






مقدمة
الرحيم، الرحمان اهللا  بسم

كشفية، تحية

القيادات وتنمية للتدريب الوطنية اللجنة بالتعاون مع الكشفية وتنمية صورة واالتصال لإلعالم الوطنية اللجنة يسر
أكثر استغرق جماعي عمل وهو ثمرة واالتصال، اإلعالم ِّـسؤول التدريبي الدليل بني ايديكم تضع أن البشرية واِّـوارد
اِّـستقبل» «قادة مشروع َّـ نطاق وذلك واالتصال اإلعالم مجال َّـ واِّـختصني اِّـدربني من كبريا عددا جمع سنتني من

والكشافة الدنماركية. التونسية الكشافة الشراكة بني ضمن اِّـندرج

الكشفية الحركة داخل اإلعالم واالتصال على ومسؤول محرتف صحفي بتكوين الخاصة اِّـواضيع أبرز الدليل يضم هذا
بسيطة لغة َّـ الدليل هذا ويأتي أكمل وجه. على الكشفية الحركة صورة َّـ تنمية بدوره على القيام يكون قادرا حتى
وتنظيم اثناء إقامة اإلعالم ِّـسؤول اساسيا مرجعا يعترب وبالتالي بسالسة، معها التعامل من واِّـتدربني تمكن اِّـدربني

الجهوي واِّـحلي. على اِّـستوى التدريبية الدورات

يسهل التقديمية مما العروض وعرب مكتوبة الجلسات التدريبية بطريقة كافة به مضغوطا قرصا الدليل يتضمن كما
هذا وما اإلعالمي، العمل ممارسة َّـ الكشفية الراغبة القيادات كافة وتعميم اِّـعلومة على التدريبية الدورات تنظيم

مستقبال. وتدعيمها إثراءها اِّـدربني ِّـجموعة يمكن أوُّـ خطوة إال الدليل

اِّـتعاملني كافة وعلى واالتصال، اإلعالم مجال َّـ الحاصلة التطورات مختلف  يواكب أن من الكشفي لإلعالم والبد
تجعل ودائمة التدريبي عملية متواصلة العمل وإقليميا. إن ووطنيا محليا وجهويا التجربة على إثراء هذه العمل واِّـتدخلني
وتميز اِّـناط بعهدته باحرتافية الدور يؤدي حتى والخربات بآخر التجارب متشبعا التونسي الكشفي اإلعالم فريق من

الكشفية التونسية. إثراء التجربة اإلعالمية َّـ موقعنا ونساهم من

                                                                                          مع خالص تحيات
                                                                 الفريق اإلعالمي الكشفي التونسي
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مسؤول اإلعالم واالتصال دور   
   ومشموالته

الحـــركة  داخـــــل اإلعالم واالتــصال تنمـــية عن مســــؤول قائد هو                     من هو مسؤول اإلعالم واالتصال؟ :
يساعد على التعريف بالدور الرتبوي للحـــــركة     العالقة بما ذات واِّـنظمات كالهيئات وخارجها الكشفية       

                  الكشفية وتحسني صورتها َّـ اِّـجتمع.

بما يساعد  العالقة ذات األخرى واِّـؤسسات الهيئات ومع الكشفية الحركة داخل والتواصل واالتصال اإلعالم تنمية و : تطوير اِّـهمة طبيعة
اِّـجتمع. الكشفية َّـ الحركة تحسني صورة على

مؤهل  على حاصال يكون أن اِّـهم من لذلك وجه، أكمل على بدوره القيام من ستمكنه التي اِّـواصفات من يتصف بجملة أن يجب : مواصفاته
بدوره مرتبط عمل أو تكوين له يكون أن األفضل الكشفية ومن بالحركة ومعرفة ولديه دراية اآلخرين مع التعاون علمي مناسب وقادرا على

الكشفي.

التعريف  على يساعد اِّـختلفة بما اإلعالمية واِّـؤسسات العالقة ذات الهيئات مع اإلعالمي التواصل تنمية َّـ األساسي دوره يتمثل : دوره
اِّـجتمع. َّـ صورتها تنمية) وتحسني(أو الكشفية للحركة الرتبوي بالدور

: حسب طبيعة اِّـتعاملني معه واالتصال اإلعالم مسؤول اختصاصات تختلف : اختصاصاته
الكشفية : الحركة - داخل

الجهة. مستوى على الوطنية اإلسرتاتيجية تنفيذ *
و توظيفها إعالميا. للتعريف بها بالجهة الكشفية الهياكل و أنشطة مختلف تجميع أخبار *

اإلعالم بوسائل نشرها اإلبان والعمل على َّـ لإلعالم اِّـركزية للجنة التقارير وإرسال بالجهة واِّـميزة الكشفية الكربى األنشطة تغطية *
الجهوية.

اإلعالم. وسائل و واِّـحلية الجهوية والسلط الكشفية الهياكل مختلف على وتوزيعها جهوية نشرية دورية إصدار *
والفيديو. بالصورة الكشفية األحداث توثيق *
الجهة. أنشطة رقمي ِّـختلف أرشيف إعداد *

اِّـركزية. الكشفية للهياكل وإرساله الجهة نشاط عن موثق دوري تقرير إصدار *
الجمعية. على موقع األخبار تنزيل على القيادات كافة وحث الجمعية واب موقع على الجهة تنزيل أنشطة *
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الكشفية. للمنظمة البصرية الهوية احرتام الحرص على *
الكشفية. اإلصدارات للهياكل مختلف َّـ الرأي إبداء *

الكشفية. للحركة الدور الرتبوي إبراز التعريف باألنشطة و ِّـزيد االجتماعية اِّـواقع َّـ االنخراط واب للجهة و موقع * إنجاز

الكشفية : الحركة - خارج
اإلبان. َّـ الكشفية باألخبار ومدها اإلمكان قدر والوطنية الجهوية اإلعالم وسائل مع الصلة * ربط

بالوالية. الجهوية للسلط الجهة وارساله نشاط عن شكل مميز َّـ موثق دوري اصدار تقرير *
كشفي. انتشار فيها ال يوجد التي باِّـناطق نشر الحركة على العمل *

اِّـميزة. انشطتنا ِّـواكبة شخصيا ودعوتهم وصحف جهوية) جهوية اذاعة توجد بها التي (الجهات اإلعالم برجال الصلة ربط *

: من خالل مهامه آداء على اِّـسؤول الجهوي لإلعالم اِّـركزية اللجنة تساعد
اِّـستمر. اإللكرتوني التواصل *

التكوينية. والدراسات اِّـعلومات تبادل *
واِّـحاضرات. التكوينية والحلقات الندوات حضور *

بنجاح بدوره اإلعالم القيام ِّـسؤول يتسنى حتى والتنفيذ اإلعداد َّـ اِّـركزية اللجنة بمساعدة لإلعالم واالتصال جهوية ورشات تنظيم *
الجدوى. قدر من وبأكثر

انتهاز كشفية،...مع مكتبة األنرتنات، الربط بشبكة رقمية، تصوير آلة حاسوب، : بينها اِّـعينة من الوسائل بعض توفري على اِّـساعدة *
تنمية ِّـزيد العاِّـي أو اإلقليمي أو الوطني اِّـستوى التدريبية على والحلقات َّـ الندوات اِّـشاركة خالل من التكوين ِّـزيد اِّـتاحة الفرص كل

اِّـهارات...الخ

 : التالية الجهوية للدواعي القيادة َّـ تشكيلة محوري دور يمثل اإلعالم واالتصال مسؤول
نفــسها. عـــلى متقوقعة الكشفية تبقى ألن ال مجال اإلعالم قوة وتنامي العوِّـة عصر َّـ
للحركـــة الرتبـــوي والتعريف بالدور بوسائل اإلعالم الصلة لربط ملحة ضرورة فهناك
جديـــدة رهانات خاطئة ...). أفكارا لديهم وآخرون الدور يجهلون هذا (الكثري الكشفية
الكشفـية باألصالة والتمسك الهوية على للمحافظة ضرورة هناك تجعل العالم يعيشها
جديـــدة ومغريات الصورة ثقافة انتشار اليوم نسجل حيث الطقوس...) و الخالء (حياة
على تتوفــــر والتي والخريية والشبابية الرياضية الجمعيات العديد من وظهور للشباب
اإلعالم ويساهــم الكشـــفية. اِّـنـــــظمة عليها تتوفر تلك التي من أكرب مادية إمكانيات
كاإلدمان تهــــدد الشــباب اِّـخاطر الجديدة التي من جملة إبراز َّـ الكشفي بالخصوص

من مضاعفة البد هنا مجابهتها. ومن الحركة الكشفية َّـ ودور والتغريب...الخ والتطرف
العــضوية على تنــمــية واِّـحافظة اِّـجتمع ثقـــة لكسب ومحـــليا وجهويا مركـزيا الجهد

الكشفية. الحالي للحركة عصرنا َّـ الحاجة َّـ أمس هم والفتية فالشباب
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اِّـنظمة؟ بدور التعريف َّـ نساهم كيف
ذات اِّـناطق دخول و الكشفية صورة وتنمية الحركة عن الخاطئة اِّـفاهيم تعاونها وتصحيح من واإلستفادة السلط واِّـنظمات ثقة كسب *
والتعرف األمور والفتية والشباب أولياء واالقرتاب من والجامعية، الرتبوية باِّـؤسسات النشاط واألرياف وتنمية العالية السكانية الكثافة

تلبيتها. َّـ الكشفية كيف تساهم الحركة وإبراز إحتياجاتهم على

: نذكر هذه األهداف َّـ تحقيق وسائلنا ومن
مشاريع تنمية اِّـجتمع. *

اِّـناسبات اِّـواتية). (انتهاز الكشفية اِّـعارض *
الكشفية. والنشريات واِّـجالت الصحف *

الربامج التلفزية. *
اإلذاعية. الربامج *

اإللكرتوني. والتواصل االجتماعية اِّـواقع و مواقع الواب *
واِّـطويات. اِّـلصقات *

الخ....

       توصيف مهمة 
مسؤول اإلعالم و االتصال    

الهــيئات مع الكشفـــية و الحركة داخل وتنميته والتواصل االتـــصال و تطوير اإلعالم                                  طبيعة اِّـهمة :
بما يساعد على تحسني صورة الحركة الكشفية باِّـجتمع. العالقة ذات واِّـؤسسات األخرى        

سنوات                       اِّـدة اِّـحددة إلنجاز اِّـهمة :  3

                                 عناصر اِّـهمة :
العضوية /1                                           

الخطة /2                                           
التنمية و االتصاالت /3                                           

القيادي التأهيل /4                                           
الربامج /5                                           

اِّـعدات و األدوات /6                                           
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التقييماِّـسؤوليات واالختصاصاتعناصر اِّـهمة معايري

ية
ضو

لع
ا

مسؤولي بني من واالتصال اإلعالم لجنة - تشكيل
من  عدد وكذلك الفنية األقسام و االتصال َّـ اإلعالم

اِّـختصني.
الجهات واألفواج. مستوى على مماثلة تشكيل لجان -
من  لالستفادة الصحافة معاهد خريجي - استقطاب

خدماتهم.
اللجنة. أعضاء عطاء استمرار على اِّـحافظة -

اللجنة. أعضاء عدد حجم النمو َّـ -
آداء  َّـ َّـ األفواج اللجان أعضاء استمرار - مدى

تسرب. دون مهامهم
باألفواج اللجان عدد -

طة
لخ

القريبا على اِّـدى النشر و اإلعالم لتنمية - التخطيط
اللجنة  خطة مع يتالءم بما البعيد اِّـتوسط و و

سياستها و

اِّـهمة.  فرتة تولي خالل الخطة عناصر تنفيذ مدى -

ية
نم

الت
تو

اال
ص

الت
ا

االتصال اإلعالم و مسؤولي مع جيدة عالقات إقامة -
الهياكل. و بالهيئات

أخبار الجهوية لتغطية اإلعالم وسائل من - االستفادة
الكشفية.  األنشطة

إعداد َّـ اِّـساهمة و اِّـنشرات و اِّـطبوعات إصدار -
الحفالت و الندوات للتعريف و اِّـعارض وتنظيم

الرتبوي للحركة. بالدور
بنفس للقيام األفواج مستوى على اللجان مساعدة -

الدور.
و االتصال اإلعالم للجنة دورية عقد اجتماعات -

األفواج. َّـ اللجان على وللمسؤولني

الكشفية. األنشطة مع تجاوب اِّـجتمع مدى قياس -
اِّـطبوعات. و اإلصدارات عدد -

اللجنة. اجتماعات عدد -
وعدد اِّـختلفة اإلعالم وسائل من االستفادة مدى - 

تم تنفيذها. اِّـعارض التي

دي
قيا

 ال
يل

أه
اإلنتاجيةالت الكفاءة لرفع اِّـستمر و الذاتي التدريب -

العصر. ومواكبة
اللجنة. أعضاء تدريب -

اتجاهات و مهارات و تنمي معارف التي وضع الربامج -
بالفروع. اللجان أعضاء

َّـ عليهم االعتماد و مدى أعضاء اللجان تأهل مستوى - 
إنجاز اِّـهام.

أعضاء يحتاجها التي اِّـهارات و الخربات توفري - مدى
 اللجان. 

اِّـنجزة. اِّـتخصصة عدد الدورات -



االتصال باإلعالم و اِّـكلف العامة عضو القيادة / الجهة : قائد واالتصال اإلعالم عن مسؤول اِّـسؤولون

واالتصال باألفواج اإلعالم أعضاء لجان / الجهوية واالتصال لجنة اإلعالم أعضاء : واالتصال اإلعالم مسؤول اِّـسؤول عنهم

مكتبة كشفية / لإلعالم و االتصال مكتب مرافق : : اِّـقدم الدعم
كمبيوتر / خط أنرتنات / / فاكس فيديو / : تلفيزيون أجهزة    

ندوات / اِّـشاركة َّـ األنشطة / تدريب : الشخصية التنمية     فرص

الفوج الجهة / ساعات: اجتماع 4 : الزمنية اِّـتطلبات
اجتماع اللجنة ساعات : 4                          

اِّـراسالت و النشرة و التقارير ساعات : 4                          
التغطية و االتصاالت : ساعات 4                          

شهريا عمل ساعة 16 اِّـجموع :      

التقييماِّـسؤوليات واالختصاصاتعناصر اِّـهمة معايري

ت
عدا

اِّـ
ت

دوا
األ

استخدامها و و االتصال أجهزة و توفري األدوات -
األمثل. بالطريقة

اِّـعدات. صيانة على الحرص -

اِّـتاحة. اِّـعدات و األدوات توظيف مدى -
اِّـعدات. هذه مدى صالحية -

8

مج
ربا

ال

دورية. مجلة أو نشرة إصدار -
باإلذاعات الجهوية. إذاعي دوري برنامج تنظيم -

اِّـجالت. الصحف و َّـ ثابتة أركان اليجاد السعي -
واب. موقع إصدار -

عددها. و أو اِّـجالت صدور النشرات انتظام -
اإلذاعات. َّـ اإلعالمية اِّـساحة و التواجد مدى -

بالصحف. اِّـنشورة األخبار عدد -
أخبار اِّـوقع. مدى تجدد -
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الصحفية الكتابة تقنيات
الصحفي. والتحقيق الصحفي الصحفي والتقرير والحديث الصحفي : الخرب وهي صحفية اشكال أربعة عن الحديث يمكن

وصوال  الصحفي الحديث  من األخرى الصحفية النماذج كل عليه تنبني حيث الصحفية األنماط أقدم  الخرب يعترب : الصحفي  الخرب /1
باالجابة عن باألساس الصحفي الخرب  يهتم فيها. البحث  تستوجب ظاهرة تربز ال حدث يوجد ال خرب فبدون االستقصاء صحافة إُّـ
النمط وقـــت إلعداد من مساحة و عنها تتطلب اإلجابة ِّـا كيف؟ ِّـاذا؟ و سؤال اإلجابة عن يغفل ما عادة و ماذا؟ متى؟ من؟ أين؟ األسئلة

الصــحفي.

معلومات  و يستهدف الحصول على أخبار قد حوار وهو الشخصيات من شخصية بني الصحفي و على الحوار يقوم 2/ الحديث الصحفي :
مع قد يجري الصحفي الحديث هذه الشخصية. و حياة َّـ مسلية أو طريفة أو غريبة جوانب تصوير أو معينة وجهة نظر شرح أو جديدة
كما صحفيني أو عدة واحد صحفي يجريه قد الصحفي والحديث الصحفي. االستفتاء َّـ هو الشأن كما اشخاص عدة مع واحد أو شخص
صحفي من تحقيق يكون جزءا أو أن صحفي خرب على للحصول كأداة الصحفي الحديث يستخدم ان ويمكن الصحفي. اِّـؤتمر هو الشأن َّـ

روبرتاج. أو تقرير من جزءا أو

اِّـباشر. غري الحديث أو اِّـباشر الحديث مختلفني نوعني الصحفي الحديث ويتخذ

أن الضروري ومن الحديث وموضوع اِّـستجوبة الشخصية اختيار هو الصحفي الحديث تنفيذ َّـ أول خطوة : الصحفي للحديث اإلعداد
مشاكل أو بقضايا هذا االختيار يرتبط أو أن الدولية اِّـحلية أو لألحداث مجاريني الحديث اِّـتحدث وموضوع أن يكون االختيار هذا َّـ يراعي
سيدور الذي عن اِّـوضوع اِّـعلومات من أكرب قدر جمع الصحفي اِّـحرر على وينبغي من القراء. كبري عدد مصالح تمس أو العام الرأي تهم
الصحفي اِّـحرر تربز من شأنها التي األسئلة إعداد ينبغي على اِّـحرر الصحفي كما الحوار. معها سيجرى التي وعن الشخصية الحديث حوله
َّـ تقدم حيث ايجابية األسئلة تكون أو ومن اِّـهم واالستعداد للحديث، اللباقة من قدر وعلى باِّـوضوع كبرية دراية وعلى نفسه من واثقا
من خاليا واضحا محددا السؤال يأتي بحيث وواضحة دقيقة األسئلة تكون أن كما يجب جديدة، نظر وجهات أو معلومات أو إجاباتها أخبارا
أهمية بالغة تكتسي التي الحوار وإدارة اللقاء موعد تحديد يتم ثم ومحددة. واضحة إجابات يقدم أن اِّـتحدث فهم ويساعد سوء أو لبس أي
يتوانى بحيث ال وحازما مهذبا أن يكون ينبغي كما جيدا، إليه ينصت وأن به اِّـتحدث ينطق ما كل على انتباهه اِّـحرر أن يركز ينبغي حيث
وهي اِّـالحظات دفرت باستعمال تكون قد التي تسجيل الحوار عملية وأخريا اِّـوضوع. خارج يتكلم اِّـتحدث أن أدرك إذا الحديث قطع على

التسجيل. جهاز كما يمكن استخدام متناهية، ودقة إُّـ يقظة تامة تحتاج مرهقة طريقة

: التالية مراعاة اإلعتبارات من للمحرر كتابة الحديث الصحفي البد َّـ البدء قبل : الصحفي الحديث كتابة
تحيط الوافية التي األجوبة جميع على حصل أنه وللتأكد ... ناحية من به الواردة وذلك الستيعاب اِّـعلومات الحديث نص بعناية يراجع أن -



