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 ملخص الدراسة باللغة العربية
 

إلى التعرف على واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية  هدفت الدراسة
اليومية، للوقوف على مدى تطبيقها لألسس النظرية، واألساليب العلمية في إعداده، وتنفيذه، 
وكتابته، إضافة إلى التعرف على السمات العامة لمحرري فن الحديث الصحفي، والمعايير التي 

ية الحديث الصحفي ومدى إفادتهم من أدوات وتكنولوجيا تؤثر في اختيارهم لموضوع، وشخص
 االتصال والمعوقات التي تعوق عملهم ومقترحاتهم لتطويره.

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت منهج المسح، وفي إطاره أسلوبي 
طاره تحليل المضمون، ومسح أساليب الممارسة، وكذلك منهج دراسة العالقات المتبادلة، وفي إ

أسلوب المقارنة المنهجية، وشملت عينة الدراسة الصحف الفلسطينية: القدس، والحياة الجديدة، 
 (48)م، وجرى اختيار 2016/6/31إلى  2015/7/1وفلسطين وامتدت عينة الفترة الزمنية من 

عددًا من كل صحيفة معتمدة العينة العشوائية المنتظمة، بأسلوب األسبوع الصناعي، أما عينة 
محرري األحاديث الصحفية )القائم باالتصال( فأخذت الباحثة بنوع العينة المتاحة، وتكونت من 

( محررًا، وتم جمع بيانات الدراسة من خالل أداتين هما: استمارة تحليل المضمون، 43)
 وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج أهمها:    ،وصحيفة االستقصاء

فن الحديث الصحفي، فجاءت صحيفة فلسطين في المرتبة األولى تباين اهتمام صحف الدراسة ب
(، وأخيرًا صحيفة الحياة الجديدة، 32.1%(، تالها صحيفة القدس بنسبة )39.5%بنسبة )
(، وحظيت 41.8%(، وتصدر الحديث الخبري، أنواع األحاديث بنسبة )28.4%بنسبة )

على المرتبة األولى، بنسبة الموضوعات السياسية لألحاديث الصحفية في صحف الدراسة 
 ةديث الصحفياحاأل أن محرري  الدراسة ، ثم االقتصادية، كما كشفت( تالها الرياضية%41.0)

الموضوع  ارتباط :ضوع وشخصية الحديث أهمهابمعايير مختلفة عند اختيارهم مو  ون يتأثر 
يات باألحداث الجارية، وارتباط الشخصية بموضوع الحديث، كما أنهم يفضلون الشخص

 التي تتسق مواقفها مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة.وكذلك المتعاونة، 
 وخرجت الدراسة بعدة توصيات أهمها:

زيادة المساحة المخصصة لفن الحديث الصحفي ونشره يوميًا، وإنشاء قسم خاص به، واالهتمام 
متصلة  أجنبيةإجراء أحاديث مع شخصيات عربية، وإسالمية، و و بالموضوعات المختلفة له، 

مات الكافية عن الموضوع والشخصية، االهتمام بجمع المعلو بالشأن الفلسطيني وقضاياه، و 
  ، واالهتمام بالحديث االلكتروني. تصال الحديثة في انتاج األحاديثاإلفادة من تكنولوجيا االو 



 ت
 

Abstract 

The study aimed to identify the reality of the journalistic interview in the 

Palestinian daily newspapers to determine the extent to which they apply the 

theoretical principles and the scientific procedures in its preparation, implementation 

and writing. In addition, the study attempted to identify the general traits of the 

editors of the journalistic interview, the criteria that influence their choice of the 

topic and the interviewee, the extent of editors’ benefit from the communication tools 

and technologies, the obstacles that impede their work and their proposals for the 

journalistic interview development. 

The study, which is a descriptive research design, used the survey approach, 

within whose framework the two methods of content analysis and the survey of 

journalistic practices were used. It also used the method of reciprocal relationships, 

within whose framework the methodical comparison was used. The study sample 

consisted of the following Palestinian newspapers: Al-Quds, Al-Hayat Al-Jadeedah 

and Falasteen. The time sample extended from (1/7/2015) to (30/6/2016). Forty-eight 

issues were chosen from each approved sample newspaper using systematic random 

sampling following the industry week. As regards the sample of the editors of the 

journalistic interviews (the interviewer), its selection was based on convenience 

sampling and consisted of (43) editors. The study data were collected using two 

tools: a content analysis card and a survey form. The study concluded with several 

findings, the most important of which were as follows: 

The study newspapers’ attention to the art of journalistic interview varied. 

Falasteen Newspaper was ranked first with a percentage of (39.5%), followed by Al-

Quds Newspaper with a percentage of (32.1%), and last came Al-Hayat Al-Jadeedah 

Newspaper with a percentage of (28.4%). The news interview was ranked first 

among all other types of interviews with a percentage of (41.8%), while the political 

topics of the journalistic interviews in the study newspapers were ranked first with a 

percentage of (41.0%) followed by sports and economic interviews. The editors 

journalistic interview were influenced by different criteria when choosing the topic 

of the interview and the interviewee. The most important of these criteria were the 

connection of the topic with the ongoing events and the interviewee’s connection 

with the topic of the interview. Editors also preferred the collaborating interviewees 

whose positions were consistent with the political and intellectual orientation of the 

newspaper. 

The study concluded with several recommendations: 

Increasing the space devoted to the journalistic interview, publishing it on a daily 

basis, establishing a special section for it, paying attention to the various topics, 

increasing interest in conducting interviews with Arab, Islamic and foreign people 

connected with the Palestinian affairs and issues. Additionally, paying attention to 

the collection of adequate information on the topic and interviewees, and selecting 

interviewees based on their close connection with the topic, and their ability to enrich 

the interview with information. Furthermore, making use of modern communication 

technology in the production of journalistic interviews as well as paying attention to 

the electronic interview. 
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ْاءُ   ْاإِلهد 

 

 :أهدي دراستي

لتراني في هذا لم تمهلها الدنيا و  ،المسلمة الصالحة عدتني وعلمتني كيف تكون المرأة أ من إلى 
 اً المقام الذي تمنته دوم

 .أم محمد" ثريا اسماعيل"  أمي رحمها هللا

 من يغمرني بحبه ودعائه وعطائه الفياض، درة قلبي ومعنى وجودي إلى

 .أبو محمد سعدة"أبو " علي  أبي
إلى مهجة قلبي وسر سعادتي ونبع ، إلى من شاركني الحياة بحلوها ومرها، ووقف بجانبي

  ساكن قلبي فرحي،
 .أبو أحمد "محمد" زوجي    

 بدي ونبض قلبيفلذات ك  إلى من استحقت ألجلهم الحياة، 

 حمد، وحسن.أ ،نوران ،أولدي: نور
 إلى من يجري حبهم في عروقي ويلهج بذكراهم فؤادي

 .أخواتي الغاليات، ،إلى الثريات و، ،، محمد وحسن،ي  ،، حبيب  ي  أخو  
 

 

 هذا الجهد المتواضعإليكم جميعاً أهدي 
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 وتقدير   شكر  
 

اِإِن ا] اِلما و ِإْن ل ْم ت ْست ِطْع  ،و ِإْن ل ْم ت ْست ِطْع ف أ ِحبَُّهمْ  ،ف ِإْن ل ْم ت ْست ِطْع ف ُكْن ُمت ع لِ ماا ،ْست ط ْعت  ف ُكْن ع 
ْبِد اْلع ِزيز[ ف ال ت ْبغ ْضُهمْ    . (1) ُعم ر  ْبن  ع 

أن يسرت لي ربي وأشكرك على أحمدك  فيه، مباركاً  طيباً  كثيراً  اللهم لك الحمد حمداً 
 .إتمام هذه الدراسة على الوجه الذي أرجو أن ترضى به عني

 ،هذه الدراسةلثم أتوجه بالشكر إلى من رعاني طالبة في برنامج الماجستير، ومعدة 
أستاذي ومشرفي الفاضل األستاذ  ،لعلم الغزير، والعطاء الالمتناهيصاحب الخلق الرفيع وا

مذ كان ى الباحثة والدراسة عل -بعد هللا تعالى -الفضل الدكتور: جواد راغب الدلو، الذي له
 ة، وتوجيهاته الرشيدةدع عنوانا وفكرة إلى أن صار رسالة، من خالل مالحظاته السديالموضو 

 .سأظل شاكرة ومقدرة وبارة له ما حييتو ، فله مني الشكر كله والتقدير والعرفان ،القيمة
 حسن أبو حشيش والدكتور أحمد زارع، توروأتوجه بالشكر والتقدير إلى األستاذ الدك

 .وإبانة مواطن قصورها ،بقبول مناقشة رسالتي، فهم أهٌل لتهذيب نتوءاتها لتفضلهم علي  
واإلعالم ويوجب على االعتراف بالفضل أن أشكر األساتذة الفضالء في قسم الصحافة 

ة اإلعالم بجامعة ألساتذتي في كلي موصول، والشكر على تدريسهم ليبالجامعة اإلسالمية 
 ، أخص بالذكر/ األستاذ الدكتور ماجد تربان، عميد الكلية.األقصى

جامعة األزهر بدولة مصر في لألساتذة األكارم في قسم الصحافة واإلعالم  أيضاً والشكر 
عبد العظيم والدكتور  ،حمد الناغيأوالدكتور السيد  ،عبد الصبور فاضل رالدكتو  وهم: ،الشقيقة

 ومالحظاتهم القيمة.تهم، يهاخضر على توج
وأجد لزامًا أن أعرب عن وافر شكري وتقديري إلدارة كلية مجتمع األقصى ممثلة في 

وتخفيفه أعبائي  ،ه لي طوال فترة دراستيتدناسمعلى  ،األستاذ الدكتور ناصر العبادلةعميدها 
بالذكر زميلي  أخص ،في العمل تفرغًا للدراسة، والشكر موصول لزمالئي، وزميالتي بالكلية

فقد وجدت لطالبي وطالباتي  وامتناني حبيى تقديم خالص وال أنس ،وأخي األستاذ/ عالء عيد
 فترة دراستي. طيلة عندهم الحب والدعم النفسي والمعنوي 

 .وختامًا، إن أصبت فمن هللا وإن أخطأت فمن نفسي
الباحثة                                 

    رانية علي أبو سعدة

                                                           

 (.3/398)مجبن جوان، المعرفة والتاريخ  (1)
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 :مقدمة
الفكري اليومي الالزم لتنوير عقول الناس باطالعهم على مجريات  الغذاء   تعد الصحافةُ 

 ،واألدبية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،األحداث والمعارف عبر تناولها شئون الحياة السياسية
والعالم  ،وأمتهم ،مجتمعهمتي تجري في محيط األحداث ال الجمهورفالصحافة تنقل إلى  وغيرها،

 تكوين اآلراء حول الشئون الجارية. أجمع كما تساعد الجمهور في
 صيغٌ و  ،معينةٌ  وظائفُ  لكل منها تحريرية   وقوالب   وتتكون الصحافة المطبوعة من أجناس   

قائع وتفسر الو  ،، وتعكس الواقع بشكل مباشر وواضح وسهلتعبيرية تتالءم وفنيات كل فن
 .(1)والرأي والتفسير ،وتتضمن التقويم والتحليل ،واألحداث

فهو محبب  ،وأكثرها استهواًء للقارئ  ،ويعد الحديث الصحفي من ألمع الفنون الصحفية
وكبيرة لها مكانتها في  ،إلى شخصية مهمة االصغاءفرصة  ألنه يتيح لهمإلى نفوس القراء 

 الحديث الصحفيأهمية و رح به لمندوب الصحيفة، االطالع على ما تصيحبون  ،الحياة العامة
شهرته، وهذا ال يعني أن الحديث الصحفي ال يؤخذ إال و  ،تبعًا ألهمية صاحب التصريح تزداد
احدى األجناس الصحفية  ، وهو(2)عاديين اً أشخاص وبارزة بل قد يكونوا ،شخصيات مهمةمن 

قل المعلومة، ويقدم الرأي ووجهة المهمة حيث يجمع مهام الفنون الصحفية األخرى، فهو ين
يستهوي  وهو ،النظر، ويشرح ويحلل المشكلة ويوضح القضايا باإلضافة الى التسلية واالمتاع

أو مادة جافة بل يجد نفسه  ،القراء لما فيه من ذاتية تشعر القارئ بأنه ليس أمام حقائق مجردة
 ألنها ،ية تعطي حياة للموضوعالتي ترد على لسان شخص أمام إنسان يبادله الحوار فالكلمة

 توحي بأن الشخصية التي أجري معها الحديث تتحدث مع كل قارئ بشكل منفرد.
نوع خاص في الصحفي،  وصفات من المهارة،قدرًا كبيرًا من  الصحفي الحديث ويتطلب

ويسجل كل ما يجري  ويستجيب، ويتحرى، ويراقب،عليه أن يصغى للمتحدث  ذإ يجريه،الذي 
واستخدام األساليب  والتحرير، والصياغة، االعداد،ثم يحتاج إلى مهارة في  احد،و في وقت 

لذا  األخيرة،لوحظ عدم اهتمام الصحفيين فيه بالفترة  مرٌ وهو أ وصياغته، كتابته، الحديثة في
وما هو مجسد على  وكتابته، إلعداده،واألسس العلمية  النظرية،نجد فجوة بين الجوانب 

نهض بهذا الفن المحبب الى وتقديم مقترحات ت ،واقعها يتطلب تشخيص وهذ الصحف،صفحات 
  القراء.

                                                           

 (.53ة الصحفية )ص( عبد الجبار، أيديولوجيا الكتاب1)
 (. 12ص ) ( الحسن، المقابلة والتحقيق الصحفي2)
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 ،واألحداث المهمة التي تحتاج الى نقل يعج بالقضاياأن المشهد الفلسطيني  المعلومومن 
كثيرًا ما  باعتباره للقيام بهذا الدور، فن الحديث الصحفي وايضاح، ويبرز ،وتفسير ،وتحليل

يجيب على كثير من األسئلة التي تشغل بال الناس في ما يعبرون عنه يحمل مادة اخبارية و 
 فيهاوكثيرًا ما يتضمن الرأي الفاصل في مسألة يتلهف العالم على معرفة الرأي  الساعة،بأحداث 

(1)
. 

ويالحظ في اآلونة األخيرة، أن الحديث الصحفي أصبح يحتل مركزًا متأخرًا بين فنون 
من حيث المساحة التي  والمقال، والتحقيق، للخبر،في مرحلة تالية  فهو يأتي األخرى،التحرير 

وعلى سبيل المثال تقتصر األحاديث الصحفية  اليومية،يشغلها على صدر صفحات الصحف 
في صحيفة األهرام المصرية على األحاديث الخفيفة الفنية والرياضية، و مجلة النيوزويك 

 .(2)يث واحداالمريكية ال تنشر في العدد أكثر من حد

اليومية  وتأتي هذه الدراسة لتقييم واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية
 ،وكتابته إعداده،في العلمية  النظرية األساليبب مدى التزامهاى لوالتعرف ع مكانته،للوقوف على 
في الصحف  األحاديث الصحفيةالتي تتناولها والشخصيات  ،الموضوعاتة طبيع والكشف عن 

 االشكالياتوكذلك  ،وصياغته ،لضعف في إعدادهوا ،القوة جوانبو  ،لفلسطينية اليوميةا
 .وكتابته واجراؤه، في اعداده والصعوبات التي تواجه الصحفيين

 

                                                           

 (.8ص  ) فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية ،( الدلو: جواد1)
 (.214ص  ) تحرير وكتابة التحقيقات واألحاديث الصحفية ،( نصر وعبد الرحمن2)



 

 

 

 

 

 
 

 الفصل األول 1
 اإلطار العام للدراسة

 

 



 

 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة

 

 سة وهي:يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدرا

 أواًل: أهم الدراسات السابقة
 ثانيًا: االستدالل على المشكلة

 مشكلة الدراسة ثالثًا:
 أهمية الدراسة رابعًا:

 أهداف الدراسة خامسًا:
 تساؤالت الدراسة سادسًا:
 اإلطار النظري للدراسة سابعًا:
 نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها ثامنًا:
 : مجتمعا الدراسة وعينتيهماتاسعاً 

 القياسعاشرًا: وحدات التحليل وأسلوب 
 الحادي عشر: إجراءات الصدق والثبات

 الثاني عشر: األساليب اإلحصائية المستخدمة 
 الثالث عشر: المفاهيم األساسية للدراسة

 الرابع عشر: تقسيم الدراسة
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 الفصل األول

 اإلجراءات المنهجية للدراسة

 

 أهم الدراسات السابقة: أولا: 
للتراث العلمي في مجال فنون التحرير الصحفي، رصدت  استجالءلباحثة بعمل قامت ا

وبناء عليه تم  خالله مجموعة من الدراسات السابقة في فنون التحرير الصحفي المختلفة،
 تقسيمها إلى محورين على النحو التالي:

 دراسات فنون التحرير الصحفي المختلفة عدا الحديث الصحفي: -أ
 .(1) (2016) السويركيدراسة  (1

إلى التعرف على واقع تطبيق القصة الخبرية في الصحافة الفلسطينية،  الدراسة هدفت
والتعرف على سبل تطورها ومعوقات ممارستها من وجهة نظر الصحفيين الممارسين لهذا الفن 

 أسلوبا وفي إطاره ،الصحفي، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية واستخدمت منهج المسح
وحللت الدراسة أعدادًا من صحفيتي القدس والرسالة  ،ومسح أساليب الممارسة ،مون مسح المض

تاب القصص الخبرية، من ك  ( قائمًا باالتصال 17وأجرت الباحثة مقابالت مع ) ،ومجلة السعادة
 -أهمها:  ،النتائج يد منلعدالى اوتوصلت الدراسة 

ن حيث عدد القصص تصدرت صحيفة القدس المرتبة األولى بين صحف الدراسة م .أ
 الخبرية، ثم صحيفة الرسالة، ثم مجلة السعادة.

استخدمت مجلة السعادة الصور بنسبة هي األعلى، في حين كانت صحيفة الرسالة األكثر  .ب
 تنوعًا في موضوعات وأنواع القصة الخبرية.

لفن القصة الخبرية اهتمام مؤسساتهم بنشر القصة  عدينمن الصحفيين الم 64.7%أكد  .ج
 للقصة الصحفية في الصحافة الفلسطينية. اً منهم مستقباًل زاهر  76.5% ع  وق  رية، وت  الخب

 
 
 
 

                                                           

 ( السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية.1)
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 .(1) (2015) الدلو: نوردراسة  (2

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد 
والقيم  بالصحافة الفلسطينية من خالل رصد أهم قضايا الفساد التي تعرضت لها صحف الدراسة

وأبرز المصادر التي اعتمدت عليها  ،والجهات المستهدفة والحلول التي قدمتها ،المتضمنة فيها
 وفي اطاره أسلوبا ،منهج المسح تالصحف، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية واستخدم

وكذلك منهج دراسة العالقات المتبادلة وفي اطاره  ،تحليل المضمون ومسح أساليب الممارسة
ت عينة الدراسة الصحف الفلسطينية: الحياة الجديدة: فلسطين، سلوب المقارنة المنهجية وشملأ

 أهمها: ،النتائج يد منلعدا الى وتوصلت الدراسة الرسالة ومجلة السعادة.

إذ بلغ عدده في صحيفة الرسالة  ،تباين اهتمام صحف الدراسة في التحقيق الصحفي .أ
( تحقيقًا، 36، وفي صحيفة الحياة الجديدة )( تحقيقاً 70) ( تحقيقًا، وفي مجلة السعادة100)

 ( تحقيقًا.31وفي صحيفة فلسطين )
هي قضايا الفساد اإلداري ثم  ،اهتمامهاصحف الدراسة  أولتهاأولى قضايا الفساد التي  .ب

 االجتماعي ثم المالي وأخيرًا السياسي.
لى صعوبة إضافة إالية، ملة من الضغوط االجتماعية والمهنية والميتعرض الصحفيون لج .ج

 قتصادية. االو  ،سياسيةوالجتماعية، االفساد القضايا تغطية بعض 
 

 .(2) (2015) الشرافيدراسة  (3

 ،الفلسطينية هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع الصحافة االستقصائية في الصحف
ن والتعرف على االشكاليات التي تواجه الصحفيي ،وذلك من خالل رصد وتحليل واقعها

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية  وسبل النهوض بها وتطورها، ،االستقصائيين في عملهم
ومسح أساليب الممارسة وكذلك  تحليل المضمون  أسلوبا طارهإواستخدمت منهج المسح وفي 

المقارنة المنهجية والدراسات االرتباطية وشملت  أسلوبا طارهج دراسة العالقات المتبادلة وفي إمنه
 يد منلعدالى افلسطين والرسالة، وتوصلت الدراسة  نة الدراسة صحف: الحياة الجديدة،عي
 أهمها: ،ئجنتاال

                                                           

( الدلو: نور, دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية 1)
 مقارنة.

 .( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية: دراسة ميدانية وتحليلية مقارنة2)
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صحيفة الحياة الجديدة أكثر من صحيفتي فلسطين والرسالة في التحقيقات  اهتمت .أ
 االستقصائية سواء من حيث العدد أو مساحة الصفحات.

 ئي في تحقيقاتها.استخدمت غالبية صحف الدراسة االسلوب االستقصا .ب
كشفت الدراسة أن غالبية الصحفيين حصلوا على دورات تدريبية متخصصة في مجال  .ج

 التحقيقات االستقصائية.
 

(1) (2015) الهيدبيدراسة  (4
. 

 هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى حضور القضية الفلسطينية في المقاالت االفتتاحية
، والتعرف ها نحو القضية الفلسطينيةاتجاهاتد في صحيفة القدس اللندنية، والعمل على تحدي

والرموز السياسية  ،واالشارة ،اإلقناعيةعلى أهم مضامين المقاالت االفتتاحية، وكشف االساليب 
ب واستخدمت منهج المسح، وفي اطاره اسلو  ،وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية ،فيهاالواردة 

واستندت  ،2013/حزيران  30حتى  ،2012انحزير /1الدراسة من وامتدت  ،تحليل المضمون 
 ،النتائج يد منلعدالى اواألجندة، وتوصلت الدراسة  ،ر االعالميةطعلى نظريتي تحليل اال

 أهمها:

عضوية فلسطين في األمم المتحدة، ثم بالتنديد المصري باهتمت المقاالت االفتتاحية  .أ
لخليجي للعدوان االسرائيلي على لالحتالل االسرائيلي لألراضي الفلسطينية، ثم بالتنديد ا

 سوريا.
تصدر الموقف االسرائيلي المعارض للوضع االيراني المواقف الدولية في افتتاحيات  .ب

 صحيفة الدراسة، ثم التأييد االمريكي لالحتالل االسرائيلي.
حصلت داللة االحتالل على النسبة األعلى من حيث الرموز والدالالت السياسية الواردة  .ج

 يات صحيفة الدراسة، ثم داللة السالم.في افتتاح
 

 .(2) (2013) جونيدراسة  (5

 ،هدفت الدراسة إلى التعرف على سمات فن التقرير الصحفي في الصحافة العراقية
التقرير مشابهًا للفنون الصحفية األخرى، وإثبات أنه فن  ومعرفة األسباب التي أدت إلى كتابة

                                                           

صحيفة القدس العربي اللندنية: دراسة  ( الهيدبي، القضية الفلسطينية في المقاالت االفتتاحية في1)
 .2012-2013تحليلية

( جوني، سمات التقرير الصحفي في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية لصحيفة المشرق للمدة من 2)
 (.214-7/182)ع 2013/2/1ولغاية  2.13/1/1
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ن الفنون األخرى، وتنتمي الدراسة إلى البحوث مستقل بذاته، وأنه يختلف كل االختالف ع
صحيفة عينة من الوصفية واستخدمت منهج المسح وفي اطاره اسلوب تحليل المضمون وذلك ل

 أهمها: ،يد من النتائجلعدالى االمشرق العراقية، وتوصلت الدراسة 
 للقراء. حصلت التقارير االجتماعية على المرتبة األخيرة على الرغم من أهميتها بالنسبة .أ

 كان للتقارير السياسية النسبة األكبر من مجموع التقارير في صحيفة الدراسة. .ب
كتب التقرير الصحفي بطريقة التحقيق الصحفي ويعد ذلك دليل على عدم مهنية بعض  .ج

 كتاب التقارير الصحفية.
 

 .Sullivan (2013) (1)دراسة  (6

الواليات المتحدة األمريكية، هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التقرير الصحفي في 
ومدى تطوره عبر الزمن، والتطرق إلى بعض المواضيع ذات الصلة، مثل التمويل المالي 

التي تعوق نجاح التقرير الصحفي، المعايير والظروف المحيطة الحكومي والخاص، 
وتنتمي سالمة الصحفيين والتهديدات التي تواجههم، و واألخالقيات المتعلقة بالتقرير الصحفي، 

 المضمون تحليل  وفي اطاره اسلوب ،واستخدمت منهج المسح ،الدراسة الى البحوث الوصفية
مستخدمة أداة   ،لتقارير حكومية، صحف أكاديمية وقانونية، مواقع إلكترونية، ومقاالت إخبارية

، اً الميإع اً ، ومختصاً استقصائي اً ( صحفي30أكثر من )البريد االلكتروني مع و تلفونية ال المقابلة
 أهمها: ،وتوصلت  الدراسة إلى العديد من النتائج

، فالناس هناك ال ال يوجد تمويل مالي كافي لتطوير الصحافة االستقصائية في أمريكيا .أ
 لكنهم يحترمون الصحافة.و لشئون الدولية، يهتمون كثيرًا با

مج للصحفيين االستقصائيين، ويجب إخضاعهم أكثر لبرا ال يوجد تدريب عملي كاف   .ب
 تدريبية.

التي حفيين من عناصر الجريمة المنظمة القليل من مراكز التحقيق لديها برامج لحماية الص .ج
 قد تالحقهم.

 

 
 

                                                           

(1) Sullivan, Investigative Reporting in Emerging Democracies: Models, Challenges, 

and Lessons Learned. 



9 
 

  .(1) (2012) ترباندراسة  (7

هدفت الدراسة إلى التعرف على فن التقرير الصحفي في المواقع االخبارية االلكترونية 
 ،ومدى مطابقتها لألسس الفنية والعلمية الفلسطينية وذلك من خالل الكشف عن أسس كتابته

مي الدراسة إلى وكذلك التعرف على مدى استفادة المواقع من إمكانيات النشر االلكتروني، وتنت
تحليل المضمون وكذلك منهج  اسلوبفي اطاره استخدمت منهج المسح و البحوث الوصفية و 

ة وشملت عينة الدراسة التحليلية دراسة العالقات المتبادلة وفي إطار اسلوب المقارنة المنهجي
 على موضوعات التقرير الصحفي في المواقع االخبارية باستخدام العينة العشوائية المنتظمة، 

 أهمها: ،نتائجال يد منلعدالى اوتوصلت الدراسة 

% أما األنواع األخرى 74.05 بنسبةالمواقع االخبارية االلكترونية بالتقرير االخباري  اهتمام .أ
 % ومثلت مزيج من أنواع التقارير مجتمعة.17.56فكانت نسبتها للتقرير 

% من 37.4التقارير السياسية في المرتبة األولى من حيث االهتمام وبنسبة بلغت  جاءت .ب
 مجموع التقارير المنشورة.

% ثم 68.7مواقع الدراسة في استقاء تقاريرها على مندوبيها بالدرجة األولى وبنسبة  اعتمدت .ج
 %.6.11ن بنسبة % ثم المراسلي7.63ة بنسبة محليالصحف ال

 

  .(2) (2011)ساعد دراسة  (8

هدفت الدراسة إلى التعرف على االثر الذي أحدثته تكنولوجيا االعالم واالتصال في 
وكذلك معرفة أثر التكنولوجيا على التحرير الصحفي االخباري من  ،تطور الصحف الجزائرية

 إلى البحوثالدراسة  تنتميوأساليب نشرها واخراجها و  ،حيث بنية األنواع الصحفية االخبارية
دية من عينة عمأسلوب تحليل المضمون وشملت  اطاره،منهج المسح وفي الوصفية واستخدمت 
، البالد والنهارو  والشروق واليوم وليبرتي والجمهوريةوطن الخبر وال :هيالصحف الجزائرية 

 ا:أهمه ،النتائج يد منلعدالى اوتوصلت الدراسة 
حيث توفير بعض الوسائل مثل الدراسة من تطور االستخدامات التكنولوجية في صحف  .أ

 .غيرهاالحواسيب والفاكس واالنترنت و 

                                                           

 (.1-33 /2/ع  16)مج المواقع االلكترونية االخبارية  ( تربان، فن التقرير الصحفي في1)
( ساعد، التحرير الصحفي االخباري في الصحافة الجزائرية المكتوبة: دراسة في العوامل المؤثرة، التطور 2)

 (.253-264 /11التكنولوجي أ نموذج. )ع
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اتجهت بعض الصحف إلى نظام األرشفة االلكترونية وهي سابقة في حياة الصحف في  .ب
 الجزائر.

االخباري على مستوى التحرير الصحفي المواقع االلكترونية للصحف  منطغى النقل  .ج
 خاصة في األخبار.

 .hediwaI  (2011) (1)دراسة  (9

)نيوز ستارت  هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الصحافة االستقصائية في صحيفتي
 ،الصادرتان باللغة االنجليزية بماليزيا( Star)ستار  وصحيفة (News Starait Times تايمز

حقيقات االستقصائية ونوعها والتقنيات وذلك من خالل معرفة حجم اهتمام الصحيفتين بالت
صفية واستخدمت منهج و المستخدمة في جمع المادة وكتابتها، وتنتمي الدراسة إلى البحوث ال

المسح وفي إطاره اسلوب تحليل المضمون ومنهج العالقات المتبادلة وفي إطاره المقارنة 
وتطبيق  2005وحتى سبتمبر  2004وطبقت الدراسة التحليلية في الفترة من أكتوبر  ،المنهجية

 أهمها: ،النتائج يد منلعدا الى ( صحفيًا ماليزيًا، وتوصلت الدراسة50استبيان على )
إذ  ،أكثر من صحيفة ستار بنشر التحقيقات االستقصائية نيوز ستارت تايماهتمت صحيفة  .أ

  تحقيقات. 7والثانية  ،تحقيقات 10نشرت 
تحقيقات االستقصائية نتيجة القيود المفروضة أكد الصحفيون وجود صعوبات في إجراء ال .ب

 على حرية الصحافة في ماليزيا.
في قلة  رئيسيٌ  تستغرق التحقيقات االستقصائية فترة طويلة في اإلعداد ويعد هذا سببٌ  .ج

 .عددها في صحف الدراسة
 

 .(2) (2010) دراسة خضير (10

لعمود الصحفي في هدفت الدراسة إلى التعرف على المضامين واألفكار التي تناولها ا
جريدة المدى العراقية وتغطيته للموضوعات والقضايا المختلفة في المجتمع العراقي، والوقوف 
على النهج العام للجريدة في ضوء الموضوعات التي تضمنتها أعمدة الرأي، وتنتمي الدراسة إلى 

لمضمون سلوب تحليل اأره تم استخدام اطلوصفية واستخدمت منهج المسح وفي إالبحوث ا

                                                           

(1) Ihediwa, Journalism in Malaysia: A study of two English Language News Paper ) 

V. 5/ 193-197). 
 م1-2010/4/30(خضير، مضامين العمود الصحفي في جريدة المدى: دراسة تحليلية ألعمدة الرأي من 2)
 (.155-170  /12ع )
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سلوب الحصر الشامل لتحليل موضوعات أعمدة الرأي في جريدة المدى، أواعتمدت على 
 وتوصلت الدراسة الى العديد من النتائج، أهمها:

قامت الجريدة بتغطية القضايا التي تتصل بالمجتمع العراقي بشكل عام والمواطن العراقي  .أ
 نية.بشكل خاص واهتمام واضح بالموضوعات السياسية ثم األم

تشابهت أغلب األعمدة الصحفية في السرد ولوحظ غياب الكتاب المتخصصين في هذا  .ب
 المجال.

يوجد في جريدة المدى باإلضافة إلى عمود يومي ثابت على الصفحة الثانية، عمود يومي  .ج
 ثابت آخر ولكن بشكل أفقي على الصفحة الثالثة وهو أسلوب جديد لكتابة العمود الصحفي.

 

 .(1) (2010)دي المقدادراسة  (11

 الصحفي، المقال لفنهدفت الدراسة إلى تقديم توصيف لقواعد وشروط الكتابة الصحفية 
، مافي أسلوب كتابتهاالتجاهات الجديدة  معووضع توصيات تنسجم  واالفتتاحي،العمودي 

وفي اطاره أسلوب تحليل  ،واستخدمت منهج المسحوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، 
مقاالت صحفية لبعض  نشرتالزمان البغدادية التي  صحيفة الدراسة علىواقتصرت  ،مون المض

 أهمها: النتائج يد منلعدالى ا الُكتاب لسنوات عديدةـ وتوصلت الدراسة

مت بصلة لشروط وقواعد المقالة االفتتاحية أو العمود الصحفي توجدت مقاالت صحفية ال  .أ
 وهي صنف جديد من المقاالت.

االت الصحفية بصحيفة الدراسة مثقفون ال يعملون في المجال الصحفي، علمًا كتب المقي .ب
 بأنهم يتمتعون بثقافة عالية ولغة جيدة.

مودي عن شروط وقواعد المقالة االفتتاحية ورصدت لف قواعد وشروط كتابة المقال العتخت .ج
 أساليب جديدة في الكتابة تعد مقبولة علميًا واجرائيًا ومهنيًا.

 .(2) (2010)زاوي الغدراسة  (12

 ،العراقيةهدفت الدراسة إلى التعرف على موضوعات العمود الصحفي في جريدة الصباح 
 ،التي حدثت في الفنون الصحفية عامةالتغيرات  صدلر  ،هامرور خمس سنوات على صدور بعد 

                                                           

 (. 130- 9/117)ع  المقال العمودي( المقدادي، اتجاهات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية: 1)
 
: دراسة 2008/12/31ولغاية  12/1( الغزاوي، موضوعات العمود الصحفي في جريدة الصباح للمدة من2)

 (.227-242 64/تحليلية )ع 
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وفي  منهج المسح واستخدمتإلى البحوث الوصفية  ، وتنتمي الدراسةةخاص العمود الصحفيو 
اسلوب الحصر الشامل لمجتمع البحث للمدة  اعتمدت الدراسةاسلوب تحليل المضمون و  إطاره
 يد منلعدالى ا أي شهر متواصل، وتوصلت الدراسة م2008/12/31ولغاية  12/1من 

 أهمها:  ،نتائجال
ه، وتعددت إذ ال يخلو عدد من أعدادها من ،جريدة الصباح بفن العمود الصحفي تاهتم .أ

  .ابه بالذكوريةواتسام كت أنواعه،
ثم الفنية  ،جريدة تالها الموضوعات االقتصاديةالطغت الموضوعات السياسية على أعمدة  .ب

 والدينية.
وأخيرًا العمود  ،العمود القصير ثم ،العمود الوسط المرتبة األولى من حيث الحجم تصدر .ج

  الطويل.

   .(1) (2008)يوسف دراسة  (13

يق الصحفي في معالجة مشكالت المجتمع هدفت الدراسة إلى التعرف على دور التحق
المصري من خالل تحليل موضوعات التحقيقات في صحيفة األهرام المصرية، ودراسة فن 
التحقيق الصحفي من حيث التعريف واألنواع والموضوعات، وتأثير أنماط الملكية الصحفية على 

واستخدمت منهج المسح  ،أنواع القضايا التي يهتم بها، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية
خالل الفترة  باستخدام اسلوب الحصر الشامل للتحقيقات ،المضمون وفي اطاره اسلوب تحليل 

 أهمها: ،نتائجال يد منلعدالى ا( تحقيقًا، وتوصلت الدراسة 91والبالغ عددها ) ،المذكورة
ة اهتمت التحقيقات في صحيفة الدراسة بموضوعات مختلفة، اقتصاد وصحة واجتماعي .أ

 وغيرها.
اعتمدت التحقيقات في صحيفة الدراسة على المصادر البشرية واتضح القصور في استخدام  .ب

 المصادر المكتبية.

اتسمت التحقيقات بالمعالجة الجادة، وغلب عليها قالب العرض الموضوعي ثم الوصف  .ج
 التفصيلي ثم قالب الحديث.

 

 
                                                           

 ولغاية   1/1تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة األهرام المصرية للمدة من  ،( يوسف1)
 http://goo.gl/sXLpN5متاحة على الرابط:  (5 م )ع 2008/3/31



13 
 

 .(1) (2008)الخشيني دراسة  (14

على مدى اهتمام فن التحقيق الصحفي في الصحافة اليمينية  هدفت الدراسة إلى التعرف
في المجتمع اليمني ومعرفة الرسمية والحزبية واألهلية بمناقشة وطرح مختلف أنواع القضايا 

واعتمدت على منهج  ،الوصفية البحوثالدراسة إلى  وتنتمي ،األساليب الفنية التي تقدمها بها
ومنهج دراسة العالقات المتبادلة وفي إطاره اسلوب  ون في إطاره اسلوب تحليل المضمالمسح و 

وتكون مجتمع الدراسة من التحقيقات الصحفية  ،المنهج التاريخي المقارنة المنهجية، إضافة إلى
 الى العديد من، وتوصلت الدراسة األيامهي صحيفة الوحدة، الصحوة و  ،في ثالث صحف

 أهمها: ،نتائجال

موضوعات مختلفة في مقدمتها القضايا بالدراسة  صحفب 2004اهتمام تحقيقات عام  .أ
 االجتماعية.

 بشكل رئيسي المصادر البشرية في مادة التحقيق الصحفياعتمدت صحف الدراسة على  .ب
لمصادر المكتبية وعدم استغالل المعلومات المنشورة على ل هاواتضح القصور في استخدام

 االنترنت.
 ، في الصحف الثالث ثم االستطالعات السريعةالتحقيق الطويل المفسر شكاًل رئيسياً كان  .ج

 استخدامًا.التحقيق المصور وكان قالب العرض هو القالب الفني األكثر أخيرًا ندرة و 
 

 .(2) (2007عالونة )دراسة  (15

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى إقبال النقابيين في محافظة إربد على قراءة المقال 
وموقفهم من ُكتاب المقاالت الصحفية، وتنتمي الدراسة إلى  ،هابودوافع القراءة وأسالي ،الصحفي

البحوث الوصفية واستخدمت منهج المسح وفي إطاره اسلوب مسح الجمهور وتكون مجتمع 
مع النقابات المهنية بمحافظة المهنية المسجلة نقاباتهم في مج الدراسة من جميع أعضاء النقابات

يد عدالى ال( مفردة، وتوصلت الدراسة (330الدراسة على  تم توزيع االستبانة وهي أداة ، و إربد
 أهمها: النتائج،  من

                                                           

( الخشيني، دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا المجتمع في الصحافة اليمنية: دراسة مقارنة بين 1)
 الصحف الرسمية والحزبية واالهلية.

افظة إربد ( عالونة، المقال الصحفي في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحليلية آلراء النقابيين في مح2)
 (.276-302 /1.ع  23)مج
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نه أكثر من % والذكور يقرأ80.4يقرأ المقال الصحفي نسبة جيدة من النقابيين بلغت  .أ
 اإلناث.

 تصدرت المقاالت السياسية اهتمام النقابيين. .ب
النقابيين، وتقدمت على جاءت المقاالت التي تعالج الشؤون العربية في طليعة اهتمامات  .ج

 الشؤون األردنية.
 

 :دراسات فن الحديث الصحفي -ب
 .Velthuis (2015)  (1)دراسة  (16

هدفت الدراسة الى التعرف على تحليل كيفية إنتاج المقابالت الصحفية في مجال 
والعالقات األعمال في صحيفة  ألمانية محلية يومية، وتركز الدراسة على مدى فعالية السلطة، 

واستخدمت  ،وتنتمي الدراسة الى البحوث الوصفيةالتي تحكم إنتاجيتها، ماعية المتعددة االجت
تضمن تحليل مقابلة أجريت مع مدير البنك و  ،المضمون تحليل  وفي اطاره أسلوب ،منهج المسح

المركزي األوروبي، وتم تحليل عملية إنتاج المقابلة والتي تم تقسيمها إلى ثالث مراحل وهي: 
الصحفي من بدايته حتى نهايته،  للمقابلة، إنتاجها، نشرها، وقد تتبعت الدراسة الحديثالتحضير 

ركزت الدراسة على أهمية الموازنة بين الصحفي و مصادر المعلومات في مرحلة إنتاج و 
الحديث، وكيف أن المخرج النهائي للحديث الصحفي يتحكم به الكثير من المعطيات غير 

توصلت و  ،يتم التحكم بكل النزاعات والمشكالت التي قد تظهر، وكيف الصحفي والشخصية
 من أهمها: ،من النتائج دالدراسة الى العدي

 الصحفي الناجح هو من يطور استراتيجيات من أجل استجواب المتحدث. .أ
، ويجبر المتحدث على البقاء ضمن من المقابلةالصحفي الناجح هو من يحدد الهدف  .ب

 دف من اللقاء سياسيًا أو في مجال األعمال.الهدف المحدد، سواء كان اله
الصحفي الناجح هو من يعدل من نص المقابلة، ويضغط ويبسط من أجوبة الشخص  .ج

ينتقي كلمات الشخص المتحدث بشكل يتناسب مع أذواق  الصحفي الذيالمتحدث وهو 
 القراء.

 

                                                           

(1)Velthuis, The Production of A Newspaper Interview: Following the Story at the 

Business Desk of A Dutch Daily. 
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 .)Irvine (2011) (1 دراسة (17
الصحفية النوعية التي تتم عن طريق الهاتف هدفت الدراسة إلى تحليل ومقارنة المقابالت 

 ،واستخدمت منهج دراسة العالقات المتبادلة ،وتنتمي الدراسة الى البحوث الوصفيةوجهًا لوجه، و 
بعمل مقابالت صحفية بين عدد من الباحثة ، حيث قامت وفي اطاره أسلوب المقارنة المنهجية

مقارنتهما من حيث مدة المقابلة، و وجه، المشاركين عن طريق الهاتف، ومجموعة أخرى وجهًا ل
مدى ظهور مواقف و ، المتحدثومضمون كل نوع، والطريقة التي يجذب بها الصحفي الشخص 

ممن يعملون في قسم  اً أشخاص ،وشملت عينة الدراسةإساءة الفهم وطلب التوضيح أكثر، 
توصلت الدراسة  و ،2008حتى يونيو  2008المملكة المتحدة، من يناير ب األشغال والمعاشات

 أهمها:  ،الى العديد من النتائج
التي تكون وجهًا لوجه وقصر مدة ق الهاتف عادًة أقصر من مثيلتها المقابلة عن طريتكون  .أ

 المقاب ل.المقابلة الهاتفية يؤدي بالضرورة إلى قلة كالم الشخص 
 في المقابلة الهاتفية يكون كالم الصحفي أكثر من كالم الشخص المقاب ل. .ب
في المقابلة، وبالتالي  تغطية الموضوعاتقصر المقابلة الهاتفية بالضرورة إلى تقليص يؤدي  .ج

 قد تفقد بعض من مصداقيتها.
 

 .(2) (2007)حسين: تومي دراسة  (18

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تطبيق الجوانب النظرية للحديث الصحفي في 
ورصد  الوطن،و ، لحديثة لصحيفتي، الخبرم التجربة االصحافة المكتوبة الجزائرية، وتقيي

الخصائص المطلوب توفرها في الصحفي العامل في هذا المجال وكذلك التعرف على الظروف 
، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية واستخدمت منهج التي تنتج فيها األحاديث الصحفية

عتمدت الدراسة على وا  ،الممارسة أساليب سحمحليل المضمون و تالمسح وفي إطاره اسلوبي 
( حديثًا من صحيفة 22من صحيفتي الدراسة، ) ( حديثاً 57العينة متعددة المراحل وتم اختيار )

  أهمها: ،نتائجال يد منعدالى ال( من صحيفة الوطن، وتوصلت الدراسة 35)الخبر و

                                                           

(1) Irvine, Dominance and Depth in Telephone and Face-To-Face Interviews: 

Comparative Exploration. 
مي، الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية: دراسة وصفية تحليلية مقارنة بين ( حسين: تو 2)

 .2006 ديسمبر 31يناير إلى 1 جريدتي الخبر والوطن من 
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في حين أولت جريدة الوطن ثم أحاديث الشخصيات  ،بر بأحاديث الرأيخجريدة ال اهتمت .أ
 .ريةبألحاديث الخبامامها اهت

 مع فارق فيوالرياضية  ،واالجتماعية ،األحاديث السياسية ت الصحيفتان في نسبةتقارب  .ب
 اسبوعي.اقتصادي ملحق وذلك لتخصيصها الوطن  لصالح صحيفةاألحاديث االقتصادية 

جسم األحاديث الصحفية في الصحيفتين على حد  في صياغةجواب الو  سؤالالاسلوب  برز .ج
واستخدمتا الخلفية المرجعية في  ومكثفة،ت الصحيفتان مقدمات مستفيضة ر وحر  ،سواء

  األحاديث الصحفية.
 

  .(1) (2000)الدلو: جواد دراسة  (19

هدفت الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة حول فن الحديث الصحفي ومفهومة وأنواعه وكيفية 
لمية النظرية في إعداده والجوانب األسس العوتوضيح ان كان يوجد فجوة في  ،اإلعداد له واجراؤه

، وتم تقسيم الدراسة إلى خمسة مباحث في الصحف الفلسطينية العلمية التطبيقية في كتابته
ه وكتابته، كما تم ءمفصلة تناولت تعريف الحديث الصحفي وأنواعه وأهميته واالعداد له واجرا
لكاتب دراسته على التطرق للمؤتمر الصحفي كشكل من أشكال الحديث الصحفي، وطبق ا

 ،توضح أنواعه ،ألحاديث صحفية من الصحف الفلسطينيةاذج وقدم نم ،الصحافة الفلسطينية
 أهمها: ،نتائجالى العديد من  الوتوصلت الدراسة  ،والب الفنية المستخدمة في صياغتهوالق

والجوانب العلمية  الصحفي،يث داألسس العلمية النظرية في إعداد الحتوجد فجوة بين  .أ
 التطبيقية في كتابته في الصحف الفلسطينية.

وفقًا  آلخر،وانما تختلف من حديث  واحد،الصحفية على نمط  األحاديثال تجري كتابة  .ب
 وأسلوب الصحيفة في معالجته. له،والمساحة المخصصة  وموضوعه، الحديث،لنوع 

 يدي،التقل منها،الفلسطينية بأساليب مختلفة الصحفية في الصحف  األحاديثصيغت  .ج
 أهمها أسلوب المزاوجة بين التلخيص واالقتباس. والتجديدي،

 .(2) (2000) الناصري دراسة  (20

هدفت الدراسة إلى التعرف على نشأة فن المؤتمر الصحفي كشكل من أشكال الحديث 
وصلته بالفنون الصحفية  ،الصحفي وتطوره بكل أبعاده وجوانبه وما يحتويه من معلومات

تطوره في الصحافة العربية والعراقية، وبيان وذلك من خالل رصد  مونه،من مضاألخرى القريبة 

                                                           

 )كتاب محكم(. الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية، فن جواد :( الدلو1)
 (.  450-56/470( الناصري، المؤتمر الصحفي: دراسة في النشأة والتطور )العدد 2)
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وفي  ،المسح لبحوث الوصفية واستخدمت منهججوانب القوة والضعف فيه، وتنتمي الدراسة إلى ا
 ،وعربية ،عالمية اً صحفخضعت و ومنهج الدراسات التطورية،  ،إطاره اسلوب تحليل المضمون 

سة أسلوب المسح الشامل لتحليل مضمون كل الصحف العراقية وطبقت الدرا وعراقية للدراسة،
 أهمها: ،نتائجال يد منلعدالى اوتوصلت الدراسة  ،التي صدرت في العشرينات وما تالها

تأخر ظهور المؤتمر الصحفي في الصحافة العالمية قياسًا لتاريخ الصحافة، ولم تعرفه  .أ
 العربي بأكثر من قرنين من الزمان.الصحافة العربية إال بعد ظهور الصحافة في الوطن 

سبقت الصحافة المصرية بقية البلدان العربية في استخدام المؤتمر الصحفي واستقرت على  .ب
مصطلح المؤتمر الصحفي في أخبارها في حين لم تستخدم الصحف العراقية هذا المصطلح 

ثلة في تصريح ألربعينات من القرن العشرين، واستخدمت عبارة أخرى متموا الثالثيناتفي 
 إلى ممثلي الصحف.

تبرت الصحف عارتبط المؤتمر الصحفي في العراق بسيطرة الدولة والمسؤولين فيها حيث ا  .ج
 نفسها أدوات حوار بين السلطة والرأي العام.

 موقع الدراسة من الدراسات السابقة:
ين تبين ما من خالل استعراض الباحثة واطالعها على الدراسات السابقة في المحورين السابق

 يلي: 
حظيت فنون صحفية معينة على اهتمام كبير من الباحثين العرب واألجانب خاصة فن  .1

التحقيق الصحفي واالستقصائي وفن المقال بأنواعه، فأغلب الدراسات السابقة كانت حول 
( ودراسة 2015نور :تلك الفنون سواء العربية منها أو األجنبية مثل دراسة )الدلو

( في حين لم يحظ فن الحديث الصحفي 2011( ودراسة )خضير2015)الشرافي
 باالهتمام الكافي من الدراسات العربية واألجنبية.

بعد استجالء التراث العلمي والبحث في الدراسات السابقة فانه يمكن القول أن دراسة  .2
 ،الدراسة الفلسطينية الوحيدة التي أجريت على فن الحديث الصحفي ،(2000جواد :)الدلو

تناول األسس العلمية النظرية والجوانب العملية التطبيقية في اعداد فن  ،وهي كتاب محكم
 الحديث الصحفي وكتابته في الصحف الفلسطينية.

المحور األول( واقع تلك )، بفنون التحرير الصحفيالخاصة تناولت الدراسات السابقة  .3
مثل دراسة )الشرافي  جنبية،الفنون، وأسسها النظرية والتطبيقية في الصحف العربية واأل

( 2013 ( ودراسة )جون 2016ودراسة )السويركي ( 2012( ودراسة )تربان 2015
دور الفن  وتناول جزء منها،(، Samuel 2011)( ودراسة  2010ودراسة )المقدادي
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 ( ودراسة )الهيدبي2015نور :الصحفي في معالجة قضية من القضايا مثل دراسة )الدلو
 .(2005 لخشيني( ودراسة )ا2015

تنتمي كافة الدراسات السابقة إلى البحوث الوصفية، وهو نفس المجال الذي تنتمي له  .4
الدراسة الحالية، كما أن الدراسات السابقة استخدمت منهج المسح، وفي إطاره استخدمت 

 أساليب مختلفة مثل اسلوب تحليل المضمون ومسح أساليب الممارسة، مثل دراسة 
 ودراسة )ساعد (2005 )الخشيني ( ودراسة2015 )الشرافي ( ودراسة2015نور :)الدلو

 .(2012 ( ودراسة )تربان2007 ( ودراسة )عالونة2012
خضعت الفنون الصحفية في الدراسات السابقة للدراسة التحليلية، حيث تم تحليل  .5

ضافة الى دراسة القائمين باالتصال للوقوف على المشكالت والعقبات التي إمضمونها 
 واجهونها، ومقترحاتهم نحو تطويرها، في حين اهتمت دراسة واحدة وهي دراسة )عالونةي

 ( في معرفة أثر المقال الصحفي على الجمهور األردني.2007
تتفق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة التي أجريت على فن الحديث الصحفي، في  .6

دراسة واقع فن  تختلف فيلكنها  نواح  مختلفة، كنوع الدراسة والمنهج وبعض االدوات،
 جمعها بين الجانبين:الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية، وذلك من خالل 

حارس  ، واألولويات ترتيب التحليلي والميداني، اضافة الى توظيفها لنظريتي، هما
 .البوابة

ظريات من خالل العرض السابق يتضح أن هذه الدراسة جديدة من حيث األدوات والن
التي سيتم توظيفها، وهي أمور جديدة لم تتواجد في الدراسات السابقة، اضافة الى أنها تغطي 

 حدًا زمانيًا حديثًا ومغايرًا لها.
 أوجه الستفادة من الدراسات السابقة:

منها في جوانب وقد استفادت الباحثة تعد الدراسات السابقة جهودًا علمية بحثية منظمة، 
 :مختلفة، أبرزها

واألخرى التي تناولت  ،ساعدت الدراسات السابقة التي تناولت الفنون الصحفية المختلفة .1
فن الحديث الصحفي في تحديد الموضوع والمشكلة وبناء صورة عن الحديث الصحفي 

( ودراسة  2000جواد :وأنواعه وخصائصه الفنية كما في دراسة )الدلو ،ومفهومه
لة الدراسة وصياغة أهدافها وتساؤالتها وبناء ( ومن ثم بلورة مشك2007:تومي)حسين

 فئات تحليل المضمون.
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وهو البحوث الوصفية فإن  ،كون الدراسة الحالية تنتمي إلى نفس مجال الدراسات السابقة .2
 واألساليب، واألدوات المناسبة لدراستها.الباحثة استفادت في التعرف على المناهج 

والقائم  ،ظريتي ترتيب األولوياتالمحور األول، نوظفت العديد من الدراسات السابقة، في  .3
في التعرف على  من ذلك الباحثةولقد استفادت باالتصال )حارس البوابة اإلعالمية( 

 في دراستها الحالية. كيفية توظيف هاتين النظريتين
الباحثة من الدراسات السابقة، وخاصة ذات الصلة بالحديث الصحفي في اعداد  استفادت .4

 اسة، واستمارة تحليل المضمون، وفي اعداد اإلطار المعرفي للدراسة.فئات الدر 
مناقشة نتائج دراستها واإلطار المعرفي، في  الدراسات السابقةمن الباحثة استفادت  .5

 للوقوف على جوانب االتفاق بينهما.
الباحثة من الدراسات السابقة في التعرف على الكتب والمراجع والدراسات ذات استفادت  .6

 ة بموضوعها.الصل

 الستدلل على المشكلة: ثانياا: 
 الحظت الباحثة من خالل متابعتها للصحف الفلسطينية اليومية، وبحكم عملها األكاديمي

، تراجع مكانة فن الحديث الصحفي فيها كمحاضرة في قسم الصحافة بكلية مجتمع األقصى بغزة
وللوقوف على  ،وم عليهاقالتي ي النظرية واألسس ،والمبادئ ،وعدم التزامها بالجوانب ،من ناحية

تحليلية على عينة من الصحف اليومية بدراسة استكشافية ذلك بشكل علمي دقيق قامت الباحثة 
وحتى  2015/4/1 وفلسطين، في الفترة الواقعة ما بين ،والحياة الجديدة ،واأليام ،األربع، القدس
وكانت النتائج  ،   ( عدداً 48لي )( عددًا من كل صحيفة أي بإجما12بواقع ) 2016/3/31

 كالتالي:

                                                           

 كالتالي: عداداأل  
 – 3046 – 3013 – 2985 – 2952 – 2921 – 2889 – 2856 – 2824: صحيفة فلسطين 

3078 – 3111 – 3144 – 3172. 
 – 16615 – 16582 – 16553 – 16520 – 16489 – 16457 – 16424 – 16392: القدس 

16647 – 16680 – 16713 – 16744. 
 – 7159 – 7127 – 7094 – 7065 – 7033 – 7002 – 6970 – 6937- 6906: األيام 

7191 – 7224 – 7257. 
 – 7180 – 7147 – 7119 – 7086 – 7057 – 7025 – 6992 – 6960 الحياة الجديدة: 

7212 –7245 – 7277 –7306. 
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( حديثًا 79بلغ مجموع األحاديث الصحفية في الصحف الفلسطينية اليومية األربعة، ) .1
تالها صحيفتي  ،(34.1%ه )بنسب ،( حديثاً 27صحفيًا، كان نصيب صحيفة فلسطين، )

( 26.5%ه )بنسب( حديثًا 21على )كل واحدة منهما القدس والحياة الجديدة حيث حصلت 
 وسوق،حياة  :الثالثةالحياة الجديدة  مالحق تمثل فيمع وجود فارق بين الصحيفتين 

في حين لم  مالحق،أما صحيفة القدس فهي بدون واستراحة الحياة،  الرياضية،الحياة و 
 %(.12.6بنسبة )أحاديث  (10يتجاوز عدد األحاديث في صحيفة األيام )

 ،ة بصحف الدراسة، إذ جاءت الموضوعات السياسيةتباينت موضوعات األحاديث الصحفي .2
ثم االجتماعية واإلنسانية في مقدمة اهتمامات صحيفة فلسطين في حين تصدرت 

وفي مرتبة أخيرة، السياسية اهتمامات صحيفة الحياة  ثم االقتصادية ،الموضوعات الرياضية
أما صحيفة األيام الجديدة، في حين أولت صحيفة القدس اهتمامها للموضوعات السياسية 

 فقد تربع الحديث الرياضي على قائمة أحاديثها الصحفية.
في  70%)إذ بلغت نسبتها ) الدراسة،رية في صحف ببرزت األحاديث الصحفية الخ .3

حين  في الجديدة،في الحياة  (33.3%)في صحيفة فلسطين و  (37%)صحيفة األيام و 
 (.(47.5%نسبته بالشخصية  القدس باألحاديث اهتمت صحيفة

إذ جاءت ، دامها ألسلوب دمج السؤال بالجوابصحف الدراسة من حيث استختشابهت  .4
ألساليب ل ابينما تباينت في استخدامه( 4-9%النسب متقاربة إلى حد كبير فلم تتجاوز )

المزاوجة بين التلخيص واالقتباس الذي تصدر أساليب صياغة جسم  مثل،خرى األ
 .ةاألحاديث الصحفية بصحف الدراس

الهرم المقلوب والمقلوب المتدرج في صياغة  يتقاربت نسب استخدام صحف الدراسة لقالب .5
 فلسطين،( في صحيفة 40.7%حيث تراوحت النسب بين ) الصحفية،جسم األحاديث 

( حصلت عليها كل 28.5%ونسبة مطابقة بلغت ) الجديدة،( في الحياة 33.3%ونسبة )
فة القدس باستخدامها لقالب الهرم المعتدل بنسبة صحي توتميز  والقدس،األيام من صحيفة 

(%23.8). 
ظهر المؤتمر الصحفي كشكل من أشكال فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية  .6

في صحيفة الحياة  (14%و ) القدس،( في صحيفة 19%بنسب متفاوتة، إذ بلغ ) اليومية،
 سطين.( في صحيفة فل17.4%و ) األيام،( في صحيفة 10%و ) الجديدة،

 الصحفي،الحديث الصحفي مثل فن االستفتاء  استأثرت صحيفة فلسطين ببعض أشكال .7
( من مجموع األحاديث الصحفية التي نشرتها الصحيفة في فترة 7.4%والذي ظهر بنسبة )
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الذي  المواجهة،وحديث  ،(3.7%وكذلك فن الحديث التلفوني بنسبة ) االستكشافية، الدراسة
 شخصيتين إلعطاء معلومات أو إبداء رأيهما حول موضوع ما.يعنى إجراء الحديث مع 

استخدمت صحيفة األيام المصادر المجهلة في بعض األحيان حيث تعمدت عدم ذكر اسم  .8
  شخصية الحديث بدعوى طلب الشخصية ذلك.

لوقوف على ل ،كما أجرت الباحثة دراسة ميدانية بعمل مقابالت مع أربعة صحفيين
 ،لألحاديث الصحفية كمعدينوالتكنولوجية في مجال عملهم  بعض الجوانب المهنية

 -كالتالي: وكانت النتائج  في إعدادهم والصعوبات والعوامل المؤثرة
يجري وبالتالي  اليومية،ال توجد أقسام خاصة بالحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية  .1

 .التي يشرفون عليهاالصفحات المختلفة صحفيون حسب  األحاديث الصحفية،
 وخارجها،حواراتهم مع شخصيات من داخل فلسطين  محررو الحديث الصحفيجرى يُ  .2

 بطرق مباشرة وغير مباشرة كالتليفون والبريد االلكتروني.
على االمكانيات التكنولوجية المتاحة لهم خاصة شبكة  محررو الحديث الصحفييعتمد  .3

 االنترنت للحصول على معلومات عن الموضوع أو الشخصية.
األحاديث الصحفية و  ،بشكل عامقلة األحاديث الصحفية في بعض الصحف  تعزى  .4

إلى طبيعة الجو السياسي المشحون بالصراعات  بشكل خاص السياسية وأحاديث الرأي
والتضاربات حيث يفضل الصحفيون عدم الدخول في المعترك السياسي القائم في الساحة 

 الفلسطينية.
الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اسة فن أهمية كبيرة لدر مما سبق يتضح وجود 

 الصحفية األحاديث، وشخصيات عليها يركز يالموضوعات التو  على واقعه، والتعرفاليومية، 
 ل تطوره.أمام سبتقف  التي معوقاتالو  صعوبات،الباإلضافة إلى 

 

                                                           

 :أجرت الباحثة مقابلة مع كل من- 
 (.2016مارس  12جبر، قابله: رانية أبو سعدة ) 
 (.2016مارس  (16 ه: رانية أبو سعدةالمشهراوي، قابل 
 (.2016مارس  16دوحان، قابله: رانية أبو سعدة ) 
 (.2016مارس 16القرا، قابله: رانية أبو سعدة ) 
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  مشكلة الدراسة:: ثالثاا 
يث الصحفي في الصحف يمكن تحديد مشكلة الدراسة في التعرف على واقع فن الحد

الفلسطينية اليومية، للوقوف على مدى تطبيقها لألسس النظرية، واألساليب العلمية، والفنية 
، إلى جانب التعرف على موضوعاته، وأنواعه، وأوجه وتنفيذه، وكتابتهالمتبعة في إعداده، 

حرري فن الحديث السمات العامة لم االتفاق واالختالف في تناولها له، إضافة الى التعرف على
مدى افادتهم من  و، كتابتهساليب أو ه، وتنفيذه، اعدادأثناء  همالعوامل المؤثرة فيالصحفي، و 

نحو ، واقتراحاتهم ، والوقوف على المعوقات التي تواجههمفي إنتاجه تكنولوجيا االتصال الحديثة
 .تطويره

 

 أهمية الدراسة: رابعاا:
 :آلتيةاتكمن أهمية الدراسة في الجوانب     

ناس الصحفية يعد فن الحديث الصحفي من الفنون التحريرية المهمة مقارنة مع األج .1
يتصدى وهو  األخرى،أو مدعمًا للفنون الصحفية  بذاته، مستقالً  اً ناألخرى نظرًا لكونه ف

الذين يتطلعون للحصول  القراء،والمشكالت التي تهم المجتمع وتهم  القضايا،للكثير من 
 وإجابات الستفساراتهم وتساؤالتهم. وتصريحات، وآراء، معلومات،على 

حداثة الموضوع، حيث لم يتم التطرق لدراسة فن الحديث الصحفي في الدراسات  .2
تكنولوجية جديدة في جمع  إمكانياتحيث برزت  ،2000منذ عام الفلسطينية،  اإلعالمية

ينية، والعربية لموضوع الفلسط اإلعالميةحاجة المكتبة  إلى إضافة ،اناتيالمعلومات والب
 .الدراسة

أهمية القضية الفلسطينية، وتعقيدات المشهد العام مما يتطلب دور للحديث الصحفي  .3
 إلبرازه وتفسيره.

 الصحفية،وكتابة األحاديث  إلعداد،بيان مدى وجود فروق بين األسس النظرية والعلمية  .4
 وما هو موجود في الصحف الفلسطينية اليومية.

 إعدادهممن وسائل التكنولوجيا الحديثة في  محرري الحديث الصحفيتفادة معرفة مدى اس .5
 وعالقة ذلك بتأهيلهم المهني. الصحفية،ألحاديثهم 

األحاديث  إجرائهمعند  محرري الحديث الصحفيالوقوف على الصعاب التي تواجه  .6
 .له إنتاجهموالعوامل المؤثرة على  الصحفية،
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في إعداد األحاديث الصحفية واإلسهام  يث الصحفيلمحرري الحدتقييم األداء الصحفي  .7
 أصيلة.من خالل تقديم توصيات مبنية على دراسة علمية  في تطوير أدائهم

 

  أهداف الدراسة:: خامساا 
يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في التعرف على "واقع فن الحديث الصحفي في الصحف 

 : اآلتية هدافاأل في الهدف هذا بلورة وتمالفلسطينية اليومية"، 

 دراسة فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية، ومدى اهتمامها به. .1
التعرف على مدى التزام الصحف الفلسطينية اليومية باألسس العلمية لفن الحديث  .2

 الصحفي.
على أنواع األحاديث الصحفية التي نشرتها الصحف الفلسطينية اليومية،  الوقوف .3

 ولتها، ونطاقها الجغرافي.والموضوعات التي تنا
 وتخصصات اليومية، الفلسطينية بالصحف الصحفية األحاديث إجراء طرق  عن الكشف .4

 .ونوعها المتحدثة، الشخصيات
محتويات األجزاء األساسية لألحاديث موقع األحاديث الصحفية وأحجامها و التعرف على  .5

 بها.  الصحفية في الصحف الفلسطينية اليومية، والبناء الفني الخاص
حدود االتفاق، أو االختالف بين الصحف الفلسطينية اليومية، في مجال إعداد،  معرفة .6

 وكتابة األحاديث الصحفية.
وتنفيذه  هالعوامل المؤثرة في اعدادسمات محرري فن الحديث الصحفي، و  التعرف على .7

 الصفات الواجب توافرها في محرري الحديث الصحفي.و  هم،من وجهة نظر 
 بأنواعه الفن هذا لكتابة الصحفي الحديث محررو يفضلها التي ساليباأل على الوقوف .8

 .المختلفة
الوقوف على أسباب ضعف حضور فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية  .9

من تكنولوجيا االتصال  مدى افادتهمو الصحفي،  الحديث محرري  نظر وجهة من اليومية
نحو  ومقترحاتهمأثناء ذلك،  مههتواج المعوقات التيو ة عند إنتاجه، المتاح الحديثة

 .هتطوير 
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 سادساا: تسـاؤلت الدراســة:
في ضوء مشكلة الدراسة، وأهدافها، والدراسات السابقة، تم بلورة مشكلة الدراسة في تساؤل 
رئيس هو: ما واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية؟ وانبثق عن هذا 

تساؤالت خاصة بالمضمون الصحفي، وأخرى خاصة بمحرري فن  التساؤل الرئيس مجموعة
 الحديث الصحفي على النحو التالي:

 التساؤلت الخاصة بالدراسة التحليلية:  -أ
 ما مدى اهتمام الصحف الفلسطينية اليومية بفن الحديث الصحفي؟ .1
عدد ، و ألهدافهاوفقًا  ما أنواع األحاديث الصحفية في الصحف الفلسطينية اليومية .2

 لمتحدثين فيها؟ا
 ما الموضوعات التي تعالجها األحاديث الصحفية في الصحف الفلسطينية اليومية؟ .3
 حاديث الصحفية في الصحف الفلسطينية اليومية؟لشخصيات األما النطاق الجغرافي  .4
 الصحف في الصحفية األحاديث المحررون، معها يجري  التي الشخصيات نوع ما .5

 اليومية؟ الفلسطينية
 الفلسطينية الصحف في األحاديث المحررون، معها يجري  التي الشخصيات جنسية ما .6

 اليومية؟
ما تخصص الشخصيات التي يجري معها المحررون، األحاديث في الصحف  .7

 الفلسطينية اليومية؟
ارتباط الشخصيات المتحدثة، بموضوعات الحديث الصحفي في الصحف  مدىما  .8

 الفلسطينية اليومية؟
 الفلسطينية في الصحف ،تهدف من فن الحديث الصحفيما نوع الجمهور المس .9

 اليومية؟
 اليومية؟ الفلسطينية الصحف في الصحفية، األحاديث اجراء طرق  ما .10
 اليومية؟ الفلسطينية الصحف في الصحفية األحاديث موقع ما .11
 ما حجم األحاديث الصحفية في الصحف الفلسطينية اليومية؟ .12
حديث الصحفي، في الصحف الفلسطينية ما محتويات األجزاء األساسية لفن ال .13

 اليومية؟
ما القوالب الفنية المستخدمة في كتابة األحاديث الصحفية، في الصحف الفلسطينية  .14

 اليومية؟
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ما العناصر التيبوغرافية التي تستخدمها الصحف الفلسطينية اليومية، إلبراز فن  .15
 الحديث الصحفي؟

فلسطينية اليومية، في مجال اعداد، ما حدود االتفاق، أو االختالف بين الصحف ال .16
 وكتابة األحاديث الصحفية؟

 
 

 التساؤلت الخاصة بالدراسة الميدانية: -ب
 ما السمات العامة لمحرري فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية؟  .1
اعداد فن الحديث الصحفي، وتنفيذه في الصحف الفلسطينية  في المؤثرة العواملما  .2

 ة نظر محرري هذا الفن؟اليومية من وجه
 ما أهم الصفات الواجب توافرها في محرري الحديث الصحفي من وجهة نظرهم؟ .3
 ؟و الحديث الصحفي في كتابة الحديثما األساليب التي يفضلها محرر  .4
ما مدى افادة محرري الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية من تكنولوجيا  .5

 ؟م الصحفيةفي إنتاج أحاديثهاالتصال الحديثة 
من  ،ما أسباب ضعف حضور فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية .6

   وجهة نظر محرري الحديث الصحفي؟
ما المعوقات التي تواجه محرري الحديث الصحفي، في صحف الدراسة أثناء إنتاج  .7

 األحاديث الصحفية؟
ية لتطوير فن ما مقترحات محرري الحديث الصحفي، في الصحف الفلسطينية اليوم .8

 الحديث الصحفي والنهوض به؟ 
 

 النظري للدراسة: اإلطاراا: سابع
 تعتمد الدراسة على نظريتين أساسيتين هما:

  :(األجندة) نظرية ترتيب األولويات .1
واحدة من نظريات التأثير غير المباشر على استخدامات الجمهور  تعد هذه النظرية

 ى هذه الوسائل والعالقة التفاعلية بين وسائل والمجتمع،ومدى اعتماد الفرد عل ،لوسائل اإلعالم
 ،ام" الذي ألفه "ليبمان"وترجع بدايات ظهور نظرية ترتيب األولويات إلى كتاب " الرأي الع

من الرواد األوائل في  اوهم ،ن فكومبس، وشوي  ين اإلعالميعلى يد الباحث   وطورت النظرية
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عالقة إيجابية بين ما تؤكده وسائل االعالم في ا بوجود وقد أفاد ،اختبار فروض األجندة
، أي أن دور وسائل اإلعالم يسهم في ترتيب األولويات عند وبين ما يراه الجمهور هاماً  ،رسائلها

 .(1)الجمهور ومن ثم فإن وسائل االعالم تقوم بمهمة تعليمية
ائل االتصال لنموذج التأثير، إذ تشير إلى أن وس تعد نظرية ترتيب األولويات إحياءً و 

وتأخذ هذه النظرية موقفًا وسطًا بين  ،بعينهالديها القدرة على توجيه انتباه الجمهور نحو قضايا 
وتلك التي تؤمن بالتأثير المحدود  ،لالتصالالنظريات التي تدعى التأثير القوي والمباشر 

ر في قضايا لالتصال كما أنها حولت اهتمام الباحثين من التساؤل عن كيفية تفكير الجمهو 
 .(2) المطروحةمعينة، إلى التساؤل عن دور االتصال في ترتيب أولويات الجمهور للقضايا 

 : (3) األولويات لتحقيق عدة أهداف منهاوتسعى نظرية ترتيب 
التعرف على الطرق التي تختار بها وسائل االعالم األخبار والموضوعات من خالل ما  –

 يعرف " بحارس البوابة اإلعالمي".
 التعرف على تأثير أولويات القضايا التي تختارها وسائل االعالم على أولويات الجمهور. –
 التعرف على اختالف قائمة أولويات الصحف حيال القضايا المختلفة. –

 ،الموضوعاتوسائل االعالم ال تستطيع أن تقدم جميع  نتفترض هذه النظرية أو 
قائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات والقضايا التي تقع في المجتمع، وإنما يختار ال

تثير عادة الموضوعات  هومحتواها وهذ ،طبيعتهاوالتحكم في  ،بشدةالتي يتم التركيز عليها 
وتجعلهم يدركونها ويفكرون فيها وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى  ،تدريجياً اهتمامات الناس 

 .(4) االعالمتي تطرحها وسائل الجماهير أهمية أكبر نسبيًا من الموضوعات االخرى ال
وتهتم هذه النظرية بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل االعالم والجماهير التي تتعرض 

التي تهم  ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية
أو  ،على موضوع معينويالحظ تأثير هذه النظرية من خالل تركيز وسائل االعالم  المجتمع،

له من أن أو الشخص  ،أو الموضوع ،وإعطائه حيزًا كبيرًا فيوحى للجمهور ،شخص معين

                                                           

 (.148( كامل، االتصال الجماهيري واالعالم )ص1)
 .  326-329)( العبد: عاطف والعبد: نهى، نظريات االعالم وتطبيقاتها العربية )ص ص2)
 .341، صالسابقجع ( المر 3)
 (.328-329المزاهرة، نظريات االتصال )ص ص (4)
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تؤثر عوامل عديدة في ، كما و (1)أو بكثرة في وسائل اإلعالم ،ما يجعله حاضرًا باستمرار األهمية
مكن أو الصفحات بحيث ي ،أو الموضوعات الصحفية على الصفحة ،وضع المواد االخبارية

أو عوامل  ،أو الشكل ،أو المساحة ،وتطبيقيًا أنه اختيار مقصود وهادف للموقع ،التقرير نظرياً 
 ،أو قضايا ،اإلبراز التي تضع حدودًا تعبر عن مستوى اهتمام الوسيلة االعالمية بأخبار معينة

  .(2)أو موضوعات بذاتها

على  وأ ،الفردء على مستوى وقد حدد " ماكوم " العوامل التي تؤثر في وضع األجندة سوا
  (3)مستوى وسائل االتصال في اآلتي:

على مستوى الفرد: هناك حاجة إلى التوجيه السياسي، التكيف مع الظروف المحيطة،  
 معدل المناقشات الشخصية، مستوى التعرض لوسائل االتصال، ثم اتجاهات الفرد المسبقة.

 هذه الوسائل. االتصال، ثم نوععلى مستوى وسائل االتصال: مستوى تغطية وسائل  
على مستوى نوع الوسيلة: فإن معظم البحوث التي أجريت في إطار نظرية األجندة أيدت  

 تفوق الصحافة على التلفزيون في وضع األجندة.

شك، تؤثر على شروط وضع األجندة والتي من أهمها قيام وسائل  هذه المتغيرات، وال
ستمر للمضمون الذي تقدمه، أيضًا حاجات ورغبات الجمهور االتصال بعمليات انتقاء واختيار م

هذه النظرية في التعرف على مدى  وسيتم توظيف األجندة،ًا واضحًا في وضع والتي تؤدي دور 
األساليب وأي الصحف أكثر التزامًا ب الصحفي،اليومية بفن الحديث  اهتمام الصحف الفلسطينية
ونوعية  ،وأنواع األحاديث الصحفية ،ة الموضوعاتطبيع وكذلك ،هالعلمية المتبعة في تحرير 

 .لتي تركز عليها الحوارات الصحفيةالشخصيات ا

 نظرية القائم بالتصال:. 2

هذه النظرية من رحم النظريات االتصالية المتعلقة بالقائمين باالتصال التي انبثقت  جاءت
واألمريكي الجنسية " كرث من الدراسات واألبحاث التي أجراها عالم النفس النمساوي األصل 

 .(4)اإلعالمية لوين" حيث وضع نظرية القائم باالتصال التي أطلق عليها نظرية حرس البوابة 

                                                           

 .148-149ص ص المرجع السابق،( كامل، 1)
 . 349 )( مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص2)
 .311)( حجاب، نظريات االتصال )ص3)
 (.112-113ص ص) نظريات االعالم، ( المشاقبة4)
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وينتمي إلحدى المؤسسات  ،والقائم باالتصال هو شخص يعمل داخل فريق العمل
أو  رةويضطلع بمسئولية ما في صنع وإنتاج الرسالة االتصالية بدءًا من وضع الفك ،االعالمية

مها للجمهور المتلقي بهدف وتقدي ،ومراحلها المختلفة لها وانتهاء بإخراجها ،السياسة العامة
 ،ويقول " لوين " أن المعلومات تمر بمراحل مختلفة حتى تظهر على صفحات الجريدة ،(1)التأثير

إن  :ت" وقالوقد سمى " لوين" هذه المراحل "بوابا ،أو في وسائل االعالم االلكترونية ،أو المجلة
هذه البوابات تقوم بتنظيم كمية أو قدر المعلومات التي ستمر من خاللها وقد أشار "لوين" إلى 

قرارات التي يصدرها حارس التي تتحكم في ال والعوامل ،فهم المؤثرات تعنيأن فهم وظيفة البوابة 
 .(2)البوابة

في عملية انسياب  راً وبالمجمل فإن حارس البوابة االعالمي يؤدي دورًا مهمًا ومؤث
 :(3) المعلومات إلى الجمهور ويتحكم فيها من ناحيتين

أو ادخال ما يشاء  يشاء،صنع ما  تتحكم فيالتي  البوابة، لحارساالعتبارات الشخصية  .1
مقصودة يراد من خاللها إحداث  أو إعالميةسياسية  وقد تكون تلك االعتبارات مواد،من 

 جمهور المستهدف.أو اجتماعي في ال ثقافي،تغيير 
من خالل ما يحجبه الحارس االعالمي عن الجمهور فإذا كان قد سمح بمرور وسائل  .2

اعالم معينة فإنه قد حرمهم من األخرى، على الجمهور بل الذي لم يتم عرضه وفي هذا 
االعالم قد تلجأ أحيانًا إلى حجب الحقيقة او المواد االعالمية التي  اشارة إلى أن وسائل

لدعم ثوابته الثقافية وحماية بنيانه االجتماعي ودفع مجلة التنمية بخطى منسجمة  يحتاجها
 مع الثوابت وذلك البنيان.

ويمكن القول أن هناك العديد من القوى أو العالقات التي يتأثر بها القائم باالتصال أثناء 
  :(4) ات في التاليممارسته لمهامه في المؤسسات االعالمية ويمكن أن نحدد هذه القوى أو العالق

 واإلحساس بالذات.خصائص القائم باالتصال  .1
 االنتماءات والجماعات المرجعية. .2
 الضغوط المهنية وعالقات العمل. .3

                                                           

 .79)ية )صالرقابة االعالم، ( المشاقبة1)
 (.270-271( حجاب، نظريات االتصال )ص ص2)
 (.113)ص ( المشاقبة، نظريات االعالم3)
  (.155( عبد الحميد، نظريات االعالم واتجاهات التأثير )ص4)
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 العالقات بمصادر األبناء والمعلومات. .4
 تأثير السياسات الخارجية والداخلية. .5
 التوقعات الخاصة بجمهور المتلقين. .6

 :(1) هيس البوابة ويمكن تقسيمها إلى أربعة أقسام وتتعدد الدراسات التي تجرى على حرا
 دراسات تتناول تأثير الظروف المحيطة على القائمين باالتصال. .1
 دراسات تتناول تأثير النواحي المهنية عليهم. .2
 دراسات تهتم بالجوانب الفنية والمادية لعملهم. .3
 دراسات تختبر وتقيس القائمين باالتصال أي العاملين. .4

لقائم باالتصال من أنسب النظريات التي يمكن توظيفها مع نظرية ترتيب وتعد نظرية ا
 تأثيرللتعرف على  توظيف هذه النظرية وسيتم متكاملة،للحصول على نتائج بحثية  األولويات

 ،الصحفيفي اختيار القائمين باالتصال لموضوعات وشخصيات الحديث  السياسة التحريرية
ومدى حرص  ته،وكتاب هئواجرا هفي اعداد تصال الحديثةتكنولوجيا االومدى استفادتهم من 

الصحف على تطوير قدراتهم بالدورات الصحفية حول استخدام األساليب الحديثة في اعداد 
 .واالشكاليات والمعوقات التي تواجههم الصحفي،وكتابة الحديث 

 نوع الدراسة ومناهجها وأدواتها:اا: ثامن
 نوع الدراسة: (أ

 واألشخاص، األحداث،تستهدف وصف التي إلى البحوث الوصفية،  تنتمي هذه الدراسة
، (2) المختلفةوأنماط السلوك  واالهتمام، والتفضيل، واألهداف، والقيم، واالتجاهات، والمعتقدات،

والبحث الوصفي يستهدف كذلك تصوير وتحليل وتقويم خصائص مجموعة معينة أو موقف 
الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها وذلك  معين يغلب عليه صفة التحديد وذلك بهدف

 .(3)الظاهراتمجموعة من ة ومدى ارتباطها بظاهرة أو من خالل تقدير مرات تكرار حدوث ظاهر 

الفلسطينية  وتهدف الدراسة الحالية إلى فهم ورصد واقع فن الحديث الصحفي في الصحف
 نتائج،ة والنظرية، ثم الوصول إلى اليومية ومدى اهتمامها بهذا الفن وتطبيقها ألسسه العلمي

 م موضوعي يسهم في تطوير هذا الفن في الصحف الفلسطينية اليومية.يوتقي وتعميمات،
                                                           

 (. 168( مناف، فلسفة االعالم واالتصال )ص1)
 .13)( عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات االعالمية ) ص2)
 .131)ير، بحوث االعالم ) ص( حسين: سم3)
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 الدراسة: منهجا (ب
من شأنهما أن  البحوث،النوع السابق من  إطاراستندت الدراسة إلى منهجين أساسيين في 

 أهداف الدراسة وهما:  يسهما في تحقيق
تتعلق  يوهي دراسات تهتم بجمع المعلومات وبيانات الت سحية:منهج الدراسات الم .1

 واالقتصادية، والسياسية، االجتماعية،ودراسة الظروف  فعاًل،أو حادثة قائمة  بظاهرة،
  .(1) معينفي مجتمع  والتعليمية،

وأوصاف عن الظاهرة  بيانات،هدًا علميًا منظمًا للحصول على ويعد منهج المسح ج
 للدراسةن العد الحدي من المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة زمنية كافية موضوع الدراسة م

(2). 
 وفي إطار هذا المنهج استخدمت الباحثة أسلوبين هما:

وهو أحد األساليب التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهري  أسلوب تحليل المضمون: 
 . (3) وكمياً أو الصريح وصفًا موضوعيًا، منتظمًا 

وتحليل  ،األساليب المستخدمة في جمع وب تحليل المضمون من أنسبويعد أسل
من خالله يمكن في صحف الدراسة، حيث  المعلومات والبيانات الخاصة بفن الحديث الصحفي

ومن ثم تصنيف البيانات وتفسيرها في  ،ه الفنيئومكونات بنا ،التعرف على أنواعه، وموضوعاته
 .للوصول إلى تعميمات ونتائجمحاولة 

يعنى جمع البيانات عن مجموع القائم باالتصال في و  أسلوب مسح أساليب الممارسة:و  
وسلوكه في إطار النظام الكامل للمؤسسة  ،ووصف خصائصه ،نوعيات وسائل االعالم

ووصفية عن  ،قاعدة معرفية وتكوين ،وتبويبها ،والمجتمع وتسجيل هذه البيانات ،االعالمية
وتهدف الدراسة من خالل هذا االسلوب  ،(4) اإلعالميةالمؤسسات خصائص القائم باالتصال في 

إلى التعرف على خصائص محرري األحاديث الصحفية والعوامل التي تؤثر على أدائهم المهني 
 األحاديث الصحفية بصحف الدراسة.واجراء والصعوبات واالشكاليات التي تواجههم في إعداد 

                                                           

 .97)( المغربي، أساليب البحث العلمي في العلوم اإلنسانية واالجتماعية ) ص1)
 .147)( حسين: سمير، بحوث االعالم )ص2)
 نفس الصفحة. ،السابقالمرجع  (3)
 .167)( عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات االعالمية ) ص4)
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تم هذا المنهج بدراسة العالقات بين الظواهر ويهمنهج دراسات العالقات المتبادلة:  .2
وبين الظواهر  ،والخارجية بينها ،الداخلية والتعمق فيها لمعرفة ارتباطاتها ،وتحليلها
، وال تكتفي هذه الدراسات بجمع المعلومات عن الظواهر التي تدرسها من أجل (1)األخرى 
لحصول عليها بهدف الوصول وإنما تتجه إلى تعقب الظواهر التي تم ا ،وتفسيرها ،وصفها

تيح هذا المنهج للباحثة الوصول ي، و (2) إلى أبعد عمق لفهم وتفسير وتحليل هذه الظاهرات
خصائص فن الحديث الصحفي من خالل الوصف والتحليل والتفسير ل الى فهم أعمق 

ومن خالل  ،أسلوب المقارنة المنهجية ،الباحثة في إطار هذا المنهجوالربط، واستخدمت 
ذا االسلوب يقوم الباحث يعقد مقارنات لجوانب االتفاق واالختالف بين عدد من ه

الظاهرات لكي يتعرف على العوامل والمتغيرات المتكررة التي تصاحب أحداثًا وظروفًا 
عمل مقارنات بين صحف الدراسة للوقوف واستخدمت الباحثة هذا االسلوب في  ،(3)معينة

 ،وموضوعاته ،وأنواعه ،اولها لفن الحديث الصحفيي تنعلى جوانب االتفاق واالختالف ف
  وأساليب التجديد في كتابته.

 الدراسة:  اتاأد (ج
: استمارة تحليل اوالمعلومات األولية، هم البيانات،لجمع  أداتينالباحثة على  اعتمدت

 ، وذلك على النحو اآلتي:وصحيفة االستقصاء المضمون،
  :(4) ون استمارة تحليل المضم :األولى ةاألدا

 وهي إحدى األساليب البحثية التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصريح
ويعتمد تحليل المضمون على تكرارات ورود أو  ،(5) للمادة االعالمية وصفًا موضوعيًا وكمياً 

ظهور المعاني أو المصطلحات المتضمنة في قوائم التحليل في المادة االعالمية بناء على ما 
وفئات التحليل هي مجموعة من  ،(6)يقوم به الباحث من تحديد موضوعي لفئات التحليل ووحداته

وهدف التحليل لكي  ،المضمون  لنوعيةطبقا  بإعدادهاأو الفصائل يقوم الباحث  ،التصنيفات

                                                           

 (.189ص لمي )الجبوري، منهجية البحث الع (1)
 (.155صمقدمة في البحث العلمي )، ( عسكر وآخرون 2)
 .163) ص( حسين: سمير، بحوث االعالم )3)

 .289(، ص 2انظر ملحق رقم ) (4)
 (.208زكي، االسلوب االحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام واالعالم )ص( العبد و 5)
 .232، ص( حسين: سمير، المرجع السابق6)
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 :وقسمت الباحثة فئات التحليل إلى قسمين ،(1)وتصنيفه ،يستخدمها في وصف هذا المضمون 
 وذلك على النحو التالي: ،(؟كيف قيل( وفئة الشكل )؟قيل ماذا) الموضوع فئة

وتركز هذه الفئة على ما يشتمل عليه المضمون  :: )ماذا قيل(أو المضمون  الموضوع ةأولا: فئ
يمكن الوقوف على  ةوعن طريق هذه الفئ، (2) من كلمات، وأفكار، ومعاني، واتجاهات وقيم

 وقد تم تقسيمها الى الفئات الفرعية التالية: راسة،الدمحتوى األحاديث الصحفية في صحف 
 :نوعين هماوتنقسم الى  فئة أنواع األحاديث الصحفية: .1

وفقًا  تتعدد أنواع األحاديث الصحفية :ة وفقاا ألهدافهاديث الصحفياحاأل عانو أفئة  1.1
 :الى التالي للهدف من الحديث

لى الحديث الخبري: وهو حديث يتم بالدرجة األولى للحصول ع 1.1.1
 والتصريحاتالمعلومات المتعلقة بالخبر ذاته، وليست اآلراء واالتجاهات 

(3). 
حديث الرأي: وهو حديث يستهدف بالدرجة األولى استعراض وجهة نظر  1.1.2

  .(4)القراءتهم  شخصية ما في قضية معينة
وهو حديث يركز على الشخصية نفسها، وعرض : ةلشخصياحديث  1.1.3

اطها، ويكشف عن الغامض والخفي من الجوانب المتصلة بحياتها، او نش
 .(5) حياته

حديث التسلية والترفيه: ويقوم على إمتاع وترفيه القراء ويبحث المحرر  1.1.4
فيه على الجوانب الطريفة في حياة الشخصية، ويهتم بالمواقف واألحداث 
التي تضفي نوعًا من البهجة والسعادة والسرور والفرح بما يحقق التسلية 

 .)6) واإلمتاع
أكثر من نوع من األنواع السابقة  جمع بيني أحاديث توهكثر من نوع: أ 1.1.5

 الحديث والرأي حيث يستهدف ،المعلوماتحديث  مثل الجمع بين

                                                           

 .265 ص ع نفسه،المرج (1)
 (.265( حسين سمير، بحوث اإلعالم )ص 2(

 .(32 صنيك الحديث والمقابالت الصحفية )( الساري، تك3)
 (.140 صعبد المجيد، فن التحرير الصحفي )( أبو زيد و 4)

 (.226، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص ادهم (5)
 .33الساري، المرجع السابق، ص (6)
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ى التركيز على الحصول على المعلومات من الشخصية باإلضافة إل
 رأيها حول القضية موضوع الحوار فيصبح حديث خبري ورأي.

تختلف األحاديث  قاا لعدد المتحدثين فيها:ة وفديث الصحفياحاأل أنواعفئة  1.2
الصحفية تبعًا لعدد األشخاص الذين يجري الصحفي معهم حواره ويندرج ضمنه 

 :(1) األنواع اآلتية
 لذي يجريه الصحفي مع متحدث واحد.الحديث الفردي: وهو الحديث ا 1.2.1
الذي يجريه سمى بحديث الشخصين )المواجهة(، و حديث المواجهة: وي 1.2.2

 شخصين يفضل أن يكونا متعارضي الفكر والرأي.الصحفي مع 
حديث الجماعة: ويضم الحديث الجماعي كما هو واضح من اسمه  1.2.3

أكثر من شخصية لها اهتمامات مشتركة، أو اهتمامات متعددة، وقد 
يمثلون فئة معينة من الناس، وقد تتعدد الفئات المشاركة في الحديث 

والمتخصصين، ورجال  الصحفي، مثل حديث مع مجموعة من الخبراء،
 .(2)الدين 

حيث تغطي األحاديث الصحفية جميع مناحي الحياة  فئة موضوع الحديث الصحفي: 2
 ومجاالتها المختلفة متمثلة في الفئات اآلتية. 

موضوعات سياسية: وهي األحاديث التي تتعلق بالشئون، والقضايا السياسية  2.1
القدس، وانتفاضة القدس، و لفلسطيني، والعربية، والدولية كقضايا االنقسام ا ،المحلية

 واألسرى، وغيرها.
 .موضوعات اقتصادية: وهي األحاديث التي تهتم بالشئون االقتصادية والمالية 2.2
موضوعات اجتماعية: وهي األحاديث التي تهتم بالقضايا االجتماعية مثل: قضايا  2.3

 الزواج والطالق، واالدمان، والبطالة، والجرائم وغيرها.
اضية: وهي أحاديث تتعلق بالشئون الرياضية، كالمباريات، موضوعات ري 2.4

 والالعبين، واألندية الرياضية، والمسابقات، والمنافسة، وغيرها.
موضوعات دينية: وهي األحاديث التي تهتم باألمور الدينية، والعبادات،  2.5

 والمعامالت، والقضايا التي تحتاج تفسير وتوضيح. 

                                                           

 (.280حرير وكتابة التحقيقات واألحاديث الصحفية )ص( نصر وعبد الرحمن، ت1)
 (.41( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 2)
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التي تعالج الشئون التعليمية كمشاكل التعليم،  موضوعات تعليمية: وهي األحاديث 2.6
 والمعلمين والطلبة، والجامعات، وغيرها.

موضوعات أدبية وثقافية: وهي أحاديث تدور حول موضوعات فكرية تخرج عن  2.7
 إطار الحياة الضرورية اليومية للفرد العادي.

والمسرح موضوعات فنية: وتدور موضوعاتها حول الفنون المختلفة، ونجوم السينما  2.8
 والدراما.

موضوعات الصحة والبيئة: وهي األحاديث التي تعالج موضوعات صحية أو  2.9
 طبية، أو بيئية كالتلوث، واألمراض المختلفة.

أحاديث تشمل أكثر من موضوع: ويمكن أن يكون حديثًا يشمل أكثر من موضوع  2.10
  .مثل موضوع اقتصادي له أبعاد سياسية

، ولم يسبق تصنيفها ضمن الفئات االت مختلفةأحاديث قد تتعلق بمج أخرى: وهي 2.11
 السابقة، مثل التكنولوجيا، أو العلوم. 

 ألحاديث الصحفية: شخصيات افئة النطاق الجغرافي ل 3
الشخصية مع  الذي جرى فيه لقاء مكانليتعدد النطاق الجغرافي لألحاديث الصحفية وفقًا ل

وقضاياه، والتي تضم الفئات الفرعية  التأكيد على ارتباطها بقضايا تخص المجتمع الفلسطيني
 التالية:

لخاضعة لسيطرة السلطة األراضي الفلسطينية: وتشمل األراضي الفلسطينية سواء ا 3.1
 ، أو التي تقبع تحت سيطرة االحتالل االسرائيلي وهي كاآلتي:الفلسطينية

 غزة محافظات 4.1.1

 الضفة الغربية 4.1.2

 القدس 4.1.3

 48أراضي ال  4.1.4
 ل العربية.الدو   3.2

 الدول اإلسالمية. 3.3
 الدول األجنبية. 3.4
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، ويقصد بها عالقة الشخصية بالحكومة ومؤسساتها :شخصية الحديث الصحفي نوعفئة  4
    وتضم الفئات التالية: إن كانت تابعة لها أو مستقلة عنها

شخصية رسمية: أي تعمل في الحكومة ومؤسساتها ولها صفة رسمية وتشمل  4.1
 والعسكرية والمسئولين والناطقين الرسميين واعضاء البرلمان.الشخصيات الحكومية 

 .: أي ال تعمل في الحكومة، أو أي من مؤسساتها ووزاراتهاأهليةشخصية   4.2
 .وهي الشخصية التي تتبع حزبًا أو فصياًل معروفاً  شخصية حزبية: 4.3
 .أكثر من نوع: فقد تكون الشخصية رسمية وحزبية في وقت واحد 4.4

، وتنقسم ويقصد بها هوية الشخصية ونوع البلد الذي تنتمي اليه: فئة جنسية الشخصية 5
 :الى الفئات التالية

 شخصيات فلسطينية 5.1
 شخصيات عربية 5.2
 شخصيات اسالمية 5.3
 شخصيات اجنبية 5.4

 

 فئة تخصص الشخصية التي يجرى معها الحديث الصحفي:  6

ى علوذلك تتعدد موضوعات األحاديث الصحفية وبالتالي تتنوع تخصصات شخصياتها 
 النحو التالي: 

 شخصية سياسية: وهي الشخصية التي تعمل في ميدان السياسة. 6.1
 .شخصية اقتصادية: وهي الشخصية التي تعمل في قطاعات االقتصاد المختلفة  6.2
أو أخصائيين  ،خدمة اجتماعية كأخصائيشخصية اجتماعية: وهي شخصيات تعمل  6.3

 أو مرشدين تربويين ونفسيين. ،نفسيين
هي شخصية مجالها الرياضة وانواعها المختلفة وتعمل في النوادي شخصية رياضية: و  6.4

 الرياضية
شخصية أدبية وثقافية: وهي الشخصية التي تعمل في إحدى المجاالت الفنية، أو   6.5

 الثقافية.
 .شخصية فنية: كنجوم الدراما، والمسرح، والغناء، والرسامين 6.6
 ة والتعليم.شخصية تعليمية: وهي الشخصية التي تعمل في حقل التربي 6.7
 شخصيات إعالمية: وهي الشخصيات العاملة في اإلعالم ووسائله المختلفة. 6.8
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 شخصية دينية: وهي الشخصيات التي تتمثل في علماء الدين والفقهاء ورجال الدين. 6.9
 .شخصية طبية: وهي الشخصيات العاملة في المجال الصحي والطبي 6.10
العادية ولكن تواجدها في  : وهي شخصيات تتواجد في الحياة االجتماعيةمواطنون  6.11

موقف معين جعلها محور للحديث الصحفي مثل )أم األسير، أم الشهيد، طفلة موهوبة 
 وغيرها(.

