�إعــــالم

قواعد
الكتابة
الفعالة

أشارت نتائج إحدى الدراسات،
إلى أن الفرد ميضي حوالي ()%75
من ساعات يقظته في نشاطات
إعالمية مشافهة ( )%45منها ورمبا
أكثر في االستماع  ،بينما يتحدث
الفرد زهاء ( )%30من الوقت ،ويقرأ
( )%16ويكتب ( )%9من وقته.

إن بع��ض اإلعالمي�ين املهنيني ،يعانون من س��وء اس��تخدام
املهارات األساس��ية للكتابة ،التي هدفها األساس التأثير بفعالية
في املتلقني لرسائلهم ،والتي تكون عادة محكمة بقواعد وضوابط
محددة ،تتحكم في عملية بنائها وتكوينها ،لتخرج بالش��كل الذي
يوفر لها صف��ة التأثير .وملا كانت هن��اك قواعدتتحكم في عملية
الكتاب��ة اإلعالمي��ة ،فمن املالح��ظ أن بعض اإلعالمي�ين املهنيني
يقعون في أخطاء هذه القواعد وهي:
الوىل :االكتمال:
ـ القاعدة أ
يقصد به��ذه القاعدة أن حتتوي الرس��الة اإلعالمية أو النص
الكتابي ،عل��ى كل املعلومات أو احلقائق الت��ي يحتاجها املتلقي،
إلح��داث رد الفعل ال��ذي نتوقعه .بيد أنه م��ن املالحظ أن بعض
رسائل بعض اإلعالميني املهنني ،يغلب عليها اآلتي:
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بدر بن أحمد كرمي



 1ـ ع��دم اكتمال املعلومات ،وبالتالي ال توفر الرس��الة اإلعالمية
النتائج املتوقعة.
 2ـ ال تتواف��ر املعلومات املطلوب��ة ،إزاء بعض القضايا التي تهم
املتلقي.
 3ـ قصور في بعض عناصر الرسالة اإلعالمية اإليجابية.
 4ـ ال جتيب بعض الرس��ائل اإلعالمية على األسئلة الستة :من؟
متى؟ ماذا؟كيف ؟ ملاذا؟
 5ـ ال تتضمن بعض الرس��ائل اإلعالمي��ة ،اإلجابات الكافية على
بعض األسئلة ،مما يوقع املتلقي في الغموض والتشويش.
ـ القاعدة الثانية :الإ يجاز;
تخلو بعض رسائل اإلعالميني املهنيني من اإليجاز ،الذي يساعد
عل��ى إظهار املعنى املطلوب توضيحه ،وما درى بعض اإلعالميني
املهنيني أن توصيل املعاني ،يكمن في اختيار أقصر الطرق املؤدية
إليها ،وهي مرحلة وس��ط بني االختص��ار املخل والتطويل اململ .
ولذلك يخلو النص الكتابي من:
ـ عدم حذف اجلمل غي��ر الضرورية ،التي ال يؤثر حذفها على
سياق الكالم.
ـ عدم جتن��ب تكرار اجلمل غير الضروري��ة ،وكذلك اإلطناب.
وق��د يكون التك��رار ضروريا ً للتوكيد ،ولكن عندما يقال الش��يء
نفس��ه ثالث أو أربع مرات بدون س��بب ،تكون الرسالة اإلعالمية
نفسها ضعيفة.
ـ عدم احتواء الرسالة اإلعالمية ،على احلقائق املتصلة باملوضوع،
أي عل��ى األفكار التي حتقق اله��دف ،إذ من املالحظ أن طول نص
الرسالة اإلعالمية يرتبط بتحقيق الهدف ،أما الزيادة ،فتعد حشوا ً
وتطويالً.
ـ ع��دم جتنب التعبي��رات املبتذلة أوغير املتصل��ة باملوضوع ،أو
املستخدمة ألغراض املبالغة ،وهذه تؤثر سلبا ً على القارئ.
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ـ ع��دم االختيار الدقيق للكلم��ات الدالة على املعنى
املقص��ود بوض��وح ،وهذا يتأتى بتجنب اس��تخدام
الكلم��ات الغامضة ،وغير الدقيق��ة ،أو التي حتتمل
أكثر من معنى.
