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  االتصال: الفصل األول

  
  المعلوماتاهية م .1

  

  مقدمـة

تصبح لومات المعف.نهما يعتمدان على بعضهما البعضلك المعلومات مصطلحان مختلفاناالتصال و

وعادة ما ترسل المعلومات برموز خاصة بها، ولكي تستقبل هذه  .عديمة الفائدة ان لم يتم ايصالها الى طرف آخر

لدى المتلقي، وهذا يتطلب اتفاقا مسبقا، أي بعض ة ومفهوم ةز معروفوكون الرمأن تيجببطريقة فعالة  المعلومات

  . االتصال

  

  1المعلوماتمفهوم  1.1

ومستقبال، وذلك بعد أن تم إزالة أآثر نفعا لمستخدميها حاليا لتصبح المعلومات هي بياناتتمت معالجتها -

أما البيانات فهي عناصر من الحقيقة، مازالت تفتقر إلى المعنى العام، لذا يتوجب تحويلها .الغموض عنها

  .إلى معلومات

  .المعلومات هي المعرفة المطبقة على عمل، لخلق قيمة أو لزيادة قيمة -

 .اإلنتاج، لزيادة الثروةالمعلومات هي رأس المال الفكري، المطبق على وسائل  -

البيانات ف .ين البيانات، المعلومات والمعرفةتقديم تعريف مبسط للمعلومات ال بّد أّوال من التفريق بوقبل 

)Data( ترمز إلى األشياء، الحقائق، األفكار، اآلراء، األحداث والتي  م التي تشتق منها المعلوماتالمادة الخاهي

ون أي تعديل أو تفسير أو المواقف واألفعال، أو تصف هدفا أو ظاهرة، أو واقعا معينا، دوالعمليات التي تعّبر عن 

د األولية للحصول على الموافي الواقع تمثل  قام أو رموز أو أشكالبكلمات أو أرالبيانات  يتّم التعبير عنو. مقارنة

وية وموثقة، رسمية أو غير شف وهي تجمع من مصادر متنوعة داخلية أو خارجية، جاهزة وأولية،. المعلومات

 هي البيانات التي خضعت للمعالجة والتحليل والتفسير، بهدف استخراجف)Information(المعلوماتأما.رسمية

وعليه يمكن القول إن  .بعضبئق واألفكار والظواهر بعضها التي تربط الحقاالمقارنات والمؤشرات والعالقات

فهي المادة المصنعة  )Knowledge( أما المعرفة.جاهزة لالستخدامو مصنعة )بيانات(هي مواد  المعلومات

ما تحتويه هذه المطبوعة هو معلومات، ولكن عند استيعابه وفهمه يتحول إلى ف .من المعلومات )المستخرجة(

  .معرفة

  2المعلومات تعريف 2.1

واآلراء واألحداث، في االستخدام العام، يشير إلى الحقائق ) Information(إن مصطلح معلومات

تتضمن . أصغر وحدة من المعلومات " معلومة" ويعتبر مصطلح . والعمليات المتبادلة في الحياة العامة

المعلومات نظاما للمعلومات، أو ما يعرف بنظم المعلومات، وتعني أحد األنظمة الفرعية للمؤسسة، وتتكون من 

                                                            
 .21.ص،1998، عمان، للنشرزهران  دار، اإلداريةنظم المعلومات الصباح،عبد الرحمن 1
 .454 .ص، مرجع سبق ذآره، نبيل محمد مرسي,محمد مصطفى الخشروم 2
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تكاملة لتحقيق تدفق منظم للمعلومات على المستويات مجموعة من العناصر البشرية واآللية، تعمل بصورة م

  .ورقابةتخطيط، توجيه، تنظيممن  اإلداريةالمختلفة، من أجل القيام بالوظائف  اإلدارية

، Accumulate(، يختص بجمع اإلداريتنظيم اليضا، بأنها أحد مكونات المعلومات أ يمكن تعريف آما

المعلومات المالئمة ) Communicate(وتوصيل )Analyze(تحليل ، )Process(معالجة ،)Classify(تبويب 

  .اتخاذ القرارات إلى أطراف خارجية وداخليةلصناعة ول

ومن زاوية نظم المعلومات، تعرف المعلومات على أنهاعبارة عن بيانات منسقة ومنظمة ومرتبةتفيد الجهة التي 

  .اتخاذ قرار معينفي  تملكها

، والذي يختص بكافة البيانات اإلداريةويعتبر نظام المعلومات أحد مكونات نظام المعلومات 

القرارات، حيث أنها تغير من المعلوماتفهي قيمة بالنسبة لمتخذأما . المؤسسةوالمعلومات التي تؤثر على نشاط 

  .ارالموقف الذي يتخذ فيه القرالمرتبطة ب ت الخاصة بالنتائج المتوقعةاالحتماال

، من من وسائل اإلعالم، من شخصعلى المعلومات أو المعلومة يوميا  نيحصالوالمؤسسة اإلنسان و

والشخص آمستعمل .في البيئة المحيطةالظاهرة الحسية ات أو من أي نوع من أنواع المالحظ بنوك المعلومات،

يتصل مع اآلخرين، في حديث ما، أو  لهذه الحقائق واآلراء يمكن أن يقوم هو نفسه بإنتاج المعلومات، وذلك عندما

، من خالل مرسلةمسجلة أومكن أن تكون المعلومات مادة يو .بواسطة الرسائل، أو الهاتف، أو أي وسيلة أخرى

  ...الفعل العضوية الخ عبيرات الوجه، واإلشارات، وردود أعمال إبداعية وفنية، وت

للتصحيح، قد تستخدم ف. اإلداريةترتبط بنظم المعلومات  خاصة بالمعلومات عندمااستعماالت هناك عدة 

  ...شيء جديد بالنسبة للمستقبلابقة، أو أنها تحتوي على أو لتأآيد المعلومات الس

  

  خصائص المعلومات 3.1

أن مخرجات النظام لن تعتبر معلومات إال في  )البيانات والمعلومات(بين مصطلحي يتضح مما سبق الفرق 

وال شك أن درجة الفائدة أو اإلفادة التي ستعود على متخذ . لمستخدم هذه المخرجات) مفيد(نى معإذا آانت ذات 

القرار من استخدامه للمعلومات، ستتوقف على مقدار اإلضافة إلى معرفته باألسلوب والوقت المالئمين، بما يؤثر 

معرفة مستخدميها باألسلوب والوقت المعلومات إلى تضيف يمكن وحتى . عده في اتخاذ القرارعلى سلوآه ويسا

  :ندآر منهاها بعض الخصائص المالئمين، ال بد وأن تتوافر في

مات مع الغرض الذي تتالءم المعلوأي أن . لقيمة المعلومات ساسيتعتبر المالءمة المعيار األ: المالءمة .1

على سلوك رها تأثيت، بكيفية مالءمة أو عدم مالءمة المعلوماويمكن الحكم على مدى . أعدت من أجله

المالئمة هي تلك التي تؤثر  ومنه، فالمعلومات.ها، مع األخذ في االعتبار قوة وحدود ادراآهمستخدم

اذه في حالة غياب قرارا يختلف عن ذلك القرار الذي آان يمكن اتخيتخذهالقرار فتجعلعلى سلوك متخذ 

 .هذه المعلومات

التحيز، وإمكانية التحقق من سالمتها وصحتها وسالمة وهو أن تتصف المعلومات بعدم : الموضوعية .2

  :مضمونها، ويتطلب األمر للوصول إلى الموضوعية، توافر ثالث خصائص هي

من صحة للتحققظمتبشكل منا إمكانية الرجوع لهمع مستندات ويقصد بذلك توفر  :إمكانية التحقق -

  .هافيالتي المعلومات 
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آما هو الحال  .بر بشكل صادق على مضمونهايجب أن تع قصد بذلك أن المعلوماتوي :رصدق التعبي -

عاما، قة القسط الثابت لمدة عشرينفإن تقييم األصول الثابتة قد يقاس باستخدام طري: في المحاسبة مثال

دون تحديد قيمة النفاية، فهذه الحالة تتوفر بها إمكانية التحقق، إال أنها ال تعّبر بصدق عن القيمة الحقيقية 

 .فجأةصفرا  قتصادية لمثل هذه األصول أصبحتالثابتة لصعوبة التصديق أن القيمة االلألصول 

عداد المعلومات بشكل محايد، وليس بغرض إظهارها بشكل يتالءم مع أحد األطراف ابمعنى :الحياد -

  .المستخدمة للمعلومات

جة إليها حتى تكون بمعنى تقديم المعلومات في الوقت المناسب، بحيث تكون متوافرة وقت الحا :الوقتية .3

متأخرة جدا عن موعدها، الوبطبيعة الحال، لن تكون للمعلومات المقّدمة لمتخذ القرارات . مفيدة ومؤثرة

 .رالقراهذال انت درجة أهميتهاأّي قيمة أو تأثير على سلوآه مهما آ

أن يس من المفيد فل. علومات واضحة ومفهومة لمستخدمهابمعنى أن تكون الم :والوضوحالسهولة  .4

ضية، أو معادالت غير تتضمن المعلومات أي ألفاظ، أو رموز، أو مصطلحات، أو تعبيرات ريا

مفهومة لن تكون لها أي الغامضة وغيرالفالمعلومات .أن يفهمهامستخدم اليستطيع بحيث ال معروفة، 

 .رفي الوقت المناسب لمتخذ القرا ولو آانت مالئمة، وتّم تقديمهاقيمة، حتى 

حقيقية عن الشيء الذي تعّبر عنه، ودقيقة، بمعنى معلومات الصحيحة أن تكون يقصد بال :الصحة والدقة .5

فمثال في حالة التقرير عن قيم المبيعات لكل منفذ . هاوتقرير هاوتجميعها عدم وجود أخطاء أثناء إنتاج

، بمعنى أن تكون قد حدثت بالفعل عمليات )صحيحة(التوزيع، يجب أن تكون أوال المعلومات  من منافذ

، بمعنى أن تكون خالية من أي )دقيقة(بيع بالقدر الذي يتم التقرير عنه، آما يجب أن تكون المعلومات 

لمعلومات غير فا. رتوزيع معين أمام منفذ توزيع آخ أخطاء في العمليات الحسابية أو وضع مبيعات منفذ

 .وغير الدقيقة ستعطي نتائج عكسيةالصحيحة

تغطي آافة جوانب اهتمامات بحيث ) غير جزئية( آاملةتكون المعلومات المقدمة  بمعنى أن :الشمول .6

ومات في آما يجب أن تكون هذه المعل. قرارالمستخدمها، أو جوانب المشكلة المراد أن يتخذ بشأنها 

ال يضطر مستخدمها إلى إجراء بعض عمليات التشغيل اإلضافية حتى يحصل أشكلها النهائي، بمعنى 

ن حيث المضمون ومن حيث التشغيل، وال شّك أن المعلومات غير الكاملة، م .مطلوبةالمعلومات العلى 

 .هامّتخذ القرار منتؤّثر سلبا على مدى استفادة 

مستخدم، من حيث الشكل ومن البمعنى أن تقدم المعلومات في الصورة، أو بالوسيلة التي يقبلها  :القبول .7

فمن حيث الشكل، يمكن أن تكون المعلومات في شكل تقرير مكتوب بلغة سهلة . حيث المضمون

أما من حيث . وواضحة ومفهومة، أو في شكل جداول، أو إحصائيات، أو رسومات بيانية، وما إلى ذلك

، فال تكون مختصرة في أآثر من الالزم، مما قد يفقدها فيها لمضمون فيتعلق بدرجة التفاصيل المطلوبةا

 .هامستخدملدى من الالزم، مما قد يؤدي إلى ملل معناها، وال تكون مفصلة بأآثر 
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  مصادر وأنواع المعلومات  4.1

 : مصادر المعلومات: أوال

لألهداف الموضوعة وآيفية تحقيقها، وتتفاوت الحاجة إلى المعلومات طبقا تختلف المعلومات المطلوبة تبعا 

فالمؤسسات الكبرى تحتاج بطبيعة الحال إلى آمية معلومات أوفر . حجام المؤسسات، وطبيعة مشكالتهالتباين أ

  .داخل أو خارج المؤسسةمن من المؤسسات الصغرى، وهذه المعلومات يمكن الحصول عليها 

المشرفين ورؤساء آرات داخل المؤسسةادإشخاص أو تتكون المصادر الداخلية من أ3:ليةالمصادر الداخ .1

وقسم الموارد  )العمليات(اإلنتاج  مثالقسملديناومن هذه المصادر . مستوياتهم سام والمديرين بمختلفاألق

 .والمالية وقسم المحاسبة) األفراد(البشرية 

والموردين  بالمؤسسة، آالعمالءالمحيطة البيئة من كون المصادر الخارجية تت :المصادر الخارجية .2

عن بيانات مثال، منها ا يمدهابالبيانات والمعلومات المختلفة، مم. والمنافسين، والنشرات المهنية وغيرها

 هامرآزلى من الضوء عوالقاء المزيد إجراء دراسات مقارنة على  هامما يساعدهانشاطأنشطة مماثلة ل

 .التنافسي

  4:أنواع المعلومات: ثانيا

إن نوع البيانات والمعلومات المطلوبة تختلف من مشكلة إلى أخرى، وذلك تبعا لنوع المشكلة وطبيعتها، 

وهل هي  هاومصادرها،ومدى إلحاحها ودرجة السرعة المطلوبة لحلها، واإلمكانيات الفنية والبشرية المتاحة لجمع

أنواع  اإلدارةوقد صنف بعض علماء .إلى غير ذلك من االعتباراتا، قريبة من مراآز اتخاذ القرار أم بعيدة عنه

  :أهمهاأنواع عدة الى اإلداريةارسة مهامه البيانات والمعلومات التي يستخدمها المدير في مم

بالمشكلة محل  فغالبا ما تجمع البيانات والمعلومات الخاصة :البيانات والمعلومات األولية والثانوية .1

، وذلك عن طريق االتصال المباشر الثانويةمن مصادرها األولية، والتي لها أهمية أآثر من المصادر القرار

، )Experiments(لتجارب ، ا)Observation( المالحظة:وأهم هذه المصادر األولية. القةبالجهة ذات الع

آما يمكن لمتخذ القرار، .)Subjective Estimation(التقدير الشخصي ، )Survey(البحث الميداني 

الحصول على هذه البيانات والمعلومات من سجالت المؤسسة أو تقاريرها السنوية أو اإلحصائيات التي 

وتتميز البيانات والمعلومات األولية عن غيرها من األنواع األخرى ...إلخالمرآزية تنشرها دوائر اإلحصاء 

الثقة فيها نتيجة ثقته منحه وقت والجهد، ويتخذ القرار المعلى في أنها تتصل بالمشكلة مباشرة، مما يوفر 

  .فيمن يكلفهم بجمعها وإيصالها إليه

وية فتصبح المعلومات ثانوية آما قد تجمع البيانات والمعلومات من مصادر ثان

، )PurchasedOutsideSources( الخارجيةالمصادر ، )Company Information(الشرآةمعلومات:وهي

وفيما ).GovernmentAgencies( الحكوميةأو الوآاالت األجهزة، )Publications( والمنشوراتالمطبوعات 

  :ذه المعلومات األولية والثانويةبين أنواع ه يلي جدول للمقارنة

  

 

 
                                                            

  .90 .ص،1999 ،1طبعة. ع.م.القاهرة ج، صرنمجموعة النيل العربية مدينة ، ومفاهيم أسس- مبادئ اإلدارة ر، علي محمد منصو 3
 .136– 134 .ص، مرجع سبق ذآره،آنعاننواف  4
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  )األولية والثانوية(مقارنة بين أنواع المعلومات ): 1(الجدول رقم 

    عيوبها        مميزاتها    المعلوماتاألولية

صحةالمالحظةقدتؤثرعلىمايرادمالح  معرفةأوليةتجنبتحيزالمستجيب  المالحظة .1
  .ظته

  تصميمالتجربةقداليكونممثل  التحكمفيالمتغيراتذاتاالهتمام  التجارب .2
البحث  .3

  الميداني
  .تقيماألسئلة،حجمالبحث  طريقةآفئةللوصوإللىمجموعةآثيرةمنالناس

التقدير  .4
  الشخصي 

  ردالفعلقداليكونمتفقعليه  .الحصولعلىالمعلوماتمنالخبراء،الطرفالوحيد

    عيوبها    مميزاتها      المعلومات الثانوية
معلومات  .1

  الشرآة 
محددةوفقاللموقف،موجودة،جاهزة،تكلفتهارخ

  يصةنسبيا
، عدممالءمةالوقت

قدالتكونمدمجةبطريقةصحيحةلغرضم
  ستحقيها

المصادر  .2
  الخارجية

  غالية  .اليمكنوجودهابطريقةسهلةالحصولعليها

المطبوعات  .3
والمنشورا

  ت

  قدتكونمتميزة  تكلفتهاقليلة

األجهزة  .4
  الحكومية

، )غيرمتميزة( غيرشخصية
  حجمكبيرمنالمعلومات

  قدالتكونمعدةبطريقةيمكناستخدامها

 ،اإلسكندرية والتوزيع،المكتب العربي الحديث للنشر  ،دارةلإلفي االتجاهات الحديثة  دراسات- اإلداريةنظم المعلومات ،البكريمحمد  سونيا: المصدر

  .80.ص،1989

  

إحصائيةتبرز عالقات أو ياضية البيانات الكمية عبارة عن بيانات ر :البيانات والمعلومات الكمية والنوعية .2

أما .األرقام واإلحصائيات والنسب المحددةألنها تقوم على وهي تتميز بدقتها. عوامل أو متغيرات ةبين عد ام

وانما  ات أو تقديرات غير محددة بأرقامالبيانات والمعلومات النوعية فهي عبارة عن أحكام أو تقييم

من التقديرات في الغالب نابعة الرضة لألخطاء نها معألعن البيانات الكمية ختلف ولذلك فإنها ت. بأوصاف

يشوبها النسيان أو التحيز أو عدم الموضوعية أو عدم التوافق والمالءمة الشخصية لألفراد، والتي قد 

  .الحتياجات متخذ القرار

  

والتي  ،ون الى المدراءمستشارالخبراء واليقدمها  االقتراحات والتوصيات التيوهي تتمثل في:اآلراء  . أ

من األمور الهامة للمدير ولهذا. رلة محل القراإلقاء المزيد من الضوء على المشك آبير فيتساهم إلى حّد 

أن يحّدد آيف ومتى وتحت أي ظروف، يمكن االستعانة بخبرات االستشاريين ليضعوا معلوماتهم 

وآرائهم الخاصة بالمشكلة محل القرار تحت تصرفه، دون أن يكون ذلك بدافع استخدامهم للسلطة ولكن 

  .بدافع التسهيل وبوسيلة اإلقناع

تامة بدون غموض، ) الرسالة(بطريقة تجعل وسيلة االتصال جاهزة وهي معلومات :منظمةمعلومات   . ب

وهذا هو االتصال اآللي الذي ال يعطي فيه اإلنسان قيمة . ة أقلبتكلفوسهلة اإلرسال بدون أخطاء، 

  .إضافية

، ولكن غير منظمة وغير مقننة، أي واضحةالمعلومات التي لديها قيمة وتخص  :معلومات قابلة للتنظيم  . ت

  .معروفة ولكن طريقة إرسالها وتطبيقها ليست جيدة أن قيمتها
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والتي تخص الثروة الكامنة للفرد، وتكون المعلومات غير معروفة وغير منظمة  :معلومات غير منظمة  . ث

وليست آمية، راسخة في عقل ووجدان آل فرد، وإذا تّم إرسالها آما هي، فتكون غامضة ومعقدة، فهي 

  .من المشاعر واألحاسيس خليط

  

  مفاهيم أساسية حول االتصاالت .2
  

 وتمثل عملية. ن المتصلين من أفراد ومجموعاتبيالنجاح ووتحقيق التفاهم والتعاون لنجاح  تعد االتصاالت مهمة

استطاعت المؤسسات إحراز تقدم ملموس في نمو قد و .صر األساسية في التفاعل اإلنسانياالتصال أحد العنا

االتصاالت بشكل  وتكمن أهمية.عن طريق أنظمة االتصاالت )إلخ…حضاريااجتماعيا، اقتصاديا، (المجتمعات 

 . لها سليموإيجاد حل ليل الموقف أو المشكلة القيام بتحمن خاللها المدير يستطيع أن حيث األعمال إدارةواضح في

  .بالنسبة للمؤسسةمكلفا جدا ويترتب عليه نتائج سيئة قد يكون ذلك فآان هناك خطأ في عملية االتصال  إذالكن 

