطريقة موضوعية وتبليف التناقض بينها يف اطار  

 معروؼ عن اؼبتددث يف مؤلفاتو األخرى.
 (2)تبسيط اؼبعاين ؼبساعدة الكلمات اؼبعقدة وتوخي الدقة والسهولة. 

 
مناسبة اؼبعلومات للمستمع من حيث القدرة على استيعابو، وحبيث تكوف اغبجم األمثل الضروري  

 لتدقيق االقناع ببل زيادة أو نقصاف.
 احًتاـ رأي اآلخر واتاحة الفرصة لو للتعبَت عن رأيو. 
 عدـ التثبت بالرأي عند عدـ وجاىاتو. 

 الصمت:  .4
اؼبعلومات اليت تتدفق من اؼبتددث. فهو يساعد على تركيز اؽبدؼ األساسي للصمت ىو اغبد من تشوه 

دد ذاتو وسيلة لتبادؿ اؼبعلومات مع اؼبتددث. فهو يعٍت من ناحية أين معك مهتم بكل ما االنتباه. والصمت في
تقوؿ وأفهمو. فبا يشجع على استمرار اؼبتددث يف الكبلـ، ومن ناحية أخرى فإف غبظات الصمت اؼبشًتكة بُت 

ث واؼبستمع تعٍت دالالت معينة يتبادؽبا كل منها كبو اآلخر وخباصة عندما تقًتف غبظة الصمت بإيباءات اؼبتدد
بُت الطرفُت، فالصمت مهم.. وأنت ال يبكن أف تنصت إُف اآلخرين وأنت  متبادلةوإشارات أو نظرات معينة 

 .ستمع أكثر فبا تتكلم وإذا كاف الكبلـ من فضة فالسكوت من ذىبتتكلم.. ف
 االنتباه لتأثير عامل السن: .5

الشك أف حساسيتنا للسمع تتغَت بتقدمنا يف السن. ومعظمنا يعاين مع تقدـ السن من فقداف مستمر 
للسمع. والواقع أننا ال نستطيع أف نقدر بكل دقة مدى التدىور الذي وبدث يف حاسة السمع لدينا مع تقدمنا 

شخاص من نفس العمر زبتلف اختبلفا واسعا. فبعض كبار السن يف السن. ذلك ألف القدرة على السمع عند األ
لبتو من أي تدىور يف السمع، بينما قبد بعض األشخاص وبتاجوف إُف بعض اؼبعينات السمعية قبل أف ال يعانوف ا

فالرجاؿ يفقدوف حساسيتهم للطبقات من  يبلغوا األربعُت من أعمارىم. كذلك ىبتلف الرجاؿ عن النساء،
سايكل فما فوؽ يف حيث تفقد لعدد من يعانوف من صعوبات يف السمع يف مصر. وال يستطيع أف  2000

                                                 
 .120، ص اؼبرجع نفسو(1)
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وىو راجع إُف تلف يف NervDeafnessنطلق عليهم صبيعا صم. وأحد أنواع الصمم ىو الصمم العصيب 
ما يطلق عليو بالصمم العصب السمعي نتيجة عبراحة أو مرض. والنوع اآلخر 

وىو يرجع إُف عجز يف توصيل اؼبوجات الصوتية إُف القوقعة وبالتاِف إُف  ConductionDefnessالوصلي
العصب السمعي. ومعظم حاالت الصمم الوصلي ترجع إُف عيب خلقي يف مبو العظاـ بصورة تعجز الركاب عن 

يمات األذف إُف ية لن تنتقل من طبلة األدف إُف عظالصوتاغبركة. وإذا كاف الركاب عاجزا عن اغبركة، فإف اؼبوجات 
 القوقعة. 

وىؤالء اؼبرضى الذين يعانوف من عجز الركاب عن اغبركة يستطيعوف السمع إذا استخدموا اؼبعينات 
السمعية. ويف أحياف أخرى يعاًف صممهم باعبراحة حيث تستأصل األنسجة العظمية اليت تشل حركة الركاب. 

 . (1)الركاب عاد السمع طبيعيافإذا ربرؾ 
 

 
 :االىتمام بالتعبيرات غير اللفظية .6

لتنمية مهارات اإلستماع يوصي العلماء عادة باالىتماـ باللغة اللفظية، والًتكيز على ما ربملو من أفكار  
رئيسية. وفرز التفصيبلت واألفكار الفرعية لعدـ التشويش على عملية االستماع، لكن من ناحية أخرى ىناؾ 

الضمٍت أو اػبفي. الذي ال يعرب عنو مستوى آخر من التعبَت ىو اللغة غَت اللفظية ربمل اتوى اآلخر 
باأللفاظ، وما وبد القصد من الكلمات يف كثَت من اغباالت ليس معناىا اللغوي الشائع، بل النربة الت تلفظ 
هبا واليت قد تقلب اؼبعٌت رأسا على عقب أحيانا. نفس اعبملة اليت تثَت الغضب  أو تثَت النكتة تبعا لنربة 

وُف هتديد. ويف الثانية دعابة. ولقد أصبح معروفا  يف علم االتصاؿ والعبلقات الصت، فهي يف اغبالة األ
 ةؿبدثنا أف ينقلو إلينا يبر من خبلؿ اللغة دوف اللفظية. ومن خبلؿ ىذه اللغ ؿأف أىم ما وباو االنسانية عموما 

االشارة إليو. وؽبذا   يستنشق اللبيب اؼبعٌت األساسي الذي ال يكوف اؼبضموف الظاىري سوى تغطية لو أو وسيلة
 كاف من الضروري االستماع الفعاؿ باالىتماـ بالتعبَتات الغَت لفظية.

 المتابعة :  .7
وتعٍت االنتباه للدديث والتعرؼ على ىدؼ اؼبتددث وىل ضمٍت أـ مباشر، والتعرؼ على األفكار  

الرئيسية واألفكار الفرعية اليت تؤدي إُف طوير ىدؼ اغبديث، وميز بُت اغبقيقة واؼببدأ والفكرة واؼبثاؿ والدليل 
إُف أخرى،ػ ووجو انتباىك أيضا لدالالت والربىاف. وانتبو لئلشارات القليلة اليت تشَت إُف النتقاؿ من فكرة 

اللغة ير اللفظية: االشارات والنظرات وتعبَتات اعبسم وحركات الوجو واليدين، وىل يقصد؟ واألسباب اليت 
برىن هبا على أفكاره واػباسبة اليت رظبها، وناقش ذلك للمساعدة على استيعاب اؼبوضوع، وال مانع خبلؿ 

 النقاط. ستيضاح بعضمراجعة اؼبتددث إذا ما ظبح اؼبوقف بذلك إل ذلك من تسجيل اؼببلحظات، ومن
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 التجاوب: .8
 تكنيكات عديدة أنبها: اوب من خبلؿ جويتدقق الت

: تصور أنك تتكلم حىت تأخذ نفس االحساس وتتعاطف مع رأيو. ضع نفسك مكان المتحدث 
 وىذا يساعدؾ على النظر لؤلمور من أكثر من زاوية.

فهذا األسلوب يضيعو يف اعبانب الدفاعي وهبعل  انتقاد المتحدث: تقبل  المناقشة وتجنب 
 اؼبتددث يفقد ىدوئو واتزانو وقد يصل إُف حد الغضب.

ألف الشخص السريع الغضب يفهم كلمات ؿبدثو دبعاف  :سيطر على أعصابك وال تغضب بسهولة 
 خاطئة غَت مقصودة.

صوؿ على معلومات أكثر ورؤية أوضح يشجعو ويظهر أنك مستمع جيد. ويؤدي إُف اغب: فهذا أسأل 
 (1)للكبلـ.

 
إذا كاف لديك ما تقوؿ. اصرب حىت ينتهي اؼبتددث وتتاح لك فرصة اغبديث وال تقاطع  أصبر: 

 يد أف تقوؿ حىت تتمكن من فهم اؼبتددث.اؼبتددث وال تنشغل دبا ير 
كبن دوما كمستعُت يف موقف نشط نتعامل مع ما نستمع إليو ونستجيب لو. وقد  رجع الصدى: 

نمنية )تعبَتات خفية عن رضانا تكوف ىذه االستجابة صروبة )رد فعل لفظي، أو غَت لفظي( أو تكومب
من أبرز مهارات فن االستماع معرفة  أو انزعاجنا، أو ربفظنا(. وىذا ما يسمى بإرجاع األثر، و

 ناجح إلرجاع األثر، الذي يوثق الصلة ويعمق االتصاؿ ويرتقي بو، ألنو يلعب دورا توجيهااألسلوب ال
يرشد اؼبتددث إُف األثار الناذبة عن رسالتو، ويساعده على تطويرىا أو تكييفها للوضعية، ولكي يقـو 

 ارجاع األثر بوظيفتو ىذه ال بد لو من توفر عدة شروط: 
 السلوؾ وخصائصو( وليس تقويبيا)اغبكم على ىذا السلوؾ(.أف يكوف وصفيا )اغبديث عن مبط  
أف يكوف ؿبدودا وليس عاما، أي أف يرتبط دبوضوع ؿبدد وال ينطلق يف تعميمات من اؼبوضوع إُف  

 األشخاص.
حاجات اؼبرسل وخصائص الوضعية اليت يتم فيها االتصاؿ وقدرة احتماؿ أف يأخذ بعُت االعتبار  

 الصراحة.
 ما يبكن تطويره من أساليب السلوؾ أو العمل. هبب أف يكوف على 
هبب أف يكوف مطلوبا وليس مفروضا)ألنو يف ىذه اغبالة األخَتة قد يتدوؿ إُف عملية اعتداء معنوي  

 على اآلخر(.
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هبب أنن وبسن توقيتو، من حيث اختيار اللدظة اؼبناسبة اليت يكوف الطرؼ اآلخر مستعدا لتلقيو  
 . (1)بولوقو 

ستماع الناجح ليس تصيدا ألخطاء اؼبتددث، وليس ؿباولة إلنتقاء كلمات معينو من سياقها فاإلالتوافق: .9
واستخبلص ما نريده منها معارضة اؼبتددث، وليس ؾبرد مقاطعات مستمرة للمتددث، كما أف االستماع الناجح 

 يعٍت االنصراؼ عن اؼبتددث أو إهناء اغبديث قبل األواف.
التوافق مع اؼبتددث، وبالتاِف عدـ قباح عملية االستماع. وبذال من ذلك وكل ىذه اعبوانب يعٍت عدـ 

علينا االىتماـ باؼبعاين األساسية والتعرؼ على أىداؼ اؼبتددث، والبدث عن ؾباالت اػبربة اؼبشًتكة والتوافق 
 . (2)معو، ويف حالة غموض اغبديث أو العجز عن فهم شيء ما فإنو يبكن للمستمع أف يساؿ عنها اؼبتددث

 
 
 
 

 تجنب السرعة في االستنتاج أو التقويم:  .11
فالتسرع يف اإلستنتاج أحد اؼبعوقات الذاتية اليت تعيق قرتنا على االستماع، وتؤدي إُف سوء التفاىم، وعلى 

اءنا بدواتنا، وقدراتنا على سرعة ومشولية االستيعاب، إال أنو ال يرضي الرغم من أنو قد يرضي غرورنا ويعكس اعتد
 بالتأكيد شروط اإلنصات اعبيد.

وأحيانا يرجع التسرع يف االستنتاج إُف العادة السيئة لبعض الناس يف االستماع مع اإلفراط يف اغبساسية، 
وذلك عندما يكشفوف عدـ اتفاؽ اؼبتددث معهم يف االذباه أو الفكر، أو عندما يستمعوف إُف صبل ال 

وف على الفور إُف إعداد دفع أو بينة، وينصرفوف عن االستماع ؼبا يقولو وببوهنا.فإهنم نتيجة ؽبذا االستنتاج يشرع
 نوا سياسة ظباع اغبديث حىت النهاية، حىت يبكنهم بعد ذلك إصدار أحكامهم النهائية.اؼبتددث، دوف أف يتب

 وكذلك التسرع يف التقوًن، أو اغبكم على ما قالو اؼبتددث قبل انتهاء اغبديث، يعوؽ عملية االستماع
الناجح، ألنو ال يعطي الفرصة للمتددث لعرض وجهة نظرة كاملة، وال الفرصة للمستمع ؼبراجعة اؼبتددث 

 للتعرؼ على ما قالو لتقويبو.
 تجنب تصنيف المتحدث وإطالق األحكام القطعية عليو:  .11

، وإمبا ليس التسرع يف التعميم والقفز إُف إستنتاجات ىو فقط مدعاة توريطنا يف عمليات سوء التفاىم
غرض، أو ىو وباوؿ األخطر من ذلك اؼبيل اؼبصاحب لسرعة تكوين األحكاـ القطعية عن اؼبتددث كالقوؿ: أنو م

أف يغرر يب، أو أنو واحد من تلك اعبماعة اليت اشتهرت باؼبراوغة، أو عدـ صفاء النوايا اذباه اؼبؤسسة، منذ تلك 
الدفاعي فبا يوثر عملية االتصاؿ وقد يقضي عليها. إحدى اللدظة يصبح التفاعل صراعيا،ويلقي بك يف  الوضع 

                                                 
 .52-51اؼبرجع نفسو ، ص ( 1)

 .72ؿبمد منَت حجاب، مرجع سبق ذكره،ص(2)
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فن اإلستماع وأصعبها على اإلطبلؽ ىي أف نلجم عواطفنا، ونعلق أحكامنا على اآلخرين، حىت ولو كاف  ةرا فبا
ؿبدثك معروفا أو أكثر موقفا ىبدـ اؼبصلدة العامة، وكذلك لو اشتهر ؿبدثك بضيق األفق وقلة اغبيلة، فبل شيء 

 ة يف حل مشكلة ما. يبنع أف يكوف يف بعض اؼبرات صاحب أكثر  االقًتاحات أو أفكار فعالي
إف عبم ميلتا إلسقاط عيوننا ونقائصنا على الطرؼ اآلخر ىو الوسيلة األوُف لتجنب األحكاـ القطعية وىو 

 السبيل إُف فتح أبواب االتصاؿ الفعاؿ أمامنا.
 ربيزاتنا الشخصية، فندن ال نقبل تلقائيا ويكمل ىذه الوسيلة ويعزز سبيل االتصاالت الناجعة، التنبو إُف

إال ما يتماشى مع مصاغبنا وأىوائنا ومعتقداتنا وقيمنا، وكبن نتديز ؽبذه اؼبعتقدات والقيم كي نعطيها شرعيتها 
 الضرورية لشعورنا بسبلمة موقفنا.

ولكن عٌت العاَف يف تنوعو، ومبوه يف تعدده..إنا ترسيس بطل تلك األسطورة اليونانية قد قضي عليو، ألنو 
لها فبا جعلو يلغي ذاتو بإلغاء العاَف من حولو. وإذا كاف يف موقفنا بعض اغبقيقة فهو ال أعجب بذاتو وغرؽ يف تأم

يشمل اغبقيقة كلها، فقط عبم ربيزاتنا الذاتية يفتح أمامنا أبواب كنوز اؼبعرفة واغبقيقة، وبالتاِف يضعنا على طريق 
 (1)السيطرة على واقعنا.

 
 تجنب محاولة إيجاد أخطاء في طريقة إلقاء المتحدث أو مظهره:  .12

عن مضموف ما يقاؿ، ومن ناحية أخرى ينبغي للمتددث أف هبعل مظهره أو وذلك حىت ال ننشغل باؼبظهر 
طريقتو يف اإللقاء تًتؾ انطباعا سيئا لدى اؼبستعُت حىت ال يفقد اؼبستمعوف االىتماـ واغبماس، فالقاعدة ىي 

طريف عملية االستماع معا على قيل وليس على كيف قيل؟ وال كيف يبدو اؼبتددث يف أثناء قولو؟  أف وبرص
أما كيف يبدو اؼبستمعوف فهي مسؤولية اؼبتددث أساسا من خبلؿ إعداد الكبلـ وتوجيهو بطريقة ذبدب 

 االنتباه وربفظ لو ىذا االنتباه طواؿ فًتة الكبلـ.
 تذكر أن االستماع عمل جاد:  .13

داخليا راسخا لبلستماع. والذي يتطلب  التزامامعاناة لبلستماع بفاعلية كما يتطلب و طلب جهدا ويت
يدركوف إُف مدى أنبية ىذا  اإلعبلميُت واإلداريينوعملهم االستماع بفاعلية كالدعاة و الًتبويُت والسياسيُت 

النشاط ومدى ما يتطلبو جهد. وضبط للنفس وعزيبة، كما يدركوف مدى أنبية االستماع كمهارة أساسية وأنبية 
 تمعُت جيدين.سوا مداغبرص على تنميتها وتطويرىا ليصب

مهارة ربتاج إُف تدريب فبا سبق يبلحظ أف مهارة االستماع من اؼبهارات األساسية لنجاح عملية االتصاؿ وأهنا 
االستماع السيئة كما أهنا ترتبط برغبة الفرد يف التعبَت عن نفسو دات اوتنمية وإرادة وجهد كبَت للتخلص من ع

 . (2)وإعطاء فرصة التعبَت لآلخرين
 

                                                 
 .73اؼبرجع نفسو ، ص(1)
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 مهارة الحديثالمبحث الثاني: 
 مفهوم الحديث وأىميتو:المطلب األول:  

يعد اغبديث أحد وجهي االتصاؿ اللفظي، الوجو الشفايف. وىو عبارة عن رموز لغوية منطوقة،تنقل  
 أفكارنا و مشاعرنا واذباىاتنا إُف اآلخرين. ويتم ىذا االنتقاؿ عرب وسائل متعددة:

عرب وسائل االتصاؿ الشخصي اؼبباشر: كاؼبناقشات و اادثات الرظبية وغَت الرظبية واالجتماعات  
 والزيارات واؼبقاببلت واػبطب واؼبؤسبرات.

 عرب وسائل االتصاؿ الشخصي غَت اؼبباشر االلكًتونية كالتلفزيوف و الدوائر التلفونية اؼبغلقة. 
 و الكاسيتوالفيديو  عرب وسائل االتصاؿ اعبماىَتية كاإلذاعة و التلفزيوف والسينما 

 وزبتلف ىذه الوسائل فيما بينها من حيث زوايا عديدة:
 من حيث درجة المواجهة:  .1

قبد أف اؼبتددث يكوف وجها لوجو مع اؼبستقبل أو اؼبستمع..بعكس  ففي وسائل االتصاؿ الشخصي اؼبباشر،
 وسائل االتصاؿ اعبماىَتية يكوف االتصاؿ غَت مباشر.

 حيث رجع الصدى: من .2
كوف التجاوب والتعامل فوريا وملدوظا يف وسائل االتصاؿ الشخصي...خببلؼ وسائل االتصاؿ اعبماىَتي   

 اليت يقل فيها ىذا التجاوب وربتاج من مث إُف معينات أخرى للتعرؼ على رجع الصدى.
 درجة المشاركة:  .3
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خصي اؼبباشر و وسائل إف الفرصة الشًتاؾ اؼبستقبل يف عملية اغبديث متوافرة يف وسائل االتصاؿ الش
 االتصاؿ الشخصي غَت اؼبباشر االلكًتونية أكثر منها عرب وسائل االتصاؿ اعبماىَتية. 

وتشَت كثَت من الدراسات إُف أف االتصاؿ الشفاىي اؼبباشر وجها لوجو لو تأثَته الكبَت على العملية 
عمدت إُف ربليل تأثَت النقاش الذي يدور  كاتز"" و الزارزفيلد". ويف دراستو لػػػ"اإلقناعية وعلى موافقة الناس.

بُت اجملموعات، توصلت إُف أف اؼبواضيع اؼبناقشة خبلؿ االجتماعات تؤثر تأثَتا كبَتا على عملية تغيَت اؼبوقف، 
ولكن الناس أكثر اقتناعا باغبوار الناتج عن ؾبموعة من ااورين..ومن اؼبمكن أف يؤدي ىذا النقاش إُف التطرؼ 

 زباذ اؼبواقف.يف ا
كما أثبتت الدراسة أف الناس عادة يبيلوف إُف التطرؼ يف مواقفهم بعد انتهاء النقاش ويكوف ىذا عادة 
عندما يتفق اجملتمعوف على وجهة نظر واحدة.فكل شخص يؤيد وجهة النظر تلك.ولكن االستماع إُف مزيد من 

مع ويؤدي بو إُف التمسك أكثر دبا يعتقد وىذا اغبجج والرباىُت اؼبؤيدة من أشخاص آخرين يقوي موقف اؼبست
 (1)يعٍت التعصب.

 
ومن ناحية أخرى فإف االتصاؿ الشفاىي أو اغبديث عرب الوسائل اؼبسموعة واؼبرئية ال يقل أنبية عن 

 اغبديث اؼبباشر. فهو أقدر على االتصاؿ دبجموعاتأكرب من الناس وتقدًن معلومات أوضح.
اؼبباشر وغَت اؼبباشر بوضوح شخصية اؼبتددث بصفة عامة، أكثر فبا ىي  كما يتميز االتصاؿ الشفاىي

عليو يف االتصاؿ الكتايب.. فاؼبظهر الذي يظهر بو اؼبتددث أماـ من وبدثهم أو يواجههم وطبقة الصوت اليت 
ل يتددث هبا وحركاتو ونضرات عينيو و الوقفات اؼبناسبة وغرب ذلك من أساليب التقدًن تؤثر على مدى تقب

 اؼبستمع للرسالة ومدى اقتناعو هبا..وىذه اعبوانب ال تظهر عادة يف الرسائل اؼبكتوبة.
إُف ميزة أخرى ىي أف اؼبتددث يدرؾ أثناء اغبديث أف آية كلمات تنطلق من  "بول"و"براون"ويشَت 

اتب شفتيو سوؼ يسمعها ؿباوره..ولذلك يأخذ على عاتقو إصبلح كبلمو إصبلحا نشطا شامبل...أما الك
فيستطيع أف يشطب ما كتب ويعيد كتابتو. باإلضافة إُف أف اؼبتددث يستطيع أف يبلحظ ؿباوره وأف يكيف  
كبلمو إف أراد دليل عليو يف متناوؿ سامعو وأكثر قبوال عنده. أما الكاتب فليس لو من سبيل إُف االسًتجاع 

يف التفاعل اؼبنطوؽ دبيزة القدرة على التدكم يف  وبينما وبظى اؼبتددث وليس لو إال زبيل رد فعل القارئ. اؼبباشر،
فإنو يعاين أيضا من مشكلة اإلفصاح عن مشاعره. وينبغي لو أف  رد فعل سامعو على كبلمو دقيقة بدقيقة.

 لطريقة ااورة يف التعبَت عن رد فعلو. يتددث إُف ؿباوره يف وضوح ودقة. وإف يضع استجابتو اؼبباشرة وفقا
 ماسبق ىناؾ فروؽ أخرى بُت كل من االتصاؿ الشفاىي و االتصاؿ اؼبكتوب. و باإلضافة إُف

يف االتصاؿ الشفاىي يهتم اؼبتددث جبذب انتباه ؾبموعة من ااضرين. بينما يف االتصاؿ الكتايب يهتم الكاتب 
 جبذب انتباه فرد واحد، يف وقت ؿبدد.

                                                 
 44-43ص   ، دار اؼبسَتة للنشر والتوزيع، القاىرة، )د.ت.ف(،المهارات القرائية والكتابية: طرائق تدريسها واستراتيجيتهاراتب قاسم عاشور، (1)
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فهم اؼبعاين وخاصة بالنسبة للمجموعة الكبَتة.خببلؼ  اؼبستقبل أو اؼبستمع يف االتصاؿ الشفاىي أقبل بطيئا يف
ددث أف يدخل يف حسابو ذلك......ويعترب كل مستمع حالة الكتابة  يقرأىا فرد واحد..ولذلك ينبغي على اؼبت

 وأف بأخذ يف اعتباره حجم اعبمهور، ومعدؿ السن، واؼبستوى التعليمي واإلىتمامات اػباصة. خاصة،
عن األسلوب اؼبكتوب يف أف اؼبتددث ينبغي أف يكوف مفهوما بطريقة سريعة،  ىبتلف األسلوب الشفهي

حيث ال يستطيع مستمعوه أف يستعيدوا صبلة إف فاهتم إدراؾ معناىا خببلؼ األسلوب اؼبكتوب الذي يتسم دبيزة 
 اؼبراجعة.

 إف القارئ والكاتب منفصبلف، بينما اؼبتددث واؼبستمع تربطهما رابطة قوية.
أو اغبديث أو الكبلـ "ال تتبع فقط فبا يتسم بو من مزايا، وإمبا ألنو يعد  التصاؿ الشفاىي اؼبنطوؽ،وأنبية ا

 –:إف اللغة اؼبنطوقة "سالزمان" أىم أنواع االتصاؿ وأنبها على اإلطبلؽ. فنجن نتكلم ألكثر فبا نكتب. يقوؿ 
ية ليست مطلقة.وإمبا ىي مقيدة دبجموعة من ىي ألىم الوسائل اليت يتصل هبا البشر وأنبها". وىذه األنب-الكبلـ

اؼببادئ ينبغي أف يتبعها اؼبشاركوف يف اغبديث أو التخاطب . وقد حدد "بوؿ" و"جريس" ىذه اؼببادئ كما 
 (1)يلي:

 
 Principle of co- opérationمبدأ العمل المشترك .1

ينبغي أف يقع فيها:وفقا وذلك بأف ذبعل إسهامك يف التخاطب حبس اغباجة، أي يقع يف اغباؿ اليت 
 للتعرض اؼبقبوؿ. ووفقا إلذباد اؼببادلة الكبلمية اليت دخلت فيها.

 : Principle of Quatityمبدأ الكمية .2
بالقدر اؼبطلوب، ال أكثر.وينبغي لو حىت يكوف  informativeوذلك بأف ذبعل إسهامك معلما 

 استقت اؼبناسبة ؽبذا.أف تعطو أحدىم معلومة جديدة أو غَت متوقعة، إذا  معلما.
 :     Principle of Qualityمبدأ الكيفية .3

ىبتص بالصدؽ .أي أال نقوؿ ما تعتقده خطأ، أو ما ذبد نفسك معو ؿبتاجا إُف دليل مناسب. ويطلق 
 –بعامة –ىذا اؼببدأ على النصوص العلمية يف صرامة أشد فبا تعرفو اادثة. ولكن ينظر إليو يف اادثة 

 ا هبرب عليو اؼبرء اجتماعيا.على أنو فب
 :    Priciple of Relation:    مبدأ العالقة .4

نوعية اؼبعرفة  (أحدنبا)ويعٍت النظر إُف مدى مناسبة اإلسهاـ. وؽبذه اؼبناسبة مظهراف اثناف على األقل: 
 اليت ترتبط دبدور بعينو.و اآلخر نوعية اؼبعرفة اليت تفيد يف بلوغ ىدؼ بعينو.

 :     Principle of Mannerمبدأ الطريقة .5

                                                 
 .46-45اؼبرجع نفسو، ص (1)
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اؼبتعددة اليت تستخدـ يف  تعظيم النص وإنتاجو: كأف تتخذ طريقة صروبة واضدة: ويشمل على الطرؽ 
أي أف تقرر مقاصدؾ فبا تقوؿ على كبو ـبطط لو. ويتضمن مبدأ الطريقة توصية أخرى. ىي أف تتجنب 

 .(1)زباإلهبا ـاإلهباـ يف تعبَتؾ.وأف تتجنب الغموض مع ضرورة اإللتزا
 .التخطيط للحديث الجيدالمطلب الثاني: مراحل 

منذ أف يستيقظ اإلنساف يف الصباح وحىت يسلم نفسو للنـو وىو يتجاذب أطراؼ اغبديث مع اآلخرينفي 
، والزمبلء ويأخذ اغبديث أشكاال متعددة: اؼبناقشة اغبوار، األسئلة الباعةاؼبنزؿ: والعمل، واؼبواصبلت،ومع 

 وقد تتجاذب أطراؼ اغبديث مع آخر، أو مع ؾبموعة من األفراد، أو مع عمد كبَت من األفراد.واألجوبة 
ويعتقد أكثرنا أف فبارسة علية التخاطب أو اغبديث عملية سهلة وبسيطة وطبيعة مثل التنفس. ولذلك اعتدنا أال 

ج الدراسة عندنا، ويف أغلب نعطي إىتماما كبَتا لتعلم كيف نتددث فندن نتددث منذ الطفولة... وتركز برام
مهارة اغبديث بإىتماـ يذكر. ولضعف ىذه  ىدوؿ العاَف، على تعليم مهاريت الكتابة و القراءة...وال تكاد ربض

             اؼبهارة عندنا فندن نفقد كثَتا من الوقت والفرص اؼبتاحة لنا واؼباؿ والصداقات نتيجة للدديث البلمباِف
 (2)ق، أكثر فبا نفقده من خبلؿ أي نشاط آخر من أنشطة حياتنا.و اؼبتخلف والغَت دقي

 
 

"اؼبرء ـببوء ربت لسانو... دبعٌت أف الطريقة اليت نتكلم هبا تدؿ علينا، أي  وصدؽ القدماء حُت قالوا: 
تكشف عن جوانب شخصيتنا وأخبلقنا وذكائنا... أكثر فبا توضدو طرائقنا يف اؼبشي أو األكل أو اؼبلبس أو 

 راءة.الق
كاف ىدفنا من ذباذب أطراؼ اغبديث الدردشة وقتل الوقت، أـ اإلقناع،أـ التسلية، أـ التأثَت يف ا  وسواء

اآلخرين، أـ ؾبرد  اإلعبلـ واإلفادة فندن يف حاجة لتعلم مهارة اغبديث حىت تتمكن من ربقيق اتصاؿ حقيقي 
 مع اآلخرين. وربقيق ىدفو من االتصاؿ نفسو. 

ويف كل ىذه األحواؿ. فإف اإلعداد للدديث خطوة ضرورية وىامة لنجاح اغبديث وىبتلف األمر يف عملية 
اإلعداد يف األحاديث العفوية، عن اغبديث اؼبنظم... ففي األحاديث العفوية يكوف إعداد عفويا أيضا، ويتلخص 

ا جيدا وقدر من اؼبعرفة عن موضوع يف الوقوؼ على السبب الذي هبعل اغبدي ضروريا...ومستمع نعرفو ويعرفن
 يتعلق باىتماماتنا، وؾباؿ خربتنا اؼبشًتكة... 

أما يف األحاديث اؼبنظمة كاادثة الرظبية يف ؾباؿ العمل، ومناقشات اؼبتخصصُت، واؼبناقشات اليت تتم يف 
الصدفية، واللقاءات الندوات وااضرات واؼبؤسبرات واػبطب واؼبناظرات،ويف قاعات الدرس، ويف اؼبقاببلت 

 إذاعية. 
 وبصورة عامة فإف التخطيط اعبيد للدديث اؼبنظم يبكن أف يتبلور يف مراحل ثبلثة: 
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 إعداد للدديث المرحلة األول: 
 توجيو اغبديث. المرحلة الثانية: 
 (1)تقييم اغبديث. المرحة الثالثة: 

 ات اآلتية: وتشمل ىذه اؼبرحلة على ؾبموعة اػبطو  أوال: مرحلة إعداد الحديث:
: عندما نتددث فندن نتصل، ونتصل ؽبدؼ... وىو التأثَت يف تحديد الهدف من الحديث .1

اآلخرين...سواء لئلمتاع أو لئلقادة أو لئلقناع أو القتل وقت الفراغ...وربديد اؽبدؼ يعٍت بصورة أساسية 
ا يف ربديد قيمة اإلجابة عن سؤاؿ ؿبدد : وىو ؼباذا نتددث؟ و اإلجابة على ىذا السؤاؿ تساعدن

 اغبديث، ويف معرفة مدى تقبل اآلخر ؼبا نقوؿ.
فاغبديث الناجح ىو الذي هبمع اؼبتددث واؼبستمع فيو رابطة مشًتكة...فهما يعمبلف معا يف نشاط عقلي 
 مشًتؾ... ويتفاعبلف ويتعاوناف معا يف بناء الفكر واؼبعٍت األوؿ بتجسيد الرسالة وتشكيلها وتقديبها يف مستويات

لغوية متعددة...لغة الرموز، لغة اإلشارات، لغة اغبركات اعبسمية، والثانية بفك كود ىذه الرسائل وذبميعها 
 (2)وفهمها... واستكناه الفجوات اليت تتضمنها بُت السطور، أو ربتويها النظرات واإلشارات واغبركات اؼبختلفة.

 

 
عل، وبالتاِف فلن يكوف ىناؾ اتصاؿ... ومن ولذلك إذ َف يتضمن اغبديث شيئا... فلن يكوف ىناؾ تفا

 ىنا يربز أنبية األىداؼ اؼبشًتكة لكل من اؼبتددث واؼبستمع.
 كمدور توجيهي للدديث أحد اؼبفهومات األساسية للنجاح.طبلؽ منها  وربديد ىذه األىداؼ واإلن

ىداؼ، وإف كاف أىداؼ، فقد يف األحاديث الودية وأحاديث الثرثرة التلقائية... قد ال نتوقف كثَتا أماـ األ
نتددث لقتل الوقت،أو للمتعة، أو لنقل اؼبعلومات، أو اولة التأثَت يف اآلخرين.. فأحاديث رجاؿ األعماؿ مثبل 
إُف اؼبستهلكُت وإُف زمبلئهم وإُف اآلخرين، وأحاديثنا مع زمبلئنا يف ؾباؿ العمل خبلؿ العمل اليومي... ال يبكن 

من اؽبدؼ... لكن األمر ىبتلف عندما نعد إللقاء خطبة على صبع **من اؼبستمعُت،أو  أف تكوف صبيعها خالية
نعد غبديث صدقي،أو غبديث نوجهو عرب اإلذاعة والتلفزيوف...أو نعد ؼبفاوضات أو إللقاء درس أو ؿباضرة،أو 

د طبقا للغرض من غبضور ندوة إُف غَت ذلك من األحاديث اؼبنتظمة، فهنا ترتفع درجة الوعي باألىداؼ، وربد
اغبديث،وعبمهور اؼبستمعُت وقد يكوف الغرض من تقدًن اؼبعلومات: اؼبساعدة على الفهم، أو التقييم،أو التعليم 
أو اؼبساعدة على حل اؼبشكبلت،أو ربسُت العبلقات،أو لفهم األفضل لآلخرين.... ويف كل ىذه األحواؿ 

ا ىنا ىي االنطبلؽ من بؤرة ىذه األىداؼ، سواء وكبن لبتار ليشاركنا اؼبستمع نفس األىداؼ... وتكوف مسؤوليتن
 اؼبوضوع أو طريقة اؼبعاعبة أو أساليب التقدًن اؼبختلفة،دبا يساعدنا على ربقيق ىذه األىداؼ.

 تحديد موعد إلقاء الحديث:  .2
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 والوجدانية.وحبالتو النفسية  يف األحاديث العفوية لتددد اؼبوعد اؼبناسب دبدى استعداد اآلخر لسماعنا،
ولذلك فإف التددث مع الشخص اؼبرىق جسديا أو عصبيا أو نفسيا، يعطي نتائج عكسية أما يف اؼبقاببلت 

كذلك يف  اإلعبلمية، ومقاببلت اإلرشاد النفسي، ومقاببلت التوظيف واؼبقاببلت اإلدارية داخل نطاؽ العملو
ديد موعد ؿبدد يتم االتفاؽ عليو، أو تعلن بو فيتم رب الندوات واؼبؤسبرات وغَت ذلك من األشكاؿ اؼبنظمة،

 األطراؼ اؼبشًتكة...لضماف اإلستعداد النفسي والعقلي للطرفُت.
 اختيار المكان المناسب: .3

فاؼبكاف اؼبناسب ؼبقابلة صدفية أو إذاعية مثبل ىبتلف عن مكاف إجراء مقاببلت الشكاوي... وىبتلف عن  
مكاف مقاببلت اإلقناع والتأثَت. ومكاف ااضرة أو الندوة ىبتلف عن مكاف اػبطبة أو اؼبؤسبر... ويؤخذ رأي 

قاببلت اإلعبلمية، ومقاببلت تبادؿ أحاديث اؼبتددث إذا كانت اؼبقاببلت فردية، أو ؿبدودة العدد، كما يف اؼب
الود والغراـ... ومكاف عقد صفقات رجاؿ األعماؿ... فتفصل يف ىذه اغبالة األماكن اؽبادئة والرومانسية.... أما 
عندما يكوف عدد اعبمهور كبَتا، كما يف اػبطب والنداوة مثبل فيتم ربديد اؼبكاف ؼبعرفة اعبهة اؼبنظمة، حبيث 

اف معدا إعدادا جيدا، من حيث الكراسي اؼبروبة والتهوية اعبيدة والبعد عن اؼبؤثرات الصوتية اؼبزعجة، يكوف اؼبك
 .(1)وتوافر أجهزة تكبَت الصوت والتسجيل

 
 

 تحديد نوعية الجمهور: .4
يف األحاديث العابرة عندما نسأؿ شخصا عن مكاف ما ويف أحاديث البيع والشراء، ليس ضروريا معرفة  

ويف معرفة شخصيتو واذباىاتو  اؼبتددث، أما عندما ذبري مقابلة صدفية مثبل....فهنا ندقق يف اختيار اؼبتددث،
فس الشيء بالنسبة للمداضرات وذلك قبل إجراء اغبديث معو...ون وميولو وقدر درايتو دبوضوع اغبديث.

والندوات واؼبؤسبرات واػبطيب...إٍف....البد من دراسة اعبمهور، والتعرؼ على أفراده من حيث عددىم وأعمارىم 
عند إعداد مادة  وحاجاهتم وخرباهتم وثقافتهم واذباىاهتم...وىذه اؼبعلومات تفيدنا يف جوانب اغبديث اؼبختلفة،

كما تفيدنا يف ربديد الطرؽ اؼبناسبة للعرض ويف  مهور، ويف تقدًن اؼبفاىيم اؼبناسبة.اغبديث اؼبناسبة ألفراد اعب
 وتثَت اىتمامهم دبوضوع اغبديث. قيادة دقة اغبديث بصورة ذبدب انتباىهم،

فندن يف حاجة لوضع الناس الذين سنتددث إليهم يف اإلعتبار..ال يكفي أف نتعرؼ على أىدافهم من 
ابقا... وإمبا البد أف نتعرؼ عليهم أيضا من حيث أعمارىم وأنواعهم ووظائفهم وثقافتهم االتصاؿ كما أشرنا س

ومستواىم التعليمي...إٍف وذلك لئلستفادة من ىذه اؼبعلومات يف ربديد ؽبجة اػبطاب، ولغتو وطريقة اؼبعاعبة 
يد لؤلداء أو حوؿ اكتشاؼ فااضرة اليت تلقى على صبهور ااسبُت أو الصدفيُت أو األطباء حوؿ أسلوب جد

دواء جديد ستختلف عما لو تكلمت يف نفس اؼبوضوع عبمهور من عامة الناس. يف كل حالة كبن يف حاجة 
للتكلم بوضوح بالقدر الذي يفهمنا بو الطرؼ اآلخر... ووبًت منا أيضا... فاستخداـ اؼبصطلدات اؼبعقدة واللغة 
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ير من اؼبتخصصُت إال أهنا يف الوقت نفسو تظهرنا دبظهر التعجرؼ العلمية، وإف كانت تكسبنا االحًتاـ والتقد
 والتعاِف إذ استخدمناىا يف اغبديث إُف األفراد العاديُت.

 اختيار مادة الحديث:  .5
عندما نتددث إُف اآلخرين ال نتددث يف موضوع ال نعرؼ عنو شيئا... وإمبا كبتار موضوعا نعرؼ عنو 

منا لآلخرين وىدفنا من اغبديث يف اختيار اؼبادة اليت سيتناوؽبا حديثنا وربديد الكثَت... وتساعدنا موىبتنا وفه
تلك اليت سنستبعدىا ... والطريقة اليت سنرتب هبا اؼبادة اؼبنتقاة يف نظاـ منطقي ومًتابط...ويف الوقت 

ئيسي وىبتلف نفسو...كبن كبرص على أف تكوف معلوماتنا صديدة وجديدة وصادقة وكافية ومتصلة باؼبوضوع الر 
قدر اعبهد اؼببذوؿ للدصوؿ على اؼبعلومات حسب طبيعة ونوعية اغبديث. األحاديث الودية مع الزمبلء واألىل 
واألقارب اعبَتاف مثبل ال كبتاج فيها جملهود كبَت للدصوؿ على اؼبعلومات اليت ستضمنها حديثنا... وىبتلف األمر 

صُت، ومناقشات الندوات وااضرات والدروس واؼبؤسبرات مثبل.. بالنسبة لؤلحاديث الصدفية، ومقاببلت اؼبتخص
يف مثل ىذه اغباالت كبتاج إُف بذؿ ؾبهود كبَت للرجوع إُف مراكز اؼبعلومات والكتب والدوريات اؼبتخصصة، وغَت 

وبدوف ىذا ذلك من اؼبصادر عبمع اؼبادة الضرورية إلعداد اػبطبة أو ااضرة أو األسئلة اليت سيتضمنها اغبديث 
 .(1)اإلعداد ال تكوف ألحاديثنا قيمة، وال كبظى باحًتاـ وتقدير اعبمهور

 
 

واإلجراءات ىنا ىي نفس اإلجراءات اليت يتبعها الكاتب. وإف كنا يف اغبديث كبتاج إُف قدر كبَت من الفهم 
يف الكتابة لدينا فرصة والوضوح ألفكارنا، ولقدر أكرب من القدرة على التبسيط والتنظيم والتسلسل... ألننا 

بعد الكتابة للمراجعة والتنقيح... أما يف اغبديث فالفرصة أقل، وؾبرد التعبَت عن أفكارنا ىبرجها من إطار 
سيطرتنا..وعدـ الوضوح يصعب الفهم على اعبمهور، وهبعلو يراجعنا أكثر من مرة، فبا يؤثر على تدفق 

 اغبديث وعلى قدرتنا على اإلجابة.
 على الوضوح االلتزاـ باػبطوات اآلتية: وفبا يساعد 

تدوين كل األفكار اؼبتعلقة باؼبوضع، واالستعانة باؼبتخصصُت وباؼبؤلفُت والدراسات اليت تناولت  
 اؼبوضوع يف ربديد ىذه النقاط.

 صبع اؼبادة البلزمة والكافية لتغطية ىذه النقاط. 
 استخداـ األسلوب األمثل يف تنظيم ىذه اؼبعلومات . 
وعند التخطيط لتنظيم مادتنا يفضل أف نستخدـ األسلوب اؽبـر اؼبعتدؿ.مقدمة عبدب االنتباه، مث  

نورد التفاصيل واؼبعلومات واألدلة والرباىُت...مث خاسبة نوجز فيها ما ربدثنا فيو، أو لدفع اؼبستمع 
كرة رئيسية، الزباذ موقف...وقد يفضل البعض يف تنظيمو للمعلومات أسلوب التجزئة...فيعرض لف
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مث ملخصا، مث ينتقل إُف فكرة أخرى فملخص، وىكذا إُف أف يصل إُف اػباسبة فيلخص فيها كل 
 أفكار اغبديث... وخبلؿ عرضو اؼبعلومات قد يعتمد البعض على ذاكرهتا سباما.

ويف أثناء مرحلة التخطيط إلعداد هبب أف ربدد اؼبساعدات اؼبرئية...أو وسائل اإليضاح اليت  
ج إليها، سواء لتلخيص اؼبعلومات، أو للتوضيح، أو للتفسَت. وتتضمن ىذه الوسائل استخداـ سندتا 

الشرائح. أو اػبرائط اؽبيكلية. أو اللوحات اؼبعلقة، وغَت ذلك فبا يساعدؾ على بلورة أفكارؾ 
 وتوضيدها...ويسهل يف الوقت نفسو على اؼبستمعُت مهمة اؼبتابعة والفهم.

بق للنص ىنا تتجلى يف أهنا تساعد على قيادة دقة اغبديث، وعدـ اػبروج عن وفائدة اإلعداد اؼبس 
اؼبوضوع األصلي، ولضماف استيفاء كافة اعبوانب، حيث ال يبدوا اغبديث ناقصا للقراء...كما أهنا 
ذبعل الصدفي أكثر ثقة يف نفسو، وأكثر دراية ؼبوضوعو، وعلى قدر كبَت من اللياقة واالستعداد 

 ناقشة.للدوار واؼب
وبالنسبة ألشكاؿ التخاطب األخرى، كاؼبفاوضات وااضرات والدروس واؼبؤسبرات واػبطب...إٍف  

...فقد وبتفظ بقائمة تتضمن العناصر الرئيسة ؼبادة اغبديث كموجهات يسًتشد هبا أثناء 
 اغبديث...وقد يعد النص كامبل، ويسًتشد بو أثناء اغبديث، أو يقرأه كما يف اػبطب الرظبية
والطريقة اؼبفضلة ىي الطريقة اليت تضمن اافظة على سبلمة اغبديث، واالتصاؿ باعبمهور يف 

 (1)الوقت نفسو... وزبتلف باختبلؼ اؼبتددثُت وقدراهتم اؼبختلفة.
 

ويبلحظ أف كثَتا من اؼبتددثُت ال يفضلوف التقيد بنص مكتوب يرغمهم على قراءة كل كلمة... ويف  
وف عن اؼبذكرات اليت تتضمن العناصر الرئيسية حىت ال يرذبلوف، أو ىبرجوف الوقت نفسو ال يستغن

 . (2)عن موضوع اغبديث
 .ثانيا: مرحلة توجيو الحديث

 تتضمن ىذه اؼبرحلة جوانب عديدة: 
من خبلؿ الثقة بالنفس، واؼبلبس اؼبناسب، واإلشارات اؼبناسبة، والتغَتات اؼببهجة  المظهر الجيد: 

للوجو، وغَت ذلك فبا يظهرنا باؼبظهر الودود. وأيضا حسن استخداـ الوقفات يف بداية اغبديث وأثناء 
أكيد على نطق اغبديث، واإللقاء بالسرعة اؼبناسبة اليت تيسر اؼبتابعة، وباللهجة اؼبناسبة للدديث. مع الت

 الكلمات واعبمل األساسية يف حديثك والتكرار عند الضرورة.
وحسن اػباسبة كما أشرنا سابقا... مع الًتكيز يف االستهبلؿ على أنبية اؼبوضوع  حسن االستهالل: 

 ومناسبتو.
 العرض اؼبنضم و اؼبناسب. 

                                                 
 .33-32اؼبرجع نفسو، ص ص (1)

 .33اؼبرجع نفسو، ص(2)
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 استخداـ اللغة اؼبناسبة. 
ا... باغبركات واإلشارات والنظرات، وـباطبتو اعبميع على االىتماـ باؼبستمع واغبرص على اجتذابو بصري 

 قدر اؼبساواة واالىتماـ.
 استخداـ اغبركات اعبسمية، واعبمل اؼبوضوعية عند االنتقاؿ من جزئية ألخرى. 
ذبنب اإلفراط يف االستعانة باألوراؽ اؼبكتوبة، أو اؼبذكرات اليت تصرفك عن مستمعك أو تشغلك عنهم،  

العصبية، وذبنب الًتاخي والتثاوب. وأيضا اغبركات اعبسمية اليت ال ضرورة ؽبا واغبركات وكذلك اغبركات 
ذبنب تكرار األلفاظ البلإرادية بُت اعبمل، واليت تشكل لواـز للبعض، مثل واخدين  االستعراضية اؼبنفرة.

 بالكم، مش كده، خليكو معايا...إٍف.
 ض ادد.استخداـ وسائل اإليضاح يف الوقت اؼبناسب للغر  
الًتكيز على عملية تنظيم الوقت: زبصيص جزءا من الوقت لبلستهبلؿ وجزءا الستعراض موضوع  

اغبديث...وجزءا ثالثا ال يقل عن اػبمس للخاسبة. والتمهيد لذلك بالًتكيز على النقاط الرئيسية يف 
 اغبديث... والتأكيد من خبلؿ ذلك عدـ نسياف أي نقطة ىامة.

فالدراسات تشَت إُف أف مدى تركيز اؼبستمع يقل كثَتا بعد اػبمسُت دقيقة : تجنيب التطويل 
 (1)..ويستدسن أال تزيد فًتة اغبديث عن ذلك...وىبصص الوقت اؼبتبقي لئلجابة عن األسئلة.األوُف

 
 

استخداـ تكنيك اعبمل القصَتة منذ بداية اغبديث، فهي ذات واقع وتأثَت على اؼبتلقي وتساعد يف  
 نفسو على االختصار والًتكيز.الوقت 

 حدد اغبديث بأربعة أو طبسة نقاط فقط، وعند االنتهاء منها كرر على اؼبستمعُت. 
 ابدأ اغبديث دبلخص سريع للنقاط اليت سوؼ تناقشها. 
ثقتهم،وال مانع من مناقشة وجهات النظر  يفضل البداية باآلراء اؼبقبولة من قبل اعبمهور الجتذاب 

 اؼبعارضة.
لى اػباسبة اعبيدة اليت تبلور اؼبوضوع...وقد تنهي برواية قصة أو موقف أو ذبربة أو آية قرآنية أو احرص ع 

 بيت من الشعر...وقد تكوف اػباسبة ىي نفسها صبلة البداية.
احرص على الوقوؼ بصفة مستمرة على رجع الصدى، أو على استجابة اعبمهور. ومن خبلؿ ذلك  

من قباح...كما أنك وفقا لذلك تستطيع أف تتخذ قرارات فورية فيما يتعلق  ما ربققو تتدكم يف قدر 
باؼبعاعبة للموضوع...أو بطريقة لعرضو دبا هبذب اإلنتباه واؼبهم أف تتسلسل يف اغبديث، وأف زبتار الوقت 

عيك اؼبناسب للخاسبة، وىو التوقيت الذي تشعر فيو بالرغبة أكثر ؼبزيد من االستماع حىت ال ترىق مستم
 أو ينشغلوف عنك أو يبدوا يف االنصراؼ صباعات.

                                                 
 .108. ماكوالؼ، مرجع سبق ذكره، صوليم ح(1)
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 .ثالثا: مرحلة تقويم الحديث
عملية التقوًن مرادفة للدديث ككل منذ غبظة اإلستعداد...تقـو كافة اػبطوات األولية اإلستعداد، أثناء 
 اغبديث، من خبلؿ ردع الصدى، و يعد اغبديث بإعادة اإلستماع إليو أو باإلستماع إُف مبلحظات

اؼبستمعُت...أو من خبلؿ اإلستبيانات اليت توزعها بعض اعبهات على اؼبستمعُت. ويبكنك من خبلؽبا التعرؼ 
 (1)على إهبابياتك، كما يبكنك الوقوؼ على السلبيات اليت عليك تبلقيها يف األحاديث القادمة.

 سمات المتحدث الناجحالمطلب الثالث: 
 أوال: السمات الشخصية:

 الموضوعية: .1
وتعٍت قدرة اؼبتددث على السلوؾ والتصرؼ، إصدار أحكاـ غَت متديزة لعنصر أو رأي أو سياسة أي 

حىت ولو غبق بو الضرر، كما أهنا تعٍت  ،اؼبتددثالعدالة يف اغبكم على األشياء، والوقوؼ إُف جانب 
ضرورة فبارسة ننصح اؼبتددث ب التددث بلساف مصاٌف اؼبستمعُت، وليس بلساف اؼبصاٌف اػباصة..وؽبذا

أي أف يضع اؼبتددث نفسو موضوع مستمعيو، ويفكر من وجهة نظرىم، حىت يبكنو أف  التقمص العاطفي..
يتعرؼ على اىتماماهتم ومصاغبهم، فبا يساعده  على إظهار التعاطف مع اآلخرين، فيزداد قبوؽبم بوجهة 

االة، والتثبت دبصاغبو الذاتية، فبلشك نظره و تأييدىا، وعلى العكس إذا أظهر اؼبشاعر العادية، أوالبلمب
 (2)سيقل الشعور بالتأييد من قبل مستمعيو لتديزه، وعدـ موضوعيتو، ومن ناحية أخرى فإف التعاطف مع

 
اآلخرين هبعلك ودودا، وؾبامبل ومتدكما يف مشاعر الغضب واالنفعاؿ اليت تنفر اؼبستمع، وتؤثر على 

 اؿ بو.مدى قابلية االستقباؿ اغبديث واالنفع
 الصدق: .2

اؼبتددث الصادؽ ىو بالطبع األكثر تأثَتا يف مستمعيو... والصدؽ يعٍت أف يعكس حديثك حقيقة  
مشاعرؾ وأفكارؾ وأرائك..أي اؼبطابقة بُت باطنك وما ظهر منك متمثبل يف الكبلـ..ويعٍت من ناحية أخرى 

 مطابقة أقوالك ألفعالك و تصرفاتك.
ألنك ستبدو لآلخرين أنت نفسك ال شخصا وحينئذ سيعكس حديثك قدرا كبَتا من الثقة بالنفس، 

حديثك بالتلقائية و الطبيعية، فإذا ربدث بطريقة ىادفة، وتصرفت بطريقة طبيعية فيبدو  وسيتسمآخر. 
 حديثك أكثر إخبلصا وسنتددث بطريقة أفضل.

.ومن األحباث اليت أجريت حوؿ ىذه الصفة، تبُت أف ؼبتددث. وىناؾ دراسات عديدة تبُت تأثَت صدقا
مضموف الرسائل اؼبوجهة من مصادر يقل تصديق اؼبستقبل أو اؼبستمع ؽبا، أوال يصدقها، ينظر إليها اؼبستقبل 

                                                 
 .110-109اؼبرجع نفسو، ص (1)
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على أهنا مندازة، أو غَت موضوعية، على عكس النظرة اليت ينظر هبا إُف مضموف الرسائل اؼبوجهة إليو من 
 وأف ىذا التصديق لو تأثَت كبَت على آراء اؼبستقبل.مصادر يصدقها. 

كما تبُت من األحباث، أف عدـ تأثر آراء اؼبستقبل يف حالة قلة تصديقو للمرسل، ال يرجع إُف عدـ اىتماـ 
اؼبستقبل برسالة اؼبرسل، أو عدـ فهمو ؽبا، وإمبا ىو راجع أساسا إُف أف تصديق اؼبستقبل يؤثر على دوافعو كبو 

 ا ينتهي إليو اؼبرسل من استنتاجات.قبولو م
 غَت أنو تبُت أف ىذا التأثَت سواء أكاف سلبيا أو إهبابيا، يتجو إُف االختفاء بعد مرور بضعة أسابيع.

 الوضوح: .3
لكي نكوف متددثا ناجدا هبب أف تكوف قادرا على التعبَت عن أفكارؾ بوضوح، أف تكوف لغتك بسيطة  

ومادتك منتظمة و متسلسلة منطقيا...وكملماتك واضدة وغَت معقدة، وإذا استخدمت مصطلدات دقيقة 
أو  غَت واضدة للمستمع، فيجب شرحها وتبسيطها أثناء اغبديث، وذلك لتتجنب أخطار سوء الفهم

ويعٍت الوضوح أيضا: التكلم بطريقة واضدة.أي النطق الواضح، حىت يبكن  للمستمع أف يسمع التفسَت. 
ويفهم كلماتك. وأف تتددث مباشرة إُف اؼبستمع باىتماـ ويقظة، حىت تعطي ؼبستمعك انطباعا بأنك مهتم 

 بو، وفاىم ؼبا وبدث حولك ومدركا ؼبا تقوؿ.
ستمعك،ولضماف حسن الفهم، ذبنب أيضا استخداـ اعبمل الطويلة ولضماف الفهم اعبيد من قبل م

اؼبمتدة، اليت تسبب اغبَتة للمستمع. واستخداـ بدال من ذلك اعبمل القصَتة واؼبوجزة أيضا...فخَت الكبلـ ما 
قل ودؿ...فبكلمات قليلة يبكنك أف تقوؿ الكثَت...فإذا أردت أف تكوف واضدا ومفهوما 

 1قواؿ كأشعة الشمس، كما يقوؿ "سوذى" : كما كانت أقصر كانت أشد إحراقا".وفعاال...فأوجز...فاأل
 

 الدقة: .4
وتعٍت من ناحية التأكد من أف الكلمات اليت تستخدمها تؤدي اؼبعٌت الذي تقصده بعناية...ولذلك فأنت 

 حديثك.ربتاج إُف حصيلة لغوية كبَتة سبكنك من اختيار الكلمات ذات اؼبعٌت الدقيق، لتلبية متطلبات 
ومن ناحية أخرى تعٍت دقة اؼبعلومات اليت تقدمها وصدتها...فعندما تتددث إُف صبهورؾ تأكد أف 
مادتك دقيقة...وإذا َف تكن متأكدا ال زبمن..فاألفضل لك حذؼ فقرة من حديثك، عن أف تورد معلومة 

غبديث من األفضل لك خاطئة تعرضك ؼبخاطرة مراجعة الغَت، وتفقدؾ يف الوقت نفسو مصداقيتك،وأثناء ا
عدـ اإلجابة عن سؤاؿ ال تعرؼ جوابو بالتدديد، أو ترجى اإلجابة عليو لوقت آخر عن تقدـ إجابة قد ال 

 تكوف متأكدا منها أو خاطئة.
 الحماس: .5

ال يكفي أف تعرؼ كل شيء عن موضوعك، وأف تؤمن بو. ولكن بنبعي أف تكوف تواقا للدديث 
عنو...فاغبماس هبعل اؼبتددث أكثر حيوية وحرارة يف حديثو،أو أكثر ديناميكية، كما يقوؿ 
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الباحثاف:"برلو" و "مَتتر" يشَتاف بذلك إُف أف اؼبتددث الذي يبدو يف الظرؼ االتصاِف حيويا 
ترب على درجة عالية من التصديق، خببلؼ الذي قد يبدو متعبا.فإدراؾ اعبمهور لتلك اػباصية ونشطا،يع

 وىو يتفاعل مع اؼبتددث من العوامل اؼبؤثرة على فاعلية اغبديث.
 القدرة على التذكر:  .6

وتعٍت حضور الذىن أثناء اغبديث...وذلك حىت اليظهر الفتورفيما تقدمو للناس...بل حاوؿ أف تضيف 
دائما معلومات جديدة أثناء اغبديث، من خبلؿ تذكر ماسبق أف قرأتو، أو شاىدتو، أو استمعت إليو.كما أف 

 امتبلؾ ىذه القدرة لتنمية ىذه القدرة كاستخداماالختصارات، أو الرموز، للداللة على األفكار الرئيسية.
         شخصيات اليت يتعامل معها ويبلحظ أف امتبلؾ الذاكرة القوية يساعد اؼبتددث على تذكر أظباء ال

و الظروؼ اليت صاحبت ذلك، وال شك أف تذكر أظباء الناس الذين تقابلهم وألقاهبم وأظبائهم لو وقع  
 كبَتعلى نفسية اؼبتددث، ويزيد الروابط، ويقوي اؼبعرفة. 

 االتزان االنفعالي: .7
وقف، وأف يكوف متدكما يف ويقصد بو أف يظهر اؼبتددث انفعالو بالقدر الذي يتناسب مع اؼب 

وإمبا باغبلم  بغضب، انفعاالتو.فمثبل:"إذا واجو هتكما أو اعتداءا من جانب أحد اؼبستمعُت، فبل يواجهو
 والعفو" وكذلك القدرة على امتصاص غضب اؼبستمعُت ومعاملتهم معاملة أحسن. 

لشديد من مواجهة اعبمهور وؼ االعصبية الناذبة عن اػب كما يعٍت االتزاف االنفعاِف السيطرة على مشاعر
 (1)يؤثر على عملية اغبديث ذاهتا. أواغبماسالزائد، فعدـ السيطرة على انفعاالتك، أواػبجل، أوالتوتر، ،أوالقلق
 

 أوترتعش أطرافك أوتعرؽ....وقد هبعل ركبتيك ترتعش...و تتأثر بالتاِف نربات فقد هبعل قلبك يدؽ بعنف،
الصوت ودرجة وضوحو، فبل يصل صوتك واضدا إُف اؼبستمع،وإمبا مرتعش وفاترا وضعيفا...كما يقلل  

ىذا الشعور من قدرتك على التفكَت الواضح،وعلى الًتكيز أثناءاغبديث.ولذلك ينبغي على اؼبتددث السيطرة 
،ولتوفَت الفرصة للتأثَت على مشاعر العصبية واافظة على اتزانو االنفعاِف،لضماف حسن قيادتو للدديث

 الفعاؿ.
أوحسن طريقة للتخلص من السمات غَت الطبيعية للكبلـ،والناذبة عن عدـ االتزاف اإلنفعاِف..وما يًتتب 
عليو من توتر وشد عصيب،ىي اعتياد االسًتخاء.وذلك يأخذ عمقا من اؼبعتاد...فهذا يساعدؾ على اسًتخاء 

 عضبلتك،واستعادة ىدوئك.
يعكس مظهر اؼبتددث مدى رويتهلنفسو.كما وبدد الطريقة اليت ينظر هبا اآلخرين إليهويشكلوف هبا  المظهر: .8

أحكامهم عنو،حىت قبل أف يتكلموا...فمن خبلؿ األثر البصري العاـ الذي وبدثو اؼبتددث لدى اعبمهور 
ستمعوؾ ما يرونو عند رؤيتهم لو.تتكوف لديهم صورة ذىنية ؿبددة...فإذا كاف مظهرؾ الئقاواستدسنو م
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منك،فإنك تكوف قد حققت بداية طيبة.أما إذا َف وبس اعبمهور بذلك،تكوف كمتددث قد وضعت عقبة 
 يف طريقك ويعٍت اؼبظهر العاـ ؾبموعة من اعبوانب ىي:

 النظافة و األناقة الشخصية. 
 اؼبلبس واؼبظهر اؼبناسب للدالة. 
 الصدة النفسية والبدنية. 

عة الصفات اػبارجية اليت تعكس مظهر اؼبتددث...وترجع أنبيتها إُف أهنا أحد وسبثل ىذه اعبوانب ؾبمو 
اؼبداخل الرئيسية للنفس البشرية...فالناس عادة يأخذىا اؼبظهر فتنجذب إليو...وؽبذا ينبغي على اؼبتددث أف 

فرد من خبلؿ  يناضل دائما لكي وبسن كل شيء يراه اعبمهور منو.والنظافة واألناقة الشخصية شيء يستطيعو كل
العناية بنظافة اعبسم،واألسناف،واؼببلبس،وغَت ذلك فبا ينمو صباؿ الظاىر..أما الباطن فضروري لو العناية بالصدة 
النفسية...فكثَت من اؼبهن واألعماؿ،ربتاج ألف سبنح األماف واالستقرار واؽبدوء ؼبن يتعاملوف معنا...وال يستطيع 

 (1)باالتصاؿ مفتقدين ؽبذا. ذلك  إذا كنا كبن أنفسنا كقائمُت
ومظهرنا العاـ...إال أف ىناؾ عوامل  وإذا كنا نستطيع بقدر من اؼبعاناة،العناية بصدتنا النفسية، والبدنية،

 أخرى تساعدنا على توفَت متطلبات اؼبظهر العاـ وىي:
 ولونبشرتو، وزنو، زبتار اؼببلبس اليت تتناسب وطوؿ اؼبتددث، أف أي موافقة المالبس لبنيتنا الجسمية: 

 (2)اعبسمية األخرى. والصفات 
 

فتختار اؼببلبس اليت تنسجم وألواهنا...أي ينسجم لوف القميص مع لوف البنطلوف، وع  مالئمة اللون: 
مع لوف اعبوارب....وذلك حىت ال تظهر أماـ اعبمهور وأنت ترتدي مبلبس تشكل تشتيتا براقا  اعباكت،

 ؽبم أثناء اغبديث.
كما أف لكل مقاـ مقاؿ...أيضا لكل مقاؿ مظهره اؼبناسب...فالذي ىبطب   المظهر للموقف:مناسبة  

ذا ظهر دببلبس السهرة،قد وبوؿ بينو وبيناعبمهور.  اعبمعة،أو يلقي ؿباضرة يف مركز تنمية الفردية،إ
 ومبلبس مناسبات العزاء يف األفراح وىكذا.

اجتماعيا بُت اؼبتددث ومستمعيو ملؤه التعاطف واؼبشاركة  فًتجع أنبيتها إُف أهنا زبلق جوا، أما البشاشة
إذ تبعث  وتؤثر يف اؼبستمعُت، والرضاء واغبب والصداقة واأللفة.كما أهنا تعرب عن األدب و الذوؽ وحسن الًتبية.

وجو واالنشراح واإلقباؿ على اغبياة ب يف نفوسهم الراحة والسرور،وتفصح بالنسبة للمتددث عن انفراج األسارير،
ولذلك فلها فعل السدر يف جذب الناس إُف اؼبتددث.وعدـ النفور منو.فينجذبونإليو،و كلهم تفاؤؿ  عاـ،

 وإحساس مرىف بالبهجة واغبياة.

                                                 
 .20اؼبرجع نفسو، ص (1)
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فاؼبظهر العاـ ظبة مهمة تستدق من أف نوليها عنايتنا عندما نلقي حديثا ما إنو ال هبعل اعبمهور ينجذب 
أيضا نشعر دبزيد من الثقة يف أنفسنا،حيث أننا سنكوف واثقُت سباما من ولكنو هبهلنا  كبو اؼبتددث وحسب،

 ظهورنا أمامهم دبظهر طيب.
 القدرة على التعبير الحركي: .9

حينما تتددث على اآلخرين،الستخداـ فقط مقدرتنا على استخداـ الرموز اللغوية لنقل أفكارنا وآرائنا 
إُف ذلك مستويُت آخرين  نستخدـ باإلضافةمهور..وإمبا ومشاعرنا ومالدينا من معلومات إُف اؼبستمع أواعب

للتعبَت،يدعماف اؼبعاين اليت ينقلها اؼبستوى اللغوي،ويف كثَت من األحياف يضيفاف معاين أخرى أعم وأكثر وأمشل 
 من معاين االستخداـ اللغوي للرموز.وىذاف اؼبستوياف نبا:

 المؤثرات الصوتية  -
 الجسمية المختلفة.السلوكيات الحركية واألوضاع  -

سبق أف تعرضنا للسلوكيات اغبركية كلغة للتعبَت،عندما ناقشنا من زاوية اؼبستمع وىو يفك كود ىذه 
ولكننا ىنا نناقشها من زاوية اؼبتددث فاإلشارات واغبركات وتغيَتاألوضاع اعبسمية  اللغةويتفهم داللتها ومعانيها،

ع اللغة اؼبنطوقة أو كجزء منها. ونقصد ىنا اإلشارات واغبركات عبلمات فبيزة يستخدمها اؼبتددث بالتزامن م
أمااإلشارات واغبركات االضطرارية كدجلة العُت والرعشة مثبل، فهذه بعيدة عن  االختيارية ذات الوظيفة االتصالية،

 اىتمامنا.
 (1)ومن أمثاؿ ىذه السلوكيات:

 
أومهتما أو غَت  أومتعبا، متدمسا،وضع اعبلوس...فوضعك أثناء اعبلوس وبدد ما إذا كنت  

 متدِف مًتىبل، مهتم...فعندما تتددث وأنت جالس متكأ أو مستندا إُف اغبائط ومغمضة العينُت،
 أوأسئلة صبهورؾ وىذا بعنب عدـ االىتماـ. الرأس،وأنت تستمع إُف تعليقات،

،أواليد،أواألصبع،أو اليد مع الرأس والعنق،أ وومن اغبركات اعبسمية أيضا:اإلشارات باللساف ، أو اػبد،أ 
 اعببُت،أو اليد مع اليد وكلها لنقل دالالت ؿبددة إُف اعبمهور.

وىنا أيضا لغة العيوف...النظرات اؼبؤثر إُف اآلخر...فعندما نتددث ننظر يف عُت اؼبتددث...أوال ننظر  
خر...وبدث اتصاؿ ونعطي انطباعا بعدـ االىتماـ...وعندما نركز النظرات على عينيو أوجد الشخص اآل

تنقل عن طريقها  .إذ غزاه وتقوًن تنتقل عربه معاين كثَتة ومتعددة تعمق االتصاؿ، عن طريق العيوف،
مشاعر الود والتأييد أو اؼبوافقة أو الرضا أو اغبَتة و االضطراب أو االرتياح و الغضب أو التنبيو النتهاء 

 اغبديث أو الرغبة يف استمراره.
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إضافيا وبفظ للمشاركُت يف االتصاؿ  و اإليباءات اؼبصاحبة للدديث اؼبنطوؽ تعد عمبل فاغبركات اعبسمية
":"زبضع "جونمانبؤلهنا تدعم أوضاع الكبلـ وحاالتو،وتؤمن لو نظامو،وربفظ لو اهبابياتو. يقوؿ انشغاؽبم.

ي ؽبم يف كل غبظة اؼبنطوقات بالطبيعة لضغوط وضرورات لغوية وأف األشخاص اغباضرين يف موقف اجتماعي ينبغ
أف يقوموا بعمل إضايف...ووبفظ ىذا العمل للمشاركُت يف الكبلـ انشغاؽبم بو...وينبغي للمنطوقات أف تقدـ يف  

واليت تؤمن لو نظامو   أي اغبركات اليت تدعم حاالت الكبلـ وأوضاعو، كساء من اغبركات اعبسمية الوظيفية،
 وربفظ لو نظمو اإلهبابية البسيطة.

:"يستخدـ اؼبتكلموف طائفة من العبلمات الشكلية اليت يشَتوف هبا إُف التغيَت فيما راون"و"بول"بويقوؿ"
فنظرة  ودبكن أف تعد ىذه العبلمات مؤشرات إُف تغَت اور يستخدمها اؼبشاركوف يف اادثة. يتكلموف فيو.

على خطابو،ؽبا صبيعا أنبية يف تغيَت  واستخدامو بعض اغبركات اعبسمية الدالة فيو، اؼبتكلم إُف ؿباوره،وتغرسو
 اور.

اليومي الذي يبارسو   اإلتصاِفوىي ببل شك جزء مكمل للنشاط  قناة اتصاؿ خطَتة، فالسلوكيات اغبركية إذف:
 % من وسائل االتصاؿ بُت الناس،60كل فرد...وربتاج إُف جهد كبَت لتنميتها وتطويرىا باعتبارىا سبثل حواِف 

 (1)% فقط.10% و الكلمات 30الصوت  بينما سبثل نربة
 .ثانيا: السمات الصوتية

إال أننا يبكننا تغيَت  كمتددث.وإذا كنا ال نستطيع أف نغَت أصواتنا، إف صوتك مهم بالنسبة لنجاحك
 (2)أوخفضو وضبط نغمتو وفقا للظروؼ اػباصة. من خبلؿ التدكم يف الصوت،رفعو طريقة النطق،

 

 
ىي أف ندرؾ العوامل اليت تؤثر يف ربديد ظباتنا الصوتية وتوجد عوامل عديدة  الصوت،وأوؿ خطوة للتدكم يف 

 خاصة بالنطق،يتوقف عليها قدر ما ربقق من قباح...
 وأىم ىذه العوامل: 

 النطق بطريقة صحيحة: .1
 عتمد النطق على الصوت الذي يعطي للدروؼ األجبدية أو ؾبموعاتاغبروؼ.وبعٍت النطق الصديح االلتزاـي

بقواعد الندو والصرؼ. وااللتزاـ بالنطق العاـ السائد للكلمات، و اؼبتعارؼ عليو. كما يشَت النطق إُف 
 طريقتك اػباصة يف الضغط على الكلمات واؼبقاطع،إلعطاء تأثَتات معينة.
عليها مدى فهم اؼبستمع ؼبا سيتفق  ولذلك تعد طريقة النطق من العوامل اؼبهمة لنجاحك كمتددث.حيث

 ومن اؼبفيد يف ىذا اجملاؿ لتدسُت طريقتك يف النطق، ؿ: ومدى إدراكو ؼبا ربملو كلماتك من دالالت.تقو 
وطريقتك يف النطق  وطريقة تكوين اغبروؼ اؼبتدركة لتتعرؼ على ؽبجتك، ذبربة االستماع إُف نفسك،
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ت النطق يق تسجيل صوتك على مسجل، ودراستو كمداولة لتجنب عاداوذلك عن طر  ومقامات الصوت،
 اليت تتسم بالبلمباالة و اإلنباؿ.

 وضوح الصوت : .2
هبب أف يتأكد اؼبتددث  الضخمة، اإلجتماعات عٌت أف يتمك اؼبستمع من ظباع ما يقوؿ اؼبتددث..ويفدب

من أف صبيع اغبضور يستطيعوف ظباع ما يقولو بوضوح...وإال فيستخدـ مكربات للصوت...وال مانع من أف 
داية حديثو، إف كانوا يسمعونو أـ ال.وال يعٍت ىذا أف يتددث اؼبتددث بصوت صبهوري يسأؿ اؼبستمعُت يف ب

...وؽبذا  عاؿ بدرجة واحدة،ألنو إذا استمر على وتَتة واحدة ومستوى واحد لصوتو...ماؿ اعبمهور إُف النـو
والبطء...والدقة والفخامة،حىت و اإللبفاض،واإلكبباسواإلنغبلقو السرعة  البد من التنويع يف مستويات اعبهارة

 تتمكن من التعبَت الدقيق عن مشاعرؾ وميولك.
 السرعة:  .3

فالتددث بسرعة كبَتة هبعل اؼبستمع ال يتابعك كما  السرعة اليت نتكلم هبا عامل مؤثر يف فعالية اغبديث..
كن التنويع يف الصعوبة الفهم...ولو  صا إذا كانت السرعة طواؿ الوقت،وخصو  ترد،وقد يتوقف عن ظباعك،

 يساعدؾ على تأكيد األنبية ؼبا تقولو...بأف تبطئ من سرعتك لتأكيد كلمات معينة. السرعة،
 ىو الذي تتوافر لديو مهارة تنويع سرعة اغبديث وفقا ألنبية ما يقوؿ. ولذلك فاؼبتددث اعبيد:

 استخدام الوقفات: .4
غبضور،وقبل  البداية اغبديث عبذب انتباىاوقد تكوف يف  والوقفات ىي مواضع الوقوؼ أثناء اغبديث،

وبعد النقاط اؽبامة...وعند هناية كل صبلة مفيدة كاسًتاحةللتنفس،وأحيانا نتوقف قبل أوبعدالكلمة،أوقبل 
 (1)،وتسمى ىذه وقفة ناقصة، لتعطيو تأكيدا معينا التصريح بالنقطة اؼبهمة يف اؼبوضوع،

 
وينبغي  وتأيت يف هناية الكبلـ،للداللة على إهناء الكبلـ. القاطعة،ألهنا تعٍت أف للكبلـ بقية.أما الوقفة 

استخداـ الوقفات يف مكاهنا الصدي حىت نستطيع اؼبساعدة يف ربديد ونقل اؼبعاين..فهي تؤثر على فهم 
وإثارة اإلىتماـ...كما توفر من ناحية أخرى  أو على جذب اإلنتباه، أو على إبراز معاين معينة، اؼبعٌت،
ولكن يشًتط لذلك عدـ التكلف واالفتعاؿ...بوقفات كثَتة بُت كل   تمع الفرصة للفهم واالستيعاب.للمس

 كلمة،أو سلسلة من الكلمات حىت ال تفقد مستمعيك.
 ثالثا: السمات اإلقناعية

اإلقناع ىو كسب تأييد األفراد الرأي أو موضوع أو وجهة نظر معينة،وذلك عن طريق تقدًن األدلة والرباىُت 
 اؼبؤيدة لوجهة النظر،دبا يدقق االستجابة لدى األفراد.

 واؼبقدرة اإلقناعية،من السمات األساسية للمتددث اؼبؤثر...وتتضمن ؾبموعة من اؼبهارات أو السمات ىي:
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 :القدرة على التحليل واالبتكار .1
يكوف قادرا على وأف  يعٍت أف يكوف اؼبتددث قادرا على إدراؾ العبلقات  بُت العناصر اؼبكونة لفكرتو،

فكرتو،وربقق  والتوصل إُف معاف معينة،تؤيد وذلك ليستطيع ابتكار مزيد من العبلقات، ربليل ىذه العبلقات.
 مزيدا من اإلقناع.

 القدرة على العرض والتعبير: .2
واؼبوضوع الذي يتم  فأسلوب العرض يلعب دورا كبَتا عبذب االنتباه ولكن هبب مراعاة طبيعة اؼبوقف،

 وال تتدوؿ إُف ىدؼ يف حد ذاهتا. ىت يظل أسلوب العرض وسيلة تساعد على اإلقناع،ح عرضو،
فإف اؼبتددث يبكنو أف يبدأ بطرح عدد من التساؤالت اليت تعطي إجاباهتا اؼبوضوع اؼبراد  ىذا اجملاؿويف 

 مت التوصل إليو يؤخر أوال بأف النتائج اليت وىذه الطريقة فإف على اؼبتددث أف نقلو لؤلفراد وإقناعهم بو.
،واليت هبب أف تتطابق مع األفكار اليت هتدؼ  ا،ليتكوف لدى اؼبستمع يف هناية اغبديث خبلصة ؽبذه النتائج

 إُف إقناع األفراد هبا.
 القدرة على الضبط االنفعالي: .3

التصريح أولنقد وجو لو،قد يفقده القدرة على الًتكيز.وردبا يدفعو إُف  ألف انفعاؿ اؼبتددث لتعبَت معُت،
وبالتاِف فإف افتقاد ىذه الصفة يعد أحد العوامل اليت تؤثر يف إقناع  بأشياء ليس من اؼبستدب ذكرىا.

 اؼبستمعُت.
 القدرة على تقبل النقد: .4

فالنقد أحد الظواىر األساسية اليت تربز عند نقاش بعض اؼبوضوعات وتبادؿ وجهات النظر...ويعٍت حالة 
 (1)معُت، عدـ االقتناع برأي أوفعل

 
وؿباولة تنفيذ ىذا الرأي إلثبات عدـ صدتو،أو توجيو الفرد إُف أنو قد تصرؼ على كبو ىبالف ما كاف 

 هبب القياـ بو.
 ويرجع السبب يف توجيو النقد للمتددث إُف عوامل منها:

 عدـ قدرة اؼبتددث على عرضو اؼبوضوع بطريقة جيدة تكسبو تأييد اآلخرين. 
 اغبقائق واؼبعلومات.عدـ اعتماد على  
 حجب اغبقائق واؼبعلومات اؼبتعلقة عن أفراد اعبمهور. 
 أسباب شخصية خاصة باؼبنتقد اذباه اؼبتددث. 
 ميل بعض اؼبستمعُت إُف النقد لذاتو،بصورة تشغلهم عن اؼبوضوع أو العمل األصلي. 
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 باب الكامنة وراء النقد.ويف ىذه األحواؿ فبلبد للمتددث من تتوفر لو القدرة على فهم الدوافع واألس
انطبلقا من إيبانو بتكامل اآلراء...وصعوبة  واالستفادة منها يف تطوير أدائو. والقدرة على تقبل انتقادات الغَت،

وعدـ الوقوؼ موقف الرفض من النقد يف حد  وأفكاره. الكماؿ...وأيضا القدرة على العرض اؼبوضوعي ؼبعلوماتو 
 1ات واآلراء يف بناء أدائو،ويف  نقد ألراء الغَت.وأف يعتمد على اؼبعلوم ذاتو.