ـ القاعدة الثالثة الدقة
تع��د الدق��ة من األم��ور املهمة ف��ي صياغة نص
الرس��الة اإلعالمي��ة ،فاألخط��اء الصغي��رة تط��ل
برؤوس��ها عندما ال يحرر نص الرس��الة اإلعالمية
بعناية .ومع أن األخطاء ال ترقى بداية في خطورتها،
إلي مقام التحريف الش��نيع للحقائق ،إال أنها خليقة
بأن يؤسف لها في الكتابة اإلعالمية اجليدة.
فبعض رسائل اإلعالميني املهنيني ،ال تتوافر فيها
الدقة اللغوية ـ على س��بيل املثال ـ كما تتداخل فيها
الكلم��ات املس��تخدمة لتنحرف باحل��دث عن معناه
األصل��ي .وكمثال على ذلك ال مييز بعض اإلعالميني
املهنيني بني مصطلح :املعتقل والسجن ،فاألول :مكان
للتحفظ عل��ى معتادي اإلجرام ،واآلخ��ر :للمحكوم
عليهم مبدد متفاوتة .ومن هنا فإن اس��تخدام بعض
اإلعالميني املهنيني لكلمة معتقل للتعبير عن السجن
استخدام في غير محله ويبعد عن املعنى األصلي.
كم��ا يقع بع��ض اإلعالميني املهني�ين ،في أخطاء
التحدي��د عندم��ا تتكاث��ر املترادفات .فكلم��ة «األم»
وحدها لها في اللغة العربية أكثر من مائتي مترادف
وهناك في اللغة كلمات تشير إلى أبسط الفروق في
املعاني ،فعلى س��بيل املثال كل فعل من األفعال التي
تعبر عن السرقة له معنى خاص مثل :اقتحم ،تسلل،
باغت ،نشل ،سلب ،اختلس ،وغيرها عشرات ،ولكل
واحد منها معنى ،فالتحديد شيء ضروري ومهم في
الرس��الة اإلعالمية ،بغية حتقيق الدقة والوضوح،
والقاعد األساسية هي :اإلعالمي املهني الذي ال يتأكد
من معلومة ،ال يستطيع أن يعبر عن احلقيقة بشكل
مفه��وم ودقيق ،ولهذا ينبغي أن ال يكتب اإلعالميون
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املهني��ون ،إال ما يس��تطيعون إثبات
صحته ،إما بتق��دمي دليل مكتوب أو
باالعتماد على أكثر من مصدر.
ـ القاعدة الرابعة املو�ضوعية
تعني املوضوعية اإلعالمية :فصل
ا لرأي عن احلقيقة،وحتقيق النزاهة
والت��وازن ،بإعطاء األطراف املختلفة
فرصا ً متكافئة إلبداء وجهات نظرها،
حت��ى يتس��نى للملتق�ين لرس��ائل
اإلعالمي�ين املهني�ين ،احلصول على
املعلوم��ات الالزم��ة ح��ول قضية،
أوحدث من األحداث أو مش��كلة ،كما
تعن��ى املوضوعية اإلعالمية احلي��اد ،مبعنى عدم التحي��ز ،والتحيز يعني أن
يتحرر الكاتب اإلعالمي األمني املهني ـ بشكل مطلق ـ من التأثيرات واألولويات،
مبعن��ى أن يبذل كل قصارى جهده لتالفي أثر كل العوامل الذاتية الش��خصية،
والعوامل اخلارجية التي تدفعه إلى حتريف الواقع.
ولكن بعض اإلعالميني األمنيني املهنيني ،يقعون في أخطاء موضوعية مثل:
عدم إشباع حاجة القراء إلى املوضوعات التي تلبي اهتمامهم ،وذلك لدوافع عديدة
مسبقة أو الحقه ،جتعل املعلومات خاصة للظروف والنظم السياسة ،وجلمهور
القراء ومصاحلهم ،أو ملصلحة ناش��ر الوسيلة اإلعالمية ويقرر بعض أساتذة
الصحافة ،أن جتاهل نش��ر حادث أو عدم نش��ره ،بسبب تعارضه مع سياسة
الصحيفة وأهدافها ،هو نوع من حتريف احلقيقية ،ويسقط عن الصحيفة صفة
املوضوعية والدقة.كما يقع بع��ض اإلعالميني األمنيني املهنيني ،الذين يعملون
في وسائل اإلعالم املكتوبة ،في حبائل افتعال االهتمام .ويعني افتعال االهتمام
مبلعومات معينة وإظهارها ،واحلص��ول على تفاصيل تافهة وإبرازها ،بغض
النظ��ر عن درجة أهميتها للقراء مثل :اهتم��ام الصحفة بتصريحات زيارة أحد
املس��ؤولني ،فتبرزها وحترص على اختيار عناوين ضخمة رغم عدم أهميتها،
مما يتنافي مع الصدق واملوضوعية.