  

  هوأهدافاالتصال ريفتع1.2
االتصاالت هي تفاعالت أو تعامل طرفين أو أآثر في موقف معين لتبادل المعلومات بهدف تحقيق تأثير 5

باستخدام وسائل ة بين أطراف مختلف) Messages(أو هي تبادل رسائل . من الطرفين) أو آل(معين لدى أّي 

لسيطرة على بهدف ا) أو أآثر(بادل بين طرفين االتصاالت عملية تأثير متآما يمكن اعتبار  .للتوصيل) قنوات(

  .سلوك اآلخر

بلوغ غاية معينة من وراء تلك االتصال في اللغة بمعنى الصلة والعالقة و جاء تعريف:تعريف االتصال .1

ان ووصل الشيء الهجرالوصل ضد الشيء وصًال وصلة، ووصل : العربقال ابن منظور في لسان . الصلة

 .هبلغانتهى إليه وأي وصل إليه و، إلى الشيء وصوًال

أنه نقل وإدراك األفكار والمعلومات والمشاعر والمعاني بين األفراد باصطالحا ويعرف االتصال 

 . والمجموعات

وأن مشارآة . نا ينقضي في االتصال مع اآلخرينأن جزءا آبيرا من حيات) Meek ،2013(ميك ويرى 

  . وتفهم أحاسيس اآلخر تعتبر من المهارات األساسية لألداء والفعالية في أي مجتمع من العالمأفكارك 

  
<<A large portion of our lives is spent communicating with others. Sharing 

your thoughts and understanding another person's feelings are essential skills for 

functioning in any society in the world>>.6 

المختلفة وذلك  هانشاطاتإحداث تأثير على التصال المؤسسة في الرئيسي هدف يكمن ال:أهداف االتصال .2

وتحسين أعمالهم، تزويد العاملين بالمعلومات الضرورية للقيام بفعن طريق االتصال يتم .تهالخدمة مصلح

ة التنسيق واإلنجاز والرضا عن األعمال، وآذلك تحقيق الحاجات النفسيبشكل يكفل ممواقفهمواتجاهاته

                                                            
 .321.ص، 1996الفجالة، غريب  الجديدة،مكتبة اإلدارة  ،البشريةإدارة الموارد  ،السلميعلي  5

6Meek, W. (2013), Basics of Communication, https://www.psychologytoday.com/us/blog/notes‐
self/201307/basics‐communication. 
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توضيح التغيير واإلعداد لتقبل ،خبار واإلعالمإلا7:التصال فياص أهداف يلخيمكن تو. همواالجتماعية ل

 .ءداوتصحيح المعلومات واأل

لتوصيل المعلومات ال ضروري فاالتص .التصال يصبح التنظيم عديم الجدوىبغياب اوعليه نستنتج أنه 

تبنى عليها القرارات، وعند اتخاذ القرارات يصبح من الالزم توصيلها مصحوبة بالتوضيح والشرح التي

لالتصال، تظهر من خالل إحداث تكامل الوظائف  اإلدارةوباختصار فإن حاجة  .تصينالالزم إلى المخ

  .وتنسيقها اإلدارية

  

  عمليات االتصال 2.2

ال هو مرسل ومستقبل بمعنى أن آل فرد في عملية االتص. عملية ديناميكية ذات اتجاهينال إن عملية االتص

وحتى تتم عملية االتصال يجب توافر ثالثة عناصر أساسية على األقل . التي تتضمنها هذه العمليةللمعلومات 

  .، الرسالة نفسها، مستقبل الرسالة)الرسالةمرسل (المصدر أو :وهي

، فإن عملية االتصال الواقعيةناحية الولكن من . ل عملية االتصال بمعناها البسيطتمث هذه العناصر الثالثة

المختلفة لية االتصال بعناصره اإلطار العام لعمويمكن تبيان .يهاتحتوي على أآثر من متغير يؤثر علوثر تعقيداأآ

  :آما يلي

 وتعتمد فعالية. ، أو محطةاتلفزيونأو  اآتابن شخصا أو جماعة أويمكن أن يكو ):Source(المصدر  .1

وقد دلت الدراسات ...إلخ. قرير، والقدرة على التأثيرآالثقة والت رمصدالاالتصالعلى صفات معينة في 

ر من المصادر غير على التأثير على سلوك األفرادلها قدرة أآبمصادر االتصال الموثوق بهاعلى أن 

أآثر من طريقة لتطوير الثقة في مصدر عملية االتصال آاختيار واسطة نقل هناك آما أن . الموثوق بها

لومات المجالت العلمية أفضل وسيلة للتأآد من مكانة المع ومرموقة، فمثالذات مكانة عالية المعلومة 

 .وآذلك تزيد درجة الثقة بالمصدر عندما تكون له سلطة رسمية فوق المستلم. المنشورة ودرجة الثقة بها

  

تتضمن هذه العملية وضع محتويات الرسالة بشكل يفهمه المستلم، ويتم ذلك  ):Encoding(الترميز  .2

تسهيل وفهم عن طريق استعمال اللغة أو الرموز الرياضية أو أي تعابير يتم االتفاق عليها، تساعد على 

 .مضمون عملية االتصال

واآلراء أو المعلومات التي إما أن األفكار وهي موضوع االتصال وتتضمن  ):Message(الرسالة  .3

  8.تقال شفويا أو تكتب

سواء آانت التي تسهل عملية االتصال وتتضمن اختيار الوسيلة المناسبة  :)Channel(وسيلة االتصال .4

فمثال المدير الذي يريد التأآد من أن الرسالة ستحفظ .سمعية أو آتابية أو مرئية، أو حسية أو جميعها معا

واختيار . ماته الشفوية التي أصدرها مسبقاالمرؤوسين، يقوم بإرسال مذآرة مكتوبة لتدعيم تعليمن قبل 

، يعتمد على طبيعة عملية االتصال وطبيعة األفراد، وموضوع عملية االتصال، والعالقات بينهمالوسيلة

  .وسرعة وسيلة االتصال وتكلفتها

                                                            
 .43 .المعاصرة، دارالمريخ، الرياض، صاألعمال المكتبية  الهادي، إدارةمحمد  7
  .118 .صذآره، مرجع سبق  ،الهاديمحمد  8
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، هو شخص أو جماعة أو أي مرآز آخر إن مستلم الرسالة عادة :(Recipient)مستلم الرسالة .5

 نفسه حيث وأهم هذه المؤثرات هو أن مستلم الرسالة. ضع لمؤثرات عديدة تؤثر على فهمهلالستالم يخ

فمثال مذآرة الشرآة التي تشير إلى زيادة متوقعة في  .السابقةوثقافته يفسرها بأسلوب يعتمد على خبراته 

  .ت في العام السابقاادتحدث زي لماألجور هذا العام ربما ال تصدق إذا 

تعطي إن استالم الرسالة يتطلب من المستلم فك رموزها ل :)Decoding(تحليل رموز الرسالة وفهمها .6

من قبل  هاالرسالة إلى فهم خاطئ لمحتويات وتفسير رموزوقد تؤدي عملية تحليل . معنى آامال ومتكامال

في المرآز والخلفية الفكرية والحضرية للمرسل كلما آان هناك تجانس وتماثل عليه، فو. مستلميها

والمستلم وآان اتفاق على معاني الرموز، آلما آان هناك درجة أآبر في فهم المعنى المقصود بالرسالة، 

  .من قبل الطرفين

فعلى . من قبل المستقبلإن عملية االتصال ال تنتهي باستالم الرسالة ):Feedback( التغذية العكسية .7

الموافقة أو عدم الموافقة على  فهو يالحظ. ا بالشكل الصحيحيتأآد من أن الرسالة قد تّم فهمهالمرسل أن 

وسرعة حدوث عملية التغذية العكسية تختلف باختالف الموقف، فمثال في . من قبل المستقبل مضمونها

النية ربما ال المحادثة الشخصية يتم استنتاج ردود الفعل في نفس اللحظة، بينما ردود الفعل لحملة إع

وعملية قياس ردود الفعل مهمة في عملية االتصال، حيث يتبين فيما إذا تمت . رة طويلةتحدث إال بعد فت

  .ريقة جيدة في جميع مراحلها أم العملية االتصال بط

عوبة وعدم وضوح عوامل متعددة تؤدي إلى صى عملية االتصالتؤثر عل :)Anthropy(التشويش  .8

. اإلرسال أو عند استالم الرسالة خالل عمليةات قد تحدث إما من المرسل، أو المؤثروهذه . االتصال

صوت اآلالت يؤثر تأثيرا سيئا على المحادثة التي تتم بين عاملين على نفس اآللة، وقد يحدث فمثال

فعمليات التشويش قد . واضحةالنتيجة استعمال الكلمات أو الرموز غير الرسالة وعدم فهم أغموض 

ن مؤثرات بيئية، آاألصوات والمسافة والوقت، أو مؤثرات إدراآية آالفهم واالتجاهات متأتي إما 

  .والميول، والعوامل الحضارية بين المرسل والمستلم

 

  وسائل ومعوقات االتصال  3.2

  :وسائل االتصال: أوال
لى يعتمد عختيار إحدى هذه الوسائل االتصال، واهناك أآثر من وسيلة يمكن استخدامها لتسهيل عملية 9

  :يز بين الوسائل الثالثة التاليةوبشكل عام، يمكن التمي. االتصالموقف والمرسل اليه وطبيعة المرسل 

وهو االتصال الذي يستخدم آتابة األفكار والمعلومات إما باستخدام الكلمات أو :الوسائل المكتوبة .1

تتميز هذه الوسيلة بأنها مسجلة ومدّونة، ويمكن استخدامها آوسيلة إثبات و. األشخاصنقلهاالى الرموز و

قانونية، آما أنه تبذل عناية آبيرة في إعدادها وصياغتها، ويمكن أن ُتقرأ من قبل جمهور آبير عن 

لكن من عيوبها هو تراآم األوراق المحفوظة، آما أن . يعها، إما بالبريد أو بشكل شخصيطريق توز

تأخذ وقتا طويال، عالوة على أنه ليس آل المدراء ماهرين وقادرين على صياغة االتصاالت صياغتها 

استعمال اللغة البسيطة، ، يمكن وحتى تكون االتصاالت المكتوبة جّيدة وواضحة.الكتابية بشكل جيد

                                                            
 .238 .ذآره، صسبق  الحديثة، مرجعاإلدارية  سالم، المفاهيمفؤاد الشيخ  9
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فاظ غير األل وتجنب استعمالالكلمات المألوفة، استعمال الخرائط والرسوم للتوضيح، وأجهزة االنترنيت 

 واألوامرالتقارير من االتصال ومن األمثلة على هذا النوع .ورية والتي تزيد من حجم الرسالةالضر

 .تعليمات وآتيبات المؤسسةو

 :النوع من االتصاالت ميزات أهمها ولهذا

إمكانية بثها وإرسالها إلى أآبر عدد ممكن من األفراد دون أي تشويش على المحتوى العام  -

 .للرسالة

 .إمكانية الرجوع إلى الوثائق في المستقبل -

 .والرسومات والجداول وغيرهاإمكانية استخدام الصور  -

االتصال المباشر ما بين المرسل والمستقبل، إما وجها لوجه أو خالل نا يتم وه :الشفهية الوسائل .2

المشتملة على ستخدم األلفاظ المنطوقة تاالتصال هذاوفي . اعات أو اللقاء أمام جمهور آبيراالجتم

وتتكون من الفكرة أو الموضوع الذي يريد الشخص  ،آلمات أو جمل أو عبارات دالة على معنى مفيد

لألفكار فعل مباشرة وتبادل سريع وسائل االتصال الشفهية أنها تعطي ردود ومن مزايا . نقله إلى المعن

عكس بالتأآيد على روحه ينبالرئيس مما  من ثقة المرؤوس ، آما أنها تزيديسهل فهمها وتعديلها ثبحي

من االجتماعات  ، فالكثيرقد ال توفر في الوقتلكن من عيوب وسائل االتصال الشفهية، أنها . المعنوية

من %)  75(هذا وقد دلت إحدى الدراسات أن . ويلة دون التوصل إلى نتائج تذآرتستغرق أوقاتا ط

م بشكل شفهي، وأن المديرين يفضلون االتصاالت التلفونية التعليمات والمهام التي يصدرها الرؤساء تت

من  هذا النوعلمستخدمة في ومن الوسائل ا. غيرها من وسائل االتصاالت األخرىواالجتماعات، عن 

  :االتصال

 .المقابالت الشخصية -

 .والمحاضرات واالجتماعاتوالندوات المناقشات  -

 .االتصاالت الهاتفية -

لغة العيون، وحرآات الجسم عن طريق تعابير الوجه وعادة تتم و :)لغة الجسد( الوسائل غير اللفظية .3

هي االتصاالت التي ال تستخدم الكلمات للداللة على معانيها وإنما لغة غير لفظية مثل لغة و.  المختلفة

الشعوب منذ الجدير بالذآر أن هذا النوع من االتصاالت يعد األقدم تاريخيا، فقد استخدمته و. اإلشارات

الجسمية المختلفة، تعطي دالالت مختلفة عن الرضى الحرآات وهذه .ماليين السنين آلغة اتصال وحيدة

آثير من األحيان، تتبع وسائل االتصاالت غير في و. إلخ…وعدم الرضى وعدم الموافقة والالمباالة

ستعمل المدير قبضة يده وضربها قد يفمثال .الكالمية لتعزيز ما يقال وتأآيدهالكالمية وسائل االتصاالت 

على الطاولة للتأآيد على جدية األمر الذي أصدره قبل لحظات بشأن عدم التأخير في تطبيق األمر 

 .الجديد في المؤسسة

التي تصل إلى األشخاص عن طريق التقنيات الحديثة مثل الشبكة المعلومات هي و:االلكترونيةلوسائل ا .4

هذا النوع من االتصاالت يعزز نمو وفاعلية االتصال بين األشخاص إال ، ومثل )االنترنت(العنكبوتية 

ويستخدم .أنه من الممكن أن يفهم بشكل غير صحيح في حال إذا لم يكتب على طريقة االتصاالت الكتابية

 واالتصال الشفوي) الرسائل االلكترونية(االتصال الكتابي :النوع من االتصاالت بأسلوبين هما هذا

  .)والفيديو المؤتمرات(
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  :معوقات االتصال: ثانيا

أن يتطابق تماما ما قصده ومن النادر. ةألسباب آثيراردة فيهاتشّوه المعلومات الوتتسوء عملية االتصال و

نجاز العمل في امن مشكالت يبدو أن رجالك يعانون :"اإلداريفمثال، ما قاله . هما فهمه المتصل بمع المتصل 

تحدث إلى مرؤوسيك وتعّرف :"هواإلداري ما قصده ف. "التفكير مليا وتصحيح األمرمنك الوقت المحدد، أريد 

ال يهمني آم : " قد يكونأما ما فهمه المرؤوس ف. "على المشكلة ثم اجتمع بهم، ومعا أوجدوا حال للمشكلة

وال ، المتصلالفكرة واضحة بذهن وقد ال تكون ". فقط أنجز المطلوب من اإلنتاجعددالزعماءوالقادةعندك، 

  . ماما األهداف التي يريد تحقيقهايعرف ت

ة نتائج سلبي إلىويؤدي تحقيق األهداف المنشودة مما يحول دون واصل مع اآلخرين عملية التوقات تعد معت

، االتصالاألساسية لعملية  الى خاصة، وتتعلق بالعناصرالمعوقات ويمكن تقسيم . على األفراد والمنظمات معا

  :ومعوقات أخرى، آما يليعامة  معوقات

  

  :معوقات خاصة  . أ

قدرا آبيرا من الترآيز والحكمة والمنطق لفعال االتصال ايتطلب : المعوقات المرتبطة بالمرسل .1

والدراية من قبل المرسل، ألن من مصلحة المرسل أن يكون آذلك إذا ما أراد فعال إيصال معلومات أو 

 ومن أبرز المشاآل والمعوقات التي يكون مردها المرسل.معينةبيانات معينة تحقق له وللمستلم أهداف 

الخاطئ لتوقيت ، ااالفتراضات واألحكام الخاطئة أو المظللة لدى المرسل، الحالة النفسية للمرسل: لدينا

 .عدم آفاءة المرسل أو افتقاده لمهارات االتصال، رسال الرسالةإل

تعد وسيلة االتصال مهمة للغاية في عملية االتصال، ألنها تساعد : المعوقات المرتبطة بوسيلة االتصال .2

تعدد ، االستخدام الخاطئ للوسيلة، االختيار الخاطئ للوسيلةومن هده المعوقات نجد . عمليةالالمرسل في 

 .ازدحام قنوات االتصال، وسوء وضعف وسيلة االتصال، المستويات اإلدارية

آثيرة هي المعوقات والمشاآل التي تتعلق بمضمون الرسالة،  :المعوقات المرتبطة بمضمون الرسالة .3

هدف وال لغة الرسالة:في حيث يكون قسم منها متعمد واآلخر غير متعمد، ويمكن إيجاز هذه المعوقات

 .تها ونطقهاأسلوب آتابمنها، 

ألنهابمثابة تعد التغذية العكسية من أهم عناصر االتصال، : المعوقات المرتبطة بالتغذية العكسية .4

ترآيز المرسل على األهداف دون االهتمام :فيعملية، ويمكن إيجاز هذه المعوقات لالخالصة العامة ل

عدم االهتمام بالرسائل غير اللفظية أو التلميحات التي تعطي مؤشرات عن ، بدوافع ورغبات المستقبل

وأخيرا  خذ آراء اآلخرينألالنظرة الفوقية لدى المرسل وعدم استعداده ، وصول الرسالة من عدمها

 .عدم االآتراث بأهمية التغذية العكسية

  :معوقات عامة  . ب

المعلومات الواردة في الترشيح والتعديل في االتصاالت، نتيجة سعي المتصل إلظهار  يحدث: حيالترش .1

، ه بمعلومة مافمثال، حين يخبر المرؤوس رئيس .كون أآثر قبوال من قبل المتصل بهبحيث تاالتصاالت

فإنه يضعها بأشكال ترضي رئيسه في سماع ما يريد سماعه، ولو أدى ذلك إلى تحريف المعلومات 

بينما يحتفظ سوقد جرت العادة بأن تنقل األخبار السارة للرئي .يهذف، وذلك للتأثير علباإلضافة والح

عدم الثقة والخوف والتهديد بين الرؤساء والمرؤوسين يزيد من درجة ف. باألخبار السيئةرؤوس مال
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فالمرؤوس . فهمها من قبل المرؤوسينالصعوبة في عملية االتصال، سواء في حالة إرسالها أو في حالة 

أن يكون في عقابا على ذلك، سيتردد مرة أخرى الذي آان صادقا وأخبر رئيسه بالنتائج الحقيقية ونال 

 .يدفعه إلى الكذب والتضليل وهذا ضرر واضح لعملية االتصالصادقا، مما 

من الرسالة أو  المتصل به ما يريد أن يدرآهإدراآوهو ):Selective Perception(اإلدراك المنتقى  .2

فمثال، قد يرى من  .الخ…هتماماته وخبراته وقيمه واتجاهاتحاجاته وا حسب ذلكواالتصال عملية 

يقرر اختيار العاملين، أن طالبة العمل يجب أن تضع اهتمامات بيتها وأسرتها قبل اهتمامات العمل مما 

يجعله ال يقّدر خبراتها ومؤهالتها حق التقدير، أو ال يسمع لما تقوله، نظرا لتحّيزه وأفكاره المسبقة 

 .والواقعوإدراآه لما يريد أن يدرآه بغّض النظر عن الحقيقة 

الحالة العاطفية والنفسية للمتصل به، وما يشعر به من يأس وإحباط  تؤثر ):Emotions(العواطف  .3

ومن الواضح . االتصالوفهمه واستجابته لموضوع وغضب وحزن وسعادة ومرح على قدرات تلقيه 

االتصال، وذلك أنه آلما ازدادت الحالة العاطفية شدة، ازدادت احتماالت التشّوه والتحريف لمعلومات 

 .نتيجة إعاقتها للتفكير السليم والمنطقية والمحاآمة والعقالنية

تعطي الكلمة الواحدة معاني آثيرة مختلفة لمختلف األشخاص، وهي نفسها لها  :)Language(اللغة  .4

وتتكون المؤسسات من أفراد يحوزون خلفيات وثقافات مختلفة، .ختلفة بحسب استخداماتهامدلوالت م

وإذا . آما أن لالختصاصين والمهنيين منهم لغاتهم الفنية الخاصة بهم التي تناسب االختصاص والمهنة