 .مستلزمات الحديث المؤثرالمطلب الرابع: 
وكبن ال يبكننا ربديد مستلزمات اغبديث اؼبؤثر دبعزؿ  اغبديث اؼبؤثر واإلظباع اعبيد وجهاف لعملة واحدة..

 الرئيسية اؼبطلوبة لفهم اآلخرين،عن مناقشة حقيقية اإلصغاء اعبيد،باعتباره كما أشرنا سابقا من العوامل 
 والستمرار عملية التواصل و التعامل معهم، وبالتاِف الستمرار عملية تبادؿ اغبديث.

فمعظم الناس يصغوف ألحاديث الطرؼ اآلخر دوف أف يكوف ىدفهم اغبقيقي ىو الفهم،بل للرد على ما 
ث أو بتدضَت أنفسنا للرد على اؼبتددث فور أف يقاؿ،ولذلك فإننا أثناء اؼبناقشة،إما أف نكوف مشغولُت بالتدد

وقد ترتفع أصواتنا وتزداد حدة  أو حىت دوف أف يفرغ منو. وقد نقاطعو بسوء أدب أو بأدب، يفرغ من كبلمو،
مث نقاطعو يف أوؿ فرصة  للتشويش عليو،ويف أحسن األحواؿ نتظاىر باالستماع فقط من باب الذوؽ أو األدب،

 .تسنح
ال يفهم أي طرؼ وجهة نظر الطرؼ اآلخر أويتأثر هبا.... وينتج عن  ذلك تأثَت سيء على  وار،ويف مثل ىذا اغب

 أو دبن كباورىم من زمبلئنا ورؤسائنا ومرؤسينا وأىلنا وأصدقائنا. عبلقتنا دبن نتجاذب معهم أطراؼ اغبديث،
انتهى إُف ستة مستويات  ر،لتقسيم طريقة أو مستوى إصغائنا غبديث الطرؼ اآلخ "لستيفنكوفي" ويف ؿباولة

 ربدد موقفنا من اؼبتددث:
 التجاىل التاـ ؼبا يقولو الطرؼ اآلخر.

 (2)أو اؼبوافقة األوتوماتيكية على ما يقوؿ دوف فهم. التظاىر فقط باإلصغاء مع اإليباء بالرأس،
 

 أغراضنا.اإلستماع اإلنتقائي،أف تنتقي من اغبديث أجزاءا هتمنا وتفيدنا،وهتمل ماال ىبدـ 
 اإلستماع الشكلي،اإلستماع فقط للكلمات دوف أف رباوؿ فهم اؼبوضوع ككل.

 اإلستماع اؼبتفهم ؼبا يقوؿ لبلستفادة.
ولوجهةنظره،أو نتعاطف معو حىت قبل أف نستمع لوجهة  أي نستمع للمتددث، اإلستماع اؼبتعاطف:

 أو بتنا لو. نظره،وذلكلضعفو،أو لقربو منا،
اؼبستمع لنا ذبعلنا ندؽ بعمق يف مستلزمات اغبديث اؼبؤثر للوقوؼ على العوامل اليت  الستجابة وىذه اؼبستويات

 وجعل كل مستمعينا من فئة اؼبستمعُت اؼبتفهمُت. ،اإلتصاِفتساعدنا كمتددثُت على السيطرة على الظرؼ 
 ويبكننا ربديد مستلزمات اغبديث اؼبؤثر يف إطار ثبلثي األبعاد يتضمن:

                                                 
 .30اؼبرجع نفسو، ص (1)
 .31ائي وبشَت العبلؽ، مرجع سبق ذكره، صطال دضبي( 2)
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 تلزمات متعلقة باؼبتددث.مس -أوال
 مستلزمات متعلقة جبمهور اؼبستمعُت ويضعها اؼبتددث يف اعتباره. -ثانيا
 مستلزمات متعلقة بالبناء اللغوي للدديث. -ثالثا

 مستلزمات متعلقة بالمتحدث. .أوال
 ويبكننا حصر ىذه اؼبستلزمات على الندو التاِف:

 االستهالل الجيد والختام الجيد:  .1
البدوث أنو عندما يستمع األشخاص إُف حديث،أويقرؤمبقاال،فإهنم يولوف اىتماما كبَتا إُف اعبمل أظهرت 

االفتتاحية واعبمل اػبتامية،ولذلك ينبغي علينا أف نبذؿ جهدا مضاعف عبعل اعبمل االفتتاحية صببل 
ى جذب انتباه اؼبستمع كمدخل مفيدة،وتربع أنبية اعبملة األوُف أو االفتتاحية أو االستهبلؿ إُف أهنا تساعد عل

أو كتمهيد إلثارة اىتمامو لبلستماع إُف باقي اغبديث ولذلك فهي تصمم فهي تقنع اؼبستمع بأنو سيستفيد 
واؽبدؼ من اغبديث،وأف تتضمن اإلجابة على سؤاؿ  من حديثك،ويراعي ربطها باػبلفية الثقافية للمستمع،

وزبتلف أنواعها اختبلفا كثَتا،فهناؾ االستهبلؿ  ؼباذا سأستمع ؽبذا اغبديث اؼبستمع نفسو،
وكذلك بالنسبة  والتعجب ، واالستهبلؿ الوصفي...إٍف. واؼبقارنة، السؤاؿ، التقديري،واؼبلخص،واستهبلؿ

للخاسبة أيضا زبتلف أنواعها...واالستهبلؿ اؼبفضل ىو االستهبلؿ الذي يتفق مع ىدؼ اغبديث ووبقق 
صمنذ الوىلة األوُف على أف تكوف ودودا مع  ك أيضا،أنتدروفبا يساعدؾ على ذل.  أغراضو

 مستمعيكمتبسما،تواقا إُف إثارة شغفهم،مليئا باغبيوية متسما باإلخبلص...فاإلخبلص ىو قوتك العظيمة،
 اجعل رغبتك قبل أي شيئا آخر 
اػبتاـ مهمة صبلة  وكذلك عندما زبتم حديثك، ويهتموف دبا سوؼ تقولو، أف ذبعل مستمعيك وببونك،

 (1)وأف تعيد لؤلذىاف أىم جزء يف اغبديث أو  تلخصو. ومركزة وـبتصرة وموحية.. وهبب أف تكوف قوية،
 

 ويف ىذه اغبالة ويفضل أف زبتم حديثك يف التوقيت اؼبناسب و اعبمهور منشرحا ومستعدا لسماع اؼبزيد..
 االستجابة اغبسنة للمتددث ودليبل على فاعليتو.وبعد ىذا التصفيق دليبل على  عادة ما يصفق اعبمهور،

 استخدام أكبر قدر من الحواس: .2
فاؼبتددث ينقل أفكاره ومشاعره  يعد استخداـ أكرب قدر من اغبواس أحد العوامل اؼبهمة لنجاح االتصاؿ، 

 للمستمع من خبلؿ الصوت ومستواه ونغمتو وسرعتو، ومن خبلؿ التأكيد على نطق بعض الكلمات
كثَتا ما يستخدـ وسائل اإليضاح اؼبختلفة  اـ اإليباءات واإلشارات وحركات اعبسم وأعضائو،وواستخد

أو يستخدـ يف بعض األحياف مواد تثَت حاسيت الذوؽ والشم...وحرص اؼبتددث على  البلزمة لتوضيح اؼبعٌت،
س لفهم استخداـ أكثر قدر من اغبواس ينعكس من ناحية أخرى على ما يستخدمو اؼبستمع من حوا
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كما أف تعد مستويات التعبَت اليت يستخدمها اؼبتددث وبمل  كل منها دالالت معينة  واستيعاب اغبديث.
وعلى ربقيق  ويساعده يف السيطرة على حواس اؼبستمع، ويؤكد بعضها تأثَتات بعض، يدركها اؼبستمع،

 الرسالة اإلعبلمية ؽبدفها.
 السيطرة على دقة الحديث:  .3

اعلية لتسَت يف اذباىُت من اؼبتددث إُف اؼبستمع والعكس...وعندما يسَت يف اذباه واحد االتصاؿ عملية تف
من اؼبتددث إُف اؼبستمع فقط يفتقد االتصاؿ أحد أىم مقومات قباحو...ومن الضروري للمتددث أف 

دقة  ىي أف يستدرجهم إُف توِف وأف يدرؾ أف خَت طريقة إلقناع اؼبستمعُت إليو، يستوعب ىذه اغبقيقة،
ويستدعهم على ابداء آرائهم يف  وينصت إليهم يف صرب ووعي، اغبديث،والكشف عن مكنوناهتم باألسئلة،

وال يًتؾ  يدِف دبا لديو من أفكار و آراء..أما عندما يسيطر على دقة اغبديث، هبدوء، ويناقشهم حرية تامة،
 اؼبستمعُت لو،وقد ينصرفوف عنو.فبلشك أنو سيفقد  اسًتسالو، ؼبستمعو فرصة للتددث،ويقاطعو،ويعًتض

 تعلم حسن االستماع: .4
كن أوال مستمعا جيدا...وشجع الناس على الكبلـ عن أنفسهم وأعماؽبم  لكي تصبح ؿبدثا بارعا، 

وأؾبادىم وبطوالهتم..ومشكبلهتمورغباهتم... وأسأؽبم أسئلة تظن أهنم سيسروف باإلجابةعنها.وعندما يتددث 
فإنك ستساعدىم على  وإذا كنت مصغيا، يتأثروف بطريقة استماعك إليهم.الناس إليك...فإهنم عادة 

االستمرار.أما عدـ اإلصغاء،فيثبط نبة اؼبتددث..وقد يتوقف أحيانا،على األقل هبد صعوبة كبَتة للتعبَت عن 
 أفكاره.

 تجنب تقليد اآلخرين: .5
مع نفسك...واثقا من قدراتك ال رباوؿ تقليد اؼبتددثُت الناجدُت وتصرؼ بصورة طبيعية..وكن صادقا  

 (1)وىذه اعبوانب ؾبتمعة تعٍت ثقة اؼبتددث يف نفسو. مقتنعا دبا تقوؿ،ومتمكنا منو، ومتمثبل لو، ومستمعا بو.
 

وىذه الثقة ستنعكس على طريقة أدائو،وعلى اعبمهور وتؤثر يف نظرة كل منهما إُف اآلخر،وإُف موضوع 
دت إُف زيادة فاعلية االتصاؿ بينهما ، والعكس ولذلك البد اغبديث.وإذا كانت ىذه النظرة مواتية،أ

للمتددث من البدث عن مكونات شخصية.والتعرؼ على نقاط القوة فيها و سبثلها، ونقاط الضعف فيها 
وتبلفيها للوصوؿ بنفسو إُف درجة اؼبتددث اؼبؤثر.وفبا يزيد من فاعليتو،ضرورة اغبرص على اؼبطابقة بُت أقوالو 

 ي أف يتدوؿ ىو نفسو إُف مبوذجا ،أي إُف قوة حسنة يف كل ما يدعوىم إليو.وتصرفاتو،أ
 أحرص على رجع الصدى:  .6

ورجع الصدى يف حالة اغبديث يعٍت ردود أفعاؿ اعبمهور اذباه ما تقوؿ...ويف حالة األحاديث اؼبباشرة عرب 
قـو عرب وسائل وسائل االتصاؿ الشخصي يسهل الوقوؼ على رجع الصدى، خببلؼ األحاديث اليت ت
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االتصاؿ اعبماىَتي، فيصعب التعرؼ عليو إال عرب رسائل اعبمهور، وتلفونات االستفسار، وعرب البدوث 
اؼبيدانية.أما اغبديث اؼبباشر فيمكننا التعرؼ على رجع الصدى بصورة مباشرة من خبلؿ اإلنصات اعبيد 

ا نبهمات اعبمهور الدالة على الرفض، أو على واؼبشاركة يف اغبديث، واألسئلة الذكية ألفراد اعبمهور. وأيض
مقاطعة اغبديث، أو موضوعو، أو تعديل الرسائل اإلعبلمية دبا يساعد على االحتفاظ بانتباه اعبمهور. ويف 
أحياف أخرى تلجأ بعض اعبهات إُف توزيع استبيانات على اعبمهور لتقييم ااضرين،والتعرؼ علىأوجو 

اغبديث،أو الندوة. وكثَت من اؼبتددثُت عندما يدرؾ أنو سيكوف ىناؾ دراسة لرجع  استفادهتم من ااضرة، أو
الصدى،فإنو يبدؿ مزيدا من اعبهد ليجعل رجع الصدى يف صاٌف حديثو..كماتنفيذه ىذه الدراسة يف 

 اكتشاؼ أخطائو،وازباذ اػبطوات البلزمة لتصديدها.
 االتجاه الطيب نحو الجمهور: .7

تؤثر نظرتك للجمهور على فاعليتك وعلى صدى قباحك يف التأثَت على اؼبستمعُت... فهم يف واقع األمر  
أصدقاء لك وليسوا مصدر هتديد.. فإذا اعتربت كل مستمع صديقا لك. وحاولت حبماس اخبلص أف تصل 

يزيد من احتماؿ برسالتك إُف شخص. فهذا االذباه الطيب كبو صبهورؾ. هبعلهم أقل انتقادا غبديثك. و 
قبوؽبم ؼبا تقولو. وقد يعربوف عن ذلك أحيانا بالقوؿ بأف ىناؾ شيئا ما يف اؼبتددث هبعل اؼبستمعوف 
وببونو.... ولذلك فبلبد من االىتماـ باعبمهور، واغبرص على مصاغبهم، وإظهار الود واغبب ؽبم إذا أردنا 

 ديثنا.ألنفسنا النجاح كمتددثُت. وإذا ما أردنا التأثَت ألحا
 الحرص على التلقائية: .8

تلقائية اغبديث ال تعٍت عدـ اإلعداد اعبيد للدديث. ولكنن تعٍت ذبنب حفظ اغبديث، فااللتزاـ 
بنصمددد وبفظو اؼبتددث ويلتـز بو، كثَتا ما يؤدي إُف اغبرج عندما ينسى اؼبتددث كلمة.. فتتأثر بذلك 

يف الوقت نفسو على صبهور اؼبستمعُت الذين سيشعروف طريقة األداء. ويبدو طابعها التكلف، وينعكس ذلك 
 1باؼبلل نتيجة لذلك.. أما االرذباؿ وتطوير اغبديث بطريقة طبيعية مستخدما نربة اادثة. 

 
تأثَتا وفاعلية، و االرذباؿ ال يعٍت عدـ اإلعداد للدديث دائما. وإمبا يعٍت يف حقيقة األمر  فهو أكثر

 ستيعاب عناصره استيعابا كامبل... وحفظ االستهبلؿ و اػباسبة.اإلعداد اؼبسبق للدديث، وا
 اإلقرار بالخطأ:  .9

االعًتاؼ باػبطأ فضيلة. فعندما ترتكب خطأ ما، أو يصدح لنا أحد اؼبستمعُت معلومة ما، فمن اػبطأ 
ؼبربرات االستمرار يف الدفاع عن اػبطأ... وعندما نفعل ذلك سيتمادى اآلخر يف اثبات صدة رأيو.. وتقدًن ا

الدالة على خطئنا، أما عندما نسلم بأخطائنا، فسرعاف ما يتم ذباوز ذلك.. وتتعزز مكانتنا. كما يبكننا أكثر 
اكتساب الناس لوجهة نظرنا.. وقد عرب "ديل كارينجي" عن ذلك بقولو: "إذا كنت ـبطأ، فسلم خبطئك، 

 اإلحساس بالرقي و السمو. ومن ناحية فالتسليم بأخطائنا ىو السبيل لبلرتفاع يف درجات الناس، و إُف
                                                 

(1)
 .34، ص اؼبرجع نفسو 
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. وكبن على استعداد اإلستماع إُف ذكر اآلخرينأخرى، فإف  التسليم بأخطائنا يعد اؼبدخل األساسي النتقاد 
 . (1)أخطائنا، إذا ما بدأ اؼبتددث باالعًتاؼ بتواضع أنو ليس معصوما من اػبطأ"

 ثانيا: مستلزمات متعلقة بالجمهور يضعها المتحدث في اعتباره: 
 معرفة اذباىات اؼبستمعُت وميوؽبم اذباه الفكرة أو اؼبوضوع:  .1

فاؼبتددث يف موضوع معُت عليو عند اعداد أفكاره أف يتوقع اذباىات األفراد وميوؽبم، وعليو أيضا خبلؿ 
من وجوه اغباضرين وتصرفاهتم، فتجهم اغباضرين حديثو أف وباوؿ اكتشاؼ ىذه االذباىات واؼبيوؿ 

يعكس معارضتهم، وشرودىم يعكس عدـ اىتمامهم. وعليو أف يعمل احداث التغيَت اؼبؤيد إلقناعهم 
 بأفكاره.

 البدء بنقط االتفاق: .2
عندما يناقش اؼبتددث موضوعا معينا مع صباعة من األفراد، فعليو أف يبدأ بتدديد عناصر ىذا  

يبدأ بتلك العناصر اليت ال ىبتلف عليها األفراد، و اليت يوجد فيها اتفاؽ يف اآلراء، مث  اؼبوضوع، وأف
يتدرج إُف النقاط اليت توجد فيها وجهات نظر ـبتلفة. فنقاط االتفاؽ توجد نوعا من التألف الفكري 

 لدى اجملموعة، وتدعم االذباىات البناءة يف النقاش. 
 لجة األفكار المسترة:معا .3

هبا ما يوجد يف بعض اغباالت من أفكار وآراء غَت معلنة لدى بعض األفراد اذباه اؼبوضوع الذي  ونقصد 
تتم مناقشتو. وىذه األفكار اؼبستًتة هبب اكتشافها ومناقشتها، وإال سنكوف عائقا يف سبيل االقناع. 

من أفكار مستًتة،  ويرى البعض أف القائد قد يستطيع أحيانا التيسَت على اعبماعة للتعبَت عما عندىا
أدري ىل كبن ربدثنا على كل ما نشعر بو إزاء ىذه اؼبسألة؟ وذلك ليتيح   فقد يقوؿ على سبيل اؼبثاؿ: ال

 (2)الفرصة لؤلفكار اؼبستًتة للظهور ومناقشتها.
 

 احترام آراء اآلخرين: .4
عندما تتناقش مع اآلخرين، ومهما كنت على صواب فبل تقل لآلخر أنو ـبطئ ولو دبجرد نظرة أو اشارة  

أو لفتة.. ألنو لن يقرؾ على ذلك ...وبدال من ذلك قل لو إنٍت أرى  رأيا آخر... ولكنٍت قد أكوف ـبطأ، 
دؿ.. وتبعث فلي اؼبستمع فإذا كنت ـبطأ فإنٍت أحب أف تصدح ِف خطئي.. ومثل ىذه العبارة توقف كل ج

روح العدؿ و االنصاؼ... فيداوؿ أف يتخذ اؼبوقف نفسو الذي ازبذتو، ويسلم بأنو ىو اآلخر قد يكوف 
 ـبطأ. 

 اجعل اآلخر يشعر بأىميتو: .5

                                                 
 .35، ص اؼبرجع نفسو( 1)

 .113، ص2008، عاَف الكتب، القاىرة، ن، فنون و مهارات العمل في اإلذاعة والتلفزيو علي عبد الرضبن ( 2)
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إف الرغبة يف الشعور باألنبية ىي إحدى اؼبميزات اليت تفرؽ بُت االنساف وغَته من الكائنات.... ولذلك  
اؼبتددثُت يفرطوف يف اغبديث عن أنفسهم، وابراز ما يتمتعوف بو من مزايا وقدرات ومواىب. ذبد كثَتا من 

ولذلك فندن يف حاجة للتوقف عن التفكَت يف أنفسنا لفًتة والتفكَت يف حسنات اآلخرين، ولو أخذنا دبا 
نو: إذا فعلنا ذلك أمرسوف":غن كل إنساف أقابلو ىو أفضل مٍت بطريقة ما، ومن ىنا تستطيع أف تعلم ميقوؿ"

وحاولنا اكتشاؼ مزايا الشخص اآلخر، ومنع الثناء اؼبخلص والصادؽ لآلخرين... عندئذ سيدفظ الناس  
كلماتك لسنُت... وستبقى خالدة يف أذىاهنم.. ألنك هبذا ذبعلهم يشعروف بأنبيتهم.. وتكوف النتيجة اهنم 

 لباب الذىبية لقلوهبم وعقوؽبم.سيستمعوف إليك ألنك ربدثهم عن أنفسهم.. وىذا يفتح لك ا
 دع اآلخر يشعر أن الفكرة فكرتو:  .6

فاإلنساف يعتز باآلراء اليت يتوصل إليها بنفسو أكرب من تلك اليت تقدـ إليو مصنعة وكاملة التجهيز، ولكن 
 إذا استطعت أف ذبرع رأيك للشخص اآلخر.. وذبعلو يشعر أهنا فكرتو.. فبلشك أنو سيدافع عنها.

 ر أسئلة بدال من إلقاء األوامر:أسأل اآلخ .7
 ألف األوامر بطبيعتها منفرة لآلخرين خببلؼ أنو سيدافع عنها. 
 :ال تجادل .8

ألنك إف فزت أو ىزمت فأنت اػباسر يف اغبالتُت فإذا ىزمت فبلشك سيبقى اآلخر عند وجهة  
ألنك خدشت   أقوالو وحطمت وجهات نظره وسفهت أقوالو.. وىو لن يسلم بانتظارؾ فندتنظره...أما إذا 

 كربياءه وسيبقى علة وجهة نظره.
 توسل بالرفق واللين: .9

فنقطة قليلة من العسل كما قاؿ "لنكولن" أفضل من قنطار من العلقم. وكذلك قليل من الرفق أفضل من  
ضبك، فلن هبعلك تكسب اآلخر إُف وجهة نظرؾ مهما  كثَت من الغضب و العنف و التهديد. فمهما بلغ غ

 (1)كاف منطقك، بقدر ما وبققو لك من الرفق واللُت والتودد والثناء على مستمعيك.
 

                                                                                                             
 السؤالالمبحث الثالث: مهارة 

 المطلب األول: مفهوم السؤال وطبيعتو.
السؤاؿ أداة إهبابية خبلقة للدصوؿ على اؼبعارؼ واؼبعلومات يف ـبتلف أنشطة اغبياة االجتماعية 
واالقتصادية والسياسية والثقافية. ويف ـبتلف ؾباالت البدث والدراسة واؼبمارسات التطبيقية.. وعلى مدارج اغبياة 

ببلغيوف  إف االستفهاـ ىو طلب العلم بشيء َف اؼبختلفة يف الطفولة والصبا، والشباب والشيخوخة.. وؽبذا يقوؿ ال

                                                 
(1)

 .114، ص اؼبرجع نفسو 
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يكن معلوما من قبل.. ويقولوف إف للكبلـ قمة عليا يف الببلغة ، وإف أسلوب االستفهاـ وبتل أعلى مكاف يف 
 تلك القمة.

ومن جهة علماء االجتماع، فالسؤاؿ يعد أحد أىم اؼبهارات االجتماعية الواسعة اإلنتشار، ومن أىم 
األسئلة واألجوبة، كما يقوؿ "سًتاؾ" و"تشو وارز" يعد على  االجتماعي.. فاالتصاؿ الذي يبٌت مهارات التفاعل

من أكثر أشكاؿ التفاعل اإلنساين أنبية..ففي معظم اؼبواجهات االجتماعية تسأؿ األسئلة وهباب عليها. وهبذه 
 الطريقة ذبمع اؼبعلومات، وتشجع اادثة.
وعلماء الببلغة على تعريف السؤاؿ بأنو طلب اغبصوؿ على اؼبعلومات  ويتفق علماء االجتماع واالتصاؿ

 سواء أكانت واقعية أـ خبلؼ ذلك.
 واغبصوؿ على اؼبعلومات عن طريق السؤاؿ يكوف بطريقتُت: 

وىو عبارة عن صبلة تقريرية مصدوبة بعبلمات  –أـ مكتوبا –منطوقا –التعبَت اللفظي: سواء أكاف شفهيا 
 .  1984اإلستفهاـ كما يقوؿ: "وودبيورى" 

 التعبَت غَت اللفظي:
عن طريق اإلشارات غَت اللفظية اؼبصاحبة للرموز اللغوية. وتأخذ ىذه اإلشارات أشكاال عديدة، كارتفاع 

 والبفاض األحباؿ الصوتية للتأكيد على بعض الكلمات.
واغبواجب، واالتصاؿ البصري اؼبباشر، وأصوات اؽبمهمة اليت تصدر للداللة على  س والكتفُتوحركات الرأ

 التأكيد أو التأييد أو الرفض.
وعرب ىذين الطريقتُت نتلقى السؤاؿ. وقد نتوقعو أـ ال.. اؼبهم أننا يف جزء من الثانية وعى وببل وعي نقرر 

تنا؟... بالنسبة للمتلقي فبنفس السرعة أيضا يتلقى وكيف ستكوف اجابىل سنجيب على السؤاؿ أـ ال؟...
اإلجابة.. ويتفهمها.. ويقرر ما إدا كانت إلجابة كاملة أـ ال...وإذا كانت غَت مقنعة أو غَت كافية فسرعاف ما 

 يبطرنا بسؤاؿ آخر وسؤالُت..ؼبتابعة النقطة اليت يسأؿ عنها.
انتقاؿ اؼبعلومات واغبقائق األفكار و اآلراء واؼبشاعر  وغَت ىذه العملية يتدقق اؼبعٌت اغبقيقي للسؤاؿ وىو

 (1)من جهة نظر االجتماعيُت واؼبيوؿ واالذباىات بُت طريف عملية االتصاؿ. ويتدقق اؽبدؼ من االتصاؿ 

 

 
وىو التفاعل االجتماعي.. ويكوف عادة يف ذروتو مع األطفاؿ الصغار الذين يلعب السؤاؿ بالنسبة ؽبم  

دورا حيويا يف استكشاؼ العاَف ايط هبم، والتعرؼ على جوانبو اؼبختلفة، وتكوين صورة ذىبية نقدية متكاملة 
 عنو. 

 أىمية السؤالالمطلب الثاني: 
 : اإلعبلمية  التللسؤاؿ أنبية كبَتة يف اجملا

                                                 
 . 24-23، ص1995مكتبة القرآف للنشر والتوزيع، القاىرة،  فن اإلدارة بالسؤال،أضبد صباؿ الدين،  (1)
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يف ؾباالت االتصاؿ اإلعبلمي ال يبكن االستغناء عن السؤاؿ. سواء للدصوؿ على األخبار، أو عبمع مادة 
التدقيقات و األحاديث والتقارير واؼبقاالت الصدفية.. وتربز أنبيتو على مستوى اؼبشاركُت يف عملية االتصاؿ 

 سواء.اإلعبلمي: اررين واؼبتددثُت والقراء على ال
 فالبنسبة للمحرر : 

 : اعبوانب اآلتيةيبثل السؤاؿ أنبية عديدة وىي كما حصرىا الدكتور ؿبمود أدىم تتمثل يف 
وربديد عناصره الرئيسية. لمناقشة وحصره داخل إطر ؿبددة...غور اؼبوضوع اؼبطروح ل يساعد على سرب

 والقضايا واألفكار اليت تدور حوؽبا اؼبناقشة.
يريد ارر طرحو...وهبعلو واضدا حىت يبكن للمتددث تقدًن اإلجابات الشافية وبدد بدقة ما 

 والدقيقة.
نس جانبا مهما من ها واضدة يف ذىن ارر دوف أف ييساعد على بقاء اؼبوضوعات اؼبراد طرح

 جوانبها.
 :ومن زاوية المتحدث فإن األسئلة تفيد فيما يلي 

 اددة. وتقدًن اإلجاباتربديد ما يراد االستفسار عنو وطرحو ومناقشتو  
تقسيم موضوع اغبديث إُف نقاط وموضوعات متفرعة فتسهل من مث اإلجابة عليها وربديد جوانب  

 األنبية يف موضوع اغبديث.
 ربدد األسئلة بدقة ووضوح نوعية اإلجابات اؼبطلوبة وطبيعتها. 
 كَت والتوقف عند كل سؤاؿ للبدث عن اإلجابة الوافية لو. تعطي للمتددث فرصة للتف 

 ومن زاوية القراء توفر األسئلة لهم جوانب عديدة أىمها: 
 اإلحاطة الشاملة باؼبوضوع من خبلؿ اإلجابات عن األسئلة اؼبختلفة

ؤاؿ معُت، فبا يساعد على سهولة فهمو وقراءتو ع إُف أجزاء ىبتص كل جزء منها بستقسيم اؼبوضو 
 .(1)التوقف عند بعض النقاط اللتقاط األنفاس أو إلعماؿ الفكرو 

 
 
 

ومن العرض السابق يتضح لنا مدى أنبية السؤاؿ يف جوانب حياتنا اؼبختلف وأف أنبية السؤاؿ تنبع من سر 
للناس قوتو الغامضة اليت يسيطر هبا علينا.. وتتمثل ىذه القوة يف قدرتو على استثارة الذىن وعلى إتاحة الفرصة 

الستخداـ عقوؽبم... ولذلك يرحب صبيعنا باإلجابة عن األسئلة. وال يكاد يوجد إنساف، أو ؾباؿ من ؾباالت 
 (2)نشاط من األنشطة اليت سبارسو على مدار اليـو ال وبتاج إُف السؤاؿ، أو يبكنو االستغناء عنو. والعمل، أ

                                                 
 . 25- 24اؼبرجع نفسو، ص ( 1)

(2)
 . 25اؼبرجع نفسو، ص  
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 وظائف السؤال: المطلب الثالث: 
اللغويُت والببلغيُت و علماء االجتماع واليت تعد اؼبقدمات األساسية اليت استخلص منها على ضوء دراسات 

 العلماء اؼبعاصروف الوظائف اؼبختلفة للسؤاؿ أو لبلستفهاـ.. يبكننا حصر الوظائف اآلتية:
 إقناع اآلخرين. (1
 اغبصوؿ على اؼبعلومات أ, تلقيها. (2
 زرع األفكار وتكوين اآلراء. (3
 ين وفهمهم واذباىاهتم ومشاعرىم.معرفة آراء اآلخر  (4
 إزالة األفكار اؼبشوشة. (5
 اغبث والتشجيع. (6
 اغبصوؿ على تعهدات. (7
 حل اؼبشكبلت. (8
 تقليل األخطاء. (9

 التغلب  على اؼبعارضُت... وتفادي اؼبعارضة. (10
 بث الطمأنينة. (11
 استطبلع اغبقائق، واختيار صدة اؼبعلومات. (12
 تنشيط اؼبناقشة. (13
 ف.تنمية روح الود وعبلقة التعاو  (14
 تقليل األخطاء. (15
 ذبنب االنتقادات. (16
 إزالة سوء الفهم. (17
 اكتشاؼ اؼبعلومات اػبافية. (18
 تكوين الرأي. (19
 (1)صياغة القرار. (20

 
 استمرار التدكم يف االتصاؿ أو استمرار اؼبناقشة. (21
 إثارة التفكَت. (22
 ذبنب اغبديث مع شخص ما . (23
 جذب االنتباه للفرد اؼبسؤؿ أو اعبماعة. (24
 لفت األنظار. (25

                                                 

 .32، ص 1996، دار النهضة اؼبصرية، القاىرة، مهارات وأساليب إلقاء األسئلةفاطمة ابراىيم ضبيدة،  ( 1)
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 كسب الوقت. (26
 تغيَت ؾبرى اغبديث. (27
 إخفاء العواطف. (28
 إثارة اآلخرين. (29
اغبصوؿ على رد فعل كتشجيع اؼبشاركة الفعالة أو اغبصوؿ على تعليقات أو استثارة  (30

 التفكَت النقدي.
 إضافة معلومات أخرى. (31
 اػبروج من مأزؽ. (32
 اؼبشاركة واؼبخاصمة. (33
 تأخَت الوصوؿ إُف حل أو اتفاقية. (34
 إخفاء عجزنا عن التفكَت. (35
 ار الذكاء بالرد على سؤاؿ بسؤاؿ.إظه (36
 الظهور دبظهر القوة. (37
 الختبار القدرة على التذكر. (38
 للربط بُت السبب والنتيجة. (39
 للتطبيق. (40
 للتعريف. (41
 للتنبؤ. (42
 لبلفًتاض. (43
 للتعميم. (44
 إلقًتاح أسلوب عمل. (45
 الستصداـ األحكاـ على األشياء واألشخاص واألعماؿ. (46
 (1)استكشاؼ اغبقائق. (47

 
 وآخر.للربط بُت موضوع  (48
 للتوجيو. (49
 للمساعدة على الفهم. (50
 لتدديد درجة معرفة اجمليب. (51
 للًتكيز على اؼبوضوعات اؼبهمة. (52

                                                 
  33اؼبرجع نفسو، ص ( 1)
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من العرض السابق نبلحظ تعدد الوظائف اليت وبققها السؤاؿ.. والوظائف اليت حصرناىا كل الوظائف 
الىتماـ بدراسة األسباب فهناؾ وظائف أخرى كثَتة... وىي الوظائفاليت دعت "بن جٌت" إُف دراستها عن طريق ا

اليت تدعو إُف خروج االستفهاـ عن صورتو، متعمقا بواسطة النفس البشرية، مدركا ألغوارىا اغبقيقية، ومراميها 
 اؼبتعددة، ليصل السائل بسؤالو إُف كل ما يبغي الوصوؿ إليو.

احد كبقق باألسئلة  ويبلحظ أف السؤاؿ الواحد قد وبقق أكثر من وظيفة. كما أننا يف سياؽ اغبديث الو 
كثَتا األغراض.. وقد نوجو كبن األسئلة لآلخرين، أو نوجهها إُف أنفسنا لنجيب عليها كبن.. ويف اغبالُت كبن 
مبارس نشاطا ىادفا.. ويعترب السؤاؿ ىنا أداتنا لتدقيق ما نستهدفو من فبارسة عملية االتصاؿ. وأف اإلجابة عليو 

 (1)ال. ربدد ما إذا كاف اؽبدؼ قد ربقق أـ
 .مراحل توجيو األسئلةالمطلب الرابع: 

عملية إطبلؽ األسئلة ليست عملية عشوائية وإمبا عملية فكرية تتم وفقا ػبطوات منتظمة.. وتستلـز 
 ضوابط وإجراءات عديدة.. وربتاج إُف ؾبهود كي يكتسب الفرد عادة توجيو األسئلة الذكية.

 رئيسية:وتشمل عملية السؤاؿ على ثبلث مراحل 
 مرحلة االستعداد. 
 مرحلة طرح السؤاؿ. 
 مرحلةاإلجابة و التعميم ورجع الصدى. 

 أوال: مرحلة االستعداد للسؤال
 وتتضمن خطوات عديدة ىي:

 تحديد الهدف:  .1
زبتلف عملية ربديد اؽبدؼ قوة وعمقا وفقا لسياؽ اؼبوقف الذي سنوجو فيو السؤاؿ، فاالستعداد لطرح 

صدفي أو تليفوين.. ىبتلف عنو بالنسبة ؼبوقف االستجواب يف قاعة القضاء،أو قاعة أسئلة يف سياؽ حديث 
كبتاج ألكثر من الفطنة واؼبتابعة  ااضرات.وكذلك بالنسبة لسياؽ اغبديث العادي..ففي اغبديث العادي، ال

  (2)للمتددث الستنباط األسئلة اليت ستساعد على استمرار ؾبرى اغبديث.
 

اؼبهنية األخرى كالدعوة والتدريس والصدافة واإلعبلـ والقضاء وغَته، فإف عملية  وخببلؼ اجملاالت
  اإلستعداد لؤلسئلة.

اليت  سواء اليت سنوجهها أو نتوقع توجيهها إلينا ربتاج إُف استعداد كبَت، يتطلب ربديد اؼبوضوع.. واؼبصادر
كانت وثائقية أـ بشرية، وربديد اجملاالت   يبكن اغبصوؿ منها على اؼبعلومات اؼبتصلة دبوضوع اغبديث.. سواء

 اؼبتصلة باؼبوضوع واليت سننظم يف إطارىا أسئلتنا.
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ويف كل ىذه األحواؿ علينا أف نسأؿ أنفسنا أسئلة مهمة مثل: ماذا أريد بالضبط من توجيو السؤاؿ؟ ىل 
أفضل، إذا ما وجهة إليو  سأحصل على معونة الطرؼ اآلخر أو تعاونو. أـ على معلومات أو تعهدات أو أداء

 سؤاؿ ما.
 ويساعدنا ربديد اؽبدؼ منذ البداية على تبليف األسئلة ليت ربوؿ دوف ىدفنا من السؤاؿ مثل: 

تبليف األسئلة ذات اؼبردود العكسي واليت تكشف عن جفاء أوشك أو ربديد أو إثارة، واليت قد توقظ 
ذا... اليت قد تتسبب يف وقف التواصل مث عند بعض الناس استجابات سيئة.. وذلك مثل أسئلة ؼبا

التفاىم إذا ما صيغت بلهجة يبدو منها االستعبلء أو الشعور بالتفوؽ.. مث ألهنا قد تضع الشخص 
اآلخر يف موقف دفاع.. ويبكن يف حالة االضطرار إليها استبداؽبا بصيغ أخرى كما ذىب إُف ذلك 

 مثل: أضبد صباؿ الدين يف كتابو فن اإلدارة بالسؤاؿ 
 ىل ِف يف مزيد من الشرح؟ -
 خاطرؾ؟  ماذا هبوؿ حبب -
 ىذا القرار؟  ما رأيك يف ىذا؟ كيف توصلت إُف -
 كيف توصلت إُف ىذا القرار؟  -

تتبليف أسئلة استعراض العضبلت. وىي األسئلة اليت ال هتدؼ ؽبا سوى بياف مدى ثقافة السائل 
 ومعرفتو.

ربدد بوضوح ماذا يريد السائل؟ كأف يسأؿ شخصا: ىل ربب اؼبباشرة، وىي ال تبليف أسئلة اؼبناورة غَت
أف تؤدي ِف ىذا العمل؟....وبدال من ذلك أطلب ما تريدبوضوح..فالناس ربب اؼبساعدة، وتتقبل 

 العمل إذا طلب منهم ذلك بطريقة مباشرة خالية من اؼبناورة.
ؤوف الشخصية للمتددث أكثر تبليف األسئلة اليت تتم عن ذوؽ غَت سليم، مثل تلك اليت تتناوؿ الش

.. فهذه قد تقطع االتصاؿ وتؤدي إُف سوء الفهم.. وكذلك األسئلة اليت تبدأ باعتذارؾ عنها  من البلـز
ألهنا تتناوؿ أشياء ؿبرجة.. مثل إين أعرؼ أف السؤاؿ قد يكوف ؿبرجا لك.. أو تافها.. أو عدًن 

 (1)الذوؽ.
 

عدة تفسَتات، فهي تربك اؼبتددث وال تساعدنا يف اغبصوؿ  تبليف األسئلة غَت الواضدة أو اليت ربتمل
 على ما نريد بالتدديد. فقد هبعل ىذا السرواؿ اؼبتددث يتوقف عن االستمرار يف اإلجابة.

تبليف أنواع األسئلة تنتج رد فعل سليب يؤثر على قدرتك على ربقيق أىدافك من السؤاؿ، مثل األسئلة 
. وأسئلة االستدراج، واألسئلة اؼبطلقة، واألسئلة الطويلة جدا واليت تشتت غَت اؼبركزة اليت ال تسأؿ شيئا

 اؼبستمع، وكذلك اليت تتضمن أكثر من سؤاؿ.. واألسئلة اليت تتضمن أفكارا متعارضة.
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    وعلى ذلك فإنك بتدديدؾ أىدافك من السؤاؿ يبكنك من البداية أف تتبلىف أنواع األسئلة السيئة 
وسبنعو من مواصلة اغبديث. فبا يؤثر بالتاِف  طع حبل االتصاؿ، أو تثَت الطرؼ اآلخرأو الضعيفة اليت تق

 على أىدافك من السؤاؿ.
 . ارتباط السؤال بموضوع الحديث:2

ويف إطار األسئلة اؼبتوقعة.. ألف  الكتساب ثقة اجمليب واحًتامو البد أف يكوف السؤاؿ دبوضوع اغبديث..
اغبديث، قد ذبعل اجمليب يبتنع عن اإلجابة وينظر إلينا بارتياب وعدـ تقدير. وإذا ما عدـ ارتباط السؤاؿ دبوضوع 

وأيضا يف أسئلة استقصاءات البدث العلمي، أال نبدأ  حدث ذلك فبلبد من أف توضح للشخص الذي سأؿ،
 ثقة اجمليب. بسؤاؿ عن الدخل واالذباه السياسي والديانة إال يف آخر األسئلة بعد أف نكوف قد استدوذنا على

 .. تحديد شخصية من توجو إليو السؤال3
البد أف تكوف على معرفة بطبيعة الشخص الذي توجو إليو السؤاؿ.. مسؤال رظبيا أـ مدير أـ ؿباضر أـ 
داعية أو زميبل يف اؼبهنة.أـ شخصا عاديا..إٍف فعدـ معرفة الطرؼ الذي نوجو إليو السؤاؿ يضعنا يف موقف 

كمن يدخل غرفة معصوب العينُت.. ويف إطار ىذه اػبطوة علينا كذلك أف نسأؿ أنفسنا   أصعب دائما.. ونصبح
 عن طبيعة أىداؼ اآلخرين من اغبوار وماذا يريدوف من؟ وماىي أفضل األساليب للتعامل معهم؟ 

وقد تتعمق دراسة الشخصية وتصل إُف أقصى مداىا كما يف حاالت التفاوض واألحاديث الرظبية 
 لصدف واإلذاعة والتلفزيوف.. وتصبح دراسة الشخصية ىناواألحاديث ل

ومن الزوايا واألركاف اليت تتيح الفرص لرؤيتها على حقيقتها ببل رتوش.. والعرؼ على أفكارىا وآرائها 
 وإحساساهتا.

ويف أحياف أخرى قد ال نعرؼ عن اؼبتددث سوى أقل القليل، كما يف حالة العميل الذي تتعامل معو 
. وىنا يكوف ذكاء البائع يف سرعة فهمو وتقييمو واإلجابة على أسئلة بلباقة ذبذبو لشراء السلعة أو ألوؿ مرة..

 اػبدمة.
وربديد شخصية من سنتددث معو ال تساعدنا فقط يف ربديد أسلوب ونوعية وكيفية توجيو وصياغة 

اإلجابة، فيكوف علينا مبدئيا  فضوفاألسئلة، وإمبا تساعدنا لتدديد ماذا سيكوف عليو موقفهم من أسئلتنا. ىل سَت 
 (1)اختيار الطريقة اليت ذبعلهم يتجاوبوف معنا... أـ سيدلوف بكبلـ ال هناية لو لكنو ال يتصل دبوضوع السؤاؿ.

 
أـ سيجيبوف عن السؤاؿ َف نسألو.. أـ سيجيبوف على أسئلتنا بأسئلة أخرى... أـ سيقدموف إجابة غَت  

 واضدة أو مزيفة.
بإنكار اغبقائق الواضدة، أـ حبكاية نكتة أو نادرة بدال من اإلجابة. أـ سيطلبوف منك أـ سيكتفوف 

 االتصاؿ فيما بعد. أـ سيشككوف يف دوافعك ونواياؾ... أـ يستخدموف عبارة ال تعليق.
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فدراستنا للشخصية اليت ستوجو إليها السؤاؿ... هبعلنا عند توقع ىذه االستجابات أو بعضها نتخذ 
ات البلزمة لتبليف ذلك. وازباذ اػبطوات اليت ذبعلنا نستعد ؼبواجهة ىذه اؼبواقف باإلجراءات اليت توفر االستعداد

 لنا فرصا أفضل للنجاح.
ويف إطار التعرؼ على شخصية اؼبتددث ينبغي أف نتعرؼ على مستوى ثقافتو ومعرفتو حىت تتوافر لو 

عدـ الفهم أو بايباؾ اجمليب.. فبل نسألو مثبل كم معلقة سكر . وحىت نواجو باإلجابة عليهاالفرصة لفهم أسئلتنا و 
يستهلكها يف الشهر. وإمبا نسألو كم كيلو سكر يستهلكو؟ .. وعند ربديد مستوى اؼبعلومات اػباص البد من 
اغبرص يف افًتاض اؼبعرفة. فكثَت من الناس ال يعرفوف أظباء فبثليهم يف ؾبلس الشعب.. أو أظباء رؤساء ربرير 

اغبزينة.. ويراعي أف ىناؾ حدودا وأعرافا اجتماعية ال يبكن ذباوزىا عند اإلجابة.. فندن ال نستطيع  صدفال
بسهولة أف قبيب عن أسئلة تتعلق بطبيعة العبلقة الزوجية.. أو التعبَت عن مشاعرنا اغبقيقية ذباه الرؤساء وأوُف 

امتداحنا ألنفسنا.. ونًتؾ ذلك لآلخرين. واألسئلة اليت األمر.. أو ذباه أصدقائنا.. كما أننا نتدفظ فيما يتعلق ب
تتناوؿ ىذه اعبوانب ال يستدسن أف نبدأ أسئلتنا هبا.. وإمبا نرجئها آلخر اغبديث، وبعد أف تبٌت جسور الثقة بُت 

 الطرفُت.
 . تحديد نوع السؤال وأسلوب صياغتو:4

اغبديث ومرحلتو الراىنة وؽبدؼ السائل لو سوؼ بالنسبة لتدديد أنواع األسئلة فإنو يتم وفقا لطبيعة 
نتعرض لذلك مستقببل.. أما ربديد صياغة األسئلة فهي من أىم األمور اليت هبب نضعها نصب أعيننا يف كافة 
ؾباالت االتصاؿ اإلنساين.. فالسؤاؿ اعبيد يف أي مستوى من مستويات التفكَت يبكن أف تواكبو الصياغة 

السؤاؿ إُف الطريقة اليت نعرب فيها عن مضمونو باستخداـ الكلمات.. فاؿ صياغة ترتبط  اؼبناسبة.. وتشَت صياغة
 باؼبصطلدات اؼبستخدمة يف السؤاؿ ، وبعدد كلماتو، وبالًتتيب الذي ترد فيو ىذه الكلمات .

وتؤثر صياغة السؤاؿ يف ربديد مستوى التفكَت اؼبطلوب لئلجابة عنو. وأيضا يف وضوحو ، ويف وضوح 
، أسئلة ضعيفة. كذلك نعترب اؽب دؼ منو. ومن ىنا نعترب األسئلة اليت يزيد عدد األلفاظ اؼبستخدمة منها عن البلـز

 تلك األسئلة اليت يكوف ترتيب الكلمات فيها منطقي ، ضعيفة أيضا.
 (1)وعند صياغة األسئلة توجد اعتبارات عديدة ينبغي االلتزاـ هبا لضماف فاعليتها وىي: 

 

 

 
  :استخدام األسلوب المناسب لتوجيو األسئلة 

يف ؾباالت اليت تعتمد على توجيو عدد كبَت من األسئلة كما يف اؼبقاببلت اإلعبلمية وكما يف ربقيقات 
الشرطة والنيابة.. وكما يف اؼبناظرات.. توجد أساليب عديدة لتوجيو األسئلة وتتوقف عملية اختيار األسلوب 
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موضوع اغبديث واؼبوقف اؼبتاح وشخصية اؼبتددث، وقد صنف "كاف" و"كانيل" األمثل منها على طبيعة 
 ىذه األساليب أو التكنيكات يف طبسة أنواع ىي:  1957

 أسلوب القمع:  . أ
ونبدأ فيو بتوجيو األسئلة العامة، مث نتنقل منها إُف توجيو أسئلة ؿبددة. وعادة نبدأ بالسؤاؿ اؼبفتوح الذي ال 

ُف األسئلة األكثر تعقيدا. ويستخدـ ىذا األسلوب يف اؼبقاببلت واالستشارات ال نريد فيها هناية لو، مث نتدرج إ
وضع أية قيود على اؼبتددث. فتسألو أسئلة عامة مفتوحة يف البداية . مثل عما ربب أف تتددث.. ويشَت 

سائل بعد ذلك أف يركز إُف أنو بعد صبلة البداية الغَت مباشرة هبب على ال – 1991"كوىُت كوؿ" و"بَتو" سنة 
على األسئلة اؼبطلوبة مث ينتقل إُف األسئلة اددة الذي نسألو. أو عندما يكوف من انوع الصامت.. فهنا تفيد 
األسئلة اؼبعلقة اددة دبا تتسم بو من سهولة يف التعرؼ على ىذا الشخص.. مث االنتقاؿّ إُف موضوع اغبديث.. 

 .. وعادة يكوف ىناؾ سؤاؿ هنائي ىو : ىل ىناؾ أي شيء تود إضافتو؟والتسلسل باألسئلة كبو التعميم
 األسلوب المختلط:  . ب

وتوجو فيو أنواعا ـبتلفة من األسئلة.. السهلة والصعبة واؼبفتوحة واؼبقفولة واألسئلة الودية واغبرجة مع 
ستجوب واستدراجو إُف األسئلة اليت ال عبلقة ؽبا باؼبوضوع. ونستخدـ ىذا األسلوب عندما نرغب يف حصار اؼب

 إجابة غَت متوقعة الستكشاؼ اغبقائق.
ويفيد ىذا األسلوب اؼبختلط يف اجملاالت قياس الرأي العاـ. ويف اجملاالت البدثية ومن خبلؿ ىذا التنويع 

 يبكن ربديد الرأي بصفة عامة.. وربديد مدى قوتو واذباىو ومن األمثلة على ذلك:
 ئة؟ ..لقياساإلدراؾ.ىل ظبعت عن برنامج ضباية البي 
 ىل توافق على اؼبشاركة يف تنفيذ ىذا الربنامج؟ ..لقياس االذباه. 
 ىل سيعود عليك تنفيذ ىذا الربنامج بفوائد ما؟.. لقياس الوظيفة. 
 ؼباذا تشعر بعدـ جدوى أو جبدوى ىذه الربامج؟ ..لقياس السبب. 
 وأنت تدعو اآلخرين للمشاركة يف ىذا الربنامج:  
 حبماس شديد.ىل ستدعو  -
 تدعو ألف عملك يقتضي ذلك  -
 . (1)تدعو لكنك غَت مقتنع يف الوقت نفسو جبدوى ذلك.. لقياس قوة لبلذباه  -
 

 األسلوب الحر:  . ج
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وفيو ال تأخذ األسئلة اذباىا معينا.. واؽبدؼ منو اغبصوؿ على إجابات مفتوحة الستطبلع شخصية 
النوع اؼبفتوح. لكن من الضروري اغبصوؿ على ثقة اؼبتددث اؼبتددث وأفكاره واذباىاتو.. وىي عادة أسئلة من 

 واىتمامو.. وال حدود فيها ؼبا تستغرقو من وقت.
واختيار األسلوب األمثل لتوجيو األسئلة يتوقف على فطنة السائل وخربتو وطبيعة اؼبوضوع واؽبدؼ من 

 توجيو األسئلة وعلى شخصية اؼبتددث.
 خصية اؼبتددث.ويف كثَت من توجيو األسئلة وعلى ش

ويف كثَت من األحياف قد نسأؿ زمبلءنا وأصدقاءنا عن األسئلة اليت يبكن أف تسأؿ لشخص ما يف موقف 
 معُت.

 أسلوب النفق:د. 
وتستخدـ فيو أسئلة ال تتيح مهلة طويلة للتفكَت وتدور كلها حلوؿ نفس اؼبوضوع .. وتكوف عادة من 

صوؿ على معلومات سريعة حوؿ حدث معُت.. أو لتوجيو الشاىد إلجابة النوع اؼبفتوح أو اؼبقفوؿ.. وتفيد يف اغب
 ؿبددة.

 ومن األمثلة تطبيق ىذا األسلوب:
األسئلة اليت توجهت للشيخ الغزاِف عند االستماع إُف شهادتو خبصوص قضية فرج فزده إذ بدأت األسئلة 

 من العموميات إُف اػبصوصيات ومن ىذه األسئلة ىي:
 ودولة؟ىل اإلسبلـ دين  
 ىل تطبيق اإلسبلـ والشريعة اإلسبلمية واجب؟ 
 ما حكم من هباىر برفض تطبيق الشريعة اإلسبلمية استهزاءا؟ 
 اغببلؿ؟ اغبراـ وربـرما حكم من يدعو إُف استبداؿ حكم ا بشريعة وضعية ربلل  
 ىل يعترب ىذا عمبل كفريا ىبرج صاحبو من اؼبلة؟ 
ُت ويف الوقت نفسو هبهر برفض تطبيق الشريعة ويدعو إُف استبداؿ بالشهادت اإلنسافىل هبوز أف ينطق  

 ا بشرع الطواغيت من البشر؟
 ىل من يأيت ىذه األعماؿ يعترب مفارقا للجماعة ومرتدا عن اإلسبلـ؟  
 من الذي وبلل إقامة اغبد على اؼبرتد الذي هبب قتلو؟ 

لعموميات وينتقل إُف اػبصوصيات يبكن ومن خبلؿ ىذا األسلوب يف توجيو األسئلة والذي يبدأ من ا
 (1)اامي من إظهار وجهة نظره يف الدفاع عن موكليو.

 
 
 عدـ وضع أكثر من سؤاؿ يف صبلة واحدة وعدـ توجيو عدة تساؤالت من خبلؿ عبارة مدؾبة. (1
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 ربقيق التوافق بُت أسلوب صياغة السؤاؿ ونوع اغبديث وشخصية اؼبتددث. (2
تكوف مفهومة للمستمعُت أو اؼبستجيبُت. وحبيث تكوف للكلمات وضوح لغة السؤاؿ حبيث  (3

اؼبستخدمة يف السؤاؿ  معاف ؿبددة ومفهومة للطرفُت. وبالتاِف ذبنب الكلمات الغامضة.. أو غَت 
 الدقيقة، أو اليت ربتمل أكثر من معٌت، أو تتضمن تورية.

  تدفع اؼبستجيب الزباذ موقف معُت.ذبنب األسئلة اؼبتدَتة اليت تتبٌت وجهة نظر واحدة. أو تلك اليت (4
 عدـ اإلكثار من األسئلة اليت تبدأ هبل؟ .. ألف اإلجابة عليها ستكوف بنعم أو ببل. (5
ركز على األسئلة اليت تبدأ بكيف؟ وؼباذا؟ فهي تتيح الفرصة للمتددث للتعبَت عن رأيو. وتساعدؾ  (6

 لتقييم وجهة نظره السهلة غَت اؼبعقدة.
يستطيع اؼبتددث اإلجابة عليها. وإذا كاف ضروريا استخداـ أسئلة معقدة، فيمكنك وجو األسئلة اليت  (7

 أف تقدـ إجابات ىبتار منها اؼبتددث أو اجمليب.
 ذبنب األسئلة االنتقادية. (8
 استخداـ أسئلة للمتابعة.  (9

 دة.ذبنب األسئلة اإلوبائية.. فالسؤاؿ اإلوبائي قد يشَت إُف إجابة ما قد ال تكوف اإلجابة الصدي (10
أف يقرر رد  -بوعي أو ببل وعي–ويبلحظ أنك عندما توجو سؤاؿ فإف ؿبدثك يستطيع يف جزء من الثانية 

 فعلو على سؤالك: 
 ىل سيجيب على السؤاؿ؟ -
 ؟إجابتوكيف ستكوف  -

ومن ناحيتك وبنفس السرعة هبب أف تقرر أيضا ما إذا كانت اإلجابة كاملة أـ ال. وعندما تكوف اإلجابة  
، أما إذا َف تكن اإلجابة كافية أو مقنعة فما عليك إال أف توجو سؤاال آخر قد تنتقل إُف سؤاؿ آخراملة فإنك ك

 أو سؤالُت ؼبتابعة النقطة اليت كنت تسأؿ عنها.. وتسمى بأسئلة اؼبتابعة.
 .ثانيا: مرحلة طرح السؤال

من استدعاء أفضل وأكمل بعد االستعداد فإف اػبطوة التالية ىي إلقاء السؤاؿ باألسلوب الذي يبكننا 
إجابة هبدوء وبشكل مباشر. فبل قبعل الطرؼ اآلخر الذي توجو إليو السؤاؿ يلهت، أو يشعر بأننا نتهكم عليو 

 وننتقده، وخباصة يف اؼبواقف اليت ال تتطلب ذلك . 
 (1)وتوجد اعتبارات عديدة تساعد على خوض حبر اغبديث بأماف وىي: 
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أو القلق،أو يكوف نتيجة  أو التوتر، عصبية نتيجة للخوؼ، أو االضطراب،الشعور بالينشأ 
للتدمس الزائد، أو جملرد الشعور بالعدوانية والتديز ذباه أو ضد موضوع اغبديث واؼبتددث.. وتنعكس 

وبينك العصبية على طريقة إلقاء السؤاؿ بنرفزة وبسرعة، أو بتدد واستعبلء.. فبا هبعل ىناؾ حاجز نفس 
 بذلك ، أو قد ينصرؼ عن اإلجابة. ستوجو إليو السؤاؿ فتتأثر إجابتو وبُت الشخص الذي

والعصبية يف حقيقتها ليست شيئا منفرا... وإمبا ىي وسيلة زودتنا هبا الطبيعة لزيادة حساسية لدى  
 كل حاسة من حواسنا كي نتمكن من االستجابة السريعة ومن األداء اعبيد.

عن قدر ضباسنا واىتمامنا دبوضوع اغبديث.؟. ولذلك فندن يف حاجة كما أهنا تكشف 
لبلستفادة منها بالقدر الذي يضفي اغبيوية على حواراتنا، وذلك بالتخفيف من حدة األسباب اليت 
ذبعلنا نشعر باػبوؼ أو القلق أو االضطراب أو التوتر، أي بالسيطرة  على ىذه اعبوانب النفسية، أوال 

 (1)اؼبدىش بالعصبية كشيء طبيعي وضروري للمعاونة على ربقيق أداء أفضل.وتقبل اإلحساس 
 السيطرة على الشعور بالخجل:  .2

الشعور باػبجل عند طرح األسئلة كالشعور بالعصبية هبعلنا عند إلقاء السؤاؿ.. ونفتقد اغبيوية، ونتسم 
                التعليم، أو للخوؼ من اػبطأ،بالًتدد وبضعف الصوت وارتعاشو. ووبدث ذلكم نتيجة للشعور بنقص 

أو للخجل، أو لغَت ذلك من األسباب.. ومن الضروري لضماف فاعلية اإللقاء التغلب على ىذا الشعور لضماف 
 ربقيق السؤاؿ ألىدافو.

 المناسب:  اختيار التوقيت .3
اسب للسؤاؿ اؼبناسب. ىناؾ دائما لكل سؤاؿ وقت مناسب. ومن الضروري االىتماـ باختيار الوقت اؼبن

وعملية اختيار الوقت اؼبناسب أمر يتوقف على ذكاء السائل وطبيعة اؼبوقف واؼببلبسات اػباصة دبىت سنوجو إلو 
السؤاؿ؟.. وؽبذا هبب أف نتأكد من حالة اؼبتددث الفكرية واؼبزاجية، إذا كنا نريد إجابة جيدة ودقيقة ووافية... 

الوقت لئلجابة.. وأنو غَت متوتر ومشغوؿ.. ويف األحاديث الصدفية نًتؾ لو وأف نتأكد من أف لديو متسعا من 
حرية ربديد الوقت اؼبناسب، واؼبكاف اؼبناسب لئلجابة. أما أثناء ااضرات والندوات والدروس فبل نسأؿ إال إذا 

ال نسألو سؤاال ظبح لنا بتوجيو السؤاؿ.. ويكوف السؤاؿ مرتبطا باغبديث.. وال نقاطع اؼبتددث لنسألو.. و 
 خارجا.. حىت ال نشوش عليو تفكَته.. وحىت نوفر الفرصة لبلستيعاب الوايف للسؤاؿ.

 تجنب اإلفراط في األسئلة:  .4
ترتبط األسئلة باألىداؼ اددة ؽبا.. ولذلك فإف االنسياؽ يف ؾبرى اغبديث باإلفراط يف توجيو األسئلة 

غَت ناضجة، أو كانت جملرد التساؤؿ، أو إلدعاء العلم، أو لبلعًتاض  يعد عيبا كبَتا، وخباصة إذا كانت متشاهبة أو
 (2)جملرد االعًتاض.. إذا كانت األسئلة بقصد طلب التفسَت والتوضيح فهو أمر مقبوؿ.
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 توظيف المثيرات النفسية للداللة على االىتمام بالمتحدث:  .5
وتتلخص أنبية ىذه اؼبثَتات يف أهنا تنقل للمتددث دالالت طيبة ذبعلو وبرص على االستمرار يف اإلجابة 

 واإلجابة باىتماـ وود. وأىم ىذه اؼبثَتات: 
اإلقباؿ جبسمك كبو اؼبتددث حىت يشعر بالقربة واأللفة. من خبلؿ ما يبدو عليك من حيوية، أما  

 ظهار الضيق و اإلرىاؽ فلن يؤدي إال إُف التباعد والربود.اعبلوس بًتىل أو بعدـ اىتماـ أو إ
حافظ على االتصاؿ بُت عينيك وعُت اؼبتددث حىت تقنعو باىتمامك وازدياد فضولك ؼبزيد من  

 اؼبعلومات.
إيباءات الرأس واغباجب والكتفُت واليدين للداللة على أنك تستمتع دبا يقولو اؼبتددث،  وظف 

 اؼبعلومات. فيتطوع لئلدالء دبزيد من
استخداـ عبارات التشجيع والتعليقات أو اؽبمهمات توحي باؼبتابعة.. وأيضا استخداـ أسلوب  

 األسئلة االستيضاحية يف أعقاب التعليق الذي أدُف بو.
إذا كانت لديك عادة كتبة اؼبذكرات أثناء اؼبقابلة.. فبل تنشغل بالكتابة عن اؼبتددث أو عن متابعة األسئلة.  .6

 يو من وقت آلخر وىز رأسك عبلمة على اؼبوافقة والتشجيع.وأنظر إل
 عند غبظة الصمت بُت اإلجابات ال تبادر بتوجيو سؤاؿ آخر، وإمبا أنتظر لتتأكد أنو قد أدُف بكل ما لديو. .7
 مقام الصوت ونغمتو:  .8

يبكن للسائل عن طريق استخداـ مقامات الصوت والنربات اؼبتعددة أف يضفي على سؤالو التأكد أو 
 الغضب أو الرجاء أو التدذير أو االىتماـ، وذلك للتأثَت يف الشخص الذي نوجو إليو األسئلة. 

 وأنبها:  تجنب عوامل تشتيت ذىن المجيب: .9
 أخطاء النطق أو النطق بطريقة غريبة. 

 الندو.أخطاء 
 الضدك اؽبسًتي أو األبلو عند توجيو السؤاؿ.

 العبث باألشياء أو اػبوامت أو فتح األزرار وقفلها أو اؼبسح باؼبنديل.
اغبركة البلشعورية لليد بوضعها ربت الذقن أو خلف الرأس أو األذف، أو تشبيك اليدين ببعضها 

 وفكهما مرارا وتكرارا.
 (1).اغبركة لؤلماـ للخلف أثناء السؤاؿ
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 استخدام تكنيك الصمت أو الوقفو: .11
ويكوف التوقف أو الصمت بعد استقباؿ اإلجابة.. وقبل توجيو السؤاؿ.. وأحيانا بعد السؤاؿ .. والتوقف 
وبفز على شد انتباه السامع ويعطي السؤاؿ انطباعا كبَتا.. كما يعطي اجمليب فرصة للتفكَت يف اإلجابة.. وبعد 

 لبلستمرار يف اغبديث.اإلجابة فرصة 
 تكنيك األسئلة الجماعية:  .11

وتوزع األسئلة على كل أفراد اجملموعة، وخباصة يف األحاديث اعبماعية كما يف قاعات الدروس 
.. والتعبَت عن أفكارىم، كما ًتددين على اؼبشاركة يف اغبديث وااضرات.. وىذا األسلوب يشجع األفراد أو اؼب

 للتفكَت واالستماع إُف وجهات النظر األخرى. يعطيهم الفرصة الكافية 
 .اإلجابة والتقوية ورجع الصدى ثالثا: مرحلة

اؽبدؼ من توجيو السؤاؿ عادة ىو اغبصوؿ على إجابة ؿبددة: وإذا َف ننصت لئلجابة فلن يتدقق ىذا 
بقاؿ..وفهمنا ؼبا بُت العبارات اؽبدؼ واالنصاتات كما أسرنا سابقا ؽبا ..وبتاج إُف جهد وتركيز.. ويعٍت فهمنا ؼبا 

ؼبعاين خفية و مضامُت يدركها اللدظ من  ثنايا اللفظ. كما تعٍت استعراض ما يقاؿ على ضوء أفكارنا وتصوراتنا 
عما يف أنفسنا، من خبلؿ إلقاء سؤاؿ استقساري يتعلق بأعماؽ  وسرعة اغبكم على مات يقاؿ.. والتعبَت

 اؼبوضوع واستكشاؼ جوانبو اػبفية. 
إف الوصوؿ إُف الصورة الكاملة ؼبا تريد لن يتأتى من سؤاؿ واحد. ولبد من أف تزيد من األسئلة بطريقة 
تتسم بالكياسة اللباقة حىت تستفيد من عملية توجيو األسئلة بالصورة اليت زبدـ اؽبدؼ األساسي من توجيو 

        تأثَت يف اؼبتددث الزباذ سلوؾ معُتاألسئلة، وىو اغبصوؿ على معلومات كاملة.. أو ربقيق االقتناع أو ال
معُت، كما يف حاالت التفاوض ويف ؾباالت اإلدارة اؼبختلفة.. وىناؾ  أو ربقيق فائدة معينة، والوصوؿ إُف قرار

اؼبتددث دليبل عمليا على اىتمامنا بإجابتو على  إعطاءميزة أخرى لتوجيو األسئلة التفسَتية أو التتابعية وىي 
 من ىذه األسئلة لعدـ تشتيت اؼبتددث. اإلكثارولكن هبدر أسئلتنا.. 

وتسمى عملية اؼبراجعة األخَتة برجع الصدى فمن خبلؿ مراجعة اإلجابات يستطيع السائل أف يفهمها 
ووبدد نقاط الضعف والنقاط اليت ربتاج إُف مراجعة أو تأكيد وكذلك التأكد من األظباء أو األرقاـ اليت تضمنتها 

 وىذه اؼبراجعة ذبعل اؼبتددث يبذؿ مزيدا من اعبهد عبعل إجاباتو وافية وكاملة. اإلجابات..
 :أنواع اإلجابات 

وكما توجد أنواع ـبتلفة من األسئلة توجد أنواع ـبلفة من اإلجابات.. ومن الضروري للسائل لضماف 
األنواع اؼبختلفة  عملية تقييم اإلجابة والتدقق من أهنا حققت اؽبدؼ اؼبطلوب من السؤاؿ التعرؼ على

  (1)األنواع اؼبختلفة لئلجابات وحصرىا على الندو التاِف: – 1986لئلجابات.وقد حصر دايلوف 
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 أف ىبتار اؼبتددث أال يقوؿ شيئا. الصمت: -
 : أف ال أريد أف أقوؿ شيئا.الرفض العلني -
 بأف هبيب إجابة بعيدة عن مضموف  السؤاؿ. اإلجابة غير متصلة: -
 يعتمد إعطاء إجابة خاطئة. الكذب: -
 بأف هبيب عن السؤاؿ بسؤاؿ آخر. المراوغة: -
 عدـ اإلجابة. باختيار التهرب من اإلجابة: -

األساليب اليت يستخدمها السياسيوف للتهرب من اإلجابة عن السؤاؿ - 1990 –وقد درس ويلسوف 
 اؼبطروح وقد حدد أساليبهم يف ؾبموعة نقاط أنبها:  

 بسؤاؿ آخر.مواجهة السؤاؿ  
 أف أجيب عليو.ادعاء أف ىذا السؤاؿ سبق و  

بأف يقوؿ دعٍت أوال أجيب عن األسئلة اؼبهمة. الحتماؿ أف ينسى السائل السؤاؿ، أوينشغل  التأجيل: 
 باألسئلة األخرى عنو.

 بأف يقدـ إجابة غَت مباشرة وغَت واضدة. الغموض: 
 بتقدًن اؼبعلومات اليت يعتقد أهنا مرغوبة اجتماعيا فقط. اإلرضاء: 
 (1)وىي اإلجابة الصادقة واؼبباشرة ألغلب األسئلة. اإلجابة األمينة: 

 .أنواع األسئلةالمطلب الخامس: 
اإلدارة.. إُف  -التفاوض-التدريس -اإلعبلـ، الدعوة-األسئلة اليت نستخدمها يف ؾباالت أنشطتنا اؼبختلفة

وزبتلف األنواع اليت نستخدمها منها.. وفقا لطبيعة النشاط، ومستوى اغبوار، ووفقا لطبيعتها وقدرتنا عديدة... 
كما أننا يف اؼبوقف الواحد، قد نستخدـ العديد من ىذه األنواع وفقا ألىدافنا وأغراضنا.  على استخدامها..

ومعرفتنا باألنواع اؼبختلفة لؤلسئلة، وإمكاناهتا، ومزايا كل نوع منها وعيوبو، وطرؽ وؾباالت استخدامها، يف كمائن 
 وفخاخ ىذه األسئلة: 

 وتنقسم إُف أوال: تصنيف األسئلة وفقا لطبيعتها:
 أسئلة استهبللية. .1
 أسئلة أولية. .2
 2أسئلة ثانوية. .3
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 األسئلة االستهاللية: .1
من خبلؿ  وىي أسئلة البداية اغبسنة وغرضها هتيئة اؼبناخ البلـز لنجاح اؼبناقشة، أو اؼبقابلة، أو اغبوار.

اكتساب ثقة اؼبتددث، واستثارتو عاطفيا من خبلؿ األسئلة التقليدية عن العائلة واألوالد والصدة واألشياء 
اببة..أو من خبلؿ اإلشادة ببعض ؾباالت عمل وأنشطة الشخصية..أو بإبراز االتفاؽ بينك وبُت من توجو إليو 

 دد. سؤاؿ يف كثَت من اؼبواقف أو يف موقف ؿبدد أو رأي ؿب
وعادة ال ننتظر ردا على ىذه األسئلة ألف اإلجابة يف كثَت من األحياف قد تعدوا ؾبرد ابتسامة من اؼبتددث 
أو نبهم تفيد الشكر أو اػبجل.. وال نقصد من ىذه األسئلة سوى إثارة شهية اؼبتددث واجتذابو لسيل أسئلتنا 

 اؼبنهمر بعد ذلك 
 األسئلة األولية:  .2

طة أساسا دبوضوعنا واليت كبصل من خبلؿ اإلجابة عنها على اغبقيقة أو اػبرب أو اؼبوقف ىي األسئلة اؼبرتب
 أو الرأي أو اؼبعلومة اليت نريدىا.

وىي عادة من النوع اؼبفتوح وتتطلب من اجمليب استخداـ عمليات ذىنية عالية.. وىذا يشمل إعطاء آراء 
د على اإلؼباـ دبوضوع السؤاؿ. تتطلب قدرة كبَتة على ومربرات أحكاـ أو تقديرات.كما أهنا تعكس قدرة الفر 

 التذكر واستدعاء ؼبعلومات وذلك مثل :
كيف يبكن أف يؤثر استخداـ تكنولوجيا الطباعة على مستقبل العبلمة؟ وعندما ال تكوف اإلجابة مرضية 

 أو مقنعة قد نتبعها بسيل من األسئلة الثانوية.
 األسئلة الثانوية: .3

يت نقصد هبا اغبصوؿ على معلومات تفصيلية أكثر خبصوص السؤاؿ األوِف أو الرئيسي وىي األسئلة ال 
 وخاصة عندما ال تكوف اإلجابة عن السؤاؿ األوؿ كافية ، وذلك عندما يًتدد اجمليب يف إثارة نقطة ما .

على يتوقف استخداـ ىذا النوع من األسئلة على ذكاء السائل ومدى إؼبامو دبوضوعو، فهو بعد حصولو 
إجابة سؤالو ..يقرر يف أجزاء من الثانية ما إذا كانت اإلجابة كاملة أـ ال، وإذا كانت اإلجابة كاملة   فسينتقل إلة 
سؤاؿ آخر أما إذا َف تكن كذلك فيلجأ إُف سؤاؿ اؼبتددث سؤاال أو أكثر ؼبتابعة النقطة اليت يسأؿ عنها حىت 

 ترضيو اإلجابة. 
ء توجيهنا لؤلسئلة الثانوية، فقد نقصد هبا تشجيع اؼبتددث على استكماؿ زبتلف الدوافع اؼبختلفة ورا

اإلجابة.. أو تعميق اإلجابة إذا كانت إجابتو سطدية، أو توضيدها إف كانت غامضة.. أو إذا اتسمت إجابتو 
ع، أو اإلجابة باؼبراوغة، أو لدفعو للتعبَت عن شعوره واذباىاتو ذباه موضوع اغبديث.. أو لدفعو للدخوؿ يف اؼبوضو 

 (1)بدقة.
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ؾبموعة من العبارات يبكن استخدامها لؤلغراض  "ديلتام كاش"و"تشارلز سينواز"لقد إقًتح كل من 
 السابقة لدفع اؼبتددث لتقدًن اإلجابة اؼبناسبة ومنها: 

 أف أرى . 
 أكمل. 
 وبعد ذلك. 
 أخربين اؼبزيد. 
 أرجوؾ استمر. 
 نعم.. مث ماذا حدث. 
 آه... 
 ذلك.ماذا حدث بعد  
 كيف تعرفت على . 
 ماذا فعلت بعد ذلك. 
 ؼباذا فعلت. 
 أنا لست متأكدة من أنٍت أفهم رأيك.. 
 ماذا كاف يف رأسك عندما قلت . 
 من فضلك حدد ِف..  
 ماذا تعٍت ب..؟ 
 ؼباذا تشعر هبذه الطريقة..؟ 
 ؼباذا تعتقد أف ىذا حدث؟ 
 كيف كاف رد فعلك؟ 
 أتعٍت ....أىذا ماتعنيو.... 
 ...أكاف....أـ . 

أو للتغلب ماؿ اإلجابة، أو إلزالة الغموض ،إذا كانت األسئلة الثانوية مهمة من وجهة نظر السائل الستك
فمن الضروري أيضا للتغلب على ىذا القصور،  على اإلجابات غَت الدقيقة من جانب اجمليب أو اؼبسؤوؿ..

 " كانبل"و ""كانالتعرؼ على األسباب اليت قد تؤدي غلى اغبصوؿ على إهبابات غَت دقيقة وىي كما حددىا 
 على الندو التاِف: 

 (1)عدـ تأكد اجمليب من كمية اؼبعلومات والتفاصيل اؼبطلوبة كما يف سؤاؿ حدثنا عن نفسك. 
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 للسؤاؿ بسبب اللغة أو األسلوب اؼبستخدـ.عدـ فهم اجمليب  
 عدـ تأكده من اؼبطلوب بالتدديد، ىل اإلجابة باختصار بنعم أـ ال. أو اإلجابة تفصيبل. 

 عدـ وجود اؼبعلومات اؼبطلوبة ضد اجمليب . 
 نسياف اجمليب اؼبعلومات اؼبطلوبة لضعف ذاكرتو. 
أو ألزمة عاطفية أولعدـ التدرب على اؼبواجهة، عدـ قدرة اجمليب على التعبَت بسبب القيود االجتماعية  

 أو اػبجل.
لشعور اجمليب بأف السؤاؿ ليس لو عبلقة باؼبوضوع أو أف السائل ال شأف لو ليتعرؼ على مثل ىذه  

 األمور.
 لشعور اجمليب بقصور فهمنا لئلجابة لفنيتها أو لدقتها أو لغرابتها بالنسبة لنا. 

    أسئلة اؼبتابعة أو األسئلة التتبعية وتستخدـ ؽبا كل من األسئلة اؼبغلقة  ويدخل يف نطاؽ األسئلة الثانوية
 اؼبفتوحة وىي نوعاف :و 
 أسئلة متابعة للتحديد:  . أ

بوضع حدود بتدديد اإلجابة، وذلك عندما يعطينا اؼبتددث إجابة عامة للسؤاؿ ..وىنا يفيد سؤاؿ  
ل أكرب من ، أصغر من أو قبل شهر كذا أوبعد شهر  اؼبتابعة باستخداـ اغبدود الوصفية لتدديد اإلجابة مث

 %.20كذا أو يف حدود 
 أـ أسوء ،أكثر شأنا غَت صاٌف أفضل ربديد التصنيف من خبلؿ تصنيف الشيء تتددد عنو، صاٌف أو 

 ـ أقل شأف. 
أو ال؟.. ىل تأخذ أنت هبذا األسلوب أـ  أو.. كاف نسأؿ ىل نطبق ىذه السياسة التدديد خبيار إما 
 . إذا َف تكن تؤمن هبذا الرأي فهل كنت ستقبل الرأي اآلخر؟.. وىكذا.ال؟.
 طلب تكرار اإلجابة .. فتسأؿ.. ىل تقصد أف.. ىل أنا ؿبق يف فهمي أنك تقصد كذا. 
عندما يًتدد أوال هبيب عن سؤالك.. من الذي يبكن أف -السؤاؿ عن مصادر ؿبددة كأف تسألو:  

 نسألو للدصوؿ على ىذه اؼبعلومات؟
 السؤاؿ عن التاريخ واألرقاـ للدقة وللتأكيد. 

 أسئلة المتابعة للتوضيح:  . ب
 بػأف تسأؿ ىل يبكن أف تعطيٍت مثاال ؼبا تقوؿ. 
 بأف تسألو عما قد يشعر بو إزاء اؼبشكلة أو اؼبوضوع. 
بأف تظهر جهلك.. كأف تقوؿ إنٍت لست خبَتا لكي أفهم كل ما تقوؿ ولكن يبدو ِف.. وىنا يتطوع  

 (1)بتقدًن الشرح الذي تريد، وبطريقة أبسط ودبعلومات جديدة أيضا.بنفسو 
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بأف تعرب عن مشاعرؾ باألشياء أو الغضب .. فيستثار.. وىنا يشاركك مشاعر الغضب فيتددث  
 بتفاصيل أكثر عما تريد.