ناحية ثانية. من بموضوع الحديث
الحديث. موضوع كفايتها لتغطية من للتأكد للحديث الخلفية والبيانات اِّـعلومات اِّـحرر بتقديم يقوم أن الضروري من -

الوثائق. أو والجداول االحصائيات أو الرسوم أو الصور مثل اِّـساعدة عناصره الحديث لجميع استكمال من التاكد ضرورة -
: الفنية القوالب من أنواع أربعة الصحفي وللحديث

الصحفي : للحديث الفنية - القوالب

الصــحفـــي للحديث الفني البناء تشبيه أساس على ويقوم : اِّـقلوب الهرم قالب
األول يــشمل : جزئني الحديث إُّـ ينقــــسم حيث للهرم مقلوبا، اِّـعماري بالبناء
الــحديث يشـــــمل نص والثاني اِّـقلوب الهرم تحتل قاعدة وهي الحديث مقدمة
آراء مـن الحديث ما َّـ أهم على اِّـقدمة وتحتوي اِّـقلوب. الهرم جسم يحتل وهو
تحتل التفاصــــيل وفيه للحديث الكامل النص على الجسم حني يحتوي َّـ وأخبار

َّـ جسم الحديث حسب أهميتها. مكانها

الصحفي بالبنـــاء الحديث تشبيه أساس على يقوم : اِّـتدرج اِّـقلوب الهرم قالب
شكل على اِّـتدرجة اِّـستطيالت شكل يأخذ حيث اِّـتدرج اِّـقلوب للهرم اِّـعماري
هرم القالب تحتل وهي اِّـقدمة يشمل جزئني، األول ويشمل هذا القالب مقلوب.
جسم الهــرم والذي يحتل الحديث الصحفي يشمل نص اِّـتدرج، والثاني اِّـقلوب
َّـ الجسم فيكتب أما للحديث، األخبار أهم على وتحتوي اِّـقدمة اِّـتدرج. اِّـقلوب
جــوانـب مـــن جانب بتلخيص فقرة منها َّـ كل اِّـحرر يقوم متعددة فقرات شكل
بــموضــوع اِّـتعلق اِّـتحدث كالم اِّـحرر نص يورد وأخرى فقرة كل وبني الحديث،
جديد. معنى إلضافة اِّـعنى أو هذا لتاكيد أو معناها لشرح وذلك اِّـلخصة الفقرة

الحديث وهـــــــي مقدمة أجزاء، ثالثة على هذا القالب يقوم : اِّـعتدل الهرم قالب
الحوار موضوع إُّـ تشري بأن للحوار القارىء وتهيىء تعد اِّـعتدل الهرم قمة تحتل
الحــــوار تم فيه الذي اِّـكان تصف أو الحوار معها يجرى التي الشخصية تصف أو
على جسم الحديث ويحتوي اللقاء. هذا قصة تحكي أو جو الحوار وروحه تصور أو
يــقــــود فــهو أهـمية األكثر إُّـ إُّـ اِّـهم أهمية القل يبدأ من بحيث الحديث نص
الحديــــث خاتمة اِّـتحدث. لها يتعرض التي القضايا أهم إُّـ رويدا رويدا القارىء
بــها أدُّـ التي اآلراء األخبار أو ألهم تلخيص غالبا على وتحتوي الهرم قاعدة تحتل
أو انـــطباعات وتصريحات اِّـتحدث ألقوال اِّـحرر تقييم على وقد تحتوي اِّـتحدث

اِّـتحدث. شخصية على اِّـحرر

أهم األخبار - 1
اِّـعلومات أهم - 2

الحديث نص
أهمية التفاصيل األكثر - 1

اِّـهمة التفاصيل - 2
أهمية األقل التفاصيل - 3
أهمية أقل التفاصيل - 4

األخبار أبرز - 1
اآلراء أبرز - 2
مقتبسة أقوال

تلخيص
مقتبسة أقوال

تلخيص
مقتبسة أقوال

تلخيص

اإلشارة  - 1
اِّـوضوع إُّـ

وصف اِّـتحدث - 2
وصف مكان اللقاء - 3
اللقاء قصة حكاية - 4

الحديث نص
أهمية تفاصيل أقل - 1
أهمية تفاصيل أقل - 2

أهمية األقل التفاصيل - 3
أهمية أقل التفاصيل - 4

واآلراء ألهم األخبار تلخيص - 1
اِّـتحدث اِّـحرر لتصريحات تقييم - 2

اِّـتحدث شخصية على انطباعات اِّـحرر - 3
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وجسـم مقدمــة أجـزاء من ثالثة القالب هذا يتكون اِّـتدرج : اِّـعتدل الهرم قالب
ولــكـن العام الشكل َّـ اِّـتدرج اِّـعتدل غري الهرم قالب مع يتشابه فهو وخاتمة،
َّـ اِّـتدرجة اِّـستطيالت يأخذ شكل الهرم الذي َّـ جسم يأتي بينهما االختالف
غيـر اِّـعـتـــدل قالب الـهرم َّـ األملس الشكل بينما يأخذ الهـــرم اِّـعتــدل قالب
بـيــن اِّـزاوجـة نتيجة هي اِّـتدرج اِّـعتدل الهرم جسم َّـ واِّـستطيالت اِّـتدرج.
الشـخصـــية التـي تصريحات من اِّـقتبسة األموال فقرات وبني التلخيص فقرات

الصحفي. الحديث معها يجرى

 
التي الفكرية أو أو السياسية أواالقتصادية االجتماعية والعوامل األسباب َّـ ويبحث ويفسر يشرح الصحفي التحقيق : التحقيق الصحفي /3
عن يجيب الخرب كون َّـ الخرب عن التحقيق ويختلف التحقيق. الظاهرة التي يدور حولها أو الفكرة أو اِّـشكلة أو القضية أو وراء الخرب تكمن
ِّـاذا؟. كما أنه سؤال باإلجابة على يهتم الصحفي الشكل هذا حني ان َّـ ِّـاذا؟ أين؟ كيف؟ متى؟ من؟ الخمسة االسئلة من ممكن عدد اكرب

كاتبه. شخصية يكشف ما الصحفي غالبا شخصيته بينما التحقيق يظهر على اِّـحرر أن ال يجب الخرب َّـ
واِّـعلومات الجديدة بنشر الحقائق التحقيق يقوم حيث اإلعالم، يلبي وظيفة ناحية من فهو األساسية الصحافة وظائف الصحفي يلبي والتحقيق
الكشف عن طريق وذلك وشرحها واألحداث األخبار بتفسري يقوم حيث تفسري األنباء َّـ الصحافة وظيفة يلبي ثانية ناحية ومن القراء. بني
اِّـجتمع لقضايا وذلك بتصديه واإلرشاد التوجيه َّـ الصحافة وظيفة يلبي وثالثا السياسية. ودالالتها االجتماعية واالقتصادية أبعادها عن
معني. بمشروع اإلشادة أو ما برتويج سلعة وَّـ اإلعالن واإلمتاع التسلية َّـ الصحافة وظيفة يلبي ورابعا عن حلول. لها وبالبحث  ومشكالته

: منها رئيسية أنواع نذكر خمسة أن أنه يمكن إال موضوعاته الصحفي وتعدد التحقيق مجاالت ورغم تشعب
Bakground ... الخلفية تحقيق -

 Inguiry ... التحري أو االستعالم تحقيق -
Investigation ... التحقق أو البحث تحقيق -

 Anticipation ... التوقع تحقيق -
Escapis ... الهروب تحقيق -

: الصحفي للتحقيق اإلعداد
هـذه تكــون أن أهمــها لعل اعــتبارات لعدة تخضع عملية وهي : موضـــوعه أو التحقيق فكرة اختيار -
تكون أن البد تشغل اِّـجتمع. كذلك التــي بالقضايا مرتبطة أو األحداث الجارية من مستوحاة الفكرة
بعملية اِّـحرر يقــــوم القارىء. ثم اهــتمام جذب على وقادرة جديدة ومبتكرة الصحفي التحقيق فكرة
والبـــيانات التاريخــي كالتطـــور للمــوضوع الخلفية اِّـعلومات بها ونعني للتحقيق االولية اِّـادة جمع
تنفيذ التحقيق َّـ ينطلق أن للمحرر يمكن الخلفية هذه ضوء وعلى واالحصائيات. واألرقام األساسية
عند األوُّـ بالـــــدرجة توجـــد الــتي وهي اِّـوضوع عن الحية اِّـعلومات بالبحث عن الصحفي، فيقوم
بعـــيد، كذلك مــن خـــالل قـــــريب أو من يمسهم أو موضوع التحقيق األشخاص الذي يدور حولهم
َّـ هامــــة بـــيانات عـــلى وتــحتوي نشرها يسبق لم التي التقارير أو األرقام أو أو البيانات الوثائق

الحية. من الشخصيات حيوية أكثر مصدرا أن تشكل يمكن اِّـوضوع

وصف اِّـتحدث - 1
وصف مكان اللقاء - 2
قصة حول اللقاء - 3

نصالحديث-أقوالمقتبسة
تلخيص

مقتبسة أقوال
تلخيص

اِّـتحدث اِّـحرر لتصريحات تقييم - 1
اِّـتحدث شخصية على انطباعات اِّـحرر - 2
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أن أي اِّـعتدل، للهرم الفني البناء أساس على جميعها تقوم التقرير الصحفي لكتابة فنية قوالب ثالثة هناك : الصحفي التحقيق - كتابة
والخاتمة. والجسم اِّـقدمة : أجزاء من ثالثة يتكون وأن القالب البد

يتناولها التي أو اِّـشكلة القضية وبشكل موضوعي اِّـحرر يعرض القالب هذا : َّـ اِّـوضوعي العرض اِّـبني على اِّـعتدل الهرم قالب أ/
على بالرتكيز اِّـحرر قيام منها أشكال عدة تأخذ قد اِّـقدمة وهذه باِّـوضوع، القراء إثارة اهتمام على مقدمة يحرص فيها خالل من التحقيق
إليه انتهى ما غلى خالصة تقديم وتتوُّـ الخاتمة اِّـوضوع زوايا بقية التحقيق جسم َّـ يعرض َّـ حني التحقيق ِّـوضوع الزاوية األساسية

الصحفي. التحقيق يتناولها التي اِّـشكلة أو للقضية حلول أو آراء وتصورات اِّـحرر من
يصف سريعة للحدث أو عامة صورة اِّـوضوع مقدمة َّـ اِّـحرر يصف القالب هذا : َّـ التفصيلي الوصف على اِّـبني قالب الهرم اِّـعتدل ب/
اِّـتناثرة التفاصيل بني تربط إما فهي الخاتمة الصحفي، أما التحقيق جسم َّـ ليكتب للحدث التفصيلي يرتك الوصف بينما منه بارزا جزءا

الحدث. هذا عن للمحرر األخرية على االنطباعات تقتصر أو له اِّـتكاملة الصورة النهاية َّـ لنا تقدم بحيث لصورة الحدث
كما يسردها قصة شكل التحقيق الصحفي َّـ كتابة اِّـحرر إُّـ يلجأ القالب هذا َّـ : القصصي السرد على اِّـبني الهرم اِّـعتدل قالب ج/
كونه َّـ عنها أنه يختلف إال ونهاية وعقدة بداية له أي األدبية القصص مع َّـ بنائه الفني تماثل وهذا القالب وإن األدبية، تسرد القصص
الصحفية التحقيقات َّـ القالب هذا ويستخدم األدبية. القصص َّـ الشان هو كما الخيالية الوقائع وليس على الوقائع الحقيقية على يقوم
إُّـ زلزال باإلضافة وقوع أو غرق باخرة أو طائرة سقوط مثل والحوادث زفافها ليلة عروسة اِّـوضوعات اإلنسانية كمصرع تتناول التي

الجرائم. بعض حول تدور التي الصحفية التحقيقات
: الصحفي التحقيق أثناء كتابة عام بشكل مراعاتها يجب الشروط التي من العديد وهناك

التفاصيل. على اِّـقدمة مثال تزيد ال بحيث الصحفي التحقيق أجزاء بني الكامل التناسب مراعاة -
التحقيق. يطرحه اِّـوضوع الذي بأهمية القارىء، إلقناع كافية غري اِّـادة تكون ال أن -

عنده. االستطالع حب غريزة طريق إثارة التحقيق عن نهاية باهتمام القارىء حتى االحتفاظ على الحرص -
الحياة وباِّـعلومات التي حصل َّـ وخرباته وتجاربه وقراءاته ثقافته بحصيلة يكتبه الذي الصحفي التحقيق إثراء على اِّـحرر يحرص أن -

اِّـوضوع. حول عليها
الصحفي. التحقيق كتابة متميزا َّـ أسلوبا لنفسه على أن يخلق اِّـحرر يحرص أن -

الصحفي. التحقيق تصاحب التي بالصور االهتمام -

بصورة  الوقائع اِّـعلومات حول مجموعة من يقدم وهو والتحقيق الخرب بني يقع صحفي فن الصحفي هو التقرير الصحفي : 4/ التقرير
الزمان اِّـكان يستوعب وصف ان انما يمكن للحدث والجوهرية الرئيسية الجوانب الشكل يستوعب هذا ال بحيث حيوية و دينايمكية
الوقت نفس َّـ يسمح وإنما لألحداث واِّـوضوعي اِّـنطقي الوصف على يقتصر ال وهو بالحدث. ترتبط التي والظروف االشخاص
النجاح فرصة زادت كلما الحدث على عيان شاهد اِّـحرر كان فكلما التقرير، يكتب الذي للمحرر الذاتية الشخصية والتجارب اآلراء بإبراز
اِّـلموسة الوقائع جانب يعرض إُّـ حقه أن حيث يكون من اِّـحرر شخصية أن يظهر يفضل الصحفي التقرير ففي الصحفي. التقرير أمام
معلومات يقدم أم يمكنه كما وجهات نظرهم ويمكنه أيضا أن يقدم األشخاص ويعرض واستنتاجاته وأحكامه وآرائه الشخصية انطباعاته

: التالية الجوانب يستوعب بحيث اِّـحرر مالحظات خالل من وذلك سرد التفاصيل َّـ التقرير كما يتوسع وثائقي. طابع ذات
الحدث. هذا لوقوع أدت التي الظروف -

الحدث. هذا َّـ دورا لعبوا األشخاص الذين -
الحدث. هذا عن التفاصيل من مزيد تقديم -
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يكتب بطريقة معاكسة أنه حيث الخرب عن الصحفي التقرير كتابة طرق فتختلف التقرير الصحفي، لكتابة بالنسبة
من زوايا اِّـوضوع معينة زاوية يتناول بأن مدخل يمهد للموضوع تضم اِّـقدمة اِّـعتدل أي الهرم قاعدة وفق له

َّـ ليصل الحية والصور والشواهد إُّـ التفاصيل التقرير جسم َّـ يتدرج ثم بعناية الكاتب يختارها
التقرير الصحفي أنواع اختالف ورغم إليه. توصل ما أو خالصة النتائج عن الكشف إُّـ الخاتمة

: التالية الثالثة األجزاء على يحتوي أن فالبد وتعدد مجاالته
: أهمها وظائف عدة لها اِّـقدمة وهذه : : مقدمة التقرير الصحفي أوال

للموضوع. تمهد أن -
له. القارىء تهىء أن -

منطقية صورة أو معني أو موقف ملموسة واقعة : التالية العناصر قد تحتوي ومقدمة التقرير الصحفي
الذي اِّـوضوع إُّـ القارىء النتباه جلبها ضوء على قيمة اِّـقدمة وتتحدد جديد. غري ِّـوضوع جديدة زاوية أو

نهايته. وحتى الصحفي بقية التقرير متابعة قراءة إُّـ ودفعه الصحفي يعالجه التقرير
التقرير، كذلك موضوع َّـ الجوهرية والبيانات اِّـعلومات يضم الذي الجزء وهو : الصحفي التقرير جسم : ثانيا

كاتب أن يحرص الضروري ومن التقرير. اِّـوضوع الذي يتناوله تدعم التي اِّـنطقية الحجج والشواهد أو األدلة يضم
حتى بدايته اِّـــسار منذ وتطور هذا الـــــــتقرير يتناولها التي الواقعة أو الحدث مسار هما هامني، جانبني يضمن التقرير على أن
غموض. من يكتنفها ما إُّـ وراءها ما حتى يكشف بينها العالقات على يكشف وأن التقرير التي يضمها الوقائع بني والربط نهايته،

: أن يتضمن البد الذي التقرير الصحفي : خاتمة : ثالثا
التقرير الصحفي. اِّـحرر ِّـوضوع تقييم -

التقرير. موضوع َّـ بحثه خالل اِّـحرر إليها وصل التي عرض للنتائج -
اِّـحرر. عليها التي حصل النتائج لبعض أو خاصة آراء أو لحقائق معينة التعميم -

الكشفية صورة
على يرتكز القيم الكتساب تربوى خالل نظام من الشباب تربية َّـ اِّـساهمة هي الكشفية الحركة مهمة إن : مهمة الحركة الكشفية تعريف

اِّـجتمع. َّـ بناء دور بأداء كأفراد اِّـواطنون فيه يلتزم أفضل عالم بناء اِّـساعدة َّـ أجل من وذلك الكشفيني والقانون الوعد

: لالتصال العاِّـية عناصر االسرتاتيجية
الكشافة. أعضاء للكشفية فيما بني الشعور باالنتماء و دعم الحركة الكشفية صورة : تحسني االتصال -

مصالحها. حماية و شبابية رائدة كحركة الحركة الكشفية وضع : الشراكة -
اِّـوارد الجديدة لتدعيمها. و تعبئة الحركة الكشفية سياسة تفعيل : اِّـوارد -

أهم أحد وهي كأفراد، قدراتهم تطوير قصد الشباب مساعدة إُّـ للجميع، تهدف مفتوحة تربوية حركة الكشفية إن : الحركة الكشفية قوة
تدبري فن الشباب وهي تطور لدى الثقافية، و الرياضية الرتفيه وسائل أيضا و واألسرة اِّـدرسي النظام تكمل التي الرسمية غري الربامج



فيها يندمج بحيث الشباب قدرات أقصى تنمية إُّـ الوصول هو هدفنا اِّـجتمع، العيش داخل والقدرة على بنفسه ثقته تعمق و األمور
من بدءا باستمرار، وتحسينها محددة بعناية طريقة وفق الهدف هذا لتحقيق تسعى وهي و الشاملة. الكاملة التنمية إُّـ للوصول الشاب
هي العالم و َّـ شبابية منظمة تعد أكرب وهي األخالقية والروحية. القيم ضوء َّـ واِّـسؤولية الحكم الذاتي تطوير على تشجع التي القيم

َّـ  العالم َّـ الرائدة الحركة الشبابية هي العاِّـية الكشافة االعرتاف بأن وتم عرب العالم، منخرط مليون 35 من أكثر باستمرار لتبلغ تتطور
بناء عالم تساعد على سنة، الكشفية مائة من أكثر الكشفية، فمنذ للحركة نفتخر بإنتمائنا ما لدينا ككشافني إننا العشرين. و الحادي القرن

 80 من أكثر حقيقية، بعد اجتماعية ونحن قوة الكشفية. للحركة بوعودهم أوفياء الشباب و الكهول اِّـاليني من مئات إلتزام خالل أفضل من
وصول البلدان، من كثري وَّـ الشباب. احتياجات الفتية و من ما يمكن الكشفية ألكثر تستجيب بتونس، الحركة الكشفية تكوين من سنة
تعد كما الصدفة. باب من ليس وهذا قدامى هم كشافون منظمات دولية...) مجتمع مدني، (سياسيني، هامة ِّـناصب األشخاص من العديد

اإلعاقة. ذوي األشخاص الطفل وإدماج حقوق البيئة و حماية اِّـثال سبيل على بينها من نذكر مجاالت، َّـ عدة رائدة

الذاتية  لالنطباعات النهائي الناتج وهي عن اِّـنظــمة. اِّـجتمع ألفراد الذاتية االنطباعات إجماُّـ هي : للمنظمــة؟ الذهنيــة الصـورة هــية ما
بوظائف األفراد التجارب هذه وترتبط اِّـباشرة وغري اِّـباشرة التجارب من االنطباعات هذه وتتكون ما، منظمة إزاء أو الجماعات لألفراد

وعقائدهم. واتجاهاتهم

: الذهنيــة الصــورة سمــات
واألحكام. االتجاهات ذاتية، وتشكل عقلية انطباعات -

اِّـستمر. والتفاعل للتغري والقابلية تتسم بالديناميكية -
اِّـنظمة. عناصر لبعض كليًا أو التقديم جزئيًا هذا سواء كان اِّـجتمع ألفراد باِّـنظمة يتعلق ما عقليًا لكل تقديمًا تمثل -

مدروسة. برامج إعالمية على وتعتمد بعناية، ومخطط لها مقصودة -
البحث العلمى. أساليب باستخدام قابلة للقياس -

                                              
: الكشفية وصورتها وهويتها شخصية اِّـنظمة بني                                           العالقة

                                          اِّـفهوم              أسئـــــــلة                                        تفسريات إجرائية

                 هوية الحركة    مـــاذا نفعل؟             طبيعة نشاط الحركة الكشفية ... أداؤها، 
                  الكشفية                                                       الرؤية، اِّـهمة، اسرتاتيجيتها، تاريخها.