شخصية متنوعة التخصص: وهي الشخصية التي تعمل في أكثر من مجال كأن تكون  6.12
 .سياسية وتشغل مكانة اقتصادية

صنيفها ضمن الفئات ولم يسبق ت ،أخرى: وهي شخصيات قد تعمل في مجاالت أخرى  6.13
 السابقة.

حيث يتأثر الموضوع فئة درجة ارتباط الشخصية المتحدثة بموضوع الحديث الصحفي:  7
وكذلك مدى اقتناع القارئ  بشخصية المتحدث ومدى تخصصه، وارتباطه بالموضوع،

 :وتنقسم هذه الفئة الى الفئات اآلتية وأهميتها دون غيرها في اجراء الحديث معها، بحياديتها
 درجة كبيرة.بترتبط الشخصية بموضوع الحديث  7.1
 ترتبط الشخصية بموضوع الحديث بدرجة محدودة.  7.2
 ال صلة لها بالموضوع.  7.3

 

ويوجد نوعان من الجمهور  فن الحديث الصحفي: فئة نوع الجمهور المستهدف من  8
 تتعامل معهم الصحف هما:

لصحفية العامة، أي ويقصد به جميع القراء الذين يقرأون األحاديث ا :جمهور عام 8.1
جميعًا ومحتواها التحريري صفحات وتهمهم التي تنشر على أية صفحة من ال

 يناسبهم.
جمهور خاص: وهو الجمهور الذي يوجه له أحاديث صحفية متخصصة، وتدور  8.2

حول موضوعات يغلب عليها التخصص في مجال معين كالفن، والرياضة، 
وزوايا، وأركان  ،ي صفحاتوالدين، واألدب، وتجري مع متخصصين وتنشر ف

 متخصصة.
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وتعني هذه الفئة بالشكل، أو الطريقة التي تم تقديم المضمون بها  الشكل )كيف قيل(: ثانياا: فئة
 التالية:الفرعية الفئات  وتنقسم إلى، (1) إلى جمهور القراء

 

 فئة طريقة اجراء الحديث الصحفي:  9
اء حواره الصحفي مع الشخصية وكيفية ويقصد بها الطريقة التي استخدمها الصحفي إلجر 

  -الحصول على المعلومات أو اآلراء ويندرج ضمنه األنواع اآلتية: 

وهو الحديث الصحفي الذي يقوم فيه المحرر  الحديث الصحفي المباشر )الوجاهي(: 9.1
 .(2) بالمقابلة المباشرة مع الشخصية التي يجرى معها الحوار

صحفي الذي يتم الحصول عليه عن طريق التليفون وهو الحديث ال الحديث التليفوني: 9.2
وخاصة حين ال تتاح فرصة للقاء مباشرة مع الشخصية أو عندما تكون الشخصية في 

 . (3) بلدة أخرى 
وهو الحديث الصحفي الذي يجريه الصحفي مع الشخصية من  الحديث اللكتروني: 9.3

ى االجابات من خاللها، خالل إرسال األسئلة عبر الوسائل اإللكترونية المتاحة ويتلق
، أو مباشر إذا تم على شاشة الكمبيوتر باستخدام يمكن أن يكون الحوار غير مباشراً و 

 ، وهناك الحديث عبر الفيديوكونفرنس ومواقع التواصل االجتماعي.(4) الكاميرا
شخصية هو مقابلة جماعية، يجمع بين صحفيين، و و  حديث المؤتمرات الصحفية: 9.4

ية بغرض تقديم معلومات، أو مواقف، أو آراء، أو بيان وجهة نظر رسمية، أو غير رسم
حدث، أو قضية مهمة، أو الرد على أسئلة الصحفيين، ويجري نقل وقائع المؤتمر  حول

 .(5)الصحفي إلى عدد كبير من الجمهور 

، وتنقسم (6)ويقصد بها موقع المادة االعالمية من الصحيفة  :فئة موقع الحديث الصحفي .11
 :ئات اآلتيةإلى الف

                                                           

 265)حسين: سمير، بحوث االعالم ) ص ((1

 (.221( عبد الجبار، أيدلوجيا الكتابة الصحفية ) ص2)
 (.75( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص3)
 .284)التحقيقات واألحاديث الصحفية )ص ( نصر وعبد الرحمن، تحرير وكتابة4)
 (.455ص/56( الناصري، المؤتمر الصحفي: دراسة في النشأة والتطور )ع/5)
 (.94ص ) ( حسين: سمير، تحليل المضمون 6)
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 ـ الصفحة األولى وله بقية 11.1
 

 ين هما:توتنقسم هذه الفئة الى فئ ،الصفحات الداخلية 11.2
 أحاديث صحفية تم االشارة لها في الصفحة األولى. 11.2.1
 أحاديث صحفية لم يتم االشارة لها في الصفحة األولى. 11.2.2

  .الصفحة األخيرة 11.3
 الملحق الخاص بالصحيفة. 11.4

 تتيحه الصحيفة لفن الحديث الصحفيالحجم الذي تقيس  وهي: الحديث الصحفي فئة حجم 12
 وتنقسم هذه الفئة إلى:(، 2)سم الحجم بسنتيمتر مربعيتم حساب فيها و 
 2سم 300ويبلغ حجمه أقل من  :قصيرحديث صحفي "حجم  12.1
الى أقل من 2سم 300ويبلغ حجمه من  :متوسط الطولحديث صحفي "حجم  12.2

 2سم 500
 2سم 700الى أقل من  2سم 500 ويبلغ حجمه من :طويلحديث صحفي "حجم  12.3
 .فأكثر 2سم 700من  ويبلغ حجمه :طويل جداحديث صحفي "حجم  12.4

 

أجزاء  يتكون الحديث الصحفي من ثالثة :فئة األجزاء األساسية للحديث الصحفي 13
تقسيمها الى ويمكن  أحيانًا،والخاتمة  الحديث،وجسم  والمقدمة، العنوان،رئيسية: هي 

 الفئات الفرعية التالية:
وهو أحد  ،ذب عين القارئ والعنوان هو أكثر ما يج الحديث الصحفي: عنوان 13.1

العناوين بتعًا لتصنيفات  ، وتنقسم(1) الصحفيةالوسائل المهمة في عرض المادة 
 متعددة ألنواع كثيرة منها: 

 :(2) للعنوانالتصنيف الوظيفي  13.1.1
العنوان التمهيدي: وهو عدة كلمات تأتي قبل العنوان  13.1.1.1

 د له وتشير إلى مكان أو زمان الحديث.الرئيس وتمه

                                                           

 (.65( اللبان، فن اإلخراج الصحفي ) ص1)
 (.134-135( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص ص2)
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ون العنوان الرئيسي: وهو يحمل أهم ما يتصل بالمضم 13.1.1.2
التحريري للحديث وأبرز جوانبه، والعنوان الرئيس قد 

 يكون:
  عنوان ما نشيت: وهو يستخدم في أعلى الصفحة األولى، وأحيانًا فوق الترويسة أو

 .(1)تحتها، وينتشر على ثمانية أعمدة 
تد: ويقع على أكثر من عمود، لكنه ال يصل إلى اتساع الصفحة كلها، عنوان مم -

 .(2)وهو من أكثر العناوين استخدامًا في الصفحات 
 عريض: ويقع على امتداد الصفحة لكن في الصفحات الداخلية. -
 عمودي: ويقع على عمود واحد فقط من أعمدة الصحيفة. -

العنوان الثانوي: وهو سطر أو بضعة سطور تلحق  13.1.1.3
 .للموضوععلى تفاصيل أكثر  ويحتوي  لعنوان الرئيسيبا

ر رتابة : ويستخدم بين الفقرات لكسقراتن الفاويعن 13.1.1.4
 العرض مع األحاديث الطويلة.

  :(3) للعنوانالتصنيف التحريري  13.1.2
ويعرف هذا التصنيف العناوين حسب طريقة تحريرها أو صياغتها ويضم الفئات 

 الفرعية اآلتية:

 الذي يلخص المحرر فيه الخبر كله. العنوان المختصر: وهو 13.1.2.1
العنوان الوصفي: وهو الذي يركز المحرر فيه على عنصر الوصف في  13.1.2.2

 الحديث لرسم صورة دقيقة للموضوع.
عنوان الجملة المقتبسة: وهو عبارة عن أهم جملة في تصريحات  13.1.2.3

 المتحدث.
عنوان التساؤل: وهو عبارة عن سؤال هدفه تحريك غريزة االهتمام لدى  13.1.2.4

 رئ ودفعه لمعرفة اإلجابة.القا
العنوان المتفجر: وهو الذي يبدأ بعبارة قوية ملتهبة الهدف منها لفت  13.1.2.5

 انتباه القارئ.
                                                           

 (.82اد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص ( الدلو: جو 1)
 (.79( المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص 2)
 .83-84ص ص  المرجع السابق،( 3)
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العنون الموضح: وهو العنوان الذي يتضمن بيانات أو معلومات محددة  13.1.2.6
 ويستخدم األرقام للتوضيح.

العنوان الطريف: ويركز على فقرة مثيرة أو عبارة طريفة في موضوع  13.1.2.7
 ديث بهدف لفت نظر القارئ.الح

لقارئ فهم على ا سهلتهي العنصر الثاني بعد العنوان و  الصحفي:مقدمة الحديث  13.2
أو مناسبة الحديث والمقدمة تلخص موضوع  ،تعرفه على المتحدثو  ،الحديث وقراءته

 :(2) على النحو التاليعدة أشكال  ، ولها(1) فيهالحديث وتركز على النقاط األساسية 
أو تصريح جديد جاء على  ،الخبرية: وهي التي تركز على خبر مهمالمقدمة  13.2.1

 لسان المتحدث.
 ،والمعلومات ،والحقائق ،هم األفكارأ المقدمة التلخيصية: وهي مقدمة تلخص  13.2.2

 جهات النظر التي طرحها المتحدث.و أو 
مقدمة الوصف: وتعتمد على وصف الشخص أو األشخاص المتحدث معهم  13.2.3

الجسمية والنفسية ووصف المكان وجو  من حيث سماتهم وخصائصهم
 الحوار.

مقدمة الحوار: وتعتمد على أبرز جزء مهم من الحوار الذي دار بين  13.2.4
 المتحدث والمحرر الصحفي.

المقدمة االقتباسية: وتبدأ بأقوال أو تصريحات مهمة مقتبسة بالنص كما  13.2.5
 وردت على لسان المتحدث.

قصيرة وموجزة، لكنها تباغت  المقدمة القنبلة: وهي عبارة عن جملة واحدة 13.2.6
 القارئ بما لم يكن يتوقعه أو ينتظره.

مقدمة التساؤل: وهي تطرح أهم األفكار الي سيتناولها الحديث في شكل  13.2.7
 مجموعة من التساؤالت بحيث يجيب جسم الحديث عن هذه األسئلة.

ز التناقض بين بعض األمور ابر امقدمة التناقض: وتعتمد هذه المقدمة على  13.2.8
 وقائع والحقائق أو التصريحات أو المعلومات.أو ال

 من نوع من المقدمات. أكثرأخرى: وتتضمن استخدام  13.2.9

                                                           

 .129)( على، فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء )ص1)
 (.154لكترونية )ص ( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة واإل2)



41 
 

يسمى المتن أو الصلب، ويحتوي  الصحفي،وجسم الحديث  :جسم الحديث الصحفي 13.3
ويكتب جسم  ،(1) مباشرةعلى موضوع الحديث الذي يكتب بطرق مباشرة أو غير 

صد بأساليب كتابة الحديث الصحفي، الطريقة ويق مختلفة،الحديث الصحفي بأساليب 
. (2) الحديثأو الصيغة التي يصاغ بها الحديث والتي تختلف حسب طبيعة موضوع 

 : هيويندرج تحت هذه الفئة مجموعة من الفئات 
على سرد السؤال واالجابة عليه،  الذي يقوماألسلوب التقليدي: وهو األسلوب  13.3.1

 .(3) )س.ج(
: حيث استعاضت الصحافة الحديثة عن األسلوب ةغير التقليدياألساليب  13.3.2

 وأبرزها ما يلي:  ،(4) العصرالتقليدي بأساليب جديدة تتفق ومتطلبات 
: وتتضمن المقدمة التي تحوي أهم الفقرات األسلوب الخبري  13.3.2.1

المهم واألقل و وبعدها تتابع الفقرات حسب تسلسل األهمية، 
 .(5) أهمية

بشكل سردي أقرب ما السرد: ويصاغ فيها الحديث  أسلوب 13.3.2.2
يكون للمقال أو شكل قصصي روائي يبدو فيه تصاعد المواقف 

 .(6) للحبكةوذروة لألحداث أو حبكة وحل 
 كالماقتباسات من  المزج بين المزج: ويتم فيه أسلوب 13.3.2.3

واألقوال المصاغة بأسلوب المحرر الصحفي نفسه  ،المتحدث
 (7) أخرى.في جوانب 

صورة دقيقة لجو اللقاء أو أسلوب الوصف: ويقوم على رسم  13.3.2.4
أو كتب  وتحف، أثاث،مكان اللقاء وما يحتويه من وصف 

 (8) ذلك.وغير 
                                                           

 (.151المجدوب، التحرير الصحفي: علم وفن ) ص  (1)
 (.152 صللوسائل المطبوعة واإللكترونية )عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي  2))
 المرجع السابق، نفس الصفحة. (3)
 .36)، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص لدلو: جوادا( 4)
 .150)ص )حرير الصحفي: علم وفن المجدوب، الت (5)
 .153) ص) عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة واإللكترونية (6)
 نفس الصفحة. ،السابقالمرجع  (7)
 .37صالمرجع السابق، ، دلدلو: جواا (8)
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وثائقية: وفيه يقوم الصحفي بتقديم خلفية  خلفيةأسلوب تقديم  13.3.2.5
من المعلومات عن شخصية المتحدث أو حول موضوع 

وتوضع بعد المقد أو متفرقة بين فقرات الحديث أو  الحديث،
 .(1) داخله إطارمقدمة الحديث أو توضع في تشكل هي نفسها 

 

: تختلف الخاتمة من محرر صحفي إلى آخر فهناك من يلتزم بالتأكيد على لخاتمةا 13.4
من يرى أنه ال وهناك  ،أو جملة ،بسؤالواحدة من الفقرات وهناك من يختتم الحديث 

ويتوقف  ،(2) األخيرجملة من جمل جواب السؤال  هي الحديث بآخرضرورة للخاتمة وين
ونوع القالب الفني المستخدم في  ،استخدام المحرر الصحفي للخاتمة على نوع الحوار

 :وتنقسم هذه الفئة الى ،صياغته
أو  ،أو رأي ،: وفيه ينهى المحرر حديثه بآخر تصريححديث بدون خاتمة 13.4.1

 في قالبي الهرم المقلوب والمقلوب المتدرج. وخاصة ،معلومة
 ،المحرر خاتمة لينهى بها حديثه الصحفي : وفيه يختارحديث مع خاتمة 13.4.2

 :(3)ومنهاذلك في قالبي الهرم المعتدل والمعتدل المتدرج  يبرزو 
وتلخص، وتختصر أبرز ما جاء في الحديث  الخاتمة الملخصة: 13.4.2.1

 الصحفي من آراء ومعلومات.
وهي خاتمة ترشد القارئ وتوجهه نحو عمل : الخاتمة التوجيهية 13.4.2.2

التي قد تأتي على لسان الصحفي، في صالحه وتدفعه كلماتها 
 أو الشخصية إلى ذلك.

وتركز على قول مهم للشخصية في الحديث : الخاتمة المقتبسة 13.4.2.3
 ويقتبسه الصحفي من أقواله.

: وهي التي تنتهي بسؤال مهم يوجهه الخاتمة االستفهامية 13.4.2.4
 الصحفي للشخصية يسألها النصح واإلرشاد للقراء.

خاتمة وتصور أي موقف أو : وتصور هذه الالخاتمة الوصفية 13.4.2.5
 حالة للحديث أو المتحدث أثناء اللقاء.

                                                           

 (.37)ص  ، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العمليةلدلو: جوادا (1)
 (.151ص )لتحرير الصحفي: علم وفن المجدوب، ا (2)
 (354أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص ص  (3)
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 أخرى: حيث يتم استخدام أكثر من نوع خاتمة. 13.4.2.6
 

ث الصحفي يمكن صياغة جسم الحدي :ومكوناته يث الصحفيدالقالب الفني للحفئة  .14
 :بالقوالب الفنية اآلتية

قاعدة الهرم الهرم المقلوب: وينقسم فيه الحديث الصحفي إلى مقدمة تحتل  قالب 14.1
وتحتوي المقدمة على أهم ما في  الذي يمثل جسم الهرمالمقلوب ونص الحديث 

 أهميتهاالحديث من معلومات وآراء ويحتوي الجسم على التفاصيل مرتبة حسب 

(1). 
قالب الهرم المقلوب المتدرج: ويأخذ الحديث الصحفي شكل المستطيالت  14.2

يشمل هذا القالب مقدمة تحوي أهم المتدرجة على شكل الهرم المقلوب المتدرج و 
المعلومات واآلراء أما الجسم فيقوم على ترتيب الفقرات الملخصة وما بينها من 

 . (2) أهميتهاأقوال مقتبسة حسب 
 أو المعلومات،أو  األخبار،ي تقديم الهرم المعتدل: ويتدرج هذا القالب ف قالب 14.3

م الحديث وفقًا لهذا القالب هم إلى األهم إلى األكثر أهمية وينقسماآلراء من ال
)االشارة الى و قد تشمل المقدمة  ،(3) وخاتمةوجسم، إلى ثالثة أجزاء، مقدمة، 

حكاية  ،تصوير جو اللقاء ،وصف مكان اللقاء ،وصف المتحدث ،الموضوع
الخاتمة  و قد تشمل يضم تفاصيل نص الحديث، والجسمقصة اللقاء( 

انطباعات  ،المحرر لتصريحات المتحدثتقييم  ،)تلخيص ألهم األخبار واآلراء
 المحرر عن الحوار والشخصية(.

قالب الهرم المعتدل المتدرج: وفيه يتم ترتيب المعلومات واآلراء من المهم إلى  14.4
األهم فاألكثر أهمية ولكن الشكل العام لهذا القالب يأخذ شكل المستطيالت 

خر والبعض اآل المتدرجة التي تكتب على شكل فقرات بعضها يمثل تلخيصات
وخاتمة  وجسم، مقدمة،ويتكون أيضًا من  ،(4) الحديثأقوااًل مقتبسة من نص 

 السابق.كما في القالب 

                                                           

 .75)( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص1)
 (.43، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )صجواد :( الدلو2)
 .50، صالسابقالمرجع  (3)
 .57ص المرجع نفسه، (4)
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ويقصد بهذه الفئة تلك العناصر التي تبرز فن الحديث  :فئة العناصر التيبوغرافية 15
الصحفي وتخلق انطباعًا بأهمية الموضوع وهي الى جانب العناوين والمقدمات 

 وتنقسم الي االنواع التالية:، تعمل على التأثير في القراء ،والنصوص

 الصحفي،من اهم عناصر ابراز الحديث  :فئة الصورة مع الحديث الصحفي 15.1
 الى:استخدام الصورة الصحفية ويمكن تقسيم هذه الفئة 

حيث تستعين الصحيفة بصورة : مصحوبة بصورأحاديث صحفية  15.1.1
تستخدم الصحف الصور، صحفية خاصة صورة شخصية الحديث، وقد 

أو كالهما معا، والصور الفوتوغرافية  الخطية،الفوتوغرافية، أو الرسوم 
 شخصية،أو صورًا موضوعية، أو صورًا  خبرية،قد تكون، صورًا 

 والصور الشخصية تنقسم الى نوعين:
 صور شخصية تم االشارة فيها الى صاحب الصورة. -
 ب الصورة.صور شخصية لم يتم االشارة فيها الى صاح  -

أي  ةحيث ال تستخدم الصحيف :غير مصحوبة بصورأحاديث صحفية  15.1.2
 المادة الصحفية بدون صورة مدعمة. وتبقى الصور،نوع من 

: ويقصد بها ادخال األلوان على الحديث مع الحديث الصحفي فئة األلوان 15.2
 الصحفي إلبرازه واعطائه مزيدًا من األهمية.

هي تلك الظالل الرمادية الواقعة بين : و فئة األرضيات مع الحديث الصحفي 15.3
أو شفافة، وهي تخفيف لكثافة اللون  كثيفة،الحرف البيض واألسود، وهي ظالل 

) وآخراألسود وطرقة حديثة وناجحة للفصل بين موضوع 
1

). 
بالموضوع، : وهي مساحات منتظمة تحيط فئة الطارات مع الحديث الصحفي 15.4

يرية بعضها عن بعض، وتشكل عنصر على ابرازه، وتفصل المواد التحر  تعمل
جذب للقارئ اذا تم تلوينها، كما أن الموضوعات التي تحاط بإطار توحي 

) بأهميتها
2

، ويوجد مجال كبير في فن الحديث الصحفي الستخدام االطارات (
 أو الشخصية. الموضوع،خاصة عند تقديم خلفية عن 

 

                                                           

 (327الصحافة اليومية )صذبيان، مدخل نظري وعملي الى  (1)
 (254 صنجار، مدخل الى االخراج الصحفي )( ال2)
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وقد  ،جمع المعلومات وسيلة من وسائل واالستقصاء :(1) صحيفة الستقصاء الثانية: ةاألدا
وبطبيعة الحال  ،أو في إطار ضيق على نطاق مؤسسة ،واسع ليشمل األمة إطاريستخدم على 

، واالستقصاء يعبر عنه بمجموعة من األسئلة (2)ودرجة تعقيده ،يختلف في طولهفهو 
سعى إليها تأو األهداف التي  ،بعض بشكل يحقق الهدفالبعضها بواالستفسارات، مرتبطة 

محرري االحاديث القائمين باالتصال( وهم )حول لجمع معلومات  واستخدمته ،)3)ةالباحث
 واإلشكاليات ،لتعرف على العوامل التي تؤثر في أدائهم المهنيل ،صحف الدراسةفي الصحفية 

ومدى افادتهم من التطورات  ،ةديث الصحفياحاأل وإجراء إعداد والصعوبات التي تواجههم عند
أسئلة  ،وتضم صحيفة االستقصاء ،وكتابة الحديث الصحفي إعدادلتكنولوجية الحديثة في ا

 وتم تقسمها الى الوحدات التالية: ،ومفتوحة ،مغلقة

 .لمحرري األحاديث الصحفية: السمات العامة الوحدة األولى
 .العوامل المؤثرة في اعداد فن الحديث الصحفي، وتنفيذه :الوحدة الثانية

 .التقليد والتجديد في كتابة الحديث الصحفي: لثالثةالوحدة ا
 .وتكنولوجيا االتصالأدوات، الحديث الصحفي من  محرروفادة إ: الرابعةالوحدة 
 .هلتطوير واقتراحاتهم  ،محررو الحديث الصحفي: المعوقات التي يواجهها الخامسةالوحدة 

 الثنائيومقياس لكرت  ،وقد تم استخدام مقياس لكرت الرباعي المكون من أربع درجات ❖
وذلك قياس استجابات محرري الحديث  االستبانة،لتحديد أهمية كل فقرة من فقرات 

 :(4) التاليالصحفي لفقرات االستبانة حسب الجدول 
 

 درجات مقياس ليكرت الرباعي (:1.1)جدول 

 غير موافق بشدة ر موافقغي موافق موافق بشدة الستجابة
 1 2 3 4 الدرجة

النسبي  ن الوز
 المقابل

% 81.25من 
 %100إلى 

%إلى 62.60 من
81.24 % 

 43.75% من
 %62.59إلى 

إلى  %25من 
43.74% 

 
                                                           

 .294(، ص 3انظر ملحق رقم ) (1)
 (.91 ص) أساسيات البحث العلمي( الضامن، 2)
 .224) صقنديلجي، منهجية البحث العلمي ) (3)
 ( .539 بد الفتاح، االحصاء الوصفي واالستداللي )صع )4(
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 الثنائيدرجات مقياس ليكرت  (:2.1)جدول 

 استخدم ل ااستخدم أحيان استخدم الستجابة
 0 1 2 الدرجة

 0 % 49.9إلى  0أكثر من  %100% إلى 50من  النسبي المقابل ن الوز
 

 :امهياسة وعينتر الد امجتمع تاسعاا:
 التحليلية: الدراسةأولا: 

: يتكون مجتمع الدراسة التحليلية من الصحف اليومية الفلسطينية الصادرة مجتمع الدراسة .1
األيام و الحياة الجديدة، و فلسطينية، وتشمل: صحيفة القدس، في مناطق السلطة الوطنية ال

وسياسة تحريرية  وتوجهات، وفلسطين وهي صحف تنشر أحاديث صحيفة ولها اهتمامات
 تنوعة فيما يتعلق بالحديث الصحفي.ورؤية م متباينة،

 آلتي:أهداف الدراسة على النحو ا تم تحديد عينة الدراسة التحليلية بما يحقق الدراسة: عينة .2
في ثالث صحف يومية تصدر  : اختارت الباحثة عينة عمدية تمثلتالمصادر عينة -أ

ن والحياة الجديدة والقدس وهي: صحيفة فلسطي ومحافظات غزة،في الضفة المحتلة 
 وذلك لألسباب التالية: األيام،تم استبعاد صحيفة وبذلك 

سب نتائج تتباين صحف الدراسة في استخدامها لفن الحديث الصحفي وذلك ح .1
الدراسة االستكشافية التي أظهرت اهتمام متباين بينها في الموضوعات واألنواع 

 .والقوالب الفنية والشخصيات التي تظهر في فن الحديث الصحفي
تم استبعاد صحيفة األيام، لقلة األحاديث الصحفية فيها حسب ما أظهرته  .2

حد كبير توجه صحيفة يشبه إلى  السياسي الدراسة االستكشافية كما أن توجهها
 .فضاًل عن صدورها في نفس العام الجديدة،الحياة 

حيث  فلسطين،تمثل الصحف الثالث تطور الصحف الفلسطينية اليومية في  .3
وفلسطين  م،1994والحياة الجديدة  م،1968صدرت صحيفة القدس عام 

 م. 2007
 دور،الصث يتمتعن بانتظام باإلضافة إلى ما سبق فإن صحف الدراسة الثال .4

 في المجتمع الفلسطيني. عالية ومرموقةومكانة  وقارئية،
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 التعريف بصحف الدراسة: ❖
وهي صحيفة يومية سياسية شاملة تصدر في مدينة غزة عن شركة  :صحيفة فلسطين •

لت الصحيفة على ترخيص صدور صالمساهمة المحدودة، وح الوسط لإلعالم والنشر
وقد صدر العدد االول من  ،(1)م9/16/2006من وزارة اإلعالم الفلسطينية في 

شغل الصحفي مصطفى الصواف رئاسة ، و 2007فة يوم الثالث من مايو الصحي
المسؤول فهو رئيس مجلس االدارة والمحرر أما ، 2011تحريرها منذ تأسيسها ولغاية 

ويمكن وصفها بأنها صحيفة تعكس وجهة نظر ومواقف حركة  ،الدكتور أحمد الساعاتي
أن أهم ما يميزها أنها صحيفة جديدة على المشهد االعالمي، عالوة على حماس، كما 

 .(2)بالحجم النصفي صدرتأنها الصحيفة الفلسطينية األولى التي 
 

يوم  10/11/1994تأسست صحيفة الحياة الجديدة يوم  صحيفة الحياة الجديدة: •
 ابتداءً  تسياسية تصدر أسبوعيا، ثم تحول ، وكانت في البداية صحيفة10/11/1994

وتمثل صحيفة الحياة الجديدة السلطة  ،الى صحيفة يومية 19/8/1995من تاريخ 
بدرجة كبيرة، وهذا ما يتضح من البيان التأسيسي للصحيفة الذي أتى في نصه " نحن 
مع السلطة من منطلق إنجاح الفرصة التاريخية السانحة لبناء مجتمع وكيان وطني 

في البنية واآلراء، وسوف نعالج  نراه تقصيرا أو إخالالً  مستقل، غير أننا لن نقف مع ما
المسائل المتعلقة بالسلطة بدرجة عالية من الحساسية والمسؤولية بهدف التطوير، وليس 

أسس صحيفة الحياة الجديدة نبيل عمرو، وكان  "، واإلعاقة وجر العربة إلى الوراء
االستثمار الفلسطيني، ويرأس  مديرها العام قبل أن تؤول ملكيتها وتبعيتها لصندوق 

وتعتمد الصحيفة نهج االستفادة من كفاءات إبداعية من خارج البرغوثي، تحريرها حافظ 
، مالك الصحيفة؛ إلثراء محتوى الصحيفة بالموضوعات والمقاالت والتعليقات المختلفة

صفحة، كما يصدر عنها العديد من  28تصدر صحيفة الحياة الجديدة عادة في و 
ملحق )الحياة الرياضية( ، و يصدر يوم السبتو ( قضايا الحياةملحق)  ا:حق منهالمال

توقف بعضها،  ، ويصدر يوم الخميسو ( ملحق )الحياة الثقافية، و يصدر الثالثاءو 

                                                           

 التالي، الرابط على متوفر اإللكتروني، الين أون  فلسطين موقع ن،نح من فلسطين، صحيفة (1)
http://felesteen.ps/general/aboutu 

 (.37الفطافطة، السياسة التحريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حرية التعبير )ص (2)
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، وتستخدم الصحيفة وسائل التكنولوجيا الحديثة في (1) ومازال بعضها يصدر حتى اآلن
 .(2)الطباعة ونقل االخبار والتقارير والصور

، صاحبها 1968من تشرين الثاني نوفمبر 8صدرت بمدينة القدس في صحيفة القدس: •
ومحررها محمود أبو الزلف، وهي تعد من أوسع الصحف الفلسطينية انتشارا، وأكثرها 

أول جريدة يومية تصدر تحت االحتالل وصدرت عنها "القدس وهي تعد ، (3)توزيعا
وترأس تحريرها عبد هللا عبد الباري 1989 \4\27العربي" التي صدرت من لندن في 

 ،وكتب في الجريدة نخبة من الكتاب العرب من داخل االرضي الفلسطينية وخارجها 
الصحيفة مطبعة خاصة وتمتلك  ،(4) وساري نسيبه ،وابراهيم ابو لغد  ،ارد سعيد و مثل اد

لمحررين من اوتضم مجموعة   ،متعددةدولية رك في خدمات وكاالت أنباء وتشت ،بها
، (5)خبار الفلسطينية والقضايا المحلية واالجتماعية واالقتصاديةوالمترجمين وتغطي األ

( صفحة 36-24وبدأت صحيفة القدس بأربع صفحات ثم تزايد العدد ليتراوح اليوم بين )
وتستخدم القدس أحدث التكنولوجيا اليوم في  صفحات ملونة قابلة للزيادة،منها عشر 

وهي الصحيفة  ،(6)، وتملك مطبعة متطورة ل المواد الصحفية والصوراستقباالتصميم و 
اليومية الفلسطينية الوحيدة التي ال تزال تصدر من مدينة القدس، وتخضع للرقابة 

)العسكرية االسرائيلية
7

). 
الواقعة ما بين  الفترةحددت الباحثة المدة الزمنية لهذه الدراسة، في  العينة الزمنية: -ب

نظرًا ألنها فترة حديثة، كما أنها تقع في عامين  2016/6/31إلى  2015/7/1
وقد شهدت األراضي الفلسطينية سواء الضفة المحتلة أو  2015-2016مختلفتين 
تشديد الحصار على قطاع غزة  :ساخنة ومختلفة أهمها أحداثاً غزة  محافظات

اشتداد وانتفاضة القدس التي شملت األراضي الفلسطينية كافة ومن ناحية أخرى 
الصراع على صالحيات حكومة الوفاق وتبادل االتهامات بين حكومتي رام هللا 

                                                           

بط التالي، وفا، متوفر على الرا –، مركز المعلومات الوطني الفلسطيني التعريف بالصحيفة (1)
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx 

 (.104المستقبل )ص التطور.. الصحافة في فلسطين: النشأة.. ،( أبو حشيش2)
 (.52الدلو: جواد ، دراسات في الصحافة الفلسطينية )ص  (3)

 (.78م )ص2008-1876نشأته ومراحل تطوره من  :( أبو السعيد، االعالم الفلسطيني4)
 (.124نب، االعالم الفلسطيني )ص( أبو ش5)

 (.97)صالمستقبل  التطور.. الصحافة في فلسطين: النشأة.. أبو حشيش، (6)
 (.36الفطافطة، السياسة التحريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حرية التعبير )ص (7)
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والصراع بين غزة  علمين وتداعياتهاالموغزة، أضف إلى ذلك قضية إضراب 
 -، وحاليًا المبادرة العربية والفرنسية المطروحتين لتسوية الصراع الفلسطينيومصر

الى العديد من االحداث الرياضية  باإلضافة االسرائيلي والعودة للمفاوضات،
 (365وهذا يعني أن عدد مفردات كل صحيفة ) ،والفنية لنشاطات االقتصاديةوا

( عددًا من كل 48اختارت الباحثة منها عينة عشوائية منتظمة بواقع )،  عدداً 
وتم ذلك بطريقة االسبوع الصناعي حيث تم اختيار العدد األول بطريقة  ،صحيفة

بعة أعداد حتى الوصول إلى العدد المطلوب، وبالتالي فإن إجمالي القرعة وترك س
 عددًا. 348 =144للتحليل هو  ستخضععدد الصحف التي 

 
 

 الميدانية: الدراسةثانياا: 
 بإجراءالذين قاموا  ،ةديث الصحفياحاأل محررو، ويقصد بهم مجتمع القائمين بالتصال .1

حسب المحددة لهذه الدراسة، وذلك أحاديث صحفية في صحف الدراسة خالل الفترة 
ة مختلفة منها فن الحديث يفصح وادتقسيمات كل صحيفة، والذين يسند لهم إعداد م
ويبلغ مجموع عدد  ،خاصة بهذا الفن اً الصحفي حيث ال يوجد في الصحف الثالث أقسام

 ( في32)و ،(1)( في الحياة الجديدة25منهم ) ،محرراً ( 68) ،األحاديث الصحفية محرري 
العوامل و  ،سماتهم الخاصةوذلك للتعرف على  ،(3)( في صحيفة القدس20)و ،(2)فلسطين
 ،أدواتافادتهم من ومدى  ،والشخصيات الصحفية ،على اختيارهم للموضوعات المؤثرة

 واجراؤه. ،واالشكاليات التي تواجههم عند إعداد الحديث الصحفي وتكنولوجيا االتصال، 
 

  :عينة القائمين بالتصال .2
واجهت الباحثة في الوصول الى جميع محرري األحاديث الصحفية للصعوبات التي  نظراً 

وهذه  :العينة المرتبطة بالظروف "عينة الفرص المتاحة"اختارت طريقة  في صحف الدراسة، لذا
العينة تعتمد على الظروف المتاحة في الميدان واالستفادة من المرونة غير المتوقعة لدى أفراد 

، وقامت الباحثة (5)وتعتمد هذه العينة على تجميع للمبحوثين المتاحين أمام الباحث ،(4)العينة
، بما يمثل نسبة بعد مراجعتها والتأكد من سالمتها ( استبانة جميعها خضعت للتحليل43بتوزيع )

                                                           

 (.2016مايو5دوحان، قابله: رانية أبو سعدة ) (1)
 (.2016مايو29سعدة )، قابله: رانية أبو القرا (2)
 (.2016مايو 12رئيس تحرير صحيفة القدس، رانية أبو سعدة )اتصال شخصي:-محمد أبو لبدة (3)

 (.157صمناهج البحث االعالمي ) إسماعيل، 4))
 (.86أسس البحث العلمي)ص ،مكاوي  5))
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( محررًا من صحيفة القدس، (13( من مجتمع الدراسة موزعين على النحو التالي: 63.2%)
 من صحيفة فلسطين.   (21)يفة الحياة الجديدة و( من صح9و)

 :العامة لمحرري الحديث الصحفي السمات
 تكرارات ونسب السمات العامة لمحرري الحديث الصحفييوضح (: 3.1)جدول 

 النسبة العدد سمات محرري الحديث الصحفي

 النوع
 76.7 33 ذكر
 23.3 10 أنثى

 100.0 43 المجموع

 العمر

سنة    7.0 3 أقل من25
 53.5 23 سنة 35الى أقل من  25من  

 11.6 5 سنة 40الى أقل من 35من 
 16.3 7 سنة 50الى أقل من  40من 

50 فأكثر  11.6 5  من
 100.0 43 المجموع

 المؤهل العلمي

 0.0 0 ثانوي 
 11.6 5  دبلوم متوسط
 53.5 23 بكالوريوس

 34.9 15 دراسات عليا
 100.0 43 المجموع

 التخصص الدراسي
 83.7 36 صحافة وإعالم

 16.3 7 تخصصات أخرى 

 100.0 43 المجموع

 الصحيفة
 30.2 13 القدس

 20.9 9 الحياة الجديدة

 48.8 21 فلسطين

 100.0 43 المجموع

 المسمى الوظيفي

 2.3 1 رئيس التحرير
 7.0 3 مدير تحرير

 0.0 0 سكرتير تحرير
 4.7 2 رئيس قسم

 20.9 9 محرر
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 النسبة العدد سمات محرري الحديث الصحفي
 20.9 9 مندوب
 44.2 19 مراسل

 100.0 43 المجموع

 الخبرة

 14.0 6 سنوات5أقل من 

 46.5 20 سنوات 10الى أقل من  5من 

 14.0 6 سنوات15الى أقل من  10من 

15 سنة فأكثر   11 25.6 

 100.0 43 المجموع

 

 الجدول السابق تبين ما يلي: بدراسة بيانات

 النوع: (1

( 23.3%) ( من محرري األحاديث الصحفية من الذكور، بينما76.7%) أن ما نسبته
 من اإلناث.

 العمر: (2

 35الى أقل من  25في الفئة العمرية من تقع محرري الحديث الصحفي معظم أعمار أن 
(، أما 16.3%) سنة بنسبة 50الى أقل من  40(، يليها الفئة العمرية من 53.5%) بنسبة ،سنة

فأكثر فجاءوا  50سنة ومن  40الى أقل من  35الذين انحصرت أعمارهم في الفئة العمرية من 
 سنة فكانت األقل نسبة. 40الى أقل من  35في المرتبة الثالثة، أما الفئة من 

 المؤهل العلمي:  (3

 العليا بنسبة ( يليها حملة الدراسات53.5%) سبلغت نسبة حملة شهادة البكالوريو 
 (. 11.6%) ( بينما بلغت نسبة حملة الدبلوم المتوسط%34.9)

 التخصص الدراسي: (4

الصحافة  ن فيو متخصص( من محرري الحديث الصحفي 83.7%) أن ما نسبته 
 ( من تخصصات أخرى منها اإلدارة، واللغة العربية.16.3%) واإلعالم، بينما
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 الصحيفة التي يعمل بها: (5
 

من صحيفة  عينة الدراسة ( من محرري الحديث الصحفي48.8%) أن ما نسبته
 (. 20.9%) (، وصحيفة الحياة الجديدة بنسبة30.2%فلسطين، يليها صحيفة القدس بنسبة )

 :المسمى الوظيفي (6

( من محرري الحديث الصحفي مسماه الوظيفي "مراسل" بينما جاءت نسبة 44.2%أن )
 ( يليها "مدير تحرير" بنسبة20.9%) بة الثانية بنسبة"المحرر والمندوب" متساوية، وفي المرت

 (. 2.3%%(، وأخيرًا مسمى رئيس التحرير بنسبة ) (4.7 (، وتالها "رئيس قسم" بنسب%7.0)

 الخبرة الصحفية: (7

بنسبة سنوات  10الى أقل من  5خبرتهم من  تتراوحالحديث الصحفي  أغلب محرري أن 
(، أما الذين بلغت 25.6%)نسبتهم  سنة بلغت 15(، بينما الذين تزيد خبرتهم عن %46.5)

فقد بلغت نسبة كل فئة  ةسن 15الى أقل من سنوات  10من كذلك و  سنوات 5خبرتهم أقل من 
 (. 14.0%) منهم

 :القياسأسلوب عاشراا: وحدات التحليل و 
 استخدمت الباحثة وحدتين للتحليل هما:وحدات التحليل:  -أ

: وهي الوحدة االعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث ةالوحدة الطبيعية للمادة العالمي .1
 القراء،والتي يستخدمها منتج المادة االعالمية لتقديم هذه المادة الى جمهور  بتحليلها،

حدة اعتمدت الباحثة و ه الذه إطاروفي  ،(1) أو المشاهدين من خاللها المستمعين،أو 
جميع األحاديث الصحفية الواردة  وهذا يعني أن ة،رئيسوحدة ك"فن الحديث الصحفي " 

 في عينة الدراسة ستخضع للتحليل.

تنقسم الى وحدة و  المطبوعة،: وتتعلق وحدة المساحة بالمواد االعالمية وحدة المساحة .2
وتستخدم هذه الوحدة في  ،مربع الصفحة وأجزائها والعامود والسطر عامود والسنتيمتر

 محددةعالمية لموضوع معين أو قضية الكشف عن االهمية التي توليها الوسيلة اال

(2) . 

                                                           

 (.262( حسين: سمير، بحوث االعالم )ص1)
 .182ص المرجع السابق،( 2)



53 
 

 وفئاته المحتوى  لوحدات المنتظم الكمي التسجيل نظام هوو  :والقياس العد أسلوب -ب
 على تساعد وأعداد، أرقام شكل في المحتوى  إعادة بناء خالله من مكنيو  ومتغيراته،

ستخدمت الباحثة وا ،)1) الدراسة أهداف وتحقيق التفسير في تسهم ،كمية نتائج إلى الوصول
تظهر فيه الوحدات الخاضعة  الذيوالتكرار  ،مربعفي هذه الدراسة وحدتي السنتمتر 

 للدراسة.

 :اجراءات الصدق والثباتالحادي عشر: 
 إجراءات الصدق: .1

يقصد باختبار صدق األداة مدى قدرتها على أن تقيس ما تسعى الدراسة إلى قياسه فعاًل، 
يتم جمعها بواسطتها مع الحقائق الموضوعية، وتعكس المعنى بحيث تتطابق المعلومات التي 

، وارتفاع معدل الصدق يعني إمكانية (2)الحقيقي والفعلي للمفاهيم الواردة بالدراسة بدرجة كافية 
 .(3)يم النتائج على المجتمع الذي سحبت منه العينة عمت

صدق في أداتي الدراسة قامت لنتائج تتسم بالدقة، وبدرجة عالية من الولكي تصل الباحثة إلى 
 -بما يلي: 

عرضت الباحثة أداتي الدراسة، هما: استمارة تحليل المضمون، وصحيفة االستقصاء، على  -أ
غزة،  أساتذة اإلعالم وخبرائه في، شملت عشرة أشخاص من (4) مجموعة من المحكمين

ا ينسجم مع قيمة تم االستفادة منها في تعديل األداتين بمومصر، وقد أبدوا مالحظات 
 أهداف الدراسة وتساؤالتها.

التعريف اإلجرائي لفئات تحليل المضمون بشكل واضح باالعتماد على الكتب، والمراجع  -ب
 الرصينة في كثير من األحيان بحيث ال يثير التعريف التضارب والتداخل.

 أخضعت الباحثة استمارة تحليل المضمون بعد تصميمها، للتجربة عن طريق إجراء دراسة -ت
يل بعض الفئات وإضافة تم تعد عليهاقبلية شملت خمسة أعداد من صحف الدراسة، وبناء 

 وحذف أخرى.

                                                           

 . 181) )ص اإلعالم بحوث في المحتوى  تحليل الحميد، ( عبد1)
 .314)ص  )( حسين: سمير، بحوث االعالم 2)
 (.35( مكاوي، أسس البحث العلمي )ص 3)

 .288ص  (1انظر ملحق رقم ) (4)
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أخضعت الباحثة صحيفة االستقصاء بعد تصميمها للتجربة عن طريق إجراء اختبار قبلي  -ث
، للتأكد من وضوح األسئلة، من كل صحيفة شمل ثالثة محررين للحديث الصحفي

هم على اإلجابة عن أسئلتها لتفادي الغموض، والصعوبة في فهم وسالستها، وفهمها، وقدرت
 .إجراء بعض التعديالت الطفيفة عليهااألسئلة، وقد تم 

تم صياغة أسئلة صحيفة االستقصاء بطريقة تمكن الباحثة من التأكد من صدق إجابات  -ج
كن محرري األحاديث الصحيفة، حيث حددت الباحثة إجابات واضحة لكل سؤال، وبدائل يم

للمبحوث االختيار من بينها بما ال يدع مجااًل لوجود خطأ في أي صحيفة تؤدي إلى 
، وقد عني ذلك استبعاد أحدها، لذلك جاءت جميعها صحيحة ولم يتم استبعاد أي  منها

 .بالصدق الظاهري لالستبانة
 
 

 صدق التساق الداخلي لفقرات الستبانة:أما 
قــرات االســتبانة مــع المحــور الــذي تنتمــي إليــه هــذه ، مــدى اتســاق كــل فقــرة مــن فبــهيقصــد ف

الفقرة، حيث تم حساب االتساق الداخلي لفقرات االستبانة على عينة الدراسـة االسـتطالعية البـالغ 
كـــل فقـــرة والدرجـــة الكليـــة للمحـــور  ن( مفـــردة، وذلـــك بحســـاب معـــامالت االرتبـــاط بـــي10حجمهـــا )

 التابعة له على النحو التالي:

  الخاصة بالصحيفة اختيار موضوع الحديث الصحفيلمعايير لداخلي ا التساق صدق .1

 

 الخاصة بالصحيفة اختيار موضوع الحديث الصحفيمعايير الداخلي التساق صدق  :(4.1جدول )

 الدللة معامل الرتباط الفقرات م.
 0.012 0.380 فكري.أن يتفق مع توجهها السياسي وال .1
 0.002 0.465 تهتم بالشأن الفلسطيني وتهمل الشأن العربي والغربي. .2
 0.000 0.707 أن يكون الموضوع جديدًا، أو يعالج  زاوية جديدة .3
 0.000 0.596 أهميته ألكبر عدد من القراء ومصالحهم المباشرة .4
 0.000 0.731 ارتباطه باالحداث الجارية  .5

 0.000 0.711 الكلية الدرجة
 

مراعــاة الصــحيفة مجــاالت مــن  مجــال( معــامالت االرتبــاط بــين كــل 1.4يبــين جــدول رقــم )
، والــذي يبــين أن معــامالت للمحــورالكلــي  والمعــدل موضــوع الحــديث الصــحفي الختيــارمعــايير 
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قــل مــن أ ُبعــد(، حيــث أن القيمــة االحتماليــة لكــل 0.05االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة )
(0.05.) 

  الخاصة بالصحيفة الحديث الصحفي شخصيةاختيار لمعايير الداخلي  التساق صدق .2

  الخاصة بالصحيفة الحديث الصحفي شخصيةاختيار معايير لالداخلي التساق صدق  :(5.1جدول )

 الدللة معامل الرتباط الفقرات م.
 0.013 0.377 اق مواقفها مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة.اتس 

 0.000 0.578 تفضيل الشخصيات المحلية الفلسطينية  
 0.000 0.555 تفضيل الشخصيات العربية 
 0.001 0.478 تفضيل الشخصيات الغربية  
 0.003 0.449 تفضيل المشاهير 
 0.000 0.549 ةتفضيل الشخصيات التي تبدي تعاونًا بصورة  ودي 
 0.003 0.447 تفضيل الشخصيات ذات الصلة القوية بالموضوع 
 0.001 0.471 تفضيل الشخصيات ذات الصبغة الرسمية  
 0.007 0.404 تفضيل الشخصيات طبقًا للقرب الجغرافي 
 0.000 0.701 الدرجة الكلية 

 ألول

 

مراعــاة الصــحيفة جــاالت ممــن  مجــال( معــامالت االرتبــاط بــين كــل 1.5يبــين جــدول رقــم )
، والـذي يبـين أن معـامالت للمحـورالكلـي  والمعـدل الحديث الصـحفيشخصيات  الختيار لمعايير

أقــل مــن  ُبعــد(، حيــث أن القيمــة االحتماليــة لكــل 0.05االرتبــاط المبينــة دالــة عنــد مســتوى داللــة )
(0.05.) 

 

 

 إجراءات الثبات: .2
يانات، التأكد من درجة االتساق العالية لها يقصد باختبار ثبات أداة جمع المعلومات والب

بما يتيح قياس ما تقيسه من ظاهرات، ومتغيرات بدرجة عالية من الدقة، والحصول على نتائج 
، ويكون (1)متطابقة، أو متشابهة، إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع نفس المعلومات 

الوقت، فالثبات في المقياس مثل الثبات في  رغم مرورنفسها المقياس ثابتًا إذا أعطى اإلجابات 
 .(2)أي شيء آخر 

                                                           

 (.309-310( حسين: سمير، بحوث اإلعالم )ص ص 1)
 (.33( مكاوي، أسس البحث اإلعالمي )ص 2)
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واستخدمت الباحثة لقياس ثبات استمارة تحليل المضمون، الثبات الكلي الذي يعتمد على 
( ويتمثل في تكرار االختبار في فترتين زمنيتين Testــ  retestأسلوب ــــ إعادة االختبار )

 .مكاناإل رمختلفتين، وتحت الظروف نفسها قد
( من مجموع أعداد 10.4%التي خضعت إلعادة اختبار )التحليلية وبلغت نسبة العينة 

من كل صحيفة وذلك بعد اختيار الشهر،  •( أعداد 5( عددًا بواقع )144الدراسة البالغ عددها )
أبريل  4في ثم تاريخ العدد بطريقة عشوائية عن طريق القرعة، وانتهت الباحثة من التحليل 

( يومًا من االنتهاء من 49مايو، أي بعد مرور ) 24و 23 وأعادت التحليل بتاريخ   ،2017
 -إجراء الدراسة التحليلية، وبعد ذلك قارنت بين نتائج التحليل، وكانت النتائج كالتالي: 

 صحيفة القدس: (1
وصل عدد األحاديث الصحفية في األعداد التي  :ة وفقاا للهدفديث الصحفياحع األانو أ -أ

(، 1(، وحديث الرأي )4( أحاديث موزعة كاآلتي: الحديث الخبري )8لدراسة )خضعت ل
 (.0(، وحديث التسلية )2(، وأكثر من نوع )1وحديث الشخصية )

( أحاديث، موزعة كاآلتي: الحديث الخبري 8وفي اإلعادة بلغ عدد األحاديث الصحفية )
 (.0(، وحديث التسلية )1(، وأكثر من نوع )1(، وحديث الشخصية )2(، وحديث الرأي )4)

 وهذا يعني أن الفرق كان في األنواع اآلتية:

  2-1=1ين في حديث الرأي وهو لوجود فرق في التحلي •
وتبين أن مجمل أنواع األحاديث المتفق  2-1=1وجود فرق في أحاديث "أكثر من نوع" وهو •

مالت ( من أكثر المعاHolsti( أنواع، وتطبيق معادلة هولستي )6عليها تساوي )
، والمعادلة (1)لين ياالتفاق بين تحل لمعرفة مدى المستخدمة في بحوث تحليل المحتوى 
 -: (2)اإلحصائية الخاصة بمعامل الثبات هي 

2𝑛= معامل الثبات                         

𝑁1+𝑁2
  

 : هي عدد الوحدات المتفق عليهاnحيث،                 

                                                           

 .16774 – 16697 – 16664 – 16521 - 16483صحيفة القدس:  -األعداد هي:   •
 . 7386 – 7338 –   7274   – 7071 - 7155صحيفة الحياة الجديدة:  _
 .3269  – 3157 – 3093- 3069  - 2937 صحيفة فلسطين: _

 (.187( دليو، معايير الصدق والثبات في البحوث الكيفية والكمية )ص 1)
 (. 425اإلعالمية )ص ( عبد الحميد، البحث العلمي في الدراسات 2)
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        1                        n: عدد القضايا في التحليل األول 

2                               n: :عدد القضايا في تحليل اإلعادة، وتصبح النتيجة هي 

6×2 معامل الثبات = 

8+8
، وهي نسبة مقبولة إلجراء التحليل، علمًا 75%أي ما يعادل  0.75=  

 صحيح. 60-1بأن الثبات يكون عالي إذا وقعت النسبة بين 

وزعت موضوعات األحاديث الصحفي في التحليل األول  :الصحفي الحديث اتموضوع  -ب
(، 1(، طبية )1(، رياضية )2(، اقتصادية )1(، دينية )2كالتالي: موضوعات سياسية )

(، أخرى 0(، اجتماعية )0(، أدبية وثقافية )0(، تعليمية )0(، فنية )1أكثر من موضوع )
(0.) 

6×2 وزيع الموضوعات مع التحليل األول فكان، معامل الثبات = وفي اإلعادة تطابق ت

8+8
 = 1 

 %.100 أي يعادل

 -وباتباع نفس الخطوات مع الفئات األخرى كانت النتائج على النحو التالي: 
 %.100 ، تساوي أنواع األحاديث الصحفية وفقًا لعدد المتحدثين .1
 %.100 تساوي فئة النطاق الجغرافي لشخصيات األحاديث الصحفية،  .2
 %.100 فئة تخصص الشخصيات، تساوي  .3
 %.100 الشخصيات، تساوي  نوعفئة  .4
 %.100 فئة جنسية الشخصيات، تساوي  .5
 .75%فئة درجة ارتباط الشخصية بالموضوع  .6
 .100%فئة طرق إجراء الحديث، تساوي  .7
 .75%فئة نوع الجمهور المستهدف من الحديث، تساوي  .8
 .100%اوي فئة التصنيف الوظيفي للعناوين، تس .9

 .75%فئة التصنيف التحريري للعناوين، تساوي  .10
 .75%فئة أنواع المقدمات المستخدمة في األحاديث  .11
 .100%فئة أساليب تحرير جسم األحاديث، تساوي  .12
 .100%فئة أنواع األساليب غير التقليدية، تساوي  .13
 .100%فئة الحديث مع خاتمة أو بدون، تساوي  .14
 .75%ث الصحفية، تساوي فئة أنواع الخاتمة في األحادي .15
 .100%فئة القوالب الفنية لفن الحديث الصحفي، تساوي  .16
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 .100%فئة موقع الحديث الصحفي، تساوي  .17
 .100%فئة حجم الحديث الصحفي، تساوي  .18
 .100%فئة أنواع الصور الصحفية مع الحديث الصحفي، تساوي  .19
  .100%وي فئة العناصر البيتوغرافية )اإلطارات، األرضيات، األلوان(، تسا .20

  =وهذا يعني أن الثبات العام في صحيفة القدس قد بلغ وفقًا للقانون اآلتي: معامل الثبات 
 ∑ 𝑝%n

1=1

𝑁
 :حيث  

 ∑ P%  1=1: في الدراسة،  مجموع نسب معامالت الثبات في جميع الفئات المطروحة 

 عدد الفئات، إذن: :  Nو
.𝟗𝟑%=  معامل الثبات  𝟐 =

𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟓+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟓+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟓+𝟕𝟓+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟓+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟓+𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟐
  

، مما يشير إلى ثبات التحليل %93.2 وفقًا للقانون فإن معامل الثبات في صحيفة القدس =و 
 بنسبة عالية جدًا.

 ة:صحيفة الحياة الجديد (2
 النتائج على النحو اآلتي:  األسلوب مع صحيفة الحياة الجديدة كانت وباتباع نفس

 %.100 ، تساوي ة وفقًا للهدفديث الصحفياحع األا نو أفئة  .1
 %.100 ، تساوي ة وفقًا لعدد المتحدثينديث الصحفياحع األا نو أفئة  .2
 .71.4%، تساوي موضوعات الحديث الصحفيفئة  .3
 %.100 ات األحاديث الصحفية، تساوي فئة النطاق الجغرافي لشخصي .4
 %.100 فئة تخصص الشخصيات، تساوي   .5
 %.100 الشخصيات، تساوي  نوعفئة  .6
 %.100 فئة جنسية الشخصيات، تساوي  .7
 .100% تساوي  فئة درجة ارتباط الشخصية بالموضوع .8
 .100% فئة طرق إجراء الحديث، تساوي  .9

 .100% فئة نوع الجمهور المستهدف من الحديث، تساوي  .10
 .100% ة التصنيف الوظيفي للعناوين، تساوي فئ .11
 .100% فئة التصنيف التحريري للعناوين، تساوي  .12
 .100% تساوي  فئة أنواع المقدمات المستخدمة في األحاديث .13
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 .100% فئة أساليب تحرير جسم األحاديث، تساوي  .14
 .71.4% فئة أنواع األساليب غير التقليدية، تساوي  .15
 .100% ساوي فئة الحديث مع خاتمة أو بدون، ت .16
 .71.4% فئة أنواع الخاتمة في األحاديث الصحفية، تساوي  .17
 .71.4% فئة القوالب الفنية لفن الحديث الصحفي، تساوي  .18
 .100% فئة موقع الحديث الصحفي، تساوي  .19
 .100% فئة حجم الحديث الصحفي، تساوي  .20
 .100% فئة أنواع الصور الصحفية مع الحديث الصحفي، تساوي  .21
 . 71.4% وغرافية )اإلطارات، األرضيات، األلوان(، تساوي فئة العناصر البيت .22

 

 وهذا يعني أن الثبات العام في صحيفة الحياة الجديدة تساوي: 
.𝟗𝟑%معامل الثبات =  𝟓 =

𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟏.𝟒+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟏.𝟒+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟏.𝟒+𝟕𝟏.𝟒+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟏.𝟒

𝟐𝟐
 

، مما يشير إلى 93.5%ووفقًا للقانون فإن معامل الثبات في صحيفة الحياة الجديدة يساوي 
 ثبات التحليل بنسبة عالية جدًا.

 :صحيفة فلسطين (3
 :اآلتي النحو على النتائج كانت فلسطين صحيفة مع األسلوب نفس وباتباع

 %.77.8 ، تساوي ة وفقًا للهدفث الصحفيدياحع األا نو أفئة  .1
 %.100 ، تساوي ة وفقًا لعدد المتحدثينديث الصحفياحع األا نو أفئة  .2
 %.100 ، تساوي موضوع الحديث الصحفي .3
 %.100 فئة النطاق الجغرافي لشخصيات األحاديث الصحفية، تساوي  .4
 %.77.8 فئة تخصص الشخصيات، تساوي  .5
 %.100 الشخصيات، تساوي  نوعفئة  .6
 %.100 سية الشخصيات، تساوي فئة جن .7
 .100%فئة درجة ارتباط الشخصية بالموضوع  .8
 .100%فئة طرق إجراء الحديث، تساوي  .9

 .77.8%فئة نوع الجمهور المستهدف من الحديث، تساوي  .10
 .100%فئة التصنيف الوظيفي للعناوين، تساوي  .11
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 .100%فئة التصنيف التحريري للعناوين، تساوي  .12
 .100%تخدمة في األحاديث فئة أنواع المقدمات المس .13
 .100%فئة أساليب تحرير جسم األحاديث، تساوي  .14
 .100%فئة أنواع األساليب غير التقليدية، تساوي  .15
 .77.8%فئة الحديث مع خاتمة أو بدون، تساوي  .16
 .77.8%فئة أنواع الخاتمة في األحاديث الصحفية، تساوي  .17
 .100%فئة القوالب الفنية لفن الحديث الصحفي، تساوي  .18
 .77.8%فئة موقع الحديث الصحفي، تساوي  .19
 .100%فئة حجم الحديث الصحفي، تساوي  .20
 .100%فئة أنواع الصور الصحفية مع الحديث الصحفي، تساوي  .21
  .77.8%فئة العناصر البيتوغرافية )اإلطارات، األرضيات، األلوان(، تساوي  .22

 وهذا يعني أن الثبات العام في صحيفة فلسطين يساوي:

92.9%ات معامل الثب =

𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟕.𝟖+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟕.𝟖+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟕.𝟖+𝟕𝟕.𝟖+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟕.𝟖+𝟏𝟎𝟎+𝟏𝟎𝟎+𝟕𝟕.𝟖+𝟏𝟎𝟎

𝟐𝟐
= 

، مما يشير إلى ثبات 92.9%ووفقًا للقانون فإن معامل الثبات في صحيفة فلسطين يساوي 
 التحليل بنسبة عالية جدُا.

.𝟗𝟑  وهذا يعني أن معامل الثبات في الدراسة = 𝟐 =  
𝟗𝟑.𝟐+𝟗𝟑.𝟓+𝟗𝟐.𝟗

𝟑
  

 .وتشكل هذه النسبة مستوى عال من الثبات

 :الستبانة ثبات
يقصد بثبات االستبانة أن تعطي هذه االستبانة نفـس النتيجـة لـو تـم إعـادة توزيـع االسـتبانة 

 الباحثـة ت نفـس الظـروف والشـروط، وللتحقـق مـن ثبـات اسـتبانة الدراسـة أجريـتأكثر من مرة تح
 ومعامل ألفا كرونباخ. ،خطوات الثبات على العينة نفسها بطريقتين هما: التجزئة النصفية

 :Split-Half Coefficientطريقة التجزئة النصفية  .1
ومعـدل األسـئلة الزوجيـة  تم إيجاد معامل ارتباط بيرسـون بـين معـدل األسـئلة الفرديـة الرتبـة

وقـــد تـــم تصـــحيح معـــامالت االرتبـــاط باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط ســـبيرمان بـــراون  ،الرتبـــة لكـــل بعـــد
 ( حسب المعادلة التالية: Spearman-Brown Coefficientللتصحيح )



61 
 

أن هناك ، ((1.2وقد بين جدول رقم  ،معامل االرتباط (ر)حيث   معامل الثبات =
 ستخدام االستبانة بكل طمأنينة.ال ةمما يطمئن الباحث ،بيًا لفقرات االستبيانمعامل ثبات كبير نس

 (Cronbach's Alpha Coefficient):كرونباخ ألفا معامل .2
طريقة ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة كطريقة ثانية لقياس الثبات  ت الباحثةاستخدم

  ى استخدام االستبانة بكل طمأنينةعلبين أن معامالت الثبات مرتفعة مما يطمئن الباحث توقد 
 

 و كرونباخ ألفا يوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( (:6.1جدول )

عدد  المجالت م
 الفقرات

كرونباخ 
 ألفا

سبيرمان 
 براون 

 0.688 0.828 5 األمور التي تراعيها الصحيفة عند اختيار موضوع البحث .1
ـــــار شخصـــــية  .2 ـــــد اختي األمـــــور التـــــي تراعيهـــــا الصـــــحيفة عن

 الحديث الصحفي
9 0.883 0.909 

 0.763 0.728 14 اإلجمالي العام            
 

حيـث  مرتفعـة كانـت الثبـات معامـل قيمـة أن السـابق الجـدول فـي الموضـحة النتـائج وتشـير
 مرتفعـاً  الثبـات كـان علـى أن يـدلل وهـذا( 0.728( والدرجـة الكليـة )0.883و 0.828بلغـت )

 صائيًا.اح ودال
الدراســـة )االســــتبانة(  تـــيمـــن نتـــائج اختبـــاري الصـــدق والثبـــات أن أدا ةســـتخلص الباحثـــتو 

صــادقة فــي قيــاس مــا وضــعت لقياســه، كمــا أنهــا ثابتــة بدرجــة عاليــة جــدًا، مــا يؤهلهــا لتكــون أداة 
بثقـــة، وبـــذلك تكــون االســـتبانة فـــي صـــورتها  قيــاس مناســـبة وفاعلـــة لهــذه الدراســـة ويمكـــن تطبيقهــا

 . النهائية

 :الساليب الحصائية المستخدمةالثاني عشر: 
العديد من  استخدام تم فقد ،تجميعها تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيق

ئي تم  تفريغ وتحليل االستبانة من خالل برنامج التحليل اإلحصا، والمناسبة األساليب اإلحصائية
(Statistical Package for the Social Sciences) (SPSS) وقد تم  استخدام ،

 األساليب اإلحصائية التالية:

1

2

ر

ر
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 حجم االهتمام بفن الحديث الصحفي ومحتواه.التكرارات والنسب للتعرف على  .1
 الوزن النسبي قياس تم عليه وبناء ترتيبي، مقياس وهو والثنائي، الرباعي ليكرت مقياس .2

 .االستبيان لفقرات المبحوثين اتستجابال
 ن.تيلمستق نعينتي نبي الفروق  لحسابمعاملة هولستي للثبات  .3
والوزن  ،واالنحراف المعياري  ،والمتوسط الحسابي ،إحصاءات وصفية منها: النسبة المئوية .4

النسبي، ويستخدم هذا األمر بشكل أساسي بهدف معرفة تكرار فئات متغير ما، ويفيد 
 متغيرات الدراسة. في وصف ةالباحث

 لتصحيح( Spearman-Brown Coefficientمعامل ارتباط سبيرمان براون للتصحيح ) .5
 االرتباط في التجزئة النصفية. معامالت

 Split-Half) طريقة التجزئة النصفيةو ( Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ ) .6

Coefficient) .لمعرفة ثبات فقرات االستبانة 
 

 :للدراسةمفاهيم األساسية الالثالث عشر: 
 اآلتية:تتضمن الدراسة المفاهيم األساسية  
 :الصحفين الحديث ف .1

وهو حوار قد يستهدف  الشخصيات،يقوم على الحوار بين الصحفي وشخصية من  فن
أو تصوير جوانب  معينة،أو شرح وجهة نظر  جديدة،ومعلومات  أخبار،الحصول على 

والحديث الصحفي قد يجري مع  الشخصية،اة هذه أو مسلية في حي طريفة،أو  غريبة،
مع عدة ولكنه قد يجرى  الصحفية،األحاديث  فيوهو الشكل الغالب  واحد،شخص 

 واحد،والحديث الصحفي قد يجريه محرر  الصحفي،أشخاص كما هو األمر في االستفتاء 
يح ، ويعد التصر (1) الصحفيلكن قد يجريه عدة محررين كما هو الشأن في المؤتمر 

إدالء الشخصية بتصريحات مميزة وذات اتجاهات  من أشكال الحديث شرط الصحفي شكالً 
بعض المعلومات المتصلة بالموضوعات التي تناولتها، أو بعض الوقائع  وإضافةجديدة، 

الجديدة، حينها يمكن اعتبار تلك التصريحات المعمقة ذات األبعاد والوقائع المختلفة شكاًل 
 . (2) الصحفيمن أشكال الحديث 

 
                                                           

 (.13( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص1)
 (.172( أدهم، المدخل إلى فن الحديث الصحفي )ص 2)
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 واقع:ال .2
إن دراسة الواقع تعنى رصده ووصفه وحصر كافة جوانبه ومتغيراته التي تؤثر فيه ودراسة  

واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية يتم من خالل تحليل ووصف 
الواقع التحريري للحديث الصحفي في صحف الدراسة ووصف الواقع المهني للصحفيين 

 ين العاملين في مجال إنتاج فن الحديث الصحفي.والمحرر 

 :الدراسة تقسيم :عشر الرابع
 :وذلك على النحو التالية فصول رئيس أربعةي مقدمة و إلقسمت الباحثة الدراسة 

 وهي:المنهجية للدراسة  اإلجراءاتويتضمن  للدراسة،العام  اإلطاروهو بعنوان: : ولألالفصل ا
 ومنهجها،ونوع الدراسة  وأهدافها، وتساؤالتها، الدراسة، وأهميتها، ومشكلة السابقة،الدراسات أهم 

ة نيالعو  وأسلوب القياس التحليل،ووحدات  التحليل،وفئات  وعينتها، الدراسة، مجتمعو  وأدواتها،
 وتقسيم الدراسة.واألساليب اإلحصائية المستخدمة،  والثبات، الصدق، وإجراءات

ثالثة  إلى تقسيهتم مية لفن الحديث الصحفي، و لسس العاألوهو بعنوان " الفصل الثاني أما
، والمبحث وتطوره وأهميته، ،مفهومه الصحفي،الحديث بعنوان:  األول،المبحث  هي: ،مباحث

وتنفيذه  عداد الحديث الصحفيإ بعنوان:  الثالثوالمبحث  ،الصحفي ديثالح أنواع الثاني، بعنوان:
 .وكتابته

 هي:نقسم إلى ثالثة مباحث يو  ،التحليلية والميدانيةالدراسة  نتائجبعنوان:  ،الثالثوالفصل 
أما  ،فن الحديث الصحفي في صحف الدراسةالسمات العامة لمحتوى  بعنوان: المبحث األول
 الدراسة،في صحف  الصحفي الحديثفن السمات العامة لشكل  بعنوان: فهو المبحث الثاني

 .يث الصحفي من وجهة نظر محرريهممارسة فن الحدالمبحث الثالث بعنوان: جاء و 

الى ثالثة  وينقسممناقشة نتائج الدراسة التحليلية والميدانية والتوصيات،  ، بعنوان:والفصل الرابع
فن الحديث أهم نتائج السمات العامة لمحتوى وشكل  مناقشة بعنوان:مباحث: المبحث االول 

لحديث أهم نتائج ممارسة فن ا مناقشة :بعنوانوالمبحث الثاني  ،الصحفي في صحف الدراسة
ثم قائمة بأهم ، توصيات الدراسة يتضمنالمبحث الثالث و  ،الصحفي من وجهة نظر محرريه

  .المراجع ومالحق الدراسة

 



 
 
 
 

 الفصل الثاني 2
 األسس العلمية لفن الحديث الصحفي 
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 الفصل الثاني
 األسس العلمية لفن الحديث الصحفي

 

، والفرق بينه وبين الفنون ذا الفصل مفهوم فن الحديث الصحفيفي ه تتناول الباحثة
وكذلك  ،التقليدية وغير التقليدية ووظائفهتطوره، عوامل نشأته و ، وأهميته، و االخرى المشابهة له

، ه، وتنفيذهاعداد مراحلنوع، وتتبع  ، وخصائص كلأهم تقسيمات الُكتاب ألنواعهتعرض 
 وقد تم ذلك من خالل ثالثة مباحث هي: ،ومتطلبات كل مرحلة ،تهوكتاب

 المبحث األول: فن الحديث الصحفي، مفهومه، وأهميته، وتطوره.

 المبحث الثاني: أنواع الحديث الصحفي.

 .وكتابته ،وتنفيذه ،الحديث الصحفي عدادإالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول
 فن الحديث الصحفي، مفهومه، وأهميته، وتطوره.

 

حرص من الصحف على اختالف دورياتها، و حديث الصحفي حيزًا كبيرًا ال يشغل
االعالميون على تقديم تعريفات متعددة لهذا الفن، وقد أخذت هذه التعريفات اتجاهات متعددة، 
وكذلك حرصوا على التنقيب عن نشأته، وتطوره، وتتناول الباحثة، في هذا المبحث، مفهوم 

 ، وعوامل تطوره.الحديث الصحفي، واهميته، ونشاته

 أول: مفهوم الحديث الصحفي:
 الحديث في اللغة: .1

ثه   أن الحديث   لسان العربورد في  دَّ ثه الحديث وح  دَّ ُث ت ْحِديثًا، وقد ح  ُث به الُمت حدِ  دَّ ما ُيح 
ثة دُّتُ  ،والتِ حاُدث ،بِه، وفيها المُحاد  دَّث  هو التحديث، وقوله تعا ،والت ح  لى والت حديُث، ومصدر ح 

وأما بنعمة ربك فحدث
(

1
دث بالنبوة التي آتاك هللا ،أي ب لِ غ ما ُأرسلُت به، ( و حِ 

، أما في (2) 
دُث به وينقلالمصباح المنير . وهنا الزم صفة النقل للحديث ليصبح شائعًا (3) ، الحديث: ما ُيت ح 

اد ث   دَّث  ومبشرًا. ويقال حدَّث عن فالن أي روي وأرود الحديث وأخبره به، وح  الم وت ح  : ك 
بالشيء: تكلمَّ وأخبر، وتحادثوا: حدث بعضهم بعضًا والحديث جمعها أحاديث وِحدثان وُحدثان 

، والحديث، أو المقابلة تترجم باإلنجليزية بـــــ (4) وتعنى الخبر، فيقال "صاروا أحاديثًا"
Interview خذ حديث وتعرف بأنها: مقابلة يجريها مندوب جريدة أو مجلة مع شخص أل

 Dialogue، ولفظ (6) ويعني اجتماع أو لقاء أو جلسة Meeting، ولفظ (5) صحفي
قاموس أكسفورد ، أما في (7) وهو محاورة بين شخصين أو أكثر لتبادل آراء وأفكار Dialogأو

                                                           

 .11سورة الضحى، آية  ((1
 (.350 /2( ابن منظور، لسان العرب )مج 2)
 (.1/135( الفيومي، المصباح المنير )ج 3)
 (.121ثالثون )ص ( المنجد في اللغة واألعالم، الطبعة الحادية وال4)
 (.477 /2( البعلبكي، المورد )مج5)
 .269ص ، ( المرجع، السابق6)
 .، نفس الصفحة( المرجع نفسه7)
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Interview  وتعنى مقابلة وحديث صحفي ومنهاInterviewee  وتعني الشخص الُمقابل
 (.1) لُمقاِبل أي من يسأل األسئلة في المقابلةوتعني ا Interviewerو

 

 الحديث الصحفي اصطالحاا: .2
وتحاول الباحثة في ، اُ إن تقديم تعريف محدد قاطع للحديث الصحفي أمر ليس هين

السطور القادمة أن تحدد هذا الخالف وتعرض بعض التعريفات في محاولة إليجاد نقاط جامعة 
 االصطالحي لفن الحديث الصحفي.بين الباحثين قبل التطرق للتعريف 

 الحديث الصحفي أم المقابلة الصحفية؟
يستخدم بعض المؤلفين تعبير المقابلة بداًل من الحديث الصحفي، فهي تتألف من اتصال 
يقوم بين شخصين: المخبر، والشخص الذي تجري معه المقابلة، وهي تؤلف بين انطباعات 

نى نفسه في إجاباته على أسئلة المخبر، ويبدو هنا المندوب ووضعه وبين تعليقات الشخص المع
باإلنجليزية وذلك   Interviewأن مصطلح المقابلة، هو الترجمة الحرفية للمعنى اللغوي لكلمة 

يعطي تفسير بأن المقابلة هي اللغة العلمية للحديث الصحفي، ويرى بعض أساتذة الصحافة 
لية من مصطلح الحديث الصحفي ويبرروا الغربيين أن مصطلح المقابلة الصحفية أكثر شمو 

ذلك، بأن المقابلة هي طريقة عالية المرونة من أجل الحصول على المعلومات وجهًا لوجه أما 
الحديث الصحفي فيمكن اجراؤه من خالل التليفون، أو الفاكس، أو البريد بينما المقابلة الصحفية 

لصحفي، والشخص أو االشخاص الذين تكون أكثر تفاعلية باالتصال الشخصي الذي يتم بين ا
 .(2) يحاورهم مباشرة

وتعد المقابلة الصحفية مثل المحادثة نوعًا من تبادل المعلومات، واآلراء، والتجارب، من 
شخص آلخر، وفي أثناء المحادثة فإن السيطرة على المناقشة تنتقل من شخص آلخر مرات 

الذي يتحكم في سير المناقشة، ويحدد  عديدة، ولكن في المقابلة الصحفية فإن الصحفي هو
 .(3) اتجاه األسئلة

                                                           

(1)Oxford , (p. 418)   
 (.10( عوض هللا، األسس الفينة للحديث الصحفي )ص 2)
 (.23( بياجي، المقابلة الصحفية)ص3)
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ويرى باحث آخر أن الفرق بين الحديث والمقابلة يكمن في أن الحديث يجرى مباشرة، وقد 
يكون مفاجئًا بينما المقابلة تتم بعد تحديد موعد اللقاء ومكانه وقد يطلب صاحب المقابلة 

 .(1) المقابلة حتى يعد اإلجاباتالحصول على األسئلة التي ستوجه إليه قبل 
ويعزو ذلك، إلى صعوبة التفريق بين التعبيرين، والبحث عن  االمر، ويحسم كاتب آخر 

تخريجات توحد بينهما عوضًا عن التمييز بينهما، وتجاوز المعنى الحرفي للتعبيرين، ويقول 
م هذه الكلمة يتجه باإلنجليزية، ومفهو  Speechالكاتب أن الترجمة الحرفية لكلمة حديث هي 

إلى إعطاء الكالم، أو الحديث من جانب المتحدث ال أخذه من جانب الصحفي، ويقصر 
البعض الحديث على شكل واحد من أشكال االتصال، وهو االتصال بطريق واحد، ولكن 
استخدام الحديث الصحفي بمعنى المقابلة يجعلنا نتناسى الصلة بين الكلمة، ومقابلتها 

 .(2) وهو أمر البد من تجاوزه باإلنجليزية،

 "علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العمليةفي كتابها: " الدكتورة إجالل خليفةواستخدمت  
حيث عرفت الحديث الصحفي بأنه:" الزيارة الودية  ،كال المصطلحين للداللة على معنى واحد

 ،مع لتصنع األحداثأو الشخصيات التي تجت ،التي يقوم بها المحرر الصحفي للشخصية العامة
 ،وخروجها إلى الحياة لتصبح مفهومة عند الجماهير، وال تخرج أسئلة ،وتبرز والدة األحداث

وعالمات استفهام خبري، عندها تبحث عن إجابة وتقليل لهذه األحداث وأسبابها ومسبباتها 
إلنسان، فأغلب األحداث من صنع اإلنسان وهذه األحداث هي أيضًا التي يسعى إلى معرفتها ا

وهو النبض الحي لإلنسان يقوم بنقل األحداث وتقديم صناعها إلى  ،فمن غير المحرر الصحفي
 .(3) الناس

يكتبه محرر في لغة واضحة  "تقرير :ويعرف الدكتور محمود أدهم الحديث الصحفي بأنه
وجذابة لينشر في الوقت المناسب في صحيفة أو مجلة أو توزعه وكالة أنباء عن مضمون 

ابلة حديثة أجرها وحده أو مع غيره نيابة عن القراء أو مكالمة هاتفية طويلة أو باالتصال مق
بالبريد في أحيان قليلة مع فرد أو أفراد من المسئولين أو أهل الثقة، أو صناع األخبار للحصول 

، بالتساؤل، والمناقشة على المعلومات، واآلراء، والمواقف الخاصة بهم أو المتصلة باألحداث

                                                           

 (.89( المعايطة، اسس الكتابة الصحفية )ص 1)
 (.188  – 187المهارات )ص ص -القضايا –االشكال -حداد، في الكتابة الصحفية... السمات (2)
 (.199( خليفة، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية)ص3)
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والقضايا، واألفكار الجديدة التي تهم القراء والمجتمع بهدف إعالمهم، وتوعيتهم، وتوجيههم 
  .(1) وتثقيفهم، وتنمية مجتمعهم، وتسليتهم وتحقيق الربح المادي لوسيلة النشر

 الدكتور فاروق أبو زيدومن أشهر التعريفات التي وردت حول الحديث الصحفي تعريف 
للداللة على الحديث الصحفي ويعرفه بأنه:" فن يقوم على  Interviewحيث استخدم مصطلح 

الحوار بين الصحفي وشخصية من الشخصيات وهو حوار قد يستهدف الحصول على أخبار، 
ومعلومات جديدة، أو شرح وجهة نظر معينة، أو تصوير جوانب غريبة أو طريقة، أو مسلية في 

مع شخص واحد، وهو الغالب على األحاديث حياة هذه الشخصية، والحديث الصحفي قد يجري 
الصحفية، ولكنه قد يجري مع عدة أشخاص كما هو األخر في االستفتاء الصحفي والحديث 
الصحفي قد يجريه محرر واحد ولكن قد يجريه عدة محررين كما هو الشأن في المؤتمر 

وم على أساس فيعرف الحديث الصحفي بأنه: " فن يق الدكتور أديب حضورأما ، (2) الصحفي
الحوار الحي والمباشر والمتطور الذي تتكشف الحقائق والمواقف ووجهات النظر المختلفة من 

كفء، بعد تحضير واستعداد مع شخصية وربما مع أكثر  خالله وعبره، والذي يجريه صحفيٌ 
من شخصية متخصصة أو مسئوله وربما أحيانًا مع شخصية عادية برزت بفعل ظروف 

ة، حول موضوع معين أو حول الشخصية ذاتها وذلك يقصد نقل الحقائق استثنائية خاص
والمعلومات واآلراء من مصدرها األصلي إلى الجمهور الواسع والمعنى، وذلك من أجل تحقيق 

 (. 3) هدف معين باالعتماد على جاذبية وفعالية الحوار وعلى قوة حضور وقوة تأثير الشخصية
ديث الصحفي هو المقابلة التي تتم بين صحفي وأحد الح الدكتور محمد حجاب أنويرى 

األفراد، أو الشخصيات بهدف الحصول على بيانات عن موضوع معين، والحديث الصحفي، فن 
من فنون الصحافة، وهو األصل، أو األساس الذي تندرج تحته ألفاظ )المقابلة(، )اللقاء(، أو 

اء الحديث الصحفي، فالحديث يتطلب )الحوار( والتي تمثل إجراءات وخطوات وأساليب إلجر 
تحديد موعد لمقابلة المتحدث ومن هنا يرد لفظ مقابلة، وال بد فيه لقاء المحدث مع المتحدث 
وجهًا لوجه حتى يتم التفاعل بينهما، أما كلمة حوار فهذا أسلوب للحديث وهو صلب إجراء 

ك أن هذه األلفاظ ليست الحديث الصحفي وما يتم فيه من حوارات ومناقشات وجدل بذلك تدر 

                                                           

 (.40( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.14-13( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص2)
 (.82ص/ 258 ( خضور، الحديث الصحفي )ع/3)
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رصدت الباحثة جملة ، و(1)مسميات لذاتها، إنما هي خطوات في صميم تنفيذ الحديث الصحفي
 من المالحظات حول ما ورد من تعريفات أهمها:

يعود إلى الترجمة الحرفية  -الحديث، والمقابلة -أن الخالف في استخدام التعبيرين .1
 للمصطلحين باللغة اإلنجليزية.

 تجاوز المعنى الحرفي للمصطلحين واستخدام الحديث ليدل على المقابلة والعكس. البد من .2
أن غالبية تعريفات الكتاب العرب جاءت متأثرة بتعريفات الكتاب األجانب وبالتالي كانت  .3

 متقاربة جدًا في مضمونها.
على  تدل جميعها أن التعريفات السابقة، الحديث، والمقابلة، والحوار، واللقاء مصطلحاتٌ  .4

وهو فن الحديث ومن ناحية أخرى يمكن إرجاع ارتباط تلك نفسه، النوع الصحفي 
المصطلحات بالحديث الصحفي باعتبارها عمليات أو مراحل تحدث أثناء اجراء وتنفيذ 
الحديث الصحفي الذي يحتاج إلى مقابلة، ثم لقاء، فحوار بين الصحفي والشخصية أو 

 الشخصيات.
على تعريف فن الحديث الصحفي من خالل وظائفه وأهدافه وأنواعه  غالبية التعريفات تركز .5

 وأشكاله.
مشابهة له، واألخرى الفرق بين فن الحديث الصحفي وبعض األشكال التحريرية ال .3

 المستعينة به:

ر ر أو مقابلة يجريها الصحفي مع شخصية ما افن الحديث الصحفي هو: حو  بأن نذك 
وجهة نظر الشخصية، أو تصوير جوانب غريبة مسلية  بهدف الحصول على معلومات، أو شرح

في حياة الشخصية ويلزم لذلك إعدادًا جيدًا من الصحفي قبل الشروع بتنفيذ الحديث، والحديث 
الصحفي في النهاية هو حصيلة اجتهاد الصحفي ذاته في عملية اإلعداد، والتنفيذ والكتابة بما 

وخالل تلك المراحل يكون للصحفي هدف  الحقا، تتضمنها من مراحل مختلفة سيتم التطرق لها
محدد وهو الحصول على إجابات واضحة وكاملة عن األسئلة التي وضعها في مرحلة اإلعداد، 

 ما يلي:ومن الفنون المشابهة لفن الحديث الصحفي 

يحصل الصحفيون باستمرار على تصريحات صحفية من  التصريحات الصحفية: (1
ادة والزعماء، أو النجوم، أو الزائرين للدولة، وتأتي هذه شخصيات مهمة، وبارزة، كالق

التصريحات في كلمات قليلة، أو عدة سطور، أو ربما فقرة كاملة، وفي هذه الحالة ال يخرج 

                                                           

 (.356( حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص 1)
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ما يحصل عليه الصحفي عن مجرد تصريح تدلي به الشخصية، ويسمى تصريح اخباري 
لخبر القائم على سرد ينقل على شكل خبر صحفي ال أكثر، أو كما يطلق عليه ا

تصريحات ويعرف بأنه: " الخبر الذي يقوم على أساس سرد تصريحات حصل عليها 
المندوب الصحفي من مصدر مسؤول أو الشخصية التي يدور حولها الخبر بحيث تشكل 

، وبالتالي ال يمكن اعتبار تلك (1)أقوال وهذا المصدر مادة الخبر ومصدر أهميته
لعاجلة غير العميقة، شكاًل من أشكال الحديث الصحفي ولكن في التصريحات السريعة، وا

حالة إدالء الشخصية بتصريحات مميزة وذات اتجاهات جديدة، وأضافت إليها بعض 
المعلومات المتصلة بالموضوعات التي تناولتها، أو بعض الوقائع الجديدة، حينها يمكن 

المختلفة شكاًل من أشكال الحديث  اعتبار تلك التصريحات المعمقة ذات األبعاد والوقائع
 . (2) الصحفي

ن وغيرهم و ن االعالميو يقدم الرؤساء، والزعماء، والقادة، والوزراء، والناطق الخطب والبيانات: (2
متعددة، خطب، وبيانات للشعوب، أو من يمثلهم  ،ومواقف ،من الشخصيات في مواقع

يراد لها الذيوع، واالنتشار ال  بصفة دورية منتظمة، أو غير منتظمة، فهذه الكلمات التي
تخرج عما يسمى قالب الحديث المنقول الذي يعتمد على األقوال المقتبسة، ويتم تحرير تلك 
األشكال فال تقدم للقراء بصورتها األصلية كما يوزعها أصحابها بل مرفقًا للشكل الهرمي 

تدرج الذي يعتمد على األكثر استخدامًا واألنسب وهو قالب الهرم المقلوب، والمقلوب الم
، وجميعها أشكال يمكن اعتبارها مادة إخبارية كاملة تندرج (3)االستعانة باألقوال المقتبسة 

 تحت فن الخبر الصحفي وليس فن الحديث.
ويسمى تحقيق دراسة الشخصية التي تكون محور التحقيق حيث يتم  تحقيق الشخصية: (3

، ومشهورة على المستوى القومي، أو تناول جوانب حياة، ونشاط شخصية مهمة، وبارزة
الدولي، وتسليط الضوء على انجازاته ونشاطاته وعلى هذا يجب أن تكون الشخصية 

، ويهدف هذا النوع من التحقيقات إلى التعرف (4)المختارة معروفة للجمهور وتثير اهتمامه 
لجوانب الخاصة على الشخصية، وأفكارها، وآرائها، ومبادئها، وعملها، وهواياتها، وكذلك ا

في حياتها وما تحبه، وما تكرهه، لذلك فهو يتشابه مع الحديث الصحفي الشخصي، 

                                                           

 (.112( أبو زيد وعبد المجيد، فن التحرير الصحفي )ص 1)
 (.172( أدهم، المدخل إلى فن الحديث الصحفي )ص 2)
 .176( المرجع السابق، ص 3)
 (.195( عبد الجبار، أيديولوجيا الكتابة الصحفية )ص 4)
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ويصبح األمر أكثر شمواًل عندما يحاول المحرر أن يتعرف ليس فقط على ما يتصل 
بالشخصية من آراء، وأفكار بل ما يتصل بها عن قرب كأفراد عائلته، وأصدقائه، وزمالئه 

ن الفرق بين تحقيق الشخصية والحديث الصحفي، في أن تحقيق ، ويكم(1)في العمل 
الشخصية أكثر عمقًا من الحديث الصحفي الذي يهدف إلى تصوير جوانب غريبة مسلية 
في حياة الشخصية، وعمق تحقيق الشخصية هو الذي يجعل الصحفي يتجاوز الشخصية 

أن تنفيذ تحقيق الشخصية ذاتها إلى أقاربها وزمالئها وأصدقائها كما ذكرت آنفًا، كما 
يتطلب من الصحفي اجراء مقابلة مع الشخصية ومع غيرها من المقربين لها للحصول على 

 المعلومات، في حين أن اجراء الحديث الصحفي يتطلب التقاء الشخصية فقط ومحاورتها.
ويعرف تقرير عرض الشخصيات بأنه: " نوع من التقارير يهتم  تقرير عرض الشخصيات: (4

، كما أن هذه الشخصية يمكن (2)شخصية عامة يكون لها ارتباط باألحداث الجارية  بحياة
ويكمن الفرق بين فن الحديث ، (3)أن تؤدي دورًا بارزًا في المجتمع المحلي، أو الدولي 

 -الصحفي وتقرير عرض الشخصيات في النقاط التالية: 
مع الشخصية وقد يأتي  ال يهتم تقرير عرض الشخصيات بالدرجة األولى بإجراء حوار -

ذلك بالدرجة الثانية، أو الثالثة في حين يقوم فن الحديث الصحفي أساسًا على إجراء 
 وتنفيذ حوار بين الصحفي والشخصية ودون ذلك ال يكون وال يصح الحديث.

في تقرير عرض الشخصيات، يلجأ الصحفي إلجراء حوار مع الشخصية بهدف أخذ  -
وطريقة تفكيرها، وأسلوب حياتها، وقد يستفيد من  فكرة فقط عن مالمح الشخصية

بعض تصريحاتها، ولكنه ال يستفيد من مقابلته لها في الحصول على أخبار، وآراء، 
 ، كما هو الحال في فن الحديث الصحفي.(4) أو تصريحات

يبحث تقرير عرض الشخصيات عن سؤال )لماذا؟( حيث ال يخرج عن اطاره الخبري  -
المزيد من التفاصيل عن الشخصية أما الحديث الصحفي فيبحث إال في نواحي نشر 

عن سؤال )لماذا؟( وذلك عن طريق التقاء شخص أو مجموعة من األشخاص، 
والحصول على بيانات ومعلومات عن موضوع أو قضية ما محل اهتمام الغالبية 

                                                           

 .177ص  المرجع السابق،( أدهم، 1)
 (.236حتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص ( ال2)
 (.167( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 3)
 .168( المرجع السابق، ص 4)
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، والتعرف على وجهات نظرهم، وآرائهم، والحصول على (1)العظمى من الجمهور 
 ابات كافية ألسئلة وضعها الصحفي تشمل كافة جوانب الموضوع.اج

إن تقرير عرض الشخصيات قد يدور حول شخصية غير موجودة على قيد الحياة كأن  -
يعد الصحفي تقريرًا حول القائد الشهيد أحمد الجعبري وذلك يعد حادثة اغتياله من قبل 

ث بارزة مثل صفقة األسير قوات االحتالل اإلسرائيلي وارتباط هذه الشخصية بأحدا
جلعاد شاليط، بينما ال يجري فن الحديث الصحفي إال مع الشخصية ذاتها فهو لقاء 

 يجمع الصحفي بالشخصية كما ورد في تعريفه.

  

                                                           

 (.194( عبد الجبار، أيدلوجيا الكتابة الصحفية )ص 1)
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 أما األشكال الصحفية المستعينة بالحديث الصحفي كأداة للحصول على المعلومات: 
الصحفية كأداة وكأسلوب فن أساليب جمع  فالصحفيون يقومون بتنفيذ العديد من األحاديث

التفاصيل، واألخبار الجديدة، والمعلومات، والحقائق، واآلراء، ووجهات النظر الالزمة للقصص 
والموضوعات الصحفية، والتحقيقات والتقارير، والحمالت الصحفية، ومن ثم فإن هذه األشكال 

، (1)تها، ومرتبطة بها أشد االرتباط الصحفية تنشر منتظمة األحاديث الصحفية وتنشر بين طيا
فالحديث الصحفي فن مستقل بذاته، ولكن هذا ال يمنع أن يكون أداة للحصول على الغالبية 
العظمى من األخبار يتم عن طريق المقابالت الصحفية مع مصادر األخبار ولكن هناك فرق 

 .(2)على حديث صحفي كبير بين اجراء مقابلة للحصول على خبر وبين اجراء مقابلة للحصول

 :وتطوره : نشأة فن الحديث الصحفيثانياا 
 اً إن تعيين تاريخ، أو مرحلة محددة واضحة لنشأة فن الحديث الصحفي أمر ليس هين

أيضًا كتعريفه، وتنجم تلك الصعوبة من اختالف نظرة العلماء والكتاب للنشأة الحقيقة لهذا الفن، 
لحديث الصحفي األول الذي قام بإجرائه أحد قدامى ذ يرون أنه من الصعب معرفة وتحديد اإ

 المحررين، وأن إثبات أمر كذلك يحتاج إلى دليل مادي كامل يؤكد أحقية احتالله لهذا المركز

، وقد نجم عن هذا االختالف ظهور تيارات متعددة، وتوجهات مختلفة حول نشأة هذا الفن، (3)
ن إشارات تاريخية لفن الحديث الصحفي، ومنهم الذي سعى إلى التنقيب ع بالتيار األولونبدأ 

الدكتور محمود أدهم، والدكتور محمود إبراهيم، والدكتور عبد اللطيف حمزة، وهو تيار رافض 
العتبار فن الحديث الصحفي من ابتكارات القرن العشرين، أو حتى القرن التاسع عشر، ويرون 

القرن التاسع عشر بل وقبل ظهور أن للحديث الصحفي إشارات تاريخية واضحة ظهرت قبل 
المطبعة في القرن السادس عشر، وأن تاريخ األحاديث هو من تاريخ البشرية ويعودون إلى 
مصر القديمة أي ما يقرب من خمسة أالف سنة مضت حيث ظهر هذا اللون من النشاط 

اتصلت بنشر، الفكري الحواري، الجدلي، أو اإلخباري، أو اإلرشادي في األحاديث القديمة التي 
أو إذاعة ما كان يدور في بالط الملوك، واألباطرة، والخلفاء، واألمراء، والواله، وكذلك مجالس 
القبائل، وساحات الخطابة، واألسواق، ودور الندوات، والصالونات الفكرية واألدبية، ويرى 

ذاعته، وتتضمن أصحاب هذا التيار أن تلك األنشطة كانت تحمل مضمونًا إعالميًا يراد نشره، وإ

                                                           

 (.187( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.139في )ص ( أبو زيد وعبد المجيد، فن التحرير الصح2)
 .55( أدهم، المرجع السابق، ص 3)
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باإلضافة وجود إشارات تاريخية في األدب العربي، حيث  ،(1) هدفًا من أهداف الرسالة اإلعالمية
 .(2)كان الحوار يدور في قصور الخلفاء واألمراء فيما بينهم في مسائل وموضوعات متباينة 

ر فت من الباحثين فهو يرى أن فن الحديث الصحفي ظهر بعد أن عُ  التيار الثانيأما 
الصحافة المطبوعة وقطعت شوطًا طوياًل من التقدم وتحديدًا في نهاية القرن السابع عشر وبداية 
القرن الثامن عشر ولكنهم اختلفوا أيضًا في منح الصدارة ألي صحف... األمريكية أم البريطانية 

بح نوعًا من )اإلنجليزية( فمنهم من اعتبر أن المقابلة بمعناها الصحيح تطورت عبر السنين لتص
أنواع الفن الصحفي يعود تاريخها الى الصحافة األمريكية وتحديدًا إلى الزيارة التي قام بها 
الصحفي "هوراس جريلى" من جريدة نييورك تريبون إلى زعيم طائفة المورون وأجرى معه حوارًا 

سابقة في حول مشكلة الرقيق واالنفصال، ووجد باحثون آخرون أن الصحافة اإلنجليزية كانت 
، الذي استطاع أن يحصل على (3)معرفة هذا الفن على يد الصحفي المشهور" دانيال ديفو" 

  .(4) حديث صحفي من قاطع طريق اسمه " جاك شبرد" قبيل تنفيذ الحكم عليه باإلعدام شنقاً 
من الباحثين فيرى أن صحافة القرن التاسع عشر عرفت الحديث  التيار الثالثأما 

ه لم يستخدم بشكل عام كفن من الفنون الصحفية إال مع بداية القرن العشرين ثم الصحفي ولكن
أخذ ينمو بالتدريج وتزداد مكانته حتى أصبح واحدًا من فنون التحرير الصحفي المهمة في 

، وبهذا يعد أصحاب هذا التيار أن الحديث الصحفي من ابتكارات القرن (5) الصحافة الحديثة
 احثين الذين يرفضون اعتبار الحديث الصحفي من ابتكارات هذا القرن، العشرين على عكس الب

 إلى جملة من المالحظات أهمها:من هذا العرض خلصت الباحثة و

يسعى الباحثون في أي علم إلى البحث عن جذوره التاريخية، انطالقًا من القول بأن لكل  .1
 علم جذور، وأصول، ونقطة بداية، وانطالق، وهو أمر ايجابي.