 مرة أخرى. بتكرار السؤاؿ 
 اسأؿ كيف أو ؼباذا؟  
 بإعادة الشرح.بتعمد إظهار الففهم اػباطئ لئلجابة فيبادر  
بتعمد االنتقاد.. كأف تقوؿ: يبدو أنك ال تقوؿ ِف ذلك جملرد أنٍت صدفي؟ أو أف ىناؾ أسبابا ذبعلك  

 ال تذكر شيء.. فيداوؿ الطرؼ اآلخر أف يربر إجابتو.
إستخداـ الصمت.. لتتيح لو فرصة التفكَت الستئناؼ اإلجابة.. أو يدرؾ أنو َف يكن مقنعا بدرجة   

 ك معلومات أكثر.كافية فيقدـ ل
 ثانيا: أنواع األسئلة وفقا للشكل: 

 وتنقسم األسئلة وفقا ؼبعيار الشكل إُف :
 . أسئلة مغلقة 
 .أسئلة مفتوحة 

 األسئلة المغلقة:  .1
سئلة وبدد السائل وىي األسئلة خبيارات ؿبددة ىبتار من توجو إليو السؤاؿ اإلجابة يف إطارىا.. ويف ىذه األ

أي أف اإلجابات متضمنة يف السؤاؿ نفسو. وىذه األسئلة تبدأ هبل. وكم.. و اإلجابة  اإلجابات اتملة،
عليها بنعم أو ال .. أو باختيار البديل ادد يف السؤاؿ مثل: ىل أنت سعيد أو حزين؟.. كم من اؼبرات 

 حدث ذلك من  قبل؟.. كم عمرؾ؟.. ماىو مرتبك يف آخر وظيفة لك؟.. 
  مزايا األسئلة المغلقة: . أ

 اغبصوؿ على معلومات تتعلق باغبقائق. 
 موثوؽ هبا. إحصائياتاغبصوؿ على أرقاـ ؿبددة أو  وإمكانيةتتسم اإلجابة بالتدديد والسهولة والدقة  
 توفر الوقت ألهنا أكثر ربديدا. 
 تؤدي عادة إُف اغبصوؿ على إجابات قصَتة ومباشرة. 
 .توفر لنا الفرصة لسؤاؿ أسئلة كثَتة يف ؾباالت كثَتة 
 وبتفظ السائل فيها بزماـ توجيو اغبديث. 
 يستطيع من خبلؽبا التأكيد مثل: ىل اتفقنا إذف؟ 
 (1)بصفة خاصة يف ؾباالت البدث والتقييم. تنفيذ 
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تنفيد بصورة خاصة يف ؾباؿ التشخيص: بالنسبة لؤلطباء و الصيادلة وعند مناقشات ربديد اؼبشكبلت  
" لؤلسئلة اليت يوجهها الصيادلة 1993يف اؼبواقف اإلدارية العامة.. وقد أشارت دراسة "مورو 

   رفض، % منها أسئلة قبوؿ و 69لعمبلئهم وجد أف كل أسئلة الصيادلة بطبيعتها أسئلة مغلقة، وأف 
   أو أسئلة نعم وال.. وأهنم يستخدموف ىذه الطريقة لتشخيص حالة اؼبريض وربديد الدواء اؼبناسب لو

 أو لصرؼ الدواء البديل.
 يبكن للسائل أف يسأؿ عما يريد دوف انتظار تطوع اؼبسؤؿ. 

ىل.. فالسؤاؿ ويبكن ربويل السؤاؿ اؼبنغلق إُف سؤاؿ مفتوح باستخداـ ما أو كيف ىل يبكن بدال من 
اؼبغلق: ىل ربب السفر؟.. يصبح مفتوحا بالصيغة التالية: ما شعورؾ كبو السفر؟.. وسؤاؿ ؼباذا تستخدـ ىذا؟.. 

 يصبح مفتوحا.. ىل ؽبذا استخدامات أخرى؟.. وىكذا.
 عيوب األسئلة المغلقة:  . ب

يف اهبابية اغبوار، وكذلك  قد ذبربنا على تبٍت موقف معُت ذباه اغبوار برمتو منذ بدايتو، فبا يؤثر سلبا 
 أيضا بالنسبة للمتلقي.

 ال توفر لنا إال قدرا من اؼبعلومات. فتدتاج إُف أف نسأؿ أسئلة أكثر ؼبزيد من اؼبعلومات. 
 ال تعطينا فرصة التعرؼ على اؼبتلقي أو معرفة أحاسيسو ومشاعره أو استدسانو أو عدـ استدسانو. 
ال وبقق اؽبدؼ منو بفاعلية مع األفراد اؼبتعلمُت.. ولذلك فهو أكثر فائدة مع األقل تعليما كما انتهى  

 .1965 "ستاروس "و  "سكاندمان"إُف ذلك 
 يف السؤاؿ اؼبغلق لن تكوف ىناؾ فرصة للمجيب لكي يقدـ معلومات إضافية متطوعا. 
ـ السائل فبا هبعلو يقطع االتصاؿ ويتوقف عن تواُف األسئلة اؼبغلقة هبعل اجمليب يشعر بعدـ اىتما 

 اإلجابة.
 يبكن للمجيب أف ىبتار اإلجابة من قائمة اإلجابات اؼبعدة بدوف معرفة أي شيء عن اؼبوضوع. 
 .(1)اؼبتددث يصبح فيها أكثر تباعدا، وأقل مشاركة يف اغبديث 

 أنواع األسئلة المغلقة: .1
 أسئلة االختيار: 

 يلُت ىبتار أحدنبا مثل: وىبَت فيها اؼبتلقي بُت بد
 ىل تفضل القراءة أـ مشاىدة التلفزيوف؟ 
 (2)ىل تفضل الشاي أـ القهوة؟ 
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 وعندما تتضمن اإلجابة عدة اختيارات، فمن األفضل استخداـ مبط السؤاؿ اؼبفتوح وذلك مثل: 
ما ىي العوامل الثبلثة العوامل اآلتية اليت تعترب أكثر أنبية عند شرائك سيارة؟ وإلجابة بذكرؾ العوامل 
الثبلثة ستعترب إجابة غَت دقيقة ألنك حصرتو يف عوامل ثبلثة وقد تكوف أقل.. ولكن التدديد ىنا يؤثر على الدقة  

أفضل يف ىذه اغبالة، فتقوؿ: ما العوامل اليت . وأشار إُف أف السؤاؿ اؼبفتوح 1990"دايلون"كما أكد ذلك 
 تعترب أكثر أنبية عند شرائك سيارة؟

 القبوؿ أو الرفض. سؤال نعم وال: 
 ىل توافق على سفر ابنتك دبفردىا للدراسة باػبارج؟  -
 ىل ىذا التقرير كامل؟ -
؟ -  ىل ربدد لعقد االجتماع الساعة الواحدة ظهر اليـو

 ف إجابتها بػػ: أوافق/ال أوافقن حار/بارد، عاِف/منخفض، غٍت/فقَت. ومن أنواع ىذه األسئلة اليت تكو 
 وىذه األسئلة عادة ال توضع إال للذين قرروا، أو ؽبم آراء، أو نعتقد أف أهنم يعرفوف اإلجابة.

 أسئلة المطابقة:  
 وىي األسئلة اليت تتطلب تقدًن معلومات واقعية مثل: 

 أين تعمل؟ -
 كم عمرؾ؟ -
 ما اظبك؟ -
 الساعة؟كم  -

 أين ستقضي اإلجازة الصيفية؟ يف الداخل أـ اػبارج؟
 األسئلة المفتوحة: .2

ىي األسئلة اليت تسمح للمتلقي باإلجابة عنها من أي زاوية. إذ توفر حرية أكثر للمتددث ليقوؿ ما يريد 
 وال رباصره يف إجابات ؿبددة.

              تعطي للمتددث فرصة ليفكر ويقدـ رأياعادة بكيف أو ماذا أو ؼباذا؟ وىي ؽبذا  والسؤاؿ اؼبفتوح يبدأ
 :أمثلتهاأو ملدوظة أو وصفا أو تعليقا أو توجيها.. وتشجع من مث على مواصلة اؼبناقشة واستمرارىا. ومن 

 كيف كاف رد فعلك؟ 
 ؼباذا تعتقد أف ذلك قد حدث؟ 
...؟    ماذا تفعل مساء يـو
 (1)ما خطتك للتعامل مع ىذا اؼبوقف؟ 
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 ما ىو األىم بالنسبة لك؟  
 ما رأيك يف السبلـ؟ 
 وقد تكوف األسئلة مفتوحة إُف ما ال هناية مثل:  
 أخربين عن نفسك؟ 
 ماذا عن ؾبمع األلومنيـو بنجع ضباي؟ 
 وىناؾ أسئلة مفتوحة ؿبدودة النهاية مثل: 
 أخربين عن ىواياتك؟ 
 ما رأيك يف ىذه الوظيفة؟ 

 مزايا األسئلة المفتوحة: . أ
 متلقي السؤاؿ يتكلم وننصت كبن فقط.ذبعل  
توفر لنا قدرا كبَتا من اؼبعلومات اليت يتطوع اؼبتددث بتقديبها.. فتغنينا عن اغباجة لطرح مزيد من  

 األسئلة.
تتسم بسهولة اإلجابة عليها.. و ال سبثل يف الوقت نفسو أي نوع من التهديد.. أو الرىبة للمتلقي..  

ع من األسئلة يف مقدمة أنواع األسئلة عند البدء يف اغبوار حىت يتدقق وؽبذا البد أف يكوف ىذا النو 
 االنسجاـ اؼببدئي.

تساعد يف التعرؼ على أفكار واذباىات اآلخرين ومشاعرىم وميوؽبم، ويف التأثَت أيضا عليهم وتوجيو  
 سلوكهم.

واؼبواقف  تساعد الشخص األخر على تركيز تفكَته وربفيز قروبتو للتوصل إُف حلوؿ للمشكبلت 
العويصة بكلمات من صنعو، كما أهنا تساعد على إثارة دوافع اؼبتلقي واىتماماتو من خبلؿ تشجعيو 

 على التأمل واالستكشاؼ لعميق ؼبوضوع السؤاؿ واختيار البدائل. 
 ينتج عنها نوادر وتصروبات يبكن اقتباسها، ومعلومات قد ال نتوقها. 
ابلة وتشجيعو على اغبديث، واختيار مقدار طوؿ تتيح الفرصة للمتددث للتدكم يف اؼبق 

 اغبديث،وؿبتوى اإلجابة، وىو ما يقتضي حسن إنصات السائل ومتابعتو لكل ما يقاؿ وتقييمو.
 تدعو اؼبتددث إُف التعاوف واؼبشاركة مع السائل. 
 تساعد يف بناء جو الثقة اؼبتبادلة بُت السائل واجمليب. 

 عيوب األسئلة المفتوحة: . ب
 متلقي السؤاؿ يف اذباىات الهتم السائل. قد يتددث 
 (1)تستغرؽ وقتا أطوؿ. 
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ربتاج إُف مهارة كبَتة من السائل لقيادة دقة اغبديث، دوف حدوث رد فعل سليب من اؼبتلقي.. وأيضا  
 أف يكوف ماىرا يف تسجيل اإلجابات.

 ربتاج إُف جهد أكرب من السائل يف التفكَت والصياغة. 
قد ذبعل اجمليب يعطي اجابة ـبتصرة بالنسبة لؤلسئلة اؼبفتوحة النهاية،  األقل ذكاء.غَت مناسبة للمتلقي  

 فبا يتطلب أسئلة أخرى.
 قد ذبعل اجمليب يستطرد يف ذكر معلومات ال صلة ؽبا دبوضوع اغبديث.. وىبتصر اؼبعلومات اؼبهمة. 
 دة بالتشتت.اإلجابات الطويلة دبا تتضمنو من اسًتدادات قد ال تكوف منظمة وتتسم عا 
 تظهر نقص اؼبعلومات عند اجمليب، وفهمو للمفاىيم أو للكلمات الواردة يف السؤاؿ. 

 أنواع األسئلة المفتوحة: ج. 
 واألسئلة اؼبفتوحة أنواع ـبتلفة.. وفيما يلي أمثلة لؤلنواع اؼبختلفة منها:

 أسئلة التنبؤ:  
؟  -  لو قبح ىتلر يف غزو العاَف، ما الصورة اليت كاف من اؼبمكن أف يكوف عليها العاَف اليـو

 أسئلة االفتراض: 
 اىرة ارتفاع معدالت زيادة السكاف يف مصر؟ظما الفروض اليت يبكن أف تقًتحها لتفسَت  -
 ؼباذا فشلت كثَت من الدوؿ النامية يف ربقيق اقبازات اقتصادية ضخمة؟ -
 التعميم:أسئلة 
 ؟1973يف عبارة قصَتة صف الوضع الذي كانت عليو مصر قبل حرب أكتوبر  -
يف ضوء دراستك ؼبشكبلت الدروس اػبصوصية.. حدد األضرار اليت يبكن أف تلدق باجملتمع  -

 من استمرار نفس ىذه الظاىرة؟
 أسئلة االستنتاج:

 ما الذي يبكن أف تستنتجو من سياسة مصر اػبارجية؟ -
 أف تستنتجو من خطاب السيد الرئيس األخَت؟ ما الذي يبكن -

 أسئلة تتطلب اقتراح أسلوب عمل:
 ما الذي يبكن أف تفعلو وزارة األوقاؼ لزيادة الوعي الديٍت لدى الشباب؟ -
 (1)كيف يبكننا التغلب على األمراض اؼبعدية خبلؿ أشهر الصيف؟ -
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 األسئلة العاطفية:
 وىي أسئلة هتدؼ إُف استكشاؼ ميوؿ وأحاسيس وعواطف اؼبتلقي للسؤاؿ.. اغبالية أو اؼباضية مثل: 

 ما ىي أحاسيسك كبو أبنك بعد أف تزوج؟ -
 دبا كنت تشعر عندما توفيت والدتك؟ -
 ؼباذا كنت تشعر بالكراىية كبو معلم اغبساب؟ -

النوع من األسئلة يعطي الفرصة للمتددث لبلستفاضة يف اغبديث، أما عندما نستخدـ صيغة ىل يف  وىذا
 السؤاؿ، يتدوؿ إُف سؤاؿ مغلق ويقدـ لنا اؼبتددث إجابة ـبتصرة مثل: 

 ىل ربب ابنك أكثر عقب أف تزوج؟ -
 مقارنة بين األسئلة المفتوحة و المغلقة:  .3

 ُت األسئلة اؼبفتوحة وبُت األسئلة اؼبغلقة ؾبموعة حقائق ىي:تشَت الدراسات اليت أجريت للمقارنة ب 
إف األسئلة اؼبفتوحة أفضل يف ؾباالت اإلستشارات الطبية واإلدارية.. والتفاوض واؼبقاببلت  

 الصدفية وغَتىا.. وذلك عندما نريد التعرؼ أكثر على شخصية اؼبتددث وأفكاره واذباىاتو.
يف اؼبقاببلت الصدفية وربقيقات النيابة، عند استطبلع آراء شاىدي العياف تفيد  األسئلة اؼبفتوحة  

يف اغبصوؿ على معلومات دقيقة.. ولكن يتفاضل أقل من اليت يبكن أف كبصل عليها من األسئلة 
اية ولذلك نوصي يف مثل ىذه اؼبوقف بضرورة البد 1985 "لوفتس"اؼبغلقة. كما انتهت إُف ذلك 

 بتوجيو أسئلة مفتوحة للدصوؿ على اؼبعلومات مث األسئلة اؼبغلقة الستخبلص التفاصيل األدؽ.
بُت طوؿ اإلجابة ونوع السؤاؿ.. فاإلجابات الطويلة ينبغي أف تكوف أسئلتها  1986 "جاكر"يربط  

ويلة من ذلك إُف أف األسئلة الط 1990 "ويلسون"مفتوحة أما القصَتة فأسئلتها مقفولة. وقد عزى 
 اتمل أف تتضمن عديدا من االحتماالت تقتضي من اؼبتلقي اإلجابة عنها.

إُف تكنيك يبكن أف يستخدـ مع األسئلة اؼبغلقة لئليباء بأف التفاصيل  1990" أولين"يشَت 
مطلوبة.. وذلك من خبلؿ استخداـ اؼبهارة  اللغوية  يف صياغة  السؤاؿ اؼبغلق وباستخداـ  إشارات 

ى السؤاؿ كأف تقوؿ: أنا مسلم بتفاصيل ىذا اؼبوضوع.. أو ىل يبكنٍت أف أسألك.. ومع سابقة عل
 ذلك فهناؾ احتماؿ منطقي بأال تزيد اإلجابة عن عدة كلمات.

 "تشالزسنيوارت"وللمقارنة بُت مزايا وعيوب كل من األسئلة اؼبفتوحة و اؼبغلقة. أنظر الشكل التاِف لػػ 
 (1)"وليامكاش".و
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 أنواع األسئلة وفقا لالتجاه:ثالثا: 
 تنقسم األسئلة وفقا لبلذباه إُف نوعُت:

 أسئلة ؿبايدة. .1
 أسئلة إوبائية و موجهة. .2

 المحايدة: األسئلة .1
وتندرج ربت الفئة األوُف كل أنواع األسئلة السابقة اؼبفتوحة واؼبغلقة، واالستهبللية واألولية والثانوية، وغَتىا 

 إقناعوأو توجيو من قبل السائل أو  إوباءمن األسئلة اليت تتيح للمجيب اإلجابة على السؤاؿ دوف أي تدخل أو 
 ؿبددة. إجابةلتقدًن 

 الموجهة:األسئلة اإليحائية أو  .2
تصاغ ىذه األسئلة وتعد بطريقة توحي للمتددث بالرد الذي تريده سواء أكاف احتماال متوقعا.. أـ تأويبل 
أـ تفسَتا أـ نتيجة.. وال يفيد ىذا النوع من األسئلة إال مع نوعيات معينة من اؼبتددثُت.. وذلك يف حاالت 

الكفاءة.. ولذلك ربتاج من السائل إُف االىتماـ بدراسة  اؼبقاببلت مع اػبائفُت واؼبًتددين.. أو الذين يفتقدوف
شخصية اجمليب، حىت يتدقق عندما يطرح مثل ىذه األسئلة من رد فعل اجمليب بشأهنا.. وىي أسئلة وليدة 

 اللدظة.. وليس من الضروري أف تصاغ يف صورة السؤاؿ اؼبباشر. 
قد يكوف مقصودا أـ غَت مقصود.. ضمنيا أـ  "كانيل"و  "كان"والتوجيو يف السؤاؿ اإلوبائي كما يقوؿ 

 صروبا.. شفهيا أـ غَت شفهيا.. اؼبهم أف اجمليب يفهم التوجيو.
 (1)أو موجهة وذلك بتعديل بسيط يف الصياغة: إوبائيةوكثَت من األسئلة اايدة يبكن ربويلها إُف أسئلة 

 :أسئلة موجهة  :أسئلة محايدة 
؟ -  يوما صبيبل؟ أليس ىذا - ما رأيك يف اعبو اليـو
 أنت ذاىب معنا.. أليس كذلك؟ - ىل تذىب معنا؟ -
كيف تشعر ذباه سياسة إسرائيل العدوانية كبو  - كبو العرب؟ إسرائيلىو شعورؾ ذباه سياسة  ما -

 العرب؟
أال تعتقد معي يف أنبية التضامن يف ىذا الوقت  - ما شعورؾ ذباه سياسة التضامن العريب؟ -

 بالذات؟
زيارتك آلثار األقصر ألوؿ ما انطباعك عند  -

 مرة؟
بالتأكيد.. فإف اإلنساف عندما يشاىد آثار  -

 األقصر ألوؿ مرة يشعر االنبهار؟
ىل تنفق أمواؿ صبعية ربسُت الصدة يف  -

 اؼبصارؼ اددة ؽبا؟
ألست معي يف أف أمواؿ اعبمعية ال توجو إُف  -

 مصارفها الصديدة؟ 
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 مقدمة السؤاؿ ذبعلو موجها أو موحيا.. مثل :وىناؾ عبارات استهبللية تستخدـ يف 
 طبقا لقانوف تنظيم اعبامعات فإف... 

 أظهرت الدراسات العملية أنو... 
 هبمع اػبرباء على .....  

اؼبطلوبة وإخفاء أحاسيسو اغبقيقة..  اإلجابةعلى مثل ىذه األسئلة يضطر اؼبتددث لتقدًن  اإلجابةوعند 
 وىذه اإلجابة قد ال تكوف ىي اإلجابة الصديدة ولذلك هبب اغبذر عند استخداـ ىذا النوع من األسئلة.

 ويندرج ربت فئة السؤاؿ اإلوبائي نوعاف آخراف من األسئلة نبا: 
 األسئلة االستفزازية: . أ

لضرب على الوتر اغبساس.. وهبب أف تستخدـ وىي أسئلة تعتمد على إثارة انفعاؿ الشخص اآلخر وا
 مثل: حبرص شديد وبدوف انفعاؿ من السائل..وقد ال تعطي اإلجابة الصديدة

 ىناؾ من يقوؿ أنك تتدامل على.. بدوف وجو حق فما رأيك يف ذلك؟
يرى البعض أنك قد أخذت أكرب من حجمك وأنك عدًن اؼبوىبة واػبربة بصورة ال ذبعلك مؤىبل النتقاد 

 بلف.. ردؾ على ذلك...ف
 األسئلة االستدراجية: . ب

وىي مثل األسئلة اإلوبائية واالستفزازية تدفع اؼبتددث يف اذباه إجابة معينة، ونلجأ إليها  عند عدـ تعاوف 
اؼبتددث أو مراوغتو، وتستخدـ عادة يف ااكمات ويف األحاديث الصدفية مع كبار اؼبسئولُت النتزاع اإلجابات 

 نريدىا.اليت 
ومن ذلك سؤاؿ زعيم سياسي يريد القياـ يف رحلة سرية خارج الببلد وىبفي ذلك عن وسائل اإلعبلـ 

 فيسألو ارر: 
 ولكنك قمت بتأجيل صبيع مواعيدؾ وارتباطاتك اليت كاف من اؼبقرر أف تقـو هبا خبلؿ األسبوع القادـ.

 ىل تقوؿ أنك ستزور بلدة.. خبلؿ ىذا األسبوع؟
 .نواع السؤال وفقا للغرضرابعا: أ

 تنقسم وفقا للغرض إُف أنواع عديدة أنبها:
 األسئلة المعرفية: .1

 وتتضمن األنواع الفرعية اآلتية:
 األسئلة اؼبعرفية: وتتضمن  

 أسئلة اؼبعلومات. (1
 (1)أسئلة حقائق. (2

                                                 
(1)

 . 95- 94اؼبرجع نفسو، ص  



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

107 

 
 أسئلة مفاىيم. (3
 أسئلة آراء. (4
 أسئلة دوافع. (5

 أسئلة التذكر. 
 األسئلة التفسَتية. 
 التطبيق.أسئلة  
 أسئلة التعريفات. 
 أسئلة التقوًن. 
 أسئلة الًتويج. 
 األسئلة اؼبتكلفة 

 وسنتددث عن كل نوع منها باختصار كما يلي: 
تعد أىم أنواع األسئلة على اإلطبلؽ.. واألساس الذي تنبثق منو باقي أنواع األسئلة األخرى. فمن خبلؽبا 

اآلراء والدوافع عرب طريف عملية االتصاؿ. لذلك فهي أساس تنساب اؼبعلومات واألخبار واغبقائق واؼبفاىيم و 
االتصاؿ الثقايف واغبضاري واؼبعريف بكافة أنواعو.. ويف كل ؾباالت قبدىا تشغل مساحة كبَتة، من اإلعبلـ 

 والدعوة والتعليم واإلدارة واالقتصاد وإدارة األعماؿ والسياسة...إٍف.
ستطبلع، والرغبة يف التعرؼ على كل ما يستجد يف البيئة وتليب ىذه األسئلة متطلبات غزيرة حب اال

ايطة من وقائع ومستجدات، وذلك كأساس للتكيف مع البيئة.. وعادة تستخدـ ىذه األسئلة أدوات االستفهاـ 
 اؼبعروفة: ماذا؟ مىت؟ من؟ كيف؟ ؼباذا؟ كم؟ ىل؟ ما؟ إُف أي مدى؟ 

أو األخبار أو اغبقائق أو اؼبفاىيم.. أو اآلراء أو الدوافع..  واإلجابة على ىذه األسئلة تقدـ لنا اؼبعلومات
 ومن أمثلة األسئلة اؼبعرفية يف ؾباؿ اإلدارة مثبل:

 ما خطتك للتعامل مع ىذا اؼبوقف؟ 
 ىل ىذا التقرير كامل؟ 
 ما الذي ال يعجبك يف الصنف األوؿ؟ 
 ؼباذا تعتقد أف على اؼبشًتي شراء بضاعتك بدال من الصنف اؼبنافس؟ 
 كيف يبكنك ربديث نظامك اإلدري؟ 
 ما التغَتات اؼبطلوبة لتطوير األداء؟ 
 كيف توصلت إُف ىذا األسلوب؟ 
 (1)ماذا هبوؿ خباطرؾ من ـباوؼ؟ 

                                                 
(1)

 .97-96اؼبرجع نفسو، ص  
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 ىل فكرت يف العواقب؟ 
 كم من الوقت يستغرؽ تنفيذ اػبطة؟ 

ى األخبار، حصر ؽبا من واقع اؼبمارسات اإلعبلمية للدصوؿ عل ويف ؾباؿ العمل الصدفي قبد أمثلة ال
زمن واقع ما تتضمنو ىذه الوسائل من أخبار وربقيقات وأحاديث صدفية وإذاعية وتلفزيونية.. فاؼبعلومات 
واألخبار اليت تتضمنها ىذه الوسائل ىي األساس شبرة ؽبذه األسئلة.. ولو توقفنا يوما عن استخداـ ىذه األسئلة ؼبا 

 وجدنا مادة تصلح لتقديبها إُف اعبمهور.
أيضا يف ؾباالت اؼبمارسات اؼبهنية اؼبختلفة كالتدريس الدعوة وااماة والنيابة والقضاء، ال يبكننا  وكذلك

 االستغناء عن األسئلة اؼبعرفية للوقوؼ على اغبقائق والوقائع اليت كبن بصددىا.
 أسئلة التذكر: .2

على التذكر ىي القدرة العقلية  ونقصد هبذه األسئلة تنمية القدرة على التذكر لدى اؼبتلقي.. ولذلك فالقدرة
  اؼبصطلدات الوحيدة  اؼبطلوبة لئلجابة على أسئلة ىذه الفئة، سواء كاف غرضنا تذكر اغبقائق النوعية، أو تذكر

 أو تذكر التقسيمات والتطبيقات واألنواع، أو تذكر الطرؽ واألساليب اؼبنهجية، أو تذكر اؼببادئ والتعليمات.
دة يف اؼبواقف اليت تقتضي تعليما، كما يف التدريس والدعوة.. وبعض ؾباالت وتستخدـ ىذه األسئلة عا

 اإلدارة، وأحيانا يف اإلعبلـ.
 ومن أمثلتها يف اجملاؿ التعليمي:

 كيف يبكنك  ربديد الشماؿ اعبغرايف ليبل أو هنارا؟ 
 مىت مت صلح اغبديبية؟ 
 ما اإليباف وما اإلسبلـ؟ 
 قياس الضغط اعبوي؟ما اسم اعبهاز الذي يستخدـ يف  

أما يف ؾباؿ الصدافة فنستخدـ السؤاؿ التذكري كمدخل عبذب انتباه اؼبتددث للدديث، وذلك بأنواع 
من األسئلة منها األسئلة التذكَتية.. نذكر فيها اؼبتددث دبناسبة عزيزة عليو أو دبوقف أثار اإلعجاب.. أو دبجاؿ 

 أو بذكريات مشًتكة بينكما.تفوؽ فيو.. أو دبقابلة سابقة التقيت بو فيها 
 السؤال التفسيري: .3

يعتمد عادة على ؼباذا؟ وكيف؟.. يف ؿباولة لتقدًن التفسَتات والتربيرات للوقائع واألحداث، ولكيفية 
حدوثها.. ويف إطار ذلك، قد نقارف بُت مواقف أخرى لنرى ما إذا كانت األفكار متطابقة أو متشاهبة أو ـبتلفة 

 اؿ ىنا يتطلب دليبل يدعم اإلجابة.أو متعارضة.. والسؤ 
                         وقد يهدؼ السؤاؿ التفسَتي إُف تفسَت األحداث للربط بُت السبب والنتيجة، أو للمقارنة

  (1)أو للتضمُت،

                                                 
 .99-98اؼبرجع نفسو، ص( 1)
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أو للتعميم االستقرائي باألدلة اؼبدعمة. وذلك بغرض إلقاء األضواء على األفكار واآلراء ووجهات النظر 

 واؼبعلومات والوقائع واألحداث.
 ويستخدـ السؤاؿ التفسَتي كلمات استفهاـ عديدة مثل: 

 ؼباذا؟ 
 مب تفسر؟ 
 ىل لديك تفسَتا؟ 
 كيف تفسر؟ 

 أسئلة التطبيق: .4
وىي أسئلة نستخدـ فيها خرباتنا ومعارفنا والنظريات اؼبختلفة غبل مشكبلت ؿبددة.. وىذه األسئلة        

 وتستخدـ بكثرة مثل: معروفة يف ؾباؿ التعليم
إذا أخذت القطار من االسكندرية إُف أسواف يف شهر مارس.. ما الغبلت الزراعية اليت تتوقع  

 رؤيتها يف اافظات اليت يبر هبا  القطار؟
 ما نوع اػبطة اليت ستتبعها للتغلب على الفريق اآلخر؟ 

 أسئلة التعريفات: .5
 واؼبصطلدات مثل:ىي األسئلة اليت هتدؼ إُف ربديد اؼبفاىيم 

 ماذا يقصد بالسؤاؿ؟ 
 وضح مفهـو االستماع؟ 
 ىل من الصواب تسمية اغبرب بُت دولتُت مستقلتُت ثورة؟ 
 ماذا يقصد باغبرب األىلية؟ 

 أسئلة التقويم: .6
ىذا النوع من األسئلة إصدار أحكاـ على قيمة األشياء والسلوؾ واالختيارات واألعماؿ  

ىذه األحكاـ، وذلك يف ضوء معايَت وشواىد وأدلة ؿبددة. ومن  واألفكار.. وإعطاء أسباب لتربير
 أمثلتها:

 ىل وبق غبكومات الدوؿ النامية أف تتمادى يف قبوؿ معونات الطعاـ من الدوؿ اؼبتقدمة؟ 
 ما اؼبشروعات اليت نظمتها أو صممتها؟ 
 كم وفرت أو كسبت شركتك من نقود؟ 
 (1)ىل كنت خبلقا مبدعا يف عملي؟ 

 
                                                 

 .101-100اؼبرجع نفسو، ص   (1)
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 الترويح:أسئلة  .7

وىي أسئلة نستهدؼ هبا الًتويح أو الت سلة أو النكتة واؼبداعبة، وأحيانا التهكم والسخرية ومن  
 أمثلتها:

 ما أغرب موقف مر بك يف حياتك؟ 
 لو َف تكن أستاذا جامعيا فهل كنت تتمٌت أف تصبح صاحب ؿبل كشري؟ 
 من ىو أفضل مهرج بُت العيب فريق ندي....؟ 

 :األسئلة المتكلفة .8
وىي األسئلة اليت نسأؽبا وال نريد إجابة عنها.. ألف اإلجابة معروفة مسبقا ولن تزيد عن صبلة عادية أو 
ألننا ننوي اإلجابة عليها.. ونقصد ىذه األسئلة عادة لشد انتباه اعبمهور أو لزيادة ما لديو من معلومات.. وذلك 

 مثل:
 من الذي ال يريد أطفالو أصداء؟ 
 ؟من ىنا يكره التعليم 
 (1)وىل ىناؾ من هباىر بعدـ الصبلة؟ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 .102اؼبرجع نفسو، ص  
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 .مهارة القراءةالمبحث الرابع: 
 مفهوم القراءة المطلب األول: 

 إف طرح سؤاؿ مثل: ما القراءة؟.. يبدو غريبا، ألف كثَتا من الناس لديهم أفكار غَت صديدة عن القراءة.
تطور ىذا اؼبفهـو خبلؿ النصف القرف األخَت. ويرى واإلجابة على ىذا السؤاؿ تقتضي الوقوؼ على مراحل 

الباحثوف والًتبويوف اؼبعاصروف أف مفهـو القراءة حاليا قد تطور عما كاف عليو قديبا. فاألحباث اليت أجريت على 
النواحي لفسيولوجية، مثل حركات العُت وأعضاء النطق  القراءة يف العصر األوؿ من القرف العشرين كانت تتناوؿ

 استجابات فسيولوجية ؼبا ىو مكتوب. ردإليها.. على أساس أف القراءة ؾب وما
مث جاء النصف الثاين من القرف العشرين، وبدأت األحباث العلمية تتناوؿ القراءة وانتقل بفضلها مفهـو 

ر. وذلك لكوف القراءة من دائرة اإلدراؾ البصري للرموز والنطق هبا إُف ترصبة ىذه الرموز إُف مدلوالهتا من األفكا
 القراءة عملية فكرية معقدة تستند على مهارات آلية واسعة.

مث تطور ىذا اؼبفهـو ليشمل ضرورة تفاعل القارئ مع النص اؼبقروء ونقده.. وذلك ليتمكن من اغبكم على 
 ما يقرأ واألخذ منو دبا يتقبلو عقلو وتقتضيو موازينو.

يقرأه القارئ وتوظيفو على شكل خربات ؼبواجهة اؼبشكبلت اليومية وأخَتا انتقل مفهـو القراءة إُف استخبلص ما 
 للدياة لبلرتفاع هبا يف اؼبواقف اغبياتية. أي أف القراءة أسلوب من أساليب النشاط الفكري يف حل اؼبشكبلت.

 وعلى ىذا فالقراءة كما انتهى إُف ذلك كثَت من الباحثُت ىي: 
اطها بالنشاط العقلي والفسيولوجي لئلنساف.إضافة إُف حاسة عملية فكرية عقلية شديدة التعقيد، ارتب 

 البصر، وأداة النطق، واغبالة النفسية.
وتتضمن عمليات اإلدراؾ البصري للرموز اؼبكتوبة، وحلها وفهم معانيها، والربط بُت ىذه اؼبعاين واػبربة  

عليو، والربط بُت جنبات اؼبادة الشخصية دبا يساعد اإلنساف على الفهم والتدقيق فيما يقرأ، واغبكم 
 اؼبقروءة، واالستنتاج والتفاعل والتواصل واالنفعاؿ.

وىي أسلوب من أساليب الفكري يف حل اؼبشكبلت. يبدأ بإحساس اإلنساف دبشكلة ما، مث يأخذ يف  
َت القراءة غبل ىذه اؼبشكلة. ويقـو يف أثناء ذلك جبمع االستجابات اليت يتطلبها حل اؼبشكلة، من تفك

 وانفعاؿ.
، يتضح لنا أف لقراءة كنشاط تقـو على أبعاد أربعة ىي:  ومن ىذا اؼبفهـو

 التعرؼ والنطق. .1
 الفهم. .2
 (1)النقد واؼبوازنة. .3

                                                 
(1)

 .38-37اعبامعة األمريكية، بَتوت، )د.ت.ف(، ص ، تعليم مبادئ القراءة،صبدية عكاشة فارس 
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 حل اؼبشكبلت. .4

 وىذا التطور ؼبفهـو القراءة جاء نتيجة لعاملُت نبا:
والذي افًتض أف يكوف بقاع العلم يف القرف العشرين.  التطور االجتماعي الشامل الذي انتظم أكثر (1

للقراءة أنبيتها البالغة يف اجملتمع اغبديث، وأف تصدبها قدرة أعظم على فهم اؼبادة اؼبقروءة 
 واالستمتاع هبا.

ما كشفت عنو البدوث اغبديثة يف ميداف القراءة من آفاؽ جديدة اقتضت تغيَت نظرتنا إليها تغيَتا  (2
 جوىريا.

عملية إدراكية بصرية صوتية ؿبضة تستهدؼ التعرؼ على الكلمات والنطق ونتيجة ؽبذا التطور َف تعد القراءة 
هبا.. وإمبا أصبدت تفهما للمادة اؼبقروءة، وتأليفا لوحدات فكرية منها، واغبكم ؽبا أو عليها.. وتوظيفها لئلفادة 

 يف جوانب اغبياة اؼبختلفة.
 الذي يتسم بالصفات التالية: ونتيجة لذلك أصبح القارئ اعبيد طبقا للمفهـو اغبديث ىو القارئ

يقرأ جهرا وصامتا: فيفهم اؼبعاين اليت تتضمنها اؼبادة اؼبكتوبة ويستوعب ما فيها من أفكار باعتبار  
 أهنا وحدة ال تتجزأ إُف عبارات أو كلمات.

 يفكر فيما يقرأ ويبزجو خبرباتو السابقة.. ليخرج بذلك من القراءة خبربة جديدة ىي صباع اػبربتُت. 
يتأثر دبا يقرأ، ويتفاعل معو، وتثور يف نفسو مشاعر وأحاسيس. ومن مث ينقد ما يقرؤه، ويزف قيمتو  

 ووبكم لو أو عليو، وينتهي إُف قرار.
يطبق األفكار اليت حصل عليها من قراءاتو يف حل مشكبلتو وتوجيو نشاطو. وبذلك يكوف للقراءة  

 أثرىا يف تعديل أفكاره وسلوكو.
 ف بالقراءة حبا، حبيث تصبح ىوايتو اؼبفضلة.يقرأ، وكلما شغ 
 يقرأ بسرعة، وحبيث ال تؤثر ىذه السرعة على االستيعاب والفهم. 

وىكذا نرى أف عملية القراءة ليست عملية طبيعية وحسب، وإمبا تلزمها عادات ومهارات ينبغي أف 
 يبكن أف يبلكها الفرد يف اجملتمع تكتسب واذباىات ينبغي أف تتكوف.. فهي مهارة أساسية من أىم اؼبهارات اليت

اغبديث الذي أصبدت القراءة قيمة أساسية ؼبن أراد أف وبيا حياة كريبة.. ويغَت ىذه القدرة يستديل على الفرد 
أف ينتقل من مكاف إُف مكاف يف يسر وسهولة، كما أنو ال سبيل لو إُف تفهم اإلرشادات والتوجيهات والتعرؼ 

رة، إال إذا كاف قارئا.. والفرد القادر على القراءة اعبيدة يبلك الوسيلة لتوسيع آفاقو العقلية على األخبار بطريقة ميس
ومضاعفة خرباتو، والتزود من كنوز اغبكمة واؼبعرفة.. كما أهنا تلعب دورا كبَتا حياة اؼبواطن من حيث معاونتو على 

جاح أصبل دوف امتبلؾ ىذه اؼبهارة.. فوظائف النجاح يف عملو الذي وبًتفو.. ويف كثَت من اؼبهن ال يبكن الن
 (1)التدريس والدعوة والصدافة واإلعبلـ وغَتىا.. وظائف ال يبكن النجاح فيها دوف امتبلؾ مهارة القراءة.

                                                 
(1)

 . 40-39اؼبرجع نفسو، ص  
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 المهارات الالزمة للقراءةالمطلب الثاني: 

اعتاد الكثَت من الناس أف يبارس القراءة بصورة تلقائية.. ما عليو إال أف يبسك بالكتاب أو اعبريدة مث 
 هبلس مسًتخيا ويبر بعينيو مرور الكراـ على صفدات الكتاب أو اعبريدة. 

. فيناـ مستغرقا قرير العُت.  حىت يداعب جفنيو النـو
يف تنمية مهارات القائمُت باالتصاؿ وال يبكن اعتباره أداة التفكَت  وىذا اللوف من القراءة ال يبكن االعتماد عليو

 اغبر. وال وسيلة لتنمية اػبربات اإلنسانية.
فالقراءة عملية فكرية عقلية شديدة التعقيد.. ترتبط بالنشاط العقلي والفسيولوجي لئلنساف وحبالتو النفسية..     

  وز اؼبكتوبة.. ربتاج إُف حل ىذه الرموز وفهمها فهما دقيقاوربتاج إُف أكثر من ؾبرد اإلدراؾ البصري للرم
والتفكَت العميق، والقدرة على الربط بُت أجزاء اؼبادة اؼبقروءة.. ليتسٌت للقارئ االستنتاج والتفاعل والتواصل 

من واالنفعاؿ. وتتداخل يف أداء ىذه العملية حوس الفرد وقدراتو وخرباتو ومعارفو وذكائو. وؾبموعة أخرى 
 القدرات اليت ينبغي توافرىا لدى القارئ ليتمكن من القراءة اعبيدة وىي:

القدرة على النظر إُف الكلمات اؼبكتوبة وادراؾ النقاط األولية اؼبهمة يف اؼبوضوع دبجرد مرور النظر  
 عليها.

 القدرة على ترتيب وتنظيم اؼبادة اؼبقروءة. 
 وءة.القدرة على ادراؾ اؼبعٌت العاـ للمادة اؼبقر  
 القدرة على القراءة على التنبؤ بالنتائج. 
 القدرة على التميز بُت أجزاء وفصوؿ وتفريعات اؼبادة اؼبقروءة. 
 القدرة على نقد سبديص اؼبادة اؼبقروءة. 

وكل نوع من أنواع القدرات اؼبذكورة سابقا، وبتاج يف تكوينو إُف عدة مهارات ـبتلفة.. فلو أخذنا مثبل  النوع 
 القدرة على رؤية الكلمات اؼبكتوبة، لرأينا أف ىذه القدرة ربتاج يف تكوينها إُف مهارات عديدة منها: األوؿ، وىو

 اؼبهارة يف سبييز الكلمات اعبديدة. 
 اؼبهارة يف اإلدراؾ السريع للكلمة. 
 اؼبهارة يف إدراؾ وصبع الكلمات األساسية اليت تفيد اؼبعٌت اؼبقصود. 
 ال معٌت ؽبا. اؼبهارة يف حذؼ الكلمات اليت 
 اؼبهارة يف افظة على اؼبعٌت العاـ. 

وحينما نتكلم عن تنمية مهارة القراءة لدى القائمُت باالتصاؿ باعتبارىا األساس للنجاح يف جوانب اغبياة 
اؼبختلفة.. فإف ىذا يعٍت تنمية كافة القدرات اؼبتصلة بعملية القراءة، إضافة إُف تنمية مهارة السرعة يف القراءة 

 (1) اؼبقدرة اللفظية.. وذلك حىت نتمكن من توفَت اؼبتطلبات األساسية للقراءة،
                                                 

 . 14-13، ص 1966، دار النهضة العربية، القاىرة، سيكولوجية القراءةؿبمد صبلح الدين علي وآخروف،  (1)
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 واليت تساعد بدورىا على ربقيق األبعاد اآلتية: 

وىو عملية الربط بُت الصديح من األلفاظ و اؼبعاين.. والتعرؼ على اؼبعٌت اؼبقصود يف إطار  الفهم: .1
السياؽ.. والتعرؼ على اؼبعٌت الضمٍت أيضا، دبا يساعد الفرد على الربط بُت اؼبفاىيم واستخبلص 

 اؼبعاين.
ناقشة، و التفسَت، واؼبوازنة بُت : وتتمثل عملية نقد اؼبقروء يف مظاىر أنبها: إبداء الرأي الشخصي، واؼبالنقد .2

اآلراء اؼبختلفة، وذلك من خبلؿ تفاعل القارئ مع اؼبادة اؼبقروءة.. وىذا التفاعل يؤكد الفهم اؼبتكامل 
 الذي يؤدي بالتاِف إُف النقد السليم .

: فبعد فهم اؼبقروء بكل أبعاده يبكن للقارئ أف يستغل مادة القراءة يف حل مشكبلتو حل المشكالت .3
 ؼبهنية أو اليومية أوحل مشاكل ؾبتمعو.ا

فالقراءة اعبيدة إذف عملية ذىنية فكرية ىادفة لتدقيق أىداؼ ؿبددة وليست ؾبرد أداة للتسلية أو ؼبلء وقت 
الفراغ. إهنا عملية مثل القيادة، إذا توافرت لديك اػبربة والثقة الكافيُت، تستطيع السيطرة على مفردات القراءة، 

 ات اؼبختلفة لبلقًتاب من القراءة اؼبثلى، أو اعبيدة، واليت تساعدؾ على ربقيق أىدافك من القراءة.وتوظيف التقني
 وتتمثل التقنيات البلـز التعرؼ عليها للوصوؿ إُف القراءة اعبيدة يف ؾبموعة العوامل ىي: 

 التعرؼ على العملية الطبيعية للقراءة. 
 معرفة بيئة القراءة. 
 اغبصيلة اللغوية. 
 التعرؼ على مراحل عملية القراءة اعبيدة. 
 اختيار السرعة األمثل. 
 1ربديد األسلوب األفضل للقراءة. 

 طبيعة عملية القراءةالمطلب الثالث: 
لتطوير عادة القراءة السريعة الواعية البد لنا من فدص عملية القراءة للوقوؼ على العناصر اؼبؤثرة فيها  

 لتنمية مهاراتنا يف القراءة اعبيدة.كمدخل للسيطرة على ىذه العوامل، 
 والعناصر اليت تتدكم يف عملية القراءة كما انتهت إُف ذلك حبوث العلماء:

 حركة العين:  .1
عندما تقرأ، تتدرؾ العُت غرب السطر تلتقك كلمة أو صبلة مث تتوقف لفدصها.. وىذه الوقفة تسمى بوقفة 

تقرأ التثبت أو الرسوخ.. وىذه الوقفة من ربع إُف نصف ثانية، مث بعد ذلك تتدرؾ العُت.. ويف كل عملية تثبت، 
 (2).العُت كلمة أو ؾبموعة كلمات

                                                 
1

 .115اؼبرجع نفسو، ص  

 . 96، ص1994، الدار اؼبصرية اللبنانية للنشر والتوزيع، القاىرة ، تعليم القراءة للمبتدئينؿبمد ؿبمود رضواف،  2
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 ز عليها أو إدراكها يف كل عملية تثبت تسمى "امتداد"،أواتساع اإلدراؾ..وعدد الكلمات اليت يتم الًتكي

 وىذا االمتداد أو االتساع قد يستوعب كلمة واحدة، أو عدة كلمات أو سطرا بأكملو.
والطفل الذي يتعلم القراءة يتوقف أماـ كل كلمة، ويكوف االمتداد واتساع اإلدراؾ لديو ؿبددا بكلمة أو 

وكلما زادت مهارتو يف القراءة...كما قلت مرات تثبتو، وزاد مدى اإلدراؾ  فهو يقرأ ببطء.. ولذلك عدة كلمات،
 لديو.. أي أنو يستطيع بالتاِف أف يقرأ بسرعة أكرب،  ويستوعب ما يقرأه.

وكبن عندما نرغب يف التدرب على القراءة السريعة.. فبلبد لنا من زيادة مدى اليمُت لليسار وبدوف 
جرد مبلمسة أعيننا لؤلسطر.. ونًتؾ للعقل فرصة البدث عن اؼبعٌت ؼبا نقرأه.. بدال من الًتكيز على توقف.. أي دب

 الكلمات بصورة منفردة. 
 وىذا يعٍت أف القراءة الغَت جيدة والبطيئة إمبا ترجع إُف اػبطأ والبطء يف حركات العُت .

 عملية االرتداد: .2
القراءة، فالذي يقرأ السياؽ ونستوعبو كلمة.. وبعد عدة كلمات سنجد وىي مرتبطة باغبركة البطيئة للعُت أثناء 

أنفسنا نسينا ما قرأناه الحقا.. وىنا ربدث عملية االرتداد، أي العودة إُف قراءة ما سبق أف قرأناه السًتجاع معاين 
 الكلمات السابقة وربطها بالكلمات البلحقة ؽبا.. وىذا هبعل عملية القراءة أكثر صعوبة.

ذا فالقراءة البطيئة ال تضيع الوقت فقط ولكنها عملية الفهم أكثر صعوبة وىناؾ احتماؿ آخر، فالقراءة البطيئة وؽب
ذبعل سرعة العُت أقل معدؿ سرعة التفكَت.. وىذا الفراؽ الزمٍت هبعل العقل ينشط فيفكر يف أشياء أخرى أو يف 

  الشرود والسرحاف.أحبلـ اليقظة.. وىذا يعٍت بطء القراءة، ويؤدي أيضا إُف
 وعلى ىذا فالقراءة اعبيدة ىي القراءة السريعة.. والقارئ اعبيد ىو القارئ الذي يتميز دبايلي:

 اتساع إدراكي عاِف جدا.
 وقعات قليلة أثناء القراءة للتثبيت. 
 أف نشاطو الذىٍت مساير غبركات العُت. 
 القدرة على الفهم واالستيعاب أسهل. 

 الحصيلة اللغوية: .3
 د عنصرا أساسيا للقراءة اعبيدة السريعة.. وكلما زادت حصيلتنا اللغوية كلما ربسنت مقدرتنا على القراءة..وتع

وؽبذا فإف ضعف اغبصيلة اللغوية يعٍت زيادة عدد الكلمات اؼبعقدة أو غَت اؼبألوفة لنا.. فتكثر بالتاِف وقفاتنا أثناء 
 القراءة اولة استكناه عانيها.

ن العناية بزيادة حصيلتنا اللغوية كأساس لتنمية مهارة القراءة لدينا.. ويبكن زيادة حصيلتنا اللغوية من وؽبذا، البد م
خبلؿ سعة القراءة واالطبلع.. ومن خبلؿ اغبرص على استخداـ القاموس، وتعلم معاين الكلمات اعبديدة اليت 

 .1تقابلنا
                                                 

1
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 المؤشرات البيئية:  .4

النفسية واؼبزاجية، واغبالة الفسيولوجية للعُت.. وىي من العوامل اليت تؤثر وتشمل اؼبكاف واإلضاءة واغبالة 
 على فاعلية القراءة.

 أنواع القراءةالمطلب الرابع:
ا..يف ؾباالت بل ىي أساس لنجاح وانتظاـ فبارستنا ألعمالنأساسي ال يبكننا االستغناء عنو..القراءة نشاط 

جتماعي والتدريس واإلدارة، ويف ؾباالت العمل السياسي واالقتصادي واالاإلعبلـ والدعوة اغبياة اؼبختلفة..
فاألكثر من ذلك أنبية ىي اإلجابة عن سؤاؿ األحياف نتساءؿ.. ماذا نطالع؟.. وإذا كنا يف كثَت مناؼبختلفة..

يق أىدافنا من ؿبدد ىو: كيف طالع؟. وذلك للتعرؼ على الطريقة  اؼبثلى للقراءة.. الطريقة اليت تساعدنا على ربق
 القراءة، وعلى جعلها عملية مفيدة.

وباإلجابة على ىذا السؤاؿ ينبغي أف نتعرؼ على أنواع القراءة.. حىت زبتار الطريقة اؼبناسبة لنا، واؼبتوافقة مع 
 طبيعة ما نقرأ..

 تبار.وقبل أف كبدد أنواع القراءة.. فهناؾ ؾبموعة حقائق أساسية عن القراءة ينبغي أف توضع يف االع
إف القراءة ليست وسيلة ـبزنة لقتل الوقت مستورة ربت اسم موقر.. فمثل ىذا االنطباع هبعل اؼبرء  .1

يستخف باؼبطبوعات، ويقلل من احتفاظ الذىن دبرونتو. وإمبا ىي أداة للتفكَت، كما يقوؿ "أرنست 
لتسلية أو لتهيئة عقلك دمنية". فإذا أردت استخداـ الكتب كدافز للتفكَت فيجب أال تكوف كتبا جملرد ا

. بل أف ذبعلو على عكس ذلك ساىرا متيقظا.  للنـو
إف الكتب واجملاالت واؼبوضوعات اليت تستدق القراءة.. ىي تلك اليت تساعدنا على التفكَت.. أو بتعبَت  .2

آخر، ىي تلك اليت تًتؾ يف عقولنا صورا تظل حية باقية.. وىذه القراءة ذبعل "األفكار العظيمة تصعد 
وؽبذا فمشكلتنا ليست يف اختيار اؼبادة اعبيدة للقراءة، ولكن يف "فوفنارج". ن القلب" كما يقوؿ م

 ألف اغبياة أقصر من أف تتسع لكل ما نعتقد أنو جيد. -اختيار األفضل منها
إف الشرط األساسي ألية عملية عقلية صديدة يتمثل يف اإلحساس باؼبتعة والراحة.. ولذلك فالقراءة  .3

ىي القراءة اليت ذبعلنا نشعر باؼبتعة والراحة. ألهنا ربقق لنا اؼبشاركة واالندماج والتفكَت. وحب  الصديدة
االستطبلع.. ويف ىذه القراءة قبد أننا نشق طريقنا يف مثابرة بُت السطور، وبقدر متساو من االنتباه، أو 

يات الكتب، أو عناوين نلقي بنظرة عابرة على السطور والصفدات.. أو نكتفي بقراءة فهرس ؿبتو 
الصدف للوقوؼ على مضموهنا.. اؼبهم ىنا أف نطالع كما هنوى..وأف كبصل على اؼبتعة اليت نريدىا.. 

: إننا حريوف باإلسراع الشديد أو اإلبطاء  "بسكال"باإلسراع يف القراءة أو بااللتزاـ بالبطء.. يقوؿ
هما. يقوؿ من اغبماقة قراءة غَت اعباد بسرعة الشديد يف اؼبطالعة..ولكنو يوجو اللـو فقط لئلسراؼ في

 (1).االت كثَتة إذا قرأ بنشاط وحيويةبالغة، أما اعباد فيفيد يف ح
                                                 

 . 51- 50ؿبمد منَت حجاب، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
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فالقراءة بكفاءة مشكلتنا األساسية.. فمن خبلؽبا قبد يف حوزتنا وربت تصرفنا اليومي كثَتا من أفضل ما 

قولة وفهم ما نقرأ، طريقتنا لتدقيق الرضا الداخلي، فكرت فيو العقوؿ العظيمة.. كما أف القراءة بالسرعة اؼبع
والوصوؿ إُف مواقف متغَتة باذباه العملية الكلية للدياة وللتعليم.. وطريقنا للدصوؿ على البهجة واؼبتعة اػبالصة. 
وال يتدقق لنا ذلك إُف عندما نستخدـ قوانا البشرية. وؽبذا ال نشعر باؼبلل أو اإلحباط.. أما عندما نقرأ 
باسًتخاء..وبعدـ تركيز، أو ببلمببلة.. فسنفتقد اللذة وستفوتنا اػببلصة.. ألننا ال نضع أنفسنا يف خدمة ما نقرأه. 

 وألننا نقرأ بطريقة خاطئة، وال كبرص من خبلؿ عملية القراءة على استغبلؿ وقتنا بذكاء.
 :والقراءة على أنواع عديدة أىمها 

 القراءة الخاطفة أو السريعة:  .1
القراءة السريعة من اؼبهارات الضرورية لئلنساف اؼبعاصر ؼبواجهة طوفاف اؼبعلومات اليت أصبدت رباصره يف  
كل مكاف.. وىي مهارة أكثر من ضرورية للعاملُت يف حقوؿ االتصاؿ باعبماىَت، للوقوؼ على سبيل اؼبعلومات 

 لفة.اؼبتدفق، واالستفادة منو لتطوير آرائنا يف ؾباالت األعماؿ اؼبخت
والقراءة السريعة اػباطفة يقصد منها االىتداء بسرعة إُف شيء معُت.. كقراءة الفهارس وقوائم األظباء، 
والعناوين، وأرقاـ اؽبواتف يف دليل التليفونات.. وأيضا لتصفح الكتب والصدف، واجملبلت. وتعلم ىذه اؼبهارة 

وأننا نعطي الفرصة كاملة للعقل للبدث عن اؼبعٌت  يعٍت تدريب العُت على اغبركة بسرعة ودببلمسة عرب الصفدة،
 من عملية القراءة. بدال من عملية الًتكيز على كلمات متفرعة.

وَف تلق القراءة السريعة حىت السنوات األخَتة سوى اىتماـ قليل. وأخَتا مت إدراؾ اغباجة إُف القراءة     
غفاؿ أو إلقاء نظرة عجبل على أنواع معينة من اؼبواد أمر السريعة بسرعة معقولة.. واعتربت اآلف اغباجة لتعليم إ

 ىاما وضروريا.
كلمة يف الدقيقة لؤلفراد   250ومعدؿ القراءة السريعة مع الفهم كما أشارت إُف ذلك البدوث يبدأ من     

كلمة يف الدقيقة، فبن تعد القراءة مدخبل أساسيا ؼبمارسة   600إُف  500العاديُت. ولذوي الثقافة العالية من 
الرئيس األمريكي "جوف كندب" أعلى  وظائفهم. ويف حاالت خاصة يزيد معدؿ القراءة عن ذلك .. فقد سجل

كلمة يف الدقيقة الواحدة، ويرجع السبب يف اختبلؼ   1000معدؿ للقراءة يف الدقيقة، إذ وصل إُف معدؿ 
 سرعات القراءة عند الناس إُف عوامل عديدة منها: 

 صعوبة اؼبادة العلمية. 
 صعوبة أسلوب الكاتب. 
 رداءة اػبط أو الطباعة غَت الواضدة. 
 ج الرديء للمادة اؼبقروءة.اإلخرا  
 (1)استخداـ الكلمات والتعبَتات اؼبعقدة أو الصعبة أو الغَت مألوفة. 
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وليست اؼبشكلة ىي تعلم القراءة السريعة..علما بأف تعلمها شيء أساسي ال يبكن  االستغناء عنو 

لقراءة ، وبُت الفهم واإلدراؾ للعاملُت يف كثَت من اجملاالت.. وإمبا اؼبشكلة ىي يف عملية اؼبوازنة بُت سرعة ا
 واالستيعاب.

إف أفضل طريقة لتعلم القراءة ، مع السرعة والفهم ىي أف تقرأ بعقلك وليس بعينيك.. فالقارئ السريع 
الذي يقرأ كلمات وصبل .. وكل فرد يستطيع أف يتعلم زيادة سرعتو يف القراءة، وذلك بتقليل عدد مرات توقف 

الطريقة اؼبتبعة بعدد مرات التثبيت، اليت يبكن أف تقـو هبا العيناف ونبا سبراف عرب العُت على السطر.. ترتبط 
الصفدة. هبب أف يكوف ىدفنا تقليل عدد مرات الًتكيز وإطالة أتساع حركة العينُت. وسوؼ تزداد سرعة قراءتنا 

تتاحية وكيف مبيزىا عن اؼبادة يف أثناء تعلمنا لفعل ذلك بنجاح. وسنتعلم كيف نعرب الكلمات اؽبادية واعبمل االف
التوضيدية البدتة. سوؼ تؤدي تلك اػبطوات إُف زيادة سرعة القراءة زيادة كبَتة، وبدوف تقليل مسألة الفهم 

 األكثر أنبية.
والقراءة بسرعة ال تغٍت عن القراءة بدوف توقف.. وإمبا ربتاج لضبط سرعتك يف القراءة حسب غرضك 

للتفكَت فيما قرأت.. وفهم صلتو دبعرفتك السابقة.. وقد تأخذ مبلحظات وتدوهنا من منها .. وقد ربتاج للتوقف 
قرائتك.. كما أف القراءة السريعة ال تعٍت ىضمها أقل ؼبا يقرأ.. بل على العكس.. فالقراءة السريعة إذا تكررت 

ة أسرع. كما أهنا سبكنك من الًتكيز بدرجة أسهل، وتساعدؾ على الفهم بطريقة أفضل، وعلى التذكر بطريق
 تساعدؾ على التعرؼ على أغراض اؼبؤلف، وأىدافو من وراء ما كتبو.

والقراءة السريعة أسلوب نلجأ إليو كثَتا.. فندن ى نستطيع قراءة كل ما زبرجو اؼبطابع يوميا من صدف 
 غضوف وؾببلت وكتب. كما ال نستطيع إنباؿ كل ما تقدمو سباما..وقد نقرأ مع شاي الصباح عدة صدف يف

نصف ساعة، من خبلؿ القراءة السريعة، ونتعرؼ على كل ؿبتوياهتا تقريبا.. وذلك بتصفح صفدات اعبريدة أو 
اجمللة صفدة من أي مكاف باعبريدة وفقا لعاداتنا يف القراءة، ومن خبلؿ إلقاء نظرة فاحصة وسريعة على أعمدة  

..مستوعبُت العناوين، وأحيانا مقدمات اؼبوضوعات كل صفدة من أعلى العمود األوؿ وإُف أسفل العمود األخَت
الصدفية.. وال نقرأ فقط إال ما يتفق واىتماماتنا.. وىكذا يف خبلؿ عدة دقائق، نستطيع أف تقدـ تقريرا عن 

 أحداث اليـو ووقائعو، وأف نرتبها وفقا الىتماماتنا كبن، ال وفقا ؼبا عرضتو بو الصديفة.
واجملبلت والتقارير بسرعة.. فندن نتصفدها. مبر على صفدات الكتاب أو وكذلك عندما نقرأ الكتب 

التقرير الذي نقرأه مرورا سريعا.. نركز يف البداية أعيننا على منتصف الصفدة ونتنقل بأعيننا سريعا عرب سطورىا 
تتصل دبوضوع من أعلى وإُف أسفل وقد نركز على بعض الفقرات.. ونتجاىل صفدات، وردبا فصوال ال هتمنا، وال 

 (1)دراستنا..وقد نقفز عرب الصفدات لنقرأ اؼبلخص يف هناية الفصل، إذا كاف ىناؾ ملخصا.
 
 

                                                 
(1)

 .54-53اؼبرجع نفسو، ص  



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

119 

 
وللقراءة السريعة أيضا، اعتاد البعض تقليب الصفدات بطريقة عشوائية، وقراءة ما يصادفو من عناوين 

للكتاب وقراءتو، وقد يعود مرة  رئيسية وفرعية.. وتصفح الرسومات واػبرائط، والوصوؿ سريعا للملخص العاـ
 أخرى إُف اؼبقدمة، للتعرؼ على غرض اؼبؤلف من تأليف الكتاب.

ويف كثَت من األحياف تفيد قراءة صفدة فهرس اؼبوضوعات يف التعرؼ على اؼبوضوعات اليت يعاعبها 
ر القراءة السريعة يف تقييم الكتاب ومدى اتصاؽبا حباجاتنا من القراءة، كما تفيد البيانات الرئيسية للكتاب يف إطا

الكتاب وربديد ؾبالو.وذلك مثل اسم الكتاب، واؼبؤلف، والناشر، وتاريخ النشر، وسنة النشر.. فالكتاب الذي 
مثبل يف أحد ؾباالت علم النفس أو علـو االتصاؿ سيتضمن معلومات قديبة، خببلؼ الذي  1950نشر عاـ 
 د اذباه الكتاب من خبلؿ معرفة اسم اؼبؤلف.مثبل. كما يبكننا أيضا ربدي 1998نشر عاـ 

 ع:ا قراءة االستمت .2
من اؼبعروؼ أنو كلما كانت دائرة اإلنساف واسعة.. كانت فرصة القراءة االستمتاعية أكثر وأفر.. وىذا اللوف من 

ى ما القراءة يظهر مرتبطا بقضاء وقت الفراغ. وينبع من رغبة القارئ يف استطبلع النفس البشرية، والتعرؼ عل
 وبيط بو من ظروؼ حياتية ـبتلفة.

أو بدافع الرغبة يف االبتعاد عن الواقع..أو لبلستمتاع باالستجابات االنفعالية اليت تتمث يف مواقف يعانيها 
 اآلخروف. وباإلضافة إُف ذلك فهناؾ دوافع أرى مثل:

 إشباع ىواية من اؽبوايات  
 الرغبة يف معرفة الغريب من األشياء. 
 ثقافة الفرد يف كافة اؼبيادين.تعميق  

ومن ألواف القراءات اليت تليب احتياجات ىذا النوع من القراءة قراءة القصص والروايات وقصص اعبوانب 
اإلنسانية. وقصص اغبكايات الونبية واػبرافات والشعر.. وكتب الرحبلت، والكتب التارىبية.. وكذلك قراءة 

غبيواف، وطرائق معيشتو، والكتب عن األقطار األخرى.. ويدخل يف إطار اؼبوضوعات والكتب اليت تتناوؿ حياة ا
ىذه القراءة ما تتضمنو الصدف عادة من قصص اغبياة اإلنسانية، واغبوادث والطرائف والعجائب وأخبار 

َت.. وعادة اؼبشاىَت واجملتمع.. إٍف. والطابع العاـ لقراءة االستماع ىو القراءة السريعة.. اػبالية من التعمق والتفك
ما نقرأ بأعيننا قراءة صامتة.. ويف بعض األحياف قد تكوف قراءتنا جهرية لقدرهتا على مساعدتنا على سبثل اؼبعٌت 

 واإلندماج فيما نقرأ كما وبدث عندما نقرأ الشعر.
 القراءة التحصيلية: .3

ة، ويعترب ذلك من وجوه نشاطنا اليومي.. ىذا النوع من القراءة يرتبط دبطالب اؼبهنة اليت تنتمي إليها، وحبياتنا اؼبدني
 (1).وىي قراءة إلشباع احتياجاتنا إُف معلومات معينة.
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فما قد يعد غَت ؾبد يف نظر البعض، ويبر بو مرور الكراـ، ويكتفي بتصفدو.. قبد آخرين يقرؤوف نفس ىذه  

 اؼبادة بتمعن، ليصلوا منها إُف فائدة عملية، وذلك كاإلعبلنات مثبل. 
فالصدفي الذي يكلف بكتابة افتتاحية اعبريدة... يقرأ الوقائع و األحداث قراءة ربصيلية بتعمق.. واػبطيب 
الذي يعد خطبة اعبمعة أو اػبطبة السياسية.. والباحث الذي يبدث يف موضوع معُت.. وربة البيت اليت تقلب  

الذي سيتخذ قرارا مهما لتطوير اإلنتاج، يقرأ  كتب الطهي واإلرشادات اؼبنزلية.. تبدث فيها بعناية وكذلك اؼبدير
 أيضا بعناية كل ما يتعلق هبذا اؼبوضوع.

فالقراءة التدصيلية قراءة انتقائية.. وىي قراءة للبدث والدرس، نبدث يف موضوع معُت يتصل جبوانب حياتنا 
والقواميس، واؼبراجع العلمية اؼبختلفة. ونبدث عن اؼبعلومات اؼبتصلة بو يف الكتب والدوريات، ودوائر التعارؼ، 

 اؼبختلفة.. وال نقرأ فيها إال ما يتصل باؼبوضوع الذي هنتم بالوقوؼ عليو.
وىذه القراءة تتسم بالًتيث واألناة، فبا يساعد على تثبيت اغبقائق يف األذىاف، وعلى تفهم اؼبادة اؼبقروءة.. 

زباذ القرارات اؼبناسبة، أو لبناء اذباىاتنا وتكوين آرئنا والتفكَت اؼبستمر فيما تقرأ..وذلك الستيعاب اؼبعلومات، وا
 ذباه ما يواجهنا من قضايا ومواقف ومشكبلت.

 القراءة النقدية:  .4
وىي نوع من القراءة اؼبتأنية كما يقوؿ الدكتور"ؿبمد منَت ؿبدس" .. ألهنا تعتمد على التفاعل الفكري 

تاج إُف ما تقـو عليو عملية النقد من تفهم لؤلفكار، ووزهنا دبيزاف الناقد بُت القارئ واؼبادة اؼبقروءة. وىي لذلك رب
 اؼبنطق وتقويبها واغبكم عيها.

وىذه القراءة ضرورية لبناء الشخصية العملية للعاملُت يف حقوؿ االتصاؿ باعبماىَت، ولتطوير مهاراهتم 
 وتكوين أفكارىم وآرائهم العلمية. االتصالية

ندوف يف قصاصات أو مذكرات مبلحظاتنا النقدية على ما نقرأ.. ونقيم ما نقرأ.. ونبدث وأثناء ىذه القراءة قد 
يف مدى موضوعيتو أو ربيزه.. وما اتصالو دبا نود معرفتو..ومدى أنبية ما يقدـ لنا من معلومات.. وأفكار وآراء 

ب قصور فيما يتعرض لو وما قد تتضمنو من تناقضات. وكثَتا ما تكشف ىذه القراءة النقدية فجوات أو جوان
اؼبؤلف.. أو تستثَت يف نفوسنا أسئلة تدفعنا للبدث وللدراسة لئلجابة عليها، أو لسد الفجوات فيما كشفت عنو 

 يف إطار معرفتنا.
وىذا التدديد ألنواع القراءة ليس جامدا أو ثابتا.. فندن نًتاوح يف استخداـ ىذه األنواع كلها على مدى 

               اؼبادة نفسها اليت قد تقرأىا للتصفح أو االستمتاع .. قد تقرأىا، ىي نفسها، قراءة ربصيليةاليـو الواحد..بل إف 
أو قراءة نقدية، عندما تدخل يف ؿبيط اىتمامنا، وتتعلق دبشكلة أو قضية سنتجلى جوانبها، لتغَت الظروؼ ايطة 

 (1)بنا.
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اؼبعلومات أو كليهما.. فمن الضروري لنا أف نكوف علبل يقُت بأننا ال نقرأ وسواءا كنا نقرأ من أجل االسًتخاء أو 

جيدا؟ دبا فيو  جملرد تضييع الوقت. وإمبا ىدفنا ىو استغبلؿ وقتنا بذكاء.. وؽبذا فمن الضروري أف نتعلم كيف نقرأ
 تعة.الكفاية.. وأف كبرص على أف تكوف قراءتنا من أحل الفهم واإلدراؾ.. حىت وكبن ننشد اؼب

 .تحسين مهارة القراءة المطلب الخامس: 
حينما نتددث عن مهارة القراءة نتددث عن أنفسنا كمستقبلُت يف عملية االتصاؿ الكتايب.. ومهارة 
القراءة متعلقة دبدى قدرتنا من خبلؿ اؼبمارسة اعبيدة على استيعاب  النص اؼبكتوب والتفاعل معو وفهمو.. 

اؼبرسل.. مؤلف الكتاب أو كاتب اؼبقاؿ أو الرواية مثبل.. ومن خبلؽبما معا تتدقق وترتبط دبهارة الكتبة لدى 
أىداؼ االتصاؿ. فالقارئ ؽبذا عنصر أساسي.. فهو الذي هبعل للكتابة قيمة حقيقية وىدفا منشودا .ز وؽبذا  

 لديو.كانت عناية العلماء بالقارئ.. واىتمامهم بالعوامل اليت تساعد على ربسُت مهارة القراءة 
 ويبكننا أف قبمل ىذه العوامل يف النقاط اآلتية:

 تحديد األولويات:  .1
ربديد األولويات للقراءة خطوة أولية وىامة.. فبل يوجد إنساف على ظهر األرض يستطيع أف يلم بكل ما 

ف دبعدؿ كتاب يف دقيقة، وتتجاوز مع إرىاصات القر  1970كانت  يف عاـ   -زبرجو أفواه اؼبطابع من مؤلفات
بل أننا ال نستطيع حىت يف ؾباالت زبصصاتنا الدقيقة، متابعة سيل اؼبطابع اؼبتدفق -الواحد والعشرين ذلك بكثَت

 من الكتب والدوريات اؼبتخصصة.
وحىت إف رغب أحدنا يف ذلك، فلن هبد على امتداد عمره القصَت، كل الوقت البلـز لقراءة كل ىذا 

 اإلنتاج.
لوياتنا.. فهناؾ األكثر أنبية، فاألقل فاألقل وىكذا وعلينا كبتار دائما األكثر وؽبذا البد أف تكوف لنا أو 

أنبية، والذي يبثل لنا إلضافة جديدة، حىت ال هندر وقتنا بقراءة أشياء غَت مفيدة. وىذا إذا كنا نقرأ للدصوؿ على 
ب حياتنا اؼبختلفة، أو كنا نقرأ لنتعرؼ اؼبعلومات واغبقائق عن اعبوانب التطبيقية، أو اؼبتعلقة باىتماماتنا، أو جوان
 على آراء اآلخرين وأفكارىم لبلستفادة منها يف تكوين شخصياتنا وآرائنا.

أما إذا كنا نقرأ للمتعة وإلثراء الوجداف، فليس كل ما زبرجو اؼبطابع من قصص وروايات يستدق القراءة.. 
 والبد  لنا أيضا من اؼبفاضلة بينها.

لقراءة يتوقف على عوامل كثَتة.. فقد لبتار وفقا لبلىتماـ، أو االحتياج. وقد ترتب وربديد األولويات ل
أولوياتنا وفقا لشهرة الكاتب، أو شهرة النص. أووفقا العتبارات نفسية ووجدانية أخرى.. اؼبهم أف لبتار ما نقرأ.. 

 .1وأال نقرأ ما وبقق إشباعا لدينا
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 االنتباه أثناء القراءة: .2

نشاط عقلي يعٍت التغلب على تأثَت اؼبثَتات األخرى اليت تؤثر على الًتكيز وتشتيت االنتباه .. ألننا واالنتباه 
يبكننا االستجابة ألكثر من مثَت يف وقت واحد.. ويعترب عدـ االنتباه من اؼبعوقات اؽبامة اليت تؤثر على فاعلية 

لداعية أو اػبطيب أو اؼبعلم أو اؼبذيع لن يستطيع عملية القراءة.. وعلى عملية االتصاؿ بوجو عاـ.فاؼبدير أو ا
ربقيق اتصاؿ فعاؿ بينو وبُت صبهوره ما َف يكن ىذا األخَت منتبها لو.. ورجل اإلعبلف أيضا سيفشل ختما يف 
توصيل الفكرة اليت قصد اإلعبلف توصيلها إُف اعبمهور عن سلعة معينة ما َف هبذب ىذا إعبلف انتباه اعبمهور 

 نتباىهم لفًتة مناسبة، وذلك كمدخل إلثارة اىتمامهم بالسلعة.ويستأثر با
هبب  Span of Attentionوهبب لكل من يهدؼ إُف ربقيق اتصاؿ فعاؿ أف يعرؼ أف ىناؾ انتباه    

مراعاتو بالنسبة لكل فرد حىت ال ينصرؼ عن االتصاؿ..فعند االستماع للمداضرة مثبل هبب أال تطوؿ ااضرة 
ل صبهور السامعُت.. وعند القراءة ىناؾ مدى معُت..فندن ال نستطيع الًتكيز يف القراءة سوى أكثر فبا وبتم

ؿبددة وكبتاج بعدىا إُف راحة الستكماؿ عملية القراءة. ويبلحظ أف مدى االنتباه ىبتلف باختبلؼ األفراد 
 نبيتو.وباختبلؼ ظروفهم، ومراحل مبوىم، وباختبلؼ موضوع القراءة نفسو.. ووفقا لدرجة أ

فاالنتباه مهم لنجاح عملية القراءة.. ألنو يعٍت الًتكيز..كما أف عدـ االنتباه ينتج عنو كثَت من الفشل. ولكن 
 يبكننا تعلم مهارة الًتكيز أثناء القراءة.

 "ىاري شو"وللتغلب على ىذه اؼبشكلة توجد ثبلثة اقًتاحات تعاوننا على ربقيق ذلك وىي كما اقًتحها 
 تاِف: على الندو ال
قم جبهد معتمد لتنمية إرادة القراءة بانتباه يقظ.. أدفع نفسك باىتماـ أكرب إُف الصفدة اليت  

أمانك.. قل لنفسك إنك تستطيع أف تسيطر على اؼبادة اليت أمامك.. استمر يف التأكيد لنفسك 
تكسب  بأنك تتوقع بثقة أف تفعل ذا جيدا.. إف حديثك اؼبوحي إُف نفسك هبذه الطريقة هبعلك

 الصراع.
كلل بضع دقائق..توقف عن القراءة لبعض ثواف أو لدقيقتُت. أغلق عينيك للدظة.. افعل شيئا ما..  