وم��ن بني األخطاء التي يق��ع فيها بعض اإلعالميني ،تق��دمي اآلراء على أنها
حقائق ،وهو األس��لوب األكثر ذيوعا ً في وسائل اإلعالم ،وفي كثير من كتابات
بعض اإلعالميني األمنيني املهنيني ،على الرغم من أن الفصل بني الرأي واحلقيقة،
يعد من أخالقيات مهنة الكتابة.
وتندرج في إطار هذه األخطاء ،معاجلة املعلومات بطريقة غير موضوعية،
بدءا ً م��ن عملية اختيار املوضوعات ،إذ تترك��ز املعاجلات على إبراز بعض
اجلوانب على حساب أخرى ،أواالكتفاء باجلوانب السلبية لشخص أو لفكرة
على حس��اب اجلوانب اإليجابية .وأبش��ع ما تقدم عليه بعض الصحف من
أس��اليب املعاجلة غير املوضوعية للقضايا هو :تعمد إضافة معلومات غير
صحيح��ة ،وهو ما عدت��ه اجلمعية األمريكية حملرري الصح��ف ،أمرا ً مدمرا ً
للقيم األساسية ملهنة الصحافة.
وتضم قائمة هذه األخطاء ،خطأ استخدام عناوين مضللة مثل :استخدام
العناوين لإليح��اء باجتاه معني ،أوعندما يقدم اإلعالن بش��كل موجز جدا ً،
وه��ذا يعني أن هناك محاولة للتأثير املتعم��د على القارئ ،مما يؤثر بصفة

أالمن واحلياة

33

أساسية على املوضوعية.
ـ القاعدة اخلام�سة الب�ساطة
التبس��يط س��مة مهمة من س��مات التحرير
الكتاب��ي ،فهو الذي يعرض األح��داث ،واألفكار
بطريق��ة مفهومة ،وأحس��ن الكتابات الصحفية
ه��ي البس��يطة الس��هلة ،التي يس��هل تتبعها،
والتي حت��دث اتصاال بني الصحيف��ة والقارى،
فلقد صرح «أرنس��ت همنجواي» ذات يوم بأنه
يكتب للذين يحركون ش��فاههم أثن��اء القراءة.
والكتابة البس��يطة هي الكتابة التي يسهل على
اجلماهير اس��تيعابها وفهمها ،كما أنها تتمشى
مع قيم املجتمع وعاداته وتقاليده .ومن املالحظ
أن ما يع��رض على اجلمهور ،مما ينتجه بعض
اإلعالمي�ين املهني�ين ،ال تتمث��ل في��ه احلقيقة
الكامن��ة ،وإمنا هو احلقيقة الواقعية املبس��طة،
م��ع أن املطل��وب أن تك��ون امل��ادة الصحيف��ة
املقروءة ،متفقة مع الثقافة الشائعة ،واملعتقدات
الدينية ،واملعايير األخالقية .قال أحد احملررين
التنفيذيني الذي كان يعمل في صحيفة أميريكة:
«إذا لم تس��تطع التبسيط فأنت ال تفهم ،وأبسط
الطرق إلظهار فهمنا ملوض��وع ما ،هو أن تنقله
للناس بطريقة يفهمه��ا كل الناس ،وإذا لم يكن
مبق��دور القراء أن يفهموا م��ا نكتبه ،فلماذا إذن
نكتب .وقد توصلت إحدى الدراس��ات اخلاصة
بتبسيط القراءة إلى نتائج مهمة ،فعندما تكون
املجل��ة علمية وتك��ون اجلمل��ة طويلة صعبة،
ف��إن درجة القابلية للقراءة ال تزيد على ()%30
وعندما تك��ون املجل��ة أكادميي��ة ،ويصل عدد
الكلم��ات في اجلمل��ة إلى ( )25كلم��ة ،ويكون
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األس��لوب صعب��ا ً ،ف��إن
درجة القابلي��ة للقراءة ال
تزيد على ( ،)%50وعندما
تك��ون اجلمل��ة رفيع��ة
املس��توى،وعدد الكلم��ات
في اجلملة ( )21كلمة فإن
درجة القابلي��ة للقراءة ال
تزيد عل��ى ( )%60وعندما
تك��ون املجل��ة مخت��ارة،
ويك��ون األس��لوب عاديا ً،
تص��ل درج��ة القابلي��ة
للقراءة إلى ( )%70وعندما
تكون املجلة مجلة قصص
مصورة ،وع��دد كلمات اجلمل��ة حوالي ( )8كلم��ات فأقل ،تصل
درجة القابلية للقرادة إلى ( )%100في بعض احلاالت.