آان للمؤسسة فروع مختلفة في مناطق متباينة ضمن البلد الواحد أو البلدان األخرى، فإن مشكلة اللغة 

ات آما أن المستوي. ية االتصاالت وتشويهها وتحريفهاأخرى من التعقيد لعمل عاداأبتتفاقم، وتضيف 

. عطي اللغة مضامين ومعاني مختلفةووجود مراآز ومراتب وظيفية متفاوتة، يالتنظيمية العديدة 

العليا تتحدث عن التحفيز واألرباح ومعدالت اإلنتاج، وقد يدرآها اآلخرون في المستويات  اإلدارةف

 .اإلدارةيذية األدنى، أنها استغالل وجشع من قبل المالكين والتنف

توجد عوامل أخرى آثيرة تعيق عملية االتصاالت الفعالة وتشّوه وتحّرف  :معوقات أخرى  . ت

  :لمعلومات التي تحويها منهاا

عدم وجود تخطيط آاف لعملية االتصال، ففي آثير من األحيان يبدأ الشخص بالتحدث أو الكتابة  -

تفكير مسبق، وبدون تحديد الغرض من الرسالة التي ينوي إيصالها لتحديد الغرض من عملية دون 

  .االتصال

يتصل آأن .يرات واقتراحات مختلفةتحدث تفسذلكلونتيجة ، آراء وفرضيات غير واضحة وجود -

شخص بآخر، ويحددان موعدا لالجتماع في التاسعة صباحا من اليوم التالي، دون أن يحددان مكان 

تمعان مكتبه هو مكان االلتقاء، وبالتالي ال يجيفترض أن أساس أن آل واحد منهما  اللتقاء، علىا

  .في اليوم التالي

األلفاظ  التالعب بالمعاني واأللفاظ، وهذا قد يكون مقصودا أو غير مقصود، بمعنى أن تترك -

الذي يعلن عن خصم البائع  ومثال ذلك. والتفسيرات المختلفة لالجتهاداتال مبهمة، مما يفتح مجا

عن السعر السابق ولكن ال يظهر السعر السابق، آأن يقول سأخفض السعر آما آان من قبل، وال 

  يذآر آم آان من قبل والسؤال هو أقل من ماذا؟
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فقد يعّبر عنها بكلمات . عبير وإيصال الفكرة إلى المستمعبالرغم من فهمهاعدم القدرة على الت -

  .بة مما يخلق الكثير من االرتباك والغموضضعيفة أو غير مناس

ليس العيب فقط في المتصل بل المستمع آذلك، بالرغم من أّن آثيرا ف: عدم القدرة على االصغاء -

من الوقت يضيع في اإلصغاء، إال أن بعض األفراد ال يصغون بشكل جيد، فقد يتظاهرون باالنتباه 

  .لكن تفكيرهم بعيد آل البعد عن مجرى الحديث

  .ثرة التشويش الناتجة عن المؤثرات المتعددة التي تؤثر على عملية االتصال التلفونية أو البرقيةآ -

زمن غير مالئم في عملية االتصال، آاالتصال  ف الطرف اآلخر خاللوعدم القدرة على فهم ظر -

  .للطرف اآلخر

الموضوع قيامه عدم اختيار وسيلة االتصال المالئمة، آأن يكتب الفرد رسالة، بينما يستدعي  -

  .بزيارة شخصية

الرقابة على االتصال وحذف بعض األجزاء من الرسالة، تؤدي إلى صعوبة في فهم المقصود أو  -

وعملية الرقابة موجودة في آل مؤسسة، وآلما زادت درجة الرقابة . الغرض من عملية االتصال

في حذف أجزاء أآثر، مما مختلفة، آلما آان االحتمال أآبر  إداريةنتيجة مرورها على مستويات 

  .يؤدي إلى غموض الرسالة وصعوبة فهمها

  

  :ملية االتصالأساسية لعمهارات  4.2

حيطة بالعمل في المواقف والعالقات الممهارة بأنها سرعة استعمال الفكروتعرف هذه ال:مهارة التفكير .1

استخدام أو دراسة مهارة التواصل والبد من التفريق بين نوعين من التفكير أثناء . خالل عملية االتصال

يعتمد على المنطق آأساس للوصول إلى األول ف. التفكير التحليلي والتفكير االبتكاري:مع اآلخرين هما

الجدول التالي يوضح الفرق  .هاواإلبداع للوصول إلى حليعتمد على الخيال أما الثاني ف، حل لمشكلة ما

 .بين التفكير التحليلي والتفكير االبتكاري

 

 كير التحليلي والتفكير االبتكاريالتفبين الفرق )2( رقمجدول ال

 التفكير االبتكاري التفكير التحليلي

 االعتماد على الخيال واإلبداع - االعتماد على المنطق -

من فكرة ألخرى ومن مسار تفكير القفز  - تباع أسلوب متسلسل في خطوات معينة ا -

 ألخر

ال يشترط الصواب في آل خطوة من  - اشتراط الصواب في آل خطوة من خطواته  -

 خطواته 

 هاوآم هائل منجديدة ومختلفة توليد أفكار  - استبعاد األفكار المعروضة أوال بأول -

 

وتعرف هذه المهارة بأنها قدرة الشخص على التحدث بفاعلية مع اآلخرين وتجنب :التحدث مهارة .2

على إيصال ه مستمع بالطريقة التي تساعدتوجيه األسئلة إلى الو في األخطاء أثناء الحديثالوقوع 
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وحتى يتمكن المرسل من التحدث بفعالية إلى المستقبل، يجب أن يراعي النقاط .رسالته بشكل فعال

  :التالية

  .اختيار التوقيت المناسب للتحدث مع المستمع -

  .معرفة محتوى الرسالة، وما تتضمنه من مفاهيم -

  .استخدام أساليب متنوعة في الحديث والترآيز على جوهر الموضوع -

 .استخدام لغة بسيطة ومصطلحات واضحة -

 .استخدام األمثلة المباشرة أثناء الحديث -

 .التحدث بوضوح واختصار -

 .اإلشارات غير اللفظية التي تشوش اآلخرين ويعبر عنها المستمع بتعبيرات جسديةالقدرة على قراءة  -

 :وفي هذا الصدد نورد أمثلة .تجنب الكلمات الغامضة -

  

  أمثلة عن الكلمات الغامضة): 3(رقم الجدول 

  آلماتيجبتذآرها  آلماتيجبنسيانها

 يومايتحتمعليسأحاوإلنجازها  -

 )تنفيماقبلها( ولكن  -

 مخاطرة  -

 مشكلة  -

 صعبللنهاية  -

 قلق،مهموم  -

 أشعاربالعجز  -

 هذاماأناعليهبالضبط  -

 أحتاجمنكأنتعمل  -

 أنتالمالم  -

  أنالنأتغير  -

 سوفأنجزهاإنشاءاهللا  -

 اليوم،اآلن  -

 وفرصة  -

 تحد،فرصة  -

 يمثلتحديًا  -

 مهتم  -

 أحتاجمساعدتك  -

 إمكاناتيللتحسنهي  -

 أودأن  -

 )بأمانةومسؤولية( أنا  -

  سوفأتحسن  -

 :أما الجدول التالي فيسرد لنا آلمات لها وزن آبير أثناء التحدث
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  آلمات لها أهمية بالغة: )4( ملجدول رق

  آلماتلهاأهميةبالغة

 الكلماتالستاألآثرأهمية  -

 الكلماتالخمساألآثرأهمية  -

 الكلماتاألربعاألآثرأهمية  -

 الكلماتالثالثاألآثرأهمية  -

 الكلمتاناالثنتاناألآثرأهمية  -

 الكلمةاألآثرأهمية  -

  أقاللكلماتأهمية  -

 إنني أقدرآشخصياوأقدرلكجهودك  -

 إننيفيالحقيقةفخوربك  -

 ماهيوجهةنظرك  -

 منفضلكافعل  -

 شكرالك  -

 نحن  -

  إنا  -

  

 

المطلوب، وى الرسالة وفهمها على الوجهمحتعلى قدرة المستقبل على الترآيز هي :مهارة االستماع .3

لفظية، (االستجابة ، والتقييم، التذآير، االستيعابر، التفسي، اإلنصات: وتمر هذه المهارة بعدة مراحل

وحتى يتمكن المستقبل من عملية االستماع للمرسل، البد من تنفيذ . )غير لفظية، استجابة المشاعر

عدم إطالق ، لحديث المرسلالهدف األساسي الترآيز على ، عدم مقاطعة المرسل:الخطوات التالية

التعمق في آلمات المرسل ومحاولة تفسيرها ، وحديث المرسل حتى ينتهي من حديثه األحكام على

 . بالوجه المطلوب

تعرف هذه المهارة بأنها مجموعة من األشكال الحرآية واإليماءات :مهارات االتصال غير اللفظي .4

عة من الناس، وتستخدم هذه المهارة لتوضيح فكرة ما التعبيرية التي توحي إلى معاني يتفق عليها مجمو

النواحي الصوتية :ت غير اللفظية والتعبيريةدون التعبير عنها بالكالم، ومن أهم أنوع االتصاال

 .ستخدام الوضع الجسماني في االتصاالت، واالحرآات الصامتة، اإلنصات بالنظرات، المصاحبة للكالم

 :اليماءات المتعارف عليهاالجدول التالي يبين مجموعة من ا
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ر وإخضاعه 

: ساليب منها

ألمثال ، االت

مثلة بالمودة 

  

   غير اللفظي

  المعنى

 

  ض

   

 

 

  ضا

  صديق

  حة

تأثير على اآلخر

أس ستعانة بعدة

والدالال المعاني 

ير الطبيعية المتم

  :ال األساسية

 صال
ظي 

ي مجال االتصال

 الموافقة

االعتراض

الصداقة

 الغضب

العصبية

  التوتر

عدم الرض

عدم التص

  الخوف

عدم الراح

التأ طرافحد األ

يمكنه اال فكرة 

ة القصيرة ذات

التعابي، والحجج 

مهارات االتصا 

  ألساسية

االستماع ة

االتص مهارة
غيرالفظ

20

لمتفق عليها في

أح ية يحاول فيها

ن بأي اآلخري

القصة، البراهين

البراهين، كري

التالي يلخصل

ارات االتصال األ

االقناع ة

مهارة

اإليماءات ال): 5

  اإلشارة

  حرآة واحدة

  تسامة

  قة العين

ليلية فكرية وشك

ي شخص إقناع

واألدلة واألرقام

والفكري  الحضا

الشكل. والسرور

مها): 1(كل رقم

مهارة

التحدث 

5(رقم جدول ال

س وخفضها في ح

  جه

قة العين مع االبت

حدقجبين واتساع

 عضالت الوجه

  لى األسنان

  الشفاه لألمام

  رجة آبيرة

  صف فتحة

  ن

اإلقناع هو عمل:

حتى يستطيع أي

انية المعززة باأل

تندة على اإلرث

تقدير واالعتزاز

الشك

التفكير مهارة

مهارة

  

دفع الرأس

تقطيب الوج

إشباع حدقة

تقطيب الج

التحريك لع

الضغط عل

مصمصة ا

فتح الفم بدر

فتح الفم نص

مسك الذقن

  

مهارة اإلقناع 

وح. ماكرة فل

التجارب الميد

ستماألصيلة ال

واالحترام والت

م

 

الرقم

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

5.
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  التصال في حياة االنسانا .1

  

  أغراض االتصال  1.3

. د التواصل معهم بمعلومة أو فكرةبأشخاصونريفيه عملية االتصالفي أي زمان ومكان نلتقي تحدث 

االتصال بين شخص آانأء اوسو .واالحتياجات النفسيةجموعة من األغراض مالفعال تحقق عملية االتصال و

باختصار شديد و وعليه،. بنوع من السعادة واالرتياحفي العادة يشعر المرء ه د أو عدة أشخاص فإن نجاحواح

 :يهأربع  التصال إلىايسية من الرئاألغراض مكن تقسيم ي

الدراسات  أثبت (آماالصحة المحافظة على وتتمثل في : األساسية حاجاتراض المتعلقة بالاألغ .1

هده ات المتعلقة باإلعانة على اتخاذ القرارو،الشعور باالطمئنانالحاجة إلى األمان و، ) الحديثة

 .الحاجات

ساعد في تلبية ن مما يالتعاون مع اآلخريوتتمثل في  :اض المتعلقة بالجوانب االجتماعيةاألغر .2

 االجتماعي عباإلشبا ىأو ما يسم حتياجاتاالجتماعية والوظيفيةالا

التخاذ ت االزمة الحصول على المعلوماوتكمن في : اض المتعلقة بالجوانب االقتصاديةاألغر .3

 .حولناالمادي من فهم العالم القرارات االقتصادية و

 .النفسي باإلشباعما يسمى وتتلخص في تحقيق : نفسيةجوانب الالالمتعلقة باألغراض  .4

  

  أنواع االتصال  2.3

 :وتقسم أنواع االتصال إلى .عمليةالعدد األشخاص المشترآين في بحسب نوع عملية االتصالتت

. آن واحد والمستقبل فيهذا النوع من االتصال داخل اإلنسان نفسه فهو المرسل حدث ي:االتصال الذاتي .1

االتصال في الدماغ الذي يترجم األفكار  وتتم عملية، والمشاعر واآلراءمن األفكار  تتكون الرسالة

 .قبولهابرفض هذه األفكار أو  ويفسرها ويحللها ويقوم أيضا

تبادل الرأي بين بز هذا النوع من االتصال ويتمي. أو أآثر شخصينبين حدث ي: االتصال الشخصي .2

م المفاهيم يتقي، لتعاون وإزالة وتخفيض فرص التوترتوفير فرص الصداقة وا، مباشرةأطراف االتصال 

 .يحمل تغذية عكسية مباشرة، ووالجهدتوفير الوقت ، ء بين طرفي االتصال أثناء اللقاءواآلرا

ويتميز هذا . احد إلى عدد من األشخاص يستمعونوفيه تنتقل الرسالة من شخص و :االتصال الجمعي .3

النوع من االتصال بالصبغة الرسمية وااللتزام بالقواعد العامة للغة ووضوح الصوت، وغالبا ما تكون 

 .هناك مقاطعة من قبل المستمعين، ولكن يمكنهم التعبير عن مواقفهم من خالل التصفيق أو هز الرأس

يحدث هذا النوع من االتصال من خالل الوسائل االلكترونية المتنوعة آالمذياع : االتصال الجماهيري .4

والتلفاز واألفالم واألشرطة المسموعة واالنترنت والصحف اليومية، ومن خالل هذه الوسائل يستطيع 

  .إيصال الرسالة إلى عدد غير محدود من الناسالمرسل 

 .اتصال شخص أو أآثر من ثقافة معينة بشخص أو أآثر من ثقافة أخرى عند ويحدث: االتصال الثقافي .5
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  :استراتيجيات االتصال الفعال 3.3

عملية إرسال الرسالة بطريقة تجعل المعنى الذي يفهمه المستقبل هو االتصال الفعال مكن القول إني  

ية وطروحات تجسد عمل عدة أفكاروضع الخبراءولقد . لالمرس همطابق إلى حد بعيد للمعنى الذي يقصد

  :ي، ومن هذه االستراتيجيات ما يلفاعليته االتصالوزيادة

تتميز هذه االستراتيجية بأنها تحتوي على آم آبير من المعلومات، لكن آثرة :)وتأملنشر أ(يجية استرات .1

 .المعلومات هذه قد تؤدي إلى إرباك لدى العديد من األشخاص مما يؤدي إلى قلة فاعلية االتصال

حتوى الرسالة في إن م، اال تقوم هذه االستراتيجية على تقديم معلومات قليلة:)غبرأخر و(استراتيجية  .2

 .وجذابايا وواضحا غن حالةهذه ال

عد هذه االستراتيجية من أفضل االستراتيجيات ألنها تحقق ت:)عما هو مهم ثم استطلحدد (استراتيجية  .3

كسية هي االتصال، والسبب في ذلك يعود إلى أن التغذية العأفضل مطابقة بين آمية المعلومات وعملية 

  .التي تعزز آفاءة االتصال

  

  االتصال في حياة المنظمة .4
  

لقد أدى آبر حجم المؤسسات اإلدارية الحديثة، وتعقد وتشابك نشاطاتها وأعمالها، إلى ازدياد حاجتها 

لتكون قريبة وجاهزة لمراآز اتخاذ إلى وسائلوطرق ثابتةلجمع المعلومات، تحليلها، تصنيفهاوحفظها 

وال مبالغة في القول، بأن نجاح العملية اإلدارية يتوقف على قدرة المؤسسة على استثمار هذه 10...القرارات

  11.على نظام فرعي للمعلومات اإلدارية، أي ارتكازها البيانات والمعلومات الداخلية والخارجية

  

  اإلدارة الناجحة بأسلوب االتصال الفعال  1.4

أن الجزء األآبر من وقت رجل " السلوك اإلداري " أثبتت الدراسات التي أجريت في مجال 

تقوم العمليات اإلدارية على تبادل ، حيث يقضيه في االتصال مع اآلخرين%) 80- %70(اإلدارة 

ة، فالمدير الناجح، من أجل تحقيق أهداف المؤسس.  بين أفراد المؤسسة) االتصال(البيانات والمعلومات 

يحتاج إلى عملية إدارية وفهم العاملين من حوله، بما يساعد على انسيابية المعلومات الدقيقة 

وعليه يحتاج المدير الى تصميم قنوات . واستمراريتها بين المستويات التنظيمية المختلفة في المؤسسة

جمع : الضرورية منهاوهدا يتطلب بعض اإلرشادات . االتصال مع اآلخرين وإيجاد البيئة المناسبة لذلك

األفكار والمعلومات قبل البدء في عملية االتصال، عدم مناقشة أي موضوع في حالة غضب، استخدام 

التغذية العكسية، عدم احتقار مشاآل اآلخرين، تحري الدقة في الرسالة، تجنب محاولة إآراه اآلخرين 

فراد المؤسسة، االعتراف بالخطأ عند على القيام بعمل ما، العمل على تحقيق العدل والمساواة بين أ

حدوثه، مساعدة اآلخرين، مدح وتقدير اآلخرين، االنتقاد سرا والمدح علنا، الحفاظ على سر اآلخرين، 

  ). في آل االتجاهات(تكليف اآلخرين حسب طاقتهم، اإلبقاء على قنوات االتصال مفتوحة دائما 

                                                            
  .140.ص 1998دار الثقافة ، )والتطبيقالنظرية  بين(اتخاذ القرارات اإلدارية ، نواف آنعان 10
الثانية طبعة ، يرالشق، مكتبة)الوظائف –المهارات  –المبادئ (إدارة األعمال ، موسىمحمد نبيل ، محمد مصطفى الخشروم  11

 .420.ص 1998

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 

23 
 

الدراسات وقد أظهرت. االتصال باآلخر الكالم في عمليةونشير هنا الى أننا نمارس االستماع أآثر من 

القراءة، في االتصال من نشاط % 17.3، في االستماع االتصالمن نشاط %52.5:على طالب المدارس أن

  .في الكتابة االتصالمن النشاط % 13.9و، في الكالماالتصال من نشاط 16.3%

يق تفوق اتصالي فعال وناجح من أي وخلصت الدراسات أن مهارات االستماع أآثر ضرورة لتحق

  .مهارة أخرى

ومن الحقائق التي ال . يستطيع المدير أن يتواصل مع األفراد ويحصل على مكانة ونفوذ وتأثير قوي

تعريف بالمعجم،  14000آلمة األآثر شيوعًا في اللغة اإلنجليزية لها  500يغفلها المديرون في هذا الصدد أن ألـ 

فأي المعاني تقصد حينما تنطق بالكلمة؟ إذًا عليك أن . معنى 28معاني آل آلمة يصل إلى وهدا يعني أن متوسط 

  : تدرك أهمية ما يلي

  .االتصال القوي والمؤثر يأتي من القوة الداخلية للمرء وال تستمد من اآلخرين -

  .التفاعل االيجابي مع آل شخص في العمل أو المحيط -

  .شخاص باستخدام قنوات االتصال المناسبةاستثمار وقت الراحة في االلتقاء باأل -

  .التغاضي على بعض التصرفات غير المضرة بالسير الحسن للعمل -

  . تبسيط صياغة الرسالة التي تسمعها آي تضمن صحة البث واالستقبال -

  .تفهم حاجات ورغبات وأحاسيس اآلخرين -

  .البحث عن آيفية مسامحة اآلخرين -

  . الكلمات وإن آان لها معان إال أن الناس هم الذين يضفون عليها الدالالت والتفسيرات -