قف مثبل ؼبدة عشر ثواف.. لكن ال تنصرؼ ؼبدة أطوؿ حىت ال ذبعل ذىنك ينصرؼ إُف أمور 
أخرى إُف أخرى.. وتنسى  اؼبهمة اليت بُت يديك.. سوؼ تساعدؾ ىذه الوقفة على الرجوع مرة 

 اؼبهمة اليت بُت يديك بانتباه وشغف متجددين.
استمر يف ؿباولة الًتكيز بشدة على ما تقرأ، واستمر يف تلك ااولة يوما بعد آخر..قد تكوف النتائج  

ضعيفة أوال.. لكن يف أثناء قراءتك بًتكيز أكرب أسبوعا بعد أسبوع سوؼ تصبح اؼبهمة أسهل وأكرب 
 1طبيعية.
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 قرأ:أفهم ما ت .3

أشرنا قبل ذلك إُف أنبية الفهم، والشك أف تركيز االنتباه أثناء القراءة ىو اؼبدخل األساسي لفهم ما 
تقرأ..ولكن إذا أردنا أف ننمي مهارة الفهم للمادة اؼبقروءة لدينا.. فهناؾ خطوات ؿبددة تساعدنا على ذلك 

 وىي: 
 فقا لغرضنا من القراءة.القراءة بالسرعة اؼبناسبة لطبيعة اؼبادة اؼبقروءة..وو 

 فبارسة القراءة مع التفكَت فيما نقرأ. 
االىتماـ برصد اإلستجابات الناشئة عن القراءة مع التفكَت فيما يقرأ..سواء أكانت عبارات تكتبها، أو  

مبلحظات تدوهنا، أو ملخصات..وسواء وافق ما نقرأه اذباىاتنا أوخالفها..فاؼبهم ىو التعرؼ على 
لضماف أال تعمل ىذه االستجابات كمعوؽ لبلتصاؿ عند عدـ رضائنا..أ, تدفعنا إُف فهم االستجابة 

 اؼبضموف بطريقة ؿبرفة أو االبتعاد عن اؼبوضوعية.
تنمية الرغبة يف تذكر ما نقرأ..فوجود ىذه الرغبة هبعلنا وكبن نقرأ نربط كل فقرة بأخرى، وكل فكرة رئيسية  

نتهاء الفقرة أو الفكرة ونتساءؿ يف أنفسنا عما نتددث؟...ماذا بأخرى..وهبعنا نتوقف ثواين عند ا
نقوؿ؟..أو ماذا  تقصد؟..ونأخذ اػببلصة معنا إُف الفقرة التالية..ونرتب ما نستخلصو يف مبوذج أو 
ملخص لو معٌت.. وتنمية الرغبة يف التذكر ترتبط بتنمية اغبوافز..ويبكننا أف نوجد اغبوافز ألنفسنا  

بة واالحتياج للمعلومات لضماف التفوؽ والنجاح يف العمل..أو لشغفنا هبا..أو لتجنب كالشعور بالرغ
اإلحراج..فندن ال نتذكر األشياء اليت ال نشعر االىتماـ لتذكرىا..ولذلك فالعبلقة بُت التذكر واالذباه 

د تركيزنا للدظة كبو القراءة مهم لتنمية القدرة على التذكر..وتواجهنا ىنا مشكلة االرتداد، فعندما نفق
أثناء القراءة أو ننشغل دبؤثر آخر سواء داخلي أو خارجي..قد مبر بأعيننا على كلمات أو فقرات دوف أف 
نعَتىا اىتماما النشغالنا عنها، وعندما نتوقف لنتذكر ما قرأناه..قبد أنفسنا َف نستوعب شيئا..أو 

تداد أوالنكوص..فنعود إُف ما قرأناه مرة استوعبنا ما قرأناه بصورة مشوشة..وىنا مبارس عملية االر 
أخرى..وكثرة عملية االرتداد تؤثر على عملية القراءة..ولذلك فممارسة التذكر واالنتباه أثناء القراءة ذبنبنا 

 االرتداد اؼبستمر. ويوفر لنا ما قد يضيع من وقت يف إعادة القراءة واؼبعاناة مرة بعد أخرى.
 الكلمات اليت ال نفهم معناىا.استخداـ القاموس للتعرؼ على  
 التعرؼ على األفكار الرئيسية والفرعية. 
 دراسة اؽبوامش والرسـو واػبرائط والرسـو البيانية اؼبصاحبة. 
 (1)البدث عن التلميدات واؼبعاين الغامضة. 
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 توفير البنية المناسبة: .4

وؽبذا فمن الضروري تعلم السيطرة  رسو.وتتضمن بنية القراءة عوامل عديدة تؤثر على فاعلية القراءة كنشاط مبا
 على ىذه العوامل، حىت نضمن فبارسة ىذا النشاط بفاعلية، ونضمن ربقيقو ألىداؼ وىي:

 تبليف تأثَت اؼبشكبلت الشخصية أو العامة:  
يعاين من فاإلنساف عندما يعاين من مشكبلت متعلقة بالعمل أو بعبلقتو بأفراد أسرتو أو بزمبلئو وجَتانو.. أوعندما 

مشكبلت مادية.. فهذه اؼبشكبلت ستؤثر ببل شك على مدى انتباىو وتركيزه أثناء القراءة..وخباصة اؼبوضوعات 
اعبادة، أو اؼبوضوعات اػبفيفة.أما القراءة لغرض االستمتاع، كقراءة القصص والروايات، فردبا تكوف أنست لو يف 

 ؤثرات اؼبعوقة للقراءة.ظل ىذه الظروؼ..بل قد تنجح يف انتشالو من ىذه اؼب
خببلؼ مشاعر  فاإلحساس بالراحة والسعادة واؽبدوء يعمل كعامل مساعد للقراءة. الحالة المزاجية:  

 الضيق واالكتئاب والقلق اليت ربوؿ دوف الًتكيز واالندماج واالستيعاب للمادة اؼبقروءة.
..وكذلك  وقدر مصداقيتها و مدى قيمتها..فاالذباىات السالبة كبو اؼبادة اؼبقروءة أ االتجاىات السالبة: 

افتقاد الثقة يف الكاتب..والشعور بعدـ مصداقيتو..هبعلنا نأخذ موقفا سلبيا حىت قبل قراءة اؼبضموف..وكذلك إذا 
ما كانت لدينا تصورات مسبقة وتعصبنا ؽبا..فهذا التعصب للرأي سيجعلنا نتسم بالسلبية إزاء ما نقرأ. وبالتاِف 

نفسنا الفرصة اغبقيقية لبلستيعاب والفهم..وقد ال نقرأ أصبل ىذه اؼبادة..أو نقرأىا ونفهمها وفقا فلن نوفر أل
 لتصوراتنا ووجهة نظرنا كبن.

 الوضع السليم للقراءة: 
ؼبمارسة القراءة اؼبطولة، ولنتجنب اإلجهاد والشد العضلي، وخباصة عند قراءة اؼبوضوعات اعبادة، فإف اعبلوس يف 

لى كرسي إُف اؼبائدة وتوفَت اإلضاءة اؼبناسبة..وهتوية اؼبكاف..والتخلص من اؼبؤثرات البيئية وضع معتدؿ ع
األخرى،كأصوات اآلالت واألجهزة وألواف الضوضاء األخرى، وكذلك االحتفاظ بدرجة اغبرارة اؼبناسبة 

 للمكاف..من العوامل اليت تزيد من فاعلية وتأثَت القراءة.
اء القراءة إُف كرسي مريح،أ, كرسي ىزاز،أ, االستلقاء على الفراش، أو النـو على وخببلؼ ذلك فاعبلوس أثن

إذا ما كانت قراءتنا مطولة ذبعلنا نشعر باإلجهاد والشد  فهذه األوضاعاألرض..كما يفضل البعض أثناء القراءة 
حاؿ فإف الشعور بذلك قد بالصداع وإضبرار العينُت أو باآلَف فيهما..وعلى أية  العصيب.كما قد ذبعلنا نشعر

يكوف نتيجة لعدـ ازباذ الوضع السليم للقراءة..فتعدؿ فورا من وضع جلستك أو اإلضاءة أو اغبرارة أو 
التهوية..وإذا استمر الشعور بالصداع وإضبرار العينُت..فقد يعٍت ذلك أنك ربتاج إُف راحة بعد اإلجهاد أو إُف 

 يوف أو صانع النظارات.عبلج..فبادر بالذىاب فورا إُف طبيب الع
 (1)استخداـ األسلوب األمثل  للقراءة: 
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 والطريقة اؼبثلى للقراءة كما حددىا العلماء تتضمن خطوات عديدة.. وبددىا البعض يف أربع خطوات:

 ىي اؼبسح والبدث وااللتقاط واؼبراجعة، ويرى علماء آخروف أهنا تتضمن خطوات ىي: 
 المسح: -

وىو عبارة عن قراءة عابرة للكتابة أو الوثيقة..تتوقف العُت فيها أماـ العناوين أو مقدمات الفصوؿ 
وهنايتها..ومقدمة الكتاب وخاسبتو، وأماـ الصور والرسـو البيانية وفهرس اتويات، وأحيانا بعض اعبمل والفقرات. 

.وىي جزء جوىري يف عملية القراءة وىذه الطريقة وىذه القراءة تزودنا بفكرة عامة عن اؼبوضوع بأسرع ما يبكن.
نستخدمها كثَتا يف حياتنا اليومية عندما نبدث عن رقم تليفوف يف دليل التليفونات أو عن اسم قائمة أو سجل 

 ؿبدد..وكذلك أيضا للتعرؼ على ؿبتويات الصدف اليومية يف نظرة سريعة. 
 الفحص: -

تساعد يف تقييم اؼبوضوع ونقده والتعرؼ على الفكرة الرئيسية وىي قراءة بًتكيز أكثر من السابقة، 
للموضوع وفهم واستيعاب اذباىو العاـ.ونستعُت لتدقيق الًتكيز بأسلوب األسئلة..فنسأؿ أنفسنا خبلؿ 
اؼبسح الشامل للنص عن اؼبوضوع وكيفية عرضو ومدى سبكن الكاتب من ربقيقو ىدفو..وىل اؼبوضوع 

يشملو؟..وىل قدـ الكاتب جديدا؟..وىل تضمن وجهات النظر اؼبختلفة حوؿ تضمن ما كاف ينبغي أف 
 اؼبوضوع؟.

ومن خبلؿ ىذه القراءة تتضح لك طبيعة اؼبضموف، واذباىو البنائي، ومدى أنبيتو بالنسبة لك كخطوة 
 لبلنتقاؿ إُف اؼبرحلة التالية وىي القراءة:

ءة اؼبوضوع ككل،أو قراءة مبدث على ضوء اػبطوة السابقة، ازبذت قرارؾ بقرا القراءة: -
منو،وأصبدت على استعداد للتعامل مع النص..ولكن يبلحظ أنك  قد تعرفت على فكرتو الرئيسية، وعلى 
األجزاء اؼبهمة، واألجزاء األقل أنبية..وؽبذا سيختلف أسلوبك يف القراءة سرعة وبطأ حسب تقديرؾ ألنبية 

انية وثانية لفهمو والتعرؼ على األفكار الرئيسية واألفكار الفرعية اؼبادة.وأحيانا قد تعاود قراءة النص مرة ث
فيو..وذلك كخطوة لفهم النص واستيعابو كامبل..ويراعي ضرورة االىتماـ ىنا بالرسـو واعبداوؿ والصور، 
وفهم دالالهتا وصلتها باألفكار الرئيسية، ويبلحظ أف الفكرة الرئيسية للنص قد كبصل عليها من اعبمل 

 تتاحية يف فقرة البداية وأيضا من الفقرة اػبتامية.االف
ويف ىذه اؼبرحلة من القراءة اعتاد البعض تدوين مبلحظاتو، وما قد يعن لو من أفكار على ىامش 

،أو عبلمات ذات دالالت معينة تتطابق مع ما األجزاء، أو يضع إشارات، أو خطوطالنص..وقد يلخص بعض 
 (1)فهمو من النص.
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حاوؿ أف تسًتجع األفكار  ..ومن أنك بفاعلية. وىو ؿباولة للتأكد فبا استوعبو االسترجاع: -

وإذا كنت ال تستطيع، فهذا ي عٍت أنك َف تقرأ بفاعلية..ويبلحظ  الرئيسية، والتفاصيل اؼبدعمة..
 وضع عملية االسًتجاع يف االعتبار أثناء القراءة هبعلك تركز أكثر ، وتقرأ بفاعلية أكثر.

 المراجعة:  -
وىي خطوة ضرورية تفيد يف التأكد من أنك َف تفقد شيئا جوىريا أثناء القراءة،وتساعدؾ على التثبت 

 من األفكار غَت الواضدة، أو اؼبشوشة،وإلعادة قراءة ما َف تستطع تذكره خبلؿ مرحلة االسًتجاع.
كما -القراءة السريعة وبالتدرب على إتباع اػبطوات السابقة، مع االلتزاـ باعبوانب اػباصة بتنمية عادة

 يبكنك أف تصبح قارئا جيدا.  -أشرنا إُف ذلك سابقا
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 مهارة الكتابةالمبحث الخامس: 

 أىمية مهارة الكتابةالمطلب األول: 
كبن ال نتعلم الكتابة إال بعد أف نكوف قد تعلمنا مهارات االستماع واغبديث والسؤاؿ والقراءة..ونبذأ يف 

ىذه اؼبهارة مع بداية اإللبراط يف السلك اؼبدرسي..وعلى الرغم من أف برامج التعليم يف كل دوؿ العاَف تقريبا  تعلم
توُف عناية خاصة لتعلم الكتابة..إال أف من أف برامج التعليم ؼ يكل دوؿ العاَف ت قريبا توُف عناية خاصة لتعلم 

ة وما بعدىا، يشكوف من عدـ القدرة على عرض أفكارىم أو الكتابة..إال أف الكثَت منا،وحىت اؼبرحلة اعبامعي
 التعبَت عنها..

وتظل ىذه الشكوى قائمة بعد االنتقاؿ إُف ميادين العمل اؼبختلفة..إذ يظل عدـ القدرة على الكتابة 
 الواضدة عائقا دوف ربقيق االتصاؿ الفعاؿ..فمهارة الكتابة ضرورية لكتابة اػبطابات واؼبذكرات والتقارير
والنشرات واؼبلصقات والكتيبات.كما أهنا ضرورية إلصدار وإلعداد الكتب والصدف واجملبلت.وأيضا إلعداد 

 نصوص األحاديث اإلذاعية والتليفزيونية اؼبباشرة.وإلعداد نصوص اػبطب واؼبؤسبرات وااضرات واالجتماعات.
اتنا اليومية ال يبكننا االستغناء عن فخبلؿ العمل اليومي يف ميادين األعماؿ اؼبختلفة.وخبلؿ دورات حي

 الكتابة..وال يستطيع أحد أف يقلل من شأف الكتابة يف وقتنا اغباضر.
فهي ربتل جانبا كبَتا من حياتنا.وتأخذ قسطا كبَتا من نشاطنا اليومي..وكل منا يصرؼ جزءا كبَتا من 

يفوؽ اػبياؿ تصور كمية األوراؽ اؼبكتوبة يف نشاطو، إما ناقبل ألفكاره كتابة، وإما قارئا ؼبا ىو مكتوب..ولعلو 
صور شىت، وكلها تتناوؿ اغبياة اإلنسانية يف صبيع جوانبها اؼبادية واؼبعنوية..ترتبط دباضيو، وتصوغ حاضره، وزبطط 

 مستقبلو.
وقد عرؼ اإلنساف الكتابة منذ زمن بعيد. وعمل  على تطويرىا حىت وصلت إُف الصورة اليت نعرفها 

يف البداية بعجزه عن تذكر األحداث والتواريخ واألعداد فعمل على تدوينها يف صورة ثابتة، ليتمكن  اآلف...شعر
من الرموز –أي اللغة –من االحتفاظ هبا والرجوع إليها كلما دعت اغباجة..فتوصل إُف ربويل الرموز الصوتية 

مرحلة تالية يف استخداـ اللغة كوسيلة السمعية إُف رموز بصرية يبكن تسجيلها بالنقش أو الرسم.أي أهنا سبثل 
 لبلتصاؿ.إذ أف اللغة نشأت منطوقة أوال، ولذا فإف اغبديث كاف وما يزاؿ األساس األوؿ الستخداـ اللغة.

 وتتميز الكتابة عن اغبديث أو االتصاؿ الشفاىي دبزايا عديدة:
جياؿ اؼبتعاقبة إف الكتابة ال تنمدى على مر األياـ والسنُت.وىي لذلك أقدر على ربط األ .1

بًتاثها.فاغبديث الشفهي قد يتناقل لفًتة من الزمن،ولكن من اتمل جدا أف ينساه الناس وىو يتناقلونو 
 من جيل إُف جيل.

إف الكتابة أكثر أمانة على النص من اغبديث الذي قد تتاح الفرصة للتشكيك يف دقتو وصدة نسبتو إُف  .2
 صاحبو.

 ة إُف عدد أكرب من الناس فبا ينتجو اغبديث.تعمل الكتابة على نقل اؼبعلوم .3
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 تسمح الكتابة باعبوع إُف اؼبعلومات وقت اغباجة. .4
تسمح بتوصيل صبيع اؼبعلومات اؼبراد إيصاؽبا، سواء أكانت تعليمات أـ أوامر أـ بيانات أـ إحصاءات،  .5

 وتقديبها بصورة تفصيلية واضدة، وبفاعلية إُف أفراد اعبمهور اؼبقصود.
 األنبية للكتابة، إال أف اغبديث يتفوؽ عن الكتابة يف عدة نواح:ورغم 

فالكتابة أصعب من  اغبديث..وليس أدؿ على ذلك كما أشرتا سابقا أف الطفل يتعلم اغبديث يف وقت  
مبكر يف حياتو..ويتأخر تعلمو للكتابة عدة سنوات قد تصل إُف عشر سنوات ، ليتمكن من استخدامها  

 اآلخرين.كوسيلة لبلتصاؿ مع 
 إف الكتابة عملية بطيئة تستغرؽ وقتا وجهدا أكرب بكثَت فبا يستغرقو اغبديث. 
 إف الكتابة عملية باردة يف معظمها، إذ ينقصها الدؼء واغبيوية اللذاف ربسهما يف اغبديث. 

والتعليمات إُف فعندما نتددث مثبل يف ؿباضرة أو ندوة أو اجتماع، أو نتنافس مع اآلخرين أو نلقي باألوامر 
اآلخرين، أو لبطب، فندن كبتاج إُف اكتساب مهارة التعبَت عن أفكارنا شفويا..وإُف القدرة على استخداـ التعبَت 
الوجهي واعبسمي ولغة اإلشارات ونغمة الصوت كمستويات للتعبَت عن اؼبعٌت اؼبقصود..ورغم كل ىذه اؼبهارات 

ها بتلقائية وعفوية وسهولة أكثر، فبا نشعر بو عندما مبارس االتصاؿ البلزمة للتعبَت الشفاىي، إال أننا مبارس
الكتايب..فكتابة اػبطابات والتقارير واؼبذكرات واؼبقاالت وغَت ذلك من اؼبواد اؼبكتوبة شيء ـبتلف سباما، وأكثر 

 صعوبة.
ب كتايب.أي كبوؽبا من باب ألننا ىنا سنفرغ األفكار واؼبعلومات واألحداث واغبقائق واؼبشاعر واالذباىات يف قال

الفكر إُف باب التدوين على الورؽ..وعن طريق اختبار األلفاظ وترتيبها يف شكل لو أثره وطابعة يف اللغة 
اؼبستخدمة، كبوؽبا إُف مادة مفهومة وواضدة ومشوقة، وذلك من خبلؿ الرموز اللغوية. وتتكوف من ىذه الرموز 

 والتقرير واؼبقاؿ واػبرب والتدقيق واغبديث اإلذاعي اؼبباشر...إٍف. األشكاؿ التدريرية اؼبختلفة، كاػبطاب
ومشكلتنا ىنا حينما نوجو رسالة مكتوبة إُف قارئ..وانصرؼ ىذا القارئ عن القراءة أو َف يقتنع دبا 

..وال ؾباؿ إللقاء اللـو على القارئ، بدعوى أنو عاجز عن فهم ما تكتبو..أو غَت ق ادر قرأ...فالكاتب ىو اؼبلـو
على استيعاب األفكار والوصوؿ إُف النتيجة اليت وصلنا إليها..وإمبا األصح القوؿ بأف الكاتب ىو الذي َف وبسن 

صياغة أفكاره يف لغة سليمة وواضدة وؿبددة.. وأنو َف يؤيد أحكامو بالرباىُت الكافية...وإنو يراع يف عرضها 
 الًتتيب اؼبنطقي السليم.

نقدر على توصل أفكارنا إُف القارئ بطريقة تؤثر فيو وتقنعو فندن  الطرؽ اػباسر أيا   ومن ناحية أخرى فعندما ال
 كاف موقعها أو عملنا..وليس القارئ.

ساعد على أف يكوف للكاتب زاـ بالقواعد والصوؿ اليت تومن ىنا تأيت أنبية تعلم مهارة الكتابة..وأنبية االلت
 (1)أسلوبو

                                                 
 .55، ص1984بَتوت، ، عاَف الكتب، فن الكتابة الصحفيةفاروؽ أبو زيد، (1)



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

129 

 
يبندو األساس لكتابة اؽبادفة اؼبؤثرة..ودبا يًتؾ اجملاؿ بعد ذلك إلبراز اؼبوىبة وشخصيتو اؼبتميزة، بالقدر الذي 

 الفردية والتميز اإلبداعي.
 القواعد العامة للكتابة الفعالةالمطلب الثاني: 

القواعد السياسية للكتابة اؼبؤشرة ال زبتلف باختبلؼ نوع الكتابة، وال باختبلؼ الغرض منها..ألف اؽبدؼ 
أساسا ىو االتصاؿ بفاعلية، أي التأثَت يف اآلخرين.. فالتأثَت يف اآلخرين ىدفنا دائما، وشغلنا الشاغل  من الكتابة

من عملية الكتابة..سواء وكبن نكتب خطايا يقرأه فرد واحد، أو مذكرة إدارية، أوتقريرا يطلع عليو عدد ؿبدود من 
يقرأىا آالؼ األشخاص.ز وسواء أكانت كتابنا لغرض األفراد، أو مقاال نبعث بو إُف صديفة ، أو قصة أو رواية 

أـ كاتب كتابتنا إبداعية اإلقناع واإلثراء   روتيٍت يتصل بأىداؼ االتصاؿ اإلداري.. أـ كنا نكتب لغرض  االقناع
الوجداين. يف كل ىذه األحواؿ.. ال يتدوؿ بصرنا عن مستقبل الرسالة  اإلعبلمية ، وال عما نريد للرسالة أف 

يف القارئ من  تغَتات.وىذه الكتابات اؼبؤثرة مكومة بقواعد وضوابط ؿبددة تتدكم يف عملية بنائها  ربدثو
 وتكوينها لتخرج بالشكل الذي يوفر ؽبا صفة التأثَت.

واالىتماـ بوضع وربديد ىذه القواعد أمر توافق عليو مئات الباحثُت من ـبتلف التخصصات ومنذ عصور 
الندوية لضبط البناء اللغوي، وعرب قواعد علـو الببلغة والبياف والبديع، ومرورا بإسهامات  بعيدة، بدءا من  القواعد 

 اؼبناطقة وعلماء النفس واالجتماع واالتصاؿ.
وقد تعرضنا يف اؼببدث السابق للضوابط اللغوية اػباصة بالنص الكتايب وللقواعد اؼبتعلقة بالظروؼ البيئية 

 ايطة بالنص.
 نتعرض ؼبناقشة القواعد العامة، ويبكننا أف قبعلها على الندو التاِف: ويف ىذا اؼببدث

 القاعدة األولى: االكتمال .1
واالكتماؿ يعٍت أف ربتوي الرسالة اإلعبلمية أو النص الكتايب على كل اؼبعلومات أو اغبقائق اليت وبتاجها 

ربدد كمية اؼبعلومات اليت تكفي كل قارئ، القارئ ليقـو برد الفعل الذي نتوقعو.وهبب أف تأخذ يف االعتبار وأنت 
 اختبلؼ القدرات الذىنية للقراء.. واختبلؼ خلفياهتم وآرائهم واحتياجاهتم واذباىاهتم وعواطفهم.

 واالكتماؿ للرسالة اإلعبلمية أمر ضروري..وذلك لعدة أسباب:
 بذلك وقتا وؾبهودا أضافيُت. عن االحتياج إُف رسائل أخرى مكملة اعبوانب القصور يف الرسالة األوُف فتوفر

ولضماف االكتماؿ للرسالة اإلعبلمية أو النص الكتايب..هبب أف نضع يف اعتبارؾ أف الرسالة اؼبكتملة ىي الرسالة 
 اليت ذبيب عن األسئلة الستة اؼبعروفة:

 من؟ مىت؟ أين؟ ماذا؟ كيف؟ ؼباذا؟                  
رى اليت يبكن أف نتوقعها.. وليست فقط اليت وبتاجها القراء..ألف وأيضا تتضمن إجابات لكافة األسئلة األخ

 (1)القراء ردبا ال يعرفوف ما وبتاجونو أو قد تكوف أسئلتهم غَت دقيقة .

                                                 
 . 57-56اؼبرجع نفسو، ص ( 1)
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هبب أف يتضمن وكيفية الوصوؿ إليو،  فعلى سبيل اؼبثاؿ عندما تكتب حطاب دعوة الجتماع أو مؤسبر..

وجدت.وكذلك عندما تعلن عن سلعة معينة هبب أف ربدد نوع السلعة، وبرنامج اغبوار، وجوانب الًتقية إف 
وموافاهتا.. ومىت تتوافر باألسواؽ؟ وأين؟ والسعر الذي تباع بو، وكيف سيتم الدفع؟...واعبمهور الذي زباطبو . 

ؼبكتملة. وىكذا.. فاؼبعلومات اؼبقدمة هبب أف تكوف مكتملة.. وإال سيشعر اعبمهور بعدـ الراحة ؼبعلومات غَت ا
وعندما ترد على استفسارات معينة وَف يكن لديك إجابات ؿبددة فيجب أف توضح ذلك. أوكانت لديك 

 معلومات غَت مهمة عند  اإلجابة على السؤاؿ، أو ؾبموعة أسئلة قدـ إجابتك بكل الواقعية واألمانة.
 القاعدة الثانية: اإليجاز .2

يدو..فالعربة توصيل اؼبعاين تكمن يف اختيار أقصر الطرؽ يساعد اإلهباز على إبراز اؼبعٌت اؼبقصود وتوض
 اؼبؤدية إليها.؟ز وىو مرحلة وسط بُت االختصار اؼبخل والتطويل اؼبمل.ز

 ويتدقق اإلهباز للنص الكتايب دبجموعة من االعتبارات ىي:
حذؼ اعبمل غَت الضرورية، وكذلك اإلطناب..ويبلحظ أف التكرار سواء اللفظي أو باؼبعٌت   
د يكوف ضروريا للتأكد.. ولكن عندما يقاؿ نفس الشيء ثبلث أو أربع مرات بدوف ق

 سبب، ستكوف الرسالة نفسها ضعيفة.
احتواء الرسالة على اغبقائق اؼبتصلة باؼبوضوع فقط.. أي على األفكار اليت ربقق  

اؽبدؼ..والحظ أف طوؿ النص مرتبط دبا يكفي لتدقيق ؽبدؼ.. والزيادة تعترب حشوا 
 ويبل.وتط

ذبنب التعبَتات اؼبتبدلة أو غَت اؼبتصلة باؼبوضوع، أو اؼبستخدمة ألغراض اؼببالغة فهذه تؤثر  
 سلبيا على القارئ.

االختيار الدقيق للكلمات الدالة على اؼبعٌت اؼبقصود وبوضوح.ويتدقق ذلك بتجنب  
 الكلمات الغامضة، وغَت الدقيقة، واليت ربتمل أكثر من معٌت.

 ذبعلنا نبتعد عن اإلهباز ينبغي الوقوؼ عليها لتجنبها وىي:وىناؾ أسباب 
 عدـ الًتكيز على ىدؼ الرسالة. 
 احتوائها على معلومات يعرفها القارئ.  
 احتوائها على معلومات غَت متعلقة هبا. 
 اللف حوؿ اؼبوضوع وليس الدخوؿ إُف اؼبوضوع مباشرة. 
 التطويل الزائد عن اغبد. 
 األوُف للرسالة.عدـ مراجعة اؼبسودة  
 .(1)احتوائها على معلومات غَت ضرورية  

                                                 
 .59-58اؼبرجع نفسو، ص ( 1)
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 اؼبيل إُف اؼببالغة الزائدة. 

 القاعدة الثالثة: الدقة .3
الدقة من األمور يف صياغة النص، والدقة تعٍت الصواب، إف األخطاء الصغَتة تطل برؤوسها عندما ال 

 مقاـ التدريف  الشنيع للدقائق، إال أهنا وبرر النص بعناية. ومع أف األخطاء ال ترقى بداىة يف خطورهتا إُف
والدقة تعٍت أيضا التدديد. فاللغة أي لغة مهمتها األساسية ىي خدمة  خليقة بأف يؤسف ؽبا يف الكتابة اعبيدة.

اؼبعاين. وهبب أف تبقي كذلك بغض النظر عن األسلوب اؼبستخدـ. فإذا تداخلت الكلمات اؼبستخدمة لتندرؼ 
األصلي، فإف استعمالنا يف ىذه اغبالة يكوف استعماال غَت دقيق. فاؼبعتقل مكاف للتدفظ على باغبدث عن معناه 

معتادى اإلجراـ، بينما ىبصص السجن للمدكـو عليهم دبدة قصَتة. وبذلك فإف استخدامنا لكلمة معتقل للتعبَت 
 عن السجن، استخداما يف غَت ؿبلو ألنو يبعدنا عن اؼبعٌت األصلي.

كلة أكرب عندما تتكاثر اؼبًتادفات. فكلمة األـ وحدىا ؽبا يف اللغة العربية أكثر من مائيت والتدديد مش
مًتادؼ. وىناؾ يف اللغة الكلمات اليت تشَت إُف  ابسط الفروؽ والظبلؿ يف اؼبعاين، ولنأخذ األفعاؿ اليت تعرب عن 

وليس اغبصر" اقتدم، تسلل، باغت، السرقة، فكل واحدة منها تعرب عن أسلوب خاص، فهناؾ على سبيل اؼبثاؿ 
 نشل، سلب، اختلس، وغَتىا عشرات، ولكل واحدة منها معٌت خاصا.

فالتدديث شيء ضروري ومهم من أجل ربقيق الدقة والوضوح للكتابة. والقاعدة األساسية ىي أف من  
أال تكتب إال ما تستطيع  وؽبذا ينبغي ال يتأكد من معلوماتو ال يستطيع أف يعرب عن اغبقيقة بشكل مفهـو ودقيق.
 إثبات صدتو، إما بتقدًن دليل مكتوب أو باالعتماد على أكثر من مصدر.

 وىناؾ عوامل عديدة تساعد على ربقيق الدقة منها مايلي:
فالغالبية من القراء ليست لديهم القدرة على فهم اؼبصطلدات أو  توضيح المصطلحات والمفاىيم: 

لكاتب أف يبدث عما يقابلها من الكلمات اؼبعروفة، أو يقـو بشرح كل االختصارات اؼبستعملة. والبد ل
مصطلح أو مفهـو يستخدمو، وذلك مثل: الناتو، اليونسكو، اليونيسف، السنتو، وغَت ذلك من 
اؼبصطلدات اليت نطالب أنفسنا بتوضيح معناىا على األقل مرة واحدة يف النص. فهذه اؼبصطلدات 

 على دقة الفهم.البد من تفسَتىا للمساعدة 
فالًتصبة عنصر مهم لتوفَت اؼبعلومات البلزمة. وربتاج الًتصبة إُف الدقة  مراعاة الدقة التامة في الترجمة: 

 التامة لنقل اؼبعٌت اؼبقصود. 
 التأكد من صحة األسماء. 

فاألظباء اليت تذكر بالنص هبب أف تذكر بدقة. كما هبب اغبرص على ذكر اإلسم كامبل، وعلى ذكر 
األلقاب العلمية واؼبدنية والكنايات، أهنا جزء من شخصية صاحبها، ويبلحظ أف اػبطأ يف ذكر األظباء يكوف 

 1نتيجة للرجوع إُف مصادر غَت مؤكدة وبعيدة الصلة عن الشخص اؼبراد معرفة اظبو،
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 أو للخطأ يف نقل األظباء سواء من األشخاص أو عن طريق التلفوف. 

استخداـ األرقاـ يف الكتابة ؿبفوؼ باؼبخاطر عادة،  قام و التواريخ: الدقة في استخدام األر  
ووبتاج إُف كثَت من اؼبراجعة، غَت أف ىذا ليس سببا لعدـ استخدامها. واألرقاـ ال تستخدـ لبدء صبلة، 

تقل  وتدوف كتابة بدال من ذلك. والقاعدة العامة لكتابة األرقاـ، ىي استخداـ الكلمات العددية لؤلرقاـ اليت
عن عشرة. وما فوؽ ذلك يكتب رقميا، وكذلك أرقاـ القروف. كما تكتب األرقاـ للداللة على مبلغ من 

 اؼباؿ. ونتائج اؼبباريات، وتعيُت الوقت. وكذلك يف ذكر التواريخ.
اػبطأ  ويرجع اػبطأ يف اإلحصائيات واألرقاـ إُف عدـ تركيز الكاتب، وعدـ تدوينو األرقاـ يف حينها. كما يرجع إُف

يف النقل من الكتب أو اؼبلفات بسبب السرعة. كذلك أيضا قد ىبطأ ارر يف تسجيل أرقاـ التواريخ لعدـ الرجوع 
 إُف اؼبصدر السليم أو اعتماد على اؼبصادر غَت الدقيقة.

اٌقتباس ىو النقل عن اؼبصدر نقبل حرفيا، سواء من تصريح أو خطبة أو بياف.وسواء أكاف  االقتباسات:  
اؼبصدر شخصا أـ جهة رظبية أـ ىيئة إعبلمية، ويف ىذه اغبالة يكوف من الضروري أف يلتـز بالقواعد 

 التالية:
يبيز الكلمات واعبمل اؼبقتبسة عن بقية الكلمات واعبمل اليت يتضمنها النص، بوضع اإلقتباسات بُت  أف

  النص.عبلمات التنصيص. وتتكرر العبلمات لكل فقرة إف تكررت اإلقتباسات يف
 أف يعرب النص اؼبقتبس عن اؽبدؼ اغبقيقي للمصدر، وأف يتصل النص اؼبقتبس باؼبوضوع .

يبكن االستغناء عن الكلمات اؼبكررة أو الزائدة يف اعبمل اؼبقتبسة بشرط أال يكوف يف حذفها أي ربوير أو 
 1تغيَت للنص األصلي أو ربوير للمعٌت.

 القاعدة الرابع:الموضوعية .4
تعٍت فصل الرأي عن اغبقيقة، وربقيق النزاىة والتوازف، بإعطاء األطراؼ اؼبختلفة فرصا متكافئة اؼبوضوعية 

ية، أو حدث من إلبداء وجهات نظرىا، حىت يتسٌت للقراء اغبصوؿ على كل اؼبعلومات البلزمة حوؿ قض
كاتب بشكل مطلق من . وىي تعٍت اغبياد، دبعٌت عدـ التديز، والتديز يعٍت أف يتدرر الاألحداث، أو مشكلة

التأثَتات واألولويات، دبعٌت أف يبذؿ قصارى جهده لتبليف أثر كل من العوامل الذاتية الشخصية، والعوامل 
اػبارجية اليت تدفعو إُف ربريف الواقع. وعلى ىذا، فاؼبوضوعية تعٍت البعد عن كل التدري فات اؼبتعمدة، أما 

 رادة فهذه ال حيلة لنا فيها.التدريفات اليت ربدث ألسباب خارجية عن اإل
 2:يوىناؾ عوامل يساعد ذبنبها على ربقيق اؼبوضوعية وى
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 تجنب المصطلحات عالية التجريد:  . أ

ديبقراطي تعترب ذاتية، ألهنا تتأثر بتصور ارر ؼبعانيها.  رجعي، متدرر، فاؼبصطلدات مثل: وطن،متطرؼ،
أهنا مصطلدات ببل معٌت تقريبا حىت اآلف، لكوهنا تفتقر إُف وكذلك بشعور ذباىها.كما أف عليو أف يدرؾ أيضا 

مدلوؿ عاـ، أو مدلوؿ متفق عليو. ولذلك ينبغي للمدرر الذي يرغب أف يكوف موضوعيا أف يقلل من استخدامو 
ؽبذه اؼبصطلدات، وأف هبعلها يف أضيق نطاؽ، وأف يوضح مدلوؽبا عند استخدامها بربطها بأفعاؿ الفرد وتصرفاتو. 

كيف  عبارة أخرى هبب أال نصف تصرفات ذلك الشخص بأنو ربرر. ولكن قل لنا ما ىي معتقداتو؟ووب
 يعمل؟وماذا يقوؿ؟ومن خبلؿ ذلك سنقًتب قليبل من درجة فهمو.

 تجنب األمور المثارة :ب.
يت ىي دبعٌت عدـ اشباع جوع القراء إُف اؼبوضوعات اليت تليب احتياجاهتم من ناحية.أو انباؿ اؼبوضوعات ال

موضع اىتماـ من ناحية ثانية، وذلك لدوافع عديدة مسبقة أو الحقة ذبعل اؼبعلومات خاضعة للظروؼ وللنظم 
السياسية، وعبمهور القراء ومصاغبهم،أو ؼبصلدة الناشر، ويقرر أساتذة الصدافة أف ذباىل نشر حادث ما أو 

ع من ربريف اغبقيقة، ويسقط عن الصديفة عدـ نشره بسبب تعارضو مع سياسة الصديفة وأىدافها إمبا ىو نو 
تتفق مع اىتمامات الناس ال يتمشى مع األمانة  صفة اؼبوضوعية والدقة. وىذا االىتماـ باألحداث والوقائع اليت ال

 الصدفية كما ترى اعبمعية األمريكية لتدري الصدف.
 افتعال اإلىتمام:ج. 

، واغبصوؿ على وإبرازىاوىو الوجو اآلخر لتجنب األمور اؼبثارة. ويعٍت افتعاؿ االىتماـ دبعلومات معينة 
، بغض النظر عن درجة أنبيتها للناس. ومن ذلك اىتماـ الصدف بتصروبات زيارة أحد  وإبرازىاتفاصيل 

وىذه اؼبمارسة تتناىف مع الصدؽ  اؼبسؤلُت، فتربزىا وربرص على اختيار عناوين ضخمة ؽبا رغم عدـ أنبيتها.
 واؼبوضوعية.

 تقديم اآلراء على أنها حقائق:د. 
ويعترب ىذا األسلوب األكثر شيوعا يف وسائل اإلعبلـ ويف كثَت من الكتابات األخرى، على الرغم من أف الفصل 

 بُت الرأي واغبقيقة يعترب أخبلقيات مهنة الكتابة. 
 عدـ اؼبزج بُت اغبقائق اآلراء:وتساعد اػبطوات اآلتية ارر على 

 ال تكتب شيئا عن حدث َف تدونو بنفسك. 
 احذر الكتابة عن موضوعات تثَت اعبدؿ. 
 1قارف بُت اغبقائق من خبلؿ االستعانة بأكثر من مصدر للتأكد من اؼبعلومة. 
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بُت ما تتضمنو من اعتمد دائما على الوثائق فهي براىُت دامغة، واسع ؽبا دائما واقرأىا بعناية، وقارف  

 معلومات ومعلومات اؼبصادر األخرى.
 معالجة المعلومات بطريقة غير موضوعية:ه. 

وتعٍت اؼبعاعبة جوانب متعددة، ابتداءا من عملية االختيار اليت تتم وفقا لظروؼ متعددة.فقد تركز اؼبعاعبة 
أو االكتفاء باعبوانب الس لبية لشخص أو لفكرة على حساب   على ابراز بعض اعبوانب على حساب أخرى،

اعبوانب  االهبابية.وأبشع ما تقدـ عليو الصدف من أساليب اؼبعاعبة غَت اؼبوضوعة لؤلخبار، ىو تعمد إضافة 
معلومات غَت صديدة، وىو ما اعتربتو اعبمعية األمريكية رري الصدف أمر مدمر للقيم األساسية ؼبهنة 

 الصدافة.
 العناوين المضللة:و. 

فعندما نستخدـ العناوين لبلوباء باذباه معُت. أو تكوف الصلة بُت العنواف ومضمونو صلة واىية.أو عندما 
فهذا يعٍت أف ىناؾ ؿباولة للتأثَت اؼبتعمد على القارئ، فبا يؤثر بصفة أساسية  يقدـ العنواف بشكل موجز جدا،

 على موضوعيتنا.
تتعلق بشخصيات معينة أو أفكار أو مشاعر، يبكن أف تستثَت مشاعر  ؼبعلومات اؼبستمرالتكرار: فالتكرار 

 ؿبددة أو مقصودة، إلبراز ىذه الشخصيات واؼبشاعر واألفكار بشكل  دعائي، فبا يؤثر على درجة موضوعيتنا.
 القاعدة الخامسة: البساطة .4

اث واألفكار بطريقة مفهومة، والكتابة التبسيط ظبة ىامة من ظبات التدرير  الكتايب الذي يعرض األحد
اؼببسطة ليست الكتابة التافهة السطدية، فأحسن الكتابات ىي البسيطة والسهلة اليت يسهل تتبعها، واليت ربدث 

بأنو يكتب للذين وبركوف  "رانست ىمنجواي"اتصاال بينك وبُت القراء، فالصدافة ىيب االتصاؿ، وقد صرح 
 شفاىهم أثناء القراءة.

كتابة البسيطة ىي الكتابة اليت يسهل على اعبماىَت استيعاهبا وفهمها. كما أهنا مواد تتمشى مع قيم فال
ىو اغبقيقة  اجملتمع وعاداتو وتقاليده. وينتج عن ذلك أف ما يعرض على الناس ليس ىو اغبقيقة الكامنة، وإمبا

 فة الشائعة واؼبعتقدات الدينية واؼبعايَت األخبلقية.الواقعية اؼببسطة، والبد أف تكوف اؼبادة اؼبعروضة متفقة مع الثقا
"ديمواريجستر ارر التفيذي لػ"جيم جانون" وترتبط البساطة دبدى مقدرة الكاتب على فهم ما ينقل.بقوؿ

إذا َف تستطيع التبسيط فأنت ال تفهم، وأبسط الطرؽ إلظهار مدى فهمنا ؼبوضوع ما، ىو أف ننقلو أندتربييون" 
 قة يفهمها كل الناس، فإذا َف يكن دبقدور القراء أف يفهموا ما نكتبو ..فلماذا إذف نكتب؟للناس بطري

 1 وبأخذ التبسيط يف الكتابة جانبُت:
 

                                                 
1

 .84-83اؼبرجع نفسو، ص 



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

135 

 
 : النمذجةالجانب  . أ

ويشمل تبسيط الشخصيات واألفكار والعقائد واؼبذاىب والتجارب اإلنسانية فيما يسمى بالنمذجة.دبعٌت 
والنماذج لتجسيد ؽبذه اؼبعاين،  ليسهل على عقلية اعبماىَت استيعاهبا، كما يقوؿ  االستعانة بالرموز واألمباط

 الدكتور إبراىيم إماـ.
وتقـو ىذه النماذج على أساس انتزاع بعض الصفات ربريرىا من سياقها العاـ، مث إبرازىا وإلقاء الضوء 

ىذه العملية على أساس التضدية عليها، مع إعطاء مغزى ؽبا يبيزىا، وييسر فهمها. والطبيعي أف تقـو 
بالتفاصيل؟، وعدـ االحتفاظ بالنسب اغبقيقية يف الشخصية األصلية من أجل خلق النموذج اؼببسط الذي يفهمو 
الناس، فاإلرىيب واؼبتطرؼ والوطٍت والشيوعي واللص والشرير والعامل والزقبي واليهودي..كل ىذه مباذج بشرية 

يدة االختزاؿ، تبعد عن اغبقيقة الكاملة بتفاصيلها اؼبتشعبة. وتتلقى اعبماىَت تقدـ يف بضع خطوط أو ؼبسات شد
ثقافتها ومعلوماهتا من خبلؿ ىذه النماذج.وتتضح خطورة ىذه النماذج عند اؼببالغة يف التبسيط، فليس غريبا أف 

هضـو اغبق حقَتا، فضبل قبد الزنزج كساِف، والعرب متخلفُت واليهود ماكرين، والرجل األبيض تقدميا، واؼبلوف م
 عن معاين اغبرية والديبقراطية واالشًتاكية والشيوعية اليت تًتدد كذلك بنفس البساطة النمطية والتجسيد السريع.

ورغم ما يبثلو ىذا النمط يف التبسيط من أنبية، إال أنو كثَتا ما يؤدي إُف فشل االتصاؿ، وخباصة عندما ال 
لكاتب، وال يفهم ما يقصده، لذلك يتعُت على الكاتب أف يعرؼ ما يتددث يعرؼ اعبمهور ما تعنيو كلمات ا

عنو حىت يعرب عنو بيسر وسهولة، وعندما يستخدـ ذبريدات مثل الديبقراطية واغبرية والرأظبالية فينبغي أف يوضح 
فسهم، وأُف بنا معانيها. كما ينبغي أف يتجنب استخداـ الكلمات الرباقة، اليت قد ال يفهمها كثَت من الكتاب أن

 أال نكتب إال إذا كنا نعرؼ ما نقوؿ.
 تبسيط أسلوب الكتابة: بجان . ب

ويعٍت  التبسيط ربقيق سهولة الفهم نتيجة ألسلوب الكتابة، أي أف كباوؿ أف نقدـ للقارئ موادا يبكن أف 
 لقراءة.يفهمها بسهولة ويسر، وؽبذا فإف فن الكتابة اؼبؤثرة ىو فن التغلب على عقبات الفهم ويسر ا

والبدوث اليت ركزت على دراسة تبسيط القراءة تسمى ببدوث اإلنقرائية، أو قابلية القراءة، ومع معظم 
الدراسات اليت تناولت ىذا اعبانب ركزت على الكتابة باللغة اإلقبليزية، إال أف النتائج الرئيسية اليت توصلت إليها 

ىذه الدراسات مت التوصل إُف اختبارات يبكن أف توضح يبكن تطبيقها على اللغات األخرى أيضا، ويف نطاؽ 
اختيارات أمريكية. ولكن الفكرة العامة  مدى سهولة وصعوبة الكتابة على الفهم، وىذه االختيارات معظمها

ستظل صديدة على األرجح: وىي أنو كما كانت كتاباتك معقدة تطلب ذلك أف يكوف قراؤؾ على قدر كبَت 
 (1)من التعليم.
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بيسر القراءة إُف نتائج بالغة األنبية فعندما تكوف اجمللة علمية  وتوصلت  الدراسات اػباصة بتبسيط أوقد 
 %. وعندما تكوف اجمللة أكاديبية،30وتكوف اعبملة طويلة صعبة، فإف درجة القابلية للقراءة ال تزيد حباؿ عن 

رفيعة اؼبستوى، وعدد الكلمات يف كلمة، وعندما تكوف اجمللة   25ويصل طوؿ الكلمات يف اجمللة إُف  
 ويكوف األسلوب%.وعندما تكوف اجمللة ـبتارة، 20كلمة، فإف درجة القابلية للقراءة ال تزيد عن 21اعبمل 

  8%. وعندما تكوف ؾبلة قصص مصورة، وعدد كلمات اعبملة حواِف 70عاديا، تصل درجة القابلية للقراءة إُف 
 %يف بعض اغباالت.100كلمات فأقل، تصل درجة القابلية للقراءة إُف 

الستكشاؼ الكلمات الشائعة أو األكثر شيوعا.توصبل إُف أف ألف كلمة  "لثور نديك ولورج"ويف حبث 
% من الكلمات  اإلصبالية اليت وجدىا يف حبثنا يف الكتب واجملبلت. أما 80ات الشائعة سبثل نسبة من الكلم

%من الكلمات اإلصبالية، أي أنو يبكن القوؿ بأف 18التسعة آالؼ كلمة الشائعة اليت تلبيها فتمثل نسبة 
 بلت.%من ؾبموع الكلمات اؼبستجدة يف الصدف واجمل98العشرة آالؼ كلمة الشائعة سبثل 

من أشهر االختبارات لقياس قابلية القراءة، ولذا على ىذا  1968يف عاـ "روبرت جانين"  ويعد اختيار
االختيار اسم االختبار"الضبايب" دبعٌت أف الكتابة اؼبعقدة ىي كتابة ضبابية، وإذا كاف عليك أف تكتب ببساطة 

 فعليك أف تبدد الضباب.
دلة أو صيغة لقياس يسر القراءة، كما اكتشف معادلة أخرى معا"رودلف فليش" وقد اكتشف الدكتور

 لقياس اعباذبية اإلنسانية أو االىتماـ اإلنساين، وقد بٍت معادلة األوُف على أساسُت: 
 األوؿ : متوسط طوؿ اعبملة.

 (1)الثاين: متوسط طوؿ الكلمة ؿبسوبا باؼبقاطع.       
 ي مبنية على أساسُت نبا:أما معادلة االىتماـ اإلنساين أو اعباذبية فه

متوسط النسبة اؼبئوية لعدد الكلمات الشخصية، وىي صبيع األظباء اؼبعربة عن اغبسية الطبيعية وصبيع  
.  الضمائر، فيما عدا الضمائر ااذية، وكلمة الناس اؼبستخدمة مع أفعاؿ اعبمع وكذلك كلمة القـو

اادثة اؼبنطوقة بُت عبلمات االقتباس، وكذلك اعبمل متوسط النسبة اؼبئوية للجمل الشخصية،وىي صبل  
اؼبنتهية بعبلمات االستفهاـ أو التوكيد، ومنها صبل الرجاء والطلب واألمر. وكذلك اعبمل الناقصة على 

 أساس الندو اللغوي، ولكن يبكن للقارئ فهمها من سياؽ اغبديث.
د على يسر الفهم ومن فوائده العظمى القارئ وتويقو " يساعفليشوعامل االىتماـ اإلنساين كما يقوؿ الدكتور "

 (2)للقراءة.
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 :الطرق المساعدة على الكتابة السهلة 
وفيما يلي ؾبموعة من الضوابط، يسهل االلتزاـ هبا على الكاتب اؼببتدئ مهمة الوصوؿ إُف الكتابة البسيطة 

 السهلة،وىي على الندو التاِف:
 ضع أىم اؼبعلومات أوال. 
األجزاء اؼبختلفة للنص بكلمات أو عربات رابط للوصل بُت الفقرات، ويفضل أف تكوف اربط  

العبارات الرابطة صبلة ذات أنبية، حبيث ال يشعر القراء أهنم اجتذبوا عقليا وسيقوا من نقطة إُف أخرى. 
  : ومن أمثلة ذلك

 ورغم اؼبعرضة. -
 ومع ذلك فإف. -
 بػ. أما فيما يتعلق -
 وهبذا البياف. -
 ثاؿ.بيل اؼبوعلى س -

وبالنسبة غبروؼ ربط اعبمل مثل : قد...ولقد...وواو العطف..فإنو من األفضل حذؼ ىذه اغبروؼ   
 كلما أمكن.

 استخداـ الكلمات اؼبألوفة والقصَتة على كل ما عداىا من كلمات:  
 فاستخدـ               بدال من 

 حريق               أتوف
 دفن               طمر

 ظغن    سافر      
 دبعٌت انصرؼ  ،ت اليت تتنافر حروفها مثل افرنقعوتنجذب استخداـ الكلما

 ذبنب الكلمات  الرنانة مثل :
 عند حدوث ارتفاع طفيف يف األسعار               انفجار األسعار  
 إذ تأخرت عربة القمامة               وكلمة أزمة       

 إذا اصطدمت سيارة بشجرة على جانب الطريق             وكلمة مأساة       
 ذبنب استخداـ الكلمات اؼبعربة واألجنبية باستثناء الشائع واؼبألوؼ منها مثل:  

 التلفزيوف، الراديو، التليفوف، الفاكس.
هر الكلمات يف اعبمل بنظاـ صديح..ألف معٌت الكلمة مرتبط دبوقعها يف اعبملة.وأف تكوف اعبملة ظقد ت 

 (1)اء معناىا كامبل.تامة إلعط
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االبتعاد عن اعبمل االعًتاضية اليت تفقد النص تسلسلو وسهولتو وتصعب عملية الفهم لدى بعض فئات  

-عندما-القراء، واعبملة  االعًتاضية ىي أجزاء من اعبملة توجد بُت شرطُت أو ىبللُت وتبدأ عادة: باليت
 بينما، وتعزؿ باقي اعبملة لتوضديح معناىا.-حينما

 
ذبنب الكليشيهات أو اعبمل افوظة أو التعبَتات البالية اليت يلجأ إؽبا البعض لضيق الوقت. مثل  

 التعبَتات اليت تطلق على وصف الشخصيات: 
 رجل يصل إُف أغوار اؼبوضوع. -
 رجل يسعى لبلستدواذ على قلوبنا. -

االستغناء عن الكلمات الزائدة، كأدوات التعريف اليت ال لزـو ؽبا، واألفعاؿ والصفات وظروؼ اؼبكاف 
 والزماف، وأحرؼ اإلضافة وحروؼ الربط اليت ال ضرورة ؽبا مثل : 

 ىطل اؼبطر        تصبح           ىطل اؼبطر يف اعببل         
 تصبح              أعد حبثنا         قاـ باعداد حبث          
 يف غد        تصبح             يف يـو غد                       
 تصبح         دمرت السيارتاف     دمرت السيارتاف تدمَتا             
 وقد قاؿ ِف يف حديثو             تصبح       قاؿ يف حديثو      

 ما َف تتبعها صبلة مستقلة يف السياؽ. ويبلحظ أف اعبملة ال تبدأ بأداة ربط
 فكرة واحدة لجملة واحدة: 

وىي نصيدة ليست ضارة أبدأ مادامت فبكنة. فأضل اعبمل ىي اعبمل التقريرية البسيطة، وتضم كل صبلة 
فكرة واحدة. ويشًتط أال يكوف ذلك على حساب التنوع واإليقاع اؼبوسيقي الذكي، وىذا األسلوب يبلحظ أنو 

 على كل قصة، وال يبكن استخدامو يف كل صبلة أو موقف، ومع ذلك فهي طريقة تساعد على الفهم. ال ينطبق
 طول الجمل والفقرات:  

كلمة وأال تتألف الفقرة من أكثر من أربع   75يراعي يف الكتابة أال يزيد عدد كلمات الفقرة الواحدة على 
قارئ ملوؿ، واعبمل والفقرات الطويلة تزيده ملبل،  صبل، وقد ينقص عدد اعبمل إُف صبلة واحدة يف الفقرة فال

 كما أشرنا إُف ذلك سابقا، بشرط  عدـ اإلخبلؿ باؼبعٌت، أو ىلهلة األسلوب وتداعيو.
وىذه العوامل السابق اإلشارة إليها ال تعكس إال اؼبزيد من االىتماـ بالقراء واغبرص على تيسَت سبل االتصاؿ 

األسلوب الذي تكتب بو إُف طبسة آالؼ شخص فبن ىبتلفوف اختبلفا عظيما يف هبم، فاألسلوب اؼبؤثر ىو 
 (1)قواىم العقلية ويفهموف صبيعا ما تقوؿ.
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 القاعدة السادسة: الوضوح .6

 وىو نوعاف:
 وضوح التعبَت            ب. وضوح اؼبضموف. . أ

 وضوح التعبير: . أ
يفهمو القارئ. أي وضوح الًتكيب  يقصد بوضوح التعبَت أو الًتكيب أف توائم الفكرة األسلوب حىت

اللغوي. ونعٍت بذلك بساطة الًتكيب وشفافيتو وخلوه من التعقيدات والزخارؼ..ويتدقق ىذا الوضوح من خبلؿ 
الًتكيب الندوي واؼبنطقي ومن خبلؿ طبيعة العبلقات اؼبتبادلة لآللفاظ والفقرات وتعاقبها اؼبطرد يف تكوين اعبمل 

 والفقرات.
 ض القواعد اليت تساعد على وضوح الًتكيب: وفيما يلي بع

 ذبنب الكلمات اؼببهمة والغامضة، وكذلك الكلمات والًتاكيب اليت تدؿ على معنيُت. 
استخداـ أدوات العطف وصبل الربط حىت ال تكوف ىناؾ فجوة يف األسلوب. وهبب أال يلجأ الكاتب 

 إُف إدخاؿ فكرة جديدة بصورة يفجأ القارئ هبا.
بُت الفكرة وبُت كسائها اللفظي ، حبيث يكوف اإلطار اللفظي كافيا للتعبَت عن الفكرة بوضوح      اؼبوازنة 

 زيادة أو نقصاف.
 استخداـ      معربة

، أمس،مساء  استخداـ الزمن لئلشارة إُف فورية اغبدث، وإبراز عنصر الزمن يف الرواية اإلخبارية )اليـو
 أمس، غدا(.

فالتعميمات غالبا ما ربجب وضوح النص، وبدال من أف تكتب أف رجبل طويل وذبنب التعميمات : 
كدجم. فالتعميمات تفسد   150سم. وبدال من كلمة ثقيل قل إف وزنو 170القامة، قل إف طولو 

وضوح العمل اؼبكتوب، يف حُت أف التدديد يزيد الكتابة وضوحا يضفي عليها حيوية. وإذا أمكن 
نبغي أف تضفي معٌت جديدا. وكذلك مكاف وقوع اغبدث مهم أيضا. فإذا استخداـ إحصائيات فإنو ي

 شب حريق أو انقلب قطار ينبغي أف كبدد اؼبوقع بالضبط. ألننا ال نستطيع ذباىل اىتمامات الناس.
االلتزاـ بالقواعد الندوية والصرفية باعتبار وسيلة إُف صدة الكتابة ووضوحها وفهم معانيها. فأخطاء 

. ولعل اؼبثاؿ الذي كاف يضرب يف اؼبرحلة واإلهباـاؼبعٌت سباما. وتوؤدي إُف الغموض الندو تغَت 
ئية ال يزاؿ وبضر بعضنا.. ىل ضرب التلميذ اؼبعلم أـ أف اؼبعلم ىو  الذي ضرب التلميذ. ااالبتد

ولذلك فاألذف العربية شديدة اغبساسية ؽبذه األخطاء وتنفر بطبيعتها من الكتابات غَت الصديدة كبوا. 
أيضا ينبغي أف يلـز ارر يف كتابتو بقواعد اللغة العربية كبوا وصرفا، وال  ولئليضاحالقراء  الجتذابفإنو 

 (1).عذر لو إف جهلها.أما إف جهلها وجاىر بضرورة التدلل منها فأوُف بو أف يًتؾ ىذه اؼبهنة
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ايب والطريقة الصناعية اليت اخًتعها االلتزاـ بقواع اإلمبلء الصديدة باعتبارىا الوسيلة للتعبَت الكت

اإلنساف يف أطوار ربضره ليًتجم هبا عما يف نفسو ؼبن تفصلو عنهم اؼبسافات الزمانية واؼبكانية.ونستطيع 
الكتابة ويعوؽ فهم اعبملة ويدعونا  أف نذرؾ منزلة اإلمبلء بوضوح إذا الحظنا أف اػبطأ اإلمبلئي يشوه

وينصح لذلك  الكاتب عندما ال تسعفو الذاكرة يف ىجاء الكلمات اب وازدرائو، تإُف احتقار الك
 ىجاءا صديدا باالستعانة دبعجم لغوي للوقوؼ على الكتابة الصديدة.

الًتقيم يف الكتابة ىو رموز اصطبلحية معينة بُت اعبمل أو الكلمات،  :مراعاة عالمات الترقيم 
كاتب، وعملية الفهم على القارئ، ومن ىذه لتدقيق أغراض تتصل بتسيَت عملية اإلفهاـ من جانب ال

إُف  واإلشارةاألغراض ربديد مواضع الوقف، حيث ينتهي اؼبعٌت أو جزء منو، و الفصل بُت أجزاء الكبلـ، 
أو الدىشة، أو كبو  االكتئابانفعاؿ الكاتب يف سياؽ االستفهاـ، أو العجب. ويف معرض االبتهاج أو 

ن بياف أمر عاـ، أو توضيح شيء مبهم، أو التمثيل غبكم مطلق، وكذلك ذلك، وبياف ما يلجأ إليو لكاتب م
على فهم اؼبعٌت، وتصور األفكار. . وكما يستخدـ  إدراكهافيساعد  بياف وجو العبلقات بُت اعبمل،

اؼبتددث يف أثناء حديثو بعض اغبركات اليدوية، أو يعمد إُف تغيَت قسمات وجهو، أو يلجأ إُف التنويع يف 
 وتو ليضيف إُف كبلمو قدرة على دقة التعبَت وصدؽ الداللة، كذلك وبتاج إُف عبلمات الًتقيم.نربات ص

 ىي:  وعبلمات الًتقيم يف الكتابة العربية
  ).( النقطة 
 توضع النقطة يف هناية اعبملة أو الفقرة لتدؿ على االنتهاء وبداية صبلة جديدة. -
 يف الشرح الذي يكتب ربت الصور.ال توضع يف العنوانات األصلية أو الفرعية أو  -
 توضع على شكل ثبلث نقاط )...( لتدؿ أف ىناؾ عبارة ؿبذوفة. -
 )،( الفاصلة 
 توضع بُت اعبمل اليت يتكوف من ؾبموعها كبلـ تاـ يف معٌت معُت. -
 وبُت أنواع الشيء وأقسامو. -
 وبُت لفظ اؼبنادي وبُت الكلمات اؼبفردة اؼبرتبطة بكلمات أخرى. -
 االعًتاضية.وبُت اعبمل  -

 ويف األرقاـ للداللة على النسبة العشرية، وعلى كسور اعبنيو.
  ) :  ( :عبلمة الوقف االستدراكي 
 (1)تستخدـ قبل تقدًن سلسلة من السماء. -
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 ولتدديد الوقت. -
 وقبل الشيء وأقسامو. -
 وللتمهيد ألقواؿ مقتبسة. -
 )الشولة اؼبنقوطة: )؛ 
 تستخدـ للفصل بُت األظباء والعناوين -
 ويف العنوانات بدال من النقطة. -
  ( :الشرطة-) 

 تستخدـ عند االستفهاـ والرد للستغناء عن أقواس اإلقتباس.
 وبُت اعبمل االعًتاضية. -
 ويف العنواف للفصل بُت موضوعُت. -
 ويف إعبلف نتائج اؼبباريات. -
 وبُت رقمُت للداللة على أهنما يشمبلف كل ما بينهما. -
 )"   "( :أقواس االقتباس 
 وتسمى عبلمات التنصيص ويوضع بينهما الكبلـ اؼبقتبس. -
 ولتمييز الكلمات أو اؼبصطلدات اعبديدة يف اللغةأو الكلمات العامة. -
 وكذلك لتمييز عناوين اػبطب واؼبقاالت والكتب واؼبسرحيات والقصائد ...إٍف. -
 )   ( : عبلمة اغبصر 
 تستخدـ حوؿ األرقاـ. -
 ولوصف األشخاص. -
 كلمة يف العنواف.وإذا أريد اقداـ   -
 وحوؿ الكلمات اليت يقصد هبا زيادة اإليضاح مثل: وستدخل الطاقة النووية )أي الذرية(. -
 )عبلمة االستفهاـ: )؟ 
 وتوضع بعد اعبملة االستفهامية. -
 )!( :عبلمة التعجب 
 (1)توضع بعد اعبمل اليت تعرب عن االنفعاالت والتعجب والفرح والدىشة والدعاء واغبزف واالستغاثة. -
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 وضوح المضمون: . ب

لكي تكوف مفهوما..هبب أف تكوف واضدا. فدىت تصل إُف عقل القارئ دبعلومات وأحداث وأخبار 
 جديدة...وحىت هتز عواطفو وربرؾ أشجانو... البد أف تكوف واضدا.

ولكي تكوف واضدا ..هبب عليك أوال أف تكوف واثقا من اؼبعٌت ادد بالضبط...وعليك بعد ذلك أف 
عن ىذا اؼبعٌت وحده...ال شيء أكثر منو وال شيء أقل منو...لكي ال تكوف واضدا يف التفكَت والتعبَت معا. تعرب 

وليس ألجل أف تكوف مفهوما فقط، ولكن لكي ال يساء فهم ما تكتبو. ولكي تكوف واضدا هبب عليك بذؿ 
 ؾبهود أكرب، وأحيانا هبب أف تكوف أكثر شجاعة.

كافة، والطريقة اليت ستقدـ هبا موضوعك ىي الطريقة اليت يراؾ الناس هبا. وىم فأنت عُت وأذف الناس  
يصدقوف ما يرونو إف ىم وثقوا بك أنت، أو دبعٌت آخر ىم يصدقونك فقط إف ىم وثقوا بك. ومن ىنا تأيت أنبية 

 الوضوح.
وأف تكوف ويذىب بعض الكتاب يف وجوب ربديد الوضوح إُف أنو هبب أف يشمل كل لفظ وكل تركيب، 

ىناؾ كلمة واحدة تستغرؽ على الفهم، أو كلمة ؿبَتة للذىن وأال يكوف ىناؾ تسامح وال تساىل يف لفظ واحد، 
وليس اؼبطلوب أف يكوف األسلوب ؾبمبل، وليس اؽبدؼ األظبى أف يكوف األسلوب مفهوما مع التخمُت 

أف يكوف كذلك. وال مكاف للدجة  واغبدس، بل ينبغي أف يكوف ىذا األسلوب مفهوما بوضوح، وال مفر من
اليت يتعلل هبا بعض الكتاب اؼببتدئُت بأف "ىذا ليس ىو اؼبقصود بالضبط، ولكنو قريب منو"، وال لتدجج البعض 
اآلخر بأنو ليس مكلفا بأف يكتب ويعطي عقبل يف وقت واحد، فمثل ىذه التعبلت اليت تصدر ال تعرب إال عن 

ٍت ىؤالء الذين يشفقوف على أنفسهم من خوض غمار الصراع اهنم منجذبوف الك سل والفشل والقصور. وال يغ
 إُف مزج اغبقيقة باؿ خياؿ كي هبعلوا عملهم أكثر تشويقا.

ونقطة البداية للوصوؿ إُف الكتابة اؼبؤثرة الواضدة تعد أمرا ذاتيا للكاتب ذاتو، وتتعلق دبدى فهمو ؼبا يكتب 
أي شيء إال إذا كاف مفهوما بالنسبة لك سباما، ألف من ال يفهم الشيء ال عنو. فبل ينبغي أال تقدـ على كتابة 

 يستطيع أف يعرب عنو التعبَت الواضح الصديح.
وؽبذا ننصح دائما بأف نفكر قبل أف تكتب. فكر يف أثناء حبثك يف الزاوية اليت ستكتب منها، والعبارات 

بتكوين الفكرة العامة فوؽ الورؽ. اؼبهم ىو اف  ع. وأبدأاليت ستعرب هبا، واألىم من ذلك كلو أف يروؽ لك اؼبوضو 
تتفاعل مع كل ما ىو مشوؽ وفبتع فدُت تنطلق الكلمات فوؽ سطح الورقة هبب أف تركز يف اؼبقدمة على  
األسلوب الذي ستتميز بو، وعلى وحدة األرقاـ، والعبارات اليت تستشهد هبا، وعلى الصراع الذي يتألق داخل 

 مبو الفكرة، فهذا العنصر ىو الذي استفز خيالك، ولعلو أيضا يستفز خياؿ القارئ. أثناءرأسك يف 
واجبك األوؿ ىنا أف تكوف صادقا مع الفكرة، وأف زبرجها بالدقة الواجبة كما ىي ؼ ينفسك، سواء  

 (1)كانت لفكرة عسَتة أـ يسَتة، وسواء كانت بسيطة أـ مركبة.
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تتطلبها اغبياة اليومية فليس ىذا بالشيء اجملهد. أما إذا كاف األمر يتعلق  وفيما يتعلق باؼبعاين الواضدة اليت 

دبعٌت عسَت أو فكرة عميقة ربتاج إُف ربليل أو سبييز، فعندئذ ال يكوف الوضوح والبساطة مًتادفُت. أي أهنما ليس 
غموضا وتعقيدا، وبدؿ أف شيئا واحدا. فإذا أتى الكاتب بلفظ بسيط لفكرة مركبة فإف ىذا اللفظ قد يزيد الفكرة 

يساىم يف توضيح التعبَت فإنو يزيده غموضا. ولذا فإف الكاتب مطالب ببذؿ مزيد من اعبهد الختيار اللفظ الذي 
يقتضيو اؼبعٌت بالضبط وذلك لضماف الوضوح. وىذا ىو ما يقصد بوضوح الفكرة، أو ما يسميو البعض كما يقوؿ 

 لواضح القسمات.بالتعبَت ا "محمد كامل جمعة"الدكتور 
  :وفيما يلي بعض القواعد تساعد على وضوح المعنى 

تقدًن اػبلفية الكاملة عن اؼبوضوع، وما يرتبط من حقائق، وما يلزمو من شرح وايضاح.. وربديد أنبيتو  
وحجمو وعبلقتو بالقارئ وتأثَته عليو، ووصف الشخصيات اؼبتصلة بو والظروؼ ايطة.. وأيضا الربط 

اؼبوضوعات أو القضايا اؼبشاهبة.. أو الربط بتطوراتو التارىبية..وذلك للمساعدة على فهم بينو وبُت 
 الصورة اغبقيقية الكاملة للمشكلة أو القضية.

 وذلك بًتتيب الكلمات يف صبل مبنية جيدا..تتوافر ؽبا الصفات اآلتية. البناء الفعال: 
رئيسية واحدة،  وحدة واحدة، أو فكرة دبعٌت أف اعبمل والفقرات معا تنطلق يف إطار  الوحدة: -

كل اعبمل والفقرات تسَت يف سياؽ الفكرة األساسية.. والفقرة  تنبثق منها أفكار فرعية..و
الرئيسية تتضمن ىذه الفكرة الرئيسية ىي الفقرة أو اعبملة اؼبفتاح.. وىي تأيت يف بداية النص أو 

 لبناء.هنايتو.. أما باقي الفقرات فهي لتدعيم وحدة ىذا ا
ودبعٌت أف سباسك اعبمل والفقرات يف وحدة بناء منطقي مًتابط العبلقات بصورة   الترابط: -

 تساعد على تدفق اؼبعٍت وترابطها فبا يشعر القارئ بالتواصل.
:وذلك لؤلجزاء اؼبهمة إلعطاء طابع القوة.. ويبكنك التأكد بالتكرار، ودبوضع اعبملة.. التأكيد -

أفضل من اعبمل األخرى. سواء يف البداية أو النهاية.. وكذلك التأكيد فاعبمل اؼبهمة يف موضع 
للوضوح، يتم بتكرار كلمات معينة أو معاين معينة. ولكن إذا زادت التأكيدات عن اؽبدؼ 

 اؼبنشود أخل ذلك بقاعدة اإلهباز. 
 القاعدة السابعة: المناسبة .7

وتعٍت اؼبناسبة موافقة اىتمامات القارئ.. فندن ال نكتب ألنفسنا وإمبا لقارئ ؿبدد وبرص على أف يقرأ ما 
نكتبو وينفعل بو، لكي ربقق كتابتنا اؽبدؼ اؼبرجو منها.. وىذا القارئ ال يقبل على القراءة لنا إال إذا وضعاه 

ئو واذباىاتو وردود الفعل اؼبتوقعة منو.. فإذا عكست  ومشاكلو وآرا واىتماماتونصب أعيننا، وتعرفنا على رغباتو 
  1كتابتنا ىذه االىتمامات.. وأظهرت للقارئ الفوائد اليت وبققها من التعرض لرسالتنا، ساعد ذلك على ضماف
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 اجتذاب القارئ، واستجابتو لرسائلنا.. حىت واف كانت ىذه االستجابة ؿبدودة.

فسهولة تنفيذ ما كبث القارئ على فعلو.. وبياف مقدرتو على ذلك .. وتتدقق اؼبناسبة أيضا باالهبابية.. 
والتوسل إُف ذلك بالكلمات االهبابية واؼبشجعة، ذبعلو يققًتب منا ويستجيب لرسائلنا.. أما أساليب 
التخويف والتنفَت والتيئيس واستخداـ كلمات ال، وال يبكن، وأبدا، وعرض الصور السلبية، فتشعر القارئ 

راحة، وذبعلو ينفر منا، وذلك مثلما يفعل بعض الدعاة عندما يتددثوف فقط، عن النار والقرب بعدـ ال
وعذابو... ويكثروف من كلمة ال.. اليدخل اعبنة من يفعل كذا، وال من يفعل كذا... أو يكثروف من مدح 

كن أف نفعل فعلهم، أو األسبلؼ.. وذـ اؼبعاصرين.. والًتكيز على اؽبوة السديقة بيننا وبينهم، وأننا ال يب
 نصل إُف ما وصلوا إليو... فتكوف النتيجة فقداف التأثَت على القارئ.

أما  العنصر الثالث للمناسبة، فيتدقق من خبلؿ الًتكيز على أنت، بدال من أنا وكبن... فالقراء عادة 
شاكلهم... ولذلك مهتموف بأنفسهم أكثر من اىتمامهم بنا... وينجذبوف أكثر ؼبن يبدي اىتماما هبم ودب

فهم يقبلوف على القراءة لنا عندما زباطبهم بضمَت اؼبخاطب أنت، أو عندما يروف أظبائهم أو أظباء 
الشخصيات اببة إليهم.. وؽبذا السبب هتتم  الصدف باليات.. بالقضايا واغبوادث والشخصيات اؼبعروفة 

لصدف... على أساس أف حب االستطبلع لدى الناس لنا، والقريبة منا، كأحد عوامل اعبذب لزيادة توزيع ا
 يدفعهم أكثر ؼبعرفة ما يدور يف البيئة األقرب فاألقرب.

 القاعدة الثامنة: التأكيد .8
ويستخدـ ألبراز معاين معينة، أو للتأكيد على معاف ؿبددة ذات داللة. ويتدقق ذلك لؤلسلوب من خبلؿ 

 وسائل عديدة منها:
أو اليت تنتهي بأصوات حادة مثل: التاء والكاؼ واعبيم... كما يف –لة الكلمات ذات اؼبقاطع القلي 

 وشاىد ومشهود..قتل أصداب األخدود﴾  قولو تعاُف:﴿والسماء ذات الربوج.. واليـو اؼبوعود..
 استخداـ اعبناس، إلعطاء الشعور بالقوة. 
ىبلق اإلحساس  اختبلؼ اإليقاع...بوضع اعبملة القصَتة بُت عدة صبل طويلة.. فكسر اإليقاع 

 بالتأكيد.
تغيَت الًتتيب الطبيعي للجملة من خبلؿ التقدًن والتأخَت.. كأف يتقدـ اؼبفعوؿ على الفاعل أو  

 الفاعل على الفعل.
 استخداـ كلمات مثل : قد، وإف. 
وينبغي استخداـ أساليب التوكيد حبذر، ولتدقيق أىداؼ ؿبددة، وبصورة ال تعطي طابع التكلف...  

اإلفراط يف استخدامها وبدوف ىدؼ ؿبدد فقد يؤدي بنا إُف اؼببالغة وإُف فقداف ثقة القارئ أما 
 (1)وبالتاِف عدـ استجابتو أو تفاعلو معنا.
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 التخطيط للكتابة المؤثرة المطلب الثالث: 

إف اغبرب كما قاؿ نابليوف فن ال ينجح فيو شيء ما َف لبضعو لئلحصاء ونفكر فيو وكما تصدؽ ىذه 
اؼبقولة على اغبرب، تصدؽ أيضا على الكتابة اؼبؤثرة... فهي رحلة ذات ىدؼ.. والبد من زبطيط هبذب القارئ 

لتفكَت يف اختيار اؼبوضوع اؼبناسب إليها، ويربطها بو ربطا متينا. واػبطة اليت يضعها الكاتب، تبدأ من غبظة ا
وذبميع اؼبعلومات البلزمة لكتابتو. ويف نفس اللدظة أيضا ال ينفصل الكاتب عن قرائو.. فيفكر فيمن سيهتموف 

 هبذا اؼبوضوع؟ وؼباذا؟. إُف أي مدى سيكوف اىتمامهم بو؟.. وأيضا ماذا يريد ىو من كتابتو؟ 
، وطريقة البناء نيك الكتابة.. فيددد أسلوب العرضالتفكَت يف تكمث ينتقل الكاتب إُف مرحلة تالية، وىي 

 اللغوي، وأسلوب تسلسل األفكار، واؼببلمح العامة للمقدمة واعبسم واػباسبة، وذلك قبل التنفيذ الفعلي للكتابة.
  ويف ىذه اؼبرحلة نبلحظ أف التكنيك ىبتلف باختبلؼ اؼبوضوعات واألمباط اؼبستخدمة للتدرير

وباختبلؼ اعبمهور. وأيضا وفقا لؤلىداؼ اددة اليت يهدؼ إليها الكاتب كما سبتزج يف ىذه اؼبرحلة األصوؿ 
باألسس، والقواعد العلمية للكتابة اؼبؤثرة باػبربة والتجربة واؼبمارسة واالستعداد الشخصي للكاتب. باإلضافة إُف 

ابة، وريقة عرض اؼبعلومات، حبيث يبكننا القوؿ بأنو ال توجد اؼبهارات اؼبكتسبة، وخباصة فيما يتعلق بأسلوب الكت
 طريقة ؿبددة للكتابة، بل طرؽ عديدة متنوعة وفقا لقدرات الكتاب.

 "وليفر شيلدون"وىذا اؼبستوى التخطيطي ينطوي على عمل ذىٍت، ويصبح نبل الكاتب ىنا كما يقوؿ 
ألعماؿ اغبديثة بصفة عامة تعاين إُف درجة كبَتة من ىو أساسا اؼبهمة الصعبة للجلوس والتفكَت.. ويقوؿ إف ا

انعداـ ىذا التفكَت. إذ أنو بالنسبة لبعض الناس يعترب عبئا غَت ؿبتمل. ورغم ىذا، فإف التفكَت التأملي أساسي 
للكاتب، إذ يساعده على تصور االتصاِف، والسيطرة على عملية االتصاؿ لتدقيق األىداؼ اددة من عملية 

 الكتايب. االتصاؿ
 وتتضمن عملية التخطيط للكتابة اؼبؤثرة عدة خطوات أساسية أنبها ما يلي: 

 .ربديد األىداؼ واألولويات 
 .دراسة اعبمهور 
 .اختيار ؼ كرة اؼبوضوع 
 .صبع اؼبادة البلزمة 
 .ربديد التكنيك األمثل للكتابة 

 (1)وسنتددث فيما يل عن كل من ىذه اػبطوات بإقباز وتركيز:

 

 

 

                                                 
 .72،  ص1993، جامعة اؼبلك سعود، التحرير العربيأضبد شوقي رضواف، عثماف بن صاٌف القريح،  (1)
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 .األىداف تحديد .1

األىداؼ لفظ يعرب عن الغايات اليت توجو إليها جهودنا.. وىذا اؼببدأ من أىم اؼببادئ اليت وصفها 
العسكريوف للدرب.. ففي اغبرب األخَتة مثبل، كاف للهدؼ عند اعبندي معٌت ؿبددا جدا.. فكاف يعرؼ أف قدر  

اؽبدؼ... وأف النجاح يف بلوغ ىدؼ ما، لو أثره كبَتا من التفكَت والتخطيط هبب أف يًتجم إُف جهود لبلوغ ىذا 
 يف باقي العمليات، وىذه بدورىا ؽبا أثرىا على النتيجة النهائية للدرب.

ومن اؼبسلم أف لكل نشاط من األنشطة االتصالية غرضا ؿبددا، يطلق عليو اسم اؼبقصد أو اؽبدؼ.. فبل 
 معٌت لنشاط ال ىدؼ لو وال مقصد.

عة اغباؿ نشاط ىادؼ.. فندن ال نكتب جملرد الكتابة أو للعبث. فعندما نعد تقريرا، واالتصاؿ الكتايب بطبي
أو نبعث برسالة شخصية أو إدارية، أو نعد حديثا إذاعيا، أو نكتب مقاال... فندن نكتب أساسا لتدقيق 

 أىداؼ ؿبددة.
وجزء يف الوقت نفسو  وىذه األىداؼ اؼبباشرة للنص الذي تعده ىي يف األساس جزء من أىدافنا اػباصة..