مــن نحــن؟            الثقافة التنظيمة اِّـهيمنة على إدارة الحركة            شخصية الحركة       
                                                                           الكشفية، وتعامالت العاملني بها بعضهم مع البعض.

                                           

الصفات اِّـنسوبة       ما االنطباعات الثابتة عن اِّـنظمة لدى األفراد،              سمعة الحركة ما
                              الكشفية              للحركة؟                               الجماعات أو الرأى العام؟

 

االنطباعات الحالية         ما اِّـدركات العقليةالحالية عن اِّـنظمة   ما              الصورة الذهنية 
الكشفية        لدى األفراد والجماعات، أو الرأى العام؟ الحركة عن للجمهور الكشفية              للحركة
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للمنظمة؟ إيجابية ذهنية صورة تكوين على نحرص ِّـاذا : الذهنية الصورة تشكيل َّـ اِّـؤثـرة العوامـل
بها. للعمل العناصر أفضل اجتذاب َّـ مساعدة اِّـنظمة -

خدمة اِّـجتمع. َّـ للمنظمة االجتماعى الدور بأهمية والجماهري السلطات إقناع -
أوقات األزمة. اِّـنظمة َّـ على الحكم إصدار قبل للرتيث الجماهري استعداد تنمى -

َّـ الدولة. والتنفيذية التشريعية الجهات مع للمنظمة الطيبة العالقات تدعيم -
اِّـنظمة. َّـ أموالها باستثمار واِّـنظمات الهيئات إقناع َّـ اِّـساعدة -

للمنظمة. التسويقية الجهود دعم َّـ اِّـساعدة -

ِّـنظمتك؟ إيجابية صورة تقدم كيف
َّـ اِّـستقبل. تتوقعه ما أو حالية نتائج من حققته ما مع السابقة الرسائل االتصالية محتوى مقارنة -

اِّـواجهي. االتصال من أشكال غريها أو االجتماعيات َّـ مناقشتها تحليل اِّـباشرة مع باالتصاالت االهتمام -
الصورة للمنظمة. برنامج َّـ إتباعها يتم اِّـدى وضع اسرتاتيجية طويلة يتم أن -

إدارتها. وكفاءة وأعمالها نشاط اِّـنظمة َّـ التحديث عملية بإظهار االهتمام -
وتنوعها . الصورة برامج َّـ تقديم اِّـستخدمة تحديد الوسائل -

للمنظمة. اإلدارى االستقرار عملية إظهار -
الكلي. التخطيط من اليتجزأ جزءًا يكون أن يجب للمنظمة الذهنية لربامج الصورة التخطيط -

وتأثرها اِّـنظمة على تطرأ قد اِّـجتمع والتى فى تحدث يمكن أن التى التغريات االعتبار فى األخذ الذهنية الصورة لربامج التخطيط عند
اِّـنظمات اِّـنافسة. جهود من اِّـجتمع فى يحدث بما

الذهنية لها. الصورة عناصر وبني وأعمالها اإلدارة سياسات وثيقة بني عالقة وجود

؟ اِّـنظمة دورنا َّـ ماهو
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ونتائج االنجازات
األعمال

تقديم طريقة
اِّـنظمة

الذهنية الصورة
الجمهور لدى

وفعالية كفاءة تحديد
فى اإلدارات جميع

اِّـنظمة

وفعالية كفاءة تحديد
العامة العالقات إدارة

واالتصال واإلعالم

رأيًا تحدد
مؤيدًا عامًا
للمنظمة



الكشفية؟ لتحسني صورة نفعل أن علينا ماذا
الكشفية. للحركة االنتماء بجدوى داخلية قناعة ضرورة وجود -

الشباب. احتياجات يلبي و متطور تربوي برنامج وجود -
الكشفية. للحركة األوُّـ اِّـرآة يعترب الذي الرسمي بالزي االعتناء ضرورة -

بجدية. تطبيقها على العمل الهياكل و البصرية َّـ كافة الهوية اعتماد -
استقطاب الشباب. مزيد إُّـ السعي -

جديدة. بشراكات إثرائها القائمة و الشراكات تدعيم -
تسويقها. حسن و الربامج األنشطة و لدعم الذاتية اِّـالية اِّـوارد توفري -

وتطلعات الشباب. اِّـجتمع احتياجات تحديد على العمل -
تحديدها. تم التي اِّـجتمع للشباب طبقا الحتياجات جذابة برامج تنفيذ و وضع -

اِّـتاحة. الوسائل مختلف عرب الكشفية للربامج التسويق -
اِّـستقبل. َّـ الشركاء و الراعية الجهات و الشباب) و (األسر اِّـستهدفة للجماهري للكشفية حسن التسويق العمل على -

الحركة الكشفية. موارد لدعم الخاصة الشركات التفتح على -

: الصورة بناء إعادة اسرتاتيجيات
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بوسائل اإلعالم العالقة إدارة
ربط مجال يعترب حيث وتنميتها، صورة اِّـنظمة إبراز َّـ بارزة أهمية ذات الكشفية واالتصال باِّـنظمة اإلعالم تقيمها لجنة التي العالقة إن
تسيء باِّـنظمة تصرفات حدوث صورة َّـ السريع والفاعل بالتدخل باِّـنظمة اإلعالم إدارة يمكن وهاما حيويا مجاال اإلعالميني مع العالقات

تقوي من صورتها. أو

: باإلعالميني العالقة تنمية أهداف - 1
والوطني. اِّـحلي للمجتمع اِّـوضوع أو النشاط أو الشخصية تقديم -

واِّـسئولني. القرار لصانعي اِّـوضوع أو النشاط الشخصية أو تقديم -
اِّـستوى اِّـحلي. على تقدم التى الخدمات -إبراز

اِّـحلي. اِّـجتمع اِّـتميزة فى العالقات إبراز -
أو اِّـوضوع. النشاط أو للشخصية اِّـتميزة السمات إبراز -

باإلعالميني. العالقة دعم -

: معها التعامل ينبغى التى اإلعالم وسائل - 2
: اإلعالم اِّـحلية وسائل أ.

اِّـحلية. اإلذاعة -
اِّـحلي. التليفزيون -

اِّـحلية. الجرائد -
أخرى. محلية إصدارات -

: الوطنية اإلعالم وسائل ب.
الوطنية. الصحف -
الحزبية. الصحف -
الصحف الخاصة. -

اِّـجالت العامة واِّـتخصصة. -
والخاصة. العامة الوطنية محطات اإلذاعات -

والخاصة. العامة الوطنية التليفزيون محطات -

: محلية وإعالم اتصال أنشطة ج.
بالهيئات اِّـحلية. الداخلي اإلعالم مراكز أنشطة -

مراكز البحوث. و أنشطة الجامعات -
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اِّـحلي. اِّـجتمع أنشطة -
عامة. ومؤتمرات ندوات -

: باإلعالميني العالقة إدارة أشكال - 2
واضح). زمني تليفونية (إعداد برنامج اتصاالت -

األنشطة الكشفية. على لإلطالع اِّـيدانية للزيارات دعوتهم -
اِّـختلفة. والندوات واِّـؤتمرات اِّـناسبات فى مقابالتهم -

ذلك). أمكن (إن السياحية الزيارات لبعض اإلعالميني دعوة -
أمكن). (إن اِّـختلفة اِّـناسبات فى اإلعالميني - مشاركة

ذلك. بشأن االتصال اِّـدني خصوصًا، وإجراء باِّـجتمع اِّـتصلة وتلك عمومًا، اإلعالميني عمل متابعة -
والصحف. والتليفزيونية اإلذاعية الربامج فى كمصدر تقديمك -

: اإلعالميني مع إطارها التعاون َّـ يمكن اإلعالمية التي اِّـضامني - 3
الخرب الصحفي. -

الصحفي. التقرير -
التليفزيوني. / اإلذاعي / الصحفي التحقيق -

والحزبية والصحف الخاصة. الوطنية أقسام الجهات بالصحف -
اإلشهار. قسم -

القراء. بريد -
الشباب. صفحة -

: اإلعالمية للمضامني التعاون متطلبات - 4
والصعوبات. اِّـشكالت أو الكشفية األنشطة أبعاد وجوانب -

والصعوبات. اِّـشكالت هذه على اِّـرتتبة األضرار -
ذلك. كلما أمكن الصعوبات أو األنشطة تربز التي األرقام بعض - وضع

اِّـتضرر منها. الجمهور حجم -
إن أمكن. اإلصالح أو الصيانة أو النشاط أو اِّـشروع حجم تكلفة -

اِّـوضوع. تتحدث َّـ أن يمكن اِّـصادر التي -
ذلك. أمكن إن والصعوبات اِّـشكالت األنشطة أو حول الفوتوغرافية - الصور

الالزم. الدعم تقدم أن يمكن التي أو اِّـشكلة لحل يمكن مخاطبتها التي اِّـسؤولة الجهة تحديد -

القضايا أو اِّـشكالت إحدى حول الجريدة مراسلة خالل القراء من بريد  باب العالقة وتفعيل : يمكن توظيف القراء  بريد - توظيف  5
الواقع الضرر حجم وتحديد الرسالة، إليه تتوجه الذى اِّـسؤول وتحديد اِّـطروحة، اِّـشكلة أبعاد الرسالة تتضمن أن على اِّـحلي، باِّـجتمع
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اِّـشكلة على هذه للتغلب إجراءات من اتخاذه اِّـطلوب أمكن ذلك، وتحديد كلما بموضوعية اِّـشكلة هذه بسبب اِّـحلي الجمهور على
الحتوائها.

التهنئة إعالنات نشر خالل من اِّـدني باِّـجتمع العالقة لتوطيد اِّـتاحة األشكال اإلشهار أحد صفحة اإلشهار : تعترب صفحة توظيف - 6
والتهنئة اِّـحلي، ألهل اِّـجتمع حلها تم التي واِّـشكالت واإلنجازات باِّـشروعات اِّـختلفة، والتهنئة َّـ اِّـناسبات اِّـحلية اِّـقروءة بالصحف
الكشفية مختلف األنشطة إبراز اِّـحلي، اِّـجتمع أبناء ضمن بارزة تفوق حاالت وجود حالة َّـ العامة خاصة والنتائج الدراسات بنتائج
إُّـ مشاركة أخرى، إضافة تفوق أي مجاالت الرياضي أو بالفوز اِّـرتبطة األخرى اِّـناسبات إُّـ إضافة اِّـحلي، باِّـجتمع وعالقتها اِّـنظمة

اإلعالم. وسائل خالل من له صورة إيجابية وترسم اِّـحلي، اِّـجتمع من الفرد أن تقرب شأنها من األمور فهذه اِّـجتمع اِّـحلي.

للرصيد يضيف اإلعالم منه، ولكي ينتقص ال أن للفرد اإلعالم وسائل َّـ الظهور يضيف أن اإلعالم : ينبغي لوسائل الحديث مهارات - 7
عند التحدث لوسائل الالزمة اِّـهارات َّـ إتقان الالزم يبذل الجهد عليه أن الجمهور، وتقدير حب خالله من الفرد ويكتسب الشخصي،

اإلعالم.

: اآلتية اِّـهارات اإلعالم وسائل مع التعامل الجيد يتطلب
قــدر والسعــــــي الصحفي، الحديث أو الربنامج بموضوع  الخاصة والجوانب األبعاد بكافة الدراية : الحديث ِّـوضوع الجيد اإلعداد -
على اِّـجتمع وتأثرياتها بهذه اِّـشكلة، الصلة والتقارير ذات واإلحصائيات اِّـضارين منها، وحجم وأعراضها، اِّـشكلة، أسباب ِّـعرفة اإلمكان

مستقبًال. دون ظهورها الحيلولة وكيفية اِّـشكلة، هذه لحل اِّـبتكرة اِّـقرتحة والوطني، والحلول اِّـحلي
يناسب الجمهور الذى اللغوى اِّـستوى الجمهور العام، واستخدام يفهمها وواضحة، يستطيع أن بسيطة بلغة اإلعالم لوسائل التحدث -

هذا الربنامج. اِّـستهدف من
االقتصادى، الدينى، الوتر  وتشمل اإلقناع، مداخل تتنوع حيث  للربنامج، بحديث اإلدالء أثناء اِّـستخدمة اإلقناع مداخل  فى  التنويع -

إلخ. الرياضى... السياسى، االجتماعى،
والعاطفية اِّـنطقية اللغة بني الجمع خالل من وذلك اِّـستهدف، للجمهور والعاطفى التأثري اِّـنطقى بني الحديث لغة الجمع فى يفضل -

الحديث. فى
فاستخدام اِّـشكالت، لهذه التصدى وسبل اِّـحلي، اِّـجتمع مشكالت حول اإلعالم لوسائل الحديث  فى واِّـصداقية اِّـوضوعية  تبنى -

اِّـحلي. الجمهور عن اِّـتحدث، وتقربه من صادقة يبنى صورة أن شأن من والصراحة الشفافية
عدم إُّـ إضافة ديمقراطي، على أساس الحوار إدارة  وكذلك اِّـناقشة، فى اِّـشاركة األخرى األطراف التفاوض مع فى - الخربة واِّـهارة

معارضة. آراء من الغضب
القضايا بالربنامج، اِّـشكالت أو إحدى مناقشة فى األطراف اِّـشاركة من طرف أى حرج من سؤال مواجهة على الوقت طوال نفسك رتب -

اِّـناقشة. أو الحوار سخونة درجة مهما كانت لألمور اِّـنطقى غري التصعيد اإلطالق على مطلوب وغري
فى تطرح التي االستفسارات والتفاصيل كافة عن اإلجابة من الفرد يتمكن كي اِّـناقشة، فى واِّـشاركني الربنامج الجيد ِّـقدمي االستماع -

الربنامج.
اللفظية اللغة فهم يتطلب لآلخرين الفهم فاكتمال ،Non-verbal Communication غري اللفظي الحديث ِّـفردات لغة الجيد الفهم -

اللفظية. وغري
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والثقة. اِّـصداقية عليه وتضفي وتوثقه، الحديث، تثري التى الواقعية واألمثلة والخربات بالتجارب االستعانة -
فيه. اِّـبالغ وليس من الرأي العام اِّـظهر اِّـقبول به ويقصد التليفزيونية، الربامج أحد الظهور َّـ أثناء والسيما الجيد اِّـظهر -

للواب الكتابة
يمكن الخاصة القواعد يستلزم بعض قصرية مما اإلبحار فرتة ما تكون واِّـجالت، وعادة الجرائد الكتابة َّـ عن اِّـواقع تختلف َّـ الكتابة

: يلي كما حوصلتها
اليه. الوصول َّـ ترغب الذي الهدف وَّـ قارئك. َّـ فّكر -

كثريا. التوسع وعدم دائما الرئيسية الفكرة على باِّـحافظة ينصح -
صفحة كل َّـ واحد هدف على الرتكيز ويمكننا من أكثر أيجازا هذا يجعلنا -

أطفال..) عّمال، (تالميذ، اِّـستهدفة الشريحة وفق الكتابة نمط حاول أقلمة -

                               اِّـهم

                          التفاصيل

َّـ أول اِّـهمة اِّـعلومة ووجود كامل النص، يقرؤون وال الصفحات ببدايات أكثر تهتم البحث محّركات وكذلك زوار اِّـواقع فغالبية باِّـهم إبدأ
ممكن. الزوار غالبية قبل من قراءتها إمكانية تجعل النص

                                                       أهتم وأقرأ

                  أبحث
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عند الكتابة َّـ اِّـواقع، يفضل كتابة نص قصري وبسيط، حيث أن القارئ ال 
يهتم بالنصوص الطويلة أو تفاصيل اِّـوضوع، حيث أن األنرتنات تعد وسيلة 

سريعة للحصول على اِّـعلومة اِّـهمة َّـ أقصر وقت ممكن. ولذلك ينصح 
بوضع روابط َّـ النص تقود إُّـ معلومات إضافية أو تفاصيل أراد القارئ 

الحصول عليها.
ولذلك يجب تقسيم النص إُّـ فقرات ال تتجاوز 100 كلمة على أقصى تقدير 

وتضم جمال قصرية بخط واضح ومقروء، ويجب تجنب الجمل الطويلة واِّـعقدة 
واِّـركبة واستعمال جمل قصرية لجعل النص لطيفا ومتوافقا مع قراءة سريعة.
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من 15 إُّـ 20 
كلمة هو معّدل 

قدرتنا على الحفظ 
َّـ الذاكرة

12 الجملة
كلمة

 17
كلمة

 40
كلمة

تخزين َّـ 
الذاكرة

%100 %30
%70

22 % من 
مستخدمي األنرتنات 

ال يصلون ألسفل 
الصفحة



- عنوان واحد وموضوع واحد لكل صفحة : الرتكيز على اِّـعلومة هو عامل مهم لضمان قراءتها من قبل اِّـبحر، فاستعمال الصفحة ِّـواضيع 
عديدة يساهم بدرجة كبرية َّـ نقصان عدد اِّـبحرين على الصفحة.

- إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على 
الورق التي تفرض على الصحفي كتابة كل الحقائق اِّـهمة واألقل أهمية وغري اِّـهمة. 

- تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على 
الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.

- الكتابة لجمهور واسع : اإلنرتنت يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص، َّـ أي مكان. لذا حاول أن ستهدف أوسع نطاق َّـ الجمهور 
وتجنب التعبريات اِّـحلية (اللهجة)، وأن تكون محددا َّـ استخدامك للغة.

- التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم 
وجود عالمات الرتقيم، كلها قد تشوه صورتك. هذه األخطاء قد تؤثر سلبا حتى إن كان اِّـحتوى جّيد.

الشبكات االجتماعية 
اإلتصال  تقنيات  كافة  Digital Media  هو مصطلح  يضم  الرقمي  اإلعالم  و    New Media الجديد  اإلعالم   : الجديد؟  اإلعالم  ماهو 
واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي 
نريده من خالل األجهزة االلكرتونية (الوسائط) اِّـتصلة أو غري اِّـتصلة باإلنرتنات،  والتفاعل مع اِّـستخدمني اآلخرين كائنًا من كانوا وأينما 

كانوا. 

بعد  وما    (Interactivity) التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  هو   : الجديد  اإلعالم  خصائص 
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 
هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم 
إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو التلفزيون أو الراديو إُّـ اِّـستهلك مع إمكانية اختيار مصادر اِّـعلومات والتسلية التي يريدها 

متى أرادها وبالشكل الذي يريده.
- تغيري بشكل أساسي من أنماط السلوك الخاصة بوسائل االتصال.

- اندماج وسائل اإلعالم اِّـختلفة.
- تدعيم حرية اإلعالم.

- هو إعالم متعدد الوسائط حيث أنه أحدث ثورة نوعية َّـ اِّـحتوى االتصالي.
- تفتيت الجماهري.

- غياب التزامنية.
- االنتشار وعاِّـية الوصول.

- قابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس اِّـنشئ للمحتوى. 
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- عنوان واحد وموضوع واحد لكل صفحة : الرتكيز على اِّـعلومة هو عامل مهم لضمان قراءتها من قبل اِّـبحر، فاستعمال الصفحة ِّـواضيع - عنوان واحد وموضوع واحد لكل صفحة : الرتكيز على اِّـعلومة هو عامل مهم لضمان قراءتها من قبل اِّـبحر، فاستعمال الصفحة ِّـواضيع 

- إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على - إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على 
الورق التي تفرض على الصحفي كتابة كل الحقائق اِّـهمة واألقل أهمية وغري اِّـهمة. الورق التي تفرض على الصحفي كتابة كل الحقائق اِّـهمة واألقل أهمية وغري اِّـهمة. 

- إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على - إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على 
الورق التي تفرض على الصحفي كتابة كل الحقائق اِّـهمة واألقل أهمية وغري اِّـهمة. 

- إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على - إستعمال االرتباطات التشعبية : َّـ اِّـواقع يفضل إضافة االرتباطات التشعبية قصد توفري معلومات إضافية للقارئ بخالف الكتابة على 

- تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على - تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على 
الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.

- تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على - تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على 
الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.

- تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على - تحديد وتكرار الكلمات الرئيسية َّـ النص : بعض محركات البحث مثل جوجل، والتي تهتم بتحليل اِّـحتوى الخاص بك، يرتكز بحثها على 

- الكتابة لجمهور واسع : اإلنرتنت يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص، َّـ أي مكان. لذا حاول أن ستهدف أوسع نطاق َّـ الجمهور - الكتابة لجمهور واسع : اإلنرتنت يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص، َّـ أي مكان. لذا حاول أن ستهدف أوسع نطاق َّـ الجمهور 
الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.

- الكتابة لجمهور واسع : اإلنرتنت يمكن الوصول إليها من قبل أي شخص، َّـ أي مكان. لذا حاول أن ستهدف أوسع نطاق َّـ الجمهور 
الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.الكلمات األكثر تكرارا. وحتى يمكن قراءة مقالك فإنه من اِّـستحسن الرتكيز على واحدة أو اثنني من الكلمات الرئيسية َّـ كل صفحة.

- التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم - التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم 
وجود عالمات الرتقيم، كلها قد تشوه صورتك. هذه األخطاء قد تؤثر سلبا حتى إن كان اِّـحتوى جّيد.وجود عالمات الرتقيم، كلها قد تشوه صورتك. هذه األخطاء قد تؤثر سلبا حتى إن كان اِّـحتوى جّيد.

- التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم - التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم 
وجود عالمات الرتقيم، كلها قد تشوه صورتك. هذه األخطاء قد تؤثر سلبا حتى إن كان اِّـحتوى جّيد.

- التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم - التدقيق النحوي : من الضروري أن تكون مثاليا على شبكة االنرتنت، صورتك على اِّـحك بعض األخطاء اإلمالئية، وأخطاء َّـ الرقن، وعدم 

الشبكات االجتماعية 
اإلتصال  تقنيات  كافة  اإلتصال   هو مصطلح  يضم  تقنيات  كافة  Digital MediaDigital Media  هو مصطلح  يضم  الرقمي  اإلعالم  و  الرقمي    اإلعالم  و    
واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي 
نريده من خالل األجهزة االلكرتونية (الوسائط) اِّـتصلة أو غري اِّـتصلة باإلنرتنات،  والتفاعل مع اِّـستخدمني اآلخرين كائنًا من كانوا وأينما نريده من خالل األجهزة االلكرتونية (الوسائط) اِّـتصلة أو غري اِّـتصلة باإلنرتنات،  والتفاعل مع اِّـستخدمني اآلخرين كائنًا من كانوا وأينما 
واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي 
نريده من خالل األجهزة االلكرتونية (الوسائط) اِّـتصلة أو غري اِّـتصلة باإلنرتنات،  والتفاعل مع اِّـستخدمني اآلخرين كائنًا من كانوا وأينما 
واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي واِّـعلومات الرقمية التي جعلت من اِّـمكن إنتاج ونشر واستهالك وتبادل اِّـعلومات التي نريدها َّـ الوقت الذي نريده وبالشكل الذي 

بعد  وما  بعد )   وما    (InteractivityInteractivity) التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  (هو  التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  هو 
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 
بعد  وما  بعد )   وما    (
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 
بعد  وما  بعد )   وما    (InteractivityInteractivity
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 

InteractivityInteractivity) التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  (هو  التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  هو 
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 

) التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  (هو  التفاعل  وهي  القديم  اإلعالم  يوفرها  ال  جديدة  خاصية  إضافة  على  قادر  أنه  هو 

هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم 
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 
هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم 
التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. التفاعل. والتفاعل هو قدرة وسيلة االتصال الجديدة على االستجابة لحديث اِّـستخدم تمامًا كما يحدث َّـ عملية اِّـحادثة بني شخصني. 

إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو التلفزيون أو الراديو إُّـ اِّـستهلك مع إمكانية اختيار مصادر اِّـعلومات والتسلية التي يريدها إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو التلفزيون أو الراديو إُّـ اِّـستهلك مع إمكانية اختيار مصادر اِّـعلومات والتسلية التي يريدها 
هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم 
إرسالها من مصدر مركزي مثل الصحيفة أو التلفزيون أو الراديو إُّـ اِّـستهلك مع إمكانية اختيار مصادر اِّـعلومات والتسلية التي يريدها 
هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم هذه الخاصية أضافت بعدًا جديدًا هامًا ألنماط وسائل اإلعالم الجماهريي الحالية والتي تتكون َّـ العادة من منتجات ذات اتجاه واحد يتم 

- تغيري بشكل أساسي من أنماط السلوك الخاصة بوسائل االتصال.- تغيري بشكل أساسي من أنماط السلوك الخاصة بوسائل االتصال.

- هو إعالم متعدد الوسائط حيث أنه أحدث ثورة نوعية َّـ اِّـحتوى االتصالي.- هو إعالم متعدد الوسائط حيث أنه أحدث ثورة نوعية َّـ اِّـحتوى االتصالي.

- قابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس اِّـنشئ للمحتوى. - قابلية التواصل بصرف النظر عن مواصفات ومقاييس اِّـنشئ للمحتوى. 



الشبكات االجتماعية االخرتاع الذي غري العالم :
- تغيري مفاهيم اإلتصال وتوزيع اِّـعرفة.

- تغيري بشكل كبري طريقة تواصل الناس وتفاعلهم وطريقة تسويق اِّـنتجات وبيعها، 
وطريقة تواصل الحكومات مع مواطنيهم، وطريقة أداء الشركات ألعمالهم.

- تغيري مفهوم العمل التطوعي والكيفية التي يمارس بها الناشطون السياسيون واالجتماعيون 
والحقوقيون أنشطتهم.

تقديم الشبكات االجتماعية : خدمات الشبكات االجتماعية هي خدمات تؤسسها وتربمجها شركات كربى لجمع اِّـستخدمني واألصدقاء 
ومشاركة األنشطة واالهتمامات أو للبحث عن تكوين صداقات و البحث عن اهتمامات و أنشطة لدى أشخاص آخرين. ومعظم الشبكات 
الخاصة  الرسائل  و  الفورية  اِّـحادثة  الخدمات للمستخدمني مثل  اِّـوجودة حاليًا هي عبارة عن مواقع واب تقدم مجموعة من  االجتماعية 
والربيد اإللكرتوني والفيديو و التدوين ومشاركة اِّـلفات و غريها من الخدمات. و من الواضح أن تلك الشبكات االجتماعية قد أحدثت تغّير 

كبري َّـ كيفية االتصال واِّـشاركة بني األشخاص و اِّـجتمعات وتبادل اِّـعلومات.

التعريف : الشبكات االجتماعية هي مصطلح يطلق على مجموعة من اِّـواقع على شبكة اإلنرتنات ظهرت مع الجيل الثاني للواب أو ما 
يعرف باسم واب 2.0 تتيح التواصل بني األفراد َّـ بيئة مجتمع افرتاضي يجمعهم حسب مجموعات اهتمام أو شبكات انتماء ( بلد، جامعة، 
مدرسة، شركة ... إلخ ) كل هذا يتم عن طريق خدمات التواصل اِّـباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على اِّـلفات الشخصية لآلخرين 
ومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض. َّـ الوقت الراهن، أصبحت الشبكات االجتماعية وسيلة فّعالة للتواصل االجتماعي كما 
أنها تتيح – بفضل ما تتمتع به من ذكاء – ربطك بزمالء وأصدقاء لم فقدت االتصال معهم منذ فرتة طويلة. الشبكات االجتماعية، تماماً  
كمحركات البحث - والتي تزداد فعاليتها كلما زادت عدد اِّـعلومات واِّـواقع التي تقوم بفهرستها واِّـرور عليها - الشبكات االجتماعية هي 

األخرى تظهر قوتها كلما ازداد عدد اِّـسجلني فيها.

الخدمات التي تقدمها : اِّـتابع واِّـستخدم للشبكات االجتماعية يجد أنها تشرتك َّـ خصائص أساسية بينما تتمايز بعضها عن األخرى 
بمميزات تفرضها طبيعة الشبكة ومستخدميها. 

أبرز تلك الخصائص :
• اِّـلفات الشخصية / الصفحات الشخصية :

البلد،  اِّـيالد،  تاريخ  الجنس،   : اِّـعلومات األساسية عنه مثل  الشخص ومعرفة  التعرف على اسم  الشخصية يمكنك  اِّـلفات  ومن خالل 
االهتمامات والصورة الشخصية باإلضافة إُّـ غريها من اِّـعلومات. يعد اِّـلف الشخصي بوابة الدخول لعالم الشخص، فمن خالل الصفحة 
الرئيسية للملف الشخصي يمكنك مشاهدة نشاط الشخص مؤخرا، من هم أصدقاءه وما هي الصور الجديدة التي رفعها إُّـ غري ذلك 

من النشاطات.
• األصدقاء / العالقات :

 وهم بمثابة األشخاص الذين يتعرف عليهم الشخص لغرض معني. الشبكات االجتماعية ُتطلق مسمى « صديق » على هذا الشخص 
اِّـضاف لقائمة أصدقائك بينما تطلق بعض مواقع الشبكات االجتماعية الخاصة باِّـحرتفني مسمى « اتصال أو عالقة » على هذا الشخص 

اِّـضاف لقائمتك.

23



• إرسال الرسائل : 
وتتيح هذه الخاصية إمكانية إرسال رسالة مباشرة للشخص، سواء كان َّـ قائمة األصدقاء لديك أو لم يكن.

• ألبومات الصور : 
تتيح الشبكات االجتماعية ِّـستخدميها إنشاء عدد ال نهائي من األلبومات ورفع مئات الصور فيها وإتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء 

لالطالع والتعليق حولها. 
• اِّـجموعات : 

وأهداف محددة  بمسمى معني  إنشاء مجموعة  يمكنك  اهتمام، حيث  إنشاء مجموعة  االجتماعية خاصية  الشبكات  مواقع  من  كثري  تتيح 
ويوفر موقع الشبكة االجتماعية ِّـالك اِّـجموعة واِّـنضمني إليها مساحة أشبه ما تكون بمنتدى حوار مصغر وألبوم صور مصغر كما تتيح 
خاصية تنسيق االجتماعات عن طريق ما يعرف بـ Events أو األحداث ودعوة أعضاء تلك اِّـجموعة له ومعرفة عدد الحاضرين من عدد غري 

الحاضرين.
• الصفحات : 

ابتدعت هذه الفكرة الفيس بوك ، واستخدمتها تجارياً  بطريقة فّعالة حيث تعمل حالياً  على إنشاء حمالت إعالنية موّجهة تتيح ألصحاب 
اِّـنتجات التجارية أو الفعاليات توجيه صفحاتهم وإظهارها لفئة يحددونها من اِّـستخدمني، تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة يتم 
فيها وضع معلومات عن اِّـنتج أو الشخصية أو الحدث ويقوم اِّـستخدمني بعد ذلك بتصفح تلك الصفحات عن طريق تقسيمات محددة ثم 

إن وجدوا اهتماماً  بتلك الصفحة يقومون بإضافتها إُّـ ملفهم الشخصي. 

التفاعالت و اِّـتغريات :
• اِّـتغريات االجتماعية : تتلخص اِّـتغريات االجتماعية للشبكات فى محورين، يتمثل اِّـحور األول فى تكوين الصداقات، بينما يتمثل اِّـحور 

الثانى فى عضوية الجماعات، ويمكن طرحهما من خالل السياق التاُّـ :
والفرضية  االفرتاضية.  والصداقات  الواقعية،  الصداقات  بني  الشبكات  تجمع  الصداقات، حيث  تكوين  من  الصداقات: سهلت  تكوين  أ- 

األساسية التى تقوم عليها هذه الصداقات هى مشاركة االهتمامات، والجمع بني أصحاب االهتمامات عرب الفضاء اِّـعلوماتي. 
ب- عضوية الجماعات: سمحت بأن تجمع فى طياتها الجماعات االجتماعية ذات االهتمامات اِّـتجانسة، ومن اِّـمكن أن تؤسس هذه الجماعات 
بني أفراد اِّـجتمع اِّـحلي، أو يتم االشرتاك فيها على مستوى الصعيد العاِّـى. أن منشأ الشبكات االجتماعية عاِّـي، ومرده االجتماعي محلي، 

حيث تقع هذه الجماعات على متصل العاِّـية واِّـحلية.

• اِّـتغريات السياسية : أصبح الشأن السياسى متغريا أساسيا بالنسبة للشبكات االجتماعية، التى أسهمت فى دمج التفاعالت السياسية 
بني عاِّـني، األول هو العالم الواقعى، والثانى هو العالم اِّـوازى اِّـتمثل فى الشبكات االجتماعية اِّـنتشرة عرب الفضاء االفرتاضى. إن اِّـردود 
البارز للشبكات االجتماعية يتجلى بوضوح فى النواحى السياسية. ويمكن التدليل على ذلك فى ثالثة محاور، يتمثل األول هو تعبئة الرأى 

العام، ويتمثل اِّـحور الثانى فى ممارسة قضايا اِّـواطنة، والثالث فى تفعيل دور اِّـجتمع اِّـدنى.
أ- تعبئة الرأى العام: تلعب الجماعات اِّـنتشرة فى الشبكات االجتماعية دورا فعاال فى تعبئة الرأى العام تجاه بعض القضايا السياسية. فعلى 
سبيل اِّـثال، أضحت الشبكات االجتماعية مجاال لالحتجاجات والتشجيع على اإلضرابات. من ناحية أخرى، فتحت الشبكات االجتماعية مجاال 

جديدا للدعايات االنتخابية وطرح الربامج االنتخابية، وجمع التأييد الشعبى.
ب- ظهور اِّـواطنة االفرتاضية: فتحت اِّـجال أمام ممارسة قضايا اِّـواطنة عرب اإلنرتنات، وهى الظاهرة التى أطلق عليها اِّـواطنة االفرتاضية 
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Virtual citizenship. ففى ظل التوترات التى تعانيها الدولة، وتقلص الحقوق السياسية، وعدم مصداقيتها - إُّـ حد ما - فى السياقات 
الواقعية للمجتمعات، يصبح اِّـجتمع االفرتاضي مجاال ِّـمارسة حقوق اِّـواطنة، واِّـطالبة بالحقوق السياسية.

ج- تفعيل دور اِّـجتمع اِّـدنى: تسهم الشبكات االجتماعية وتناميها فى السياقات العاِّـية ومردودها اِّـحلي فى زيادة تفعيل دور اِّـجتمع 
اِّـدني، حيث أن هناك العديد من منظمات اِّـجتمع اِّـدني قد بنت لها قواعد َّـ اِّـجتمع االفرتاضي عرب الشبكات االجتماعية. تستغل بعض 

النقابات والجمعيات األهلية الشبكة فى زيادة التواصل بني أفرادها، ودعوة اِّـستفيدين إُّـ برامجها ومشروعاتها. 

الفايس بوك : فايس بوك هو أحد شبكات التواصل االجتماعي التي رغــم أن عــمرها ال 
يزيــد عن 10 سنوات إال أن مواقعها أصبحت األشهر واألكثر استخدامًا وتأثريًا على مستوى 

العالم. تم إنشاؤها َّـ فيفري 2004 بواسطة مارك زوكربرع، و يملك اِّـوقع حوالي 880 مليون 
مستخدم، بمعنى آخر فإن شخصًا واحدًا من بني كل 13 شخص على األرض لديه حساب 

َّـ موقع فايس بوك، بحوالي 75 لغة. ويقضي هؤالء اِّـستخدمون جميعًا أكثر من 700 بليون 
دقيقة على اِّـوقع شهريًا (Grossman,2010). ومن اإلحصاءات األخـــرى ِّـوقــــع 
فايــس بوك والتي نشــرتها مــدونة digitalbuzzblog َّـ جانفي 2011 ما يلي :

- يبلغ متوسط عدد األصدقاء لكل مستخدم 130 صديق. 
- 48 % من مستخدمي اِّـوقع ممن ترتاوح أعمارهم بني 18 و 34 سنة يقومون باالطالع عليه بعد استيقاظهم من النوم، 

منهم 28 % يفعلون ذلك قبل حتى قيامهم من على السرير.
- نسبة اِّـستخدمني من الذين تزيد أعمارهم عن 35 سنة تزيد بإطراد وهي تمثل حاليًا أكثر من 30 % من إجمالي اِّـستخدمني.

