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 اإلداري : األسلوب . مميزات6

 (L’objectivité)  . الـموضوعية1.6

 جماعي تنظيم هي بل وهواه مزاجه وفق يتصرف عاديا شخصا ليست العامة اإلدارة أن

 . هادف بشري

 بالطابع بعهاويط والمكانة والجدية األهمية من نوعا للمراسلة يعطي العامة اإلدارة وجود أن

 العامة المصلحة تحقيق إلى تهدف المختلفة، بأعمالها القيام خالل من فاإلدارة الرسمي،

 الفردية ةالنزع عن االبتعاد المحرر على موجزة وبعبارة كتاباتها، في ذلك يتجسد أن ويجب

 . والعواطف الحياد ويلتزم

 انتظار في ،..قراءتكم. انتظار في ،يسرني.. التحرير : عن التالية العبارات إبعاد يجب وعليه

  مسئووال...الخ بصفتي أخاطبكم لي يطيب ،ردكم...

 ،.أرجو. ،ألتمس... ،الشرف... لي ،التالية : يشرفني ... العبارات استعمال ويفضل

 يأسفني...الخ.

 :تكون أن اإلدارة على يترتب فإنه لذلك نتيجة

 1.الدستور من 23المادة  –منحازة  غير

 صحة من يتأكد أن المحرر  واجب فمن أحكامها، في بالرصانة تتحلى وأن وموضوعية،

  ومن رةاإلدا ولسمعة الغير لمصالح يسيء قد تصرف أي يأخذ أن قبل وإكتمالها المعلومات

 فعليا، تحدث كما أي حقيقتها، على االحداث سرد او الوقائع نقل أيضا الموضوعية مقتضيات

 وأفكار التدال تكريس بغية القارئ على التأثير أو ذاتية، وجهة لتوجيهها محاولة أي وتجنب

 معينة.

 والبساطة : . الوضوح2.6

 مخاطبينال األشخاص عينيه أمام يضعه أن يجب ما إدارية مراسلة بكتابة المحرر يقوم حين

 عنها برويع أفكاره يترجم أن وعليه كتب، ما مضمون إدراك مستوى في يختلفون والذين بها

 يفهم ىحت وذلك نتكلم كما نكتب فال الكالم، ضوء على الكتابة وتجنب غموض ودون ببساطة

 ولمن راسلأ من التالي : السؤال طرح يجب دائما وعليه جيدا، فهما محتواها بها المخاطبون

 ؟ أكتب وماذا أكتب

 :  يلي بما التقيد هو نجوعا وأعظم النفاذ على أقدر مكتوب بالغ أي يجعل ما ولعل

 األلفاظ تجنب موجزة وعبارات ومتداولة سهلة ألفاظ من متآلفا البالغ نص يكون أن يستحسن

 يسبب قد مما الخيال تجنب ينبغي .استعمالها بعد يشع لم التي المستحدثة والكلمات الغريبة

 في مألوفة سهلة لغة اإلدارية الرسالة لغة تكون أن يجب كما فيه وغموضا المعنى في لبسا
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 يكن لم اذ اإلداري المحرر أن بمعنى قليال منها أرقى أو والمجالت الصحف لغة مستوى

 في يرغب الذي البالغ عبر بدقة بالتعبير مطالب فإنه أساليبه وتنميق معانيه تجويد إلى مدعوا

 الدقيق. المدلول ذات اإلدارية بالمصطلحات ملما يكون وأن إيصاله،

 والدقة : . اإليجاز3.6

 وال ممل تطويل دون وذلك ممكنة ألفاظ بأقل معينة فكرة عن التعبير فن باإليجاز يقصد

 هذا ودالة كاملة تكون أن على اإلمكان قدر قصيرة جمل استعمال يجب وعليه مخل تقصير

 ألفاظا المراسلة تتضمن ال بحيث معبرة الكتابة تكون أن يجب أخر جانب ومن جانب، من

 ال وعليه التكرار تحاشي يجب كما مختلفة، لمفاهيم موجهة معاني عدة منها تفهم أن يمكن

  :أقول

 .الماضي الشهر من الثاني لليوم مراسلتكم -

 . الحالي العام من أكتوبر للرابع مراسلتكم -

 .1995أكتوبر  4بتاريخ  مراسلتكم أو 1995أكتوبر  الثاني ليوم مراسلتكم أقول : بل

 الطابع ذات الرسالة في المرفوضة الصفات من ألنها والحشو اإلطناب تجنب يجب كما

 أن يجب التي الصفة هو إذا فاإليجاز فيها، وجوده معنى كل يسوغ أن ينبغي لذلك اإلداري،