 من األىداؼ العامة للمنشأة أو اعبهة اليت سبثلها، أو تعمل يف نطاقها.
ويقـو مبدأ األىداؼ على حقيقة ثانية... وىي أف كل شيء ىبلق مرتُت... مرة يف عقولنا ومرة على أرض 

خيل شكلو اػبارجي، ونظامو الواقع...فاؼبهندس قبل أف يبٍت منزال فهو يقيمو أوال يف عقلو جبميع تفاصيلو، بت
.. وعملية التخيل ىذه ذالداخلي، وعدد غرفو وأدواره قبل أف يبدأ البناء.. وكذلك الفناف يتخيل الرسم أوال، مث ينف

ظبة أساسية لئلنساف، إذ باػبياؿ يستطيع أف وبلق بعيدا، ويتصور أشياء وعوامل َف تتدقق بعد، مث يسعى إُف 
 ربقيقها.

وىذا التخيل يساعدنا على ربديد األىداؼ اليت نسعى إُف ربقيقها.. وعلى ربديد مدى امكانية ربديد 
ىذه األىداؼ. وما إذا كانت اهبابية أـ  سلبية، ومدى موافقتها الحتياجات الناس، وتلبيتها الىتماما مهم.. 

ة اليت يراد التأثَت فيها، وأساليب التفكَت وأيضا مدى موافقتها للعادات واآلراء السائدة وميوؿ اعبماىَت اؼبختلف
 االجتماعي واالقتصادي السائدة. 

فنقطة البداية ؼبمارسة النشاط الكتايب أو أي نشاط اتصاِف آخر، ىي أف نبذأ باإلجابة عن سؤاؿ ىو: 
ائج اليت ماذا نريد؟.. واإلجابة عن ىذا السؤاؿ ىي اليت ستوجو ـبتلف أوجو نشاطنا التاِف، وستددد قدر النت

 كبصل عليها.
 تحديد الجمهور. .2

عندما نفكر يف وضع خطة ؼبوضوعات، فأنت تفكر يف العبلقة بينك وبُت قرائك أساسا...يف مدى 
احساسكم هبم، واحساسك بنفسك، وبأفضل كيفية إلعداد الرسالة. أو دبعٌت آخر، ربدد كيف نكتب 

 (1)إليهم؟..
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وكيف تضع نفسك يف رؤوسهم؟.. وتعرؼ ما وبتاجوف ؼبعرفتو؟. وسواء أكاف قارئك شخصا احدا، كما  

ؿ.. أو كاف قارئك عشرات أو مئات األشخاص، أو  و وبدث عندما تكتب تقريرا أو خطابا أو مذكرة ويقرأىا اؼبسؤ 
كل شخص على حدة. على كانوا آالؼ أو عشرات األلوؼ... يف الواقع ال زباطب كل ىؤالء، وإمبا زباطب  

الرغم من أف كثَتا من الكتاب حينما يكتبوف، يكتبوف بصيغة اعبمع، وكما لو كانوا ىباطبوف الكثَت من الناس.. 
وىذا من شأنو التأثَت على طبيعة عبلقتك بقارئك...فالقارئ عموما يهتم دبا يؤثر فيو.. والذي يؤثر فيو ىو الذي 

ف نشعره خبصوصيتو من خبلؿ لغة التخاطب اليت تقربنا منو، وتبعدنا عن التعامل يبدو قريبا منو.. وؽبذا ينبغي أ
 الرظبي معو.

ومعرفة اعبمهور ال تؤثر فقط يف ربديد لغة التخاطب.. وال اختيار اللغة اليت ذبعلو قريبا منا، وإمبا تؤثر أيضا 
 يف حياهتم. ويليب احتياجاهتم اغبقيقية.يف ربديد اؼبضموف الذي سنقدمو، والكيفية اليت ذبعل ىذا اؼبضموف يؤثر 

فاعبمهور أىم متغَت يف عملية االتصاؿ عامة، واالتصاؿ الكتايب خاصة.. وإذا َف يكن لينا فكرة جيدة عن 
طبيعة العقلية والعاطفة وخصائصو األولية، فسوؼ وبد ذلك من مقدرتنا على التأثَت واالقناع، مهما كانت قدراتنا 

 حسنا اختيار الوسيلة.االتصالية، ومهما أ
فندن نرسل فقط.. أما فاعلية االتصاؿ فتتوقف على كيفية استقباؿ اعبمهور لرسالتنا وكيفيو إدراكو 

 وتفسَته ؽبا... وكيف سيتصرؼ بإزائنا؟. وىل سيتفاعل معنا ويقبل علينا؟ أـ سيقطع االتصاؿ وينصرؼ عنا؟ 
 لومات عن اعبمهور، وإُف ربليلو ربليبل موضوعياواإلجابة عن ىذه األسئلة ربتاج إُف مزيد من  اؼبع

 والتعرؼ عليو، من حيث أىدافو واذباىاتو ونوعيتو ولغتو وعاداتو ودوافعو وخصائصو الشخصية والنفسية وإلقناعيو.
ومعرفة اإلجابة على ىذه األسئلة، يعٍت أف ىناؾ ؿباولة جيدة منا لفهم اعبمهور والتعاوف اؼبستمر واػببلؽ 

نا بو... فليس من اؼبعقوؿ أف نطلب من الناس أف يفهمونا، قبل أف نبذؿ قصار جهدنا اولة فهمهم يف عبلقت
 أوال... إف ىذا التفاىم اؼبشًتؾ يعد اػبطوة األوُف للتواصل وللتأثَت يف اآلخرين.

 فكرة الموضوع: .3
العمل ومستلزماتو اختيار الفكرة يف ؾباالت االتصاؿ اإلداري أو الروتيٍت ليس مشكلة.. فمتطلبات 

ومشكبلتو ووقائعو ىي اليت ستمدنا بأفكار ألمباط االتصاؿ الكتايب سواء كنا سنكتب مذكرة أـ شكوى أـ تقريرا. 
 أـ تعليمات.... إٍف.

أما يف ؾباالت الكتابة اإلبداعية واإلعبلمية، فإف اغبصوؿ على الفكرة يعد مشكلة أساسية تقتضي من 
نو للدصوؿ على الفكرة اليت تصلح لكي تتدوؿ إُف مادة للكتابة... وتتطلب الكاتب والصدفي أف يقدح ذى

ىذه العملية من كل منهما أف يكوف قد أشد حاالت يقظتو وإعمالو لفكرة من رصد اؼبناخ العاـ الذي وبيط بو 
 (1)والتعرؼ عليو.
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جديدة...يلـز فقط أف تكوف مفتوح ال يلـز بالضرورة أف تكوف مفكرا عميقا أو عبقريا لكي تبتكر أفكارا 

العينُت واألذنيُت لكل ما يدور حولك... إف الناس الذين تلتقي هبم ىم مصدر الكثَت من األفكار. ومن 
الضروري جدا لكل أنساف يسعى البتكار أفكار جديدة وجيدة أف يعمق عبلقاتو دبختلف أنواع البشر.. وأف 

ندوات، وأيضا طات اإلذاعة، وأف وبسن مشاىدة برامج التلفزيوف وبسن االستماع للمناقشات واألحاديث وال
 والكمبيوتر وقراءة الصدف واجملبلت والنشرات والكتب واؼبصادر واؼبطبوعات اؼبختلفة.

الشك أنك لو أمسكت بورقة وقلم وكتبت اآلف أفكارا تصلح للكتابة لدونت عشرات األفكار.. ولكن 
ة؟.. إف ىذا يعٍت أنك ؿبتاج لتقوًن ىذه األفكار بنفسك الختيار األكثر ىل كل ىذه األفكار تصلح للكتاب

مثل -صبلحية منها.. وكبن نقـو األفكار عادة وفقا ؼبعايَت عديدة. فهناؾ اؼبعايَت اػباصة بالفكرة ذاهتا: 
 الفورية... والية والضخامة والشهرة...إٍف وقد تناولتها بالتفصيل "كتب التدرير الصدفي"

يَت خاصة بالعوامل البيئية ايطة بالفكرة إعبلمية، كالنظاـ السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ومعا
واغبضاري، والظروؼ اػباصة دبؤسسة النشر نفسها. وعوامل خاصة أخرى، مثل كثرة تناوؿ الفكرة وقدمها من 

ع خربة الكاتب أو اذباىاتو، أو لنقص الناحية الزمنية، وعدـ كفاية مصادرىا وعدـ سبيزىا، وعدـ اتفاقها م
 اؼبعلومات اؼبتوافرة عنها.

وعلى الرغم من أنبية اؼبعايَت السابقة، إال أنو معيار األنبية بالنسبة للقراء يعد أنبها صبيعا... فلكي تكوف 
ضمنها الكتابة مؤثرة هبب أف ترضي احتياجات القراء. ويف إطار ذلك وبدد الكاتب نوعية اؼبعلومات اليت سي

رسالتو وتلك اليت سيهملها.. وعلى ىذا فإف ؾباؿ اؼبضموف يف الوثيقة أو النص سيتددد وفقا ؽبدؼ الكاتب، 
 وألىداؼ اعبمهور، وألىداؼ اؼبؤسسة أو اؼبنشأة. وأيضا وفقا للوقت ادد للكتابة، وللمعلومات اؼبتوافرة.

 اؼبعايَت كانت أقرب لبلكتماؿ وقابلة للتنفيذ.وعلى أية حاؿ، فإنو كلما توافر للفكرة أكرب قدر من ىذه 
ومن الضروري ىنا أف نشَت إُف أنبية تفاعل الكاتب مع األفكار اليت اختارىا، وذلك من خبلؿ التفكَت 
فيها وتأملها ومزجها خبرباتو وذباربو وثقافتو، كمدخل القتناعو ىو شخصيا هبا. وحىت من ذىنو متوثبة مليئة باغبياة 

وربمل الفكرة يف ذاهتا تعبَتىا اؼبثاِف، مثلما تتضمن البذور مكوناهتا وخصائصها، كما زبتلف النباتات واغبيوية.. 
اليت تنتجها ىذه البذور من حيث أوراقها وشبارىا وزىورىا وطعومها، وفقا ألنواع ىذه البذور، فكذلك األفكار 

 ربمل يف ذاهتا تعبَتىا اؼبثاِف.
ُت الفكرة واألسلوب، وبُت نع الفكرة أيضا واألسلوب الذي تقضيو. ومن ىنا تتضح طبيعة العبلقة ب

 فالفكرة بطبيعتها ربدد لنا نوع األسلوب الذي ترتضيو وذلك كما سيتضح لنا فبا يأيت.
 الفكرة واألسلوب:  . أ

إف جهد الكاتب ليس موجها ليخلق لنفسو أسلوبا، ولكن ليدقق اؼبطالب اليت تقتضيها طبيعة فكرتو حىت 
 (1)يانا مكتمبل.زبرج ك
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ولذلك فندن عندما ننظر إُف األسلوب قبد أنو ال يبكن اعتباره شيئا منفصبل عن الفكرة، وليس شيئا 

 يضاؼ من اػبارج. وما قد تتطلبو الفكرة لتخرج إُف عاَف األلفاظ فهو شيء كامن ينبئ عن نفسو حاؿ ظهوره.
معروضا يف قوتو اؿ أصلية وصبالو. فالصدؽ يف إف األسلوب ىو الفكرة ؾبردا من الزيادة أو النقصاف، و 

 التعبَت ىو أساس كل صباؿ تعبَتي، دبعٌت أف تتوائم الفكرة مع التعبَت ويتفقاف ويكوناف كبل ـ متكامبل.
فالفكرة ىي جوىر االتصاؿ الكتايب ومادتو. واللغة ليست فقط الوعاء الذي ينقل الفكر أو الوسيلة اليت 

ولكنها الوعاء والفكرة معا، أي أف اللغة والتفكَت شيئاف مرتبطاف إُف أبعد اغبدود  نستخدمها لنقل األفكار،
ويتعذر فصلهما. وىذه النقطة أصبدت حقيقة عملية إتفق عليها خرباء علم اللغويات منذ أكثر من عقد من 

 الزماف بعد أف سادت نظريات سابقة تفيد بأف الفكر أو التفكَت شيء، واللغة شيء آخر.
وواقع فبارستنا اإلعبلمية يعكس ىذا االرتباط، فاػبرب الذي تقرأه أو اؼبقاؿ، أو التدقيق ليس نصا هنائيا 
ولكنو نتيجة مستويات متتالية من التنقيح والتكرير والنمو، وإذا تذكرنا عدد اؼبسودات اليت مزقناىا لكتابة ىذا 

ب حىت تبلورت أفكار اؼبقاؿ أو التدقيق ولغتو ويف اؼبساحة اؼبقاؿ  أو اػبرب، ومرات اغبذؼ والتنقيح وإعادة الًتتي
والوقت اددين، ال تضح لنا أننا  نكتب لنفكر بطريقة خاصة، مث نفكر لنكتب وىكذا.. إُف أف تتم بلورة 

 النصوص يف أفضل صورة فبكنة.
إُف مستوى من  فهناؾ مستويات للكتابة ترتبط بدرجة وضوح الفكرة  وتبلورىا، وإننا نتدرج من مستوى

خبلؿ التنقيح و التصديح تتبلور الفكرة واللغة معا، فتتقدـ باػبرب أو التدقيق أو اؼبادة اإلعبلمية إُف سكرتَت 
التدرير، أو الرئيس اؼبسؤوؿ عن التدرير النهائي أو الصياغة النهائية، فيعيد الصياغة مرة أخرى إلزالة أي صبلة 

لـز األمر، ويراجع صدة اغبقائق والوقائع، أي يقـو دبراجعة الصياغة، عبعل غامضة ربتمل اإللتباس، وىبتصر إف 
اؼبوضوع منسجما ومتوافقا مع أسلوب اعبريدة، وللمدافظة على اؼبستوى الرفيع للتعبَت الذي تلتـز بو اعبريدة. 

ؼبادة اإلعبلمية ويقـو اؼبصدح بذلك بعمليات أخرى من  التنقيح والتصديح لبلورة الفكرة واللغة، حىت تصبح ا
واضدة ومؤثرة ، يف متناوؿ فهم أغلب القراء. ولذلك فإف ارر الناجح ىو ارر الذي ينجح يف الكتابة بلغة 
صديدة ال ربتاج إُف عملية ربرير، أي ينجح يف التفكَت والتعبَت عن الفكرة بلغة مفهومة للقارئ، ويف الشكل 

 ن الصدور وأىداؼ سياستها التدريرية.الصدفي  اؼبناسب لتدقيق أىداؼ اعبريدة م
وىذا اؼبستوى للتعبَت يسمى باألسلوب الصدفي، أو لغة الصدافة، أو الكتابة الصدفية. وزبتلف ىذه 
الكتابة العلمية اليت تعتمد على اؼبصطلدات العلمية أو األدبية اليت تعتمد على اػبياؿ والببلغة واالستطراد، 

 عة اعبمالية والفكرية.وتتوجو إُف قارئ يبدث عن اؼبت
فاغبقيقة واحدة داخل كل من العاَف واألديب والصدفي. وكل منهم يعرب عنها بطريقة ـبتلفة . فاألوؿ يعرب 
بطريقة نظرية، والثاين يعرب طريقة صبالية، أما الثالث وىو الصدفي فيعرب عنها باألسلوب العلمي اؼبتأدب، أو ما 

 (1)ة الصدافة، أو األسلوب الصدفي الذي يفهمو قارئ الصديفة العادية.يسميو البعض باللغة الوسطى، أو لغ
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ويف ىذه اؼبستويات الثبلثة للتعبَت فندن نعرب عن الفكرة عن طريق األصوات اللغوية، ونستخدـ اللغة كما 

ز اليت يقوؿ العاَف األمريكي "سابَت" كوسيلة لتوصيل األفكار واالنفعاالت والرغبات عن طريق نظاـ من الرمو 
 يستخدمها الفرد باختياره.

وؽبذا فإف العبلقة بُت الفكرة وأسلوب التعبَت قبدىا واضدة يف أحدث تعريف  للغة. ذلك التعريف الذي 
يف كتابو "فلسفة  الندو" يقوؿ: تكمن روح اللغة يف نوع النشاط اإلنساين. نشاط من  "جسبرسن"وضعو العبلمة 

آخر. ونشاط من جانب ىذا الشخص، بغرض فهم ما هبري يف ذىن  جانب فرد هبد يف افهاـ نفسو لشخص
 ىذا الشخص األوؿ.

 أنواع األفكار:  . ب
واألفكار أنواع عديدة، ولكل نوع منها طرقتو اؼبميزة يف العرض واألسلوب اؼبميز.. والتعرؼ على ىذه 

 األنواع، يساعدنا وكبن لبتار األفكار اليت سنقيم عليها بناءنا الكتايب. 
 وقد أشار الدكتور ؿبمد ادىم يف كتابو "الفكرة اإلعبلمية" إُف أنواع عديدة منها 

 أنبها:
وىي من أشهر األفكار اؼبستخدمة يف ؾباالت اإلعبلـ اؼبختلفة . وتتجو إُف زوايا   الفكرة العرضية: 

عرض الشيء  وجوانب العرض اؼبباشر، أي أف ارر عندما يضع يده عليها فإمبا يهدؼ عن طريقها إُف
 أو اؼبكاف أو اغبادث أو الوقائع أو التفضيبلت أو القضايا... إٍف.

 ومن مث فهي نوع تقريري وتسجيلي. وتنتج إعبلميا يف قوالب التقارير اؼبصورة.
وىي شبيهة بالفكرة السابقة  وتتجو إُف نفس ؾباالهتا، وتدور يف نفس دوائرىا  الفكرة الوصفية: 

الصدفية، مع تدخل أكثر درجة وأشد إهبابية من جانب العنصر البشري الذي ال يكتفي ىنا بعمليات 
الرصد والتسجيل والنقل التقريري والوثائق يف بعض األحياف، وإمبا يتدخل ليقدـ الصف اؼبشرب بفكرة 

بلمي وبنظرية اػباصة. مع قدر أكرب من االهبابية للكامَتا للمساعدة على نقل التعبَت، وخاصة عندما اإلع
ىبرج إُف الشواطئ والصداري األحياء الشعبية واألماكن التارىبية واؼبناسبات الدينية ليصف ما هبري من 

 أحداث ووقائع، فتكمل الكامَتا وصف ما تضمنو التقرير. 
والفكرة ىنا تتجو بارر أو كاتب اؼبقاؿ إُف  زبطيط وتنفيذ اؼبوضوعات واؼبقاالت  الفكرة النقدية: 

والتدقيقات واألحاديث الصدفية اليت سبي بُت  اػبطأ والصواب، وتقوؿ للمدسن  أحسنت وللمسيء 
 أسأت. مستخدمو يف ذلك روح النقد الصديح.

ساسية، ربتاج إُف عقلية إعبلمية متمرسة وىي فكرة عالية الكفاءة، شديدة اغب الفكرة  المقارنة: 
 (1) وخبَتة ومثقفة أيضا.
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فليس كل من يفكر إعبلميا يستطيع أف يدعم حاسة اؼبقارنة  عنده واليت تتصل اتصاال وثيقا دبلكة 
 النقد كما تؤكدىا اػبلفيات الثقافية واالتصالية يف ذىنو فليس باستطاعة اإلعبلميُت

اؿ إعبلمية كاملة قائمة على فكرة مكما يقوؿ الدكتور ؿبمود أدىم الوصوؿ يف صبيع األوقات إُف أع  
اؼبقارنة. وإمبا تتدخل بشكل أو بآخر. وهبري تطعيم التدقيقات واألحاديث واؼبقاالت هبا عندما 

               هدين تسمح الظروؼ واؼبادة نفسها بذلك. وتتمثل ىذه اؼبوضوعات يف تلك اليت ت قارف بُت ع
 أو زمانُت، أو حادثتُت.

وىي الفكرة اليت تتخذ من التاريخ أو أحداثو وأشخاصو وقضاياه ووثائقو وكتبو  الفكرة التاريخية: 
وأماكنو موضوعا ؽبا هبذب العقوؿ ويشد انتباه القراء، ويقدمها من خبلؿ نظرة بُت معٌت التاريخ 

وأحداث جديدة. وىذه األفكار ربتاج من ارر استعدادا وفلسفتو. وتساعد يف الكشف عن وقائع 
خاصا  وثقافة تارىبية. ومن أفضل  القوالب لعرضها قالب التقرير والتدقيق الصدفي. ومن أمثلة ىذه 
األفكار، األفكار اػباصة باالحتفاؿ باؼبناسبات والذكريات التارىبية، والعرض التاريخ لكيفية حدوث 

 أحداث معينة.
           وىذه األفكار تتناوؿ التوجيو والدعوة لعمل شيء ؿبدد. كاغبد من االستهبلؾ  التوجيهية:الفكرة 

أو تنمية االدخار، أو للمشاركة يف برامج خدمة اجملتمع. وىي زبدـ أىداؼ العامة، وتربز أكثر يف 
 ة.اؼبقاالت االفتتاحية والتدقيقات الصدفية وموضوعات اػبدمات والتوعية اعبماىَتي

 رابع: التخطيط لجمع المادة لالزمة:
            كبن النكتب من فراغ، وإمبا يف إطار ما يتوفر لنا من معلومات. ومن خبلؿ عمليات إعماؿ الفكر 
             أو التفكَت التأملي واالستنباط واالستقراء والقياس نستخلص وجهات النظر.. أو دبعٌت آخر نقدـ الرأي 

اعبديدة.. وقد مبزج الرأي باػبربة... سواء خرباتنا كبن أو اػبربات اؼبشتاقة عن اآلخرين.. ويف كل أو اإلضافة 
األحواؿ، ربكمنا طبيعة مادتنا... من حيث الوفرة والتنوع واالكتماؿ والنضوج.. زمن حيث قدر االىتماـ الذي 

ن ككتاب لبت لف وفقا ؽبذه االعتبارات نوليو ألفكارنا، والوقت الذي زبصصو النضاج ىذه األفكار. وؽبذا فند
يف قدر كتاباتنا، وقدر االىتماـ الذي يوليو قراؤنا لنا.. فالقارئ اؼبرىف يشعر بالكاتب اعبيد و يتجاوب معو، أما 

 الكاتب اؼبتسرع فبل يكاد يوليو اىتماما ويبر على كتاباتو مرور الريح دوف أف يسمح ؽبا بأف تًتؾ أثرا يذكر.
للتأكيد على أنبية اإلجادة... فبعد االجتهاد يف اختيار الفكرة وتعميقها.. هبب أف نتوقف  وىذا يدعونا

برىة ونتساءؿ عن مصادر صبع اؼبادة البلزمة .. ما ىي؟.. وأيها أكثر أنبية وأكثر مصداقية وقيمة؟.. وليست 
لنا حاليا على قدر كبَت من الثراء ىناؾ حدودا نتوقف عندىا إال حد االمتبلء والرضى .... واؼبصادر اليت تتوافر 

والكتب ووسائل اإلعبلـ والنشرات واإلحصائيات والدراسات والبدوث.. وىناؾ اؼبصادر اغبديثة كمركز اؼبعلومات 
 1وشبكات اؼبعلومات كاإلنًتنت واؼبعلومات اؼبسجلة على ديسكات الكمبيوتر وأسطوانات الليزر.
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وؿ على اؼبعلومات البلزمة للكتابة اؼبؤثرة.. وإمبا يف وزف وتقييم ومشكلتنا األساسية ليست يف ؾبرد اغبص
وتقدير ىذه اؼبعلومات.. حىت ال لبرج منها بشيء متناقض أو مشوش أو غامض فتفقد كتاباتنا ما نريده ؽبا من 

ا كبصل دقة ووضوح وموضوعية.. ووزف اؼبعلومات وتقديرىا يقتضي منا يف ىذه اؼبرحلة التعرؼ على نوعيتها... فم
 عليو من معلومات من اؼبصادر اؼبختلفة ال ىبرج األشكاؿ األربع اآلتية: 

 حقائق. 
 بينات "شواىد وأمثلة". 
 أرقاـ وإحصائيات. 
 موضدات: كالصور واعبداوؿ والرسـو والبيانية واؽبندسية. 

 الحقائق: .1
والبدث عنها وبتاج إُف جهد  وىي األفكار واآلراء والنتائج والتطورات اؼبتدصلة نتيجة جهود اآلخرين... 

كبَت.. لكنو ضروري للكتابة فبل يبكن أف يتدقق اإلقناع للكاتب ماَف يلم جبميع اؼبتعلقة باؼبوضوع الذي يتناولو.. 
 وأف تكوف ىذه اغبقائق وقررة ومتعمدة وأمنية ومتكاملة.

رتو حبقائق بدافع وقد زبتلف ىذه اغبقائق باختبلؼ وجهات النظر اؼبؤدية واؼبعارضة فكل يؤيد فك
عنها.... ولذلك فإننا نقف يف كثَت من األحياف يف حَتة من األمر وال نعرؼ ما اغبقيقة ... بل إف اإلنساف 
مازاؿ يكافح منذ ظهر إُف الوجود للوصوؿ إُف اغبقيقة.. وال يبكن القوؿ بأهنا مطلقة.. وإمبا ىي نسبة بالقياس 

ىذا يعٍت أف ما نعتربه حقيقة ليس إال ؾبرد تقديرات الحتماالتنا على إُف الزماف واؼبكاف والظروؼ واغباؿ.. و 
 أساس البينة اؼبتوافرة لدينا يف تلك اللدظة.

وىذا يدعونا للتأكيد على ضرورة اإللتزاـ بالدقة والتجرد والتدوط قبل أف ندعى أننا نعرؼ شيئا على سبيل 
 اعبـز والتأكد.

ا يكوف لنا اغبق يف أف نكوف متأكدين.. وحينما توجد مسائل على أننا ينبغي أف نكوف متأكدين عندم
خبلفية فلنتـز جانب التواضع ونستعمل عبارات أكثر حياءا على غرار البينة تدؿ على أف ىذا أو ذاؾ ردبا يكوف 

 ىو واقع األمر. 
وغنما وسعنا وعلى أية حاؿ. فليس بُت يدينا ميزاف الذىب لَتشدنا يف كل حالة، ويبيز لنا ىذه من تلك.. 

 وبكل بساطة أف كباوؿ أف نتبلىف أمرين متطرفُت: 
أوؽبما: التقبل اعبزايف ببل فدص وال نقد وال ربيص ومن مث القفز إُف نتائج أو أحكاـ هنائية فبا توافر لنا من 

 معلومات دوف أي سبديص.
 (1)قد يبدو من صدتها.وثانيهما: الغلو يف االرتياب والتشكيك ومن رفض أي معلومات تتاح لنا رغم ما 
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وأخَتا فإف ما هبب علينا أف نتمسك بو ىو أال نلقي الكبلـ على عواىنو دوف إحساس دبسؤليتو الفعلية 
وإمبا علينا أف نتقصى ونبدث يف حقيقة أو احتماؿ صدة ىذه اآلراء وحقيقة البيانات أو األدلة والشواىد اليت 

 آراء.نعتمد عليها يف اثبات صدة ما نقدمو من 
 البيانات: " الشواىد واألدلة"  .2

قدر كبَت من التيقُت  واألدلة اليت نتدصل عليها من الوثائق واؼبصادر اؼبختلفة ربتاج إُفالشواىد 
 صديدة. بالضروريوالتثبيت... وىذا يعٍت أهنا صبيعا ليست  

 األرقام واالحصائيات:  .3
وسعك أف تربىن على شيء باألرقاـ وذلك بناء  يعتمد الصدفيوف والكتاب بصفة عامة على اؼبقولة "إف يف

 على افًتاض مسبق، وىو اف األرقاـ ال تكذب.
 الموضحات:  .4

وىي عبارة عن الصور والرسـو ورسـو الكاريكاتَت واعبداوؿ واػبرائط والرسـو البيانية واؽبندسية واألشكاؿ 
 (1)على الفكرة.اؼبختلفة، والتخطيط الختيار ىذه اؼبوضدات يبدأ من غبظة االستقرار 
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 المهارة الجسديةالمبحث السادس: 

 جسمك يتكلم 
عندما تقـو بتقدًن خطاب، فإنك ترسل نوعُت من الرسائل ؼبستمعك، فبينما ينتقل صوتك من خبلؿ 

 رسالة مسموعة فإف كما ىائبل من اؼبعلومات يتم نقلو بصريا بواسطة مظهرؾ وسلوكك وحركاتك اعبسمية.
اػبطابات العامة فإف جسمك يبكن أف تكوف أداة فعالة إلضافة التأكيد والتوضيح على كلماتك، كما أنو يف 

 أكثر ػدواتك فاعلية إلقناع صبهور ما بإخبلصك وجديتك وضباسك.
إف تقدًن اػبطاب اؼبؤثر يشمل كل اعبسم، فعندما تتكلم فإف مستمعيك سوؼ يراقبوف الرسالة البصرية يف مظهرؾ 

ك، وكيف ربرؾ يديك وذراعيك وحركات جسمك وتعبَتات وجهك وما تركز عليو عيناؾ، وإذا كنت ترغب ووقفت
يف أف تكوف خطيبا مؤثرا، فمن الضروري أف تفهم كيف يتكلم جسمك، حيث أنك ال تستطيع منع إرساؿ 

 رسائل غَت منطوقة ؼبستمعيك، ولكنك يبكن أف تتعلم إدارهتا والتدكم هبا.
 .األفعال أقوى من الكلمات  المطلب األول:

إف ىدفك عند إلقاء خطاب عاـ ىو أف توصل اؼبعٍت، ولتكوف خطيبا أكثر تأثَتا، فإنك هبب أف تبُت 
اعبدية و اغبماس واإلخبلص بواسطة جعل سلوكك وأفعالك يؤكداف ما تقوؿ وإذا َف تكن كذلك، فإف النتيجة قد 

 تكوف كارثة، كما ىو مبُت يف اؼبثاؿ التاِف: 
توجو اػبطيب كبو منصة اػبطاب ببطء شديد ووجو عابس كما لو يقوؿ أف  وسط تصفيق اغبضور الذين وبيونو،

شخصا ما قاده للمشرحة وعند وصولو وضع العديد من أكواـ الورؽ وتنهد بشكل مسموع وقد بدأ يتصفح  
صابعو اليت ظهر هبا خامت قمط نفسو كثَتا وشد أ كومات الورؽ، سدب ربطة عنقو بقوة وعدؿ من وضع نظارتو،

يتؤلأل، مث تندنح ليصفي صوتو مث حدؽ بقوة يف اغبائط اػبلفي للغرفة عبس بشدة مث اهنمر يف خطابو، قائبل: 
، فلدي لكم رسالة شديدة األنبية إف تأثَت ىذه اؼببلحظات االفتتاحية َف يكن  يسعدين أف أكوف ىنا ىذا اليـو

بعيدا، وبقي القليل فبن يتابعونو يستطلع بغضب وآخرين ظبدوا لعقوؽبم أف  لموايلمقد اهبابيا فكثَت من ااضرين 
 باىتماـ لسماع بقية كبلمو، وبعد عشر ثواين من البداية أيقن اعبميع فشل اػبطاب، ؼباذا؟ 

لقد فشل اؼبتددث ألنو أرسل ؼبستمعيو رسالة ذات حدين، ما شاىدوه يتعارض مع ما ظبعوه، وعندما وبدث 
ىذا فإف اؼبستمعُت من  غَت قصد يصدقوف ما يرونو وليس ما يسمعونو ففي الوقت الذي قصد عرب صوت مثل 

إال أف أرسل رسالة غَت مسموعة تقوؿ: أنٍت أتأَف كثَتا وبينما كانت   اػبطيب عن سعادتو يف إلقاء اػبطاب،
وضح بأف ذلك َف  يكن مهما كلماتو توضح أف خطابو كاف على درجة من األنبية للمستمعُت، إال أف جسمو ي

  (1)لو، ويف نفس الوقت كانت عيناه ووجو يبيناف بأنو قليل االىتماـ ؼبستمعيو، إف أي من ىذه الرسائل البصرية َف

 

                                                 
(1)

، 2008،إثراء للنشر والتوزيع، عماف، تقنيات ومهارات االتصال:مستعدا كنت أم ال من الحياة إلى العرض التقديميغالب جليل صويص،  
 .19ص
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كانت تولد ببساطة من جراء االرتباؾ وعدـ اػبربة، ومع ذلك وصف ىذا اػبطيب غَت  تكن ترسل عن وعي، وقد
 ختبلؼ وعدـ الكفاءة، مع أنو َف يكن أي من ىذه األشياء.اظوظ بعدـ اإلخبلص وعدـ اال

فكلما كانت أكثر وضوحا يف التوصيل من خبلؿ سلوكك غَت اؼبنطوؽ أكثر من توصيلك للمعلومات من خبلؿ  
كلماتك عندما تقـو أنت بإلقاء اػبطاب أو ؿباضرة، فإف مستمعيك سوؼ يستخدموف إحساسهم البصري 

 لتقرير: 
 ىل أنت ـبلص؟ 
 ل تستمتع فعبل بالفرصة للدديث معهم؟ى 
 ىل تؤمن حقا دبا تقوؿ؟ 
 (1)ىل أنت مهتم هبم ويهمك أمرىم؟ 

 
 نظرية التشارك العاطفي المطلب الثاني: 

إف جزء من أثر سلوكك الفيزيائي على اؼبستمعُت يبكن أف يوضح بواسطة نظرية التشارؾ العاطفي وىي 
عواطفهم أو مشاعرىم، وعندما تتكلم فإف اؼبستمعُت يبيلوف لعكس  األشخاص اآلخرين اؼبقدرة على مشاركة

ميولك وتوجهاتك كما يتلقوهنا من خبلؿ أحاسيسهم، فهم من غَت وعي يشعروف بكل ما تشعر بو أنت 
 ويستجيبوف بناء على ذلك، ومن الضروري بناء على ذلك أف يعرض جسمك مشاعرؾ اغبقيقية.

صبهورؾ سوؼ يشعرؾ باالرتياح والثقة بك، وإذا ما تبسمت يف وجو وإذا ما ظهرت سعيدا ووثيقا، فإف 
  تسهل صداقتو، وىم عادة سيبادلونك االبتسامة مستمعيك فهم سوؼ يشعروف بأنك شخص أنيس ؿببوب،

األمر األكثر أنبية من سيكونوف سعداء لبلستماع إليك ، و وإذا ماشعروا بأنك سعيد للتددث أمامهم، فإهنم 
قيموف نتباه ؼبا تقوؿ و ما اقتنعوا بأنك ـبلص و تستدق الثقة، فإهنم سوؼ يربوف اؼبزيد من اال ذلكن أهنم إذا

 أقوالك بالطريقة اؼبناسبة.
وطبعا فإف ىذا اإلجراء يبكن أف يعمل بطريقة ـبتلفة ، فإذا ا ظهرت عصبيتك، فمن اتمل أف يكوف 

ا، فإف مسمعيك سيبادلونك العبوس، وإذا َف عصبيُت، وإذا كنت عابسا، حىت عن غَت قصد عفوي مستمعوؾ
تنظر إليهم فقد يشعروا بأهنم يستثنوف من اغبديث، وإذا سبلملت فقد يشعروا حباجتك للسيطرة على النفس 

 (2)ويفقدوف الثقة بك ودبا تقوؿ.

 

 

 
                                                 

 . 20مرجع نفسو، ص ( 1)

  . 37-36ص، سبق ذكرهمرجع ؿبمد منَت حجاب، (2)
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 .فوائد الحركة الجسمية المؤثرةالمطلب الثالث: 

حركات اعبسم توفر لنا مقياس صديح للمشاعر والتوجهات، وىي الفائدة الوحيدة الكربى اؼبقصودة من 
 األفعاؿ اعبسمانية اؼبؤثرة يف اػبطابات العامة ولكن ىناؾ غَتىا: 

 تجعل الرسالة أكثر معنى و قابلية للتذكر:  .1
التلفاز ربتوي دائما على أفبلـ هبا  إف الناس يبلوف من األشياء اليت ال تتدرؾ، وؽبذا السبب فإف أخبار

حركة فإذا كاف ىناؾ قصة مثَتة ومرئية مثل إلطبلؽ نار أو مظاىرات احتجاج، فإف نشرة األخبار يبدأ 
، فنشرة األخبار اليت ربتوي فقط على أشخاص يتددثوف  هبا عادة حىت ولو َف تكن ىي حدث اليـو

 خذ اؼبعلومات من الراديو.سوؼ تفقد مشاىديها ألنو ببساطة يبكن للمستمع أ
وباؼبثل فإف الناس يندفعوف لرؤية األفبلـ ذات الصور اؼبتدركة، ففي االجتماعات اؽبامة قد تبلحظ مدى 
االىتماـ الذي يوجو للخبلفات البصرية اليت تتم خبلؿ اػبطابات، عندما يتأخر بعض الناس يف اغبضور أو 

عن اػبطاب واؼبيل الثالث اؽباـ بالنسبة للناس ىو مقدرهتم تشعل األنوار تبلحظوا كيف يتم تشتيت الناس 
على تذكر الرسائل اليت زباطب أكثر من حاسة واحدة من اغبواس، فالناس يتذكروف ما يرونو أكثر فبا 

 يتذكروف ما يسمعونو.
 إضافة عالمات التنقيط إلى خطابك: .2

لفواصل والوقفات وعبلمات او اؼبكتوبة لديها ؾبموعة كاملة من عبلمات التنقيط، للغة إف ا
التعجب،ولكن عندما تتكلم فإنك تستخدـ عبلمات أخرى ـبتلفة لتظهر ؼبستمعيك أي األجزاء ىي 
األكثر أنبية، ولتعطي قوة وحيوية لكلماتك، بعضها قد ال تؤدي بواسطة الصوت وتكوف فاعلة مثل 

 اإليباءات وحركات اعبسم وتعبَتات الوجو.
 العصبي: تساعد على تخفيف التوتر .3

أف تكوف متوترا بعض الشيء قبل اػبطاب أمر صديح، وىذا يعٍت أف اػبطاب مهما لك وبأنك هتتم  
بأداء جيد، وكثَت من مشاىَت الناس يعًتفوف بأهنم كانوا عصبيُت قبل العرض، ولكن اػبوؼ اغبقيقي 

ػبطيب وقلقو يبكنو عندما يدمر التوتر اػبطاب وهبعلك غَت قادر على تقدًن خطاب فعاؿ،إف ـباوؼ ا
 لب عليها بواسطة الثقة بالنفس، وىو نتيجة ثانوية لؤلعداد و اػبربة.غأف يتم الت

وعلى أي حاؿ يبكنك التدكم باغبركات اليت تعرب عن اػبوؼ و القلق أثناء اػبطاب،إف اػبطابات العامة 
لب، ويصبح التنفس أقل عمق وأكثر ربفز الغدة االدرينالية اليت زبلق قوة فاعلة من الطاقة فتسارع نبضات الق

  .وتوثر العضبلت سرعة،
 (1)وحُت التخلص من ىذا التوتر فغنك سوؼ تبدو عصيب ، ويعمل اعبسم كل شيء للتخلص من التوتر.

                                                 
 .83 مرجع نفسو، ص(1)
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 .طرق لجعل جسمك يتكلم بفعاليةالمطلب الرابع: 
 خلص نفسك من التكلف والتصنع الذي يشتت اؼبستمعُت. 
 التددث.كن طبيعي،عفويا وكثَت  
 إجعل جسمك يعكس مشاعرؾ. 
 بناء ثقة بالنفس من خبلؿ األعداد. 
 استخداـ البيت أو اعبامعة أو مكاف العمل كمخترب للتعلم. 

 وقفتك التي تتكلم: .1
إف وقفة اعبسم أثناء اغبديث  ىي اليت تعطي الصورة الكلية الكاملة الناطقة، والوقفة اعبيدة تساعدؾ يف  

التنفس اعبيد والتعبَت بصوتك واستخداـ طاقتك الصوتية بطريقة جيدة، وتساعدؾ على الشعور بالراحة و 
 ؼبشتتة لبلنتباه.االنتباه، فبا يقلل التوتر و العصبية و يقلل من اغبركات العشوائية ا

 ما ىي الوقفة اعبيدة؟ 
سم ولتكن أحدنبا متقدمة عن 30-15قف مستقيما وليس مشدودا، وابعد قدميك عن بعضها من 

الركب هبب أف تكوف مستقيمة لكن ليس مقفلة،  الثنُت،خرى. و ازف ثقل جسمك على قدميك ااأل
مرتفعا ال تفرد بطنك. ورأسك مرتفع  الكتفُت مفرودين بارتياح ولكن ليس منهدلُت، حافظ على صدرؾ
 ولكن بدوف مبالغة، دع ذراعيك بصورة طبيعية يتدلياف من جسمك.

خذ نفسا عميقا طويبل، إذ َف تكن مرتاح يف ىذا الوضع حاوؿ تغيَت موقع قدميك قليبل لتشعر براحة 
 أكرب.

 اإليماءات: .2
ل فكرة أو عاطفة، ويبكن أف تعمل بواسطة ىي حركات ؿبددة من اعبسم واليت تقوي الرسالة الشفوية أو تنق

 الرأس أو الوجو أو اليدين أو القدمُت ولكن أغلبها تعمل باليدين أو الذراعُت.
عندما تتددث فقد تكوف يداؾ أدوات تعبَت رائعة، ولكن عديبي اػبربة هبهلوف ما يفعلوف بأيديهم، البعض 

 ، و البعض يقـو هبا بطريقة عصبية.يستبعدىا كليا بواسطة وضعها يف اعبيب، أو خلف الظهر
 و اإليباءات يبكن أف ربمل رسائل دقيقة جدا ومعربة.

فليم ربـر جسمك من ىذه القدرة. واإليباءات قد  إف اعبسم يبكن أف يقـو بعدد ال هنائي من اإليباءات،
مستمعُت من صبهور لذا هبب أف تدرؾ أبعاد حركاتك عندما تتددث أماـ  زبتلف معانيها من ثقافة إُف أخرى،

 (1)دوِف، ألف ما ىو ؿبمود يف ىذه الثقافة قد يكوف مستنكرا يف ثقافة أخرى.

                                                 
 .25، ص 1994، دار الصفوة  للنشر والتوزيع ، بَتوت ،  نظريات في أساليب االقناععلي رزؽ ،  (1)



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

158 

اإليباءات ىي األكثر ربفيزا  بُت االتصاالت غَت اؼبنطوقة، وتساعدؾ يف ببلغة التعبَت أكثر من أي وسيلة 
 أخرى حيث أهنا: 

 توضح وتدع كلماتك. 
 ترسخ الصورة يف عقوؿ اؼبستمعُت. 
 يف التخلص من التوتر العصيب. تساعد 
 البصرية اؼبساعدة. تقـو بعمل الوسائل 
 ربفز مشاركة اؼبستمعُت. 

 تصنف أنواع اإليباءات ضمن أربع ؾبموعات رئيسية: 
 تستخدـ لتوضح أو ربسُت الرسالة الصوتية. اإليماءة الوصفية: (1
 تستخدـ للتأكد على ما مت قولو، وىي توضح اغبماس و القناعة. اإليماءة التأكيدية: (2
ىي رموز من األفكار و العواطف، تستخدـ ؼبساعدة اؼبتددث على إحداث اؼبزاج  اإليماءة االفتراضية: (3

 اؼبطلوب أو التعبَت عن فكرة معينة.
كنت تريد من   تستخدـ لتدقيق االستجابة اؼبطلوبة من اؼبستمعُت، فإذا ما اإليماءات الفورية: (4

 .(1)مستمعيك أف يرفعوا أيديهم، فإنك تشجعهم بواسطة عمل ذلك بنفسك
طبيعية، بينما يكمن كل من االبداع و اؼبهارة يف   موىبة إف صباؿ الشكل نحن نضع مالمح وجوىنا: .3

قدرة الشخص على اف يكوف جذابا ومؤثرا يف أسلوبو، كما أف االتصاؿ و اإليباء بالعُت وسيلة مهمة 
فعالة إلشعار اغبضور بأنبيتهما لدى ااضر. واخبلص ااضر لرسالتو بإيصاؿ اؼبعرفة بصدؽ وأمانة و 

 وليس التظاىر و التصنع للدصوؿ على االنتباه.
 فبل تستطيع اقناع اغبضور بإخبلصك ؽبم واىتمامك هبم إال إذا كنت تنظر إليهم.

 : حركة الجسم .4
اغبديث، ويعترب أحد أىم وأوسع وأوضح الطرؽ للتعبَت يستطيع  ىي تغيَت موقع أو وضعية اعبسم أثناء

 اؼبتددث القياـ هبا وىي تعطيو قوة جبارة ألداء جيد.
 عندما تتددث، يبكنك االستفادة من ثبلث خصائص، من ربريك جسمك بأسلوب ىادؼ ومنضبط.

 حركة اعبسم يبكن أف تدعم وتعزز ما تقوؿ. 
 دائم تقريبا. ذبذب انتباه صبهور اؼبستمعُت بشكل 
 ىي أسرع الوسائل وأكثرىا فاعلية يف توضيح الطاقة العصبية والفكرية و التقليل من نوع التوتر. 

السبب الصديح اآلخر غبركة اعبسم، ىو ربسُت فهمك لرسالتك فاؼبعاين اؼبقًتحة من حركات اعبسم أقل دقة من 
 2ها تعمل كمكمل بصري مؤثر لكلماتك.تلك اؼبثارة باإليباءات الفردية، لكن حركة اعبسم مع أنبيت

                                                 

(
1

 .26رجع نفسو، صاؼب (

 .130علي عبد الرضبن، مرجع سبق ذكره، ص (2)
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يف بعض اغباالت، يبكنك أف تستعمل حركة اعبسم لتصوير أو زبيل معانيها على سبيل اؼبثاؿ، إذا كنت تصف 
حركة جسمية، كرحي القهوة أو عداء هباىد لقطع الشريط والفوز بالسباؽ، يبكنك أف تساعد مستمعيك لتصور 

 ىو األسهل غبركة اعبسم. اؼبوقف بشكل واضح بتمثيل ذلك اؼبوقف، أف تنتقل من مكاف إُف آخر ردبا 
 عابير الوجو: ت .5

ىو مصدر قوة لبلعب الورقة اعبيد، لكن بالنسبة للخطيب أو اؼبتددث يعرب  إف الوجو ذا التعبَت اعبامد
 اعبمود يف تعبَت الوجو مانعا لبلتصاؿ الفعاؿ واؼبؤثر مع من يستمعوف إليو.

التهذيب، وبنفس درجة األنبية على حد سواء حاجتهم  فاؼبستمعوف يراقبوف وجو اؼبتكلم أثناء اغبديث، كنوع من
للدصوؿ على البيانات البدرية فبا هبعل رسالة اؼبتكلم ذات مغزى أكرب. تعبَت الوجو يف أغلب األحياف اؼبقرر 

 الرئيسي للمعن من وراء الرسالة.
ال، يف اغبقيقة قد  مثبل إذا قاؿ لك صديق وىو يبتسم بدؼء "أنت ؾبنوف" ىل تشعر باإلىانة؟ من اتمل

تأخذىا كإشارة للتدبب، إف من اؼبستدسن عدـ االبتسامة بشكل مستمر. أو إذا كاف اؼبوقف جادا فبا يعطي 
االنطباع خبفة وزف اؼبتددث، ولكن حاوؿ أف تبقي االبتسامة على وجهك حيثما اقتض اؼبوقف ذلك.. 

 هبعلك مقبوال لديهم.مستمعيك بأنك سعيد بفرصة مشاركتهم أفكارؾ، فهذا سيمتعك و 
ليس ىناؾ أي قواعد ربكم استخدامك تعبَت معُت، فإذا ربررت فبا يعيقك، وظبدت لنفسك بأف تستجيب لروح 
األفكار واؼبواقف واألحاسيس فإف تعبَت وجهك سيكوف مناسب، ومعرب ويعكس االخبلص واالقناع 

  (1)واؼبصداقية.
 اتصال العيون: .6

إف كل من مظهرؾ اػبارجي ووضعيتك وحركات جسمك وتعبَت وجهك، تعترب عناصر حساسة وأبلغ من  
 الكبلـ، لكن بعد صوتك عيونك ىي أداتك األقوى لبلتصاؿ.

إف اتصاؿ العيوف يشكل الرابطة الوثيقة اليت تربط اؼبتددث دبستمعيو، فعندما تتكلم فإنك تستطيع بعيونك أف 
مو، جاعبل إياه مباشرا، غنيا بالنقاش وذا طابع شخصي، باؼبقابل ليس ىناؾ طريقة تشرؾ مستمعيك دبا تقد

 معقدة لقطع حبل التواصل كاإلخفاؽ يف النظر إُف صبهورؾ.
مهما يكن عدد اعبمهور، فكل منهما يرغب باإلحساس بأنبيتو، حىت يشعر وكأف ىناؾ عبلقة شخصية 

 عر اؼبستمع بأنو مهمش إذا قصرت بتواصلك العيٍت معو. مع اؼبتددث، وأنو وبدثو بشكل مباشر وإال سيش
 عندما ترى صبهورؾ مهتم دبا تقوؿ، ستكسب ثقتو وتصبح أكثر راحة. 

االتصاؿ العيٍت يبكن أف يساعدؾ أيضا للتغلب على العصبية فاػبوؼ ىو السبب األكثر شيوع للعصبية، وتوترؾ 
 (2).العصيب سينقص

                                                 
(1)

 .131ص رجع نفسو، اؼب 

 .62ص،  ابراىيم علي ربابعة، مرجع سيق ذكره (2)
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 ية؟كيف تستعمل نظرات عيونك بفاعل 

 اعرؼ مادة حديثك -
 أنشئ رابطة شخصية مع كل مستمع. -

 راقب التغذية الراجعة البصرية. 
إذا كاف ينظر مستمعوؾ حبَتة فأنت حباجة لتوضيح أو تفسَت اضايف للشيء الذي تقوؿ، وأثناء ذلك قما  

 ؼبراقبتهم، فإذا أشارت وجههم بالفهم انتقل إُف النقطة التالية من الفكرة. 
اؼبستمعوف يف وجهك تذكر بأف اؼبسمعُت وبغَت وعي يبيلوف لتقليد من يتددث إليهم، فقد إذا عبس  

تكوف أنت من يعبس يف وجوىهم من غَت قصد، ابتسم وأنظر إذا اختلفت تعبَتاهتم إذا بذءوا بالتململ 
 بعصبية، فقد تكوف قمت بتشتيت انتباىهم ببعض حركاتك.

داء ومهتموف ومنتبهوف جيدا، ابق على ما أنت عليو وال تغَت باؼبقابل إذا دلت وجوىهم على أهنم سع 
 شيئا، ألف ذلك يعٍت أف أدائك جيد.

 كيف يكوف االنطباع األوؿ جيد؟  
 من اػبطابات اؽبامة، كما يف أشكاؿ التفاعل االنساين، قد ال ذبد فرصة ثانية إلعطاء االنتباه األوؿ. 
تمعوف للمرة األوُف يبيلوف إُف تشكيل أحكاـ فورية عن الذين هب فاألشخاصاالنطباع األوؿ حرج ومهم،  

 بعضهم البعض واليت قد تصبغ عبلقتهما لؤلبد.
عندما تلقي خابا سيدكم عليك من قبل صبهورؾ، واالنطباع الذي تًتكهم لديهم، لو تأثَت مباشر على  

 قباح تقديبك.
 المستمع كالمرآة: .7
وىنا نقصد باؼبستمع كاؼبرآة، أنك ترى فعلك برد فعل مستمعك، أفكر باؼبستمع كمرآة مٍت بتقبلو للفكرة  

أف  فاألفضلواستدساهنا واستساغتها فهو يعكس شخصية، لذا إذا كنت تبدث عن فعل من اؼبستمعُت 
 تقـو بذات الفعل.

 كن طبيعيا:  .8
 يكوف مرتاحا ويعزز نفسو بنفسو. التدضَت يبُت الثقة، و الثقة تساعد اؼبتكلم ألف

 المظهر الخارجي:  .9
 سواء أحببتو أـ ال، فمما ال شك فيو أف مظهرؾ اػبارجي لو بالغ األثر يف كيفية نظرة الناس إليك. 

عندما تتددث، فإف مظهرؾ يعكس رسالة بصرية قوية ؼبستمعيك رسالة مهمة وحيوية بالنسبة لنجاؾ  
 .(1)كمداور

                                                 
 . 63اؼبرجع نفسو ، ص  (1)
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 الطريقة الجيدة المجربة للباس ىي على أقل تقدير:  .11

 حسن اؽبنداـ أو اللباس اعبيد حىت تكوف أنيقا.
 إذا كاف مستمعوؾ سَتتدوف اللباس الرظبي فالبس أيضا بدلة رظبية فهذا أفضل.
 إف ما صورتك اؼبشرقة أف يكوف كل جزء من لباسك نظيف وـباطا جيدا ومنابا.

و تصدر أصواتا عندما سبشي ألهنا ردبا ربوؿ انتباه اؼبستمعُت بعيدا على ال تلبس جواىر ذات بريق أ
 ااضرة.

 و للسبب ذاتو أفرغ جيوبك من األشياء الثقيلة أو اليت تصدر أصواتا عندما تتدرؾ.
يفضل اؼبستمعوف اؼبتددثُت الذين يعكسوف البنية اعبسمية الصديدة دلت األحباث أف اؼبستمعُت يتجهوف 

 . (1)البنية اعبيدة وقوة األداء الصويت لذا راقب غذاءؾ وسبارينك بانتظاـ للربط بُت
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
(1)

 . 64رجع نفسو، صاؼب 
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 مهارة االلقاءالسابع: المبحث 

يعترب االلقاء وسيلة فعالة يف ـباطبة الناس وىي طريقة لنقل االفكار إُف اؼبستمعُت أو اؼبشاىدين هبدؼ 
 وبتاج إُف توافر اؼبهارات  معينة حيت يتدقق اؽبدؼ اؼبطلوب.إيصاؿ األفكار و التعامل معها، وىذا 

إف اإللقاء فن ومهارة، فهو فن ألنو وبتاج إُف موىبة فطرية يستطيع صاحبها أف يكتسبها باؼبمارسة أو التدريب 
 على االلقاء حبيث يتقن ىذا الفن ويصبح ذلك مهارة لديو يستخدمها وقت اغباجة .

بعد أف تعددت وسائل ـباطبة اعبمهور واتسعت لتشمل أحيانا اؼببليُت منهم، وأصبح  إزدادت أنبية فن االلقاء
على مدى واسع وبتيسَت وسهولة إذا ما أتيدت لو بإمكاف أي منا أف يوصل األفكار اليت يريدىا إُف االخرين  

 وسائل اإلعبلـ اؼبناسبة.
 لية: ولتدقيق إلقاء ناجح وفعاؿ هبب إتباع اؼبراحل و اػبطوات التا

  ظيمعملية الت المطلب األول: مرحلة 
قبل البدأ بعملية ربضَت االلقاء، ىناؾ ثبلث أمور هبب أخذىا بعُت اإلعتبار وسوؼ تساعدؾ على أف 

 تكوف من اؼبتددثُت الناجدُت.
 الهدف: .1

 عادة ما يندرج تقديبك ربت واحد من ثبلثة أنواع من االىداؼ : 
 األخبار . أ

 اإلقناع  . ب
 الًتفيو . ت

 التقدًن هبب أف ربدد أي من تلك األىداؼ تريد أف ربقق.وقبل 
يهدؼ إُف مشاركة اأّلخرين باؼبعلومات اؼبتعلقة باؼبادة اؼبقدمة، حيث هبب أف  حديث اإلخباري:ال

 تكوف فبتعة بقدر اإلمكاف لكي ال يشعر اعبمهور باؼبلل أثناء التقدًن.
سلوؾ من األفراد اؼبتلقيُت أو التأثَت عليهم،  يهدؼ إُف اغبصوؿ على رد الفعل أو :الحديث اإلقناعي

ويبكن إستخداـ النطق أو التأثَت على اؼبشاعر واألحاسيس  يف ؿباولة إقناع اعبمهور بشيء معُت . 
 فاؼبتددث الناجح يستخدـ ىذا النوع من اغبديث لتعزيز مصداقيتو لدى اعبمهور.

سلية ، ولكن اؼبقصود ىنا الًتفيو ال اؽبزؿ . : يهدؼ ىذا النوع من اغبديث اُف التالحديث الترفيهي
حيث قد يطلب منك أثناء حياتك العامة مثل ىذا النوع من التقدًن بإلقاء خطاب ترحييب أو أخر 

 (1)تأبيٍت أو جزء من مناسبة معينة.
 

                                                 
 19-18، ص1993، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب، القاىرة، فن اإللقاءعبد الوارث عسر، ( 1)
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 الجمهور: .2
 التقدًن.إف الوقت الذي تستغرقو عبمع اؼبعلومات عن اغبضور ردبا يكوف عامل وبدد قباح أو فشل 

إذ َف يبد اغبضور اىتماـ  باؼبوضوع الذي تقدمو فإف فرصتك يف التقدًن جيد سوؼ تتضاءؿ ، لذلك هبب أف 
يكوف اؼبوضوع مناسبا للجمهور اؼبتلقي و مستدوذا على إىتمامهم وبنفس الوقت أي ال يكوف لديهم أؽباـ كامل 

االىتماـ لسماع ما ستقولو ، فكلما كاف لديك معلومات عن اؼبعلومات اليت ستقدمها ألف ىذا سيقلل من مدى 
 عن اغبضور كلما كانت عملية التقدًن أسهل.

إذا إخًتت اؼبوضوع الذي سوؼ تقدمو وكانت لديك اؼبعلومات عن اغبضور حينها سوؼ تكوف قادرا على تقدًن 
عليها من اعبهة  اؼبوضوع بشكل يناسب ذلك اغبضور، وأفضل مصدر للمعلومات عن اغبضور ىو اغبصوؿ

 اؼبنظمة للربنامج، وكذلك اإلتصاؿ بأناس كانت ؽبم عبلقة بنفس اجملموعة  من قبل.
 االمور اللوجستية: .3

ىل ذىبت يوما غبضور ندوة أو إستماع موضوع ما يف غرفة مظلمة بعد أف تناولت وجبة الغداء من اؼبؤكد أنك 
ؼبقدـ جعل قاعة التقدًن مضاءة بأنوار ساطعة سوؼ تغفو بُت اغبُت و االخر، ولكن إذا تعمد الشخص ا

واستخداـ وسائل مرئية ، وكاف التقدًن بتسلسل سريع و مرتب فإف ذلك سوؼ يقلل من النعاس الذي يصاب بو 
 اغبضور بعد الغداء إذا َف يقضي عليو.

 عتبار :عندما تقـو دبداولة السيطرة على االمور اللوجستية هبب عليك أخذ االمور التالية بعُت اال
 وقت التقدًن  
 الشخص الذي قدـ قبلك والشخص الذي سيقدـ بعدؾ. 
 اؼبدة الزمنية اليت استغرقها اؼبقدموف السابقوف يف التقدًن . 
 على استفسارات اغبضور لئلجابةاؼبدة اؼبخصصة  
 اؼبعدالت االزمة للتقدًن  
 الشكل العاـ للقاعة اليت سوؼ تقدـ فيها . 

 ظيم عملية التقديم رحلة تنالمطلب الثاني: م
خبلفا للكبلـ اؼبكتوب الذي يبكن قراءتو وإعادة قراءتو إذا ألـز االمر لديك فقط فرصة واحدة لتكوف 
واضدا يف العرض الشفهي الذي تقدمو، الطريقة اليت تستخدمها يف التنظيم  ستنعكس على نوع اػبطاب الذي 

التسلية لذلك هبب اف يكوف التقدًن مصمم بشكل جيد و اغبركات تلقيو اف كاف اعبلميا او ربفيزيا  او للمتعة و 
 (1)اؼبستخدمة تقـو اعبمهور للهدؼ اؼبراد وتؤدي اُف استنتاج قوي.
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 تحديد المسار االساسي : .1
شكل وىيئة للعرض اؼبقدـ ، وبغض النظر عن اؽبدؼ من ىذا  إلعطاءىو وضع االساسيات كأداة للتخطيط 

العرض  اال اف االساسيات اؼبستخدمة سوؼ تساعدؾ على انشاء عرض فعاؿ و الطريقة اؼبفضلة ىي استخداـ 
 اسلوب التعبَت اؼبوجز

 تنظيم الحديث الرسمي: .2
 اغبديث الرظبي يبكن اف يكوف منظم بواحدة من االشكاؿ التالية :

 الزمٍت )ترتيب بشكل متزامن مع الوقت(الًتتيب  
 الًتتيب اؼبكاين  
 الًتتيب اعبغرايف  
 الًتتيب اؼبوضوعي  
 اؼبقاربة و التباين  
 السبب و التأثَت  

 إنشاء عرض تحفيزي ومقنع: .3
ىل قمت بطلب شيء وأنت تشاىد التلفاز وىل قمت بشراء أي شيء عرب اؽباتف او عن طريق احد قاـ 

اؼبنزؿ؟ إذا كاف جوابك إهبابيا إذا فقد تعرضت إُف عرض إقناعي. كيف يبكن أف تكوف مقنعا بالقدـو إليك إُف 
 باستخداـ طرؽ ـبتلفة إلقناع اؼبستمعُت؟
ستخداـ الشعارات وروح اعبماعة يف طريقة العرض وىي ما زالت تعطي إالفيلسوؼ اإلغريقي أرسطو ربدث عن 

 أثرا فعاال حىت يومنا ىذا.
خدمة أيضا العواطف، فهذه الطريقة تستخدـ للًتكيز على االحتياجات واالمور اليت ربتاجها من من األمور اؼبست

اعبمهور، معظم اؼبناقشات مبنية على اػبلط بُت اؼبنطق و العاطفة. عليك فهم احتياجات اعبمهور فهم جيدا 
العاطفة لتدقيق مرادؾ اؼبنطقي لكي ربثهم على الشعور اعبيد اذباه النقاش اؼبطروح ويبكن أف ذبمع الشعارات و 

الزباذ القرار بينما ىنالك الكثَت من اؼبفكرين الذين يدعموف العاطفة فقط وىي تشكل اىتماما أكرب من غَتىا 
 بالنسبة ؽبم.

روح اعبماعة و التدفيز ىي طريقة أخرى إلثبات اؼبصداقية عند اؼبقدـ. كيف يبكن اف تتعلم من صبهورؾ؟ ىذا 
إذا كنت -تأثر دبستوى ربصيلك العلمي، جنسك، مستواؾ الوظيفي يف نفس الشركة اليت تعمل هبامن اتمل أف ي

 (1).إذا كاف موظفوؾ فبن يثقوف بك سيكوف من السهل إقناعهم وجعلهم يفكروف بالطريقة اليت ترغب -موظفا

                                                 
(1)

 .24-23اؼبرجع نفسو، ص  



  ـــــــــــارات اإلتصـــــــــــــــــــــــالية:                                                                                المهثانيالفصــــــــــل ال

 

165 

 كسب المصداقية المتبادلة: .4
 ماىي أىم عناصر كسب اؼبصداقية عند اعبمهور؟

 ربتوي على ثبلثة أمور أساسية:اؼبصداقية 
 االعتمادية: . أ

وىي كوف الشيء جدير بالثقة واالعتماد وإيباف راسخ ومبلحظة الكفاءة. بغض النظر عن ما إذا كاف ااضر 
يتمتع باؼبصداقية فإف تفاعل اعبمهور ىو اؼبهم. إذا كاف اعبمهور مقتنع بأف ااضر ذو مصداقية فإف ما تبقى 

 ااضر لتدويل ما يعتقد اعبمهور. سيكوف من مسؤولية
ولعل من أصعب االمور ىي ربقيق شعور الثقة عند اعبمهور. أف الوسيلة الشائعة لبناء الثقة ىي عن طريق 
استخداـ األرضية اؼبشًتكة حبيث يشعر اعبمهور بأنك سبر بنفس الظروؼ اليت يبروف هبا كأف تقوؿ "لقد تعلمت يف 

سنة". لقد قمت بذلك بتشكيل 25"كالكثَت منكم ؼبدة نٍت مازلت ادفع الضرائب كم "أو أمدرسة" كالكثَت من
 أرضية مشًتكة تعمل على التقريب بينك وبُت صبهورؾ وقد تسهل فرص مصداقيتك عند اعبمهور.

 الهدف: . ب
 باإلضافة اُف كل ما سبق  ذكره فعلى اؼبقدـ أف وبقق ىذه اؼبراحل يف التقدًن:

أهنا أوؿ مراحل التقدًن حيث يتوجب على اؼبقدـ أف يفعل مشاركة اعبمهور من دوف ااولة  التحفيز: 
 ومعتقداهتم. أراءىمللتأثَت عليهم كي يغَتوا أو يبدلوا 

تريد من اعبمهور أف يقتنع ويغَت معتقداتو حبسب القناعة اليت تريدىا. قد ال تريد منهم شيء  االقناع: 
 إذا كانت شركتك تدعم مراكز العناية باألطفاؿ وانت ترى فيها شيئا جيدا سوى تغيَت معتقداهتم، مثبل

 للشركة لذلك يكوف تركيزؾ على أف توصل ؽبم ىذه الفكرة وتقنعهم فيها.
مث تنتقل للمرحلة الثالثة وىي نداء للعمل حيث تقـو باؼببادرة بتوضيح اغباجة اُف بدأ  :نداء العمل 

اية تقـو باالجتماع مع اؼبدراء اؼبشجعُت ؼبراكز  الرعاية وإقناعهم بأنو العمل، مثبل يف حالة مركز الرع
 وسيلة ىامة للتطور. 

 الجمهور: . ج
حدد صبهورؾ. ىل ىم داعموف ومؤيدوف، أـ ىل ىم عدائيوف، أـ ىل ىم ال مبالوف، أـ ىم خليط فبا سبق. 

ا ىي التوجهات اؼبتوقعة من ولكي تكوف ناجدا يف عرضك فمن االفضل اف يكوف لديك علم دبن ستقابل و م
 قبلهم. عند التعرض ؽبذه االمور هبب اف تضع يف ذىنك عدة انواع من اعبمهور:

: ىذا النوع من اعبمهور يقوموف دبشاطرتك الراي ويف الغالب يريدوف ما تريده انت. فمثبل المؤيدون -
نشاء مراكز عناية خاصة الذين يقوموف باالنتساب ؼبراكز العناية اػبارجية سيكونوف من اؼبؤيدين إل

 .(1)بالشركة

                                                 
 .25-24اؼبرجع نفسو، ص ( 1)
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اوال هبب اف تعرؼ سبب عدائية ىذا اعبمهور. ىل ىو بسبب التوقيت أـ ىو بسبب  العدائيون: -
اللغة أـ ىو بسبب الفلسفة اؼبتبعة أو بسبب ااضر نفسو. مثبل إذا كنت منتدبا يف يـو من األياـ 
لتقدًن عرض عن كيفية إدارة األعماؿ خاصة للمدراء اؼبتوسطُت، ودخلت قاعة العرض وبدأت 

وَف ذبد ترحيبا متوقعا فعندئذ عليك القياـ بتدارؾ االمر ومن مث اعطائهم نبذة عن  بتقدًن نفسك
اؼبوضوع اؼبغطى يف العرض و القياـ بسؤاؽبم ؼباذا ىم معًتضوف على اؼبوضوع وؼباذا يظنوف أنو ىدر 

 ألوقاهتم؟
وعليك اف زبربىم من ىنا يبكن اف يشعر صبهورؾ بأنك مقرب ؽبم، فيبدءوا بتفسَت سبب عدائهم للموضوع 

وتفسر ؽبم حقيقة اؼبوضوع وبشكل صادؽ. ىنا قمت بكسب ثقتهم نوعا ما وربفيزىم على مشاركتك اؼبعلومات 
 وبإشعارؾ ؽبم بأنبيتهم.

ىم الذين ال يؤثر اؼبوضوع اؼبطروح عليهم، مثبل نعود ؼبوضوع مراكز الرعاية اؼبطروح فلو   الالمبالون: -
فلن يكونوا ذوي اىتماـ هبذا اؼبوضوع وبالتاِف لن يعَتوا انتباىا  كاف ىناؾ موظفوف ال أطفاؿ ؽبم

للموضوع ومن ىنا سيكوف اؽبدؼ ىو اعبلمهم عن االهبابيات اليت قد وبرزوهنا من دعم القرار. مثبل 
سيكونوف مدعومُت من قبل زمبلئهم الذين سيكونوف متعاونُت ولن يكوف ىناؾ اعماال اضافية 

 ل.بسبب ترؾ زمبلئهم للعم
ىم اعبمهور الذي ال يعارض. ىو يف الواقع ال يعلم عن ماذا ستتددث وال يعرؼ اؼبراد  المثاليون: -

من ىذا التقدًن فتكوف مهمتك بالتاِف ىي اعبلمهم بالتفصيل عن اؼبزايا اليت قد وبصلوف عليها و ما 
 ىي التأثَتات االهبابية اليت قد يواجهوهنا.

ور اؼبختلط الداعم و الرافض. قد ذبد عنصرا واحدا عدائيا من ىناؾ نوعاف من اعبمه المختلطون: -
صبهورؾ فبا يؤثر على اراء االخرين فبالتاِف هبب االنتباه ؼبثل ىذه العناصر. ومن وظيفة ؿبللي 
اعبمهور اف ينبهوؾ لوجود مثل ىذه العناصر قبل بدا ااضرة. يف الواقع اف اعبمهور اؼبختلط العدائي 

عبمهور الذي من اؼبمكن أف يواجو اؼبقدـ لذلك استعدادؾ ؼبثل ىذه النوعية سيكوف ىو أسوا أنواع ا
 كاستعدادؾ ألسوء األمور. 

 المكان الذي ستقدم بو: . ح
 كاف اؼبخصص بالعرض، يف أي وقت ويف أي ترتيب.بعد أف تقـو بتدديد االىداؼ واعبمهور قم بالتفكَت باؼب

 تحضير العرض اإلقناعي الفعال: .5
 االقناعي الفعاؿ فبكن أف هبهز باستخداـ ثبلث طرؽ:العرض 

 (1)فرضية رباوؿ إثبات صدتها، أو مشكلة تريد حلها او انعكاس لآلراء، أو مراحل متطورة:
 

                                                 
(1)

 25-24اؼبرجع نفسو، ص  
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 فرضية واثبات صحتها: . أ
يف ىذه الطريقة تقـو بعرض ىدفك يف البداية. سيكوف صبهورؾ عاؼبا دبا هتدؼ اليو ببداية العرض ومن تبدأ 

       ُف طبس نقاط لدعم وكسب عاطفتهم, ويف النهاية ستقـو دبراجعة اغبقائق إبتدقيق مرادؾ باستخداـ ثبلث 
ومُت دبا تقوؿ يف عرضك. انت ال تريد اف و تتوصل لنتيجة قوية دبا انك ال تريد من صبهورؾ اف يكونوا مصد

تكوف عدائيا ؽبم يف بداية عرضك فبالتاِف لن ذبعلهم يغَتوف قناعاهتم وتقـو بإعطائهم معلومات جديدة ؾبهزة 
بطريقة سهلة االستيعاب من قبلهم. ىذه الطريقة يفضل استخدامها مع اعبمهور الداعم و البلمباِف و اؼبثاِف او 

 و ال يستخدـ مع اعبمهور العدائي او العدائي اؼبختلط.اؼبختلط منهم لكن
 مشكلة وحلها: . ب

الطريقة تقـو بعرض اؼبشكلة ومن مث تقـو بعرض اغبل من وجهة نظرؾ. على اعبمهور اف يقتنع باف  يف ىذه
ىناؾ مشكلة هبب حلها. ىذا ما هبب اف يكوف مفهوما قبل اف تقـو بعرض اغبل اؼبقًتح من قبلك، واذا كانت 

عد ذلك قم بعرض اغبل كما اف اعبمهور قد استوعب اؼبشكلة. وب تتأكداؼبشكلة متشعبة فخذ وقتا كافيا حىت 
من تقديبك اكثر من نقطة متبوعا دبواد تدعيمية. ىذه الطريقة فعالة ايضا مع اعبمهور الداعم  تأكدتقًتحو انت. 

 و البلمباِف و اؼبثاِف او اؼبختلط منهم ولكنها ال تستخدـ مع اعبمهور العدائي او العدائي اؼبختلط.
 لمعرفة كيفية العمل واستخدام المساعدات المرئيةما تحتاجو مرحلة الثالث:  طلبالم

عند استخدامنا اؼبساعدات اؼبرئية، وبالنسبة  %40اف قدرتنا على االحتفاظ باؼبعلومات قد تزيد بنسبة 
 لك كمداضر، يعٍت ىذا اف لديك فرصة اكرب لًتؾ اثر واضح لدى حضورؾ.

علومات اؼبعقدة و اؼبشابكة إُف أجزاء بسيطة، كما اف االستعماؿ الصديح للمساعدات اؼبرئية يسمح بتفكيك اؼب
        يسهل على اعبمهور فهمها. اف استخداـ اؼبساعدات اؼبرئية يعطي ااضر حرية التنقل أثناء إلقاء ااضرة 

 و اغبفاظ على انتباه وتركيز اغبضور.
 ست قواعد مهمة يجب معرفتها عند استعمال االدوات البصرية: .1

 20ىو مطلوب يف اقل من  اؼبساعدات اؼبرئية بسيطة دبا فيو الكفاية ليفهم اغبضور ماهبب اف تكوف  (1
ثانية. اما إذا كانت اؼبادة معقدة، استعمل طريقة البناء التدرهبي، وذلك بأف تبدأ بنقطة سهلة االستيعاب 

 مث تدرهبيا كبو األكثر تعقيدا.
 ليتفدصها قبل أف تبدأ يف اغبديث عنها.أترؾ اؼبساعد اؼبرئي مدة كافية أماـ اغبضور وذلك  (2
 معقد للغاية، حبيث يضطر اغبضور إُف متابعة قراءتو أثناء اغبديث. تغردهال ذبعل ما  (3
ال تتددث وأنت متجو كبو الشاشة، اذبو كبو اغبضور. قف حيث يكوف اؼبساعد اؼبرئي إُف يبينك . أشر  (4

دما تبدأ اغبديث. كبن نقرا من اليمُت اُف اليسار بيدؾ اليمٌت واليت هبب اف تكوف القرب اُف الشاشة عن
 (1)أف نشَت إِف بداية اعبملة. لذا كبن نريد 

                                                 
 . 30، ص 1996دار اؼبصرية اللبنانية، القاىرة،  بين النظرية والتطبيق، فن االلقاءقباة علي،  (1)
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تدرب على استخداـ اؼبساعد اؼبرئي قبل تقدًن ااضرة لكي تستطيع أف تتعامل مع األدوات واؼبعدات  (5
 بشكل أفضل.

ؿ اؼبتابعة بدوف توقف، إطفىء يف حالة حدوث أي خلل يف اؼبساعد اؼبرئي أو اؼبعدات اؼبستخدمة، حاو  (6
األلة وباشر دوف استخداـ اؼبساعد اؼبرئي. وتذكر دائما أف اؼبساعدات و الوسائل اؼبرئية ليست إال وسيلة 
تساعد اعبمهور على االستيعاب و الفهم وليس ؼبساعدتك، لذا عليك اف تكوف قادرا على اؼبتابعة 

اؼبصابيح و الوصوالت الكهربائية أو أي شيء أخر  بدوهنا. هبب أف يكوف حبوزتك دائما إحتياطي من
 يكوف عرضة للتعطيل.

 إختيار المساعد المرئي: .2
إف التقدـ التقٍت يف ىذه االياـ يقدـ لك خيارات متنوعة من اؼبساعدات اؼبرئية، باإلضافة أيضا إُف 

 (flip chartاالساليب األكثر تقليدا مثل الشفافيات، أالالت العرض مثل الربوجيكًت، و اللوحات اؼبعلقة 
كن أيضا استخداـ اغباسب العاكس حبيث يبكن االستفادة من اللوحات اؼبعلقة يف االجتماعات البسيطة كما يب

 ألغلب ااضرات اؼبتعلقة باؼببيعات او باؼبواضيع األخرى. (computer projection)للضوء 
ولكي تقرر أي من الوسائل ىي االفضل،يبكنك اف تتدرب على استعماؿ بعض األنواع اؼبختلفة من اؼبساعدات 

استخداـ أكثر من مساعد مرئي يف ؿباضرتك مثل: اللوحات  اؼبرئية قبل اف تتخذ القرار األخَت، وقد ترغب يف
، بروجيكًت، و أجهزة الفيديو. كما انك قد ذبد أف نوع اؼبساعد اؼبرئي الذي اخًتتو يعتمد (flip chartاؼبعلقة 

 على عوامل عديدة:
 مدة اغباضرة 
 عدد اغبضور

 اؼبعدات و األدوات اؼبتاحة.
 مقومات قاعة االجتماع.

 ااضرة اليت سوؼ تلقيها.نوع 
ال تستخدـ نوع اؼبساعد اؼبرئي الذي ترتاح الستخدامو فقط، وتًتدد يف استخداـ أي نوع أخرى. 
حبيث يبكن للمداضرة اليت تكوف قد قدمتها طبسُت مرة أف تاخذ شكبل ـبتلفا و رونقا جديدا، 

 باستخدامك نوع أخر من اؼبساعدات اؼبرئية.
 ئية وكيفية استخدامها:ر أنواع المساعدات الم .3
 : computer projection) الحاسب العاكس للضوء . أ

ا من ؿباضرات الشفافيات. مليمًت  35أف أنظمة اغباسب العاكس سريعة لدرجة أهنا قد تغٍت عن استخداـ 
زبولك من استخداـ نوعية أفضل من   ( LCD Panels )دي   .سي.الت العرض وأنظمة اؿ اؿ إف أ

 (1)اؼبرئيات يف ؿباضرتك كما أف البفاض كبل من وزف وشبن ىذه األنظمة جعلها قابلة للنقل وقليلة التكلفة.
                                                 

(1)
 . 31-30اؼبرجع نفسو، ص  
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الت العرض كاملة يف ذاهتا فهي ذبمع ألة العرض اؿ سي دي وتصدر إضاءة عاكسة للصورة. على الرغم من  أإف 
  أنظمة اؿ سي دي العادية، إال أنك قد ذبد كل ما ربتاجو يف مكاف واحد كوف ىذه األنظمة أكرب وزنا من

ربتاج إُف ألة العرض باىظة الثمن، ودبا أهنا قد ربتوي على مصدر لئلضاءة فإف تشابو مقومات  لذلك فإنك ال
 لة العرض اؿ س يدي فبا هبعلها تنتج صورة بنوعية أفضل.آ

فيات باستمرار، أجعل شاشة العرض سوداء من حُت إُف اخر، حبيث وعبعل حديثك أكثر تنوعا باستخداـ الشفا
ألة  ـاستخد " اؼبوجود على لوحة اؼبفاتيح، وعند استخدامك برنامج bيبكنك فعل ذلك بضغط على اؼبفتاح "

 ضغط على السهم لتنتقل إُف الشفافية التالية.الالتدكم عن بعد 
  نصائح الستعمال االت العرض ال سي دي في المحاضرات: خمسة 

 

 إحرص على أف يكوف لديك مصباح إضايف . (1
 يف حالة أنك ذباىلتها أوؿ مرة  تأكد  أف ىناؾ مصباح إضايف. (2
 قم بسؤاؿ الفندؽ أو القائمُت على مكاف ااضرة عن كيفية آلة عرض أخرى إذا حدث أي طارئ. (3
 العرض أوال. قم بتوصيل كل شيء مث شغل آلة (4
 إذا أضاء اؼبصباح وَف يكن ىناؾ صورة تفقد صبيع الوصوالت.  (5

 

 التحضير الستخدام المساعدات المرئية:  .4
اؼبساعدات اؼبرئية تذكر أف اؽبدؼ فيها ىو تعزيز ؿباضرتك وليس ربويل االنتباه  ـعند التدضَت إلستخدا

عنها. إف من الواضح اف ما سوؼ يقدمو ااضر ىو األىم، إُف أف استخداـ اؼبساعدات اؼبرئية اعبيدة يساعد 
 ية:على ابقاء وجلب انتباه اعبمهور, وعند كتابة مادة اؼبساعدات اؼبرئية تذكر النقاط التال

قم بإختيار واحدة لتسهيل قراءهتا. كن ثابتا وستعمل نفس اػبط لكل العناوين والنصوص، ال  :المطبوعات . أ
 على أف يكوف اػبط عريضا. 2 2- 18تستعمل أكثر من نوعُت من اػبطوط. استعمل قياس 

ابة  : إف قراءة عدد كبَت من الكلمات سوؼ يرىق اغبضور، حاوؿ كتحاول ان تكون العبارات بسيطة . ب
إستخدـ الصور و الصور البيانية بدال من  كلمات تصف نقاطك وقم بتلخيصها إذا أمكنك ذلك.