- اِّـستخدمون الذين ترتاوح أعمارهم بني 18 و 24 سنة هي األسرع نموًا بنسبة 74 % سنويًا.
- 72 % من مستخدمي اإلنرتنات َّـ الواليات اِّـتحدة األمريكية موجودون على فايس بوك، ويمثل مستخدموا اِّـوقع من خارج الواليات 

اِّـتحدة األمريكية 70 % من إجمالي اِّـستخدمني.
- 20 مليون تطبيقة يتم تركيبها يوميا. 

- أكثر من 200 مليون شخص يدخلون على اِّـوقع بواسطة هواتفهم الجوالة.
- 48 % من الشباب ذكروا بأن الفايس بوك أصبح مصدرهم الستقاء األخبار.

إرسال حوالي 3 ماليني  يتم  كما  مليون شخص،  قبول صداقة 2  وتتم  رابط،  مليون  تتم مشاركة  فايس بوك  - َّـ كل 20 دقيقة على 
رسالة.

التسويق عرب الشبكات االجتماعية : 
يمكن تعريفه بأنه استخدام شبكات التواصل االجتماعي بهدف التسويق أو البيع أو العالقات العامة. هذه األدوات تتيح للحرفاء إمكانية 
التفاعل مع اِّـؤسسات التجارية بدًال من أن يكونوا مجرد هدف لوسائل أحادية االتجاه من تلك اِّـؤسسات، كما أنها تتيح للشركات إمكانية 

فتح قنوات إتصال مع الحرفاء والتواصل معهم بشكل تحاوري.
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حرفاءهم إُّـ التسويقية رسائلهم إليصال فرصًا غري مسبوقة للشركات وفرت َّـ العالم التواصل االجتماعي اِّـتنامية لشبكات الشعبية
مباشر. بشكل اِّـستهدفني

: االجتماعية الشبكات عرب التسويق أهداف
Branding بنسبة 29٪. التجاري اإلسم دعم -

.26٪ بنسبة بها والتعريف مواقعهم على اإلنرتنت على الحركة زيادة -
.18٪ بنسبة رغبات الجيل الجديد تلبية -

.11٪ بنسبة اِّـباشرة اِّـبيعات -

: االجتماعية الشبكات استخدام فوائد
جدد. حرفاء إُّـ الوصول -

عليه. الحركة وزيادة العنكبوتية الشبكات على بموقعك التعريف -
عن اِّـنظمة. اِّـفاهيم تصحيح -

الحرفاء. لدى الشركة سمعة وتحسني بناء -
اِّـبيعات. زيادة -

تجاري. اسم وبناء التعريف باِّـنتج -
مواقعهم وصفحاتهم. خالل من اِّـوظفني على جديدة والتعرف كفاءات استنباط -

الشركة. أخبار ونشر العامة أداة فاعلة للعالقات -
انخفاض التكلفة. -

اِّـستخدمني. شرائح وتنوع معوقات بدون الواسع اإلنتشار -
غريها. أو لينكدان أو تويرت أو بوك فايس مثل للحاجة وفقا اِّـناسبة األداة اختيار يمكن االستخدام: - مرونة

َّـ الحال هو كما اِّـحروقات البيئة واستخدام تلويث األشجار أو قطع يستلزم ال التسويق عربها : للبيئة صديقة االجتماعية الشبكات -
التقليدي. التسويق

َّـ االجتماعي التواصل شبكات أستغل كيف
الكشفية؟ اِّـنظمة صلب التواصل اسرتاتيجية

: أن عليك ناجحة التواصل اسرتاتيجية لتكون
وتوقعاتهم  آرائهم اُّـ  االستماع عليها االخرى، واِّـنظمات الناس اُّـ الحكومية لالستماع  غري اِّـنظمات تحتاج  : écouter تستمع •

االنرتنات. اتصال على اسرتاتيجية اعتماد بحسن الحكومية غري للمنظمات تسمح رائعة وسيلة هو االستماع وانتظاراتهم.
الكلمات هذه عن ما يحتوي اإلنرتنات مواقع داخل البحث االنصات تخول آلليات التي اِّـفاتيح الكلمات اعتماد هي لإلنصات طريقة أسهل
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صور. فيديوهات و مقاالت من
و اهدافها  عن برامجها اِّـعلومات من قدر االخرين تشاطر ان اِّـنظمات الحكومية على نتائج افضل على لتحصل : partager تشارك •
عن يجيب أن شأنه من ما كل اِّـهتمني مع تتقاسم عليها ان لصورتها للرتويج و وجودها ولتعزيز لذا وسائل االعالم االجتماعية. خالل من

عملها. حول تساؤالتهم
اإلنرتنات،  عرب ومهمتها اهدافها و باِّـنظمة اهتماما يبدون الذين األشخاص فكرة محاورة على اِّـشاركة تستند : participe تشرتك •

و غريها. تويرت عرب األسئلة طرح والفيسبوك اِّـوقع اِّـدونات، على التعليقات ترك هذا ويشمل
صور  و فيديوهات و مقاالت من بها يتعلق ما كل تنشر أن الحكومية للمنظمات غري التواصل االجتماعية شبكات تتيح : publier تنشر •
والتكامل بالتناسق تتميز ان يجب التي اِّـنشورة للمادة اِّـكونة للعناصر االساسية للمفاهيم اِّـنظمات بإتقان مرتبطا النجاح يبقى لكن

باِّـنظمة. الخاصة اسرتاتيجية التواصل اهداف لتحقيق

إعالمية خطة إعداد كيفية
اِّـنتج تنعكس على محددة، رسالة إيصال من أجل جمعية أو تعتمده شركة الذي النهج هو االتصال اسرتاتيجية : االتصال؟ اسرتاتجية ماهي
جدول تقوم على بخطة اتصال عمليا الهدف هذا يتحقق و الوصول. تريد الذي الهدف بينه وبني التجارية إلنشاء ارتباط العالمة أو أو الخدمة

لخدمة. أو ِّـنتج الرتويج أو بشركة التعريف أو معني نشاط على التشجيع بهدف يتعني إنجازها التي زمني لألنشطة

: خطة االتصال؟ هي ما
تبدأ بإجابة أن يجب قوية اتصاالت خطة وكل االتصال. اسرتاتيجية اِّـضمنة َّـ اإلجرائية الخطوات توضح تحدد و االتصال خطة : التعريف

بهذا اِّـشروع؟». الخاصة االتصال خالل خطة من نحققها أن نريد التي النتيجة هي «ما : التالي السؤال على واضحة

: خطة االتصال خصائص
جميع اِّـتدخلني. بني وموزعة القراءة وسهلة واضحة يعني مكتوبة، الخطة وتكون وشاملة، واضحة بسيطة، -

محدد. لنشاط محددة أو السنة مدى على وموزعة شاملة، -
واقع الهياكل اِّـعنية. تتكيف مع -

اتصال؟ خطة نضع ِّـاذا
النشاط. أو اِّـشروع اِّـنظمة أو هدف مكيفة ومتناسقة مع رسالة : جيدة رسالة استخدام -

أو األشخاص. الزمن ناحية من سواءا الخطة إنجاز طوال إليها نعود واضحة ايجاد أداة -

27



: الرئيسية األسئلة السبعة طرح من البد اتصال خطة وضع عند : إتصال؟ خطة نضع كيف
لها؟ الرتويج نريد خدمة أو منتج أي : ماذا / 1

التي نريد ايصالها؟ الرسالة أو الهدف الذي نريد تحقيقه؟ هو ما األهداف؟ هي ما : ِّـاذا / 2
اِّـعلومة؟  ايصال من نريد إُّـ اِّـستهدف؟ الجمهور هو من : أين – ِّـن / 3

اِّـيزانية اِّـخصصة؟ مقدار ماهو : كم / 4
يمكننا نشر الرسالة؟ وكيف : بأي إمكانيات؟ كيف / 5

زمني؟ جدول أي على اعتمادا : متى / 6
الشركة أو اِّـشروع؟ أو اِّـنظمة باسم الرسمي اِّـتحدث هو من من : / 7

: األهداف تحديد
Faire connaître التعريف باِّـشروع. : اِّـعرفية األهداف -

Faire aîmer اِّـشروع محبوبا). (جعل االهتمام : جلب العاطفية األهداف -
Faire agir للمشاركة. الدعوة التشاركية : األهداف -

: اِّـستهدفة الشريحة تحديد
عادة العامة نحدد الشريحة ضمن بها. خاصة عمل وسائل لها شريحة وكل االتصالية. الخطة اِّـستهدفة من األشخاص هي مجموعات

عملية االتصال. َّـ الجهد نظرا ألهميتها يتم تركيز وحولها cœur de cible مميزة شريحة
العدد. حيث من األكرب الشريحة -

غريها. من أكثر إهتمامها اِّـحتملة الشريحة -
العام. الرأي َّـ اِّـؤثرين األشخاص -

االسرتاتيجية. وضع عند شريحة لكل والعقبات الدوافع تحديد اِّـهم من
: من تحليل اِّـجموعات اِّـستهدفة يمكنك لجدول مثال

اِّـخاوف منهم        الصعوبات  مجموعات األشخاص       ماذا ننتظر

: االتصال نوع تحديد
لجمعية تقوم    االتصال                                     اِّـنتوج          اِّـؤسسة    سياسة

خطط. من مزيج على    القيمة                                                                    غالبا
   األداء
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: ينبغي باِّـشروع الخاصة االتصال ميزانية لوضع : والتخطيط اِّـيزانية وضع
تحديد األهداف. -

هذه األهداف. لتحقيق الالزمة االتصال وسائل وأهمية طبيعة تقييم -
اإلجمالية. التكلفة حساب -

: أن يجب التنفيذية الخطوات لتخطيط
به. القيام ننوي ما نحدد -

والطويل). واِّـتوسط (على اِّـدى القصري النشاط ومدة الوقت ضبط -
تنفيذ اِّـشروع. عن اِّـسؤول من تحديد -

التمويل. توفري -

كما اِّـعلومة. يقتل اِّـعلومات كثرة أن حيث والتذكر، الحفظ وسهلة بسيطة الرسالة تكون أن يجب : الصحيحة؟ الرسالة تمرير يمكننا كيف
تنسى. ال حتى الحفظ وسهلة دقيقة بصفة الرسالة صياغة تمريرها. ثم التي نريد اِّـهمة واِّـعلومات الرسالة الجيدة إختيار يجب حسن

بطريقة صحيحة. تبادل اِّـعلومات حتى تمرر الرسالة على ضرورة السيطرة من حيث مهمة تعترب اِّـوالية اِّـرحلة

الشائعات

                   اِّـستقبل                       الرسالة                         اِّـرسل

                                                                   التغذية الراجعة

واكبته. اإلعالمية التي التغطية ومدى للمتلقي مالءمة اِّـحتوى ضبط مدى يمكن : التغطية و التداول اِّـحتوى،
اِّـتلقني. كبري من عدد -

الرسالة. تكرير : التكرار زمن ضبط -
مختلفة. قنوات إعالمية خالل من التغطية : َّـ اِّـساحة -

: اِّـتابعة
الرتويج  و الحديث من البد : اسرتاتيجية االتصال حتى تكمل اِّـشروع، تبقى خطوة أخرية إنجاز من تنتهي عندما : اِّـتابعة؟ عملية 1 - ِّـاذا
برنامج ألن تسويق كبريين، وتأثري دعم على الحصول فقط بإمكانك هنا يمكنك من و النجاح. هذا من لالستفادة اِّـشروع وذلك لنجاح

اِّـحتملة. اِّـستقبلية اِّـشاريع لدعم أخرى فرص ايجاد وبالتالي وإلتزامك كفاءتك إبراز من يمكنك و نجح أنجز
: خالل : من اِّـتابعة عملية تنفيذ - 2

النشر. وسائل مختلف َّـ ستسعلمها التي والفيديوهات الصور التخطيط اِّـسبق اللتقاط -
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اِّـشروع. لضمان نجاح الرئيسيني الشركاء مع التواصل -
اِّـشروع. إنجاز وبعد اإلعالمية أثناء التغطية توفري -

يمكنك :  واستخالص اِّـعلومات : التقييم - 3
اِّـوضوعة. االتصال خطة من والسلبية اإليجابية الجوانب لبيان استقصائية ودراسة واجتماعات استجوابات تنظيم -

تم وضعها. التي األهداف عرب والسابقة الحالية االتصال تقييم خطط -
َّـ اِّـستقبل. االتصال خطط لتحسني الخروج باستنتاجات -

: تسألها لنفسك أن يجب األسئلة التي
جزئيا)؟ (كليا، أهدافك حققت هل -

خطتك فشلت؟ ِّـاذا كذلك، يكن لم إذا -
اِّـستقبل؟ َّـ هذا تحسني يمكنك كيف -

اِّـؤتمرات الصحفية تنظيم  
اإلعالم بني اِّـنظمات/اِّـؤسسة ووسائل االتصال وسائل أهم من الصحفية اِّـؤتمرات تعد

إُّـ للوصول اِّـنشأة وصوت الزراع اإلعالمي عليها اِّـختلفة ويطلق ويطلق عليها اِّـختلفة
اِّـؤتمرات كربى لعقد أهمية عاما األخرية الثالثون شهدت العام. فقد والرأي جمهورها

نظرا والعامة اِّـثقفون العامة وتابعها والعالقات اإلعالم َّـ اِّـتخصصون قيمتها الصحفية وقدر
اِّـهتمون ينتظرها طريق وخطى ومعلومات وتصريحات أخبار من عنها ينطلق ما ألهمية

الصحفي. اِّـؤتمر يغطيه الذي والنطاق واِّـصالح بالشأن
على عدد اإلعالمية اِّـهارات وتعزيز الصقل دورات خالل الكشفيني اإلعالميون تعرفنا نحن لقد

والتحقيق والخرب اِّـركب البسيط اِّـثال الخرب سبيل على ومنها الصحفية القوالب من كبري
إال ماهو الصحفي واِّـؤتمر الصحفي والحوار الرأي ومقاالت االستقصائي والتحقيق والتحقيق الصحفي واِّـقال التحليلي والسبق الصحفي
واإلعالن عن مواقف تصويب أو نظر اِّـحاور لوجهة شرح أو معلومات على الحصول منه والذي نستهدف الصحفي الحوار أشكال من شكل
أكثر اِّـحاور فيه يكون الصحفي اِّـؤتمر وَّـ عنها. نعرفها نكن لم أشياء نحاورها َّـ الشخصية التي جوانب على التعرف أو جديد موقف
ويتفق الصحفي. داخل اِّـؤتمر اِّـطروح اِّـوضوع حسب أكثر أو واحد فرد يكون ربما واِّـحاور وإذاعة وتلفزيون أنباء ووكاالت صحفي من
الصحفي القالب هذا يفتح وربما اِّـعلومات لجمع وأداة األخبار مصادر من مصدر منهما أن كل َّـ الصحفي اِّـؤتمر مع الصحفي الحوار
هذا على اإلعالمية تجرية الجهة أستفتاء أو صحفي تحقيق إجراء مقال عليه وتظيف وتستكمل وتبني لتعمل تأخذ منه أخرى لقوالب الباب
َّـ اِّـصدر مقابلة بني الفرق هو ما ولكن االنرتنت على مواقعها يكون ذلك على ما وغالبا الصحفي اِّـؤتمر عن الصادرة والتصريحات اآلراء

الصحفي. اِّـؤتمر الحوار، الخرب، الحصول على



عقد مؤتمر صحفي      اِّـصدر                  الحصول على خرب    إجراء حوار                

أين، متى، كيف، ،ِّـاذا، ؟                            ِّـاذا                    ماذا على                     ماذا اِّـصدر   سيجيب
                                                                                                               وأسئلة أخرى كثرية 

الشكل على للتعريفات ولكن األكاديمي الشكل على معتمدة وليست بسيطة كلها الصحفي اِّـؤتمر تعريفات : الصحفي اِّـؤتمر تعريف
: منها الواقع أرض على التنفيذي

والتلفزيون واإلذاعات ووكاالت األنباء ممثلي الصحف / إلطالع أفراد / نقابة / منظمة وزارة أو الهيئات / من هيئة له تدعو منظم لقاء هو -
األحداث. مجريات على

من حدث /تمس أخبار / قضية / معينة سياسة لشرح صحفي من أكثر حضور َّـ الهامة أحد الشخصيات تدُّـ به صحفي حديث - هو
األحداث الهامة.

