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 مقياس تقنيات التنشيط اإلعالمي

 
 إعالم:   التخصص

 السداسي السادس:  السنة
 الدكتور بن دريس أحمد:  املحاضر ستا األ
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 لومحاضرات املحور األ
 اإلجتماعي التنشيط تقنيات

 

 ؟(   (les techniques d'animation التنشيط هي تقنياتما 

     -  البوري رايمون 

           

          

           

 : االتنشيط ىلع أنه قنياتت يتم تعريف

 

 

                                                           
1 

710239
2  -         :    

       1988   56
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 :التنشيط اإلجتماعي  هي تقنياتما 

       : اإلجتماعي التنشيط

            

            

           

                                                           
3 

71096
4 William A. Ninacs, Ph.D. , L’animation sociale québécoise des années 1960 : enseignements 

pour l’intervention sociale de l’an 2000 , La Chaire de recherche du Canada en organisation 
communautaire (CRCOC) Novembre 7109 , l’Université du Québec en Outaouais (UQO) , p 26 Ce 
document est disponible sur le  lien  : http://lacle.coop/docs/Ninacs_these.pdf.
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         اإلعالمي التنشيط -
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 من هو املنشط و ماهي مواصفاته ؟ 

animateur







اإلنتاج

  :التّيسير

  :التّعديل

                                                           
5  

80391

7106
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  :المنشط تعريف

autoritaire - 

style directif 

                                                                                                                                                                                     
6      CENAFFE 7106

66
7 62
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laxiste 

  style coopératif
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 action

 méthode

 

 relation

 

 idée 

 

                                                           
8
 Émilie Barrau (Gret) , Maîtriser les techniques de base de l’animation sociale, Groupe de 

recherche et d'échanges technologiques , Paris , Mai 2006 , p 8 - 9 
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 :   التنشيط تقنيات أنواع
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 الوصف

brainstorming 

 : مثال ملوضوع

79

:األهداف   
 

(د 06) املدة الزمنيةالخطوات 

05

01

11

01

01

11

:دور املنشط  
    

     

  

  

                                                           
10 Catalogue des Techniques d’animation Dynamiser le dispositif Cultures du cœur au sein de sa 

structure , Edition 7102 , Cultures du Cœur en Seine-Saint-Denis , PANTIN ,p 22.p 27 

   Brainstorming)   ) "العصف الذهني " تقنية 
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 :مثال ملوضوع  :الوصف  

 

:األهداف   

(د 06) املدة الزمنيةالخطوات

05

11

01

01

01

11

:الوسائل   

:دور املنشط  

   Jeu de rôles)   ) "لعب األدوار " تقنية 
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 :الوصف  
 

:مثال ملوضوع 
01

:األهداف   
 

 

 00

05

91 

71 

  11 

:الوسائل   

     :دور املنشط  

 

 ( Etude de cas)  "دراسة الحالة " تقنية 
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 :مثال ملوضوعالوصف 

:األهداف   
(د 06) يةاملدة الزمن الخطوات 

11

71

91

:الوسائل   
:دور املنشط  

 ( Témoignage)  "الشهادة " تقنية 



 السداسي السادس تخصص إعالم                           الدكتور بن دريس أحمد               محاضرات مقياس التنشيط اإلعالمي       

14 

 

:مثال ملوضوع:الوصف  

 :األهداف   
 

 

(د 06) املدة الزمنيةالخطوات

11

91 

71

11

                :                الوسائل   
 

  

  

  :دور املنشط  
 

 

 

 
 
 

 

 (  Photo langage)  "لغة الصورة " تقنية  
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6 :الوصف  

6

 : مثال ملوضوع

(د 06) املدة الزمنيةالخطوات

611

16= 16

16

11

19

1101

 :الوسائل   
  

 

:دور املنشط  

  0x0 ( "0x0  (Philipsفيليبس " تقنية 
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لكن . ال يمكن اعتبار المناقشة تقنية مستقلة ، بل هي ممارسة أساسية في كل تقنية من تقنيات التنشيط والتواصل 

وضوع المهيأ  يمكن تصنيفها للوقوف على أهميتها وحدود كل صنف منها ، بحسب وضعيات التنشيط ، وبحسب الم