 الكلمات كل ما أمكن .
 : يف حالة استخداـ وسيلة مرئية واحدة، حاوؿ عرض النقاط على شكل أسئلة أو صبل إخبارية. كن ثابتاج.  
حدد العناوين يف اؼبرئيات بسطر واحد، والعناوين الفرعية بسطرين. ال تضع عنواف الربنامج يف كل  عناوين:د. 

 مساعد مرئي وإال بدى غَت منظم.
ال ذبعل كل األحرؼ كبَتة لن قراءهتا صعب للغاية. كرب او حرؼ يف أوؿ   :استعمال األحرف الكبيرةه. 

 (1)اعبملة وكرب أوؿ حرؼ من األظباء
 

                                                 
(1)

 33-32اؼبرجع نفسو، ص  
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 األجزاء الثالثة الرئيسية في تقديمك.مرحلة الرابع: طلب الم
 أجزاء رئيسية: اؼبقدمة، اتوى )اؼبوضوع( واػباسبة.يبكن تقدًن أي عرض يف ثبلثة 

 أوال: اؼبقدمة.
هبب أف ربتوي اؼبقدمة على اؼبوضوع الذي ستقدمو للدضور، وإذا كاف العرض ؼبدة ثبلثُت أو أربعُت دقيقة 

 من العرض. %10اؼبقدمة  فيجب أف ال تتجاوز
هبب أف تكوف اؼبقدمة حيوية ألهنا تكوف اإلنطباع األوؿ عن اؼبوضوع. إذ لن يكوف لديك فرصة أخرى ػبلق ذلك 

 اإلنطباع فاؼبقدمة توضح اؽبدؼ والغاية من العرض:
 إجعل اغبضور يستمعوف إليك وذلك جبذب إىتمامهم. 
 حدد أنبية اؼبوضوع بالنبة ؽبم . 
 ينطوي على اؼبصداقية وخلق رابط مع اغبضور.إجعل حديثك  
 إجعل اغبضور يعرفوف ماذا تقصد و مىت يطرحوف األسئلة.  

عليك  جذب إىتماـ اغبضور فورا فبل تكن متثاقبل يف البدء ألف ذلك لن هبعل  أجذب إىتمام الحضور: .1
قصة اغبضور منتبهُت إُف ما تقوؿ، وأفضل طريقة لذلك  ىي  اف تشدىم إليك كأف تلقي 

على مسامعهم أو تطرح أسئلة أو سؤاؿ افًتاضيا أو حوار أو استشهادا )مثل اقتباس( أو 
 إلقاء نكتة أو طرفة وإليك بعض األمثلة اليت ستشد إليك اغبضور. 

 إذا كاف حديثك عن نوع جديد من الزبدة فمن اؼبستدسن أف تبدأ بطرح السؤاؿ التاِف: طرح األسئلة: .2
ة ألف هبا الكثَت من الدىوف؟ أو تسأؿ " ىل رببوف أف تذوقوا من منكم ال يأكل الزبد 

نوعا جديدا من الطعاـ لو نفس طعم الزبدة ولكن ليس بو دىوف او دسم على اإلطبلؽ؟ 
ىذا النوع يستقطب انتباه اغبضور بسرعة فيأخذوف يف التفكَت ما ىو الشيء الذي لو طعم 

 الزبدة ولكن ليس بو دىوف. 
نوعا بديبل للزبدة يف السوؽ ولكن  65وقد تبدأ بإحصائية مثل ىناؾ  ئق غير مألوفة:بيان وقائع أو حقا .3

 . (1)ليس ألحد منها طعم الزبدة اغبقيقية أو ليس بو دىوف أو دسم على اإلطبلؽ
أرسم صورة عقلية أماـ اغبضور بأف تروي ؽبم قصة ذات صلة باؼبوضوع  أعطي إيضاحات مثال أو قصة: .4

سنة إلهباد بديل  25فهذا يشد انتباىهم و يقرهبم منك. مثبل  لقد عملت شركتنا ؼبدة 
 للزبدة لو طعمها ولكنو خاِف من الدىوف أو الدسم وأخَتا تكلل سعينا بالنجاح. 

ذىاف أو اؼبوحية أو اإلقتباسات جاذبيتها ، خاصة إذ َف تصبح استخداـ اقتباسات: للعبارات اليت تتعلق باأل .5
مبتذلة بكثرة االستعماؿ.احبث عن مثل ىذه العبارات يف االنًتنيت أو من أقواؿ أشخاص 

 غَت عاديُت .
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إذ إستخدمت الفكاىة تأكد اف تكوف رفيعة الذوؽ وذات صلة باؼبوضوع وأنك ترتاح  استخدام الفكاىة: .6
سلية وتنطوي على فكاىة. إذا َف تكن متأكد إستخدمها قبل التقدًن مع إليها، أي تكوف م
 شخص تثق بو. 

إف استخداـ الفكاىة أماـ حشد من الناس خطر جدا ألنك  ال تعرؼ من سيسر هبا ومن 
 قد يغضب منها، إف رد فعلها ىبتلف حسب ثقافة اعبمهور.

       ما أنبية العرض للجمهور؟ ال تتأخر يف إبذاء ىذا اعبانب للدضور وإال فإنك سوؼ تفقد اىتمامهم  .7
    و انتباىهم خاصة إذا كانوا قد حضروا وىم مًتددوف. إذ من شأف التأخر أف يشعر باؼبلل

 و السأـ فإذا َف تستقطب إىتمامهم منذ الدقائق األوُف فإف ذلك سيجعل مهمتك شاقة.
فالناس يًتكوف العرض لؤلسباب عديدة، لذا !إذا الحظت أف بعضهم يغادر القاعة ال تيأسو 

 يكوف عرضك على أفضل كبو فبكن خاصة ؼبا جاءوا يستمعوف إليو. حاوؿ أف
: إذا كاف اعبمهور اغباضر يعرؼ من انت ال داعي لتعريفهم مرة أخرى وإال عليك عرف الحضور بنفسك .8

ومؤىبلتك أو ما لديك وؼباذا يتوجب عليهم اإلستماع إليك، وليكن أف تعرفهم بنفسك 
ذلك يف حدود اؼبوضوع الذي جئت من أجلو وإذا قدمك أحد إُف اغبضور وعرفهم 
دبوقعك او مركزؾ فبل تكرر ذلك ووضح األسباب اليت تريد من أجلها اف يستمع إليك 

تقديبك مع ذكر ذبربة سبهد  اغبضور مع امكانية ابراز أشياء أخرى إذا َف تكن قلت يف
 للعرض الذي ستقـو بو.

مثبل تقوؿ لقاء عابر مع شخص ما جعلٍت أترؾ التدريس وأفتح شركة وىذه العبارة ىامة يف حد 
ذاهتا ولكنها سبهد الطريق للتددث عن الشركة وإذا كنت تتددث يف مؤسبر كبَت أو لقاء ىاـ 

ص الذي سيقـو بتقديبك وليكن معك نسخة وحباجة تقدًن أعد اؼبقدمة وأر سلها إُف الشخ
 أخرى وأطلب منهم أف يقرأ ما كتبت هبذا تصل إُف الوضع الذي تريده.

إذا كاف اغبضور يعرفوف لقبك أو منصبك واؼبوضوع الذي ستتددث فيو أو لديهم  إستعراض الموضوع:  .9
مات فقل فكرة عامة عنو فبل بأس أف تعيده على مسامعهم، وإذا كاف العرض إعطاء معلو 

للدضور ما تريد ربقيقو، كن مباشر ودوف إطالة و بإمكانك اف تسجل النطاؽ اليت سوؼ 
تتطرؽ إليها وإُف أين ستمضي يف العرض فإذا كاف ىدفك إقناعهم فبل حاجة بأف يكوف  

 كبلمك ؿبددا ومن اؼبستدسن اف تبُت ؽبم مىت سًتدوا على أسئلتهم .
 و " صباح اػبَت "  أظبي.........................ما عليك ذبنبو يف تقدًن نفسك ؽبم ى .10
 (1)وأنا مسرور للتددث إليكم ىذا اليـو عن ............................... .11
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فاغبضور إما أف يكونوا عارفُت اظبك أو ال يهم ذلك، باإلضافة إُف أنو عندما تبدأ الثواين األوُف تضيع ألف  .12
سباـ فإذا قلت يسرين أف أكوف ىنا فإف  لك ال يهمهم اغبضور ال يكونوف مصغُت إليك 

 أهنم ىنا ألف ذلك يهمهم ولصاغبهم وليس لصاغبك .
 " وال تقل سوؼ أربدث عن .................."

استخدـ اإلفتتاحية لتصرفهم عما يشغلهم عن اإلستماع وذلك  !فاغبضور يعرفوف ذلك
اد تواصل معهم قببلف تبدأ بطرح بإثاراهتم و تسليط الضوء على حاجاهتم وعلى اهب

 اؼبوضوع، فاإلفتتاحية أو اؼبقدمة ىي أىم جزء يف العرض. 
 ثانيا: الموضوع )محتوى(.

نقاط رئيسية، مث دعم كل نقطة مع بيانات اخرى عدا  5أو 3من العرض، قسم اؼبادة إُف  %80يشكل اؼبوضوع 
 عن اغبقائق واألرقاـ. وأربط النقاط مع بعضها.

وبدد أسلوب العرض ويوصلك إُف ىدفك يف طلب اؼبوضوع أو طرح اإلجابة على أسئلة اغبضور  ىذا ىو ما
وعادة ما ينطوي على عناصر اتوى، وقد وبتوي على مادة جديدة أو مادة قد تكوف مألوفة لديهم ولكنها. 

ىامة يف يهذا السياؽ ومن معروضة بطريقة جديدة. قم باختيار اؼبعلومات اؼبناسبة فليس كل اؼبعلومات اليت لديك 
اؼبفيد أف ربتفظ دبلفات ألفكارؾ تضع فيها األفكار اليت  تعرض إليك يف جريدة أو ؾبلة أو مقالة ال تعتمد فقط 

 !على ذاكرتك
 إليك بعض األمور اليت ذبعل من عرضك شيئا ذا جاذبية و مشوقا.

 ضرب األمثلة . 
 رواية القصص. 
 ايراد االقتباسات. 
 اسراد التعاريف.  
 عقد اؼبقارنات. 
 االحصائيات . 
 ايراد القياس )ارباد شيئُت يف العلة  أو السبب(.  
 اجملازات واإلستعرض.  
 الفكاىات. 
 (1)اشراؾ اغبضور. 
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 وسائل اإليضاح. 
استخداـ العبارات االنتقالية:  لضماف استمرارية من نقطة إُف أخرى يف العرض استخدـ عبارات انتقالية  .1

بارة عن مبلحظات قصَتة سبكنك من االنتقاؿ من اؼبقدمة إُف صلب اؼبوضوع ومن مث إُف وىي ع
 اػباسبة. 

العبارات اؼبساندة تساعدؾ على شرح النقاد لديك وعليك  استخدام مواد مساعدة في صلب الموضوع : .2
وماتريد أف ذبمع معلومات لذا اختيارؾ للموضوع . أكتب ما تعرفو عن اؼبوضوع والنقاط الرئيسية 

 الوصوؿ إليو وأف تكوف بيانتاؾ دقيقة لتعزيز موقفك .
بالوقائع واإلحصائيات اليت تساعدؾ يف اقناع اغبضور. إستخدـ اغبقائق اليت تسند  دعم وجهة نظرك: .3

 موقفك مستشهدا دبواقف فباثلة.
تقوؿ ؽبم   : إجعل اغبضور يشاركوف يف العرض واستخدـ بيانات هتمهم كأفمشاركة الحصور أو الجمهور .4

كم عدد أطفالكم الذي يستخدموف الزحافات كم منكم يشعر باألماف أكثر إذا إنطلقت ىذه 
 الزحافات بعيدا عن شوارع اؼبدينة أو القرية.

اوجد رابطة عاطفية: إذا كاف موضوعك الوقاية من النار باؼبنازؿ فمن األفضل إستخداـ قصص منشورة عن  .5
 لناس يستجبوف للعواطف .اػبسائر  اليت حصلت يف منطقتك فا

 ثالثا: الخاتمة 
من العرض للخاسبة كي تلخص للجمهور ما قلتو ؽبم وىو آخر ما يسمعو اغبضور. تأكد  %10- %5خصص 

من مراجعة النقاط الرئيسية أو توجيو رجاء حار للدضور للعمل، النهاية الفعالة هبب أف تكوف ذات تركيز على 
 النقاط اؽبامة اليت وردت يف العرض. 

فتتاح، أشر إُف واقعة غَت مألوفة، أعطى ايضاحا، أضرب مثبل اـ األمثلة اػباصة باإلدلوضع خاسبة ال تنسى استخ
 أوقصة

 أساليب التمرن واألداء.مرحلة : طلب  الخامسالم
سباما مثل ما يقـو الرياضي بالتمرف قبل أي حدث رياضي كذلك هبب على اؼبتددث أف  يتمرف أيضا فأي 

و بصورة سليمة وبارعة والطريقة الوحيد للتدريب ىي خطاب مهما كاف ىاما يفقد أنبيتو إذا َف يتم ايصالو أو القائ
 بالتعليم بصوة عاؿ أثناء التدريب أو العرض 

 بعض النصائح في عملية التمرن على اإللقاء:
على اإللقاء بطرؽ ـبتلفة يف كل مرة تتمرف فيها، فهذا سيساعدؾ أف تكوف تلقائي أثناء اإللقاء وأف سبرف  

 (1)تكوف مستعد حىت آخر غبظة .
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إذا كاف اإللقاء الذي تريد اف تلقيو معقد وفيو أمور فنية كثَتة سبرف عليو كأف تلقيو لصديق لك وبب  
 طريقتك باإللقاء لتتمكن ؼبعرفة مدى تلقيو للفكرة وفهمها.

بعد فبارسة عدة سبارين، حاوؿ اف تتمرف على النقاط اليت وجدت فيها صعوبة وحاوؿ ىذا مطوال من  
 اؼبفتوحة واؼبغلقة يف النقاط الرئيسية حىت يصبح عليك األمر سهبل. خبلؿ استعماؿ اعبمل

اجري التمرين كما لو أنك يف اإللقاء اغبقيقي، فإذا كاف اإللقاء سوؼ هبري وأنت واقف سبرف وأنت  
 واقف.

سجل لنفسك على أسطوانة خبلؿ سبرينك على صوتك. وأنت تسمع لنفسك ، اسأؿ نفسك أنك لو  
 . (1)إللقاء ىل ستكوف مستمع أو ال، إذا كاف اعبواب ال، فعاود ااولةكنت مستمعا ؽبذا ا

 
  ولالخوف من المسرح وكيفية السيطرة عي :السادس طلب الم

 العامة  أماـالذين ىبافوف التددث  األشخاصواحد ؼببليُت  أنتردبا تكوف 
يعاين كل  .100العرض تقديبي رقم  أو لك،عرض تقديبي  أوؿلست لوحدؾ سواء كاف ىذا  أنت

 باألداء.القلق اؼبرتبط  أوشخص تقريبا من بعض مستويات اػبوؼ من اؼبسرح 
 األحباث أفعلى الرغم من  ؼبصلدتك.سبسك بتلك اؼبشاعر واف تستخدمها  أفما هبب عليك ىو  
ت من التددث عن اػبوؼ من الطَتاف واؼبرتفعا أعلىدرجة  يأخذالعامة  أماـاػبوؼ من التددث  أف أظهرت

من الطاقة واليت من  كامل، ونوعانو لشعور طبيعي على كبو   عليو،يسيطر  أفىذا اػبوؼ يبكن  أف إال.  واألفاعي
 ؼبنفعتك.تشق طريقا  أفاؼبمكن 

 أربعةىنالك  ىنالك.تقـو بتدديدىا  أف أواليتوجب عليك  العامة،حىت تستخدـ ىذه اؼبشاعر ؼبصلدتك 
 من اؼبخاوؼ الشائعة و اليت يبتلكها اؼبتددثوف :  أنواع

 الوعي:الخوف من فقدان  .1
لكنو  باإلغماءقد تشعر  تقريبا.عليو وَف يكن يعاين من مشكلة صدية من قبل  أغميَف نسمع بشخص  

 عليك.من غَت اتمل انو سوؼ يغمى 
  جمهورك:يضجر  أنالخوف من  .2

 .يبل صبهورؾ أفمعك ، ببساطة لن تكوف قلقا من  متفاعلكاف حديثك موجها للجمهور واعبمهور   إذا
 من : تأكد

مادتك اليت تتددث عنها فبتعة وانك قد دعمتها حبقائق وحكايات لتعزيز وتوضيح وجهات  أف 
 باف يشعر باؼبلل . ألغبدكل فرد ف اعبمهور لذلك ليس ىنالك سبب   إُفتتددث  أف نظرؾ.

 . (2)جسمك يظهراف ذلكانك متدمس حوؿ اؼبوضوع ، وصوتك ولغة  
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وبدث ىذا لذا ربتاج الف تتعلم ما يتوجب  أف: من اؼبمكن  األفكاراػبوؼ من خلو عقلك من  
ـبططك وحاوؿ ا تستعيد  أو مبلحظاتك إُفحدث لك ذلك توقف ، انظر  إذاتفعل  أفعليك 

 فكرتك التالية .  إُفانتقل  أو،  أضعتوما قد  أخرىمرة 
انك ارتكبت  أدركت إذا الصديح.اؼبسار  إُفال تكن خائفا من استخداـ مبلحظاتك يف العود  

َف يكن  إذادعو يبر  آو اعبمهور،ما اثر على  إذابتصديدو  ألتقديبي، قمعرضك  أثناءغلطة يف 
  مهما.شيئا 

 تقييمك:يتم  أنالخوف من  .4
يعلم  أفمن اؼبهم  بسبلسة. شيءكل   يسَت آفال بد  كايف،كنت مستعد بشكل جيد وسبرنت بشكل    إذا
اؼبقدمة اغبقيقي القائم بعملو  عملها اؼبتدضر  األخطاء.قمت ببعض  إذاحىت  دبوضوعك،مستمتع  بأنكصبهورؾ 

 واجعلها تكوف عونا لك . بإدارهتا ابدأيتم تقييمو بقسوة .حاؼبا تتددد ـباوفك ،  أفجيدا وبشكل واضح ، 
مث الحظ كيف يتعامل اؼبتددثوف   الناس.طبيعي قد جربو معظم  شعورح ر اػبوؼ من اؼبس أفتقبل 

 بسؤاؽبم عما يفعلوف لتو أو قلقهممع  اآلخروف
العديد من اؼبتددثُت يبتلكوف سبارين روتينية سابقة تساعدىم على  أف. ألتقديبيقبل العرض  أعصاهبمة قد
من مظاىر السيطرة على  أخر. مظهرا  إثارة إُفاغبديث مع النفس لقلب اػبوؼ  اآلخروفيستخدـ  االرزباء.

 أفضل.متددثا  أصبدتكلما   اكرب،كلما سبرنت بشكل   اؼبتكرر.اػبوؼ ىو التدريب 
 :  الذاتالحديث مع النفس يبني الثقة  نإأ . 

تقنع نفسك تقريبا بكل  أفضبط حديثك مع نفسك لتدسُت صورتك الذاتية ، تستطيع  تستطيعكنت   إذا
ا ذا  وألكنسوؼ تفشل ، فانك حتما سوؼ تفعل  بأنكمؤمن  وآنتعزمت على تقدًن عرضا  إذا.  ءشي

 . بشدةمندت نفسك حديث ذايت اهبايب ، فاف فرصك بالنجاح سوؼ تزداد 
 التصور: .5

ستخداـ التصور . يف عملية التخيل تتصور ي افعالة للسيطرة على اػبوؼ من اؼبسرح وى طريقةىناؾ 
، ويف  ألتقديبيالعرض  بأداءواثق من نفسك ومسيطر انك ترى نفسك تقـو  متزف،انك نفسك مقاببل للجمهور 

عرض تقديبي موجو للجمهور . ال  بتأديةنفوس اعبمهور بنجاح وقمت  إُفوصلت  وكأنكنظرؾ ترى نفسك 
ربتاج الف بتعد على مقدمة اؼبوضوع والكنك قد ترغب باغبصوؿ على ذباوب اهبايب من قبل اعبمهور . بتخيل 

 نفسك ويف وضع ناجح ، تستطيع مندها الثقة اليت ربتاج لتدقيق ىدفك .
 المحافظة على السيطرة :  .6

تساعدؾ يف السيطرة على خوفك من اؼبسرح ، ولكن  اتأدو يعترب اغبديث االهبايب مع النفس والتخيل 
 .(1)تتبع واِف ستمكنك من السيطرة على ـباوفك بسهولة اكرب  أفبعض القواعد الرئيسية اليت هبب  ىنالكيوجد 
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 مبكرا:الوصول  .7
 التقديذىب للمكاف الذي ستقـو بتقدًن عرضك إ

قم بزيارة  بك،تعرؼ على ما وبيط  االسًتخاء،يبي فيو مبكرا وذلك الحتياط . سوؼ يساعدؾ ىذا على 
 تستخدـ.اليت قد  األدوات.. كما ىو اغباؿ مع اؼبرافق.تفقد  أفكارؾ،نظم  االسًتاحة،غرفة 

 حباجةصبيعا  أننا األذى.يسبب لنفسو  ألتقديبيمن العرض  األخَتة اآلونةاؼبتددث الذي يستعجل يف  إف
  سنعيش.ذي ذىنيا للددث ال أنفسنا وقت لتجهيز إُف
 تناول الطعام بشكل خفيف : .8

قد يسبب  شيءأي  أوجبات الثقيلة و لك باف تتجنب ال األفضلتقديبك العرضي انو امن  إُفقبل ذىابك 
 أو األدويةاوؿ نتتذبنب   أيضاؼبعدتك . يعترب اؼبوز خيارا جيدا ، انو خفيف ومشبع . انو ؼبن اؼبهم  اإلزعاج
 واليت قد ذبعلك نعسا . اجريعقاقَت 

 ألتقديمي:عرضك  أثناءال ترغب بان تظهر تعبا  .9
يعترب الضدك  بالضدك.واظبح لنفسك  ألتقديبيعرضك  إُفشريط مضدك يف طريقك  إُفاستمع 

 ـبلص من التوتر . أعظم
 ألتقديبيبعرضك  تبدأعندما  الفعالة.بعضا من الضدك عن نفسك وذلك باستخداـ بعض التقنيات  أزؿ

فعالة  أداة أية أوعلهم يصدروف صوتا ، جب أو أيديهم.واجعلهم يرفعوف  أسئلةاعبمهور  أعضاءخطط لسؤاؿ 
 تستخ أف. تستطيع  إليهمربويل تركيزؾ  إُفتفكر هبا . سيؤدي ىذا  أفتستطيع 

 واالسًتخاء.عميق  نفس ألخذدـ ىذه اللدظات 
 االسترخاء:قواعد  .11

 الجسم: تمرين . أ
مرف نفسك بشكل طوِف ، مث اكبٍت باؽببوط بشكل  مريح.بُت قدميك بشكل  دباعقف بشكل مستقيم 

سريع وبًتؾ يديك تتدُف تشعر باالسًتخاء . حافظ على اسًتخاء يديك وذراعيك ورقبتك .ال تقفز او تنهض 
حىت تصبح بوضع مستقيم ، حافظ على نفسك مسًتخي كرر  يبطئاهنض  وأالفثواين . 10بسرعة . انتظر مدة

 مرات .  5ذلك 
 الرأس: أرجحة . ب

بتدوير رقبتك  أبدا. يبطئصدرؾ  إُفبينما التزاؿ رقبتك مسًتخية . قف بشكل مستقيم واضمم يديك  
ف ، كرر دحرجة ػبلا إُفرقبتك  تدحرج الاليمُت ،  إُف، مث  لؤلسفلواجعل ذقنك  األماـ إُفاليسار ، مث  إُف أوال

 (1) مرات.5اعد ذلك رقبتك مسًتخية . أف متأكداكن . األماـ إُفاليسار مث   إُف، مث  األماـ إُف، التدوير لليمُت
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  الذراعين: أرجحةج. 
يدؾ اليسرى على شكل دائرة   أرجح، قف وقفة مستقيمة وضع يديك على جانبيك .  الرأس أرجدةبعد 
يدؾ اليمٌت على شكل دائرة كبَتة من  أرجحاػبلف ،  إُفتقـو بالتجديف  وكأنكاػبلف ،  إُف األماـكبَتة من 

 اػبلف بنفس الطريقة السابقة .  إُف األماـيدؾ اليمٌت على شكل دائرة كبَتة من  أرجحاػبلف ،  إُف األماـ
ٌت  و افعل نفس الشئ ليدؾ اليم األماـيدؾ اليسرى على شكل دائرة كبَتة من اػبلف واُف  وأرجحعد 

 مرات لكل جانب . 5يديك هبذا الشكل   أرجح.
 :ىز الكتفيند.

ذراعيك قم  باستخداـجانبيك .  أيالذراعُت مباشرة ، قف بشكل مستقيم واجعل ذراعيك  أرجدةبعد 
حبيث تشعر  األسفل إُفاعد كتفيك  أذنيك،مستوى  إُفوحىت تصل  األعلى إُفبتدريك كتفيك بشكل مستقيم 

 . أخرمرات  4قم هبز كتفيك  باالسًتخاء،
 :التثاؤبو. 

قف  وأالفالصوتية مسًتخية ،  وأوتارؾبعد االنتهاء من ىذه العمليات ، تكوف عضبلت وجهك ورقبتك 
ىو  أصدرتو ذيالصوت ال أفعملية الزفَت .  أثناء، مصدرا صوت )التنهد (  يبطئبشكل مستقيم ، تثاءب 

 ؽبذه الصفة االسًتخائية و اؼبتاحة كلما تكلمت . أسعىصوت مسًتخي ، 
 الباطني:التنفس ز. 

، ضع يديك يف حجرؾ خذ نفسا  األرضاجلس بوضع عمودي على ككسي وقم بتمديد قدميك على  
يرتفعا  إفالرئتُت ،يبكن لكتفيك  إُفاػبارج بينما يدخل اؽبواء  إُفسبديدؾ ؼبعدتك ، قم بالدفع  أثناءعميق  يف 

على بطنك ،أي اليدين  واألخرىيديك على صدرؾ  إحدىاػبلف بشكل بسيط ، ضع إُف قليبل وقد يرجعا 
َف تكن ىي  إذاكانت اليد اؼبوضوعة على بطنك ىذا يعٍت انك تتنفس بشكل جيد ،   إذاترتفع بشكل اكرب 

ومن  6الرقم  إُف تصل بالعد باؽبواء احبس نفسك حىت رأتاؾ سبتلئحاؼبا  رئتيك إُف أعمقاسدب نفسا بشكل 
 مرات . 10من انفك كرر ذلك  يبطئكل نفس عميق   أخذامث دع اؽبواء ىبرج من انفك ، كرر ذلك 

 المنعشات العامة : .11
منعشُت تستطيع فبارستهما  إليكمنعش سريع قبل البدا بتقديبك العرضي ،  إُفوجدت نفسك حباجة  إذا 
 وقوفك على اؼبنصة . أثناءيف  أوجلوسك على طاولتك  أثناءحىت يف 

من جسمك ومن راسك ورقبتك  شيء(:خذ نفس عميق من انفك وشد كل 1التنفس بشكل عميق رقم )
التوتر  أطلق يبطئثواين ، ومن مث  6قدميك .احبس نفسك ؼبدة  وأصابعيديك وقدميك  وأصابعوكتفيك ويديك 

 1.(10) العد لرقم عملية الزفَت من خبلؿ فمك حىت إناءاؼبوجود يف جسمك يف 
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بعضهما البعض . احبس نفسك  إُفعميقا مث ضم يديك  نفسا( : خذ 2التنفس بشكل عميق رقم )
 ذاتو.اترؾ يديك وتنفس يف الوقت  بشدة،بعضهما البعض  إُفبينما تقـو بضم راحيت يديك 

 أيضاؼ تبطئ دقات قلبك ، كلما فعلت ىذا ، سو  إبطاءكبل ىذين اؼبنعشُت التنفسيُت يساعدانك على 
 .ذي هبعلك متوتراال األدرينالُتاندفاع 

 كيفية التعامل مع الخوف من المسرح:  .12
طبيعي قد وبصل معك يف كل مرة تتددث ولكن وظفو  شيءاػبوؼ من اؼبسرح  أفتقبل حقيقة  

 إثارة.ؼبصلدتك عن طريق التفكَت بو كعنصر 
 وتعلم تقنياهتم . اآلخرينراقب اؼبتددثُت  
 قوتك عوضا عن نقاط ضعفك .ركز على نقاط  
اؼبمتازة تصنع عروض  اؼبمارسة أفتذكر ، ألتقديبي.تقـو بتقدًن عرضك  أفتدرب تدرب قبل  تدرب، 

 تقديبية جيدة .
كلما سبكنت من التعامل مع خوفك من اؼبسرح بشكل   اكرب،كلما ربدثت بشكل   كثَتا، ربدث 

  أفضل
 اعمل ..اعمل.. اعمل .  

 اعبسدية للخوؼ من اؼبسرح : األعراضتدبر  .13
 لجفاف الفم :أ. 

 ال تتناوؿ منتجات اغبليب ، الصودة ، مشروبات كدولية ، منبهات كافيُت ، سكريات . 
الفازلُت ، الذي سوؼ يوقف شفتيك من االلتصاؽ  خفيفة منبطبقة  أسنانكقم بتغطية  

 . بأسنانك
 (.اللعاب إسالةقم بعض طرؼ لسانك )سوؼ يساعد ىذا على  
 توفر(.  إذاتناوؿ أي شراب بنفس درجة حرارة الغرفة او ماء دافئ )مع الليموف  

 : المتعرفةالجسام   لأليديب. 
 مسدوؽ النشاء . وؿنانت 
 ؿبرمة . أواضبل منديل  

 كان لديك بقع حمراء على وجهك :  إذاج. 
 ضبراء . أوزىرية  ألوافارتدي  
 (1).ستخداـ الدعابة للًتويح عن النفسا 
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 كان صوتك مهتزا :  إذاد. 
 صلت صوتك للصف اػبلفي من اعبمهور . -

 كانت يداك مهتزتين :  إذا ه.
 صغَتة ، ال تلوح بيديك بشكل مبالغ فيو . إشارات، اجعلها  اإلشارات -

 كانت قدماك تهتزان :  إذاو. 
 امشي . أوربرؾ حوؿ اؼبنصة  -

 كانت دقات قلبك سريعة :  إذاي. 
 تنفس بشكل عميق . - 

 تتكوف من ثبلثة مكونات رئيسية : لآلخرين رسائلنا إرساؿطريقة  أف:  الديناميكي اإللقاء  المطلب السابع: 
 . بصرية مرئية إيضاحوسيلة  
 صوتية . إيضاحوسيلة  
 فعلية لفضية . إيضاحوسيلة  
تعتمد  لئلدراؾوالفهم ؼبستقبلي الرسالة . والنسبة الكلية  اإلدراؾوكل واحد منها يوصل نسبة من  

 على اؼبتددث واؼبوضوع والسامعُت .
 والوسيلة البصرية ىي ما نستطيع رؤيتو مثل اللباس ، ولغة اعبسم والتعبَت الفيزيائي واؼبزاج . 
بو والوسيلة الفعلية تعنيا الكلمات   اآلخرين رأىفتتكوف من الصوت الناتج وما   الصوتيةالوسيلة  أما 

عن الوسيلة  فاؼبتددث واألنسب،  األنبيةالثبلث متساوية يف اؼبختارة عن اغبديث وىذه الوسائل 
 للسامعُت الستقباؿ رسالة مرئية بشكل اهبايب . األوؿاؼبرئية كوهنا تعطي االنطباع 

 الوسيلة البصرية : .1
 البس جيدا من اجل قباحك . - 
  ؟كيف يكوف للباسك تأثَت على السامعُت عندما تتددث  -

اؼبتعلقة يف موضوع السامعُت هبب اف زبتار اللباس الذي يدعم طريقة  وأحباثكواجباتك  إهنائكبعد 
 يكوف مناسبا حسب مناسبة اغبديث . أفعرضك للموضوع وهبب مراعاة 

 تساؿ عن اللوف اػبلفي للستائر اػبلفية أفعلى منصة مسرح هبب  أومثبل عندما تعرض يف مؤسبر  
         رياضيةظبية يف اؼبناسبات وهبب االبتعاد عن اؼببلبس الر  أكثريكوف اللباس  أفوللرجاؿ مثبل هبب 

 (1)و الفضفاضة .
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عرضية ليس  أوكانت عادية   أذا ألهنامبلبس اؼبستمعُت  إُفبعُت االعتبار انو هبب االنتباه  األخذوهبب 
دديث تساؿ الشخص الذي سيقدمك لل أفتكوف متدفظ جدا يف لباسك ،وعندما ربتار هبب  أفمن اؼبناسب 

 لديو اػبربة الكافية ليعطيك النصيدة اؼببلئمة . أفوتساؿ كل شخص تعتقد  رأيو وتأخذ
تعطي الرجل القوة والرزانة وبالنسبة للكبار يف  واألسودالغامقة مثل الرمي  األلواف أفهبب الًتكيز على  

 وقسوة.تزمت  أكثرهبعلهم  األسودالسن 
يق اػبصر فبا يعطي صبالية للمقدـ . ضو  وسع الصدر إلظهاريعطي ؾباؿ  اعباكتلبس  أفومن اؼببلحظ  

ات  مشرقة وحذاء جلدي قامت الفاتح مع ربط مناسبة وجراب األزرؽ أويكوف البيض  أفولوف القميص يفضل 
 . اللوف

من ذلك  تتأكد أفحصل ذلك هبب  إذاللشركات ال يلبس فيها اؼبوظف لباس رظبي لكن  أياـىناؾ 
كاف اللباس غَت   إذاوينتقدؾ  إليكمناسب من حيث اللباس الف الزبوف سوؼ ينظر وتضع نفسك يف مكاف 

 مبلئم .
ىذا ال يتناىف مع  ؿبًتفة لكنتلبس مثل الرجل لكي تظهر دبظهر  أف إُفحباجة  ليستىي  للمرأةبالنسبة  

يكوف اغبذاء من  أفوهبب  يقة جدا .ض أوقصَتة  تنورهتلبس  إال اؼبرأةاىتمامها يف لباسها ، مثبل هبب على  أنبية
 أوتكوف رنانة  وإالتبالغ يف لبس اجملوىرات  إالالنوع اافظ ذي كعب متوسط ، وبالنسبة للمجوىرات هبب 

ناسب واف ذبد التناغم زبتار اللوف اؼب أف اؼبرأةقصَتة وهبب على  أوتكوف ضيقة جدا  أالهبب  البلوزة أمامتدلية . 
كنت تلبس نظارة   وإذاتساؿ اؼبتخصصُت االستشاريُت يف اللباس .  أفاحتارت هبب  وإذابُت لباسها  األلوافيف 

حذاء جديد  تلبسال  أفهبب  عيونك.يرو  أفؽبا لوف خفيف الف اؼبستمعُت هبب  أوتكوف غَت ملونة  أفهبب 
 أفوهبب  والقلق النفسي الذي ليس لو داعي . األَفقد يسبب لك  ألنوكنت مضطرا لذلك   إذا إالوقت العرض 

الف أي ضعف يف لباسك قد يشتت  اعبهات،ة مرايا كبَتة من كل طبواساآلخرين من مظهرؾ بواسطة  تتأكد
  .التعليق وليس ما قلتو يف العرض أذىاهنمالسامعُت ويبقى يف 

 المحترف :  األعمالالمحتوى التقليدي في خزانة رجل  . أ
 تكوف بالية قديبة  إالفدمية وال هبب  أوقد تكوف رمادية  واأللواف أزراربثبلثة  أونوعُت من البدالت تكوف بزرين 

اػبمري يعترب مناسب مع بعض القطعات  أو األضبرمضيئة واللوف  أوليست مزعجة  وألواهناربطات عنق 
 اؼبقلمة البسيطة على الربطة .

 ال تلبس كفوؼ يف يديك .
 يلبس جيدا  إفعبلمات وهبب  أونقاط  يكوف سادا وبدوف أي أفواللوف هبب  بأكماـالقميص قطٍت 

 (1)حذاء جلدي نظيف ذو لوف غامق .
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 .84، ص1985، منشورات جامعة ،قاريونس، ، فن اإللقاء والخطابةفيصل مقدادي  
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 : األعمالالمحترفة في  المرأةالمحتوى التقليدي في خزانة ب. 
 سوداء . أورمادي  تنوره 
 . حاكيتفستاناف زائد  
 قمصاف حرير ؿبارية اللوف . 
 فضي . أوذىيب  أذفقراط  
 .ـبتلفة  بألوافمبلبس ؿباكة  
 الوشاح. 

 المزاج مهم جدا :ج. 
 تشعر بالكسل ؟  أومًتىل  أنتىل 

 تقف وتتكلم ؟ أفتستطيع  تكم من الوق
 التصوير الفوتوغرايف . أوتقيم نفسك بواسطة التسجيل بالفيديو  أفهبب 

 كان وضعك غير مرتاح اتبع الخطوات التالية :  إذا
 أصابعكبوضع متباعد قليبل وتوازي يف نفس الوقت واجعل كل ثقل وزنك على رؤوس  أقدامكابقي 

 اغبركة اػبفيفة للجسم . إمكانيةليكوف وزنك متواز مع الركب وتكوف 
 جانبيك . إُفاترؾ يديك 

واجعل وقفتك متزنة فبا يعطيك القوة والوضعية اعبيدة . عندما ذبلس على كرسي اجلس  أكتافكارفع 
 عل نفسك مرتاحا وقم بفتح يديك على الطاولة .جيدا واج

 المزاج والحركة : د. 
 يف حياتك متددثا يلوح ويهز على منصة ؟ رأيتىل  
 تكوف متناغمة مع اؼبوضوع الذي تتكلم فيو . أفحركتك هبب  أف اؼبؤكدمن  
 . كىادئ وواثق من نفس بأنكتقدـ ما تريد ويشعروف  وأنتمرتاح  بأنكامعوف سيشعر ال أفهبب  
مع  خفيفةبوصة واثٍت ركبتيك قليبل واجعل حركة  8-6ولكي تتددث براحة باعد بُت قدميك   

 تقف . وأنت األرجدة
 امشي خطوتُت وارجع مكانك لكي ترتاح قليبل وال تسرع ، توقف وربدث مث ارجع مكانك. 
تتددث واجعل مسافة مناسبة بينك وبُت السامعُت ، وال تكتف يديك بل  وأنتارفع راسك  

 اجعلهما مفتوحتُت وحركهما بشكل خفيف ومتناغم مع حديثك .
 :  استيعاب العيونه. 

 (1)حريص وقم بتمرير ننظرؾ بشكل حرؼ بأسلوبتكوف عيونك متجهة للسامعُت وذلك  أفحرص على إ

                                                 
 . 85اؼبرجع نفسو، ص ( 1)
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، اؽبادئة الربيئة لكي ترتاح نفسياالوجوه  إُفالناس الذين تعرفهم واف َف تعرفهم انظر  إُفبالنظر  وابدأزاد  

نظرت  وإذا،  أخرشخص  إُفالذين يبلكوف تلك اؼبواصفات ػبمس ثواين فقط مث انتقل  األشخاص إُفانظر 
 وال تتقصد ذلك .  إليولشخص وقاـ بلف وجهو عنك ال تعيد النظر 

مباشرة لذلك كن حريصا على النظر وقم بقراءة الرضا  إليهمينظر  أفال وببوف  ويف بعض الثقافات الناس
 وعدمو من خبلؿ حركة الرؤوس.

راقب وجهك جيدا عن طريق وراة عندما تتددث وعندما تستخدـ اؽباتف ودرب نفسك على  لوجو : تعابيرو.
 البتساـ وعلى الظهور دببلمح حسنة .

من  ألنوتتددث خصوصا عند الرجاؿ لكن هبب التدريب على ذلك  وأنتتبتسم  أفليس من السهل 
  باالبتساـ.ولو ؼبرة واحدة يف التقدًن وخوفا من النسياف اجعل مبلحظة لتذكَتؾ  االبتسامةالضروري 

 لغة الجسم : .2
ذبلس على الكرسي هبدوء واف  أفكنت يف لقاء وشعرت انك عصيب اؼبزاج ولست جاىزا هبب عليك   إذا 
السؤاؿ  إجابةنفسك الوقت الكايف للتفكَت يف  أعطواتصاؿ العُت ،  اإليباءاتك على الطاولة واستخدـ تضع يدي
 الذي تكوف قويا بو فبا يعطيك الفرصة لكي تفكر دبا تبقى . اإلجابةيف ؾباؿ  بالبدءوذلك 

 يقابلونك.من  رأيكبَت يف   تأثَتيهتموف للغة جسمك عند اؼبقابلة وغبركاتك  أناس أفتذكر 
 يف اؼبقابلة ؽبذا هبب اف تكوف رسالتك قوية وواضدة ف البداية . األوؿتتاح لك الفرصة لتعيد االنطباع  أفتذكر  

 : اإليماءات م. 
والكلمات وعندما رباوؿ االتصاؿ مع اؼبستمعُت وتتضمن اليدين  األفكار تدعمىي جزء من الصور اؼبرئية 

 األيديوتكثيف  باإلصبع التأشَتالغَت مناسبة مثل  واإليباءات األموربعض ، ابتعد عن  الرأسوحركة  واألذرع
ذبعل اؼبستمع يهتم بكبلمك واف يكوف معك  ألهنايف التقدًن  باإليباءاتباعبيوب وهبب االىتماـ  األيديووضع 

 يف كل غبظة من غبظات اللقاء .
 فعالة : إيماءاتلكي تحصل على 

 .  األساسيةمن النقطة  للتأكد اإليباءاتستخدـ ا
 . ومفاجأةاجعل حركتك واسعة ومروبة وليست سريعة 

 . إيباءاتكنوع 
 . بإصبعكال تشر 
كاف   إذاالكبَتة  اإليباءاتراحة اليد . حرؾ اليد والذراع بشكل متناغم ووحدة واحدة استخدـ  ـاستخد

 كاف العدد صغَتا.  إذاالعدد كبَت والصغَتة 
 (1). اؼبرأةقيم نفسك بواسطة 
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 اليت تبدو من خبلؽبا غضباف . اإليباءاتابتعد عن 
 ال تضع يدؾ خلف ظهرؾ .
 ال تضع يديك يف جيوبك .

 اجعل حركة اليدين فوؽ خصرؾ.
 االبتسامة والعبوس يف الوقت اؼبناسب هبعلك على اتصاؿ كبَت مع اؼبستمعُت .

 :لمؤثرات الصوتيةا .2
من خبلؿ الصوت ستتبُت اغبالة النفسية  ألنوالرسالة للجمهور ،  إيصاؿكبَت يف   تأثَتللصوت  أفمن اؼبؤكد 

 للمتددث ويتبُت كم ىو وقور يف كبلمو .
 درجة الصوت : . أ

تتددث وتوازف  أفتتنفس بعمق قبل  أفيفشل التقدًن وكذلك الصوت اؼبرتفع لذلك هبب  اؼبخفضالصوت  
النفس  بأخذالدرجة اؼبناسبة واف تستمر الصوت  الذي ىبرج مع وضع الغرفة اليت تتددث فيها واف زبرج 

 الصوت بالدرجة اؼبطلوبة . إلخراجالعميق 
 : البطيءالتحدث السريع والتحدث  . ب

 أسرعتكوف  أفهبب  باإلعادةسئلت  إذا أماكلمة يف الدقيقة   120-100التددث الطبيعي يكوف بُت  
كلمة يف   170-120تدرب نفسك على اغبديث حبيث تقرا  أف. هبب  تبطئقليبل وذا حصلت مقاطعة ربدث 

  أوغَت الناطقُت  أماـربدثت االقبليزية  إذاتتددث ،  وأنتتكوف مرتاحا  أفالدقيقة مع التدريب اؼبستمر وهبب 
 . يبطئكاف اؼبوضوع تقٍت فهنا هبب التددث 

 : األسلوب ج. 
السيئ يف اغبديث ، وقد تلفظ الكلمة  األسلوب إُفاليت تؤدي  األسباب أىممن  تعترباللفظية  األخطاء 

عندما تساؿ عنها اػبربء  إالَف تثق يف كلمة فبل تستخدمها  إذـبتلفة يف مناطق ـبتلفة ؽبذا  بأساليبالواحدة 
 يف اللفظ .

  الصوت:مشاكل  . د
اغبلق جاؼ اشرب القليل من  أفكنت تشعر   وإذاتتددث  وأنتتكوف ىادئ  أفاػبشونة : هبب  

 عصَت الليموف ؼبعتدؿ اغبرارة . 
 . أسنانكقليبل عند الكبلـ واف ال تشد على  أكثرتفتح الفم  أف: هبب  األنفالتددث من  
 بعمق . تنفس:  البلىثالصوت   
 (1).حدة الصوت : هبب الدرب على تقليل اغبدة   
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 الفعلية اللفظية :  اإليضاحوسيلة  .3

اؼبناسبة عندما تتددث عن  األلفاظانتقي لكلمات اؼبناسبة ومستوى اغبديث اؼببلئم للمستمعُت وعليك استخداـ 
 اليت ال يفهمها اؼبستمعوف . األجنبية األلفاظموضوع تقٍت وهبب االبتعاد عن 

 اؼبرئية. اإليضاحوسيلة   
 لتقدـ.البس اللباس اؼبناسب الذي ال يعيق   
 قف بعيدا خطوة واحدة عن اؼبنضدة .  
 . التناسبابتسم بالوقت  
 تتددث. أفاجلس قبل   
 العيوف واؼبستمعُت . بواسطةاالتصاؿ  أبدا 
 اؼببلحظات . إُفبالتددث دوف النظر  أبدا 
 ارجع ؼببلحظاتك يف اغباالت الصعبة جدا .  
 . األرض إُف تنظر ال 
 . اإليباءاتاستخدـ   
 وبراحة.قف منتظم وهبدوء   
 استخدـ تعابَت لوجو .  
 ارفع ذقنك .  
 ال ربرؾ قدميك .  
 ال تسرع .  
 ربرؾ قليبل عن اؼبنضدة .  
 باىتمامك.اشعر اؼبستمعُت   
 وىدوئك.اظهر ثقتك بنفسك   
 غَتىا. أواعبواىر  أوال تلعب بالقلم   
 السمعية: اإليضاحوسيلة   
 ربدث حبماس .    
   (1)وصادؽ.الصوت فبتع  
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 المرحلة الثامنة: أسئلة وأجوبة.

رباوؿ التهرب من ىذه اللدظة اغباظبة باعبلوس أو اللفًتة األسئلة واإلهبابات تأثَت على اغبضور. سوؼ يكوف 
 مغادرة اؼبنصة. 

 إف ىذه القواعد البسيطة القليلة التالية سوؼ توجهك خبلؿ العملية ؼبرحلة أسئلة وإجابات ناجدة: 
 قبل اإلجابة على  األسئلة ، أصغ بعناية وأعد صياغة األسئلة قبل اف تبدأ باإلجابة عنها.  
أنظر طارح السؤاؿ أثناء إعادة صياغتك للسؤاؿ أو أدخل السؤاؿ باعتباره جزءا من اإلجابة ولكن أنظر  
   .ُف كل اغبضور عند قيامك باإلجابةإ

 
اء من اغبضور ولكن سيطر على اؼبوقف مرة ثانية بعد أف عندما يكوف األمر مبلئما ، قم باستدعاء خرب  

 يفرغوا من إجابة األسئلة.
 حدد زمنا معينا ال تقبل ذباوزه لطارح األسئلة العدوانية. 
أخرب طارح األسئلة العديدة أف أسئلتهم ليست ؿبل اىتماـ لكل اغباضرين أو انك سوؼ تقـو باإلجابة  

 إما كتابة أو عن طريق اؽباتف.  عليها إما مع هناية اعبلسة أو الحقا
عن  واسأؽبممن اؼبستمعُت  األسئلةمع اخذ  أعطها أوؿباضرتك  وأعط،  إليهمالذين سوؼ تتكلم  

 (1)انطباعهم واعمل التوجيهات البلزمة 
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 خبلصة الفصل: 
لئلعبلميُت الذين يسعوف إُف ربقيق نستنتج فبا سبق ذكره  يف الفصل بأف مهارات االتصاؿ مهمة بالنسبة 

أىدافهم، وأحبلمهم   إال أف ؽبا أنبية أكرب،  وأنبية مضاعفة عندما يتسلم اإلعبلمي منصب قياديا فعاال، حيث 
تزداد اؼبسؤوليات اؼبلقاة على ظهوره، فهو وبتاج مهارات اإلتصاؿ بشكل أكثر فعالية حيث يكوف قادرا على إقناع 

طلعاتو، وخططو، وحىت يكوف قادرا أيضا  من اغبفاظ على عملو وإيصاؿ الرسالة اإلعبلمية اآلخرين بأفكاره وت
 للجمهور اؼبتلقي يف أكمل وجو ضمن اغبدود اؼبطلوبة من اعبودة والكفاة.



 

 

 

 الفصل الثالث:
يــــــــــزيونــــتل التلفــــــــالعم    
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 تمهيد: 

، حيث يتطلب يعترب العمل التلفزيوين عمبل ضخما كمعقدا كحساسا مقارنة بوسائل االتصاؿ األخرل
تكامبل كتفاعبل بُت سلتلف العاملُت يف احلقل التلفزيوين بدءا بادلعدين كادلدربُت كمركرا بادلقدمُت للرسالة اإلعبلمية 
لتكوف كل تلك اإلجراءات كالتحضَتات سلرجا يشرؼ على كادر فٍت يتمثل يف ادلهندسُت كالفنيُت لتصل الرسالة 

  . اإلعبلمية عرب الشاشة إذل ادلتلقي
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 المبحث األول: األداء الصحفي ومقدم البرامج

 المطلب األول: اإلحتياجات الصحفية الالزمة
 :التدريب والخبرة 

أف يعرؼ األخبار جيدا، أف ػلًتؼ عملو، ككانت التلفزيونية ، كىذا ىو االحتياج األكؿ بالنسبة للصحفي 
جل األخبار ر الصغَتة،أك يف الراديو أك البنية األساسية يف الصحف، أما اآلف فإف الوسائل للتدريب إما يف احملطات 

 التلفزيونية  الناجح يتجو إذل السرعة يف التدرب األكادؽلي ادلتوفر ألخبار التلفزيوف.
 :المعرفة التقنية 

في التلفزيوين، إف التخصص يف أخبار التلفزيوف ذك قيمة خاصة، حيث يوفر ادلعرفة التقنية ادلطلوبة للصح
فيستطيع إذل جانب التحرير ك التحقيق تأليف األفبلـ، ك إخراجها، ك ىي فنوف تتطلب من رجل األخبار أف 

 يكوف فنانا بكل ما تعنيو الكلمة.
 :األداء 

البد دلندكب التلفزيوف من القدرة على األداء أماـ الكامَتا، كجها كصوتا كأف يكوف أداءه مقنعا، كأف ال 
 .لو من أف غليد لغتو بكل تفاصيلهاو العصبية أك الذعر، فبل ؽلكن للكامَتا أف زبفي القلق، كالبد تبدك علي
 :التعلم 

البد للصحفي التلفزيوين أف يكوف كاسع اإلطبلع، مثقفا زليطا باالذباىات االجتماعية ك السياسية 
درس معهد كقد يعلم نفسو، كيبحث عن كل كالتكنولوجية كالدينية كمدلوالهتا، يعرؼ القادة، مًتقبا للتغيَت،قد ي

 .(1)كسائل ادلعرفة كالتطور بشكل دائم
 :األخالقيات 

األخبلقي ىو الذم يدفع كالوازع ،لصحفي معيارا يقيس بو نفسو كعملوأف اإلؽلاف ىو الذم يعطي ا
الطيبة، الطيبة ادلعطاة ادلليئة اإلنساف، كفوؽ طاقتو إذل ربقيق األحبلـ، كأفضل رجاؿ أخبار التلفزيوف تلقوا من ىذه 

 .(2)درة على ربمل األمانة، كالبحث عن احلقيقة، كإبرازىا كربقيقها قباحلب كالصدؽ كال
 مميزات الصحفي التلفزيوني الناجح المطلب الثاني: 

ميزتُت يفًتض أف يتصف هبما الصحفي التلفزيوين الناجح الوسامة كالفصاحة، كعلا العامبلف  أىم
األساسياف للنجاح يف عادل الفضائيات، لكن ىناؾ عدة عوامل أخرل مكملة ذلذين العنصرين أك بديلة عنهما 

 ؽلكننا اكتساهبا بالتدريب ادلتواصل.
 
 

                                                 
 . 000-22،ص9002، دار ادلعتز للنشر كالتوزيع، عماف، التدريب والتأىيلالمذيع التلفزيوني، جبلؿ اخلوالدة، (1)
 .58، ص9002، دار الفجر للنشر كالتوزيع، جامعةادلنصورة، ، الممارسة الصحفية واألداء الصحفيأمحد زكرياء أمحد(2)
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 : الشكل الحسن .1

غلعل ادلرء قريبا من ادلشاىدين، كالتلفزيوف يعتمد كثَتا على تأثَت الصور اليت تغٍت أحيانا عن بعض العنا صر 
لستار، كنبلحظ أف أغلب الفضائيات تعتمد على خلف اادلهنية األخرل اليت يتوذل تكميلها مساعدكف إعبلميوف 

ن ادلشاىدين، لكن اجلماؿ قد يكوف لو أثر الصحافيات اجلميبلت يف تقدًن أىم النشرات جللب أكرب عدد م
ا أف ادلشاىدين ن( الربيطانية الحظBBC( األمريكية ك اليب يب سي )CNNسليب أحيانا، فقناة سي أف أف)

يركزكف على مجاؿ الصحافيات ككسامة الصحافيُت كىندامهم أكثر من اىتمامهم بنوعية األخبار كادلادة اإلعبلمية 
، لذلك أصبح اختيارىم دلقدمي النشرات اإلخباريةال يبٌت على عنصر اجلماؿ كالوسامة بل على العكس ادلقدمةذلم

من ذلك حيث يشًتطوف على مقدمي النشرات كاحلصص أف ال يكونوا فائقي اجلماؿ كاإلثارة بل يفضلوف اجلماؿ 
احلظ يف مجاؿ الوجو كيف أكوف ؿ البعض يف كجل شلن خاهنم ءاذلادم ك األناقة غَت ادلبالغ فيها، كقد يتسا

صحفيا ناجحا يف التلفزيوف لكننا نقوؿ لو: ذلذه ادلشكلة حل، إذا أف اإلنساف بإمكانو إضفاء مسحة مجاؿ على 
كجهو عرب االبتسامة األخاذة، كاذلنداـ األنيق كادلتناسق األلواف، كتسرػلة الشعر كقوة الشخصية ادلؤثرة حىت كلو دل 

لصحافة األمريكية مثبل صلد صحافيُت زنوجا كلكنهم حققوا صلومية منقطعة النظر تفوؽ يتكلم صاحبها، ففي ا
 .  (1)أحيانا صلومية بعض الصحافيات فائقات اجلماؿ من البيض

 الصوت اإلذاعي: .2
  ؽلثل الصوت األجش كالقوم العامل الثاين للصحفي التلفزيوين كالعامل األكؿ بالسبة للصحفي اإلذاعي 

ذلا تأثَتىا اخلاص كسحرىا على النفوس، كإيقاع الصوت يتغَت حسب نوعية اخلربة، فعندما تكوف ألف األصوات 
بصدد إلقاء خرب مفرح أك التعليق على مقابلة رياضية مثبل يكوف إيقاع الصوت سريعا كقويا، كعندما ننتقل 

لصوت كمن سرعتو للحديث عن خرب زلزف كوفاة شخصية مهمة كعزيزة على ادلشاىدين طلفض من ارتفاع ا
كيكوف الصوت منخفضا كحزينا، كالبد أف يظهر احلزف على تراسيم الوجو لكي يكوف ىناؾ تفاعل بُت الصوت 
كالصورة، كىناؾ عنصر مهم قد يغفل عليو بعض الصحافيُت غَت ادلتخرجُت من معاىد الصحافة كيتعلق دبخارج 

سلرجو الذم ؼلتلف عن سلرج اآلخر، كتسمى يف  احلركؼ، فعلى الصحفي أف ينطق الكلمة بسبلسة، فلكل حرؼ
كاالخفاء كاالقبلب، كلديها سلارج من احللق كمن احلنك العلوم  اإلدغاـحبركؼ اإلظهار ك علم ذبويد القرآف 

كالسفلي كفوؽ اللساف كربتو كبُت الشفتُت، كالفرؽ بُت الظاء كالضاد مرتبط بشكل أساسي دبخرج كل حرؼ 
 .  (2)منهما رغم تشاهبهما

 الكتابة الصحفية للخبر:  .3
زبتلف الصياغة اخلربية يف الصحافة السمعية البصرية مع نظَتهتا يف الصحافة ادلكتوبة فالصحافة التلفزيونية 

 ليس ذلا عناكين كالصحفي يدخل مباشرة يف ادلوضوع، كإف كجدت العناكين فتأيت يف بداية النشرة كتسمى
                                                 

 . 982-982ص ،9002، دار أسامة للنشر كالتوزيع، عماف،الصحافة التلفزيونيةغساف عبد الوىاب حسن، (1)
 . 000، ص9002، دمشق، 9ط الصحافة التلفزيونية،أديب خضَتة، (2)



 لثل الثاـــــالفص العمــــــــــــــــــــــل التلفزيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                  
 

 

190 

 
ع اليت ستتطرؽ ذلا النشرة اإلخبارية، كليس بالضركرة أف يبدأ الصحفي يف "عناكين النشرة". كتضم أبرزادلواضي

التلفزيوف جبملة فعليو كما ىو األمر بالنسبة للصحافة ادلكتوبة كرغم تشدد بعض األكادؽليُت يف ضركرة البدء دكما 
حافة ليست علما بفعل يف الصحافة السمعية البصريةكما ىو الصحافة ادلكتوبة إال أف الواقع يعاكسهم، فالص

ميكانيكيا، كلكنها ذلا مبادئها العامة، كاذلدؼ يف النهاية ىو من يؤثر يف أكرب عدد من الناس مع  ترؾ أقول أثر 
 يف الوصوؿ إذل ىذا اذلدؼ. تويف ادلشاىدين كلكل أسلوبو كطريق

 تشكيل الخبر وتقطيعو: .4
مجل، كاذلدؼ من تشكيل اخلرب ىو النطق يقـو صحافيو اإلذاعة كالتلفزيوف بتشكيل اخلرب كتقطيعو إذل  

الصحيح للكلمة كحىت ال ينصب الفاعل كيضم ادلفعوؿ بو، أم لتجنب األخطاء النحوية كالصرفية، فأم خطأ كلو  
كبالنسبة  ،كاف بسيطا قد ػلسب عليك، فمبليُت الناس يتابعونك حلظة بلحظة كأنفاسك كحركاتك زلسوبة

كىو أمر مهم يف نطق اخلرب كمرتبط بالتنفس فبل ؽلكن ألم إنساف أف يتكلم لتقطع اخلرب فيحدد أماكن الوقف، 
  طويبل دكف كقف، لذلك غلب أف تكوف اجلمل قصَتة كليست طويلة، كعلى الصحفي أف يتجنب التنفس بعمق

 ء.ألف ادليكركفوف غلعل صوت الشهيق كالزفَت مسموعا لدل ادلشاىدين كادلستمعُت كىذا يشوش على طريقة اإللقا
 االرتجالية: .5

يف اإللقاء يف بعض احلاالت كادلواقف، فمن شليزات  االرذباليةػلتاج الصحفي يف السمعي البصرم إذل  
الصحافة ادلرئية ك ادلسموعة قصر الزمن فعمر اخلرب زلدكد مقارنة بالصحافة ادلكتوبة اليت قد يعيش فيها اخلرب من 

ندما يكوف خرب عاجل كال يكوف بإمكاف الصحفي التحضَت ساعة قبل أف يفقد أعليتو، لذلك ع 25كحىت  92
اجليد إللقائو، فلن غلد من ينقذه سول اإلرذبالية كنقل اخلرب مباشرة، لذلك يستحسن التدرب على مثل ىذه 
احلاالت يف أكقات الفراغ، كفيو من الصحافيُت من يتميز باالرذبالية بالفطرة، كبعضهم باخلربة، لكنها تنقذ ادلرء من 

 . (1)الكثَت من ادلواقف الصعبة كغَت ادلنتظرة كاليت تتطلب سرعة يف التصرؼ
 حركة الجسم:  .6

على الصحفي خاصة مقدـ النشرات أف ذبلس بشكل مستقيم كىادئ كأف ال يكوف كثَت احلركة كال جامدا 
النشرات يف حىت ال ؽللو ادلشاىدكف، فالرأس كاليداف يتحركوف بشكل مدركس كيكفي أف تراقب حركة مقدمي 

قنوات مشهورة كالعربية كاجلزيرة كتتابع حركة اجلسم اذلادئة ك ادلتزنة كادلعربة للصحافيُت حىت تفهم أعلية حركة 
اجلسم يف زيادة التأثَت كاحلب على االستمرار يف متابعة األخبار مثبل خاصة يف ظل اشتداد ادلنافسة بُت 

اخلاصة كإػلاءاتو اليت تؤثر يف الغَت سلبيا أك اغلابيا، لذلك البد الفضائيات، فكل عضو يف جسم اإلنساف لو لغتو 
 . 2للصحفي الشاب أف يهتم بتعلم ىذه اللغة الصامتة

 
                                                 

 92-98، ص0252، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة، جدة، فن الكتابة الصحفيةفاركؽ أبوزيد، (1)
 .028، ص9008،، ادلكتبة العادلية للنشر كالتوزيع، مصرالحوار الصحفي فنون الصياغة وإدارة الحديثرضا عكاشة، (2)
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 Préparation Programmerتعريف مقدم البرامج التلفزيوني أو المحاور : لثالمطلب الثا

اإلعبلمي األنيق الفطن الذم يدير دفة احلوار، كىو يف الواقع شلثل بارع غليد الدكر كػلاكؿ جاىا أف  إنو
يربز اجلوانب ادلشرقة كاجلذابة من شخصيتو، كذلك لكسب إعجاب أكرب عدد من ادلشاىدين كالتأثَت عليهم تأثَتا 

خص الذم غلعل نفسو مركزا موجها نفسيا بالغا. على مستول الوعي كذلك على مستول البلكعي، كىو الش
دلسار احلوار مهمتو إيصاؿ احلقيقة كتنوير ادلشاىد، كبنفس الوقت أف ؼلدـ أىداؼ كغايات أصحاب القناة اليت 
يعمل فيها، كبنفس الوقت ؼلدـ مصاحل كسياسات كتوجهات من يقفوف كراء القناة من ادلمولُت كادلوجهُت 

دـ الربامج منصبا على الًتكيز على صورتو الشخصية لدل ادلشاىد كالتأثَت كالدائمُت، كيكوف اذلم األساسي دلق
عليو تأثَتا قويا مباشرا كبكل اإلمكانات ادلتاحة لو كإف ذلك الًتكيز على شخصو كصورتو يكوف ذا أثر بالغ يف 

يزيد من رصيده  جذب أعداد أكرب من ادلشاىدين لربنارلو كيف جعل ادلشاىدين يتعلقوف بربنارلو أكثر فأكثر شلا
 .(1)اإلعبلمي كمن شعبيتو كشهرتو 

 : التلفزيونية البرامج قدمسمات مالمطلب الرابع: أبرز 
يفضل أف يكوف معد الربامج موىوبا دبعٌت أف يكوف لديو االستعداد الشخصي كالرغبة يف الكتابة كاإلعداد 

 مث عليو بعدصقل ىذه ادلوىبة كتنميتها بادلراف كادلمارسة.
ذلك بالدراسة العلمية ادلتعمقة  يتأهي يف حاجة إذل تنمية مستمرة، كيسَت ذبربة ادلعد بنجاح فكلكي ت

 كاالشًتاؾ يف الدكرات التدريبية ادلتخصصة.
 كمن السمات كادلؤىبلت العامة اليت ينبغي توفرىا يف معد الربامج ما يلي:

 اللغة العربية كاالصلليزية.تشًتط معظم التلفزيونات العربية توفر مؤىل جامعي، كؽلكن من  
 القدرة على التعبَت عن األفكار تتجلى ىذه القذرة يف مقدرتو على الكتابة. 
 القدرة على ربصيل ادلعرفة كفهم اآلخرين كربصيل ادلعلومات من خبلؿ قدرتو على القراءة كاالستماع. 
 ات اليت يكتب فيها.عمستول معريف جيد بادلوض 
 اإلحساس الشديد دبشكبلت رلتمعو. ادلعاشية الكاملة للواقع ك 
 القدرة على التخيل كاالبتكار. 
 االلتزاـ بادلعاير األخبلقية كالصدؽ ك ادلوضوعية. 
 اإلدلاـ بالتشريعات اإلعبلمية. 
 .(2)فهم التلفزيوف كوسيلة إعبلمية كخصائصها كمقوماهتا 
دبجموعة ادلعارؼ األساسية كالعلـو  تبالتزكد بالثقافة اليت تتصل بالعمل التلفزيوين، دبعٌت أف يتزكد الكا 

 كالفنوف اليت تتصل بالعمل التلفزيوين كترتبط بو، كمن ذلك الدراما كادلوسيقى كالتذكؽ الفٍت كالتمثيل
                                                 

 .02، ص9005، دار الفاركؽ للنشر كالتوزيع كاإلستثمارات الثقافية، القاىرّة، برنامجا تلفزيونيا دكيف تعزلمد مجعة غباشي، (1)
 .82-82ص  مرجع سبق ذكره،غساف عبد الوىاب احلسن،  (2)
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كالنظريات األدبية كالفنية ادلختلفة، قضا عن العلـو كالفنوف اليت تتصل بتخصص دقيق يكوف الكاتب قد 

 اختارالعمل فيو.
اإلدلاـ بالثقافة العامة، كادلقصود هبا رلموعة ادلعرفواالىتمامات ادلتنوعة اليت تشمل السياسة كالتاريخ  

كاالقتصاد كاجملتمع، كىذه الثقافة ادلوسوعية تعد جزءاال يتجزأ من زلركات الكاتب كرصيدا مهتما من 
 و على أداء عملو. تعيناألفكار كادلعلومات اليت كثَتا ما 

ركنة كالقدرة على مواجهة ادلفاجآت، كىذا أمر تفرضو طبيعة اإلنتاج التلفزيوين أكال كأخَتا، كأيضا ادل 
 .كثَت من جوانبو  حيث ؼلضع مقدـ الربنامج التلفزيوين للمفاجآت كالظركؼ ادلتغَتة يف

فقد يرفض أحد الضيوؼ احلضور يف حلظة حرجة، كقد يتعذر احلصوؿ على موافقة السلطات لتصوير  
ما أك لقطات يف مكاف معُت، كما قد يتعذر التصوير يف مكاف ما لسبب فٍت خارج عن اإلرادة،  برنامج

كىذه ادلفاجآت تتطلب من الكاتب أف يكوف مرنا أك أف تكوف لديو القدرة اليت سبكنو من مواجهة مثل 
 ىذه ادلفاجآت.

تاح ادلشاىد لو بالكامل الشكل ادلقبوؿ: فمن الضركرم أف يكوف ادلقدـ مقبوال على الشاشة حىت ير  
على  باليس بالضركرة أف يكوف رمسيا جداألف ادلشاىد بطبيعة احلاؿ ينفرمن الشكل القبيحة كبالتارل 

 األقل أف يكوف شكلو مقبوال ال مألوفا.
القدرات اللغوية: فعلى ادلقدـ التلفزيوين أف يكوف صاحب لغة قوية كسليمة كأف يكوف متعمقا يف  

 . (1)بية كأف يكوف قادرا على تطبيق ىذه القواعد أثناء احلوارمع الضيوؼقواعد اللغة العر 
 أف يكوف مقدـ الربامج قياديا أم لديو القدرة على قيادة احلوار كإدارتو بلباقة. 
 أف يكوف قادرا على احتواء ادلستمع كيشعره بانتمائو للربنامج.  
القدرة على السيطرة على ادلواقف عند حدكث أم عطل فٍت أك خطأ حبيث ال يشعر ادلستمع  لديو 

 بذلك كؽلسك بزماـ األمور كال يظهر ذلك يف ردكد أفعالو.
استخداـ األدلة ك الرباىُت يف احلوار تزيد من مصداقية ادلستمع للمقدـ كاىتمامو دبا يقدمو كيطرحو   

 للربنامج. توكمتابع
لوب متميز يف تقدًن الربنامج كىذا يشعر ادلتلقي بتميز ادلقدـ كغلذبو كيعتاد على أسلوبو استخداـ أس 

 كيصبح معركفا لديو كزلبوبا.
مقدـ الربنامج الذم ىو من تؤثر كلماتو  يف أحاسيس ادلتلقي كزبًتؽ مفهومها لعقل ادلتلقي، دكف  

ادلستمع كال ؼلرج بشيء بعد انتهاء الثرثرة باحلديث أك الصمت ادلدمن الذم ؽلل منو ادلتلقي أك 
 (2)الربنامج،

                                                 
 .85-88ادلرجع نفسو،ص (1)
 .29، ص9009اإلسبلمية،  ، ادلوسوعةالصحافة والصحفي المعصرزلمد الدركيب، (2)
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بل خَت الكبلـ ما قل كدؿ أم تكوف كلماتو مفيدة كىامة كمؤثرة كسريعة الوصوؿ للمتلقي كتكوف خاصة دبضموف 

 ما يقدمو بالربنامج.
النيولوؾ أك التجديد عندما يبحث عن كل ماىو جديد كغريب كيقدمو كبالتارل تشوؽ ادلستمع  

 للمقدـ ألنو يعلم أنو سوؼ يكسب معلومة جديدة شلا يقدمو. لبلستماعكشعوره بالسعادة دلتابعتو 
الضيف  ثنايا ط من احلوار األسئلة احملورية القوية كيلتقطها منبمقدـ الربامج الناجح ىو الذم يستن 

لتكوف ىدفا رائعا يستمتع بو ادلشاىد كيشبع رغباتو يف ادلعرفة للقضية احلوارية، كأما ادلقدـ الذم تقدـ لو 
األسئلة جاىز كمعلبة كما عليو ىو إال أف يرفع صوتو هبا فهذا حواره سيكوف باردا خاليا من ادلتعة 

 كاحليوية احلقيقية اليت تشد ادلشاىد كيتفاعل معها.
قدـ الربنامج الناجح كذلك أف يكوف عضوا فاعبل يف إعداد احللقة كإعداد زلاكرىا كالتعرؼ البد دل 

على الضيف كخلفيات ادلوضوع الذم سيتم احلوار حولو، كأف اليكوف رلرد ببغاء ينقل ما يقدـ إليو 
 . (1)فقط، كىذا يعكس مدل ربكم ادلقدـ حبلقتو احلوارية كقوهتا كإدارهتا كأسلوبو يف الطرح

 مقومات المذيع التلفزيوني الناجح.المطلب الخامس: 
مذيعا تلفزيونيا ناجحا، عليك أكال التفكَت مليا يف مواىبك قدراتك ككفاءتك،  قبل أف تفكر كيف التصبح

كعليك أف تدرؾ أف ىذا العمل بقدر ما ػلتاج إذل الدراسة كالتأىيل كاخلربة فإنو ػلتاج إذل ادلوىبة كالقدرة 
ينتهي األمر عندئذ، كلن كالكفاءة، كأنو ليس عمبل عاديا، مهنيا أك حرفيا تنجز فيو العمل خبلؿ ادلدة ادلطلوبة ك 

تكوف طبيبا أك مهندسا أك زلاسبا أك زلاميا، تقـو من خبلؿ عملك دبهمة كاحدة زلدد ربتاج منك إذل اخلربة 
كادلعرفة. إف ادلوىبة احلقيقة ادلوجودة يف داخلك، كاليت تدفعك بقوة لكي تصبح مذيعا المعا ىي الوحيدة القادرة 

تقف أماـ الكامَتا اليت تصل باألجهزة اخلاصة كاليت يتم إرساذلا إذل األثَت على تفجَت كفاءتك كقدرتك، فأنت 
 لَتاىا ادلبليُت.

أنت تقف أماـ الكامَتا، أماـ ادلبليُت يسمعوف كيركف كل حرؼ تنطقو ككل حركة تأيت هبا، كيستطيعوف 
رين كحبلقُت كفيهم الرجل مبلحظة كل ما تفعل كمنهم عباقرة كمفكرين كسلتصُت كمذيعُت كأطباء كمهندسُت كصلا

كادلرأة كالطفل كالشيخ كادلراىق كادلريض، كاليائس كالغٍت كالفقَت، أم أنك تقف أماـ كل الناس لتقوؿ كلمتك ىذه 
فبلبد إذا أف تتفوؽ موىبتك كرغبتك لتصوغ كل ما لديك بسبلسة كليونة أشبو إذل السحر ال إذل الركمانسية إال 

 إذا احتجت ذلك.
ذل ادلوىبة، غلدر بادلذيع أف يكوف يف داخلو صحفيا، صادقا موضوعيا، حياديا علو األكؿ أف كباإلضافة إ

يقوؿ للناس شيئا يف الوقت الذم ػلتاجوف فيو إذل ىذا القوؿ، صحفيا جريئا يتحمل ادلخاطر كيركب الصعب من 
 (2)الشخصي، أجل أف ينقل للناس حدثا أك قصة، كأف يكوف متزنا كاعيا ناضجا ال يدفعو احلماس 

                                                 
 .22، ص نفسوادلرجع (1)
 . 090جبلؿ خوالدة، مرجع سبق ذكره، ص  (2)
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أك رغبة الظهور اخلاصة أك التسلقية كالوصولية، فالناس تدرؾ اآلف ىذا جيدا كسبيزه، كما أسهل على 
جلمهور من أف ؽليز ىذا ادلذيع حُت يراه ينافق دلسؤكؿ أك يتطلع إذل شيء ما أثناء برنارلو كعملو، كؽليزكف أيضا 

 م فيما يقدـ كيسعى.ادلذيع الناجح الصادؽ الذم يظهر ىم الناس كرغباهت
كباإلضافة إذل ادلوىبة كالكفاءة كالقدرة كالصحفية فهناؾ مقومات أساسية تفرضها مهنة ادلذيع التلفزيوين 

 كذلا دكر كبَت كفعاؿ يف صلاحو كسبيزه.
 حضور الشخصية: .1

اة مصطلح الشخصية، من أصعب االصطبلحات فهما كتفسَتا، كمع أنو يستخدـ بصورة تلقائية يف احلي
اليومية، إال أنو كحىت لعادل النفس يعترب اصطبلحا ىاما ػلاكؿ باستمرار التوصل فيو إذل معٌت أكثر ربديدا اعتمادا 

 على نتائج الدراسات ادلختلفة اليت ذبرم يف ىذا ادلضمار. 
اط سلوكو إف مصطلح الشخصية يستعمل يف الكبلـ الدارج للتعبَت عن الصفات السلوكية احملببة عند الفرد، كأظل

 كتكييفو مع البيئة احمليطة.
أما حضور الشخصية فهو مصطلح الذم يطلق على مدل استجابة اجملتمع كالبيئة كتقلبها لشخصية ما 
كتأثرىا هبا كتعاطفهم معها، فهذه الشخصية تبذؿ كاجملتمع يقيم، فإذا ما كصل تقييم رلتمع ما أك فرد ما 

 ا لديهم يكوف طاغيا كمؤثرا.لشخصية إذل حد اإلعجاب هبا فإف حضورى
يتأثر حضور الشخصية للمذيع التلفزيوين دبظهره العاـ كطبيعة قدراتو كدكافعو، كردكد أفعالو العادية 

 كادلفاجئة، ككذلك طبيعة اخلربات اليت سبق كمر هبا كرلموعة القيم كاالذباىات كادليوؿ اليت توجو سلوكو.
ا نسميو حضورىا، يعود إذل ثقافة ىذه الشخصية كمركنتها إف مدل إعجاب اجملتمع بشخصية ما، كىو م

كذباكهبا، كما يعود إذل اىتمامها بالتفاصيل كدقتها يف الشرح كقدرهتا على االختزاؿ كلفت االنتباه إذل دقائق 
األمور، إلضافة إذل اتزاهنا كاستقرارىا. كيكاد يكوف حضور الشخصية ىو اجلامع ألكحد لًتكيبتها، كيف ال كىو 

عها، إال براءة الشخصية الدائمة، يف الوجو كالسلوؾ بعد مانعكاسها يف العيوف كالقلوب، كىو سر ذباكب اجملتمع 
أخطر ما غلعل ىذه الشخصية ذات حضور كبَت كخارؽ، كيقاؿ على لساف أحد النقاد ادلصريُت، أف مصر كالعادل 

ور للفنانة "فاتن محامة" يف أعماذلا، فهي بريئة العريب دل يعرؼ حضورا فاعبل كقويا كمؤثرا كما عرؼ الناس حض
 الوجو كالسلوؾ كبريئة الصوت كتكاد تقسم أف ذلك طبيعتها.