ويع��د اختبار روبرت جانني (1968م) من أش��هر االختبارات
لقياس قابلية القراءة ،وقد أطلق عليها اس��م «االختبار الضبابي»
مبعن��ى أن الكتابت��ة املعقدة ه��ي كتابة ضبابي��ة ،وإذا كان على
الصحفيني أن يكتبوا ببساطة ،فعليهم أن يبددوا الضباب.
واكتشف رودلف فليش ،معادلة أو صيغة لقياس يسر القراءة،
كما اكتشف معادلة أخرى لقياس اجلاذبية اإلنسانية أو االهتمام
اإلنس��اني ،وقد بنى معادلته األولى على أساسني األول :متوسط
طول اجلملة والثاني :متوسط طول الكلمة محسوبا ً باملقاطع .أما
معادلة االهتمام اإلنس��اني أو اجلاذبية فهي مبنية على أساس�ين
هما:
أ ـ متوس��ط النسبة املئوية لعدد الكلمات الشخصية ،وهي جميع
األس��ماء املعبرة عن احلسية الطبيعية وجميع الضمائر ،فيماعدا
الضمائ��ر احملايدة ،وكلمة «الناس» املس��تخدمة مع أفعال اجلمع
وكذلك كلمة «القوم».
ب ـ متوسط النسبة املئوية للجمل الشخصية،وهي جمل احملادثة
املنطوقة بني عالمات االقتباس ،وكذل��ك اجلمل املنتهية بعالمات
االس��تفهام أو التوكيد ،ومنها جمل الرجاء والطلب واألمر ،وكذلك
اجلمل ا لناقصة على أس��اس النحو اللغوي ،ولكن ميكن للقارئ
فهمها من س��ياق احلدي��ث .وعامل االهتمام اإلنس��اني ـ كما قال
فليش ـ يساعد على يسر الفهم ،ومن فوائده العظمى حث القارئ
وتشويقه للقراءة.
ومن األخطاء التي يقع فيها بعض اإلعالميني ،التحدث والكتابة
بلغة صعبة ،وال يتفادون املصطلحات الفنية ،وال يحرصون على
استخدام األلفاظ التي يفهمها معظم اجلمهور ،ويتعاملون بغضب
وانفعال ،واس��تخفاف وسخرية ،واالنصراف عما يقوله املتحدث
واالنشغال بأشياء جانبية ،واجلدل العقيم ،والتركيز على هفوات
املتحدث وأخطائه غير املقص��ودة ،وعدم مراعاة تباين املتحدثني
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من حيث املكانة والوضع االجتماعي ،والتقليل من ش��أن املستمع ،وعدم
اإلصغاء إلى من يحاورون.
وأخيرا ً فإن هناك أمورا ً مهمة ينبغي التأكيد عليها وتتمثل في اآلتي:
 1ـ التركي��ز على الكلم��ات املهمة من خالل ح��وار اإلعالميني واألمنيني
املهني�ين ،مع من يلتقون بهم ،أو على جزء من عبارة ،كي يجعلوها أكثر
وضوحا ً ،وتثير اهتمام احملاورين.
 2ـ تغيير طبقات الصوت ،فإن املستمع حلديث اإلعالمي املهني ،سرعان
ما ميل عندما يحدثه بطبقة رتيبة ،وصوت جاف.
 3ـ تغيير معدل س��رعة الصوت،فتكون أبطأ عند اجلمل املهمة ،وأسرع
عند سواها.