 .سلفا من طرف الجهات الواضعة لبرامج التدريس والتكوين ، أو المقترح من طرف المشاركين 

 .وتبعا لذلك يمكن للمنشط اختيار ، بمعية بقية األعضاء ، نوع المناقشة التي يرونها مناسبة  

 دور المنشط حدودها  فائدتها  وصفها  نوع المناقشة 

المناقشة في 

ات إطار جماع

 صغرى

Discussion 

au sein des 

petits 

groupes 

 

 

يمارس هذا النوع * 

من المناقشة في 

إطار جماعات 

صغرى ،  من أجل 

 القيام بأشغال محددة 

السماح لجميع * 

المشاركين بالمناقشة 

في إطار جماعات 

صغرى ، قصد  

الخروج بأفكار 

في الوقت . متنوعة 

الذي يصعب معه 

ضمان مشاركة 

في الجماعة الجميع 

الكبرى خاصة عندما 

يكون عدد المشاركين 

 . كبير جدا 

المنشط  على * 

غير علم مباشر بما  

يقع داخل 

الجماعات الصغرى 

. 

 

التذكير بأدوار ومسؤوليات * 

كل من المسير والمقرر 

 داخل كل جماعة

ضمان مشاركة الجميع * 

 بشكل متكافئ 

مراقبة مناقشة الجماعات * 

 عن بعد

اح على االرتباط اإللح* 

بالموضوع مخافة ضياع 

 الوقت 

اإللحاح على عرض * 

 المواقف مدعمة بحجج 

القيام بتركيبات جزئية * 

 ونهائية

التدخل في حالة حدوث * 

 معيقات 

 

المناقشة في 

إطار الجماعة 

 الكبرى 

Discussion 

au sein du 

grand 

groupe  

 

 

 

 

  الملتقى *

( carrefour) 

بعد االنتهاء من 

اط معين في نش

إطار جماعات 

يلتقي صغرى ، 

جميع المشاركين  

من أجل       

مناقشة أشغال كل 

 جماعة صغرى 

 

 

 

االطالع على * 

أشغال الجماعات 

 المختلفة ومناقشتها 

يجهل أعضاء كل  * 

جماعة النقاشات 

التي دارت داخل 

الجماعة األخرى 

قبل صياغتها في 

شكل تقارير ، 

وكأنه حصل حولها 

 إجماع 

 يقوم المنشط بدور المسير* 

  

يحدد المدة الزمنية * 

 للمناقشة 

 ( Discussion) املناقشة 
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 النقاش التدريجي * 

(Discussion 

par parliers ) 

يبددددددددددأ كدددددددددالملتقى 

carrefour) ) ثدددددددم

يعاد تقسيم الجماعدة 

الكبيدددددددددددرة إلدددددددددددى 

جماعددددددات أخددددددرى 

صدددددددغيرة مختلفدددددددة 

لالشدددددددتغال حدددددددول 

آخدددر ، ثدددم  نشددداط 

االلتقددداء فدددي نقدددا  

 .موسع ثان 

نفس نقددددددددددوم بدددددددددد) 

العمليدددددددات ثدددددددالث 

مدددددددرات أو أكثدددددددر 

 (  بحسب األنشطة 

 تجديد الحماس * 

 

تعميق التفاعالت * 

 بين جميع المشاركين 

 

الحصول على * 

أفكار وطرائق جديدة 

 .لالشتغال 

تتطلددب وقتددا مدددن * 

أجدددل إعدددادة تشدددكيل 

الجماعات عقب كل 

نشددداط ، مدددن جدددراء 

األمدددددددددددددددددداكن تغيير

البحددددددددددث عددددددددددن و

أعضددددددداء آخدددددددرين 

معدددددايير بددددداحترام ال

 . المطلوبة  

 مثال 

عدددم تكددرار نفددس  -

 األعضاء 

ضدددمان المسددداواة  -

مددن حيددث العدددد ،أو 

وفدق معددايير أخددرى 

كددددددددددددددددددددددالجنس أو 

المسدددتوى الدراسدددي 

 ..(  أوالمهنة 

الحرص على عدم تكرار * 

نفس األعضاء داخل كل 

نفس جماعة صغيرة، مخافة 

تشكيل أحالف قد تعيق 

التواصل المطلوب بين جميع 

 .مشاركين ال

 