التلفزيوين كحدىا، دكف أف يفعل شيئا كفيلة بأف  ذبعلو ناجحا شليزا مثَتا، كذبعل  إف حضور شخصية ادلذيع
إقباال، كإهنا قادرة على أف ذبعل الناس تصدؽ مسبقا كل  من برارلو كأعمالو األكذل دائما، األكسع انتشارا كاألكثر 

 .(1)كلمة يقوذلا، كيتأثركف بكل قضية يثَتىا، كيندفعوف ألم موضوع يطرحو
 
 

                                                 
 . 099 -090 ،صادلرجع نفسو (1)
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 اللغة الصحيحة:  .2

 اللغة ىي الوسيلة اليت جعلت األمم كالشعوب تتألف كتتفاىم، كىي اليت جعلت اجملتمعات تتطور كتتقدـ
 كيتميز عن كل الكائنات. كجعلت اإلنساف يرقي

كتعد اللغة بالنسبة للمذيع التلفزيوين كاحد من أىم ادليزات اليت عليو أف ػلتفظ هبا، كحبافظ عليها، فهي بوابة 
تواصلو مع الناس، كىي طريقة للوصوؿ إذل قلوهبم كعقوذلم، كىي مفتاحو الذم يدخلو إذل رلتمعو ادلغلق، فمن 

 و، فتنساب من فهمو صحيحة كاملة تعرب عن داخلو.خبلذلا يصوغ أفكاره كاىتمامات
 اللغة الفصيحة:  .3

  كىي اللغة األـ، لغة العرب الواسعة الغنية بادلفردات الصادقة يف ادلعاين، اللذيذة، لغة القرآف الكرًن
 كأمهات شعر العرب كمؤلفاهتم، كقد ربدثنا سابقا عن أعليتها كقواعدىا كتدريباهتا.

 اللغة العامية: .4
لغة احلديث كالشارع، كتسمى باللهجة فهب اللهجة احمللية اليت يتعامل هبا مجهور ادلتلقي، كىي اللغة كىي 

 ذاهتا لكن طرأ عليها ما يسمى بالتلحُت كالتحرير كالناتج عن اختبلفات بيئية ، كالتطور كاالمتداد السكاين.
العم برامج األغاين كبعض الربامج الرياضية  كيستخدـ اللهجة العامية مقدمي الربامج ادلنوعة كربامج ادلسابقات

 كبعض اللقاءات ادليدانية اليت تدعو الستخداـ ىذه اللهجة.
لوصوؿ بعاطفية إذل قلوب كدبا أف ىناؾ نسبة عالية من اجلمهور يفضلوف ىذه لبساطتها كعفويتها كقدرهتا على ا

ر بادلذيع إذا أراد استخدامها زلاكلة تفصيحها ، كاستخدامها  يؤدم إذل نتيجة طيبة كتقبل كبَت، كغلدنادلشاىدي
قدر ادلستطاع، أم نطقها دكف اإلفراط، كدكف التوغل يف ادلصطلحات الشعبية اليت قد يعجز البعض عن فهمو، أك 
ال يستطيع ادلشاىد يف البلداف سلتلف اللهجات سبيزىا، إضافة ألعلية االرتقاء هبذه اللهجة إذل أقرب ادلراتب من 

نيا كفيهم نسبة عالية من األطفاؿ الذين تساعدىم لغتهم ا، باعتبار مجهور ادلتلقُت يتأثر داخلها ككجدالفصيحة
 .(1)يف الكتب كالركايات كاألشعار يقرؤكنواألـ من االرتقاء بتذكقهم دلا 

 ة وحسن التصرف:هسرعة البدي .5
كثَت من ادلوقف اليت تواجهو،   ػلتاج ادلذيع التلفزيوين، حاجة ملحة إذل سرعة البديهة كحسن التصرؼ يف

كغالبا ما تكوف ىذه ادلواقف للمذيع كثَتة متنوعة، قد تضعو يف حالة من اإلحراج، الذم ال ؽلكن أف ينقذه منو 
سول ذباكزه كمعاجلتو، فهو شخصية عامة معرضة لكل ما ؽلكن أف تتعرض لو الشخصيات اذلامة، كسنحاكؿ 

 :(2)تلخيص ىذه ادلواقف دبا يلي

                                                 
 092ص رجع نفسو ،دلا   (1)
 .055،ص 9005، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع، جدة، المذيع وفن تقديم البرامج في الراديو والتلفزيونكـر شليب، (2)
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اب خطأ لغوم فادح أك معٌت سلتلف أثناء قراءتو أخبار رئيسية أكتسمية قياديُت أك رؤساء بغَت ارتك 
أمسائهم أك باخللط فيها، أك حدث خلل فٍت طارئ، أك سقوط شيء، أك إحداث صوت مزعج داخل 

 األستوديو كعلى اذلواء مباشرة.
ستوديو كعلى اذلواء كتصحيحها من تقدًن معلومات خاطئة أك مغلوطة أثناء إجراء مقاببلت داخل األ 

 قبل احلضور، أك باتصاؿ ىاتفي. 
كقوع مفاجئة من أم نوع للمذيع كىو يسجل لقاء أماـ مجهور كحضور، كأف يقع جهازا أك سبر سيارة  

 تربكو.
توجيو سؤاؿ أك استفسار لو من ادلواطنُت حوؿ أشياء خاصة بالتلفزيوف كخارج اختصاصو يضطر فيها  

 لئلجابة.
كادلواقف احملرجة كثَتة، كلكن على ادلذيع أف يتنبأ هبا عادة كيضعها نصب عينيو، كتلزمو ىنا سرعة البديهة، 
للمعاجلة الفورية ذلذه ادلواقف كذباكزىا دكف أف يًتؾ أثرا لدل ادلشهدين أك اجلمهور، كتتجلى سرعة البديهة لدل 

القراءة ادلتواصلة، كاالستزادة من ادلواضيع العامة كادلطالعة  ادلذيع التلفزيوين، بإظهار ثقافتو اليت تساعده عليها
 الدائمة، إضافة إذل تطويع النفس كاكتساهبا ادلهارة العالية حبسن التصرؼ دكف إسفاؼ أك ابتذاؿ.

كدبا أف سرعة البديهة ال تكتسب إظلا زبلق مع اإلنساف، فبلبد للمذيع الذم يرل نقصا يف شخصية يف 
اكؿ تعويضو بل تسخَت كل إمكانياتو كقدرتو إلسبامو، فاحلكمة كاذلدكء مكتسباف، كؽلكنهما ىذا اجلانب أف ػل

تعويض أم خلل أك نقص بل إف احلكمة تتفوؽ على سرعة البديهة، كتطغى عليها، فقدـ تؤدم سرعة البديهة 
دكء كاحلكمة من الزائدة عن حدكدىا إذل إحداث إحراج أكثر من اإلحراج الذم كقع بسبب اخلطأ، لكن باذل

خبلؿ تذكيب أداء العجلة كاالندفاع كاحلماس، كالصمت كلو لثانية كاحدة كالتفكَت كلو خلمس ثواف. كاستجماع 
 األفكار كلفت االنتباه إذل األفكار اجلديدة بصورة تلهب ادلشاعر، كتعاجل اخلدش كتطغى عليو.

كىو أعظم ما ػلتاجو ادلذيع يف حياتو  إف حسن التصرؼ ىو أبسط ما ؽلكن أف ؽلرف ادلذيع نفسو عليو،
 .(1)ادلهنية، كىو الذم يعكس شخصيتو كقدرتو ككفاءتو

 االىتمام بالمظهر: .6
البد من قناعة ادلذيع كادلذيعة التلفزيونية أكال إذل أف االىتماـ بادلظهر ال يأيت بسبب الرغبة الداخلية للتأنق 

رسم الشخصية كاحلضور، ألف ىذه الرسومات ربتاج إذل ركح كحب االستعراض كالظهور، كال يأيت للمغاالة يف 
حية أصيلة، خلوقة بريئة صادقة، كأىن للرسومات من ذلك. إف اىتماـ ادلذيع دبظهره اخلارجي ىو احًتاـ دلشاىديو 
كجلمهوره كزلبيو، كىو القالب الذم ػلبوف أف يركنو فيو، فبعد أف تكتمل لصديق، يشاركو كيشاطره كعلومو 

 .(2)حو، فَتغب عندئذ أف يراه دائما يف أركع حلو كأحسن مظهركأفرا
 

                                                 
 . 052نفسو ، ص ادلرجع (1)
 .922، ص 9002، دار الوفاء لدين النشر كالطباعة، اإلسكندرية، الفنون اإلذاعية والتلفزيونية وفلسفة اإلقناعمحيد كاظم الطائي،  مصطفى(2)
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إف األناقة اليت على ادلذيع أف يتعب من أجلها، األناقة البسيطة الذكية اليت تزيد من عمق الصداقة بينو 

ما كبُت مجهوره، كلكن قد تزداد األناقة لتصبح مغاالة يف االستعراض كخاصة لدل ادلذيعات، كعليهن أف يعلن سبا
أف اجلمهور اجلالس يف بيتو، أغلبو من متوسطي األحواؿ، فإذا كاف بعضهم شلن ىم أحسن حاال، فأهنم يشعركف 
باحلقد كالكره كادلنافسة، أما إذا كانوا دكف ذلك فيشعركف بالسخط كالغَتة، ككبلعلا يبتعد يف آف معا، كتبقى 

 للطبقة ادلتوسطة التعليقات كاإلشاعات. 
يشعر ادلذيع بأنو معرض سباما ذلذا السخط إظلا ادلغاالة يف التأنق حلد اإلسفاؼ ىي اليت قد  كال نريد ىنا أف

 ذبعل مذيعا ما زلط كره كحقد دكف سبب مباشر.
 سعة الصدر والوعي والنضوج: .7

كيتعرض ادلذيع يف مهنتو إذل النقد، كقد يصل األمر إذل التجريح سواء من كاتب صحفي، مدفوع بأسباب 
، أك مشاكسا يهوم مهامجة كنقد الشخصيات العامة، أك مواطنا ال يعرؼ ادلذيع كدل يره قبل ذلك. أك بأىداؼ

 أكشلاحكة من أحد زمبلءه يف احملطة أك زلطة منافسو.
كإذا تعرض ادلذيع إذل أم نقد أك ذبريح، فعليو باحلاؿ أف يتحلى بالوعي كالنضوج كيضبط أعصابو 

دره يف فهم أسباب ىذا النقد دكف سخرية أك ال مباالة، فإذا كقف كيستخدـ حكمتو كحسن تصرفو كسعة ص
 اندفاع. على أسباب ىذا النقد عليو احملاكلة دلعرفة كافة السبل دلعاجلة، بًتكم كذكاء، دكف عصبية أك

كػلتاج ادلذيع سعة الصدر كالنضوج يف عملو عند إجراء مقاببلت مع ادلواطنُت، فبعضهم ؼلاؼ الكامَتا، 
ال ػلسن احلديث، كىذا ال يستطيع ذبميع أفكاره، كذلك لديو مرض التطويل كالشرح، كذلك يقاطع كاآلخر 

 ادلذيع صوتو فوؽ الصوت ادلطلوب، كأحدىم ؼلجل كيستحي، كالثاين ال يعرؼ اإلجابة....إخل.
اكؿ قدر فعلى ادلذيع أف يتحلى بسعة الصدر يدرؾ سباما بأف الناس مجيعا ليسوا متحدثُت بارعُت، كأف ػل

استطاعتو أف يعطي كل ذم حق حقو، كبعد ذلك كأثناء ربرير األخبار يستحسن ادلذيع ما يراه مناسبا دلادتو 
 فيسجلو يف تقريره لؤلخذ بو.

 الحيادية والموضوعية:  .8
احليادية دبفهومها احلارل ىي طهارة رأم اإلنساف من أم تعصب أك تنصر لرأم دكف اآلخر، كادلوضوعية 

 فة ادلنطق كصيغة احلقيقة صبغة االعتداؿ كالوسيطة لآلراء كاألفكار.ىي إعطاء ص
كمن األجبديات األكذل يف العمل اإلذاعي التلفزيوين حيادية ناقل اخلرب كالرأم كموضوعيتو يف طرحو 
كمناقشتو، دكف تعصب أكطغياف الرأم اخلاص ادلطلق على كنو القضية كأبعادىا، كاحملاكلة جلعل طريقة طرحها 

 (1)دكصافية نقية خاصة من أم كجهة نظر شخصية أك مدفوعة للتأثَت على الطرؼ اآلخر أك مجهور ادلشاىدين.تب
 

 
                                                 

 . 922- 925ادلرجع نفسو، ص  (1)
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على ذلك أف يقدـ مذيع ما خربا رياضيا مثبل بُت فريقُت كبَتين، كيكوف ادلذيع يف شخصية العادية  كمثاؿ
يشجع أحدعلا، فيطغى التقليل من شأف فوز الفريق الثاين إذا خسر فريقو فيخًتع لو الشعارات كاجلمل كاأللفاظ 

 ليزين فوزه.
صلاز لرأم دكف اآلخر، كأفرز إأثر بو قببل فكقد ربدث مثبل إذا أجر لقاء مع عدة شخصيات حوؿ موضوع ت

 اضليازه كتعصبو أثناء اللقاء، فيخسر حيادية كشخصيتو االعتبارية.
إف صدؽ ادلذيع مع نفسو كأؽلانو بادلسؤكلية الكاملة كميثاؽ الشرؼ اإلعبلمي كالتلفزيوين كاىتمامو بكل 
مشاىديو غلعلو يدع عواطفو كمشاعره اخلاصة بعيدا حُت يعمل، كغلعلو يًتؾ أفكاره كآراءه ادلنحازة جانبا حُت 

 يناقش كغلرم اللقاءات كالربامج، فيتفرع حينئذ دلا يلي: 
 اع كاالبتكار يف طرؽ طرح ادلوضوع.اإلبد 
 تغطية ادلوضوع من كافة جوانبو. 
 توزيع األسئلة كاإلجابات كالوقت البلـز ذلا دبساكاة كعدؿ. 
 (1)إعطاء ادلواضيع صبغة العمومية.  

 بعض أعضاء فريق البرنامج التلفزيوني:المطلب السادس: 
 المذيع:  .1

كىو الذم يقـو بتقدًن الربامج، كإجراء ادلقاببلت خبلؿ احلبلقة التلفزيونية، كغلب أف يكوف لديو شكبل 
 مقبوال، كحدا أدىن من الثقافة، كصوتا دبخارج حركؼ كاضحة كجيدة كفدرة على اجلوار. 

 المعد:  .2
ديو مهارات عالية يف كىو الشخص الذم يقـو بكتابة احللقة، كاعداد احملتول فيها، كىو غلب أف تكوف ل

 الكتابة، كصاحب أفكار مبتكرة، كمبدعة، كقادر على صياغتها ضمن إطار مناسب للتلفزيوف.
 المنتج: .3

زبتلف التسميات من مكاف آلخر، بعض القنوات تطلق إسم ادلنتج على ادلعد كادلقدـ الذم يقـو يف العادة  
ل فإف ادلنتج ىو الذم يشرؼ على عملية االنتاج، كيديرىا بإنتاج الربنامج كامبل كمتابعة أموره، كيف رلاالت أخر 

 إبتداءا من اختيار فكرة للتنفيذ، كمركرا بالتواصل مع فريق العمل، كإنتهاءا بتسويق الربنامج.
 المصور:  .4

ادلصور التلفزيوين ىو الشخص الذم يف كامَتا الصوت، كيقـو بتحريكها، كضبطها كفقا دلتطلبات التصوير   
تدريبا احًتافيا يؤىلو للتعامل مع الكامَتا، كألخد مشاىد كلقطات مجيلة، كضمن ما ىو مطلوب  كىو يتلقى

 (2)منو.
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 فني الصوت: .5
كيف بعض اإلذاعات يطلق عليو مهندس الصوت حىت لودل يكن حاصبل على شهادة جامعية يف ىذا اجملاؿ   

أك كىو الشخص ادلسؤكؿ عن تسجيل الصوت كالتعامل مع ادلؤثرات الصوتية، ككل ما يتعلق هبا يف اإلذاعة 
 .التلفزيوف

 المخرج:  .6
م ينفذه كامبل ضمن رؤيتو، كتبقى توجيهاتو كقراراتو كىو مدير الربنامج التلفزيوين دبعٌت الكلمة، كالشخص الذ

ىي النافذة يف أم عمل، كيكوف ادلخرج مؤىل جامعيا يف العادة، كردبا حاصل على بعض الدكرات، إضافة إذل 
ليقـو باختيار  -ادلنيتور–خربة من خبلؿ العمل باعتباره مساعدا دلخرج زلًتؼ، كيقـو ادلخرج كذلك بتوجيو 

كأثناء تنفيذ الربنامج على اذلواء فإنو يقـو أيضا باختيار اللقطات، كادلشاىد من سلتلف الكامَتات لقطات معينة، 
 .1العاملة، كتوجيو العاملُت، كالتنسيق بينهم فنيا ليكوف العمل على أكمل كجو 

مور كىو أيضا الذم ؽللك مفردات القيادة من ثقة بنفسو كمن الوعي الكامل الشمورل كمن التمكن يف األ
الفنية كالتقنية، كغلب أف يوف كاعيا يف أمور احلياة ككجهة النظر ادلطركحة العربية كالعادلية أم الثقافة بكل شيء يف 
السياسة كاالقتصاد ككافة مناحي احلياة، كغلب كذلك على ادلخرج أف يكوف حازما عادال متصرفا، حكيما، 

 موضوعيا.
اه اجملموعة كليس قيم ذاتية كأف يتمتع بادلوىبة اليت من خبلذلا كما غلب أف يكوف لو قيما يدافع عنها اذب

تكوف لديو رسالة يدافع عنها، فلذلك ادلخرج الدرامي الناجح ىو ادلخرج الذم يؤمن برسالة معينة ربمل قيما 
 . (2)عالية مثل قضايا األمو، الدفاع عن اإلنساف ، مشاكلو علومو كتشخيص ىذه احلالة لتنوير النقد اإلنساين

 
 المبحث الثاني: البرنامج التلفزيوني: 

 المطلب األول: تعريف البرنامج التلفزيوني.
 سيناريو البرنامج التلفزيوني: .1

كىو السيناريو اخلاص باألعماؿ التلفزيونية، اليت اصطلح على تسميتها برنامج كىذا النوع من السيناريو ىو 
 موضوع دراستنا. 

 مفهوم البرنامج التلفزيوني: .2
اليت حدثت يف  دل تنتو ادلصادر كادلراجع من ربديد مفهـو حديث للربنامج التلفزيوين غلارم التصورات

 (3)بعد التأثَت الذم أحدثتو "نظريات االتصاؿ" مفاىيم كقوانُت كأساليب تلك العلـو دبا يف ذلكالعلـو اإلعبلمية،
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لطريق للوصوؿ إذل مفهـو الربنامج التلفزيوين يبدأ من من مراجعّ "اإلستكلوبيديا الربيطانية" كمرجع مهم كرئيس، كا
 ما ىو البرنامج التلفزيوني؟اإلجابة على السؤاؿ اآليت: 

 الربنامج التلفزيوين كفقا لنظريات االتصاؿ ىو:
 رسالة: . أ

دبا أهنا رسالة، فهذا يعٍت غلب أف يكوف ىناؾ مرسل يقـو بتحرير ىذه الرسالة كإرساذلا إذل مستقبل يقـو باستبلـ  
ىذه الرسالة، اليت غلب أف ترسل عرب كسيلة ما، أم قناة يتم من خبلذلا ايصاؿ ما حرره ادلرسل يف رسالتو لكي 

 الربنامج التلفزيوين ىي الصوت كالصورة ادلتتابعاف يف ما تصل إذل ادلستقبل أم   قناة اتصاؿ، كقناة االتصاؿ يف
يسمى بفيلم يوصل إذل ادلستقبل عرب أجهزة  البث ادلوجودة قفي احملطات التلفزيونية، كأجهزة اإلستقباؿ ادلوجودة 

: رسالة من عند ادلستقبل، إذا .....فإف العناصر الرئيسية للربنامج التلفزيوين كفق دلا ربدده نظريات االتصاؿ ىي
 مرسل عرب قناة إذل مستقبل.

 وىل المرسل يقوم بإرسال الرسالة دون غاية محددة يريد ايصالها إلى المستقبل؟
 كاجلواب بداىة ىو: البد من أف يكوف ادلرسل راغبا يف ربقيق أىداؼ تدفقها مسبقا يريد منها:

 أف ؽلحو أفكار موجودة يف ذىن ادلستقبل. 
 ذىنو. أف يزرع أفكار جديدة يف 
 أف يستبدؿ أفكار موجودة يف ذىنو بأخرل جديدة.   

كعليو البد من أف تكوف الرسالة زلملة دبعلومات قادرة على أف ربقق األىداؼ اليت حددىا يف ىذه 
الرسالة، ىذه ادلعلومات على نوعُت، فهي إما أف تكوف "عقلية" زباطب عقل ادلستقبل مباشرة، كىب ادلعلومات 

سواء كانت ىذه ادلعلومات تتعلق بأرقى العلـو كنظرياهتا، أك رلرد معلومة عن طريقة سلق البيض  العلمية البحثة،
يف برنامج تلفزيوين عن الطبخ  مثبل، أك أف تكوف ىذه ادلعلومات "كجدانية" كىي ادلعلومات اليت تثَت أم نوع من 

، فهو خرب ينقل إلينا معلومات، كقد تشًتؾ العواطف، مثل خرب اختفاء زلجم الدرة كأبوه خلق الكتلة الكونكريتية
ادلعلومات ذاهتا يف أف تكوف عقلية ككجدانية معا، كلعل مثاؿ زلمد الدرة ينطبق على ذلك، فإف اخلرب ذاتو يثَت فينا 
شعور التعاطف، ككذلك ينقل لنا معلومة علجيو سلوؾ احملتل، يف الوقت ذاتو فمن خبلؿ ادلعلومة معلومة خربية 

 .(1)ـو ذات ادلعلومة بإثارة الشعور بالتعاطف لدل ادلستقبلعقلية تق
كتعرض ربقيق األىداؼ يف ادلستقبل من قبل ادلرسل، البد أف يكوف ادلرسل قادرا على ايصاؿ الرسالة، اليت 
تستغرؽ زمنا يصل إذل ساعة أك أكثر، حسب زمن الربنامج التلفزيوين، كاملة ، أم عليو  أف غلعل ادلستقبل 

ىو يف أف غلعل ادلعلومات ادلوجودة يف مستعدا الستبلـ الرسالة عرب زمنها دكف أف يعرؼ عنها، ككسيلة ذلك 
 رسالتو متضمنة لػ: االمتاع: كىذا اإلمتاع على نوعُت علا: 
، مع أك صد، ما ربملو ادلعلومة العقلية كمتعة التعاطف االمتاع العقلي  ، كاالمتاع الوجداين أم ادلتعة الذىنية من

يعٍت أف على ادلرسل أف ػلدد طبيعة ادلستقبل ليتمكن من  ادلعلومة الوجدانية كاإلمتاع بنوعية كقدراتو العقلية، كىذا
                                                 

 .020-020ادلرجع نفسو، ص (1)



 لثل الثاـــــالفص العمــــــــــــــــــــــل التلفزيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                  
 

 

201 

إختيار ادلعلومات، اليت تناسب ميولو كرغباتو كقدراتو العقلية ، كباإلضافة إذل اإلمتاع فغن ىذه ادلعلومات البد من 
 أف تطرح بطريقة تبث يف ادلستقبل،

 الترويج:  . ب
كىو ايصاؿ ادلعلومات إذل ادلستقبل بأقل جهد منو، من خبلؿ تبسيط ادلعلومات باستعماؿ أك باستخداـ أساليب 
كتقنيات تطرح ادلعلومات من خبلذلا بيسر كسهولة، ىذا باإلضافة إذل استخداـ كسائل أخرل، مثل تباطؤ سيل 

فواصل مثل اللطيفة كالنادرة، إعطاء ادلعلومات ادلعلومات، التنقل بُت العقلية كالعاطفية، فصل سيل ادلعلومات ب
عرب مادة تبث الراحة كاالسًتخاء، عرض مادة تبث االسًتخاء فقط، كمن غَت االمتاع كالًتكيج، ال يستطيع ادلرسل 
أف يضمن استمرار ادلستقبل يف استبلمو للرسالة كاملة، أم أف االمتاع كالًتكيج علا اللذاف يقوماف بػػػ :الشد 

يق" كبدكهنما يتولد لدل ادلستقبل النفوّر، الذم ػلوؿ دكف ايصاؿ الرسالة، كىذا يعٍت أف ادلرسل سيعجز كالتشو 
عن ربقيق األىداؼ اليت أرادىا من إرساؿ ىذه الرسالة، لذا يتوجب على ادلرسل إختيار رسالة )معلومات( 

 (1)االمتاع كالًتكيج فيو. تناسب ميوؿ كرغبات ادلستقبل كقدراتو العقلية، ترسل بأساليب كطرؽ تبث
 تعريف البرنامج التلفزيوني : .3

الربنامج التلفزيوين عبارة عن مادة تلفزيونية تبث مسجلة أك حية على اذلواء كتشغل مساحة زمنية زلددة من 
أك  ساعات البث التلفزيوين ألنو قناة تلفزيونية... عادة ما تكوف ىذه ادلادة يف إطار الربنامج ربمل اذباىا معينا

صفة معينة ربقق فيها إحدل أىداؼ احملطة البث، كبرامج التلفزيوين ىي العنصر األساسي الذم تعتمد عليو أم 
زلطة تلفزيونية، فمجموع الربامج ادلبثة يعطي زلصلة ىوية احملطة، كألف التلفزيوف ىو اىم كسائل اإلعبلـ يف العصر 

إلنتاج العديد من الربامج التلفزيونية ادلميزة كاذلادفة -تزاؿكال–احلاضر كأكثرىا تأثَتا، ألجل ذلك سعت السرب 
انطبلقا من فكرة أك رلموعة أفكار تصاغ يف قالب تلفزيوين معُت بإستخداـ الصورة كالصوت بكامل تفاصيلها 

 الفنية لتحقيق اذلدؼ ادلطلوب .
 التلفزيونية. ىي ادلادة اإلعبلمية كالثقافية كالًتبوية كالًتفيهية اليت تبثها القنوات 

فاصيلها ىو فكرة أك رلموعة أفكار تصاغ ؼ يقالب تلفزيوين معُت ، بإستخداـ الصوة كالصورة بكامل ت
 (2)الفنية لتحقيق ىدؼ معُت.

 أنواع البرامج التلفزيونية:المطلب الثاني: 
  ع البرامج التلفزيونية من حيث المضمون .أنوا  .1

يف حياة اجملتمعات اإلنسانية، يوصل إليهم ما يعرضو من مواد، أصبح التلفزيوف يلعب دكرا ذا أثر بالغ 
 (3)برامج كمعلومات العلم كاخلربة كالًتفيو، حيث أف الربامج العامة ىي تلك الصفحة الكاملة جملموعة من احلصص

                                                 
 .25 – 28، ص9002دار الفجر للنشر كالتوزيع كالطباعة، األردف،  البرنامج التلفزيوني كتابتو ومقومات نجاحو،فاركؽ ناجي زلمود، (1)
 .98، ص0222، 2دار الشركؽ، بَتكت، ط المنجد في اللغة واإلعالم،(، )د.إ.ـ (2)
(3)

 .85سهير جاد وسامية أحمذ عهي، مرجع سبق ركره ص 
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كل حصة   ادلتعلقة بالتلفزيوف طيلة يـو كامل، حسب الساعات اليت تبث من خبلذلا، ككذا ادلواضيع اليت تتطرؽ ذلا
 من احلصص.

 تنوع الربامج التلفزيونية حسب ادلادة اليت تعرض من خبلذلا كؽلكن تصنيفها إذل:
 البرامج الترفيهية: 

كىي الربامج غَت ادلنهجية اليت هتدؼ إذل التسلية كالًتفيو كربتوم على ادلوسيقى كاألغاين اخلفيفة كالراقصة  
 ركصلاح مثل ىذا النوع من الربامج يتوف يتعلق بالتسلية كالضحكت، ككل ما كادلسابقات كاأللغاز كاالستعراضا

على اإلثارة اليت ػلدثها يف نفسية ادلشاىد، كمدل ما ػلققو من تسلية كإضحاؾ كتركيج، كػلتاج إذل أكقات 
 معينة إلذاعتها كغالبا ما تداع يف السهرة عند عودة اجلمهور إذل ادلنزؿ.

 البرامج التثقيفية: 
الربامج اليت هتدؼ إذل تزكيد ادلشاىدين بادلعلومات كادلعرؼ كالعلـو يف سلتلف رلاالت احلياة، كتساعدىم  كىي 

على تكوين ادلواقف الفكرية كالعاطفية البلزمة لفهم حركة اجملتمع كالتبلـؤ معو. كىذه الربامج قد تكوف موجهة 
 طفاؿ أك الذين ذبمع بينهم اىتمامات.للجمهور بشكل عاـ، كقد تستهدؼ مجهورا زلدكدا كالنساء كاأل

كربتوم ىذه الربامج على األشرطة العلمية كاألفبلـ الوثائقية كبرامج األحاديث كادلناقشات كالندكات، كىذا النوع 
يعتمد على شخصية ادلتحدث كما يتمتع بو من براعة كقدرة على التعبَت كتوجيو ادلقاببلت يسمح باجتذاب 

 قف صلاحها على ما يلي:و اجلمهور ادلشاىد كيت
مقدـ الربنامج، طريقة تناكؿ ادلوضوعات، إلقاء األسئلة ، طريقة تركيب األسئلة، درجة تغطيتها  ،قشةوح ادلناضك -

 للموضوع، الديكور كاإلخراج.
 البرامج التعليمية: 

تلك الدركس ادلذاعة تلفزيونيا كاليت تتصل اتصاال مباشرا بنقطة الدراسة يف ادلدرسة، كاليت توجو إذل فئة  كىي 
معينة من التبلميذ كحسب مستواىم الدراسي كىي زبتلف عن الربامج التثقيفية أك حىت الربامج الًتبوية 

 ادلساعد للتعلم يف ادلدرسة.
 البرامج الدينية: 

التوجيو بالثقافة الدينية كنشر الوعي الديٍت كشرح مبادئ الدين اإلسبلمي كربتوم على كىي أداة للتثقيف ك 
 األحاديث كاللقاءات كالندكات ككذلك التمثيليات كادلسلسبلت كذلك بغرض التوعية كالتوجيو.

 البرامج الرياضية:  
كالتوجيو خاصة للجمهور احملب  هتتم معظم الدكؿ يف العادل هبذا النوع من الربامج، كىي تدخل يف إطار الًتفيو

ذلذا النوع من الربامج بصفة خاصة الرجاؿ دلا للرياضة من أثر عظيم لبناء اإلنساف كتنشئتو كزيادة قدرتو على 
العطاء كاإلنتاج، كيعتمد ىذا النوع من الربامج على التشويق كاالثارة كتقدًن العركض الرياضية ادلختلفة كذلك 

 (1)اصة فئة الرجاؿ.جللب انتباه اجلمهور كخ
                                                 

 .50-82ادلرجع نفسو، ص (1)
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 برامج األطفال:  
هتدؼ ىذه الربامج إذل توجيو تعليم الطفل ككذا تنمية قدراتو الذاتية كتنشئتو اجتماعيا من خبلؿ مواضيع متعددة 
تربز يف أساليب كثَتة منها ادلسابقات كاأللغاز كالرموز كالرسـو ادلتحركة كادلقاببلت كالفقرات التمثيلية كاحملاكرات مع 

 يوانات كاألغاين كػلظر ىذا النوع من الربامج بإىتماـ معظم تلفزيونات العادل اليت زبصص كقتا لؤلطفاؿ.احل
 البرامج السياسية:  

يف عادل اإلعبلـ القضائي تشغل شرػلة كبَتة من ادلشاىدين يف العادل، كىذه الربامج تشبع حاجة اإلنساف إذل 
فيو مواقف زلددة يقتنع هبا، مث يقـو بالدفاع عنها. كما ؽليز ىذا النوع من الربامج  كتتيحالفضوؿ ادلعريف السياسي، 

ىو أهنا تدافع عن القضايا الوطنية كرباكؿ تسليط الضوء على ما يدكر من أحداث سياسية للببلد. كما تعد 
ين يف غالبيتو احملطات كالقنوات الربامج السياسية كاحدة من أىم الربامج اليت يقـو عليها البناء العاـ للبث التلفزيو 

التلفزيونية يف العادل. إذ تشَت الكثَت من الدراسات إذل أف ىذه الربامج شغلت مساحة كبَتة يف خريطة البث 
 .اليومي، كىي يف مجيع األحواؿ سبثل ادلواقع األكذل من بُت أنواع الربامج التلفزيونية األخرل

 البرامج الحوارية:  
 مج التلفزيونية انتشارا حيث يقسم ىذا النوع من الربامج إذل ثبلثة أقساـ:كىي من أكثر الربا

 حوار الرأم: يعتمد على االستطبلع على رأم شخصية معينة يف موضوعا ما. -
 حوار ادلعلومات: كيهدؼ للحصوؿ على معلومات أك بيانات زبدـ ىدفا معينا. -
ية ما كتقدًن اجلوانب ادلختلفة منها حوار الشخصية: كيستهدؼ ىذا القالب تسليط الضوء على شخص -

للمشاىد. كيعتمد صلاح ىذا النوع من الربامج على اختيار الشخصية ادلناسبة كمدل كفاءة مدير احلوار 
كطريقة كضع األسئلة حبيث تكوف مباشرة كبسيطة كيف الوقت  نفسو قوية ككاضحة، كال تكوف األسئلة شلا 

يفضل اختيار أسئلة تسمح للضيف بأف ؼلرج اجابات تقريرية أك ػلتمل االجابة عنو بنعم أك ال، كلكن 
تفسَتية. كيفضل أف يبتعد عن األسئلة اإلؽلائية اليت تتضمن يف طياهتا اإلجابة اليت غلب أف يرددىا 
الضيف، كمن ادلهم أف يستقر ادلعد الشخصية اجملرل معها احلور بأسئلة ذبعلو يقدـ معلومات جديدة 

 (1) مة.كمشوقة أك آراء مه
 المسلسالت والدراما:  

ادلسلسبلت ىي رلموعة حلقات سبثيلية متتابعة يستغرؽ يف عرضها حسب عدد احللقات، كتنتهي كل حلقة 
بسؤاؿ رلهوؿ كتؤدم كل منها إذل األخرل يف تسلسل كمنطقية، أم أف كل حلقة تنتهي دبوقف درامي مثَت 

 (2) .كبَت من التأثَت  صغرل لتحقيق قدركمشوؽ ككثَت من احللقات بأزمات 
 

                                                 
 .50-82ادلرجع نفسو، ص (1)
 .25عبد اهلل بوجبلؿ كآخركف، مرجع سبق ذكره، ص( 2)
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 األخبار: 
يف الربنامج اليومي دلا ذلا من أعلية بالغة يف معظم زلطات العادل، كلقد  تعترب األخبار زلورا أساسيا 

استخدمت األخبار ادلصورة يف السنوات األخَتة تأثَتا متزايدا يف رلاالت السياسة كالرأم العاـ، ككصلت إذل مرحلة 
 مثيل، كأصبحت جزءا متضمنا يف التلفزيوف.تقدـ دل يسبق ذلا 

كتشَت الدراسات كالبحوث أف حجم نشرات األخبار ؼلتلف باختبلؼ السن كالنوع كادلستول الثقايف كىي 
 أنواع منها: األخبار السياسية ك، االقتصادية، الثقافية، العلمية كالرياضية، كاالجتماعية.

ألقمار الصناعية من سلتلف الوكاالت اخلاصة، ككالة ناس كيستقبل التلفزيوف اجلزائرم األخبار عرب ا
 يًت االصلليزية.ك السوفييتية كالوكالة الفرنسية كككالة ر 

 اإلعالن التلفزيوني:  
يتميز كوسيلة بإمكانيات ضخمة لتعريف ادلشاىد خبدمة أك سلعة معينة كإغلاد حالة من الرضا كاإلقناع لدل 

م يف حاجة إذل ىذه السلعة استخداـ فيو اإلثارة كالتشويق من خبلؿ عركض ادلشاىدين تدفعهم إذل الشعور بأهن
 باىرة كجذليو ك مقنعة.

 البرامج الوثائقية:  
 (1) من البناء القصصي الركائي. كىي الربامج كاألفبلـ الوثائقية اليت تبحث عن احلقائق كزبلو

 :من حيث الموضوع أنواع برامج التلفزيون .2
 تنقسم برامج التلفزيوف إذل:

 برامج ناقصة النص: . أ
كىي غَت درامية كال يوجد سبثيل أكخط درامي كاضح، كال يوجد ديكور أك اكسوا، كادلعد يقـو بتسليم النص 

 الناقص للمذيع كادلخرج للتنفيذ.
ىو ادلذيع أك مقدـ الربامج كؽلكن  كتشمل ىذه الربامج، كتسمى عادة برامج النجومية، إذ البطل فيها

 ربديدىا فيما يلي:
 :البرامج االستداللية 

كىي ابسط شكل من اشكاؿ الربامج التلفزيونية، تعتمد على ادلذيع يف ادلقاـ األكؿ، كمثاؿ ذلك برامج 
كالقيمة أقواؿ الصحف، إذ ال يوجد ديكور، كؽلكنو االستعانة بواسل ايضاح.. خريطة، كرة األرضية، صورة ، 

 ليست يف ادلادة ادلقدمة فقط كلكن فيمن يقدـ الربنامج.
 مواصفات مقدم ىذا النوع من البرامج: 
 أف يتميز كجهو باحلميمة الشديدة. -
  الوجو ادلستدر مثل كجو الطفل أك األقرب إذل االستدارة. -

                                                 
 .25صادلرجع نفسو،  (1)
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 أف يكوف ىناؾ تناسب يف تفاصيل الوجو. -
 ضا من النغمة الصوتية احململة بالدؼء.النغمة الرئيسية ادلنبعثة من كجهو تبث أي -
 أف ال تكوف ادلذيعة صارخة اجلماؿ. -
 أف تكوف ادلبلبس نظيفة كمعتدلة. -
 أف يقتنع دبا يقوؿ حىت يستطيع أف يقنع اآلخرين كىذا يتوقف على: موىبتو، ثقافتو. -
 أال يكوف عنده لزمات يف كجهو أك يف لسانو فبل يكوف أسرع مثبل.  -

 دور المعد:  
 يار ادلوضوع.اخت- 
 اختيار الشكل.- 
 اختيار بعض كسائل االيضاح من أفبلـ كرسومات. - 
 االستعانة يف بعض ادلوضوعات اخلاصة دبتخصص.- 
 خطابات ادلشاىدين يف بعض ادلناسبات. - 
 كما يلـز ىذا النوع من الربامج تًت أم عنواف كمقدمو ثابتة، موسيقى ثابتة، موعد إذاعة ثابتة.  
  :المقابلة 

كىي عبارة عن تبادؿ للرأم كالفكر كربتاج إذل مقدـ برامج ثقافتو أعلى من مقدـ الربنامج االستدالرل كإذل 
ضيف حيث يتبدالف الرأم كالفكر يف موضوع يضم الناس، طرفاف، طرؼ ؽللك ادلعلومة، كطرؼ يسأؿ لكي ؼلرج 

 ىذه ادلعلومة للمشاىد.
 ي: كيتوقف صلاح ادلقابلة على ما يل

 جو احلوار.- 
 مدل توفيق ادلخرج يف اختيار ادلكاف.- 
 مدل توفيق ادلعد يف اختيار الضيف.- 
 مدل توفيق ادلعد يف اختيار ادلوضوع.- 

الت إذل ديكور، كيشمل ىذا النوع من الربامج الشكل اكيبلحظ أف ىذا النوع من الربامج ال ػلتاج يف معظم احل
 (1)كالندكات ادلختلفة.الربارلي ادلسمى دبائدة الضيوؼ 

 
 
 

                                                 
(1)

 .028 - 022، ص 0228اإلعبلمي كالتنمية، دار الفكر العريب للنشر كالتوزيع، القاىرة،  عبد اجمليد شكرم، االتصاؿ 
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  :المذيع والفلم 
رلموعة أفبلـ يربطها كصلد ال يربطها خط، ادلذيع ىو الذم يربط بينها كالربط بشكل منفصل ىو أسوأ أنواع 
الربط، إذ ادلفركض على ادلذيع اغلاد خط يربط بينها، ربط غَت منظور مثل برامج جولة الكامَتا كبرنامج اخًتنا 

 (1) لك.
 المحكمة:  برامج 

من أخطر كأىم أشكاؿ الربامج التلفزيونية كأكثرىا تأثَتا على اجلمهور، كىذا الشكل الربارلي التلفزيوين يكاد يكوف 
 ى غَت موجود مطلقا يف أم من التلفزيوف العريب، كىو يستمد امسو من شكل احملكمة كيعتمد يف ادلقاـ األكؿ عل

 ما يلي:
 معد جيد.- 
 ىيئة احملكمة.- 
 ديكور.- 
 نص نصف مكتوب، كثائق مصورة.- 
كيتم اختيار أعضاء ىيئة احملكمة، كيتم ذبسيد احملكمة بكل أبعادىا كأىم شيء ىو الصراع، كيكوف  

 الشكل العاـ كما يلي :
 كجود زلامي االثبات الذم غلهز عريضة الدعوم. 
 الوزراء.كجود متهم ىو عادة شخص تنفيذم مسؤكؿ كقد يكوف كزيرا أك حىت رئيس  
 زلامي دفاعي غلهز دفاعو يقدـ أدلة الرباءة مصورة. 

 كالربنامج كما نرل ػلتاج إذل مساحة كاسعة من الفكر الدؽلقراطي كاحلرية.
 :المجلة التلفزيونية 

مستعارة أصبل من الصحافة مث من الراديو كقد يكوف أكثر من معد، كتشمل عدة فقرات، ريبورتاج كرسائل 
 م، ادلهم أف مقدـ اجمللة يقلب العديد من الصفحات ادلشوقة مثل رللة ادلرأة...إخلادلشاىدين ككبلمه

  :برامج المنوعات 
كتشمل برامج ادلسابقات كالربامج اليت ذبمع بُت أكثر من شكل برارلي حيث أغاف كموسيقى كعرض راقص 

 كسبثيل صامت كأغاز كمسابقات كمنها سبثيل شعر كمقاالت كغَت ذلك.
 كاملة النص:  برامج . ب

مثل امج اليت ربتاج إذل تعليق مكتوب كتشمل ىذه الربامج التمثيبلت التلفزيونية ك ادلسلسبلت ك الرب 
 (2) الربامج البيوجغرافية كالتسجيلية.

 
                                                 

 .025صادلرجع نفسو،  (1)
 .022 - 022ص ادلرجع نفسو، (2)
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 :أنواع اللقطات 
ػلل اللقطة ببساطة كبتعبَت عاـ ما يظهر على الشاشة كيراه ادلشاىد يف أية حلظة بعينها، كىذه اللقطة تتغَت 

زللها لقطة أخرل بطريقة من طرؽ االنتقاؿ ػلددىا ادلخرج حسب ما يراه مبلئما لتحقيق أفكاره اخلاصة عن 
 انتقاؿ بأف تتغَت الكامَتا أك تتحرؾ أك بأف يتحرؾ ادلوضوع نفسو  يذ ادلوضوع، كػلدث ىذا التغَت أكتنف

مر طواؿ الربنامج، إذا رأل ادلخرج أف ذلك ىو كقد تستمر اللقطة ثواين قليلة أك تستمر دقيقة كاملة أك قد تست
أحسن الوسائل لعرض موضوعو، كعلى ذلك فالذم يعمل يف التلفزيوف غلب أف يقل التفكَت يف نطاؽ اللقطات 
مث يعد ذلك، أم بعد أف ػلدد ادلخرج اللقطات اليت ستظهر متسلسلة متعاقبة على الشاشة، ػلدد أشكاؿ 

 االنتقاؿ من لقطة إذل أخرل.
 اللقطات الطويلة:  

          ىذه اللقطة يلجأ إليها ادلخرج ليقدـ للمشاىد الفكرة العامة عن ادلكاف الذم سيدكر فيو ادلشهد 
أك ادلشاىد التالية، كالفرصة من ىذه اللقطة الطويلة ىو تعريف ادلشاىد بادلذر الكلي للمنظر كلو، كالعبلقة بُت كل 

يد يظهرىا ادلخرج من اخلارج بساعتها كسيارة األجرة كادلسافرين، مث يظهر مثبل زلطة سكة حد جزء من أجزائو.
التفاصيل، ىذه اللقطة ىامة جدا حيث إف اللقطات التالية ذلا سوؼ تعرض يف الغالب جزءا صغَتا من ادلنظر يف  

 كل مرة، كىذه اللقطات يقصد هبا التمهيد للتفصيبلت ايت تليها.
 اللقطة القصيرة أو القريبة: 

ذه اللقطة القريبة أكثر اللقطات مبلءمة لشاشة التلفزيوف الصغَتة ادلساحة، كىي ذات أعليت خاصة إذ أهنا ى
تساعد على خلق جو من األلفة كالصداقة مع ادلشاىد، كيلجأ ادلخرج إذل ىذه اللقطة لعدة أغراض، كما أف 

هتا يف ادلشهد أك تعبَت بذاتو على كجو أحد الكاتب غلد فيها الوسيلة ادلثلى جلذب اىتماـ ادلشاىد ضلو قطعة بذا
ادلمثلُت مثل ظلرة ىامة على أحد البيوت أك الفنادؽ، اسم احملكمة أك زلل أك مؤسسة ذلا أعلية خاصة يف ادلوضوع 
أك سيدكر ادلشهد التارل داخلها، إذل التلفوف كىي ترف حاملو نبأ ىاما، خطاب أك كثيقة ضائعة دليل شركة رلـر 

،  Closeupجلرؽلة، إذل آخر كل ىذه األشياء. كؽلكن لفت نظر ادلشاىد إليها باللقطة القريبة الػػػػ يف مكاف ا
كؽلكن أف يلجأ إليها الكاتب كادلخرج بدكف ترد، للتعبَت عن أعلية ادلادة أك الشيء أك الشخص أك اجلزء موضوع 

 اللقطة.
 :حركات الكاميرا 

 عبارة عن حركة أفقية نصف دائرية تقـو هبا الكامَتا كىي على حاملها،  الحركة العريضة: 
 الكامَتا ىنا تتحرؾ بدكف احلامل كتستعرض ؽلينا أك مشاال، بسرعة أك ببطء.

 (1)من اليمُت لليسار. 
 من اليسار إذل اليمُت. 

                                                 
، 9002دار الفكر العريب للنشر كالتوزيع، القاىرة،  تكنولوجيا االتصال الجديدة في انتاج البرامج في الراديو والتلفزيون،عبد اجمليد شكرم، ( 1)

 .089ص
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 لى أك أسفل. اليمُت ىو ؽلُت الكامَتا، كاليسار ىو يسارىا، أم بالنسبة للمصور كقد تكوف من أع
 ةات مستخدممتعلي: 

 إخراج ادلمثل: تبقى الكامَتا يف موضعها كؼلرج ادلمثل من الكادر كال تتبعو الكامَتا. 
 إدخاؿ ادلمثل: تبقى الكامَتا يف موضعها كيدخل ادلمثل إذل الكادر. 
 لقطة مكربة: تبقى الكامَتا يف موضعها كيتحرؾ ادلمثل مع الكادر مع اقًتابو ضلو الكامَتا. إدخاؿ 
إذل األماـ أك  dollyأك التلث أك الدكرل   Panاتبع ادلمثل: تتبع الكامَتا ادلمثل مع استخداـ الباف  

 )1( اخللف أك إذل األعلى.
  :ماذا يفعل المخرج 

 الرئيسي. Monitorيراقب الربنامج على الػػ  -
 لكل الكامَتا أك أكثر ليختار منها الصورة اليت تظهر     Monitorsيراقب الربنامج على الثبلث  -

 للمشاىدين. 
 يراقب النص كليس العمل على الورؽ دبساعدة سكريتَتة سلتصة . -
 يراقب التوقيت دبساعدة السكريتَتة . -
 يستمع إذل الصوت. -
 ُت.يصدر التعليمات للفنُت ادلختلف -
 ينفذ أيها تعديبلت سريعة يقتضيها الوقف.  -

دخوؿ تقنيات جديدة: إف على ادلخرج اليـو أف يتابع كل جديد يف تكنولوجيا االتصاؿ كأف يلم إدلاما 
بكافة التقنيات اجلديدة يف رلاؿ التصوير  كالتسجيل التلفزيوين بعد أف دخ الكمبيوتر ىذين اجملالُت بصفة خاصة، 

مكن خلق شخصيات كرسـو مع إمكانية ذبميع كتفريق كتغيَت كل ذلك مع ربقيق كجود فقد أصبح من ادل
انتقاالت كلقطات تلفزيونية جديدة كعمل نًتات أك عناكين للربامج كأمساء القنوات باإلضافة إذل تصوير فيديو  

َتة يف التلفزيوف العريب كليب كىو عبارة عن قصة تلفزيونية قصَتة، كقد أمكن استغبلؿ ىذه الفقرة الفنية مهارة كب
   )2( كالعادلي كمهارة فائقة يف كافة رلاالت االنتاج التلفزيوين.

  

                                                 
 .082- 082ص رجع نفسو، دلا  ((1

 .025، ص0252دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة، جدة،  اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج،كـر شليب،  (2)
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 البرامج التلفزيونية: و تصنيفات  أىم قوالبالمطلب الثالث: 
 قالب احلديث ادلباشر. .0
 قالب احلوار ادلقابلة. .9
 قالب ادلائدة ادلستديرة. .2
 قالب مجهور ادلشًتكُت. .2
 احملاكمة. قالب .8
 قالب الفيلم كمقدـ الربنامج. .5
 قالب ادلسابقات. .2
 قالب ادلتنوعات. .5
 قالب التدقيق . .2

  قالب الربنامج اخلاصة. .00
  قالب اجمللة التلفزيونية. .00

 برنامج الحديث المباشر: .1
أك مجهور  كىو أبسط أنواع الربامج، إذ يقتصر على متحدث كاحد، يوجو حديثو إما جلمهور الشاشة 

 األستوديو. كىو يعتمد كليا على شخصية التحدث.
 كمن مواصفات ادلتحدث الناجح ما يأيت: 

 يف الشكل كالصورة، كاأللفة يف الصوت كالنربة.يناس  اال 
 .حالقدرة على عرض ادلوضوع ببساطة ككضو  
 .عدـ التكلف كالبعد عن التصنع.القدرة على جذب االنتباه الدائم 

 المقابلة و الحوار: برنامج .2
كىو الربنامج الذم يعرضو زلادثة بُت شخصُت ذات ىدؼ معُت. كيصنف احلوار من حيث اذلدؼ إذل 

 ثبلثة أقساـ.
 حوار المعلومات: أ .

كيهدؼ إذل احلصوؿ على معلومات معينة من الضيف حوؿ قضية أك حدث باعتباره مصدرا للمعلومات،  
 أك مطلعا عليها.

 (1) كيهدؼ إذل معرفة رأم الضيف يف قضية، أك أداء الناس العاديُت يف شيء معُت. حوار الرأي:ب.

 

 

                                                 
 .25 – 28، ص9000دار إقرأ الدكلية، مصر،  اإلعالم،، التربية اإلعالمية كيف تتعامل مع فهد بن عبد الرمحن الشمبمرم( 1)
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 حوار الشخصية: ج. 
 كيهدؼ إذل تعريف ادلشاىدين جبوانب شخصية الضيف، سواء كاف من الناس ادلشهورين أك غَت ادلشهورين.

 بادلقدـ، كالضيف كادلوضوع كاألسئلة كالزماف كادلكاف كاللغة، كمكونات احلوار الناجع تشمل عناصر عديدة تتعلق
 كاجلمهور.

 المجلة التلفزيونية: .3
كىو قالب أك شكل تلفزيوين يعرض بصفة دكرية، كيتضمن فقرات متنوعة من حيث الشكل كادلضموف  

 تربطها كحدة عضوية، كتقدـ بأسلوب يكسبها خصائص اجمللة ادلطبوعة.
ة الربنامج إسم "العدد" كتأخذ فقرات الربنامج عناكين اجمللة ادلطبوعة مثل: موضوع كأحيانا يطلق على حلق

 احللقة االفتتاحية، شخصية العدد...كىكذا.
كبصفة عامة فإف اجمللة التلفزيونية ذبمع القوالب األخرل بشكل مصغر، كفيها احلديث ادلصغر، كاحلوار 

 دلصغر.ادلصغر، كاخلرب ادلصغر، كالتقرير التلفزيوين ا
 البرنامج الخاص: .4

كىو الربنامج ذك احملور الواحد، الذم يسعى إلبراز ادلوضوع دبختلف القوالب الفنية، مثل الدراما، كاحلوار  
، كالصور، كعناكين الصحف، كاللقطات األرشيفية، مع إضفاء عناصر احلركة كالتنوع  كاألغنية ، كالتحقيق، كالرسـو

، كربقيق التشويق كالقلق ف كالفقرات، كإبراز التناقض يف اآلراء كادلواقف ادلختلفةكاالنتقاؿ بُت اللقطات كادلواق
، كتعميق التفاصيل، كالشرح كالتوضيح كعقد ادلقارنات، ليعطي معلومات شاملة عن مشكلة معينة أك كالًتقب

 كىو يرتبط بذاتية ادلنتج كأسلوبو اخلاص بتوصيل فكرتو إذل اجلمهور. موضوع معُت.
 التدقيق التلفزيوني: برنامج .5

كىو الربنامج الذم يعرض ادلوضوعات بأسلوب يتسم بالعمق، استنادا على التحليل الواقعي، كلقاء األشخاص 
 أصحاب العبلقة، كادلعايشة احلقيقية، يف ادلكاف كالزماف كالظركؼ كاألشياء ذات الداللة.

 كىناؾ ثبلثة أنواع أساسية.
 كىو يستلـز احليوية كالسرعة كالعرض ادلختصر. التقرير اإلخباري: . أ
كىو التحقيق الذم يبحث عما كراء األحداث اآلنية كيوضح اخللفيات، كالعبلقات  تحقيق الحدث: . ب

الكامنة، كاألسباب غَت الظاىرة، كىو مثل التحقيق الصحفي الذم يركز على إجابة سؤاؿ )دلاذا؟( كال 
 ؟(،)ماذا؟(،)أين؟(.يكتفي بإجابة أسئلة اخلرب )من؟(،)مىت

واع متعددة، مثل نامج، كىو يشمل أن: كىو ال يستلـز أف يكوف ىناؾ حدث يبٍت عليو الرب تحقيق المعالم . ت
،ربقيق االصلازات ربقيق الشخصية، ربقيق ادلكاف، ربقيق االستفتاء، التحقيق ربقيق ادلشكبلت

 (1)التارؼلي.

                                                 
1

 .25 - 22ص ادلرجع نفسو،  
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)بالربامج الوثائقية( أك ) الصحافة االستقصائية( ىي أعلى الربامج  كبرامج التدقيق التلفزيوين أك ما تسمى
  التلفزيونية مهنية كحرفية كأكثرىا تكلفة، كأعمقها تأثَتا.

 يتم تصنيف الربامج التلفزيونية عرب عدة معايَت كىي على النحو اآليت: ك 
 خل.اإلعبلف...إ –التعليم  –التثقيف  –الًتفيو  -الوظيفة أك اذلدؼ اإلعبلـ 
 علمي ....إخل. –فٍت  –رياضي  –ثقايف  –اقتصادم  –سياسي  –احملتول كادلضموف" ديٍت  
 طلبة متخصصة ...إخل. –النساء –الشباب  –األطفاؿ  –اجلمهور: عامة اجملتمع  
 نصف شهرم...إخل. –شهرم  –أسبوعي  –دكرية البث: يومي  
 برامج السهرة...إخل. –اء برامج ادلس –برامج الظهَتة  –كقت البث: برامج الصباح  
 لغة أجنبية مًتمجة ...إخل. –ذلجة عامية  –اللغة: لغو عربية فصحى  
 رللة...إخل. –ربقيق  –حوار  –الشكل أك القالب الفٍت: حديث  

 (1) كىذا ىو أىم أنواع التصنيف، ألنو ؽلثل ادلدخل الذم يسهل دراسة البنية األساسية لربامج التلفزيوف.

 .مكونات البرنامج التلفزيونيالرابع:  المطلب
من خبلؿ مفهـو الربنامج التلفزيوين نرل أف الربنامج ػلتوم على معلومات أم موضوع غلب أف ينتقل من  

ادلرسل إذل ادلستقبل، ىذا ادلوضوع ىو ما يصطلح عليو بػػ "احملتول" ، ىذا احملتول غلب أف يتضمن أىدافا يريد 
قبل، كىو ما ستصطلح عليو بػػ "األىداؼ" ، كما أف عملية نقل ادلوضوع ضلتاج إذل ادلرسل ربقيقها م ادلست

أساليب زلددة سيصطلح عليها بػػ "الطريقة"، ككذلك أف ادلوضوع كالطريقة لغرض ربقيقها لؤلىداؼ غلب أف 
 تقبل".تكوف مبنية لتبلءـ ميوؿ كرغبات ادلستقبل كقدراتو العقلية، كسيصطلح على ذلك بػػ"طبيعة ادلس

 فمكونات الربنامج التلفزيوين إذا ىي:
 طبيعة ادلستقبل. 
 احملتول. 
 األىداؼ. 
 الطريقة. 

كمن بديهيات األمور أف أم أمر ال يكتمل إال بتوفر مكوناتو، لذا فإف الربنامج التلفزيوين ال يكتمل من غَت ىذه 
 (2)ادلكونات األربعة.

 
 
 

                                                 
 .085، ص9000منشورات ذات السبلسل، الكويت،  إنتاج البرامج اإلذاعية والتلفزيونية،زلمد معوض إبراىيم كبركات عبد العزيز،  (1)
 .85فاروق ناجي محمىد، مرجع سبق ركره، ص (2)
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 :نامج التلفزيوين كالعبلقة بينهمايوضح مفهـو كعناصر الرب  (:11رقم ) خططم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .42، ص2007كمقومات صلاحو ، دار الفجر للنشر كالتوزيع كالطباعة، األردف،  فاركؽ ناجي زلمود، الربنامج التلفزيوين  كتابتو المصدر:

 

 الرسالة

 معلومات 

 المستقبل

 تبث في

 إلى

 تحتوي

 نـــــــــــــــم قــــــــــــــــــــــتحق

 (قناة )وسيلة 
 رـــــــــــعب

 المرسل

 امتاع

 الترويج وجذاني    عقهي
 يضمنها

 نهىصىل

 )القناة(        عناصر الوسيلة
 أسلوبا مناسبا مستغال كافة

 بإتخار

 للوصول إلى 

 و ىي من البرامج التلفزيونية

 

 الشد والتشويق
 لتحقيق 

 األىداف المرجوة
 ال يحقق      

 ورـــــــــــــــالنف

 بغيرىا يتولد

 انصىت انصىت

 انكالو انمنطىق   انمؤثرات     انمىسيقى انمشكم   انحركة   انزمن 
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 وخطوات صناعتو. متطلبات إنتاج البرنامج التلفزيونيلمطلب الخامس: ا
 المستلزمات التقنية:  .1

ادلكاف ادلخصص إلنتاج الربامج  أستوديو )كامَتات، إضاءة، ذبهيزات صوت، ديكور،اكسسوار...(:ىو
التلفزيونية ادلختلفة كبثها إذل مجهور ادلشاىدين كيتم تصميمو دبواصفات معينة، حبيث يكوف زلكم العزؿ الصويت 

 كيشمل على كل اإلمكانيات ادلادية كالبشرية البلزمة إلنتاج الربامج التلفزيونية.
،غرفة اتصاالت    CCVسر إضاءة، غرفة اإلخراج: رغليو)ميكسر صوت، ميكسر صورة، ميك

Hompter  ،Intercom ،VTR كىي غرفة صغَتة كلكنها تعد دبثابة اجلهاز العصيب لئلنتاج التلفزيوين:)
كيفصلها عن الببلتوه حاجز زجاجي حبيث ؽلكن للمتواجد فيها أف يشاىد ما ػلدث يف الببلتوه كليس العكس 

ىي كحدة التحكم يف الصوت ،ككحدة التحكم يف الصورة كربتوم غرفة التحكم على ثبلث كحدات ربكم ك 
( Monitorككحدة التحكم يف اإلضاءة، كما يوجد فيها عدد من شاشات مشاىدة تلفزيونية تسمى )مونيتور

يتصل كل منها دبصدر معُت للصورة، إما مفهـو الببلتوه أك األستوديو الداخلي فهو )عبارة عن قاعة كبَتة ادلساحة 
    وير ادلوقف التعليمي أك استضافة ادلشاركُت بالربنامج يطلق عليو أيضا األستوديو كيوجد فيو منكيتم فيها تص

كامَتات أك أكثر كقطع الديكور كاألثاث كاإلكسسوار البلـز ككل ما يلـز التصوير كيعد مكانا معزكال صوتيا   2-8
 عن كل شيء خارجي( .

 جرافيكس. -
 موسيقى. -
 للتصوير اخلارجي)كامَتا، صوت، إضاءة....(. مستلزمات -
 .فغرفة تولي -

 حركات الكاميرا:  .2
        إما كىي نابتة يف مكاهنا على احلامل أك ىي متحركة تلقط كامَتا التلفزيوف ادلناظر كادلشاىد ادلراد تصويرىا،

 أك متنقلة من مكاهنا.
 كحركة الكامَتا كىي ثابتة على حاملها نوعاف:

 Panorama االستعراضية اللقطة . أ
كىي حركة أفقية تتم فيها متابعة حركة ادلنظور أك الشيء ادلراد تصويره أك استعراض دلنظر بشكل عاـ، كتكوف ىذه 

 احلركة من اليمُت إذل اليسار أك العكس، كقد تكوف بطيئة أك متوسطة أك سريعة حسب مقتضيات احلاؿ.
 :Tilting اللقطة الرئيسة  . ب

ثابتة على احلامل كلكنها تقـو حبركة رأسية على زلورىا أثناء التصوير دلتابعة حركة ادلنظور أك تكوف الكامَتا 
 (1)الشيء ادلراد تصويره يف حركتو من أعلى إذل أسفل أك العكس، كقد تكوف بطيئة أك متوسطة أك سريعة.

                                                 
 .025إبراىيم كبركات عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، صزلمود معوض ( 1)



 لثل الثاـــــالفص العمــــــــــــــــــــــل التلفزيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                  
 

 

214 

 أما حركات الكامَتا اليت تنتقل فيها الكامَتا من مكاهنا، فهي أنواع ثبلثة: 
 (Dolly inاحلركة ادلقًتبة كالزاحفة إذل األماـ )

 (Dolly Outاحلركة ادلبتعدة أك الزاحفة إذل اخللف )
 (Traveling Trakingاحلركة ادلصاحبة )

 :Zoomعدسة الزومج.
الزـك حركة أشبو حبركة االقًتاب كاالبتعاد، كإف كانت الكامَتا ال تتحرؾ فيها، إظلا بوساطة )عدسة 

(   أك العدسة متغَتة البعد البؤرم، كىي عدسة ؽلكن Zoom Lensتسمى بالعدسة الزـك  )خاصة(ىي ما 
تغيَت بعدىا البؤرم بسرعة أثناء التصوير دكف توقف أك قطع، حبيث يتغَت حجم اللقطة عند عرضها على الشاشة 

ذل اللقطة العامة يف حالة (  أك من اللقطة الكبَتة إZoom inمن اللقطة العامة إذل اللقطة الكبَتة يف حالة  )
(Zoom out) 

  اللقطات: د. 
ىناؾ كثَت من لقطات الكامَتا، كلكل لقطة معناىا اليت تعرب عنو، كلذلك البد للمخرج كادلصور من قبلهما  
كاتب النص  أف يتوخى احلذر يف اختيار اللقطات ادلناسبة ادلعربة عن مضامُت نصو التلفزيوين، كمن ىذه 

 اللقطة التأسيسية. -    اللقطات:
 اللقطة ادلكربة -
 القطة ادلكربة جدا -
 اللقطة ادلتوسطة الكربل -
 اللقطة ادلتوسطة -
 اللقطة ادلتوسطة الطويلة -
 اللقطة الطويلة -
 اللقطة الطويلة جدا -

 وسائل االنتقال: .ق
 أم االنتقاؿ من كامَتا إذل أخرل، كتتمثل فيما يلي:

 القطع  -
 الظهور -
 الظهور كالتبلشي -
 1ادلزج -

                                                 
 .020 – 020كـر شليب، مرجع سبق ذكره، ص  1
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 ادلسح -
 التطابق )الًتاكب( -
 ادلزج ادلتطابق  -
 ادلزج عن طريق تغيَت البعد البؤرم  -

 تحرير الصوت والصورة: .3
يبدأ إعداد برامج التلفزيوف بتلقي األفكار كادلعلومات من مصدرىا ليتم تشكيلها حسب نوعية الربنامج، 

لربامج اإلخبارية، الثقافية، االجتماعية، ، اركنوعية مجهور ادلشاىدين حيث تتعدد برامج التلفزيوف، فهناؾ األخبا
 التعليمية، الرياضية، اخلاصة، الطارئة ، الفئوية كربامج األطفاؿ كالشباب كادلرأة.

القدرة على ذبسيد    Scenaristأك السيناريست     Script unités كيتطلب االعداد التلفزيوين من صاحبو 
كؿ، فضبل عن ادلقاـ األ مرتبة، على اعتبار أف التلفزيوف صورة مرتبة يفكمشاىد  أفكاره كمعلوماتو يف صورة لقطات

 (1) كفقرات تؤدم ادلعٌت بوضوح. لمج اختيار مكونات النص من كلمات ك قدرتو يف
كيعمل معد الربنامج يف ظل الزماف كادلكاف كاخلصائص اليت سبيز التلفزيوف كجهاز إعبلمي غايتو توصيل 

الطبيعي  أف عليو أف يلم بعناصر التعبَت التلفزيوين طبة حاسيت السمع كالبصر. كمن ؿ سلاأفكاره كمعلوماتو من خبل
منذ  اىتماماهتمعلى  كيستحوذكمعداتو، كزبتار ما ذبسد مشاىده، لينجح يف توصيل مفاىيمو إذل مشاىديو، بل 

 اللحظة األكذل كيف هناية الربنامج بإستخداـ أساليب التشويق ادلتعددة.
  لقيها ادلشًتكوف يف الربنامجيفالكتابة للتلفزيوف كما يقوؿ د. زلمد معوض ليست رلرد تسطَت كلمات 

كإظلا الكيفية اليت تظهر هبا الصورة كالقطات كادلشاىد يف قالب كاضح زلدد، يعاجل مجيع جوانب الفكرة أك اذلدؼ  
مكانيات إة الربنامج التلفزيوين، كنوعية ك ادلطلوب يف فًتة زمنية زلددة كأساليب متنوعة، زبتلف حسب طبيع

 كاخلدمات اليت يستخدمها.
  كالتحرير بالنسبة للتلفزيوف يعٍت ربرير النص كربرير الصورة، كيطلق اخلرباء على التحرير بالصورة

(Editing Tilms and védeo Tapes) كيسميها الباحثوف كالعاملوف يف اجملاؿ بالتوليف Editing  ،

كهتدؼ عملية التوليف إذل ذبميع اللقطات الفيلمية أك التجميع  اإللكًتكين للمادة ادلصورة لربنامج معُت عن طريق 
، كىي اختيار كترتيب اللقطات ادلصورة، كفقا لتسلسلها كترتيبها ادلوضوعي  (Montage)نتاج و ما يسمى ادل

 (2) دل ادلعٌت اخلاص الذم تعرب عنو اللقطات.خللق تأثَت يف مطلوب أك معٌت إضايف معُت قد يتعادلطلوب، 
 

 
 

                                                 
 .022ادلرجع نفسو، ص( 1)
 .029-020، ص0252، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة، جدة، فن الخبر الصحفيفاركؽ بوزيد،  (2)



 لثل الثاـــــالفص العمــــــــــــــــــــــل التلفزيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                  
 

 

216 

 
 المونتاج:  .4

 يستخدـ التلفزيوف نوعُت من ادلونتاج فيلمي كإلكًتكين.
 المونتاج الفيلمي:  . أ

طات غَت ادلطلوبة أك غَت الصاحلة، مث ترتيب كذبميع ما تبقى من تقطع أجزاء الفيلم إلبعاد اللقكيعٍت 
لقطات كربطها ببعضها، مع مراعاة تسلسل ادلوضوع، كفقا للنص ادلكتوب كالشخص الذم يقـو هبذه ادلهمة ىو 

 دبساعدة معد الفلم. ( Montour )مؤلف األفبلـ  أك ادلونتَت
 مونتاج الفيديو )االلكتروني(  ب.

 كىو نوعاف: 
     : الذم يتم عند إذاعة الربنامج على اذلواء مباشرة من داخل األستوديو المونتاج الفيديو المباشر 

الذم ؽلكننا من ( Suitch)  كذلك بواسطة احملوؿ، SNGأك بواسطة كحدات النقل اخلارجي
إلشارات الداخلة لو بسهولة كما ؽلكن اختيار الصوت ادلصاحب ا اختيار أم إشارة مرئية من

 للصورة احلية.
تنفيذ تعليمات ادلخرج الذم يتابع الصور كاللقطات على الشاشات أمامو ( Suitcher) كيتوذل الفن 
 ( كادلتصلة دبصادر الصورة. Monitour)  أجهزة الرؤية

حيث يتم نقل الفقرات ادلطلوبة من  VIRللربامج ادلسجلة على شرائط الفيديو  المونتاج اإللكتروني: 
 شريط آخر، كيتميز بالسرعة كالدقة، كلكنو يتطلب كحدات غالية الثمن دلونتاج الفيديو 

 (Vidéo Production Appardus .) 

 (1) .كؽلكن إضافة ادلؤثرات اإللكًتكنية أثناء ادلونتاج، مثل : القطع، ادلزج اإلختفاء الطهور التدرغلي
 أستوديو التلفزيون:  .5

البد للمخرج ككاتب النص ككل فريق اإلنتاج التلفزيوين أف يكوف مهم  هبندسة األستوديو التلفزيوين كأنواعو 
 كخصائصو كأجهزتو كملحقاتو ، كمن ىذه : 

 الببلتو )ستوديو التصوير(. -
  .الغرفة الفنية -
 الصوت.مراقبة  -
 مراقبة الكامَتا. -
 أجهزة الرؤية. -
 (1) .نمايسيلالت -

                                                 
 .52 – 55، دار الفكر العريب، القاىرة، صالمدخل إلى فنون العمل التلفزيونيزلمد معوض،  ( 1)
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 اإلضاءة:  .6
، كذلذا كاف من الضركرم توفَت  عليها جودة الصورة التلفزيونية أىم عناصر اإلنتاج يف التلفزيوف كاليت تعتمدمن 

من حيث األلواف غلب أف تتفق شدة  ع مراعاة األجساـ ادلراد تصويرىااإلضاءة البلزمة كتوزبعها بشكل مناسب م
 وء اإلضاءة قد يفسد ادلشهد كاللقطات .اإلضاءة ك نوعيتها مع اللقطات كادلشهد ادلطلوب، ذلك أف س

كعمل موزع اإلضاءة شاؽ كمضن، ػلتاج إذل فهم كامل دلعدات اإلضاءة كأنواعها ادلتباينة، كغلب أف يكوف على 
، كادليكركفونات تدراية كاسعة بااللكًتكنيات، خاصة ما يتصل باالستيديو التلفزيوين كمكوناتو، كتشغيل الكامَتا

 كهربائي. كأنواع التيار ال
 كىذا ال يكتمل العمل التلفزيوين بدكهنا، كتتمثل فيما يلي :  الخدمات اإلنتاجية : .2

 يكور دال -
 األكسيسوار. -
 ادلاكياج. -
 كسائل اإليضاح. -
 األزياء.  -
 األثاث . -
 اخلطوط. -

  :العناصر البشرية األساسية 
إذل متطلبات إنتاج الربنامج التلفزيوين السابقة الذكر ػلتاج األمر أيضا إذل تضافر جهود عدد آخر  كباإلضافة

 من العناصر البشرية ك ىي: 
 ادلذيع . -
 قارء النشرة.  -
 مقدـ برامج ادلنوعات. -
 ادلصور. -
 ادلنادل. -
 عامل ادليكركفوف. -
 عامل ادلوسيقى. -

                                                                                                                                                         
 .58فاركؽ ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص ( 1)
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 مشرؼ اإلضاءة.    -
 ادلنتج.    -
 مساعد اإلنتاج.  -
 فن الصوت . -
 (1) االستيديو. مدير -
 مسؤكؿ عن ادلزج . -
 مراقبة النص. -
 مشرفة ارتداء ادلبلبس. -

  البرنامج التلفزيوني بثالثة مراحل أساسيةخطوات تمر و  : 
 مرحلة ما قبل اإلنتاج مرحلة اإلنتاج مرحلة ما بعد اإلنتاج. 

 : مرحلة ما قبل اإلنتاج .المرحلة األولى
 كمعاينة ادلواقع ك تشتمل العناصر اآلتية: كىي فًتة التحضَت 

يستطيع ادلعد من خبلؿ ادلعايشة الكاملة للوقائع احمليط بو كإحساسو  اختيار الفكرة وتحديدىا: .0
دبشكلتو كقضاياه ك اىتماماتو أف يلمح األفكار اليت تتناسب مع سياؽ الربنامج الذم يعده كتعترب 
ادلتابعة الدائمة لوسائل اإلعبلـ ادلختلفة كالقراءة للكتب ادلختلفة كالدراسات ركافد مهمة خللق أفكار 

ة بيد ادلعد . كالبد للفكرة ادلختارة أف هتم اجلمهور ادلستهدؼ كنثَت انتباىو كتبلمس مشكلتو جديد
كأف تكوف الفكرة أخبلقية كىادفة دبعٌت أف ربًـت أخبلقيات اجملتمع كقيمو كعاداتو ككذلك من أىم 

كتبلمس  العناصر الفكرة أف تكوف جديدة كمبتكرة كجذابة كبسيطة دبعٌت غرب معقدة، زبدـ اذلدؼ
 الواقع كتراعي قيم اجملتمع كما سبق كذكرنا.

: كىو يشمل احبث ادلعلومايت كادليداين، كحصر كافة ادلستجدات حوؿ ادلوضوع ،ك العمل  اإلعداد .9
 على ابتكار كل ما ىو جديد .

كتشمل الفكرة الرئيسية، إسم الربنامج، نوع الربنامج، القالب الفٍت، ادلقدمُت   إعداد خطة العمل: .2
 (2) الضيوؼ، ادلواضيع، الفقرات، ادلدة، عدد احللقات ، اجلمهور ادلستهلك ،جدكؿ اإلنتاج الزمٍت.

 يعرؼ كتاب كمعدك  الربامج التلفزيونية شكلُت للسيناريو التلفزيوين:  كتابة السيناريو: .2

أكذلما النصوص الكاملة: فهي اليت تستخدـ يف الربامج الدرامية عادة حيث يكوف بوسع الكاتب أف يتحكم يف  
 كل عناصرىا كػلدد كافة تفاصيلها من البداية حىت النهاية . 

                                                 
 .55ادلرجع نفسو، ص( 1)
 .022 - 022، ص 0222نواؿ زلمد عمر، فن صناعة اخلرب يف اإلذاعة كالتلفزيوف، دار الفكر العريب، القاىرة،  (2)



 لثل الثاـــــالفص العمــــــــــــــــــــــل التلفزيونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي                                                                  
 

 

219 

 ، كيف ىذا النوع ال يستطيع الكاتب أك معد الربنامج أف يتحكم يف كلالغَت كاملةأما الشكل الثاين فهو النصوص 
عناصر الربنامج، ك من مث ادلطلوب منو على رلرد ربديد اخلطوط الرئيسية للربنامج ك النقاط كاجلوانب اليت يلتـز هبا 

 األشخاص ادلشاركوف فيو.
كيتم يف كتابة السيناريو التخيل الكامل لشكل الربنامج بكامل عناصره ادلكتوبة على الواقع سباما كأنك تراه على 

 (1) كالصوت كالصورة ، كادلؤثر كالنقلة كادلشهد .الشاشة كيشمل النص 
 

 : مرحلة اإلنتاج. المرحلة الثانية
 : كىي مرحلة التنفيذ الفعلي كتشمل

 إعداد موقع كديكور كربديد كوادر التصوير.  
 زبطيط كتصميم كتنفيذ اإلضاءة اليت تساىم يف بناء ادلشهد البصرم، كإثراء لغة الربنامج، كربقيق أىدافو.  
فيذ عملية التصوير: كىي لغة التلفزيوف يف التعبَت عن الرسالة اإلعبلمية أك الفنية كىو الفن الذم يقـو تن 

جبدب انتباه ادلشاىد كالسيطرة على حواسو. كيهدؼ التصوير الناجح ادلتميز إذل خلق رؤية مؤثرة كجذابة 
ورتو، ألف قوة الربنامج كإمتاعو دلوضوع التصوير كالشيء الذم نصوره كليس رلرد التعرؼ عليو أك نقل ص

 كتأثَته ال تأيت شلا نصوره بل كيف نصوره.
كيف تنفيد عملية التصوير تربز مهنة ادلخرج كدلساتو الساحرة يف استخداـ عناصر اللغة البصرية ، للتعبَت  

 عن رسالة الربنامج كأىدافو .

 مثال: اختالف زاوية التصوير 
سبيل ادلثاؿ فإف زاكية التقاط الصورة يف الكامَتا بارتفاعها كاطلفاضها تعطي معاين سلتلفة، كمن  على 

 ذلك مثبل: 
اللقطة ذات الزاكية ادلنخفضة للشخص تظهره أكثر طوال كرلاال كقوة، كتعزز من سيطرتو داخل  .0

 اللقطة.
ره أقل من حجمو لقطة ذات زاكية مرتفعة : حيث توضع الكامَتا أعلى شخص ادلصور تظه .9

الطبيعي، كتعطي ظبل من ضعف ادلوقف كاذلزؽلة كىكذا يف سائر أدكات اللغة البصرية ادلعربة يف 
 صناعة التلفزيوف. 