 4ـ التوق��ف قب��ل وبعد األف��كار املهمة :أي التوقف قب��ل كل جملة يريد
توكيدها اإلعالمي ا ملهني ،حتى يحفز محاوره ،ويتوقف اإلعالمي املهني
بعده��ا ،فيضيف إلى قوتها قوة ،فقد ق��ال أحدهم موصيا ً آخر :من خالل
صمتك تتكلم.
 5ـ جعل حركات اجلس��د ،متناس��قة م��ع طبيع��ة كالم ومحتوى كالم
اإلعالمي املهني .فاإلنس��ان ال ينطق لس��انه فحس��ب ،ب��ل كل عضو من
أعضاء جسده ،يشاركه التعبير عن أفكاره.
 6ـ جع��ل اللهجة واضحة للطرف اآلخر ما أمك��ن ،فقد يحاور اإلعالمي
املهني أحدا ً ينطق بلغته نفس��ها ،لك��ن يختلف عنه في اللهجة ،ومن هنا
ينبغ��ي احلرص عل��ى اختيار األلفاظ املش��تركة ،حت��ى ال يضيع وقت
احلوار في تفسير معاني األلفاظ.
 7ـ االجتاه باحلوار إلى جميع احلاضرين ،وهذا مما يشد انتباه اجلميع
حلديث اإلعالمي املهني ،كما أنه قد يكون من بني احلاضرين ،من يستفيد
منه��م اإلعالمي املهن��ي ،أو يدعم مقال��ه الصحي��ح ...ورأى محمد منير
حجاب مراعاة مايلي:
أ ـ جتنب اإلعالمي املهني السرعة في االستنتاج والتقومي ،أو احلكم على
ماقاله املتحدث قبل انتهاء احلديث.
ب ـ جتن��ب اإلعالم��ي املهن��ي تصني��ف املتح��دث ،أو إط�لاق األحكام
القطعية عليه ،فإحدى مهارات فن االس��تماع وأصعبها على اإلطالق ،أن
يلج��م اإلعالمي املهن��ي عواطفه ،حتى لو كان املتح��دث معروفا ً مبيوله
االنتفاعية.

ج��ـ ـ جتن��ب اإلعالمي املهن��ي محاولة إيج��اد أخطاء في
طريقة إلقاء املتحدث أو مظهره ،حتى ال ينش��غل الس��امع
باملظهر ع��ن مضمون ما يقال ،وحتى ال يفقد املس��تمعون
االهتمام واحلماس.
د ـ التخطيط للحديث اإلعالمي ،باس��تخدام ثالث مراحل:
إعداد احلديث وتوجيه احلديث ،وتقييم احلديث.
ه��ـ حتديد نوعية اجلمهور من حي��ث :معرفة اجتاهاتهم،
وميوله��م ،وقدراته��م الذاتية ملوضوع احلدي��ث ،وكذا من
حي��ث معرفة أعمارهم ،وحاجاتهم ،وخبراتهم ،وثقافاتهم،
عند إعداد مادة احلديث.
و ـ حص��ر وظائف الس��ؤال الذي يوج��ه للمتحدث مثل:
إقن��اع اآلخري��ن ،واحلصول عل��ى املعلوم��ات أو تلقيها،
وإزالة األفكار املشوشة ،وبث الطمأنينة ،وتنمية روح الود
وعالقات التعاون ،وإزالة سوء الفهم واكتشاف املعلومات
اخلافية ،وتكوين الرأي ،وصياغة القرار.
ز ـ اس��تخدام األسلوب املناسب للسؤال مثل :البدء بسؤال
مفتوح ،ثم االنتقال إلى األسئلة العامة ،فاألسئلة احملددة،
فاألسئلة األكثر تعقيدا ً.
حـ ـ جتنب العصبية في طرح األسئلة ،واإلفراط فيها.
ط ـ اإلقبال عل��ى القراءات املتعددة ،إذ أن القراءة ليس��ت
وس��يلة مخزية لقتل الوقت ،مس��تورة حتت اس��م موقر،
وإمنا هي أداة للتفكير.
ي ـ التخطيط للكتابة اإلعالمية املؤثرة ،بحيث يشمل ذلك:
حتدي��د األهداف منها ،وحتديد اجلمهور املتوخى بالكتابة،
واختيار فكرة املوضوع ،واألسلوب ،وأنواع األفكار.
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