  . الكلمات ما هي إال رموز وليست حقائق واقعة -

  .الكلمات ليست مطلقة في حد ذاتها ولكن يتم تعليمها وتعلمها في سياق معين -

  .المعاني ممكن دفنها أو إخفاءها في ثنايا الكالم -

  .األبعاد الثقافية والشخصية والتاريخيةالكلمات تعكس  -

آما أنه يمكن تنمية وتطوير عالقة المدير بالعاملين في مؤسسته والحفاظ عليها بالحفاظ على 

  :الخصائص التالية

  .القدرة على وضع األهداف المتسقة مع توجيهات العاملين -

  . القدرة على استثارة العزم وشحذ الهمم نحو تحقيق أهداف المؤسسة -

  .قدرة على استشراف المستقبلال -

القدرة على التكييف والتعامل مع المتغيرات وتحويلها إلى فرص إيجابية لتطوير المؤسسة، دفع  -

  .اآلخرين إلى مستويات القمة والقدرة على إقناع اآلخرين

  :التنظيمية االتصاالت أنواع 2.4

باتجاهات شتى، ويمكن التمييز بين في المنظمة تظهر االتصاالت بأشكال مختلفة وتنساب فيها المعلومات 

ومن المفروض …االتصاالت الرسمية، واالتصاالت غير الرسمية، شبكات االتصال اللغوية، وغير اللغوية،الخ

  .اء، وقلة عدم التأآددانسياب المعلومات ورضى األفراد وحسن األفي تحسين الأن تؤدي االتصاالت الكثيرة إلى 

خالل خطوط السلطة الرسمية في إطار الهيكل التنظيمي الذي تحدد فيه من تتم:لرسميةاالتصاالت ا: أوال

وتتوقف فعالية االتصاالت .التعليمات واألوامر والمعامالت الرسمية والتقارير المختلفةواتجاه  قنوات االتصاالت
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بين المؤسسةوجمهور المتعاملين المؤسسة، و الرسمية على توفر الوسائل التي تنقلها من وإلى جميع العاملين في 

  :ويمكن تقسيم قنوات االتصال الرسمية في المؤسسة الى . 12بيئة المحيطة بهاالمعهامن أفراد، ومؤسسات 

اسم أيضا يطلق عليها و):Down Ward Communication(اتصاالت من األعلى إلى األسفل   . أ

ويتضمن هذا النوع . تنظيمي أدنىاالتصاالت الهابطة والتي تجري بين مستوى تنظيمي معينومستوى 

  13:من االتصاالت ما يلي

القرارات واألوامر والتعليمات التي تحدد وتساعد على القيام بالوظائف والمهام المتنوعة في  -

  .والتفويض التعيين والترقيةآالمؤسسة 

أعمالهم أداء اللوائح والتشريعات والكتب الدورية، حيث تستخدم في إرشاد العاملين بكيفية  -

  .على الوجه السليم، آما تنظم العالقات بينهم وتحدد مسؤولية آل منهم

  .إلى المشرفين والمالحظين لتحسين طرق العمل ةوجهالم التعليمات -

 .االستفسارات والبيانات التي تطلبها اإلدارة العليا من المرؤوسين -

يطلق عليها أيضا اسم و ):Up Ward Communication(االتصاالت من األسفل إلى األعلى   . ب

. التصاالت الصاعدة والتي تتجه من المستويات التنفيذية إلى المستويات العليا في أي جهاز إداريا

إلى إعطاء الفرصة للمرؤوسين في إيصال المعلومات لرؤسائهموخاصة االتصاالت الصاعدة وتهدف 

زيد من دور المرؤوس في المشارآة هذا النوع من االتصاالت ي. تعلق بالنتائج المحققة في المؤسسةما 

صناديق  ،اءدتحسين األمور، ويمكن أن تتم عن طريق تقارير تقييم األو في العملية اإلدارية

 14…وحاالجتماعات، نظام حل الشكاوى وسياسة الباب المفت، االقتراحات

، اإلدارينفس المستوى في األفراد  وتتم بين): LateralCommunication(االتصاالت األفقية   . ت

المعلومات  األفراد وتبادلويقصد به تبادل وجهات النظر بين . آأن يتصل مدير إنتاج بمدير التسويق

هذا النوع من االتصاالت ضروري لزيادة درجة التنسيق ويعتبر . والخبرة على نفس المستوى اإلداري

  .اء األعمالألدبين مختلف الوحدات اإلدارية في المؤسسة، آما أنها توفر من الوقت الالزم 

قد تنساب االتصاالت بشكل قطري، أي بين  ):Diagonal Communication(االتصاالت القطرية   . ث

نهم عالقات وظيفية ولكن ليست عالقات رسمية في األفراد في المستويات اإلدارية المختلفة، بي

ويعتبر هذا النوع من االتصال ظاهرة  .المؤسسة، آأن يتصل مدير إنتاج بأحد أقسام إدارة التسويق

من االتصال  ومن خصائص هذا النوع. طبيعية عادية وعفوية تحدث دائما في أي تجمع من األفراد

 .السرعة الكبيرة التي تنقل بها المعلومات

توجد باإلضافة إلى االتصاالت الرسمية في المؤسسة، اتصاالت غير :االتصاالت غير الرسمية: ثانيا

وتنشأ االتصاالت غير الرسمية في أي جهاز إداري بطريقة تلقائيةنتيجة لما بين األفراد العاملين من . رسمية

وبعضها صاعدة وبعضها على وقد تكون بعض هذه االتصاالت نازلة . عالقات اجتماعيةوصداقات شخصية

وهذا التنظيم غير الرسمي . ينالمستوى األفقي دون قيد أو شرط طالما أن هناك عالقات تربط بين األفراد المتصل

                                                            
 .119 .ص ،ذآرهمرجع سبق  ،الهاديمحمد  12
 .120.صالمرجع،نفس  ،لهاديمحمد  13
 .237 .ذآره، صسبق  مرجعحديثة، إدارية  سالم، مفاهيمفؤاد الشيخ 14
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  ���دئ و ��ا�� ا����� ا�داري
Principes et règles de la rédaction administrative 

  

النصوص يقصد بالتحرير اإلداري عملية إنشاء أو كتابة مختلف المراسالت و الوثائق و 
اإلدارية وفق صيغ و مواصفات خصوصية تستجيب لمقتضيات نابعة من طبيعة النشاط اإلداري و من 
نوعية الروابط بين مختلف الوحدات و المستويات اإلدارية و كذا عالقات هذه األخيرة بالمتعاملين 

  .الخارجيين

، و تتباين هذه الوثائق و المحررات من الكثرة و التنوع بحيث يصعب حصرها جميعا
استخدامات العديد منها باختالف الجهات اإلدارية المعنية، غير أن هناك عددا من الوثائق الواسعة 

  .االستعمال في شتى اإلدارات و المرافق كالمراسالت و التقارير و المحاضر و غيرها

، يعبر الميزة المشتركة لهذه المحررات جميعها تتمثل في كونها تعتمد صيغة و شكال متميزين
عن هذه الصيغة باألسلوب اإلداري، و هو أسلوب يتسم بمواصفات خصوصية تهدف إلى تحقيق عدد 
من األغراض األساسية كالدقة و الوضوح و التجرد و الموضوعية و المشروعية و غيرها، أما الشكل 

امات قانونية فيهدف إلى إضفاء صفة الرسمية على اعتبار أن هذه الوثائق تترتب عليها آثار و التز
  .مختلفة

هذه االعتبارات تستوجب حيازة المحرر لعدد من المؤهالت و الكفاءات التي تمكنه من تحرير 
  .وثائقه و مراسالته بما يفي بالغرض من هذه المحررات على أحسن وجه ممكن

  :و عليه سيتناول المقطع األول من دروس التحرير اإلداري المحاور الفرعية التالية

 المحررات اإلدارية؛ أنواع -

 المرتكزات األساسية للتحرير اإلداري؛ -

 .خصائص األسلوب اإلداري -

 

 :أنواع المحررات اإلدارية )1

يعتمد النشاط اإلداري ـ السيما في المؤسسات و اإلدارات العمومية ـ على الوسائل الكتابية، 
شطة التي تنجزها اإلدارة و كما أشرنا سالفا، و من ثم فإن الكتابة تجسد و تعكس مختلف أنواع األن

  .القرارات التي تتخذها

و تكمن أهمية الكتابة في إمكانية توثيق العمليات اإلدارية و الحفاظ على آثار يتسنى استخدامها 
عند الحاجة كوسائل إثبات قانونية أو كأسس مرجعية للنشاط اإلداري، و المقولة الشهيرة في هذا 

توضح هذه الحقيقة  Les paroles s’envolent, les écrits restent "باقية و الكتابة زائل الكالم": السياق
  .و تسندها
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6 

و على هذا األساس فإن أي نشاط إداري يتطلب بالضرورة دعامة كتابية، سواء تعلق األمر 
إلخ، هذه األنشطة و غيرها ...باجتماع عمل، أو معاينة حدث، أو اتخاذ قرار، أو االتصال بجهة ما

تصاغ في وثائق رسمية، تسجل و تحفظ طبقا للتنظيم المعمول به في اإلدارات و المؤسسات تتجسد أو 
  .  العمومية

غير أن هذا و نظرا لتعدد األنشطة اإلدارية و تنوعها فإن المحررات تتعدد و تتنوع تبعا لذلك، 
غراض و تجاوزا لهذه العقبات ارتأينا ـ أل ، )1( صعوبات جمة تصنيف هذه الوثائق تعترضه

  :بيداغوجية ـ اعتماد تصنيف مبسط على النحو التالي

 ؛...)، جداول اإلرسالالرسائل، البرقيات، الدعوات، االستدعاءات(المراسالت اإلدارية  -

 ؛...)كراتلتقارير، المحاضر، عروض حال، المذا(الوثائق اإلدارية  -

 : النصوص اإلدارية، و هذه تنقسم بدورها إلى قسمين -

 ؛ ...)المراسيم، القرارات، المقررات(ية النصوص التنظيم •

 ...).المناشير، التعليمات،المذكرات التوجيهية(و النصوص التفسيرية  •

 

  المراسالت اإلدارية  -1-1

بين اإلدارة و أشخاص آخرين طبيعيين  اتلتواصل أو ربط عالقلالمراسلة هي األداة المستخدمة 
  .ية األخرىأو اعتباريين، أو لالتصال مع المصالح اإلدار

و المراسلة قد تكون كتابية، في شكل رسائل بريدية، رسائل إلكترونية، برقيات، جداول إرسال، 
  ... مكالمة هاتفية، محادثة مباشرة، إلخ: ، و قد تكون شفوية...تلكس 

   .تعمالها و تعدد مجاالت استخدامهاو تمثل الرسالة أهم وثيقة إدارية نظرا لسعة اس

رسائل مصلحية يتم تبادلها بين مختلف المصالح اإلدارية، و رسائل : ية نوعانو الرسائل اإلدار
  .شخصية توجه إلى األشخاص، سواء تعلق األمر بمستخدمي اإلدارة أو بالمتعاملين الخارجيين

  

                                                 
1
��� ا���� ���� ا������ ا������ ادار	� آ������  �  :&%$ ا�#��" ا��!� � ا���در �� ا�

 ا���ا+*ت؛ -1

 ؛)-�� ا��+���(ا������ ادار	�  -2

 ا������ ذات ا�0��1 ا��%/���؛ -3

 .ا������ ذات ا�0��1 ا�� ��4ي -4

��� ا���� ���� ا������: 	�ا06���ت و ���ذج(ارة ا���ارد ا����� د��
 و���� �� إد: ا���� ( ،����- 117. ، ص2006، 9%�8رات ا�

9� ا�� �&�" 	�ا06 آ��ب.  121 #	<���ل �?آ�ه� 6����، و �� ,.Gandouin J:  و ه%�ك F�%� �ت أ�Dى A � ��B9 	�04 ا�

Correspondance et Rédaction administratives, éd Armand Colin, 1980, pp. 97-163. 
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  الوثائق اإلدارية -1-2

و إثبات إما لتبليغ معلومات أو معاينة أحداث أ: تستعمل اإلدارة عددا من الوثائق ألغراض شتى
  . ، و تتمثل هذه الوثائق بالخصوص في التقرير و المحضر و عرض الحال و المذكرة...وقائع 

و تجدر اإلشارة في هذا السياق إلى أن األنشطة اإلدارية جميعها توثق بموجب أحد أو بعض 
  .ها المختلفةالوثائق المذكورة، لذلك تكتسي هذه األخيرة أهمية كبيرة في حياة اإلدارة و في سير أنشطت

  

  )التنظيمية و التفسيرية(النصوص اإلدارية  -1-3

) الجماعات المحلية(و المحلي ) الوزارات(يقوم نشاط اإلدارة العمومية على المستويين المركزي 
، على اتخاذ أو ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني و كذا المؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري

القوانين و (صوص تنظيمية أو تنفيذية، في إطار المنظومة التشريعية السارية قرارات في شكل ن
  ).األوامر

يضاف إلى ذلك نوع آخر من النصوص ذات الغرض التفسيري للتدابير و األحكام الواردة في 
التشريعية و النصوص المعيارية، و تهدف هذه النصوص التفسيرية أساسا إلى توحيد فهم النصوص 

و توضيح طرق و أساليب تنفيذها، و يأتي على رأس النصوص التفسيرية المناشير و التنظيمية 
  .المذكرات التوجيهية

       

 المرتكزات األساسية للتحرير اإلداري )2

يقصد بالمرتكزات األساسية للتحرير اإلداري مجموع الضوابط و المتطلبات الواجب مراعاتها 
و فعالة، ألن االتصال بين الجهات اإلدارية المختلفة أو من أجل أداء عملية التحرير بطريقة صحيحة 

بين اإلدارة و المتعاملين معها ليس كأي اتصال آخر بحكم الطبيعة القانونية لهذه الهيئات من جهة، و 
من ) الطبيعيين أو االعتباريين(التزامات التحفظ و الشرعية التي تحكم عالقاتها بغيرها من األشخاص 

  .جهة ثانية

الضوابط الشكلية، و : ه فإن التحرير اإلداري يتطلب مراعاة عدد من الضوابط أهمهاو علي
  .الضوابط القانونية و أخيرا الضوابط اللغوية

  

  الضوابط الشكلية -2-1

تصاغ مختلف الوثائق و النصوص اإلدارية في قوالب خصوصية تضفي عليها الصفة الرسمية 
مر بالمراسالت أو الوثائق أو النصوص فإنها جميعا تحرر في و تحدد هويتها اإلدارية، فسواء تعلق األ

  .أشكال متميزة

هذه الشكلية تبرز مصدر الوثيقة، طبيعتها، وجهتها، مرجعيتها، و غيرها من العناصر 
الضرورية و الالزمة إلضفاء الصبغة الرسمية على الوثيقة، و التي تندرج ضمن اإلطار القانوني و 

اط اإلداري، و سنأتي على ذكر هذه العناصر الشكلية بالتفصيل عند تناول كل التنظيمي المسير للنش
  . نوع من الوثائق على حده نظرا لتباين شكليات كل وثيقة و تميزها عن الوثائق األخرى

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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  الضوابط و المتطلبات القانونية -2-2

اإلدارة إلنجاز تشكل المحررات اإلدارية دعائم أساسية للنشاط اإلداري، و وسائل تستعملها 
مهامها، و عليه يتوجب على المحرر امتثال اإلطار القانوني المحدد و المنظم لهذه األنشطة، فسواء 
تعلق األمر بالمراسالت اإلدارية أو بباقي النصوص و الوثائق، فإن التحرير اإلداري يراعي مضامين 

  .أو الوثيقة النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة بالشأن موضوع المراسلة

إن حجية الوثيقة اإلدارية و ما يترتب عليها من آثار و التزامات قانونية، و توخيا لمبدأ 
المشروعية التي يجب أن تتحلى بها كل التصرفات اإلدارية، يفرضان على المحرر اإلداري الحرص 

وضوعي قد يعتري التام على مطابقة محرراته للنصوص القانونية السارية، دفعا ألي عيب شكلي أو م
  .هذه المحررات

إن الوثيقة اإلدارية تتضمن عددا من العناصر تعكس طبيعة الوثيقة و هوية الجهة اإلدارية 
المصدرة لها، هذه العناصر ال تتحدد اعتباطا بل تستند إلى النصوص المنظمة للهياكل و لألنشطة 

  . اإلدارية المعنية بمضمون الوثيقة

ي إلماما بحد أدنى من المعارف القانونية التي من شأنها أن تمكن كل هذه االعتبارات تقتض
المحرر من إنجاز مهمته على أحسن وجه، السيما فيما يتعلق بالمبادئ العامة للقانون، مبدأ تدرج 

و غيرها مما سنشير إليه في ثنايا الدروس الخاصة بمختلف الوثائق ...النصوص، مبدأ التدرج اإلداري
  .يةو النصوص اإلدار

  

  الضوابط و المتطلبات اللغوية -2-3

اإلداري قدرا كبيرا من الدقة و الوضوح تجنبا لاللتباسات الداللية التي تؤدي  يتطلب التحرير
حتما إلى سوء الفهم و تباين التأويالت، لذلك ينبغي على المحرر الحرص على الكتابة الصحيحة و 

لغوية أو يعيق اإلبانة عن المعاني المقصودة كاإلعراب الفصيحة و البعيدة عن كل ما يشين التراكيب ال
  .أو بناء الجملة أو دالالت الصيغ الصرفية أو غيرها

 -مفردات(لغوية متنوعة  قدراتو السبيل إلى تحقيق هذه الغاية هو تمكين المحرر من حيازة 
لذلك ينصح أهل  ،و تدوينهيقصد  تبليغه أتجعله يعبر تعبيراً صحيحاً عما ) إلخ... مترادفات -تراكيب

فال حاجة إلى تنميق العبارة و التأنق في التركيب، إنما : بسيطا) المحرر(يكون أسلوب "االختصاص أن 
المهم هو إيضاح المعنى و إيصاله إلى ذهن القارئ بسهولة و يسر خاليا من الصناعة اللفظية و 

  . )2(" التكلف، مع المحافظة على قواعد اللغة و روابطها

و يندرج ضمن هذه الضوابط مراعاة االستعمال الصحيح و المنضبط للمصطلحات، السيما 
المصطلحات القانونية و اإلدارية، توخيا للدقة و الوضوح، و في هذا الصدد ننصح المتكونين باالطالع 

  .على المفاهيم و المصطلحات القانونية و اإلدارية باللجوء إلى المعاجم و القواميس المتخصصة

 

                                                 
2
  �Hا#": ��� ر��ا�����4، صا%���ء ا ��I18. ، دار ا��8ق ا�����، ا� .  
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 خصائص األسلوب اإلداري )3

للمحررات اإلدارية توفر قدر كبير من  La lisibilité correcteالسليمة  قابلية القراءةتتطلب 
الوضوح و الدقة في المعاني و البساطة في التراكيب اللغوية، مما يفرض على المحرر االعتناء 

لهيئة اإلدارية مصدر الوثيقة، و باألسلوب و الحرص على الكتابة بشكل متميز، يبرز طبيعة و هوية ا
  .الشخصية الوظيفية لمحرر الوثيقة

بأسلوب خاص و متميز تثير بعض اإلشكاالت لدى عدد من  اإلدارة غير أن مسألة انفراد
المختصين ممن يرون أن المحررات اإلدارية ال ينبغي أن تتميز بأي أسلوب خاص بل يتوجب على 

 .Gandouin Jهومة من قبل الجميع، و من ثم يجزم جاك غاندوان اإلداريين استعمال لغة بسيطة و مف
لك العديد ممن يصرون على ضرورة و أهمية هدا ذمعارضا ب )3(أن ال وجود ألي أسلوب إداري 

  . )4(التميز، السيما ديفرني الذي بالغ كثيرا بادعائه أن لإلدارة لغتها الخاصة 

ل فريق، نؤكد أن التحرير اإلداري يتميز و حتى ال نخوض طويال في مرتكزات و مبررات ك
ضرورة بعدد من المواصفات، و يخضع لمجموعة من القواعد، تؤهله لتحقيق غاياته على أوسع نطاق 

  ".األسلوب اإلداري"ممكن، هده المواصفات و القواعد تشكل ما يصطلح عليه 

عن المعاني قصد اإلفصاح،  و يقصد باألسلوب طريقة اإلنشاء و اختيار األلفاظ و تأليفها للتعبير
األسلوب األدبي، و األسلوب العلمي، و األسلوب الصحفي، : و هناك أنواع كثيرة من األساليب