 : مرحلة ما بعد اإلنتاج كيف ىذه ادلرحلة ذبرل العمليات اآلتية: المرحلة الثالثة
 تفريغ اللقطات ادلصورة كفهرستها ك كتصنيفها ك االختيار من بينها  
 تنفيذ ادلونتاج جبمع اللقطات ادلطلوبة يف الصيغ ادلتتالية حسب السيناريو . 

                                                 
، 9002للتلفزيوف كاإلذاعة ككسائل اإلعبلـ احلديثة، دار الفكر اجلامعي، اإلمارات العربية ادلتحدة، ركبرت مليارد، تر مؤيد حسن فوزم، الكتابة  (1)

 .22ص
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 تسجيل نص التعليق.  
 تسجيل ادلؤثرات الصوتية كادلوسيقى التصويرية. 
 مزج الصوت. 
 استخداـ اجلرافيك مثل كتابة أمساء متحدثُت. 
 . البث. النسخ 

فكل عنصر من ىذه العناصر لو قوعد فنية كإبداعية خاصة، كلغة أدا شليز تصنع الفرؽ بُت سلرج ، كبُت برنامج 
 (1)كبرنامج. 

 المطلب السادس: معايير وعوامل نجاح البرنامح التلفزيوني 
 مقومات نجاح البرنامج التلفزيوني:  .1

نامج البد من معرفة عوامل صلاحو للعمل هبا كعلى ضوئها، كمعرفت رب كللوقوؼ على مقومات صلاح ال
مواصفات عنصرم الصوت كالصورة كإمكانياهتا، للعمل على إستغبلذلا ككذلك ربديد ماه ك الربنامج الناجح كما 
ىي صفاتو؟ للعمل أف يكوف الربنامج الذم نكتبو متصف بصفاتو. ماىي صفاتو؟ كما البد من معرفة معايَت 

 احو، لتحديد مستول ىذا النجاح. صل
 نجاح البرنامج التلفزيوني:  معايير .2

ادلعيار الرئيسي لقياس درجة الربنامج، ىو يف درجة ربقيقو لؤلىداؼ احملددة لو يف الشرػلة ادلراد االتصاؿ هبا 
 مستواىا األعلى ادلستقبل بواسطة معلومات اليت ربتويها الرسالة، فكلما اقًتاب الربنامج من الوصل بأىدافو إذل

فإف ذلك يعٍت الربنامج  يقًتب من مستويات النجاح العليا أما ادلعايَت األخرل مثل إستمرار الربنامج للدكرات 
التكوينية كثَتة أك متابعة الربنامج من قبل أعداد كبَتة من ادلشاىدين كاليت تعرؼ بواسطة اإلستفتاءات أك 

ا معايَت قد تدؿ على النجاح كلكنها يف أحسن أحوذلا ال ربدد مستول اإلتصاؿ، أك ادلشاركة يف الربنامج فإهن
النجاح، ألف إستمرار الربنامج عرب زمن طويل قد يعود إذل الرغبات ك منافع شخصية ليستللعملية دكر فيها، كأف 

لو. بل أحيانا  متابعة الربنامج من قبل أعداد كبَتة من ادلشاىدين قد يصاحبو جنوح الربنامج عن األىداؼ احملددة
  (2) ىناؾ برامج ػلقق أىداؼ سلالفة لؤلىداؼ اليت كانت موجودة من عملية أنتاجها.

كاف ادلعيار الرئيسي الذم يقيس مستول صلاح الربنامج، ىو مستول ربقيق أىدافو احملددة سلفا    إذا ... إذا
 كيف يكوف الربنامج زلققا ألعلى مستول شلكن من األىداؼ؟ كبعبارة أخرل ما ىي عوامل صلاح الربنامج؟ 

 :عوامل نجاح البرنامج .2
عبلـ ادلرئي إلىناؾ اعتقادات شائعة حوؿ أسباب صلاح الربنامج عند الكثَت من العاملُت ادلتخصصُت يف ا 

كادلسموع، كليست خباطئة كلكنها سبس أجزاء من احلقيقة العلمية فمنهم من يعتقد أف صلاح الربنامج  يعتم على 

                                                 
 .22زلمد معوض إبراىيم كبركات عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
 .22 - 25ادلرجع نفسو، ص (2)
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حا كذلك إلىتماـ اجلمهور كاسع يف ىذا ادلوضوع ادلوضوع فمثبل، أف أم برنامج يعٍت بالرياضة سيكوف برنارلا ناج
كمنو من يعتقد أف أم موضوع لو عبلقة هبمـو الناس سيكوف ناجحا )برنارلا ناجحا(، كمنهم من يعتقد أف تقدًن 
ادلعلومات اليت يريدىا ادلستقبل )ػلتاجها( سينتج برنامج ناجحا ، ك منهم من يعتقد أف طريقة عرض الربنامج ىي 

اح الربنامج، كدبجرد استذكار سريع لكثَت من الربامج الرياضية ككثَت من الربامج اليت هتتم هبمـو الناس تيسر يف صل
ككثَت من الربامج اليت تقدـ ادلعلومات اليت ػلتاجها ادلستقبل ، ككثَت من الربامج اليت كانت ذات طرؽ عرض 

لت، كالسبب ىو اف الربنامج الناجح يعتمد على جيدة، سيعلمنا ىذا االستذكار بأف كثَت من ىذه الربامج قد فش
 العوامل التالية ال على عامل كاحد: 

 أعلية ادلوضوع بالنسبة للمستقبل.  
 أف تكوف غايتو من الغايات اليت ينشدىا ادلستقبل. 
 (1 ).اختيار ادلعلومات األنسب من ادلوضوع 
 اختيار الطريقة األمثل .  

 : أىمية الموضوع بالنسبة للمستقبل . أ
عتو، أف أم موضوع ال يهتم بو  ادلستقبل ، أكال ؽلكن إثارة إىتمامو بو سوؼ غلعل ادلستقبل عارفا عن متاب

يو، شلا ػلوؿ دكف ربقيق األىداؼ، لعدـ كصوؿ الرسالة إليو، كالستقطاب ادلستقبل، كىذا يعٍت تولد )النفور( لد
أف يكوف قادرا على إثارة إىتمامو بو منذ اللحظات ؼلتار مصمم الربنامج موضوعا يهتم بو ادلستقبل ،البد من أف 

 (2) كشلتع ثانيا، أك إحداعلا على األقل. ،األكذل، كذلك بإستعارة بأف ادلوضوع مفيد أكال
 أن تكون غايات البرنامج من الغايات التي ينشدىا المستقبل:  . ب

أك نصف ساعة، ليسمع ليس من ادلنطقي أف يكوف أم برنامج قادرا على إجبلس ادلشاىد دلدة ساعة 
كيشاىد أصواتا كصورنا ال ربقق لو أم غاية يريدىا ىو مهما كانت أعلية ادلوضوع بالنسبة لو، إف أعلية ادلوضوع 

 (3) بالنسبة لو تكمن بُت طيات الغايات اليت ػلققها ىذا ادلوضوع لو، كليس من الضركرم أف سبنحو الفائدة.
 اختيار المعلومات األنسب من الموضوع: ج. 

، فليس من ألم موضوع، بسيطا كاف أـ معقدا، معلومات كثَتة كلو زكايا كثَتة ؽلكنو النظر إليو من خبلذلا
، كىي ت اليت ستحصل عليها من ادلراجع كاملة، مهما كانت عبلقتها قوية بادلوضوعماالضركرة أف تضخ ادلعلو 

 (4 ).قيق األىداؼ فقط، كزبلص من ادلعلومات الزائدةادلعلومات اليت تؤدم إذل رب
 إختيار األسلوب األمثل: د. 

 كيكوف كاآليت:

                                                 
 .55كـر شليب، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
 .52ادلرجع نفسو، ص(2)
 .22، ص 0252فن الكتابة للراديو كالتلفزيوف، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة، جدة، كـر شليب، ( 3)
 .085، مرجع سبق ذكره، صالرحييب زلمود (4)
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 أف يكوف دقيقا ككاضحا. 
  أف يكوف متنوعا. 
 (1) أف تنقل من ادلعلـو إذل اجملهوؿ. 
 أف تنقل من احملسوس إذل اجملرد. 
 أف تنقل من البسيط إذل ادلعقد. 
 زبتار التقنية ادلناسبة ألسلوب التقدًن. أف 
 (2) أف يستغل كافة إمكانيات العرض. 

إف للصورة السينما توغرافية كاليت أصطلح على تسميتها باللقطة، مواصفات سبنح إمكانيات ىائلة يف تقدًن 
 أعقد ادلعلومات بطريقة مبسطة كتتمثل ىذه ادلواصفات يف:

 اللقطة مرئية. 
 ترينا ما ال نقدر على رؤيتو عن طريق أعيننا. اللقطة 
 اللقطة تتجاكز الزماف كادلكاف. 
 إمكانية إعادة استخداـ اللقطات. 
 (3)اللقطة ذلا ميزة إثارة اإلنتباه كالًتكيز. 

 العالقة بين عوامل النجاح البرنامج التلفزيوني: .4
تأثَت متبادلة، فكل عوامل من العوامل يؤثر من اجلدير بالذكر أف بُت عوامل صلاح الربنامج التلفزيوين عبلقة 

كيتأثر بالعوامل األخرل، كما أف كل ناتج من نواتج ىذا التأثَت ادلتبادؿ بُت أم عاملي يؤثر كيتأثر بالعوامل 
 األخرل، كنواتج تأثَت بعضها على بعض أيضنا.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .000ركبرت مليارد، ترمجة مؤيد حسن فوزم، مرجع سبق ذكره، ص (1)
 .28-22فاركؽ ناجي زلمود، مرجع سبق ذكره، ص (2)
 .050-050ذكره، صكـر شليب، مرجع سبق  ( 3)
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 يوضح  العبلقة بُت عوامل صلاح الربنامج ( :13الشكل رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 متى يكون البرنامج ناجًحا؟ .8
          يكوف الربنامج ناجح إذا حقق األىداؼ اليت أنتج من أجلها كىذه األىداؼ إما أف تكوف ذبارية حبت

 نامج زلققا ألىدافو كناجحا؟ أك فكرية أك مزيج من التجارية كالفكرية، كلكن ... كيف يكوف الرب 
 (1)"يكوف الربنامج ناجحنا عندما يكوف ذك فعالية كتأثَت".

 وكيف يكون البرنامج ذو فعالية وتأثير؟ .5
ليها، ليمر بادلستقبل يكوف الربنامج ذك فعالية كتأثَت عندما يستخدـ عوامل النجاح، اليت مت التعرؼ ع

 بأربعة مراحل كىي:
كىو أف يكوف الربنامج قادرا على دعوة ادلستقبل بعد ربديد طبيعتو كنوعو، كهتيئتو  األولى: االستقطاب:

 2إلستبلـ الرسالة.

                                                 
 .050ادلرجع نفسو، ص ( 1)
(2 )

 .005زلمد معوض إبراىيم كبركات عبد العزيز، مرجع سبق ذكره، ص 

 

 اختيار الطريق األمثل

أىمية الموضوع 
 بالنسبة للمستقبل

المالئمة بين 
غايات المستقبل 
 وغايات البرنامج

 اختيار المعلومات األنسب من الموضوع

 .1997كـر شليب اإلنتاج التلفزيوين كفنوف االخراج دار الشركؽ للنشر كالتوزيع كالطباعة، جدة،   المصدر:
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كىو أف يبقى الربنامج ادلشاىد مشدكدا إليو، يتشوؽ إذل متابعتو حىت هنايتو الثانية: الشد والتشويق: 
كيبلحظ أف لوسائل اإلستقطاب دكرا كبَتا يف ذلك، إال أف أىم ىذه الوسائل ىو العمل على توفَت عوامل صلاح 

احو سيجعل الربنامج، فلردبا تقـو ىذه الوسائل بإستقطاب ادلستقبل، إال أف الربنامج الضعيف يف عوامل صل
 ادلستقبل يف نقطة ما من الربنامج، متحوال من الشد كالتشويق إذل النفور الذم غلعلو عازفا عن متابعة بقية الرسالة.

 الثالث: التعاطف و االقناع العقلي       
تغيَت ك أف غايات أم رسالة، دبا فيها الربنامج التلفزيوين ، ىي اما زرع قناعة جديدة يف ذىن ادلستقبل ، إ

ك أ، تتم ، اال عرب التعاطف مع الفكرة قناعة خاطئة، اك تعزيز "تثبيت" قناعة صحيحة ك أم من ىذه الغايات ال
. مع ط فيو اف نقدـ افكار ك ادلعلوماتاالفكار ك ادلعلومات ادلقدمة من خبلذلا اكال ، مث االقناع العقلي،  كال يشًت 

اىُت ادلنطيقية اك العقلية، خصوصا يف حالة استخداـ االساليب غَت ضركرة ذلك ،مدعمة بالوثائق ك احلجج ك الرب 
 ادلباشرة.

 كيف ينتقل البرنامج بالمستقبل إلى مرحلة التعاطف و االقناع العقلي؟
 يكوف الربنامج قادرا على ادلركر بادلستقبل يف ىذه ادلرحلة عرب عوامل النجاح هبا من خبلذلا.

 و السلوكالرابعة: التغيير في التفكير    
 ىو معيار ربقيق االىداؼ؟ ادلرجوة منو، كلكن ما لؤلىداؼعرفنا اف معيار صلاح الربنامج ىو يف ربقيق 

اف معيار ربقيق االىداؼ ىو يف تغيَت التفكَت الذم ػلدثو يف ذىن ادلستقبل باالذباه احملدد لو ، كمعيار ذلك، ىو 
 يَت الذم احدثو يف تفكَته.التغيَت الذم ػلدثو يف سلوؾ ادلستقبل، نتيجة للتغ

كمثاؿ ذلك ، رؤية الشباب يرتدكف نفس مبلبس البطل ، اك ادلغٍت اك تقليده يف قصة شعره اك على عكس 
ذلك ، رؤية ازدياد الشباب يف اجلوامع ليؤدكف الصبلة بعد موجهة اعبلمية صنعتها قناة اسبلمية ، قامت هبا 

 عة االؽلاف الفطرم يف قلوب الشباب ادلسلمُت .ادلوجات االعبلمية اليت كانت اىدافها زعز 
لذلك على الربنامج اف ؽلر بادلستقبل يف مرحلة التغيَت يف التفكَت اك تعزيز التفكَت الصحيح الذم ينتج تغيَتا يف 

 (1)السلوؾ اك تعزيز للسلوؾ الصحيح.
 
 
 

  

                                                 
 .992زلمد مجعة غباشي، مرجع سبق ذكره، ص( 1)
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 الفصل:  الصةخ
العمل اإلعبلمي، كالربنامج التلفزيوين جزء منو، عمل نستنتج من رلمل ما تطرقنا إليو يف ىذا الفصل، بأف 

إبداعي كاإلبداع يعيٍت اإلتياف باألمر اجليد ادلفيد، فبلكجود دلعادلة يكوف اإلبداع يف أحد طرفيها، كالفشل يف 
ف كجدت مثل ىذه ادلعادلة، فذلك يعٍت أف على العاملُت يف ىذا النوع من اإلعبلـ، كمنهم  طرفها اآلخر، كإ

 أنفع  كمقدمي الربامج التلفزيونية، أف يتخذكا من كتابة "عرض حاؿ" مهنة ذلم، ألهنم يف ذلك سيكونوف كتاب
 كإذا دل ينفعوا، فسوؼ ال يؤدم عملهم يف اإلعبلـ إذل اخلسارات الكبَتة يف اجلهد كالوقت كادلاؿ كالطاقات. 

 
 
 
 



 

 

 اإلطــــــــــار التطبيقـــــــــــــــــي 
 



 

 

 

 الفصل الرابع: 
 اإلطار التطبيقي للدراسة
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 أوال: عرض البيانات وتحليلها

 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير الجنس:  (1
 

 النسبة المئوية التكرارات الجنس
 %43 43 ذكر
 %66 66 أنثى
 %011 011 اجملموع

 
% 43فردا بنسبة  43ادلتعلقة بتوزيع العينة حسب متغري اجلنس إىل أن  (11)تشري معطيات اجلدول رقم 

% من العينة زلل الدراسة إيناثا ومنو نستنتج أن أعلى نسبة يف 66فردا بنسبة  66ىم من الذكور يف حني صلذ 
 نسبة اإليناث وىذا راجع إىل طبيعة اجملتمع اجلزائري الذي تعد أغلبيتو إيناثا.

 
 أفراد العينة حسب متغير السن:جدول يمثل توزيع  (2
 

 السنة التكرار الفئات
 %26 26 سنة 22أقل من 

 %61 61 سنة 26-22من 
 %011 011 اجملموع

 
% 61والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري السن يتضح أن نسبة  (12)من خالل اجلدول رقم 
% اليت دتثلها الفئة العمرية أقل من 26سنة دتثل ادلرتبة األوىل، تليها نسبة  26-22اليت دتثلها الفئة العمرية  من 

ثر دتثلها الفئة %. فنجد أن النسبة األك03سنة بنسبة  26سنة، وتليها الفئة العمرية اليت دتثل أكثر من  22
 سنة وىذا راجع إىل أهنا تتناسب مع أعمار الطلبة اجلامعيني.   26-22العمرية من 
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جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير حجم الوقت الذي يقضيه الطالب أمام التلفزيون في  (3
 اليوم من طرؼ الطالب الجامعي: 

 

 النسبة المئوية اتالتكرار  تختيارتاإل
 %7 7 ساعةأقل من 

 %59 59 اس3إلى 1من 
 %23 23 سا 4أكثر من 
 %011 011 اجملموع

 

 

الطلبة اجلامعيني  حجم مشاىدةوالذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب  (13)من خالل اجلدول رقم 
 7% دتثل 7ساعات، وتليها نسبة  4% يشاىدون التلفزيون أكثر من  96فردا بنسبة  99للتلفزيون يف اليوم أن 

 أفراد يشاىدون التلفزيون يف اليوم أقل من ساعة.
 .تصنف العينةساعات أي  4ومنو صلد أن نسبة كبرية من العينة تشاىد التلفزيون من ساعة إىل 

 4ىم األكثر مشاىدة للتلفزيون من ساعة إىل  %99اجلدول، يظهر بأن أفراد العينة بنسبة  من بيانات
ساعات وىو حجم معترب إذا ما ربطناه بعالقة الطالب يف استغالل وقتو يف الدراسة اليت تتطلب جهدا ومثابرة، أما 

جم الساع  القوم  ساعات، ويشكل ىذا احل 4ديضون وقتهم ألكثر من  %23يقارب نصف ىذه النسبة أي 
 إفراطا وحالة مرضية يف الطالب خاصة إذا كانت ادلتابعة ىذه يف دورة التحضري الدراس .
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 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير درجات مشاهدة التلفزيون من قبل الطلبة الجامعيين: (4

 
 النسبة المئوية اتالتكرار  تختيارتاإل

 %43 43 دائما
 %09 09 نادرا
 %48 48 أحيانا
 %011 011 اجملموع

 
طالب اجلامع ، يتضح أن والذي يوضح درجات مشاىدة التلفزيون من قبل ال(14)خالل اجلدول رقم من 

على التوايل، أي ما  %34و %48درجة مشاىدة فئة الطلبة عينة الدراسة للتلفزيون قائمة بني أحيانا ودائما أي 
 ، %09فردا بنسبة  09على التوايل، أما نادرا فتمثل فردا  34فردا و 48يعادل 

 ومنو نستنتج أن درجات مشاىدة التلفزيون من قبل الطلبة اجلامعيني تكون بدرجة متوسطة. 
 

 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير األوقات المفضلة لمشاهدة التلفزيون. (5
 

 يةئو النسبة الم اتالتكرار  أوقات مشاهد التلفزيون
 %42 42 الفرتة الصباحية
 %68 68 الفترة المسائية

 %011 011 اجملموع
 
 

والذي يوضح توزيع العينة حسب األوقات ادلفضلة دلشاىدة التلفزيون لدى  (15) من خالل اجلدول رقم
ديثل وقت مشاىدة الطالب اجلامع  يف الفرتة ادلسائية، تليها  %68فردا بنسبة  68الطالب اجلامع ، نالحظ أن 

 ديثل وقت ادلشاىدة يف الفرتة الصباحية. %42فردا بنسبة  42
ومنو نستنتج أن أكثر من نصف العينة تفضل مشاىدة التلفزيون يف الفرتة ادلسائية رمبا أهنا الفرتة األنسب 

 للتفرغ دلشاىدة التلفزيون.
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 يع أفراد العينة حسب متغير طبيعة البرامج التي يشاهدها الطالب الجامعي:جدول يمثل توز  (6
 

 يةئو النسبة الم اتالتكرار  البرامج التلفزيونية
 %65 65 فالمأ

 %29 29 دينية
 %94 94 إخبارية
 %49 49 رياضية
 %49 49 ترفيهية
 %011 011 اجملموع

 
يوضح توزيع أفراد العينة حسب طبيعة الربامج اليت حيرص الطالب  الذي(16)من خالل اجلدول رقم 

يشاىدون األفالم، وى  أكرب نسبة وذلك دلا تزخر  %69فردا بنسبة  69اجلامع  على مشاىدهتا، نالحظ أن 
بو الشاشة العربية من أفالم يف ظل تعدد القنوات ادلتخصصة يف بث األفالم سواء العربية أو األجنبية، تليها 

، وتليها %49أي يف ادلرتبة الثانية، وأخذت الربامج الرياضية والرتفيهية ادلرتبة الثالثة بنسبة  %94ألخبار بنسبة ا
 ، كوهنا برامج مفيدة ذلا قيم اجيابية على الطالب اجلامع .%29الربامج الدينية يف ادلرتبة  الرابعة بنسبة 

أكثر من ادلضامني درامية الدلضامني السنمائية أو ومنو نستنتج أن الطلبة اجلامعيني تبقى تستهويهم ا
 األخرى. 
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جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير مدى مساهمة البرامج التلفزيونية في تنمية اللغة  (7
 الرسمية للطالب الجامعي:

  

 النسبة المئوية اتالتكرار  اإلتختيارات
 %78 78 نعم
 %22 22 ال

 %011 011 اجملموع
 

 

( الذي يوضح توزيع أفراد العينة حس  متغري مدى مسامهة الربامج 17اجلدول رقم )من خالل  
 فردا يوافقون على أن الربامج 78أي  %78التلفزيونية يف تنمية اللغة الرمسية للطالب اجلامع  يبني لنا أن نسبة 

 
 %22، ويف ادلقابل صلد نسبة -العينةأفراد –التلفزيونية تساىم وبشكل كبري يف تنمية اللغة الرمسية لدى الطالب 

 فردا يرون بأن تلك الربامج ال تساىم يف تنمية لغتهم الرمسية. 22أي 
تساىم الربامج التلفزيونية يف تنمية لغتهم الرمسية  %78ومنو نستنتج أن معظم أفراد العينة أي بنسبة  

هم احمللية يف تقدمي الرسالة اإلعالمية وانعكاس ذلك مقدم  الربامج التلفزيونية على لغت وىذا راجع دلدى اعتماد
 -ادلتلق –على الطالب اجلامع  
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جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير تأثير البرامج التلفزيونية في تنمية السوكيات اإلتصالية  (8
 لدى الطالب الجامعي.

تأثير البرامج التلفزيونية في 
 تنمية السلوكيات اإلتصالية 

 الخيرات

 النسبة المئوية اتالتكرار 

 %85 85 أصبح اجتماعيا
 %7 7 منعزال

 %0 0 عنيد يف تصرفو
 %7 7 أخرى
 %011 011 اجملموع

 
ديثل توزيع أفراد العينة حسب متغري تأثري الربامج التلفزيونية يف تنمية  (18)رقم  من خالل اجلدول

من الطلبة كان تأثري الربامج  %89أن األغلبية الساحقة بنسبة صلد ، السوكيات اإلتصالية لدى الطالب اجلامع 
أي إجيابيا، يف حني مل يكن التأثري يف الطلبة يف اجلانب اإلنعزايل إال بنسبة  إجتماعيا التلفزيونية يف تنميط سلوكاهتم

تثقيف شرحية واسعة ثقافة بعيدة كل البعد ، كما كشف اجلدول بأن الربامج التلفزيونيةسامهت بشكل كبري يف 7%
أثري يف تغري السلوك ،مل يكن الت %7عن القيم و ادلبادئ اإلسالمية )التغريب( وكانت نسبة ىذه الفئة تقدر ب 

 .%0إىل سلوك عنيد إال بنسبة 
من ىذه ادلعطيات اإلحصائية يظهر بأن الربامج التلفزيونية منت بشكل إجيايب اجلانب اإلجتماع  يف 

 سلوكات الطلبة ادلعنيني بالعينة.
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جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير مساهمة البرامج التلفزيونية في تنمية الجانب المعرفي  (9
 لدى الطالب الجامعي: 

 

مدى مساهمة البرامج في 
 تنمية الجانب المعرفي 

 النسبة المئوية اتالتكرار 

 %38 38 سامهت بشكل كبري
 %51 51 ساهمت بشكل قليل

 %0 0 ال تساىم
 %011 011 اجملموع

 
تظهر البيانات ادلدونة يف اجلدول بأن مسامهة الربامج التلفزيونية يف تنمية (19)رقم  من خالل اجلدول

عن نسبة  %4وى  تزيد مبقدار  %90كانت بشكل قليل ودتثلت يف نسبة   اجلانب ادلعريف لدى الطالب اجلامع 
ادلسامهة بشكل كبري يف تنمية اجلانب ادلعريف لدى الطلبة جبامعة قادلة ونعين أن معدل ادلسامهة بشكل كبري بلغت 

 %0، أما عدم مسامهة الربامج  التلفزيونية يف تنمية اجلانب ادلعريف لدى الطالب اجلامع  فلم دتثل إال نسبة 3%
و فإن مسامهة الربامج التلفزيونية يف تنمية اجلانب ادلعريف لدى الطالب وى  ضعيفة إىل حد إمكانية إمهاذلا، وعلي

 اجلامع  بشكل كبري كادت أن تضاى  تلك ادلتعلقة بادلسامهة بشكل قليل شلا يعد مسامهة متوسطة.
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 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير دوافع مشاهدة البرامج التلفزيونية. (11
 

 النسبة المئوية اتالتكرار  الخيارات 

 %81 81 المواضيع
 %17 17 ادلؤشرات الصوتية
 %04 04 مقدم  الربامج

 %011 011 اجملموع

 
 ادلتعلقة بتوزيع أفراد العينة حسب متغري دوافع مشاىدة الربامج التلفزيونية (11)تشري معطيات اجلدول رقم 

من أفراد العينة حيبذون متابعة الربامج التلفزيونية وفقا دلواضيعها وىو اىتمام طبيع  لدى ادلشاىد  %81صلد أن 
ألهنا تعاجل يف الغالب مواضيع تتعلق حبياتو اإلجتماعية أو ادلهنية أو الوظيفية وأخرى سياسية، رياضية....إخل،  

يف التلفزة، وقد تبني أن فئة الشباب تتجو دلتابعة ادلواضيع  وعليو كان اجتاه العينة دييل كثريا إىل ادلواضيع ادلربرلة
الرياضية برامج ذات العالقة بادلوضة والحظنا أيضا أن شرحية واسعة من النساء الشابات يولني إىتماما كبريا 

ربامج اليت تتأثر بادلؤشر الصويت عند مشاىدة ال -شرحية العينة–دلواضيع الطبخ، وقت احللويات ، أما ادلهتمني 
، يف ادلقابل تتأثر شرحية من ادلشاىدين مبقدم  الربامج على حساب %7ية فتمثل أضعف نسبة وى  تلفز ال

ضلو ادلواضيع،  %81إمجاال نتيجة العينة واجتاىا دائما بنسبة  %04ادلواضيع وادلؤشرات الصوتية وذلك مبعدل 
 ة يف الدراسة يف العمل ويف إدارة الشؤون ادلنزلية. وقد يكون ذلك راجعا إىل فوائدىا يف رلال اختصاص أفراد العين
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 جدول يمثل توزيع افراد العينة حسب متغير التأثيرات السلبية للبرامج التلفزيونية. (11

 

التأثيرات السلبية للبرامج 
 التلفزيونية

 النسبة المئوية اتالتكرار 

 %48 48 التشجيع على التقليد
 %16 16 إثارة الغرائز

 %21 21 تضعف الوازع الديين
 %08 08 ال تنقل الواقع كما ىو
 %18 18 عادات و تقاليد أخرى

 %011 011 اجملموع
 

نالحظ أن التأثريات السلبية للربامج التلفزيونية لدى عينة الدراسةتتمثل يف  (11)من خالل اجلدول رقم 
 %21أهنا برامج غربية بالدرجة األوىل تدفع إىل التقليد األعمى، تليها نسبة  %38التشجيع على التقليد بنسبة 

للدين يرون بأهنا تضاعف الوازع الديين من خالل أهنا جتمع بني مشاركني من ديانات سلتلفة، مث ال تنقل الواقع  
فعل ، مث تليها زرع ، وذلك ألن ما تبتو ىذه الربامج ال يتوافق ماىو موجود يف الواقع ال%08كما ىو بنسبة 

بيح أشياء مكروىة، وأخريا ألهنا ال تتماشى مع العادات والتقاليد العربية وت %8عادات وتقاليد أخرى بنسبة 
حسب أفراد العينة أهنا تعمل على إثارة الغرائز وىذا راجع دلا يعرض من مشاىد ساخنة ومثرية  %6جاءت نسبة 

 كالعري واالختالط.  ،إضافة إىل أهنا تشجع على القيم السلبية
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 توزيع أفراد العينة حسب متغير تقليد مقدمي البرامج: (12

 
 النسبة المئوية اتالتكرار  تقليدي بعض مقدمي البرامج

 %75 75 نعم
 %29 29 ال

 %011 011 اجملموع
 
الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري تقليد مقدم  الربامج يتضح لنا  (12)من خالل اجلدول رقم  

حياولون تقليد مقدم  الربامج وذلك النبهارىم واعجاهبم هبما، وكذا إىل نقص وعيهم بتبعات  %79أن نسبة 
ئهم ال حياولون تقليد مقدم  ىذه الربامج، وذلك لتعارض سلوكياهتم مع مباد %29ىذا التقليد، أما نسبة 

 والعادات السائدة يف رلتمعهم .
 :الجدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير نوع التقليد (13

 
 النسبة المئوية اتالتكرار  اإلتختيارات

 %54 54 المظهر
 %36 36 السلوك
 %011 011 اجملموع

 
من %93 والذي يوضح نوع التقليد حسب أفراد العينة يتضح لنا أن نسبة( 13) من خالل اجلدول رقم 

 من أفراد العينة حيولون تقليد السلوك  %36أفراد العينة حياولون تقليد ادلظهر )اللباس(، تليها نسبة 
حياولون تقليد مقدم  الربامج التلفزيونية يف ادلظهر  %93ومنو نستنتج أن نصف أفراد العينة أي نسبة  

اإلعالمية، كذلك إعتماد التلفزيون كثريا على تأثري ادلقيد قريبا من ادلتلقني للرسالة وىذا راجع جلعلو للمرء أو 
الصورة اليت تغيب أحيانا عن بعض العناصر ادلهنية األخرى واليت يتوىل تكميلها مساعدون إعالميون خلف الستار 
وى  أىم ميزة يفرتض أن يتصف هبا الصحف  التلفزيوين الناجح بعد السلوك وى  العامل األساس  للنجاح يف 
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من وحدات العينة، وى  نسبة مرتفعة مع أهنا أقل شأنا  %36ائيات حاز اإلىتمام السلوك  على نسبة عامل الفض
 من نسبة اإلىتمام بادلظهر، ألن متابعة سلوك ادلقدم التلفزيوين تكون حني موعد ادلقدم مع ادلدعوين للمقابلة، 

 
 

والسياسية و الدين، وىنا تظهر براعة ادلقدم يف إدارة  وى  برامج عادة يقدمو أىل اإلختصاص يف الفن واإلقتصاد
 القلق والتوتر....(. -االتزان-)اذلدوء احلوار وتتجلى سلوكاتو

وعيو نستنتج بأن الطلبة يف عينة البحث يهتمون اىتماما كبريا بادلظهر لذا ادلقدم ويعريون عناية أقل يسلوك مقدم 
 احلصص التلفزيونية.

 
 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير رغبتهم في المشاركة في تقديم البرامج التلفزيونية:     (14
 

 النسبة المئوية التكرارات اإلتختيارات
 %59 59 تشارك
 %30 30 ال تشارك
 %011 011 اجملموع

  
الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب رغبتهم يف ادلشاركة يف تقدمي الربامج  (14) من خالل اجلدول رقم

% من أفراد العينة يرغبون يف ادلشاركة فيهال ألهنم يطمحون للشهرة والنجومية واكتساب 99يتبني لنا أن نسبة 
 ىذه الربامج، وذلك % من أفراد العينة ال يطمحون يف ادلشاركة يف30مبالغ مالية كوهنا برامج عصرية، تليها نسبة 

 لعدم اقتناعهم هبا، وألهنا تعترب من واقعهم ويرون أهنا مضيعة للوقت وتافهة.
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جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المهارات اإلتصالية الواجب توفرها لدى مقدمي  (15
 البرامج:

 
 النسبة المئوية التكرار الخيارات

 %06 06 ادلهارات اجلسمية
 %23 23 مهارات اإللقاء
 %21 21 مهارات اإلستماع
 %02 20 مهارات احلديث

القدرة على اإلقناع وإليصال 
 الرسالة اإلعالمية 

01 01% 

 %01 01 جذب وإثارة ادلشاىدين
 %011 011 اجملموع

 
نالحظ توزيع أفراد العينة حسب متغري عامل ادلهارات اإلتصالية الواجب  (15)من خالل اجلدول رقم 
 توفرىا لدى مقدم  الربامج.

 
%وى  أعلى نسبة يف التوزيع ادلتعلق مبتغري ادلهارات 24نالحظ أن أفراد العينة يتأثر مبهارات اإللقاء بنسبة 

%، وال ختتلف عنها إال بدرجة 20ينة بنسبة االتصالية الواجب توفرىا تليها مهارة احلديث حيث يتأثر هبا الع
واحدة ادليل دلهارة اإلستماع، ويبدو أن ادلهارة اجلسدية حتوز على نسبة أضعف بادلقارنة مع ادلهارة السابقة ذكرىا 

% من أفراد العينة، أما عن القدرة على اإلقناع واجلذب وإثارة ادلشاىد فسجلنا معا نسبة 06مع تسجيل نسبة 
% للعامل األول، نالحظ أن مهارة اإللقاء والقدرة على اإلقناع إليصال الرسالة 3وق طفيف مبعدل % مع تف21

% ومها يف الواقع شديدي اإلرتباط يف العملية ادلتعلقة بتقدمي 49اإلعالمية رلتمعني يؤثران يف ادلشاىد بنسبة 
 الربامج. 
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 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير تأثير المهارات اإلتصالية على الرسالة اإلعالمية:  (16
 

تأثريها على الرسالة 
 اإلعالمية

 النسبة المئوية التكرارات

 %72 72 بشكل جيد
 %28 28 بشكل ضعيف

 %011 011 اجملموع
 

الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري تأثري ادلهارات اإلتصالية على الرسالة  (16)من خالل اجلدول 
فردا يرون بأن ادلهارات اإلتصالية دلقدم  الربامج  72أي  72اإلعالمية، صلد أن معظم أفراد العينة وبنسبة %

ا تأثر وبشكل جيد يف تلقيهم التلفزيونية مبختلف أنواعها كمهارة احلديث، ادلهارة اجلسدية، مهارة اإللقاء وغريى
 % يرون بأهنا تأثر بشكل ضعيف.28للرسالة اإلعالمية، بينما فئة قليلة بنسبة 

ومنو نستنتج بأن ادلهارات اإلتصالية دلقدم  الربامج التلفزيونية تؤثر بشكل جيد على فعالية الرسالة اإلعالمية اليت 
 يتلقاىا الطالب اجلامع  كمتلق .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الفصل الرابع تطبيقي للدراسةاإلطػػػػػػػػػػػػػػار ال                                                                
 

 

241 

 
 
 
 

 :جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير التأثر بمهارات مقدمي البرامج (17
 

التأثر بمهارات 
 مقدمي البرامج

 النسبة المئوية التكرارات

 %52 52 نعم
 %19 19 ال

 %49 49 نوعا ما
 %011 011 اجملموع

 
% من أفراد العينة تأثرت مبهارات 92تظهر البيانات يف اجلدول نسبة  (17)من خالل اجلدول رقم 

، وإبالء  interviewمقدم  احلصص ادلتمثلة يف ادلهارات اجلسدية واإللقاء وادلهارة يف اإلستماع للمستجوب  
ر مبهارات % فقط بأهنا ال تتأث9األمهية القصوى ذلذه العناصر األساسية يف حقل اإلتصال يف ادلقابل عربت نسبة 

مقدم  الربامج واىتمامهم ينصب حول ادلضمون واحملتوى للرسالة اإلعالمية بالدرجة األوىل وقد تكون نسبة 
% أدلت بالرأي ادلنايف لفكرة التأثر مبهارات مقدم  9% ى  ادلعربة عن ىذا االجتاه. ويبدو بوضوح أن نسبة 49

يف التأثر مبهارات ادلذكورة أعاله، وترتفع نسبة تأثري الطلبة الربامج. شلا سبق يتجلى بأن االجتاه السائد بتمثل 
 % بادلقارنة مع فئة "ال" وفئة "نوعا ما".2مبهارات مقدم  احلصة ب 
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 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤثرات المتعلقة بطريقة عرض البرامج:  (18
 

 المئويةالنسبة  التكرارات مؤثرات متعلقة بالمضمون
السهولة والبساطة في تقديم 

 المادة اإلعالمية
25 25% 

 %07 07 تقنيات الصوت
 %00 00 ديكور شليز ومجيل
 %19 19 طريقة اإلخراج

 %21 21 طريقة تقدمي ادلذيع
القصص زلبوكة بشكل جيد 

 "السيناريو"
01 01% 

 %18 18 قريبة من الواقع
 %011 011 اجملموع

 
الذي يوضع توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤثرات ادلتعلقة بطريقة عرض  (18)من خالل اجلدول رقم 

يقبلون على مشاىدة سلتلف الربامج ويتأثرون مبهارات مقدميها  –أفراد العينة  –الربامج، صلد أن الطلبة اجلامعيني 
ة بالربامج، حيث ركز معظم أفراد العينة على نتيجة عامل طريقة عرض ىذه الربامج كعامل من العوامل ادلرتبط
%، يليها عامل طريقة تقدمي ادلذيع بنسبة 29السهولة والبساطة يف تقدمي ادلادة اإلعالمية يف ادلرتبة األوىل بنسبة 

%، مث يليها عامل 00% مث يليها عامل جاذبية الديكور بنسبة 07% مث عامل تقنيات الصوت بنسبة 21
%، وأخريا عامل 9%، مث يليها عامل طريقة اإلخراج بنسبة 01رتبطة بالسيناريو بنسبة القصص ادلعروضة ادل

%، ومنو فطريقة عرض الربامج التلفزيونية مبختلف أنواعها  8القرب من الواقع ومعاجلة ادلواضيع مبصداقية بنسبة 
 الطلبة اجلامعيني على مشاىدهتم ذلا.  إقبالكانت كعامل ساىم يف 
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 مثل توزيع العينة حسب متغير المؤثرات النفسية المتعلقة بالطالب الجامعي: جدول ي (19
 النسبة المئوية التكرار مؤثرات نفسية 
 %29 29 توجيو السلوك

 %35 35 تطوير فهم الذات
 %01 01 حترير اإلنفعاالت وادلشاعر
 %01 01 مواجهة ادلشاكل النفسية
ادلشاركة الوجدانية مع 

 األصدقاء 
21 21% 

 %011 011 اجملموع

والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤثرات النفسية ادلتعلقة بالطلبة  (19)من خالل اجلدول رقم 
% يقبلون على مشاىدة 49اجلامعيني إلقباذلم على مشاىدة الربامج التلفزيونية، صلد أن معظم أفراد العينة وبنسبة 
اهتم ومقارنتها باآلخرين سواء  سلتلف الربامج ويتأثرون مبهارات مقدميها نفسيا أهنا تساعدىم على تطوير فهمهم لذ

كانوا شلثلني أو مقدمني للربامج أو أفراد عاديني تعرض ىذه الربامج حياهتم على الشباب وتتيح ذلم فرصة معرفة 
ذاهتم مقارنة هبم. ومنو تساعد ىذه الربامج الطالب اجلامع  على فهم ذاتو ومقارنتها بغريىا من الذوات اليت 

% من أفراد العينة بأن نسبة إقباذلم على مثل ىذه الربامج يعود إىل ما 29ا تؤكد نسبة تعرضها ىذه الربامج ، كم
توفره ىذه الربامج من معطيات ومعلومات تساعدىم على توجيو سلوكو سواء النفسية أو الشرائ  أو اإلجتماع  

ب من خالل مشاىدهتم ابيف التعامل مع اآلخرين أو السياس  أو الصح  وغريىا من السلوكات اليت يكتسبها الش
يقبلون على  -أفراد العينة–% من الشباب اجلامع  21ذلذه الربامج وتأثرىم مبهارات مقدميها. كما أن نسبة 

مشاىدة ىذه الربامج وذلك ألن زمالئهم وأصدقائهم يشاىدونو، فتكون ىذه الربامج كعامل ربط بينهم وبني من 
مشاىدهتا او من أجل توطيد عالقتهم معهم، فتكون مواضيع ىذه  حيبون ويشاركون بذلك معهم وجدانيا من أجل

الربامج مواضيع مناقشة وإثراء لعالقتهم مع بعضهم البعض ورمبا عامل خللق عالقات جديدة مع من ىم من سنهم 
يشاىدون الربامج  -أفراد العينة–% من الشباب اجلامع  01ويقبلون على مثل ىذه الربامج . كما أن نسبة 

زيونية ألهنا تساعدىم من جهة يف حترير انفعالهتم ومشاعرىم والتعبري عنها بعيدا عن الواقع الذي ديكن أن التلف
يرفضها إلعتبارات أخالقية وثقافية ودينية. وتؤكد نفس النسبة من جهة أخرى على أن مثل ىذه الربامج تساعدىم 
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و من حاالت مشاهبة حلاالهتم النفسية من جهة يف مواجهة مشاكلهم النفسية وتناسب البعض منها، دلا يشاىدون
 ومن فرصة للتعبري عن مكنوناهتم ومشاكلهم وما خيتلج أنفسهم من ضغوط نفسية واجتماعية حتيط هبم.

يقبلون على مشاىدة سلتلف الربامج التلفزيونية ويتأثرون مبهارات مقدميها  -أفراد العينة–ومنو فالشباب اجلامع  
 ت نفسية متعددة ألهنا تليب ذلم حاجا

 
 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤثرات اإلجتماعية المتعلقة بالطالب الجامعي: (21

 
 النسبة المئوية التكرار إجتماعيةمؤثرات 

 %33 33 قيم ومعتقدات
 %29 29 عرض السلوكات السلبية
 %16 16 توفري مواضيع دلناقشتها

مشاىدة أفراد األسرة ذلذه 
 الربامج

24 24% 

مواجهة ادلشاكل اإلجتماعية 
  وحلها

04 04% 

 %011 011 اجملموع

والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤثرات اإلجتماعية ادلتعلقة ( 21)من خالل اجلدول رقم 
يقبلون  على مشاىدة سلتلف الربامج التلفزيونية  %44بالطالب اجلامع ، صلد أن معظم أفراد العينة وبنسبة 

يتأثرون  %29ويتأثرون هبا  ألهنا تساعدىم على اكتشاف ومعرفة قيم ومعتقدات رلتمعنا اجلزائري، تليها نسبة 
مبشاىدة ىذه الربامج أهنا تعرض سلوكات اجتماعية سلبية وتكشف ذلم عن عواقبها شلا جيعلها تؤدي وظيفة 

يتأثرون   %24ت اليت جيب تفاديها ونتائجها السلبية عليهم يف حالة اقتدائهم هبا، كما أن نسبة إرشادية للسلوكا
مبشاىدة ىذه الربامج ألن أفراد أسرهتم يشاىدوهنا وىذا من أجل حتقيق ادلشاركة اإلجتماعية معهم، يليها بنسبة 

يتأثرون هبا أهنا تساعدىم على مواجهة ادلشاكل اإلجتماعية اليت قد يتعرضون ذلا واليت تعرضها الربامج  04%
يتأثرون مبشاىدهتا ألهنا تتعرض إىل مواضيع تتيح ذلم فرصة جعلها  %6ادلختلفة من جهة أخرى. وأخريا نسبة 

أقارب أو أشخاص آخرين ومنو تتيح ذلم معرفة  مواضيع للنقاش مع اآلخرين سواء كانوا أصدقاء أو أفراد أسرهتم أو
 مواضيع تشكل ذلم اىتمامات مشرتكة مع اآلخرين. 

يقبلون على مشاىدة الربامج التلفزيونية مبختلف أنواعها  ويتأثرون  -أفراد العينة–ومنو فالشباب اجلامع  
 هبا ومبهارات مقدميها أهنا تليب ذلم حاجات اجتماعية  أمهها ما يل : 

 .اكتشاف  وعرفة قيم ومعتقدات اجملتمع اجلزائري 
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 معرفة السلوكات السلبية اإلجتماعية واكتشاف عواقبها لتفاديها مستقبال. 
 حتقيق ادلشاركة اإلجتماعية مع أفراد األسرة. 
 مواجهة ادلشاكل اإلجتماعية اليت قد يتعرضون ذلا  واليت تعرضها ىذه الربامج. 
 تتيح ذلم تشكيل اىتمامات مشرتكة مع اآلخرين. وأخريا توفري مواضيع للنقاش  

 
 جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب متغير المؤثرات التعليمية التثقيفية:  (21
 

 النسبة المئوية التكرار تعليمية تثقيفيةمؤثرات 
 %21 21 تعلم مهارات جديدة

 %01 01 معرفة ما جيري من أحداث
 %23 23 تكوين وع  بالثقافة العربية
اإلطالع على أحداث 

 اإلكتشافات
34 34% 

 %02 02 تكوين وع  يف كل  اجملاالت
 %011 011 اجملموع

 
والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤثرات التعليمية التثقيفية  (21)من خالل اجلدول رقم 

يقبلون على مشاىدة الربامج التلفزيونية  %43ادلتعلقة بالطالب اجلامع ، صلد أن معظم أفراد العينة وبنسبة 
يتأثرون مبشاىدة  %23ويتأثرون هبا ومبهارات مقدميها ألهنا تطلعهم على أحدث اإلكتشافات، تليها نسبة 

يتأثرون هبا ألهنا  تعلمهم مهارات  %21الربامج ألهنا تساعدىم يف تكوين وع  بالثقافة العربية،  تليها نسبة 
م يف تكوين وع  يف كل من أفراد العينة يقبلون عليها ويتأثرون هبا ألهنا تساعدى %02جديدة، وتليها نسبة 
 يتأثرون هبا ألهنا تعلمهم مبا جيري من أحداث. %01اجملاالت وأخريا نسبة 

يقبلون على مشاىدة سلتلف الربامج التلفزيونية ويتأثرون هبا  -أفراد العينة-ومنو فالشباب اجلامع   
 ا وذلك ألهنا تليب ذلم حاجات تعليمية وتثقيفية أمهها ما يل :ومبهارات مقدميه

 اإلطالع على أحدث اإلكتشافات. 
 تكوين وع  بالثقافة العربية. 
 تعلم مهارات جديدة. 
 تكوين وع  يف كل اجملاالت. 
 معرفة ما جيري من أحداث. 
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 :متغير المؤثرات الترفيهية المتعلقة بالطالب الجامعي جدول يمثل توزيع أفراد العينة حسب (22

 النسبة المئوية التكرار الترفيهيةمؤثرات 
 %21 21 اإلسرتخاء وإراحة األعصاب
 %02 02 التنفيس واذلروب من التوتر

 %31 31 مأل وقت الفراغ
 تماع جاإلإزالة الضغط 

 ادلعاش
16 16% 

 %23 23 إدخال البهجة والسرور
 %18 18 على ادللل والروتنيالقضاء 

 %011 011 اجملموع
 
 

والذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري ادلؤثرات الرتفيهية ادلتعلقة  (22)من خالل اجلدول رقم 
يقبلون  %41بالطالب اجلامع  إلقبالو على مشاىدة سلتلف الربامج التلفزيونية، صلد أن معظم أفراد العينة وبنسبة 

يتأثرون هبا ألهنا تدخل  %23على مشاىدة الربامج التلفزيونية  ويتأثرون هبا ألهنا دتلئ أوقات فراغهم، تليها نسبة 
من أفراد العينة يرون بأهنا تساعدىم  %21يف قلوهبم البهجة والسرور من خالل الربامج الفكاىية، تليها نسبة 

دىم على التنفيس واذلروب من يتأثرون هبا ألهنا تساع %02يها نسبة أعصاهبم، وتل وإراحةعلى حتقيق اإلسرتخاء 
على شعورىم بادللل والروتني يف حياهتم، وأخريا ثر فيهم ألهنا تقض  أيرون بأهنا ت %8ر، وتليها أبضا نسبة التوت

ماع  الذي من أفراد العينة أي الطلبة اجلامعيني يتأثرون مبشاىدهتا ألهنا تزيل عنهم الضغط اإلجت %6نسبة 
 يعيشونو.

يقبلون على مشاىدة الربامج التلفزيونية و يتأثرون مبشاىدهتا  -أفراد العينة–وىكذا فالشباب اجلامع  
 ومبهارات مقدميها ألهنا تليب ذلم حاجات ترفيهية أمهها مايل : 

 ملء وقت الفراغ. 
 إدخال البهجة والسرور من خالل الربامج الفكاىية اليت تعرض. 
 وإراحة أعصاهبم. اإلسرتخاء 
 التنفيس واذلروب من التوتر 
 القضاء على ادللل والروتني. 
 إزالة الضغط اإلجتماع  الذي يعيشونو. 
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 النتائج العامة للدراسة: ثانيا: 

 بناءا على الدراسة ادليدانية ومعاجلة البيانات اليت وردت بإجابات ادلبحوثني وجدنا أن: 
دلتغري اجلنس والسن دخل يف حجم مشاىدة أفراد العينة للتلفزيون حيث أن أغلب أفراد العينة يتابعون  

 %. 99ساعات بنسبة  4سا إىل 0% وادلدة من 34دائما بنسبة 
وقد جاءت األفالم وادلسلسالت يف مقدمها الربامج التلفزيونية اليت حيرص الطالب اجلامع  على  

% من قبل الذكور 94ة من قبل اإلناث، مث تليها الربامج اإلخبارية بنسبة % خاص69مشاىدهتا بنسبة 
 باعتبار أهنا تدخل ضمن دائرة اىتماماهتم.

% 68كما وجد الوقت ادلفضل دلشاىدة التلفزيون بالنسبة ألفراد العينة ىو الفرتة ادلسائية بنسبة  
 باعتبارىا الفرتة األنسب للتفرغ دلشاىدة التلفزيون.

%، 78نا أن الربامج التلفزيونية سامهت بشكل كبري يف تنمية لغة الطالب الرمسية بنسبة كذلك وجد 
وىذا راجع دلدى اعتماد مقدم  الربامج التلفزيونية على لغتهما احمللية يف تقدمي الرسالة اإلعالمية 

سلوكاهتم وانعكاس ذلك على الطالب اجلامع  كونو ادلتلق  بالدرجة األوىل، كما أثرت يف تنمية يف 
 %.89اإلتصالية بشكل اجيايب من الناحية اإلجتماعية بالدرجة األوىل بنسبة 

 %.90يقيم أفراد العينة مدى مسامهة الربامج التلفزيونية يف تنمية جانبهم ادلعريف بشكل قليل بنسبة  
مع سلوكو أثناء  يهتم الطلبة أو عن وحدات العينة اىتماما بالغا مبظهر مقدم احلصص التلفزيونية بادلقارنة 

التقدمي ، شلا يعين بأن أفراد العينة ال يركزون على اجلانب النفس  )السلوكات و التصرف( مقارنة مع ما 
يبدو من مظاىر مجالية وحتسنية يف شكل مقدم احلصص. بادلوازاة نالحظ بأن الطلبة ادلسنني يهتمون 

قض مع ما ورد يف متغري ادلظهر أو السلوك حيث بشكل بالغ مبواضيع ادلربرلة يف التلفزة، وى  نتيجة تتنا
 % توىل اإلىتمام بادلظهر والشكل الذي يطغى على الطالب اجلامع .96أن 

يقيم أفراد العينة الربامج التلفزيونية السلبية يف التشجيع على التقليد شلا يعين بالنسبة ذلم أن الربامج  
ايف وعلى العودلة الثقافية شلا يضف  على الربامج طبيعة ادللل التلفزيونية ال تزال غري منفتحة على احمليط الثق

% ختص الربامج 6والغرور عن متابعتها حبكم أهنا تشجع على االنغالق واجلمود. أما أقل نسبة فتعين 
 ادلثرية للغرائز وى  من صميم احرتام القيم الروحية الثقافية الدينية ...إخل.

 رمان الطالب إىل البحث عن قنوات أخرى الشباع نزواتو وغرائزه.فاجملتمع اجلزائري ، قد جير ىذا حل 
%  باعتبار أهنا 79وعن تقليدىم لبعض مقدم  الربامج التلفزيونية فإن أغلب أفراد العينة يقلدون بنسبة  

تنشر قيم اجيابية، وأن أغلب من يقلدوهنم ديثلون مناذج يقتدي هبا، ويف حالة ما إذا أتيحت للطالب  
الفرصة للمشاركة يف تقدمي أحد ىذه الربامج التلفزيونية فإن أغلبهم يرغبون بادلشاركة بنسبة  اجلامع 
 % كوهنم يطمحون للشهرة والنجومية واكتساب مبالغ مالية كوهنا برامج عصرية.99



 الفصل الرابع تطبيقي للدراسةاإلطػػػػػػػػػػػػػػار ال                                                                
 

 

248 

ى  مقدم يقيم أفراد العينة كوهنم متتبعني الربامج التلفزيونية أن أبرز ادلهارات اإلتصالية الواجب توفرىا لد 
 % .20% تليها مهارة احلديث بنسبة 24الربامج تكمن يف مهارة اإللقاء بالدرجة األوىل بنسبة 

 %،72يقيم أفراد العينة تأثري ادلهارات اإلتصالية يف تلقيهم للرسالة اإلعالمية بشكل جيد بنسبة  
يف تقدمي ادلادة اإلعالمية اليت فيما خيص ادلؤشرات ادلتعلقة باحملتوى ادلتمثلة أساسا يف السهولة والبساطة  

% ، طريقة تقدمي ادلذيع، تقنيات الصوت، جاذبية الديكور، حبو 29احتلت ادلرتبة األوىل بنسبة 
القصص ادلعروضة، طريقة اإلخراج، تالؤم ادلادة ادلعروضة مع الواقع ، والذي يربز من خالل قرب ادلواضيع 

صداقية تقرب ادلضامني اليت تنسبها من الواقع، إضافة من الواقع ادلعاش، ومعاجلة ىذه ادلواضيع مب
الستخدامها لديكور يتالءم وطبيعة ادلضامني ادلعروضة اليت تعرضها ىذه الربامج التلفزيونية بني مضامني 
اجتماعية ، ترفيهية، وحصص ذات مواضيع متنوعة ،إضافة إىل صفات شخصيات الربامج التلفزيونية من 

لشخصيات ذلذه الربامج وقوة شخصيتها ووسامتهم وطريقة دتثيلهم وأناقتهم خالل طريقة عرض ىذه ا
وشهرهتم، كلها تأثريات مرتبطة بالربامج التلفزيونية سامهت يف إقبال الطلبة اجلامعيني "أفراد العينة" على 

 مشاىد الربامج التلفزيونية.
يف تطوير فهم الذات بالدرجة األوىل  يف حني صلد أن ادلؤثرات النفسية ادلتعلقة بالطالب اجلامع  تتمثل 

%، وتوجيو سلوكهم يف كافة رلاالت حياهتم اليومية، إضافة العتبارىا فرصة لتلبية حاجتهم 49بنسبة 
للمشاركة الوجدانية مع أصدقائهم وزمالئهم ومن ىم يف سنهم، وذلك من خالل أهنا توفر ذلم فرصة 

رضاء من حيبوهنم، من خالل متابعة نفس الربامج خلق عالقات جديدة أو توطيد عالقات قددية، وإ
والرتابط مع أحداثها ومتابعتها سويا مع بعضهم العض، فتكون مواضع ىذه الربامج مواضع مناقشتهم 
وإثراء لعالقتهم مع بعضهم البعض، ورمبا عامل خللق عالقات جديدة، كما أهنا فرصة لتلبية حاجة حترير 

ا، وى  كذلك فرصة لتلبية حاجتهم يف مواجهة مشاكلهم النفسية عواطفهم ومشاعرىم والتعبري عنه
وتناس  ما ديكن تناسيو منها وذلك من خالل معايشتها نفسيا دلا يشاىدون من أحداث وما يرونو من 

 شخصيات.
يقيم أفراد العينة أن ادلؤثرات اإلجتماعية تتمثل يف احلاجة إلكتشاف قيم ومعتقدات اجملتمع اجلزائري  

%، واحلاجة إىل معرفة السلوكات اإلجتماعية السلبية واكتشاف عواقبها 44األوىل بنسبة  بالدرجة
 لتفاديها مستقبال.

واحلاجة لتحقيق ادلشاركة اإلجتماعية مع أفراد األسرة  ومواجهة ادلشاكل اإلجتماعية اليت قد يتعرضون ذلا  
اش تتيح ذلم تشكيل اىتمامات مشرتكة مع واليت تعرضها ىذه الربامج وأخريا حاجاهتم لتوفري مواضيع للنق

 اآلخرين.
أن ادلؤثرات التعليمية والتثقيفية تتمثل يف اإلطالع على  -أفراد العينة -يف حني يقيم الطلبة اجلامعيني  

%، تكوين الوع  بالثقافة العربية، تعلم 43أحدث اإلكتشافات واليت احتلت ادلرتبة األوىل بنسبة 
   يف كل اجملاالت وأخريا معرفة ما جيري من أحداث يف العامل.مهارات جديدة، تكوين وع
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أما فيما خيص ادلؤثرات الرتفيهية ادلتعلقة بالطالب اجلامع  فه  تتمثل بالدرجة األوىل يف ملء وقت  
الفراغ، إدخال البهجة والسرور من خالل الربامج الفكاىية اليت تعرض، االسرتخاء وإراحة أعصاهبم من 

طة هبم، التنفيس واذلروب من التوتر، القضاء على ادللل والروتني يف حياهتم اليومية وأخريا الضغوط احملي
زلاولة إزالة الضغط اإلجتماع  الذين يعيونو. وىكذا فإن كل ادلؤثرات سواء ارتبطت زلتوى الربامج 

           امع  التلفزيونية وحباجات الشباب اجلامعية ادلتعددة سامهت بشكل كبري يف إقبال الطالب اجل
 على مشاىدة الربامج التلفزيونية ادلتنوعة. –أفراد العينة –
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من خالل الدراسة النظرية وادليدانية اليت مت اصلازىا توصلنا إىل أن الشباب اجلامعي نتيجة لتعدد حاجاتو 
من برامج  النفسية واالجتماعية والثقافية وغريىا يقبل حبجم كبري على مشاىدة ما يبثخصائصو  واختالف

تلفزيونية متنوعة ويتأثر بادلهارات اإلتصالية دلقدميها حيث أهنا تلعب دورا كبريا يف التأثري على فاعلية الرسالة 
اإلعالمية اليت يتلقاىا، وذلك بتلبية حاجات نفسية واجتماعية وتعليمية وتثقيفية وترفيهية وفق أمناط معينة من 

ن بداية لبحوث علمية أخرى ألكثر تعمقا من الناحية العلمية فيما خيص ادلشاىدة وىذه النتائج ديكن ألن تكو 
 ذي يتعرض ذلا. ىذه الربامج والشباب اجلامعي ال

 وكغريه من البحوث تعرضنا يف إصلازنا ذلذا البحث إىل رلموعة من الصعوبات أمهها: 

األمر الذي  -يداين بومجعةسو –قلة ادلراجع والدراسات اخلاصة بادلوضوع حسب إطالعنا يف مكتبة الكلية 
 ألزم علينا اإلنتقال إىل والية قسنطينة واجلزائر العاصمة جللب كتب ومراجع واالستعانة هبا يف حبثنا.

دلوضوع الدراسة ولكن ىذا ال يعين أهنا أنقصت من جهود  -عينة البحث–قلة إىنمام الشباب اجلامعي 
واقع الدراسة ادليدانية واكتسبنا من خالذلا خربة حىت ولو كانت رلموعة البحث، بل إعتربناىا كخطوة أوىل دلعرفة 

بسيطة سامهت يف إثراء معارفنا ادليدانية والعلمية، واكتسبنا نوعا ما القدرة على استخدام أدوات احلث العلمي 
 وأساليبو. 
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 حاتاقتر التوصيات واإل : 
على مقدمي الربامج التلفزيونية أن ديتلك مستوى مرتفع من ادلهارات اإلتصالية، واخلربة يف رلال العمل،  

وادلسامهة يف التشويق واإلثارة ورفع مستوى انتباه اجلمهور، وىذا ال يتحقق ما مل يتمتع ادلقدم دبهارات 
علمية مناسبة تقود يف زلصلتها ترتبط باستخدامو لألدوات بشكل مناسب، وأن يتمتع خبلفية دراسية و 

 النهائية إىل التأثري على اجلمهور ادلتلقي. 
على مقدمي الربامج أن جيدوا فرصة للتفاعل وتشكيل منطهم اخلاص، حبيث يستنفدون من ثروة  

اإلتصاالت والتقنية، واالنفتاح القائم دبجال اإلعالم، أن يتطلعوا إىل جدب اجلمهور بإبداع طرق 
 جديدة جلذب ادلشاىدين وخباصة مجهور الشباب اجلامعي، الذي يغلب عليو طابع وأساليب تقدمي

 اإلثارة و احلداثة عما ىو غري مألوف وىذا يتطلب قدرات إبداعية واضحة. 
على ادلقدم أن ديتلك ثقافة واسعة ومتعددة اجلوانب، وصاحب خيال خصب من خالل قدرتو على  

 مي. التعامل مع كافة أعضاء الفريق اإلعال
حقيقة أن ادلتلقي أصبح يتابع العمل من إسم ادلقدم، وىذا ال يتحقق ما  وا التأكيد على ادلقدمني أن يعرف 

مل يتمتع ادلقدم دبهارات ترتبط باستخدامو و توظيفو ألدوات بشكل مناسب وتكون لو مسألة فنية اليت 
 ية ادلقدمني.قمتيزه عن ب

كافة حقوقو )معنوية أو مادية( حىت يستطيع أن يقدم عمل يليق اإلىتمام بادلقدم التلفزيوين وإعطائو   
 دبستوى ادلتلقي"اجلمهور" .

على ادلقدم اإلعالمي أن يتمتع بادلوىبة واإلبداع والعبقرية، اليت تقود يف زلصلتها النهائية إىل التأثري على  
 مجهور ادلتلقني وأن يقدم ذلم شيئا حياكي واقعهم.

 عاىد متخصصة يف ىذا اجملال تدرس مادة التقدمي التلفزيوين.أن يكون ىناك جامعات وم 
 تقدمي أعمال جزائرية متميزة وقادرة على ادلنافسة يف السوق العريب. 
 دعوة احلكومة اجلزائرية لتشجيع الربامج التلفزيونية اجلزائرية والعمل على دعمها ماديا ومعنويا. 
 لتلفزة اجلزائرية.دعوة إىل أصحاب رؤوس األموال أن يستثمروا يف ا 
 .يتدربوا على طرق التقدمي احلديثةدعوة إىل مجيع اإلعالميني أن  
على ادلقدم التلفزيوين أن يطور نفسو دائما حسب التطورات العادلية ويكون مطلعا على كل جديد يف  

 اجملال اإلعالمي الفين.
ة من خالل عملو اإلعالمي، على مقدمي الربامج التلفزيونية الًتكيز على مضمون الرسالة اإلعالمي 

 التلفزيوين.
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على ادلقدم التلفزيوين أن يكون قائدا متمكنا من أدواتو اإلتصالية اإلعالمية، وأن يتعامل بروح الفريق  
الواحد، وأن يكون دارسا، وصاحب موىبة وخيال خصب، ومثقفا، وعنده رؤية ودراية كاملة ألداء 

 .عملو، وإيصال رسالتو اإلعالمية للمتلقي
 العمل على دعم احلكومة للعمل التلفزيوين وإجياد آلية إلنصاف ادلقدم ادلتميز وكافة الفنانني اإلعالميني. 
إجياد جيل ثالث مؤىل مهيأ وليس أكاددييا والسبب يعود لقلة اإلنتاج وعدم إعطائهم أية فرصة إلثبات  

 قدراهتم.
لعمل التلفزيوين من خالل الًتويج ادلستمر دلقدمي العمل على زيادة الوعي لدى ادلتلقي "اجلمهور" بأمهية ا 

 العمل اإلعالمي التلفزيوين.
التخلي عن احملسوبية والشكلية يف العمل الفين التلفزيوين، واالذباه للمقدمني ادلبدعني من الشباب دون  

عمال شليزا التفكري يف األمور ادلادية، فمن أبدع استمر يف مشواره من جيل الشباب، ومن فشل يف تقدديو 
 أقصى نفسو وابتعد.

 إعطاء الفرصة جليل ثالث من ادلقدمني الشباب ادلؤىلني أكاددييا حلمل الراية . 
عقد ندوات و مؤمترات دورية يلتقي فيها ادلقدمون لعرض أعماذلم ونتاجهم وتبادل اخلربات، ومناقشة  

 الصعوبات وربديات العمل، والبحث يف أساليب تطوير ادلهنة ضلو األفضل. 
 اإلعتزاز هبويتنا اجلزائرية من خالل إبرازىا، والًتويج ذلا، يف أعمالنا التلفزيونية، الربامج. 
لى إنشاء رللة دورية شهرية متخصصة، تعنيو بشؤون اإلعالم و اإلعالميني، وخباصة العاملون العمل ع 

ادلهنيون يف رلال التقدمي، الذين ذلم احتكاك مباشر مع اجلمهور، وتكون صادرة باسم مؤسسة التلفزيون 
القائمون عليها ذلم  اجلزائري، باعتبارىا ادلؤسسة اإلعالمية الوحيدة الناطقة باسم الدولة، على أن يكون

خربة طويلة يف رلال العمل اإلعالمي وأن يسمح للجميع الكتابة فيها كل حسب اختصاصو، حىت تظهر 
 إبداعاهتم، ويتم صقلها والًتكيز عليها، واالستفادة منها. 

إىل قطاع اإلعالم أمهية كرب وخباصة ادلؤسسات اليت ذلا متاس مباشر مع اجلمهور، أن يتوىل إدارهتا سلرجون  
ومقدمون أكاددييون ومهنيون من دوي اخلربة ألهنم األقدر على توصيل رسالة الدولة، بطريقة سهلة 

أن ادلقدم أو ادلعد يف أي عمل مبسطة، ومشوقة، وألهنم ديهدون الطريق أمام ادلوظفني ادلبدعني، بإعتبار 
 إعالمي تلفزيوين، ىو القائد ادلتمكن من مجيع أدواتو وتقنياتو اإلتصالية.



 

 

 

: مالحــــــــــــــــــــــــــــــــقال  



  

 

 الجمهوزية الجصائسية الدًمقساطية الشعبية

 وشازة التعليم العالي والبحث العلمي

   قاملة5491ماي  8 جامعة 

 العلوم الانسانية و الاجتماعيةكلية 

 .   ثكنولوجيا إلاعالم و الاثصال و املجتمعثخصص: 

                      

 حول :استمارة استبيان 

 

السجاء منكم الاجابة على ألاسئلة التي ثدخل في إعداد  مركسة  لنيل شهاد املاستر في 

في الخانة املناسبة مع  )×(املعلومات والاثصال واملجتمع وذلك بوضع عالمة ثكنولوجيا 

 كل الاحترام و التقدًس .

 

 :ألاستاذ إشساف  ثحت                                   :                    اتلبالطإعداد من 

 .     .سزدوك علي                                                            .قاسمي أميرة 
 .ليحةسغدودي ص 
 . حشام شافية 

 إال ألغزاض البحث العلمي فقط.  مالحظة: هذه املعلومات في غاية السزية التامة

 

 5102-5102السنة الجامعية:

املهارات االتصالية ملقديم الربامج التليفزيونية   

 و مدى تأ ثريها عىل فاعلية الرساةل الاعالمية
 -قاملة–من طلبة جامعة سويداين بومجعة دراسة ميدانية عىل عينة 
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 املعلوماث الشخصيتI   9املحوز 

 الجيس9                         .1

 ذلس  
 أهثى    

 

 العمس9                         .2

      22 – 22مً         
 22أقل مً     

 

 22ألثر مً 
      

ون مً قبل العالبII   9املحوز   عاداث و أهماط مشاهدة جلفٍز

ون ؟ .3  كم ساعت جقضيها أمام الخلفٍز

 أقل مً ساعة       
 سا 3سا إلى  1مً  

 

 سا 3ألثر مً     

 

ون؟ .4  هل حشاهد الخلفٍز

 هادزا  دائما  

 

 أخياها 

 

ون؟ .5  ما هي ألاوقاث املفضلت لدًك ملشاهدة الخلفٍز

 الفرتة املسائية     يةصباخالفترة ال
 

 ما ظبيعت القىواث التي حشاهدها؟ .6

ةإ  أفالم         خباٍز

 

اطية   ٍز

 

 ثسفيهية      دًيية

 

وهيت على III   9املحوز  اث جأثير البرامج الخلفٍز  يسلوك الاجصالالمسخٍو

 لدى العالب الجامعي 

وهيت في جىميت لغخك السسميت؟  .6  هل ساهمذ البرامج الخلفٍز

 ال     وعم

 

وهيت في جىميت السلوكياث الاجصاليت لدى العالب؟  .7  كيف أثسث البرامج الخلفٍز

 أصبذ عىيد في ثصسفه    أصبذ اجحماعيا

 

       أصبذ مىعصال

  : أخسي.................................................................................................................................................. 

وهيت في جىميت الجاهب املعسفي لدى العالب؟  .8  هل ساهمذ البرامج الخلفٍز
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 ساهمد بشهل لبير

 

 ساهمد بشهل قليل  

 

 جساهم لم
 

    

وهيت .01  ؟ما الري ٌشدك ملشاهدة البرامج الخلفٍز

 املىاطيع
 

 مقدمية البرامج  
 

 املؤشسات الصىثية و الصىزٍة عالية الجىدة

 

  

 حسب زأًك ما هي أهم الخأثيراث السلبيت لهره البرامج؟ .00

  الحقليد الخشجيع على
 

 ثظعف الىاشع الدًني  
 

 ارازة الغسائص
 

 ثىقل الىاقع لما هى ال   
 

 عادات و ثقاليد أخسي 
 

    

 هل جحاول جقليد بعض مقدمي هره البرامج؟  .01

 وعم
 

 ال  
 

 

 جواهب التي جحاول جقليدها؟ما هي ال .02

 السلىك
 

 املظهس  
 

 إذا اجيحذ لك الفسصت للمشازكت في جقدًم أحد هره البرامج؟  .03

 جشازك 
 

 ال جشازك  
 

وهيت، ما هي املهازاث الاجصاليت الواجب جوفسها  حسب زأًك، كوهك .04 مخدبع للبرامج الخلفٍز

 لدى مقدم البرامج؟

 ..........................................أذلسها: .....................................................................................................................

 ................................................................ملااذا؟ .................................................................................................

 هل أثسث جلك املهازاث الاجصاليت في جلقيك للسسالت إلاعالميت؟  .05

 بشهل جيد
 

 بشهل طعيف  
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جأثير املهازاث الاجصاليت على فعاليت السسالت الاعالميت و اوعكاساتها على VI  9املحوز 

 العالب الجامعي

 كوهك مخلقي للسسالت إلاعالميت ، هل جخأثس بمهازاث مقدميها؟  .06

 وعم
 

 ال

 

 هىعا ما 
 

 إذا ماهد )وعم( فيما ثحمثل أبسش هره املؤرسات؟

 مؤثساث مخعلقت باملحخوى "املضمون" "محخوى البرامج"  .07

 مىنها ثقدم لو املادة الاعالمية بأسلىب سهل و بسيط    
 

 مىنها جسحخدم ثقىيات عالية في هقل الصىت بىطىح    
 

 مىنها جسحخدم دًهىز مميز و جميل    
 

 قة إلاخساج جعجبو، أو الحقدًم     ألن طٍس
 

 البرهامج:  ة مقدم شخصي 

   ألن القصص املعسوطة مدبىلة بشهل جيد    
 

 بة مً الىاقع و جعالج املىاطيع بمصداقية     مىنها قٍس
 

 ساث مخعلقت بالعالب أو الشباب الجامعي9مؤث .08

 مؤثساث هفسيت9  

 نها ثىجه سلىلوأل     

 ًألنها جساعدك على ثطىٍس فهمو لراثو مقازهة باآلخٍس    
 

  س اهفعالثو و مشاعسكألنها     جساعدك على ثدٍس
 

 ألنها جساعدك على مىاجهة املشامل الىفسية وثىاسيها     

 و بصمالئو و أصدقائو الرًً ٌشاهدوهوطألنها ثسب     

     ساث اجخماعيتمؤث 

  ألنها جساعدك على الخشاف معسفة قيم و معحقدات

 مجحمعىا الجصائسي 

   
 

  السلىمات السلبية و ثنشف عً ألنها جعسض عليو

 عىاقبها

   
 

 ً     ألنها جساعدك على خلق مىاطيع ملىاقشتها مع ألاخٍس
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 ألنها جساعدك على مىاجهة املشامل إلاجحماعية و خلها    
 

 ألن أفساد أسسثو ٌشاهدون هره البرامج    
 

     ساث حعليميت جثقيفيتمؤث 

 ألنها جعلمو مهازات جدًدة    
 

 ألنها جعلمو بما ًجسي مً أخداذ    

 

 وعي بالثقافة العسبية ً      ألنها جساعدك في ثهٍى
 ألنها ثطلعو على أخدذ إلالخشافات     
 وعي في مل املجاالت ً      ألنها جساعدك في ثهٍى

 

 يت9 فيهمؤثساث جس  

 ألنها جساعدك على ثدقيق الاسترخاءو ازاخة أعصابو     
  على الحىفيس و الهسوب مً الحىثسألنها جساعدك     
  ألنها ثملئ وقد فساغو     
 ل عىو الظغط الاجحماعي الري جعيشه      ألنها ثٍص
  ألنها ثدخل في قلبو البهجة و السسوز مً خالى البرامج

 الفهاهية 

    

 ألنها ثقض ي على شعىزك بامللل و السوثين في خياثو     
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هتدف ىذه الدراسة إىل التعريف بأبرز ادلهارات اإلتصالية احلديثة الواجب توفرىا لدى مقدم الربامج واليت  الملخص:
تساعده يف عرض وتقدمي الربنامج بصورة ذلا تأثري كبري عن فعالية الرسالة اإلعالمية من مهارة اإلستماع، احلديث، الكتابة، احلوار 

اتو ادلهارات ادلعتمدة القراءة وكذا مهارة اإللقاء وادلهارات اجلسدية كذلك التعرف على ادلفاىيم األساسية ذلوالتعبري، مهارة السؤال 
يف العمل اإلعالمي وإبراز قيمتها يف حتسني عملية األداء الصحفي بإعتبارىا الركيزة األساسية باألداء الصحفي الناجح، كما 

 ن أمهية .إىتمت الدراسة بالعمل اإلعالمي دلا لو م

حيث ركزت على أىم اإلحتياجات الصحفية اليت جيب توفرىا لدى ادلقدم التلفزيوين من التدريب واخلربة وادلعرفة التقنية 
ها الشكل احلسن واحلركات والتعلم وكذا األخالقيات، ركزت أيضا على أىم السيمات اليت يتصف هبا ادلعد الناجح من أمه

قدرة على التخيل واإلبتكار وادلوىبة والرغبة يف الكتابة واإلعداد.وخلصت الدراسة بأبرز عوامل ومعايري اجلسدية وادلستوى ادلعريف وال
المية جناح الربنامج التلفزيوين. وذلذا حاولنا القيام بدراسة ميدانية لتأثري ادلهارات اإلتصالية دلقدمي الربامج على فعالية الرسالة اإلع

 من التوصيات واإلقرتاحات من ما نراه ضرورة من أجل حتقيق وتأىيل األىداف. ويف اخلتام قمنا بطرح رلموعة 

 الكلمات ادلفتاحية:

 التلفزيون، العمل التلفزيوين، العمل االعالمي، الربنامج التلفزيوين، مقدم الربنامج.  

Résumé 

Cette étude pour objectif de définir les importantes compétences de communication 

modernes que doit avoir le journaliste. Ces habilités aident le présentateur à exposer et à 

présenter ses programmes en ayant un impact sur l’efficacité de la mission de l’information 

ou du média. Parmi ces capacités on trouve celle de l’écoute du discours de dialogues et 

d’expérience sont oublier celles du questionnement de lecture de Et de la gestuelle. 

De plus nous devons identifier et connaitre les concepts fondamentaux de ces 

compétences requises et exigées dans le domaine de l’information et des médias tout en 

faisant apparaitre leurs valeur dans l’amélioration l’exécution de l’acte journalistique et en les 

considérant comme des piliers de base de l’action réussie du journalisme  

Vu l’importance de l’information (médias) notre étude c’est penchée de façon particulière 

sur les besoins (nécessités) et les exigences du métier du présentateur (commentateur…) 

Comme l’entrainement l’expérience le savoir technique l’apprentissage et l’éthique 

(morale professionnelle). 

Notre mémoire a également porté sur les caractéristiques de réalisateur son portrait 

physique ses gestes son niveau d’instruction. 

 Sa capacité a imaginé et a s’inventer et sans omettre le talant et le désir d’écriture et de 

réalisation. 

 Pour finir nous nous sommes intéressés aux critères et aux facteurs de réussite des 

programmes tv nous avons entrepris correctement une étude sur terrain concernant l’effet ou 

l’impact des compétences de communications des présentateurs des programmes sur 

l’efficacité ou l’efficience de la mission de l’information et des médias. 

Et pour conclue nous avons formulé des recommandations et de propositions que nous 

avons jugé indispensables pour atteindre les objectifs. 

Mots Clé :  

Télévision, travaux de télévision, Le travail des médias, émission de télévision, interpellateur 