ر اإلعالم بمراحل مختلفة عبر التاريخ هي المرحلة السمعية، والخطية، والطباعية، م .2
واإللكترونية، والمعتاد أن يسند الباحثون ويرجعوا جميع أوجه النشاط االتصالى إلى تلك 
المراحل كاإلعالن مثاًل وهو وظيفة من وظائف االتصال والخبر، كفن تحريري، وترى 

ى فن الحديث الصحفي الذي وجد له جذور تاريخية تمثلت في الباحثة أن ذلك ينطبق عل
                                                           

 (.56-57( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي  )ص ص 1)
 (.404( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص 2)
 (.103-104( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص ص 3)
 ( حمزة، المرجع السابق، نفس الصفحة.4)
 (.16حفية )ص ( أبوزيد، فن الكتابة الص5)
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المحاورات والمناظرات والخطب حيث تضمنتها المرحلة السمعية والخطية وتطورت فيا بعد، 
مرورًا بالمرحلة الطباعية وااللكترونية ليظهر فن الحديث الصحفي بالصورة الحالية 

 ث إنساني.المتطورة، وهنا يحاول الباحثون عدم تجاهل أي ترا
الجذور التاريخية لفن الحديث الصحفي هي بمثابة مقدمات غير مكتملة له أما البداية  .3

الحقيقة لبلورة هذا الفن بصورته الحالية كانت في القرن التاسع عشر والعشرين، ويقول 
الدكتور عبد اللطيف حمزة مدلاًل على وجود تلك الجذور التاريخية:" للنفس البشرية ومنذ 

مياًل أصياًل، ونزوعًا شديدًا إلى معرفة أحوال الغير، والوقوف على جميع أسرارهم  نشأتها
كلما أمكن ذلك، وفي األحاديث الخاصة من أي نوع كان، ما يشبع هذا الميل نفسه إشباعًا 

 .(1) كبيراً 
اشترط المنقبون عن الجذور التاريخية لفن الحديث الصحفي أن تحمل تلك األنشطة التي  .4

ا، مضمونًا إعالميًا يراد نشره وإذاعته واعتبروه شرط أول وأساسي، وبالتالي لم يتم تم رصده
 قبول أي أنشطة اتصالية تفقد هذا الشرط.

إن االختالف بين الباحثين في البداية الحقيقة لفن الحديث الصحفي، أدى إلى التوصل إلى  .5
 وجميعها صحيحة. ومنطقية   مقبولة   حقائق  

 يث الصحفي:عوامل تطور فن الحد
هناك عوامل أسهمت في تطور فن الحديث الصحفي ليصبح من أهم فنون التحرير 

 أهمها: من الصحفي الذي يحظى باهتمام الصحف
انتشار طريقة االختزال في الكتابة الصحفية، وهي طريقة يستطيع الصحفي من خاللها  .1

 ات، والكتابة السريعة. تدوين الحديث بسهولة، وسرعة االعتماد على اختصار الجمل والعبار 
 استفاد الحديث الصحفي من التطورات التكنولوجية المتالحقة أهمها: .2

ظهور التليفون، الذي خلق نوعًا جديدًا من الحديث الصحفي وهو" الحديث التليفوني"  •
والزال له الفضل في استمرار هذا الفن خاصة بعد ظهور أجهزة التليفون المحمول، 

 .(2) والتليفون المرئي
اختراع أجهزة التسجيل الصوتي وانتشارها في الصحافة، فجعل من الممكن ليس فقط  •

تسجيل الحديث، كما ينطق بالفعل، وإنما أتاح أيضًا امكانية االحتفاظ بنص الحديث، 

                                                           

 (.404( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص 1)
 (.209( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 2)
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وقضى إلى األبد على تهمة لم يسلم منها كثير من الصحفيين، وهي تهمة اختالق 
  .(1) المتحدثبعض األقوال التي لم ترد على لسان 

ظهور االنترنت الذي عزز طرق إجراء األحاديث الصحفية مع مصادر تبعد آالف  •
األميال عن الصحفي، من خالل الحوار المباشر، أو من خالل استخدام البريد 
االلكتروني، حيث ظهر نوع جديد من األحاديث الصحفية عرف باسم حديث البريد 

االنترنت واقعًا جديدًا لنقل اآلراء، والمعلومات ، ومن ناحية أخرى فرض (2)االلكتروني
يجريه كاملة متجاوزًا األنظمة والقوانين باإلضافة إلى كونه مصدرًا مهمًا للمعلومات 
التي يحتاجها الصحفي أثناء إعداده للحديث، ومع تعدد مصادر المعلومات الصحفية 

صحفيين بطريقة غير المختلفة إال أن االنترنت ضاعف مصادر األخبار المحتملة لل
 .(3) عادية

سهلت قواعد البيانات، والمعلومات االلكترونية مهمة العثور على المعلومات الخلفية  •
إذ يستطيع الصحفي وبكل سهولة الوصول إلى جميع ما  ،عن الشخص، والموضوع

نشر عن المتحدث، والموضوع في مختلف وسائل اإلعالم ويمكن أن تكون تلك 
 .(4) غير مجانيةالقواعد مجانية و 

أتاحت األدوات االلكترونية للصحفي سرعة وجودة في األداء، فحتى نهاية السبعينات  •
كانت أدوات الصحفي تقليدية تتمثل في: القلم، والمفكرة، وجهاز الكاسيت، والتليفون، 
واألوراق، واأللة الكاتبة، أما اليوم أصبحت تشمل: الكمبيوتر العادي، والمحمول، 

كمبيوتر الممغنطة، وغيرها من وسائط تخزين المعلومات الرقمية، باإلضافة وأقراص ال
إلى برامج معالجة البيانات التي مكنت الصحفيين من الحصول بسهولة على معلومات 
ومعالجات رقمية وإحصائية سريعة ودقيقة وتشمل األدوات االلكترونية، أدواتًا تتعلق 

التي تسمح  Hypertextلغة النص الفائق  أو HTMLبالتحرير والكتابة أبرزها لغة 
للصحفي بكتابة الحديث الصحفي باستخدام وسائل أخرى إلى جانب الكلمات وذلك 

اللكتروني، مثل لقطات الفيديو، في حال نشر الحديث الصحفي على موقع الصحيفة ا
  .(5) المقاطع الصوتية، والروابط الفائقةو 

                                                           

 (.16( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
 .210)ص )( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات 2)
 (.80لصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية )ص ( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير ا3)
 .80( نصر وعبد الرحمن، المرجع السابق، ص 4)
 .211ص المرجع نفسه،  (5)
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افسة بينها للوصول إلى أكبر عدد من القراء، تعدد الصحف وتنوعها واتساع مجال المن .3
األمر الذي دعا الصحف إلى السباق وراء األحاديث الصحفية واالنفراد بها وإجراء لقاءات 

 حصرية مهمة مع الشخصيات المختلفة.
كثرة األحداث وتالحقها على كافة المستويات المحلية، واإلقليمية، والدولية وتنوعها لتشمل  .4

ية، واالقتصادية، والرياضية، وغيرها وتبع ذلك شغف لدى الجمهور لمعرفة النواحي السياس
 وجهات النظر، واآلراء من صانعيها أنفسهم عبر اجراء األحاديث الصحفية.

كثرة األقاويل والشائعات التي تنتشر حول الشخصيات المهمة في المجتمع، أو التي تتبع  .5
سير، وأحيانًا إلى ضحد ونفى، وفي أحداث معينة، وتحتاج من الصحف إلى توضيح وتف

 العادة يطالب القراء صحفهم بتقديم تفسير وتوضيح وتحليل ومناقشة لتلك األمور.
ن على التنقل والوصول بسرعة ألي مكان يتقدم المواصالت، حيث أصبح الصحفيون قادر  .6

 والتقاء الشخصية مهما كان مكان تواجدها في العالم.
تحرص على تقديم أشكااًل صحفية متنوعة أهمها األحاديث  انتشار وكاالت األنباء التي .7

المؤتمرات الصحفية، وتفاصيلها، وتدعمها بالصور  الصحفية، حتى أنها تحرص على نشر
 . (1) والخلفيات المساندة لها

 أهمية الحديث الصحفي ووظائفه:
 حفلفن الحديث الصحفي أهمية كبيرة جعلته من األنواع الصحفية التي تتسابق الص

  لنشره على صفحاتها، ويمكن تلخيص أهمية هذا الفن في النقاط التالية: 

تعود أهمية الحديث الصحفي لكون النفس البشرية بها نزعة فطرية تتوق لمعرفة أحوال  .1
، فالقارئ يفضل أن يشاهد مكان الحادث (2)اآلخرين، والوقوف على أسرارهم، وأوضاعهم

ألمر، ومن ثم وجب على الصحافة أن تقوم له بذلك الذي يهمه ليقف بنفسه على حقيقة ا
عن طريق مخبريها الذين يوجهون األسئلة إلى شهود العيان والشخصيات المرتبطة بالحدث 

، ومن ناحية أخرى فإن ما ينقل من كلمات على (3)وبهذه الطريقة يقف القارئ على الحقيقة
من الخصوصية ألن  لسان شخص ما في حديث يعطى حياة للحديث الصحفي، ونوعاً 

القارئ يحس بأن الشخص الذي يتحدث إلى المحرر، إنما يتحدث إليه وإلى كل قارئ 

                                                           

 (.299( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية )ص 1)
 (.8( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
 (.405حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص  (3)
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بشكل خاص، ثم تأتي عملية وصف الجو الذي أجرى فيه الحديث لتساعد القارئ يرى 
المتحدث وهو يتكلم، ويزداد اقتناع القارئ بالحديث كلما كان الشخص موضوع الحديث 

 .(1)ضليعًا في تخصص ما، أو شخص بارزكليمًا، وعليمًا، و 
ُيستخدم فن الحديث الصحفي بشكل متعمد، ومطلوب، ومناسب حين يبرز موضوع، أو  .2

حين يراد إبراز موضوع ما ضخم، ومهم، وتتعدد المواقف منه، وتختلف اآلراء إزاءه، ويكون 
قدرة تأثير، هذا االستخدام مناسبًا أيضًا، حين ُيراد استخدام شهرة، وقوة، وحضور، وم

وخبرة، ومسئولية، وأفكار، ومعلومات شخصية معروفة، ومحترمة، ومؤثرة من أجل إيضاح 
وتفسير حدث ضخم، أو موضوع مهم، ويكون هذا االستخدام مناسبًا حين يراد إبراز 
شخصية معينة، وتعريف الجمهور بها، وجعلها مشهورة، ومتميزة، لسبب، أو لغرض ما، 

دام الحوار عادة لكشف وتوضيح الحقائق، والمعلومات، وكذلك حين يراد استخ
، لذلك يستخدم العديد من (2)والموضوعات، والشخصيات، وجعلها تنكشف أمام المتلقي

الرؤساء، والملوك، والمسئولين في الدول وكذلك الشخصيات المهمة كالفنانين، والرياضيين 
  .(3) تي يريدون طرقهاأسلوب الحديث الصحفي كأداة لنشر األفكار، واآلراء ال

وهو مهم للصحفي، و يقول الصحفيان المعروفان "جمس رستون و جون برادى": "أن القرن  .3
التاسع عشر كان عهد الروائي، أما القرن العشرون فهو عصر الصحفي وليس أي 
صحفي، بل الذي يسعون إلى جمع األحاديث الصحفية واجراء المقابالت، أو االستجواب، 

، وربما لفت حديث صحفي واحد لهؤالء الصحفيين (4)"بالمصادر المختلفةأو االتصال 
أنظار القراء إليه أكثر مما تلفتها عدة مقاالت، أو أخبار خاصة بتلك األحاديث التي قاموا 
بإجرائها مع عدد من رؤساء الدول، والحكومات، كما أن أكثر هؤالء الصحفيين كانوا من 

المحررين المرموقين، ليس على مستوى صحفهم فقط، إنما رؤساء، أو مديري التحرير، أو 
،  لذلك تعد األحاديث الصحفية مجااًل مهمًا من مجاالت (5)الصحف العالمية والعربية

المنافسة بين الصحف، وتعكس مدى اعتزاز المحررين، وصحفهم بما قدموه من أحاديث، 
 .(6) ولقاءات، وما حدث لهم من خالل اجرائها

                                                           

 .270)ص  )( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية 1)
 (.82ص  /258( خضور، الحديث الصحفي )ع 2)
 (.123( أدهم، المدخل الى فن الحديث الصحفي )ص 3)
 .123ص المرجع السابق،( 4)
 .118ص  ،نفسه( المرجع 5)
 .130المرجع نفسه، ص (6)
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أن يمر أسبوع واحد دون أن تنشر الصحف، أو المجالت حديثًا صحفيًا واحدًا  يندر تماماً  .4
 تحرص على أن تنشر أكثر من حديث   على األقل، بل أن العديد من الصحف العالمية

على مدى األسبوع، وبعضها ينشر حديثًا صحفيًا كل يوم، وربما وجدنا صحفًا تنشر في 
األسبوعية، والمجاالت، وألهمية بعض  العدد الواحد أكثر من حديث خاصة الصحف

األحاديث الصحفية فإن عددًا بارزًا منها قد صدر بعد نشره في كتب حققت األهداف 
المرجوة من ورائها، سواء كانت هذه األهداف تدريبية تعليمية تقدم لطالب الصحافة 

  .(1) واإلعالم، أو كانت إعالمية، توجهيه
حب القوالب الصحفية التي تقدمها وسائل االتصال وألنه من أ-يصنع الحديث الصحفي  .5

التآلف، والتعاون بين المحكومين، -الجماهيري لمستهلكيها في حال ُقدم بأسلوب صحيح
والسلطات الحاكمة من جهة، وبين الجماهير وبعضها بعضًا من جهة أخرى، ويتم ذلك 

في للشخصية العامة، باعتبار الحديث الصحفي بمثابة زيارة ودية يقوم بها المحرر الصح
أو الشخصيات التي يجتمع معها لتصنع األحداث، وتبرر والدة األحداث وخروجها إلى 

 .(2) الحياة لتصبح مفهومة عند الجماهير وبهذا يتحقق التآلف والتعاون 

 وظائف فن الحديث الصحفي: 
ف الوظائوالوظائف التقليدية للصحافة،  يؤدي الحديث الصحفي نوعين من الوظائف:

ات وخصائص فن الحديث الصحفي ذاته، وتتمثل الوظائف غير التقليدية، التي ترتبط بسم
 التقليدية في التالي:

وهي وظيفة مهمة من وظائف الحديث الصحفي حيث تحمل األحاديث  وظيفة اإلعالم: .1
الصحفية مادة إخبارية جديدة مما يجعلها جديرة بالنشر في الصفحات األولى وتكون 

ة، والفرعية متصل باألخبار التي يقدمها الحديث الصحفي متناثرة، وبين لرئيسينها اعناو 
سطوره، على أن تقديم األحاديث الصحفية لألخبار ال يرتبط فقط بالحديث الخبري دون 

 (. 3) غيره، ولكن جميع أنواعه تقدم األخبار
سية، يقوم الحديث الصحفي بدور مهم في التوعية السيا وظيفة الشرح والتفسير: .2

واالجتماعية، والنهوض بالرأي العام، وخلق المواطن الصالح الذي يعرف حاله وما عليه 

                                                           

 (.120( أدهم، المدخل الى فن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.199( خليفة، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
 .135ص المرجع السابق،( أدهم، 3)
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ويمارس حقوقه، ويؤدي واجباته ويتصل بهما من إيضاحات لجوانب الخبر وتفصيل لما 
  .(1)خفي وراء المعلومات الجديدة، وتحليل لحقيقة من الحقائق 

بالوظيفة السابقة فالحديث الصحفي يقوم وهي وظيفة تتصل  وظيفة التوجيه واإلرشاد: .3
بأداء دور التوجيه واإلرشاد وخاصة عندما تتعدد اآلراء، والمذاهب، والمواقف التي قد 
تنفض أو تختلف وقد ينشب تشابك وتنافر وتناحر بينها، وفي هذه األجواء تحتاج الجمهور 

وب الصحيحة، وهو ما لمن يأخذ بيده ويوجهه وينير له طريقة ويدله على المسالك والدر 
اتفق عليه بوظيفة التوجيه واالرشاد التي تساعد في إحداثها بقوة وفاعلية، األحاديث 

 (.2) الصحفية
إن األحاديث الصحفية، وما يتوافر لها من إعداد جيد يقوم به  وظيفة التثقيف والتعليم: .4

وجمع المعلومات  المحرر بدءًا من الدراسة المعمقة لموضوع الحديث والشخصية المتحدثة،
من الكتب المناسبة، والنشرات، والكتيبات التي تتناول المجال نفسه، ومرورًا بالمعرفة الجيدة 
لشخصية المتحدث، وأقواله، وأعماله، ومجاالت تخصصه، ثم إضافة المعلومات المكملة 

في  الصحفية، سيكون لهذا الجهد أثارٌ للمادة التي يجمعها المحرر من مراكز المعلومات 
 . (3) تحقيق وظيفة التثقيف بالنسبة للقراء

يؤدي الحديث الصحفي دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الشاملة، بكل  وظيفة تنمية المجتمع: .5
أنواعها، وذلك عن طريق األحاديث المتخصصة، في الزراعة، والصناعة، والتجارة، والمال 

مع الخبراء والمتخصصين فإنها  واالقتصاد، ومجاالت الحياة االجتماعية، وكونها تجرى 
 (.4)تحقق وظيفة تنمية المجتمع على خير وجه 

يؤدي الحديث الصحفي دور واضح ومميز في تسلية وإمتاع  وظيفة التسلية والمتاع: .6
الجمهور من خالل األحاديث الصحفية التي تجري مع النجوم الفن والغناء والشخصيات 

وطريفة، والحديث الصحفي يقوم بهذا الدور  غريبة   ها بأحداث  ؤ الغريبة التي ارتبطت أسما
في التسلية واإلمتاع الذهني، أو الترفيه المناسب، وغير المخل، أو المس أي دون هدر 

 .(5) للقيم والمبادئ الصحفية

                                                           

 (.54( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 1)
 .137-138ص ص  المرجع السابق،( 2)
 .56، ص نغسهع ( المرج3)
 .141)ص ) هم، المدخل إلى فن الحديث الصحفي( أد4)
 .146ص المرجع السابق،  (5)
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يقوم الحديث الصحفي بوظيفة التسويق واإلعالن، عبر اجراء  وظيفة التسويق واإلعالن: .7
عمل على ترويج سلعة معينة وتقوم الشخصية بالتحدث أحاديث صحفية مع شخصيات ت

عن السلعة ومكانتها وطبيعة استخدامها، ولكن ال ينظر للحديث الصحفي وهذه الوظيفة 
وصفه مادة تعمل بالتي يؤديها للترويج فقط عن سلع وخدمات، أو مؤسسات اقتصادية، بل 

النوع الثاني من أما ، (1) ضاً كذلك على نشر وتسويق األفكار، والسياسية، واالجتماعية أي
م ئالتي يؤديها الحديث الصحفي فهي وظائف معاصرة تتقدم يومًا بعد يوم وتال الوظائف

طبيعة وسمات المرحلة االلكترونية في اإلعالم وكذلك ترتبط بثورة المعلومات، وهي 
رة ومنها، محاربة الشائعات الضا ،وظائف غير تقليدية تبرر وجوده فوق صفحات الصحف

بالمجتمع، وتعريف الجمهور بالشخصيات الممتازة لذاتها، أو الشخصيات التي أضفت 
التأثير القوي على القارئ،  باإلضافة الى، (2)عليها الحوادث نوعًا من البروز في المجتمع

عن طريق استخدام قوة، ومكانة، وثقافة، ومنصب الشخصية التي يجري معها الحديث 
بادل الخبرات، وعرض، ومناقشة مختلف المواقف ووجهات النظر إلقناع القارئ، وكذلك ت

بتوضيح قضية غامضة، ومتشعبة وجعلها في مستوى  كذلك، ويقوم (3)حول قضية مثارة
يؤدي دورًا كما أنه  ،(4)وذلك من خالل قدرته على شرحها وتوضيح مغزاها ،إدراك الجمهور

أو إذاعتها، وذلك على لسان مهمًا في تأكيد، أو نفي األخبار التي سبق نشرها، 
 .(5)الشخصيات نفسها  

 

 

 

 

  

                                                           

 .147)ص ) هم، المدخل إلى فن الحديث الصحفيأد (1)
 (.406( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص 2)
 (.112( خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ص 3)
 (.165الكتابة الصحفية )ص  ( زكار، مدخل إلى تقنيات4)
 .151-156( أدهم، المرجع السابق، ص ص 5)
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 المبحث الثاني
 حديث الصحفيلأنواع ا

 

تتعدد أنواع الحديث الصحفي، تبعًا لمضمون الحديث، وشخصية المتحدث، وتتعدد كذلك 
طار تلبية احتياجات القراء المختلفة، أتي هذا التنوع في إموضوعاته تبعًا لمضمون مادته، وي

 ل الباحثة في هذا المبحث أنواع الحدث الصحفي، وخصائص كل نوع. وتتناو 
 

 أنواع األحاديث الصحفية:
 ،تاب في وضع تقسيمات ألنواع األحاديث الصحفيةاجتهد الباحثون، واإلعالميون والكُ 

واستند البعض في تصنيفه للهدف من الحديث الصحفي، أو الوظيفة، ومنهم من قسم الحديث 
ن حسب الوسيلة، ومنهم من قدم تقسيمًا جمع و الشخصية المتحدثة، وآخر الصحفي حسب نوع 

فيه كل ذلك، وقد يعزي سبب هذا التعدد واالجتهاد إلى طبيعة فهم دور ووظيفة فن الحديث 
الصحفي في العملية االعالمية، أو في االتفاق على الصفات التي يتمتع بها محررو األحاديث 

 . (1) الصحفية
إجالل خليفة تصنيفًا ألنواع األحاديث الصحفية ترجعه إلى تعدد األحداث التي  وتقدم الدكتورة

 .(2):تجري في الكون من حولنا كاآلتي
 

 Opinion interview حديث الرأي 1.

 Information interview حديث المعلومات 2.

 Group interview حديث الجماعات 3.

 Conference interview حديث المؤتمرات 4.

 Celebeity interview حديث االحتفاالت 5.

 Entertainment interview حديث التسلية 6.

 

  

                                                           

 (.143( المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص 1)
 (.201( خليفة، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
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جمع أنواع األحاديث  الذيوتأثرت الدكتورة إجالل خليفة بتقسيم "ميشيل تشارنلي" 
 .(1)الصحفية في ثالثة أنواع فقط بحيث يختص كل واحد منها بنشاط انساني معين وهي: 

 New interview الحديث الخبري  1.

 The personality interview حديث الشخصية 2.

 The symposium interview حديث الجماعات 3.

 .(2) ويتفق الدكتور عبد اللطيف حمزة مع التقسيمات السابقة، ويختلف في تسمية بعضها:
 حديث الخبر أو" الحقائق". .1
 حديث الرأي. .2
 حديث المعلومات. .3
 حديث التسلية واالمتاع. .4
 ديث الجماعات.ح .5
 حديث المؤتمرات. .6

 -:(3)وإلى جانب األنواع السابقة يضيف الدكتور محمود أدهم أنواعًا للحديث الصحفي وهي 
 .ينالحديث االعال .1
 حديث الرد. .2
 حديث الحملة. .3
 حديث الصالون، أو الزائر الهام. .4

ية التي كما أنه يقدم عدة تصنيفات ألنواع الحديث الصحفي فيقسمه وفقًا للمدرسة الصحف
 . (4) لىين إيعمل من خاللها المحرر 

 المدرسة التي تأخذ بنظرية السلطة، والتي تقسم الحديث الصحفي إلى نوعين فقط هما: .1
الحديث الغير والذي يتم اجراؤه مع الشخصيات المسئولة في الدولة، و  الحديث الرسمي:   

 ة بمختلف اتجاهاتهم.رسمي: والذي يتم اجراؤه مع األشخاص غير المسئولين في الدول

                                                           

 (.201( خليفة، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 (.406صحفي )ص ( حمزة، المدخل في فن التحرير ال2)
 (.298 - 280( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص ص 3)
 .199، ص السابق( المرجع 4)
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العالم تنقسم المدرسة األلمانية والفرنسية وترى أن األحاديث االعالمية في كافة وسائل ا .2
والحديث الحديث الفردي: وهو الحديث الذي يجري مع فرد واحد، إلى نوعين هما: 

 الجمعي: وهو الحديث الذي يجري مع أكثر من فرد، أو مصدر.

ما ذهب إليه من اعتبار الحديث اإلعالني، والذي  مالدكتور محمود أدهويؤخذ على 
يجريه المحرر الصحفي مع منتج سلعة معينة، أو بائعها المتحمس لها فهذا ليس نوعًا خاصًا 
من أنواع الحديث الصحفي، وإنما يدخل ضمن التكتيكات اإلعالنية المعروفة بقصد اإليهام 

وحديث الصالون، أو الزائر الهام فيدخل  بالصدق، أما حديث الرد فيدخل ضمن أحاديث الرأي،
األلمانية والفرنسية  ضمن األحاديث الشخصية، أما التصنيف حسب المدرسة السلطة والمدرسة

، وال يؤدي الغرض المطلوب من الحديث باعتباره فنًا قائمًا بذاته أو ضمن فهو تقسيٌم ناقٌص 
 .(1)الفنون األخرى 

 .(2)ع األحاديث الصحفية وفقًا للهدف من الحديث إلى:أنوا  الدكتور فاروق أبو زيدويقسم 

 حديث المعلومات واألخبار " الحديث الخبري" (1
 حديث الرأي (2
 حديث التسلية واالمتاع (3

أشكااًل للحديث الصحفي تتمثل في: الحديث  فاروق أبو زيدوإلى جانب هذه األنواع أورد 
الدكتور عبد العزيز شرف فاستخدم ، أما (3) المباشر، والحديث التلفوني، والمؤتمر الصحفي

 :(4) مصطلحات مغايرة نوعًا ما أطلقها على أنواع األحاديث الصحفية السابقة وهي
 حديث الخبرة وأطلق عليه" البحث عن الحقائق". (1
 حديث الرأي وأطلق عليه" البحث عن اآلراء". (2
 األحاديث المتصلة بالشخصيات. (3
 حديث االمتاع والمؤانسة. (4
 حديث الجماعات. (5
 حديث المؤتمرات. (6

                                                           

 (.56( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.14-15( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص ص 2)
 .17، صالمرجع السابق( 3)
 .(243-242)ص ص  يشرف، األساليب الفنية في التحرير الصحف (4)
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ورغم هذه التصنيفات المختلفة ألنواع األحاديث الصحفية إال أنه ال يمكن الخروج بتقسيم 
جامع لها، ألنها تتداخل تداخاًل يجمع بين أهدافها وفنونها، ولذلك فإن الحد الفاصل بينها حد 

وقت واحد،  وهمي، فكثيرًا ما نجد الحديث الصحفي اخباريًا، وحديث رأي، وحديث شخصي في
 .(1)أو حديث جماعة، واحتفاالت في وقت واحد، وهكذا نجد تداخاًل بين أنواع الحديث الصحفي 

لتقسيم أنواع األحاديث الصحفية، وهي نفسها وقد تبنت الباحثة االعتبارات السابقة 
 ، وذلك على النحو اآلتي:ع ما ذكر في الدراسة االستكشافيةاعتبارات جاءت متوافقة م

ثالثة أنواع لألحاديث الصحفية  حيث يوجد باعتبار الهدف منه: : تقسيم الحديث الصحفيأولا 
 وهي:

مات، ووقائع تتعلق بحدث يسعى هذا الحديث إلى الحصول على معلو و الحديث الخبري: (1
، وتركز اهتمامها عليه وهي بذلك تفسره وتبين مغزاه، الصحيفة، وراهن، تعالجه ضخم ، وآن  

تحرى الدقة بإجراء هذه النوعية من األحاديث يلزم عند قيام المحرر و ، (2)ودالالته 
والموضوعية في النقل من ناحية، واختيار الشخصية المناسبة التي يتم اجراء الحوار معها 

اإلنجليز: إن القصد من هذا النوع من الحديث هو  ل، وفي هذا يقو (3)من ناحية أخرى 
أي األنباء، والحقائق  "News not viewe"العبارةالحصول على ما يعبر عنه بينهم بهذه 

، والحديث االخباري يختلف عن الخبر الصحفي في أنه ال (4)وليس اآلراء، أو االتجاهات 
، وتهتم األحاديث اإلخبارية دائما (5) يقدم ماذا حدث فقط؟ وإنما يضيف إليه لماذا حدث؟

 ،(6)اهتمامات المتحدث بتقديم معلومات إخبارية حول ما يدور ضمن اختصاصات و 
واألخبار التي يجري بشأنها هذا النوع من األحاديث ليست األخبار البسيطة، ولكنها األخبار 
التي تهم أغلبية الجماهير، وسوف يترتب عليها أحداث كثيرة في المستقبل، وهي أخبار 

ة شافية بحدث، وتترك أثرًا في نفوس الناس وتثير في أذهانهم عدة أسئلة يبحث عن إجاب
لغموض جوانبها، فهذه هي التي تحتاج إلى اجراء أحاديث صحفية خبرية مع أبطال هذه 
األخبار، أو مع خبراء في الجوانب الغامضة ومتخصصين فيها وهؤالء هم األقدر على 

                                                           

 (.55( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.82ص  /258( خضور، الحديث الصحفي )ع/ 2)
 (.219( عبد الجبار، أيديولوجيا الكتابة الصحفية )ص 3)
 (.219( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص 4)
 .58ص المرجع السابق، ( الناغي، 5)
 .61، ص نفسه( المرجع 6)
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، ويعد هذا النوع من األحاديث هو أكثر األنواع تشعبًا وامتدادًا على (1)اإلدالء بالمعلومات 
ويتناول الحديث ، (2)عالمية ونشرًا من جانب الصحف اليومية واألسبوعية الساحة اإل

اإلخباري أحداثًا وقضايا الموضوعات السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، والرياضية، 
 .(3)إضافة إلى مجمل الفنون، واألدب 

وجهة ويستهدف هذا النوع من األحاديث الصحفية بالدرجة األولى استعراض  حديث الرأي: (2
، وهو يتجه للحصول على (4)نظر شخصية ما في قضية، أو قضايا معينة تهم القراء 

اآلراء، ووجهات النظر الخاصة بقيادة الفكر، والعلم، واألدب، والسياسة، ومختلف جوانب 
، (5)الحياة، بهدف شرح الوقائع وتفسيرها، وتحليلها، والتعليق عليها، وإعطاء االنطباع عنها 

نوع من األحاديث يتم الحصول على رأي متخصص، أو أكثر حول موضوع وفي هذا ال
معين فيعرضون آراءهم، ويطرحون التعليق المناسب عليه مع االستدالل بالحجج، والبراهين، 

 . (6)واألدلة التي تؤيد آراءهم
وهو نوع من األحاديث الصحفية، ال يجرى تركيز األسئلة فيها نحو حديث الشخصية:  (3

إجابات إخبارية، أو معلوماتية، أو تفسيرية، أو توجيهية، كما هو الحال في  الحصول على
الحديث اإلخباري، وحديث الرأي، ولكن أسئلة هذا النوع تركز على وجه التحديد على 
الشخصية نفسها وبعض الجوانب المتصلة بحياتها، أو نشاطها بحيث تكون هي، وفي 

حياة شخصية  فيغامض أمر  عنيكشف هو و ، (7)المحل األول محور الحديث وبدايته 
معروفة، ومالم يعرفه الرأي العام عن بعض جوانب حياة تلك الشخصية المهمة، أو العادية 

، ويستهدف حديث الشخصية البحث في حياة (8)والتي طفت على سطح األحداث فجأة
الشخص الذي يجرى معه اللقاء، أي يركز على الشخصية من حيث نشأته، وحياته 

ب على الصحفي في هذا النوع من ، ويج(9)أعماله، واهتماماته، وأحالمه، وطموحاته و 

                                                           

 (.83( الكناني، تقنيات الحوار اإلعالمي )ص 1)
 (.203( خليفة، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
 (.145( المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص 3)
 (.15( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 4)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( الكناني، 5)
 (.59اإلعالمي )ص ( عبد العظيم، الحوار 6)
 (.225-226( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص ص 7)
 . 225ص  المرجع السابق،( خليفة، 8)
 (. 56( إبراهيم، فن التحرير الصحفي )ص 9)
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األحاديث الصحفية أن يعزز من شخصية موضوعه، وذلك بمالحظة ميزات الشخص الذي 
يجرى معه الحديث، وبراعته، ومظهره، وخصائصه، فإذا نجح في ذلك استطاع أن يبث في 

قد قابل الشخصية، وهذه الميزة محببة للقراء، فهم  –القارئ نفسه  –القارئ شعورًا بأنه 
، (1)يحبون مقابلة العظماء، ومن في حكمهم حتى لوكان ذلك عن طريق المحرر الصحفي 
  .ويطلق العديد من الُكتاب مصطلح "حديث التسلية واالمتاع" على هذا النوع من األحاديث

تاع وترفيه القراء من خالل التركيز يقوم حديث التسلية على االم حديث التسلية والمتاع: (4
على شخصية المتحدث وليس مضمون ما يقوله في حواره وكذلك على المواقف، واألحداث 

، مثال (2)التي تضفي نوعًا من البهجة والسرور، والسعادة بما يعنى تحقيق التسلية واالمتاع 
، والشخصيات الظريفة ذلك، األحاديث التي تجرى مع كبار نجوم الفن، والمجتمع، والرياضة

، لذلك يعنى المحرر الصحفي بنبرات صوت تي يجد القارئ في حياتها ما يسليهوالغريبة ال
المتحدث وحركاته، وسكناته، وتعبيرات وجهه، وطريقة حلوسه، وكيف يفكر؟ وكيف يمارس 

 .(3)حياته؟ وما هي أحب األشياء إلى نفسه؟ وغير ذلك مما يتعلق بشخصية المتحدث 
ضوء االتجاهات الحديثة في التحرير الصحفي يوجد توجه نحو دمج الفنون وفي 

الصحفية معًا، لذا يمكن تقسيم الحديث الصحفي باعتبار الهدف منه، وذلك لتجنب التداخل بين 
، علمًا بأن الحديث الشخصي قد يكون (4)األنواع السابقة إلى: الحديث الجاد وحديث التسلية 

 يان فليس بالضروري أن يحقق التسلية واالمتاع والمرح والسرور.جادًا في كثير من األح

يجرى الصحفي الحديث مع شخص  :ينالمتحدث وفقاا لعددثانياا: تقسيم األحاديث الصحفية 
في  كمامع عدة أشخاص يجريه قد و  ،واحد وهو الشكل الغالب على األحاديث الصحفية

حاديث الصحفية باعتبار المتحدث إلى يمكن تقسيم األ ومن هنا، (5)االستفتاء الصحفي 
 قسمين:

، وهو (6)وهو الحديث الصحفي الذي يجرى مع متحدث واحد  الحديث الصحفي الفردي: .1
من أفراد المجتمع المعروفين، أو أنصاف المعروفين، أو المعرفين مؤقتًا، وال يهم بعد ذلك 

                                                           

 (.65( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.220( عبد الجبار، أيديولوجيا الكتابة الصحفية )ص 2)
 (.11-12، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص ص : جواد( الدلو3)
 (.265( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 4)
 (.13( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 5)
 . 280( نصر عبد الرحمن، المرجع السابق، ص 6)
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يقدمونه من مادة تمثل  ما يدلي به هؤالء، أو على أي نحو تكون إجاباتهم، أو نوعية ما
محتوى الحديث نفسه، فهذه كلها تأتي في مرحلة تالية، وبوصفها ضمن المضمون المتغير 

، لذلك على الصحفي أن يتأكد أواًل أنه ال يقدم دردشة، أو محادثة (1)لمادة الحديث نفسه 
خاصة بينه وبين الشخصية، وهناك مجموعة من األسس التي يجب على الصحفي 

 :(2)ا عند إجراء هذا النوع من األحاديث وتتمثل في مراعاته
 السيطرة على الحوار وعدم انحراف مساره إلى أغراض شخصية، أو دعائية. -أ

إزالة الرهبة والقلق من نفس المتحدث نتيجة ال حساسة بوجوده بمفرده والتركيز عليه  -ب
 وحده.

 أن يعلل الصحفي سبب اختياره للشخصية بعينها دون غيرها. -ج
 لصحفي أن يمتلك كافة المعلومات عن الشخصية. على ا -د

ويندرج ضمن األحاديث الجماعية نوع من األحاديث يجريه الصحفي  :حديث الشخصين .2
 .(3)مع شخصين فقط يفضل أن يكونا متعارضي الفكر والرأي ويسمى بحديث المواجهة 

ويتصل ، (4)وهو الحديث الذي يجرى مع أكثر من فرد، أو مصدر   الحديث الجماعي: .3
بأنواع عديدة يمكن أن تتفرع عنه، من بينها األحاديث مع األشخاص الذين يتصلون 

ويضم  ،(5) بموضوع مهم، أو يرتبطون به برباط عمل، أو خبرة، أو يمثلون صناعة
الحديث الجماعي كما هو واضح من اسمه أكثر من شخصية لها اهتمامات مشتركة، أو 

معينة من الناس، وقد تتعدد الفئات المشاركة في  اهتمامات متعددة، وقد يمثلون فئة
الصحفي، مثل حديث مع مجموعة من الخبراء، والمتخصصين، ورجال الدين الحديث 

،و تتناول هذه األحاديث نقل أنشطة الجماعات اإلنسانية المختلفة، مثل المؤتمرات، (6)
ي لمسئول كبير في والندوات، والمهرجانات، والمعارض، واالجتماعات، فنقل مؤتمر صحف

، ونقل اجتماع للمجلس النيابي، الدولة إنما هو يدخل ضمن هذا النوع من األحاديث
عرضه لمناقشة القضايا وتوجيه أسئلة للمسئولين من ممثلي الشعب، إنما هو حديث و 

صحفي من أحاديث الجماعة، فالصحفي هنا ينقل األنشطة اإلنسانية لجماعة من الناس، 
                                                           

 (.194( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.60م، الحوار اإلعالمي )ص ( عبد العظي2)
 (.280( نصر عبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 3)
 (.57الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص  (4)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( أدهم، 5)
 (.41( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 6)
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، وهناك (1) اعي إليها فرد واحد، كما هو الحال في المؤتمرات الصحفيةحتى ولوكان الد
 :(2)طريقتان لحديث الجماعة 

أن يختار الصحفي جماعة معينة من العمال، أو الفالحين، أو المدرسين، أو  -أ
المحامين، أو المهندسين، ويوجه إليهم سؤااًل واحدًا ال يتغير، ويحصل منهم على 

ة يستطيع الصحفي أن يخرج بصورة صادقة لقطاع معين في اإلجابة، وبهذه الطريق
مساحة الرأي العام، وهذه الطريقة تسمى باالستفتاء الصحفي، وتهتم بها الصحافة 
في أوقات خاصة، كالتي تسبق االنتخابات، أو األوقات التي تسبق التغيرات 

 السياسية المنتظرة.
فنون، أو علم من العلوم أن يسأل الصحفي طائفة من المتخصصين في فن من ال -ب

ذات الصلة الوثيقة بمشكلة من المشكالت التي تهتم الصحيفة ببحثها والوصول فيها 
إلى حل، ومثال على ذلك، مشكلة تحديد النسل، ففيها يستطيع الصحفي أن يسأل 

هم كلها ءرجال الدين، ورجال الطب، واألخصائيين االجتماعيين، وعليه أن يجمع آرا
ومن حقه أن يضيف إليها آراء األطباء، ورجال الدين، ورجال  في صعيد واحد،

االجتماع في البالد األخرى، ويحتاج هذا النوع من األحاديث من الصحفي إلى ثقافة 
 واسعة، ومهارة متفوقة في فهم آراء المتخصصين، والقدرة على عرضها.

  ثالثاا: تقسيم األحاديث الصحفية باعتبار الموضوع:
ث الصحفية جميع مناحي الحياة، ويمكن أن يتضمن الحديث الواحد أكثر تغطي األحادي

من موضوع، كأن يعالج حدث سياسي له مردودات اقتصادية، أو علمية، أو يعالج قضية 
رياضية ذات أبعاد سياسية، أو اقتصادية، ويتم تصنيف الحديث في نوع محدد بناء على 

ل الحوار الذي يجريه الصحفي مع الشخصية ، وذلك من خال(3)الموضوع الغالب على الحديث 
ويشكل توضيح الموضوع وإلقاء الضوء على عناصره، وجوانبه المختلفة المحور الرئيسي لهذه 
النوع من األحاديث، فالبطل هنا هو الموضوع، والشخصية هي مجرد أداة لكشف الموضوع 

 .(4)وتوضيحه وتفسيره 

                                                           

 (.232بيقاته العملية )ص ( خليفة، علم التحرير الصحفي وتط1)
 (.412-413( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص ص 2)
 (.270( نصر عبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 3)
 (.82ص /258( خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ع 4)
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 موضوعات سياسية، واقتصادية، :(1)وضوع إلىويمكن تقسيم الحديث الصحفي باعتبار الم
رياضية، وأحيانا يشمل الحديث الصحفي دينية، أدبية، وفنية، وعلمية، ، و اجتماعيةوعسكرية، و 

 أكثر من مضمون.
وأمام تداخل موضوعات الحديث الصحفي كما أشرت آنفًا واحتمال اجتماع أكثر من 

اديث الصحفية باعتبار الموضوع إلى يمكن تقسيم األحموضوع في حديث صحفي واحد فإنه 
وهي األحاديث الصحفية التي تدور حول أحداث، أو  األحاديث العامة:نوعين رئيسيين هما: 

، وهي أحاديث عامة أيضًا ألنها (2) قضايا عامة سواء كانت سياسية، أو اقتصادية، أو ثقافية
رها الصحف، والمجالت توجه إلى جميع القراء، وتنشر على أية صفحة من الصفحات، وتنش

العامة وتتناول ما يتصل بالرأي العام، وما يهم القراء في مجموعهم مهما كانت مادته، لذلك فهو 
وهي األحاديث : األحاديث المتخصصة، و(3)موجه للقارئ العادي ومحتواها التحريري يناسبهم 

لفن، الصحفية التي تدور حول موضوعات يغلب علنها التخصص في مجال معين، كا
، وتجري هذه األحاديث الصحفية مع (4)والرياضية، واألدب، والجريمة، والطب، والتكنولوجيا 

المتخصصين في فروع العلوم، والمعارف المختلفة والتي تنشرها المجالت، والصفحاتـ والزوايا، 
 .(5)واألركان المتخصصة 

 طريقة اإلجراء: ل وفقاا رابعاا: تقسم األحاديث الصحفية 

وهو الحديث الصحفي الذي يجريه الصحفي مباشرة مع الشخصية  ث المباشر:الحدي (1
ويلتقيها وجهًا لوجه، ويتم بناء على ذلك تحديد الزمان، والمكان الذي يتم فيه إجراء الحديث 

، وينصح أساتذة الصحافة بأن يكون الحديث المباشر هو (6)والمدة الزمنية التي يستغرقها 
ى أساس أن المتحدث يكون من السهل عليه تحاشي الحديث الخيار األول للصحفي عل

التلفوني، أو الرد على األسئلة من خالله، على عكس المقابلة المباشرة التي ال يستطيع 
الهروب من أي سؤال خاللها، كما أن الحديث المباشر يتميز بقدرة الصحفي على إقناع 

يوفر كذلك الفرصة للصحفي لمعرفة المتحدث بالحديث لفترة أطول وبطريقة أكثر صراحة، و 
                                                           

 (.66( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.271رحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص ( نصر عبد ال2)
 (. 195( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص 3)
 ( نصر وعبد الرحمن، المرجع السابق، نفس الصفحة.4)
 .195( أدهم، المرجع السابق، ص5)
 (. 221( عبد الجبار، أيديولوجيا الكتابة الصحفية )ص 6)
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ردود أفعال وتعبيرات وجه المتحدث، والتي ربما تتعارض مع ما يدلي به من آراء، أو 
، كما أن الحديث المباشر يتيح للطرفين، الصحفي، والشخصية، التبادل اللفظي (1)معلومات 

آلراء بشكل وغير اللفظي وبالتالي يمكن للصحفي الحصول على المعلومات والحقائق، وا
أوسع وأدق، ويؤدي أيضًا إلى حدوث معالم حيوية وانطباعات وردود أفعال، والتي تتحول 

 .(2)بدورها إلى أسئلة ومناقشات 
فأمام تطور تكنولوجيا االتصال، وتعدد  ،ويسمى حديث االنترنت الحديث اللكتروني: (2

اديث أهمها الحديث وسائل الحوار بين الصحفي والمتحدث، برزت أنواع متعددة من األح
االلكتروني والذي يمكن من خالله استخدام وسيلة الكترونية، كالبريد االلكتروني إلجراء 

 الحديث الصحفي.
لقد أصبح من السهل على الصحفي أن يقوم بإجراء حوار كامل لساعات ممتدة مع شخصية 

نترنت، وقد يحصل داخل أو خارج البالد بالصوت، والصورة عبر المحادثة من خالل شبكة اال
عليه مكتوبًا، أو مسجاًل، أو مصورًا، وتتنافس وسائل االعالم عمومًا، والصحف بصفة خاصة 

، ومن أهم التقنيات (3)نحو االستفادة من هذه التقنية الحديثة في تحقيق االنفرادات الصحفية 
لتسامر عن بعد االحديثة التي تستخدم في إجراء األحاديث الصحفية إلى جانب ما سبق، تقنية 

الذي يمكن من خالله اللقاء الحي والمباشر عبر االنترنت مع  أو ما يسمى بالفيديو كونفرانس
باعتباره أحدث الوسائل التي يستخدمها  البريد اللكتروني، ويبرز (4)المتحدث أو المتحدثين 

المتحدث الصحفيون في إجراء األحاديث الصحفية سواء من خالل إرسال األسئلة عبره إلى 
وتلقي اإلجابات في رسائل الكترونية متبادلة، أو من خالل الحوار المباشر على شاشة 
الكمبيوتر، وتبادل األسئلة واإلجابات في الحال، مع إمكانية إلحاق كاميرا بجهاز الكمبيوتر 

 ء ولستخدام البريد اللكتروني كوسيلة إلجرا،(5)لمشاهدة كل طرف للطرف اآلخر أثناء الحديث 

 -: (6)األحاديث الصحفية مميزات، وعيوب تتمثل في اآلتي 

 
                                                           

 (.283في عصر المعلومات )ص ( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي 1)
 (.85( الكناني، تقنيات الحوار اإلعالمي )ص 2)
 (.56( خليل، اإلعالم الصحفي )ص 3)
 .285( نصر وعبد الرحمن، المرجع السابق، ص 4)
 .284( المرجع السابق، ص 5)
 .285( المرجع نفسه، ص 6)



93 
 

  مزايا استخدام البريد اللكتروني: •
 ُيمكن الصحفي من االتصال والتحاور مع المصادر داخل، وخارج بالده. 
 من الحصول على إجابات رقمية جاهزة عن األسئلة وبالتالي لن يكون  ُيمكن الصحفي

صدر، أو تسجيله على أشرطة كاسيت كما يحدث في عليه إعادة طباعة ما قاله الم
 الحديث التلفوني، أو المباشر.

 عيوب استخدام البريد اللكتروني: •
  يحرم الصحفي من طرح أسئلة جديدة تفرضها إجابات المتحدث عن األسئلة المعدة

 مسبقًا.
 من التأكد عن شخصية المتحدث، وقيامه باإلجابة عن األسئلة بنفسه، يحرم الصحفي 

ففي كثير من الحاالت تترك الشخصيات المهمة الرد على األسئلة إلى رجال العالقات 
 العامة، أو مديري المكاتب.

  أن حديث البريد االلكتروني ال ُيمكن الصحفي من معرفة تعبيرات وجه المتحدث، كما
أو ردود أفعاله وانطباعاته على األسئلة، كما أنه ال يستطيع أن يصف الشخصية وال 

 المحها أو جو اللقاء في حالة األحاديث الشخصية، أو أحاديث التسلية واالمتاع.م
 

نوع من األحاديث الصحفية التي يجريها الصحفي عن طريق  وهو الحديث التليفوني: (3
التليفون، بنوعيه الثابت، والمحمول، ويعد من أنسب وسائل االتصال التي يمكن أن 

هم مع مصادرهم مهما بعدت المسافات، ويعده يستخدمها الصحفيون في إجراء أحاديث
الصحفيون أهم أداة تستخدم في العمل الصحفي حيث أنه يربطهم بالمصادر، والحقائق، 

، ويحصل الصحفي على الحديث الصحفي عن طريق التلفون عندما ال تتاح (1)والمعلومات 
لتي يجب أن تتم له فرصة اللقاء المباشر مع الشخصية، وكذلك في حالة ضرورة السرعة ا

ولضمان نجاح الصحفي في إجراء الحديث التلفوني عليه  ،(2)بها تغطية حدث معين 
 -اتباع مجموعة من اإلجراءات والترتيبات يمكن إيجازها في النقاط التالية:

اإلعداد المسبق للحديث التلفوني، وما تشمله هذه الخطوة من إجراءات كجمع  -أ
، وكذلك إعداد األسئلة، وحفظها المعلومات عن الموضوع، والشخصي ة بقدر كاف 

قليلة  فلو توقف الصحفي عن الكالم لثوان  جيدًا، أو كتابتها في ورقة أمام الصحفي، 

                                                           

 (.284( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 1)
 (.75( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 2)
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ليتذكر السؤال التالي، قد تكون فرصة أمام المتحدث إلنهاء المكالمة، أو التهرب من 
 . (1)الحديث بحجة أن المكالمة انتهت أو الخط قد انقطع 

قابالت التلفونية تتم عادة بصورة سريعة لذلك على الصحفي أن يحضر قائمة إن الم -ب
أسئلة يريد توجيهها للمتحدث، ألنه قد ينسى السؤال عن معلومات  5-10تحتوي على 

مهمة، وفي أثناء المقابلة عليه أن يضيف إلى القائمة أسئلة جديدة بينما تتغير 
راجعة قائمة األسئلة قبل أن ينهى المحادثة وتتسع لموضوعات أخرى وثم، عليه م

 .(2)المكالمة حتى يتأكد من حصوله على اإلجابات التي يريدها لألسئلة كافة 
عند البدء بإجراء الحديث التلفوني، على الصحفي أن يقوم بتعريف نفسه، ويذكر اسم  -ج

، وأن يحرص على عدم إضاعة الوقت في المقدمات، والمجامالت التي (3)المؤسسة 
 .(4)ى لها، والتي ال عالقة بموضوع الحديث ال معن

يربط المتحدث على التلفون في نقاش نظري طويل على أمل ينبغي على الصحفي أال  -د
 . (5)أن يوقع به، فيدلي بأقوال مثيرة، بل عليه أن يسأل سؤاًل تتولد عنه إجابة 

جوًا من ال ُيمكن الحديث التلفوني الصحفي من مواجهة المتحدث لذا عليه أن يخلق  -ه
المودة مع الشخصية، وهو أمر ليس سهاًل، فمن المحتمل أن يكون شخصًا لم يقابله 

 .(6)الصحفي من قبل 
على الصحفي أن يتأكد أنه يتحدث إلى الشخص المطلوب وذلك بالتأكد من االسم  -و

 .(7)الكامل له، ومن منصبُه، ورقم تليفونه المباشر، أو الداخلي 
ة، وموجزة، ومباشرة، بحيث ال تزيد على جملتين من يجب أن تكون األسئلة قصير  -ز

كلمة، واألسئلة المعقدة يصبح فهمها صعبًا على التلفون، لذا على الصحفي  20-15
أن يقسم هذا النوع من األسئلة إلى عدة أجزاء، ثم يسأل، كل جزء من السؤال منفصاًل 

 . (8)تتبعها عن اآلخر، على أن تكون األفكار متسلسلة، فيمكن للمتحدث أن ي
                                                           

 .(76فن الكتابة الصحفية )ص ( أبوزيد، 1)
 (.105( بياجي، المقابلة الصحفية فن )ص 2)
 (.364( هوهنبرج، الصحفي المحترف )ص 3)
 .المرجع السابق، نفس الصفحة( أبوزيد، 4)
 ( هوهنبرج، المرجع السابق، نفس الصفحة.5)
 ق، نفس الصفحة.( بياجي، المرجع الساب6)
 ( أبوزيد، المرجع السابق، نفس الصفحة.7)
 .106( بياجي، المرجع السابق، ص 8)
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يجب على الصحفي أن يتأكد أثناء المكالمة التلفونية من صحة األسماء، ودقة  -ح
األرقام، واالحصائيات التي تملي عليه في التلفون، ويتأكد من المصطلحات الغريبة، 

عليه الحرص على تسجيل الحديث التلفوني باستخدام ، و (1)أو المتداولة وكيفية كتابتها 
ديث، واألفضل استخدام جهاز التسجيل" الكاسيت"، أوفي حالة وسيلة لتسجيل الح

استخدام األجهزة الهاتف المحمولة، عليه الحرص على وجود برنامج لتسجيل 
 المحادثة.

يجب على الصحفي أن يفهم المعلومات التي يتلقاها، قد يجد صعوبة في ذلك، لذا  -ط
اصة ويسأل المتحدث عليه إعادة أي مصطلحات، أو معلومات مرتبكة بكلماته الخ

للتأكد من تفسيره لها، وفي نهاية المقابلة، على الصحفي أن يشكر المتحدث، ويسأله 
 . (2)فيما إذا كان باإلمكان معاودة االتصال به ثانية، لو وجد لدية أسئلة أخرى 

يعد المؤتمر الصحفي شكل من أشكال األحاديث الصحفية الجماعية،  المؤتمر الصحفي: (4
ماعي من ناحيتين، األولى: من ناحية المتحدث الذي يمكن أن يكون شخص وهو حديث ج

أو أكثر، وفي حالة كان شخص فإنه عندما يتحدث في المؤتمر الصحفي فإنه يمثل جماعة 
والثانية: من ناحية عدد الصحفيين  ،معينة يريد شرح وجهة نظرها أو يدلي بمعلومات عنها

لصحفي الذي يستضيف كم كبير من الصحفيين الذين يحضرون ويشاركون في المؤتمر ا
 دفعة واحدة، لذلك أرى أن المؤتمر الصحفي، حديث جماعي بامتياز. 

 متى يمكن اعتبار المؤتمر الصحفي شكالا، أو نوعاا من أنواع األحاديث الصحفية؟ 
 ،يشكل المؤتمر الصحفي نمطًا من أنماط الفن الصحفي، يمكن تصنيفه ضمن فن الخبر

، (3)، أو فن الحديث الصحفي، وذلك وفقًا للطريقة التي يعرضه فيها الصحفي ريرتقأو فن ال
وبالتالي فإن تغطية المؤتمرات ال تكون كلها على شاكلة واحدة، وإنما يختلف من مؤتمر آلخر 
حسب نوعية المؤتمر، فهناك المؤتمرات التي تحتاج إلى التحرير بالنمط اإلخباري، أو نمط 

، أو نمط األحاديث الصحفية، كما أن طبيعة المادة التي جمعها الصحفي خالل الحديث المنقول
المؤتمر تؤثر في الشكل الفني الذي سيقدمه بها، وأسلوب كتابتها، باإلضافة إلى نوع النظام 
السياسي السائد وتأثيره على طبيعة وحجم ونوعية المؤتمرات الصحفية التي يتم عقدها وإذا ما 

                                                           

 .77)( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
 (.173( ريتش، كتابة األخبار والتقارير الصحفية )ص 2)
 (.285( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 3)



96 
 

للرسمين فقط، وأساليب إدارتها، ونوعية وطبيعة المادة المتاحة من خاللها، كانت مفتوحة أم 
 .(1)وطبيعة المناقشات التي تجري بها 

إن ما يهمنا في هذا الموضوع هو نقل المؤتمر الصحفي باستخدام نمط الحديث 
الصحفي، على اعتبار أنه يعد بشكل أو بآخر صورة من صور المقابالت اإلعالمية، ويوجد 

  - :(2) موعة من الجوانب التي يركز عليها المؤتمر الصحفي لينقل بهذا النمط وهي كاآلتيمج

 يطرح المؤتمر الصحفي أسئلة وإجابات عديدة. -أ
تدور خالل المؤتمر الصحفي مناقشات مهمة فيها الكثير من األخذ والرد، والشد،  -ب

 والجذب.
 من الصحفيين. يشترك في المؤتمر الصحفي، وفي تلك المناقشات عدد كبير -ج
 يستغرق المؤتمر وقتًا كافيًا لتلك األسئلة، والمناقشات. -د
 تكون األسئلة واإلجابات على درجة ال بأس بها من األهمية والتنوع والثراء. -ه
 يسبق األسئلة والردود والمناقشات، إلقاء بيان أو عدمه. -و

    :خصائصه، نشأته، وأهميته : تعريفه،المؤتمر الصحفي
الصحفي بأنه: " لقاء منظم يجرى إعداده من قبل هيئة من الهيئات، أو  ُيعرف المؤتمر

جهاز من األجهزة، أو مؤسسة من المؤسسات العامة، أو الخاصة، أو من الدول، أو من قبل 
األفراد أنفسهم، الطالع مندوبي الصحف، واإلذاعات، ووكاالت األنباء، والتلفزيون على مجريات 

رح شعبان الناصري في دراسة متخصصة عن المؤتمر الصحفي تعريفًا ويقت ،(3) األحداث المهمة
أكثر بساطة للمؤتمر الصحفي بأنه" نشاط إعالمي، منظم، ومقابلة جماعية، يجمع بين صحفيين 
يمثلون وسائل إعالم مختلفة، محلية، أو أجنبية، وبين شخصية رسمية، أو غير رسمية بغرض 

أو بيان وجهة نظر حول حدث، أو قضية مهمة، أو الرد  تقديم معلومات، أو مواقف، أو آراء،
 .(4)على أسئلة الصحفيين، ويجري نقل وقائع المؤتمر الصحفي إلى عدد كبير من الجمهور 

  

                                                           

 (.220-223الصحفية )ص ص ( أدهم، المؤتمرات 1)
 .247( المرجع السايق، ص 2)
 (.260( أدهم، المدخل في فن الحديث الصحفي )ص 3)
 (.455ص/56( الناصري، المؤتمر الصحفي: دراسة في النشأة والتطور )ع/4)
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 : (1) نشأة المؤتمر الصحفي
يعود نشوء المؤتمر الصحفي إلى تطور فن الحديث الصحفي، وتفرعه واستقراره على 

ها حديث المؤتمرات الصحفية، ولم يظهر المؤتمر الصحفي إال في أنواع وأساليب، وكان من بين
أمريكية،  صفة   يمطلع القرن العشرين أو يمكن القول في أواخر القرن التاسع عشر، وكان ذ

فبعد أن كانت المقابالت بين الرؤساء األمريكيين وممثلي وسائل اإلعالم تتم بصورة فردية وعلى 
رموق، إذ ال يصل كاماًل إلى جميع القراء، وبعد أن ازداد شكل حديث صحفي يقوم به صحفي م

تضخم المجتمع األمريكي وقفزت اهتماماته إلى خارج الحدود، بدأ الرؤساء يشعرون بأهمية 
أما في الوطن العربي، فقد تأخر ظهور المؤتمر  وصول أصواتهم إلى الداخل والخارج معًا،

يناير  25تنظيم أول مؤتمر صحفي في القاهرة في الصحفي قياسًا بظهوره في العالم، وقد جرى 
، وكان خاصًا بوصول أو طيار مصري إلى القاهرة، وبعدها توالت، وازدادت أهمية 1930عام 

 تنظيم عقد المؤتمرات الصحفية في الصحافة المصرية التي سبقت بقية البلدان العربية األخرى.

  أهمية المؤتمر الصحفي:
بيرة، وتتضح هذه األهمية من ارتباطه في العديد من األحداث للمؤتمر الصحفي أهمية ك

المهمة على الصعيد المحلي، والدولي، إذ غالبًا ما يعقد لمثل هذه األحداث مؤتمرات صحيفة 
يحضرها مئات الصحفيين من مختلف بقاع األرض متجثمين متاعب السفر للوصول إلى مكان 

 :  (3) ظائف ما يليو ، ومن أهم هذه ال(2)عقد المؤتمر الصحفي 

  ،القيام بالدور اإلعالمي عامة واإلخباري خاصة، عن طريق تقديم األخبار الجديدة
 والوقائع، والتفصيالت المرتبطة بموضوع المؤتمر.

  القيام بشرح وتفسير وتحليل، الحقائق، أو الدعاوي، أو الشائعات التي يرى المسئولون
أكيدها، أو دعمها، أو محاربتها، أو القضاء ضرورة عدم تركها دون شرح وتفسير بغية ت

 عليها، ألن وجودها في غير صالح النظام، أو المجتمع، أو اإلنسانية.
  توعية الجماهير بالحقائق، واآلراء الصائبة، ومساعدتها على تخطي العيوب، والثغرات التي

ن ذلك بتوجيه تكون موجودة في أي مجتمع، والناتجة عن النزعات، والمبادئ الهدامة، ويكو 
 الجمهور نحو الصالح العام ودفعها إلى التمسك بعاداتها وتقاليدها وقيمها األصلية. 

                                                           

 .457-462) /ص ص56(الناصري، المؤتمر الصحفي: دراسة في النشأة والتطور )ع/1)
 (.66ديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص ( الدلو: جواد، فن الح2)
 (.52-58( أدهم، المؤتمرات الصحفية )ص ص 3)
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  التعريف بالشخصيات المهمة، التي تحل ضيوفًا على البالد، ويريد رجال اإلعالم، وهم من
، ممثلي الرأي العام، وينوبون عنه، أن يقدموا هؤالء بأفكارهم، وآرائهم، وما يتصل بنشاطهم

ودولهم، وأحزابهم، وأعمالهم، وحياتهم الخاصة أحيانًا، وال يقتصر ذلك على رجال السياسة، 
وإنما، الفن، والرياضة، وغيرها، وقد يقوم هؤالء أنفسهم وعن طريق أجهزتهم الخاصة بعقد 

 المؤتمرات.
 التعريف ببعض ألوان النشاط التي تنوي جهة، أو هيئة، أو مؤسسة باختالف طابعها، أن 

تقوم به، وتريد أن تمهد األذهان له، أو تبشر بقدومه وقد تكون مؤتمرات صحفية لنشاطات 
 انتهت توًا أو فورًا ويتم تقديم ما دار خاللها وما أسفرت عنه من نتائج.

  تعقد المؤتمرات الصحفية في إطار، لفت األنظار، أو دق األجراس، أو اإلنذار بالخطر
نة مهمة، أو مسئولة اإلسراع بعقدها لتبصير الجماهير، قبل وقوعه، حيث تطلب جهة معي

وتوجيههم وارشادهم نحو أخطار قد تكون قريبة منهم، مثل كارثة طبيعية منتظرة، أو توجيه 
الناخبين، أو الممتحنين وإرشادهم إلى قواعد االنتخابات، أو االمتحانات، أو توجيه إرشادات 

 صفة مدمرة أو منخفض جوى عميق.المزارعين، أو الصيادين في حال قدوم عا

 يمكن تقسيم المؤتمرات الصحفية وفقًا لالعتبارات اآلتية:  أنواع المؤتمرات الصحفية:

ويتعلق هذا االعتبار بزمن انعقاد المؤتمرات  أولا: أنواع المؤتمرات الصحفية من ناحية الزمن:
 ودورية، أو عدم دورية انعقادها والذي يمكن أن تكون:

وهي مؤتمرات التي تعقد بصورة منتظمة وفي موعد، ومكان  ت الصحفية الدورية:المؤتمرا (1
محدد، ومعروف، وثابت، اعتاد منظموه على عقده، وتنظيمه في الوقت، والمكان المعروف، 

 . (1)مالم يجد جديد كحدوث طارئ أو تغيير مكان المؤتمر لظروف فنية 
ت التي تعقد كلما يجد جديد يتطلب ذلك، وهي المؤتمرا المؤتمرات الصحفية غير الدورية: (2

عندما يكون هناك مشكلة تستدعي و حيث يسرع المنظمون بتوجيه الدعوة إلى حضورها، 
 .(2)تنظيم، مؤتمر صحفي لشرحها، أو تفسيرها، أو إيضاح السياسة العامة تجاهها 

ث مهمة وهي المؤتمرات التي تعقد فجأة، عندما تقع أحدا المؤتمرات الصحفية الطارئة: (3
جدًا، وساخنة ويغلب عليها المفاجأة سواء وقوعها، أو نتائج وقوعها، ومثل هذه المؤتمرات، 

، ورغم أن هذا (3) تكون أكثر أهمية واستقطابًا، ألنظار القراء، وأحيانًا مشاعرهم، واحساساتهم
                                                           

 (.68( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 .69ص  المرجع السابق،( 2)
 .114)ص )( أدهم، المؤتمرات الصحفية 3)
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داث النوع من المؤتمرات قريب من النوع السابق، غير أنه يختلف عنه من حيث طبيعة األح
، كما أنه يستغرق وقت أقل بكثير من األنواع السابقة في (1)التي تقع فجأة، دون مقدمات 

 اإلعداد والتجهيز له، وبالتالي يحتاج إلى تركيز كبير أثناء تنفيذه.
 

 المشاركين:عدد ثانياا: أنواع المؤتمرات الصحفية من ناحية 
مؤتمر، أو الُمشاركة فيه، وبناء ويتعلق هذا االعتبار بعدد الشخصيات المتحدثة في ال

 على ذلك تنقسم المؤتمرات الصحفية إلى ثالثة أنواع هي:

وهي التي يتحدث فيها شخصًا واحدًا، ثم يجيب بنفسه، وذاته  المؤتمرات الصحفية الفردية: (1
، ويكون هذا المتحدث هو أهم، وأبرز المتصلين (2)على أسئلة الصحفيين والمراسلين 

 .(3)وتنتمي إلى هذا النوع من المؤتمرات أغلبها بموضوع المؤتمر 
ومن أشهر  ،وهي المؤتمرات التي يتحدث فيها شخصان المؤتمرات الصحفية الثنائية: (2

صورها، المؤتمرات التي تعقد عقب زيارة رئيس دولة إلى دولة أخرى، إذ يكون المؤتمر 
منعًا للتفسيرات الصحفي جزءًا من برنامج الرئيس، وذلك للكشف عن بعض الحقائق، 

 .(4)الخاطئة، أو األخبار المحرفة 
، والتي يتحدث فيها وتسمى بالمؤتمرات الصحفية المشتركة المؤتمرات الصحفية الجماعية: (3

ومن أشهر صورها، تلك المؤتمرات الصحفية التي يعقدها رؤساء الدول  أكثر من شخصيتين
مناقشاته بأعمالهم، كما تعقد هذه أو الوزارات، مع بعض الوزراء الذين يرتبط المؤتمر و 

 .(5)وقبل انعقاد الدورات الرياضية الكبرى  ،المؤتمرات قبل المهرجانات الفنية

  -: (6)ثالثاا: أنواع المؤتمرات الصحفية من ناحية عالقتها بالدولة 

المنظمة للمؤتمرات الصحفية، والتي قد تكون جهة  ةتعلق هذا االعتبار بطبيعة الجهوي
 -أو غير حكومية، أو حزب ما وذلك على النحو اآلتي:  حكومية،

                                                           

  (.68)ص  فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية: جواد، ( الدلو1)
 (.275( الساري، تكنيك الحديث والمقابالت الصحفية )ص 2)
 .115)ص )( أدهم، المؤتمرات الصحفية 3)
 .72( الدلو: جواد، المرجع السابق، ص 4)
 .116المرجع السابق، ص  (5)
 .70ص  المرجع نفسه،( 6)
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وهي المؤتمرات الصحفية التي تنظمها جهة حكومية، كرئاسة  المؤتمرات الصحفية الرسمية: (1
 .الدولة، أو الحكومة، أو وزارة، أو هيئة حكومية ما

وتنظمها جهات غير حكومية، مثل دوائر العالقات  المؤتمرات الصحفية غير الرسمية: (2
 األدباء، والفنانون، والمشاهير. التي ينظمهاأو عامة بالشركات، والمؤسسات األهلية، ال

وينظمها حزب من األحزاب العاملة في الدولة، بهدف شرح  المؤتمرات الصحفية الحزبية: (3
 سياسته، أو موقفه إزاء مشكلة، أو حدث، أو قضية محلية، أو دولية.

 

 ناحية التخصص وطبيعة اهتمام الجمهور:رابعاا: أنواع المؤتمرات الصحفية من 
وتتعلق هذا االعتبار بموضوع، أو مضمون، أو تخصص المؤتمر الصحفي وما تطرحه 

 من قضايا، وأفكار ويمكن بذلك أن تنقسم المؤتمرات الصحفية إلى قسمين:

وعموميتها ال تعني أنها غير محددة الموضوع، بل تعني أن ما  المؤتمرات الصحفية العامة: (1
طرح من بيانات، وموضوعات، وأسئلة، وما يدور من مناقشات تتصل كلها بموضوعات ي

عامة تهم القراء، وال ترتبط بفئة معينة دون فئة، أو بجماعة دون أخرى وإنما االهتمام بها 
 .  (1)عام ومشترك 

وهي مؤتمرات االهتمام الخاص، وتهتم بها الهيئات،  المؤتمرات الصحفية المتخصصة: (2
ويغلب عليها التخصص العلمي، أو ، سات ذات النشاط الموضوعي المتميزوالمؤس

االقتصادي، أو الديني، أو الفني، أو الرياضي، وبالتالي فإن جمهور هذه المؤتمرات هو 
 . (2)خاص ممن يتابع هذه الموضوعات ويهتم بها اهتمام مميز 

 

 خامساا: أنواع المؤتمرات الصحفية وفقاا لموضوعها:
يمكن تقسيم المؤتمرات الصحفية وفقًا لموضوعها إلى عدة أنواع: سياسية،  بشكل عام

 .(3)واقتصادية، علمية، أدبية، فنية، عسكرية، ورياضية وغيرها 
 

  

                                                           

 (.116( أدهم، المؤتمرات الصحفية )ص 1)
 (.457ص /56النشأة والتطور )ع/  ( الناصري، المؤتمر الصحفي: دراسة في2)
 (.70( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 3)
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 سادساا: أنواع األحاديث الصحفية من ناحية النتماء الجغرافي:
ؤتمر والموضوع ويتعلق هذا االعتبار بالنطاق الجغرافي الذي ينتمي له المتحدثون في الم

 -: (1)الذي يعالجه، مكان انعقاده وينقسم وفقًا لذلك إلى ثالثة أنواع هي 

وهي المؤتمرات التي تعقد داخل الدولة ومن قبل مسئولين من المؤتمرات الصحفية المحلية:  (1
يين األجانب داخلها، ويحضرها في الغالب الصحفيون المحليون، إضافة إلى الصحف

 .المقيمين في الدولة
وهي مؤتمرات أوسع في نطاقها الجغرافي للمتحدثين المؤتمرات الصحفية اإلقليمية:  (2

والمشاركين فيها سواء من الشخصيات، أو الصحفيين، أو الموضوع والقضية، حيث 
يحضرها ويشارك فيها، وينظمها عدد من المسئولين يمثلون منطقة جغرافية معينة، وهم في 

 .يئة إقليميةنتمون إلى منظمة أو هالغالب ي
وهي مؤتمرات ذات نطاق عالمي التنظيم، والمتحدثين،  المؤتمرات الصحفية العالمية: (3

والصحفيين، والقضايا، حيث يحضرها ممثلون من مختلف دول العالم لمناقشة قضية تكون 
 .ذات اهتمام عالمي، وتهم جميع الدول

 

 

 

  

                                                           

 .71)ص  )الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية  (1)
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 المبحث الثالث
 وتنفيذه وكتابته عداد الحديث الصحفيإ

 

قد يظن البعض أن الحديث الصحفي مجرد تسجيل لحوار دار بين الصحفي وشخصية 
من الشخصيات، غير أنه في حقيقة األمر، يحتاج إلى قدر كبير من األعداد، والمهارة للوصول 
إلى حديث ناجح يشبع رغبات القراء، ويرضى طموحاتهم، ويحقق للصحيفة الذيوع واالنتشار، 

ا المبحث مراحل اعداد، وتنفيذ، وكتابة الحديث الصحفي والخطوات التي وتتناول الباحثة في هذ
 .  ا كل مرحلةتتضمنه

 المرحلة األولى: مرحلة اإلعداد، والتخطيط، والتجهيز للحديث الصحفي: 
إن اإلعداد الجيد والكافي للحديث الصحفي، يتوقف عليه وإلى حد كبير خروج الحديث الصحفي 

دف المرجو منه، وبدون هذِه المرحلة ال يمكن أن يجتاز الصحفي بشكل جيد، وقد تحقق اله
الخطوات األخرى الالحقة بنجاح، ويتضمن اإلعداد، والتخطيط للحديث الصحفي مجموعة من 

 -الخطوات: 

إن فكرة الحديث الصحفي، هي تحديد موضوع أو فكرة الحديث الصحفي والهدف منه:  (1
ي العنصر األساسي الذي يقيم عليه جميع الموضوع الجديد الذي يطرقه الصحفي، فه

عناصر الحديث، والصحفي الماهر هو الذي ينقل بذور هذِه الفكرة من رأسه إلى عقول 
، ويعنى اختيار (1)اآلخرين، بمعنى أن يكون لديه من البداية فكرة يتولى نقلها إلى الجمهور 

والذي يقدح ذهنه، ويضع  فكرة الحديث الصحفي: " ذلك الجهد الفكري الذي يبذله الصحفي،
موهبته الصحفية في لحظة من لحظات العمل، والممارسة الحية، والمتدفقة خالل التركيز، 
من أجل الحصول على المادة التي يتصيدها، ويضع يده عليها ويسجلها ألنه يعرف أنها 

وفق الصحفي في . وعندما ي(2)تصلح للتحول إلى موضوع جيد لم يسبق إليه صحفي آخر 
ختيار جيد للموضوع الذي ينوي الكتابة فيه، فإن ذلك يعنى أنه قطع نصف الطريق إلى ا

 . (3)نجاحه 

                                                           

 (.67( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.11( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص 2)
 .10رجع السابق، ص ( الم3)
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ومصادر األفكار عديدة، ومتنوعة، وتعتمد على اطالع الصحفي، وخبرته، وثقافته، وتخصصه، 
وأرشيف  ،مثل األخبار المنشورة في الجرائد والمجاالت وشبكة المصادر التي يرتبط بها،

واألحاديث، والتحقيقات، واألخبار التي تنشر يوميًا في  ،ة واألعداد السابقة من الصحيفةالصحيف
وما يقدم في اإلذاعة والتلفزيون،  ،الصحافة، وكذلك الكتب، والنشرات، والمطبوعات األخرى 

، باإلضافة إلى قوة مالحظة الصحفي، وإحساسه بما (1) ووكاالت األنباء والصحافة األجنبية
 .(2)جرى حوله من أحداث، ومناسبات، تهم الرأي العام، وتشبع رغباته يدور وي

وعند اختيار الفكرة الصحفية ينبغي على الصحفي مراعاة عدة اعتبارات مهمة يجب أن تتوافر 
 -في فكرته وذلك على النحو التالي: 

خرى أو أن تكون الفكرة جديدة، ومبتكرة، ولم يقم بتنفيذها أحد من الزمالء في الصحف األ -أ
 .(3)في وسائل اإلعالم 

أن تكون الفكرة مهمة، ويكون موضوعها مما يستقطب عدد كبير من القراء، وهو ما يسمى  -ب
، وهذا يتطلب من الصحفي التعرف على جمهوره، واحتياجاته، (4)بعنصر الضخامة 

 .(5)ورغباته، وذلك من خالل األبحاث التي تقوم بها الصحيفة لخدمة هذا الغرض 
اعي الفكرة السياسة التحريرية للصحيفة، وذلك ألن مالك الصحيفة سواء كان فردًا، أو أن تر  -ج

شركة، أو حكومة، هو الذي يقرر سياستها، وأهدافها، ومن ثم يحدد الموضوعات التي 
 .(6)تنشر، والتي ال تستحق النشر وفقًا لذلك 

يدة ولكنها غير صالحة أن تكون الفكرة قابلة للتنفيذ، ففي بعض األحيان تكون الفكرة ج -د
للتنفيذ، فقد يحتاج الوصول إلى المتحدث مجهودًا، ووقتًا طويلين، وعماًل شاقًا، وربما 
يتعرض الصحفي لبعض األخطار، ويرتبط بقابلية الفكرة للتنفيذ، مدى توافر المصادر 

 . (7)البشرية والمادية للحصول على معلومات عنها 

                                                           

 (.48( عبد المجيد، وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص 1)
 (.13( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
 (.20( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص 3)
 . 24المرجع السابق، ص  (4)
 .14( الدلو: جواد، المرجع السابق، ص 5)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( 6)
 .28ص  المرجع السابق،( أدهم، 7)
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يعتمد فن الحديث الصحفي على الحديث الصحفي:  تحديد الشخصية التي ُسيجرى معها (2
مرتكز مهم وهو الشخصية التي سيجري الصحفي معها الحديث، ويسعى الصحفي في هذه 
المرحلة إلى تحديد الشخصية صاحبة العالقة المباشرة بالموضوع الذي حدده سابقًا، والتي 

ط حول الموضوع أو تبدي و تفسر الغامض من النقاأيمكنها أن تمده بالمعلومات الجديدة، 
، وال يشترط في هذه الشخصية الشهرة، أو البروز، بل (1)رأيها في األسئلة، المثارة حوله 

، ورغم (2)تكفي في كثير من األحيان مالءمتها، واختصاصها بالموضوع الذي تتحدث فيه 
ع سواء ذلك فإن الصحفي الناجح هو الذي يختار الشخصيات البارزة، والمشهورة في المجتم

من الرجال، أو النساء، ألنهم يشكلون أنفسهم موضوعات مهمة للحديث الصحفي، ألنهم 
، ويمكن أن (3)موضع عناية الجمهور بفضل ما يقومون به من أعمال في ميادينهم الخاصة 

نجمل بعض االعتبارات التي ينبغي مراعاتها عند اختيار شخصية الحديث الصحفي على 
 -: (4)النحو التالي 

أن يعرف أكثر من غيره، بل أنه أفضل المتصلين بموضوع الحديث الصحفي عن  -أ
 قرب.

أنه شخصية واضحة مثل الكتاب المفتوح، كما أنه شخصية صادقة ونزيهة، ودقيقة،  -ب
 وأهل للثقة، ال يناور، وال يكتم، وال يقوم بالتعتيم، وال يتستر.

يب رأي على رأي آخر، شخصية ليس لها مصلحة خاصة، في الدعاية لشيء، أو تغل -ج
 إال بأسلوب موضوعي، وألسباب موضوعية.

شخصية تعرف كيف تحول ما تعرفه إلى أفكار، ومن ثم إلى كلمات، وتعبيرات  -د
 واضحة، ومفهومة.

 شخصية صارمة، ال تنفي غدًا ما تحدثت به اليوم. -ه
 شخصية واثقة، مستعدة تمامًا للدفاع عن آرائها، ووجهة نظرها. -و
 اسعة الصدر، ومتعاونة، تستجيب ألسئلة الصحفي ومالحظاته.شخصية صبورة، و  -ز

: بأنها مثالية بحيث يندر في الواقع أن الدكتور محمود أدهموهي بذلك شخصية يصفها 
 توجد مثلها، أو تتوافر فيها الشروط مجتمعة، لذلك يكفي أن تتوافر فيها أغلبها.

                                                           

 (.236( الصقر وأبو عيد، مهارات الكتابة الصحفية )ص 1)
 (.188( حداد، في الكتابة الصحفية، السمات. األشكال )ص 2)
 (.70( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 3)
 .93)ص  )حفي( أدهم، دراسات في فن الحديث الص4)
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طة الصحفي بالفكرة الجيدة إن إحاجمع المعلومات عن الموضوع والشخصية المحددين:  (3
والشخصية المناسبة ال تعني مجرد االطالع عليها وإنما يجب أن يتم التعرف عليها بشكل 

، والصحفي (1)جيد ليتمكن من الحصول على أسس، وضوابط، ومحاور يعمل من خاللها 
ألسئلة عليه أن يستعد للمقابلة بجمع المعلومات، والحقائق الستخدامها بفاعلية عند إثارة ا

التي تشغل بال القارئ، ويستطيع كذلك عن طريق المعلومات التي جمعها أن ال يترك 
، وللمحرر أن يلجأ في (2)للمتحدث احتالل المقابلة دون مواجهته بتلك الحقائق والمعلومات 

جمع المعلومات إلى قسم المعلومات بالصحيفة حيث، يوجد ملف كامل لكل شخصية من 
ي المجتمع، ولكل موضوع من الموضوعات التي تدخل في اهتمامات الشخصيات العامة ف

الصحيفة، كذلك يمكن أن يقرأ الكتب التي أصدرها المتحدث إذا كان سياسيًا، أو فكريًا، أو 
أدبيًا، وأن يقرأ بعض أبحاثه إذا كان عالمًا، أو باحثًا، ومن الضروري أن يحرص الصحفي 

تي أجريت معه حتى يعرف طريقة تفكيره، ونوع اهتماماته على قراءة أهم األحاديث السابقة ال
، وقد يستعين الصحفي أيضًا في دراسته للشخصية بأقوال األصدقاء، والمعارف، (3)

واألقرباء والمعجبين ويصل األمر إلى ضرورة حصول الصحفي على صورة شمسية 
 .(4)للمتحدث يطيل النظر فيها، ويدرسها جيدًا قبل االلتقاء به 

دراسة موضوع الحديث الصحفي والبحث في شخصية المتحدث، تجعل الصحفي قادرًا إن 
على الحصول على المعلومات أكثر وضوحًا، وتمكنه من قيادة الحديث، وإدارة دفته، والسيطرة 
عليه، وتوجيه المناقشة، وتكسبه ثقة المصدر، واحترامه، وتساعده على أن يبدأ موضوعه بداية 

لم، ومعرفة، وفهم لإلجابات، واستكشاف أبعادها، وتفيد الدراسة أيضًا في موضوعية، تتم عن ع
في هذا  والقاعدة الذهبية ،(5)ترتيب األسئلة، وتحدد ما يستحق اإلبراز في المقدمات والعناوين 

 .(6)" يأخذ الصحفي من الحديث الصحفي بقدر ما يعطيه "الصدد تقول: 

حديث صحفي دون أسئلة، وأسئلة رصينة،  الإعداد وصياغة أسئلة الحديث الصحفي:  (4
وقوية، ومعدة مسبقًا، ففي هذِه المرحلة يترجم الصحفي كل ما توصل إليه من محاور حول 

                                                           

 (.326( عبد التواب، الحوار اإلعالمي الناجح: المكتوب والمسموع والمرئي )ص 1)
 (.65( الكعبي، فن الكتابة المرئية، الريبورتاج والقصة الصحفية )ص 2)
 (.20( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 3)
 (.416( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص 4)
 (.16ن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص ( الدلو: جواد، ف5)
 .336ص  المرجع السابق،( عبد التواب، 6)
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الموضوع أو الشخصية وذلك حسب هدف الحديث الصحفي إلى أسئلة تشمل كل الجوانب، 
وه منه ُصلب والصحفي الذي يذهب إلجراء حديثه الصحفي بدون أسئلة معدة مسبقًا، قد يت

الموضوع األصلي أثناء الحديث، فقد ينحرف المتحدث بالحديث إلى مجاالت بعيدة عن 
نطاق الموضوع، كما قد ينسى الصحفي بعض المحاور المهمة دون أسئلة يطرحها، 
وبالتالي يظهر الحديث إلى القراء ناقصًا، لذلك فإعداد األسئلة مسبقًا من شأنه أن يجعل 

بنفسه، وأكثر دراية بموضوعه، وعلى قدر كبير من اللباقة، واالستعداد الصحفي أكثر ثقة 
للحديث، والمناقشة وضبط الحوار كي ال يتشعب إلى تفرعات أخرى غير الموضوع الذي 

، وتتركز أغلب األسئلة التي يضعها الصحفي بعد دراسته العميقة (1)يجرى بشأنه الحديث 
ي الذي يدور حوله الحديث، وأفضل األسئلة للموضوع والشخصية، حول الموضوع الرئيس

وفيما يلي الشروط ، (2)رها بالبساطة، وفي محتوها بالعمق هي التي تمتاز في ظاه
 -: (3) والمواصفات التي ل بد من توافرها في األسئلة

 أن تتركز األسئلة حول الموضوع الرئيسي للحديث. -أ
عنها أخبارًا، ومعلومات، ووجهات  أن تكون األسئلة إيجابية، بمعنى أن تقدم اإلجابات -ب

 نظر جديدة.
 تسلساًل منطقيًا، وتكمل بعضها بعضًا. أن تكون األسئلة متسلسلةً  -ج
، بحيث تساعد المتحدث على تقديم إجابات ، وسهلةً أن تكون لغة األسئلة دقيقةً  -د

 واضحة، ال تحتمل اللبس، أو الغموض.
 كيف، أين، متى؟ أن تتضمن األسئلة الشقيقات الستة: ماذا، لماذا،  -ه
 تجنب األسئلة التي تحتمل اإلجابة بنعم أو ال، ألنها تقف أمام تفسير وتحليل اإلجابة. -و
محاضرة، أو مناسبة الستعراض ل هعدم اإلطالة في صياغة السؤال، وعدم تحويل -ز

 . (4)المعلومات 
 تجنب األسئلة التي قد توحي بإجابة معينة، خاصة في حالة أسئلة الرأي، والتي ال  -ح

 (5)تفيد في معرفة الرأي الحقيقي للمتحدث. 

                                                           

 (.21( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
 (. 73( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 2)
 (. 238( الصقر وأبو عيد، مهارات الكتابة الصحفية )ص 3)
 (.119ية وممارسة )ص ( خضور، مدخل إلى الصحافة نظر 4)
 (.159المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص  (5)
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يتم التركيز على األسئلة التي تشعل في المتحدث الرغبة في اإلجابة عليها بطريقة  -ط
مثيرة لالهتمام، وحافلة بالمعلومات والسؤال المثير، هو الذي ال يساء تفسيره، وهو 

ن األسئلة يبحث عن السؤال الذي يركز دائمًا على )كيف؟، ولماذا؟( ألن هذا النوع م
رأي يظهر شخصية المتحدث، ويساعد على تقييم وجهه نظره وعلى الصحفي تجنب 
االختصارات في األسئلة مثل اختصارات األسماء واللغة التي ال يفهمها إال 
المتخصصون، مثل كلمة )الناتو( بداًل من حلف شمال األطلس، وكذلك تجنب 

في  صحفي" فاألفضل أن يحدد الصحفي اإلشارات العامة مثل" تحدثت في مؤتمر
  .(1) السؤال اسم وتاريخ المؤتمر

، فيجب على الصحفي أن ال يخشى (2)أما بخصوص األسئلة العنيفة أو االستفزازية  -ي
من إعداد أسئلة عنيفة، أو مشاغبة، أو أسئلة تتضمن اختالفًا، أو معارضة للمتحدث 

تلك األسئلة العنيفة ستضع بين يدي  ولكن بشرط أن يتم ذلك بطريقة الئقة طالما أن
 الصحفي معلومات مهمة.

ونشير هنا إلى وجوب استخدام الصحفي األسئلة التقاطعية، بمعنى تكرار بعض األسئلة 
بصيغة مختلفة تؤكد إجاباتها السابقة، وفي حالة وجود التناقض بين اإلجابات المختلفة فإن 

 . (3)المتحدث بتناقص كلماته يكون أمرًا محتمًا  توجيه أسئلة حوارية ذكية يواجه الصحفي بها
 

  :: تنفيذ وإجراء الحديث الصحفيالمرحلة الثانية
تعد هذِه المرحلة وما يتخللها من خطوات هي األخطر، واألهم، واألكثر حساسية، ففيها 
سيتم الحصول على اإلجابات لألسئلة التي تم إعدادها من قبل، وفيها سيتم تحقيق الهدف 

و إجراء الحديث الصحفي مهمة صعبة، وبخاصة في هذا  ،هائي من الحديث الصحفيالن
العصر الذي يميل فيه األفراد إلى أن يكونوا شديدي الشك، واالرتياب خاصة نحو الصحافة، 
وهناك عنصران متصارعان يتحرك الصحفي في إطارهما: األول، أنه من حق الناس أن يعرفوا 

لمسئول عن تقديمها لهم، والثاني، أنه ال أحد ملزم قانونًا بالتحدث كل الحقائق، والصحفي هو ا
 التالية: لب إنجاز هذِه المرحلة القيام بالخطواتويتط ،(4)مع الصحفي وقبول اللقاء به 

                                                           

 (.141( بياجي، المقابلة الصحفية ـ ـ فن )ص 1)
 (.23( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 2)
 (.75( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 3)
 (.143( راى تيل وتيلور، مدخل إلى الصحافة )ص 4)
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ن تحديد موعد اللقاء مع الشخصية، يعنى الحصول على إ تحديد موعد مع الشخصية: (1
حفي، وجمع عنها المعلومات، واختارها لينفذ موافقة فعلية من الشخصية التي حددها الص

معها حديثه الصحفي، وهي عملية تحتاج لمهارة، وتقنية، ومجهود منه، فال يمكن له أن 
 ،يفاجئ الشخصية بحضوره إلى مكتبه مثاًل، دون تحديد موعد مسبق وموافقته على الحديث

، ناهيك عن إعطاء الشخصية وما يتبعه من تحديد مكان وموعد اللقاء، والمدة التي يستغرقها
وهذه  ،ليحضر نفسه للحديث معه نبذة، أو فكرة عن موضوع الحديث الذي سيلتقيه من أجل

بمثابة بناء جسر لالتصال بالشخصية، ولكي يكون جسرًا قويًا، تمر عبره التساؤالت، العملية 
القراء، على واالستفسارات، وااليضاحات، واآلراء، في طريقها إلى النشر، ثم إلى أيدي 

مع الشخصية وفق خطوات  يحدد موعداً الصحفي أن يسير في الطريق الصحيح، وأن 
 وسيلتين هما: ويكون ذلك عبر ، (1)مدروسة ومنظمة 

حيث يتم االتصال بين الصحفي، والشخصية مباشرة وجهًا لوجه،  التصال الشخصي: -أ
تغرقها، وتستخدم هذِه ومن ثم تحديد موعد ومكان اللقاء، والمدة الزمنية التي سيس

 .(2)الطريقة مع الشخصيات المتاحة، والمهمة، والمقيمة في البلد 
إلى جانب االتصال الشخصي تتعدد الوسائل التي يلجأ إليها الصحفي  وسائل أخرى: -ب

لتحديد موعد مع الشخصية، ومنها استخدام الهاتف، أو البريد العادي والذي حل 
المعارف  اضافة الى، وكذلك الفاكس والتيليكس، مكانة البريد االلكتروني حالياُ 

 .(3)وهو عمل مشروع في عالم الصحافة  واألصدقاء،
، وما يجعل اً إن حصول الصحفي على موافقة الشخصية إلجراء اللقاء أمر ليس هين

طابع واحد، أو  ها ليست ذات  ءأن الشخصيات التي يود الصحفي التقا هواألمر يزداد تعقيدًا 
والنظرة للصحافة والصحفيين، ويمكن تقسيم  ،واالقتناع ،من التفاهم نفسه وى على المست

الشخصيات في معامالتها مع الصحافة بشكل عام، والحديث الصحفي بشكل خاص على النحو 
 التالي:

وهي فئة مستعدة، وقابلة للحديث إلى الصحافة، وال تحاول أن تخلق  شخصيات متعاونة: •
ل تعاونه في إجراء الحديث الصحفي، وتقبل دعوة الصحفي أي صعوبات أمام الصحفي، ب

إلجراء المقابلة دون تقديم أي أعذار، وعيب هذه الفئة، أنها غالبًا تحاول ان تسيطر على 
                                                           

 (.138، تكنيك الحديث والمقابالت الصحفية )ص ( الساري 1)
 (.21( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
 .143-144( الساري، المرجع السابق، ص ص 3)
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الحديث، لذلك يتطلب من الصحفي، عدم تركها تسيطر على الوقت المحدد للحديث، 
جوهر نصرف الحديث كله إلى ويقابلها بقوة وحزم، ويضبط مسار الحديث الصحفي بحيث ي

وألن هذه الشخصية ثرثارة، يفضل استخدام أسلوب ، (1)الموضوع، وليس إلى فرعياته 
 .(2)األسئلة المغلقة معها 

وهي فئة من الشخصيات، قلقة، ومتوترة، وتحب الحديث مع الصحفيين  شخصيات مترددة: •
ره من مشاكل، ومتاعب لكنها تخشى من تبعات التعامل مع الصحافة، وما يمكن أن تثي

، وهذه الفئة تتردد كثيرًا في (3)خاصة في األوقات التي تشهد فيها الدولة توترًا من أي نوع 
الموافقة على إجراء اللقاء، أو اإلدالء بمعلوماتهم، خشية أن تجرهم التصريح بهذه 

عها بالتحدث ، وبالنسبة لهذه الفئة فإن الصحفي مطالب بأن يقن(4)المعلومات إلى المساءلة 
 معه وأن يحارب ترددها أثناء الحديث، ويدفعه ليصرح بكل ما لديه.