؟ /واِّـؤتمرات الصحفية /السياسية االقتصادية ، العلمية اِّـؤتمرات بني الفرق ماهو

الصحفية  اِّـؤتمرات اِّـقارنة                                           اِّـؤتمرات                                            وجه  

األكثر على ثالثة                                  ساعة /ساعاتني يومان أو         اِّـدة                                     يوم أو

والدعوة له إال لجنة التنظيم للمؤتمر لجان به ليس التوصيات  بلجنة وتنتهي على اللجان األعضاء يقسم اللجان      

إليه الضرورة  كبرية     يحدد ليس بمدة طويلة وربما دعت بمدة اِّـوضوع         محدد قبل االنعقاد  

أوراق عمل  به ِّـناقشتها                          ليس والبحوث العمل العمل                        تقدم أوراق أوراق  

وتصريحات  اِّـخرجات                                              توصيات                                                أخبار

كبرية  نسبة إهتمامات الرأي العام                             نسبة ليست كبرية                                

يذاع كاملة مانشت للجريد أو صفحة يحتل أن يمكن (عنوان)    –توصيات –صورة خرب إهتمامات أجهزة اإلعالم     
                                                                                            أكثر من مرة َّـ التلفزيون واإلذاعة 
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الكربى الكشفية األحداث انعقاد وخاصة قبيل صحفية مؤتمرات عقد إُّـ الكشفية الحركة داخل نلجأ ما كثريا : الصحفي يكون اِّـؤتمر متى
للدعوة إُّـ اِّـباشر ويكون السبب موقف، لتوضيح أو الدولية اللقاءات أو والعربية الوطنية واللقاءات اِّـخيمات أو الوطني اِّـؤتمر : مثل
تلفيزيونية مقابلة أو حديث أجل إجراء من حدة كل على جميع اإلعالمني أن يقابل ال يستطيع اللقاء أو قائد العام القائد أن اِّـؤتمرات هذا
النشر ويتم واحد وزمن وقت َّـ الإلعالميني إُّـ اِّـعلومات تصل حنى تنظيمي كشكل للمؤتمر الصحفي ندعو الخرب ولذا الحصول على أو

أخرى. بصحف نشرت طاِّـا نشرها يتم وال قديمة الخرب والتصريحات وإال اعترب الوقت ذات َّـ

وعلينا كمسؤولي االفتتاح حفل وأثناء أو اِّـسؤولني مع اِّـشاركني اللقاءات أو عقد التصوير أجل من الحدث أو تنفيذ النشاط يأتي ذلك وبعد
طيبة، بصورة الكشفية حركتنا ويظهروا فيه نجاح بكل عملهم يؤدوا حتى لهم الدعم وتقديم بتسهيل مهامهم نقوم أن واالتصال اإلعالم

؟ وهي الصحفية للمؤتمرات أساسها الدعوة على أسباب يتم هناك العموم وجه على ولكن
االعالمييون. يريدها التي باِّـعلومات الصحفي البيان ال يفي عندما -

االعالمني. أمام أن يصرح بها الرسمي اِّـصدر من البد هامة ألن هناك أنباء -
التحدث بها. اإلعالم مدير أو اإلعالم مسؤول يستطيع اإلعالميني ال إُّـ استفسارات من يحتاج اِّـطروح اِّـوضوع أن لو -

رأيه. سماع على اِّـوضوع ويصرا بها اِّـنوط الشخصية ِّـقابلة الصحفيني من ملح طلب -

تبدأ وبعدها اِّـسؤلني /أو اِّـسؤول يلقيه ببيان يبدأ ما وعادة واِّـسؤولني االعالميني حوار بني شكل يأخذ الصحفي اِّـؤتمر أسلفنا أن وكما
وعدم هذا من التأكد مدير اإلعالم وعلى على اِّـؤتمر الفشل كتب فقد واألسئلة االستفسارات على الرد يجيد ال اِّـسؤول كان وإذا األسئلة.
الجهود إُّـ بذل الجهة وتضطر أو تهدمها العام الرأي اِّـنظمة أمام صورة تحسن أن أما ذو حدين سالح هي التي اِّـؤتمرات الدعوة ِّـثل هذه

هذه الصورة. بناء أعادة أجل واألموال من

: الصحفية اِّـؤتمرات لعقد أمثلة
على النتائج. العام الرأي إلطالع الزيارة انتهاء فور لدولتني كبريان يعقده مسؤوالن الذي الصحفي اِّـؤتمر -

الرأي العام. يشغل وتفسري طارئ الدولة لعرض موقف رئيس إُّـه يدعو صحفي مؤتمر -
النتائج. أو لعرض أسباب االنعقاد لتوضيح العلمية أو السياسية اِّـؤتمرات أحد انعقاد نهاية أو قبل -

السلطة. وتحول مسؤول /وفاة الدولة داخل األمن تهدبد فاجع) (حدث الطوارئ مؤتمرات -
من التصفيات. الدولة وخروج فريق األحداث الرياضية -

التماثل للشفاء. بعد أو للعالج صحية والسفر ِّـحنة رئيس الدولة تعرض حالة -َّـ
النتائج. إعالن أو التي ستتبع أو وزير الداخلية لعرض الرتتيبات االنتخابات لجنة رئيس يعقده مؤتمر -

الدراسة. التعليم أو توقف نظام تغيري أو الباكالوريا نتائج إعالن حاجة وزير التعليم َّـ -
فيها. يعمل التي الدولة حدث َّـ مروع حدث َّـ دولية حالة جالية لتوضيح السفراء أحد يعقده مؤتمر -

اِّـتحدثني وعدد الزمن أنواع حسب ثالث إُّـ الصحفية تنقسم اِّـؤتمرات : الصحفية اِّـؤتمرات أنواع
: الصحفي اِّـؤتمر ومحتوى
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         الزمن                       عدد اِّـشاركني                               اِّـحتوى

بيان موضوع واحد محدد بدقة ويسبقه الفردى                                       طارئة    

محدود وبدون بيان  دورية                     الثنائي                               موضوع    

موضوع غري محدود اِّـناسباتية                       الثالثي                               

                                         اِّـشرتك

: منظمون أو نكون إعالميون أن أما دوران الصحفية َّـ اِّـؤتمرات لنا كشفيني كإعالمني نحن : الصحفية اِّـؤتمرات َّـ دورنا
أنشطة الوزارة واألنشطة فيه يتناول صحفيا مؤتمرا الرتبية وزير يعقد : مثال صحفي إعالميون ومدعون لحضور مؤتمر نكون أن حالة وَّـ
أعضاء اللجنة وبعض اإلعالم مسؤول أنت بصقتك تحضر وسوف لها، الدولة توليد الذي الكبري اِّـدرسية والدعم األفواج داخل الكشفية
اِّـوقع أو مجلة اِّـنظمة َّـ على نشرها لتعمل لها اِّـوجه والدعم الكشفية األنشطة على اِّـؤتمر لكي تتعرف هذا لإلعالم واالتصال اِّـركزية

: يلي ما نراعي أن األسئلة ينبغي توجيه وعند االجتماعي، مواقع التواصل الرسمي أو
ولكن اِّـتحدث مع ألفة بخلق اِّـقام لك ال يتيح قد حيث اِّـتحدث، وشخصية اِّـؤتمر حول اِّـعلومات والبيانات بجمع للمؤتمر االستعداد التام -
. لالستفسار أو السؤال لتكرار وقت والواضحة، إذ ال واِّـحددة اِّـباشرة األسئلة توجيه طريق وذلك عن جيد لديه انطباع ترتك أن عليك

أو الصحفيني عدد لكثرة وذلك ثانية لك مرة تتاح ربما ال التي الفرصة التسأوالت مستثمرا من قدر أكرب يحمل قصريا السؤال أطرح -
األسئلة. لتوجبيه اإلعالميني لجميع الفرصة إتاحة على اِّـنظمة الجهة لحرص

وطبيعة إذاعتك أو موقعك أو إصداراتك  توجهات مع  متفقة الزاوية تلك وتكون فيها  تسأل معينة زواية  تحدد أن الضروري من -
جماهريك.

األسئلة. بكل الزميل استئثار حالة اِّـقاطعة َّـ يمكن ولكن جيدة أسئلة يسأل لك تقاطع زميل ال -
موضوعك. تخدم قد أفكار من بخلدك ويثري ذهنك يدور ما فيها ربما تجد وإجاباتها لألسئلة جيدا أنصت -

اإلجابات. لكل عليهم اإلنصات والتسجيل أسئلة ولكن الصحفيني يوجه كل أن الضرورة من ليس الصحفية اِّـؤتمرات َّـ -
بإلقاء األسئلة  محددون صحفيون يقوم وهي الصحفية اِّـؤتمرات منظمي بها يقوم الغري مقبولة السلوكيات بعض هناك -  

َّـ طرح أسئلتك. واإللحاح للزمالء َّـ اِّـقاطعة عليك جناح ال بهذا شعرت وإذا عليها متفق وهي    
اِّـؤتمر الصحفي وعليك ذكر أسماء  تم طرحها َّـ التي واإلجابات األسئلة كل مع والتعامل النشر حقك من -     

األسئلة لنفسك هذا ليس من حقك. هذه تنسب أن ولكن أحذر ترى ما ال حسب األسئلة أو موجهي      

الفنـــــــــية إلصـــدار للقوالب األمثل الشكل ) هو اِّـقلوب اِّـدرج الهرم ) يعترب الفني ِّـحتوى اِّـؤتمر الصحفي : البناء    
الصحافة، إذاعة، تلفزة، من إبــراز  كانت سواء اإلعالمية الوسيلة يمكن الشكل هذا أن حيث الصحفي اِّـؤتمر مخرجات     

واِّـقتبسات الهامة للمتحدث /اِّـتحدثني. األقوال بعض نص وأيضا إبراز وتلخيص الوقائع اِّـؤتمر َّـ جاء ما أهم    
فهي وأهتماماتها لسياسة الوسيلة االعالمية وطبقا كل منها اِّـقتبسة وتخليصها حسب أهمية واألقوال اِّـؤتمر فقرات بني اِّـزاوجة وتأتى

وهكذا. األقل أهمية ثم اِّـهم ثم أهمية باألكثر تبدأ
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قيلت التي والتصريحات األخبار أهم

اِّـؤتمر وقائع تلخيص

مقتبسة أقوال

مقتبسة ألقوال تلخيص

مقتبسة أقوال

: PRESS CONFERENCE MANAGEMENTS الصحفي التنظيمي للمؤتمر الجواب
: الكشفي الصحفي اِّـؤتمر عقد َّـ مراعاتها يجب التي التنظيمية أهم الجوانب من

والتي تتابعها  الساعة واهتمامات الحيوية اِّـوضوعات من الصحفي اِّـؤتمر موضوع يكون أن األهمية من الصحفي: اِّـؤتمر موضوع - 1
،الكشفية األطفال وتشغيل مثال: الكشفية العام الرأي اهتمام اِّـوضوع محل يكون أن بمعنى بعينها منطقة َّـ أو كل مكان َّـ الجماهري

تونس. تمر بها التي والظروف الجوالة لقاء الحج، َّـ الكشفية الليبية، خدمات الحدود على تقديم اإلغاثة والتصحر ،
كلمة وداللتها  يحسب حساب وأن مع االعالمني َّـ التعامل والخربة والذكاء اللباقة من يكون اِّـتحدث أن من اِّـهم اِّـتحدث : تحقيق - 2
بسرعة ينفعل وال التسأوالت كافة على اإلجابة على والقدرة يقدمها للصحفيني ومؤكدة لديه معلومات حقيقية يكون وأن اِّـختلفة ومعانيها
الصحفيني كل أرضاء والقدرة على وااليجابية السلبية من السؤال لتحويل القدرة الحرجة األسئلة على اإلجابة َّـ النفسي االنصباب ولديه
من الشخصيات اِّـحببة يكون أن أيضا يمثلها. يفضل التي اِّـنظمة وسياسة فكرة يحمل ولكن فكر ضد يتبنى فكر وال اِّـستطاع قدر على

األداء. َّـ نقص أو ذله له أي حتى يغفروا واِّـعروف لديهم االعالمني لدى
وال  مبكرا فال يكون منهم الحضور واِّـشاركة عدد أكرب يستطيع حتى اإلعالميني لكل اِّـناسب اختيار الوقت األفضل من : اِّـؤتمر وقت - 3
االحتفاالت مع االنعقاد موعد يتعارض وأال ونصف ساعة من أكثر األنقطاع يستمر وغالبا ال يوم العمل منتصف أن يكون َّـ متأخرا. بمعنى

هام. انعقاد حدث أو الرسمية اإلجازات أو باألعياد
ومصادر كهرباء  من ميكرفونات الفني الدعم بكل ومزودا اِّـؤتمر مناسب لعقد اِّـخصص اِّـكان أن من : التأكد الصحفي اِّـؤتمر مكان - 4
مناديل – مياه – التحدث أجهزة – اِّـرئية الشاشة و خاص للمصورين لغة ومكان من ألكثر الفورية متعددة وتكييف وإضاءة مقاعد والرتجمة
للدعوات التي تم ألعداد طبقا مناسب يكون لكن يكظموا ال حتى جدا صغريا وال بأضألهم اإلعالميني ال يشعر حتى جدا كبريا اِّـكان يكون وال
قبل انعقاد أخبار وإرسال خالل من وموعده ومكانه التحدث واسم وموضوعه اِّـؤتمر عن اإلعالم ويتم الصحفي. اِّـؤتمر عن اإلعالم إرسالها

َّـ اِّـؤتمر. جاء ما أهم يلخص إخباري بيان يصدر اِّـؤتمر انتهاء وبعد الحضور. لإلعالميني يتسنى حتى بثالثة أيام الصحفي اِّـؤتمر
والقنوات  اإلذاعات ومديري التحرير رؤساء إُّـ الدعوات توجيه يتم أيام ثالثة تقل عن كاَّـ ال بوقت اِّـؤتمر انعقاد قبل : الدعوات توجيه - 6
الدعوة توجيه يمكننا وأيضا كبري. ذا منصب اِّـتحدثة الشخصية أن يكون حالة َّـ عامة لشخصيات الدعوات توجيهه يمكننا وأيضا التلفزية
رقم اِّـؤتمر برنامج للمؤتمر اِّـحددة اِّـدة الزمان الحدث اِّـكان موضوع الدعوة َّـ موضحيني األنباء للصحف ووكاالت واِّـراسلني للمندوبني 

كاَّـ. بوقت اِّـؤتمر انعقاد قبل أخرى مرة التذكري بديل. يتم يرشح شخص االعتذار حالة َّـ اِّـعلومات- من ِّـزيد اتصال
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على :  تحتوي والتي الصحفية اِّـلف العامة بالقيادة واإلعالم االتصال إدارة تعد : اِّـلف الصحفي - 7
أوراق. حافظة أو ملف -

للكتابة +قلم. أوراق أو بلوك نوت -
باِّـؤتمر. اِّـتعلقة اِّـطبوعات -

للمؤتمرات. اِّـنظمة بالجهة مطبوعات خاصة -
مضغوط قرص دولية، مشاركات َّـ وإحصاءات أرقام اِّـستقبلية، اِّـنقضية، برا مجها أشهر الثالثة خالل التونسية الكشافة (انجازات مثال

أو العاِّـية. الوطنية أو العربية واِّـخيمات األنشطة بعض يتضمن
مطبوعة. أمكن لو اِّـتحدث وكلمة باِّـؤتمر، بيان صحفي خاص -

اإلعالميني  بيانات لتسجيل طاولة تديرها لجنة اإلعالم واالتصال توضع اِّـؤتمر انعقاد مكان مقدمة َّـ : الصحفي التسجيل للمؤتمر - 7
اِّـطبوعات بعض على ويحصلون الصحفي اِّـلف ويستلمون يتبعونها التي والجهات والتلفزية اإلذاعية والقنوات وأرقام وهواتف أسماء من
ومواقع إعالم أنباء، تلفزات، وكاالت إذاعة، (صحفيون، اِّـخصصة لكل جهة إعالمية وأماكنهم اِّـؤتمر ِّـكان يوجهون ثم الخاصة باِّـؤسسة

االنرتنات). على
على تشريفهم  اإلعالميني والتقدير للسادة الشكر للمؤتمر الداعية الجهة تقدم الصحفي اِّـؤتمر نهاية وَّـ لإلعالميني : الشكر تقديم - 8
مقابالت الستكمال إجراء  من إعمالهم استكمال  خاللها من ويمكنهم شاي اسرتاحة إُّـ اإلعالميني السادة دعوة ويتم الدعوة  وتلبيتهم

وتقديرية. تذكارية هدايا لهم وتقدم اإلعالم إدارة من وبينات معلومات
اِّـؤتمر  أحداث ِّـشاهدة الفيديو طريق عن وأيضا فوتوغرافيا اِّـؤتمر وقائع بتسجيل بالجمعية اإلعالم إدارة تقوم : والتوثيق التسجيل - 9

مستقبال. وتالَّـ األخطاء

التلفزية الربامج اإلذاعية و َّـ االتصال نجاح عملية
: اإلعالم من حولنا

اإلعالم َّـ وسائل الكبري، والتنوع الهائل، بالتعدد تتميز اإلعالمية، باِّـواد مشبعة بيئة َّـ  يعيش اليوم عالم َّـ اِّـعاصر اإلنسان إن -
اِّـختلفة.

ومن واِّـقروءة، واِّـسموعة اِّـرئية اإلعالم، وسائل ومختلفة من عديدة أنواعًا وأصبحت تشمل العصر، َّـ هذا دائرة اإلعالم اتسعت لقد -
اِّـثال: الوسائل على سبيل هذه

البصرية. األلياف واالنرتنت وكوابل الصناعية واألقمار األرضي البث عرب الفضائية، والقنوات التلفزيون أ.
والرقمية. والفضائية األرضية اإلذاعية، اِّـحطات ب.

والعاِّـية. اِّـحلية الشاملة واِّـتخصصة، واِّـجالت، الصحف ج.
والتجارية. والحكومية الشخصية االنرتنات، مواقع د.

الربيدية. واِّـجموعات والشخصي االجتماعي والتواصل الشبكات ومواقع اإللكرتونية. والصحف واِّـدونات ه. اِّـنتديات
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اِّـستخدمني. اِّـنتج بواسطة واِّـحتوى اإلجتماعي اإلعالم مواقع ز.
الالسلكية. أو الشبكات الصناعية، باألقمار اِّـتصل الجوال، بالهاتف اِّـتنقل اإلعالم أنواع من سبق من جميع ح.

وتضخم، كميا ونمو وتنوع ازدياد َّـ تزال ال اإلعالم ووسائل على الحصر، يستعصي يكاد بحيث الكثرة من اإلعالم وسائل عدد أصبح لقد -
يوم. ونوعيًا، يومًا بعد

: ؟ اإلعالم وسائل نستخدم ِّـاذا
اِّـعلومات. على الحصول -

الفهم. توجيه -
توجيه السلوك اليومي. -

الذات. فهم -
االجتماعي. التفاعل تسهيل -

االجتماعي. للتفاعل بديل -
التحرر العاطفي أو التسلية والرتفيه. -

: ؟ اإلعالم وسائل قوة مصدر هو ما
التنوع. -

الجاذبية. -
التفاعلية. -

الوفرة. -
التواصل. سهولة -

الخصوصية. -
اإللتزام. عدم -

الشاشة سبقت اإلذاعة قد ذلك أن والخرب التلفزيوني اإلذاعي بني الخرب كبري تشابه هناك : التلفزيوني و اإلذاعي كتابة الخرب قواعد
عن مميزا لها أسلوبا تطور و الصحفية تؤسس تقاليدها وممارساتها الزمن واستطاعت أن من عقدين بحوالي األخبار تقديم الصغرية َّـ

الجريدة. أسلوب
كثريا يعتمد التلفزيوني الخرب أن القول تستطيع وهنا األذن. مخاطبة معه َّـ يشرتك اإلذاعي الذي من الفن كثريا أفاد التلفزيون ظهر وحني

النشرة اإلخبارية. َّـ العظيمة الصورة ومكانتها وظيفة الحسبان بنظر األخذ مع اإلذاعية كتابة األخبار قواعد على
قصرية وبسيطة. الجمل .1

أمكن. إذا سوية فعله مع الفاعل يذكر .2
النادرة. الكلمات و اِّـعقدة الجمل استخدام عدم .3

النطق. سهلة تكون أن البد ولذلك تقرأ لكي كتبت اإلذاعي الكلمات الخرب َّـ .4
الضمائر. من ما يمكن أقل إستخدام .5
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الخرب اإلذاعي. حداثة .6
اإلسم. قبل وصيغة عبارة تستخدم اإلذاعي الخرب َّـ .7

اِّـقتبس. نهاية َّـ اِّـصدر إسم يرتك وال اإلذاعية َّـ األخبار تبدأ الجملة بمقتبس ال .8
األرقام. كثرة و باإلحصاءات الجملة تبدأ ال .9

للمعلوم. اِّـبني إستخدام .10
الجريمة. أخبار تغطية من الحذر .11

متماسكة وحدة إنه أخرى بل أي نقطة أو من النهاية من  إختزاله يمكن لكي لم يكتب اإلذاعي الخرب شأن فشأنه التلفزيوني الخرب أما
أن التلفزيوني الخرب كاتب على ويجب له. معنى ال و إذا حذف أي جزء منه يصبح وخاتمة ومتن مقدمة له األجزاء معلوم متجانس وبناء
كتب الذي الخرب التلفزيوني خصائص هي ذاتها الخرب اإلذاعي خصائص أن يعني وهذا اِّـشاهدين لجمهور الحدث تصف الصورة يدع