  بالمعنى. اإلخالل حد إلى يصل أن ينبغي ال المطلوب، اإليجاز لكن المحرر بها يلتزم

 جهة نراسل ان علينا كان فإذا واحد، بموضوع تنفرد أن يجب الرسالة أن إلى باإلضافة

 ميزة أن والحقيقة موضوع. لكل واحدة رسالة إفراد فينبغي متعددة، مواضيع في واحدة

 المعلومات من جملة إيراد تفرد طبيعته مثال فاالستدعاء أخرى، إلى وثيقة من تختلف اإليجاز

 بإيجاز النص يأتي أمامها للتقدم الغير تستدعي حيت فاإلدارة حولها، اإلجماع يقع أن يكاد

 : التالية بالعبارة

 يأخذ الشكل حيث من حتى  بل ......الساعة على  ...  يوم  بالحضور التفضل يرجى

 توخي طبيعتهب يفرض كالتقرير أخرى وثيقة بينما األكثر على صفحة نصف االستدعاء

 في القارئ تجنب وصيغ الفاظ انتقاء بالدقة يقصد الكاملة. الفكرة إليصال التفصيل بعض

 والعبارات المفردات اختيار على بالحرص وذلك التأويل، وسوء الداللي، االلتباس مزالق

 وعلية .مباشر بشكل الواقعة أو الحدث عن وتعبر متناهية بدقة المقصودة المعاني تفيد التي

 عن للتعبير أدقها الكلمات من يختار بحيث اإلدارية، الصياغة في التدقيق المحرر على يجب

 تعيق أو المعاني، تشويه إلى تؤدي التي الصيغ ويتجنب ذهنه، في يجول الذي المعنى

 وترتب وتوقيعا، ختما وتحمل رسمية جهة عن صادرة الوثيقة إن ويسر. بسهولة استيعابها

 من المبهمة الصيغ تفادي من البد ثم ومن الدقة التزام محررها على وجب لذلك قانونية آثار

 : قبيل

 في المؤرخة رسالتكم على بناء أو الجاري الشهر من الخامس في المؤرخة رسالتكم على بناء

 وتعزيزها 1995مارس  15في  المؤرخة رسالتكم على بناء  ـ: ب واستبدالها الماضي الشهر

 للوثيقة. دقيق لتحديد الضرورية البيانات بكل
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 : La courtoisie . المجاملة4.6

 ونجدها االحترام أشكال من شكال اإلداري األسلوب خصائص من كخاصية المجاملة تعتبر

 : مفهومان وهي اإلداري السلم احترام في بكثرة

 .المصلحية اإلدارية المراسالت ومثالها ككل بالمراسلة ترتبط حين وواسع : عام مفهوم -أ

 عبارة أو األخالقية العبارة عليها يطلق التي الخاتمة بصيغة نربطها حين : ق يض مفهوم -ب

 .الشخصي الطابع ذات اإلدارية المراسالت مثالها اللطافة، أو اللباقة االحترام

 الطيب األثر نترك حتى ومهذبة لطيفة كلمات استعمال فيجب المراسلة طبيعة كانت ومهما

 الحالة هذه مثل وفي توظيف طلب كرفض سلبي رد حالة في حتى وذلك بها المخاطب لدى

 :  التالية العبارات نستعمل

 يبدو ،الحكمة... من ليس انه أرى، اآلن.. متعذرا لي يبدو، الحال... في يمكنني ال ،يؤسفني...