وهي فئة تكره الحديث إلى الصحافة، وال تحب أن تسلط عليها  شخصيات متهربة: •
األضواء، ألنها تكشفها للمأل، وتعرض حياتها للخطر، وهي فئة تتعذر دائما لعدم إجراء 

ها مشغولة، وال وقت لديها، أو تتهرب وتدعى بأن ال الحديث الصحفي بعدة أعذار منها: أن
، وهذه الفئة وهي بطبيعتها السيكولوجية، ال تثق بأحد، خاصة الصحافة (5)تعليق لديها 

، وُيطلق عليها أيضًا الشخصية (6)والصحفيين، وهي فئة انطوائية ال تتحدث إال بحساب 
على الصحفي استفزازها، المتكتمة فهي ال ترغب في الحديث الصحفي لذلك يتوجب 

وجعلها توافق على الحديث، وأثناء الحديث عليه جعلها تتكلم وتعطي ما عندها من 
معلومات، وآراء وذلك باستخدام أسلوب التقرير، أو عرض الحقائق على الشخصية والتي 
ال تقبل الجدل، وهذا يؤدي إلى انفتاحها، ويشترط لحدوث ذلك إلمام الصحفي التام 

 .(7)لحديث وقدرته على طرح األسئلة االستفهامية المفتوحة بموضوع ا
 

                                                           

 (.26( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
 (.98( الكناني، تقنيات الحوار اإلعالمي )ص 2)
 .27ص  المرجع السابق،( أبوزيد، 3)
 (.408( حمزة، المدخل في فن التحرير الصحفي )ص 4)
 (.24( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 5)
 (.173( زكار، مدخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية )ص 6)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( الكناني، 7)
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بعد أن يحصل الصحفي على موافقة ، ومدة الحديث الصحفي: وتاريختحديد مكان،  (2
الشخصية على إجراء الحديث الصحفي، ال بد أن يتم تحديد مكان، وزمان، ومدة هذا 

الصحفي والشخصية  الحديث بشكل مناسب، ومتوافق مع موعد النشر، ومع ظروف كل من
، فالمتحدث غالبًا هو الذي يحدد المكان الذي ستجرى فيه وفيما يتعلق بمكان المقابلة، (1)

المقابلة، ولكن إن لم يبد المتحدث تفضيله لمكان معين، فعلى الصحفي حينها أن يختار 
، (2)موقعًا غير رسمي، فهو أفضل من األماكن الرسمية ألن المتحدث سيكون مرتاحًا أكثر 

ومع هذا يتوجب على الصحفي أن يبحث عن مكان جيد للقاء، وبعيد عن الضوضاء، أو 
إجراء الحديث  بتاريخأما فيما يتعلق  ،(3)األماكن العامة التي تعد عوامل مشتتة للمقابلة 

، والوقت المحدد ال تمامه، فال بد أن يكون مالئمًا لظروف كل من الصحيفة الصحفي
وعلى الصحفي أن يعرف بدقة الموعد التقريبي، والمحدد لنشر  والصحفي، والشخصية،

، أو ، أو مشغولةً الحديث، كما أن عليه  الحصول على موعد ال تكون فيه الشخصية متعبةً 
، وعندما يحدد الصحفي موعد الحديث عليه أن يكون واقعيًا في تحديد (4)ما  تحت ضغط  

ت الشخصية عامة تحدد بحرص الوقت الوقت المطلوب إلنجاز المقابلة، خاصة إن كان
المخصص لكل مقابلة، واألفضل للصحفي في هذه الحاالت أن ال يحدد موعد لنهاية 
مقابلته حتى ال يتم اختصار األسئلة، واإلجابات سواء من الصحفي، أو الشخصية، بوعي، 

دة وكلما طالت م ،(5)تمامًا  أو بدون وعي، فالصحفي يريد إجابات، والمتحدث مسترخ  
 . (6)المقابلة كلما زادت الفرصة لكتابة حديث أفضل، وحافل بالتفاصيل 

، ولضمان التزام الصحفي بالموعد الذي حدده مع الشخصية، فإنه واستكمالا لهذه المرحلة 
يحرص على تجهيز وسيلة لالنتقال، وتقوم الصحيفة بتوفير السيارة، التي ستوصل الصحفي 

الموعد المحدد، وذلك في حالة امتالك الصحيفة لها، أما غير  ومن معه إلى مكان اللقاء في
 ذلك فالصحفي مطالب أن يتأكد بنفسه من توفر وسيلة النقل المناسبة.

                                                           

 (.116( خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ص 1)
 (.110ياجي، المقابلة الصحفية فن )ص ( ب2)

   (6) Interviewing techniques for Journalists. Report, University of Missouri. (p 15). 
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( خضور، 4)
 .112( بياجي، المرجع السابق، ص 5)
 (.357( هوهنبرج، الصحفي المحترف )ص 6)
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تعد هذه المرحلة، الحلقة المركزية في الحديث الصحفي، وهي  :إدارة الحديث الصحفي (3
مراحل السابقة، وهي التطبيق العملي لجميع األسس النظرية والعلمية، التي جاءت في ال

المجال الذي يستفيد منه الصحفي فعاًل من معلوماته، وثقافته، واستعداده الذي بذل الكثير 
من الجهد فيه، ومرحلة إدارة الحديث الصحفي، تعني مرحلة التنفيذ، فالصحفي اآلن أمام 

 وتتضمن هذه المرحلة اإلجراءات أو الجوانب اآلتية:الشخصية وجهًا لوجه، 
وتتعلق هذه المرحلة الفرعية بمالمح إدارة النطباع األول حول الصحفي:  تكوين -أ

الحديث الصحفي من حيث الشكل، ويطلق عليها الدكتور محمود أدهم " مرحلة 
التهيئة" إلدارة الحديث الصحفي، فإذا أعطى الصحفي االنطباع الصحيح خالل أول 

جعل المتحدث يؤمن بإخالصه، ثالث، أو أربع دقائق في حديثه، فالصحفي بالتالي سي
، وتكوين (1)وبأهليته للثقة، وسيجد الفرصة الكاملة إلنشاء عالقة بينهما وبسهولة 

 االنطباع الجيد يكون بإتباع اآلتي:
، ألن الشكل أول ما يجذب العين، ويكون بمثابة تذكرة المرور الهتمام بالمظهر ▪

هندام، واالهتمام بالنظافة إلى القلوب، ويقصد بحسن المظهر، األناقة وحسن ال
الشخصية كاألظافر، والشعر والحرص على وضع عطر هادئ وجميل، وليس 

ن يرتدي الصحفي أغلى المالبس، ويكفي ان تكون مالبس متناسقة وإن أشرطًا 
، وتقول كارول ريتش في هذا الموضوع:" ليكن هندامك (2)اتسمت بالبساطة 

حدث في مزرعة، فال ترتدي بدلة ذات مناسبًا، ماذا كنت تجري مقابلة مع مت
ثالث قطع، من ناحية أخرى أظهر لمصدرك االحترام، بأن ترتدي مالبس أنيقة، 
وإذا كنت تجري مقابلة مع مسؤولي شركة، أو أشخاص في وضع رسمي، فعليك 

 .(3)أن ترتدي مالبس وكأنك تعمل هناك، ربطة وسترة للرجال، أو بدلة نسائية 
على الصحفي أن يكون دقيقًا في مواعيده والتزاماته  لمحدد:الوصول في الموعد ا ▪

وعليه أن يحاول الوصول إلى المكان المحدد في الموعد المحدد مسبقًا مع  ،(4)
الشخصية خاصة المتحدثين المهمين الذين لديهم أعمال وانشغاالت طوال اليوم، 

                                                           

 (.96اآلخرين )ص  ( جلوب، مهارات االتصال مع1)
 .108( المرجع السابق، ص 2)
 (.160( ريتشي، كتابة األخبار والتقارير الصحفية )ص 3)

   (1) A dams, Hicks. Interviewing for journalists (p28). 
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م رهيبة، وحتى غير المشغولين فهم سيحاولون إيهام الصحفي بأن مسئولياته
 . (1)وسيبدون في الحالتين تبرمهم الشديد إن تأخر الصحفي عن موعده 

: على الصحفي أن يكون على درجة الئقة وجيدة من الستعداد النفسي للصحفي ▪
االستعداد النفسي قبل البدء بتنفيذ الحديث، خاصة بالنسبة للمقابالت المهمة التي 

حكم، وصحيح أن خطوات اإلعداد تجرى مع القادة، وكبار رجال السياسة وال
السابقة تمهد لهذا االستعداد النفسي لكن هناك بعض األمور التي يجب أن 
يراعيها الصحفي ليهيئ نفسه نفسيًا للحديث الصحفي مثل: أن يكون على ثقة 
كاملة بقدرته على تنفيذ الحديث الصحفي بنجاح، وثقة بأسئلته التي وضعها فهي 

وع، وعلى الصحفي أن يأخذ قسطًا من الراحة فيتجدد تغطي جميع جوانب الموض
 .(2)نشاطه وتزداد حيويته 

إن األسئلة  استهالل الحديث، وطرح األسئلة، والصغاء، والمناقشة مع الشخصية: -ب
هي عماد الحديث الصحفي، وقد أعدها الصحفي واهتم بصياغتها، وحانت الفرصة 

المنشودة، وتبادل الحوار، والمناقشة للبدء بتوجيه األسئلة والحصول على اإلجابات 
 : فإنه يمكن القول وعندما نتحدث عن هذه المرحلة الفرعية، والمهمة

يبحث الصحفي عن بداية جيدة، ومناسبة، ومقدمة دافئة، الستهالل الحديث  ▪
الصحفي، وهذه الخطوة تعتمد على ذكاء الصحفي فمن غير المعقول، وال الالئق 

مباشرة إلى المتحدث فور وصوله إليه، بل يجب أن أن يوجه الصحفي الحديث 
بسالسة إلى موضوع حديثه بعد  الصحفي ينتقل و ،(3)يجعل الحديث ألفة ومودة 

أن تمكن من االستحواذ على اهتمام المتحدث، وجعله يتحدث إليه بحرية، 
وارتياح، ويمكن في هذه الخطوة توجيه أسئلة للمتحدث لكنها من نوع أسئلة " 

الجليد" وهي عبارات، ومقدمات مهدئة، وممهدة تنقل الصحفي،  كسارات
والمتحدث من حالة التوتر إلى الهدوء، والسكينة، وأثناء ذلك ال ُيخرج الصحفي 
دفتر مالحظاته ويحاول أن يجلس في زاوية الشخصية، بحيث ال يبدو وكأنه 

 .(4)يحملق فيه مباشرة، أو بطريقة تنطوي على المواجهة 

                                                           

 (.149( راى تيل وتيلور، مدخل إلى الصحافة، جولة في قاعة التحرير )ص 1)
 (.80( أدهم، فن المقابالت اإلعالمية )ص 2)
 (.67( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 3)
 (.162( ريتشي، كتابة األخبار والتقارير الصحفية )ص 4)
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في بتوجيه أول سؤال في الحديث الصحفي، وهذا السؤال سوف يحدد يقوم الصح ▪
نغمة المقابلة، وقدر المعلومات التي لدى الصحفي وبراعته، والهدف من حديثه 
مع الشخصية، لذلك فإن أول سؤال يجب أن يظهر قدرًا كافيًا من االهتمام، 

 .(1)والمعلومات، ويجب أال يكون سؤااًل عاديًا 
رح األسئلة وفق الترتيب الذي أعده مسبقًا ما لم يحدث طارئ، يبدأ الصحفي بط ▪

أو ما لم يكتشف أي جديد يمنعه من ذلك وفي حال أي تغيير يجب عليه أن 
يتابع طرق األسئلة بشكل منطقي ويجب أال يصل إلى السؤال الصعب إال بعد 

سؤال طرح سؤال، أو سؤالين أوليين، ألن هذا قد يعطي انطباعًا للشخصية بأن ال
 .(2)الصعب قد برز اآلن إلى ذهن الصحفي وانتهى 

ينبغي على الصحفي أال يسأل، جميع األسئلة السهلة أواًل، أو دفعة واحدة، بل  ▪
يحتفظ ببعضها، ويختارها عشوائيًا مع أسئلة صعبة حتى النهاية، وأن تبقى 

ا أسئلته ممتعة، خاصة مع الشخصية العامة، والمعروفة، والتي تمت مقابلته
 .(3)العديد من المرات 

االبتعاد قدر اإلمكان عن األسئلة المغلقة والتي تنحصر إجاباتها في )نعم أو ال(،  ▪
وأن تكون األسئلة بحيث تكون اإلجابة تحمل في طياتها معلومات مفيدة، ويكون 
ذلك حافزًا على الحديث سواء قصد المتحدث الحديث، أم لم يقصد، فقد تجبره 

ية، والمفتوحة على التحدث، فيستطرد في حديثه وعطي معلومات األسئلة اإليجاب
 .(4)صحفية مفيدة 

االبتعاد عن األسئلة ذات الطابع االستجوابي، وهي أسئلة مزعجة للمتحدث  ▪
ونخوض في أمور يعتبرها شخصية، وال يريد الخوض فيها، وقد يؤدي إصرار 

أو تقديم إجابات  الصحفي على مثل هذه األسئلة إلى إنهاء المتحدث للقاء،
 .(5)مقتضبة عنها 

يحرص الصحفي أثناء الحديث مع الشخصية على أن يدير هو دفة الحديث ال  ▪
المتحدث، لذلك وجب عليه أن يكون واثقًا من نفسه، حتى ال يصبح المتحدث هو 

                                                           

 (.115( بياجي، المقابلة الصحفية فن )ص 1)
 (.447( عبد التواب، الحوار اإلعالمي الناجح المكتوب والمسموع والمرئي )ص 2)

Selva. T. Interviewing Techniques for Journalists.(p23)(3) 
 (.113( فهمي، الفن الصحفي في العالم )ص 4)
 (.313( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 5)
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من يدير دفة الحديث وتضيع على الصحفي فرصة الحصول على المعلومات 
معلومات غير واضحة ال تفيد شيئًا، ويكون من التي يريدها، أو يحصل على 

نتيجة إدارة المتحدث للحديث ان يحصل الصحفي ينسى األسئلة المهمة، أو 
، وأحيانًا كثيرة يقع الصحفي في فخ (1)يشوش أفكاره ويصبح الحديث ال جدوى له 

العالقات العامة ويسقط أسيرًا للحوار الدعائي هذا النوع من األحاديث يدخل في 
طار الترويج للشخصية. فال يجد القارئ ما يثير اهتمامه وعندها يسجل إ

 .(2)الصحفي فشاًل في حديثه ويفقد مهنته في التعامل مع هذا اللون من الكتابة 
تتطلب إدارة الحديث الصحفي، اإلصغاء الجيد للمتحدث، كما أن الصحفي عليه  ▪

المتحدث يشعر بأنه ، فإنصات الصحفي يجعل (3)أال يتحدث عن نفسه كثيرًا 
على جانب من األهمية، والحكمة ومن ناحية أخرى فإن المتحدث قد ينحرف عن 
نقطة مهمة وينجرف إلى الثرثرة، وإصغاء الصحفي هو الذي سيعيده إلى 

، وال نعني باإلنصات هنا أن (4)الموضوع ألنه يضع يده على كل كلمة تقال 
دون توقف، فعندما يشعر يسمح الصحفي للشخصية بالتمادي في الكالم 

الصحفي بأن المتحدث يستغل فرصة الحديث لتوظيفه لمصلحة خاصة، أو أنه 
ب عليه أن يقاطعه شريطة اختيار الوقت جفي بداية للخروج عن الموضوع، ي

 .المناسب لذلك مراعيًا شروط اللباقة واالحترام
 

إنهاء الحديث  بداية نذكر بأن الصحفي عليه أال يحاولإنهاء الحديث الصحفي:  -ج
الصحفي قبل األوان، فعندما يوجه الصحفي سؤاله األخير قد يبدو متلهفًا على 
االنصراف، وبهذا قد يخسر معلومات جديدة يمكن أن تفيده، وعندما يتأكد الصحفي 
من أنه حصل على كل ما يريد من معلومات، وحقائق، عليه أن يراجع مالحظاته 

يجب أن تتركز حول غاية التوصل إلى النتائج  نهاية الحديث وويفحصها بسرعة، 
والخالصات العامة، واستخالص أهم المعلومات واآلراء التي تخدم موضوع الحديث 
والسعي إلى تأكيد بعض جوانب الموضوع الدقيقة التي تحتاج إلى مزيد من الصقل 

                                                           

 .115)ص )( فهمي، ، الفن الصحفي في العالم 1)
 (.66( الكعبي، فن الكتابة المرئية الريبورتاج والقصة الصحفية )ص 2)

  (6) A dams, Hicks. Interviewing for journalists (p.13). 

 (.151( راى تيل وتيلور، مدخل إلى الصحافة، جولة في قاعة التحرير )ص 4)
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كان ، ثم يوجه الصحفي الشكر للشخصية ويطلب منه إذا ما كان باإلم(1)والمراجعة 
  .(2)الرجوع إليه إذا كانت لديه أسئلة أخرى 

إن هذه الخطوة تبدأ بالتزامن تسجيل، أو تدوين المالحظات أثناء الحديث الصحفي:  -د
مع إدارة الحديث والبدء بطرح األسئلة والمناقشة بين الصحفي والشخصية، وهناك 

ع طرق متعددة لتسجيل الحديث وتختلف هذه الطرق بين الصحفيين حسب نو 
الحديث، وموضوعه، ومستوى الصحفي ومقدرته، باإلضافة إلى طبيعة الشخصية 

، ويمكن تسجيل الحديث الصحفي إذا كانت ثرثارة، أو متكتمة، أو ماهرة في الحديث
 بطريقتين:

 

يتحفظ بعض  تسجيل الحديث الصحفي باستخدام الكتابة في دفتر المالحظات: ▪
أسباب أهمها، أن بعض المتحدثين  الصحفيين من استخدام هذه الطريقة لعدة

ينزعجون من رؤية صحفي جالس أمامهم يسجل كل كلمة تصدر عنهم، فقد 
يتجنبوا الكالم، أو قد ينصرفوا إلى اختيار األلفاظ والعبارات المنمقة التي تلهيهم 

كما أن انصراف الصحفي لتدوين مالحظاته، لن يمكنه  ،عن لب الموضوع نفسه
ل المتحدث، ولن تتسع له الوقت لتجهيز سؤال يطرحه عند من التفكير في أقوا

وهذه التحفظات ال تحدث عند كل الصحفيين،  ، (3)انتهاء المتحدث من الكالم
ففي حالة مراعاة القواعد التالية ستكون هذه الطريقة جيدة في تسجيل الحديث 

 -ونجمل هذه القواعد في النقاط التالية: الصحفي، 
الجيد ألقوال المتحدث، وإجاباته حتى ال يفوته شيء مما التركيز، واالنصات  .1

، ويتطلب هذا األمر من الصحفي، أن يخفض سرعة إجراء الحديث (4)يدليه 
عن طريق الوقوف قبل السؤال التالي، إلى أن يكمل كتابة النص، وإذا كان 
المتحدث يتحدث بسرعة كبيرة، على الصحفي أن يطلب منه بأدب أال يسرع 

(5). 

                                                           

 (.60( خليل، اإلعالم الصحفي )ص 1)
 (.167( ريتش، كتابة األخبار والتقارير الصحفية )ص 2)
 .225( المرجع السابق، ص 3)
 (. 32( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 4)
 .182ص  المرجع السابق،تش، ( ري5)
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غي على الصحفي التركيز على مفاتيح الكالم، أكثر من الجمل، فمن ينب .2
، (1)الكلمات يستطيع تكوين جمل دقيقة، وأن يضع عناوين لمالحظاته 

 .(2)وينصح الصحفي باالبتعاد عن الهوس في تسجيل كل شيء 
أن يحافظ الصحفي على تواصله مع المتحدث، لذلك عليه أال يدفن وجهه  .3

بينه وبين  شخصيٌ  حرص على أن يظل هناك اتصالٌ في األوراق وإنما ي
، وخالل تدوين الصحفي لمالحظاته يجب ان ينظر للمتحدث، (3)المتحدث 

في نهاية ، و (4)ويتدرب على تدوين المالحظات بدون النظر إلى دفتره 
الحديث، يجب على الصحفي أن يراجع األقوال، والمالحظات التي دونها، 

ور، واألسئلة الرئيسية، كما يجب أن يرقم ويتأكد من تغطيتها للمحا
 .(5)الصفحات التي استخدمها حتى تسهل عليه عملية الكتابة والتحرير 

انتشار أجهزة التسجيل، فإن  رغم تسجيل الحديث الصحفي باستخدام آلة التسجيل: ▪
ال يرحب فيها المتحدث باستخدامها، ألنهم ال يحبون أن تسجل كل  كثيرة   هناك حاالت  

ن يتجمدون عندما يتحدثون أمام جهاز التسجيل و ، وهناك متحدث(6)ة من كلماتهم كلم
، وبالنسبة للصحفي فإن استخدام آلة التسجيل يعد أمر مهم جدًا خاصة في (7)

، لذلك (8)الحوارات الساخنة، والطويلة، أو التي تتم على عجالة مع ضيوف جدد 
  :(9)أسباب أهمها تفوقت آلة التسجيل على دفتر المالحظات لعدة 

أنها تقدم العبارات حرفيًا كما جاءت على لسان المتحدث، ويمكن هذا الصحفي من  .1
اقتباس العديد من الفقرات، األمر الذي يساعد على تأكيد المعنى، ويزيد من تأثير 

 الرسالة اإلعالمية.
 قضت إلى األبد على تراجع المتحدث عما قاله، أو صرح به. .2

                                                           

 (.30( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 (6  )  Interviewing techniques for Journalists. Report, University of Missouri. (p 18). 

 (.33( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 3)
 (.167)ص ريتش، كتابة األخبار والتقارير الصحفية  (4)
 (.317( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 5)
 (.33( هوهنبرج، الصحفي المحترف )ص 6)
 (.88( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 7)
 (. 38( الساري، تكنيك الحديث والمقابالت الصحفية )ص 8)
 .31ص  المرجع السابق،( الدلو: جواد، 9)
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الرسمية التي تجرى مع المسئولين، وكبار رجال الدولة ضمانًا تفيد في األحاديث  .3
 للدقة، وعدم التحريف.

 تتيح آلة التسجيل للصحفي مراجعة الحديث بدقة من ألفه إلى يائه. .4
باإلضافة إلى أن استخدام آلة التسجيل يمكن الصحفي من اإلصغاء الكامل للشخصية 

التالي ويحافظ الصحفي أيضًا على تواصله اللفظي،  ومناقشتها، واالنتباه لها، واالستعداد للسؤال
 .(1)وغير اللفظي مع الشخصية، كما أن أجهزة التسجيل أصعب في فقدها من النوتة الصحفية 

ورغم المزايا المهمة الستخدام آلة التسجيل في تدوين الحديث الصحفي إال أنها تنطوي على عدة 
  مساوئ ال يمكن تجاهلها، نذكر منها ما يلي:

 .(2)إمكانية نفاذ بطارية الجهاز، أو انتهاء شريط التسجيل  .1
إغراق الحديث بالتفاصيل المملة، فقد يقوم الصحفي بحشر المعلومات في الموضوع، أو  .2

 .(3)يقوم بإعادة العبارات 
إن آلة التسجيل ال يمكنها تسجيل، االبتسامة، أو التشنج العصبي، وال اإليماءة، أو تسجل  .3

 وأخالقياته، وال تصف المكان، أو جو اللقاء. مظهر المتحدث
 تستغرق عملية تفريغ شريط التسجيل وقتًا طوياًل وجهدًا من الصحفي. .4

ولتفادي أي طارئ يحول دون تسجيل الحديث الصحفي عن طريق آلة التسجيل يتوجب 
 -على الصحفي اتباع القواعد اآلتية: 

موافقة المتحدث بتسجيل الحديث أمر  االستئذان باستخدام جهاز التسجيل: فالحصول على .1
مهم للغاية فهو يعد من األساليب األخالقية الواجب إتباعها في الحديث الصحفي، وال بد أن 

 .(4)يكون الجهاز ظاهرًا للعيان وهو ذاته استئذان 
يتوجب على الصحفي أن يتعرف على آلته جيدًا، وكيفية تشغيلها وضرورة إحضار عدد من  .2

ستغرق الحديث وقتًا طوياًل، والتأكد من جهوزيتها وذلك بعمل اختبار لها قبل الشرائط فقد ي
 .(5)الحديث، وأثناءه 

                                                           

 (.155يل وتيلور، مدخل إلى الصحافة )ص ( راى ت1)
 (.229( شرف، األساليب الفنية في التحرير الصحفي )ص 2)
 .156( راى تيل وتيلور، المرجع السابق، ص 3)
 (.42( بياجي، المقابلة الصحفية فن )ص 4)
 (.33( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 5)
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يجدر بالصحفي أال يتردد في إغالق جهاز التسجيل، إذا انحرف الحديث عن الموضوع  .3
الرئيسي، أو إذا استقبل المتحدث مكالمة تلفونية، أو دخل أخد مكتبه الذي يجرى فيه 

يفوز الصحفي بثقة المتحدث، عليه أن يخبره بأن لديه استعداد إلغالقه في  الحديث، لكي
 .(1)أي وقت يريد، وفي حالة أدلى بأخبار، أو معلومات ال يريد لها النشر 

 :الحديث الصحفيالمرحلة الثالثة: كتابة 
ن إن كتابة الحديث الصحفي أمٌر بالغ األهمية، ويتوقف عليه إقبال القراء، أو إعراضهم ع

قراءته، والمعروف أن الصحافة المطبوعة تمتلك ميزة التحرير الصحفي، الذي يقوم بتهذيب 
المادة قبل نشرها، والصحفي عندما يجرى الحديث يكلم المتحدث مستخدمًا اللهجة العامية تارة، 
والفصحى تارة أخرى، ويستخدم مختلف المفردات التي تساعد على إيصال، المعلومة، ويأتي 

ك دور الصحفي بما يلم من قواعد تحرير صحفي، ليقوم بتحرير الحديث الصحفي مضيفًا بعد ذل
بعض المفردات، وحذف أخرى، ويهذب الجمل، وقد يستخدم مفردات، ومصطلحات بديلة، عن 

باالعتبار التفاوت في المستوى الثقافي  المفردات، والمصطلحات صعبة الفهم على القارئ، آخذاً 
لكن كل ذلك مشروط بعدم المساس بروح الحديث الصحفي، إذ يجب أن ينشر  والتعليمي للقراء،

وتتضمن هذه المرحلة ، (2)كل ما جاء فيه من معلومات، وحقائق، وآراء صرح بها المتحدث 
 الخطوات التالية:

ال يستطيع الصحفي الخوض مباشرة في الستعداد والتمهيد لكتابة الحديث الصحفي:  -أ
الكتابة ألن عليه االستعداد، والتمهيد لكتابة حديثه الصحفي وذلك تفريغ شريط التسجيل و 

 -بإتباع الخطوات التالية: 
مراعاة أمور مهمة، وأخذها في الحسبان مثل: طابع الصحيفة، وموعد صدورها، فإذا  .1

كانت يومية على الصحفي أن يسرع في التحرير، أما إذا كانت أسبوعية، أو مجلة، 
 .قاط أنفاسه وأن يحرر الحديث بتأن  في اللتفسيكون هناك فرصة للصح

تحديد الهدف من الكتابة: صحيح أن الهدف كان محددًا من قبل، ولكن عند الكتابة  .2
يكون األمر أكثر أهمية، وقربًا، فهل الهدف هو الحصول على الموقف الرسمي، أو 

، أم تقديم غير الرسمي، هل هو تقديم األخبار والمعلومات، أم إبراز اآلراء والمواقف
التجربة اإلنسانية الفريدة، والحية بكل أبعادها من خالل تقديم شخصية المتحدث، إن 

                                                           

 (.32عملية )ص ( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته ال1)
 (.86( الكناني، تقنيات الحوار اإلعالمي )ص 2)
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هذا كله يرتبط لهذه الخطوة من حيث، إبراز ما يحتاج إبرازه، وتأخير ما ينبغي تأخيره، 
 .(1)واالهتمام بعنصر أو بآخر 

تموا بالحديث وينجذبوا تحديد جمهور الحديث الصحفي: فنوعية القراء الذين يمكن أن يه .3
 .(2)لموضوعه، تؤثر على قرارات الصحفي الختيار األسلوب، والقالب المناسب للتحرير 

يقوم الصحفي بتفريغ شريط، أو أشرطة التسجيل التي يحفظ فيها الحديث الصحفي  .4
 يقوم بعد ذلك بالخطوات التالية:ثم الورق على الذي أجراه مع الشخصية 

وللتأكد من ناية، وذلك الستيعاب المعلومات الواردة به، مراجعة نص الحديث بع -
، ويطلق الدكتور (3)األسئلة التي تحيط بموضوع الحديث  وجود إجابات وافيه لكل

محمود أدهم على هذه الخطوة بــــ " المراجعة الثانية"، فاألولى في نهاية الحديث 
حفي وتهدف إلى بين الصحفي والمتحدث، المراجعة الثانية تتم في مكتب الص

 .(4)االطمئنان التام على المادة الصحفية ووضوح المعلومات، واألفكار فيها 
 تسجيل وتذكر مالم يوفق الصحفي في تسجيله، وقام باكتشافه في هذه الخطوة. -
استكمال بعض جوانب النقص األساسية، والمساعدة مثل الصور والرسوم،  -

صر التي تختلف من حديث آلخر واإلحصائيات، والجداول وغير ذلك من العنا
(5). 

تصيح بعض األسماء، أو التواريخ، أو المصطلحات التي وردت خالل الحديث  -
والتي يشك الصحفي في صحتها، بداًل من كتابتها على حالها، ويمكن للصحفي 

 .(6)أن يعاود االتصال بالمتحدث ليحصل منه على تلك النقاط 
 في الحدث الصحفي. الحصول على صور مهمة يكون لها ذكرها -
القيام بعمليات الحذف، أو االختصار للعبارات التي يجد الصحفي فيها حشو،  -

 واطالة ال لزوم لها.

                                                           

 (.199( أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص 1)
 .200( المرجع السابق، ص 2)
 (.37( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 3)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( أدهم، 4)
 المرجع السابق، نفس الصفحة. ( أبو زيد، 5)
 .201ع السابق، ص ( أدهم، المرج6)
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ترتيب األسئلة، أو الموضوعات التي شملها الحديث الصحفي، ويقوم الصحفي خالل  .5
هذه الخطوة بترتيب أجزاء، وفقرات، وأسئلة الحديث الصحفي مع مالحظة أن كل 

 .(1)اسبه طريقة محددة ويقوم الصحفي بالترتيب وفق أمور عديدة أهمها حديث ين
  الترتيب وفقًا للموضوعات المثارة في الحديث الصحفي، وتصلح هذه الطريقة في

أحاديث المعلومات، والرأي وتتضمن مرحلتين: األولى، جمع القضايا، 
ضعها داخل والموضوعات المتشابه معًا، ثم تقدير أهمية كل منها، وترتيب و 

الحديث على أساس األهمية، ونلفت هنا أن الطريقة األولى ال يتم فيها تجميع 
الموضوعات المتشابهة وال يلتزم الصحفي بالسياق الموضوعي للحديث، على 

 عكس هذه الطريقة.
  ،الترتيب وفقًا للتطور الزمني، وتصلح هذه الطريقة في األحاديث الخبرية اإلنسانية

صية التي تقوم على الذكريات، وفيها ترتيب الحديث لكي تقدم واألحاديث الشخ
 األحداث مرتبة ترتيبًا زمنيًا.

  ،الترتيب النصي، وتقوم على ترتيب فقرات الحديث حسب سير الحديث بالفعل
ودون تدخل من الصحفي في إعادة ترتيبه وهي طريقة تقليدية تصلح في األحاديث 

 الرسمية.
وب الذي يتناسب مع طبيعة موضوع الحديث الصحفي اختيار الصيغة، أو األسل .6

ليصاغ بها الحديث، واختيار القالب الذي على أساسه سيتم ترتيب مادة الحديث 
 الصحفي.

 الحديث الصحفي: أجزاء كتابة  -ب
إن كتابة األحاديث الصحفية ال تجرى على نمط واحد بل تختلف تبعًا لموضوع الحديث، 

يتكون الحديث الصحفي من ثالثة و  ،(2)مساحة المختصرة لنشره وأهميته، وأسلوب الصحيفة، وال
أجزاء رئيسية هي: العنوان والمقدمة، وجسم الحديث الصحفي، باإلضافة إلى أجزاء أخرى قد 

 ، وهي الخاتمة.القالب الذي ستوضع فيه المعلوماتتكون موجودة أو ال حسب 
 مقدمة الحديث الصحفي: : أولا 

حفي بعد العنوان الرئيسي، والعناوين المكملة مباشرة وهي تأتي مقدمة الحديث الص
المدخل إلى موضوع الحديث، وهي تستحوذ على اهتمام القارئ، ويطلق عليها البعض اسم " 

                                                           

 (.322-323( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص ص 1)
 (.253( خليفة، علم التحرير الصحفي، وتطبيقاته العملية )ص 2)
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، ومقدمة الحديث تسهل على القارئ فهم الحديث، (1)االستهالل"، أو " الصدر"، أو " البداية" 
تحدث ويعرف القارئ به، أو مناسبة الحديث معه، وقراءته فقد يشير الصحفي في مقدمته للم

ولماذا تمت مقابلته دون غيره، وأحيانًا تلخص المقدمة موضوع الحديث وتركز على نقاطه 
وتكمن أهمية المقدمة في الحديث الصحفي في الوظائف التي تحققها ونوردها  ،(2)األساسية 

 :(3)في النقاط التالية 
ور العناوين بأنواعها، فهي كالعناوين تصنع القارئ في موضع يعد دور المقدمة امتدادًا لد .1

االختيار بين التوقف، أو متابعة قراءة باقي الحديث الصحفي، كما أن بعض القراء ال 
 تمكنهم مستوياتهم الفكرية من قراءة كل الحديث الصحفي ويكتفون بالعناوين، والمقدمة.

وإضافة عدد من المعالم، والمالح، تقوم المقدمة بشرح بعض ما ورد في العناوين،  .2
لعناوين، والعناصر الجديدة المرتبطة بها، وبالحديث الصحفي نفسه حتى تؤكد دور ا

 معًا على جذب عيون القراء. وتكمله، فتعمال
تقدم المقدمة بعضًا من أبرز ما في الحديث الصحفي، وأهم نقاطه، وبذلك تفيد القراء،  .3

ءة العاجلة للعناوين، والمقدمة حتى يعودوا في وقت الفراغ خاصة المتعجلين فيكتفون بالقرا
 الستكمال القراءة كاملة.

تعد المقدمة بمثابة جسر اتصال بين عناوين الحديث الصحفي، ومادته، كما أنها تعد  .4
الواجهة للحديث حيث يتخذ سكرتير التحرير أو مخرج الصحيفة منها قاعدة أساسية 

 عين.تساعده على تحقيق فن إخراجي م
 اا: جسم الحديث الصحفي )الصلب(: ثاني

ال يكتفي بقراءة العنوان، والمقدمة، بل  للقارئ الذي يوجهإن جسم الحديث الصحفي، 
هو يقرأ صلب الحديث الصحفي بأكمله، لذلك فهذا الجزء يوجه أساسًا للقارئ الجدي، لذا يجب 

ويمكن صياغة جسم الحديث ، (4)أن يكون هذا الصلب متماسكًا، ومحكم البنية، والتركيب 
  الصحفي بطرق متعددة هي:

وتسمى بالطريقة الوثائقية وهذه الطريقة ال تحتاج لمهارة ذاتية من  الطريقة التقليدية: -أ
الصحفي ألنها تعتمد على سرد السؤال، واإلجابة عليه كما وردت في الحديث الصحفي، 

                                                           

 (.253( أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص 1)
 (.129( علي، فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء )ص 2)
 .254-255م، المرجع السابق، ص ص ( أده3)
 (.121( خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ص 4)
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تضمن النص الحرفي وينشر الحديث حسب هذه الطريقة على شكل محضر رسمي، ي
والكامل، والدقيق لألسئلة واألجوبة وتحقيق هذه الطريقة أعلى درجة من الدقة، واألمانة، 

، وتستخدم هذه الطريقة بنجاح في كتابة األحاديث الصحفية (1)والمصداقية، والوثائقية 
  -: (2)اآلتية 

  ،والحكومات، األحاديث التي تجرى مع شخصيات مهمة أو رسمية مثل، رؤساء الدول
والوزراء، وكبار المسئولين المحليين، واألجانب حيث تحرص الصحف على نشر 
أحاديثهم كما هي دون إضافة، أو حذف تقديرًا لمكانتهم، وخشية إساءة التعبير عن 

 أفكار المتحدث إذا تدخل الصحفي في تحرير ما صرح به المتحدث.
 قد يسبب نشرها جداًل كبيرًا، أو  األحاديث التي تتضمن آراًء ومعلومات، أو أفكار

تمس أشخاص، أو أحزاب، أو مؤسسات، أو تتضمن انتقادات، واتهامات ألشخاص 
 آخرين.

  أحاديث المواجهة أو الجماعة، التي تجمع فيه الصحيفة بين متحدثين، أو أكثر من
 تيارات فكرية، وسياسية، واقتصادية، متعارضة.

 ة، أو مجلة محلية، أو أجنبية.في حالة األحاديث المنقولة عن صحيف 
ويعيب هذه الطريقة أنها أحيانًا قد تبعث على الملل وتبدو أقرب إلى شكل التحقيق البوليسي، 

 . (3))س.ج( 
 -ومن أبرزها ما يلي: : غير التقليديةالطرق  -ب

الطريقة الخبرية: وهي طريقة تعتمد على حذف نص األسئلة مع صياغة إجابات  .1
، وتتضمن هذه الطريقة (4)منه السؤال المطروح المحذوف  المتحدث بأسلوب يفهم

المقدمة التي تحتوي على أهم الفقرات الموجودة في الحديث الصحفي، وبعدها تتابع 
 .(5) ..الفقرات حسب تسلسل األهمية، المهم، واألقل أهمية، واألقل.

سرد، طريقة السرد والرواية: وتقوم هذه الطريقة على أساس مقدرة الصحفي على  .2
ورواية أقوال المتحدث، سواء بشكل حرفي، أو مختصر، وتعطي هذه الشخصية 
حيوية للحديث، وتزيد من أهمية الدور الذي يلعبه الصحفي في الحديث، ولكنها قد 

                                                           

 (.121( خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ص 1)
 (.329( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 2)
 (. 152لكترونية )ص ( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة واال3)
 (المرجع السابق، نفس الصفحة.4)
 (.150( المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص 5)
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تبعده عن الدقة، خاصة أن القارئ يريد أحيانًا أن يقرأ كلمات الشخصية ال كلمات 
 .(1)الصحفي 

الطريقة التي يقوم فيها الصحفي بتقديم الحديث على طريقة ضمير المتكلم، وهي  .3
شكل موضوع متكامل على لسان المتحدث نفسه، " ضمير المتكلم"، الذي هو 

، وهذه الطريقة (2)الشخصية التي أجرى الحديث معها، دون تدخل من قبل الصحفي 
تعنى باختصار أن يتم سرد الحديث الصحفي على لسان الشخصية كأنها تتحدث 

 اء.للقر 
الطريقة المختلطة، وهي طريقة يجد الصحفي أنه من المناسب استخدام الطرق  .4

السابقة معًا، أو يجمع بين أكثر من طريقة، فعندما يرى جوابًا دقيقًا ومهما ، يمكن أن 
يستخدم جزئيًا الطريقة الوثائقية التقليدية، ثم ينتقل إلى الطريقة التلخيصية، أو 

ه الصحفي مناسبًا، وهذه الطريقة تزيد من أهمية الدور السردية، وذلك حسب ما يرا 
 . (3)الذي يقوم به الصحفي 

هناك بعض الطرق المبتكرة التي يستخدمها الصحفي في صياغة جسم  إضافة إلى ما سبق،
 -: (4)الحديث وتعكس مهارة الصحفي وامكانياته نذكر منها 

 ء، وإنما عليه أن يرسم صورة عدم اكتفاء الصحفي بنقل نص الحديث كما دار في اللقا
دقيقة لجو اللقاء، األمر الذي يساعد على وضع المتحدث وجهًا لوجه أمام القارئ، فيشعر 

 القارئ كأنه الصحفي المحاور.
  .وصف المكان الذي تم فيه اللقاء، وما يحتويه من أثاث، أو تحف، أو كتب ـــــ ـــــ 
 ي تؤكد المعنى، وتشرح الفقرة، أو تضيف االستعانة بأقوال مقتبسة من نص الحديث، فه

 معنى جديدًا.
  تقديم خلفية من المعلومات عن شخصية المتحدث، أو موضوع الحديث، قد توضع بعد

المقدمة مباشرة في صدر الحديث، أو متفرقة بين فقراته، أو قد تشكل هي نفسها مقدمة 
 الحديث، أو توضع في إطار داخل الحديث. 

  
                                                           

 (.121( خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ص 1)
 .122المرجع السابق، ص  (2)
 المرجع نفسه، نفس الصفحة. (3)
 (.37( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 4)
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 لمتبعة في كتابة األحاديث الصحفية:القوالب الفنية ا
تتعدد القوالب الفنية المستخدمة في كتابة صلب الحديث الصحفي، فكل حديث يفرض 
طريقة معينة لكتابته، حسب نوعه، ونوع الشخصية، وطريقة إجرائه، وهذه القوالب نظرية وتعطي 

عها من إجراء اء التي جمللصحفي الطريقة التي يمكن أن يرتب فيها المعلومات، والحقائق، واآلر 
 الحديث مع الشخصية.

الجزء قالب الهرم المقلوب: وينقسم الحديث الصحفي وفق هذا القالب إلى جزئيين هما:  .1
، وهي تحتل قاعدة الهرم المقلوب وتحوي المقدمة على أهم مقدمة الحديثاألول، وتشمل 

ي، وهذا في حالة األخبار أو الحقائق، أو المعلومات التي وردت في الحديث الصحف
الحديث الخبري، أو قد تحوي أهم اآلراء التي أدلت بها الشخصية وهذا في حالة حديث 
الرأي، وهذا ليس شرطًا فقد يكون حديث خبري ورأي في نفس الوقت، والصحفي يختار 

جسم المقدمة حسب أهمية اآلراء، أو المعلومات في الحديث، أما الجزء الثاني، فيشمل 
والذي يشمل باقي نص الحديث فقد يستخدم الصحفي في صياغته  فيالحديث الصح

الطرق، أو األساليب السابق ذكرها )التقليدية، أو التجديدية( فيمكن أن يكون الجسم بأشكال 
  -:(1)منها 

  صياغة الجسم على شكل سؤال، وجواب، وهو الشكل التقليدي، وذلك من السؤال األكثر
 أهمية إلى األقل وهكذا.

 ص إجابات المتحدث، على لسان الصحفي بطريقة )قال، أكد، أشار، أضاف، تلخي
 بين، أوضح(.

  ذكر السؤال ثم اتباعه لملخصات ألقوال المتحدث ويزاوج الصحفي بينها وبين عبارات
 . (2)منقولة من نص الحديث 

  يقوم الصحفي بعمل فواصل، أو استراحات بين األسئلة، واإلجابات من خالل تصوير
العام للحديث، أو إعطاء خلفيات عن الموضوع، أو الشخصية، وتأتي هذه الجو 

نجد وبالنظر إلى أنواع األحاديث الصحفية ، (3)الخلفيات على شكل براويز مع الحديث 
 أن هذا القالب يناسب كل من:

 
                                                           

 (. 39( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
 (.75( إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص 2)
 ( المرجع السابق، نفس الصفحة.3)
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 .الحديث الجاد، أي الذي يعالج موضوعات جادة، ومهمة وتمس مصالح الجماهير 
 ذي قد يجرى مع شخصيات مهمة، ورسمية كرؤساء الدول، الحديث الرسمي، ال

 والحكومات ـــــ ـــــ.
 .الحديث الخبري، الذي يهدف إلى الحصول على أخبار ومعلومات مهمة من الشخصية 
  حديث الرأي، الذي يهدف إلى الحصول على آراء، ووجهات النظر، والمواقف

 للشخصيات إزاء قضية، أو موضوع معين.
 وني، ألنه يلبي حاجة الصحيفة إلى إبراز، أهم األخبار، واآلراء التي أدلت الحديث التلف

بها الشخصية، وألنه حديث قصير جدًا سواء في أسئلته، أو إجابات المتحدث عن هذه 
 .(1) األسئلة

 والشكل اآلتي يوضح طريقة بناء قالب الهرم المقلوب.

 
 رسم توضيح يبين طريقة بناء الهرم المقلوب (:1.2شكل )

 
                                                           

 .77)ص )( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية 1)

أهم األخبار-1
 المقدمةأهم المعلومات-2

 الجسم

 الجسم
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ويتكون هذا القالب من جزئيين أيضًا، مقدمة، وجسم، وتحوي قالب الهرم المقلوب المتدرج:  .2
المقدمة وهي قاعدة الهرم على أهم األخبار، أو اآلراء التي وردت في نص الحديث ويكون 

يقوم كل فقرة بشرح وتلخيص بعض الجوانب،  الجسم على شكل مستطيالت متدرجة بحيث
وذلك على شكل فقرات متعددة، تلخص كل فقرة منها جانبًا من جوانب الحديث، وبين كل 
فقرة، وأخرى اقتباس من كالم المتحدث يدلل على الفقرة السابقة، ويشرح معناها بحيث يبدأ 

ر إلى أنواع األحاديث الصحفية وبالنظ، (1)بالتصريح األهم، ثم المهم، ثم األقل أهمية وهكذا
 فإن هذا القالب يناسب كثيراا:

 .الحديث الجاد، الخبري، والرأي، واألحاديث الرسمية 
  ،ويناسب األحاديث الطويلة والتي تنطوي على تصريحات كثيرة ال يمكن ذكرها كلها

 ويعد هذا القالب هو األنسب لكتابة حديث المؤتمر الصحفي كما أشرنا سابقًا.

 ح الشكل اآلتي البناء الفني لقالب الهرم المقلوب المتدرج.ويوض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يوضح البناء الفني لقالب الهرم المقلوب المتدرج (:2.2شكل )

                                                           

 (.78( إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص 1)
 

 أبرز األخبار -1

 أبرز اآلراء -2
 أقوال مقتبسة 
 

 تلخيص

 أقوال مقتبسة
 

 تلخيص
 ل مقتبسةأقوا

 تلخيص 

 المقدمة

 الجسم



127 
 

 :ويتكون هذا القالب من ثالثة أجزاء :(1) قالب الهرم المعتدل .3
 وهي تحتل قمة الهرم المعتدل، وتكون بمثابة تمهيد للدخول في مقدمة الحديث ،

الحديث الصحفي وقد تحوي المقدمة على واحد، أو اثنين أو أكثر من األمور التالية: 
- 
 وصف المكان الذي دار فيه الحديث. •
 وصف جو الحديث نفسه وما ساده من مشاعر متبادلة بين الصحفي والشخصية. •
 م لمحة عنها، أو عن الموضوع.وصف الشخصية، أو تقدي •
 سبب الحديث، أو مناسبته. •
  جسم الحديث، ويحتل جسم الهرم المعتدل، ويوضع به نص الحديث الصحفي مرتبًا من

األقل أهمية إلى المهم، فاألكثر أهمية، فهو يسير مع القارئ رويدًا، حتى يصل إلى أهم 
الصحفي المعلومات، أو  مالموضوعات، أو اآلراء، التي طرحت في الحديث، وقد يقد

 اآلراء في جسم الحديث الصحفي بأسلوب من األساليب اآلتية:
 األسلوب التقليدي، السؤال والجواب. •
 أسلوب السرد القصصي على لسان الصحفي، أو المتحدث الذي يروي مذكراته. •
الجمع بين أكثر من أسلوب في وقت واحد، والصحفي له الحرية الكاملة في  •

بتكار، واختيار الشكل الفني، أو األسلوب الذي يالئم طبيعة الحديث، التجديد واال
والشخصية، لذا يعد هذا القالب من أصعب القوالب الفنية ألنه يحتاج لصحفي ذي 

 مهارة معينة في الكتابة الصحفية.
  ،خاتمة الحديث، وتحتل قاعدة الهرم المعتدل، وتحوي أهم ما في الحديث من أخبار

ء وقد تحوي أيضًا تقييم الصحفي وانطباعاته عن الحديث، أو عن وحقائق، أو آرا
الشخصية، وترجع أهمية الخاتمة لكونها آخر شيء يطلع عليه القارئ وينقل منها 

 الصحفي انطباعاته له.
وبالنظر إلى أنواع األحاديث الصحفية فإن قالب الهرم المعتدل يناسب إلى درجة كبيرة األحاديث 

الشخصية، وأحاديث التسلية واالمتاع، واألحاديث غير الرسمية، فجميعها إلى الخفيفة، وأحاديث 
 تشويق وإثارة القارئ عن طرق هذا القالب المميز.

  

                                                           

 (.50الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص ( الدلو: جواد، فن 1)
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 ويوضح الشكل اآلتي البناء الفني لقالب الهرم المعتدل.

 
 لقالب الهرم المعتدل : يوضح البناء الفني(3.2شكل )

على هذا النحو ويكتب الحديث الصحفي وفق هذا القالب  قالب الهرم المعتدل المتدرج: .1
(1): 
  مقدمة الحديث، وتقع في رأس الهرم، وقد يقدم الصحفي فيها وصف للمتحدث، أو

 لمكان اللقاء، أو قصة اللقاء.
  المزاوجة بين فقرات جسم الحديث، ويأخذ شكل المستطيالت المتدرجة القائمة على

التلخيص وبين فقرات األقوال المقتبسة من تصريحات الشخصية وذلك من األقل أهمية 
 ــــ ــــ وصواًل إلى األكثر أهمية من هذه التصريحات.

  خاتمة الحديث، فيها تلخيص أخير ألهم تصريح أو معلومة في الحديث وتقييم
والموضوع، والشخصية،  الصحفي لتصريحات المتحدث وانطباعه عن الحديث

يستخدم هذا القالب مع أحاديث الشخصية، والتسلية واالمتاع، واألحاديث الطويلة من و 
 هذه األنواع.

                                                           

 (.66( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)

اإلشارة إلى الموضوع. 1

وصف المتحدث. 2

وصف مكان اللقاء. 3

تصوير جو اللقاء. 4

نص الحديثحكاية قصة اللقاء.5

تفاصيل أقل أهمية. 1

تفاصيل مهمة. 2

تفاصيل أكثر أهمية.3

تلخيص ألهم األخبار. 1

تقييم المحرر لتصريحات المتحدث. 2

انطباعات المحرر عن شخصية المتحدث. 3

 المقدمة

 الجسم

 خاتمةال
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 ويوضح الشكل اآلتي البناء الفني لقالب الهرم المعتدل المتدرج. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 يوضح البناء الفني لقالب الهرم المعتدل المتدرج (:4.2شكل )

في نهاية هذا العرض لقوالب تحرير األحاديث الصحفية يمكن القول إن كل قالب ينطوي على 
طريقة، أو أسلوب، أو صيغة من الصيغ، أو األساليب التي يستخدم في صياغة جسم الحديث 

هذا الشأن مراعيًا نوع، وشخصية، وظروف الصحفي ويعود ذلك إلى مهارة الصحفي وقراراته ب
 كل حديث صحفي.

 : خاتمة الحديث الصحفي:ثالثاا 
وهي الجزء األخير من مكونات الحديث الصحفي بعد العنوان، المقدمة، الجسم، والعرض 
السابق للقوالب الفنية المستخدمة في كتابة فن الحديث الصحفي يوضح لنا بال شك أن الصحفي 

في قالب الهرم المقلوب المتدرج ال يوجد خاتمة، أما في قالب فمة في كل مرة، ال يستخدم الخات
التقرير، أو بيوجد خاتمة، وإذا قورن فن الحديث الصحفي، م المعتدل، والمعتدل المتدرج الهر 

 وصف المتحدث.1
 وصف مكان اللقاء.2

 تصوير جو اللقاء.3
 قصة اللقاء.4

 نص الحديث

 أقوال مقتبسة

 تلخيص

 أقوال مقتبسة

 تلخيص

 أقوال مقتبسة

 تلخيص
 تقييم المحرر لتصريحات المتحدث.1

 حدثانطباعات المحرر عن شخصية المت.2

 المقدمة

 الخاتمة

 الجسم
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التحقيق اللذين يستوجب وجود خاتمة في بناء كل منهما ألنهما يقومان في بناءهما على قالب 
لوجدنا أن األمر يختلف في الحديث الصحفي، ومع ذلك فإن هناك بعض أنواع الهرم المعتدل، 

األحاديث تنتهي بخاتمة مثل األحاديث الشخصية، وأحاديث التسلية واالمتاع والتي يعقب 
 .(1)الصحفي في نهايتها على شخصية المتحدث، أو يلخص أهم المعلومات التي قدمها 

 -: (2) ة في الحديث الصحفي ما يليومن أهم الوظائف التي تؤديها الخاتم

تمثل النهاية االنطباع األخير، والنهائي الذي يخرج به القارئ من الحديث الصحفي  .1
بأكمله، وتجعله نشعر باقترابه من المرحلة األخيرة، أو نهاية الرحلة وما يصاحبها من 

 شعور بالسعادة، والراحة.
خيرة من أجل وضع المادة المهمة التي تتيح لكل من الصحفي والمتحدث معًا، الفرصة األ .2

 يريدان لها أن تثبت، وتبقى فترة طويلة مستقرة في ذهن القارئ، وذاكرته.
تتيح لكل من الصحفي والمتحدث معًا، تأكيد ما يريدان تأكيده من معان، وأفكار مهمة،  .3

 لكنها سابقة وردت متناثرة في الحديث الصحفي.
لى أجواء الحديث كأنه مشارك في إجرائه وهو في الخاتمة تتيح الخاتمة للقارئ االنتقال إ .4

 يشهد نهايته ويكاد يصافح المتحدث، ويشكره.
تثير الخاتمة في ذهن القارئ توقعات، واستنتاجات وإيحاءات، فهي تضعه في موضع  .5

 االختيار بين اآلراء، واألفكار، والمواقف.
فت أنظار القراء إلى ضرورة اتخاذ تقدم الخاتمة خالصة الحديث وتحدد نتائجه المهمة وتل .6

إجراء، أو موقف معين، أو القيام بعمل يكون في صالحهم وذلك من خالل العبارات 
 التوجيهية.

 :الحديث الصحفي عناوين
العنوان هو، السطر، أو مجموعة األسطر التي تسبق جسم الحديث الصحفي، وتدل على 

خبرة، وموهبة، وقدرة على استعمال األلفاظ إلى ، وتحتاج صياغة العنوان إلى مهارة و (3)محتواه 
جانب الثراء اللغوي الذي يتمكن معه الصحفي من التقاط الكلمات المناسبة معنى، ومساحة، وال 

، ومقدمته؛ ذلك ألنه من إال بعد االنتهاء من تحرير موضوعهيبدأ الصحفي في تحرير العنوان 

                                                           

 (.341( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 1)
 (.353-354أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص ص  (2)
 (.82( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 3)
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، وهنا عامالن يجذبان (1)هو المدخل إلى المقدمةالضروري ربط المقدمة بالعناوين ألن العنوان 
القارئ لقراءة الحديث الصحفي هما: العنوان الجذاب، وطريقة اإلخراج، فالغرض من العناوين 

 .(2)هو جعل القارئ راغبًا في قراءة الموضوع 

 :الشروط الواجب مراعاتها عن كتابة عناوين الحديث الصحفي
غي أن يراعيها الصحفي عند كتابة العناوين لتحقق توجد مجموعة من الشروط التي ينب

 :(3) أهدافها المرجوة أهمها

 أن تجذب القارئ إلى قراءة المقدمة بحيث ال يصرفه عنها نهائيًا. .1
تجنب الحشو اللفظي الذي يجعل من قراءة العنوان، أو العناوين عملية شاقة ترهق العين،  .2

بغي اختصار األلفاظ أو الكلمات غير وتتداخل فيها الحروف أثناء القراءة، لذا ين
 الضرورية.

استخدام الفعل المضارع في صياغته، األمر الذي يشعر القارئ أنه يعيش في جو الموضع  .3
 .(4)ويشعره بحداثة وآنية الحديث الصحفي 

أن تكون ألفاظ العنوان مالئمة بقدر المستطاع لطريقة عرضه، وللطراز، أو النموذج الذي  .4
ط الذي اختاره الصحفي لكتابته، فالعنوان الكبير الحجم، أي المكتوب جمع به، أو الخ

بالخط العريض تالئمه األلفاظ المختصرة، أو القليلة العدد، والعنوان األصغر، أو الغير 
رئيسي وهو المجموع بحروف متوسطة الحجم يحتاج إلى ألفاظ أكثر، والغاية من ذلك هي 

ز الذي يمكن استغالله في إضافة حقائق مهمة في تركيز عبارات العنوان، وتوفير الحي
 .(5)الحديث الصحفي 

أن تكون العناوين صادقة الداللة على ما ورد في الحديث وتمثله تمثياًل صحيحًا، بحيث   .5
ال يمكن أن تمثل غيره وكذلك أال تكون مبالغة، أو يلعب الخيال دوره فيها، أو أن تتناول 

 .(6)ديث، فتكون دقيقة، ومحايدة، وموضوعية حقائق غير موجودة في مضمون الح

                                                           

 (.155يد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية )ص ( عبد المج1)
 (.104( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 2)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( عبد المجيد وعلم الدين، 3)
 (.85( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 4)
 (.164فن التحرير الصحفي )ص ( حمزة، المدخل في 5)
 (.47( أدهم، دراسات في التحرير اإلخباري )ص 6)



 

 

 

 

 

 

 

 

       

 الفصل الثالث 3
 التحليلية والميدانيةنتائج الدراسة 
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 الفصل الثالث
 والميدانية نتائج الدراسة التحليلية

 
يتناول هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية والميدانية الخاصة بفن  الحديث الصحفي في 

 الث: القدس، والحياة الجديدة، وفلسطين، وتضمن أنواع األحاديث الصحفيةصحف الدراسة الث
وتخصص المتحدثين، وموضوعاتها، ونطاقها الجغرافي،  وعدد المتحدثين فيها وفقًا ألهدافها،

، وجنسياتهم، ومدى ارتباطهم بموضوعات األحاديث الصحفية، باإلضافة إلى نوع ونوعهم
وموقعها وحجمها،  ،وطرق إجراء االحاديث الصحفية ،ديثالجمهور المستهدف من تلك األحا

أما نتائج الدراسة  ومكونات األجزاء الرئيسية لها، والقوالب الفنية المستخدمة، وعناصر االبراز،
والعوامل المؤثرة على اختيارهم  ،الميدانية فتضمنت السمات العامة لمحرري الحديث الصحفي

 ،دى افادتهم من األدوات والتقنيات التكنولوجيةوم ،للموضوعات، والشخصيات الصحفية
ثالثة مباحث ويتضمن هذا الفصل  ،واالشكاليات التي تواجههم عند إعداد الحديث الصحفي

 :هي

 المبحث األول: السمات العامة لمحتوى فن الحديث الصحفي في صحف الدراسة.

 دراسة.المبحث الثاني: السمات العامة لشكل فن الحديث الصحفي في صحف ال

 المبحث الثالث: ممارسة فن الحديث الصحفي من وجهة نظر محرريه.

 

 

 

 

 

 

 

 



134 
 

 المبحث األول
 السمات العامة لمحتوى فن الحديث الصحفي في صحف الدراسة

 

يستهدف هذا المبحث التعرف على السمات العامة لمحتوى فن الحديث الصحفي في 
وعدد المتحدثين وفقًا للهدف منها،  فيةصحف الدراسة من خالل معرفة أنواع األحاديث الصح

، وأنواعهموطرق إجرائها، وتخصص المتحدثين،  ،، وموضوعاتها، ونطاقها الجغرافيفيها
وجنسياتهم، ومدى ارتباطهم بموضوعات األحاديث الصحفية، باإلضافة إلى نوع الجمهور 

 المستهدف من تلك األحاديث.

 ها:: أنواع األحاديث الصحفية، وموضوعاتأولا 
 :وفقاا ألهدافها أنواع األحاديث الصحفية -أ

التي  وفقًا ألهدافها يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب أنواع األحاديث الصحفية
 ظهرت في صحف الدراسة خالل الفترة الزمنية المحددة للدراسة، وذلك على النحو اآلتي:

 في صحف الدراسة وفقاا ألهدافها يوضح أنواع األحاديث الصحفية (:1.3جدول ) 

 الصحيفة       
 نوع الحديث الصحفي

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 41.8 56 37.7 20 31.6 12 55.8 24 خبري 
 17.9 24 18.9 10 10.6 4 23.3 10 أكثر من نوع

 16.4 22 32.1 17 2.6 1 9.3 4 رأي
 13.4 18 11.3 6 28.9 11 2.3 1 شخصية

 10.5 14 0.00 0 26.3 10 9.3 4 تسلية وامتاع
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

 -بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة:   .1
( تكرارًا، 56%( بواقع ) 41.8حظيت "األحاديث الخبرية" على المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، ثم جاءت 24( بواقع )17.9%تلتها في المرتبة الثانية األحاديث "أكثر من نوع" بنسبة )
( تكرارًا، وتلتها "األحاديث 22( بواقع )16.4%"أحاديث الرأي" في المرتبة الثالثة، بنسبة )
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رارًا، وفي المرتبة الخامسة ( تك18( بواقع )13.4%الشخصية" في المرتبة الرابعة، بنسبة )
 ( تكرارًا.14( بواقع )10.5%واألخيرة " أحاديث التسلية واإلمتاع" بنسبة )

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس:  -أ

جاءت األحاديث الخبرية في مقدمة أنواع األحاديث الصحفية التي ظهرت في صحيفة 
أمثلتها حديث أجري مع وضاح الخطيب ( تكرارًا، ومن 24( بواقع )55.8%القدس، بنسبة )

مدير عام الصندوق الفلسطيني بعنوان " نحو ربع مليون مركبة غير قانونية تغرق السوق 
 . (1)الفلسطيني" 

( 10( بواقع )23.3%وحلت األحاديث " أكثر من نوع" في المرتبة الثانية بنسبة )
الرأي حيث تقدم الشخصية تكرارات وهي أحاديث جمعت بين أكثر من نوع مثل المعلومة و 

المتحدثة معلومات جديدة عن الموضوع، وتضيف رأيها، وتبين موقفها من القضية موضوع 
الحديث، ومن أمثلتها حديث أجري مع وزير األوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس 

 . (2)استعرض خالله إنجازات وزارته والتحديات التي تواجهها من وجهة نظره 
التي بلغت  هانفسأحاديث الرأي" و"أحاديث التسلية واإلمتاع" على النسبة وحصلت "

( تكرارات لكل نوع فحلتا في المرتبة الثالثة، ومن األمثلة على أحاديث الرأي 4( بواقع )%9.3)
، وحديث آخر أجري مع النائب (3)ما أجري مع النائب المقدسي أحمد عطوان حول المصالحة 

، ومن األمثلة على أحاديث التسلية (4)سرائيلي الدكتور أحمد الطيبي العربي في الكنيست اإل
 .(5)واإلمتاع حديث بعنوان: " الطالب محمد رجوب عازف ماهر على آلتي العود والبيانو" 

( بواقع حديثًا واحدًا 2.3%أما في المرتبة الرابعة فحلت "أحاديث الشخصية" بنسبة )
 .(6)مهنا النجار يتحدث عن تجربته" فقط وهو بعنوان: " مدرب الكارتيه 
                                                           

( سعادة، وضاح الخطيب لـ " القدس ": نحو ربع مليون مركبة غير قانونية تغرق السوق الفلسطيني )ص 1)
24.) 

 (. 4)ص ( أبو الحالوة، وزير األوقاف يوسف ادعيس يستعرض إنجازات وزارته والتحديات التي يواجهها 2)
 (.14( أبو خضير، المصالحة ضرورة شرعية قبل كونها مصلحة وطنية )ص 3)
( أبو الحالوة، النائب الطيبي لـ " القدس": في حال حل السلطة فذلك يعود للسياسات األمريكية واإلسرائيلية 4)

 (.29)ص 
 (.26( ادكيدك، الطالب محمد رجوب عازف ماهر على آلتي العود والبيانو )ص 5)
 (.25( صحيفة القدس، مدرب الكارتيه مهنا النجار يتحدث عن تجربته )ص 6)
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 صحيفة الحياة الجديدة:   -ب
جاءت "األحاديث الخبرية" في مقدمة أنواع األحاديث الصحفية التي ظهرت في صحيفة 

( تكرارًا، ومن أمثلتها حديث أجري مع الدكتور 12( بواقع )31.6%الحياة الجديدة، بنسبة )
  .(1)ت األرض واإلنسان محمد الراعي االستشاري في مركز بحوث دراسا

وحلت "أحاديث الشخصية" في المرتبة الثانية وبنسبة قريبة من "األحاديث الخبرية" فبلغت 
( تكرارًا، ومن أمثلتها حديث أجري مع األسير المحرر على الجمال 11( بواقع )%28.9)

 .(2)صاحب أطول حكم إداري 
( 10( بواقع )26.3%لثة، بنسبة )وحظيت "أحاديث التسلية واإلمتاع" على المرتبة الثا

 .(3)تكرارات، منها حديث بعنوان: "معتصم أبو كرش إرادة تتحدى اإلعاقة" 
( 4( بواقع )10.6%أما المرتبة الرابعة فكانت " لألحاديث أكثر من نوع"، بنسبة )

، وكان حديث خبري (4)تكرارات ومنها حديث أجري مع حارس شباب الخليل سائد أبو سليم" 
 . (5)ي، وآخر حديث خبري ورأي مع رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم وشخص

( بواقع حديثًا واحدًا فقط جاء 2.6%وحلت "أحاديث الرأي" في المرتبة الخامسة، بنسبة )
على شكل استفتاء صحفي رياضي مع مجموعة من اإلعالميين الرياضيين لمعرفة آرائهم في 

 .(6)مباراة الجزائر وفلسطين 
 يفة فلسطين:صح -ج

جاءت "األحاديث الخبرية" في مقدمة أنواع األحاديث الصحفية التي ظهرت في الصحيفة، 
( تكرارًا ومنها الحديث الذي أجري مع عضو القيادة السياسية 20( بواقع )37.7%بنسبة )

لحركة حماس، أحمد عبد الهادي تحدث فيه عن األوضاع األمنية والسياسية في لبنان 
 . (7)لفلسطينية هناك والمخيمات ا

                                                           

 (.18( أبو رزق، مشروع للمزارعين لتعزيز سبل العيش في المجتمعات المحلية )ص 1)
 (.7( العيسة، على الجمال صاحب أطول حكم إداري )ص 2)
 (.7( فروانة، معتصم أبو كرش إرادة تتحدى اإلعاقة )ص 3)
 (.3سليم: تتويج العميد للقب المحترفين جاء تلبية لمطلب الشهداء )ص  ( عوض، أبو4)
 (.11تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا لم تصلها شبكات المياه بعد )ص  22( أبو كامش، غنيم: 5)
 (.5( نصار، اإلعالميون الرياضيون يثمنون الموقف التاريخي لشعب الجزائر )ص 6)
 (.9إلى الدول األوروبية في ازدياد )ص ( المصري، هجرة الالجئين من لبنان 7)
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( تكرارًا ومن 17( بواقع )32.1%وحازت "أحاديث الرأي" على المرتبة الثانية، بنسبة )
أمثلتها حديث أجري مع الدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر حيث 

ية حماس، بين رأيه في الزيارات التي أجراها رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة اإلسالم
 . (1)خالد مشعل لعدد من الدول العربية 

( 10( بواقع )18.9%وجاءت األحاديث " أكثر من نوع" في المرتبة الثالثة، وبنسبة )
تكرارًا ومنها حديث أجري مع األمين العام للهيئة اإلسالمية العليا في القدس المحتلة وقاضي 

 . (2)ارسات االحتالل الصهيوني في القدس قضاه فلسطين سابقًا الشيخ تيسير التميمي، حول مم

( تكرارات، 6( بواقع )11.3%واحتلت "األحاديث الشخصية" المرتبة الرابعة، بنسبة )
ومنها حديث أجري مع المحاضر في قسم اللغة اإلنجليزية بالجامعة اإلسالمية، الدكتور مشير 

التسلية واإلمتاع" فلم يكن لها أما "أحاديث  ،(3)عامر، الذي تحدث فيه عن تجربته في الغربة 
 أي وجود في الصحيفة خالل فترة الدراسة.

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
اتفقت صحف الدراسة الثالث في اهتمامها "باألحاديث الخبرية"، حيث جاءت في المرتبة 

لجديدة والقدس" األولى في كل منها، وظهرت "أحاديث التسلية واإلمتاع" في صحيفتي "الحياة ا
"القدس وفلسطين" "بأحاديث الشخصية"  مرتبة الثالثة وبدا اهتمام صحيفتيحيث حصلت على ال

 ،التي جاءت في المرتبة الرابعة، في حين حلت في المرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة
ًا وكبيرًا، في اهتمامها "بأحاديث الرأي، فكان االختالف واضح ةواختلفت صحف الدراسة الثالث

(، و في المرتبة الثالثة 32.07%حيث فجاءت في المرتبة الثانية في صحيفة فلسطين وبنسبة )
( أما في الحياة الجديدة احتلت ترتيبًا خامسًا وأخيرًا بنسبة 9.3%في صحيفة القدس، بنسبة )

ت في واختلفت صحف الدراسة أيضًا في اهتمامها بأحاديث "أكثر من نوع" حيث جاء ،(%2.6)
ة رابعة في وفي مرتب ،المرتبة الثانية في صحيفة القدس، وفي المرتبة الثالثة في صحيفة فلسطين

 .صحيفة الحياة الجديدة
 
 
 

                                                           

 (.3( سنونو، المسفر لـ "فلسطين": حراك مشعل في الخارج ضرورة وطنية لها ثمارها )ص 1)
 (.3( صحيفة فلسطين، التميمي لـ "فلسطين" االحتالل يعمل على تغيير المشهد في القدس كاماًل )ص 2)
 (.19صداقات الغربة )ص  ( أبو حية، د. عامر: القضية الفلسطينية جزء من3)
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 :وفقاا لعدد المتحدثين فيها أنواع األحاديث الصحفية -ب
 فيها حاديث الصحفية وفقًا لعدد المتحدثينأنواع األيوضح الجدول التالي تكرارات ونسب 

 :دراسةبصحف ال
 عدد المتحدثين في األحاديث الصحفيةحاديث الصحفية وفقاا لأنواع األيوضح  :(2.3جدول ) 

 الصحيفة       
 عدد المتحدثين

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 91.8 123 86.8 46 92.1 35 97.7 42 حديث فردي
 6.7 9 11.3 6 5.3 2 2.3 1 حديث شخصين

 1.5 2 1.9 **13 2.6 *16 0.0 0 حديث الجماعة 
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

  -بدراسة بيانات الجول السابق تبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( تكرارًا، ثم جاء 123بواقع ) (91.8%حظي "الحديث الفردي" على المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارات، وحصد حديث 9( بواقع )6.7%الحديث "مع شخصين" في المرتبة الثانية، بنسبة )
 ن فقط.يتكرار ( بواقع 1.5%الجماعة نسبة )

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

رًا، وحل  ( تكرا42( بواقع )97.7%جاء "الحديث الفردي" في المرتبة األولى، بنسبة )
( بواقع 2.3%"الحديث مع شخصين" في المرتبة الثانية بفارق كبير جدًا اذ لم تتجاوز نسبته )

تكرارًا واحدًا فقط، وهو حديث أجري مع األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، الدكتور 
 مصطفى البرغوثي والكاتب السياسي هاني المصري، حيث قدما رأيهما في خطاب الرئيس

، أما "حديث الجماعة" فلم يظهر في صحيفة (1) الفلسطيني محمود عباس في األمم المتحدة
 القدس خالل فترة الدراسة.

 

                                                           

 ، تعني حديث يشمل ست شخصيات. 61  *
 ، تعني حديث يشمل ثالث شخصيات. 31*  *

 (8صحيفة القدس، مسؤولون: أوسلو انتهى منذ زمن بعيد )ص (1)
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 صحيفة الحياة الجديدة:  -ب
( تكرارًا، وحظي 35( بواقع )92.1%جاء "الحديث الفردي" في المرتبة األولى، بنسبة )

ن، ومن أمثلته "حديث ( بواقع تكراري5.3%"الحديث مع شخصين" على المرتبة الثانية، بنسبة )
أجري مع المدير الفني لفريق غزالن الظاهرية، عبد الفتاح عرار، والمدير الفني العراقي أحمد 

، وحصل " حديث الجماعة " على المرتبة الثالثة، (1)خضير وذلك على هامش مؤتمر صحفي 
ي )استفتاء( مع مجموعة من ، ظهر في حديث جماع( بواقع تكرارًا واحدًا فقط2.6%بنسبة )

 . (2)اإلعالميين الرياضيين، تحدثوا فيه عن انطباعاتهم حول مباراة فلسطين والجزائر 
 

 صحيفة فلسطين:  -ج
( تكرارًا، وحظي 46( بواقع )86.8%جاء "الحديث الفردي" في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارات، ومنها حديث 6)( بواقع 11.3%"الحديث مع شخصين" على المرتبة الثانية بنسبة )
أجري مع الكاتب والمحلل السياسي مصطفي الصواف، والكاتب والمحلل السياسي طالل عوكل، 

، وجاء "حديث الجماعة" في (3)حيث قدما رأيهما في المبادرات المطروحة لفتح معبر رفح 
وعة من األسرى ( بواقع تكرارًا واحدًا، وهو حديث أجري مع مجم1.9%المرتبة الثالثة، بنسبة )

 . (4)في سجون االحتالل، وضحوا رأيهم في قضية "محمد القيق" 
 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
اتفقت صحف الدراسة الثالث في تركيزها على "الحديث الفردي" فجاء في المرتبة األولى، 

حياة الجديدة وفلسطين" وكذلك "بالحديث مع شخصين" فجاء في المرتبة الثانية، أما صحيفتا "ال
 فقد اهتمتا "بحديث الجماعة" فجاء في المرتبة الثالثة، في حين اختفى من صحيفة القدس. 

 

 

 موضوعات األحاديث الصحفية: -ت
يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب موضوعات األحاديث الصحفية في صحف 

 الدراسة:
  

                                                           

 (.13( الرواشدة، خضير: أنصح الجميع اللعب في فلسطين وفريقي سيكون رقمًا أسيويًا صعبًا )ص 1)
 (.5يون الرياضيون يثمنون الموقف التاريخي لشعب الجزائر )ص ( نصار، اإلعالم2)
 (.6( غيث، محالن: عدم اشراك الكل الوطني يفشل مبادرات فتح معبر رفح )ص 3)
 (.9( صبري، أسرى لـ فلسطين: جلسات تشاورية لدراسة قضية القيق )ص 4)
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 يوضح موضوعات األحاديث الصحفية :(3.3جدول )

 الصحيفة       
 موضوع الحديث الصحفي

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 41.0 55 66.0 35 7.9 3 39.5 17 سياسية
 13.5 18 3.8 2 31.6 12 9.3 4 رياضية

 11.9 16 5.7 3 13.2 5 18.6 8 اقتصادية
 8.2 11 13.2 7 10.5 4 0.0 0 موضوعأكثر من 

 7.5 10 0.0 0 23.7 9 2.3 1 اجتماعية
 5.3 7 1.9 1 10.5 4 4.7 2 فنية
 4.5 6 7.5 4 0.0 0 4.7 2 دينية

 3.7 5 0.0 0 0.0 0 11.6 5 تعليمية
 3.7 5 1.9 1 0.0 0 9.3 4 طبية وصحية
 0.7 1 0.0 0 2.6 1 0.0 0 أدبية وثقافية

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى 
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

  -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( 55( بواقع )41.0%حظيت "الموضوعات السياسية" على المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، 18( بواقع )13.5%بة )تكرارًا، وتلتها "الموضوعات الرياضية" في المرتبة الثانية، بنس
( تكرارًا، تالها " الموضوعات 16( بواقع )11.9%ثم "الموضوعات االقتصادية" ثالثًا وبنسبة )

أكثر من موضوع" والتي شملت أكثر من موضوع في الحديث الواحد في مرتبة رابعة بلغت 
( بواقع 7.5%ة" بنسبة )( تكرارًا، وخامسًا "الموضوعات االجتماعي11( بواقع )8.2%نسبتها )

( 7( بواقع )5.3%، وجاءت "الموضوعات الفنية" في المرتبة السادسة بنسبة )( تكرارات10)
( تكرارًا، ثم "الموضوعات 6( بواقع )4.4%تكرارًا، تالها مباشرة "الموضوعات الدينية" بنسبة )

خيرًا " الموضوعات األدبية ، وأ( تكرارات5( بواقع )3.7%التعليمية والطبية" حلتا سابعًا بنسبة )
 .واحدًا فقط تكراراً  ( بواقع0.7%والثقافية" بنسبة )
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 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

، ( تكراراً 17( بواقع )39.5%جاءت "الموضوعات السياسية" في المرتبة األولى، بنسبة )
الفلسطينية الدكتور صائب ومنها حديث أجري مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

 . (1)عريقات تحدث فيه عن "تفاصيل ما تشهده أروقة صنع القرار الفلسطيني" 

( 8( بواقع )18.6%وحلت "الموضوعات االقتصادية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
تكرارات، ومن أمثلتها حديث أجري مع مديرة دائرة الضبط والرقابة في الهيئة العامة للبترول، 

هندسة فداء مشعل تحدثت فيه عن البنزين والسوالر والغاز المنزلي وكيفية حماية المستهلك الم
 . (2)الفلسطيني من مخاطر استخدامها 

( تكرارات 5( بواقع )11.6%وجاءت الموضوعات التعليمية في المرتبة الثالثة بنسبة )
دس الدكتور جالل ومن أمثلتها حديث أجري مع المشرف على كلية التجارة في جامعة الق

 .(3)الشنطي، تحدث فيه أهداف الكلية وطموحاتها 

وحصلت "الموضوعات الرياضية" و"الموضوعات الطبية والصحية" على المرتبة الرابعة 
( تكرارات لكل منها، ومن األمثلة عليها، حديث رياضي أجري مع 4( وبواقع )9.3%بنسبة )

، وآخر يتعلق بالشؤون (4)"النادي ومشكالته"  رئيس نادي جنين، جالل المهدي تحدث فيه حول
الطبية والصحية أجري مع وكيل وزارة الصحة أسعد الرمالوي تحدث فيه عن إقامة المركز 

 .(5)الوطني للسرطان في فلسطين 

وشغلت "الموضوعات الدينية" و"الموضوعات الفنية" نفس المرتبة "الخامسة"، بنسبة 
ومن األمثلة عليها، حديث أجري مع القائم بأعمال قاضي  ،ن لكل منها( بواقع تكراري%4.6)

القضاة في القدس الشريف الدكتور واصف البكري تحدث فيه مكانه المحكمة الشرعية في 

                                                           

 (.10بإسرائيل" )ص  ( أبو لبدة وسرحان، د. عريقات لـ "القدس": سندرس تعليق االعتراف1)
 (.7( عمار، مسؤولة في الهيئة العامة للبترول: نستطيع فحص البنزين والسوالر )ص 2)
 (.14( أبو الحالوة، يجب تجهيز طلبتنا ليتمكنوا من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة )ص 3)
 (.25لشهيد أبو عمار )ص ( فياض، رئيس نادي جنين: لن نشارك في الدوري القادم مالم يتم انجاز ملعب ا4)
( عمار، وكيل وزارة الصحة لـ "القدس": االستفادة من التجربة األردنية إلقامة المركز الوطني في فلسطين 5)

 (.15)ص 
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، (2)، وحديث آخر فني أجري مع الفنان متعب الصقار تحدث عن األغاني الشعبية (1)القدس 
 ( بواقع تكرارًا واحدًا.2.3سة بنسبة )%وجاءت "الموضوعات االجتماعية" في المرتبة الساد

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( تكرارًا 12( بواقع )31.6%حازت " الموضوعات الرياضية" على المرتبة األولى بنسبة )

ومن أمثلتها حديث أجري مع مصعب أبو سالم العب خط وسط أهلي الخليل تحدث عن أسباب 
 .(3)تتويج الفريق 

( 9( بواقع )23.7%ماعية" في المرتبة الثانية بنسبة )وجاءت "الموضوعات االجت
تكرارات، ومن أمثلتها، حديث أجري مع الحاج الستيني محمد الهرباوي تحدث فيه عن حياته 

 .(4)وعمله كبائع للقرع العسلي في غزة 
( 5( بواقع )13.2%وحصلت "الموضوعات االقتصادية" على المرتبة الثالثة بنسبة )

ثلتها، حديث أجري مع الوكيل المساعد للتنمية اإلدارية والتخطيط بوزارة التنمية تكرارات، ومن أم
 . (5)االجتماعية، داوود الديك، تحدث فيه عن انشاء وقفية لمكافحة الفقر بفلسطين 

وتساوت " الموضوعات الفنية" و" الموضوعات " أكثر من موضوع" في النسبة التي بلغت 
المرتبة الرابعة، ومن األمثلة على "الموضوعات المتنوعة" حديث ن، وفي ( بواقع تكراري%4.6)

أجري مع رئيس مجلس قروي قرية بدرس، محمد عليان، تحدث عن غياب المشاريع التطويرية 
، فهو حديث اقتصادي له (6)في القرية ودور االحتالل اإلسرائيلي في مصادرة أراضي القرية 

 أبعاد سياسية.

                                                           

 (.3( القواسمي، الشيخ واصف البكري: المحكمة الشرعية في القدس الرئة التي يتنفس منها المقدسيون )ص 1)
 (.3ر لـ "القدس": أغني للهبة الشعبية وأدعو جميع الفنانين للغناء لها )ص ( العدم، الفنان متعب الصقا2)
 (.22( عوض، أبو سالم: األهلي استحق التتويج بلقب على أقل تقدير والبقاء مع الفريق من أولوياتي )ص 3)
 (.6عامًا من إنتاج القرع العسلي في غزة )ص  50( أبو رزق، الهرباوي: 4)
مقداره مليار دوالر، جهود عربية وإسالمية إلنشاء وقضية لمكافحة الفقر بفلسطين )ص ( سليمان، برأسمال 5)
4.) 
 (.9( سليمان، رئيس المجلس القروي: " بدرس" تعاني التهميش وغياب المشاريع التطويرية )ص 6)
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( تكرارات 3( بواقع )7.9%ية" في المرتبة الخامسة بنسبة )وحلت "الموضوعات السياس
ومن أمثلتها حديث مؤتمر سياسي عقده المنسق الخاص لعملية السالم في األمم المتحدة، 

 . (1)نيكوالي مالدينوف، تحدث فيه عن األسير محمد القيق والمصالحة الفلسطينية 
( بواقع تكرارًا 2.6%سادسة بنسبة )وجاءت " األحاديث األدبية الثقافية" في المرتبة ال

واحدًا، وهو حديث أجري مع الكاتب والروائي الفلسطيني محمود شقير، تحدث فيه عن رواياته 
 . (2)وأعماله األدبية 

ولم تظهر في صحيفة الحياة الجديدة خالل فترة الدراسة الموضوعات الدينية، التعليمية، 
 الجدول السابق. والطبية، وأي موضوعات "أخرى" لم ترد في

 صحيفة فلسطين: -ج
( تكرارًا، 35( بواقع )66.0%تصدرت " الموضوعات السياسية " المرتبة األولى، بنسبة )

من أبرزها حديث أجري مع الناطق باسم حركة المقاومة اإلسالمية حماس، الدكتور سامي أبو 
 . (3) زهري، تحدث فيه عن مشكلة معبر رفح

( 13.7%"أكثر من موضوع" في المرتبة الثانية، بنسبة )وحلت "األحاديث التي تعالج 
( تكرارات، من أمثلتها حديث أجري مع رئيس اللجنة االقتصادية في المجلس 7بواقع )

التشريعي، النائب الدكتور عاطف عدوان، تحدث فيه عن المفاوضات المتعلقة بغاز غزة، فهو 
 . (4)حديث اقتصادي أبعاده سياسية 

عات فجاء معظمها في مراتب متقاربة، فحلت الموضوعات الدينية ثالثًا أما باقي الموضو 
( تكرارات، ثم 3( بواقع )5.7%الموضوعات االقتصادية بنسبة ) "رابعاً "(، تالها 7.5%بنسبة )

ن، لكل منهما، ثم تكراري( بواقع 3.8%حلت خامسًا "الموضوعات الرياضية" بنسبة )
%( بواقع 1.9ة الصحية في المرتبة السادسة بنسبة )الموضوعات الفنية والموضوعات الطبي

 تكرارًا واحدًا فقط لكل منها.

                                                           

لحة )ص ( البكري، مال دينوف: مطلوب البحث عن الحل المناسب إلنقاذ حياة األسير القيق وإنجاز المصا1)
3.) 
 (.21( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية )ص 2)
 (.6( سنونو، أبو زهري: حماس ستتعاطى مع أي مقترح يضمن فتح معبر رفح )ص 3)
 (.3( سنونو، عدوان لـ "فلسطين": ال معلومات لدينا بشأن المفاوضات حول غاز غزة )ص 4)
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واختفت " الموضوعات التعليمية، واألدبية الثقافية وأي موضوعات " أخرى" من جملة 
 الموضوعات التي عالجتها األحاديث الصحفية بصحيفة فلسطين خالل فترة الدراسة.  

 ف الدراسة:أوجه التفاق والختالف بين صح .3
 اهتمامها باألحاديث الصحفية التي تتناولتفقت صحيفتا "القدس وفلسطين" في ا

( في صحيفة القدس، 39.5%"الموضوعات السياسية"، حيث تصدرت المرتبة األولى بنسبة )
( في صحيفة فلسطين، واختلفت في اهتمامها "بالموضوعات االقتصادية" 66.03%وبنسبة )

( وبالمرتبة الثالثة في صحيفة الحياة 18.6%في صحيفة القدس بنسبة ) فجاءت في مرتبة ثانية
 (.5.6%( وحلت رابعًا في صحيفة فلسطين بنسبة )13.1%الجديدة بنسبة )

حاديث التي تتناول الدراسة الثالث في اهتمامها باأل وبدا االختالف واضحًا بين صحف
( 23.6%فة الحياة الجديدة بنسبة )"الموضوعات االجتماعية، فجاءت في مرتبة ثانية في صحي

(، أما في صحيفة فلسطين فلم تظهر خالل 2.3%ومرتبة خامسة في صحيفة القدس بنسبة )
 فترة الدراسة أي أحاديث تعالج موضوعات اجتماعية.

اما "الموضوعات الرياضية" فحازت على المرتبة األولى في صحيفة الحياة الجديدة، 
( وحلت خامسًا في 9.4%ة الثالثة في صحيفة القدس بنسبة )(، وعلى المرتب31.5%بنسبة )

واهتمت صحف الدراسة "بالموضوعات الدينية" بنسب متفاوتة ،(3.7%صحيفة فلسطين بنسبة )
( ومرتبة رابعة في صحيفة القدس 7.5%فجاءت في مرتبة ثالثة في صحيفة فلسطين بنسبة )

ة أي اهتمام بهذه الموضوعات، وكذلك ( في حين لم تبد صحيفة الحياة الجديد4.6%بنسبة )
أما صحيفة الحياة الجديدة   ،انفردت صحيفة القدس في اهتمامها بالموضوعات التعليمية

 فانفردت في اهتمامها بالموضوعات األدبية الثقافية.
واتفقت صحيفتا " القدس والحياة الجديدة" في اهتمامها "بالموضوعات الفنية" حيث جاءت 

( في صحيفة 10.5%( في صحيفة القدس، بنسبة )406%في كلتيهما، بنسبة ) في مرتبة رابعة
الحياة الجديدة، واختلفتا بذلك عن صحيفة فلسطين التي حلت فيها الموضوعات الفنية سادسًا، 

 (.1.8%بنسبة )

واختلفت صحف الدراسة الثالث في إظهار األبعاد المختلفة للموضوع الواحد وذلك عبر " 
تناولت أكثر من موضوع" فحظيت في صحيفة فلسطين على المرتبة الثانية،  األحاديث التي

(، 10.5%(، وعلى المرتبة الرابعة "مكرر" في صحيفة الحياة الجديدة، بنسبة )13.2%بنسبة )
 في حين لم تعالج األحاديث الصحفية بصحيفة القدس الموضوعات إال من زاوية واحدة.
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 األحاديث الصحفية: ثانياا: النطاق الجغرافي لشخصيات
تواجدت فيه الشخصيات ارات ونسب النطاق الجغرافي الذي يوضح الجدول التالي تكر 

 :المتحدثة
 يوضح النطاق الجغرافي لألحاديث الصحفية :(4.3جدول )

 الصحيفة       
 النطاق الجغرافي

 التجاه العام نفلسطي الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

أراضي 
 فلسطينية

الضفة 
 38.8 52 15.0 8 55.3 21 53.5 23 الغربية

محافظات 
 34.3 47 56.6 30 39.5 15 4.7 2 غزة

 13.4 18 5.7 3 2.6 1 32.6 14 القدس
 2.2 3 5.7 3 0.0 0 0.0 0 48أراضي 

 89.6 120 83.0 44 97.4 37 90.7 39 المجموع 
 7.5 10 13.2 7 0.0 0 7.0 3 ل عربيةدو

 2.2 3 3.8 2 0.0 0 2.3 1 دول إسالمية
 0.7 1 0.0 0 2.6 1 0.0 0 دول أجنبية

 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع الكلي
 

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
راضي الفلسطينية" على المرتبة األولى، بنسبة حازت الشخصيات الموجودة داخل "األ

( بواقع 7.5%( تكرارًا، تالها في المرتبة الثانية " الدول العربية" بنسبة )120( بواقع )%89.6)
( 3( بواقع )2.2%( تكرارات، ثم جاءت "الدول اإلسالمية" في المرتبة الثالثة، بنسبة )10)

 ( بواقع  تكرارًا واحدًا.0.7%ى المرتبة الرابعة بنسبة )تكرارات، بيمنا حصلت "الدول األجنبية" عل
وعلى صعيد النطاق الجغرافي المحلي " األراضي الفلسطينية" حصلت "الضفة الغربية" 

( من مجموع األحاديث الصحفية التي أجريت في األراضي 38.8%على المرتبة األولى بنسبة )
( 34.3%محافظات غزة "، بنسبة ) رتبة الثانية "( تكرارًا، تالها وفي الم52الفلسطينية، بواقع )

( تكرارًا، 18( بواقع )13.4%( تكرارًا، ثم "القدس المحتلة" في المرتبة الثالثة، بنسبة )47بواقع )
 ( تكرارات. 3( بواقع )2.2%" بنسبة )48وأخيرًا حلت رابعًا "أراضي 
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 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس:   -أ

المتواجدة في "األراضي الفلسطينية" في المرتبة األولى، بنسبة جاءت الشخصيات 
 (.43( تكرارًا من مجموع األحاديث الصحفية الـ )39( بواقع )%90.7)

( تكرارات، ومن 3( بواقع )6.9%وحلت "الدول العربية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
الدكتور موسى أبو مرزوق  أمثلتها حديث أجري مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،

 . (1)في "القاهرة" تحدث فيه عن نتائج زيارته لمصر 

( بواقع تكرارًا واحدًا، 2.3%وحصلت "الدول اإلسالمية" على المرتبة الثالثة، بنسبة )
وهو حديث أجري مع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي، إياد مدني على هامش مؤتمر 

جري الحديث موقد الصحيفة إلى هناك الصحفي محمد أبو خضير صحفي في "إسطنبول" وقد أ
 ، ولم تجر صحيفة "القدس" أي أحاديث صحفية في "الدول األجنبية".(2)

وعلى صعيد "األراضي الفلسطينية"، حازت "الضفة الغربية" على المرتبة األولى، بنسبة 
( 32.6%المحتلة"، بنسبة ) ( تكرارًا، تالها في المرتبة الثانية "القدس23( بواقع )%53.5)

 ن فقط.تكراري( بواقع 4.7%( تكرارًا، وحلت " محافظات غزة " ثالثًا بنسبة )14بواقع )

 صحيفة الحياة الجديدة:  -ب
جاءت الشخصيات المتواجدة في "األراضي الفلسطينية" في المرتبة األولى، بنسبة 

 (.38لــ )( تكرارًا، من مجموع األحاديث الصحفية ا37( بواقع )%97.4)
تكرارًا واحدًا، وهو ( بواقع 2.6%وحصلت "الدول األجنبية" على المرتبة الثانية بنسبة )

حديث صحفي أجري مع الالعب الفلسطيني الجنسية ياسر إسالمي المتواجد في مدينة 
 . (3)"سنتياغو" بوالية تشيلي األمريكية 

 .ربية أو اإلسالمية"ولم تجر صحيفة الحياة الجديدة أي أحاديث في "الدول الع

وعلى صعيد "األراضي الفلسطينية"، فقد تصدرت "الضفة الغربية" المرتبة األولى، بنسبة 
( 39.5%( تكرارًا، تالها في المرتبة الثانية " محافظات غزة " بنسبة )21( بواقع )%55.3)

                                                           

 (.1ق: عقد اإلطار القيادي المؤقت هو مطلب وطني )ص ( صحيفة القدس، أبو مرزو 1)
 (.2( أبو خضير، مدني لـ "القدس": مشروع قرار إسالمي حول القدس واألقصى قيد الدراسة )ص 2)
 (.2( زهران، المحترف الفلسطيني في تشيلي ياسر إسالمي: اللعب لمنتخب فلسطين فخر لي )ص 3)
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واحدًا، وهو حديث  ( بواقع تكراراً 2.6%( تكرارًا، بينما حلت "القدس" ثالثًا، بنسبة )15وبواقع )
ولم تجر الصحيفة  ،(1)أجري مع الكاتب والروائي الفلسطيني محمود شقير من "القدس المحتلة"

 ".48أي أحاديث من داخل "أراضي 

 صحيفة فلسطين: -ج
تصدرت الشخصيات المتواجدة في "األراضي الفلسطينية" المرتبة األولى، بنسبة 

 (.53حاديث الصحفية الــ )( تكرارًا، من مجموع األ44( بواقع )%83.0)

( تكرارات، ومن 7( بواقع )13.2%وجاءت "الدول العربية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
أمثلتها حديث أجري مع نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني "تيسير قبعة" في عمان باألردن 

(2). 
ن فقط، ع تكراري( بواق3.8%وحصلت "الدول اإلسالمية" على المرتبة الثالثة، بنسبة )

، (3)ومنها حديث مع المستشار السابق للرئيس رجب طيب أردوغان "أرشد هورمزلو" من أنقرة 
 ولم تجر الصحيفة أي أحاديث صحفية في "الدول األجنبية".

وعلى صعيد " األراضي الفلسطينية"، فقد حازت " محافظات غزة " على المرتبة األولى، 
( 15.1%ارًا، تالها "الضفة الغربية" في المرتبة الثانية بنسبة )( تكر 30( بواقع )56.6%بنسبة )
( 5.7%" بنسبة )48( تكرارات، وفي مرتبة متساوية ثالثًا جاءت "القدس وأراضي 8بواقع )
 ( تكرارات.3وبواقع )

 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة:  .3
واجدة في "األراضي متاتفقت صحف الدراسة الثالث في تركيزها على الشخصيات ال

، واتفقت صحيفتا "القدس وفلسطين" في اهتمامها لى، حيث جاءت بالمرتبة األو الفلسطينية"
بإجراء أحاديث صحفية مع الشخصيات المتواجدة في "الدول العربية" واحتلت المرتبة الثانية، 

تهتم بذلك وكذلك بإجراء أحاديث صحفية لشخصيات تواجدت في "الدول اإلسالمية" في حين لم 
 صحيفة الحياة الجديدة.