    ... األسلوب اإلداري، و غيرها

بعدد من المواصفات الخصوصية، نستعرض عن األساليب األخرى يتميز األسلوب اإلداري و 
  :أهمها فيما يلي بإيجاز

  

   الموضوعية -3-1

يتوجب على المحرر اإلداري، حفاظا على مصداقية اإلدارة العمومية و حرصا على تحقيق  
المصلحة العامة،  تجنب االنقياد إلى المؤثرات الذاتية أو الخارجية و التجرد من األحكام المسبقة أو 

  . االنحياز لجهة معينة

أن يترفع عن الصيغ و تنعكس هذه الموضوعية على أسلوب الخطاب اإلداري الذي ينبغي 
، و يستحسن في هذا و الحياد ، و كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ التجرداالنفعاليةالعاطفية أو العبارات 

لمجهول، و لغة خطاب تتسم بالتناسق و تبرز الصفة الوظيفية للمحرر ال لالسياق استعمال أفعال مبنية 
  .صفته الشخصية

ائع أو سرد األحداث على حقيقتها، أي كما حدثت و من مقتضيات الموضوعية أيضا نقل الوق
فعليا، و تجنب أي محاولة لتوجيهها وجهة ذاتية أو التأثير على القارئ بغية تكريس دالالت و أفكار 

  .  معينة

  

                                                 
3
  Gandouin J., Correspondance et rédaction administratives, éd. Armand Colin, 1980, p. 84. 

4
  Vacher-Desvernais J., Remarques sur la langue administrative, Service public et bon langage N° 2, avril 1968. 
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  الدقة  -3-2

يقصد بالدقة انتقاء ألفاظ و صيغ تجنب القارئ الوقوع في مزالق االلتباس الداللي و سوء 
الحرص على اختيار المفردات و العبارات التي تفيد المعاني المقصودة بدقة متناهية و التأويل، و ذلك ب

  . تعبر عن الحدث أو الواقعة بشكل مباشر

وعليه يتوجب على المحرر التدقيق في الصياغة اإلدارية، بحيث يختار من الكلمات أدقها 
ي إلى تشويه المعاني أو تعيق للتعبير عن المعنى الذي يجول في ذهنه، و يتجنب الصيغ التي تؤد

  .استيعابها بسهولة و يسر

  

   البساطة والوضوح -3-3

المحررات اإلدارية هي وثائق موجهة إلى فئات مختلفة و متفاوتة من حيث المستويات العلمية و 
المعرفية، و حتى تكون هذه المحررات مفهومة و واضحة للجميع ينبغي على المحرر استخدام أسلوب 

  .اضحبسيط و و

و ترتكز هذه البساطة على استخدام المفردات المتداولة بكثرة في الحياة اإلدارية و التي يستطيع 
القارئ استيعاب مدلوالتها بسرعة و بدون عناء، و تقصير العبارات بما يسمح بقراءتها بسهولة و 

  .يسر، و تجنب التكرار و التكلف و الصيغ الطويلة و الغامضة

  

  اإليجاز  -3-4

صد باإليجاز التعبير عن الفكرة أو األفكار التي يشتمل عليها موضوع المحررات اإلدارية يق
بأقل ما يمكن من األلفاظ والعبارات، و تجنب تحميل الوثيقة مواضيع متعددة أو غير متجانسة، و كذلك 

  .الحرص على خلو التحرير من الحشو والتطويل غير الالزم

  

  التدرج الوظيفي احترام السلم اإلداري أو -3-5

التسلسل اإلداري أو التدرج الوظيفي هو التنظيم الهرمي السائد في اإلدارات و المؤسسات، و 
الذي يحدد لألفراد مجموعة من القواعد الهيكلية الهادفة إلى فرض االنضباط و االحترام و امتثال 

  .أسفل الهرم إلى القمة المرؤوسين ألوامر رؤسائهم اإلداريين على شتى المستويات التدرجية من

و من مقتضيات احترام السلم اإلداري مراعاة مبدأ األولويات الرئاسية، إذ ال يحق للمرؤوس 
  . الكتابة إلى رئيسه األعلى في السلم اإلداري دون إشعار الرئيس اإلداري المباشر

اصة و األسلوب اإلداري يعكس هذا التدرج و يبرزه من خالل استعمال تعابير و صيغ خ
، بل ينتقي أو نظرائه بحيث ال يخاطب المحرر رئيسه كما يخاطب مرؤوسيهتحترم الفوارق التسلسلية، 

  .لكل جهة أسلوبا خاصا و عبارات مناسبة
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يلفت االنتباه، يشير ، ينهي إلى علم ، يدعو ، يلزم، يفرض ، يشيد، يولي أهمية :  الرئيس
  ... de vouloir bienن يتفضل كبرى،  يرجو السهر على، يرجو من مرؤوسه بأ

يعرض، يرجو، يشكر، يقترح على رئيسه، يفيد، يوافي، يرسل ، يقدم، يرجو : والمرؤوس
، و يرجو من رئيسه بأن يتقبل عبارات  de bien vouloirمن رئيسه بأن يقبل التفضل 

  ...االحترام واإلخالص

  

  المجاملة -3-6

خاللها احترام مشاعر المخاطبين و تجنب استعمال يقصد بالمجاملة استعمال عبارات يراعى من 
العبارات المحقرة أو المضايقة، و تتجلى هذه المجاملة بالخصوص في استعمال صيغ خاصة عند الرد 
على طلبات المواطنين أو المستخدمين، حيث يتوجب على المحرر التحلي باللباقة و انتقاء العبارات 

  .وحا في حس المخاطباإليجابية التي تترك باب األمل مفت

عند افتتاح ...) يشرفني، لي الشرف(و من مقتضيات المجاملة استعمال الصيغ التشريفية 
  .للرد على الطلبات بالقبول أو الرفض...)  يسرني، يؤسفني(المراسالت، و العبارات المهذبة 

  

  فعالال شروط التحرير -4

الموضوعية خالل مختلف مراحل عملية تتطلب جودة التحرير التزام المحرر بجملة من الشروط 
  :التحرير، نوجزها فيما يلي

  

  أثناء مرحلة التحضير  -4-1

يتطلب التحضير الجيد للتحرير اإلداري معرفة تامة بالموضوع، إعداد مخطط العمل واستعمال 
  :المسودة

ينبغي على المحرر اإلداري أن يكون على علم تام : معرفة الموضوع و تحديد الهدف -
وضوع الوثيقة المزمع تحريرها و دراية كاملة بكل ما يتعلق بهذا الموضوع من الناحية اإلدارية، بم

  : و غيرها، و من ثم يتوجب على المحرر أن...القانونية، التقنية

يجمع كل المعلومات والمعطيات الخاصة بالموضوع، بواسطة الدراسات، التحقيقات، * 
 ...االستشارات

  .ري و األهداف الفرعية من تحرير الوثيقةيحدد الهدف الجوه* 
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قبل الشروع في صياغة نص الوثيقة يتوجب على المحرر اإلداري : إعداد مخطط التحرير -
وضع خطة عمل بغرض تنظيم و ترتيب األفكار و المعلومات، و تسهيل عملية الصياغة التقنية بما 

  .يضمن فهمها من قبل القارئ و تحقيقها للهدف المنشود

يساعد استخدام المسودة على تفادي الكثير : استخدام المسودة قبل إنجاز التحرير النهائي -
من األخطاء و الهفوات التي من شأنها أن تشوب الكتابة في الوهلة األولى، و عليه ينبغي على المحرر 

دخال قراءة المسودة أكثر من مرة، و يستحسن أن تكون القراءات في أوقات متباعدة نسبيا، ثم إ
  . التعديالت الالزمة

إن القراءة المتأنية للمسودة تسمح إضافة أفكار تكون قد غابت عن الذهن أثناء التحرير، 
  . تصحيح أخطاء لغوية، و إعادة ترتيب الفقرات وفق التسلسل المنطقي لألفكار الواردة في نص الوثيقة

  

  أثناء مرحلة الصياغة  -4-2

لضوابط اللغوية المتمثلة في االستخدام الدقيق ا ،ةخالل هذه المرحل ،يتحرى المحرر
للمصطلحات و المفاهيم، وضوح المعاني و ترابطها، سالمة األسلوب من العبارات الركيكة و األلفاظ 

  .المكررة و األخطاء النحوية و الصرفية، و حسن استخدام عالمات الوقف و الترقيم

ق كتابة نصوص صحيحة المبنى واضحة التزام هذه العناصر من شأنه أن يساهم في تحقي
   .  المعنى و مؤدية للغرض من تحريرها بفعالية كبيرة

في اللغة العربية، و هي عبارة عن إشارات توضع بين و فيما يلي بيان موجز لعالمات الوقف 
  :أجزاء الكالم المكتوب لتمييز بعضه عن بعض تسهيال للفهم و االستيعاب

��� ��� ه�ا ���ت ا��رئ  ):،(ا�"�! � ���" أ()اء ا��&م �$ #�"، و �# (++�� .-+,ا �����
  :ا�0/�

����L آ*م �Fم  - أ�9 ��" ا�Q���ة ا����ا��1 ا�����O ا��� 	��Nن 9�� ا��� "���4F. 

*R9 :S�8%	 T� 9%� و S?Dأ ،�	�Uإ�� ر��� ا�� W�9#X ع، و�H�����U�� Z" ا�X. 

�*  - ب�9 "� F دات ا���� � . آ�� �NFن ��� ا�

"R9 :�  . ^��� ��%� و ��%] إA آ��ب ا\، و +%� ر+��W، و و&�	� ا�����U ا��ا[#	
�L%9 ة��R$ آ��ا� �L�1`، و ا���9ن، و ا�� �ح: ^�آIا� ،a%ا�� . 

� أ�Oاع ا��8ء و أW9�4X  - ت�� ."R9 :ل ا�4%� أر�����و : ^ ،$	�B$، ا���ا����0، ا�
 .ا���8ء

�%�دى  - ث�� d � #�� ."R9 :*��� TX ،�%� �	ة. 

�4 23  ):؛(ا�"�! � ا��)��'�  ���++) #+$ ا�;�� ا�:�8�9، و ���8 ا��رئ ه0 أ�7ل $5 ���� ا�<,ض 05>
��� ه��ا��9���$ 5$ ا��0@?، و � A+/# 8�B  :ا�@

  .و��م؛ و �W%N د	� �IU9 و e-�IF و F%�^�ا+*م ��� د	�   - أ
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� �NFن ا�f �^ �II+ �L%9 ��O�R#وث ا�و��  - ب����6 ���. 

"R9 :O�LF�Q�^ر ��� ZX� F �LO� ��6>ة؛ ��g�^ Z��. 

ر 0#>89 (��8 أو (�� و . ا�<,ض 05> ���ت ا��رئ ���8 أ�7ل 5$ ا�@8�B ا��87��0 (.):ا�)��� �Dإ
0ه��Fه. إ��م 5# �� G���89 آ� (��F+@5 8ة، و ا�<J 23 KL�� و .�M5 :- 5@,ح ,PQ2  -.     ا�JR�23 ا�

8�;� .ا�F0ا85 ا��&85، و 23 ا�

ن #�F ا���ل، �M5 -أ  (:):ا�)����ن �L�� :,9Fل ا��. :G.ام ا��,�T  .ا��)�5ا #

ن #+$ ا��;�� و 5 9@-�4 –ب                  �L��   .آ�

                  �M5 :ا,<D ,W� 0X80 ا�  .إ�]...09P3 ،,9,ا9,، 5رس، أ#,�9، 5ي : D>�ر ا�

�F آ&م أ^� 5$ آ&م _^,، و �Tف #.2 ا��&م، 3��F�� KL\�8 ��� ا��&م ��KL # (...):ا�)�/ ا�.-ث 
  .ا��/�وف

                  �M5 : دF� ,9,�� ... [9ر�#...  

5+8 ):؟(�-�� ا�23"�1م <@�89 ا�;��8 ا\�<J 23 ن���2ء . W# a���� b�7 م ا��ي ه�<@�و 23 _^, ا\�
�P. $5 5���5 $�9 a� .�M5 :�ز آ� ا��>م ؟ه� .�;Je# a  

89 ا��&م ا��ي 9/�� 5��0 ا�Fه8W أو ا\��<,اب أو ا��2D $5 ,XRء  (!):�-�� ا��567 <J 23 KL��
$+�5.  

                         �M5 : ل��� �� b;� !  

�;b و �+�B 23 gر                         �م إذا آن 9/�� 5��0 ا�<@���K5 K �&85 ا\�;� F. ة و
i9م أ<@�  .ا�

                         �M5 :ي ؟,+j bJ0@20 و ا����� k+آ!  

0B, و  ):-(ا�9�'� � F9F/� ار، أو�T 8�T د 23 أول �:,، أوF��F ا�# KL�� ،8Lر� ا�i9أ ����
ور �L�5ع أو 3,و�4/5.  

                 �M5 :1-                  ........................2- ............................  

                        8+��ل 9/��ي ��� ا�m�0 ا���nول اF):  

                       - ..............................................  

                      - ...............................................  

                      -        ...............................................  

�+$ ):--(ا�9�'��ن Lر��# i9ن أ+��� 87,Wا� �P. 5 �-�3 8+Lا,�0>� ا�;�� ا\�+# KL�� ،
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 02ا����� 

 

� ا����2� ا�دار
 La lettre administrative 

  

هي وسيلة   La lettre ou la correspondance administrativeالرسالة أو المراسلة اإلدارية 
اتصال و تبادل للمعلومات كتابيا بين المصالح اإلدارية أو مع األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين 

أو معلومات ال يمكن أو ال ، و تهدف الرسالة اإلدارية إلى إيصال أفكار ...)المؤسسات،  الجمعيات،(
الرسائل اإلدارية بين : ينبغي إيصالها شفهيا، و عليه يمكننا التمييز بين نوعين من الرسائل اإلدارية

 La lettreو الرسائل اإلدارية ذات الطابع الشخصي  La lettre administrative entre servicesالمصالح 

administrative à caractère personnel.  

ن أهمية هذا التمييز في وجوب مراعاة االختالف بين الصيغ المستخدمة في كل نوع، تكم
فالمحرر اإلداري يستعمل عددا من الصيغ و التعابير في الرسالة بين المصالح غير تلك التي يستعملها 
 في الرسالة ذات الطابع الشخصي نظرا الختالف  طبيعة العالقة التي تربط بين المصلحة المرسلة و

  . الجهة المرسل إليها

الهاتف، البرق، البريد (االتصال في الوقت الراهن  تطور تكنولوجيات و وسائل من و بالرغم
اإلدارات و المؤسسات العمومية  في استعماال األكثر المكتوبة األداة الرسالة تبقى )وغيرها االلكتروني،

  .ألسباب أوردناها في مستهل المقطع األول

  :اإلدارية ألغراض شتى و أهداف متنوعة، نورد أهمها فيما يليتستخدم الرسائل 

يستعمل هذا النوع من الرسائل لتبليغ وثيقة  Lettre De Transmission رسالة اإلحالة -

  .أو ملف إىل الغري

دف رسالة التذكري إىل دعوة املرسل إليه إىل القيام   lettre de rappel رسالة التذكير -

  .ا أو الرد على رسالة مل يرد عليها يف األجل احملدد أو املعقولبعمل طلب منه سلف

توجه إلى شخص بغرض إلزامه بإنجاز عمل  Lettre de mise en demeure اإلخطاررسالة _ 
أو االمتثال ألمر، كما هو الشأن في إخطار المتغيب عن منصب عمله إللزامه بالعودة في أجل محدد، 

  .ات معينة و غيرهاأو إخطار ممتنع عن دفع مستحق
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 عناصر الرسالة اإلدارية - 1

  :تشتمل الرسالة اإلدارية على العناصر التالية  

  L’entête) اسم الدولة( ةالرأسي -

 

في أعلى و وسط الصفحة، وفي سطر  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تكتب عبارة 
و الوثائق اإلدارية و تمييزها عن غيرها واحد بأحرف بارزة، إلضفاء الطابع الرسمي على الرسائل 

  .من الوثائق والمراسالت المتبادلة بين األشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة
 

 Le timbre) اسم اإلدارة المرسلة(الطابع  -

يكتب اسم اإلدارة المرسلة في أعلى وعلى يمين الصفحة ويشمل بيانات تؤدي إلى تحديد 
لذي يساعد المرسل إليه على معرفة مصدر الرسالة وعنوانه، و المصلحة المرسلة بدقة، الشيء ا

الرسالة الصادرة عن : يراعى في الطابع ذكر الجهة الوصية إن كانت عليه وصاية قانونية مثال ذلك 
  : الدائرة إدارة البلدية يظهر طابعها الجهة الوصية  التي هي الوالية و

  ..............واليـــــــة 

  ...............دائـــــــرة

  ................بلديـــــــة

  

كما يراعى التسلسل اإلداري الداخلي وفقا للهيكل التنظيمي المحدد لتنظيم اإلدارة أو المؤسسة 
  :المعنية

  .......................................مديرية 

  ..................المديرية الفرعية المكلفة بـ 

  ......................) ....أو مكتب(مصلحة 

  الرقم التسلسلي  -

ترقم الرسالة اإلدارية وفقا لتسلسل البريد الصادر، بحيث يسجل عليها رقم بعد إمضائها و 
مع إضافة الحروف األولى  تسجيلها في سجل البريد الصادر، يكتب هذا الرقم مباشرة أسفل الطابع

ن لقب و اسم كل من محرر الرسالة أو الناقل لها لإلدارة المرسلة ، و يمكن إضافة األحرف األولى م
على الحاسوب، مفصوال بين كل مجموعة أحرف، وذلك حتى يتسنى معرفة المرسل وتحديد المسؤولية 
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كما أن  الرقم التسلسلي  عند االقتضاء، باإلضافة إلى ذلك يسهل رقم الرسالة الرجوع إليها عند الحاجة،
  .يضمن حسن سير العمل بالمصلحة يعتبر مرجعا للرسالة اإلدارية و

  : المكان والتاريخ  -

يكتسي تاريخ و مكان تحرير الرسالة أهمية كبيرة من الناحية القانونية، على اعتبار أن الرسالة 
اإلدارية وثيقة رسمية، و عليه يتوجب تسجيل المكان و التاريخ في أعلى و على يسار الصفحة، أو في 

  :جاملة، على النحو التاليعد عبارة المباألسفل مباشرة 

  2009ديسمبر  20معسكر في   : مثال ذلك السنة ؛ / الشهر / اسم المدينة في اليوم 

و يستحسن كتابة الشهر بالحروف، و يعتمد مبدئيا كتاريخ للرسالة يوم إمضائها من قبل 
  . المرسل

  : بيان صفة المرسل  -

تخول للموقع على الرسالة أو من يقصد بصفة المرسل المنصب الخصوصي أو الوظيفة التي 
ينوب عنه صالحية إصدار هذه الوثيقة باسم  المصلحة العمومية التي يديرها أو يمثلها، و تكتب هذه 

  . يسار ىالصفة في الوسط من الجزء العلوي للرسالة، ميال إل

   .............السيد والي والية                               :مثال ذلك

  

  رسل إليهصفة الم -

الموجهة إليه الرسالة اإلدارية، ) الطبيعي أو المعنوي(صفة المرسل إليه هي تعيين الشخص 
يكتب االسم الشخصي للمرسل إليه إ ذا كان شخصا طبيعيا متبوعا بعنوانه، و االسم الوظيفي للرئيس 

: مسبوقين بصيغةاإلداري للجهة المرسل إليها إذا تعلق األمر بشخص اعتباري، و مقره االجتماعي، 
  .؛ تكتب صيغة المناداة هذه أسفل صفة المرسل مباشرة.....أو اآلنسة) ة(إلى السيد 

  :                        مثال ذلك

  .............................السيد والي والية                                         

  إلى                                        

      ..................................السيد وزير                                         
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  : الموضوع  -

يعتبر الموضوع بمثابة العنوان الرئيسي للرسالة لكونه يلخص مضمونها في كلمات وجيزة، 
و تسهيال لعملية  بحيث يفهم القارئ مضمونها قبل أن يقرأ التفاصيل في جسم الرسالة، ربحا للوقت

  .التسجيل و لتوثيق

يكتب الموضوع قبل الشروع في كتابة جسم الرسالة، و يتوخى المحرر في كتابته الدقة و 
  . اإليجاز بحيث ال يتجاوز سطرا أو سطرين

  

  : المرجع  -

يعتبر المرجع السند الذي ترجع إليه اإلدارة عند اإلجابة على رسالة ما، فقد يكون المرجع 
  : ردة إليها من جهة معينة، عندئذ يتضمن المرجع  رقم و تاريخ الرسالة الواردة؛ مثال ذلكرسالة وا