للموضوع. األساسية الفكرة َّـ إيضاح كبرية مهمة الصورة تؤدي حيث فقط للمستمعني ليس و للمشاهدين
غريه هي : من أكثر التلفزيوني الخرب كاتب فيها ويتأمل يقف أن البد التي األساسية النقاط هم من و

اإليجاز. .1
الخرب. خلفية .2

اِّـجازي. التعبري .3
لباقة الحديث. .4

الكلمة. الصورة و بني التطابق .5
للصورة. أقلها و للمذيع الكلمات أكثر .6

الخرب. كتابة قبل الفيديو تربط مشاهدة .7
الطبيعي. الصوت من اإلفادة .8

توافق النص مع منطق الصورة. .9

للحديث. التخطيط الجيد نجاحك اإلعالمي وتتطلب مفاتيح أحد هي : الحديث مهارة
: اِّـنظم للحديث التخطيط مراحل
للحديث. اإلعداد : األوُّـ اِّـرحلة -
الحديث. توجيه : الثانية اِّـرحلة -
الحديث. تقويم : الثالثة اِّـرحلة -

: الخطوات مجموعة من اِّـرحلة هذه وتشمل : إعداد الحديث مرحلة : أوال
ِّـاذا نتحدث؟. واضح، على سؤال باإلجابة : الحديث من الهدف تحديد .1

األطراف. لجميع والعقلي النفسي االستعداد لضمان : الحديث إلقاء تحديد موعد .2
اآلخر. يختلف عن مناسب له مكان الحديث من نوع : فكل اِّـناسب اِّـكان اختيار .3

الحديث. جوانب كل َّـ فهي تفيدنا تحديد نوعية الجمهور: .4
ومتصلة وكافية، وجديدة وصادقة صحيحة معلوماتنا وتكون الكثري، عنه نعرف الذي اِّـوضوع َّـ إال نتحدث فال : الحديث مادة اختيار .5

باِّـوضوع الرئيسي.
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: اِّـرحلة جوانب عديدة هذه وتتضمن : الحديث توجيه مرحلة : ثانيا
الثقة بالنفس. .1

للوجه. اِّـبهجة التعبريات .2
اِّـناسب. الجيد واِّـلبس اِّـظهر .3

االستهالل. حسن .4
واِّـناسب. العرض اِّـنظم .5

بصريًا. اجتذابه باِّـستمع والحرص على االهتمام .6
للحديث. والسرعة اِّـناسبة اِّـناسبة اللغة استخدام .7

الوقت. تنظيم عملية على الرتكيز .8
للمستمعني. وتكرارها محددة بنقاط الحديث تحديد .9
تناقشها. سوف التي للنقاط سريع بملخص البدء .10

اإلتفاق. بنقاط البدء .11
التطويل. تجنب .12

القصرية. الجمل استخدام .13
اِّـوضوع. تبلور التي الجيدة الخاتمة .14

رجع من خالل الحديث، أثناء ثم اإلعداد، مرحلة أول للحديث منذ مرافقة أن تكون يجب التقويم عملية الحديث : تقويم مرحلة : ثالثًا
والسلبيات. اإليجابيات على التعرف اِّـستمعني، وبالتالي مالحظات إُّـ باالستماع أو إليه، الحديث بإعادة االستماع وبعد الصدى،

: الناجح اِّـتحدث سمات
: الناجح للمتحدث الشخصية السمات أوًال:

مستمعيه. َّـ تأثريًا األكثر هو الصادق فاِّـتحدث الصدق : .1
الحق. جانب والوقوف إُّـ األشياء، على الحكم َّـ العدالة وهي 2. اِّـوضوعية :

ومتسلسلة منطقيًا. منظمة واِّـادة بسيطة اللغة تكون بأن : الوضوح .3 
الذي تقصده بعناية. اِّـعنى إُّـ تؤدي تستخدمها التي أن الكلمات التأكد وهو : الدقة .4

متفاعًال. نشطًا فتبدو حيويًا للحديث عن موضوعك، تكون تواقًا أن وهو : الحماس .5
أثناء الحديث. الذهن حضور وتعني : التذكر القدرة على .6

انفعاالته. َّـ متحكمًا اِّـتحدث يكون أن االنفعالي : االتزان .7
إليه. اآلخرون بها ينظر والطريقة التي لنفسه اِّـتحدث رؤية مدى اِّـظهر : يعكس 8. اِّـظهر

الحديث. َّـ نجاح جدًا كبري ولها أثر الجسد، تسمى لغة التي وهي الحركي : على التعبري القدرة .9

: الناجح للمتحدث الصوتية السمات : ثانيًا
صحيحة. بطريقة النطق .1
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وضوح الصوت. .2
تنويع سرعة الحديث. .3

الوقفات. استخدام .4

األدلة والرباهني تقديم طريقة عن وذلك معينة، نظر وجهة أو موضوع أو لرأي األفراد تأييد كسب هو : اإلقناع اإلقناعية السمات : ثالثًا
وهي: السمات من مجموعة تتضمن الناجح اِّـتحدث لدى اإلقناعية واِّـقدرة األفراد. لدى يحقق االستجابة بما النظر، لوجهة اِّـؤيدة

العرض والتعبري. القدرة على .1
واالبتكار. التحليل على القدرة .2
االنفعالي. الضبط على القدرة .3

النقد. تقبل على القدرة .4

التخطيط األفضل ومن مكتوبة، اِّـداخلة تكون هو أن العادي الهاتف للمشاهد عرب التلفزيونية للمداخلة نصيحة أفضل : التلفزيونية اِّـداخلة
الخطوات التالية: حسب بحيث تكون لها

الكثري. فيه وتعرف فعًال، يهمك وَّـ موضوع تقوله. تريد أن شيء بحق لديك يكون وأن للمداخلة، اإلعداد -
نقاط. َّـ تكون أن ويفضل قراءتها دقيقة واحدة فقط، تستغرق بحيث كلمة، 100 - 70 حدود تكون َّـ بحيث اِّـداخلة كتابة -

اإلقامة. ومكان االسم بذكر االتصاالت ِّـسؤول نفسك بالربنامج، وتعريف - االتصال
الهاتف. سماعة عرب الصوت واستماع نهائيًا، التلفزيون صوت كتم -

الهواء. اِّـذيع على مع الحوار َّـ للدخول النفسي االستعداد -
ويفضل الكريم. ) وأحيي ضيفك فالن ) أستاذ يا عليكم، أحييك السالم : مثل جدًا بتحية مختصرة حديثه إليك إبدأ اِّـذيع يوجه عندما -

أكثر. مداخلتك ألن هذا يدعم اِّـذيع ذكر اسم
(أجواء) مع ومنسجمة واضحة تلقائية بطريقة تحدث أو واقرأ التالية»، النقاط َّـ ألخصها «مداخلتي  بقولك: اِّـداخلة ذلك بعد ابدأ  -

وضيوفه. اِّـذيع بني الحديث ( ومسار ) الربنامج،
لكم. وشكرًا عليها.. منكم التعليق وآمل مداخلتي هذه مثال: انتهائها بقولك إُّـ باإلشارة اِّـداخلة - اختم
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الفوتوغراَّـ التصوير أساسيات
فكرتك منه وتجعل عقلك َّـ تريده ما بشأن تفكر استطعت أن إذا إليه، الوصول أنه بإمكانك ,فتيقن الخيال اليه بعني تطمح ما «أذا رأيت

حياتك». َّـ كواقع تحققه سوف , اِّـهيمنة

األبد. اُّـ لتبقى الزِمن من لحـظة ايقاف هو التصوير : التصوير معنى

: الكامريات أنواع : أوال
االختيار  هي تكون ولذلك غالبا الرخيص البالستيك من وتكون مصنوعة مم، أفالم 35 تستعمل وهي : البسيطة الكامريا اِّـدمجة - 1

بالكامل. أتوماتيكية الكامريا عادة هذه تمون نسبيا. واسعا مجاال تغطي واسعة ثابتة عدسة الكامريا هذه وتستعمل ثمنا، األرخص
بعض  أن كما البعد، متغرية عدسة توفر أنها َّـ سابقتها كذلك، وتتميز عن مم أفالم 35 تستعمل : اِّـتطورة اِّـدمجة - الكامريا 2

والرتكيز. بالتعريض اِّـتعلقة الجوانب ببعض التحكم أنواعها يتيح
َّـ  إدخالها بسهولة أفالمها وتتميز مم، أفالم 35 من أفالما اصغر تستعمل وهي : APS اِّـتطور االستعمال كامريات - 3

قياسني وتوفر أفالمها منه. تبقى ما وإكمال إعادته ثم انتهائه قبل من الكامريا إخراج الفيلم يمكن أنه كما الكامريا،
التقليدي. القياس بجانب للصور مختلفني

قامت  ولذلك األحداث، هذه لتوثيق كامريا معنا تكون دون أن بأحداث جميلة نمر ما كثريا : االستعمال اِّـفرد كامريات - 4
بشيء بسيط. الفيلم سعر على يزيد بسعر فقط مرة واحدة داخلها تستخدم مثبت بفيلم بتوفري كامريا التصوير شركات

َّـ  سيظهر كما اِّـشهد يشاهد أن للمصور وتتيح مم، أفالم 35 تستعمل وهي : SLR األحادية العدسة كامريات - 5
إُّـ عني اِّـصور الضوء تنقل معينة بزاوية الكامريا داخل مثبتة مرآة باستخدام الرؤية العدسة، وتتم خالل الصورة من

كبرية كمية وبتوفر الحاجة، حسب عدستها تغيري بإمكانية الكامريا هذه تتميز الكامريا. َّـ أعلى منشور خماسي خالل من
والصحفيني. اِّـحرتفني يلجأ معظم اِّـصورين ولذلك الكماليات، من

حفظ  على وسائط بحفظ الصور وتقوم الفيلم مكان تستخدم شريحة ضوئية كامريات : وهي اِّـدمجة الديجيتال كامريات - 6
ككامريا فيدية بجانب بعضها استعمال يمكن كما التقاطها عند الصورة مشاهدة وإمكانية حجمها بصغر تمتاز رقمية.

كفتوغرافية. استعمالها
اِّـناسب.  والرتكيز التعريض يختار فيها أن للمصور تتيح متعددة تصوير أوضاع توفر بأنها تتميز اِّـتطورة : الديجيتال كامريات - 7

اِّـدمجة. الكامريات َّـ تتوفر ال التي بعض الكماليات لها يتوفر كما
وسائط الحفظ  على الصور تحفظ فهي الديجيتال، خصائص كامريات أخذت أنها العدسة، إال كامريات أحادية وهي : DSLR كامريا - 8
فيها. التباين اللوني وتعديل فيها «مجازا»، الفيلم سرعة تغيري يمكن أنه كما التقاطها، بعد الصور عرض ويمكنها األفالم، من بدال الرقمية
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: : أنواع وسائط الحفظ ثانيا
ما بني 50 - 3200 تسمح  مختلفة بسرعات وتتوفر األسواق َّـ وتوفرا استعماال واألكثر األشهر وهي : السالبة اِّـلونة أفالم 35 مم - 1

أثناء الطباعة. الضوئية لألخطاء بالتصحيح
وزيادة  ألوانها بقوة وتتميز طباعتها، دون عرض الشرائح بواسطة تقبل العرض بأنها تشتهر : اِّـوجبة «الساليد» اِّـلونة مم أفالم 35 - 2

فيها. التعريض تصحيح أخطاء ال يمكن إال أنه تباينها،
التي  التصوير معاهد ومدارس استخدامها َّـ ويرتكز الحالي الوقت َّـ تستخدم نادرا ما : السالبة واألسود» «األبيض أفالم 35 مم - 3

األفالم. وطباعة تجميض تدرس
انتهائها  قبل الكامريا من إخراجها يمكن بأنه وتتميز الكامريا، من وإخراجه إدخاله يسهل «كاتردج» شكل على تأتي اِّـتطور : النظام أفالم - 4

تحميضه. تم قد أنه جديدا أو مستعمل أو الفيلم ما إذا كان وتظهر على قاعدتها رموز توضح منها. إدخالها وإكمال ما تبقى إعادة ثم ومن
هذه  هي Flash compact card SD وتتوفر واشهرها واألشكال األحجام من متنوعة تشكيلة وتشمل : الرقمية الحفظ وسائط - 5

جيجا بايت. إُّـ 8 ووصلت بايت ميجا 8 من تبدأ بأحجام الوسائط

: العدسات أنواع : ثالثا
اإلنسان. تغطيها عني التي الزاوية تغطي نفس ألنها بالقياسية وتسمى البؤري ثابتة البعد عدسة وهي : مم) 50) القياسية العدسة - 1

مشوهة  صورها تظهر ولذلك 50 مم، البؤري أقل من بعدها ويكون البؤري، البعد ثابتة : وهي عدسة (wide angle) العدسة الواسعة - 2
و24  مم 20 منها متعددة بأبعاد تتوفر الطبيعية. تصوير اِّـناظر اِّـساحات الضيقة وَّـ ضمن التصوير َّـ العدسة هذه األطراف. وتستخدم

درجة عادة. تغطي 180 دائرية تعطي صورة التي السمكة عني عدسة ضمنها مم وغريها. وتدخل و35 مم و28 مم
الرياضي  التصوير َّـ وتستخدم مم، 50 البؤري أكرب من بعدها ويكون البؤري، البعد ثابتة وهي عدسة : (telephoto) اِّـقربة العدسة - 3

مم. و400 مم و200 مم و105 مم و 85 70 مم منها متعددة تتوفر بأبعاد الحيوانات والطيور. تصوير وَّـ
تتوفر والحشرات. الصغرية كالنباتات الصغرية اِّـواضيع لتكبري وتستخدم البؤري البعد عدسة ثابتة وهي : (macro) اِّـاكرو عدسة - 4

و100مم. مم و85 مم 60 منها متعددة بأبعاد
عدة تعترب وهي أساسية. كعدسة الكامريات معظم مع عادة تتوفر وهي البؤري، البعد متغرية وهي عدسة : (zoom) الزووم عدسة - 5

مم. و75 - 300 مم و35 - 105 مم 70 - 28 : البؤري ومنها للبعد واسعا مجاال توفر واحدة، حيث عدسة َّـ عدسات

اآلخر تغيريا  البعض حني يعتربها َّـ للصورة، أساسية مكمالت البعض التصوير ويعتربها ملحقات تعترب من : الضوئية اِّـرشحات : رابعا
الزجاج وتكون من مصنوعة تكون عادة والتي الدائرية اِّـرشحات أشهرها من شكل الضوئية بأكثر الصورة. وتتوفر اِّـرشحات لحقيقة
هذا النوع ويصنع العدسة على تركيبه يتم حامل على اآلخر فريكب النوع أما مباشرة، العدسة على تركب وهي غريها من أعلى جودتها

: منها عدة أنواع وللمرشحات البالستيك. من عادة
يزيد  أو السماء األزرق َّـ اللوني ويركز اللون التشبع ويزيد اِّـرغوبة غري االنعكاسات من يقلل وهو : (بوالرايزر) االستقطاب فلرت - 1

عموما. اللوني التباين
على  جمالية لونية ِّـسة إلضافة تستخدم وهي لونية مختلفة، بتدرجات واحد وفالتر بلون فالتر ما بني تتنوع وهي : األلوان فالتر - 2

تصحيح لون السماء. وفلرت الغروب فلرت أشهرها ومن الصورة.
يضيف  ومنها ما الصورة أجزاء ما يكرر بعض ومنها للصورة النجوم يضيق ما فمنها للصورة، يضيف بعدا خياليا : الخاصة اِّـؤثرات فالتر - 3
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الصورة. عى نعومة
والغبار  الخدش من العدسة بحماية لكنه يقوم الصورة أي تأثري على يقوم بعمل ال وهو اإلطالق، وهو األهم على : العدسة حماية - فلرت 4

.skylight و UV أنواعه اشهر وبصمات األصابع.

اِّـتكون بسبب الظل من للتخلص أو اِّـنخفضة اإلضاءة ظروف يستعمل َّـ وهو اِّـصورين لجميع أساسيا ملحقا يعترب : الفالش خامسا
تعرب وهي التزامن بسرعة وتسمى منها، احتيار أسرع يمكن ال معينة هنالك سرعة غالق فإن الفالش، استخدام وَّـ حالة الشمس. ضوء

وللفالش  الكامريا. نوع حسب s 250 60 و بني ما السرعة وترتاوح اِّـوضوع، أنحاء جميع إُّـ الفالش فيها يصل التي عن السرعة القصوى
: أهمها أنواع

نسبيا  ضعيفة ويوفر غضاءة الكامريا مواصفات على عمله َّـ ويعتمد الكامريا َّـ مدمجا ويكون نسبيا ضغري وهو : اِّـدمج الفالش - 1
أمتار. 5 عن تزيد مساحة ال تغطي

ويوفر  الكامريا، االعتبار قراءات َّـ آخذا للموضوع اِّـناسبة الضوء كمية تحدد سحرية بعني هذا النوع ويمتاز : األوتوماتيكي الفالش - 2
يغطيها. التي واِّـساحة وزاويته الفالش كالتحكم بشدة مزايا عديدة

الفالش َّـ  استخدام يمكن حيث ال للتصوير اِّـقرب، مخصص وهو مباشرة العدسة على تركيبه : ويتم اِّـاكرو) الدائري (فالش الفالش - 3
التصوير. من النوع هذا َّـ الكامريا أعلى

البورتريهات والتصوير الرياضي  تصوير وَّـ فالش دون اإلضاءة اِّـنخفضة َّـ التصوير َّـ اساسي عنصر هو : الكامريا حامل : سادسا
: أنواع أهمها وغريها. وله

ترتاوح إذ األفضل ماهو تحديد يمكن وال مختلفة. وأسعار بأحجام ويتوفر توفرا، واألكثر األشهر وهو : (tripod) الثالثي الحامل -  1
اِّـقاطع. وعدد التحكم ومقبض الكامريا كرصيف الشراء أجزاء الحامل عند بعض إُّـ االنتباه استخدامك ويجب بحسب األفضلية

الثقيلة. العدسات غالبا لتثبيت ويستخدم به التنقل واحدة يسهل برجل حامل وهو : (monopod( اِّـفرد الحامل - 2

: عن بعد التحكم أدوات سابعا :
بثوان  الريموت على زر الضغط بعد الكامريا يفتح ما وغالبا نفسه، باصوير اِّـصور يرغب عندما يستهدم : وهو كنرتول الريموت - 1

ثوان. 10 و ثانيتني بني ترتاوح معدودة
تصوير َّـ استخدامه يكثر ولذلك ضغطه عند للكامريا اهتزاز يسبب انه ال إال  التصوير زر  عمل يعمل وهو : (release) الكابل - 2

البعيدة. اِّـسافات وتصوير البورتريهات

عادة هذه االعدادات اِّـختلفة، واالعدادات الخصائص من العديد فيها تتوفر االحرتافية وشبه االحرتافية الكامريات غالب : التصوير أوضاع
عرب اِّـراد استخدامها الوضعية اختيار ويتم الصورة، التقاط لزر مالصق دائري على قرص مرتاصة األيقونات من بمجموعة ممثلة تكون ما