                                                           

 (.21شبه بمختبر أدبي للرواية )ص ( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أ1)
 (. 10( سنونو، قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة )ص 2)
 (.7( اليعقوبي، مسؤول لـ "فلسطين": اجتماع تركي إسرائيلي في جنيف خالل أيام إلتمام االتفاق )ص 3)
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والحياة الجديدة" في اتفقت صحيفتا "القدس ، أما على صعيد األراضي الفلسطينية
جراء أحاديث صحفية لشخصيات تواجدت في "الضفة الغربية" فجاءت في المرتبة اهتمامهما بإ

اهتمامها بــشخصيات األولى، في الصحيفتين، أما صحيفتا "الحياة الجديدة، وفلسطين" فاتفقتا في 
 ، وفي المرتبة الثانية في صحيفة القدس.ي المرتبة الثالثةتواجدت في "القدس المحتلة" فجاءت ف

واختلفت صحف الدراسة الثالث في اهتمامها بإجراء أحاديث صحفية مع شخصيات 
انية تواجدت في " محافظات غزة" فجاء في المرتبة األولى في صحيفة فلسطين، وفي المرتبة الث

في صحيفة الحياة الجديدة، وفي المرتبة الثالثة في صحيفة القدس، انفردت صحيفة فلسطين 
 " حيث حلت في المرتبة الثالثة.48بإجراء أحاديث مع شخصيات تواجدت في "أراضي 

 

 طهم بالموضوع:وتخصصاتهم ومدى ارتبا وجنسياتهم نوع الشخصياتثالثاا: 
 نوع الشخصيات المتحدثة:   .أ

لجدول التالي تكرارات ونسب مستوى الشخصيات المتحدثة في األحاديث يوضح ا
 الصحفية في صحف الدراسة، وذلك على النحو التالي:

 

 الشخصيات المتحدثة نوعيوضح  :(5.3جدول )

 الصحيفة       
 الشخصية نوع 

 جاه العامالت فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 62.7 94 57.4 35 84.5 38 47.7 21 أهلية
 25.3 38 22.9 14 13.3 6 40.9 18 رسمية
 11.3 17 19.7 12 2.2 1 9.1 4 حزبية

 0.7 1 0.0 0 0.0 0 2.3 1 أكثر من نوع
 100 *150 100 61 100 45 100 44 المجموع

 -ي: بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يل
 

 التجاه العام لصحف الدراسة:  .1
جاءت "الشخصيات األهلية" التي ال عالقة لها بالحكومة ومؤسساتها، في المرتبة 

( تكرارًا، تالها في المرتبة الثانية "الشخصيات الرسمية" 94( بواقع )62.7%األولى بنسبة )

                                                           

 شخصين وأحاديث الجماعة. جاء عدد الشخصيات أكبر من عدد األحاديث الصحفية؛ لوجود أحاديث مع *
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لفصائلية" على المرتبة ( تكرارًا، فيما حصلت "الشخصيات الحزبية ا38( بواقع )25.3%بنسبة )
 ( تكرارًا.17( بواقع )11.3%الثالثة بنسبة )

أما "الشخصيات أكثر من نوع" والتي قد تجمع بين مستويين فظهرت في المرتبة الرابعة بنسبة 
 .واحدًا فقط تكراراً  ( بواقع%0.7)

 مستوى كل صحيفة على انفراد:  .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا، 21( بواقع )47.7%ة األولى، بنسبة )حظيت "الشخصيات األهلية" على المرتب
ومن أمثلتها، مدير عام المؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب، البروفيسور "اسحق يعقوب 

( 18( بواقع )40.9%، وحازت "الشخصيات الرسمية" على المرتبة الثانية، بنسبة )(1)القطب" 
 تكرارًا.

( تكرارات، 4( بواقع )9.1%الثالثة، بنسبة )وجاءت "الشخصيات الحزبية" في المرتبة 
 . (2) ومنها، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، "الدكتور موسى أبو مرزوق 

( بواقع تكرارًا واحدًا، فقد 2.3%وحصلت "الشخصيات المتنوعة"، على المرتبة الرابعة بنسبة )
ل مستويين: "حزبي عر فت الصحيفة "الدكتور واصف أبو يوسف" في حديث معه من خال

ورسمي" بأنه األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية )حزبي( وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 
 . (3)التحرير الفلسطينية )رسمي( 

 صحيفة الحياة الجديدة:   -ب
( تكرارًا، ومنها 38( بواقع )84.5%حظيت "الشخصيات األهلية" بالمرتبة األولى بنسبة )

 .(4)طني الفلسطيني للمالكمة "أحمد حرارة" العب المنتخب الو 
( تكرارات 6( بواقع )13.3%وحازت "الشخصيات الرسمية" على المرتبة الثانية بنسبة )

وجاءت "الشخصيات الحزبية" في ، (5)ومنها، الدكتور جواد عواد، وزير الصحة الفلسطينية 

                                                           

 (.30عامًا من اإلنجاز والتميز في تعليم وتدريب الكفاءات )ص  40( دعنا، د. اسحق قطب: 1)
 (.1ادي المؤقت هو مطلب وطني )ص ( صحيفة القدس، أبو مرزوق: عقد اإلطار القي2)
 (.7( صحيفة القدس، أبو يوسف: يجب رسم استراتيجية وطنية تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية )ص 3)
 (.9( حسونة، المالكم حرارة قصة وحكاية ـ ـ عنوانها فلسطينية )ص 4)
 (.6مليون شيكل )ص  15( أبو غوش والبرغوثي، عواد: الصحة خفضت فاتورة التمويالت الطبية بنحو 5)
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لشخصية هي األمين العام لحزب تكرارًا واحدًا وهذه ا( بواقع 2.2%) ة، بنسبةالمرتبة الثالث
 .(1)الشعب "بسام الصالحي" والذي تحدث في إطار مؤتمر صحفي لحزب الشعب 

 صحيفة فلسطين: -ج
( تكرارًا، و 35( بواقع )57.4حظيت " الشخصيات األهلية" على المرتبة األولى، بنسبة )

رارًا ومنها، رئيس ( تك14( بواقع )22.9%"الشخصيات الرسمية" على المرتبة الثانية، بنسبة )
، وجاءت "الشخصيات الحزبية" في المرتبة الثالثة، بنسبة (2)بلدية رفح، صبحي أبو رضوان 

 .(3)( تكرارًا، ومنها، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، فتحي حماد 12( بواقع )19.7)

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: 
ا "بالشخصيات األهلية، ثم الرسمية وأخيرًا اتفقت صحف الدراسة الثالث في اهتمامه

الحزبية، واختلفت اختالفًا بسيطًا في تعريفها للشخصيات بأكثر من مستوى فظهر ذلك في 
 تكرارًا واحدًا.( بواقع 2.2صحيفة القدس وال يمكن اعتبار هذا توجه عام لها فالنسبة لم تتجاوز )

 جنسية الشخصيات المتحدثة: .ب
تكرارات ونسب جنسية الشخصيات المتحدثة في األحاديث يوضح الجدول التالي 

 الصحفية في صحف الدراسة.
 يوضح جنسية الشخصيات المتحدثة (:6.3جدول )

 الصحيفة       
 جنسية الشخصية

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 93.4 140 90.2 55 97.8 44 93.2 41 نيةفلسطي
 3.3 5 4.9 3 0.0 0 4.5 2 عربية
 2.0 3 1.6 1 2.2 1 2.3 1 أجنبية

 1.3 2 3.3 2 0.0 0 0.0 0 إسالمية
 100 *150 100 61 100 45 100 44 المجموع

 

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 
                                                           

 (.10( موسى، الصالحي: اشتراطات حماس لتشكيل الحكومة "عثرة" )ص 1)
 (.12مليون دوالر )ص  11( أبو نقيرة، رئيس بلدية رفح: رفح تشهد تنفيذ مشاريع تطويرية بقيمة 2)
 (.11( اليعقوبي، حماد: مواصلة الجهاد والمقاومة خيار شعبنا لتحرير فلسطين )ص 3)
 عدد الشخصيات أكبر من عدد األحاديث الصحفية؛ لوجود أحاديث مع شخصين وأحاديث الجماعة. جاء *
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 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( تكرارًا، 140( بواقع )93.4%خصيات الفلسطينية" المرتبة األولى بنسبة )احتلت "الش

( تكرارات، تالها 5( بواقع )3.3%ثم جاءت "الشخصيات العربية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
( تكرارات، وأخيرًا حلت "الشخصيات اإلسالمية" 3( بواقع )2.0%"الشخصيات األجنبية بنسبة )

 .ن فقط( بواقع تكراري1.3%بنسبة ) في المرتبة الرابعة،

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

( 41( بواقع )93.2%حازت "الشخصيات الفلسطينية" على المرتبة األولى، بنسبة )
 تكرارًا.

ومن أمثلتها، ن، تكراري( بواقع 4.5%وحظيت "الشخصيات العربية" بالمرتبة الثانية، بنسبة )
للمتاحف ورئيس اللجنة المصرية الوطنية، الدكتور أسامة النحاس حيث عضو المجلس الدولي 

 .(1)تطرق في حديثه للهجمة اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية في فلسطين 
تكرارًا واحدًا،  ( بواقع2.3%وجاءت "الشخصيات األجنبية" في المرتبة الثالثة، بنسبة )

العام في القدس "هيرفي ماغرو" الذي أجري معه حديث  وهذه الشخصية هي: القنصل الفرنسي
، ولم تحظ "الشخصيات اإلسالمية" بأي ظهور (2)صحفي حو المبادرة الفرنسية لحل الدولتين 

 في أحاديث صحيفة القدس.

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( 44( بواقع )97.8%حازت " الشخصيات الفلسطينية" على المرتبة األولى، بنسية )

 . تكراراً 

تكرارًا واحدًا، وهذه ( بواقع 2.3%وجاءت "الشخصيات األجنبية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
الشخصية هي "المنسق العام لعمية السالم في األمم المتحدة نيكوالي مالدينوف"، وظهرت في 

                                                           

( جمعة، د. أسامة النحاس لـ "القدس": الهجمة اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية غرضها محو 1)
 (.2التاريخ اإلسالمي )ص 

لقدس" المبادرة الفرنسية جاءت النسداد األفق السياسي ( أبو الحالوة، القنصل الفرنسي هيرفي فاغرو لـ "ا2)
 (. 2)ص 
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أما "الشخصيات العربية واإلسالمية" فلم تظهرا في أحاديث صحيفة ، (1) إطار مؤتمر صحفي
 ياة الجديدة خالل فترة الدراسة.الح

 صحيفة فلسطين: -ج
 ( تكرارًا.55(، بواقع )90.2%تصدرت "الشخصيات الفلسطينية" المرتبة األولى، بنسبة )
( تكرارات، كان 3( بواقع )4.9%وجاءت "الشخصيات العربية" في المرتبة الثانية، بنسبة )

، ومسؤول قسم (2) ور محمد المسفرمن أهمها، أستاذ العلوم السياسية في جامعة قطر، الدكت
، وعضو الوفد القطري الطبي، (3)األبحاث والدراسات في مجموعة العمل بسوريا "إبراهيم العلي" 

 .(4)الدكتور خالد عبد الهادي 

ن، منها تكراري ( بواقع3.3%وحلت "الشخصيات اإلسالمية" يفي المرتبة الثالثة، بنسبة )
وجاءت "الشخصيات األجنبية" ، (5)"أرشد هورمزلو" من أنقرة  المستشار السابق للرئيس التركي

 تكرارًا واحدًا فقط.( بواقع 1.6%في المرتبة الرابعة، بنسبة )

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
سطينية" فجاءت في المرتبة اتفقت صحف الدراسة الثالث في اهتمامها "بالشخصيات الفل

عربية" فكانت محط اتفاق بين صحيفي "القدس وفلسطين" فجاءت في أما "الشخصيات ال ،األولى
المرتبة الثانية، وانفردت "صحيفة فلسطين" باهتمامها "بالشخصيات اإلسالمية" التي جاءت في 

رغم التقارب الشديد في النسب التي دلت على وجود اهتمام من صحف الدراسة لثة، و المرتبة الثا
إال أنها اختلفت في الترتيب حيث جاءت ثانيًا في "صحيفة الحياة  الثالث "بالشخصيات األجنبية"

 الجديدة"، وثالثًا في صحيفة القدس، ورابعًا في "صحيفة فلسطين".

 تخصص الشخصيات المتحدثة:   .ت
حاديث سب تخصص الشخصيات المتحدثة في األيوضح الجدول التالي تكرارات ون

 الصحفية المنشورة في صحف الدراسة.

                                                           

( البكري، مال دينوف: مطلوب البحث عن الحل المناسب إلنقاذ حياة األسير القيق وإنجاز المصالحة )ص 1)
3.) 
 (.3( سنونو، المسفر لـ "فلسطين": حراك مشعل في الخارج ضرورة وطنية لها ثمارها )ص 2)
 (.10الالجئون الفلسطينيون في النيرب يعيشون أوضاعًا صعبة )ص  ( سنونو، العلي:3)
 (.6( أبو شحمة، مسؤول قطري: مستشفى األطراف الصناعية بغزة سيعمل وفق األنظمة العالمية )ص 4)
 (.7( اليعقوبي، مسؤول لـ "فلسطين": اجتماع تركي إسرائيلي في جنيف خالل أيام إلتمام االتفاق )ص 5)
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 يوضح تخصص الشخصيات المتحدثة (:7.3جدول )

 الصحيفة       
 تخصص الشخصية

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 40.7 61 67.2 41 6.7 3 38.6 17 سياسية
 12.0 18 3.3 2 26.7 12 9.1 4 رياضية

 11.3 17 6.7 4 11.2 5 18.3 8 اقتصادية
 8.0 12 1.6 1 20.0 9 4.5 2 مواطنون 

 5.3 8 9.8 6 0.0 0 4.5 2 دينية
 5.3 8 3.3 2 4.4 2 9.1 4 طبية
 4.7 7 1.6 1 8.9 4 4.5 2 فنية

 4.0 6 1.6 1 0.0 0 11.4 5 تعليمية
 4.0 6 0.0 0 13.3 6 0.0 0 إعالمية

 3.3 5 4.9 3 4.4 2 0.0 0 اجتماعية
 0.7 1 0.0 0 2.2 1 0.0 0 ة وثقافيةأدبي

 0.7 1 0.0 0 2.2 1 0.0 0 متنوعة
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أخرى 

 100 *150 100 61 100 45 100 44 المجموع

 ي:بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يل

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( تكرارًا، 61( بواقع )40.7%احتلت "الشخصيات السياسية" المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، وحلت 18( بواقع )12.0%وجاءت "الشخصيات الرياضية" في المرتبة الثانية بنسبة )
( تكرارًا، وفي المرتبة الرابعة 17( بواقع )11.3%"الشخصيات االقتصادية" ثالثًا، بنسبة )

، والطبية" على المرتبة ( تكرارًا، وحظيت "الشخصيات الدينية12( بواقع )8%"مواطنون" بنسبة )
( تكرارات، أما في المرتبة السادسة " الشخصيات الفنية" 8( بواقع )5.3%الخامسة، بنسبة )

( تكرارات، وفي مرتبة متساوية حلت سابعًا الشخصيات "التعليمية 7( بواقع )4.7%بنسبة )
فجاءت في  ( تكرارات، أما "الشخصيات االجتماعية"6( بواقع )4.0%واإلعالمية" بنسبة )

( تكرارات، وأخيرًا حلت " الشخصيات األدبية والثقافية 5( بواقع )3.3%المرتبة الثامنة بنسبة )
 ( بواقع  تكرارًا واحدًا.0.7%والمتنوعة" تاسعًا، بنسبة )

 
 

                                                           

 خصيات أكبر من عدد األحاديث الصحفية؛ لوجود أحاديث مع شخصين وأحاديث الجماعة.جاء عدد الش *
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 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا، 17قع )( بوا38.6%حازت "الشخصيات السياسية" على المرتبة األولى بنسبة )
 . (1)ومن األمثلة عليها حديث أجري مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح "عزام األحمد" 

( تكرارات، 8( بواقع )18.3%حظيت " الشخصيات االقتصادية " بالمرتبة الثانية، بنسبة )
لية ومن األمثلة عليها حديث أجري مع مدير عام الضريبة المضافة ووكيل مساعد وزارة الما

 . (2)ورئيس مجلس اإليرادات في غزة، عوني الباشا 
( 5( بواقع )11.4%وحصلت " الشخصيات التعليمية " على المرتبة الثالثة بنسبة )

تكرارات ومن الشخصيات التعليمية التي التقتها صحيفة القدس، أستاذ الكرسي المكتمل بالمسجد 
 .(3)األقصى وجامعة القدس الدكتور مصطفى أبو صوى 

( 9.1%واحتلت "الشخصيات الرياضية" و "الشخصيات الطبية" المرتبة الرابعة بنسبة )
( تكرارات، وجاءت "الشخصيات الدينية والفنية والمواطنون" في المرتبة الخامسة بنسبة 4بواقع )

ن، ومن الشخصيات الدينية التي أجري معها أحاديث دينية "الشيخ واصف تكراري( بواقع %4.5)
ومن "المواطنون "الذين ظهروا في صحيفة القدس السيد محمد  ،و"الشيخ يوسف ادعيس"البكري" 

، أما "الشخصيات (4)صالح أحد الناجين من حادث تحطم حافلة المعتمرين المتجهة للسعودية 
 األدبية والثقافية" و"المتنوعة" لم يكن لها أي ظهور في صحيفة القدس.

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( تكرارًا، 12( بواقع )26.7%يات الرياضية" على المرتبة األولى، بنسبة )حازت "الشخص

( تكرارات، ومن األمثلة 9( بواقع )20.0%وحظي "المواطنون" على المرتبة الثانية بنسبة )
 . (5)عليها حديث أجري مع "المواطن عبد القادر أبو شعبان" وهو بائع فواكه في مدينة غزة 

( تكرارات، 6( بواقع )13.3%مية" في المرتبة الثالثة، بنسبة )وجاءت "الشخصيات اإلعال
لمعرفة آرائهم في وظهرت جميعها في استفتاء صحفي مع مجموعة من اإلعالميين الرياضيين 

                                                           

 (.1( جمعة، األحمد: الرئيس طلب من كيري دعم المبادرة الفرنسية )ص 1)
( المشهراوي:عالء، رئيس مجلس اإليرادات في غزة: الشركات الكبرى ستخضع للقانون وال ضرائب جديدة 2)

 (. 25)ص 
 (.4وة، الكرسي المكتمل لفكر الغزالي ــ ــ مبادرة إلحياء الدروس العلمية في األقصى )ص ( أبو الحال3)
 (.3( العدم، أحد الناجين يروي لـ "القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة الحافلة )ص 4)
 (.11( الهجين، عبد القادر أبو شعبان عميد الباعة بميدان فلسطين )ص 5)
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وحصلت "الشخصيات االقتصادية" على المرتبة الرابعة بنسبة ، (1)مباراة الجزائر وفلسطين 
 ( تكرارات.5( بواقع )%11.2)

( 4( بواقع )8.9%صيات الفنية، واالجتماعية في المرتبة الخامسة بنسبة )وحلت الشخ
تكرارات ومن األمثلة على الشخصيات الفنية المعروفة "نسرين أبو لوز" وهي فنانة تشكيلية ولها 

، والفنانة "حنين حرارة" وهي رسامة أقيم لها معرض في المعهد الفرنسي عام (2)معارض في غزة 
لشخصيات االجتماعية، التي لها عالقة بالمجتمع ومشاكله وخدماته "محمد ، ومن ا(3) 2013

تحدث عن غياب المشاريع التطويرية في القرية ودور عليان"، رئيس مجلس قروي قرية بدرس 
وجاءت "الشخصيات السياسية" في المرتبة  ،(4)االحتالل اإلسرائيلي في مصادرة أراضي القرية 

( تكرارات، أما "الشخصيات االجتماعية والطبية " فحلتا في 3قع )%( بوا6.7السادسة، بنسبة )
ن، وجاءت "الشخصيات األدبية والثقافية والمتنوعة %( بواقع تكراري4.4المرتبة السابعة، بنسبة )

والشخصية األدبية التي  ،( بواقع  تكرارًا واحداً 2.2التخصص" في المرتبة الثامنة، بنسبة )
الكاتب والروائي الفلسطيني محمود شقير، تحدث فيه عن رواياته ة هي ظهرت أثناء فترة الدراس

، أما الشخصية التي عرفتها الصحيفة في الحديث من خالل أكثر من (5)وأعماله األدبية 
تخصص هي: "الطالبة في كلية الطب البشري" بجامعة القدس، والعبة الشطرنج في نادي 

 . (6)الزاوية الرياضي، أنوار البزور

ترصد الباحثة أي ظهور للشخصيات، الدينية، والتعليمية، أو أي شخصيات "أخرى"،  ولم
 أثناء فترة الدراسة.

 

 صحيفة فلسطين: -ج
( 41( بواقع )67.2%تصدرت "الشخصيات السياسية" وبجدارة المرتبة األولى بنسبة )

 تكرارًا.

                                                           

 (.5يون يثمنون الموقف التاريخي لشعب الجزائر )ص ( نصار، اإلعالميون الرياض1)
 (.8( البكري، الفنانة نسرين أبو لوز: تجسيد االبداع النسوي بنكهة التراث )ص 2)
 (.15( المظلوم، حنين حرارة: الرسم بمثابة روح وجمال وأنفاس منبعثة )ص 3)
 (.9شاريع التطويرية )ص ( سليمان، رئيس المجلس القروي: " بدرس" تعاني التهميش وغياب الم4)
 (.21( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية )ص 5)

 (.16)ص  الجعفري، العبة الشطرنج أنوار طبيبة بشرية وأستاذة دولية (6)
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( تكرارات، ومن 6) ( بواقع9.8%وحازت "الشخصيات الدينية" على المرتبة الثانية، بنسبة )
أمثلتها، الشيخ رائد صالح رئيس الحركة اإلسالمية في الداخل المحتل، ورئيس الهيئة اإلسالمية 

 والداعية عبد الباري خلة وغيرهم. (1)العليا في القدس المحتلة عكرمة صبري 
( تكرارات 4( بواقع )6.7%وجاءت "الشخصيات االقتصادية" في المرتبة الثالثة، بنسبة )

، (2)ومنها، مدير عام الشؤون اإلدارية والمالية في هيئة الزكاة الفلسطينية، رامي الخطيب 
ورئيس اللجنة االقتصادية في المجلس التشريعي، الدكتور عاطف عدوان تحدث فيه عن 

 . (3)المفاوضات المتعلقة بغاز غزة 
( تكرارات، 3اقع )( بو 4.9%وحلت "الشخصيات االجتماعية" في المرتبة الرابعة، بنسبة )

 .(4)ومنها رئيس بلدية رفح صبحي أبو رضوان 
( بواقع 3.3%وحصلت "الشخصيات الرياضية، والطبية" على المرتبة الخامسة، بنسبة )

 . (5)ن، ومن الشخصيات الرياضية، رئيس اتحاد كرة القدم، جبريل الرجوب تكراري
( 1.6%ي النسبة، التي بلغت )وتساوت "الشخصيات التعليمية، والفنية، والمواطنون" ف

تكرارًا واحدًا، والشخصية التعليمية هي، الدكتور مشير عامر، المحاضر بالجامعة بواقع 
، أما الشخصية الفنية فهو الرسام مهدي (6)الذي تحدث فيه عن تجربته في الغربة اإلسالمية، 

، والشخصية (7) يالجمل المتخصص في رسم آيات القرآن الكريم بالخط الكنعاني واألندلس
، ولم ترصد (8)الميدانية هي، زوجة األسير الخليلي ماهر الهشلمون التي روت حكاية زوجها 

 الباحثة أي ظهور للشخصيات " اإلعالمية، والثقافية، والمتنوعة، وأخرى" لم ترد في الجدول. 

 أوجه الشبه والختالف بين صحف الدراسة: .3
نوعية الشخصيات التي تم اجراء أحاديث صحفية اتفقت صحيفتا "القدس، وفلسطين" في 

معها، اذ اهتمتا بالشخصيات السياسية"، وبهذا اختلفتا مع صحيفة الحياة الجديدة التي أجرت 
أحاديث صحفية مع شخصيات سياسية في المرتبة السادسة، في حين اتفقت صحيفتا "القدس، 

                                                           

 (.2( المصري، صبري: تسهيالت االحتالل للفلسطينيين للصالة في األقصى كاذبة )ص 1)
 (.12ف مليون دوالر قيمة مشاريع هيئة الزكاة في رمضان )ص ( صرصور، الخطيب: نص2)
 (.3( سنونو، عدوان لـ "فلسطين": ال معلومات لدينا بشأن المفاوضات حول غاز غزة )ص 3)
 (.12( أبو نقيرة: رئيس بلدية رفح: رفح تشهد تنفيذ مشاريع تطويرية )ص 4)
 (. 23يفا للحفاظ على العالقة مع السعودية )ص ( صحيفة فلسطين، الرجوب يعترف: وافقنا على قرار الف5)
 (.19( أبو حية، د. عامر: القضية الفلسطينية جزء من صداقات الغربة )ص 6)
 (.20( الدلو: هدى، مشروع زان أونالين يتألأل بالخطوط العربية )ص 7)
 (.20-21( السكافي، ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبد )ص ص 8)
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الفنية" التي جاءت في المرتبة  والحياة الجديدة" في أجراء أحاديث صحفية مع "الشخصيات
الخامسة، أما الشخصيات الرياضية" فجاءت في المرتبة األولى في صحيفة "الحياة الجديدة"، 

 وفي المرتبة الرابعة في صحيفة القدس، وحلت خامسًا في صحيفة فلسطين.
أما المواطنون فكان لهم نصيب جيد من اهتمام صحيفة الحياة الجديدة فحلت في مرتبة 

 تقدمة "ثانيًا" بينما في صحيفتي "القدس، وفلسطين فحلت في المرتبة الخامسة.م
 

 ارتباط الشخصيات المتحدثة بموضوعات الحديث الصحفي: .ث
يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب درجة ارتباط الشخصيات المتحدثة بموضوعات 

 الحديث الصحفي في صحف الدراسة.
 يوضح درجة ارتباط الشخصية بموضوع الحديث (:8.3جدول )

 الصحيفة       
 درجة الرتباط

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 96.7 145 95.1 58 100 45 95.5 42 بدرجة كبيرة
 3.3 5 4.9 3 0.0 0 4.5 2 بدرجة محدودة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ل صلة لها
 100 *150 100 61 100 45 100 44 المجموع

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 
 التجاه العام لصحف الدراسة: .1

ارتبطت "الشخصيات المتحدثة" بموضوعات األحاديث الصحفية، بدرجة كبيرة جدًا 
محدودة، ولم تظهر أي شخصيات  ( تكرارًا، والنسبة الباقية بدرجة145( بواقع )96.7%بنسبة )

 ليست ذات صلة بموضوعات األحاديث الصحفية.
 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

حاز ارتباط الشخصية بموضوع الحديث "بدرجة كبيرة" على المرتبة األولى، بنسبة 
" في ( تكرارًا وجاء ارتباط الشخصية بموضوع الحديث " بدرجة محدودة42( بواقع )%95.5)

ن، ومنها، حديث أجري مع "المهندس ( بواقع تكراري4.5%المرتبة الثانية، وبفارق كبير، بنسبة )
مازن سنقرط" رئيس مجلس إدارة شركة القدس القابضة، تحدث فيه حول اقتصاد البلدة القديمة 

                                                           

 أكبر من عدد األحاديث الصحفية؛ لوجود أحاديث مع شخصين وأحاديث الجماعة. جاء عدد الشخصيات *
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 ، ولم تظهر في الصحيفة أي شخصيات متحدثة ال ترتبط(1)والحياة االجتماعية الصعبة فيها 
 بموضوع الحديث.

 صحيفة الحياة:  -ب
ارتبطت "الشخصيات المتحدثة" بموضوعات األحاديث الصحفية ارتباطًا كبيرًا في 

 (.100%الصحيفة وجاء االرتباط "بدرجة كبيرة" بنسبة )
 صحيفة فلسطين: -ج

جاء ارتباط الشخصيات المتحدثة بموضوعات األحاديث الصحفية "بدرجة كبيرة" في 
 ( تكرارًا.95.1%سبة )المرتبة األولى بن

وظهرت بعض الشخصيات المتحدثة التي ارتبطت بالموضوع "بدرجة محدودة" في المرتبة 
( تكرارات، ومن أمثلتها، أستاذ العلوم السياسية 3( بواقع )4.9%الثانية وبفارق كبير، بنسبة )

ي عبد القادر في جامعة قطر، الدكتور محمد المسفر، وقد أشرنا له سابقًا، والمفكر الفلسطين
 .(2)ياسين الذي تحدث عن تقييمه النتفاضة القدس، ودور السلطة الفلسطينية في قمعها 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة:
الشخصيات المتحدثة،  اتفقت صحف الدراسة الثالث في حرصها على ارتباط

( في الصحف 95%حاديث الصحفية، بدرجة كبيرة جدًا، حيث زادت عن )بموضوعات األ
 الثالث.

 اا: الجمهور المستهدف من األحاديث الصحفية:رابع
 يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب نوع الجمهور المستهدف من األحاديث الصحفية.

 
 

 يوضح نوع الجمهور المستهدف من األحاديث الصحفية (:9.3جدول ) 
 لصحيفةا       

 نوع الجمهور
 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس

 % ك % ك % ك % ك
 82.8 111 96.2 51 76.3 29 72.1 31 عام

 17.2 23 3.8 2 23.7 9 27.9 12 خاص
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

 

  
                                                           

( أبو الحالوة، المهندس مازن سنقرط لـ "القدس": المقدسيون سئموا الشعارات والنظريات والمدينة بحاجة لـ 1)
 (.17مليون دوالر سنويًا )ص  100

 (5يادة وطنية موحدة )ص( سنونو، مفكر فلسطيني يدعو الفصائل الى االتحاد تحت ق2)
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 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 الدراسة:التجاه العام لصحف  .1
استهدفت صحف الدراسة الثالث بأحاديثها الصحفية في المرتبة األولى "الجمهور العام"، 

( تكرارًا، فيما حصلت األحاديث الصحفية التي استهدفت 111( بواقع )82.8%وذلك بنسبة )
 ( تكرارًا.23( بواقع )17.2%"الجمهور الخاص" على المرتبة الثانية، بنسبة )

 لى انفراد:مستوى كل صحيفة ع .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا، 31( بواقع )72.1%حاز االهتمام "بالجمهور العام" على المرتبة األولى، بنسبة )
 من األحاديث الصحفية المنشورة.

( من األحاديث 27.9%وجاء االهتمام "بالجمهور الخاص" في المرتبة الثانية، بنسبة )
مديرة ومؤسسة دائرة أصدقاء وخريجي جامعة  الصحفية المنشورة ومن أمثلتها حديث أجري مع

، وآخر أجري مع (1)القدس، روال جادهللا، تحدثت خالله عن الهدف من تأسيس الدائرة وبرامجها 
 .(2)الدكتور مصطفي أبو صوي حول مبادرة "الكرسي المكتمل لدراسة فكر الغزالي ومنهجه 

 

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( 29( بواقع )76.3%ر العام" على المرتبة األولى، بنسبة )حاز أيضًا االهتمام "بالجمهو 

 تكرارًا، من األحاديث الصحفية المنشورة.

( 9( بواقع )23.7%وجاء االهتمام "بالجمهور الخاص" في المرتبة األولى، بنسبة )
تكرارات، ومن هذه األحاديث، ما أجري مع الرسامة "حنين حرارة" تحدثت عن موهبتها في 

وحديث آخر مع حارس شباب نادي الخليل، سائد أبو سليم ، (3) ر أسرتها في دعمهاالرسم، ودو 
 .(4)تحدث فيه عن تتويج الفريق بلقب دوري الوطنية موبايل 

 

 
                                                           

( أبو خضير، رئيسة الدائرة روال جادهللا: أصدقاء وخريجي جامعة القدس، مبادرة لجعل الجامعة مشعاًل 1)
 (.8يضيء سماء العاصمة )ص 

 (.4( أبو الحالوة، الكرسي المكتمل لفكر الغزالي ــ ــ مبادرة إلحياء الدروس العلمية في األقصى )ص 2)
 (.15ن حرارة: الرسم بمثابة روح وجمال وأنفاس منبعثة )ص ( المظلوم، حني3)
 (.3( عوض، أبو سليم: تتويج العميد للقب المحترفين جاء تلبية لمطلب الشهداء )ص 4)
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 صحيفة فلسطين: -ج
توجهت صحيفة بأغلب أحاديثها إلى "الجمهور العام" وجاء ذلك في المرتبة األولى، بنسبة 

 ( تكرارًا.51%( بواقع )96.2)

ن فقط من األحاديث تكراري( بواقع 3.8%يحظ "الجمهور الخاص" سوى بنسبة )لم 
الصحيفة المنشورة خالل فترة الدراسة، من أمثلتها حديث أجري مع الداعية الشيخ عمر نوفل 

 .(1)حول الخطاب الدعوى وأثره في تحفيز القلوب 

 أوجه الشبه والختالف بين صحف الدراسة:
ث، في اهتمامها "بالجمهور العام" في المرتبة األولى اتفقت صحف الدراسة الثال

"والجمهور الخاص"، بالمرتبة الثانية، رغم وجود تباين واضح بين صحيفتي القدس والحياة 
 الجديدة من جهة، وصحيفة فلسطين من جهة أخرى من حيث اهتمامها بكل نوع منها.

 

 

  

                                                           

 (.17( الشوبكي، نوفل: الخطاب الدعوى في رمضان تحفيزي يصل القلوب )ص 1)
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 المبحث الثاني
 في صحف الدراسة السمات العامة لشكل فن الحديث الصحفي

 

الكشف عن السمات العامة لشكل فن الحديث الصحفي، في يستهدف هذا المبحث 
مدى اهتمامها به وعدد األحاديث الصحفية في كل صحيفة، صحف الدراسة، من خالل معرفة 

محتويات األجزاء األساسية لهذا الفن، من عناوين، و وطرق إجراء الحديث،  وموقعه، وحجمه،
التيبوغرافية اليب كتابة الجسم، والخاتمة، والقوالب الفنية المستخدمة، والعناصر ومقدمات، وأس

 في صحف الدراسة.المستخدمة إلبرازه 

 أولا: مدى اهتمام صحف الدراسة بفن الحديث الصحفي:
 عدد األحاديث الصحفية بصحف الدراسة: -أ

 راسة الثالث.يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب عدد األحاديث الصحفية بصحف الد
 يوضح عدد األحاديث الصحفية  (:10.3جدول )

 % العدد الصحيفة
 39.5 53 فلسطين
 32.1 43 القدس

 28.4 38 الحياة الجديدة
 100 134 المجموع

 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:

تبة األولى من حيث عدد األحاديث الصحفية، بنسبة جاءت صحيفة فلسطين في المر 
( أما صحيفة 32.1%(، وحلت صحيفة القدس في المرتبة الثانية، بنسبة )39.5%بلغت )

 ( من مجموع األحاديث الصحفية.28.4%الحياة فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة )

 صحفية: اا األعداد الصحفية التي شملت أحاديث  -ب
                                                 .االعداد التي احتوت حديث صحفي والخالية منه ونسب تكرارات التالي الجدول يوضح

  



162 
 

 الصحفية األحاديث عدد العداد التي احتوت والتي خلت من يوضح (:11.3جدول ) 
 الصحيفة       

 العــــدد
 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس

 % ك % ك % ك % ك
 68.1 98 72.9 35 58.3 28 72.9 35 يوجد حديث

 31.9 46 27.1 13 41.7 20 27.1 13 ل يوجد حديث
 100 144 100 48 100 48 100 48 المجموع

 

 بدراسة بيانات الجدول السابق يتبن ما يلي:

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
األعداد الصحفية التي احتوت على حديث صحفي على المرتبة األولى بنسبة  حظيت

( 48( عددًا بواقع )144( من مجموع األعداد التي خضعت للتحليل، والبالغ عددها )%68.1)
( من األعداد 31.9%عددًا لكل صحيفة من صحف الدراسة الثالث، أثناء فترة الدراسة، مقابل )

 خلت من أي حديث صحفي.

 وى كل صحيفة على انفراد:مست .2
 صحيفة القدس: -أ

حازت األعداد الصحفية التي يوجد فيها حديث صحفي على المرتبة األولى بنسبة 
( من األعداد والصحفية قد خلت من 27.1%( تكرارًا، مقابل ما نسبته )35( بواقع )%72.9)

 ( تكرارًا.13حديث صحفي بواقع )

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
صحفية التي احتوت عن حديث صحفي في المرتبة األولى بنسبة جاءت األعداد ال

( من األعداد الصحفية قد خلت من 41.7%( تكرارًا، مقابل ما نسبته )28( بواقع )%58.3)
 ( تكرارًا.20حديث صحفي بواقع )

 صحيفة فلسطين: -ج
جاءت األعداد الصحفية التي احتوت على حديث صحفي في المرتبة األولى بنسبة 

( من األعداد الصحفية قد خلت من 27.1%( تكرارًا، مقابل ما نسبته )35بواقع )( %72.9)
 ( تكرارًا.13حديث صحفي بواقع )
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 أوجه الشبه والختالف بين صحف الدراسة: .3
اتفق االتجاه العام لصحف الدراسة، مع اتجاه كل صحيفة من حيث عدد األعداد التي 

ي النسب التي جاءت مرتفعة ومتساوية في احتوت حديث صحفي لكن بدا االختالف واضح ف
صحيفتي )القدس وفلسطين(، في حين أن نسبة األعداد في صحيفة الحياة الجديدة والتي خلت 

( بواقع 41.6%من حديث صحفي جاءت مرتفعة مقارنة بالصحيفتين السابقتين حيث بلغت )
ءت شاملة أعداد صحيفة ( تكرارًا، مع العلم أن نسبة األعداد التي احتوت حديث صحفي جا20)

الحياة الجديدة اليومية باإلضافة إلى المالحق الثالثة الصادرة أسبوعيًا أيام األحد، والثالثاء، 
 والخميس. 

 اا: موقع الحديث الصحفي وحجمه:نيثا
 :موقع الحديث الصحفي -أ

 نسب موقع الحديث الصحفي في صحف الدراسة.يوضح الجدول التالي تكرارات و 
 

 يوضح موقع الحديث الصحفي (:12.3جدول )

 الصحيفة       
 موقع الحديث 

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

صفحة 
 داخلية

غير مشار له 
 80.2 81 60.8 31 100 14 100 36 1ص

 19.8 20 39.2 20 0.0 0 0.0 0 1مشار له ص
 75.4 101 96.2 51 36.8 14 83.7 36 المجموع الكلي

 6.7 9 3.8 2 0.0 0 16.3 7 صفحة أولى مع بقية
 17.9 24 0.0 0 63.2 24 0.0 0 ملحق

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 صفحة أخيرة
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 ه العام لصحف الدراسة:التجا .1
وقعت األحاديث الصحفية في صحف الدراسة في "الصفحات الداخلية" بنسبة 

( من األحاديث في "ملحق 17.9%( تكرارًا، وجاء ما بلغ نسبته )101(، بواقع )%75.4)
( تكرارًا، وبلغ نسبة األحاديث التي وقعت في "الصفحة األولى مع بقية"، 24الصحيفة" بواقع )

 ( تكرارات، ولم تظهر أي أحاديث صحفية في الصفحة األخيرة.9بواقع ) (%6.7)
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وبالنسبة لألحاديث الصحفية في الصفحات الداخلية، فلم يتم اإلشارة لها في الصفحة 
(، أما األحاديث التي تم اإلشارة لها في الصفحة األولى فنسبتها 80.2%األولى، بنسبة )

 فلسطين فقط. %( وتلك سمة اقتصرت على صحيفة 19.8)

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

تركزت أغلب األحاديث الصحفية في الصفحات الداخلية وذلك في المرتبة األولى، بنسبة 
( تكرارًا، ولم تشير الصحيفة ألحاديثها في الصفحات الداخلية في 36( بواقع )%83.7)

 الصفحة األولى على اإلطالق.
ية في "الصفحة األولى مع بقية" في المرتبة الثانية، بنسبة وجاءت األحاديث الصحف

( تكرارات ومن األمثلة عليها، حديث أجري مع مسئول ملف العالقات 7( بواقع )%16.3)
العربية في حركة حماس أسامة حمدان بعنوان "أسامة حمدان: نأمل بأن تحقق لقاءات الدوحة 

 فية في "الصفحة األخيرة".  ، ولم تظهر أحاديث الصح(1)استعادة الوحدة" 

 صحيفة الحياة الجديدة:  -ب
وقعت معظم األحاديث الصحفية "في مالحق الصحيفة": ملحق الحياة الرياضية، ملحق 

( تكرارًا، وجاءت األحاديث في 24( بواقع )63.2%حياة وسوق، ملحق استراحة الحياة، بنسبة )
( تكرارًا، ولم تشير الصحيفة 14( بواقع )36.8%الصفحات الداخلية" في المرتبة الثانية بنسبة )

لها في "الصفحة األولى" على اإلطالق، ولم تقع أي أحاديث في "الصفحة األولى مع بقية"، أو 
 في "الصفحة األخيرة".

 صحيفة فلسطين: -ج
( 51(، بواقع )96.2%وقعت غالبية األحاديث الصحفية في "الصفحات الداخلية" بنسبة )

( تكرارًا، مقابل 20( بواقع )39.2%ة لها في الصفحة األولى، بنسبة )تكرارًا، وتم اإلشار 
 ( تكرارًا.31( "لم يتم اإلشارة لها في الصفحة األولى بواقع )%60.8)

وجاءت األحاديث الصحفية "في الصفحة األولى مع بقية" في المرتبة الثانية، بنسبة 
فقط، ومنها حديث أجري مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور ن ( بواقع تكراري%3.8)

                                                           

 (.25(، )ص 1ة استعادة الوحدة )ص ( صحيفة القدس: أسامة حمدان: نأمل بأن تحقق لقاءات الدوح1)
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، ولم تظهر (1)نبيل شعت بعنوان "شعت لـ "فلسطين": االحتالل يهدد بوقف تحويل األموال" 
 أحاديث صحفية في "الصفحة األخيرة".

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
ديث الصحفي" واتفق بعضها في وقع "الحبدا االختالف واضح بين صحف الدراسة في م

متعددة أهمها،  صحيفتا "القدس وفلسطين" في نواح   أخرى، حيث اتفقت واختلف في نواح   نواح  
وجود أغلب أحاديثها في "الصفحات الداخلية" في المرتبة األولى، وتفردت صحيفة فلسطين في 

من أحاديثها وفي المرتبة الثانية سمة "اإلشارة للحديث في الصفحة األولى"، وكذلك وجود عدد 
 في "الصفحة األولى مع بقية".

انفردت "صحيفة الحياة الجديدة" بوجود أغلب أحاديثها في "مالحق الصحيفة" الثالثة، في 
المرتبة األولى، ولم تقع أحاديث صحفية في صحف الدراسة الثالث في "الصفحة األخيرة" على 

 االطالق.

 حجم الحديث الصحفي: -ب 
يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب أحجام األحاديث الصحفية في صحف الدراسة ما 

 بين أحاديث قصيرة، ومتوسطة الطول، وطويلة، وطويلة جدًا. 
 

 يوضح حجم الحديث الصحفي (:13.3جدول )

 الصحيفة       
 حجم الحديث    

 التجاه العام فلسطين لجديدةالحياة ا القدس
 % ك % ك % ك % ك

 28.4 38 26.4 14 57.9 22 4.7 2 طويل جداا 
 24.6 33 20.8 11 5.3 2 46.5 20 قصير
 24.6 33 24.5 13 13.1 5 34.9 15 متوسط
 22.4 30 28.3 15 23.7 9 13.9 6 طويل

 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

 

  

                                                           

 (.27(، ص )1( اليعقوبي، شعت لـ "فلسطين": االحتالل يهدد بوفق تحويل األموال وتجزئة الضفة )ص 1)
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 -دول السابق يتبين ما يلي: بدراسة بيانات الج

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( بواقع 28.4%حازت األحاديث الصحفية "الطويلة جدًا" على المرتبة األولى، بنسبة )

( تكرارًا، وفي المرتبة الثانية وبنسبة قريبة من األولى، جاءت "األحاديث القصيرة، 38)
ارًا، وحصلت "األحاديث الطويلة" على ( تكر 33( بواقع )24.6%والمتوسطة" حيث بلغت )

( تكرارًا، وهذا يعني أن النسب بين أحجام األحاديث 30( بواقع )22.4%المرتبة الثالثة، بنسبة )
 كانت متقاربة، وذلك في االتجاه العام لكن على مستوى كل صحيفة فاألمر مختلف. 

 

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 

 صحيفة القدس: -أ
( في المرتبة األولى 2سم 300صحفية من الحجم "القصير" )أقل من جاءت األحاديث ال

( تكرارًا ومن أمثلتها حديث أجري مع البرفسور أسعد غانم 20( بواقع )46.5%بنسبة )
المحاضر في جامعة حيفا بعنوان: "البرفسور أسعد غانم: الفلسطينيون في حالة غضب حقيقي 

 (.2سم 182غ حجم هذا الحديث )، وبل(1)وقيادات اليمين ال تؤمن بالحوار 

( 2سم 500ـــــــ أقل من  300وحصلت األحاديث الصحفية من الحجم "المتوسط"، )من 
( تكرارًا ومن أمثلتها، حديث أجري مع مسؤول 15) ( بواقع34.9%على المرتبة الثانية، بنسبة )

قليص عدد ملف القدس في دائرة شؤون المفاوضات فؤاد الحالق بعنوان "هدف إسرائيل ت
 (.2سم 395، وبلغ حجم هذا الحديث )(2)المقدسيين وتوسيع المستوطنات" 

( في 2سم 700ـــــــ أقل من  500وحلت األحاديث الصحفية من الحجم "الطويل"، )من 
( تكرارات، ومن أمثلتها حديث أجري مع مسؤول ملف 6( بواقع )13.9%المرتبة الثالثة، بنسبة )

ركة حماس أسامة حمدان، بعنوان: أسامة حمدان: نأمل بأن تحقق العالقات العربية في ح
 (.2سم 684، وبلغ حجم هذا الحديث )(3)لقادات الدوحة استعادة الوحدة 

  

                                                           

( أبو الحالوة، البرفسور أسعد غانم: الفلسطينيون في حالة غضب حقيقي وقيادات اليمين ال تؤمن بالحوار 1)
 (.8)ص 

 (.6ل تقليص عدد المقدسيين وتوسيع المستوطنات )ص ( أبو الحالوة، هدف إسرائي2)
 (.25(، )ص 1صحيفة القدس: أسامة حمدان: نأمل بأن تحقق لقاءات الدوحة استعادة الوحدة )ص  (3)
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فأكثر( في المرتبة  700وجاءت األحاديث الصحفية من "الحجم الطويل جدًا" )من 
ع النائب المقدسي أحمد ن فقط، وأحدهما حديث أجري متكراري( بواقع 4.7%الرابعة، بنسبة )

، والثاني أجري مع الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (1) عطون 
، حيث بلغ (2)الفلسطينية تحدث فيه عن "تفاصيل ما تشهده أروقة صنع القرار الفلسطيني" 

 ( أي ما يقارب ثلثي الصفحة.2سم 1444حوالي )
 

 

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
 

( 57.9%حازت األحاديث الصحفية من الحجم "الطويل جدًا" على المرتبة األولى بنسبة )
( تكرارًا، ومنها حديث أجري مع الكاتب والروائي الفلسطيني محمود شقير بعنوان: 22بواقع )

 (.2سم 1370، حيث بلغ حجمه )(3)الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية 
 

( 23.7%الحجم "الطويل" في المرتبة الثانية، بنسبة ) وجاءت األحاديث الصحفية من
( تكرارات، ومنها حديث أجري مع رئيس مجلس قروي بدرس، محمد عليان، بعنوان 9بواقع )

 (.2سم 635، وبلغ حجمه )(4)"بدرس تعاني من التهميش وغياب المشاريع التطويرية 
 

( 13.1%الثالثة، بنسبة ) وحصلت األحاديث الصحفية من الحجم "المتوسط" على المرتبة
( تكرارات، منها حديث أجري مع حارس شباب الخليل سائد أبو سليم، بعنوان " أبو 5بواقع )

 (. 2سم 435، وبلغ حجمه )(5)سليم: تتويج العميد بلقب المحترفين جاء تلبية لمطلب الشهداء 
 

 بواقع (5.3%ولم تحصد األحاديث الصحفية من الحجم " القصير" سوى ما نسبته )
في المرتبة الرابعة، ومنها حديث أجري مع الدكتور محمد الراعي االستشاري في  ،تكراران فقط

مركز البحوث ودراسات األرض واإلنسان، بعنوان "مشروع للمزارعين لتعزيز سبل العيش في 
 (.2سم 287، وبلغ حجمه )(6)المجتمعات المحلية 

 

                                                           

( أبو خضير، النائب المقدسي أحمد عطوان: المصالحة ضرورة شرعية قبل كونها مصلحة وطنية )ص 1)
14.) 

 (.10ت لـ "القدس": سندرس تعليق االعتراف بإسرائيل" )ص ( أبو لبدة وسرحان، د. عريقا2)
 (.21( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية )ص 3)
 (.9( سليمان، رئيس المجلس القروي: " بدرس" تعاني التهميش وغياب المشاريع التطويرية )ص 4)
 (.3ء تلبية لمطلب الشهداء )ص ( عوض، أبو سليم: تتويج العميد للقب المحترفين جا5)
 (.18( أبو رزق، مشروع للمزارعين لتعزيز سبل العيش في المجتمعات المحلية )ص 6)



168 
 

 صحيفة فلسطين:-ج 
 

( 28.3%من الحجم "الطويل" في المرتبة األولى، بنسبة ) جاءت األحاديث الصحفية
( تكرارًا، ومنها حديث أجري مع المحاضر بالجامعة اإلسالمية، الدكتور مشير عامر، 15بواقع )

 (.2سم 695، حيث بلغ حجمه )(1)بعنوان: " القضية الفلسطينية جزء من صداقات الغربة 
 

 

ل جدًا" على المرتبة الثانية، بنسبة وحصلت األحاديث الصحفية من الحجم "الطوي
( تكرارًا، ومنها حديث أجري زوجة األسير الخليلي ماهر الهشلمون التي 13( بواقع )%28.3)

، وقد جاء الحديث على صفحتين كاملتين، وجاءت األحاديث الصحفية (2)روت حكاية زوجها 
 ( تكرارًا.11( بواقع )20.8%من الحجم "القصير" في المرتبة الرابعة بنسبة )

 
 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
 
 

اختلفت صحف الدراسة الثالث في المساحة التي خصصتها لألحاديث الصحفية وبدا 
ذلك في اختالف األحجام التي شغلتها األحاديث، فجاءت األحاديث" الطويلة جدًا" في المرتبة 

انية في صحيفة فلسطين، والمرتبة الرابعة في األولى في صحيفة الحياة الجديدة، والمرتبة الث
 صحيفة القدس.

 

واتفقت صحيفتا "الحياة الجديدة وفلسطين" في اهتمامها باألحاديث الصحفية "المتوسطة 
الطويلة" فجاءت في المرتبة الثالثة في حين جاءت في المرتبة الثانيةـ في صحيفة القدس، وجاء 

سطين" باألحاديث "القصيرة" في المرتبة الرابعة، في حين اهتمام صحيفتي "الحياة الجديدة، وفل
 برز وبشكل كبير اهتمام صحيفة القدس باألحاديث القصيرة التي حلت في المرتبة األولى.

 

 : طرق إجراء الحديث الصحفي مع الشخصيات المتحدثة:ثالثاا 
راء يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب الطرق التي استخدمتها صحف الدراسة إلج

 :األحاديث الصحفية مع الشخصيات المتحدثة
  

                                                           

 (.19( أبو حية، د. عامر: القضية الفلسطينية جزء من صداقات الغربة )ص 1)
 (.20-21( السكافي، ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبد )ص ص 2)



169 
 

 يوضح األحاديث الصحفية وفقاا لطرق إجرائها مع الشخصيات المتحدثة (:14.3جدول )

 الصحيفة       
 طريقة اإلجراء

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 79.1 106 64.2 34 84.2 32 93.0 40 حديث مباشر
 13.4 18 32.1 17 2.6 1 0.0 0 حديث تلفوني

 6.0 8 3.7 2 13.2 5 2.3 1 حديث المؤتمرات
 1.5 2 0.0 0 0.0 0 4.7 2 حديث إلكتروني

 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع
 

  -بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي: 

 ه العام لصحف الدراسة:التجا .1
أجرت صحف الدراسة الثالث غالبية أحاديثها الصحفية "مباشرة" وجهًا لوجه، فجاء 

( تكرارات، وحصل "الحديث 106( بواقع )79.1%"الحديث المباشر" في المرتبة األولى بنسبة )
مؤتمرات" ( تكرارًا، وحل "حديث ال18( بواقع )13.4%التلفوني" على المرتبة الثانية، بنسبة )

( تكرارات، وفي المرتبة الرابعة "الحديث اإللكتروني" بنسبة 8( بواقع )6.0%ثالثًا، بنسبة )
 ن فقط. تكراريقع ( بوا%1.5)

 

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا، تاله 40( بواقع )93.0%تصدر "الحديث المباشر" المرتبة األولى، بنسبة )
ن، ومن ذلك حديث ( بواقع تكراري4.7%ني في المرتبة الثانية، بنسبة )"الحديث اإللكترو 

أما ، (1)إلكتروني أجري مع الفنان األردني "متعب الصقار" عبر موقع الصحيفة اإللكترونية 
، ومن ( بواقع تكرارًا واحداً 2.3%"حديث المؤتمرات" فقد حصل على المرتبة الثالثة بنسبة )

ع األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي "إياد مدني" على هامش األمثلة عليه حديث أجري م
 لم يظهر "الحديث التلفوني" في الصحيفة المذكورة. ، و (2) مؤتمر صحفي

 

                                                           

 (.3الصقار لـ "القدس": أغني للهبة الشعبية وأدعو جميع الفنانين للغناء لها )ص ( العدم، الفنان متعب 1)
 (.2( أبو خضير، مدني لـ "القدس": مشروع قرار إسالمي حول القدس واألقصى قيد الدراسة )ص 2)
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 صحيفة الحياة الجديدة:  -ب
( تكرارًا، وجاء 32( بواقع )84.2%تصدر "الحديث المباشر" المرتبة األولى، بنسبة )

 ( تكرارات.5( بواقع )13.2%ثانية، بنسبة )"حديث المؤتمرات" في المرتبة ال

تكرارًا واحدًا، وهو حديث أجري مع ( بواقع 2.6%وحل "الحديث التلفوني" ثالثًا، بنسبة )
أما "الحديث ، (1)المحترف الفلسطيني الجنسية والمقيم في والية تشيلي األمريكية ياسر إسالمي 

 اإللكتروني" فلم يظهر في الصحيفة المذكورة.

 فة فلسطين:صحي  -ج
( تكرارًا، وحاز 34( بواقع )64.1%تصدر "الحديث المباشر" المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا ومن األمثلة عليه 17( بواقع )32.1%"الحديث التلفوني" على المرتبة الثانية، بنسبة )
، (2)حديث أجري مع غازي الحسيني، النجل األصغر للمجاهد الشهيد عبد القادر الحسيني 

 .ن فقط( بواقع تكراري3.8%جاء "حديث المؤتمرات" في المرتبة الثالثة بنسبة )و 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
اتفقت صحف الدراسة الثالث في اهتمامها "بالحديث المباشر" إلجراء أحاديثها الصحفية 

اضح "بحديث فجاء في المرتبة األولى، أما صحيفتا القدس وفلسطين فبدا اهتمامهما و 
المؤتمرات"، حيث جاء في المرتبة الثالثة. واختلفت صحف الدراسة الثالث في اهتمامها 

( في صحيفة فلسطين، وفي المرتبة 32.1%"بالحديث التلفوني" فجاء في المرتبة الثانية بنسبة )
 ( في صحيفة الحياة الجديدة، في حين لم يظهر في صحيفة القدس التي2.6%الثالثة بنسبة )

( في حين 4.7%انفردت باهتمامها "بالحديث اإللكتروني" الذي ظهر في المرتبة الثانية، بنسبة )
 لم يظهر في الصحيفتين األخيرتين.

 

 : األجزاء األساسية لفن الحديث الصحفي:رابعاا 
 وتتضمن العناوين، المقدمة، أساليب صياغة الجسم، والخاتمة.

 العناوين في الحديث الصحفي: -أ
 :عناوين وفق التصنيف الوظيفيأنواع ال .1

  

                                                           

 (.2( زهران، المحترف الفلسطيني في تشيلي ياسر إسالمي: اللعب لمنتخب فلسطين فخر لي )ص 1)
 (.15ني، نجل "عبد القادر الحسيني" وحكاية رمضان الذي تفوح منه رائحة الجهاد )ص ( العوي2)
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  :يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب أنواع العناوين وفقاا للتصنيف الوظيفي
 

 يوضح التصنيف الوظيفي للعناوين  (:15.3جدول )

 الصحيفة       
 العناوين وظيفياا  

 تجاه العامال  فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

ر 
ـــي

يســ
ئ

 

 81.3 109 73.6 39 71.1 27 100 43 ممتد
 18.7 25 26.4 14 28.9 11 0.0 0 عريض
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 مانشيت
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 عمودي

 48.9 134 45.3 53 55.1 38 48.9 43 المجموع
 32.9 90 32.5 38 29.0 20 36.4 32 تمهيدي
 11.3 31 15.4 18 5.8 4 4.5 9 فقرات
 6.9 19 6.8 8 10.1 7 10.2 4 ثانوي 

 100 *274 100 117 100 69 100 88 المجموع الكلي
 

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( 48.9%صد نسبة )من الطبيعي أن يأتي "العنوان الرئيسي" في المرتبة األولى حيث ح

( تكرارًا وهو عدد األحاديث الصحفية في الصحف الثالث، وجاءت "أشكال العنوان 134بواقع )
الرئيسي" في صحف الدراسة بدرجات متفاوتة حيث حاز "العنوان الممتد" على المرتبة األولى، 

تكرارًا بواقع ( 18.7%( تكرارًا، تاله " العنوان العريض"، بنسبة )109( بواقع )81.3%بنسبة )
 ( تكرارًا، أما المانشت، والعنوان العمودي فلم يظهرا في صحف الدراسة على اإلطالق.25)

( 90( بواقع )32.9%وجاء "العنوان التمهيدي" في المرتبة الثانية بعد الرئيسي، بنسبة )
خامسًا، ( تكرارًا، ثم حل 31( بواقع )11.3%تكرارًا، تاله "عناوين الفقرات" رابعًا وبنسبة )

 ( تكرارًا. 19( بواقع )6.9%"العنوان الثانوي" بنسبة )

 

 

                                                           

جاءت العناوين بعدد أكبر من عدد األحاديث الصحفية، وذلك ألن الحديث الصحفي الواحد يحتوي على  *
 أكثر من نوع من العناوين المذكورة.
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 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 

 صحيفة القدس: -أ
ظهر "العنوان الرئيسي" في صحيفة القدس بشكل واحد وهو "العنوان الممتد"، بنسبة 

اء في ( تكرارًا وهو عدد األحاديث بالصحيفة، أما "العنوان التمهيدي" فج43( بواقع )%100)
( تكرارًا، في حين حصلت "عناوين 32( بواقع )36.4%المرتبة الثانية بعد الرئيسي، بنسبة )
( تكرارات، وحل "العنوان الثانوي" في 9( بواقع )10.2%الفقرات" على المرتبة الثالثة بنسبة )

 ( تكرارات.4( بواقع )4.5%المرتبة الرابعة، بنسبة )

األنواع السابقة معًا، حديث أجري مع النائب ومن األحاديث الصحفية التي جمعت 
المقدسي أحمد عطوان، بعنوان: النائب المقدسي أحمد عطوان: المصالحة ضرورة شرعية قبل 

 . (1)كونها مصلحة وطنية 

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
جاء "العنوان الرئيسي" بأشكال عديدة، فقد حاز "العنوان الممتد" على المرتبة األولى، 

( 11( بواقع )29.0( تكرارًا، تاله مباشرة "العنوان العريض" بنسبة )27( بواقع )71.1%بنسبة )
 تكرارًا، أما "المانشت"، والعنوان العمود فلم يظهرا في الصحيفة خالل فترة الدراسة.

( 20( بواقع )28.9%وحاز "العنوان التمهيدي" على المرتبة الثانية بعد "الرئيسي" بنسبة )
( تكرارات، أما "عناوين 7( بواقع )10.1%عنوان الثانوي" على المرتبة الثالثة، بنسبة )"التكرارًا، و

 ( تكرارات.4( بواقع )5.8%الفقرات" حلت رابعًا، بنسبة )
ومن األحاديث التي جمعت األنواع السابقة معًا في الصحيفة حديث أجري مع الكاتب 

 .(2)ن رواياته وأعماله األدبية والروائي الفلسطيني الدكتور محمد شقير تحدث فيه ع

 صحيفة فلسطين: -ج
جاء " العنوان الرئيسي" بأشكال عديدة، فقد حاز "العنوان الممتد" على المرتبة األولى، 

( بواقع 26.4%( تكرارًا، تاله مباشرة "العنوان العريض" بنسبة )39( بواقع )73.6%بنسبة )
 لم يظهرا في الصحيفة خالل فترة الدراسة.( تكرارًا، أما "المانشت والعنوان العمودي" ف14)

                                                           

ة شرعية قبل كونها مصلحة وطنية )ص ( أبو خضير، النائب المقدسي أحمد عطوان: المصالحة ضرور 1)
14.) 

 (.21( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية )ص 2)
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( تكرارًا، 38( بواقع )32.5%وحاز "العنوان التمهيدي" على المرتبة الثانية بعد الرئيسي، بنسبة )
( تكرارًا، وحل "العنوان 18( بواقع )15.4%وجاءت "عناوين الفقرات" في المرتبة الثالثة، بنسبة )

ومن األحاديث التي جمعت "األنواع السابقة  ،( تكرارات8)( بواقع 6.8%الثانوي" رابعًا، بنسبة )
 . (1) معًا"، حديث أجري مع الدكتور محمد المسفر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر

 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
اعتمدت صحف الدراسة الثالث على العنوان الممتد كشكل من أشكال العنوان الرئيسي، 

ي المرتبة األولى، وعلى "العنوان العريض" في المرتبة الثانية، واهتمت كذلك "بالعنوان وذلك ف
وبدا واضحًا اهتمام صحيفتي "القدس وفلسطين"  ،التمهيدي" الذي حل "ثانيًا" بعد الرئيسي

"بعناوين الفقرات" حيث جاءت في المرتبة الثالثة، وبالعنوان الثانوي" الذي جاء في المرتبة 
 ة في الصحيفتين.الرابع

 

 :التحريري  التصنيف وفق العناوين أنواع .2
 

 يوضح الجدول التالي نسب وتكرار أنواع العناوين حسب التصنيف التحريري:
 يوضح التصنيف التحريري للعناوين (:16.3جدول )

 الصحيفة       
 العناوين تحريرياا 

 التجاه العام فلسطين اة الجديدةالحي القدس
 % ك % ك % ك % ك

 67.2 90 71.7 38 44.8 17 81.4 35 جملة مقتبسة
 22.5 30 20.7 11 31.6 12 16.3 7 الملخص
 4.5 6 3.8 2 10.5 4 0.0 0 الطريف
 2.2 3 0.0 0 7.9 3 0.0 0 الموضح
 1.5 2 1.9 1 2.6 1 0.0 0 المتفجر
 0.7 1 1.9 1 0.0 0 0.0 0 التساؤل

 0.7 1 0.0 0 2.6 1 0.0 0 أكثر من نوع
 0.7 1 0.0 0 0.0 0 2.3 1 الوصفي
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

 

  

                                                           

 (.3( سنونو، المسفر لـ "فلسطين": حراك مشعل في الخارج ضرورة وطنية لها ثمارها )ص 1)
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 -بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( تكرارًا، 90)( بواقع 67.2%تصدر "عنوان الجملة المقتبسة" المرتبة األولى، بنسبة )

( تكرارًا، وحل "العنوان 30( بواقع )22.5%وجاء "العنوان الملخص" في المرتبة الثانية، بنسبة )
( تكرارات، وحصل "العنوان المتفجر، 6( بواقع )4.5%الطريف" في المرتبة الثالثة، بنسبة )

فيما جاء "عنوان ( تكرارات، 3( بواقع )2.2%والعنوان الموضح" على المرتبة الرابعة، بنسبة )
تكرارًا ( بواقع 0.7%في المرتبة الخامسة، بنسبة )أكثر من نوع" و"العنوان الوصفي" التساؤل، و 
 واحدًا فقط.

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 

 صحيفة القدس: -أ
( تكرارًا، 35( بواقع )81.4%حاز "عنوان الجملة المقتبسة" على المرتبة األولى، بنسبة )

بعنوان، عريقات لــ "القدس": النكبة ليست مجرد يوم فشعبنا منذ أكثر من ومن أمثلته، حديث 
 .(1)عامًا يتعرض للعدوان  68

 

( تكرارات، ومن 7( بواقع )16.3%واحتل "العنوان الملخص" المرتبة الثانية، بنسبة )
أمثلته، حديث بعنوان، أبو يوسف يدعو إلى رسم استراتيجية وطنية تقوم على التمسك 

بت، وقد أجري مع الدكتور واصف أبو يوسف األمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية بالثوا
 . (2)وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية 

 

تكرارًا واحدًا، وجاء ( بواقع 2.3%وجاء "العنوان الوصفي" في المرتبة الثالثة، بنسبة )
سعد دوابشة بعنوان: نيران المستوطنين ال خالل حديث أجري مع "نصر دوابشة" شقيق الشهيد 

، ولم تحرر الصحيفة العنوان الرئيسي بأي أشكال (3)تزال مشتعلة في صدور عائلة دوابشة 
 أخرى بخالف المذكورة.

 

 
 

                                                           

 (. 2رض للعدوان )ص عامًا يتع68عمار، عريقات: النكبة ليست مجرد يوم فشعبنا منذ أكثر من  (1)
 (.7( صحيفة القدس، أبو يوسف: يجب رسم استراتيجية وطنية تقوم على التمسك بالثوابت الوطنية )ص 2)
 (.29( الكتوت، نيران المستوطنين ال تزال مشتعلة في صدور عائلة دوابشة )ص 3)
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 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( 17(، بواقع )44.8%حاز "عنوان الجملة المقتبسة" على المرتبة األولى، بنسبة )

لته حديث بعنوان، عواد: الصحة خفضت فاتورة التحويالت الطبية، وقد أجري تكرارًا، ومن أمث
 .(1)مع الدكتور جواد عواد، وزير الصحة الفلسطينية 

( تكرارًا، ومن 12( بواقع )31.6%وجاء "العنوان الملخص" في المرتبة الثانية، بنسبة )
لمكافحة الفقر بفلسطين، وقد أمثلته حديث بعنوان، جهود عربية وإسالمية حثيثة إلنشاء وقفية 

، (2) أجري مع الوكيل المساعد للتنمية اإلدارية والتخطيط بوزارة التنمية االجتماعية، داوود الديك
( تكرارات، ومن أمثلته 4( بواقع )10.5%وحل "العنوان الطريف" في المرتبة الثالثة، بنسبة )

ن فلسطين، وآخر بعنوان، إسماعيل حديث بعنوان، عبد القادر أبو شعبان عميد الباعة بميدا
 .(3)األيوبي، خمسون عامًا في بيع الكالم 

( تكرارات، 3( بواقع )7.9%وحصل "العنوان الموضح" على المرتبة الرابعة، بنسبة )
نبعًا فقط  17تجمعًا سكنيًا فلسطينًا لم تصله شبكات المياه و  "22ومن أمثلته حديث بعنوان، 

  .(4) مياهها صالحة للشرب

( بواقع تكرارًا واحدًا، 2.6%وجاء "العنوان المتفجر، وأكثر من نوع" في المرتبة الخامسة، بنسبة )
ومن األمثلة على العنوان المتفجر، حديث بعنوان، الشهيد معتز قاسم لم تحتفل والدته بزواجه 

 . (5)فزغردت يوم استشهاده 

 صحيفة فلسطين: -ج
( تكرارًا، 38( بواقع )71.7%تبة األولى، بنسبة )حاز عنوان "الجملة المقتبسة" على المر 

ومن األمثلة عليه حديث بعنوان، البردويل لــ "فلسطين": مواقف فتح المتضاربة أغلقت مجال 
 . (6)عودة وفدها إلى الدوحة 

                                                           

 (.6مليون شيكل )ص  15( أبو غوش والبرغوثي، عواد: الصحة خفضت فاتورة التمويالت الطبية بنحو 1)
( سليمان، برأسمال مقداره مليار دوالر، جهود عربية وإسالمية إلنشاء وقضية لمكافحة الفقر بفلسطين )ص 2)
4.) 
 (.5( سهمود، إسماعيل األيوبي خمسون عامًا في بيع الكالم )ص 3)
 (.11تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا لم تصلها شبكات المياه بعد )ص  22( أبو كامش، غنيم: 4)
 (.5( جويحان، الشهيد معتز قاسم لم تحتفل والدته بزواجه فزغردت يوم استشهاده )ص 5)
 (. 3( المصري، البردويل: مواقف فتح المتضاربة أغلقت مجال عودة وفدها إلى الدوحة )ص 6)
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( تكرارًا، ومن 11( بواقع )20.7%وجاء "العنوان الملخص" في المرتبة الثانية، بنسبة )
بعنوان، قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة ويؤكد أهمية األمثلة عليه حديث 

 .(1)إقامة ميناء بغزة، وقد أجري مع نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني تيسير قبعة 
( تكرارات، ومن 3( بواقع )3.8%وحصل "العنوان الطريف" على المرتبة الثالثة، وبنسبة )

 .(2)يسعون لنقل القدس إلى دول العالم أمثلته حديث بعنوان، خمسة شبان 

تكرارًا واحدًا،  ( بواقع1.9%وحل "العنوان التساؤل، والمتفجر"، في المرتبة الرابعة بنسبة )
ومن األمثلة على العنوان التساؤل، حديث بعنوان، ما الضوابط الشرعية النكشاف العورات عند 

بعنوان: ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبدًا ، أما "المتفجر" فحديث (3)المريضة أمام المعالج؟ 
 ولم تحرر الصحيفة عناوين "وصفية، وموضحة، وأكثر من نوع". ،(4)اضافيًا في األسر

 

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
تبسة" اتفقت صحف الدراسة الثالث في تركيزها على تحرير العنوان الرئيسي بطريقة "الجملة المق

العنوان الملخص" في المرتبة الثانية، وحررت صحيفتا "الحياة الجديدة المرتبة األولى و"فجاء في 
 وفلسطين" عناوين "طريفة" فجاءت في المرتبة الثالثة، ولم تظهر مطلقًا في صحيفة القدس.

 
 المقدمة في األحاديث الصحفية: -ب 

تها صحف الدراسة في يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب أنواع المقدمات التي استخدم
 أحاديثها الصحفية.

  

                                                           

 (. 10( سنونو، قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة )ص 1)
 (.14يسعون لنقل القدس إلى دول العالم )ص ( أبو حية، خمسة شبان 2)
 (.20( الدلو: هدى، ما الضوابط الشرعية النكشاف العورات عند المريضة أمام المعالج )ص 3)
 (.20-21)ص ص  اضافيًا في األسرًا ( السكافي، ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبد4)
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 يوضح أنواع المقدمات المستخدمة في األحاديث الصحفية. :(17.3جدول )

 الصحيفة       
 نوع المقدمة    

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 59.8 80 56.6 30 63.2 24 60.5 26 تلخيصية
 15.7 21 20.8 11 13.2 5 11.6 5 مختلطة )أكثر من نوع(

 11.9 16 9.4 5 18.4 7 9.3 4 وصفية
 8.2 11 9.4 5 2.6 1 11.6 5 اقتباسية
 3.7 5 3.8 2 0.0 0 7.0 3 تساؤلية
 0.7 1 0.0 0 2.6 1 0.0 0 قنبلية
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 تناقض

 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع
 

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( تكرارًا، 80( بواقع )59.8%تصدرت " المقدمة التلخيصيه" المرتبة األولى، بنسبة )

( بواقع 15.7%وجاءت "المقدمة المختلطة" التي تحوي أكثر من نوع في المرتبة الثانية، بنسبة )
( تكرارًا، وحصلت 16( بواقع )11.9%( تكرارًا، ثم حلت ثالثًا، "المقدمة الوصفية" بنسبة )21)

( تكرارًا، تالها خامسًا 11( بواقع )8.2%"المقدمة االقتباسية" على المرتبة الرابعة، بنسبة )
بة السادسة ( تكرارات، وحلت أخيرًا في المرت5(، بواقع )3.7%"المقدمة التساؤلية" بنسبة )

 ( بواقع  تكرارًا واحدًا، ولم تظهر "المقدمة التناقض" مطلقًا.0.7%"المقدمة القنبلة"، بنسبة )

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا. 26( بواقع )60.5%حازت "المقدمة التلخيصية" على المرتبة األولى، بنسبة )
( 5( بواقع )11.6%" على المرتبة الثانية بنسبة )وحصلت "المقدمة االقتباسية، والمختلطة

تكرارات، ومن األمثلة على "المقدمة االقتباسية": "قال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية د. 
صائب عريقات "أن الشعب الفلسطيني يؤكد كل يوم ومن جيل إلى جيل أنه متمسك بهويته 

أما "المقدمة المختلطة" فكانت مثل: "أكد وكيل  ،(1)وحقوقه ولن يهدأ لنا بال حتى نعيد فلسطين" 

                                                           

 (.2( عمار، عريقات لـ "القدس": النكبة ليست مجرد يوم )ص 1)
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وزارة الصحة د. أسعد الرمالوي، حرص المسئولين على توفير األدوية وتقديم أفضل الخدمات 
أن توفير الدواء" لمرضانا يحتل المرتبة األولى في سلم أولوياتنا بدعم من جميع المستويات 

 التلخيص واالقتباس معًا.  وهذه المقدمة ضمنت لـ (1)الرئاسية والحكومية "
( تكرارات ومن 3( بواقع )9.3%وجاءت "المقدمة الوصفية" في المرتبة الثالثة، بنسبة )
، وحلت "المقدمة التساؤلية" في (2)أمثلتها: "بدا متجلدًا صلبًا، حتى تحجرت الدموع في عينيه" 

هل ممارسة الصائم للرياضة ( تكرارات، ومن أمثلتها: "3( بواقع )7.0%المرتبة الرابعة بنسبة )
قبل اإلفطار تشكل خطرًا على حياته أم لها فوائد؟ وما مدى خطورة استخدام بدالت عازلة أثناء 

 .، ولم تحرر الصحيفة "المقدمة القنبلة، والتناقض"(3)المشي ـ ـ ـ؟" 

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( تكرارًا، 24( بواقع )63.2%حازت "المقدمة التلخيصية" على المرتبة األولى، بنسبة )

( تكرارات، ومن أمثلتها، "تختنق الكلمات 7( بواقع )18.4%تالها "المقدمة الوصفية" بنسبة )
الممزوجة باأللم والحزن الداخلي مع االبتسامة التي ترتسم على وجه والده الشهيد معتز عطا هللا 

(4). 

( تكرارات، 5( بواقع )13.2%وجاءت "المقدمة المختلطة" في المرتبة الثالثة، بنسبة )
ومن أمثلتها "أكد وزير الصحة د. عواد أن الوزارة نجحت بتقليص فاتورة التحويالت الطبية 

، )وهي مقدمة (5)وقال: "أن جهود الوزارة لتوطين الخدمة داخل مستشفياتها بدأت تؤتي أكلها" 
 تلخيصية واقتباسية(.

( بواقع تكرارًا واحدًا، ومن األمثلة 2.6%بنسبة ) وحلت "المقدمة االقتباسية، والقنبلة" رابعًا،
على "االقتباسية": "من أكثر األسرى الذين لفتوا انتباهي في تلك األيام التي قضيتها في سجن 

، حيث بدأ الحديث بمقدمة اقتباسية (6)رام هللا، شاب بشاربين غليظين معتنى بهما جيدًا ـ ـ ـ" 
 لحديث الشخصية.

                                                           

 (.29( عمار، توفير العالج واألدوية لمرضانا يحتل المرتبة األولى )ص 1)
 (.3( العدم، أحد الناجين يروي لـ "القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة لحافلة )ص 2)
( عمار، الدكتور حنا رشماوي لـ "القدس": ممارسة الرياضة للصائم قبل اإلفطار مرهونة بصحة اإلنسان )ص 3)
4.) 
 (.5ويحان، الشهيد معتز قاسم لم تحتفل والدته بزواجه فزغردت يوم استشهاده )ص ( ج4)
 (.6( البرغوثي وأبو غوش، عواد: الصحة خفضت فاتورة التحويالت الطبية )ص 5)
 (.7( العيسة، على الجمال صاحب أطول حكم إداري )ص 6)
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المقدمة القنبلة"، "لم تمنعه إعاقته من تحقيق أرقام قياسية في تسلق ومن األمثلة على "
، ولم تحرر (1)الجبال فقد بترت ساقه ليصنع إنجازات عجز أي شخص سليم أن يحققها" 

 الصحيفة المقدمة "التساؤلية والتناقض". 

 صحيفة فلسطين:  -ج
( تكرارًا، تالها 30) ( بواقع56.6%تصدرت "المقدمة التلخيصية" المرتبة األولى، بنسبة )

( تكرارًا، ومن أمثلتها "قال القيادي في حركة 11( بواقع )20.8%"المقدمة المختلطة" بنسبة )
حماس األسير المحرر عدنان عصفور، أن سلطات االحتالل تخطط إلنهاك الحركة األسيرة 

، (2)القيد"  مشددًا على أن: المقاومة الفلسطينية بعثت األمل في نفوس األسرى باقتراب كسر
 وهي مزيج من )تلخيصية واقتباسية(.

( 9.4%وحصلت المقدمة "الوصفية واالقتباسية" على نفس المرتبة فحلتا ثالثًا بنسبة )
( تكرارات، ومن المقدمات الوصفية، "طفولته لم يعرف في رمضان الفوانيس وال 5بواقع )

ى السالح والجهاد ألجل فلسطين" األلعاب أو الحلوى، فمنذ وعى على الدنيا وهو ال يعرف سو 
(3). 

ومن  ،ن فقط( بواقع تكراري3.8%وجاءت "المقدمة التساؤلية" في المرتبة الرابعة، بنسبة )
أمثلتها، "ما موقف حركة حماس من أزمة معبر رفح؟ وكيف تقيم الحركة مسار انتفاضة القدس 

، ولم تحرر (4)تون ـ ـ ـ؟ التي اندلعت ضد االحتالل؟ وما موقفها من تصريحات هيالري كلن
 الصحيفة المقدمة "القنبلة، والتناقض".

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
في تركيزها على تحرير "المقدمة التلخيصية" التي جاءت  ةاتفقت صحف الدراسة الثالث

تلطة" في المرتبة األولى، وبرز اهتمام صحيفتي "القدس، وفلسطين" في تحرير "المقدمة المخ
في حين أن صحيفة الحياة  ،التي جاءت في المرتبة الثانية وكذلك المقدمة الوصفية و التساؤلية

الجديدة تميزت بتحريرها للمقدمة الوصفية التي جاءت في المرتبة الثانية، وبالمقدمة القنبلة، في 
 المرتبة الرابعة. 

 
                                                           

 (.7( فروانة، معتصم أبو كرش إدارة تتحدى اإلعاقة )ص 1)
 (. 7، المحرر عصفور: االحتالل يخطط إلنهاك الحركة األسيرة )ص ( صبري 2)
 (.7( العويني، نجل عبد القادر الحسيني وحكاية رمضان الذي تفوح منه رائحة الجهاد )ص 3)
 (.6( سنونو، أبو زهري لـ "فلسطين": حماس ستتعاطى مع أي مقترح )ص 4)
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 تحرير جسم الحديث الصحفي:  -ج
 :صحفيأساليب تحرير جسم الحديث ال .1

يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب األساليب المستخدمة في تحرير جسم األحاديث 
 الصحفية 

 يوضح أساليب تحرير جسم األحاديث الصحفية :(18.3جدول )                      
 الصحيفة       

 نوع األسلوب   
 التجاه العام فلسطين يدةالحياة الجد القدس

 % ك % ك % ك % ك
 92.0 195 100 92 90.3 56 81.0 47 غير تقليدي

 8.0 17 0.0 0 9.7 6 19.0 11 تقليدي
 100 *212 100 92 100 62 100 58 المجموع الكلي

 

  -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
سة جسم األحاديث الصحفية مستخدمًة "األساليب غير التقليدية" في حررت صحف الدرا

( تكرارًا، فيما جاء األسلوب التقليدي،" س. ج" في 195( بواقع )92.0%المرتبة األولى بنسبة )
 ( تكرارًا.17( بواقع )8.0%المرتبة الثانية، بنسبة )

 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا، 47( بواقع )81.0%ر التقليدية" المرتبة األولى، بنسبة )احتلت "األساليب غي
( تكرارًا، ومثال 11( بواقع )19.0%وحصل األسلوب التقليدي على المرتبة الثانية، بنسبة )

عليه حديث أجري مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. صائب عريقات تحدث في 
 .(1)القرار الفلسطيني عن تفاصيل ما تشهده أروقة صنع 

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
( تكرارًا، 56( بواقع )90.3%غير التقليدية" المرتبة األولى، بنسبة ) األساليب" احتلت

( تكرارات ومن األمثلة 6( بواقع )9.7%وجاء " األسلوب التقليدي في المرتبة الثانية، بنسبة )
                                                           

لصحفية لصحف الدراسة، أكبر من عدد األحاديث، جاء عدد األساليب المستخدمة في كتابة األحاديث ا *
 لوجود أحاديث تضمنت أكثر من أسلوب )غير تقليدي(.

 (.10( أبو لبدة وأبو سرحان، د. عريقات لـ "القدس": سندرس تعليق االعتراف بإسرائيل )ص 1)
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لمتمثل في "السؤال والجواب" حديث أجري مع على األحاديث التي استخدمت األسلوب التقليدي ا
 . (1)الكاتب والروائي الفلسطيني د. محمد شقير 

 صحيفة فلسطين: -ج
لم ترصد الباحثة خالل فترة الدراسة أي استخدام "لألسلوب التقليدي" على اإلطالق، 

 ( تكرارًا.92( بواقع )100%فجاءت نسبة "األساليب غير التقليدية" )

 ختالف بين صحف الدراسة:أوجه التفاق وال .3
 صياغة في" التقليدية غير األساليب" باستخدام اهتمامها في الثالث الدراسة صحف اتفقت

 .األولى المرتبة في الصحفية جسم األحاديث

 :أنواع األساليب غير التقليدية المتبعة في تحرير جسم الحديث الصحفي .2
ير التقليدية التي تتبعها صحف يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب أنواع األساليب غ

  :الدراسة في تحرير جسم األحاديث الصحفية
 يوضح أنواع األساليب غير التقليدية. :(19.3جدول )

 الصحيفة       
 نوع األسلوب   

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 40.0 78 53.3 49 28.6 16 27.7 13 مزج
 31.8 62 31.5 29 37.5 21 25.5 12 خلفية وثائقية

 15.9 31 8.6 8 12.5 7 34.0 16 خبري 
 6.7 13 3.3 3 12.5 7 6.4 3 سرد

 5.6 11 3.3 3 8.9 5 6.4 3 وصف
   100 195 100 92 100 56 100 47 المجموع الكلي

  -بين ما يلي: بدراسة بيانات الجدول السابق يت
 التجاه العام لصحف الدراسة: .1

جاء أسلوب المزج الذي يقوم على المزاوجة بين التلخيص واالقتباس في المرتبة األولى، 
(، وحل 195( تكرارًا من مجموع األساليب غير التقليدية الـ )78( بواقع )40.0%بنسبة )

( تكرارًا، وحصل 62( بواقع )31.8%"أسلوب تضمين الحديث" "خلفية وثائقية" ثانيًا، بنسبة )
( تكرارًا، تالها "أسلوب 31( بواقع )15.9%"األسلوب الخبري" على المرتبة الثالثة، بنسبة )

                                                           

 (.21( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية )ص 1)
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( تكرارًا، وحل أخيرًا في المرتبة الخامسة "أسلوب 13( بواقع )6.7%السرد" رابعًا، بنسبة )
 ( تكرارًا.11( بواقع )5.6%الوصف" بنسبة )

 

 على انفراد: مستوى كل صحيفة .2
 

 صحيفة القدس: .أ
( 34.0%برز استخدام صحيفة القدس "لألسلوب الخبري" في المرتبة األولى، بنسبة )

( تكرارًا، ومن األمثلة عليه حديث مع د. أسامة النحاس حول الهجمة اإلسرائيلية على 16بواقع )
( 27.7%انية، بنسبة )تاله "أسلوب المزج" في المرتبة الث، (1)المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

( تكرارًا، ومنها حديث أجري مع النائب في الكنيست اإلسرائيلي أسامة السعدي، 13بواقع )
 .(2)تحدث فيه عن وضع المدارس في القدس المحتلة 

 

وبرز استخدام " أسلوب الخلفية الوثائقية" عن الموضوع، أو الشخصية في المرتبة الثالثة، 
تكرارًا، ومن األحاديث التي تضمنت خلفية وثائقية عن الشخصية  (12( بواقع )25.5%بنسبة )

حديث أجري مع الشيخ واصف البكري تحدث فيه عن المحكمة الشرعية وأهميتها في مدينة 
 .(3)القدس 
 

( 3( بواقع )6.4%وحصل " أسلوب الوصف والسرد" على المرتبة الرابعة، بنسبة )
أسلوب الوصف وتصوير جو ومكان اللقاء مع  تكرارات، ومن األحاديث التي اعتمدت على

الشخصية حديث أجري مع الفارس معين القناوى جاء فيه: "القدس التقت القناوى في منزله 
القريب من شاطئ البحر، حيث كان يجلس ليتابع أخبار الفروسية عبر جهاز الحاسوب الخاص 

ن: "أحد الناجين يروي لــ ، ومن األمثلة على أسلوب السرد، حديث صحفي بعنوا(4)به ـ ـ" 
 .(5)"القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة الحافلة" 

 

                                                           

أسامة النحاس لـ "القدس": الهجمة اإلسرائيلية على المقدسات اإلسالمية والمسيحية غرضها محو ( جمعة، د. 1)
 (. 2التاريخ الفلسطيني )ص 

آالف غرفة صفية  4( أبو الحالوة، النائب أسامة السعدي: مدارس القدس في وضع مزر وهي بحاجة إلى 2)
 (.1)ص 

 (. 3رعية في القدس الرئة التي يتنفس منها المقدسيون )ص ( القواسمي، الشيخ واصف البكري: المحكمة الش3)
 (.27( المشهراوي: أحمد، القناوى: أطمح لتمثيل بالدي في األلعاب األولمبية )ص 4)
 ( العدم، أحد الناجين يروى لـ "القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة الحافلة. 5)
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 صحيفة الحياة الجديدة: .ب
( 37.5%استخدمت الصحيفة "أسلوب تقديم خلفية وثائقية" في المرتبة األولى، بنسبة )

( تكرارًا، ومن األحاديث التي تضمنت خلفية وثائقية عن الموضوع، حديث أجري مع، 21بواقع )
، (1)حمد خالد عليان، رئيس مجلس قروي بدرس تحدث عن المشاكل التي تعاني منها القرية م

( تكرارًا، ومثال عليه 16( بواقع )28.6%تاله " أسلوب المزج" في المرتبة الثانية، بنسبة )
 . (2)حديث مؤتمر أجرى مع وزير األشكال العامة مقيد الحسانية تحدث فيه إعمار قطاع غزة 

( 7( بواقع )12.5%وبا "السرد، والخبري" على المرتبة الثالثة، بنسبة )وحصل أسل
تكرارات، ومن األمثلة على أسلوب السرد، حديث أجري مع األسير المحرر على الجمال، حيث 
تم سرد الحديث على لسان الشخصية، التي قالت: "استشهد والدي وهو يدافع عن حدود جنين 

ـ في احدى المرات كنت ألعب النرد مع المناضل عطا هللا أبو  وكان يحمل بندقية ـ ـ 1998عام 
 . (3)غطاس ـ ـ 

( تكرارات، وقد تخلل هذا األسلوب 5( بواقع )8.9%وحل "أسلوب الوصف" رابعًا، بنسبة )
العديد من األحاديث بالصحيفة مثل حديث أجري مع، األسير المحرر على الجمال، حيث 

نهما قائاًل: "سمح لي الجمال بتسجيل حديثنا بعد أن بدأ جليد وصف الصحفي اللقاء الذي دار بي
 .(4)التحفظ يتكسر نسبيًا 

 

 صحيفة فلسطين: .ج
( تكرارًا، تاله 49( بواقع )53.3%حاز "أسلوب المزج" على المرتبة األولى، بنسبة )
ومن  ( تكرارًا،29( بواقع )31.5%"أسلوب تقديم خليفة وثائقية" في المرتبة الثانية، بنسبة )

األحاديث التي تضمنت خلفية وثائقية عن الموضوع، حديث أجري مع المتحدث باسم حركة 
حماس د. سامي أبو زهري، تحدث فيه عن أزمة معبر رفح وتم اإلشارة للموضوع باآلتي: 

يومًا وفتحه  30"ويذكر أنه منذ بداية العام الجاري أغلقت السلطات المصرية معبر رفح 

                                                           

 (.9ش وغياب المشاريع التطويرية )ص ( سليمان، رئيس المجلس القروي: بدرس تعاني من التهمي1)
 (.14محطات تحلية مياه حديدة في غزة )ص  10( أبو كامش، 2)
 (.7( العيسة، على الجمال صاحب أطول حكم إداري )ص 3)
 ( المرجع السابق، نفسه.4)
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( بواقع 8.6%، وحل " األسلوب الخبري" في المرتبة الثالثة، بنسبة )(1)ًا ـ ـ ـ يوم 21استثنائيًا 
 ( تكرارات.8)

 

( تكرارات، 3( بواقع )3.3%وجاء أسلوبا " السرد، والوصف " في المرتبة الرابعة، بنسبة )
ومن األحاديث التي استخدمت أسلوب السرد، حديث أجري مع زوجة األسير ماهر الهشلمون 

، وظهر جاء أسلوب الوصف في أحاديث منها (2)حكاية زوجها وكيف تم أسره  حيث روت
حديث أجري مع الالعب إبراهيم العمور: "هو فاكهة المالعب صاحب ابتسامة مشرقة في وجه 

 .(3)زمالئه الالعبين 
 

 . أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة:3
حفي باستخدام "أسلوب المزج"، رغم صحف الدراسة في تحريرها لجسم الحديث الصاتفقت 

وجود تباين في درجة االستخدام بينها، حيث جاء في صحيفتي "القدس والحياة الجديدة" في 
المرتبة الثانية، فيما جاء هذا األسلوب في المرتبة األولى في صحيفة فلسطين، وبدا واضحًا 

وفي  ،ألولى في صحيفة القدسأيضًا اهتمام صحف الدراسة باألسلوب الخبري فجاء في المرتبة ا
 المرتبة الثالثة في صحيفتي "الحياة الجديدة وفلسطين".

وراعت صحف الدراسة بشكل كبير استخدام "أسلوب تقديم خلفية وثائقية" عن الموضوع أو 
الشخصية، حيث جاء في المرتبة األولى في صحيفة الحياة الجديدة، وفي المرتبة الثانية في 

في المرتبة الثالثة في صحيفة القدس، وتميزت صحيفة الحياة الجديدة في صحيفة فلسطين وحل 
تحريرها جسم األحاديث الصحفية "بأسلوب السرد" فجاء هذا األسلوب في المرتبة الثالثة، وفي 

 المرتبة الرابعة في صحيفتي القدس وفلسطين.
 

 

 :الحديث الصحفيتحرير خاتمة  -د
 

  :وجود الخاتمة في األحاديث الصحفية .1
 .الدراسة بصحف الصحفية األحاديث في تكرارات ونسب وجود خاتمة التالي الجدول يوضح

  

                                                           

 (.6( سنونو، أبو زهري: حماس ستتعاطى مع أي مقترح لفتح معبر رفح بشكل طبيعي )ص 1)
 (.21-20اهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبدًا إضافيًا )ص ص ( السكافي، م2)
 (.24( الحلبي، العمور أكثر العبي غزة انتقااًل )ص 3)
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 يوضح عدد األحاديث الصحفية مع خاتمة أو بدون خاتمة :(20.3جدول )
 الصحيفة       

 الخاتمــة      
 العامالتجاه  فلسطين الحياة الجديدة القدس

 % ك % ك % ك % ك
 58.2 78 64.2 34 50 19 58.1 25 بدون خاتمة
 41.8 *56 35.8 19 50 19 41.9 18 مع خاتمة
 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع

  -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 
 التجاه العام لصحف الدراسة: .1

( بواقع 58.2%المرتبة األولى، بنسبة ) جاءت األحاديث الصحفية "بدون خاتمة" في
( 41.8%( تكرارًا، فيما حصلت األحاديث الصحفية "مع خاتمة" في المرتبة الثانية، بنسبة )78)

 ( تكرارًا.56بواقع )
 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس:  -أ

ع (، بواق58.1%جاءت األحاديث الصحفية "بدون خاتمة" في المرتبة األولى بنسبة )
 .( تكراراً 18( بواقع )41.9%"مع خاتمة" في المرتبة الثانية، بنسبة )( تكرارًا، و25)

 
 

 صحيفة الحياة الجديدة:  -ب
( 50%"مع خاتمة" في النسبة التي بلغت )األحاديث الصحفية "بدون خاتمة" وتساوت 

 ( تكرارًا. 19بواقع )
 

 صحيفة فلسطين: -ج
( تكرارًا، 34(، بواقع )64.2%ت بنسبة )غلبت األحاديث الصحفية "بدون خاتمة" فجاء

 ( تكرارًا.19( بواقع )35.8%تالها األحاديث الصحفية "مع خاتمة" في المرتبة الثانية، بنسبة )
 :أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة .3

 اتفقت صحف الدراسة الثالث في اهتمامها باألحاديث "بدون خاتمة" في المرتبة األولى.
  :ة في األحاديث الصحفيةأنواع الخاتم .2

 .الدراسة بصحف الصحفية األحاديث في تكرارات ونسب أنواع الخاتمة التالي الجدول يوضح
  

                                                           

عدد األحاديث التي تضمنت خاتمة، أكثر من عدد األحاديث التي كتبت بقالبي "الهرم المعتدل، والمعتدل  *
 قلوب المتدرج".المتدرج"، الستخدام خاتمة في قالبي "الهرم المقلوب والم
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 يوضح أنواع الخاتمة في األحاديث الصحفية :(21.3جدول )
 الصحيفة       

 الخاتمــة      
 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس

 % ك % ك % ك % ك
 32.1 18 31.5 6 26.3 5 38.9 7 ملخصة
 30.4 17 26.3 5 47.3 9 16.7 3 مقتبسة
 23.2 13 21.1 4 21.05 4 27.7 5 توجيهية
 14.3 8 21.1 4 5.2 1 16.7 3 مختلطة

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 استفهامية
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 وصفية

 100 *56 100 19 100 19 100  18 مجموع الكليال
 

  -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 
 التجاه العام لصحف الدراسة: .1

( تكرارًا، 18( بواقع )32.1%حازت "الخاتمة الملخصة" على المرتبة األولى، بنسبة )
( تكرارًا، وحصلت 17ع )( بواق30.4%تالها في المرتبة الثانية "الخاتمة المقتبسة" بنسبة )

( تكرارًا، فيما حصدت 13( بواقع )23.2%"الخاتمة التوجيهية" على المرتبة الثالثة بنسبة )
( تكرارات، ولم تظهر "الخاتمة 8( بواقع )14.3%"الخاتمة المختلطة" المرتبة الرابعة، بنسبة )
 االستفهامية، والوصفية" في صحف الدراسة.

 د:مستوى كل صحيفة على انفرا .2
 صحيفة القدس:  .أ

( تكرارات، ومن 7( بواقع )38.9%تصدرت "الخاتمة الملخصة" المرتبة األولى، بنسبة )
األمثلة عليها، خاتمة حديث بعنوان: أحد الناجين يروى لـ "القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة 

ن نام الحافلة، حيث جاء فيها: "يقول خليل أن ما حدث نجم عن اهمال من قبل الشركة بعد أ
 .(1)السائق جراء التعب واإلرهاق وأن الشركة تتحمل المسئولية" 

( تكرارات، 5( بواقع )27.7%وجاءت "الخاتمة التوجيهية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
ومن أمثلتها، خاتمة حديث بعنوان: "القدس" تستضيف جاد الطويل رئيس الهيئة اإلدارية 

العالمي لمرض الهيموفيليا، حيث جاء فيها: "يجب على  للجمعية الفلسطينية بمناسبة اليوم
                                                           

عدد األحاديث التي تضمنت خاتمة، أكثر من عدد األحاديث التي كتبت بقالبي "الهرم المعتدل، والمعتدل  *
 المتدرج"، الستخدام القوالب األخرى للخاتمة.