  ..............يالمؤرخة ف..........رسالتكم رقم         :المرجع 

  :و في صلب الرسالة يعيد اإلشارة إلى المرجع كأن يكتب في مستهل رسالته

  . الخ ......،يشرفني أن ......ه والمتعلقة بردا على رسالتكم المشار إليها في المرجع أعال

أما حين يتعلق األمر برسالة تذكير يكون المرجع هو الرسالة أو الرسائل السابقة، فيكتب المرجع 
  :كالتالي

  ............المؤرخة في.........رسالتي رقم          : المرجع

  :ويكتب في مستهلها

،يشرفني : .....شار إليها في المرجع أعاله والمتعلقة بالم) أو تذكيرا برسالتي(تبعا لرسالتي 
  . الخ ......نأ

أو تنظيمية إذا اقتضى موضوع الرسالة ذلك، أو من /و ةو قد يكون المرجع نصوصا تشريعي
أجل إضفاء الصبغة القانونية على مضمون الرسالة، و قد يكون المرجع عبارة عن إشارة إلى مكالمة 

  . تحرير الرسالةهاتفية أو حدث استدعى 

  )أو الوثائق المرفقة(المرفقات  -

قد يتضمن اإلرسال عددا من المرفقات يتوجب اإلشارة إليها في الرسالة ببيان طبيعتها و 
عددها، و تسجل هذه المرفقات عقب المرجع مباشرة إن وجد و إال فتسجل عقب الموضوع، و في 

ة يمكن إرفاق قائمة يسجل عليها كل الوثائق إذا حالة استحالة تسجيل كل الوثائق المرفقة في الرسال
  ). كأن يتعلق األمر بملف يحتوي عددا كبيرا من الوثائق مثال(اقتضى األمر ذلك 
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  صلب الرسالة أو مضمونها  -

هو النص المعبر عن المعلومات أو األفكار المراد تبليغها إلى المرسل إليه، و يتشكل صلب 
د طولها أو قصرها بحسب طبيعة الرسالة و أغراضها، و يضم نص الرسالة من عدد من الفقرات يتحد
  : الرسالة ثالثة محاورة متناسقة هي

  و يهدف إلى التنبيه إلى موضوع الرسالة، أهميته أو دوافع االهتمام به؛: التقديم )1(
يتمثل في طرح المعلومات، عناصر التحليل أو المبررات المتعلقة بموضوع : العرض )2(

 الرسالة؛ 

تتمثل في تحديد الهدف المنشود، كالتماس طلب أو إصدار أمر أو إبالغ : الخاتمة )3(
 .مقترحات أو غيره مما يصبو المرسل إلى تحقيقه

 

  عبارة المجاملة  -

تختم الرسالة اإلدارية عادة بعبارة المجاملة وهي عبارات الشكر و التقدير واالحترام الواجبة 
إلدارة و المتعاملين الخارجيين، و بين المرؤوس و رئيسه، عرفا و أخالقا بين المتراسلين السيما بين ا

  .و تختلف عبارات المجاملة باختالف المرسل إليهم

  التوقيع -

تذيل كل رسالة بتوقيع المرسل و بيان صفته الوظيفية و اسمه الشخصي، و قد يتولى التوقيع 
هذه الحالة يتعين على الرئيس اإلداري أو صاحب السلطة القانوني، و في عن شخصا مفوضا نيابة 

  .ذكر الصفة الوظيفية للمفوض الموقع بالنيابة إضافة عبارة التفويض و

تسجل هذه المعلومات، و التوقيع و ختم المصلحة أسفل الرسالة إلى اليسار، و يكون التوقيع 
  .يةباليد، والغاية من ذلك تحميل الموقع تبعات الرسالة و ما يترتب عنها من التزامات قانون

  وجهة نسخ الرسالة -

قد توجه نسخ من الرسالة إلى جهات أخرى لإلعالم، و في هذه الحالة تسجل هذه الجهات أسفل 
الرسالة إلى اليمين، مع مراعاة التسلسل الهرمي في ذكر هذه الجهات، بحيث يذكر الرئيس اإلداري 

  . األعلى في المقام األول ثم الذي يليه

  صيغ الرسالة اإلدارية -2

نفرد الرسالة اإلدارية بصيغ و عبارات خاصة تبرز طابعها الرسمي و تعكس خصائص و ت
ضوابط األسلوب اإلداري كما سبق أن عرضناها في المقطع األول من هذا الدرس، و تتعلق هذه 

  :الصيغ بمختلف أجزاء الرسالة
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  صيغ النداء  -

المرسل للمرسل إليه و كذلك من أجل تستخدم هذه الصيغ للتعبير عن التقدير و االحترام الذي يكنه 
  :جلب انتباهه إلى فحوى الرسالة، و تختلف هذه الصيغ باختالف الصفات الوظيفية

  ؛"فخامة رئيس الجمهورية"يخاطب رئيس الجمهورية مثال بصيغة 

  ؛"معالي الوزير"و الوزير بصيغة 

  ؛"سعادة السفير"و السفير بصيغة 

  ؛......"سيدي "المجلس الشعبي البلدي بصيغة و الوالي، و رئيس الدائرة و رئيس 

  صيغ التقديم -

تستهل الرسائل اإلدارية بعبارات وصيغ تتميز بالتهذيب و اللباقة، تمهد لعرض الموضوع و تسترعي 
انتباه القارئ من خالل إبداء مشاعر التقدير و االحترام، و تختلف صيغ التقديم بحسب نوع الرسالة أو 

  :تي تحرر ابتداء تستخدم صيغ استهالل بدون مرجع مثلهدفها، فالرسائل ال

  ....أو يؤسفني ... أو يسرني ... أو يسعدني ... يشرفني

فهذه تستخدم صيغ استهالل ... أما الرسائل التي تحرر ردا على رسالة أخرى أو تذكيرا برسالة سابقة 
  :بمرجع، مثل

 .......بتاريخ...... ردا على رسالتكم رقم  •

 .............طلبكم المؤرخ في إجابة على  •

 ..........بتاريخ .... تذكيرا برسالتنا رقم  •

 ...........إشارة إلى مكالمتكم الهاتفية يوم  •

 

  صيغ العرض  -

تهدف هذه الصيغ إلى إبالغ المرسل إليه بالمعلومات و القضايا موضوع الرسالة، و تختلف 
لمرسل إليه، و عليه يتوجب على المحرر انتقاء باختالف الموضوع و طبيعة العالقة بين المرسل و ا

  .العبارات المناسبة و التي تفي بالغرض المقصود

  :يخاطب المرؤوس رئيسه بعبارات و صيغ تفيد االمتثال و التحفظ، مثل

 .........أعتقد أنه من واجبي.......... •

 ...........أن ال يسعني إال............ •

 ...............أنال أملك إال .......... •

 ...........أن ال أستطيع إال........... •
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 ..............أسمح لنفسي........... •

  :بينما يستعمل الرئيس صيغا تفيد ممارسة السلطة

 ...........كان يجب عليكم............ •

 ..........عليكم باإلطالع على.......... •

 ...............عليكم بإفادتي........... •

 .....................قررت............ •

 ).......أو أالحظ(الحظت ............. •

  .....................أؤكد............ •
 ...................أذكر.............. •

 

  صيغ الختام -

و تختتم الرسائل اإلدارية غالبا بعبارات تترك في حس القارئ انطباعات إيجابية أو تشحذ همته و 
ه في المبادرة بالسلوك أو الموقف المطلوب أو االستجابة للطلب الملتمس، و تقرن هذه العبارات ترغب

  :بصيغ المجاملة و التقدير،  على النحو التالي

 ......................................وفي الختام •

 .................................وخالصة القول •

 ....................................و نتيجة لذلك •

 ...............م لو تفضلتمسأكون معترفا بجميلك •

 )................أو ممتنا لكم( سأكون شاكرا لكم •

 ..............................أولي اهتماما كبيرا •

 ...............................أولي أهمية كبرى •

 ..............أن تتفضلوا باتخاذ كافة اإلجراءات •

 .............أن تتفضلوا باتخاذ كامل االحتياطات •

 ......................وتحقيق....تسهروا علىأن  •

 .و تقبلوا فائق االحترام و التقدير................ •

 .و تقبلوا جزيل الشكر و التقدير................. •

  متطلبات التحرير الفعال للرسالة اإلدارية -3

اعتبارها أداة اتصال، يتطلب تحريرها مراعاة فنيات التخطيط الفعال إن الرسالة اإلدارية، ب
  :لعملية اإلرسال، و ذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية
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تعني تحديد الهدف من االتصال الذي ال ينجح إال إذا كان المرسل عارفا   لماذا
  .لحقيقة ما يريد نقله إلى غيره

سالة الكفيل باإليصال إلى الهدف، لذا على تحديد المضمون األفضل للر  ماذا
الموظف أن يجمع أكبر قدر من المعلومات المتوفرة عن موضوع اتصاله حتى 

  .يسنده بالوقائع و الحجج الالزمة مما يرفع من قدرته على اإلقناع

من هم على وجه التحديد المطلوب إرسال مضمون الرسالة إليهم، أي ما   من
منها جمهور المرسل إليهم، ما هي خصائصه، و ما هي هي الفئات التي يتكون 

مصالحه، و ما هي توقعاته، ما هو نظام العالقات الذي يربطه، و يستطيع 
الموظف أن يطور إمكانياته على التواصل بقدر ما يجمع من حقائق و معلومات 

  . توفر له المعرفة الدقيقة فيمن يتوجه إليهم في اتصاالته

نسب الصيغ التي يفرغ فيها مضمون الرسالة ؟ فكل شخص و تعني ما هي أ  كيف
حسب طبيعته حساس ألسلوب معين في التعامل و يتقبل لغة معينة و علينا أن 
نكشف ذلك سواء بالنسبة لإلدارة المرسلة التي يعمل بها الموظف أو بالنسبة 

  . لإلدارة المستقبلة

ب النفاذ إلى اآلخرين ما هو أنسب األوقات إلرسال الرسالة، إن األسلو  متى
  .  يتضمن دراسة التوقيت، و هناك بالطبع ظروف ال تسمح باالنتظار و التريث
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  نماذج الرسالة اإلدارية -4

?+r8 إدار89 5$ 5,ؤوس إ�� ر�  :��Jذج ر�

  

8+P�W��9,ا7+8 ا�F89 ا�,rا�;�>�ر89 ا�;)ا  

�ــ�,                                   ���, 23                          و\5 89�5..................  

  د�9ان ا��ا�2 

 a.ر                                          ......... ,���  وا�2 و\5 89

  إ��                                                                 

                                             ��2 وز5 ,9   ..........................  

v5 : ا����LعJ,# �+@0�........................................................  

K),ا�� : a.ر a���+��  ...............................ا��wر^23 8 .......... �

             8����  ...............................................................ا��

  

 0Jأ a�>�#203 أن أ,W9 ،o&8 ا���آ�رة أ��+�����a ا���80�i 23 ا�<+)���0@+�ا �
v5J,# �+@0� آ83 ا��Fا#+, ا�&ز85 �J�Q�ا......................................................... ،

��>, ��� ا��� 2/�د��R# aن 5-+� a20 أن أ���9@� \ ��,ة ��+, ا����+8، آ���8 ا��#
v5J,P0@+� ا�� $�T ض,��9 F. 5 ��# a���:J و ��ف.  

�,امT\9, و اF��  .و ����Pا 205 3gr ا�

                                                                   ,���  وا�2 و\5 89

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

                                                                    )K+.���a و ا�Qا�                  (  
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  :نموذج رسالة من رئيس إلى مرؤوس

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ............................معسكر في                       ......................          والية 

  مديرية الجمـاعات المحلية

  ,..................مصلحة 

  ........................رقم

  والي والية معسكر                                                         

  إلى                                                               

  السادة رؤساء الدوائر                                                        

  ......................................................متابعة تنفيذ برنامج : الموضوع

  .....................المؤرخة في ................... التعليمة الوزارية رقم : المرجع

  ..............................................................و المتعلقة بـ          

  

....................................... في إطار التحضيرات الجارية لتنفيذ برنامج 
ية تشكيل طبقا للتعليمة الوزارية المذكورة أعاله، أذكركم بضرورة تكفلكم شخصيا بمتابعة عمل

، و موافاتي بكل المستجدات و .....................اللجان البلدية  المتخصصة بـ 
  .الصعوبات التي تعترض عملكم

و في األخير أؤكد على ضرورة إشراك كل اإلطارات اإلدارية و التقنية التابعة 
                                                                                                                         . لمصالح البلديات المعنية، و اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح العملية

  الوالي و بتفويض منه / ع                                                  

  مدير الجماعات المحلية                                                              

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

  )  الختم و التوقيع(                                                                 
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  03ا����� 
  

 >�ول ا�ر�2ل
 Le Bordereau d’envoi 

  

هو عبارة عن وثيقة  Bordereau d’envoi) و يسمى أيضا حافظة اإلرسال(ول اإلرسال جد
إدارية تستخدم في نقل أو تحويل الوثائق و المستندات بين المصالح اإلدارية داخل نفس الوحدة أو بين 

ائق و وحدات إدارية مستقلة، و يهدف أساسا إلى االحتفاظ بسند قانوني يثبت انتقال و تسليم تلك الوث
المستندات إلى المرسل إليه، بحيث يتم التأشير باالستالم على النسخة اإلضافية للجدول من طرف هذا 

  . األخير، قبل أن يسترجعها المرسل

  عناصر جدول اإلرسال - 1

يتضمن جدول اإلرسال العناصر األساسية المتعلقة ببيان المرسل و المرسل إليه كما هو الشأن 
  :ريةبالنسبة للرسالة اإلدا

 الرأسية؛ •

 الطابع؛ •

 الرقم التسلسلي؛ •

 المكان و التاريخ؛ •

 صفة المرسل؛ •

 .صفة المرسل إليه •

لبيان طبيعة الوثيقة، ثم يرسم جدول  "جدول إرسال"يكتب عقب ذلك بالبنط العريض عبارة 
  :يتضمن ثالثة أعمدة

بيان الوثائق المرسلة و التعريف بها بإيجاز، مصدرة بصيغة : العمود األول  •
 : املةمج

 :.................يشرفني أن أوافيكم بالوثائق التالية - 

 : ....يشرفني أن أبعث لكم طيه الوثائق المبينة أدناه - 

 بيان عدد الوثائق المرسلة؛: العمود الثاني •

المالحظات أو التوجيهات، و قد جرت العادة على كتابتها بصيغ : العمود الثالث •
لكل غاية مفيدة ... من أجل التنفيذ ... صد االطالع ق... لإلعالم : عامة و موجزة، مثل

   ...من أجل التأشيرة ... من أجل اتخاذ القرار ... 

المجموع، و يستحسن ـ من : و يسجل العدد الكلي للوثائق المرفقة أسفل الجدول بمحاذاة عبارة
رى، و كذلك باب االحتياط ـ عدم ترك أي فراغ أو بياض داخل الجدول يسمح بإضافة بيانات أخ
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ينبغي تجنب أي شطب أو كتابة مثقلة، و كل ما من شأنه أن يخل بخاصية اإلثبات القانوني لهذه 
 .  الوثيقة

  :يتبع هذا الجدول بتسجيل المعلومات المتعلقة بمصدر اإلرسال

  وقع؛الصفة الوظيفية للم •

 ؛توقيعالو الشخصي  سماال •

 .ختم المصلحة •

 

نسخة : سجل هؤالء في نهاية الورقة على اليمين تحت عنوانو في حالة تعدد المرسل إليهم ي
  . كما هو الشأن في الرسالة اإلدارية... موجهة إلى) أو نسخ(

  
يفترض أن يسلم جدول اإلرسال و الوثائق المرفقة يدا بيد إلى المرسل إليه إال إذا تعذر ذلك 

البريد، في هذه الحالة يتوجب على لبعد المسافة بين المتراسلين أو حدوث طارئ يتطلب اإلرسال عبر 
  .المرسل الحرص على استرجاع النسخة اإلضافية لجدول اإلرسال مؤشرا عليها باالستالم

  
تحفظ النسخ اإلضافية لجداول اإلرسال في حافظات خاصة و فق الترتيب التسلسلي المدون في 

  . قتضاءسجالت البريد الصادر، و ذلك بغية استعمالها كوسائل إثبات عند اال
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  نموذج جدول إرسال - 2
  

  
  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  

  .............المكان و التاريخ.............                                     والية 
  .............دائرة 
  .............بلدية 

                                         
  ..........السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي                                           
  إلى                                          
  ...........................السيد رئيس دائرة                                           

  
  

  جدول إرسال                 
  
  

  المالحظات  العدد  ن الوثائقتعيي
   
  ...............تجدون رفقته 

  
03  

  
إلبداء رأيكم و إفادتنا 

  بموافقتكم
  03  المجموع

                                        
  ب و بتفويض منه. ش. عن السيد رئيس م                                         

  ...........................رئيس مصلحة                                          
                                                  

  )       التوقيع و الختم(                                      
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  04ا����� 
  

 ا����23ء و ا����ة
 La convocation et l’invitation 

  

عبارة عن رسائل إدارية تهدف إلى  L’invitationو الدعوة  La convocationاالستدعاء 
لغرض ) الدعوة(أو طوعية ) االستدعاء(طلب حضور شخص أو أشخاص معينين بصفة إلزامية 

  .يتوجب تحديده في نص الرسالة

أو ) حين توجه إلى رؤساء إداريين(تستخدم هاتان الوثيقتان ألغراض شتى أهمها الدعوة 
لحضور االجتماعات، و كذلك استدعاء المرشحين ) حين توجه للنظراء أو المرؤوسين(اء االستدع

للمشاركة في امتحان أو مسابقة، أو شخص طبيعي من أجل إتمام معاملة إدارية، أو دعوة شخصيات 
  .معينة لحضور حفل أو محاضرة أو استقبال زائر رسمي، و غيرها

االستدعاءات كتابيا، مع وجوب احترام األجل الزمني توجه اإلدارة العمومية هذه الدعوات و 
، )المحدد بموجب النصوص التنظيمية(الالزم لوصول و تلبية الدعوة أو االستدعاء، أو األجل القانوني 

 .و تحتفظ اإلدارة بنسخ من هذه المراسالت الستخدامها كإثباتات عند الحاجة

االستدعاء عبر الفاكس أو االستعاضة و في حاالت االستعجال أو ضيق الوقت يمكن إرسال 
عن االستدعاء التقليدي بالوسائل السريعة كالبرقية، لضمان سرعة وصولها و الحفاظ في نفس الوقت 

  .على أثر مادي يثبت اإلرسال

  عناصر الدعوة و االستدعاء -1

العناصر الشكلية لالستدعاء و الدعوة ال تختلف عن عناصر الرسالة، بحيث تتضمن هذه 
  :لوثائقا

 الرأسية؛ - 

 الطابع؛ - 

 المكان و التاريخ، - 

 صفة المرسل؛ - 

 صفة أو اسم المرسل إليه و عنوانه؛ - 

 المرجع إن وجد؛ - 

 المرفقات إن وجدت؛ - 

 .توقيع و ختم المكلف بالعملية - 

أما مضمون الدعوة و االستدعاء فيحدد وجوبا الغرض أو السبب، التاريخ و التوقيت، المكان، 
   .ى إحضاره من وثائق أو وسائلو ما يتوجب على المستدع
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في حالة االستدعاء أو الدعوة لحضور اجتماع يتوجب تسجيل بنود جدول األعمال مباشرة 
عقب النص أو صلب الموضوع، و تسجل هذه البنود في شكل محاور موجزة بما يسمح للمعني معرفة 

   .أغراض االجتماع و التحضير له بجدية

ذا السياق ضرورة تجنب استخدام العبارات الغامضة و المبهمة و مما ينبغي التنبيه عليه في ه
، و هو ما يترك المدعو في حالة "ألمر يهمكم"مثل ما درجت عليه بعض اإلدارات في استعمال عبارة 

حيرة و تردد، بل ينبغي ذكر األمر سبب االستدعاء سواء تعلق األمر بالمواطنين أو فيما بين المصالح 
  . اإلدارية

  ج الدعوة و االستدعاءنماذ -2

                       

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                       

  ..............................والية معسكر                                      معسكر في 

  ................مديرية 

  ...............مصلحة 

  ..................الرقم

  استـدعــــــاء
  ...........................................................اآلنسة ) / ة(السيد 

  ......................................................................العنوان 

  ......................................................................الرجاء منكم الحضور إلى 