 وأما للغاية، سيئا خبرا تحمل الرسالة كانت إذا  إلى "يؤسفني" بالنسبة المالئم. غير من لي

 قررت مجاملة : لقد عبارة بدون تبدأ أن فيستحسن السوء في ذلك دون الخبر كان إذا

 . التقنية بمصالحكم استعانتنا إيقاف مؤسستنا

 مستخدميه أحد إلى مدير من ترد كأن :   أسفل إلى أعلى من موجهة الرسالة كانت إذا أما

 سارا خبرا تحمل كانت إذا يسعدني لي، مثل : يطيب بديلة عبارات نستعمل الحالة هذه وفي

 الحاالت في االستهاللية العبارات بدون تبدأ أن مثال. ويستحسن إليه المرسل ترقية مثل

 وجود إلى قضية... باإلضافة في التحقيق لجنة في عضوا تعيينكم تقرر لقد : مثل  األخرى

 :  يلي ما في ونجيزها أخرى مميزات

 أو المبتذلة أو العامية أو الموضوعية غير العبارات وكل األلفاظ لكل مكان ثمة ليس: التجرد

 بالجدية يتسم أن يجب الصوتي النسق وحتى بل اإلداري، األسلوب في لالنفعال المثيرة

 والرسمية

 الوظيفة بتقلد قانونا تسمح ال شهادته أن غير وظيفة طالبا إدارية لجهة شخص تقدم فإن

 أو التعامل في شدة على ينطوي بأسلوب اإلدارية الجهة عليه ترد ان ينبغي فال عنها المعلن

 : تقديم ودون التالية العبارة له تكتب كأن التعبير في صالبة

 : التالية وبالعبارة بلطف ترد الوظيفة. بل لهذه أهال لستم

 المسابقة إلعالن وطبقا انه إبالغكم يؤسفنا لمنصب...  بتاريخ... توظيفكم طلب على ردا

 المذكورة... للوظيفة بالترشح يسمح ال مؤهلكم فإن المنشور

 أعلى هو من إلى درجةاألدنى  الموظف منأي  عليا جهة إلى موجهة المراسلة كانت وإذا

 والمرؤوس الرئيس بين الصلة بعبارات الوثيقة تطعيم على اكثر الحرص وجب درجة، منه

 : مثل المناسبة العبارات وإختيار .اإلداري ومركزه سلطته وتراعي اإلداري
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 .بإعالمكم اتشرف -

 .كبير بإهتمام سجلنا -

 .إعالمكم يسعدني -

 .والتقدير الود عبارات أسمى بقبول تفضلوا -

 خارج من ألشخاص الموجهة الخارجية المراسالت على المجاملةأسلوب  يقتصر وال

 أنه شك ال طويلة ولمدة اإلدارة جهة إشعار دون منصبه عن يتخلى الذي فالموظف اإلدارة،

 عبارات على تحتوي مراسلة بتوجيه منه اإلنتقام ينبغي ال ذلك ورغم كبيرا خطأ إرتكب

 .العمل عالقة في الضعيف الطرف بإعتباره قيمته من التقليل شأنها ومن إستفزازية

 أنكم عبارة أو كبير خطأ إرتكاب لىع أقدمتم أنكم أو يغتفر ال خطأ إرتكبتم لقد له نكتب كأن

 الدول بوظائف تستهزئون أنتم عبارة أو العقوبات، ألشد وستتعرضون الداخلي النظام خالفتم

 والمستفزة. الجارحة العبارات من وغيرها

بتاريخ... األعضاء  المتساوية اللجنة على سيعرض ملفكم أن إبالغكم كاآلتي: يؤسفنا العبارة

 ... من ... إلى الفترة في عذر دون لتغيبكم نتيجة وهذا

 الرد المستحسن من مشروعيتها رغم الطلبات بعض تلبية اإلدارة وسع في يكن لم وإن

 : اآلتية بالعبارات

 او المناسب الوقت في ألتوانى سوف رغبتكم سجلت الحالية الظروف او الحاضر الوقت في

 مثال. مقبلة عملية بمناسبة أو الظروف تسمح عندما

 