: القرص هذا تدوير
اِّـناسبة العدسة فتحة قياس فتحدد آلي، بشكل االعدادات جميع بضبط تقوم الكامريا : (Auto) ويرمز بالرمز األوتوماتيكي الوضع - 1
للمبتدئني بشكل أكرب مناسبة أنها إال جيدة نتائج يعطي عادة ما هذه الوضعية واستخدام النطالق الفالش الحاجة مدى و الغلق وسرعة

بالتقاطها. يهتمون ما بقدر الصورة بفنيات كثريا يهتمون ال عادة والذين
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أوتوماتيكي، بشكل كبرية عدسة فتحة باختيار تقوم الكامريا يجعل الوضعية لهذه التحويل : (Portrait Mode) وضعية تصوير األشخاص - 2
تصويره. اِّـراد الشخص عن الخلفية لعزل وذلك

والحشرات، الزهور مثل الصغرية لألشياء صور بالتقاط الرغبة حال َّـ تستخدم هذه الوضعية : (Macro Mode) التقريب وضعية - 3
على الثالثي للحصول الحامل استخدم الوضعية َّـ هذه اِّـستحسن من تصويره. الهدف اِّـراد من أكثر الكامريا باالقرتاب لك تسمح حيث

غري جيدة. صورة وبالتالي الرتكيز قد تفقدك لنقطة بسيطة فأي حركة للهدف، أفضل تركيز
وذلك رقم)  (أكرب ممكنة أصغر فتحة عدسة الكامريا تقوم بستخدام الوضعية هذه : َّـ (Landscape Mode) الطبيعة تصوير وضعية - 4
غالق بطيئة سرعة صغرية معناه عدسة فتحة الصورة، استخدام حدة زيادة و اِّـراد تصويره التفاصيل للمنظر من قدر أكرب على للحصول

الصورة. جودة على قد تؤثر اهتزازات أية ِّـنع الحالة هذه َّـ ضروري الثاللث لذلك استخدام الحامل نوعا ما،
الرياضيني، صور ذلك ويشمل اِّـتحركة األشياء صور اللتقاط هذه الوضعية مناسبة : (Sports Mode) الرياضي التصوير وضعية - 5

بسرعة. اِّـتحركة األشياء لتثبيت حركة نسبيا سريعة غالق سرعة استخدام على الكامريا تعمل حيث وغريها،  األليفة الحيوانات

: اِّـصورين عند شيوعا األكثر األخطاء
منتصف  َّـ تصويره اِّـراد الهدف اإلطار أو جعل عرب وذلك الخطأ، هذا يرتكبون اِّـبتدئني اِّـصورين من 99% : تقريبا : التوسيط اوًال
أثالث ثالثة الصورة إُّـ بتقسيم تقضي والتي التثليث أهمها قاعدة من لتكوين الصورة اِّـعروفة القواعد من مجموعة هناك تماما! الصورة

األثالث. تلك من َّـ ثلث اإلطار وضع يتم
الوضعية تحدد هذه من التصوير الوقوف، وضعية من صورهم يلتقطون اِّـبتدئني اِّـصورين : أغلب الوقوف وضعية من التصوير : ثانيا
التقاط تحس بالفرق.جرب وسوف الصورة نفس ثم التقط األرض واقرتب أكثر من جرب عادية للصورة، نتائج ويعطي الرؤية كثريا زاوية

أفضل. صورة على حصلت أنك تجد األعلى…وسوف باستخدام سلم من أو ظهرك على و أنت (منبطح) الصورة
ال االهتزازات وهذا من حادة جدا خالية صورة على الحصول تركز عليها كمصور هي أن يجب التي األمور أهم من : الصورة اهتزاز ثالثا :
االضاءة توفر عدم حال َّـ كبرية، عدسة سريعة وفتحة غالق سرعة باستخدام الصورة اللتقاط االضاءة الجيدة حال توفر تحقيقه إال يمكن

حصول االهتزاز من التقليل َّـ يساعد ما سوف وهو الكامريا عليها لتثبيت وذلك الثالثي الحامل جدا استخدام اِّـهم من الكافية
قوة الصورة من يضعف الهدف أوعدم وضوح جدا واضح تصويره اِّـراد الهدف يكون أن جدا اِّـهم أنه من الرتكيز : نقطة عن ابحث : رابعا
الكامريا الصورة َّـ التقاط زر على نصف ضغطة الضغط هو فعله عليك ما كل اِّـطلوب الرتكيز على قيمة. للحصول بال معها تصبح قد بل
الزر والتقط على َّـ الضغط استمر الهدف وضوح من التأكد بعد على الرتكيز اِّـطلوب، تحصل لكي بدات بالعمل العدسة أن وستالحظ

العمل. من قوة تزيد حادة نظرة على للحصول العينني على الرتكيز نقطة تضع أن حاول واألشخاص تصوير الوجوه َّـ حال الصورة.
اِّـراد تصويره. اإلطار وضوح عدم خامسا :

عدم على التصوير، احرص َّـ أساسي عنصر شيء خلفية الصورة على الحرص الخلفية : ضمن فيها مرغوب غري عناصر تواجد : سادسا
الزاوية تواجدك َّـ من الصورة تأكد تلتقط آن قبل لذلك النظر تشتيت َّـ مساحة الصور قد تتسبب ضمن ضرورية غري عناصر وجود

الشرط. هذا لك ليتحقق آخر مكان اُّـ تصويره اِّـراد الكادر فقم بتحريك استطعت اذا أو اِّـناسبة 

: صحيح بشكل بالكامريا تمسك كيف
وهما: للتصوير أساسيان نمطان هناك

(Landscape Mode) النمط األفقي (١
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(Portrait Mode) العمودي 2) النمط

: الوقوف وضعية باستخدام األفقي النمط

: الوقوف وضعية باستخدام الرأسي النمط األفقي :                                            النمط استخدام عند األخطاء الشائعة

للنمط الرأسي: بالنسبة لالمساك بالكامريات اِّـدمجة:                      الصحيحة الطريقة

لدى خصوصا الشائعة عند التصوير األخطاء إحدى تعد بالكامريا، حيث االمساك لكيفية تعلم الطريقة الصحيحة جدا اِّـهم من : الخالصة
بشكل كيفية استخدامها يتعلم أن عليه يجب الذي اِّـصور التي ليست سوى أداة بيد الكامريا على باللوم يلقون ما عادة الذين اِّـبتدئني

تقنية. من أية أخطاء وخالية اللتقاط صور سليمة صحيح
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وقم اليسرى  اليد باستخدام جيدا الكامريا إمسك
واألصابع اليد باطن بواسطة العدسة بتثبيت

بمقدمة متالصقة تكون أن يجب الكامريا
الكامريا نحو الرأس إمالة مع الرأس

إُّـ صدرك ذراعيك ضم على إحرص
ممكنة تثبيت وضعية أفضل على للحصول

إعدادات َّـ للتحكم استخدمها اليمنى اليد
الكامريا على من الصورة إلتقاط



التقارير وإعداد النشريات تصميم
 : النشريات تصميم

سهلة وبسيطة تعترب وسيلة وهي للمجتمع، نشاط أو معني باِّـنظمة أو بمشروع للتعريف األساسية الوسيلة هي اِّـطوية النشرية أو
اِّـعلومات من ممكن أقل قدر على الحصول من ويمكنه باِّـوضوع مهتم أو مجموعة لكل شخص ومنظمة سريعة معلومة من توزيع وتمكن
اِّـطوية أو النشرية حياة ومعدل الجماهري. من متنوعة شريحة لدى بموضوع للتعريف نستعملها أن كما يمكن بك، االتصال من يتمكن حتى

ومنظمة. بسيطة معلومة ألنها تقدم نهاية ال ما إُّـ تعيش فإنها االتصال التشاركية منظومة َّـ أما اِّـحتوى، حسب يختلف

: اِّـطوية أو النشرية خصائص
اِّـطوية ومقاصدها. توجه النشرية أو يحدد : الهدف -

اِّـطوية. أو النشرية الفئة اِّـرسل إليها الجمهور : -
علمي. ترفيهي أو أو اجتماعي أو تثقيفي اِّـجال : -

حائطية. أو ورقية أو : ألكرتونية النشرية نوع -
غريها. أو شهرية شهرية أو نصف أو أسبوعية يومية أو : دوريتها -

روبرتاج. خرب أو أو تحقيق أو مقاالت اِّـحتوى : -

بالنسبة لعملية  ونفس الشيء العمل فريق يتخذ ضمن مطوية أو بإصدار نشرية أخذ القرار : إن اِّـطويات أو النشريات تصميم عملية
َّـ االنطالق قبل الضروري ومن الحدث. َّـ مستوى اِّـطوية أو النشرية تكون حتى كافة خربتها اِّـجموعة تضع اِّـهم أن فمن التصميم

: التالية األسئلة طرح اإلنجاز
أو اِّـطوية؟ النشرية من اِّـستهدف الجمهور هو من -

تبليغها؟ نريد التي الرسالة ماهي -
لتبليغ الرسالة؟ وسيلة أحسن تعترب هل مطوية، نشرية أو إختيار -

إصدارها؟ عن هو اِّـسؤول من -
اِّـطوية؟ أو النشرية إلنتاج نحتاجها التي أو الوسائل األدوات ماهي -

متخصص؟ إُّـ كاتب بحاجة نحن هل النهائي؟ اِّـحتوى كتابة سيتوُّـ من -
أو اِّـطوية؟ للنشرية الفني اإلخراج أو التصميم على اِّـسؤول هو من -

خاصة؟ إجراءات العملية تتوجب هل بطباعتها؟ سيقوم من -
اِّـناسب؟ التسليم تاريخ ماهو -

بتوزيعها؟ أن نقوم نتوقع النسخ التي عدد كم -
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أو  تحديد األشخاص الضروري من لذا نسبيا، واسع لجمهور تعد اِّـطوية أو النشرية  عموما : الطباعة وكمية اِّـستهدف الجمهور -  1
التي تتضمنها. اِّـعلومة على للحصول باِّـنظمة يتصلون الذين األشخاص عدد وتحديد اِّـطوية، أو النشرية بمحتوى اِّـجموعات اِّـعنية
كبرية كميات يتم طباعة ال حتى وموضوعية واقعية ِّـعطيات طبقا تحدد بل الشخصية لألهواء ينبغي تركها ال كمية الطباعة تحديد فعملية

تفي بالغرض اِّـطلوب. ال صغرية كمية أو الرفوف على تبقى
إضافية  كمية طباعة فتعترب  األلوان تصحيح بعملية  القيام بعد أما الطباعة، عملية بداية الباهضة هي التكلفة إن : اِّـطوية  تكلفة - 2

رخيصة.
النوعية،  حسب الطباعة ورق سعر يختلف الحتياجاتك، حيث طبقا األلوان وعدد الطباعة ورق من تحديد نوعية البد : واأللوان الورق - 3

اِّـالءم. ورق الطباعة إختيار وتحسن مالية اِّـنظمة كاهل تثقل ال حتى إطالع كامل على تكون ومن الضروري أن

: اإلنتاج عملية
اِّـجال. هذا َّـ اِّـختصني تشريك اِّـهم ومن اِّـطوية أو النشرية َّـ إعداد مهمة عملية وهي : التصميم -

اِّـطوية. أو النشرية إلنتاج الضرورية والصور الوثائق مختلف بحوزتك أنه التأكد من البد : التوثيق -
الفقرات ِّـختلف وكاتب الفني اإلخراج بعملية ليقوم مصمم هناك يكون أن يجب حيث خارجية، أو داخلية هل ستكون القرار أخذ : اإلنتاج -

اِّـطوية. أو النشرية تتضمنها التي
التثبت. بعملية والقيام العمل اِّـدة إلنجاز اِّـحتوى وتحديد كتابة عملية سيتوُّـ مع من جلسة : إجراء الكاتب -

الفني اإلخراج بعملية ليقوم اِّـطوية أو النشرية إنجاز يتطلبه ما وكل والصور اِّـحتوى وتسليمه مع اِّـصمم : إجراء جلسة الفني التصميم -
للطباعة. سريسل الذي النهائي وإعداد اِّـلف

أخطاء. وجود عدم من التثبت بعد النهائي َّـ شكلها أو اِّـطوية النشرية الورق، واإلمضاء على من نماذج على الحصول ضرورة الطباعة : -
للطباعة. التقني اِّـعد اِّـلف من الفني التثبت اِّـصصم ويتوُّـ

َّـ الطباعة للقيام بعملية اِّـناسب ترك الوقت ضرورة مع إحتياجاتك على باالعتماد وذلك التسليم تاريخ تحديد ضرورة : التسليم -
الظروف. أحسن

اِّـطوية. أو النشرية إلعداد خارجيني بمتعاونني االستعانة االقتضاء عند يمكن : الخارجيون اِّـتعاونون
 

تم أجله اِّـناسب والذي من وللجمهور الوقت اِّـحدد َّـ اِّـطوية أو النشرية توزيع من البد حيث اِّـرحلة، هذه يتم إهمال ما عادة : التوزيع
َّـ فريق العمل أن يضع يمكن أنجزت أجله من الذي الغرض بعد النشرية قبل أو بتوزيع والقيام التوقيت دقة إهمال عنصر إنجازها. إن

اِّـرجوة. تحقق األهداف ال اِّـبذولة الجهود فإن وبالتالي إحراج

: التقارير إعداد
هو التقرير الوارد َّـ وهذا التوضيح أو التحقيق ووضحه حققه الراي أو قرر اِّـسألة بمعنى قرر فعل من مشتقة األصل َّـ تقرير هي كلمة

معني. لغرض بيانات محددة أو حقائق أو ِّـعلومات عرض رسمي ومختصر

: التالية لألسباب العملية حياتنا َّـ كبرية لكتابة التقرير أهمية التقارير؟ : إعداد ما أهمية
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اِّـعلومات. مصادر من مصدرا يعد -
واألنشطة. لألعمال وتقييم مراقبة أداة يعد -

اِّـستجدات. يوضح -
وصياغتها. وتنظيمها عن أفكارك للتعبري مجاال اِّـهارة هذه تعترب -

فيه. أن تكتب الذي تريد أو اِّـوضوع واستيعاب فهم على لتدريبك -
أساليب التفكري السليم. تطبيق بهدف وتستنتج وتتذكر وتفسر وتشاهد تالحظ لكي الدافع ايجاد -

الخربة لزمالئك. لنقل األساليب واكتشاف شخصيتك تنمية -
بالكلمة اِّـكتوبة. إحساسا تكون أكثر الناقدة لكي القراءة تشجيعك على -

: التقارير أنواع
الحاجة. وتصدر حسب العلمية البحوث تقارير عن وهي : األكاديمية التقارير - 1

واضحة. هي كما تصف ظاهرة التي التقارير وهي الوصفية : التقارير - 2
اِّـالية. واِّـؤسسات السنوية للبنوك التقارير مثال غريها باألرقام عن وتتميز اإلحصائية : التقارير - 3

اِّـوظفني. عن اِّـديرين تقارير مثل مناسبة بعبارات فراغات ملىء وتحتاج إُّـ واضحة وبنودها مطبوعة تكون : اإلدارية التقارير - 4
الحلول. وتقرتخ السباب تعلل بل الوصف على تقتصر ال : التحليلية التقارير - 5

وصحافة. وتلفزة إذاعة تبثها أجهزة اإلعالم من التقارير اإلخبارية : - 6

: من خالل وهيكله العام من التقرير تحديد الهدف : التقارير كتابة
واِّـنطقي لألفكار. اِّـنظم العرض -

األخرى. مقارنة باألجزاء ألهميته وفقا من االهتمام القدراِّـناسب التقرير من جزء كل إعطاء -
التقرير. كتابة من لالنتهاء الالزمة واِّـوارد والجهد الوقت تحديد -

التقرير. موضوع حول األسئلة من إعداد قائمة مفصلة -
التقرير. موضوع حول اِّـتوفرة اِّـعلومات مصادر إعداد -

للهدف. ومحققا واضحا العنوان -
وفرعية. رئيسية وتحت عناوين بصورة متسلسلة اِّـعلومات عرض -

اِّـقدمة. واِّـقرتحات تم التوصل إليها التي النتائج بيان -
ضروريا. ذلك كان إذا واالختصار باإلضافة التقرير تنظيم مراجعة -

التقرير. صفحات عدد توضيح -
والتاريخ. التقرير كاتب اسم -

التقرير. َّـ النشاط عن إرفاق صور -

: التقرير مراجعة
بالصورة اِّـناسبة؟ تغطيتها تتم لم ما هناك نقطة هل واضح؟ التقرير مثل هل اسئلة عدة على التقرير يجيب كاتب بها
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 شكر وتقدير

يتوجه أعضاء الفريق اإلعالمي الكشفي التونسي بالشكر والتقدير لكل من ساهم وساعد َّـ إعداد هذا الدليل :

- القائد وحيد العبيدي القائد العام للكشافة التونسية ونائب رئيس اللجنة الكشفية العاِّـية.
- القائد علي فتح اهللا عضو اللجنة الكشفية العربية.

- القائدة الدكتورة ليلى علم الدين مديرة اإلعالم واالتصال والعالقات العامة باِّـنظمة الكشفية العربية.
- القائد الدكتور فوزي الزارعي رئيس لجنة تنمية صورة الكشفية بالكشافة التونسية

                                          وعضو اللجنة العربية الفرعية لإلعالم واالتصال والعالقات العامة.
- القائد فتحي السدراوي مالزم القائد العام ورئيس اللجنة العربية لتنمية القيادات واِّـوارد البشرية.

- القائد رشاد الخرباشي مستشار القائد العام ورئيس لجنة التفكري واالستشراف والهياكل بالكشافة التونسية.
- القائد الصادق منصور رئيس لجنة التدريب وتنمية القيادات واِّـوارد البشرية بالكشافة التونسية.

- القائد وليد الفقي مسؤول اإلعالم واالتصال بالكشافة التونسية.
- القائد محسن الزريقي اِّـدير التنفيذي للكشافة التونسية.

- القائد معز السرائري مدير اِّـوارد البشرية بالكشافة التونسية.
- القائد ظافر التميمي مدير اإلعالم والربامج بالكشافة التونسية.

- القائذ سليم القيزاني مدير مشروع «قادة اِّـستقبل» َّـ نطاق الشراكة التونسية الدنماركية.
- القائد سيف اهللا اِّـشاط عضو لجنة اإلعالم واالتصال صحفي ومنشط إذاعي.

- القائدة زهرة بن عبد السالم عضوة لجنة اإلعالم واالتصال ومنشطة بقناة تلفزية خاصة.
- القائدة عبري البلدي قائدة قسم اِّـرشدات ومتخرجة من معهد الصحافة وعلوم األخبار.

- القائد عبد الخالق األزرق عضو لجنة اإلعالم ومنتج بإذاعة الشباب.
- القائد وسام التياهي عضو لجنة اإلعالم.

- السيدة آمال الراشدي مذيعة بإذاعة الشباب.
- اآلنسة لطيفة اللطيفي منشطة بقناة تلفزية خاصة.

بمساهمة