  ..........................على الساعة .................................................... يوم 

  )....................................................................سبب االستدعاء(الموضوع 

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

  :..................................................................الرجاء إحضار الوثائق التالية

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

  الصفة الوظيفية و االسم الشخصي                            

  )ختم المصلحة(                        
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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية                       

  ..............................والية معسكر                                      معسكر في 

  ................مديرية 

  ...............مصلحة 

  ..................الرقم

  وةدعــــــ
  ...........................................................اآلنسة ) / ة(السيد 

  ......................................................................العنوان 

  

  ...........................................................)......الصفة الوظيفية(يتشرف السيد 

  ......................................................................بدعوتكم لحضور فعاليات 

  ..........................على الساعة ........................................ التي ستنعقد يوم 

  ...........................................................................................بمقر 

  .مع خالص تحياتنا

  

  الصفة الوظيفية و االسم الشخصي                            

  )ختم المصلحة(                        
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  05ا����� 
  

 ا����� ا�داري
 Le rapport administratif  

 

وثيقة إدارية هامة تستخدم لوصف أو تحليل مشكلة مطروحة أو عمل  Le Rapport التقرير
، و بذلك نتبين أن للتقرير استخدامات مختلفة، كما أنه يهدف ...منجز أو حادثة أو سير مرفق معين

حة إلى إلى إيصال المعلومات حول المواضيع المشار إليها من المرؤوس إلى الرئيس أو من مصل
  .أخرى؛ لذلك يصنف التقرير ضمن الوثائق اإلعالمية

يحرر التقرير في الغالب بطلب أو توجيه من الجهة األعلى رتبة في السلم اإلداري للحصول 
على معلومات وافية تسمح باتخاذ تدابير أو قرارات، و هو ما يستدعي حث المحرر، الذي يكون قد 

التقرير عن كثب، على تقديم اقتراحات أو توصيات تتعلق بكيفية اطلع على الحادثة أو القضية موضوع 
التعامل مع الموضوع؛ و قد يكتفي المحرر بعرض الواقع بشكل محايد دون إقحام رأيه الشخصي في 

  .الموضوع

يتحدد مدى تدخل المحرر أو حياده في عرض الوقائع و استخالص النتائج، بحسب نوعية 
هداف المرجوة منه و كذا الجهة المرسل إليها، هذه العناصر تعتبر بمثابة التقرير المزمع تحريره و األ

التقرير السنوي (حيث نجد التقرير المطول : المؤشرات التي توجه نوعية الكتابة و تحدد طبيعة التقرير
  ).التقرير المتعلق بوصف حادثة طارئة(و التقرير الموجز ) للنشاط مثال

  أهداف التقارير -1

طبيعة نشاط اإلدارة أو المؤسسة المعنية، فإن تحرير التقارير يعتبر عملية جارية أيا كانت 
بشكل مستمر و في مختلف المستويات التدرجية، و من ثم تشكل التقارير أداة أساسية لمتابعة و مراقبة 
اإلنجازات، تسمح للرئيس بمتابعة نشاط مرؤوسيه و االطالع على مجريات العمل في إدارته و 

  .اطة علما بكل المستجداتاإلح

و عليه يمكن القول أن األهداف أو األغراض التي تصبو اإلدارة إلى تحقيقها من خالل 
التقارير كثيرة جدا لدرجة أنه يصعب حصرها جميعا، و فيما يلي استعراض لألهداف األكثر أهمية و 

  :األكثر توخيا

 معينة؛ وضعية ليلتح •

 زمنية معينة؛عرض وضعية مصلحة أو مرفق في فترة  •

 معلومات عن قضية معينة؛ استقصاء •

 وصف أو تحليل حادثة أو واقعة؛ •

 تبليغ الرؤساء اإلداريين و إطالعهم على مسألة معينة؛ •
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و اقتراح الحلول و التدابير الممكنة بغية توجيه الرئيس اإلداري إلى اتخاذ  مشكلة تشخيص •
   ...القرارات الالزمة

  أنواع التقارير -2

ا سبق يتضح أن التقارير تختلف باختالف أغراضها، كما تتباين نوعية التقارير على ضوء م
مثل التربية الوطنية، األمن (أيضا حسب قطاع النشاط المعني بحيث تستخدم بعض القطاعات 

التقارير  أهم أنواع أنواعا من التقارير ال تستخدم في قطاعات أخرى، و نورد فيما يلي) إلخ...الوطني
  :باختصار

 : التقارير الدراسية أو تقارير الخبرة -

هي عبارة عن تقارير تدرس مشكلة أو موضوعا معينا بشكل معمق بغية البحث عن 
الحلول و استخالص النتائج من أجل اتخاذ القرارات الالزمة، يتولى تحريرها خبراء مختصون 

صادي و في موضوع الدراسة، مثال ذلك التقارير الصادرة عن المجلس الوطني االقت
  ...االجتماعي، أو التقارير الصحية أو غيرها

 

 :التقارير التفتيشية -

هي تقارير تهدف إلى إعالم الرؤساء اإلداريين أو الهيئات المعنية بوضعية مرفق 
معين أو طريقة تسييره أو التحقيق في مالبسات و حيثيات حصول خروقات أو تجاوزات، 

يات تفتيش، أو تحقيق أو استطالع ميداني، و و يتطلب تحرير هذه التقارير إجراء عمل
  .و غيرهم...مثال ذلك تقارير مفتشي المالية، و مفتشي النظافة،

 

 :التقارير اإلعالمية -

هي التقارير الهادفة إلى إبالغ الرؤساء اإلداريين بحصول حوادث أو إطالعهم 
موظفين أو مع على وقوع مستجدات تتعلق بسير العمل في اإلدارة، أو العالقات بين ال

  .المتعاملين الخارجين

 

   :التقارير الدورية لألنشطة -
تهتم هذه التقارير بتقييم األنشطة و األعمال المنجزة في مصلحة أو مرفق ما خالل 

  ).شهريا، سداسيا أو سنويا(فترة زمنية محددة و بشكل دوري 

  عناصر التقرير -3

  :المراسالت و الوثائق اإلدارية األخرىيشتمل التقرير على العناصر الشكلية المعتادة في 

 الرأسية؛ - 

 الطابع؛ - 

 الرقم التسلسلي؛ - 

 الصفة الوظيفية للمرسل إليه؛ - 

 .موضوع التقرير - 
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  :وسط الصفحة على النحو التالي" تقرير"يضاف إليها تسجيل عبارة 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  الطابع

  الرقم التسلسلي

  تـقــريـر

F+�  ............................................................: إ�� ا�

  ): ..............................................أو #Q-�ص(�Tل 

  

),9,��  )J} ا�
  

  .......................يوم ........... حرر بـ 

  التوقيع   الصفة الوظيفية و                                                      

      

  

يذيل التقرير بذكر المكان و التاريخ متبوعا بالصفة الوظيفية للموقع و توقيعه في نهاية الصفحة 
  .األخيرة

  :و يتضمن نص التقرير مجموعة من األجزاء المتناسقة

 يهدف إلى جلب االنتباه إلى أهمية الموضوع المطروح؛: التقديم - 

روح و المبررات و التفاصيل المتعلقة بموضوع يطرح المحرر الش: العرض و التحليل - 
 التقرير؛

 .تشتمل على االستنتاجات، المقترحات و التوصيات إن وجدت: الخاتمة - 

و قد يرفق بالتقرير وثيقة أو مجموعة وثائق مما يقتضي تسجيل هذه المرفقات أو اإلشارة إليها 
   .مباشرة) الموضوع(في نهاية التقرير أو عقب العنوان 
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  التقرير كتابةخطوات  -4

اإلعداد الجيد للتقارير انتهاج طريقة عمل عقالنية و منظمة عبر إتباع مجموعة من  يتطلب
   : الخطوات المنهجية

ينبغي أن يكون هدف التقرير أو غايته محددة بدقة في ذهن المحرر، : تحديد الهدف بدقة - 
ياغة تقرر مبهم إذ ال يمكن جمع معلومات أو إجراء استشارات و الشروع في ص

الغرض و غير محدد المعالم؛ لذلك يشكل تحديد الهدف الخطوة األساسية األولى في 
 . عملية التحرير، لكون باقي الخطوات مرتبطة بها

بعد تحديد الهدف يشرع المحرر في جمع البيانات و تحليلها بغية : جمع و تحليل البيانات - 
المعطيات الخام، و التي يتم تحويلها إلى توظيفها في نص التقرير، و يقصد بالبيانات 

 .معلومات عن طريق معالجتها و تحضيرها لالستخدام

يعتمد جمع البيانات على الدراسات و األبحاث و التحقيقات و االستشارات و غيرها من 
الوسائل التي تمكن من الحصول على البيانات الالزمة، السيما إذا تعلق األمر بالتقارير 

 .التقنية

بعد الحصول على المعلومات تأتي مرحلة إعداد الخطة، و هي عملية : ع الخطةوض - 
و ترتيب المحاور الواجب إدراجها ضمن نص التقرير، و  تسمح للمحرر بتنظيم أفكاره

في هذا السياق ينبغي مراعاة التسلسل المنطقي لألفكار و االنتقال التدريجي من التقديم 
 . توصياتإلى العرض إلى االستنتاجات و ال

تتطلب صياغة التقارير قدرة كبيرة على تركيب الصيغ و العبارات : صياغة التقرير - 
بأسلوب علمي يستجيب لموضوع التقرير، و إلماما بالمادة أو االختصاص موضوع 
المعالجة؛ و يراعى في صياغة التقارير ـ السيما التقارير التحليلية ـ اإلسهاب في 

سوم و األرقام و كل ما من شأنه أن يبرر و يؤكد عرض الموضوع و دعم ذلك بالر
 . االستنتاجات و يدعم المقترحات

بعد االنتهاء من تحرير التقرير ينبغي على المحرر إعادة قراءة النص : مراجعة التقرير - 
أكثر من مرة بتأني و انفتاح ذهني، ألن ذلك من شأنه أن يوقف المحرر على ما وقع 

  . دارك ذلك قبل تسليم التقرير إلى وجهته النهائيةمنه من هفوات أو أخطاء و ت
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  تقريرال هيكل

  

  

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  .......................معسكر في .....................                                 وزارة 

  مديرية الري لوالية معسكر

  المديرية الفرعية للمنشآت

  ..../..../............م رق

                                                 

  إلى معالي وزير الموارد المائية                                                             

  

  دائرة المحمدية ـ والية معسكر/ تقرير حول وضعية سد فرقوق : الموضوع                 

  

  :تضمنمقدمة ت )1

  ]بإيجاز تقديم للموضوع و اإلشارة إلى المشكلة أو دوافع تحرير التقرير[

 :العرض )2

  ]عرض مفصل للمشكلة المطروحة، أسبابها و انعكاساتها[

 :الخاتمة )3

  ...]تقديم االقتراحات، المطالب، التوصيات[

  

  الصفة الوظيفية                                                          

  الختم و التوقيع                                                         
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  06ا����� 
  
 �ــا���@ـ

 Le procès-verbal 

 

هو وثيقة إدارية تكتسي طابع المستند القانوني الحائز على قوة   Le Procès-verbal (P.V.)المحضر 
اإلثبات، إذ يتم بموجبه إثبات حادث أو معاينة واقعة أو التصريح بالشروع في إنجاز أعمال أو االنتهاء 

  .و يشكل المحضر مرجعا أساسيا فيما يتعلق بالموضوع الخصوصي الذي يتضمنه... منها

مات المتعلقة بالمسألة أو الحدث، مع مراعاة اإليجاز و الدقة في سرد الوقائع يدون المحضر كافة المعلو
و الحياد التام في عرض األفكار أو المشاهدات، لذلك يتطلب تحرير المحضر حيازة مؤهالت خاصة 

تمكن المحرر من التعبير عما سمع أو شاهد بعبارات وجيزة و مستوفية للغرض، بحيث ال يخل 
  .غاضى أو يهمل ذكر مسائل ذات أهميةبالمعنى و ال يت

  أنواع المحاضر - 1

هناك أنواع كثيرة من المحاضر، و تختلف صياغتها باختالف أهدافها و إن اتحدت جميعها في الطبيعة 
  :القانونية و األهمية اإلدارية، و من بين أهم أنواع المحاضر نذكر

 Procès-verbal de réunionمحضر االجتماع   - 

االجتماع و القرارات أو التوصيات التي تم التوصل إليها، على أن  يحرر فيه مجريات
، )تجنب التشخيص(يراعي المحرر تدوين التدخالت و التعقيبات و المواقف بصيغة العموم 

و يقع عليه كافة المشاركين في االجتماع، السيما إذا تعلق األمر بمداوالت تفضي إلى 
  .اتخاذ قرارات

   

  Procès-verbal d’installationمحضر التنصيب - 

في ) أو الموظف الذي تمت ترقيته إلى رتبة أعلى(يثبت بموجبه شروع الموظف الجديد 
عمله بشكل رسمي، و يمثل تاريخ التنصيب المسجل على المحضر بداية عالقة العمل بين 
الموظف و اإلدارة أو المؤسسة، بكل ما يستتبع ذلك من حقوق و التزامات؛ يوقع على 

  .المحضر الموظف المعني و الرئيس اإلداري الحائز على سلطة التعيين
 

  Procès-verbal de constatمحضر المعاينة - 

يحرر من طرف الموظف العمومي المكلف قانونيا بذلك، أي أن تكون المعاينة موضوع 
المحضر مندرجة ضمن صالحياته القانونية أو بتكليف من الرئيس اإلداري المخول له هذه 

  .الصالحيات، على أن يتولى الموقع على المحضر عملية المعاينة بنفسه
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 عناصر المحضر - 2

  :يتضمن المحضر عناصر شكلية و أخرى موضوعية

 :العناصر الشكلية  تتمثل في محددات الهوية اإلدارية كما بينّاها في مقطع الرسالة - 

 الرأسية؛ •

 الطابع؛ •

 جل المداوالت؛الرقم التسلسلي وفقا للترتيب المعتمد في س •

 :عنوان المحضر، و يكتب في وسط الصفحة على النحو التالي •

  محضر اجتماع

  ............) أو الجمعية أو المجلس( اللجنة

  محضر تنصيب 

  محضر معاينة

 :تختلف باختالف نوع المحضر العناصر الموضوعية - 

 

 :محضر االجتماع يتشكل من المحاور األساسية الثالثة موضوع المحضر •

 

و توقيت بداية  يسجل فيه وجوبا و باألحرف تاريخ ومكان االجتماع: التقديم  )أ 
الجلسة، اسم رئيس الجلسة و صفت، أسماء و صفات الحضور و أسماء و صفات 

قائمة القضايا المطروحة للنقاش و (المتغيبين، و يتبع ذلك بجدول األعمال 
 ).التداول

محرر المناقشات بشكل موجز و يتعلق بمجريات االجتماع حيث يورد ال: العرض  )ب 
 .القرارات المتخذة و التحفظات إن وجدت

 .تسجل فيها المالحظات الختامية و ظروف و وقت انتهاء الجلسة: الخاتمة  )ج 

 

محضر التنصيب يتضمن العناصر المتعلقة بعملية تنصيب الموظف في منصب عمله  •
 :الجديد من خالل ذكر

  
 تاريخ التنصيب باألحرف؛   )أ 

  ؛)الرئيس اإلداري الحائز على سلطة التعيين(القائم بالتنصيب اسم و صفة   )ب 
  المنصب؛ اسم الموظف و رتبته أو وظيفته و تصنيف  )ج 

 تاريخ بدء السريان و الذي ال يختلف عادة عن تاريخ المحضر؛  )د 

 ؛)قرار أو مقرر التعيين(اإلشارة إلى المستند القانوني   )ه 
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 و توقيعه على المحضر؛ الصيغة الختامية التي تفيد حضور المعني شخصيا  )و 

 توقيع المعني على يمين الصفحة و الرئيس اإلداري جهة اليسار؛  )ز 

 ...).مفتشية الوظيف العمومي، الوصاية، ملف المعني(تعيين وجهة نسخ المحضر   )ح 

 

 :يتضمن العناصر التالية محضر المعاينة •

 

 تاريخ و مكان المعاينة؛  )أ 

 االسم و الصفة القانونية للمعاين؛  )ب 

 لقانونية لعملية المعاينة؛المرجعية ا  )ج 

 ؛...)الواقعة، الحدث، المخالفة(موضوع المعاينة   )د 

 الصيغة الختامية المتضمنة اقتراح التدابير أو اإلحالة إلى جهة معينة؛  )ه 

 توقيع و ختم المحرر؛  )و 

 .وجهة النسخ اإلضافية للمحضر  )ز 

 

 نماذج المحاضر - 3

  
  نموذج محضر تنصيب

  الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية
  
  )اإلدارة المستخدمة(
  

  محضـر تنصيـب
  

ذكر السلطة (نحن ............ من شهر.............. و في يوم ....................عام 
و ذلك بناء ................... في مهامه، بصفته ) ........................ ة(، نصبنا السيد)المعنية
................... الصادر عن ............... المؤرخ في ......... رقم ) أو المقرر(القرار على 

  .المذكورة أعاله) أو الوظيفة(في الرتبة ) ة(المتضمن تعيين المعني 
  

و إثياتا لذلك حررنا هذا المحضر و أمضيناه مع المعني باألمر في اليوم و الشهر و السنة 
  .المذكورين أعاله

  
  باألمر                                             السلطة المعنية   ) ة(المعني          
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  اجتماعنموذج محضر 

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ........................وزارة 

  .......................مديرية 

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

  ..........................رقم 

  محضـر اجتمـاع

  

انعقد اجتماع .................... من شهر ....... و في يوم ........... ...........عام 
  ...................... تحت رئاسة السيد ......... بمقر مديرية ...... على الساعة ................ 

  ؛....................؛ .....................؛ ...................الحاضرون 

  ؛.....................؛ .....................؛ ................الغائبون بعذر 

  ؛.....................؛ .....................؛ ..........الغائبون بدون عذر 

  ) ...........................1: جدول األعمال

                2........................... (  

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

......................................... افتتح االجتماع بكلمة ترحيبية من طرف السيد 
تم فتح ............................... و بعد استعراضه لوضعية ........................ بصفته 

  .................. .............................................................النقاش الذي ركز على

 استعراض وجيز للتدخالت - 

 .حوصلة النتائج المتوصل إليها - 

  ..............................و رفعت الجلسة على الساعة

  ...................يوم .................. حرر بـ                                                  

    التوقيعات                                                                 
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  07ا����� 
  

 ��ض ا���ل
 Le compte rendu 

  

هو وثيقة إعالمية تهدف إلى إبالغ الرئيس اإلداري و إحاطته  Le compte renduعرض الحال 
الواقع و سرد  ، يتحرى محرره نقل...علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع

الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت 
  .المناسب، أي قبل فوات األوان

المبادرة بتحرير هذه الوثيقة تكون إما تلقائية، بحيث يتولى المحرر كتابتها بمجرد حصول 
ال، أو بأمر من الرئيس اإلداري، و في كال الحادث أو الواقعة أو ما يدعو إلى تحرير عرض ح

  .الحالتين ينبغي على المحرر التزام الحياد قدر اإلمكان و عرض الحالة بدون إبداء رأيه الشخصي

و يتميز عرض حال االجتماع عن محضر االجتماع بكون األول أكثر تفصيال بحيث يسجل 
على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداوالت، مجريات االجتماع بشكل مفصل خالفا للمحضر بغية الحفاظ 

  . بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة

  خصائص عرض الحال -1

  :يتميز عرض الحال بالخصائص التالية

  هو وثيقة إعالمية تهدف إلى إعطاء صورة صادقة عن الحدث، الواقعة أو االجتماع؛ - 

  الرئيس اإلداري بهدف إطالعه على وقائع ذات عالقة بصالحياته أو نطاق إشرافه؛يوجه إلى  - 

  يسمح للرئيس اإلداري باإللمام بالمعطيات الالزمة التخاذ قراراته؛ - 

يستخدم عرض الحال كوسيلة للحفاظ على آثار كتابية عن الحوادث أو الوقائع موضوع  - 
  االهتمام؛ 

  .راعي محرره الحياد التاميحرر عرض الحال بشكل مفصل و ي - 

  عناصر و محتويات عرض الحال -2

شأنه شأن الوثائق اإلدارية األخرى، السيما المحضر، يتضمن عرض الحال العناصر الشكلية 
المحددة لهوية اإلدارة أو المؤسسة، طبيعة الوثيقة و موضوعها، و الشخص الموجهة إليه، على النحو 

  :التالي
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  الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية 

  الطابع                                                            

  الرقم التسلسلي

  عـرض حـال                         

  .......................................إلى السيد                        

  ...................) .........أو بخصوص(حول                       

  

  

يتضمن عرض الحال، باإلضافة إلى ذلك، عناصر موضوعية تشكل صلب الوثيقة، و يحرر 
بنفس طريقة و أسلوب التقرير غير أنه ال يتضمن توصيات أو مقترحات أو آراء شخصية، بل يكتفي 

  .محرره بسرد الواقع فقط

  :يتشكل نص عرض الحال من األجزاء التالية

 يشير التقديم إلى تاريخ و مكان الحدث أو االجتماع تمهيدا لتناول تفاصيل الموضوع؛: التقديم - 

يستعرض المحرر الوقائع و األحداث بالتفصيل مراعيا الدقة في الوصف و : العرض - 
 الموضوعية التامة في العرض؛

 تخصص خاتمة العرض لذكر القرارات المتخذة في االجتماع أو النتائج و اآلثار: الخاتمة - 
 .المتمخضة عن الحدث أو الواقعة

يدون مكان و تاريخ تحرير عرض الحال في ختام الوثيقة و تسجل الصفة الوظيفية و االسم 
    .الشخصي للموقع
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  نموذج عرض الحال -3
  

  جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةال

  .........................في معسكر ...............                                والية 

  ..............مديرية 

  .............مصلحة 

  .........................................إلى السيد                                        

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

  

  عرض حال عن حادث سير: موضوعال

  

على الطريق الوطني .......على الساعة............. وقع حادث سير يوم 
و شاحنة لنقل البضائع من ............... بين سيارة سياحية من نوع ............... رقم
 ، و أدى الحادث إلى عطب جسيم بالسيارة و انقالب الشاحنة على.................. نوع

جانب الطريق، مما نتج عنه جروح خطيرة لسائق السيارة و أحد مرافقيه، و تلف البضاعة 
  .التي كانت محملة في الشاحنة............