 (.3( العدم، أحد الناجين يروى لـ "القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة الحافلة )ص 1)
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الجميع تقاسم األدوار وأن ال يأخذ أحد دور طرف آخر بل نعمل كفريق يصنع جوا  من اإلنسانية 
 . (1)والمهنية ونخلق أماًل بنجاح رؤية مفادها توفير عالج ورعاية لجميع مرضى نزف الدم" 

( تكرارات، 3( بواقع )16.7%تبسة" ثالثًا، بنسبة )وحلت "الخاتمة المختلطة والخاتمة المق
ومن األمثلة على المختلطة حديث بعنوان: بطل الفروسية القناوى: أطمح لتمثيل بالدي في 
األلعاب األولمبية، حيث جمعت الخاتمة بين "الملخصة، واالستفهامية"، حيث جاء فيها: "وبث 

سكرات الخارجية لكسب الخبرة، وتساؤل أين معين في آخر حديثه عن رغبته في المشاركة بالمع
، ومن األمثلة على "االقتباسية" حديث بعنوان: "الشيخ (2)االتحاد في توفير مثل هذه التجمعات؟" 

واصف البكري: المحكمة الشرعية في القدس الرئة التي يتنفس بها المقدسيون، وقد جاء فيها: 
وقامة من القامات التي نعتز فيها لدوره الريادي  "كل التقدير واالحترام له، فهو ذات من الذوات

 ، ولم تظهر "الخاتمة الوصفية، واالستفهامية" أثناء فترة الدراسة.(3)في المحاكم الشرعية" 

 صحيفة الحياة الجديدة:  .ب
( تكرارات، ومن 9( بواقع )47.4%تصدرت "الخاتمة المقتبسة" المرتبة األولى بنسبة )

ان: "سمير عيسى: شئنا أم أبينا الخضر سينافس بشراسة، وجاء فيها: أمثلتها خاتمة حديث بعنو 
"جماهير الخضر أتمنى أن ترافقوا النادي في قادم المواعيد، فأنتم الداعي الحقيقي لهذا النادي 

 . (4)العريق" 
( تكرارات، 5( بواقع )26.3%وحازت "المقدمة الملخصة"، على المرتبة الثانية، بنسبة )

خاتمة حديث بعنوان: الهرباوي: خمسون عامًا من إنتاج القرع العسلي في غزة، وقد ومن أمثلتها 
% وبلغ 29جاء فيها: "وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية فإن نسبة البطالة في فلسطين بلغت 

، في حين احتلت "المقدمة التوجيهية" المرتبة (5)ألف شخص  336غدد العاطلين عن العمل 
( تكرارات، ومن أمثلتها خاتمة حديث بعنوان: "سلوى شعبان 4( بواقع )21.1%)الثالثة، بنسبة 

أول امرأة تقود حافلة في غزة، وقد جاء فيها: " وقدمت في ختام حديثها رسالة لكل امرأة 

                                                           

 (.4ف جاد الطويل بمناسبة اليوم العالمي للهيموفيليا )ص ( سمودى، "القدس" تستضي1)
 (.27( المشهراوي: أحمد، بطل الفروسية القناوى: أطمح لتمثيل بالدي في األلعاب األولمبية )ص 2)
 (.3( القواسمي، الشيخ واصف البكري: المحكمة الشرعية في القدس الرئة التي يتنفس بها المقدسيون )ص 3)
 (.3يسى: شئنا أم أبينا الخضر سينافس بشراسة على بطولة الدوري )ص ( جعار، سمير ع4)
 (.6عامًا من إنتاج القرع العسلي )ص  50( أبو رزق، الهرباوي، 5)
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عصامية مكافحة بأن العمل في أي مجال جديد قد يطالها بعض االحباطات لكن سرعان ما 
 . (1)اديًا يتقبل المجتمع األمر ويصبح ع

( بواقع تكرارًا واحدًا، ولم تظهر في 5.3%وحلت "المقدمة المختلطة" رابعًا، بنسبة )
 الصحيفة الخاتمة االستفهامية، والوصفية.

 صحيفة فلسطين: .ج
( تكرارات، 6( بواقع )31.6%حازت "الخاتمة الملخصة" على المرتبة األولى، بنسبة )

حنون: ال شيء يعوض لمة األهل في رمضان، وقد ومنها خاتمة حديث بعنوان: "المحرر الد
جاء فيها: " بعد قضاء محكوميته لمدة سبع سنوات عاد الدحنون مجددًا إلى أحضان عائلته 

 . (2)ليعيش نسمات رمضان هذا العام بعد شهر واحد من تاريخ اإلفراج عنه" 
( تكرارات، 5ع )( بواق26.3%وحصلت "الخاتمة المقتبسة" على المرتبة الثانية، بنسبة )

من أمثلتها خاتمة حديث بعنوان: "المحرر عصفور: االحتالل يخطط إلنهاك الحركة األسيرة"، 
وقد جاء فيها: " وختم القيادي عصفور حديثه: أن ال تتركونا وحدنا فاالحتالل يراهن على كسر 

 .(3)شوكتنا ولن نستسلم لمصلحة السجون التي تريد القضاء علينا" 

( 4( بواقع )21.1%دمة التوجيهية، والمختلطة" في المرتبة الثالثة، بنسبة )وجاءت "المق
تكرارات، ومن األمثلة على الخاتمة التوجيهية، خاتمة حديث بعنوان: ما الضوابط الشرعية 
النكشاف العورات عند المريضة، وقد جاء فيها: "على المسئولين أن ينظموا المشافي وعملها 

، ومن األمثلة على الخاتمة المختلطة، خاتمة (4)أة، ويعالج الرجل الرجل" بأن تعالج المرأة المر 
حديث بعنوان: قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة، وقد جاء فيها: "ويختم قبعة 
حديثه بتوجيه التحية للفلسطينيين في قطاع غزة وتأكيده على حتمية النصر، ويقول: "تحياتي 

، ولم تظهر الخاتمة "االستفهامية، والوصفية" (5)  وأطفااًل وشبابًا، والنصر آت  اءً لغزة رجااًل ونس
 خالل فترة الدراسة.

 

                                                           

 (.4( الربايعة، سلوى شعبان أول امرأة تقود حافلة في غزة )ص 1)
 (.14( الدلو: هدى، المحرر الدحنون: ال شيء يعوض لمة األهل في رمضان )ص 2)
 (.7( صبري، المحرر عصفور: االحتالل يخطط إلنهاك الحرة األسيرة )ص 3)
 (. 20( الدلو: هدى، ما الضوابط الشرعية النكشاف العورات عند المريضة )ص 4)
 (.10( سنونو، قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة )ص 5)
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 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
في تحريرها ألنواع الخاتمة فقد حررت صحيفتا "القدس  ةاختلفت صحف الدراسة الثالث

ءت في المرتبة األولى و"الخاتمة المختلطة" في وفلسطين" "الخاتمة الملخصة"، بنسبة كبيرة فجا
المرتبة الثالثة، وبرز اهتمام صحيفتي "الحياة الجديدة، وفلسطين" بالخاتمة التوجيهية" التي 

 جاءت في المرتبة الثالثة.
 

 : القوالب الفنية لفن الحديث الصحفي:خامساا 
الصحفي في صحف  يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب القوالب الفنية لفن الحديث

 الدراسة.
 

 يوضح القوالب الفنية لفن الحديث الصحفي :(22.3جدول ) 

 الصحيفة       
 نوع القالب    

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 45.5 61 79.2 42 21.1 8 25.5 11 مقلوب متدرج
 31.3 42 5.7 3 34.2 13 60.5 26 مقلوب

 12.7 17 13.2 7 21.1 8 4.7 2 معتدل متدرج
 10.5 14 1.9 1 23.6 9 9.3 4 معتدل

 100 134 100 53 100 38 100 43 المجموع
 

  -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 
 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( 61( بواقع )45.5%درج" على المرتبة األولى بنسبة )حاز "قالب الهرم المقلوب المت

( تكرارًا، وحل 42( بواقع )31.3%تكرارًا، وجاء في المرتبة الثانية "قالب الهرم المقلوب" بنسبة )
( تكرارًا، تاله في 17( بواقع )12.7%قالب "الهرم المعتدل المتدرج" في المرتبة الثالثة، بنسبة )

 ( تكرارًا.14( بواقع )10.5%هرم المعتدل" بنسبة )المرتبة الرابعة "قالب ال
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 مستوى كل صحيفة على انفراد: .2
 صحيفة القدس: -أ

( تكرارًا، ومن 26(، بواقع )60.5%حاز "الهرم المقلوب" على المرتبة األولى بنسبة )
األمثلة على استخدام هذا القالب الذي يتكون من مقدمة، وجسم، حديث بعنوان: د. أسامة 

، فقد بدأ (1)الهجمة اإلسرائيلية على المقدسات غرضها محو التاريخ الفلسطيني النحاس: 
الحديث بمقدمة شملت أهم تصريح للشخصية، وتابع بعد ذلك بفقرات مرتبة من األكثر أهمية 

 إلى األقل أهمية دون اقتباس أي فقرات على لسان الشخصية.

( تكرارًا، 11( بواقع )25.5%بنسبة ) وجاء "الهرم المقلوب المتدرج" في المرتبة الثانية،
ومن األمثلة على استخدام هذا القالب الذي يتكون مقدمة وجسم، والجسم يتكون من "تلخيصات 
واقتباسات"، حديث بعنوان: "الناطقة باسم الصليب األحمر لــ "القدس": نفقد حياتنا إن حملنا 

خيصات واقتباسات للحديث على لسان . وقد شمل على تل(2)إسرائيل المسؤولية عن حياة القيق 
 الشخصية وذلك من األكثر أهمية إلى األقل أهمية.

( تكرارات، ومن األمثلة 4( بواقع )9.3%واحتل "الهرم المعتدل" المرتبة الثالثة، بنسبة )
على استخدام هذا القالب الذي يتكون من مقدمة، وجسم وخاتمة، حديث بعنوان: أحد الناجين 

، حيث جاء الحديث على شكل سرد قصة (3)س" التفاصيل الكاملة لفاجعة الحافلة يروي لـ "القد
 من األقل أهمية إلى األكثر أهمية.

، ومن ن فقط( بواقع تكراري4.7%وجاء "الهرم المعتدل المتدرج" في المرتبة الرابعة بنسبة )
لجسم عبارة عن األمثلة على استخدام هذا القالب الذي يتكون من مقدمة، وجسم، وخاتمة، وا

تلخيصات واقتباسات، حديث بعنوان: نيران المستوطنين ال تزال مشتعلة في صدور عائلة 
، حيث شمل الحديث مقدمة بدأت بتساؤالت عن الحادثة وتذكير بها ثم الجسم الذي (4)دوابشة 

 جاء على شكل تلخيص واقتباس لكالم الشخصية المتحدثة ثم خاتمة ملخصة للحديث.

 

                                                           

دسات اإلسالمية والمسيحية غرضها محو التاريخ ( جمعة، د. أسامة النحاس: الهجمة اإلسرائيلية على المق1)
 (.2الفلسطيني )ص 

 (.7( فراج، الناطقة باسم الصليب األحمر: نفقد حياتنا إن حملنا إسرائيل المسؤولية عن حياة القيق )ص 2)
 (.3( العدم، أحد الناجين يروى لـ "القدس" التفاصيل الكاملة لفاجعة الحافلة )3)
 (.29توطنين ال تزال مشتعلة في صدور عائلة دوابشة )( الكتوت، نيران المس4)
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 حياة الجديدة:صحيفة ال -ب
( تكرارًا، 13( بواقع )34.2%حاز قالب "الهرم المقلوب" على المرتبة األولى، بنسبة )

ومن األمثلة على استخدام هذا القالب حديث بعنوان: "جهود عربية وإسالمية حثيثة إلنشاء وقفية 
 . (1)لمكافحة الفقر بفلسطين" 

( تكرارات، ومن 9( بواقع )23.6%بنسبة )وجاء قالب "الهرم المعتدل" في المرتبة الثانية، 
األمثلة على استخدامه، حديث بعنوان: المحترف الفلسطيني ياسر إسالمي: اللعب لمنتخب 

، حيث جاء الحديث على شكل سؤال وجواب من األقل أهمية إلى األكثر (2)فلسطين فخر لي 
في المستقبل بخصوص أهمية وبدأ بسؤال ياسر عرفنا عن نفسك؟ وانتهى بسؤال ماذا تتمنى 

 اللعب مع المنتخب الفلسطيني.
، بنسبة نفسها وحصل قالبا "الهرم المقلوب المتدرج" و"المعتدل المتدرج" على المرتبة الثالثة

( تكرارات. ومن األمثلة على أحاديث كتبت بقالب الهرم المقلوب المتدرج 8( بواقع )%21.1)
اقتباسات، حديث مؤتمر بعنوان: "مالد ينوف: الذي يتكون من مقدمة، وجسم يشمل تلخيصات و 

، ومثال لحديث كتب بقالب (3)مطلوب البحث عن الحل المناسب إلنقاذ حياة األسير القيق 
 . (4)الهرم المعتدل المتدرج فهو بعنوان: عبد القادر أبو شعبان عميد الباعة بميدان فلسطين 

 صحيفة فلسطين: -ج
( 42(، بواقع )79.2%المرتبة األولى، بنسبة )تصدر قالب "الهرم المقلوب المتدرج" 

تكرارًا، حيث اعتمدت الصحيفة على "التلخيص واالقتباس" من األكثر أهمية إلى األقل أهمية 
ومن األمثلة على هذا القالب، حديث بعنوان: " األشقر لـ "فلسطين: استئناف جلسات المصالحة 

 . (5)خالل أيام 

                                                           

برأسمال مقداره مليار دوالر، جهود عربية وإسالمية إلنشاء وقضية لمكافحة الفقر بفلسطين )ص ( سليمان، 1)
4.) 
 (.2( زهران، المحترف الفلسطيني ياسر إسالمي، اللعب لمنتخب فلسطين فخر لي )ص 2)
 (.3البحث عن الحل المناسب إلنقاذ حياة األسير القيق )ص ( البكري، مالد ينوف: مطلوب 3)
 (.11( الهجين، عبد القادر أبو شعبان عميد الباعة بميدان فلسطين )ص 4)
 (.4( المصري، األشقر لـ "فلسطين": استئناف جلسات المصالحة خالل أيام )ص 5)
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( 7( بواقع )13.2%درج" في المرتبة الثانية، بنسبة )وجاء قالب "الهرم المعتدل المت
تكرارات، ومن األمثلة عليه حديث بعنوان: مشروع زان أو نالين، يتألأل بالخطوط العربية 

 .(1)والحصار يقف له بالمرصاد 
( تكرارات، ومن األمثلة عليه 3( بواقع )5.7%وحل "قالب الهرم المقلوب" ثالثًا، بنسبة )

 . (2)لظاظا لـ "فلسطين": أحاديث التهدئة لم ترق لما يحقق المطالب الوطنية حديث بعنوان: ا

( 1.9%وحصل "قالب الهرم المعتدل" على المرتبة الرابعة، بنسبة بسيطة لم يتجاوز )
تكرارًا واحدًا، وهو حديث ديني مع الداعية اإلسالمي عدنان حسان بعنوان: "التفكير عبادة بواقع 

 .(3)يرون صامتة يغفل عنها كث

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
حاديث قوالب الفنية األربعة، لكتابة األاختلفت صحف الدراسة الثالث في استخدامها "ال

الصحفية، فقد اهتمت صحيفتا "القدس والحياة الجديدة" بكتابة احاديها وفق "قالب الهرم المقلوب" 
رز استخدام صحيفة فلسطين لقالب "الهرم المقلوب الذي جاء في المرتبة األولى، في حين ب

، وفي المرتبة الثانية في صحيفة القدس، وحل ثالثًا في صحيفة المتدرج" فجاء في المرتبة األولى
 الحياة الجديدة.

اختلفت صحف الدراسة في تركيزها على استخدام "قالب الهرم المعتدل" الذي جاء في  _
الجديدة، وفي المرتبة الثالثة في صحيفة القدس، وحل رابعًا  المرتبة الثانية في صحيفة الحياة

(، في حين فحل "قالب الهرم 1.9%في صحيفة فلسطين وبنسبة بسيطة لم تتجاوز )
المعتدل المتدرج" ثانيًا في صحيفة فلسطين، وثالثًا في صحيفة الحياة الجديدة، ورابعًا في 

بالتلخيصات واالقتباسات عند كتابة صحيفة القدس، الهتمام صحف الدراسة باالستعانة 
 األحاديث الصحفية.

 : العناصر التبوغرافية المستخدمة في الحديث الصحفي:سادساا 
 :الصورة مع األحاديث الصحفية .1

تكرارات ونسب مصاحبة األحاديث الصحفية في صحف الدراسة  التالي الجدول يوضح
 للصورة.

                                                           

 .(20( الدلو: هدى، مشروع زان أونالين يتألأل بالخطوط العربية )ص 1)
 (.3( المصري، الظاظا لـ "فلسطين" أحاديث التهدئة لم ترق لما يحقق المطالب الوطنية )ص 2)
 (.19( الدلو: هدى، التفكير عبادة صامتة يغفل عنها كثيرون )ص 3)
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 يوضح وجود الصور مع األحاديث الصحفية وأنواعها :(23.3جدول )

 الصحيفة       
 وجود صور             

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 72.4 97 71.7 38 94.7 36 53.5 23 حديث مع صور
 27.6 37 28.3 15 5.3 2 46.5 20 حديث بدون صور

 100 134 100 53 100 38 100 43 وع المجم

   
 

    
   

   
   

ور
صـــ

ع ال
 نوا

أ
 

 شخصية

مشار 
لصاحب 
 الصورة

9 39.2 7 14.3 23 53.5 39 34.0 

غير مشار 
لصاحب 

 اصورة
7 30.4 6 12.2 2 4.7 15 13.0 

 47.0 54 58.2 25 26.5 13 69.6 16 المجموع        
 44.3 51 30.2 13 63.3 31 30.4 7 موضوعية

 8.7 10 11.6 5 10.2 5 0.0 0 جمالية
 100 *115 100 43 100 49 100 23 المجموع الكلي      

 

 -بدراسة بيانات الجدول السابق يتبين ما يلي: 

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( بواقع 72.4%جاءت األحاديث الصحفية "المصحوبة بصور" في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا من األحاديث الصحفية التي ُحررت بدون 37( بواقع )27.6%، مقابل )( تكراراً 97)
 صور.

( تكرارًا، وتم 54( بواقع )47.0%احتلت "الصورة الشخصية" المرتبة األولى بنسبة )و 
( لم 13.0%( تكرارًا، مقابل ما نسبته )39( بواقع )34.0%اإلشارة لصاحب الصورة بنسبة )

 ( تكرارًا.15ب الصورة بواقع )يتم اإلشارة فيها لصاح

                                                           

( حديثًا؛ وذلك 97مجموع الصور المصاحبة لألحاديث الصحفية يفوق عدد األحاديث المصحوبة بصور الـ ) *
 صور. 2-6حتوت من لوجود أحاديث ا
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حلت "الصورة الموضوعية" في المرتبة الثانية، بنسبة قريبة من سابقتها، فبلغت و 
( تكرارًا، أما "الصورة الجمالية" فحصلت على المرتبة الثالثة، بنسبة 51( بواقع )%44.3)
 ( صورة.115( تكرارات من مجموع الصور البالغ )10( بواقع )%8.7)

 حيفة على انفراد:مستوى كل ص .2
 صحيفة القدس: -أ

واقتربت نسبة األحاديث الصحفية "غير المصحوبة بصور" مع نسبة المصحوبة "بصور"، 
( 23( بواقع )53.5%ومع هذا، فقد جاءت األحاديث مع صور في المرتبة األولى، بنسبة )

 ( تكرارًا.20ع )( بواق46.6%تكرارًا، وتالها في المرتبة الثانية "األحاديث بدون صور" بنسبة )
( تكرارًا، 16( بواقع )69.6%وجاءت "الصورة الشخصية" في المرتبة األولى، بنسبة )

( من مجموعها 39.2%وبلغ نسبة الصور الشخصية المشار فيها لصاحب الصورة ما نسبته )
( 30.4%( تكرارات، تالها "الصور الشخصية" غير المشار لصاحب الصورة بنسبة )9بواقع )
 ( تكرارات.7بواقع )

( تكرارات، ولم 7( بواقع )30.4%وحلت "الصورة الموضوعية" في المرتبة الثانية، بنسبة )
 تستخدم الصحيفة "الصورة الجمالية" في إبراز أحاديثها الصحفية.

 صحيفة الحياة الجديدة: -ب
غلب على الصحيفة "األحاديث الصحفية المصحوبة بصور" وجاء ذلك في المرتبة 

حاديث الصحفية ( لأل5.3%( تكرارًا، مقابل ما نسبته )36( بواقع )94.7%) األولى، بنسبة
 ن فقط.تكراري"بدون صور" بواقع 

( تكرارًا، 31( بواقع )63.3%وقد حلت "الصورة الموضوعية" في المرتبة األولى، بنسبة )
، بلغ ( تكراراً 13( بواقع )26.5%أما "الصور الشخصية" فحصلت على المرتبة الثانية، بنسبة )

، مقابل ما نسبته ( تكرارات7( بواقع )14.3%نسبة ما تم اإلشارة فيها لصاحب الصورة )
، وحصلت "الصورة الجمالية" ( تكرارات6لم يتم اإلشارة فيها لصاحب الصورة بواقع ) %12.2))

 .( تكرارات5( بواقع )10.2%على المرتبة الثالثة، بنسبة )

 صحيفة فلسطين: -ج
ين "األحاديث المصحوبة بصور" وذلك في المرتبة األولى، غلب على صحيفة فلسط

( "أحاديث بدون صور" بواقع 28.3%( تكرارًا، مقابل ما نسبته )38( بواقع )71.7%بنسبة )
 ( تكرارًا.15)
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( تكرارًا، 25( بواقع )58.2%"الصور الشخصية" في المرتبة األولى، بنسبة ) وقد حلت
( تكرارًا، 23( بواقع )53.5%ورة في المرتبة األولى بنسبة )أغلبها تم اإلشارة فيها لصاحب الص

ن فقط، وحلت "الصورة تكراريواقع ( لم يتم اإلشارة لصاحب الصورة ب4.7%مقابل ما نسبته )
( تكرارًا، بينما حصلت "الصورة 13( بواقع )30.2%الموضوعية" في المرتبة الثانية، بنسبة )

 ( تكرارات.5( بواقع )11.6%بة )الجمالية" على المرتبة الثالثة، بنس

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .3
اتفقت صحف الدراسة في اهتمامها "بالصورة الصحفية" كأهم عنصر إبراز، فجاءت 

اتفقت صحيفتا "القدس وفلسطين" و معظم أحاديثها مصحوبة بصور وذلك في المرتبة األولى، 
في المرتبة األولى واختلفت عنها صحيفة القدس التي في اهتمامها "بالصور الشخصية" فجاءت 

حلت فيها الصورة الشخصية "ثانيًا"، واتفقت الصحيفتان أيضًا في اهتمامها "بالصورة 
الموضوعية"، فجاءت في المرتبة الثانية، في حين احتلت المرتبة األولى في صحيفة الحياة 

 .الجديدة التي تميزت باستخدامها للصورة الجمالية"
 

 :العناصر البرازية التي استخدمتها صحف الدراسة إلبراز األحاديث الصحفية .2
يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب العناصر االبرازية المستخدمة في األحاديث 

 الصحفية.
 يوضح أنواع العناصر التيبوغرافية :(24.3جدول )

 فةالصحي       
 العناصر التبوغرافية

 التجاه العام فلسطين الحياة الجديدة القدس
 % ك % ك % ك % ك

 15.0 26 20.6 14 8.8 6 16.2 6 األرضيات
 9.8 17 13.3 9 11.8 8 0.0 0 اإلطارات
 8.7 15 2.9 2 7.3 5 21.6 8 األلوان

 100 173 100 68 100 68 100 37 المجموع الكلي 

  -جدول السابق يتبين ما يلي: بدراسة بيانات ال

 التجاه العام لصحف الدراسة: .1
( تكرارًا، تالها 26( بواقع )15.0%جاءت "األرضيات" في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارًا، وحلت "األلوان" في المرتبة الثالثة، بنسبة 17( بواقع )9.8%"اإلطارات" بنسبة )
 ( تكرارًا.15%( بواقع )8.7)
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 ة على انفراد:مستوى كل صحيف .2
 صحيفة القدس: .أ

( تكرارات، تالها 8( بواقع )21.6%جاءت "األلوان" في المرتبة االولى بنسبة )
 ( تكرارات.6( بواقع )16.2%"األرضيات" بنسبة )

 صحيفة الحياة الجديدة:  .ب
( تكرارات، تالها 8( بواقع )11.7%جاءت "اإلطارات" في المرتبة االولى بنسبة )

%( بواقع 7.4( تكرارات، ثم حلت األلوان ثالثًا بنسبة )6( بواقع )8.8%)"األرضيات" بنسبة 
 ( تكرارات.5)

 صحيفة فلسطين: .ج
( تكرارًا، تالها 14( بواقع )20.6%جاءت "األرضيات" في المرتبة األولى بنسبة )

( تكرارات، وحلت "األلوان" في المرتبة الثالثة، بنسبة 9( بواقع )13.3%"اإلطارات" بنسبة )
 ن فقط.( بواقع تكراري%2.9)

 أوجه التفاق والختالف بين صحف الدراسة: .4
اختلفت صحف الدراسة في اهتمامها "باأللوان" فجاءت في المرتبة االولى في صحيفة 
القدس، وفي المرتبة الثالثة في صحيفتي "الحياة الجديدة وفلسطين، أما "اإلطارات" فجاءت في 

لجديدة، وفي المرتبة الثانية في صحيفة فلسطين، في حين لم المرتبة االولى في صحيفة الحياة ا
 تستخدم صحيفة القدس "اإلطارات" على اإلطالق إلبراز األحاديث.
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 المبحث الثالث
 ممارسة فن الحديث الصحفي من وجهة نظر محرريه

 

يعرض هذا المبحث نتائج الدراسة الميدانية للتعرف على المعايير التي تراعيها صحف 
والشخصية المتحدثة من وجهة نظر محرري  لدراسة عند اختيار موضوع الحديث الصحفيا

هذا الفن، واألساليب ل إعدادهم، وتنفيذهم، وتحريرهمالعوامل المؤثرة على ، و الحديث الصحفي
التي يفضلونها لكتابته، ومدى التزامهم بأسسه العلمية، وافادتهم من التطورات التكنولوجية 

 .هتطوير قات التي تواجههم، واقتراحاتهم لنتاجه، والمعو الحديثة في ا

 :إعداد فن الحديث الصحفي وتنفيذهالعوامل المؤثرة في أولا: 
 :در فكرتهااختيار موضوع الحديث الصحفي ومص .1

 معايير الختيار الخاصة بالصحيفة: -أ
يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب معايير اختيار موضوعات األحاديث الصحفية 

 .لخاصة بالصحيفةا
 الخاصة بالصحيفة اختيار موضوع الحديث الصحفيمعايير  (:25.3جدول )

  الفقرات م.
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
موافق  موافق موافق

الوسط  المجموع بشدة
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 ارتباطه باألحداث الجارية .1
 43 22 15 5 1 ك

3.35 83.8 
% 2.3 11.6 34.9 51.2 100.0 

2. 
 أن يكون الموضوع جديداا 

 (جديدة )يعالج زاوية
 43 18 17 6 2 ك

3.19 79.8 
% 4.7 14 39.5 41.9 100.0 

أن يتفق مع توجهها السياسي  .3
 والفكري 

 43 14 20 8 1 ك
3.09 77.3 

% 2.3 18.6 46.5 32.6 100.0 

بر عدد من القراء أهميته ألك .4
 ومصالحهم المباشرة

 43 16 17 7 3 ك
3.07 76.8 

% 7 16.3 39.5 37.2 100.0 

5. 
تهتم بالشأن الفلسطيني 

 وتهمل الشأن العربي والغربي
 43 10 19 13 1 ك

2.88 72.0 
% 2.3 30.2 44.2 23.3 100.0 

 77.9 3.11 (11.9)المعياري: النحراف، (80.0) الوسيط:
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 دراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:ب
يتضح من الجدول السابق أن معايير اختيار موضوع الحديث الصحفي كان وسطها 

 ،وهذا يدل على أنها جاءت بدرجة كبيرة (77.9%)%( ووزنها النسبي 3.11الحسابي يساوي )
 على لوسيطوا النسبي الوزن  بين التقارب انعكس وقد (%80.0) الوسيط قيمة بأن علماً 

باألحداث  فقط، وقد جاء في المرتبة األولى االرتباط (%(11.9 بلغ حيث المعياري  االنحراف
 أن يكون الموضوع جديدًا، أو يعالج(، وجاء في المرتبة الثانية 83.8%بوزن نسبي) الجارية

ياسي مع توجهها الس (، بينما جاء في المرتبة الثالثة االتفاق79.8%بوزن نسبي) زاوية جديدة
أهميته ألكبر عدد من القراء ( و قد جاء في المرتبة الرابعة 77.3%بوزن نسبي) والفكري 

بالشأن (، بينما جاء في المرتبة األخيرة االهتمام 76.8%بوزن نسبي) ومصالحهم المباشرة
 (. 72.0%بوزن نسبي) الفلسطيني وتهمل الشأن العربي والغربي

 معايير الختيار الخاصة بالمحرر: -ب
 الصحفية األحاديث موضوعات اختيار معايير ونسب تكرارات التالي الجدول ضحيو 
 بالمحرر الخاصة

 الخاصة بالمحرر اختيار موضوع الحديث الصحفيمعايير  (:26.3جدول )

 العوامل
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
 100.0 43 11.6 5 88.4 38 ارتباطه بقضية مثارة

اتفاقه مع التوجه السياسي والفكري 
 للصحيفة

22 51.2 21 48.8 43 100.0 

 100.0 43 48.8 21 51.2 22 استجابة لرغبات القراء واحتياجاتهم
 100.0 43 86.0 37 14.0 6 وفاو  بالمعايير المهنية المعمول بها

 100.0 43 90.7 39 9.3 4 تلبية لبعض اللتزامات الحزبية
 100.0 43 100.0 43 0.0 0 كسب لود بعض المسئولين

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
التي حاديث الصحفية أجابوا بأن أحد أهم العوامل ( من محرري األ88.4%) ان ما نسبته

هو ارتباطه بقضية مثارة حيث جاء في المرتبة  تؤثر في اختيار موضوع الحديث الصحفي
اتفاقه مع التوجه السياسي والفكري %( بينما جاء في المرتبة الثانية 88.4بنسبة )األولى 

تال ذلك الوفاء  ،استجابة لرغبات القراء واحتياجاتهم( وبنفس النسبة 51.2%) بنسبة للصحيفة
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%( بينما لم 9.3تلبية لبعض االلتزامات الحزبية بنسبة )و  (14.0%بالمعايير المهنية بنسبة )
 ل كسب ود بعض المسئولين أي نتيجة.يمثل العام

 :فكرة الحديث الصحفيمصادر تحديد  -ج
 .فكرة الحديث الصحفييوضح الجدول التالي تكرارات ونسب مصادر تحديد 

 

 مصادر تحديد فكرة الحديث الصحفي (:27.3جدول )

 األسباب
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
 100.0 43 18.6 8 81.4 35 تمليها وتفرضها األحداث والمناسبات

 100.0 43 25.6 11 74.4 32 المبادرة الشخصية منك
 100.0 43 32.6 14 67.4 29 تكليف من إدارة الصحيفة

 100.0 43 37.2 16 62.8 27 من خالل متابعتي لمجريات األحداث
 100.0 43 74.4 32 25.6 11 نصيحة من زمالء المهنة

 100.0 43 97.7 42 2.3 1 بطلب وإيعاز من الشخصية
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
تحديد فكرة حاديث الصحفية أجابوا بأن مصادر ( من محرري األ81.4%) ان ما نسبته

تمليها وتفرضها األحداث والمناسبات حيث جاء في المرتبة  أو موضوع الحديث الصحفي
(، وقد جاء في 74.4%) هم بنسبةالمبادرة الشخصية منينما جاء في المرتبة الثانية األولى، ب

( بينما جاء في المرتبة الرابعة متابعتهم 67.4%) بنسبة تكليف من إدارة الصحيفةالمرتبة الثالثة 
(، وفي 25.6%) (، تالها نصيحة من زمالء المهنة بنسبة62.8%) لمجريات األحداث بنسبة

 (. 2.3%) بنسبة بطلب وإيعاز من الشخصيةخير الترتيب األ
 

 الحديث الصحفي ونوعها:اختيار شخصية  .2

 :معايير الختيار الخاصة بالصحيفة -أ
يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب معايير اختيار شخصيات األحاديث الصحفية 

 الخاصة بالصحيفة
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 الخاصة بالصحيفة الحديث الصحفي شخصيةاختيار معايير  (:28.3جدول )

  الفقرات م.
غير 

موافق 
 بشدة

غير 
 موافق موافق

موافق 
 المجموع بشدة

الوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

تفضيل الشخصيات ذات  .1
 الصلة القوية بالموضوع

 43 20 15 7 1 ك
3.26 81.5 

% 2.3 16.3 34.9 46.5 100.0 

لشخصيات التي تفضيل ا .2
 تبدي تعاوناا بصورة ودية

 43 18 13 10 2 ك
3.09 77.3 

% 4.7 23.3 30.2 41.9 100.0 

3. 
اتساق مواقفها مع التوجه 
 السياسي والفكري للصحيفة

 43 10 24 8 1 ك
3.0 75.0 

% 2.3 18.6 55.8 23.3 100.0 

تفضيل الشخصيات ذات  .4
 الصبغة الرسمية

 43 6 21 14 2 ك
2.72 68.0 

% 4.7 32.6 48.8 14 100.0 

تفضيل الشخصيات المحلية  .5
 الفلسطينية

 43 6 20 15 2 ك
2.7 67.5 

% 4.7 34.9 46.5 14 100.0 

 تفضيل المشاهير .6
 43 6 20 13 4 ك

2.65 66.3 
% 9.3 30.2 46.5 14 100.0 

 تفضيل الشخصيات العربية .7
 43 4 16 18 5 ك

2.44 61.0 
% 11.6 41.9 37.2 9.3 100.0 

تفضيل الشخصيات طبقاا  .8
 للقرب الجغرافي

 43 3 12 24 4 ك
2.33 58.3 

% 9.3 55.8 27.9 7 100.0 

 تفضيل الشخصيات الغربية .9
 43 2 17 16 8 ك

2.3 57.5 
% 18.6 37.2 39.5 4.7 100.0 

 68.0    2.72 (9.7) (، النحراف المعياري:69.4الوسيط:)
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
يتضح من الجدول السابق أن معايير اختيار شخصية الحديث الصحفي كان وسطها 

وهذا يدل على أنها جاءت بدرجة  %(68.0%( ووزنها النسبي )2.72الحسابي يساوي )
وزن النسبي والوسيط وقد انعكس التقارب بين ال )%(69.4، علمًا بأن قيمة الوسيط متوسطة

تفضيل فقط، حيث جاء في المرتبة األولى  )%(9.7على االنحراف المعياري حيث بلغ 
(، و جاء في المرتبة الثانية 81.5%) بوزن نسبي الشخصيات ذات الصلة القوية بالموضوع

(، بينما جاء في المرتبة 77.3%بوزن نسبي) بصورة وديةتفضيل الشخصيات التي تبدي تعاونًا 
تفضيل (، ثم 75.0%بوزن نسبي) اتساق مواقفها مع التوجه السياسي والفكري للصحيفةلثالثة ا
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تفضيل ( في المرتبة الرابعة، وحل 68.0%بنسبة) الشخصيات ذات الصبغة الرسمية
العربية أو الغربية حيث تفضيل الشخصيات بنسبة اكبر من  الشخصيات المحلية الفلسطينية

 (. 67.5%حصل على نسبة)
 

 :بالمحرر الخاصة الختيار معايير -ب
 الصحفية األحاديث شخصيات اختيار معايير ونسب تكرارات التالي الجدول يوضح

 .بالمحرر الخاصة
 

 الخاصة بالمحرر الحديث الصحفي شخصيةاختيار معايير  :(29.3جدول )

 العوامل
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
 100.0 43 11.6 5 88.4 38 ارتباطها الوثيق بالموضوع

 100.0 43 62.8 27 37.2 16 توافر شروط تتعلق بالمعايير المهنية
 100.0 43 65.1 28 34.9 15 اتساق توجهها السياسي والفكري مع توجه الصحيفة

 100.0 43 67.4 29 32.6 14 امتالكها لقبول شعبي
 100.0 43 95.3 41 4.7 2 بي أو سياسياستجابة للتزام حز 

 100.0 43 95.3 41 4.7 2 كسب لود شخصية مسئولة
 
 

  بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
 

التي ( من محرري األحاديث الصحفية أجابوا بأن أحد أهم العوامل 88.4%) ان ما نسبته
مثارة حيث جاء في المرتبة هو ارتباطه بقضية  الحديث الصحفي شخصيةتؤثر في اختيار 

(، 37.2%) بنسبة توافر شروط تتعلق بالمعايير المهنيةاألولى، بينما جاء في المرتبة الثانية 
 بنسبة اتساق توجهها السياسي والفكري مع توجه الصحيفةوقد جاء في الترتيب الثالث 

(، وفي الترتيب 32.6%) في المرتبة الرابعة بنسبة امتالكها لقبول شعبي( بينما جاء %34.9)
 (.4.7%) ، وكسب ود بعض المسئولين بنسبةاستجابة اللتزام حزبي أو سياسياألخير كل من 

 

 جنسيات الشخصيات التي أجريت معها األحاديث الصحفية: -ج
يات المتحدثة التي أجريت معها الشخص يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب جنسية

 حاديث الصحفية.األ
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 الشخصيات التي أجري معها أحاديث صحفية جنسيةترتيب  :(30.3جدول )
 

 الترتيب % ك أنواع الشخصيات
 األول 93.0 40 فلسطينية

 الثاني 62.8 27 عربية
 الثالث 58.1 25 إسالمية

 الرابع 23.3 10 جنبيةأ
 *43= ن قيمة

 أكبر من عددهم الختيار أكثر من بديل. ها محررو الحديث الصحفي* مجموع اإلجابات التي اختار 
 
 

 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
( من مجموع 93.0%) الشخصيات الفلسطينية على الترتيب األول بما نسبته حازت

في الترتيب الثالث الشخصيات (، و 62.8%تالها الشخصيات العربية بنسبة )الشخصيات، 
 (. 23.3%) في الترتيب األخير الشخصيات األجنبية بنسبةو  (،58.1%ية بنسبة )اإلسالم
 

  ، وموضوعاتها:اها المحررون التي أجر أنواع األحاديث الصحفية اا: ثاني
 اها المحرر:جر أالتي أنواع األحاديث الصحفية  -أ

  ن محررو الالتي أجراها أنواع األحاديث الصحفية يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب 
 

 هاالتي ُأجريتترتيب أنواع األحاديث الصحفية  :(31.3جدول )

 الترتيب % ك أنواع األحاديث الصحفية
 األول 72.1 31 خبرية

 الثاني 69.8 30 التسلية واإلمتاع
 الثالث 62.8 27 الرأي

 الرابع 46.5 20 الشخصية
 *43= ن قيمة

  مجموع اإلجابات التي اختارها محررو الحديث الصحفي أكبر من عددهم الختيار أكثر من بديل. *
 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:

تصدرت األحاديث الخبرية الترتيب األول من مجموع األحاديث التي اجراها المحررون، 
 ني أحاديث التسلية واإلمتاع بنسبة(، بينما جاء في الترتيب الثا72.1%حيث بلغت   نسبتهم )

(، بينما جاء في الترتيب 62.8%(، وحلت أحاديث الرأي في الترتيب الثالث بنسبة )69.8%)
 (. 46.5%) األخير أحاديث الشخصية بنسبة
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  :راها المحررالتي أجالصحفية  األحاديثموضوعات  -ب
التي أجراها محررو األحاديث الصحفية  يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب موضوعات

 حاديث الصحفية.األ
 الصحفية األحاديثترتيب موضوعات  :(32.3جدول )

 الترتيب % ك أنواع الموضوعات الصحفية
 األول 76.9 30 موضوعات سياسية
 الثاني 51.3 20 موضوعات اقتصادية

 الثالث 35.3 12 موضوعات دينية
 الرابع 33.3 11 موضوعات رياضية

 الخامس 27.0 10 موضوعات اجتماعية
 *43= ن قيمة

 * مجموع اإلجابات التي اختارها محررو الحديث الصحفي أكبر من عددهم الختيار أكثر من بديل.
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
( من محرري 76.9%ت )جاءت الموضوعات السياسية في الترتيب األول بنسبة بلغ

(، وفي 51.3%، تالها في الترتيب الثاني الموضوعات االقتصادية بنسبة )األحاديث الصحفية
 وحلت الموضوعات الرياضية رابعًا بنسبة(، 35.3%) بنسبةلترتيب الثالث الموضوعات الدينية ا
 . (%27.0) بينما جاء في الترتيب األخير الموضوعات االجتماعية بنسبة %(33.3)

 : ضعف فن الحديث الصحفي، وأسبابه:ثالثاا 
  ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية: -أ

ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب 
 الفلسطينية اليومية 

 

 في الصحف الفلسطينية اليومية ضعف فن الحديث الصحفي (:33.3جدول )
 % ك البيان
 60.5 26 الى حد ما

 32.6 14 نعم
 7.0 3 ل

 100.0 43 المجموع
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 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
( من محرري األحاديث الصحفية الموافقة تجاه ضعف فن 60.5%أبدى ما نسبته )

وذلك بـضعيف "الى حد ما" وما نسبته الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية 
ضعف وجود فن الحديث ( فقط أجابوا بأنه ال يوجد 7.0%)( منهم أجابوا ب "نعم"، و%32.6)

 .الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية
 

 :أسباب ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية -ب
يث الصحفي في الصحف أسباب ضعف فن الحديوضح الجدول التالي تكرارات ونسب 

 .الفلسطينية اليومية
 

 

 أسباب ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية (:34.3جدول )

 األسباب
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
إحجــام الكثيــر مــن الشخصــيات عــن اإلدلء بمعلومــات، أو 

 100.0 40 37.5 15 62.5 25 لقضايابرأيها تجاه ا

 100.0 40 47.5 19 52.5 21 استشعار الشخصية الخوف من تبعات اإلدلء بتصريحات
ــــث  تفضــــيل بعــــض الشخصــــيات المشــــهورة إجــــراء أحادي

 100.0 40 55.0 22 45.0 18 صحفية مع صحف خارجية

افتقار الكثير من الشخصيات للموضوعية في التعبيـر عـن 
 آرائها

17 42.5 23 57.5 40 100.0 

ــــث  اعتمــــاد ــــى األحادي ــــة عل الصــــحف الفلســــطينية اليومي
 100.0 40 60.0 24 40.0 16 المنقولة من الصحف األخرى 

ــر مــن الشخصــيات لمســؤولياتها تجــاه  عــدم استشــعار كثي
 100.0 40 70.0 28 30.0 12 المجتمع

 100.0 40 72.5 29 27.5 11 عدم مالئمة األجواء السياسية الفلسطينية، والخارجية
تعارض آراء الكثير مـن الشخصـيات مـع التوجـه السياسـي 

 100.0 40 72.5 29 27.5 11 والفكري للصحيفة

اســتهالك الشخصــيات المهمــة فــي الكثيــر مــن األحاديــث 
 100.0 40 72.5 29 27.5 11 الصحفية

 100.0 40 92.5 37 7.5 3 تخوفي من إنكار الشخصية لتصريحاتها

 ات الجدول السابق تبين ما يلي:بدراسة بيان
فن الحديث ( من محرري األحاديث الصحفية سبب ضعف 62.5%يرى ما نسبته )

إحجام الكثير من الشخصيات عن اإلدالء هو  الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية
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ة حيث جاء في المرتبة األولى، بينما جاء في المرتبة الثاني بمعلومات، أو برأيها تجاه القضايا
تفضيل بعض ما (، أ52.5%) بنسبة استشعار الشخصية الخوف من تبعات اإلدالء بتصريحات

فقد جاء في المرتبة الثالثة  الشخصيات المشهورة إجراء أحاديث صحفية مع صحف خارجية
 بنسبة من إنكار الشخصية لتصريحاتها همتخوفبينما جاء في المرتبة األخيرة (، 45.0%) بنسبة

(%7.5 .) 
  :ث الصحفييأهم الصفات الواجب توافرها في محرري الحد: اا رابع

في محرر الحديث أهم الصفات الواجب توافرها يوضح الجدول التالي تكرار ونسب 
  الصحفي.

 ث الصحفييأهم الصفات الواجب توافرها في محرري الحد: (35.3جدول )

 األسباب
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
 100.0 43 7.0 3 93.0 40 الثقافة والطالع العام

 100.0 43 14.0 6 86.0 37 الخبرة الصحفية
 100.0 43 23.3 10 76.7 33 اللباقة وحسن التصرف

 100.0 43 32.6 14 67.4 29 التخصص
 100.0 43 44.2 19 55.8 24 التمتع بمهارات التواصل مع اآلخرين

 100.0 43 44.2 19 55.8 24 رة القويةالذاك
 100.0 43 53.5 23 46.5 20 المعرفة الجيدة باللغات الجنبية
 100.0 43 53.5 23 46.5 20 القدرة على النصات لآلخرين

 100.0 43 55.8 24 44.2 19 المظهر الحسن
 100.0 43 60.5 26 39.5 17 التمتع بالمهارات القناعية

 100.0 43 65.1 28 34.9 15 الحماس والمثابرة
 100.0 43 67.4 29 32.6 14 التزان النفعالي

 100.0 43 69.8 30 30.2 13 الصبر
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
( من محرري األحاديث الصحفية أن أهم الصفات الواجب توافرها 93.0%ما نسبته ) رأى

األولى، بينما حيث جاء في المرتبة  الطالع العامالثقافة واهو  في محرري الحديث الصحفي
اللباقة (، وحل في الترتيب الثالث 86.0%بنسبة ) الخبرة الصحفيةجاء في المرتبة الثانية 
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بينما  ) %67.4(، ثم التخصص في مجال االعالم بنسبة )76.7%) بنسبةوحسن التصرف 
 (.30.2%جاء في الترتيب األخير الصبر بنسبة)

 :كتابة الحديث الصحفي ليب: أساخامساا 
 :الصحفية األحاديثاألسلوب الذي تفضل استخدامه لكتابة  -أ

 .الصحفي الحديثفضل استخدامه لكتابة ياألسلوب الذي يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب 
 

 الصحفية حاديثاألفضل استخدامه لكتابة ياألسلوب الذي  (:36.3جدول )

 % ك األسلوب
 90.7 39 األسلوب غير التقليدي

 9.3 4 األسلوب التقليدي )س و ج(
 100.0 43 المجموع

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
 غير التقليدياألسلوب ( من محرري األحاديث الصحفية 90.7%) يفضل ما نسبته

المبحوثين الذين يستخدمون األسلوب التقليدي  بينما بلغت نسبة الصحفية األحاديثلكتابة 
(%9.3 .) 

  

  :أسلوب كتابة الحديث الصحفي أسباب اختيار -ب
 .اختيار أسلوب كتابة الحديث الصحفي يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب أسباب

 

 ديث الصحفياختيار أسلوب كتابة الحأسباب  :(37.3جدول )

 األساليب
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
 100.0 43 51.2 22 48.8 21 تعودك على طريقة معينة في الكتابة
 100.0 43 55.8 24 44.2 19 مراعاتك الشخصية المميزة للصحيفة

 100.0 43 62.8 27 37.2 16 التزامك بسياسة الصحيفة
 100.0 43 62.8 27 37.2 16 طبيعة الموضوع

 100.0 43 67.4 29 32.6 14 المساحة المخصصة للحديث الصحفي
 100.0 43 81.4 35 18.6 8 توجيهات رئيسك في العمل

 100.0 43 95.3 41 4.7 2 أخرى 
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 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
( من محرري األحاديث الصحفية سبب اختيارهم أسلوب كتابة 48.8%أرجع ما نسبته )

حيث جاء في المرتبة األولى، بينما  على طريقة معينة في الكتابة همتعودلصحفي الى الحديث ا
(، وقد جاء في 44.2%) بنسبة الشخصية المميزة للصحيفة هممراعاتجاء في المرتبة الثانية 

(، بينما حل 37.2%) وكذلك طبيعة الموضوع بنسبة بسياسة الصحيفة همالتزامالمرتبة الثالثة 
 (.18.6%) خيرة توجيهات رئيسهم في العمل بنسبةفي المرتبة األ

 

 :غير التقليدية في كتابة فن الحديث الصحفي ك لألساليبدرجة استخدام -ج
 حاديث الصحفيةمحرري األ درجة استخداميوضح الجدول التالي تكرارات ونسب 

  .لألساليب غير التقليدية في كتابة فن الحديث الصحفي
 

 درجة استخدامك لألساليب غير التقليدية في كتابة فن الحديث الصحفي (:38.3جدول )

الوسط  درجة الستخدام  نوع األسلوب
 الحسابي

الوزن 
 المجموع ل أحياناا  أستخدمها النسبي

األسلوب الخبري / دمج السؤال 
 بالجواب

 75.5 1.51 43 6 9 28 ك
% 65.1 20.9 14.0 100.0 

أسلوب المزج بين التلخيص 
 والقتباس

 67.5 1.35 43 7 14 22 ك
% 51.2 39.5 16.3 100.0 

أسلوب تقديم خلفية وثائقية عن 
 الموضوع والشخصية

 67.5 1.35 43 4 17 22 ك
% 51.2 39.5 9.3 100.0 

 71.0 1.42 43 5 18 20 ك أسلوب السرد والرواية )القصة(
% 46.5 41.9 11.6 100.0 

أسلوب ضمير المتكلم )سرد الحديث 
 على لسان الشخصية(

 59.5 1.19 43 13 12 18 ك
% 41.9 27.9 30.2 100.0 

أسلوب الوصف /تصوير جو اللقاء 
 ووصف المكان

 56.0 1.12 43 8 19 16 ك
% 37.2 44.2 18.6 100.0 
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 :بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي
درجة استخدام حاز األسلوب الخبري/ دمج السؤال بالجواب على المرتبة األولى من حيث 

محرري األحاديث الصحفية، استخدام ( من 75.5%) بوزن نسبي بلغ ساليب غير التقليديةاأل
وقد جاء  (،71.0%)بوزن نسبي  أسلوب السرد والرواية )القصة( بينما جاء في المرتبة الثانية

أسلوب تقديم خلفية وثائقية عن و  المزج بين التلخيص واالقتباس اأسلوبالثالثة في المرتبة 
أسلوب (، بينما جاء في المرتبة األخيرة 67.5%) بوزن نسبي بلغ الموضوع والشخصية

 (. 56.0%) بوزن نسبي تصوير جو اللقاء ووصف المكان /الوصف

 :يات التكنولوجيةلألدوات والتقن محرري األحاديث الصحفية استخدام: ادساا س
 :وتكنولوجيا التصالألدوات  كاستخدام درجة -أ

ألدوات يوضح الجدول التالي تكرارات ونسب استخدام محرري الحديث الصحفي 
 وتكنولوجيا االتصال أثناء اعدادهم، وتنفيذهم، وتحريرهم لألحاديث الصحفية.

 

 وتكنولوجيا التصالاستخدام أدوات  درجة (:39.3جدول )

 % ك الستخدامدرجة 
 48.8 21 استخدام كبير جداا 

 44.2 19 استخدام كبير
 7.0 3 متوسط

 0.0 0 ل أستخدمها
 100.0 43 المجموع

 
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
 وتكنولوجيا االتصال أدوات( من محرري األحاديث الصحفية 48.8%يستخدم ما نسبته )

بدرجة كبيرة  وتكنولوجيا االتصالدوات ألبدرجة كبيرة جدًا بينما بلغ نسبة المستخدمين 
 ( فقط. 7.0%( بينما المستخدمين لها بدرجة متوسطة )%44.2)

 

 :التي يستخدمها محررو األحاديث الصحفية وتكنولوجيا التصالأدوات  -ب
يستخدمها محررو التي وتكنولوجيا االتصال ت أدواتكرارات ونسب  التاليالجدول يوضح 

 .األحاديث الصحفية
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 التي يستخدمها محررو الحديث الصحفيوتكنولوجيا التصال أدوات  :(40.3جدول )

 األدوات والتقنيات
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
 100.0 43 16.3 7 83.7 36 الهواتف النقالة

 100.0 43 20.9 9 79.1 34 الحاسب المحمول
 100.0 43 37.2 16 62.8 27 شبكات التواصل الجتماعي

 100.0 43 39.5 17 60.5 26 البريد اللكتروني
 100.0 43 51.2 22 48.8 21 الثابتةالهواتف 

 100.0 43 51.2 22 48.8 21 محركات البحث عن المعلومات والصور
 100.0 43 53.5 23 46.5 20 قميةكاميرا ر 

 100.0 43 65.1 28 34.9 15 أجهزة الحاسوب العادية
 100.0 43 65.1 28 34.9 15 أجهزة التسجيل اللكترونية

 100.0 43 86.0 37 14.0 6 األرشيف اإللكتروني للصحف
 100.0 43 88.4 38 11.6 5 اآليباد

 100.0 43 88.4 38 11.6 5 قواعد المعلومات
 100.0 43 95.3 41 4.7 2 اكسف

 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
، وتكنولوجيا االتصالأدوات ( من 83.7%تصدر الهاتف النقال المرتبة األولى بنسبة )

(، وقد جاء في المرتبة الثالثة 79.1%بينما جاء في المرتبة الثانية الحاسب المحمول بنسبة )
(، 60.5%(، وحل رابعًا البريد االلكتروني بنسبة )62.8%بنسبة) شبكات التواصل االجتماعي

( وحلت 48.8%وخامسًا الهواتف الثابتة ومحركات البحث عن المعلومات والصور بنسبة )
%( أما أجهزة التسجيل االلكترونية واألرشيف 46.5الكاميرا الرقمية في المرتبة السادسة بنسبة )

بينما حل الفاكس في المرتبة األخيرة بنسبة  ،%(34.9نسبة )االلكتروني في المرتبة السابعة ب
(%4.7 .) 

 

 

 التصال:وتكنولوجيا أدوات إيجابيات استخدام  -ج
وتكنولوجيا االتصال أثناء أدوات إيجابيات استخدام الجدول التالي تكرارات ونسب يوضح 

  اعداد، وتنفيذه، وتحرير األحاديث الصحفية
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 وتكنولوجيا التصال إيجابيات استخدام أدوات  :(41.3جدول )

 اإليجابيات
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
سـرعة انجــاز الحــديث الصــحفي مــن حيــث 

 100.0 43 4.7 2 95.3 41 اإلعداد والتنفيذ والكتابة

ســــهلت مهمتـــــي فــــي جمـــــع المعلومـــــات 
لحــديث الالزمــة عــن موضــوع، وشخصــية ا

 الصحفي
33 76.7 10 23.3 43 100.0 

مكنتني من الطالع على صفحات ومواقع 
 100.0 43 25.6 11 74.4 32 الشخصيات ومتابعة أخبارها ومواقفها

ـــار الشخصـــيات  ـــي اختي ـــي ف يســـرت مهمت
 100.0 43 30.2 13 69.8 30 وتحديد موعد مناسب معها

مكنتنــي مــن إجــراء أحاديــث صــحفية غيــر 
الشخصــية فــي الــداخل وفــي مباشــرة مــع 

 الخارج
26 60.5 17 39.5 43 100.0 

 100.0 43 39.5 17 60.5 26 وسعت النطاق الجغرافي للحديث الصحفي
منحتنـــي فرصـــة لالطـــالع علـــى األحاديـــث 

 والمؤرشفةالصحفية السابقة 
22 51.2 21 48.8 43 100.0 

ــــــات  ــــــدعيم الحــــــديث الصــــــحفي بالخلفي ت
 100.0 43 51.2 22 48.8 21 شخصيةالمناسبة عن الموضوع أو ال

ــــة  ــــائق الحكومي اســــتخدام المصــــادر والوث
 100.0 43 60.5 26 39.5 17 المتاحة في اإلنترنت

الخبــــــرات مــــــع  األجــــــواء لتبــــــادلهيــــــأت 
 100.0 43 65.1 28 34.9 15 الصحفيين في الداخل والخارج.

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
أدوات إيجابيات استخدام ( من محرري األحاديث الصحفية 95.3%عزى ما نسبته )

وذلك  سرعة انجاز الحديث الصحفي من حيث اإلعداد والتنفيذ والكتابةالى وتكنولوجيا االتصال 
في جمع المعلومات الالزمة عن  ةمهمال في المرتبة األولى، بينما جاء في المرتبة الثانية تسهيل

من االطالع على صفحات  في المرتبة الثالثة تمكينهم(، وقد جاء 76.7%بنسبة ) موضوع
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(، بينما حل في المرتبة األخيرة 74.4%) بنسبة ومواقع الشخصيات ومتابعة أخبارها ومواقفها
 (. 34.9%) بنسبة الخبرات مع الصحفيين في الداخل والخارج األجواء لتبادلهيأت أنها 

 الصحفي وسبل تطوره:الحديث  اا: معوقاتسابع
 :الصحفية األحاديث ي وقات التي تعوق عمل محرر المع -أ

 ألحاديثمحرري االمعوقات التي تعوق عمل الجدول التالي تكرارات ونسب يوضح 
 .الصحفية

 المعوقات التي تعوق عمل محرري األحاديث الصحفية (:42.3جدول )

 المعوقات
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
عدم تعاون بعض الشخصيات المناسبة 

 100.0 43 18.6 8 81.4 35 معك لتحديد موعد اللقاء وإجراءه

عدم رغبة بعض الشخصيات في إجراء 
 100.0 43 20.9 9 79.1 34 حديث صحفي معها تخوفاا من تبعات ذلك

تكاسلك وعدم بذلك الجهد الكافي في 
 100.0 43 74.4 32 25.6 11 البحث عن موضوعات تستحق المعالجة

عزوفك وعدم رغبتك في تحمل أية 
مسئولية على عاتقك من إجراء الحديث 

 الصحفي
7 16.3 36 83.7 43 100.0 

اختيار محرري الحديث الصحفي بناء على 
الثقة السياسية وليس بناء على الكفاء 

 المهنية
7 16.3 36 83.7 43 100.0 

ق أتعرض لضغوط من قبل الصحيفة تتعل
 باختيار الشخصيات

3 7.0 40 93.0 43 100.0 

 100.0 43 97.7 42 2.3 1 أخرى 
 

 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
فن المعوقات التي تعوق ( من محرري األحاديث الصحفية 81.4%أرجع ما نسبته )

، ء وإجراءهلتحديد موعد اللقا همعدم تعاون بعض الشخصيات المناسبة مع الى الصحفي الحديث
عدم رغبة بعض الشخصيات في حيث جاء في المرتبة األولى، بينما جاء في المرتبة الثانية 
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(، وحل في المرتبة الثالثة 79.1%بنسبة ) إجراء حديث صحفي معها تخوفًا من تبعات ذلك
بنسبة  وعدم بذل الجهد الكافي في البحث عن موضوعات تستحق المعالجة التكاسل

تعرض لضغوط من قبل الصحيفة تتعلق باختيار جاء في المرتبة األخيرة ال (، بينما%25.6)
 (. 7.0%) بنسبة الشخصيات

 :لتطوير فن الحديث الصحفي المقترحات -ب
 .فن الحديث الصحفي لتطوير تكرارات ونسب المقترحات التاليالجدول يوضح 

 

 تطوير فن الحديث الصحفي  رحاتمقت :(43.3جدول )

 المقترحات
 المجموع ل نعم

 % ك % ك % ك
ـــن الحـــديث  ـــام بإنشـــاء قســـم خـــاص لف الهتم

 100.0 43 20.9 9 79.1 34 الصحفي

تفعيـــــل المنافســــــة بـــــين محــــــرري األحاديــــــث 
 100.0 43 27.9 12 72.1 31 الصحفية بتقديم حوافز مادية، أو عينية

لـــدورات الصـــحفية تـــوفير الفـــرص لاللتحـــاق با
الخاصة بأساليب التجديد الحديثـة فـي صـياغة 

 الحديث الصحفي
30 69.8 13 30.2 43 100.0 

ــار محــرري الحــديث الصــحفي بنــاء علــى  اختي
 100.0 43 41.9 18 58.1 25 الكفاءات المهنية

تـــوفير اإلمكانـــات الماديـــة كوســـيلة مواصـــالت 
لضــــمان الوصــــول فــــي الموعــــد المحــــدد مــــع 

 الشخصية
24 55.8 19 44.2 43 100.0 

الهتمام بتوفير األدوات والتقنيـات التكنولوجيـة 
 100.0 43 46.5 20 53.5 23 لتسهيل عمل محرري الحديث الصحفي

الشتراك بقواعد بيانات لتمكين الصحفيين مـن 
الحصـــــول علـــــى المعلومـــــات المطلوبـــــة عـــــن 

 الموضوع والشخصية
19 44.2 24 55.8 43 100.0 

المحــررين بالصــحيفة إلعــداد هــذا تكليــف كبــار 
 100.0 43 62.8 27 37.2 16 الفن من ذوي الخبرة الطويلة
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 بدراسة بيانات الجدول السابق تبين ما يلي:
إنشاء قسم خاص لفن الحديث ( من محرري عينة الدراسة 79.1%اقترح ما نسبته )

بينما جاء  ،الصحفيحيث جاء في المرتبة األولى كأهم مقترح  لتطوير فن الحديث  الصحفي
 تفعيل المنافسة بين محرري األحاديث الصحفية بتقديم حوافز مادية، أو عينيةفي المرتبة الثانية 

توفير الفرص لاللتحاق بالدورات الصحفية (، وقد جاء في المرتبة الثالثة 72.1%بنسبة)
وفي المرتبة (، 69.8%بنسبة ) الخاصة بأساليب التجديد الحديثة في صياغة الحديث الصحفي

%(، ثم 58.1بنسبة بلغت ) اختيار محرري الحديث الصحفي بناء على الكفاءات المهنيةالرابعة 
بنسبة توفير اإلمكانات المادية كوسيلة مواصالت لضمان الوصول في الموعد المحدد 

االهتمام بتوفير األدوات والتقنيات التكنولوجية لتسهيل عمل محرري الحديث %(، ثم 55.8)
تكليف كبار المحررين %(، بينما جاء في المرتبة األخيرة 53.5بنسبة بلغت ) حفيالص

 (. 37.2%بنسبة) بالصحيفة إلعداد هذا الفن من ذوي الخبرة الطويلة

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع 4
مناقشة نتائج الدراسة التحليلية 

 والميدانية والتوصيات
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 الفصل الرابع
 لتحليلية والميدانية والتوصياتمناقشة نتائج الدراسة ا

 

يتناول هذا الفصل من خالل ثالثة مباحث، مناقشة نتائج الدراسة التحليلية المتصلة 
بسمات محتوى، وشكل الحديث الصحفي في صحف الدراسة، ومناقشة أهم نتائج الدراسة 

 راسة،وتوصيات الد ،لحديث الصحفي من وجهة نظر محرريهافن الميدانية المتصلة بممارسة 
 مباحث هي: ةوقد تم تقسيمه إلى ثالث

أهم نتائج السمات العامة لمحتوى وشكل فن الحديث الصحفي في مناقشة المبحث األول: 
 صحف الدراسة.

 أهم نتائج ممارسة فن الحديث الصحفي من وجهة نظر محرريه.مناقشة المبحث الثاني: 

 المبحث الثالث: توصيات الدراسة.
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 األول المبحث
لسمات العامة لمحتوى وشكل فن الحديث الصحفي في صحف مناقشة أهم نتائج ا

 الدراسة
 

، حاديث الصحفيةاأل أنواعيتناول هذا المبحث مناقشة نتائج الدراسة التحليلية، من حيث 
 الجغرافي، اونطاقه اتها،تخصصالشخصيات المتحدثة، وجنسياتها، و نوع و ، اوموضوعاته

م صحف الدراسة بفن الحديث مدى اهتماو  ف من األحاديث الصحفية،المستهد الجمهورو 
 ة،يسأجزائه الرئو موقعه، وحجمه، وطرق إجراء األحاديث الصحفية، إضافة إلى الصحفي، 

 التيبوغرافية المستخدمة إلبرازه. وقوالبه الفنية، والعناصر

 : أنواع األحاديث الصحفية وموضوعاتها:أولا 
 :ألهدافهاوفقاا  ةأنواع األحاديث الصحفي -أ

أوضح االتجاه العام لصحف الدراسة اهتمامها "باألحاديث الخبرية" في المرتبة األولى، 
(، ثم 17.9%(، تالها "األحاديث أكثر من نوع" في المرتبة الثانية، بنسبة )41.8%بنسبة )

الرابعة،  (، وجاءت "أحاديث الشخصية" في المرتبة16.4%"أحاديث الرأي" في المرتبة الثالثة )
 (. 10.4%( وأخيرًا "أحاديث التسلية واالمتاع" بنسبة )13.4%بنسبة )

، إال أنها اختلفت في اهتمامها بباقي ةورغم صدارة "األحاديث الخبرية" في الصحف الثالث
األنواع، ويرجع ذلك أن األحاديث الخبرية هي أكثر األنواع امتدادًا وظهورًا على الساحة 

، علمًا أن الحديث الخبري يتناول أحداثًا (1)من جانب الصحف اليومية اإلعالمية ونشرًا 
، وتهتم الصحف الفلسطينية بهذا النوع (2)موضوعات سياسية، واقتصادية ورياضية ا، و وقضاي

بسبب طبيعة صدورها اليومي، فالصحيفة اليومية تتسم بالصفة اإلخبارية وهي وظيفة الصحافة 
 ثة.األولى، وعصب الصحافة الحدي

                                                           

 (.203( خليفة، علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 (.145( المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص 2)
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في صدارة "التقرير االخباري" في ، (1) (2012وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )تربان: 
المرتبة األولى رغم اختالف نوع الفن ونوع الوسيلة إال أن االهتمام بالنواحي اإلخبارية في وسائل 

 االعالم الفلسطينية هو األكثر وضوحًا.
تهدف إلى استعراض وجهة نظر واهتمت صحيفة فلسطين "بأحاديث الرأي"، التي 

شخصية ما في قضية معينة تهم القراء، بهدف شرح الوقائع وتفسيرها، وتحليلها وإعطاء 
االنطباع عنها، حيث جاء في المرتبة الثانية، و في صحيفة القدس في المرتبة الثالثة، في حين 

رأي واحد فقط على  جاءت بنسبة ضئيلة جدًا "خامسًا" في صحيفة الحياة الجديدة، وظهر حديث
شكل استفتاء صحفي مع مجموعة من االعالمين الرياضيين، قدموا من خالله انطباعهم عن 

، وتعد صحيفة الحياة الجديدة مقصرة في اهتمامها بأحاديث الرأي (2)مباراة الجزائر فلسطين 
مالحقها على الرغم من وجود خاصية تتمتع بها دون الصحف الفلسطينية اليومية األخرى، وهو 

الثالثة األسبوعية فأحاديث الرأي تحتاج تفسير وتحليل، وهو أمر يمكن القيام به عن طريق 
 المالحق ]األعداد[ األسبوعية، أكثر من اليومية نظرًا التساع الوقت.

أما صحيفة فلسطين التي نالت أعلى نسبة اهتمام بأحاديث الرأي فيمكن ارجاع ذلك إلى 
الحديث الصحفي المتمثلة في اإلجابة عن السؤال )لماذا( الذي يتم فهم الصحيفة لوظيفة فن 

 اإلجابة عليه من خالل اغداق القراء بالمعلومات والتحليالت والتفسيرات حول الموضوع.

وظهر التباين واضحًا بين صحف الدراسة في اهتمامها بأحاديث الشخصية التي حلت في 
، وفي مرتبة متأخرة في صحيفتي القدس وفلسطين، المرتبة الثانية في صحيفة الحياة الجديدة

ويعود اهتمام صحيفة الحياة الجديدة "بأحاديث الشخصية" إلى سياستها التحريرية الرامية إلى 
 .(3)تسليط الضوء على المبادرات الشبابية والنجاحات التي يحققها أصحاب المواهب المختلفة 

االمتاع التي جاءت في المرتبة الثالثة، وهي وتبع ذلك أيضًا اهتمامها بأحاديث التسلية و 
أحاديث هدفت من خاللها الصحيفة إلى إضفاء نوعًا من البهجة والسرور والسعادة على القراء 
ومثال ذلك األحاديث التي تجرى مع نجوم الفن والمجتمع والرياضة والشخصيات الظريفة 

                                                           

 (.16)صالمواقع االلكترونية االخبارية  تربان، فن التقرير الصحفي في (1)
 (.5ص ( نصار، اإلعالميون الرياضيون يثمنون الموقف التاريخي لشعب الجزائر )2)
 (.2017أبريل  18( األسطل، قابله: رانية أبو سعدة )3)
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، وركزت صحيفة القدس أيضًا على (1)والغريبة التي يجد القارئ في حياتها ما يسليه ويمتعه 
 أحاديث التسلية واالمتاع خاصة األحاديث التي أجرتها مع نجوم الرياضة والفن لكن بنسبة أقل.

ولم يظهر هذا النوع من األحاديث في "صحيفة فلسطين" باعتبارها صحيفة تمثل االتجاه 
 المحافظ وتهتم بالموضوعات السياسية واالقتصادية الجادة.

ت صحف الدراسة بأحاديث "أكثر من نوع" وإن اختلفت نسب االهتمام، و تأتي هذه واهتم
االحاديث من منطلق أنه ال يوجد حدود فاصلة بين األنواع الصحفية المختلفة، فقد يهدف 
الصحفي من إجرائه للحديث إلى الحصول على معلومات من الشخصية، وكذلك الحصول على 

، واهتمت صحيفة القدس باألحاديث أكثر من نوع (2)ع الحديث رأيها وموقفها من القضية موضو 
فجاءت في المرتبة الثانية، وفي صحيفة فلسطين في المرتبة الثالثة، بينما حلت في المرتبة 
الرابعة في صحيفة الحياة الجديدة، ويرجع اهتمام صحيفتي "القدس وفلسطين" بهذا النوع من 

ث التي تجري مع كبار رجال الدولة من سياسيين، ووزراء، األحاديث إلى اهتمامها بنشر األحادي
 وممثلي األحزاب، والمفكرين الذين يحرصون على المزج بين المعلومة والرأي.

، التي أوضحت وجود اختالف بين (3) م(2006وتتفق هذه الدراسة مع دراسة )حسين: 
دراسة )الخبر، والوطن( الصحف في اهتمامها بأنواع الحديث الصحفي بحيث لم تتفق صحيفتا ال

في اهتمامها حيث اعتنت "الخبر" بأحاديث الرأي، ثم أحاديث الشخصية وذلك لتباين 
 االستراتيجية اإلعالمية للصحيفتين اإلخباريتين.

وتتفق نتائج الدراسة التحليلية مع إجابات محرري الحديث الصحفي على صحيفة 
اع األحاديث الصحفية، حيث جاء الحديث االستقصاء إلى حد كبير فيما يتعلق بترتيب أنو 

( من األحاديث التي يجريها المحررون في صحف 72.1%الخبري في المرتبة األولى بنسبة )
 الدراسة.

 

 

 
                                                           

 (.11( الدلو، جواد راغب، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
  (.14( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 2)
( حسين: تومي، الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية: دراسة وصفية تحليلية مقارنة بين 3)
 (.88ريدتي الخبر والوطن )ص ج
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 : أنواع األحاديث الصحفية وفقاا لعدد المتحدثين فيها -ب
ركزت صحف الدراسة الثالث على "الحديث الفردي" الذي جاء في المرتبة األولى، وهو 

ر ال يحتاج إلى مناقشة، فالحديث مع شخص واحد هو الشكل الغالب على األحاديث أم
 . (1)الصحفية 

وقد ُيجري الصحفي الحديث مع عدة أشخاص يتصلون بموضوع مهم، أو يرتبطون به 
والشخصيات التي يضمها الحديث الجماعي قد  (2)برباط عمل، أو خبره، أو يمثلون صناعة 

ة، أو متعددة، أو تمثل فئة معينة من الناس، وقد تتحدد الفئات يجمعها اهتمامات مشترك
المشاركة في الحديث الصحفي، مثل حديث مع مجموعة من الخبراء، والمتخصصين، ورجال 

لصحف الدراسة باألحاديث الجماعية،  ضئيالً  اً ، وقد رصدت الدراسة الحالية اهتمام(3)الدين 
لصحفي شخصيتين يفضل أن يكونا متعارضتين في ومنها حديث الشخصين، الذي يلتقي فيه ا

 التفكير، مع إمكانية أن يتفقا كذلك، أو الجماعة، أي أكثر من شخصين كاالستفتاء الصحفي.

وجاء حديث الشخصين في المرتبة الثانية في صحف الدراسة مع تباين في النسب حيث 
لحياة الجديدة، ( في صحيفة ا5.3%( في صحيفة فلسطين، ونسبة )11.3جاء بنسبة )%

( في صحيفة القدس، ويعود اهتمام صحيفة فلسطين بالحديث الجماعي إلى 2.3%وبنسبة )
 اهتمامها أساسًا بحديث الرأي.

وتكمن المشكلة التي تحتاج إلى الوقوف عليها، في أن محرري الحديث الصحفي بصحف 
ألنواع الصحفية األخرى الدراسة يجرون ويحررون هذا النوع من األحاديث مع خلط بينه وبين ا

بين الفنون الصحفية التي  اً واضح اً فتاره يطلقون عليه "تقرير"، وتارة "تحليل" وهذا يعد خلط
 عدها الصحفيون دون مراعاة نوع الفن ومرتكزاته ومتطلباته وأسسه العلمية.يُ 

وباالطالع على نماذج ألحاديث الشخصين، والجماعة وجدت الباحثة أن الصحف 
األسس العلمية لفن الحديث الصحفي في اإلعداد والكتابة لهذه النماذج الصحفية دون استخدمت 

إدراك بأنها أشكال للحديث الصحفي، والالفت استخدام الصحف لمصطلحات تشير بأن الشكل 
هو "حديث صحفي" مثل )في حديثين منفصلين ــــــ في أحاديث منفصلة( وهي تشير عمليًا إلى 

                                                           

 (.13( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
 (.60( عبد العظيم، الحوار اإلعالمي )ص 2)
 (.41( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 3)
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نطبق عليها األسس العلمية لفن الحديث الصحفي من حيث الهدف، الحديث الصحفي، وي
 والقوالب، وكمية المعلومات التي تضمنتها تلك النماذج.

وترى الباحثة أن سبب هذا الخلط والمزج يعود أساسًا إلى تشابه فن الحديث الصحفي مع فنون 
حفي، هذا من وأنواع صحفية أخرى كتقرير الشخصيات والتحقيق الشخصي، والتصريح الص

ناحية، ومن ناحية أخري ناتج عن استخدام الحديث الصحفي كأداة للحصول على المعلومات 
 في الفنون األخرى إلى جانب كونه فن مستقل بذاته.

وإلى جانب ذلك استخدمت صحف الدراسة مصطلحات متعددة لإلشارة إلى فن الحديث 
وع الصحفي، وهو أمر أيضًا جرى فيه خلط، الصحفي مثل ]لقاء، حوار، مقابلة[ للداللة نفس الن

وقد بدا واضحًا في صحف الدراسة التي أطلقت هذه المصطلحات المتنوعة للحديث الصحفي 
على نماذجها، وحرصت الباحثة في الدراسة الحالية ومن خالل التنقيب في أمهات كتب ومراجع 

ابهة للحديث الصحفي وبين التحرير الصحفي أن ترصد االختالفات بين الفنون الصحفية المش
 . *هذا الفن

، التي توصلت إلى وجود خلط في (1) (2013وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )جوني: 
الفنون الصحفية حيث يكتب الصحفيون التقرير الصحفي بطريقة التحقيق الصحفي مما يدل 

 على عدم مهنية بعض الصحفيين.

 موضوعات الحديث الصحفي: -ج
راسة الثالث من حيث اهتمامها بالموضوعات التي عالجتها األحاديث لم تتفق صحف الد

ها، فقد حازت الموضوعات السياسية على المرتبة األولى في صحيفتي فيالصحفية المنشورة 
( لفلسطين، وحين جاءت في 66.0%( للقدس، ونسبة )39.5%"القدس وفلسطين" بنسبة )

 (.7.9%حلت في المرتبة الخامسة، نسبة )مرتبة متأخرة في صحيفة الحياة الجديدة، حيث 
واقتربت صحيفتا فلسطين والقدس من االهتمام بالموضوعات، التي جاءت في القدس 
على النحو التالي: الموضوعات السياسية، ثم االقتصادية، ثم الرياضية والطبية الصحية، ثم 

ي: الموضوعات السياسية، ثم التعليمية والفنية، ثم االجتماعية، أما في فلسطين على النحو التال
المتنوعة، ثم الدينية، ثم االقتصادية، فالرياضية، وأخيرًا الفنية والطبية، وهو ما يعكس اهتمام 
الصحيفتين بالموضوعات الجادة وخاصة الموضوعات السياسية، واالقتصادية، والدينية. بما 

                                                           
 انظر، الفصل الثاني، المبحث األول، فن الحديث الصحفي، مفهومه وأهميته. *
 (.206في الصحافة العراقية )ص ( جوني، سمات التقرير الصحفي 1)
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ن اهتمتا بالموضوعات يؤكد أنهما تمثالن االتجاه المحافظ، أضف إلى ذلك أن الصحيفتي
السياسية في المقام األول نظرًا، الزدحام الساحة الفلسطينية باألحداث السياسية المتالحقة 
وحاجة القارئ الفلسطيني لتفسيرها وتحليلها والوقوف على أبعادها وتداعياتها، كما أن 

لتحقيق هذا الصحيفتين تحرصان على التقاء شخصيات بارزة في المجتمع، وفي مواقع قيادية 
 الهدف.

أما بالنسبة لصحيفة الحياة الجديدة فكان اهتمامها نحو موضوعات الحديث الصحفي 
على النحو التالي: الموضوعات الرياضية، ثم االجتماعية، ثم االقتصادية، ثم الفنية والمتنوعة، 

 وقبل األخيرة، الموضوعات السياسية، ثم األدبية والثقافية.
الحياة الجديدة بالموضوعات السياسية، مقابل قوة اهتمامها  إن ضعف اهتمام صحيفة

بالموضوعات الرياضية، واالجتماعية، يعكس بصورة جلية دور القائمين على الصحيفة في 
اختيار الموضوعات التي يتم التركيز عليها بشدة، والتحكم في طبيعتها ومحتواها، وهذه 

علهم يفكرون فيها، بالتالي تمثل هذه الموضوعات تثير اهتمامات الناس تدريجيًا وتج
الموضوعات لدى الجماهير أهمية أكبر نسبيًا من الموضوعات األخرى التي تطرحها وسائل 

، والسؤال المطروح هنا، هل الموضوعات الرياضية أصبحت أولى اهتمامات القراء (1)اإلعالم 
تحليل من صحيفة تمثل الفلسطينيين؟، وماذا عن األحداث السياسية التي تحتاج لتفسير و 

السلطة بدرجة كبيرة؟ وترى الباحثة أن القائمين على صحيفة الحياة الجديدة فضلوا االبتعاد عن 
األجواء السياسية المشحونة، التي قد يؤدي االقتراب منها إلى مساءلة، أو إحراج من أي جهة 

ملية انسياب مسئولة في المجتمع، كما أن ذلك يعكس وبوضوح دور حارس البوابة في ع
المعلومات إلى الجمهور والتي تحكمها االعتبارات السياسية واإلعالمية المقصودة التي يراد منها 

، وهو ما يترجم بتحويل اهتمامات الجمهور (2)إحداث تغيير ثقافي، أو اجتماعي في الجمهور 
 نحو موضوعات ومجاالت معينة.

تصادية، والرياضية، الموضوعات االقوأولت صحيفة الحياة الجديدة اهتمامًا واضحًا ب
لوجود مالحق للصحيفة متخصصة في المجاالت الثالثة المذكورة، كما أن غالبية واالجتماعية 

 األحاديث الصحفية جاءت في المالحق وليس في الصحيفة نفسها.

                                                           

 (. 328( المزاهرة، نظريات االتصال )ص 1)
 (.113( المشاقبة، نظريات االعالم )ص 2)
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أما فيما يتعلق بالموضوعات الدينية، فقد برزت واضحة في صحيفة فلسطين في المرتبة 
%( وهو أمر يعود في األساس للمعايير الصحفية التي تحكم الصحيفة، 7.5بنسبة ) الثالثة

والمتمثلة في معايير الوسيلة وسياستها حيث تحكمها الفلسفة الدينية فهي صحيفة محسوبة على 
حركة إسالمية كما أن الصحيفة تفرد صفحة خاصة بعنوان "إسالميات" تخصص للموضوعات 

مي والعبادات، أما صحيفة القدس فجاء اهتمامها بالموضوعات الدينية في المتعلقة بالدين اإلسال
 %( خاصة األحاديث المتعلقة بالقدس ومكانتها الدينية.4.7المرتبة الرابعة، بنسبة )

والواضح أن صحيفة الحياة الجديدة خالل فترة الدراسة لم تضع الموضوعات الدينية في 
م ترصد الدراسة أي حديث ديني في الصحيفة األمر الذي أي ترتيب من اهتماماتها، وبالتالي ل

 يعكس أيديولوجية الصحيفة وسياستها وكذلك شخصيتها الشعبية. 
، إلى حد كبير فيما يتعلق باهتمام (1) م(2015واتفقت الدراسة الحالية مع دراسة )الشرافي:

مراتب متقدمة صحيفة الحياة الجديدة بالموضوعات حيث جاءت الموضوعات االقتصادية في 
في صحيفة الحياة الجديدة التي عالجتها التخصصات االستقصائية واحتلت الموضوعات الدينية 

 المركز األخير في اهتماماتها.
خرى مثل، "الموضوعات أولم تركز صحف الدراسة الثالث مطلقًا على أي موضوعات 

غزة، أو الضفة المحتلة  افظاتمحاألمنية والعسكرية"، مع العلم أن الساحة الفلسطينية سواء في 
تضج باألحداث المتعلقة باألمن، أو الشئون العسكرية والقارئ الفلسطيني بحاجة إلى الوعي في 
هذه الموضوعات، من خالل اإلدراك الوعي لكيفية التعامل مع القضايا واألحداث التي تحقق 

على األمن واالستقرار والوقاية ، كإبراز دور األجهزة األمنية في الحفاظ (2)السالمة واالستقرار
من الجريمة والمساهمة في تكوين رأي عام واع يتعاون مع األجهزة المختصة في الوقاية من 

، لذلك قصرت صحف الدراسة في معالجة مثل هذه الموضوعات التي (3)الجريمة ومكافحتها 
بة التقاء الشخصيات عن صعو  تحقق معالجتها العظيم من الفوائد، ويبدو أن هذا التقصير ناجمٌ 

 األمنية والعسكرية التي قد يحظر عليها التحدث للصحف العتبارات األمن.

وتتفق نتيجة الدراسة الميدانية مع نتائج الدراسة التحليلية، إذ كشفت أن المحررين يجرون 
معظم أحاديثهم الصحفية في موضوعات سياسية، ثم اقتصادية، ثم دينية، ثم رياضية وأخيرًا 

                                                           

 (.121الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية )ص  (1)
 (.42السرحان، اإلعالم األمني العربي قضاياه ومشكالته )ص  (2)
 .78(المرجع السابق، ص 3)
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اعية وهو ما يتفق إلى حد كبير مع نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بصحفيتي فلسطين، اجتم
 والقدس.

 الصحفية: لشخصيات األحاديثاا: النطاق الجغرافي نيثا
حلت الشخصيات المتحدثة المتواجدة في األراضي الفلسطينية المرتبة األولى في الصحف 

وتقدمت الضفة الغربية على باقي المناطق،  ،فيالثالث من حيث االتجاه العام للنطاق الجغرا
"، ومع هذا 48تالها "محافظات غزة" في المرتبة الثانية، ثم القدس المحتلة ثالثًا، وأخيرًا "أراضي 

ظهر تباين بين الصحف في اهتمامها بالمناطق الفلسطينية، حيث جاءت "الضفة الغربية" في 
،  هانفس والحياة الجديدة"، نظرًا لكونهما من المنطقةالمرتبة األولى بالنسبة لصحيفتي "القدس، 

وفي المقابل تقدمت الشخصيات المتواجدة في محافظات غزة في صحيفة فلسطين، التي تصدر 
في نفس المنطقة، وهو ما يشير الى ارتباط اهتمامها بالشخصيات التي ترتبط بالواقع المحلي 

 لصحف الدراسة. 

ام صحيفة فلسطين في المرتبة الثالثة في حين لم تجر ( باهتم48وحظيت )أراضي الــ 
(، رغم القرب 48صحيفتا "القدس، والحياة الجديدة" أي أحاديث صحفية من )أراضي الــ 

 اهتمام صحيفة القدس اطق، والملفت لالنتباه أيضًا عدمالجغرافي للصحفيين من هذه المن
األول أجري  ،راسة سوى حديثين فقطترصد الد فلم ، محافظات غزةفي  بالشخصيات المتواجدة

، والثاني أجري مع بطل الفروسية (1)مع وكيل مساعد وزارة المالية في غزة عوني الباشا 
، وقد أجري الحديثين الصحفيان عالء المشهراوي، وأحمد المشهراوي، (2)مصطفي القناوي 

موقع االلكتروني مراسال الصحيفة في غزة وكان الحديثان من الحجم القصير، والمتابع لل
لصحيفة القدس يجد أن الصحيفة عند ترتيبها للمحافظات وضعت "محافظات غزة" في المرتبة 
العاشرة واألخيرة، بعد القدس، رام هللا، نابلس، طولكرم، قلقيلية، أريحا، بيت لحم، الخليل، جنين، 

 .(3)محافظات غزة أخيرًا 

                                                           

( المشهراوي: عالء، رئيس مجلس اإليرادات في غزة: الشركات الكبرى ستخضع للقانون وال ضرائب جديدة 1)
 (.25)ص 

 (.27( المشهراوي: أحمد، بطل الفروسية القناوي: أطمح لتمثيل بالدي في األلعاب األولمبية )ص 2)
. Alquds.net. www (3) 
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، التي حصلت فيها الضفة الغربية (1) م(1520وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الشرافي: 
 تعلى المرتبة األولى في صحيفة الحياة الجديدة من حيث البيئة اإلعالمية ومنشأها، بينما حاز 

التي اقتربت نتيجتها مع الدراسة  ،على المرتبة األولى في صحيفة فلسطين محافظات غزة
 الحالية في هذا الجانب. 

صحفية من الدول العربية واإلسالمية واألجنبية فجاءت مقاربة أما فيما يتعلق باألحاديث ال
لترتيب أولويات السياسة التحريرية لصحيفة فلسطين، التي أوضحت في سياستها التحريرية 
وكذلك عبر موقعها االلكتروني اهتمامها بالشأن الفلسطيني، ثم العربي، ثم الدولي، ثم 

تبة الثانية بعد األراضي الفلسطينية، والدول اإلسالمية اإلسرائيلي، فجاءت الدول العربية في المر 
صحيفة القدس، أما صحيفة الحياة الجديدة فجاءت ل نفسه ترتيبالفي المرتبة الثالثة، وهو 

مختلفة تمامًا حيث لم تجر الصحيفة أحاديث نطاقها الجغرافي "عربي، إسالمي" في حين أولت 
الثانية بعد األراضي الفلسطينية، ولعل ذلك يرتبط  الدول األجنبية اهتمامًا جاء في المرتبة

 بالتوجهات السياسية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وتحركاتها على الساحة الدولية.  

 وخلصت الدراسة إلى بعض المالحظات في هذا الجانب أهمها:
أجرت صحيفة القدس ثالثة أحاديث صحفية من "الدول العربية" مع شخصيات فلسطينية  _

جدت في تلك الدول من خالل مراسليها كما أنها أجرت حديثًا مع شخصية تواجدت في توا
"إسطنبول" وهي دولة إسالمية من خالل مراسل متحرك للصحيفة وهو "محمد أبو خضير" 
الذي أوفدته الصحيفة إلجراء حديث صحفي على هامش مؤتمر عقدته منظمة التعاون 

 . (2)اإلسالمي 
جديدة حديثًا صحفيًا مع شخصية تواجدت في دولة أجنبية وهو أجرت صحيفة الحياة ال _

الالعب الفلسطيني الجنسية "ياسر إسالمي" الذي تواجد في الواليات المتحدة األمريكية، 
 تلفونيًا.

، وكذلك من (3)أجرت صحيفة فلسطين أحاديثًا مع شخصيات تواجدت في عمان باألردن  _
 الدوحة بقطر، وبيروت.

فلسطين مدى تأثير السياسة التحريرية على القائمين على الصحيفة عند ويظهر في صحيفة 
اختيارهم للنطاق الجغرافي للحديث الصحفي، حيث يقع االختيار غالبًا على دول تتفق 

                                                           

 (.130لصحف الفلسطينية )ص الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في ا (1)
 (.2( أبو خضير، مدني لـ "القدس": مشروع قرار إسالمي حول القدس واألقصى قيد الدراسة )ص 2)
 (.10( سنونو، قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة )ص 3)
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أيديولوجيتها إلى حد كبير مع أيديولوجية حركة حماس خاصة قطر، وتركيا، فمن تركيا تم إجراء 
 .(1)س التركي رجب طيب أردوغان "أرشد هور مزلو" حديث مع المستشار السابق للرئي

الحديث موضوعات نوع الشخصيات وجنسياتهم وتخصصاتهم ومدى ارتباطهم باا: ثالث
  :الصحفي

يعتمد فن الحديث الصحفي على مرتكز مهم جدًا إلى جانب الموضوع، وهو الشخصية 
 لشخصيات المتحدثة.المتحدثة، وأوضحت صحف الدراسة اهتمامًا ملحوظًا نحو اختيار ا

  :نوع الشخصيات المتحدثة -أ

(، فيما 62.7%استعانت صحف الدراسة في المرتبة األولى بالشخصيات األهلية، بنسبة )
(، وفي 25.3%جاءت الشخصيات الرسمية المسئولة في الدولة في المرتبة الثانية، بنسبة )

عون فصائل معينة في المجتمع المرتبة الثالثة حلت الشخصيات الحزبية من األشخاص الذين يتب
 خالل فت الشخصيات المتحدثة في أحاديثها منالدراسة عر   الفلسطيني، والالفت أن صحف  

مستوى واحد فقط لذلك جاءت نسبة الشخصيات "أكثر من نوع" في مرتبة أخيرة، وبنسبة ضئيلة 
لشخصيات عن ( فقط، ولم تختلف صحف الدراسة في ترتيبها لمستوى ا0.7%جدًا لم تتجاوز )

 االتجاه العام.

صحف الدراسة بالشخصيات المتحدثة حسب المستوى جاء وترى الباحثة أن اهتمام 
 طبيعيًا ويعكس واقع سياستها التحريرية.

، حيث جاءت الشخصيات األهلية، (2) (2006وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )حسين: 
األولى في صحيفتي )الخبر، والوطن( وفي التي أطلقت عليها الدراسة )الوطنية( في المرتبة 

أطلقت عليها)العادية( وفي المرتبة الثانية )الشخصيات الرسمية( مرتبة الثانية المواطنون والذين ال
 والتي أطلقت عليها )ذات وظائف سياسية(. 

ومثلت الشخصيات األهلية، أشخاصًا كالرياضيين، وعلماء الدين، وغيرهم، أما 
والشخصيات الحزبية، الفصائلية، وجدت لها مكانًا جيدًا في صحيفتي  ،الشخصيات الرسمية

في صحيفة الحياة الجديدة بحيث أحجمت الصحيفة عن  "القدس، وفلسطين" ومكانًا محدودًا جداً 
التقائهم ويعود ذلك لعدم اهتمامها باألحاديث السياسية التي توجب التقاء هذه الشخصيات، أما 

                                                           

 (.7اق )ص ( اليعقوبي، مسؤول لفلسطين: اجتماع تركي إسرائيلي في جنيف خالل أيام إلتمام االتف1)
 (.112( حسين: تومي، الحديث الصحفي في الصحافة الجزائرية المكتوبة )ص 2)
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حرصتا على ذلك مع مالحظة تنويعهما لتلك الشخصيات التي لم القدس وفلسطين ف اصحيفت
كلها في اتجاه واحد، فصحيفة القدس التقت شخصيات حزبية متنوعة مثل عزام األحمد  ئتج

، وأسامة حمدان مسئول ملف العالقات العربية في حركة (1)عضو اللجنة المركزية لحركة فتح 
، أما صحيفة فلسطين (3)جبهة التحرير الفلسطيني ، وواصل أبو يوسف األمين العام ل(2)حماس 

، ومحمود السعدي القيادي في (4)فالتقت، فتحي حماد عضو المكتب السياسي لحركة حماس 
وغيرهم من  (6)، ونبيل شعت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح (5)حركة الجهاد اإلسالمي 

تين بتنويع الشخصيات التي تجري قيادات الفصائل الفلسطينية، مما يشير إلى اهتمام الصحيف
 معها أحاديثها الصحفية، وتقديم آراء واتجاهات مختلفة تشبع احتياجات القارئ، ورغباته. 

 : الشخصيات المتحدثةجنسية  -ب

جاءت الشخصيات الفلسطينية  في المرتبة األولى، وهو أمر طبيعي أيضًا ال نقاش فيه، 
األساس تعالج الشأن الفلسطيني، لكن ما يحتاج وال جدال فصحف الدراسة صحٌف فلسطينية في 

للوقوف عليه هو مدى اهتمام صحف الدراسة بالشخصيات غير الفلسطينية كالعربية، 
واإلسالمية، واألجنبية واإلسرائيلية، التي تؤثر في األحداث الفلسطينية وتعد قوى فاعلة مهمة، 

ق بالشأن الفلسطيني المتشعب كذلك يمكن أن تتحدث وتبدي آراء، أو تعطي معلومات تتعل
القضايا، وفي هذا المضمار تباين اهتمام صحف الدراسة بهذه الشخصيات، حيث أبدت صحيفة 

(، تالها 4.9%فلسطين اهتمامًا واضحًا بالتقاء الشخصيات العربية، في المرتبة الثانية بنسبة )
(، وتؤكد 1.6%ة بنسبة )(، واألجنبي3.3%في المرتبة الثالثة، الشخصيات اإلسالمية بنسبة )

صحيفة فلسطين سعيها لنشر الوعي بالقضية الفلسطينية واعتنائها بالقضايا الفلسطينية، ثم 
 ، (7)العربية، والدولية، واإلسرائيلية وهو ما انعكس فعليًا على اهتمامها بالشخصيات المتحدثة 

ألجنبية على وا ،(4.5%أما في صحيفة القدس فحظيت الشخصيات العربية على نسبة )
واإلسرائيلية، في حين مًا اللتقاء الشخصيات اإلسالمية (، ولم تبد الصحيفة اهتما2.3%نسبة )

                                                           

 (.1( جمعة، األحمد: الرئيس طلب من كيرى دعم المبادرة الفرنسية )ص 1)
 (.1( صحيفة القدس، أسامة حمدان: نأمل بأن تحقق لقاءات الدوحة استعادة )ص 2)
 (7راتيجية وطنية تقوم على التمسك بالثوابت )ص ( صحيفة القدس، أبو يوسف: يجب رسم است3)
 (.11( اليعقوبي، حماد: مواصلة الجهاد والمقاومة خيار شعبنا لتحرير فلسطين )ص 4)
 (.2( المصري، السعدي لـ "فلسطين": مشاريع اقتالع المقاومة من جنين مصيرها الفشل )ص 5)
 (.1حويل األموال وتجزئة الضفة )ص ( اليعقوبي، شعت لـ "فلسطين": االحتالل يهدد بوقف ت6)

 www.felesteen.ps(7) 
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أن صحيفة الحياة الجديدة لم تلتق مطلقًا شخصيات عربية، أو إسالمية، أو إسرائيلية وظهرت 
 ( فقط.2.2%الشخصيات األجنبية )

مها السابق بالموضوعات التي ويعكس اهتمام صحف الدراسة بتلك الشخصيات اهتما
عالجتها، وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية لها أبعاد مختلفة، سياسيًا، واقتصاديًا، وثقافيًا، 

 ودينيًا، وعسكريًا، هي محط اهتمام العالمين العربي واإلسالمي، إضافة إلى العالم الغربي.