المناقشة في 

إطار الجماعة 

 الكبرى 

Discussion 

au sein du 

grand 

groupe 

 :المناقشة العامة 

( la plénière)   

وهي تنبني إما على 

تدخالت المشاركين 

بحسب رغبتهم في 

المناقشة من خالل 

أخذ الكلمة 

باختيارهم أو 

بطريقة التناوب 

حسب الترتيب في 

المقعد أو الالئحة 

 .سمية اال

إال أن طريقة ) 

التناوب تعرضت 

لبعض االنتقادات ، 

 :العتبارات منها 

أنها  غير ممكنة  -

في حالة وجود عدد 

يتدخل كل مشارك * 

 الجماعة)أمام الجميع 

بتقديم رأي ( الكبيرة 

أو استفسار أو 

اعتراض أو تعقيب 

 ..أو إضافة 

 

مقارنة وجهات * 

 النظر المختلفة 

ال تتيح للجميع * 

إمكانية التدخل 

يهم  على إثرها )

الخجول ،والكتوم ، 

 ...( والمتردد 

 

التدخل أما م * 

جماعة موسعة 

غالبا ما يكون 

غير ) مصطنعا ، 

 ( عفوي 

عدم تحمل * 

سؤوليات الم

 ...(التسيير،التقرير)

يهندس وضعية الجلوس * 

 على شكل دائرة 

  

يقوم بدور المسير للنقا  * 

 العام 

  

يحدد المنشط المدة الزمنية * 

وذلك وفق أعداد )لكل تدخل 

 ( الراغبين في التدخل 
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كبير من المشاركين 

 . 

أنها ملزمة ، مما  -

يجعلها سلطوية 

ومنفرة في نظر 

الخجولين أو الذين 

لم تتكون لديهم 

 (أفكار بعد
 

المناقشة في 

إطار الجماعة 

 الكبرى 

Discussion 

au sein du 

grand 

groupe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المائدة المستديرة  

: 

 (table ronde ) 

يتطوع بعض  -

األعضاء في 

مناقشة موضوع ما 

 .بصوت مرتفع 

اآلخرون ال   -

يتدخلون ،ولكنهم 

يالحظون ويدونون 

 رؤوس األقالم 

 

بعد االنتهاء من  -

المناقشة يفسح 

المجال لباقي 

 األعضاء بالتدخل 

الموضوع تم تهييئه  -

من طرف 

 المتطوعين 

 

غزارة في  -

المعلومات 

والمعارف المبحوث 

 عنها 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يتحول معظم  -

األعضاء إلى 

( متلقين)مستمعين 

 نشاطاتهم  لحيث تق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

يهندس وضعية الجلوس  -

 على شكل مائدة مستديرة 

 يقوم بدور المسير للنقا   -

يحدد المدة الزمنية لكل  -

 تدخل 

 يقوم التركيب النهائي  -

 

 

 

 

 

 

 

 دورة حول المائدة 

 (tour de 

table ) 

كل عضو ينتظر  -

 دوره في التدخل 

اآلخرون  -

 يلتزمون الصمت ،

وال يقاطعون كالم 

 المتدخل 

 

تسمح للجميع  -

 بالمشاركة 

 

التدخل بكامل  -

الخوف )الطمأنينة 

من المقاطعة لم يعد 

 مطروحا

غير ممكنة في  -

حالة وجود عدد 

  كبير من المشاركين

 

هذه التقنية تبدو  -

أحيانا ملزمة 

للتدخل، وبالتالي 

منفرة لدى عدم 

الراغبين في أخذ 

 الكلمة

يهندس وضعية الجلوس  -

 على شكل مائدة مستديرة 

 

 يقوم بدور المسير للنقا  -

  

يحدد المدة الزمنية لكل  -

 تدخل بحسب عدد المشاركين

   

 يقوم التركيب النهائي  -
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 ... 

 

 . 

 

 

  : 

 

  ) 
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  ... 

  : 

 ( compétitive) 

 (coopérative ) 

 

 

 

                                                           
11 M. Said Bisbis et M. Karim Bribri , Communication et Techniques d’Animation de Groupe pour 

la promotion de la Participation Communautaire en Santé , Guide de référence A l’usage des 
professionnels de santé ,  Edition 2012 , p 36 p 52
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