بينما تولت مصالح البلدية بالتعاون مع .................. نقل الجريحان إلى مستشفى 
  .ورأعوان الخدمة المدنية إعادة تهيئة الطريق لتسهيل حركة المر

و قد قمنا بمعاينة الحادث و االستماع إلى الشهود، و تأكد لنا بعد التحري أن الحادث 
ناجم عن اإلفراط في السرعة من طرف السائقين، و عدم احترام قواعد المرور؛ غير أنه 

ينبغي التأكيد على أن مكان وقوع الحادث عبارة عن منعرج ضيق يشكل خطرا على المارة، 
  .عت حوادث شبيهة سابقا في نفس المكانالسيما و أنه وق

  االسم و الصفة الوظيفية                                                

  )     الختم و التوقيع(                                                   
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  08ا����� 
  

� ا��ـCآـ�ة ا�دار
 La note administrative 

 

وثيقة يجري تداولها داخل اإلدارة لنقل تعليمات من هي  La note administrativeالمذكرة اإلدارية 
أو لتبليغ معلومات أو توجيهات إلى بعض المستخدمين أو جميعهم، و  الرئيس اإلداري إلى مرؤوسيه

  .Note de serviceتسمى أيضا مذكرة مصلحة 

، تتضمن دراسة تلخيصية  Note de synthèseو هناك نوع آخر من المذكرات تسمى مذكرة التلخيص 
لى الرئيس اإلداري لكتاب أو تقرير أو مقاالت صحفية أو أي وثيقة أخرى يراد تبليغ ملخص عنها إ

لتمكينه من أخذ فكرة عامة عن محتوى الوثيقة في وقت قصير، يتولى تحريرها موظف مختص أو 
  .مستشار لدى الرئيس اإلداري المعني

و تعتبر المذكرة اإلدارية األداة األكثر استعماال داخل اإلدارات و المؤسسات العمومية لنقل معلومات 
  .ساء اإلداريين إلى المرؤوسين في مختلف المستويات التدرجيةأو توجيهات أو أوامر من الرؤ

  خصائص المذكرة اإلدارية -1

  :تتميز مذكرات المصلحة بعدة خصائص، أهمها

أنها تتضمن تعليمات موجهة إلى المستخدمين العاملين تحت سلطة الرئيس اإلداري مصدر  - 
 المذكرة؛

االطالع عليها، و إن اقتضى األمر يلزم  توزع المذكرة أو تنشر بطريقة تسمح لكل المعنيين - 
 المستخدمون بالتوقيع عليها إلثبات ذلك؛

 تشكل المذكرة أداة اتصال سريعة و فعالة؛ - 

 ينبغي أن ال تتشعب مضامين المذكرة بل تنصب على تنظيم موضوع واحد و محدد بدقة؛ - 

 تحرر المذكرة بأسلوب واضح و دقيق و بعبارات الئقة؛ - 

الصفة اإللزامية، ما لم تخالف نصا تشريعيا أو تنظيميا ساريا، و متى تحوز المذكرة على  - 
 استوفت شروط التبليغ إلى علم المعنيين؛

تجسد مذكرة المصلحة ممارسة الرئيس اإلداري للسلطات المخولة له قانونا، مما يستلزم  - 
 .مراعاة الصالحيات القانونية و نطاق اإلشراف اإلداري

  

 

 

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db


 
43 

  المذكرات اإلداريةاستخدامات  -2

  :تستخدم المذكرات اإلدارية لعدة أغراض أهمها

 :إصدار تعليمات و أوامر •

 االلتزام بمواقيت العمل؛ - 

 المحافظة على وسائل اإلدارة؛ - 

 التحلي بأخالقيات المهنة؛ - 

 - ........................ 

 

 :أعطاء توجيهات و نصائح •

 الحرص على النظافة؛ - 

 تدابير الوقاية و األمن؛ - 

 - ...................... 

 

 :تبليغ معلومات •

 تغييرات تنظيمية طارئة؛ - 

 معلومات تخص المستخدمين؛ - 

 - ............................ 

  عناصر المذكرة -3

  :تتضمن المذكرة، على غرار باقي الوثائق و المراسالت اإلدارية، عددا من العناصر

 ؛)الدستوريةالتسمية الرسمية للدولة و طبيعتها (رأسية الوثيقة  - 

    ؛)الجهة اإلدارية المصدرة للمذكرة(الطابع  - 

 تاريخ و مكان تحرير المذكرة؛ - 

الرقم التسلسلي طبقا للترتيب المسجل في سجل البريد الصادر أو السجل الخاص بالمذكرات  - 
 إن وجد؛

 عنوان المذكرة و موضوعها؛ - 

 الجهة الموجه إليها؛ - 

 نص المذكرة؛ - 

 المذكرة؛الصفة الوظيفية للموقع على  - 

 التوقيع و ختم المصلحة؛ - 

 ...).التعليق، التسليم الشخصي(اإلشارة إلى الجهات الواجب إبالغها و طريقة التبليغ  - 
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  تحرير المذكرة اإلدارية -4

تخضع المذكرة اإلدارية لقواعد التحرير اإلداري المتعلقة بتحرير المراسالت و الوثائق كما بيناه في 
ا تتميز عن الرسالة باستعمالها لألسلوب غير المباشر و تقليص نطاق المجاملة المقطع األول، غير أنه

  .على اعتبار أنها تتضمن تعليمات و أوامر موجهة من الرئيس إلى مرؤوسيه

ينبغي استخدام أسلوب إداري يتسم بالصرامة و العقالنية بغرض تحفيز و إقناع المخاطبين، و بطريقة 
ات و األوامر الواردة في المذكرة، و يمكن عند االقتضاء ذكر المبررات و تضمن امتثال هؤالء للتعليم

  .األسباب الدافعة إلى تحرير المذكرة أو إلى اتخاذ التدابير الواردة فيها

يتوجب على المحرر توخي اإليجاز قدر المستطاع و االكتفاء بطرح التوجيهات أو المعلومات بصيغ 
سال و التطويل في الشرح و التبرير، مما يؤدي إلى االنحراف مجملة، و كذلك ينبغي تجنب االستر

بالمذكرة عن مقصدها األساسي؛ ألن المذكرة، خالفا للتقرير، ال تتطلب عمال تحليليا و ال  عرضا 
  .مفصال
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  نموذج مذكرة

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  

  ..................معسكر في                       وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 

  .............................جامعة 

  األمانـة العامـة        

  ...............................         رقم 

  

  مذكرة مصلحة 

  تتعلق بتوقيت الدوام خالل شهر رمضان المعظم

  

التقننين و أعوان المصلحة أو توقيت العمل اليومي ننهي إلى علم كل المستخدمين اإلداريين و 
  :لشهر رمضان المعظم سيكون كالتالي

 من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة و النصف؛ : من األحد إلى األربعا - 

 .من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الثالثة: يوم الخميس - 

  .رمضانيستمر العمل بهذا التوقيت إلى غاية انقضاء شهر 

                                       

  األمين العام                                                                

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

  )الختم و التوقيع(                                                              

 نسخة إلى السيد المدير الفرعي المكلف بالمستخدمين،  - 

 نسخ إلى السادة عمداء الكليات، - 

  . نسخة للتعليق في لوحة الملصقات - 
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  D9ا����� ر�  
  

 ا���ار و ا����ر
 L’arrêté et la décision 

 

الوزير أو الوالي أو رئيس (بأنه إجراء تتخذه سلطة إدارية  L’arrêtéيعرف القرار اإلداري 
تعبير لضمان تنفيذ النصوص التشريعية و التنظيمية، و يعرف أيضا أنه ) المجلس الشعبي البلدي

) إنشاء، تعديل أو إلغاء مركز قانوني(لإلدارة العمومية عن إرادتها الملزمة بقصد إحداث أثر قانوني 
  .عامةبغية تحقيق المصلحة ال

، أو فرديا )1نموذج (عاما، مثل القرار المرفق أدناه  و القرار قد يكون عاما حين ينظم شأنا
  ...التعيين، الترقية، االنتداب : عندما يتعلق بشأن فردي مثل القرارات المتعلقة بحركة الموظفين

  :ويختلف نوع القرار حسب اختالف المستويات اإلدارية

هو القرار الصادر عن أكثر من وزير واحد و ذلك عندما : القرار الوزاري المشترك - 
 تشترك الصالحيات في المسألة المقرر فيها بين عدة دوائر وزارية؛

يتخذ من طرف وزير واحد في حدود الصالحيات المخولة له في نطاق : القرار الوزاري - 
 .دائرته الوزارية

 يصدر عن والي الوالية؛: القرار الوالئي - 

    .يصدر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي: القرار البلدي - 

أما المقرر فهو يقترب شكال و مضمونا من القرار غير أنه يصدر عن مدراء الهيئات و 
في حدود ...) ذات الطابع اإلداري و ذات الطابع العلمي و الثقافي و المهني(المؤسسات العمومية 

  .الصالحيات المخولة لهم قانونا

 عناصر القرار و المقرر - 1

تضمن القرار و المقرر، على غرار النصوص اإلدارية األخرى، مجموع العناصر الشكلية ي
  : المحددة لهوية اإلدارة أو المؤسسة العمومية

 الرأسية؛ - 

 الطابع؛  - 

 الرقم التسلسلي؛ - 

 عنوان القرار أو المقرر و موضوعه؛ - 

 .الصفة الوظيفية لمتخذ القرار أو المقرر - 
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الشهادات، (و الوثاق االثباتية ) التشريعية ثم التنظيمية( يتبع ذلك بسرد النصوص المرجعية
التدرجي و الترتيب الزمني للنصوص كما بينّاه في المقطع  ، مرتبة حسب الترتيب...)المحاضر

  .الخاص بالمرسوم

  . وسط الصفحة،  " ما يأتي يقـرر ": تعقب ذلك عبارة 

لنص القرار أو المقرر، و يختلف األمر هنا بين القرارات التنظيمية و  تليها المواد المتضمنة
بينما تقتصر الثانية في الغالب على  القرارات أو المقررات الفردية، بحيث تكون األولى أكثر تفصيال

تنفيذ و و الثانية لتحديد الجهة المكلفة بال) تعيينا أو تثبيتا أو غيرهما(مادتين إحداهما لذكر القرار المتخذ 
  .موضع نشره، و باإلمكان إضافة فقرة أو مادة لتحديد تاريخ بدء سريانه

 مقرراتالقرارات و النماذج  - 2

بملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و نورد فيما بلي نموذجين أحدهما لقرار تنظيمي يتعلق 
فردي يتعلق بتثبيت ) ررأو مق(، و الثاني لقرار جواز السفر البيومتريين االلكترونيين و كيفيات معالجته

 .)5(موظف 

  قرار تنظيمي : 1نموذج 

  

2010���� 45�  19ا���ا�2  1431.-��ن +�م  7)�ار  'رخ ��    

��)� ا�9-�@ ا��?�4� و <�از ا�>�� ا���� �9�8 ا;�:�9و���8 A B�? @��A 2�-9  

C9D��-  و آ����ت.   

  إن وزير الداخلية و اجلماعات احمللية،

  منه، 19و املتعلق بوثائق السفر للمواطنني اجلزائريني، السيما املادة  1977يناير  23املوافق  1397صفر عام  3املؤرخ يف  01-77األمر رقم مبقتضى  -

  ومة،و املتضمن تعيني أعضاء احلك 2010مايو سنة  28املوافق  1431مجادى الثانية عام  4املؤرخ يف  149 - 10و مبقتضى املرسوم الرئاسي رقم  -

الذي حيدد صالحيات وزير الداخلية و  1994غشت سنة  10املوافق  1415ربيع األول عام  2املؤرخ يف  247-94و مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم  -

  .اجلماعات احمللية، املعدل

  :يـقـرر مـا يـأتـي

 
  .وطنية و جواز السفر البيومتريني االلكترونيني و كيفيات معاجلتهحيدد هذا القرار الوثائق املكونة مللف طلب بطاقة التعريف ال: املادة األوىل 

ناسبة توضع استمارة خاصة للطلب يف متناول املواطنني أثناء تقدمي طلبات احلصول للمرة األوىل على بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر أو مب:  2املادة 

  .جتديدمها

                                                 
5
��� ا���� ���� ا������ ��در +%�   �� �#دا 9� ا�%��ذج ا�%���1 ������� و  2006و ��8O ^� ه?ا ا��#د إ�� أن ا��r�	 � �!ار د��" و#&s�

����9� 0X�9 ا� W���UF �N�	 ،��9��  .ا�%��ص �����s� �Qدارة ا���ارد ا��8I	� �1X �^ع ا��!� � ا��

http://www.csla.dz/mjls/index.php?option=com_remository&Itemid=55&func=startdown&id=62  
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  : تتوفّر االستمارة على مستوى:  3املادة 

  املقاطعة اإلدارية، -

  الدائرة، -

  املصاحل القنصلية، -

  .موقع األنترنات لوزارة الداخلية و اجلماعات احمللية -

 
قاطعة أدناه عند التصديق اإلداري رقم تسجيل ملف على مستوى امل 8خيصص لالستمارة اململوءة قانونا و املرفقة بالوثائق الثبوتية املذكورة يف املادة :  4املادة 

  .اإلدارية أو الدائرة أو املصلحة القنصلية

  .أعاله 4ميكن إرسال االستمارة اململوءة قانونا، عن طريق األنترنات إىل موقع الويب لإلدارات املذكورة يف املادة :  5املادة 

  .لهوية و التوقيع الرقميةيكون حضور صاحب الطلب إجباري إليداع امللف وأخذ بصمات األصابع والصورة الشمسية ل:  6املادة 

 
  .تؤخذ الصورة الشمسية هلوية الطالب اليت تظهر على الوثيقة بكيفية ال حتجب أي ميزة من الوجه

  .سنة 12ال يعين أخذ بصمات األصابع إال األشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 

 
موعد عن طريق اهلاتف لدى املقاطعة اإلدارية أو الدائرة أو املصاحل القنصلية ملقر يتم إيداع ملف طلب جواز السفر البيومتري االلكتروين بعد أخذ :  7املادة 

  .اإلقامة

  .يكفي امللف الواحد نفسه للحصول على بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتريني االلكترونيني:  8املادة 

  :االلكترونيني ما يلييتضمن ملف طلب بطاقة التعريف الوطنية و جواز السفر البيومتريني 

  : بالنسبة للطالبني البالغني املقيمني يف اجلزائر –

  :االستمارة اململوءة و املوقعة من طرف املعين، مرفقة مبا يأيت -

  خ، مسلم يف مطبوع خاص،-12مستخرج خاص من عقود شهادة امليالد رقم  .1

  شهادة اجلنسية اجلزائرية ، .2

  أشهر،) 03(يخ إصدارها عن ثالثة شهادة اإلقامة يقل تار .3

  شهــادة عائلية للحالة املدنية بالنسبة للمتزوجني، .4

  شهادة العمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، .5

  صور مشسية للهوية ملونة و رقمية و حديثة و مماثلة متاما،) 4(أربعة  .6

  ة املطلوبة،قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيق .7

  نسخة من بطاقة فصيلة الدم ، .8

 
  : بالنسبة للطالبني القصر املقيمني يف اجلزائر –

  : االستمارة اململوءة و املوقعة من وليه الشرعي، مرفقة مبا يأيت -

  خ، يسلم على مطبوع خاص،-12مستخرج خاص من عقود شهادة امليالد رقم  .1

  شهادة اجلنسية اجلزائرية ، .2

  أشهر،) 03(شهادة اإلقامة يقل تاريخ إصدارها عن ثالثة  .3

  شهادة مدرسية بالنسبة للقصر املتمدرسني، .4

  صور مشسية للهوية ملونة و رقمية و حديثة و مماثلة متاما،) 4(أربعة  .5

  قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة املطلوبة، .6

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5261&m=db
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  .ة الدمنسخة من بطاقة فصيل .7

 
  : بالنسبة للطالبني البالغني املقيمني يف اخلارج -

  : االستمارة اململوءة و املوقعة من املعين، مرفقة مبا يأيت -

  خ، مسلّم على مطبوع خاص،-12مستخرج خاص من عقود شهادة امليالد رقم  .1

  بطاقة التسجيل القنصلية ذات صالحية، .2

  إثبات اإلقامة يف اخلارج، .3

  شهادة العمل أو شهادة مدرسية بالنسبة للطلبة، .4

  صور مشسية للهوية ملونة و رقمية و حديثة و مماثلة متاما،) 4(أربعة  .5

  قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة املطلوبة، .6

  .نسخة من بطاقة فصيلة الدم .7

 
  : رجبالنسبة للطالبني القصر املقيمني يف اخلا -

  :االستمارة اململوءة و املوقعة من وليه الشرعي، مرفقة مبا يأيت -

  خ، مسلم على مطبوع خاص،-12مستخرج خاص من عقود شهادة امليالد رقم  .1

  بطاقة التسجيل القنصلية ذات الصالحية، .2

  إثبات اإلقامة يف اخلارج، .3

  شهادة مدرسية بالنسبة للقصر املتمدرسني، .4

  صور مشسية للهوية ملونة و رقمية و حديثة و مماثلة متاما،) 4(أربعة  .5

  قسيمة جبائية أو طابع جبائي ذو مبلغ يناسب نوع الوثيقة املطلوبة، .6

  .نسخة من بطاقة فصيلة الدم .7

 
  .صريح بالضياع أو بالسرقةيف حالة التجديد، يرفق إىل امللف جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية املنتهية الصالحية أو الت

 
  .يلي اإليداع املؤكد للملف و إدراج املعطيات البيومترية تسليم وصل من طرف املسؤول املؤهل:  9املادة 

  .تستخرج الوثيقة املطلوبة من قبل الطالب نفسه يف التاريخ احملدد مسبقا لذلك:  10املادة 

  .من مطابقة املعلومات األجبدية العددية الشخصية املدونة على الوثيقة حبضور صاحب الطلبمبناسبة استخراج الوثيقة املطلوبة، يتم التأكد 

 
  .تسلم الوثيقة املطلوبة لصاحبها مقابل إمضاء وصل استالم

 
يعاد له املستخرج اخلاص من عقد امليالد رقم يبلّغ املعين عند استخراج الوثيقة، بالرقم التعريفي الوطين الوحيد و النهائي املسجل على الوثيقة املطلوبة و : 11املادة 

  .خ و الذي حيمل الرقم التعريفي الوطين املذكور-12

 
   .ينشر هذا القرار يف اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية:  12املادة 

  .2010يوليو سنة  19املوافق  1431شعبان عام  7حرر باجلزائر يف

 
  دحو ولد قابلية
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  قرار أو مقرر فردي: 2نموذج 
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