بوابة ومنها تأثير األيديولوجية حيث ويكشف ذلك دور التأثيرات التي يعمل في اطارها حارس ال
يؤثر النظام السياسي على محتوى ما تقدمه وسائل اإلعالم وكذلك تؤثر القوانين المنظمة 

 .(1)وجماعات الضغط 
 : الشخصيات المتحدثةتخصص  -ج

احتلت الشخصيات السياسية المرتبة األولى تالها، الشخصيات الرياضية في المرتبة 
ة في المرتبة الثالثة، وحصل " المواطنون" على المرتبة الرابعة وتالها بعد الثانية، ثم االقتصادي

ذلك في مراتب متتالية، الشخصيات الدينية، والطبية، والفنية، والتعليمية، واإلعالمية، 
واالجتماعية، واألدبية الثقافية، والمتنوعة، ولم تستعن صحف الدراسة بالشخصيات األمنية 

لك هو االتجاه العام للصحف إال أنها تباينت فيما بينها، حيث تصدرت والعسكرية، ورغم أن ذ
الشخصيات السياسية المرتبة األولى في صحيفتي فلسطين والقدس، في حين حلت في المرتبة 
السادسة في صحيفة الحياة الجديدة، ويعود ذلك الهتمام صحيفتي "فلسطين والقدس" 

 يفة الحياة الجديدة بها.بالموضوعات السياسية، أكثر من اهتمام صح
وتباينت صحف الدراسة أيضًا بشكل الفت في اهتمامها بالشخصيات الدينية، التي حلت 
في المرتبة الثانية في صحيفة فلسطين، المعروفة بتوجهاتها الدينية كونها صحيفة تابعة لحركة 

عاليمه، في حين إسالمية، ومن أولوياتها الموضوعات الدينية التي تعنى بالدين اإلسالمي وت
حلت هذه الشخصيات في المرتبة الخامسة في صحيفة القدس، أما في صحيفة الحياة الجديدة 

 فلم تظهر أي شخصيات دينية خالل فترة الدراسة.
بالتقاء "المواطنين" المتواجدين في الحياة  واضحٌ  وكان لصحيفة الحياة الجديدة اهتمامٌ 
وكذلك الشخصيات الفنية، ويعود ذلك الهتمام  العادية وهم غير مشهورين أو معروفين،

الصحيفة بالموضوعات االجتماعية التي تلقى الضوء على المبادرات الشبابية والنجاحات الفردية 

                                                           

 (.202( مراد، العوامل المؤثرة على بناء القائم باالتصال ألجندة األخبار )ص 1)
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وال تهتم "الحياة الجديدة" بإجراء أحاديث مع الشخصيات السياسية وتكتفي بما يجيء من تلك 
 . (1)الشخصيات من خالل قنواتهم، واعالمهم الحزبي 

مثل بائع، أو صاحب مهنة مميزة، أو  ،واهتمام صحيفة " الحياة الجديدة " بالمواطنين"
شخص موهوب، يأتي في إطار اهتمامها "بحديث الشخصية"، والتسلية واالمتاع، ومن منطلق 
أن شخصية الحديث الصحفي يمكن أن تكون غير مشهورة، أو في موقع قيادي، وإنما يمكن أن 

، مثال ذلك حديث (2)يجد القارئ في حياتها ما يسليه ويمتعه  ، أو غريبةً ريفةً ظ تكون شخصيةً 
، وآخر مع العبة شطرنج (3)أجرته الصحيفة مع بائع أطلقت عليه عميد الباعة بميدان فلسطين 

  .(4)وهي طالبة بكلية الطب 

 ارتباط الشخصيات المتحدثة بموضوعات الحديث الصحفي: -د
ارتباطها بموضوع الحديث، بحيث يجب مراعاة اتصال يعكس تخصص الشخصية، مدى 

، وعالقة المتحدث بموضوع الحديث تعنى أن تكون (5)الشخصية بموضوع الحديث عن قرب 
الشخصية سياسية لتتحدث في موضوع سياسي، أو اقتصادية لتتحدث في موضوع اقتصادي 

 بموضوعات الحديث إال ، وارتبطت الشخصيات المتحدثة في صحف الدراسة ارتباطًا كبيراً (6)
في حاالت نادرة، حيث سيطرت عوامل غير مهنية على اختيار بعض الشخصيات 
كاأليديولوجية السياسية، أو عامل اإلعالن، أو المصلحة الحزبية، ومثال على ذلك اختيار 
صحيفة القدس للمهندس مازن سنقرط رئيس مجلس إدارة شركة القدس القابضة إلجراء حديث 

لذا من ، (7)في "القدس االقتصادي" حول الحياة االجتماعية في البلدة القديمة  صحفي معه
المحتمل أن يكون إلعالنات الشركة التي يملكها سنقرط دور في هذا االختيار، خاصة أن 

من األخبار التي تنشرها الصفحات االقتصادية في صحيفة القدس إضافة  اً وافر  اً للشركة نصيب
  .(8)إلى اإلعالنات 

                                                           

 م(.2017أبريل  18( األسطل، قابله: رانية أبو سعدة )1)
 (.12( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 2)
 (.11القادر أبو شعبان عميد الباعة بميدان فلسطين )ص  ( الهجين، عبد3)
 (.16( الجعفري، العبة الشطرنج أنوار، طبيبة بشرية )ص 4)
  (.93( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص 5)
 (.168( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 6)
 (.17قدسيون سئموا الشعارات والنظريات )ص ( أبو الحالوة، المهندس مازن سنقرط لـ "القدس": الم7)
 (.2017أبريل  26( محمد أبو لبدة ـــ رئيس تحرير صحيفة القدس، رانية أبو سعدة )اتصال شخصي: 8)
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وجاءت نتائج صحيفة االستقصاء متفقة مع نتيجة الدراسة التحليلية فيما يتعلق بارتباط 
( من المحررين مراعاة ارتباط الشخصية بالموضوع 46.5%الشخصية بالموضوع حيث اختار )

 (.34.9%عن اختيارها وذلك بدرجة موافق جدًا، ودرجة موافق بنسبة )
الشخصيات جانبًا من التحيز يتمثل في  أما في صحيفة فلسطين فقد أظهر اختيار

االعتماد المكثف على المصادر المعبرة عن سياسات ومواقف أحد طرفي الصراع، وبما يسمح 
، وظهر هذا جليًا في (1)لرؤية وتوجهات هذا الطرف بالهيمنة على مسارات معالجة األحداث 

ي مدينة القاهرة بمصر، وقد اختيار الصحيفة للمفكر الفلسطيني، عبد القادر ياسين القاطن ف
، ولم تراع الصحيفة (2)تحدث عن تقييمه النتفاضة القدس ودور السلطة الفلسطينية في قمعها 

عند اختيارها ضرورة أن تتصل الشخصية بموضوع الحديث عن قرب، وذلك ليقتنع القارئ بما 
فلسطين نجحت في يمكن القول أن صحيفة رغم ذلك  تدليه من معلومات وما تبديه من آراء، و

تتمثل في استخدام شهرة، وقوة، وحضور،  مهمةً  وظيفةً  استخدام فن الحديث الصحفي ليؤدي  
وخبرة، شخصية معروفة، ومحترمة، ومؤثرة من أجل إيضاح وتفسير حدث ضخم، أو موضوع 
مهم، ويكون هذا االستخدام مناسبًا لكشف وتوضيح الحقائق، والمعلومات، والموضوعات، 

( من 78.2%، وما يدل على ذلك أن ما نسبته )(3)ات، وجعلها تنكشف أمام المتلقيوالشخصي
محرري األحاديث الصحفية في الدراسة الميدانية، عبروا بدرجتي )موافق بشدة، وموافق( على 

 مراعاة أن تتفق الشخصية مع التوجه السياسي واأليديولوجي للصحيفة. 

 الصحفية: ثادياا: الجمهور المستهدف من األحرابع
يؤثر الجمهور على القائم باالتصال، فالرسائل التي يقدمها تحددها توقعاته من ردود فعل 
الجمهور ويتعين على القائم باالتصال تحديد جمهوره بدقة ألن تصور الجمهور يؤثر على 

 . (4)قراراته تأثيرًا كبيرًا 
( حيث 82.8%بنسبة ) وجاء اهتمام صحف الدراسة بالجمهور العام في المرتبة األولى

وجهت له أحاديثًا عامة تدور حول أحداث، وقضايا عامة سواء سياسية، أو اقتصادية، أو 
%(، وقد تفاوتت اهتمامات صحف 17.2ثقافية، واهتمت أيضًا بالجمهور الخاص بنسبة )

                                                           

 (.292( عبد الغفور، دور المصادر في بناء التحيزات )ص 1)
 (.5ص ( سنونو، مفكر فلسطيني يدعو الفصائل إلى االتحاد تحت قيادة وطنية موحدة )2)
 (.82ص  /258( خضور، الحديث الصحفي )ع 3)
 (.22( الحصيف، تأثير وسائل اإلعالم: دراسة في النظريات واألساليب )ص 4)
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%( 23.7( في صحيفة القدس، وبنسبة )27.9%الدراسة بالنوع األخير حيث حاز على نسبة )
يفة الحياة الجديدة، أما في صحيفة فلسطين فكانت نسبة االهتمام بالجمهور الخاص في صح

 (.3.8%ضئيلة لم تتجاوز )
ويعود اهتمام صحف الدراسة بالجمهور العام إلى اهتمامها بالموضوعات السياسية، 

ة واالقتصادية والرياضية وغيرها من الموضوعات التي تهم جميع القراء، أما سبب اهتمام صحيف
القدس بالجمهور الخاص فيعود الحتوائها صفحات متخصصة مثل، صفحة شباب وصبايا، 
ورياضة، واالقتصادي، وشئون تربوية وتعليمية، أما صحيفة الحياة الجديدة فيصدر عنها ثالثة 
مالحق تميل إلى المضمون المتخصص باإلضافة إلى الموضوعات العامة، وكذلك الصفحات 

 حياة االقتصادية، الحياة الرياضية، الحياة الثقافية.المتخصصة مثل صفحة ال
وتميل صحيفة فلسطين إلى معالجة الموضوعات العامة الموجهة للجمهور العام: 
كالسياسية، االقتصادية، والرياضية، والتعليم والدين، ولها بعض الموضوعات المتخصصة التي 

ام بالجمهور الخاص ضئيلة، نجدها في الصفحات الدينية خاصة لذلك جاءت نسبة االهتم
( حيث وجهت صحف الدراسة التحقيقات 2015وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة )الشرافي: 

 . (1)( إلى الجمهور العام 100%االستقصائية بنسبة )

 مدى اهتمام صحف الدراسة بفن الحديث الصحفي:خامساا: 
صحفية التي خضعت %( من األعداد ال68.1أظهرت نتائج الدراسة أن ما نسبته )

أي  %( لم تحوِ 31.9للتحليل أثناء فترة الدراسة قد شملت أحاديثًا صحفية، وأن ما نسبته )
ويشير ذلك إلى عدم حرص صحف الدراسة على وجود فن الحديث الصحفي بشكل  ،أحاديث

يومي على صفحاتها، وكانت صحيفة الحياة الجديدة صاحبة النسبة األكبر من األعداد التي 
( رغم احتساب مالحقها 41.7%لى )نسبتها إحيث وصلت من فن الحديث الصحفي  خلت

في نشر األحاديث  صحيفتي فلسطين والقدسها فرصة أكبر من يعطيضمن عينة التحليل، مما 
( 28.4%)جاءت في المرتبة الثالثة من حيث عدد األحاديث بنسبة بلغت الصحفية، إال أنها 

األولى من حيث  في المرتبة ما صحيفة فلسطين فحلتمن مجموع األحاديث الصحفية، أ
وتالها  رغم أنها تصدر بحجم التابلويد، (39.5%اهتمامها بفن الحديث الصحفي بنسبة بلغت )

%( في المرتبة الثانية، وقد اتفقت صحيفتا "القدس وفلسطين" في 32.1صحيفة القدس بنسبة )
 .(72.9%حيث وصلت نسبتهما إلى ) عدد األعداد الصحفية التي تضمنت أحاديثًا صحفية

                                                           

 (.133( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية )ص 1)
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التي أجريت على محرري  التحليلية متفقة مع نتائج الدراسة الميدانيةوتأتي نتائج الدراسة 

( بالموافقة )إلى حد 60.5%( منهم بالموافقة )نعم( و )32.6%الحديث الصحفي حيث عبر )
أورد محررو  ما( على ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية، وقد

حديث الحديث الصحفي عبر صحيفة االستقصاء التي طبقت عليهم أسبابًا متعددة لضعف ال
، أهمها إحجام الكثير من الشخصيات عن اإلدالء بالمعلومات الصحفي في الصحف الفلسطينية

 .  ، وتفضيلها االبتعاد عن عالم الصحافةواآلراء، وخوفها من تبعات تصريحاتها

 الحديث الصحفي وحجمه:: موقع سادساا 
 موقع األحاديث الصحفية: -أ

يعد موقع الفن الصحفي في الصحيفة مؤشر مهم على مدى اهتمامها به، خاصة الفنون 
المميزة كالحديث الصحفي، حيث تتسابق الصحف إلجراء أحاديث صحفية مع شخصيات 

 مهمة.

صفحات الداخلية وبالنسبة للدراسة الحالية وقعت النسبة األكبر من األحاديث في ال
( ويعود ذلك إلى كون الصفحات الداخلية تمثل المساحة األكبر 75.4%للصحف بنسبة )

، كما أن الصفحات (1)المتاحة أمام الصحيفة لتلبية االهتمامات الصحفية المختلفة للقراء 
الداخلية تحوي الصفحات المتخصصة التي تنشر األحاديث الرياضية، والفنية، واالقتصادية، 

مع شخصية مهمة ومميزة، أو  ي  لحديث الصحفي خاصًة إذا ُأجر الدينية وغيرها، وألهمية فن او 
ألنه يدور حول موضوع مهم، حرصت واستأثرت صحيفة فلسطين باإلشارة إلى أحاديثها 
المنشورة في الصفحات الداخلية، على صدر الصفحة األولى حيث بلغت نسبة األحاديث التي 

( من مجموع األحاديث المنشورة في الصفحات 39.2%األولى ) أشارت لها في الصفحة
الداخلية، وهو مؤشر مهم على اهتمامها بفن الحديث الصحفي وتطبيقًا لكون الصفحة األولى 

، وتختلف الدراسة الحالية عن دراسة )حسين: (2)بمثابة الباب الذي ينفذ منه القراء إلى الصحيفة 
دراسة )الخبر، والوطن( ال تشير إلى أحاديثها في (، التي أوضحت أن صحيفتا ال2006

 .(3)الصفحة األولى إلى في الحاالت النادرة 

                                                           

 (.213( العسكر، اإلخراج الصحفي أهميته الوظيفية واتجاهاته الحديثة )ص 1)
 سين: تومي، فن الحديث الصحفي في الصحافة الجزائرية.( ح2)
 .137ص المرجع السابق، ( العسكر، 3)
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ووقعت معظم األحاديث الصحفية لصحيفة الحياة الجديدة في مالحقها الثالث وذلك في 
( من األحاديث في الصفحات 36.8%( مقابل ما نسبته )63.2%المرتبة األولى بنسبة )

 بالتالي أي أحاديث مع الصفحة األولى أو األخيرة. الداخلية ولم تظهر
أما األحاديث الصحفية في الصفحة األولى مع بقية كموقع مميز في الصحيفة وقع 
المرتبة الثالثة وذلك في صحيفتي القدس وفلسطين، وبنسبة أعلى في القدس وصلت إلى 

سية والمهمة بهذا ة السيا(، واستأثرت األحاديث الصحفي3.8( وفلسطين بنسبة )%16.3)
وترى الباحثة أن صحف الدراسة تبنت االتجاهات الحديثة في اخراج الصفحة األولى،  ،الموقع

حيث تعد التتمات عند الكثير من المشتغلين في االخراج ، وعند بعض القراء مشكلة كبيرة ، 
به أنصار ألنها تقطع حبل أفكار القارئ ويصعب العثور عليها في بعض الحاالت لذلك فقد تن

االتجاه الحديث الى ذلك وبدأت الصحف تقلع عن فكرة استخراج تتمات لموضوعات الصفحة 
)األولى

1
ولم تقع أي أحاديث في الصفحة األخيرة، كون هذه الصفحة مخصصة ألنواع  ، (

صحفية معينة مثل العمود الصحفي، والكاريكاتير، أو الموضوعات الخفيفة والمنوعة، أو 
 لك رغم أنها تحتل المرتبة الثانية في األهمية بعد الصفحة األولى.اإلعالنات، وذ

 حجم األحاديث الصحفية:  -ب
فأكثر من  2سم 700ارتفعت نسبة األحاديث الصحفية التي نشرت على مساحة من 

( ليعبر ذلك عن االتجاه العام 28.4%الحجم الطويل جدًا، وذلك في المرتبة األولى، بنسبة )
وى كل صحيفة نجد أن صحيفة القدس قد حاز فيها الحجم القصير للصحف لكن على مست

(، 46.5%في المرتبة األولى، وبنسبة كبيرة بلغت ) 2سم 400الذي جاء على مساحة أقل من 
( والطويل 13.9%(، أما الحديث الطويل )34.9%وفي مرتبة ثانية الحديث المتوسط بنسبة )

 (.4.7%جدًا )
ميز عند تحدديها للمساحة التي يغطيها الحديث إن كان والالفت أن صحيفة القدس لم ت

، فاألحاديث السياسية واالقتصادية يناسبها الحجم اً ، أو فنياً سياسيأو ، اً ، أو خفيفاً الحديث جاد
القصير، والمتوسط، ألنها في األساس تكتب بقالب الهرم المقلوب الذي يناسبه االحاديث 

اضية واألحاديث الشخصية يناسبها الحجم الطويل، والطويل القصيرة، أما األحاديث الفنية والري

                                                           

 ( .2 396 ع/5)مج/ اليومية األردنية الصحفنجادات ، إخراج  (1)
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، وقد جاءت كثير من أحاديث صحيفة القدس (1) جدًا، ألنها تكتب غالبًا بقالب الهرم المعتدل
 الفنية، والرياضية، والشخصية من الحجم القصير. 

واهتمت صحيفة الحياة الجديدة بالحجم الطويل والطويل جدًا خاصة في أحاديث 
شخصية، والتسلية واالمتاع في مالحقها وكذلك األحاديث االقتصادية، والثقافية في المالحق ال

 والصفحات المتخصصة.
واقتربت في صحيفة فلسطين نسب األحجام األربعة من بعضها، مع االهتمام في المرتبة 

د ذلك األولى باألحاديث الطويلة جدًا خاصة في الموضوعات السياسية، وأحاديث الرأي ويعو 
الهتمام صحيفة فلسطين بأحاديث الرأي واألحاديث السياسية، ويكشف ذلك العالقة بين نوع 

 الحديث وموضوعه وحجمه فكلما كان الموضوع مهم، تواجد على مساحة أكبر.

 اا: طرق إجراء األحاديث الصحفية:سابع
األول  يعد الحديث المباشر الذي يقوم على التقاء الشخصية وجها لوجه هو الخيار

للصحفي لما له من مميزات أهمها اقناع المتحدث بالحديث لفترة طويلة وبطريقة أكثر صراحة 
، ولذلك أجرت صحف الدراسة (2)باإلضافة إلى معرفة ردود أفعال وتعبيرات وجه المتحدث 

أغلب أحاديثها "مباشرة" وذلك في المرتبة األولى أما "الحديث التلفوني" فقد جاء في المرتبة 
الثانية، ثم حديث المؤتمرات،  وأخيرًا "الحديث االلكتروني"، وقد ظهر تباين بين صحف الدراسة 
في استخدامها لألحاديث غير المباشرة،  فقد جاء الحديث التلفوني في المرتبة الثانية وبنسبة 

 ( في صحيفة فلسطين، في حين حل في المرتبة الثالثة، وبنسبة ضئيلة لم32.1%كبيرة بلغت )
 ( في صحيفة الحياة الجديدة. 2.6%تتجاوز )

أما صحيفة القدس فلم تستخدم الحديث التلفوني على اإلطالق خالل فترة الدراسة وجاء 
( في حين لم يظهر 4.7%الحديث االلكتروني في المرتبة الثانية في صحيفة القدس بنسبة )

مرات فحل في المرتبة الثانية في مطلقًا في صحيفتي )فلسطين والحياة الجديدة(، أما حديث المؤت
(، وفي المرتبة الثالثة في صحيفتي "القدس وفلسطين" 13.2%صحيفة الحياة الجديدة بنسبة )

 ( لفلسطين.3.8%( للقدس، و )2.3%بنسبة بلغت )

 

                                                           

 (.78( إبراهيم، فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق )ص 1)
 (.85الكناني، تقنيات الحوار اإلعالمي )ص  (2)
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ويعود اهتمام صحيفة القدس وانفرادها بالحديث االلكتروني العتمادها على موقع الصحفية 
جراء أحاديث صحفية مع شخصيات محلية وخارجية، منها حديث أجري "القدس دوت كوم" إل

، وأشارت الصحيفة في أحاديثها االلكترونية إلى الطريقة (1)مع الفنان األردني متعب الصقار 
 التي أجرت بها الحديث.

أما صحيفة فلسطين التي حرصت على إجراء أحاديث صحفية مع شخصيات في الضفة 
، وكذلك شخصيات عربية، وإسالمية، مع العلم أن مقرها في 48ضي الغربية، والقدس، وأرا

، فقد اعتمدت على الحديث التلفوني بنسبة كبيرة، وتشير الباحثة في هذا محافظات غزة
تشير في بعض أحاديثها إلى طريقة إجرائه، ولكن في  تالمضمار أن صحيفة فلسطين كان

ديث من غزة مثال )نبيل سنونو: غزة: الدوحة( أغلبها لم تشر علمًا بأن المحرر الذي أجري الح
، األمر الذي يؤدي إلى ارباك القارئ (2)وتبين أن هذه األحاديث يجريها المحررون تلفونيًا 

شرطًا مهمًا يجب مراعاته عند إجراء  يه، كما أن صحيفة فلسطين لم تراعِ واختالط األمور عل
حفي، ونوعه ال يدخل ضمن مجاالت الحديث تلفونيًا وهو: أن يكون موضوع الحديث الص

الحوار الطويل، وأمور النقد، والرد، والدفاع، وما يتصل بالقضايا المهمة والكبرى، والمصيرية 
. وقد لفت (3)التي تجعل من مناقشتها تليفونيًا أمرًا غير مستحب وال يعطي النتيجة المطلوبة 

مع مجموعة من األسرى في اهتمام الباحثة حديث أجراه مراسل الصحيفة مصطفى صبري 
ولم يذكر طريقة اإلجراء، وتبين أن األحاديث التي أجراها المراسل منفصلة ، (4) سجون االحتالل

 .(5)مع األسرى تمت تلفونيًا معهم بما يعرف بالتليفونات المهربة 

ها، ولقد أجادت صحيفتا فلسطين، والحياة الجديدة إجراء مقابالت غير تقليدية، بأشخاص
، مثل مقابالت صحيفة فلسطين مع األسرى داخل سجون (6) كنها، وأجوائها المتميزةوأما

 االحتالل، ومقابالت صحيفة الحياة الجديدة، مع الباعة، في الشوارع واألزقة.

 

                                                           

 (.3، الفنان متعب الصقار "للقدس": أغني للهبة الشعبية وأدعو جميع الفنانين للغناء لها )ص ( العدم1)
 م(. 2017أبريل  20( البطة، قابله: رانية أبو سعدة )2)
 (.24( أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص 3)

 .(9صبري، أسرى لفلسطين: جلسات تشاورية لدراسة قضية القيق )ص (4)
 .2017أبريل  25رسل بالبريد االلكتروني(، رانية أبو سعدة )مستلم(، ( مصطفى صبري )م5)
 .31ص ،  المرجع السابق( أدهم، 6)
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وراعت صحف الدراسة استخدام األحاديث التلفونية عندما ال تتاح فرصة اللقاء المباشر 
، لكن صحيفة فلسطين التي (1)ان بعيد عن مقر الصحيفة مع الشخصية ووجود المتحدث في مك

اهتمت بالحديث التلفوني لم تراع أن الحديث التلفوني يناسب األحاديث القصيرة، وأن غياب 
، فقد أجرت الصحيفة أحاديثًا طويلة، وطويلة جدًا (2)الحلقة البصرية يؤثر على المعنى المنقول 

من اجواء اللقاء، ووصف المكان، وغيرها من األمور التي بواسطة التلفون، فجاءت باهتة، تخلو 
تجعل الحديث أكثر جاذبية، فضاًل عن ضرورة عدم ربط المتحدث على التلفون في نقاش طويل 

(3). 

أما بالنسبة لحديث المؤتمرات فحرصت صحف الدراسة على اجراء أحاديث صحفية على 
مر على نمط الحديث الصحفي، وبينت هامش المؤتمرات وتحرير المواد المجمعة من المؤت

صحيفة القدس مدى اهتمامها بحديث المؤتمرات عندما أوفدت مراسلها محمد أبو خضير 
، ونظرًا لتالحق األحداث المختلفة، وتتابعها، (4)للمشاركة في مؤتمر صحفي في إسطنبول 

المهمة في  وازدحام الساحة الفلسطينية باألحداث والتطورات التي تستدعي من الشخصيات
المجتمع وباستمرار عقد مؤتمرات صحفية لتقديم أخبار جديدة أو شرح وتفسير وتحليل شائعات 
يرى المسئولون ضرورة عدم تركها دون شرح، أو توعية الجماهير بالحقائق واآلراء الصائبة وهي 

اسة أمور أحوج ما يكون لها الجمهور الفلسطيني في أوضاعه الحالية، فقد حرصت صحف الدر 
على إجراء أحاديث المؤتمرات، وقد ارتبطت أحاديث المؤتمرات بالشخصيات الرسمية، والحزبية 

 التي تسعى دائمًا لشرح وتوصيل سياساتها وأفكارها للرأي العام عن طريق الصحافة.

، في ارتباط (5) م(2000وتتفق الدراسة الحالية في هذا الشأن مع دراسة )الناصري: 
سيطرة الدولة والمسؤولين حيث اعتبرت الصحف نفسها أدوات حوار بين المؤتمر الصحفي ب
 السلطة والرأي العام.

 

  

                                                           

 (.75( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 1)
Irvine, Dominance and Depth in Telephone and Face-to-Face interviews. (p. 37).  (2) 

 (.364( هو هبرج، الصحفي المحترف )ص 3)
 (. 2( أبو خضير، مدني لـ "القدس": مشروع قرار إسالمي حول القدس واألقصى قيد الدراسة )ص 4)
 (.462( الناصري، المؤتمر الصحفي: دراسة في النشأة والتطور )ص 5)
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 اا: األجزاء األساسية لفن الحديث الصحفي:ثامن
 يتكون الحديث الصحفي من أجزاء رئيسية هي: العنوان، والمقدمة، والجسم، والخاتمة.

 تحرير عنوان الحديث الصحفي في صحف الدراسة: -أ
وان هو المدخل الرئيسي لموضوع الحديث الصحفي، وهو أول ما تقع عليه عين إن العن

، ويعد العنوان عنصرًا تيبوغرافيًا مهمًا يعمل على جذب انتباه القارئ لقراءة موضوع (1)القارئ 
 الحديث الصحفي.

واستخدمت صحف الدراسة العناوين حسب التصنيف الوظيفي للداللة على موضوع الحديث، 
عنوان الرئيسي هو األكثر استخدامًا ألنه يعد من أبرز العناوين وأهمها في جذب انتباه فكان ال

القارئ، واثاره اهتمامه إلى موضوع الحديث الصحفي، وبه يكتمل دور العناوين األخرى، 
وباستطاعة العنوان الرئيسي أن يؤدي العمل وحده، ويمثل الحديث الصحفي تمثياًل صحيحًا، 

( من مجموع العناوين المستخدمة، و تال العنوان الرئيسي من 48.9%بة )وقد حصل على نس
( ويرجع اهتمام صحف الدراسة بالعنوان 32.9%حيث األهمية "العنوان التمهيدي" بنسبة )

 مثل:التمهيدي، ألنه يقدم شخصية المتحدث، أو يمهد لموضوع الحديث 

 .(2)"فلسطين":  عضو القيادة السياسية لحركة حماس أحمد عبد الهادي لـ •
 .(3)أكد أن عباس أحاله للتقاعد  •

أما عناوين الفقرات فأخذت المرتبة الثالثة من حيث درجة اهتمام صحف الدراسة وبلغت 
( مع وجود تباين بين الصحف فكانت صحيفة الحياة الجديدة هي األقل 11.3%نسبتها )

( 15.4%( مقابل )5.8%ا )اهتمامًا بين الصحف الثالث بعناوين الفقرات حيث بلغت نسبته
 ( في صحيفة القدس.10.2%في فلسطين و )

ويعود اهتمام صحف الدراسة بعناوين الفقرات إلى أنها تعمل على ابراز أهمية الموضوع،  
، إضافة إلى أنها (4)وتقسيم أفكاره، كما أنها تكسر رتابة العرض خاصة مع األحاديث الطويلة 

                                                           

 (.185( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (. 9ي ازدياد )ص ( المصري، هجرة الالجئين من لبنان إلى الدول العربية ف2)
 (. 10( سنونو، قبعة يتهم السلطة وفتح بعدم الجدية في المصالحة )ص 3)
 (.134( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص 4)
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من معلومات، وآراء، وتشجعه على القراءة، وتكسب الحديث ترشد القارئ إلى ما في الموضوع 
 .(1)والصفحة شكاًل جمياًل ومريحًا للقراء 

أما العناوين الثانوية ورغم أهميتها فقد جاءت في المرتبة الرابعة، واألخيرة من حيث 
( وتكمن أهميتها حين يجد الصحفي أن العنوان 6.9%اهتمام صحف الدراسة بها، بنسبة )

ي ال يفي تمامًا بالغرض وال يشير بقوة إلى فكرة الحديث لذلك فهو يعد استمرارًا للعنوان الرئيس
، وترى الباحثة أن قلة اهتمام صحف الدراسة بالعناوين (2)الرئيسي ويقدم زيادة قليلة عليه 

الثانوية يعود إلى اهتمامها األكبر بالعناوين الرئيسية التي قدمت العمل كاماًل ووضحت 
وع، كما أن حجم األحاديث الصحفية بصحف الدراسة تفاوت بين الحجم القصير، الموض

الصحف للعناوين الثانوية التي  جْ تمتقاربة لذلك لم تحوالمتوسط، والطويل،  والطويل جدًا بنسب 
 تستخدم أكثر في حالة األحاديث الطويلة.

ممتد، أو عمود، فقد  أما بالنسبة ألنواع العنوان الرئيسي إن كان مانشيت، أو عريض أو
( من 81.3%والممتد في المرتبة األولى بنسبة ) ،جاء العنوان الرئيسي ممتد وعريض فقط

مجموع العناوين الرئيسية ويعد العنوان الممتد الذي ال يصل إلى اتساع الصفحة كلها من أكثر 
الصفحة ، ثم العنوان العريض الذي يمتد على عرض (3) العناوين استخدامًا في الصفحات

في صحيفة فلسطين، ومالحق صحيفة الحياة الجديدة، كونها الداخلية، وله حضور واضح 
 تصدر بحجم "التابلويد".

أما المانشيت الذي يستخدم في أعلى الصفحة األولى وأحيانًا فوق الترويسة أو تحتها 
احثة أن ، فلم يكن له أي حضور في صحف الدراسة، وترى الب(4)وينتشر على ثمانية أعمدة 

سبب ذلك قد يعود إلى تركيز الصفحة األولى على أهم األخبار الساخنة التي تشهدها الساحة 
الفلسطينية، كما أن اتجاه الصحف الفلسطينية نحو المحافظة، أو االعتدال يحول دون 
استخدامها للمانشيتات العريضة، خاصة صحيفة فلسطين وهي من الحجم النصفي الذي ال 

 صفحة األولى صخبًا كثيرًا.تحتمل فيه ال

                                                           

 (.84( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 (.105( عوض هللا، األسس الفنية للحديث الصحفي )ص 2)
 (.79المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص ( 3)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( الدلو: جواد، 4)
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وتتفق الدراسة الحالية في اهتمام صحف الدراسة بالعنوان الرئيسي في المرتبة األولى مع 
، حيث جاء العنوان الرئيسي في مقدمة أنواع العناوين الخاصة (1) م(2015دراسة )الشرافي: 

قرات واالرشادي فجاءت بالتحقيقات االستقصائية لكنها اختلفت في أنواع العناوين األخرى: الف
 على عكس نتائج الدراسة الحالية.

وحررت صحف الدراسة "العنوان الرئيسي" بطرق مختلفة، أبرزها أسلوب االقتباس الذي 
(، مثلت أقوال المتحدثين في 67.2%جاء في المرتبة األولى، وبنسبة مرتفعة جدًا بلغت )
استخدامًا ويأتي خالل إجابات المتحدث  الحديث الصحفي، وهو يعد من أنجح العناوين، وأكثرها

، وترى الباحثة إن اهتمام صحف الدراسة بعنوان الجملة المقتبسة يأتي في إطار (2)عن األسئلة 
حرصها على نسب العنوان إلى الشخصية المتحدثة منعا للبس، أو نفي بعض المقوالت وكذلك 

 .من باب االهتمام بالشخصية خاصة المسئولين وكبار القادة
لى جهد كبير و يبدو أن كثرة وجود هذا النوع من العناوين يرجع لسهولة، وعدم حاجته ا

األنسب لفن الحديث الصحفي، لذلك جاءت نتائج الدراسة الحالية بهذا في كتابته، كما أنه 
، حول أبرز العناوين المستخدمة في الحديث (3) (2007الخصوص متفقة مع دراسة )حسين: 

وأوعزت الدراسة السبب إلى  ،العناوين المقتبسة في المرتبة األولى الصحفي حيث جاءت
 خصوصية الحديث الصحفي.

، حيث جاء العنوان (4) (2015في حين اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )السويركي: 
التلخيصي في المرتبة األولى، واالقتباس في المرتبة الثالثة ويعود ذلك الختالف الفن الصحفي 

 ه.وخصوصيت
وجاء في المرتبة الثانية "العنوان الملخص"، ويعود اهتمام صحف الدراسة بهذا النوع من 
العناوين ألنه مناسب جدًا مع األحاديث الخبرية الشائعة في صحف الدراسة خاصة أنه يخبر 

 القراء بشيء جديد ويلخص لهم أهم معلومة في الحديث الصحفي.
( مختفيًا من 4.5%الثالثة لكن بنسبة ضئيلة بلغت )أما العنوان الطريف فحل في المرتبة 

صحيفة القدس تمامًا، وبنسبة أكبر في صحيفة الحياة الجديدة، وأقل في صحيفة فلسطين، 

                                                           

 (.144( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية )ص 1)
 (.231( أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص 2)
 .(92( حسين: تومي، الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية )ص 3)
 (.86( السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية )ص4)
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ويعود ذلك كون هذا النوع من العناوين يتناسب مع أحاديث التسلية واالمتاع وهي األقل حضورًا 
 يدة.في صحف الدراسة وتميزت بها صحيفة الحياة الجد

وجاء العنوان المتفجر، والموضح، والتساؤل، والوصفي وأكثر من نوع، بنسب ضئيلة، 
( عن بعض األحاديث 1.5%وعبر المحررون عن طريق العنوان المتفجر الذي جاء بنسبة )

التي تنطوي على مأساة وحزن مثل عنوان حديث: "الشهيد معتز قاسم لم تحتفل والدته بزواجه 
، وآخر: "ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبدًا إضافيًا في األسر" (1)ده" فزغردت يوم استشها

للقارئ لذلك فهي متفجرة  اً مفاجئ اً وألم ، وقد يبدو أن هذه العناوين طريفة لكنها تحمل مأساةً (2)
، أما العنوان الموضح الذي يوضح معلومة مهمة في الحديث (3)كونها تتصل بأحاديث ساخنة 

( أيضًا، خاصة في 2.2% أرقامًا واحصائيات فجاء بنسبة بسيطة بلغت )الصحفي مشتمالً 
( في 0.7%أحاديث الموضوعات االقتصادية، وظهر العنوان الوصفي بنسبة ضئيلة لم تتجاوز )

صحيفة القدس فقط، ومنها عنوان حديث: نيران المستوطنين ال تزال مشتعلة في صدور عائلة 
 .(4)دوابشة 

(، رغم أنه من العناوين الجذابة للقارئ والمناسبة 0.7%ل بنسبة )وجاء عنوان التساؤ  
جدًا لطبيعة الحديث الصحفي، وترى الباحثة أن هذا النوع من العناوين يتناسب مع األحاديث 
الخبرية بشكل كبير ألن الصحيفة تطرح الموضوع على شكل سؤال، وكأنه يقول له: "في المادة 

 .(5)على هذا السؤال" التالية سوف نقدم لك اإلجابة 

 تحرير مقدمة الحديث الصحفي في صحف الدراسة: -ب
يعد دور المقدمة امتدادًا لدور العناوين، فهي تضع القارئ موضع االختيار بين التوقف، 
أو متابعة القراءة، كما أن بعض القراء ال تمكنهم مستوياتهم الفكرية من قراءة كل الحديث 

 .(6)مقدمة الصحفي فيكتفون بالعناوين وال
وحررت صحف الدراسة مقدمات مختلفة في أحاديثها الصحفية وحازت المقدمة 

( وهذه المقدمة اعتمد فيها المحررون على 59.8%التلخيصية على المرتبة األولى بنسبة )
                                                           

 (.5( جويحان، الشهيد معتز قاسم لم يحتفل والدته بزواجه فزغردت يوم استشهاده )ص 1)
 (.20-21( السكافي، ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبدًا إضافيًا )ص ص 2)
 (.31)ص ( أدهم، دراسات في التحرير اإلخباري 3)
 (.29( الكتوت، نيران المستوطنين ال تزال مشتعلة في صدور عائلة دوابشة )ص 4)
 المرجع السابق، نفس الصفحة.( أدهم، 5)
 (.254( أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص 6)
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تلخيص أهم األفكار والحقائق والمعلومات، أو وجهات النظر التي طرحها المتحدث في حديثه 
أنها من أفضل المقدمات في األحاديث الخبرية والرأي، أو التي تعالج  ، وترى الباحثة(1)

موضوعات جادة، سياسية، واقتصادية، ومن أيسر المقدمات كتابة حيث ُيبرز فيها الصحفي أهم 
ا في كتابة مالمعلومات وتتناسب مع قالبي الهرم المقلوب والمقلوب المتدرج الذي شاع استخدامه

 الدراسة. األحاديث الصحفية بصحف

وجات المقدمة المختلطة التي تضم أكثر من نوع من المقدمات في المرتبة الثانية بنسبة 
( مثل أن تكون مزيج بين مقدمة تلخيص واقتباس، أما المقدمة الوصفية، التي بينت %15.7)

مهارة وخبرة محرري الحديث الصحفي في تحرير هذا النوع فجاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 
( واُستخدمت في مقدمات األحاديث الشخصية، أو التسلية واالمتاع التي حررت %11.9)

 .بطريقة قالبي الهرم المعتدل، والمعتدل المتدرج

وهذا  ،%(0.7( و)8.2%وحازت المقدمات االخرى على نسب بسيطة تراوحت ما بين )
تها، ويلبي يعني حرص صحف الدراسة على تنوع مقدمات أحاديثها بما يتناسب مع موضوعا

 حاديث التي تنشرها. قرائها ويشجعهم متابعة قراءة األ حاجات
 تحرير جسم الحديث الصحفي في صحف الدراسة: -ج

تنوعت الطرق التي استخدمها محررو الحديث الصحفي بصحف الدراسة لتحرير جسم 
لغت الحديث الصحفي وجاءت الطرق غير التقليدية في المرتبة األولى وبنسبة عالية جدًا، ب

( 8.0%( في حين جاء استخدامهم لألسلوب التقليدي )س.ج( بنسبة لم تتجاوز )%92.0)
لصالح صحيفتي القدس والحياة الجديدة فقط، واستثنيت صحيفة فلسطين من هذه النسبة حيث 

 لم يستخدم المحررون في الصحيفة األسلوب التقليدي مطلقًا لتحرير الجسم خالل فترة الدراسة.
لنتيجة متفقة تمامًا مع ما أبداه المحررون في صحيفة االستقصاء التي وجاءت هذه ا

( منهم تفضيلُه الستخدام األساليب غير التقليدية في صياغة 90.7%وزعت عليهم حيث أبدى )
 جسم الحديث الصحفي.

 (2006وقد جاءت نتيجة الدراسة الحالية بهذا الخصوص مخالفة تمامًا لدراسة )حسين: 
ن يوالوطن( استخدام الصحيفتها على صحيفتي )الخبر، ا دراسته التي أجر  ، حيث كشفت(2)

 ألسلوب السؤال والجواب في المرتبة األولى.
                                                           

 (.154( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية )ص 1)
 (.96فن الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية )ص  ( حسين: تومي،2)
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واستخدمت صحيفة القدس أسلوب السؤال والجواب بنسبة أكبر من صحيفة الحياة 
ألنسب الجديدة، ولكن األمر الالفت أن صحيفة القدس لم تراع عند استخدامها هذا األسلوب أنه ا

واألفضل لتحرير األحاديث التي تجرى مع شخصيات مهمة، ورسمية، أو األحاديث الطويلة 
خشية إساءة التعبير عن أفكار المتحدث إذا تدخل الصحفي في تحرير ما صرح به المتحدث 

، إذ استخدمته مع أحاديث أجرتها مع شخصيات عادية بل في موضوعات رياضية، وفنية (1)
يث رياضي بعنوان: " رئيس نادي جنين: لن نشارك في الدوري العام مالم يتم وتعليمية مثل حد

، وآخر بعنوان: "مدرب الكراتيه مهنا اً قصير  اً ، وكان حديث(2)انجاز ملعب الشهيد أبو عمار" 
، وال شك أن استخدام هذه الطريقة )س.ج( في صياغة جسم (3)النجار يتحدث عن تجربته 
مهارة ذاتية من الصحفي كما أنها قد تبعث على الملل وتبدو أقرب الحديث الصحفي ال تحتاج ل
 .(4)إلى شكل التحقيق البوليسي 

أما بالنسبة للطرق غير التقليدية التي استخدمتها صحف الدراسة لتحرير جسم الحديث 
التي تقوم على االستعانة بأقوال "المزج بين التلخيص واالقتباس"  الصحفي فجاءت طريقة

( من مجموع الطرق غير التقليدية، 40.0%نص الحديث في المرتبة األولى بنسبة ) مقتبسة من
ويعود تفضيل الصحف لهذه الطريقة إلى أنها تمكن الصحفي من االستعانة بأقوال مقتبسة من 
نص الحديث تؤكد المعنى وتضفي مصداقية وحيوية على الحديث الصحفي ويتناسب ذلك مع 

يبني على المزاوجة بين  الذيهرم المقلوب المتدرج والمعتدل المتدرج لقالب ال ييناستخدام الصحف
 التلخيصات واالقتباسات.

وحصل أسلوب " تقديم خلفية وثائقية " عن الموضوع أو الشخصية على المرتبة الثانية 
حيث حرصت صحف الدراسة وبنسب متقاربة بينها على تضمين الحديث الصحفي لخلفية 

 لمتحدث أو موضوع الحديث.معلوماتية عن شخصية ا

( ألسلوب السرد، و 6.7%السرد والوصف فجاءا في مراتب متقاربة بلغت ) اأما أسلوب
( ألسلوب الوصف وكانا من أفضل األساليب التي استخدمتها صحف الدراسة خاصة %5.6)

، لتحرير جسم األحاديث ةصحيفة الحياة الجديدة صاحبة األعلى نسبة بين الصحف الثالث
صية، وحديث التسلية واالمتاع في قالب الهرم المعتدل، وتقوم طريقة السرد على رواية الشخ

                                                           

 (.329( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 1)
 (.25( فياض، رئيس نادي جنين: لن نشارك في الدوري العام مالم يتم انجاز ملعب الشهيد أبو عمار )ص 2)
 (.25دث عن تجربته )ص ( صحيفة القدس، مدرب الكراتيه مهنا النجار يتح3)
 (.152( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية )ص 4)
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ألقوال المتحدث سواء على لسان الشخصية نفسها أو على لسان الصحفي، أما أسلوب الوصف 
فظهر بين فقرات الحديث الصحفي حيث يصف الصحفي المكان الذي تم فيه اللقاء والجو 

 .الشخصيةالسائد، وقد يصف مالمح 
وفي المرتبة الثالثة حل األسلوب الخبري والذي يناسب جدًا قالب الهرم المقلوب وكذلك 
األحاديث الخبرية، وأحاديث الرأي وهي طريقة تقوم على حذف نص األسئلة وصياغة إجابات 
المتحدث بأسلوب يفهم منه السؤال المطروح ويتضمن هذا األسلوب مقدمة تحوي أهم الفقرات في 

وهو  (1)ديث الصحفي وبعدها تتابع الفقرات حسب تسلسل األهمية، فالمهم، فاألقل أهمية الح
 طريقة كتابة قالب الهرم المقلوب الذي يتواءم مع األسلوب الخبري.

وجاءت نتيجة الدراسة التحليلية حول األساليب غير التقليدية متفقة مع ما أبداه المحررون 
( األسلوب الخبري، و 65.1%ليهم حيث يفضل )في صحيفة االستقصاء التي وزعت ع

( أسلوب السرد و 20%( أسلوب تقديم خلفية وثائقية و )51.1%( أسلوب المزج و )%51.2)
( أسلوب الوصف وبشكل عام يمكن القول أن محرري األحاديث الصحفية لصحف %16)

ك يرتبط ارتباطًا الدراسة قد أجادوا صياغة وتحرير جسم الحديث الصحفي، وترى الباحثة أن ذل
( منهم هو 83.7%الصحفية، إلى جانب أن تخصص ما نسبته ) وكفاءتهموثيقًا بخبرتهم 

( من حملة الدراسات 34.9%( من حملة البكالوريوس و )53.5%الصحافة واإلعالم كما أن )
 العليا.

ما ياغة جسم الحديث الصحفي وذلك حسبوبالتالي هم أهل معرفة باألساليب الفنية لص
 ء في نتائج الدراسة الميدانية على محرري الحديث الصحفي بصحف الدراسة.جا

 تحرير خاتمة الحديث الصحفي بصحف الدراسة: -د
تعد الخاتمة الجزء الرابع والمهم جدًا في الحديث الصحفي وتقوم بعدد من األدوار 

و تتيح فرصة والوظائف فقد توضح االنطباع األخير الذي يخرج به القارئ من الحديث بأكمله، أ
وضع المادة المهمة التي يريد الصحفي والمتحدث أن تثبت في ذهن القارئ، أو تقدم خالصة 

 .(2)الحديث وتحدد نتائجه وتلفت أنظار القراء إلى ضرورة اتخاذ موقف معين 

وفي الدراسة الحالية ارتفعت نسبة األحاديث "بدون خاتمة" في صحف الدراسة حيث 
( ويرجع هذا إلى اهتمام الصحف بقالب الهرم المقلوب، والمقلوب 58.2%وصلت إلى نسبة )

                                                           

 (.150( المجدوب، التحرير الصحفي علم وفن )ص 1)
 (.353( أدهم، المقابالت اإلعالمية )ص 2)
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المتدرج الذي ال يهتم بنهاية الحديث، ويتكون من جزئيين هما: مقدمة الحديث والجسم فقد جاء 
 (.76.8%نسبة استخدام هذين القالبين )

( وتبدو 41.8%سبة )نفي حين استخدمت صحف الدراسة " خاتمة للحديث الصحفي " ب
أيضًا حيث اهتمت صحف الدراسة بتحرير خاتمة لألحاديث الصحفية خاصة عند  كبيرةً  بة  النس

استخدامها لقالبي الهرم المعتدل والمعتدل المتدرج الذي يتكون من ثالثة أجزاء: المقدمة، 
 والجسم، والخاتمة التي تعد جزء رئيسي ومهم.

تمة الملخصة" فجاءت بنسبة ومن أهم أنواع الخاتمة التي برزت في صحف الدراسة "الخا
(، حيث تلخص وتختصر أبرز ما جاء في األحاديث الخبرية، التي برز استخدامها %32.2)

في صحف الدراسة، وتالها "الخاتمة المقتبسة"، والتي تركز على قول مهم حاسم في الموضوع، 
وتتالءم مع  يأتي على لسان المتحدث ويقتبسه الصحفي من أقواله، وتعد هذه الخاتمة مناسبة

طبيعة فن الحديث الصحفي حيث يقف الصحفي في نهاية الحديث عن جملة مقتبسة من كالم 
المتحدث لتكون آخر ما تقع عليه عين القارئ، أما الخاتمة التوجيهية التي قد تتمثل بعبارات 
ترشد القارئ وتوجهه نحو عمل معين أو تصرف يكون في صالحه أو صالح المجتمع، فجاءت 

(، وتعد هذه الخاتمة مناسبة في األحاديث التي 23.2%رتبة ثالثة وبنسبة جيدة بلغت )في م
التي تنطوي على مشكلة يتحدث فيها الشخصية وتختم  وأ، ، واقتصاديةً دينيةً  تعالج موضوعات  

حديثها بتوجيه القارئ نحو الصواب، وحررت صحف الدراسة "خاتمة مختلطة" تجمع بين أكثر 
من الخاتمة  اً حيفة فلسطين في هذا األسلوب وعادة تكون الخاتمة مزيجمن نوع وبرزت ص

 االقتباسية، والملخصة، أو التوجيهية، واالقتباسية.
تأثروا بأسلوب معين في الكتابة، وهذه حاديث الصحفية فيه أن محرري األ ومما ال شك

( أكدوا 48.8%ا نسبته )النتيجة اتفقت إلى حد ما مع نتائج الدراسة الميدانية التي أفادت أن م
 أن أسلوب التحرير يتأثر بتعودهم على طريقة معينة في الكتابة الصحفية.

وما يؤكد أن فن الحديث الصحفي خاصة، وكل فن صحفي عامة له خصوصية في 
، (1) ( 2015التحرير الصحفي، فقد جاءت نتائج الدراسة الحالية مغايرة لنتائج دراسة )الشرافي:

االستقصائية حيث حازت الخاتمة التوجيهية على المرتبة األولى، والملخصة حول التحقيقات 

                                                           

 (.144( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية )ص 1)
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، حول خاتمة (1) (2016دراسة )السويركي: نفسها لنتائج ال تمثل وهي ،على المرتبة األخيرة
 القصص الخبرية. 

 اا: القوالب الفنية لفن الحديث الصحفي:تاسع
بتها على قالب الهرم المقلوب ارتفعت نسبة األحاديث الصحفية التي اعتمدت في كتا

المتدرج حيث جاء في المرتبة األولى، وتاله مباشرة قالب الهرم المقلوب، وقد يرجع اهتمام 
صحف الدراسة بقالب الهرم المقلوب، والمقلوب المتدرج ألنهما مناسبان لألحاديث الخبرية، 

لى أهم األخبار، أو اآلراء وأحاديث الرأي، فهو يتكون من جزئيين، مقدمة الحديث التي تحتوي ع
التي تدلي بهما الشخصية، وجسم الحديث الصحفي الذي يتم فيه ترتيب باقي المعلومات، أو 
اآلراء من األكثر أهمية إلى األقل أهمية، ومن ناحية أخرى فإن قالب الهرم المقلوب جاء مالئمًا 

األسلوب التقليدي عند صياغة صحف الدراسة خاصة صحيفة القدس لجسم الحديث الصحفي ب
)س.ج(، خاصة األحاديث التي تجرى مع الشخصيات السياسية المهمة، لضمان الدقة في نقل 

 التصريحات، مع ترتيب التساؤالت، واالجابات بطريقة األهم، فالمهم، فاألقل أهمية.
أما قالب الهرم المقلوب المتدرج فجاء مناسبًا ومالئمًا الستخدام الصحف أسلوب المزج 

ي يقوم على المزاوجة بين التلخيصات واالقتباسات فقد جاء هذا األسلوب في المرتبة األولى، الذ
ويتم صياغة الجسم في قالب الهرم المقلوب المتدرج بترتيب أهم األخبار، أو اآلراء من األكثر 
أهمية إلى األقل أهمية بطريقة المزاوجة بين التلخيصات واالقتباسات حيث يلخص الصحفي ما 

دلى به الشخصية من معلومات، أو آراء ثم يتبعه باقتباسات حرفية من كالمها، وهو ما يعطي ت
للحديث قيمة وأهمية ويعد هذا القالب األنسب في تحرير حديث المؤتمرات واألحاديث الطويلة، 

 ،(2)وبصفة عامة يناسب قالب الهرم المقلوب، األحاديث الجادة، والرسمية، واألحاديث التلفونية 
ويعود اهتمام الصحف اليومية بقالب الهرم المقلوب إلى عدة أمور منها، السياسة العامة لكل 
صحيفة، وصدور الصحف يوميًا، والمهمة اإلخبارية السريعة التي تقدمها هذه الصحف مما 
يحتم عليها بالضرورة أن تقدم األهم فالمهم فاألقل أهمية، ومراعاة الصحف لوقت القارئ الذي 

 متعجاًل سريعًا، ولديه متطلبات كثيرة، قد تصرفه عن القراءة لمدة طويلة.أصبح 

 

                                                           

 (.90( السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية )ص 1)
 (.77( أبوزيد، فن الكتابة الصحفية )ص 2)
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وتال قالبي الهرم المقلوب، والمقلوب المتدرج، في األهمية، قالب الهرم المعتدل المتدرج 
ويرجع ذلك إلى ان قالب الهرم المعتدل، يتكون من ثالثة أجزاء: مقدمة تحتل قمة  ،والمعتدل

ضوع فقد تصف المكان الذي دار فيه اللقاء، أو جو اللقاء، أو تصف الهرم حيث تمهد للمو 
الشخصية، وجسم الحديث، الذي يوضع فيه النص مرتبًا من األقل أهمية إلى المهم، فاألكثر 
أهمية، فهو يسير مع القارئ رويدًا، حتى يصل إلى أهم المعلومات، أو اآلراء بأساليب مختلفة 

أو أسلوب السرد القصصي، ثم خاتمة الحديث التي تحوي أهم  منها األسلوب التقليدي )س.ج(
، (1)ما فيه وحقائق وآراء وقد تحوى تقييم الصحفي وانطباعاته عن الحديث، أو الشخصية 

ويناسب هذان القالبان أحاديث الشخصية، والتسلية واالمتاع، كذلك أحاديث الموضوعات 
 األدبية، والفنية واالجتماعية.

 ر اليتبوغرافية التي استخدمتها صحف الدراسة إلبراز األحاديث الصحفية:العناصعاشراا: 
 :الصورة مع األحاديث الصحفية -أ

استخدمت صحف الدراسة عناصرًا تيبوغرافية مختلفة إلبراز فن الحديث الصحفي، وأهم 
تلك العناصر، هي الصورة الصحفية، التي جاء مجموعها أكثر من عدد األحاديث الصحفية 

( من مجموع 27.6%دراسة، ورغم األهمية الكبيرة للصورة إال أن ما نسبته )بصحف ال
األحاديث بصحف الدراسة كانت أحاديثًا بدون صور وكانت صحيفة القدس هي صاحبة النسبة 

تالها صحيفة فلسطين في حين أن نسبة األحاديث بدون صور في صحيفة  ،األكبر في ذلك
يعود ذلك إلى االتجاه المحافظ الذي تنتهجه )القدس ( و 5.3%الحياة الجديدة لم تتجاوز )

وفلسطين(، وتهتم صحيفة الحياة الجديدة بالصورة خاصة في مالحقها ذات الطابع الشعبي الذي 
 يغلب عليه استخدام الصور خاصة إذا توفرت األلوان وهو حال المالحق.

ور الشخصية في وبالنسبة ألنواع الصور المستخدمة في صحف الدراسة، فقد جاءت الص
المرتبة األولى، وذلك ألنها األنسب مع فن الحديث الصحفي الذي يرتكز على عاملين مهمين 
هما الموضوع، والشخصية التي ترى الصحف ضرورة ابرازها وتقديمها للقارئ بالصورة والتعليق 

وذلك عليها وهو ما تقوم به من خالل تقديم صورة شخصية مع اإلشارة لصاحب الصورة عليها 
ليعرف القارئ من هي الشخصية المتحدثة ويراها بعينه، وترى الباحثة أن في ذلك إرضاء 
ومجاملة للشخصية المتحدثة التي ترغب في نشر صورتها مصاحبة للموضوع، واهتمت صحف 
الدراسة بهذا الجانب المهم وهي اإلشارة لصاحب الصورة فجاءت نسبتها مرتفعة بلغت 

                                                           

 (.50( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)



246 
 

، التي جاءت فيها (1) (2016سة الحالية مع دراسة )السويركي: ( وتختلف الدرا%72.7)
الصورة الموضوعية في المرتبة األولى، والشخصية في المرتبة الثانية وذلك يعود الختالف 

 طبيعة الفن الصحفي.
وحلت الصور الموضوعية في المرتبة الثانية بعد الصور الشخصية وتالها الصور 

حاديث الفنية والدينية وبشكل أساسي في صحيفة الحياة الجديدة، الجمالية التي استخدمت مع األ
 وفلسطين في حين خلت منها صحيفة القدس.

وخالصة القول أن صحف الدراسة اهتمت بالصورة كعنصر مهم يزيد من جاذبية 
( التي 2006ومقروئية الحديث الصحفي، وبذلك اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )حسين: 

نسبة األحاديث الخالية من الصور وكذلك صغر المساحة التي خصصت  أوضحت ارتفاع
 . (2)للصورة مقارنة مع المساحة الكلية لألحاديث في صحيفتي )الخبر، والوطن( 

 :عناصر اإلبراز األخرى، األلوان، األرضيات، اإلطارات -ب
يكن  نظرًا لوقوع غالبية األحاديث الصحفية بصحف الدراسة في الصفحات الداخلية، لم

( 8.7%الستخدام األلوان إلبراز األحاديث الصحفية لذلك جاءت بنسبة ) كبيرةٌ  هناك فرصةٌ 
ن ياة الجديدة وذلك الحتواء الصحيفتفقط، وتركزت بنسبة أكبر في صحيفتي القدس والحي
أما صحيفة الحياة الجديدة، فمعظم  ،لصفحات ملونة داخلية باإلضافة إلى الصفحة األولى

تخصصة في الصحيفة العادية تكون ملونة كصفحة االقتصادي، والرياضة، أما صفحاتها الم
صفحات ملونة، أما صحيفة فلسطين فاستخدمت الصور  4-5المالحق فيوجد ما ال يقل عن 

 ( تكرارًا وهو عدد األحاديث التي في الصفحة األولى مع بقية.2بواقع ) فقط (2.9%بنسبة )

( 9.8%( واإلطارات بنسبة )15.0%بنسبة )واستخدمت صحف الدراسة األرضيات 
حتى ال تختلط الموضوعات ببعضها في الصفحة الواحدة،  ،وذلك ألن هذين العنصرين مهمان

وليسهل على القارئ بين كل موضوع منها كوحدة مستقلة بعنوانها، ومتنها وما يصاحبها من 
استخدامها لألرضيات ، وتفوقت صحيفة فلسطين في (3)صور باإلضافة إلى ابراز الموضوع 

خاصة إلبراز مقدمات األحاديث الصحفية، وأحيانًا إلبراز متن الحديث الصحفي بأكمله، تالها 
في ذلك صحيفة القدس، وبرزت أيضًا في استخدام اإلطارات خاصة إلبراز الصور المصاحبة 

                                                           

 (.93( السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية )ص 1)
 (.88الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية )ص ( حسين: تومي، فن 2)
 (.269( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 3)
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ار لألحاديث وفصل الموضوعات عن بعضها البعض وأحيانًا تضع الحديث بأكمله داخل اط
 محدد، وكذلك المقدمات.

ويمكن القول أن صحف الدراسة وحسب ما أتيح لها من إمكانيات فنية ومادية، اهتمت 
 بعناصر اإلبراز السابقة ألنها تيسر القراءة، وتحدد مسار العين.
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 يالمبحث الثان
 ممارسة فن الحديث الصحفي من وجهة نظر محرريهمناقشة أهم نتائج 

 

حث مناقشة نتائج الدراسة الميدانية، الخاصة بالسمات العامة لمحرري فن يتناول هذا المب
الحديث الصحفي في صحف الدراسة، والعوامل المؤثرة في اعدادهم لهذا الفن وتنفيذه، واألساليب 
الفنية المفضلة لكتابته، ومدى إفادتهم من األدوات والتقنيات التكنولوجية في انتاجه، وأهم 

 اجههم أثناء انتاجهم لهذا الفن، ومقترحاتهم لتطويره.المعوقات التي تو 

 أولا: السمات العامة لمحرري فن الحديث الصحفي:
هو العنصر المهم والطرف الذي ُيعتمد عليه في نجاح  *يعد محرر فن الحديث الصحفي

الحديث الصحفي، فهو قائد الحديث، ومعده، ومنظمه، وكاتبه، والمسئول عن نجاحه، أو فشله 
، وما يجعل دور محرر الحديث الصحفي خطير للغاية هو أنه ال يمثل نفسه بل يمثل (1)

الوسيلة التي يعمل من خاللها، وكذلك يمثل الجمهور الذي نصبه ليقدم له الحقيقة والمعلومات، 
ر ى بصحف الدراسة أن تهتم بالتحديد (2)فهو يسأل بالنيابة عن القراء  ، من أجل ذلك كان ح 

في الذي سينتج الحديث، ومن دراسة السمات العامة لمحرري الحديث في صحف الجيد للصح
( من اإلناث، مما يؤكد 23.3%( مقابل )76.7%الدراسة تبين أن غالبيتهم من الذكور بنسبة، )

على عدم اعتماد صحف الدراسة على المحررات في إجراء األحاديث الصحفية على الرغم ممن 
الصحفية التي تجرى مع اإلناث الالتي يتولين مسئوليات، أوفي  أهميتهن، خاصة في األحاديث

أماكن تخصصية معينة وفي دراسة حديثة بينت أن عدد الصحفيات العامالت والمتفرغات في 
( صحفية في غزة، وال صحفيات في الضفة الغربية، أما في صحيفة 12صحيفة فلسطين بلغ )

( 25في غزة، وفي صحيفة الحياة الجديدة ) ( صحفيات في الضفة فقط، وال صحفيات4القدس )
، لذلك اعتمدت بعض صحف (3)صحفية في الضفة الغربية وصحفية واحدة فقط في غزة 

                                                           
محرر الحديث الصحفي في هذه الدراسة هو، الذي قام بإجراء أحاديث صحفية في صحف الدراسة في الفترة  *

 المحددة لهذه الدراسة.
 (. 57( عبد العظيم، الحوار اإلعالمي )ص 1)
 (.82( الكناني، تقنيات الحوار اإلعالمي )ص 2)
 (. 72( العجوري، العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين )ص 3)
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الدراسة خاصة الحياة الجديدة على صحفيات غير متفرغات من غزة، وأكدت الدراسة ذاتها أن 
 . (1)وضع الصحفيات في فلسطين في تزايد، ولكن ليس بشكل كبير 

هن على أحاديث صحفية، من صحيفة القدس، تسنيم ؤ شهر الصحفيات الالتي وردت أسماومن أ
 ادكيك، منى القواسمي، ديما دعنا.

ومن صحيفة الحياة الجديدة، نفوذ البكري من غزة، عناية جابر، دياال جويحان من  
، الضفة الغربية، وسهاد الربايعة، وهي صحفية غير متفرغة من غزة، ومن صحيفة فلسطين

فاطمة أبو حية، فاطمة الزهراء العويني، مريم الشوبكي، أسماء صرصور، نجالء السكافي، 
 هدى الدلو.

والحظت الباحثة أن أغلب المحررات المذكورات أجرين أحاديثًا كان أغلبها، فنية، ودينية، 
 وشخصية، وبنسبة أقل أحاديث متعلقة بالموضوعات الجادة كالسياسة، أو االقتصاد.

أن تأثير العوامل البيولوجية في عصر االتصال الرقمي بدأ ينحسر، فكثير من ويذكر 
المؤسسات اإلعالمية أخذت تستعين باإلناث في تغطية الموضوعات التي تثير الجدل نظرًا لما 
تمتاز به من قابلية على المطاولة في الحديث وتبنيها ألسلوب النفس الطويل النتزاع الرأي 

 .(2)األمر الذي يحقق سبقًا صحفيًا  والمعلومة الصحيحة،
( من أجمالي المحررين 53.5%، فقد تبين أن )األخرى  لمحررينالسمات أما بالنسبة 

 40( في المرحلة العمرية من 16.3%عامًا، و ) 35إلى أقل من  25في المرحلة العمرية من 
عامًا  50مًا، وعا 40إلى أقل من  35( في المرحلتين من 11.6%عامًا و ) 50إلى أقل من 

فأكثر، ويتضح مما سبق أن أكثر من نصف محرري الحديث في صحف الدراسة من المحررين 
في العمل الصحفي بصفة عامة والحديث الصحفي  كافيةٌ  وخبرةٌ  طويلٌ  الذين ليس لهم باعٌ 

بصفة خاصة، على الرغم من أهمية الخبرة الالزمة لمحرري الحديث الصحفي وجاءت هذه 
( من إجمالي 53.5%تفقة إلى حد كبير مع المؤهل العلمي الذي أوضح أن )النتيجة م

( من حملة الدراسات العليا، وهي الشهادة 34.9%المحررين من حملة شهادة البكالوريوس، و )
التي يحصل عليها اإلنسان غالبًا في هذه المراحل العمرية، كما أنها تتفق مع سمة الخبرة التي 

سنوات  10إلى أقل من  5إجمالي المحررين تمتعوا بخبرة من ( من 46.5%أوضحت أن )
عامًا، وتتفق  35إلى أقل من  25وهي الفترة التي قضاها المحررون الذين وقعت أعمارهم من 

                                                           

 .71)ص )( العجوري، العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفي لدى الصحفيات الفلسطينيات في فلسطين 1)
 (.1020كم القيمي ألداء القائم باالتصال في معالجة موضوعات العنف )ص ( الزوينى، أولويات التح2)
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( من إجمالي 44.2%أيضًا المرحلة العمرية مع المسمى الوظيفي للمحررين التي أوضحت أن )
( مندوب، ومحرر، وبال شك أن معظم هؤالء 20.9%المحررين مسماهم الوظيفي )مراسل( و)

يقعون في مراحل عمرية صغيرة، وترى الباحثة أن اعتماد صحف الدراسة على المحررين من 
ال يعد سلبيًا مقابل ما يحقق من إيجابيات، فالمحررون  35إلى أقل من  25الفئة العمرية من 

هم إلى االنطالق نحو تنفيذ أفكارهم، وهم في هذه الفئة العمرية لديهم الهواية والحماس، التي تدفع
األقدر على البحث عن إجراء مقابالت غير تقليدية والسفر والتنقل بحرية وسرعة  وإجراء 

 مقابالت الكترونية مميزة لما يتمتعون به من علم، ومعرفة بالتكنولوجيا وأدواتها.

لطويلة واألعمار والحظت الباحثة اعتماد صحف الدراسة على المحررين ذوي الخبرة ا
( في إجراء 11.6%( واألكثر تقدمًا في العمر بلغت )16.3%المتقدمة الذين بلغت نسبتهم )

األحاديث المهمة والرسمية مثل حديث بعنوان: النائب المقدسي أحمد عطوان: المصالحة 
، فقد أجرى هذا الحديث الصحفي محمد أبو (1)ضرورة شرعية قبل كونها مصلحة وطنية 

إسطنبول  ر عامًا، وقد أوفدته الصحيفة إلىوقد تجاوزت خبرته الصحفية الخمسة عشخضير، 
 .(2)لحضور مؤتمر صحفي في أجري حديثًا صحفيًا على هامش المؤتمر 

وقد  (3)وحديث آخر بعنوان، د. عريقات لـ "القدس": سندرس تعليق االعتراف بإسرائيل 
ويعرف محمد أبو لبدة بأنه مدير تحرير  أجرى الحديث، محمد أبو لبدة، ووليد أبو سرحان

 صحيفة القدس وغيرهم كثيرون.
ويعكس ذلك اهتمام صحف الدراسة بإيفاد صحفيين قدماء ذوي الحنكة، والتجربة إلجراء 
الحديث الصحفي، فالصحفي الخبير هو الذي يستطيع أن يقيم الشخصية ويكشف ما تحاول 

 . (4)إخطاؤه 
، في أن النسبة األعلى من (1)م( 2015دراسة )الشرافي: واتفقت الدراسة الحالية مع 

( وكذلك في سنوات الخبرة 61.5%الصحفيين كانوا من حملة شهادة البكالوريوس حيث بلغت )
 (.53.8%سنوات في المرتبة األولى بنسبة ) 10إلى أقل من  5حيث جاءت السنوات من 

                                                           

( أبو خضير، النائب المقدسي أحمد عطون: المصالحة ضرورة شرعية قبل كونها مصلحة وطنية )ص 1)
14.) 

 (.2( أبو خضير، مدني للقدس. مشروع قرار إسالمي حول القدس واألقصى قيد الدراسة )ص 2)
 (.10سرحان، د. عريقات لـ "القدس": سندرس تعليق االعتراف بإسرائيل )ص ( أبو لبدة وأبو 3)
 (.221( شرف، األساليب الفنية في التحرير الصحفي )ص 4)
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ري الحديث الصحفي أن وما يدل على اهتمام واعتناء صحف الدراسة باختيار محر 
( من إجمالي المحررين، تخصصهم الدراسي هو الصحافة واالعالم مما يجعلهم %83.7)

متمكنين بالعلم والمعرفة والدراية إلى حد كبير بفنون التحرير الصحفي، والقوالب الفنية، وطرق 
ك مقابل تحرير العناوين، والمقدمات، وغير ذلك من األسس العلمية للكتابة الصحفية، وذل

( من تخصصات أخرى مثل اإلدارة، واللغة العربية، واللغة اإلنجليزية وقد تفي الدورات %16.3)
 الصحفية والعمل لفترة طويلة في المجال الصحفي بسد هذه الثغرة لدى المحررين.

وقد بلغت نسبة محرري الحديث الصحفي المستجيبين لالستبانة من صحيفة فلسطين 
( ومحررو صحيفة الحياة 30.2%حررون من صحيفة القدس بنسبة )(، تالهم الم%48.8)

( تكرارات فقط، إن 9( بواقع )20.9%الجديدة ومحررو صحيفة الحياة الجديدة، بنسبة )
المستجيبين من صحيفة الحياة الجديدة وكانوا األقل نسبة رغم أن الباحثة رصدت ما يزيد عن 

لتحليلية لمحررين من صحيفة الحياة الجديدة. ( اسمًا على أحاديث صحفية في الدراسة ا25)
لكن ُصعب الوصول لمعظمهم ويعود سبب ذلك أن كثير منهم ال يعمل متفرغًا في الصحيفة 
المذكورة وإنما يعملون بنظام القطعة، فقد يرد اسم المحرر لمرة واحدة أو مرتين فقط في 

 على المحررين المتفرغين.الصحيفة، أما صحيفتي فلسطين والقدس فغلب عليها االعتماد 
 

 العوامل المؤثرة في اعداد فن الحديث الصحفي وتنفيذه: ثانياا:
 :در فكرتهااختيار موضوع الحديث الصحفي ومص .1
 معايير الختيار الخاصة بالصحيفة: -أ

من وجهة نظر محرري األحاديث الصحفية بصحف الدراسة، فإن هناك مجموعة من 
فية عند اختيارها لموضوعات األحاديث الصحفية، وقد جاء المعايير والعوامل تراعيها الصح

(، تاله في 83.8%"ارتباط الموضوع باألحداث الجارية" في المرتبة األولى، وبوزن نسبي بلغ )
(، ثم " 79.8%المرتبة الثانية " أن يكون الموضوع جديدًا، أو يعالج زاوية جديدة، بوزن نسبي )

(، وفي المرتبة الرابعة 77.3%سي والفكري" بوزن نسبي )أن يتفق الموضوع مع توجهها السيا
"أهميته ألكبر عدد من القراء ومصالحهم المباشرة، وجاء ذلك بوزن نسبي مرتفع أيضًا بلغ 

( وفي المرتبة األخيرة "تهتم صحف الدراسة بالشأن الفلسطيني وتهمل الشأن العربي %76.8)
 (.72.0%لغ )والغربي في الموضوعات المختارة بوزن نسبي ب

                                                                                                                                                                     

 (.155( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية )ص 1)
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وترى الباحثة أن صحف الدراسة تهتم إلى حد كبير باألسس العلمية الختيار فكرة 
موضوع الحديث الصحفي، الذي يجب أن تكون جديدة، أو تعالج موضوعًا من زاوية جديدة، 

، وكذلك (1)ويكون موضوعها مما يهم عدد كبير من القراء، وهو ما يسمى بعنصر الضخامة 
للسياسية التحريرية للصحيفة، وذلك ألن مالك الصحيفة سواء كان فردًا، أو شركة، مراعاة الفكرة 

أو حكومة، هو الذي يقرر سياستها، وأهدافها، ومن ثم يحدد الموضوعات التي تنشر، والتي ال 
، وقد جاءت نتائج الدراسة التحليلية متوافقة إلى حد كبير مع هذه (2)تستحق النشر، وفقًا لذلك 

الخاصة بوجهة نظر محرري األحاديث الصحفية نحو المعايير التي تلتزم بها صحف النتيجة 
الدراسة عند اختيارها لموضوعات األحاديث الصحفية، فقد جاءت الموضوعات مجارية 
لألحداث، كالموضوعات السياسية واالقتصادية، والرياضية، وشكَّل نسبة كبيرة منها أهمية ألكبر 

وجاء ذلك في األحاديث التي استهدفت الجمهور العام التي بلغ  عدد من القراء ومصالحهم
 (.82.2%نسبتها )

 معايير الختيار الخاصة بالمحرر: -ب
من أهم العوامل التي تؤثر على اختيار محرري األحاديث الصحفية لموضوعاتهم هو " 

ضوعات مع (، ثم اتفاق المو 88.4%ارتباطها بقضايا مثارة" وذلك في المرتبة األولى وبنسبة )
( لم يروا ضرورة توفر 48.4%( مقابل )51.2%التوجه السياسي والفكري للصحيفة، بنسبة )

( 14.0%" استجابة لرغبات القراء واحتياجاتهم"، في حين رأي )نفسها  النسبة بهذا الشرط، و 
 فقط من المحررين ضرورة الوفاء بالمعايير المهنية المعمول بها في مهنة الصحافة، ولم ينل

( في حين لم يكن عامل "كسب ود 9.3%عامل "تلبية لبعض االلتزامات الحزبية" سوى نسبة )
 .ي محرر حديث صحفي في صحف الدراسةبعض الشخصيات خيارًا أل

 :مصادر تحديد فكرة الحديث الصحفي -ج
يستقي محررو األحاديث الصحفية أفكار موضوعات الحديث الصحفي من مصادر 

( أن المصدر األول لألفكار "تمليه وتفرضه األحداث 81.4%)متعددة، ويرى ما نسبته 
والمناسبات"، وتعود األفكار إلى "المبادرة الشخصية من المحررين" في المرتبة الثانية، بنسبة 

(، وفي المرتبة 67.4%(، وقد تأتي األفكار "بتكليف من إدارة الصحيفة" بنسبة )%74.4)
ر "نصيحة من زمالء المهنة"، وفي المرتبة األخيرة ( تأتي األفكا25.6%الرابعة، وبنسبة )

 وبنسبة ضئيلة جدًا، لكنها تواجدت "بطلب وايعاز من الشخصية" بواقع تكرارًا واحدًا فقط.
                                                           

 (.20( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.14ث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص ( الدلو: جواد، فن الحدي2)
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وترى الباحثة أن مصادر أفكار موضوعات األحاديث الصحفية التي حددها المحررون 
تيار األفكار، التي يمكن أن بصحف الدراسة جاءت متنوعة ومهمة وتعكس مدى اهتمامهم باخ

تنبع من مصادر كثيرة، مثل حادث، أو قضية محلية، أو قومية، وقد ال يكون الصحفي هو 
صاحب الفكرة، ففي كثير من األحيان يتم تكليفه من قبل مدير التحرير بإجراء الحديث مع 

افته، ، وقد تعتمد فكرة الحديث الصحفي على إطالع الصحفي وخبرته أو ثق(1)شخص ما 
، باإلضافة إلى قوة مالحظة الصحفي وإحساسه (2)وتخصصه، وشبكة المصادر التي يرتبط بها 

، وهو ما يتفق (3)بما يدور ويجري حوله من أحداث، ومناسبات تهتم الرأي العام، وتشبع رغباته 
مع اختيار محرري األحاديث الصحفية على سبيل المثال في صحيفة الحياة الجديدة واحساسهم 
بما يدور حولهم وقوة مالحظتهم، جعلت من أفكار دارت حول باعة في الشوارع وفنانين ال يعلم 
بهم أحد من الناس وأصحاب مهن وحرف مبدعين، موضوعات مهمة لألحاديث صحفية على 

 صفحات الصحف.
، حيث تعود فكرة إجراء (4)م( 2006وتختلف الدراسة الحالية مع دراسة )حسين: 

ية في المرتبة األولى إلى المبادرة الشخصية من الصحفيين أنفسهم بنسبة األحاديث الصحف
( في صحيفة الوطن أما الصحفيون في صحيفة الخبر فمصدر األفكار تمليها %62.5)

، وبذلك اختلف صحفيو الصحيفتين في الرأي، وال يعود اختيار نفسها النسبة السابقةوب ،األحداث
 حيفة أو تطلب من الشخصية.األفكار إلى تكليف من إدارة الص

حيث أرجع الصحفيون  (5)م( 2015وتختلف الدراسة الحالية أيضًا مع دراسة )الشرافي: 
االستقصائيون أسباب القيام بالتحقيقات االستقصائية إلى رغبتهم الشخصية وذلك في المرتبة 

 (.36.7%األولى، بنسبة بلغت )

 الحديث الصحفي ونوعها:اختيار شخصية  .2

 الختيار الخاصة بالصحيفة:معايير  -أ
من وجهة نظر محرري األحاديث الصحفية بصحف الدراسة، فإنه من أهم العوامل 
والمعايير التي تراعيها الصحيفة عند اختيار الشخصيات المتحدثة هو صلتها القوية بالموضوع " 

                                                           

 (.285( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 1)
 (.48( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص 2)
 (.13( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 3)
 (.124في الصحافة المكتوبة الجزائرية )ص  ( حسين: تومي، فن الحديث الصحفي4)
 (.162( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية )ص 5)
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نسبي ( وفي المرتبة الثانية "تفضيل الشخصيات المتعاونة" بوزن 81.5%بوزن نسبي بلغ )
(، 75.0%( ثم " اتساق مواقفها مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة" بوزن نسبي )%77.3)

وترى الباحثة أن مراعاة صحف الدراسة عند اختيارها للشخصيات المتحدثة بأن تكون ذات صلة 
قوية بالموضوع في المرتبة األولى هو أهم معيار يجب األخذ به، لكونه من االعتبارات المهمة 

لواجب مراعاتها عند اختيار الشخصية، وهو أن يعرف أكثر من غيره، بل أنه أفضل المتصلين ا
 .(1)بموضوع الحديث الصحفي عن قرب 

وتفضل الصحف، الشخصيات المتعاونة إذ جاءت بالمرتبة الثانية، فهي شخصيات قابلة 
، وتقبل دعوته ومستعدة للحديث مع الصحافة، وال تحاول أن تخلق أي صعوبات أمام الصحفي

، لذلك تفضل صحف الدراسة إجراء أحاديثها مع هذا (2)إلجراء الحديث دون تقديم أي أعذار 
النوع من الشخصيات، ومن ناحية أخرى تحرص صحف الدراسة على أن تختار الشخصيات 
التي تتسق مواقفها مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة وجاء ذلك في المرتبة الثالثة بوزن 

( وباقي أفراد العينة أبدوا عدم موافقتهم على ذلك، واتضح هذا التباين في 75.0%بي )نس
اين وما يدل على ذلك إجراء أحاديث لتحليلية التي اتفقت مع هذا التبالرأي، في نتائج الدراسة ا

صحفية مع شخصيات منها ما اتفق مع توجه الصحيفة السياسي وااليديولوجي ومنها ما اختلف 
 معه.

( خاصة 68.0%فضل صحف الدراسة الشخصيات ذات الصبغة الرسمية بوزن نسبي )وت
عند إجراء األحاديث الخبرية، وأحاديث الرأي، والموضوعات السياسية، واالقتصادية المهمة 

 حيث تفضل الصحف أن تأخذ المعلومة من جهات رسمية.
يات وتفضل صحف الدراسة من وجهة نظر محرري االحاديث الصحفية "الشخص

( وهو أمر طبيعي ال جدل فيه ألنها األقرب من القضايا 67.5%الفلسطينية" بوزن نسبي )
الفلسطينية التي تعنى الصحف الفلسطينية اليومية، ثم جاءت الشخصيات العربية ثم الغربية 

( للغربية، 57.5%( للعربية، و )61.0%والتي لها صلة بالشأن الفلسطيني بوزن نسبي )
راسة عند اختيارها للشخصيات المتحدثة أن تكون من المشاهير، سياسيًا، أو وتفضل صحف الد

(، فالصحفي الناجح هو الذي يختار 66.3%اقتصاديًا، أو رياضيًا، أو فنيًا وذلك بوزن نسبي )

                                                           

 (.93( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.27( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 2)
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الشخصية البارزة، والمشهورة في المجتمع ألنهم يشكلون أنفسهم موضوعات مهمة للحديث 
 .(1)جمهور بفضل ما يقومون به من أعمال في ميادينهم الخاصة الصحفي فهم موضع عناية ال

حيث تهتم صحيفتا الدراسة الوطن  (2)م( 2006وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )حسين: 
والخبر بإجراء أحاديث صحيفة مع الشخصيات المشهورة والمعروفة على الساحة السياسية 

يفتين المذكورتين تهتمان بالشخصيات الوطنية والثقافية والوطنية، لكنها تختلف في أن الصح
بالدرجة األولى، كما أنهما تهتمان بالشخصيات األجنبية سواء في الخارج أو عند زيارتها 

 الظرفية للبالد، وذلك كما جاء في إجابات المبحوثين في الدراسة.

 معايير الختيار الخاصة بالمحرر: -ب
ري األحاديث الصحفية للشخصيات المتحدثة من أهم العوامل التي تؤثر على اختيار محر 

في األحاديث الصحفية، وهو " ارتباطها الوثيق بالموضوع" حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة 
( أما 37.2%(، وفي المرتبة الثانية "توافر شروط تتعلق بالمعايير المهنية" بنسبة )%88.4)

ة" فجاء في المرتبة الثالثة، بنسبة عامل "اتساق توجهها السياسي والفكري مع توجه الصحيف
(، 32.6%" امتالك الشخصيات لقبول شعبي" أي تكون مشهورة، ومعروفة بنسبة )( و%34.9)

ولم يتجاوز عاماًل "استجابة اللتزام حزبي أو سياسي" و "كسب لود شخصية مسئولة" نسبة 
 وجودة.ن فقط، فكانت نسبة هذين العاملين ضئيلة لكنها مي( بواقع تكرار %4.2)

 وخلصت الباحثة من هذا العرض باستنتاجات أهمها:
اتفقت المعايير والعوامل المؤثرة على محرري األحاديث الصحفية عند اختيارهم للموضوع  _

والشخصية بدرجة كبيرة مع الممارسة الفعلية لصحف الدراسة، ويعود ذلك إلى أن الصحفي 
يجوز أن يختلف معها خاصة عند بشكل عام هو جزء من الصحيفة التي يعمل بها فال 

يتفق مع سياسة الصحيفة لكن  الانتاج مواد صحفية غير مواد الرأي الي يمكن للصحفي أ
على األرجح ال تختلف معها، وإن تحكم األولويات القيمية بأداء القائم باالتصال يعتمد على 

رجة األولى ثم يبحث األجندة المؤسساتية ألن القائم باالتصال يفكر في إرضاء المؤسسة بالد
 .(3)بعد ذلك عن خيارات التماثل القيمي مع الجمهور 

                                                           

 (.70( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.127مي، الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية )ص ( حسين: تو 2)
 (.1033( الزويني، أولويات التحكم القيمي ألداء القائم باالتصال في معالجة موضوعات العنف )ص 3)
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تؤثر المعايير المهنية على اختيار محرري األحاديث الصحفية للموضوع والشخصية تلك  _
المعايير التي تتعلق بالعمل الصحفي بشكل عام ومنها نقل األخبار بدقة وااللتزام 

، والمعايير التي (1)لخبر والحفاظ على أسرار المهنية بالموضوعية، وعدم الخلط بين الرأي وا
تتعلق بفن الحديث الصحفي عند اختيار الموضوع والشخصية المتحدثة والمتمثلة أن تكون 
الفكرة جديدة، وتلبي حاجة القراء، وترتبط باألحداث الجارية وقابلة للتنفيذ، أما من جانب 

، وتمثل الموضوع ، وصادقةً ، ومتعاونةً بالموضوع اختيار الشخصيات، أن تكون مرتبطةً 
 تمثياًل صحيحًا.

 األحاديث الصحفية: المحررون  معها ى جنسيات الشخصيات التي أجر  -ج
اتفق تمامًا ترتيب أنواع الشخصيات التي أجري محررو األحاديث الصحفية أحاديثهم معها 

شخصيات المتحدثة في في الدراسة الميدانية مع نتيجة الدراسة التحليلية المتعلقة بجنسية ال
األحاديث الصحفية في صحف الدراسة حيث جاءت الشخصيات الفلسطينية في المرتبة األولى، 

 تالها العربية، ثم اإلسالمية، وأخيرًا األجنبية.

 ، وموضوعاتها: المحررون  اجراهثالثاا: أنواع األحاديث الصحفية التي أ
ي المرتبة األولى، تالها أحاديث أجرى محررو األحاديث الصحفية أحاديثًا خبرية ف

التسلية واالمتاع، ثم أحاديث الرأي، وأخيرًا الشخصية، وذلك بخالف ما توصلت له نتائج 
الدراسة التحليلية من خالل تحليل مضمون األحاديث الصحفية بصحف الدراسة، التي جاءت 

ة واالمتاع وكان االتفاق فقط فيها األحاديث الخبرية أواًل، ثم الرأي، ثم الشخصية، وأخيرًا التسلي
 في صدارة األحاديث الخبرية.

ها ا وحازت الموضوعات السياسية على المرتبة األولى من حيث الموضوعات التي أجر 
محررو األحاديث الصحفية، تالها االقتصادية، ثم الدينية، ثم الرياضية، وأخيرًا االجتماعية، 

تفاق كان واضحًا في إجراء ليلية، عدا أن االوذلك بخالف ما توصلت له نتائج الدراسة التح
 الترتيب في الدراسة التحليلية. و نفسن للموضوعات السياسية في المرتبة األولى وهيالمحرر 

، حيث جاءت الموضوعات (2)م( 2015واختلفت الدراسة الحالية مع دراسة )الشرافي: 
ضوعات التحقيقات ( من مجموع مو 22.7%االجتماعية في المرتبة األولى، وبنسبة )

االستقصائية التي أعدها الصحفيون االستقصائيون، مما يشير إلى اختالف طبيعة الموضوعات 

                                                           

 (.286( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص 1)
 (.170فلسطينية )ص ( الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحف ال2)
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التي يمكن أن يهتم بها كل فن من الفنون الصحفية، ولعل الموضوعات السياسية التي تصدرت 
في جاءت في المرتبة األخيرة  ، في حينموضوعات األحاديث الصحفية في الدراسة الحالية

ن في معالجة الموضوعات ين االستقصائييخوض الصحفي صعوبة يعود إلى دراسة الشرافي
 غاية في الصعوبة خاصة في الصحافة الفلسطينية. أمرٌ  ، فهو بالنسبة لهمالسياسية

، حيث جاءت (1)م( 2016واختلفت الدراسة الحالية أيضًا مع دراسة )السويركي: 
 ( تالها الموضوعات السياسية.100%األولى بنسبة )الموضوعات االجتماعية في المرتبة 

 رابعاا: ضعف فن الحديث الصحفي، وأسبابه:
( من المحررين بصحف الدراسة أن هناك ضعف "إلى حد ما" في فن 60.5%رأي )

( منهم أن حضور 7.0%، في حين لم ير سوى )( أجزموا "بنعم"32.6%الحديث الصحفي، و )
 . اً ضعيف ليسلفلسطينية اليومية فن الحديث الصحفي في الصحف ا

وترى الباحثة أن الحكم الذي أصدره محررو األحاديث الصحفية على فن صحفي هم 
منتجوه يعد حكمًا صحيحًا، وموضوعيًا ألنه جاء من أهل هذا الفن أنفسهم، كما أن هذا االتجاه 

الفن بنسب متفاوتة يتفق مع نتائج الدراسة التحليلية التي أوضحت اهتمام صحف الدراسة بهذا 
حيث جاءت صحيفة فلسطين في المرتبة األولى، وصحيفة القدس في المرتبة الثانية، وصحيفة 
الحياة الجديدة في المرتبة الثالثة، باإلضافة إلى خلو الكثير من األعداد الصحفية أثناء الفترة 

 المحددة للدراسة من أحاديث صحفية.

ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف  وعزى محررو األحاديث الصحفية أسباب
الفلسطينية اليومية إلى أسباب متعددة، كان أهمها إحجام الكثير من الشخصيات عن اإلدالء 

(، وتاله في المرتبة 62.5%بالمعلومات، أو توضيح رأيها تجاه القضايا المختلفة، ذلك بنسبة )
شخصية بالخوف من تبعات الثانية، سبب آخر يعد تفسيرًا للسبب السابق وهو استشعار ال

(، وهذا يشير الى وجود شخصيات يمكن 52.5%اإلدالء بأحاديث إلى الصحافة وذلك بنسبة )
وصفها "بالمترددة أو المتهربة" فالشخصية المترددة، قلقة، متوترة، وتخشى من تبعات التعامل 

هد فيها الدولة مع الصحافة، وما يمكن أن تثيره من مشاكل ومتاعب خاصة في األوقات التي تش
، أما المتهربة، فهي تكره الحديث إلى الصحفي معتذرة بعدة أعذار منها، (2)توترًا من أي نوع 

                                                           

 (.94( السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية )ص 1)
 (.27( أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص 2)
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ومثل هذه الشخصيات  (،1)أنها مشغولة، وال وقت لديها، أو تتهرب وتدعي بأنه ال تعليق لديها 
زابه من جهة وبين كثيرة في المجتمع الفلسطيني الذي يشهد انقسامًا وصراعًا بين فصائله وأح

شطري الوطن من جهة أخرى )غزة، والضفة الغربية(، ما أدى إلى أحجام الكثير من 
 الشخصيات عن إجراء أحاديث صحفية، وتفضيلها االبتعاد عن عالم الصحافة.

( من محرري الحديث الصحفي تفضيل بعض الشخصيات 45.0%ويرى ما نسبته )
صحف خارجية سببًا مهمًا لضعف فن الحديث  خاصة المشهورة إجراء أحاديث صحفية مع

الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية، وترى الباحثة أن ذلك يعود أساسًا إلى المبادرة 
السريعة والرغبة في تحقيق السبق الصحفي من جانب الصحف الخارجية العربية واألجنبية، 

ند بروز حدث كبير التي تسارع إلجراء أحاديث صحفية مع شخصيات فلسطينية خاصة ع
( من محرري الحديث الصحفي أنه يسهم 40.0%ومهم، ويرتبط بهذا السبب، سببًا آخر يرى )

في زيادة ضعف فن الحديث الصحفي وهو "اعتماد الصحف الفلسطينية على األحاديث 
 .المنقولة"

وتتفق هذه النتيجة مع ما الحظته الباحثة أثناء تحليلها لمضمون صحف الدراسة حيث  
ت مع شخصيات فلسطينية في يجر اعتمدت الصحف على أحاديث منقولة من صحف خارجية أُ 

 .لثانيالمقام األول وأجنبية في المقام ا

بصحف الدراسة أن تسبق تلك الصحف إلجراء األحاديث  وترى الباحثة أنه كان حريٌ  
اديث خاصة أنها مع شخصيات فلسطينية متوفرة ومتاحة للصحفيين، ومن أهم تلك األح

المنقولة، في صحيفة القدس، حديث بعنوان، " حواتمة: خالفة الرئيس عباس وتعيين نائب له 
، وقد نقلته صحيفة القدس عن صحيفة الغد األردنية، وفي صحيفة (2)ليست مطروحة اآلن" 

الحياة الجديدة حديث منقول بعنوان " محمود شقير: االيجاز يغوي الهواه فتكثر النماذج الرديئة 
، وقد نقلته الصحيفة عن صحيفة القدس العربي، وكانت الصحيفة (3)ن القصة القصيرة جدًا" م

نقلته  هنفس، وحديث آخر عن الموضوع (4)قد أجرت قبل ذلك حديثًا صحفيًا مع نفس الشخصية 

                                                           

 (.24( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 (.2اآلن )ص  ( صحيفة القدس، حواتمة: خالقة الرئيس عباس وتعيين نائب له ليست مطروحة2)
  (.21( الخوالدة، محمود شقير: االيجاز يغري الهواة فتكثر النماذج الرديئة من القصة القصيرة جدًا )ص 3)
 (.21( جابر، محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي للرواية )ص 4)
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الصحيفة عن موقع الجائزة العالمية للرواية العربية بعنوان: "حوار مع الكاتب محمود شقير 
 .(1)أكتب لكي أعيش" :ي القائمة القصيرةالمرشح ف

لكن الخلل الحقيقي هو كتابة  ،يعود ذلك إلى اهتمام الصحيفة بالشخصيات الفلسطينية األدبيةو 
حيث يشار إلى الصحيفة المنقول  ،اسم الصحفي الذي أعاد ربما تحرير المقدمة، أو العنوان فقط

هذا الكاتب  ها معؤ تم إجراحاديث التي لحديث، وكذلك االصرار على نقل األمنها في نهاية ا
 خرى.أعالمية إ يعد متاحًا للصحيفة الفلسطينية أكثر من أي وسيلة  يالذ

بعنوان، البردويل: عباس ال يستحق أن يكون رئيسًا  وفي صحيفة فلسطين، حديث منقول 
قات عامة بعنوان، عريقات: استعداد نتنياهو للقاء عباس مجرد عال ، وآخر(2) للشعب الفلسطيني

 ، والحديث األول منقول عن وكالة فلسطين برس، والثاني عن إذاعة لم يذكر الحديث اسمها.(3)
( من محرري األحاديث الصحفية سبب ضعف فن الحديث الصحفي في 27.5%وعزى )

الصحف الفلسطينية اليومية إلى "عدم مالئمة األجواء السياسية الفلسطينية" و "تعارض آراء 
ونتج عن هذين السببين سببًا  ،الشخصيات مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة"الكثير من 

آخر حصل على نفس النسبة، وهو "استهالك الشخصيات المهمة في الكثير من األحاديث 
 الصحفية".

وترى الباحثة أن األجواء الفلسطينية المشحونة بالمشاكل، والصراعات ال تعد أجواًء  
من الشخصيات المتحدثة التي تفضل االبتعاد عن الصحافة، وهو ما أدى مريحة بالنسبة لكثير 

إلى استعانة الصحف بالشخصيات التي تتفق مع توجهها السياسي والفكري فقط، حيث ترى 
الشخصيات المعارضة حرجًا في إجراء حديثًا صحفيًا مع صحيفة توجهها السياسي واأليديولوجي 

ى استهالك بعض الشخصيات مما يدفع إلى ملل القارئ مختلف معها، وهو ما أدى بالفعل إل
من نفس الشخصية، والحظت الباحثة هذا األمر خالل تحليلها لشخصيات األحاديث الصحفية 

 حيث تكرر العديد من أسماء الشخصيات في نفس الصحيفة.

                                                           

: أكتب لكي أعيش ةشقير المرشح في القائمة القصير  صحيفة الحياة الجديدة، حوار مع الكاتب محمود (1)
 (.13)ص

 (.2)ص  البردويل: عباس ال يستحق أن يكون رئيسًا للشعب الفلسطينيصحيفة فلسطين، ( 2)

 (.9( صحيفة فلسطين، استعداد نتنياهو للقاء عباس مجرد عالقات عامة )ص 3)
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، األحاديث الصحفية من انكار الشخصيات لتصريحاتها في المرتبة األخيرة ي وجاء تخوف محرر 
( وترى الباحثة هذا التخوف ليس في محله رغم أنه جاء بنسبة قليلة 7.3%وبنسبة لم تتجاوز )

 . (1)وذلك لظهور أجهزة التسجيل التي وضعت حدًا لتراجع بعض الشخصيات عن تصريحاتها 

 خامساا: أهم الصفات الواجب توافرها في محرري الحديث الصحفي: 
صحفية بصحفة الدراسة ضرورة توافر الثقافة ( من محرري األحاديث ال93.0%يرى )

( صفة الخبرة الصحفية، ثم اللباقة 86.0%واالطالع العام في محرري هذا الفن، تالها وبنسبة )
وحسن التصرف ثم التخصص الصحفي، والتمتع بمهارات التواصل مع اآلخرين، وحازت باقي 

جنبية، واالنصات لآلخرين، الصفات على نسب مرتفعة مثل، المعرفة الجيدة باللغات األ
والمظهر الحسن، والحماس والمثابرة، واالتزان االنفعالي والصبر، وترى الباحثة أن الصفات 
السابقة مهمة جدًا لمحرري األحاديث الصحفية، فصفة الثقافة واالطالع العام تحتم على 

روعها، كما أن الصحفي التزود الدائم بألوان الثقافة العامة وكذلك التخصص في فرع من ف
طبيعة عمل محرر الحديث الصحفي الذي ينبغي أن يكومن ملمًا بموضوع الحديث الصحفي 

، كما أن اللباقة وحسن التصرف، والتمتع بمهارات التواصل مع اآلخرين (2)والشخصية المتحدثة 
وهي صفات مهمة لمحرر الحديث الصحفي خاصة عند إدارة الحديث التي تتطلب االصغاء 

 (.3)للمتحدث، وعدم مقاطعته إال في الوقت المناسب مراعيًا شروط اللباقة واالحترام  الجيد
( من إجابات محرري األحاديث 55.8%وحازت صفة الذاكرة القوية على نسبة )

فأجهزة اال أن الذاكرة القوية مطلوبة،  الصحفية، فمع استخدامهم ألجهزة التسجيل االلكترونية
لمكان، أو وصف الشخصية، وانطباعاتها وال جو اللقاء وهي أمور التسجيل لن تالحظ وصف ا

يتم تسجيلها في ذاكرة الصحفي، باإلضافة الى تذكره األسئلة التي يريد طرحها أو خلفيات 
 الموضوع وكل ما نشر عنه سابقًا.

( ولهذه 46.5%أما المعرفة باللغات األجنبية فجاءت في المرتبة السادسة، وبنسبة )
ية بالغة، حيث أن اللغة تمكن محرر الحديث الصحفي من مقابلة الشخصيات الصفة أهم

والزائرين األجانب من مختلف الميادين، كما أن اللغة تتيح له أن يوفد من قبل الصحيفة التي 

                                                           

 (.30( الدلو: جواد، فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية )ص 1)
 (.221ة في التحرير الصحفي )ص ( شرف، األساليب الفني2)
 (.38( حسين: تومى، الحديث الصحفي في الصحافة المكتوبة الجزائرية )ص 3)
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يعمل بها إلى بالد أخرى لتغطية المؤتمرات وإجراء األحاديث الصحفية مع الرؤساء والمسئولين 
 .(1)في هذه الدول 

( أهمية "المظهر الحسن" لمحرر الحديث الصحفي، فالصحفي 44.9%وأكد ما نسبته )
يمثل جهازًا إعالميًا كاماًل، وهذا المظهر يمنح الصحفي االحترام والتقدير ويشمل النظافة، 

 .(2)واألناقة الشخصية والملبس المناسب، والصحة النفسية والبدنية 

( من 30%مهمتان من وجهة نظر أكثر من )أما االتزان االنفعالي والصبر صفتان 
محرري الحديث الصحفي، خاصة أثناء إدارة الحديث حيث يبدي المحرر انفعاالت تناسب 
الموقف ويتحكم بها جيدًا، فيبتعد عن الغضب ويعالج أي خالف يمكن أن يحدث بينه وبين 

األحاديث الصحفية ، أما الصبر الذي يجب أن يتحلى به محررو (3)الشخصية بالحكمة والحلم 
 .(4)فهو الذي يحتاجه عند البحث عن المعلومات، ومحاولة تحديد موعد مع الشخصية 

في ضرورة وجود صفات  (5)م( 2015نور:  وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الدلو،
خاصة في المحقق الصحفي لكنها اختلفت في ترتيب هذه الصفات فجاءت الشخصية القوية في 

(، ثم امتالكه لشبكة عالقات عامة قوية، والموهبة الصحفية بنسبة 15%ولى بنسبة )المرتبة األ
 (، ومعرفة أكثر من لغة، والثقافة العالية والمتنوعة.%13)

 :سادساا: أساليب كتابة الحديث الصحفي
 :األسلوب الذي يفضل محررو األحاديث الصحفية استخدامه لكتابة أحاديثهم -أ

ألحاديث الصحفية كتابة أحاديثهم باستخدام األساليب ( من محرري ا90.7%يفضل )
غير التقليدية، وهذا يتوافق مع  نتائج دراسة تحليل مضمون األحاديث الصحفية في صحف 
الدراسة، وترى الباحثة أن تخصص محرري األحاديث الصحفية في مجال الصحافة واإلعالم قد 

لكتابة أحاديثهم، منها األسلوب الخبري أسهم بوضوح في تمكينهم من استخدام أساليب مختلفة 
( من حيث درجة استخدامهم لألساليب غير 65.1%الذي حاز على المرتبة األولى بنسبة )

                                                           

 (.387( الناغي، األسس العلمية لفن الحديث الصحفي )ص 1)
 (.67( عبد العظيم، الحوار اإلعالمي )ص 2)
 .65المرجع السابق، ص  (3)
 (.95( أدهم، دراسات في فن الحديث الصحفي )ص 4)
 (.176( الدلو: نور، دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة الفلسطينية )ص 5)
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التقليدية، تاله أسلوب المزج بين التلخيص واالقتباس وتقديم خلفية وثائقية عن الموضوع 
 (.51.2%والشخصية وذلك بنسبة )

ج دراسة تحليل المضمون حيث جاء أسلوب المزج في وقد اختلفت هذه النتائج مع نتائ 
المرتبة األولى وتقديم خلفية وثائقية في المرتبة الثانية وحصل األسلوب الخبري على المرتبة 
الثالثة، ورغم وجود اختالف إال أنه نسبي وبسيط فال تزال األساليب الثالثة في الدراستين تقع في 

حيث يستخدم  (1)م( 2016ذه الدراسة مع دراسة )السويركي: المراتب الثالثة األولى، واختلفت ه
الصحفيون الخلفيات المعلوماتية في كتابة القصة الصحفية في المرتبة األولى بنسبة 

(، وترى الباحثة أن هذا االختالف ليس عميق ألن هذا األسلوب جاء في المراتب %94.1)
 األولى كما في الدراسة الحالية.

 ب كتابة الحديث الصحفي:أسباب اختيار أسلو  -ب
تتحكم في اختيارهم لألسلوب المناسب  متعددةً  ي محررو األحاديث الصحفية عوامل  يراع

لكتابة أحاديثهم وجاء في المرتبة األولى "تعودهم على طريقة معينة في الكتابة" وثانيًا "مراعاتهم 
وضوع" فجاء في "طبيعة الم للشخصية المميزة للصحفية، ثم التزامهم بسياسة الصحيفة، أما تأثير

 (.18.6%توجهات الرئيس المباشر في العمل خامسًا وبنسبة )المرتبة الرابعة و 

  لكتابة أحاديثهم: درجة استخدام محرري األحاديث الصحفية لألساليب غير التقليدية -ج
ظهر تأثير العوامل السابقة جليًا على مضمون األحاديث الصحفية في صحف الدراسة 

هرت الدراسة التحليلية، فقد طغى على محرري الحديث الصحفي في صحيفة حسب ما أظ
القدس استخدام األسلوب الخبري، ثم المزج بين التلخيص واالقتباس، أما محررو األحاديث 
الصحفية في صحيفة الحياة الجديدة فقد برز في أحاديثهم استخدام الخلفية الوثائقية وكذلك 

ة فلسطين فبرز استخدامهم ألسلوب المزج، وكأن الذي يكتب أسلوب المزج، أما محررو صحيف
هذه األحاديث في كل صحيفة محرر واحد أو محرران فقط وهذا يعود لتعودهم الكتابة بأسلوب 

 معين.

كما أثرت الشخصية المميزة للصحيفة، محافظة، أو معتدلة، أو شعبية على اختيار نوع  
طبيعة الموضوع الى المرتبة الرابعة يخالف إلى حد ما األسلوب، وترى الباحثة أن تأخر مراعاة 

األسس العلمية لكتابة فن الحديث الصحفي، إذ يجب على الصحفي عند كتابة حديثه أن يختار 
األسلوب الذي يتناسب مع طبيعة موضوع الحديث الصحفي، ليصاغ به الحديث بالدرجة 

                                                           

 (.96( السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية )ص 1)
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يعة المتحدث نفسه، ونوع التصريحات ، ثم تأتي بعد ذلك العوامل األخرى، وهي: طب(1)األولى
( من محرري 4.7%وقد عبر عن ذلك ) ،، أو مفصلةً التي يدلي بها إن كانت مختصرةً 

 األحاديث الصحفية.

سابعاا: استخدام محرري األحاديث الصحفية ألدوات، وتكنولوجيا التصال الحديثة، 
 :وأنواعها، وايجابيات استخدامها

تكنولوجيا االتصال بدرجة  ديث الصحفية أدوات وتقنياتتراوح استخدام محرري األحا 
وكبيرة جدًا، ومن أهم األدوات والتقنيات التي يستخدمونها هي: الهواتف النقالة في المرتبة  كبيرة،

%(، ثم شبكات التواصل 79.1%(، ثم الحاسب المحمول ثانيًا بنسبة )83.7األولى بنسبة )
(، أما أجهزة التسجيل 60.5%اللكتروني بنسبة )البريد او  ،(62.8%االجتماعي بنسبة )

(، ولم 34.9%االلكترونية واألرشيف االلكتروني للصحف فحصل استخدامها على نسبة )
 (.11.6%يتجاوز استخدام قواعد المعلومات نسبة )

وقد أسهم استخدام األدوات والتقنيات التكنولوجية بشكل كبير في تحقيق إيجابيات متعددة  
( من محرري األحاديث الصحفية أن هذه األدوات والتقنيات 95.3%نسبته ) حيث رأى ما

أسهمت في سرعة انجازهم لألحاديث الصحفية من حيث اإلعداد والتنفيذ والكتابة، فقد سهلت 
مهمتهم في جمع المعلومات الالزمة عن موضوع الحديث الصحفي وشخصيته بنسبة بلغت 

ومواقع الشخصيات ومتابعة أخبارها ومواقفها،  ( وذلك عبر االطالع على صفحات%76.7)
(، باإلضافة الى إجراء أحاديث صحفية غير مباشرة مع 74.4%وقد عبر ما نسبته )

الشخصيات في الداخل والخارج، فالتلفون كإحدى أهم التقنيات خلق نوعًا من األحاديث 
حديث الصحفي في الصحفية وهو الحديث التلفوني، وال تزال له الفضل في استمرار فن ال

 .(2)الصحف 

أما شبكات التواصل االجتماعي فقد أتاحت المجال إلجراء حوارات سريعة، ومعمقة في  
نفس الوقت مع شرائح مختلفة من الجمهور الداخلي والخارجي، فضاًل عما يسرته شبكة 

رات االنترنت كوسيلة اتصال من سرعة في الوصول إلى الشخصيات المهمة ذات المواقع والخب
في الدول األخرى، والتي يتعذر الوصول إليها عبر االتصال الهاتفي، سواء لعدم توفر أرقام 
خاصة بها، أو النشغالها أحيانًا في اجتماعات ولقاءات تحول دون تفرغها للحديث التلفوني 

                                                           

 (.323( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 1)
 .209ص ،  المرجع السابق( 2)
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لوقت طويل، في حين أن البريد االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي تتيح الفرصة إلرسال 
 .(1)سئلة وإعطاء المجال للشخصية الختيار الوقت المناسب لإلجابة األ

وترى الباحثة أن نتائج الدراسة التحليلية اتفقت مع النتائج السابقة في جوانب واختلفت في 
أخرى، حيث ظهر استخدام صحف الدراسة للتلفون في إجراء أحاديث صحفية مع الشخصيات 

أما استخدام البريد  ،كبيرة خاصة في صحيفة فلسطين في الداخل والخارج وجاء ذلك بنسبة
االلكتروني وشبكات التواصل االجتماعي في إجراء أحاديث مع الشخصيات فجاء بنسبة لم 

( وهذا مؤشر على ضعف استخدام هذه التقنيات بالصورة التي تحقق الفائدة 1.5%تتجاوز )
 المطلوبة.

قنية "االنترنت" التي تتيح االطالع على وجاءت استفادة محرري األحاديث الصحفية من ت
( من المحررين وهذا مؤشر على عدم 11.6%قواعد البيانات والمعلومات بنسبة لم تتجاوز )

قدرتهم على توظيف هذه التقنية بالشكل المطلوب، فقواعد البيانات والمعلومات االلكترونية توفر 
، ويتضح (2)أغلب تلك القواعد مجانية المعلومات الخلفية المطلوبة عن الموضوع والشخصية، و 

( فقط يستخدمون أجهزة 34.9%أيضًا من إجابات محرري األحاديث الصحفية أن ما نسبته )
التسجيل االلكتروني، وقد يعني ذلك أن باقي المحررين يستخدمون النوتة الصحفية )الورقة 

 والقلم( لتسجيل حواراتهم الصحفية.

التي أكدت أن التقنية قد حررت  (3)م( 2011سة )ساعد: وتتفق الدراسة الحالية مع درا
القائم باالتصال من التواصل غير المجدي مع الفعاليات والهيئات والمؤسسات فقد سمحت 
التقنية بالتواصل الفعال والسريع، وطورت من أداء الصحفي بشكل كبير، ومكنت االنترنت 

 الصحفي من تتبع األخبار كمصدر معلومة.
وجيا الصحافة من العوامل المؤثرة على القائم باالتصال الذي أصبح يتحتم وتعد تكنول

عليه معرفة كيفية البحث عن المعلومات والتعامل مع الكاميرا الرقمية وبرامج التحرير، وكيفية 
، لذا يمكن (4)تحرير المواد النصية والسمعية والبصرية ضمن محتويات الموضوع الصحفي 

                                                           

استخدامات تكنولوجيا االتصال في تطوير شكل ومضمون الصحف الفلسطينية اليومية )ص  ( ياسين،1)
250.) 

 (.80( نصر وعبد الرحمن، الفن الصحفي في عصر المعلومات )ص 2)
( ساعد، التحرير الصحفي اإلخباري في الصحافة الجزائرية المكتوبة: دراسة في العوامل المؤثرة، التطور 3)

 (.263)ص  التكنولوجي أنموذج
 (.294( الحتو، مناهج كتابة األخبار اإلعالمية وتحريرها )ص 4)
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صحافة تؤدي دورًا مهمًا وتؤثر على درجة النجاح التحريري للصحيفة وإن القول أن تكنولوجيا ال
وليست إال أن هذه الفرص ليست متكافئة، كانت هذه التكنولوجيا تحمل فرصًا كبيرة للنجاح 

 .(1)متاحة لكل الدول بالقدر نفسه ألسباب سياسية واقتصادية 
المطلوب والكافي لمحرري وترى الباحثة أن تكنولوجيا الصحافة غير متاحة بالقدر 

 األحاديث الصحفية في صحف الدراسة، وهذا ما أكدته مقترحاتهم.

 ثامناا: معوقات الحديث الصحفي وسبل تطوره:
 المعوقات التي تعوق عمل محرري األحاديث الصحفية: -أ

من أكثر المعوقات والصعوبات التي تعيق محرري األحاديث الصحفية هو عدم تعاون 
(، ثم "عدم رغبة تلك 81.4%لمناسبة إلجراء الحديث معهم" وذلك بنسبة )بعض الشخصيات ا

الشخصيات في إجراء األحاديث الصحفية تخوفًا من تبعات تصريحاتها، وذلك بنسبة 
(، ويعود ذلك إلى األجواء الفلسطينية السياسية المضطربة والمشحونة التي يسودها %79.1)

الشخصيات المهمة في البقاء بعيدًا عن هذه األجواء خوفًا االنقسام والصراع، باإلضافة إلى رغبة 
من تبعات تصريحاتها التي قد تثير جداًل، أو تضعهم في دائرة المساءلة من المسئولين، وأحيانًا 
من المجتمع نفسه والقراء، وكان هذان السببان هما أكثر معوقين من وجهة نظر محرري 

 األحاديث الصحفية.

( منهم 16.3%ألخرى في مراتب الحقة، حيث أبدى ما نسبته )وقد جاءت األسباب ا
تخوفًا من تبعات إجراء أحاديث صحفية، وكذلك اختيار محرري األحاديث الصحفية بناء على 
الثقة السياسية، وليس بناء على الكفاءة المهنية، وذلك بنفس النسبة، وتعني الصحف ضرورة 

في من أيديولوجية وفكر الصحيفة بحيث يكون القرب السياسي والفكري لمحرر الحديث الصح
قادرًا على تحديد الموضوعات، ووضع األسئلة التي تخدم التوجه السياسي واأليديولوجي 

 للصحيفة، خاصة مع الموضوعات، والشخصيات المهمة والحساسة.
( فقط من محرري األحاديث الصحفية أنهم يتعرضون لضغوط من 7.5%وأكد ) 

تيار الشخصيات مما يجعلهم غير مقتنعين، وال منسجمين مع الشخصية الصحيفة تتعلق باخ
المتحدثة، وما ينتج عن ذلك من تراجعهم عن إجراء الحديث، أو عدم انسجامهم مع الشخصية 

 المتحدثة مما قد ينتج عنه نفور، و صراع أثناء إدارة الحوار.

                                                           

 (.32( عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة وااللكترونية )ص 1)
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( من 48.1%حيث أجاب )، (1)م( 2015وتتفق الدراسة الحالية مع دراسة )الدلو: نور، 
الصحفيين بأن عدم تعاون الشخصيات التي يمسها التحقيق هو من أهم الضغوط والمعوقات 

 التي يتعرض لها الصحفيون أثناء إنتاجهم للتحقيقات الصحفية.

 :المقترحات لتطوير فن الحديث الصحفي -ب
النهوض  قدم محررو األحاديث الصحفية مجموعة من المقترحات من شأنها أن تسهم في

قع الصعوبات التي تواجه محرري بفن الحديث الصحفي من وجهة نظرهم، فقد جاءت من وا
تنفيذه، وكتابته وهي: انشاء لف مراحل إعداد الحديث الصحفي، و حاديث الصحفية في مختاأل

خاصة أن الحديث الصحفي يمكن أن  ،(79.1%قسم خاص لفن الحديث الصحفي بنسبة )
لذلك األولى أن ودوره في تناول قضايا المجتمع،  اته، له جمهوره، وأهمته،يكون فنًا مستقاًل بذ

 يجري هذه األحاديث صحفيون متخصصون في هذا الفن ويتبعون قسم خاص بهم.
( من محرري األحاديث الصحفية رغبتهم في توفير الفرص المناسبة 72.1%وأبدى )

لحديثة في صياغة الحديث الصحفي، لاللتحاق بالدورات الصحفية الخاصة بأساليب التجديد ا
حيث اقترح  (2)(  :Sullivan2013والمهارات األخرى الالزمة، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )

 الصحفيون االستقصائيون ضرورة إخضاعهم لبرامج تدريبية كافية إلتقان العمل الصحفي.
ي ر محر من  (69.8%للجميع، فقد اقترح ) ومتاحةً  وألن التكنولوجيا أصبحت رخيصةً 

األحاديث الصحفية ضرورة توفير األدوات والتقنيات التكنولوجية ليسهل عملهم، وتسريحه في 
مختلف مراحل إنتاج الحديث الصحفي، وتتفق الدراسة الحالية في هذا االقتراح مع دراسة )الدلو: 

( من الصحفيين ضرورة مدهم باألجهزة والتقنية 19.4%حيث اقترح ) (3)( 2015نور، 
 لتكنولوجية الحديثة لتسهيل عملهم.ا

واقترح محررو األحاديث الصحفية جملة من االقتراحات، جاءت في مراتب متقاربة جدًا 
منها توفير اإلمكانيات المادية كوسيلة لضمان الوصول في الموعد المحدد اللتقاء الشخصية 

بالصحيفة إلعداد فن وكذلك اختيارهم بناء على الكفاءات المهنية، وتكليف كبار المحررين 
الحديث الصحفي من ذوي الخبرة الطويلة خاصة األحاديث التي يتم االلتقاء فيها بالشخصيات 
المهمة كالزعماء والرؤساء والقادة السياسيين، اضافة الى اشتراك الصحف بقواعد البيانات 

                                                           

 (.185( الدلو: نور، دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد وبالصحافة الفلسطينية )ص 1)
(2)  Sullivan، Investigative Reporting in Porting in Emerging Democracies (p. 27(. 

 .204ص المرجع السابق، ( الدلو: نور، 3)
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تفعيل  والمعلومات المطلوبة للحصول على معلومات عن الموضوع، والشخصية المتحدثة، و
المنافسة بين محرري األحاديث الصحفية وتقديم حوافز مادية وعينية لهم مما يشجع على اإلبداع 

 وتقديم أفكارًا جديدة لألحاديث الصحفية.
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 المبحث الثالث
 توصيات الدراسة

 

 الميدانية فإن الدراسة توصى بالتالي:على نتائج الدراسة التحليلية، و  بناء

 باهتمام صحف الدراسة بفن الحديث الصحفي، ومحتواه: أولا: توصيات تتعلق
أن توجه الصحف الفلسطينية اليومية اهتمامها بفن الحديث الصحفي، من خالل زيادة  .1

المساحة المخصصة له في الصحف، والحرص على نشر األحاديث الصحفية يوميًا، 
بدوره في رفد  وإنشاء قسم خاص باألحاديث الصحفية على غرار األقسام األخرى، ليقوم

الصحيفة باألحاديث الصحفية المميزة، التي تراعي األسس العلمية في اعداده، وتنفيذه، 
 وكتابته.

ن مأن توجه الصحف الفلسطينية اليومية عنايتها باختيار محرري األحاديث الصحفية م .2
 تتوفر فيهم صفات شخصية ومهنية، وذلك ضمانًا إلنتاج أحاديث الصحفية مهمة، ونوعية،

وعميقة، واالهتمام بالصحفيات اإلناث، ألنهن األقدر على إجراء أحاديث صحفية طويلة، 
 ومع شخصيات من جنسهن.

صحف الدراسة بأنواع الحديث الصحفي كافة، فال تقصر اهتمامها على الحديث أن تعتني  .3
الخبري، وتهمل االنواع االخرى كما هو الحال في صحيفتي القدس وفلسطين، فكل نوع له 

 وظائفه، وأهدافه التي يؤديها، وجمهوره الخاص به. 
خاصة  ،أن تهتم الصحف الفلسطينية اليومية بالموضوعات المختلفة لألحاديث الصحفية .4

، ةلى األحاديث السياسياالقتصار ع وعدمالدينية، والعلمية، واألمنية واالجتماعية، 
األمن، مي، والمثل والقيم، و لدين اإلسال، وذلك لتعزيز مبادئ اةاالقتصادي، و ةالرياضيو 

واالستقرار والسلم المجتمعي، ومن ناحية أخرى اختيار الموضوعات المرتبطة باألحداث 
 الجارية والقضايا المهمة التي تحتاج إليضاح.

ضرورة الفصل بين فنون التحرير الصحفي المختلفة، بين ما هو تقرير، أو تحقيق، أو  .5
ن طريق مراعاة األسس العلمية لكل فن حتى ال حديث، أو تصريح، أو تحليل، وذلك ع

 تختلط األمور على القارئ من جهة، والباحثين من جهة أخرى.
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يجدر بصحيفة فلسطين تحديد طريقة إجراء األحاديث الصحفية، وذلك بذكر كيفية إجراء  .6
للقارئ عن مكان تواجد الشخصية  لبس   الحديث مع الشخصية، حتى ال يحدث أيُ 

 المتحدثة.
دة اهتمام الصحف الفلسطينية اليومية بالشخصيات العربية، واإلسالمية، واألجنبية زيا .7

المتصلة بالشأن الفلسطيني وقضاياه، وتؤدي دورًا مهمًا فيه، خاصة أن تكنولوجيا االتصال 
 قربت المسافات، وسهلت التواصل معها دون أي تكلفة.

متواجدة في محافظات غزة،  شخصياتأن تهتم صحيفة القدس بإجراء أحاديث صحفية مع  .8
التي تشكل جزءًا مهمًا من األراضي الفلسطينية، يعج باألحداث والقضايا، والموضوعات 

 التي تستحق المعالجة. 
جراء أحاديث صحفية مع الشخصيات المهمة المرتبطة بأحداث جارية، إلالسعي الحثيث  .9

ويمكن من خاللها حرر، وجديدة، خاصة الشخصيات الفلسطينية، فهي متاحة بالنسبة للم
 .قبل أن يتم استهالكها من صحف ووسائل إعالم خارجية ،تحقيق سبق صحفي

تسليط الضوء على "المواطنين" العاديين في المجتمع الفلسطيني، وذلك في صحيفتي  .10
موهوب، أو والد ووالدة القدس وفلسطين اللتين يمكن أن يجد محرروها بين المواطنين: ال

 أو الفنان المطمور ممن يلزم اظهارهم للرأي العام.  األسير،الشهيد، و 
أن توجه الصحف الفلسطينية اليومية عنايتها باألحاديث الصحفية الجماعية لما لها من  .11

أهمية كبيرة في زيادة المعلومات، واآلراء المنشورة، باإلضافة إلى شرح القضايا المختلفة 
 وتفسيرها بواسطة الخبراء، والمتخصصين.

حاديث الصحفية خاصة عناوين الفقرات التي قل األ ام بتنويع العناوين إلبرازاالهتم .12
، وكذلك التنويع في تحرير مقدمة وخاتمة استخدامها في صحيفتي الحياة الجديدة والقدس

الصحفية، خاصة مقدمة" التناقض والقنبلة والتساؤلية" التي قل استخدامها في  األحاديث
الخاتمة االستفهامية والوصفية الالتي انعدم وجودهما في  صحف الدراسة الثالثة، وكذلك

  األحاديث الصحفية بصحف الدراسة الثالثة .
تصاحب خاصة صحيفة القدس التي لم  ،االهتمام باستخدام الصور مع األحاديث الصحفية .13

 %(.46.5)الصور أحاديثها الصحفية بنسبة 
حررين بتقديم حوافز مادية ومعنوية ضرورة أن ُتنمي صحف الدراسة روح المنافسة بين الم .14

 من شأنها تشجيعهم، وتفجير طاقات اإلبداع المكنونة بداخلهم.
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العمل على توفير االمكانات المادية للمحررين، كوسائل المواصالت، أو الهواتف، لضمان  .15
 التقاء الشخصيات في الموعد المحدد، أو تيسير مهمة تحديد الموعد معها.    

 :ري فن الحديث الصحفيتتعلق بمحر ثانياا: توصيات 
ضرورة اختيار موضوعات الحديث الصحفي التي ترتبط بالقضايا المثارة، التي تلبي رغبات  .1

وثيقًا  ارتباطاً  بالموضوع المرتبطة شخصياتال اختياروكذلك ، القراء وتشبع احتياجاتهم
 .بها القارئ  يقتنع بحيث

ث الصحفية، وعدم جعل األحداث اليومية البحث عن مصادر جديدة ألفكار نوعية لألحادي .2
والمناسبات  فقط هي مصدر األفكار، وبناء على ذلك على المحرر أن يبذل جهدًا كافيًا في 

 البحث عن موضوعات تستحق البحث. 

 ،التنويع في األحاديث الصحفية التي يجريها المحررون، والموضوعات التي يعالجونها .3
ث الصحفية، أو في موضوعات نواع مختلفة من األحاديلتلبية رغبات القراء في انتاج أ

 . متنوعة
فقد يجد المحرر أن الشخصية  ،ال تعد الشخصيات المتعاونة دائمًا مناسبة إلجراء الحديث  .4

الشخصيات  هذهالمناسبة لحديثه مترددة، أو متهربة، لذا عليه أن يبذل جهدًا كافيًا إلقناع 
 بإجراء الحديث معها.

حاديث موضوع، والشخصية ليتمكن محررو األالمعلومات الكافية عن ال االهتمام بجمع .5
تدوين األسئلة وحفظها إدارة دفة الحوار، كما ينبغي الصحفية من اعداد األسئلة الشاملة، و 

، على األقل في المرحلة األولى من العمل الصحفي، مما يعطي جيدًا قبل إجراء اللقاء
لة األحاديث الصحفية الطارئة التي ال يتسن  للمحرر ، وفي حاانطباعًا جيدًا عن الصحفي

 االعداد الجيد لها أن يعتمد على ذكائه، وفطنته، وخبرته الصحفية.
التنويع في استخدام أساليب تحرير األحاديث الصحفية، والمعرفة الجيدة باألساليب الحديثة  .6

     الموضوع نفسه.، وأن يراعي المحرر الشخصية المميزة لصحيفته، وطبيعة في التحرير
الثقافة وأهمها: الصفات  بعض محرري األحاديث الصحفية الحرص على أن تتوافر في .7

ليب وتعلم أسا جنبية،واالطالع العام، واللباقة وحسن التصرف، ومعرفة جيدة باللغة األ
 .التواصل والتخاطب مع اآلخرين

ديثة، وإجادة فن التصوير االلتحاق بدورات صحفية لتعلم أساليب التحرير الحالحرص على  .8
 .الالزمة الصحفي، وغير ذلك من المهارات
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حاديث األفي انتاج  االهتمام باستخدام تكنولوجيا االتصال الحديثة، وقواعد البيانات  .9
خاصة الحديث االلكتروني الذي افتقرت له صحيفتي  ،من مزايا وايجابيات لهاالصحفية لما 

تراجع الشخصيات  تفيد في حالةتسجيل االلكترونية التي الحياة الجديدة وفلسطين، وأجهزة ال
 عن تصريحاتها.

الحرص على وجود أرشيف صحفي الكتروني للصحيفة نفسها التي يعمل بها المحرر  .10
وأرشيف للصحف األخرى على غرار الصحف الكبرى في العالم العربي التي عكفت منذ 

 عنى الصحيح.  سنين لبناء مراكز للمعلومات "األرشيف الصحفي" بالم
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 قائمة المصادر والمراجع

 القرآن الكريم -

 :العربية المراجعالمصادر و  -أولا 
. القاهرة: دار 1. ط فن التحرير الصحفي النظرية والتطبيق(. 1998إبراهيم، إسماعيل. )

 الفجر للنشر والتوزيع.
الطالب محمد رجوب عازف ماهر على آلتي  مارس(. 21م، اإلثنين 2016ادكيدك، تسنيم. )

 .26(، ص 16742، العدد )صحيفة القدسالعود والبيانو. 

 الثقافة دار: القاهرة. ط. د .المدخل في فن الحديث الصحفيم(. 1982أدهم، محمود. )
 .والنشر للطباعة

 . د. ط. القاهرة: دار الثقافةدارسات في فن الحديث الصحفيم(. 1982أدهم، محمود. )
 للطباعة والنشر.

 . د. ط. القاهرة: دار نشر الثقافة.دراسات في التحرير اإلخباري م(. 1982أدهم، محمود. )
 . د. ط. القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر.المقابالت اإلعالميةم(. 1984أدهم، محمود. )
 شر.. د. ط. القاهرة: دار الثقافة للطباعة وللنالمؤتمرات الصحفيةأدهم، محمود. 

أبريل(. مدير تحرير صحيفة الحياة الجديد، مقابلة في  18م. 2017األسطل، تحسين. )
 مكتبه.

القاهرة: دار الفكر  .1. طمناهج البحث االعالمي م(.2011)حسن. اسماعيل، محمود 
 العربي.

 . بيروت: مكتبة لبنان.الوافيم(. 1980البستاني، عبد هللا. )
رئيس قسم المحليات في صحيفة فلسطين، مقابلة في  أبريل(. 20م. 2017البطة، على. )

 مكتبه.
 . بيروت: دار العلم للماليين.2. مج الموردم(. 2003البعلبكي، منير. )
مارس(. الفنانة نسرين أبو لوز تجسد اإلبداع النسوي  29م. الثالثاء 2016البكري، نفوذ. )

 .8( ص 33، العدد )ةصحيفة الحياة الجديدبنهكة التراث. ملحق استراحة الحياة، 
فبراير(. مالد ينوف: القيق وضرورة انجاز المصالحة.  18م. الخميس 2016البكري، نفوذ. )

 .3(، ص 7274العدد ) صحيفة الحياة الجديدة،
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)ترجمة كمال عبد الرؤوف(. القاهرة:  المقابلة الصحفية ـ ـ فن،م(. 1991بياجي، شيرلي. )
 قافة العالمية.الجمعية المصرية لنشر المعرفة والث

مجلة فن التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية االخبارية.  (. م(2012 تربان، ماجد سالم.
  .33-1 ،(2ع ) ،(16غزة. م) .جامعة األقصى

 مدخل إلى الصحافة. جولة في قاعة التحرير،م(. 1990تيل، ليونارد راي وتيلور، رون. )
 ر الدولية للنشر والتوزيع.. القاهرة: الدا1)ترجمة حمدي عباس(. ط 

يوليو(. محمود شقير: الكتابة عندي أشبه بمختبر أدبي  1م. األربعاء 2015جابر، عناية. )
 .21(، ص 7051، العدد )صحيفة الحياة الجديدةللرواية. 

: دراسة تحليلية لسلم الفنون 2003/4/9جاسم. رغد، أساليب الكتابة الصحفية في العراق بعد 
 .2003دة وعالقته بطبيعة االصدار بعد االختالل األمريكي للعراق في الصحفية السائ

 .320-293، (43ع ) بغداد، .مجلة كلية التربية األساسية

 مارس(. مراسل صحيفة األيام في غزة، مقابلة في مكتبه. 12م. 2016ن. )جبر، حس

للنشر  عمان: دار صفاء .1. طالبحث العلمي منهجية م(.2011)حمد. نالجبوري، حسين 
  والتوزيع.

ديسمبر(. سمير عيسى: شئنا أم أبينا الخضر سينافس  31م. الخميس 2015جعار، عدي. )
 .3( ص 5994، العدد )صحيفة الحياة الجديدةبشراسة. ملحق الحياة الرياضية، 

يوليو(. العبة الشطرنج أنوار، طبيبة بشرية وأستاذة  25م. السبت 2015الجعفري، وجدي. )
 .16( ص 7071، العدد )ة الحياة الجديدة، صحيفدولية

. عمان: دار كنوز المعرفة 1. طمهارات االتصال مع اآلخرينم(. 2010جلوب، حسين. )
 العلمية للنشر والتوزيع.

أبريل(. د. أسامة النحاس لـ "القدس": الهجمة اإلسرائيلية  6م. األربعاء 2016جمعة، صالح. )
، صحيفة القدسرضها محو التاريخ الفلسطيني، على المقدسات اإلسالمية والمسيحية غ

 .2( ص 16758العدد )
فبراير(. األحمد: الرئيس طلب من كيري دعم المبادرة  26م. الجمعة 2016جمعة، صالح. )

 .1( ص 16718، العدد )صحيفة القدسالفرنسية. 
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. 2م( فن كتابة األخبار، عرض شامل للقوالب الصحيفة. ط 2001جواد، عبد الستار. )
 عمان: دار مجدالوي للنشر والتوزيع.

. 3. ج3مج .المعرفة والتاريخ م(.1981) .، يعقوب بن سفيان الفارسي القسوي جوانبن 
  .بيروت: مؤسسة الرسالة

جوني، باسم وحيد. سمات التقرير الصحفي في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية لصحيفة 
 بغداد، .مجلة مداد اآلداب (.م2013) .2013/2/1ولغاية  2.13/1/1المشرق للمدة من 

 . 182-214 ،(7ع )

أكتوبر(. الشهيد معتز قاسم لم تحتفل والدته بزواجه  27م. الثالثاء 2015جويحان، دياال. )
 .5( ص 18، العدد )صحيفة الحياة الجديدةفزغردت يوم استشهاده. ملحق استراحة الحياة، 

عمان: دار  .1. طخبار اإلعالمية وتحريرهامناهج كتابة األ م(.2012)سلمان. الحتو، محمد 
  والتوزيع.أسامة للنشر 

. القاهرة: دار الفجر للنشر 1ط  .مدخل إلى الصحافةم(. 2010حجاب، محمد منير. )
 والتوزيع.

  .القاهرة: دار الفجر للنشر والتوزيع .1ط .نظريات االتصال (.م2010)منير. حجاب، محمد 

 ابة الصحفية، السمات ـ األشكال ـ القضايا ـ المهارات ـ الدليل.في الكتم(. 2011حداد، نبيل. )
 . عمان: دار جرير للنشر والتوزيع.2ط 

. عمان: دار صفاء للنشر 1ط  الصحفي االلكتروني.م(. 2012حسن، عباس ناجي. )
 والتوزيع.

 عمان: دار زهران للنشر .1ط .المقابلة والتحقيق الصحفي م(.2011)محمود. الحسن، عيسى 
 .والتوزيع

فبراير(. المالكم حرارة قصة وحكاية عنوانها فلسطين.  8م. الخميس 2016حسونة، أحمد. )
 .9( ص 5999العدد ) صحيفة الحياة الجديدة،ملحق الحياة الرياضية، 

 وصفية دراسة: الجزائرية المكتوبة الصحافة في الصحفي الحديث" (.م2007) .تومي حسين،
 .2006"  ديسمبر 31 إلى يناير1 من والوطن الخبر يجريدت بين مقارنة تحليلية

 .الجزائر خدة، بن يوسف بن جامعة منشورة(. غير ماجستير )رسالة م(.2007)

  الكتب.القاهرة: عالم  .1ط .تحليل المضمون  م(.1983)محمد. حسين، سمير 
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 .القاهرة: عالم الكتب .2ط .االعالم بحوثم(. 2006)حسين، سمير محمد. 
. د. ط. القاهرة: دار الطالئع للنشر والتوزيع فن المقابالت الناجحةم(. 1997) حسين، مي.

 والتصدير.
دور التحقيق الصحفي في معالجة مشاكل المجتمع م(. 2001)حشيش، حسن محمد. أبو 

 عامي بين ما الصادرة الجديدة والحياة واأليام القدس لصحف تحليلية دراسة .الفلسطيني
 البحوث معهد. االعالمية الدراسات قسم منشورة(. غير ماجستير )رسالة .م2000 ،1996

 . القاهرة االعالمية، والدراسات

 .المستقبل التطور.. الصحافة في فلسطين: النشأة..م(. 2005حشيش، حسن محمد. )أبو 
 . غزة: مكتبة االمل.1ط

د. ط.  .م: دراسة في النظريات واألساليبتأثير وسائل اإلعال(. 1994الحصيف، محمد. )
 الرياض مكتبة العبيكان.

سبتمبر(. المشرف على كلية التجارة في جامعة  20م، األحد 2015الحالوة، زكي. )أبو 
القدس لـ "القدس": يجب تجهيز طلبتنا ليتمكنوا من الحصول على تراخيص مزاولة المهنة. 

 .14( ص 16562، العدد )صحيفة القدس
ديسمبر(. النائب الطيبي لـ "القدس": في حال حل  8م، الثالثاء 2015الحالوة، زكي. )أبو 

السلطة فذلك يعود للسياسات األمريكية واإلسرائيلية وفشل مفاوضات العشرين عامًا. 
 .29(، ص 16638، العدد )صحيفة القدس

مارس(. الكرسي المكتمل لفكر الغزالي مبادرة إلحياء  13م. األحد 2016الحالوة، زكي. )أبو 
 .4(، ص 16734، العدد )صحيفة القدسفي األقصى.  الدروس العلمية

مايو(. القنصل الفرنسي العام هيرفي ماغرو لـ "القدس":  8م. األحد 2016الحالوة، زكي. )أبو 
صحيفة المبادرة الفرنسية جاءت النسداد األفق السياسي وحل الدولتين مازال ممكنًا. 

 .2( ص 16790، العدد )القدس

أبريل(. مسؤول دائرة المفاوضات لـ "القدس": هدف  6 م. األربعاء2016حالوة، زكي. )الأبو 
( 16758، العدد )صحيفة القدسإسرائيل تقليص عدد المقدسيين وتوسيع المستوطنات. 

 .6ص 
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فبراير(. النائب أسامة السعدي: مدارس القدس في  2 م. الثالثاء2016حالوة، زكي. )الأبو 
(، ص 16694، العدد )صحيفة القدسصفية.  آالف غرفة 4وضع مزر وهي بحاجة إلى 

1. 
فبراير(. المهندس مازن سنقرط لـ "القدس": المقدسيون  5م. الجمعة 2016حالوة، زكي. )الأبو 

، ، صحيفة القدسمليون دوالر سنوياً  100سئموا الشعارات والنظريات والمدينة بحاجة لـ 
 .17( ص 16697العدد )

يناير(. وزير األوقاف يوسف ادعيس يستعرض إنجازات  3 م، األحد2016الحالوة، زكي. )أبو 
 (.16664، العدد )صحيفة القدسوزارته والتحديات التي تواجهه، 

صحيفة ديسمبر(. العمور أكثر العبي غزة انتقااًل.  16م. األربعاء 2015الحلبي، وائل. )
 .24(، ص 3077، العدد )فلسطين

. القاهرة: دار الفكر 4ط التحرير الصحفي.  المدخل في فنم(. 1964حمزة، عبد اللطيف. )
 العربي.

يوليو(. د. عامر: القضية الفلسطينية جزء من  25م، السبت 2015حية، فاطمة. )أبو 
 .19(، ص 2937، العدد )صحيفة فلسطينصداقات الغربة. 

يونيو(. خمسة شبان يسعون إلى نقل القدس إلى دول  9م. الخميس 2016حية، فاطمة. )أبو 
 .14( ص 3253، العدد )صحيفة فلسطينلم. العا

التحقيق الصحفي في معالجة قضايا المجتمع  دور م(.2005)الخشيني، صباح عبده هادي. 
 القاهرة. ،جامعة عين شمس منشورة(. غير ماجستير )رسالة. في الصحافة اليمنية
(، ص 258العدد ) مجلة األمن والحياة،م(. الحديث الصحفي. 2004خضور، أديب محمد. )

82 . 
. دمشق: الدكتور أديب 2. ط مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسةم(. 2000خضور، أديب. )

 خضور.
يونيو(. رئيس الدائرة روال جاد هللا: أصدقاء وخريجي  1م. األربعاء 2016خضير، محمد. )أبو 

 ،صحيفة القدسجامعة القدس مبادرة لجعل الجامعة مشعاًل يضئ أسماء العاصمة الحالك. 
 .8( ص 16814العدد )
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أبريل(. مدني للقدس: مشروع قرار إسالمي حول  14م. الخميس 2016خضير، محمد. )أبو 
 .2(، ص 16766، العدد )صحيفة القدسالقدس واألقصى قيد الدراسة. 

أبريل(. النائب المقدسي أحمد عطوان: المصالحة  6م، األربعاء 2016خضير، محمد. )أبو 
مصلحة وطنية وشعبنا في حالة ملل وعلى القيادة االنسجام مع  ضرورة شرعية قبل كونها

 .14(، ص 16758، العدد )صحيفة القدستصوراته وتطلعاته. 

 الرأي ألعمدة تحليلية دراسة: المدى جريدة في الصحفي العمود مضامين. محمد سعد خضير،
-155 ،(12) ع. بغداد ،االعالمي الباحث مجلة م(.2011).م1-2010/4/30 من لمدة

170. 
. القاهرة: مكتبة 1. ط علم التحرير الصحفي وتطبيقاته العمليةم(. 1980خليفة، إجالل. )

 األنجلو المصرية.
 . عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع.1ط  اإلعالم الصحفي.م(. 2010خليل، لؤي. )

فتكثر أكتوبر(. محمود شقير: االيجاز يغري الهواة  21م. األربعاء 2015الخوالدة، آية. )
(، ص 7155. العدد )صحيفة الحياة الجديدةالنماذج الرديئة من القصة القصيرة جدًا. 

21. 
عامًا من اإلنجاز  40مارس(. د. اسحق قطب:  24م. الثالثاء 2016دعنا، ديما نادر. )

 .30( ص 16806، العدد )صحيفة القدسوالتميز في تعليم وتدريب الكفاءات. 

 األمل مكتبة :غزة1 ط. الفلسطينية. الصحافة في دراسات. م(2000)الدلو، جواد راغب. 
 والنشر. للطباعة

غزة: مكتبة األمل  .2ط .فن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية. م(2000)الدلو، جواد راغب. 
  .التجارية

 الفساد قضايا معالجة في الصحفي التحقيق دور م(.2015) .عاشور أنور نور الدلو،
 منشورة(. غير ماجستير )رسالة مقارنة وميدانية تحليلية دراسة: ةالفلسطيني بالصحافة

  غزة. اإلسالمية، الجامعة
ديسمبر(. التفكير عبادة صامتة يغفل عنها كثيرون، 16م. األربعاء 2015الدلو، هدى. )

 .19( ص 3077، العدد )صحيفة فلسطين
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ء يعوض لمة األهل في يونيو(. المحرر الدحنون: ال شي1م. األربعاء 2015الدلو، هدى. )
 .14( ص 2915، العدد )صحيفة فلسطينرمضان. 

مارس(. مشروع زان أونالين يتألأل بالخطوط العربية.  29م. الثالثاء 2016الدلو، هدى. )
 .20( ص 3181، العدد )صحيفة فلسطين

 يناير(. ما الضوابط الشرعية النكشاف العورات عند المريضة1م. الجمعة 2016الدلو، هدى. )
 .20( ص 3093، العدد )صحيفة فلسطينأمام المعالج. 

مجلة العلوم م(. معايير الصدق والثبات في البحوث الكمية والكيفية. 2014دليو، فضيل. )
 . 91- 82، (19، )االجتماعية

مايو(. نائب مدير التحرير في صحيفة الحياة  5مارس و 16م. 2016ن. )دوحان، حس
 الجديدة، مقابلة في مكتبه.

مارس(. سلوى شعبان أول امرأة تقود حافلة في غزة.  29م. الثالثاء 2016ربايعة، سهاد. )ال
 .4( ص 38العدد ) صحيفة الحياة الجديدة،ملحق استراحة الحياة، 

أكتوبر(. مشروع للمزارعين لتعزيز سبل العيش في المجتمعات  5م. 2015رزق، هاني. )أبو 
 .18(، ص 7139، العدد )الجديدة صحيفة الحياةالمحلية من خالل التكيف. 

عامًا من إنتاج القرع العسلي في  50مايو(. الهرباوي:  8م. اإلثنين 2016رزق، هاني. )أبو 
 .6( ص 245، العدد )صحيفة الحياة الجديدةغزة. ملحق حياة وسوق، 

فبراير(. خضير: أنصح الجميع للعب في فلسطين  18م. الجمعة 2016الرواشدة، خليل. )
 .13(، ص 7282، العدد )صحيفة الحياة الجديدةسيكون رقمًا أسيويًا صعبًا،  وفريقي

. فلسطين: مركز 1ط  مدخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية.م(. 2007زكار، زاهر ناصر. )
 اإلشعاع الفكري للدراسات والبحوث.

: يوليو(. المحترف الفلسطيني في تشيلي ياسر إسالمي 9م. الخميس 2015زهران، منذر. )
صحيفة اللعب لمنتخب فلسطين فخر لي وهذا جزء من مسؤوليتي. ملحق الحياة الرياضية، 

 .2(، ص 5974، العدد )الحياة الجديدة
م(. أولويات التحكم القيمي ألداء القائم باالتصال في 2012حسان. ) بنيالزويني، حسين 

مجلة لحرية. معالجة موضوعات العنف: دراسة ميدانية للعاملين في قناتي بالدي وا
 .1013-1035(. 200بغداد، العدد )األسباط. 
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ب. ط. القاهرة: مركز  فن التحرير الصحفي.م(. 2000زيد، فاروق وعبد المجيد، ليلى. )أبو 
 جامعة القاهرة للتعليم المفتوح.

 القاهرة: عالم الكتب، د. ت.  .د. ط فن الكتابة الصحفية.زيد، فاروق. أبو 
عمان: دار  .1. طتكنيك الحديث والمقابالت الصحفية م(.2012)د. فهالساري، عبد الكريم 

 أسامة للنشر والتوزيع.

التحرير الصحفي االخباري في الصحافة الجزائرية المكتوبة: دراسة  م(.2011)ساعد. ساعد، 
 ،السعودية .مجلة دفاتر السياسة والقانون في العوامل المؤثرة، التطور التكنولوجي أ نموذج. 

 .264-253، (11العدد )
أغسطس(. وضاح الخطيب لــ "القدس": نحو ربع مليون  10م، اإلثنين 2015سعادة، عماد. )

 .25(، ص 16521، العدد )صحيفة القدسمركبة غير قانونية تغرق السوق الفلسطيني. 

-1876 من تطوره ومراحل نشأته: الفلسطيني االعالم م(.2008)العبد.  السعيد، أحمدأبو 
 .االمل مكتبة: غزة ،2ط .م2008

 . غزة: مكتبة الجزيرة.1ط  إعداد وتنظيم المؤتمرات والندوات.م(. 2009أحمد. ) ،السعيدأبو 
صحيفة يناير(. ماهر الهشلمون كلفته ابتسامته مؤبد.  9م. السبت 2016السكافي، نجالء. )

 .20-21( ص ص 3101، العدد )فلسطين

هود عربية وإسالمية حثيثة إلنشاء وقفية لمكافحة مايو(. ج 8م. اإلثنين 2016سليمان، ملكي )
 .4( ص 245، العدد )صحيفة الحياة الجديدةالفقر بفلسطين. ملحق حياة وسوق، 

يونيو(. رئيس المجلس القروي: "بدرس" تعاني من  9م. الخميس 2016سليمان، ملكي )
 .9( ص 7386، العدد )صحيفة الحياة الجديدةالتهميش وغياب المشاريع التطويرية، 

أبريل(. القدس تستضيف جاد الطويل رئيس الهيئة  22م. الجمعة 2016سمودي، على. )
 .4( ص 16774اإلدارية للجمعية الفلسطينية. صحيفة القدس، العدد )

ديسمبر(. أبو زهري: حماس ستتعاطى مع أي مقترح يضمن  8م، الثالثاء 2015سنونو، نبيل )
 .6(، ص 3069) ، العددصحيفة فلسطينفتح معبر رفح. 

ديسمبر(. عدوان: ال معلومات لدينا بشأن المفاوضات حول  8م، الثالثاء 2015سنونو، نبيل )
 .3(، ص 3069، العدد )صحيفة فلسطينغاز غزة. 
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مارس(. قبعة يتهم السلطة. فتح بعدم الجدية في المصالحة.  5م، السبت 2015سنونو، نبيل )
 .10(، ص 3157، العدد )صحيفة فلسطين

نوفمبر(. مفكر فلسطيني يدعو الفصائل إلى االتحاد تحت  22م. األحد 2015نونو، نبيل. )س
 .5(، ص 3053، العدد )صحيفة فلسطينقيادة وطنية موحدة. 

ديسمبر(. المسفر لـ "فلسطين": حراك مشعل في الخارج  24م، الخميس 2015سنونو، نبيل. )
 .3(، ص 3085)، العدد صحيفة فلسطينضرورة وطنية لها ثمارها. 

مايو(. العلي: الالجئون الفلسطينيون في "النيرب" يعيشون  1م. األحد 2016سنونو، نبيل. )
 .10( ص 3214، العدد )صحيفة فلسطينأوضاعًا صعبة. 

فبراير(. توما: نتنياهو يحاول سلخ النواب العرب عن  10م. األربعاء 2016سنونو، نبيل. )
 .6(، ص 3133العدد ) ،صحيفة فلسطينالنضال الفلسطيني. 

فبراير(. إسماعيل األيوبي، خمسون عامًا في بيع الكالم،  2 م. الثالثاء2016سهمود، أحمد. )
 .5( ص 30، العدد )صحيفة الحداة الجديدةملحق استراحة الحياة، 

 الفلسطينية الصحافة في وتطبيقاتها الخبرية القصةم( 2016) .يونس نعيم نور السويركي،
 .غزة االسالمية، الجامعة منشورة(. غير يرماجست )رسالة

يناير(. مسؤول قطري: مستشفى األطراف الصناعية بغزة  17م. 2016شحمة، محمد. )أبو 
 .6( ص 3109، العدد )صحيفة فلسطينسيعمل وفق األنظمة العالمية، 

 واقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية: دراسةم(. 2015)الشرافي، محمد صابر. 
 .منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة)رسالة ماجستير غير ميدانية وتحليلية مقارنة 

. د. ط. القاهرة: دار قباء األساليب الفنية في الحرير الصحفيم(. 2000شرف، عبد العزيز. )
 للطباعة والنشر والتوزيع.

 واالبحاث ، عمان: دار الجليل للنشر1ط الفلسطيني. االعالمم(. 1988)شنب، حسين. أبو 
 الفلسطينية.

يونيو(. نوفل: الخطاب الدعوى في رمضان تحفيزي  9م. الخميس 2016الشوبكي، مريم. )
 .17( ص 3253، العدد )صحيفة فلسطينيصل القلوب، 
. القاهرة: دار النشر 2. ط صناعة األخبار في العالم المعاصرم(. 1998صالح، سليمان. )

 للجامعات.
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أغسطس(. المحرر عصفور: االحتالل يخطط  10ثنين م. اإل2015صبري، مصطفى. )
 .7( ص 2953، العدد )صحيفة فلسطينإلنهاك الحركة األسيرة. 

فبراير(. أسرى لـ "فلسطين": جلسات تشاورية لدراسة  21م. الثالثاء 2016صبري، مصطفى. )
 .9(، ص 3125، العدد )صحيفة فلسطينقضية القيق. 

مراسل صحيفة فلسطين في الضفة الغربية، مقابلة  أبريل(. 25م. 2017صبري، مصطفى. )
 عبر الفيس بوك.

أبريل(. حوار مع الكاتب محمود شقير المرشح   6م. األربعاء 2016. )صحيفة الحياة الجديدة
 . 13ص  7322)في القائمة القصيرة: أكتب لكي أعيش. العدد)

ستراتيجية وطنية تقوم أكتوبر(. أبو يوسف: يجب رسم ا 5م. اإلثنين 2015. )صحيفة القدس
 .7( ص 16574على التمسك بالثوابت الوطنية العدد )

أكتوبر(. مدرب الكارتيه مهنا النجار يتحدث عن تجربته.  5م. اإلثنين 2015. )صحيفة القدس
 .25(، 16574العدد )

أكتوبر(. مسؤولون: أوسلو انتهى منذ زمن بعيد. العدد  5م. اإلثنين 2015صحيفة القدس. )
 .8(، ص 16574)

يوليو(. حواتمة: خالفة عباس، وتعيين نائب له ليست  1م. األربعاء 2015. )صحيفة القدس
 .2( ص 16483مطروحة اآلن. العدد )

يونيو(. أسامة حمدان: نأمل بأن تحقق لقاءات الدوحة  17م. الجمعة 2016. )صحيفة القدس
 .25، ص 1( ص16830استعادة الوحدة، العدد )

سبتمبر(. أبو مرزوق: عقد اإلطار القيادي المؤقت هو  20م، األحد 2015، )صحيفة القدس
 .1(، ص 16562مطلب وطني. العدد )

نوفمبر(. الرجوب يعترف: وافقنا على قرار الفيفا  6م. الجمعة 2015. )صحيفة فلسطين
 .23( ص 3037للحفاظ على العالقة مع السعودية، العدد )

بتمبر(. عريقات: استعداد نتنياهو للقاء عباس س 19م. الخميس 2015. )صحيفة فلسطين
 .9( ص 2977مجرد عالقات عامة. العدد )
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يوليو(. البردويل: عباس ال يستحق أن يبقى رئيسًا  25م. السبت 2015. )صحيفة فلسطين
 .2( ص 2937للشعب الفلسطيني. العدد )

حتالل يعمل على سبتمبر(. التميمي لـ "فلسطين": اال 3م، الخميس 2015. )صحيفة فلسطين
 .3(، ص 2977تغيير المشهد في القدس كاماًل. العدد )

يوليو(. الخطيب: نصف مليون دوالر قيمة مشاريع  17م. الجمعة 2015صرصور، أسماء. )
 .12( ص 2931، العدد )صحيفة فلسطينهيئة الزكاة في رمضان. 

. عمان: دار 1. ط يةمهارات الكتابة الصحفم(. 2010الصقر، أفل إياد وأبو عيد، يوسف. )
 عالم الثقافة للنشر والتوزيع.

عمان: دار المسرة للنشر والتوزيع  .2ط أساسيات البحث العلمي. م(.2009)منذر. الضامن، 
 .والطباعة

. بدون ط. الحوار اإلعالمي الناجح المكتوب والمسموع والمرئيم(. 2010عبد التواب، ياسر. )
 ب.اإلسكندرية: مركز اإلسكندرية للكتا

عمان: دار أسامة  .1ط .الكتابة الصحفية أيدلوجيام(. 2011) .عبد الجبار، مشعل سلطان
 .للنشر والتوزيع

. القاهرة: مصر العربية للنشر 1. طفن المؤتمر الصحفي(. 2010عبد الحميد، صالح. )
 والتوزيع.

  .القاهرة: عالم الكتب .2. طالصحافة بحوثم(. 1997)عبد الحميد، محمد. 

القاهرة: عالم  .1. ط العلمي في الدراسات االعالمية البحثم(. 2000)لحميد، محمد. عبد ا
 الكتب.

القاهرة: عالم  .2. ط البحث العلمي في الدراسات االعالمية م(.2004)محمد. عبد الحميد، 
 الكتب.

. عمان: دار المسيرة للنشر 1ط  الحوار اإلعالمي.م(. 2010عبد العظيم، ريم أحمد. )
 يع والطباعة.والتوز 

 جرير مكتبة :السعودية ،1ط .واالستداللي الوصفي االحصاء(. م2008. )عز الفتاح، عبد
فن التحرير الصحفي للوسائل المطبوعة  .م(2008وعلم الدين، محمود. ) ؛عبد المجيد، ليلى
 . القاهرة: دار السحاب للنشر والتوزيع.1ط وااللكترونية. 
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 .نظريات االعالم وتطبيقاتها العربية (.م2011. )عاطفعبد، عاطف عدلي. والعبد نهى ال
 .بدون طبعة، القاهرة: دار الفكر العربي

االسلوب االحصائي واستخداماته في بحوث الرأي العام  )د ت(. العبد، عاطف وعزمي، زكي.
  .. بدون طبعة، القاهرة: دار الفكر العربيواالعالم

ة على الرضا الوظيفي لدى الصحفيات م(. العوامل المؤثر 2017العجوري، سامية. )
)رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة ينيات في فلسطين: دراسة ميدانية الفلسط

 اإلسالمية، غزة.

مارس(. أحد الناجين يروي لـ "القدس" التفاصيل الكاملة  21م. اإلثنين 2016مهند. )العدم، 
 .3(، ص 16742، العدد )صحيفة القدسلفاجعة الحافلة. 

نوفمبر(. الفنان متعب الصقار لـ "القدس": أغني للهبة  14م. السبت 2015لعدم، مهند. )ا
 .3( ص 16614، العدد )صحيفة القدسالشعبية وأدعو جميع الفنانين للغناء لها. 

 .الكويت: مكتبة الفالح .3. طمقدمة في البحث العلمي م(.2003)وآخرون. عسكر، على. 

دار  :عمان .1. طالبحث الكمي والنوعي والمختلط مناهج م(.2013)عالم، رجاء محمود. أبو 
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

الصحفي في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحليلية آلراء  م(. المقال2007)عالونة، حاتم. 
 . .302-276 ،(1)23. مجلة جامعة اليرموك إربدالنقابيين في محافظة إربد، 

. فنون الكتابة الصحفية والعمليات اإلدراكية لدى القراء م(.2002)الرحيم.  على، أسامة عبد
 القاهرة: إيتراك للنشر والتوزيع.  .1ط

مايو(. عريقات: النكبة ليست مجرد يوم فشعبنا منذ أكثر  16م. اإلثنين 2016عمار، خالد. )
 .2( ص16798، العدد )، صحيفة القدسعامًا يتعرض للعدوان 68من 

يونيو(. وكيل وزارة الصحة: توفير العالج واألدوية  9م. الخميس 2016الد. )عمار، خ
 .29( ص 16822العدد ) صحيفة القدس،لمرضانا يحتل المرتبة األولى. 

يونيو(. الدكتور حنا رشماوي لـ "القدس": ممارسة الرياضة  25م. السبت 2016عمار، خالد. )
 .4( ص 16838، العدد )حيفة القدسصللصائم قبل اإلفطار مرهونة بصحة اإلنسان. 
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فبراير(. مسؤولة في الهيئة العامة للبترول: نستطيع  26م، الجمعة 2016عمار، خالد. )
، العدد صحيفة القدسفحص البنزين والسوالر وتنقصنا أجهزة لفحص الغاز المنزلي. 

 .17( ص 16718)
"القدس": االستفادة من  فبراير(. وكيل وزارة الصحة لـ 18م، الخميس 2016عمار، خالد. )

، العدد . صحيفة القدسالتجربة األردنية إلقامة المركز الوطني للسرطان في فلسطين
 .15( ص 16710)

 .1. طاالعالمي: مفهومه واجراءاته ومناهجه البحثم(. 1994)عمر، السيد أحمد مصطفى. 
 بنغازي: منشورات جامعة قاريونس. 

د. م: الهيئة  .د. ط س الفنية للحديث الصحفي.األس م(.1996)عوض. هللا، غازي  ضعو 
  للكتاب.العامة المصرية 

يونيو(. أبو سالم: األهلي استحق التتويج بلقب على أقل  9م. الخميس 2016عوض، محمد. )
 .22( ص 7386، العدد ). صحيفة الحياة الجديدةتقدير والبقاء مع الفريق من أولوياتي

ريل(. أبو سليم: تتويج العميد بلقب المحترفين جاء أب 14م، الخميس 2016عوض، محمد. )
(، 6007، العدد )صحيفة الحياة الجديدةتلبية لمطالب الشهداء. ملحق الحياة الرياضية، 

 .3ص 

يوليو(. نجل عبد القادر الحسيني وحكاية  1م. األربعاء 2015العويني، فاطمة الزهراء. )
 .15( ص 2915، العدد )سطينصحيفة فلرمضان الذي تفوح منه رائحة الجهاد. 

ال صاحب أطول حكم إداري. جمأكتوبر(. على ال 27م. الثالثاء 2015العيسة، أسامة. )
 . 7(، ص 18، العدد )صحيفة الحياة الجديدةملحق استراحة الحياة، 

موضوعات العمود الصحفي في جريدة الصباح للمدة  م(.2010)مهدي. الغزاوي، محمد عبود 
، بغداد. ع مجلة كلية التربية األساسية: دراسة تحليلية. 2008/12/31ولغاية  12/1من

(64) ،227-242. . 

أغسطس(. عواد: الصحة خفضت  2م. األحد 2015غوش، أيهم والبرغوثي، خلدون. )أبو 
، صحيفة الحياة مليون شيقل شهريًا. ملحق حياة وسوق  15فاتورة التحويالت الطبية بنحو 

 .6(. ص 209، العدد )الجديدة
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ديسمبر(. محالن: عدم إشراك الكل الوطني يفشل  24م. الخميس 2015غيث، جمال. )
 .6(، ص 3085، العدد )صحيفة فلسطينمبادرات فتح معبر رفح. 

بدون طبعة. عمان: دار أسامة للنشر  المعجم اإلعالمي.م(. 2010الفار، محمد جمال. )
 والتوزيع.

الناطقة باسم الصليب األحمر لـ "القدس": نفقد فبراير(.  18م. الخميس 2016فراج، نجيب. )
( 16710، العدد )صحيفة القدسحياتنا إن حملنا إسرائيل المسؤولية عن حياة القيق، 

 .7ص

أغسطس(. معتصم أبو كرش إرادة تتحدى اإلعاقة.  18م، الثالثاء 2015فروانة، محمد. )
 .7ص (، 12، العدد )صحيفة الحياة الجديدةملحق استراحة الحياة، 

السياسة التحريرية في الصحف الفلسطينية وتأثيرها على حرية م(. 2013الفطافطة، محمود. )
 رام هللا: المركز الفلسطيني للتنمية والحريات االعالمية. التعبير.

 . دمشق: دار البشائر.1. طمجالتنا العربية وفن التحرير الصحفيم(. 19992الفهد، ياسر. )
 ب. ط. القاهرة: دار المعارف المصرية. لفن الصحفي في العالم.ام(. 1964فهمي، محمود. )

مارس(. رئيس نادي جنين: لن نشارك في الدوري  21م، اإلثنين 2016فياض، عصري. )
 .25( ص 16742، العدد )صحيفة القدسالقادم مالم يتم انجاز ملعب الشهيد أبو عمار. 

. دمشق: دار 1. ج مصباح المنيرالم(. 1900الفيومي، أحمد بن محمد بن على المقري. )
 الفكر للطباعة والنشر.

 مايو(. مدير عام صحيفة فلسطين، مقابلة في مكتبه. 29مارس و 18م. 2016القرا، إياد. )
عمان: دار اليازوري العلمية  .1ط منهجية البحث العلمي. م(.2012)إبراهيم. قنديلجي، عامر 

 .للنشر والتوزيع

فبراير(. الشيخ واصف البكري: المحكمة الشرعية في  5جمعة م. ال2016القواسمي، منى. )
 .3( ص 16697، العدد )صحيفة القدسالقدس الرئة التي يتنفس منها المقدسيون. 

محطات تحلية مياه جديدة في غزة 10سبتمبر(.  3م. الخميس 2015كامش، إبراهيم. )أبو 
 .14( ، ص 7111، العدد )صحيفة الحياة الجديدةخالل عامين، 

تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا لم تصلها  22أبريل(. غنيم:  22م، الجمعة 2016إبراهيم. )، كامشأبو 
 .11(، ص 7338، العدد )صحيفة الحياة الجديدةشبكات المياه بعد. 
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كامل خورشيد مراد، االتصال الجماهيري واالعالم، الطبعة األولي )عمان: دار المسيرة للنشر 
 (.2011والتوزيع والطباعة، 

أغسطس(. نيران المستوطنين ال تزال مشتعلة في  10م. اإلثنين 2015الكتوت، غسان. )
 .29( ص 16521، العدد )صحيفة القدسصدور عائلة دوابشة. 

. رام هللا: 1م(. فن الكتابة المرئية الريبورتاج والقصة الصحفية. ط 2006الكعبي، بسام. )
 شبكة أمين اإلعالمية.

. عمان: دار أسامة للنشر 1ط  تقنيات الحوار اإلعالمي.م(. 2012)الكناني، محسن جلوب. 
 والتوزيع.

القاهرة: العربي للنشر  .2. طفن اإلخراج الصحفي م(.1997)درويش. اللبان، شريف 
 .والتوزيع

يناير(. د. عريقات لـ "القدس": سندرس  3م، األحد 2016لبدة، محمد وأبو سرحان، وليد. )أبو 
 .10(، ص 16664، العدد )صحيفة القدسسرائيل. تعليق االعتراف بإ

أبريل(. رئيس تحرير صحيفة القدس،  26م. 2017مايو و 12م. 2016لبدة، محمد. )أبو 
 اتصال هاتفي.

، )ترجمة خالد العامري(. إدارة المؤتمرات الصحفيةم(. 2008لينيمان رالف وبيكالتسفيا إلينا. )
 ثقافية.ط. القاهرة: دار الفاروق لالستثمارات ال

. 1)ترجمة أديب خضور(. ط  ،مبادئ تحرير األخبارم(. 2000ماكدوغال، كوريتس. )
 دمشق: المكتبة اإلعالمية.
. طرابلس: الدار 1. ط التحرير الصحفي علم وفنم(. 2008المجدوب، عمران الهاشمي. )

 األكاديمية للطباعة والتأليف والترجمة والنشر.
  .: عالم الكتب. القاهرة3ط .ات االعالم واتجاهات التأثيرنظري م(.2004)الحميد. محمد عبد 

(. العوامل المؤثرة على بناء القائم باالتصال ألجندة األخبار في اإلذاعة 2007مراد، ماجدة. )
 .187-220القاهرة،  (.28) المجلة المصرية لبحوث اإلعالم.المصرية. 

عمان: دار أسامة للنشر  .1ط م،نظريات االعال م(.2010)الرحمن. المشاقبة، بسام عبد  
 والتوزيع.
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عمان: دار أسامة للنشر  .1، طالرقابة االعالمية م(.2013)الرحمن. المشاقبة، بسام عبد  
  .والتوزيع

مارس(. بطل الفروسية القناوي: أطمح لتمثيل بالدي  13م. األحد 2016المشهراوي، أحمد. )
 .27( ص 16743، العدد )صحيفة القدسفي األلعاب األولمبية. 

يوليو(. رئيس مجلس اإليرادات في غزة: الشركات  1م. األربعاء 2015المشهراوي، عالء. )
 .25( ص 16519، العدد )صحيفة القدسالكبرى سنخضع للقانون. 

 مارس(. مراسل صحيفة القدس في غزة، مقابلة في مكتبه. 16م. 2016المشهراوي، عالء. )

أغسطس(. الظاظا لـ "فلسطين": أحاديث التهدئة لم  18م. الثالثاء 2015المصري، أحمد. )
 .3( ص 2961، العدد )صحيفة فلسطينترق لما يحقق المطالب الوطنية، 

سبتمبر(. السعدي لـ "فلسطين": مشاريع اقتالع  3م. الخميس 2015المصري، أحمد. )
 .2( ص 2977، العدد )صحيفة فلسطينالمقاومة من جنين مصيرها الفشل.  

نوفمبر(. أحمد عبد الهادي لـ "فلسطين": هجرة  14م، السبت 2015أحمد. ) المصري،
صحيفة الالجئين من لبنان إلى الدول األوروبية في ازدياد ودوافع مختلفة تحركها. 

 .9(، ص 3045، العدد )فلسطين
مايو(. البردويل: مواقف فتح المتضاربة أغلقت مجال  16م. اإلثنين 2016المصري، أحمد. )

 .3( ص 3229، العدد )صحيفة فلسطينوفدها إلى الدوحة، عودة 
فبراير(. األشقر لـ "فلسطين": استئناف جلسات  18م. الخميس 2016المصري، أحمد. )

 .4( ص 3141، العدد )صحيفة فلسطينالمصالحة خالل أيام. 
يونيو(. صبري: تسهيالت االحتالل للفلسطينيين  25م. السبت 2016المصري، أحمد. )

 .2( ص 3269، العدد )صحيفة فلسطينة كاذبة. للصال

ديسمبر(. حنين حرارة: الرسم بمثابة روح وجمال وأنفاس  8م. الثالثاء 2015المظلوم، إسالم. )
 .15( ص 23العدد ) ملحق استراحة الحياة الجديدة،منبعثة تشكل باأللوان. 

البلسم للنشر  عمان: مؤسسة .1. طأسس الكتابة الصحفيةم(. 1996المعايطة، ناصر. )
 والتوزيع.

 . إستانبول: المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع.1ج  المعجم الوسيط.
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أكتوبر(. رئيس بلدية رفح: رفح تشهد تنفيذ مشاريع  26م. اإلثنين 2015نقيرة، ربيع. )أبو 
 .11( ص 3026، العدد )صحيفة فلسطينمليون دوالر.  11تطويرية بقيمة 

مارس(. عبد القادر أبو شعبان عميد الباعة بميدان  3م. األحد 2016الهجين، عالء. )
 .11(، ص 238، العدد )صحيفة الحياة الجديدةفلسطين، ملحق حياة وسوق، 

. القاهرة: 1)ترجمة كمال عبد الرؤوف(. ط  الصحفي المحترف،م(. 1990هوهنبرج، جون. )
 الدار الدولية للنشر والتوزيع.
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 الدراسة مالحــــــــق 6
 ن المحكمو (1ملحق رقم ) ❖

 استمارة تحليل المضمون ( 2ملحق رقم ) ❖
 ( صحيفة الستقصاء3ملحق رقم ) ❖
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 وفقاا للترتيب األبجدي المحكمينأسماء  :(1ملحق رقم )

 الصفة السم
 مصر. ،األزهرجامعة -بكلية اإلعالم، ذ الصحافة، أستا األستاذ الدكتور أحمد أحمد زارع 

 مدير تحرير صحيفة الحياة الجديدة بغزة. الدكتور تحسين األسطل
 بالجامعة اإلسالمية بغزة.المساعد أستاذ اإلعالم  الدكتور حسن أبو حشيش 

 غزة. مدير تحرير صحيفة الحياة الجديدة بمحافظات الدكتور حسن دوحان 
 مدير تحرير صحيفة فلسطين. شاهيناألستاذة سمر 

، جامعة األزهر -بكلية اإلعالم  المساعد أستاذ اإلعالم الدكتور السيد على أحمد الناغي
 مصر

 جامعة األزهر، مصر - بكلية اإلعالم الصحافةأستاذ  األستاذ الدكتور عبد العظيم إبراهيم خضر
، عميد كلية اإلعالم، في جامعة األزهرأستاذ الصحافة، و  األستاذ الدكتور عبد الصبور فاضل 

 مصر
جامعة األقصى -بكلية اإلعالم  أستاذ الصحافة المشارك الدكتور ماجد تربان 

 بغزة.
المدرس في قسم الصحافة واإلعالم، في الجامعة  األستاذ محسن األفرنجي

 اإلسالمية بغزة.
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 استمارة تحليل المضمون (: 2ملحق رقم )
 ................................... ..........................                                                     التاريخ: اسم الصحيفة:

 

 فئات التحليل
 فئات تحليل الموضوع ماذا قيل؟

فئة أنواع األحاديث الصحفية                             

 فئة أنواع األحاديث الصحفية وفقاا 
 ألهدافها

فئة أنواع األحاديث الصحفية وفقاا 
 فئة موضوعات الحديث لعدد المتحدثين فيها

 حديث فردي حديث جماعات

 خبري 

 أكثر من نوع

 رأي

 تسلية وامتاع

 شخصية

 حديث الجماعة

 حديث المواجهة

 

 سياسية

 اقتصادية

 اجتماعية

 رياضية

 دينية

 تعليمية

 أدبية وثقافية

 فنية

أكثر  صحة وبيئة
من موضوع

 

 أخرى 
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 فئات التحليل
 الموضوع ماذا قيل. اتفئ

فئة النطاق الجغرافي لشخصيات 
 األحاديث الصحفية

 

 فئة نوع الشخصية
 

 فئة جنسية الشخصيات
 

 فئة تخصص الشخصية

أ
 راضي فلسطينية

 دول عربية 

 دول إسالمية 

 دول أجنبية
 رسمية

 أهلية

 حزبية

 أكثر من نوع

 فلسطينية

عربية
اسالمية 

أجنبية 
 سياسية 

 رياضية
 اقتصادية

 مواطنون 
 دينية

 طبية

 فنية

 تعليمية

 اعالمية
 اجتماعية

 أدبية ثقافية

 متنوعة

 أخرى 

 محافظات غزة

 الضفة الغربية
اراضي 

48
 

س
 القد
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 فئات التحليل

 فئات الشكل كيف قيل؟ فئات الموضوع ماذا قيل؟
فئة ارتباط الشخصية 

 بالموضوع
جمهور نوع ال

 المستهدف
طريقة اجراء الحديث طريقة اجراء 

 فئة موقع الحديث الصحفي الحديث الصحفي
 

 فئة حجم الحديث الصحفي

مرتبطة بدرجة كبيرة
 

بدرجة محدودة 
ل صلة لها بالموضوع 

 

عام
ص 

خا
 حديث مباشر 

 تلفوني
 

 الكتروني
 

 حديث المؤتمرات
 

 صفحة أولى وله بقية

 صفحات داخلية

 صفحة أخيرة

 ملحق الصحيفة

 قصير

 متوسط

 طويل

ا   طويل جدا
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حليلتفئات ال  

 فئات الشكل كييف قيل؟

تحريري للعنوانالتصنيف ال التصنيف الوظيفي للعنوان  مقدمة الحديث الصحفي 

 تمهيدي
 رئيسي

 
 ثانوي 

 
 فقرات

 المختصر

 الوصفي

 الجملة المقتبسة

 التساؤل

 المتفجر

 الموضح

 الطريف

أكثر من نوع
 

 تلخيصية

 وصف

 اقتباسية

 قنبلة

 تساؤل 

ض
 تناق

 أكثر من نوع

 مانشيت

 ممتد

 عمودي

                 

                     

                     

                     

                     

                     
                     
                     

 

 

 



298 
 

 فئات التحليل
 فئات الشكل كيف قيل؟

 
 

 الخاتمة أساليب الكتابة
 فئة القالب الفني

 

 فئة العناصر التيبوغرافية

أسلوب تقليدي
ليديغير تقأسلوب    حديث بدون خاتمة 

 

 الصور حديث مع خاتمة

األلوان
األرضيات 

اإلطارات  
 خبري  

 سرد
 مزج

 وصف
تقديم خلفية 

 وثائقية

 ملخصة
 توجيهية
 مقتبسة

 استفهامية
 وصفية

 أكثر من نوع
 أخرى 
 مقلوب

 مقلوب متدرج
 معتدل

 معتدل متدرج
 أحاديث بدون 

 
 أحاديث بصور

 

                  

ج خبرية 
مالية

 

 موضوعية

 شخصية

إشارة 
لصاحب 
 الصورة
لم يتم 
 اإلشارة
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 (: صحيفة الستقصاء3ملحق رقم )

 

 

 

 

 

 
 

 ،، حفظكم هللا،الصحفيون األفاضل، الصحفيات الفضليات     

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته..
أضع بين أيديكم صحيفة االستقصاء التي أعددتها في سياق الجانب الميداني لدراسة  

ية سطينوهي بعنوان: "واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفل بإعدادهاالماجستير التي أقوم 
تهدف الدراسة في شقها الميداني إلى التعرف على العوامل المؤثرة اليومية: دراسة وصفية"، و 

على محررى الحديث الصحفي أثناء انتاج هذا الفن، والمعوقات التي تواجههم، ومدى التزامهم 
 بأسسه العلمية، واستفادتهم من التطورات التكنولوجية الحديثة في انتاجه.

 الوصول بغية أسئلة صحيفة االستقصاء باهتمام، وموضوعية، جابة علىاإل لذا آمل منكم
بأن  وتسهم في معرفة المعوقات، وتدفع للتطوير، علماً  الواقع، لنتائج صحيحة، ودقيقة تعكس

 .فقط العلمي البحث لغرض ستستخدم الدراسة هذه نتائج

 ،،،كموتقبلوا فائق الشكر والتقدير على حسن تعاون                   

 

 

 الباحثة
 رانية أبو سعدة

   

 

 زةــغ – ةــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 شئون البحث العلمي والدراسات العليا
 

 ة اآلدابـــــــليـــــــك

 برنامـج ماجستيــــر الصحــــــافـة

 

The Islamic University–Gaza 

Research and Postgraduate Affairs 

Faculty of Art 

Master of Journalist 
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 الوحدة األولى: السمات العامة لمحرري األحاديث الصحيفة:
 النوع: .1

                                            ذكر  أنثى 

 السن: .2
  عامًا                                     25أقل من  25  عاماً 35إلى أقل من 

 35  40إلى أقل من                               40  عاماً 50الى أقل من 

 50 عامًا فأكثر 

 المؤهل العلمي: .3
  ثانوي                                                    متوسط دبلوم 

                                               بكالوريوس دراسات عليا  

 التخصص الدراسي: .4
 مصحافة وإعال                                             أذكرها/                         تخصصات أخرى : 

 :الصحيفة التي تعمل بها .5
                    القدس                         الحياة الجديدة فلسطين 

 المسمى الوظيفي: .6
 رئيس تحرير                       مدير تحرير                        سكرتير تحرير 

  رئيس قسم                         محرر                             مندوب 

                              مراسل  أخرى اذكرها ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 

 سنوات الخبرة في العمل الصحفي: .7
  سنوات 5أقل من                                        5  سنوات 10سنوات إلى أقل من 

 10  سنة  15سنوات إلى أقل من                       15  سنة فأكثر 

 الوحدة الثانية: العوامل المؤثرة في اعداد فن الحديث الصحفي، وتنفيذه.

 أولا: اختيار موضوع الحديث الصحفي ومصدر فكرته.
 حيفة:معايير الختيار الخاصة بالص -د
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 ، الى أي درجة تراعي الصحيفة الجوانب اآلتية عند اختيار موضوع الحديث الصحفي؟من وجهة نظرك .8
 

 األمور التي تراعيها الصحيفة
موافق 
 بشدة

غير  موافق
 موافق 

غير  موافق 
 بشدة

     أن يتفق مع توجهها السياسي والفكري. .1

     بي.تهتم بالشأن الفلسطيني وتهمل الشأن العربي والغر  .2

     أن يكون الموضوع جديدًا، أو يعالج  زاوية جديدة .3

     أهميته ألكبر عدد من القراء ومصالحهم المباشرة .4

     ارتباطه باالحداث الجارية  .5

يرجى أخرى/  .6
 ذكرها:...................................

    

 

 معايير الختيار الخاصة بالمحرر: -ه
 اختيارك لموضوع الحديث الصحفي )يمكن اختيار أكثر من إجابة(: ما العوامل التي تؤثر في  .9

 ارتباطه بقضية مثارة)     (  اتفاقه مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة)     ( 

  تلبية لبعض االلتزامات الحزبية)     (   استجابة لرغبات القراء واحتياجاتهم)     ( 

 كسب لود بعض المسئولين )     (   ل بهاوفاٌو بالمعايير المهنية المعمو )     ( 
 ..............ها:.........................................................................ذكر  يرجى /)     ( أخرى 

 فكرة الحديث الصحفيمصادر تحديد  -و
 تحديد فكرة أو موضوع الحديث الصحفي يعود إلى: )يمكن اختيار أكثر من بديل(. .10

 .المبادرة الشخصية منك 

 .تكليف من إدارة الصحيفة 

 .تمليها وتفرضها األحداث والمناسبات 

 .بطلب وإيعاز من الشخصية 

 .نصيحة من زمالء المهنة 

 .من خالل متابعتي لمجريات األحداث 

/يرجى ذكرها: أخرى .................................................................................. 

                    ..................................................................................... 
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 الحديث الصحفي ونوعها:: اختيار شخصية ثانياا 

 معايير الختيار الخاصة بالصحيفة -د
 ند اختيار شخصية الحديث الصحفي؟، الى أي درجة تراعي الصحيفة الجوانب اآلتية عمن وجهة نظرك .11

 

 األمور التي تراعيها الصحيفة

موافق 
 بشدة

 

 موافق

غير 
 موافق 

غير  موافق 
 بشدة

     اتساق مواقفها مع التوجه السياسي والفكري للصحيفة. .1

     تفضيل الشخصيات المحلية الفلسطينية  .2

     تفضيل الشخصيات العربية .3

     تفضيل الشخصيات الغربية  .4

     تفضيل المشاهير .5

     تفضيل الشخصيات التي تبدي تعاونًا بصورة  ودية .6

     تفضيل الشخصيات ذات الصلة القوية بالموضوع .7

     تفضيل الشخصيات ذات الصبغة الرسمية  .8

     تفضيل الشخصيات طبقًا للقرب الجغرافي .9

 :بالمحرر الخاصة الختيار معايير -ه
 تيارك لشخصية الحديث الصحفي )يمكن اختيار أكثر من إجابة(: ما العوامل التي تؤثر في اخ .12

 ارتباطها الوثيق بالموضوع)     (   اتساق توجهها السياسي والفكري مع توجه الصحيفة)     ( 

 استجابة اللتزام حزبي أو سياسي)     (     امتالكها لقبول شعبي )     ( 

 كسب لود شخصية مسئولة )     (   توافر شروط تتعلق بالمعايير المهنية)     ( 
 ..............ها:.........................................................................ذكر  يرجى /)     ( أخرى 

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

 :الصحفية األحاديث معها أجريت التي الشخصيات نسياتج -ج
( لألكثر اجراءا و 1رتب أنواع الشخصيات التي أجريت معها أحاديث صحفية مع مراعاة إعطاء الرقم ) .13

 (.4( لألقل وهكذا حتى رقم )2)
 الترتيب أنواع الشخصيات

  شخصيات فلسطينية .1
  شخصيات عربية .2
  شخصيات اسالمية .3
  شخصيات أجنبية .4
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  التي أجريتها، وموضوعاتها:أنواع األحاديث الصحفية ثالثاا: 
 التي اجريتهاأنواع األحاديث الصحفية  -ج

( لألكثر 1رتب أنواع األحاديث الصحفية التالية، وفقاا إلجرائك لها مع مراعاة اعطاء الرقم ) .14
 (.4( لألقل وهكذا حتى رقم )2اجراءا و )

 الترتيب أنواع األحاديث الصحفية

  ديث خبريةأحا .5

  أحاديث الرأي .6

  أحاديث الشخصية .7

  أحاديث التسلية والمتاع .8

 
 :أجريتها التي الصحفية األحاديث موضوعات  -ب
( لألكثر 1إعطاء الرقم )حاديث الصحفية وفقاا إلجرائك لها مع مراعاة رتب موضوعات األ .15

 ( لألقل وهكذا، ويرجى الوصول للترتيب الخامس فقط.2)اجراءا و

 الترتيب وضوعاتالم
  موضوعات سياسية .1
  موضوعات اقتصادية .2
  موضوعات اجتماعية .3
  موضوعات رياضية .4
  موضوعات دينية .5
  موضوعات ثقافية وأدبية  .6
  فنيةموضوعات  .7
  موضوعات تعليمية .8
  موضوعات أمنية وعسكرية .9

  موضوعات تعليمية .10
  ............................... أخرى/يرجى ذكرها: .11
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 رابعاا: ضعف فن الحديث الصحفي، وأسبابه:
  ضعف فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية: -ج

 برأيك؟  فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية ضعيف؟ .16
  نعم                              الى حد ما                                   ل  

 

أما في حال  ،وما يليه( 15السؤال رقم )أو الى حد ما( انتقل الى  ،يارك الجابة )نعممالحظة: في حال اخت
                .وما يليه(16انتقل الى السؤال رقم )  اختيارك الجابة ) ل(

 اليومية الفلسطينية الصحف في الصحفي الحديث فن ضعف أسباب -ب

؟ الصحف الفلسطينية اليومية حفي في، ما أسباب ضعف وجود فن الحديث الصبرأيك .17
 (.إجابة من أكثر اختيار يمكن)

    إحجام الكثير من الشخصيات عن اإلدالء بمعلومات، أو برأيها تجاه القضايا. )    ( 
 استشعار الشخصية الخوف من تبعات اإلدالء بتصريحات.)    ( 
  تخوفي من إنكار الشخصية لتصريحاتها.)    ( 

 مالئمة األجواء السياسية الفلسطينية، والخارجية. عدم)    (           
              عدم استشعار كثير من الشخصيات لمسؤولياتها تجاه المجتمع.)    ( 
 افتقار الكثير من الشخصيات للموضوعية في التعبير عن آرائها.)    ( 
 فة.تعارض آراء الكثير من الشخصيات مع التوجه السياسي والفكري للصحي)    ( 
            إعتماد الصحف الفلسطينية اليومية على األحاديث المنقولة من الصحف األخرى.)    ( 
 تفضيل بعض الشخصيات المشهورة إجراء أحاديث صحفية مع صحف خارجية.)    ( 
 استهالك الشخصيات المهمة في الكثير من األحاديث الصحفية.)    ( 

 :ذكرهايرجى  أخرى/
..................................................................................................................... 

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

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

..................................................................................................................... 
  :فيث الصحيأهم الصفات الواجب توافرها في محرري الحدخامساا: 

ما أهم الصفات الواجب توافرها في محرري الحدث الصحفي؟ ) يمكن اختيار أكثر من  ،من وجهة نظرك .18
 اجابة(

 الترتيب صفات محرري الحديث
  الثقافة والطالع العام .1
  اللباقة وحسن التصرف  .2
  الخبرة الصحفية .3
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 الترتيب صفات محرري الحديث
  التخصص .4
  الحسنالمظهر  .5
  المعرفة الجيدة باللغات الجنبية .6
  خرينبمهارات التواصل مع اآل التمتع .7
  الحماس والمثابرة .8
  الصبر  .9

  التزان النفعالي .10
  التمتع بالمهارات القناعية .11
  القدرة على النصات لآلخرين .12
  الذاكرة القوية .13

 

 الوحدة الثالثة: التقليد والتجديد في كتابة الحديث الصحفي.

 كتابة الحديث الصحفي سادساا: أساليب
 :الصحفية األحاديثذي تفضل استخدامه لكتابة األسلوب ال -د

 ما األسلوب الذي تفضل استخدامه لكتابة الحاديث الصحفية؟ ) اختر أحدهما ( .19
 ج(            )    ( األساليب غير التقليدية .)    ( األسلوب التقليدي )س

 :الصحفي الحديث كتابة أسلوب اختيار أسباب -ب

بة الحديث الصحفي أموراا مثل: )يمكن اختيار أكثر من تراعي عند اختيارك أسلوب كتا .20
 واحدة(؟

 )    ( التزامك بسياسة الصحيفة    )    ( تعودك على طريقة معينة في الكتابة 

 )    ( توجيهات رئيسك في العمل فة                             )    ( مراعاتك الشخصية المميزة للصحي

 ديث الصحفي   )    ( المساحة المخصصة للح

 )    ( طبيعة الموضوع

 )    ( أخرى/ يرجى ذكرها:.............................................................
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 الصحفي الحديث فن كتابة في التقليدية غير لألساليب استخدامك درجة -ج
 ما درجة استخدامك لألساليب غير التقليدية في كتابة فن الحديث الصحفي؟ .21

  األسلوب

 استخدمها
استخدمها 

 أحياناا 
ل 

 أستخدمها
    األسلوب الخبري / دمج السؤال بالجواب

    أسلوب السرد والرواية )القصة(
    أسلوب المزج بين التلخيص واالقتباس

    أسلوب تقديم خلفية وثائقية عن الموضوع والشخصية
    أسلوب الوصف /تصوير جو اللقاء ووصف المكان

    )سرد الحديث على لسان الشخصية( سلوب ضمير المتكلمأ
    .............................. أخرى/ يرجى ذكرها:

 

 الوحدة الرابعة: إفادة محرري األحاديث الصحفية من أدوات وتكنولوجيا التصال.

 وتكنولوجيا التصال.ألدوات  محرري األحاديث الصحفية استخدامسابعاا: 

 وتكنولوجيا التصالألدوات  كاماستخد درجة -د
 ما مدى استخدامك لألدوات والتقنيات التكنولوجية في عملك كمحرر للحديث الصحفي؟ .22

                                 .استخدام كبير جدًا استخدام كبير 

                                            .متوسط  ،الخامسة( )انتقل الى الوحدة ال أستخدمها 
 

 التي يستخدمها محررو األحاديث الصحفية. وتكنولوجيا التصالأدوات  -ه
ما األدوات والتقنيات التكنولوجية التي تستخدمها في عملك كمحرر للحديث الصحفي: )يمكن اختيار  .23

 أكثر من إجابة(
 هواتف الثابتة                  ال                     الهواتف النقالة  ة الحاسوب العاديةأجهز 

               الكمبيوتر المحمول                             األيباد أجهزة التسجيل االلكترونية 

              كاميرات رقمية                                  فاكس                          .األرشيف اإللكتروني للصحف 

 .البريد االلكتروني                      .شبكات التواصل االجتماعي 

 .محركات البحث عن المعلومات والصور                            .قواعد المعلومات   

  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأخرى/  يرجى ذكرها. 
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 التصال: وتكنولوجياأدوات إيجابيات استخدام  -و
 

)يمكن اختيار أكثر من  كيف ترى إيجابيات استخدام التقنيات الحديثة في انتاج فن الحديث الصحفي؟  .24
 إجابة(.

 .سرعة انجاز الحديث الصحفي من حيث اإلعداد والتنفيذ والكتابة 

 .يسرت مهمتي في اختيار الشخصيات وتحديد موعد مناسب معها 

 الالزمة عن موضوع، وشخصية الحديث الصحفي. سهلت مهمتي في جمع المعلومات 

 .مكنتني من االطالع على صفحات ومواقع الشخصيات ومتابعة أخبارها ومواقفها 

 .مكنتني من إجراء أحاديث صحفية غير مباشرة مع الشخصية في الداخل وفي الخارج 

 .وسعت النطاق الجغرافي للحديث الصحفي 

 اديث الصحفية السابقة والمؤرشفة.منحتني فرصة لالطالع على األح 

 لتبادل الخبرات مع الصحفيين في الداخل والخارج. هيأت األجواء 

 .تدعيم الحديث الصحفي بالخلفيات المناسبة عن الموضوع أو الشخصية 

 .استخدام المصادر والوثائق الحكومية المتاحة في اإلنترنت 

 ......................./أخرى: يرجى ذكرها .................................. 
 

 أثناء إنتاج األحاديث الصحفية.التي تواجه محرري الحديث الصحفي الوحدة الخامسة: المعوقات 

 الصحفي وسبل تطوره:الحديث  ثامناا: معوقات

 :الصحفية األحاديث ي المعوقات التي تعوق عمل محرر  -ج
 (.إجابة من أكثر اختيار يمكن) :يث الصحفيةحادمعوقات التي تعوق عملك كمحرر لألبرأيك ما ال .25

 .عدم تعاون بعض الشخصيات المناسبة معك لتحديد موعد اللقاء وإجراءه 

 .عدم رغبة بعض الشخصيات في إجراء حديث صحفي معها تخوفًا من تبعات ذلك 

 .عزوفك وعدم رغبتك في تحمل أية مسئولية على عاتقك من إجراء الحديث الصحفي 

 ك وعدم بذلك الجهد الكافي في البحث عن موضوعات تستحق المعالجة.تكاسل 

 .أتعرض لضغوط من قبل الصحيفة تتعلق باختيار الشخصيات 

 .اختيار محرري الحديث الصحفي بناء على الثقة السياسية وليس بناء على الكفاء المهنية 

 ......................................../أخرى: يرجى ذكرها..................  
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 :لتطوير فن الحديث الصحفي المقترحات -د
 

ما القتراحات التي ترى أنها مطلوبة لتطوير فن الحديث الصحفي في صحيفتك وكذلك الرتقاء بأدائك  .26
  (.بديل من أكثر اختيار يمكن)كمحرر لهذا الفن: 

  .االهتمام بإنشاء قسم خاص لفن الحديث الصحفي 

 لتحاق بالدورات الصحفية الخاصة بأساليب التجديد الحديثة في صياغة الحديث توفير الفرص لال
 الصحفي.

  .االهتمام بتوفير األدوات والتقنيات التكنولوجية لتسهيل عمل محرري الحديث الصحفي 

  .توفير اإلمكانات المادية كوسيلة مواصالت لضمان الوصول في الموعد المحدد مع الشخصية 

  رري الحديث الصحفي بناء على الكفاءات المهنية.اختيار مح 

   بالصحيفة إلعداد هذا الفن من ذوي الخبرة الطويلة المحررينتكليف كبار. 

 ن الصحفيين من الحصول على المعلومات المطلوبة عن الموضوع ياالشتراك بقواعد بيانات لتمك
 .والشخصية

  حوافز مادية، أو عينية.بتقديم بين محرري األحاديث الصحفية  ةتفعيل المنافس  

        /أخرى: يرجى ذكرها  ......................................................... 

 

 

 أشكر لكم حسن تعاونكم وصبركم

 ةالباحث                           


