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المستخلص
تلعب الصحافة دو اًر كبير في تشكيل الحياة اإلجتماعية والسياسية والرياضية
ل لشعوب وتسعى الصحف لتقديم أخبار جاذبة للقراء وذلك من خالل التحرير الجيد للمواد
اإلخبارية وقد سعت هذه الدراسة المختصة باألسس المهنية للتحرير الصحفي في العام
2013م في تحديد معالم الخبر المنشور ومضمونه وفق األسس العلمية لتحرير الخبر
الصحفي .
قسمت هذه الدراسة ألربعة فصول ,الفصل االول للمفاهيم والمتطلبات االساسية
للتحرير الصحفى والفصل التانى الشكال التحرير الصحفى والفصل الثالث للخبر
والرابع للدراسة التطبيقية .
واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلى بإختيار عينة طبقية قصدية
وتحليل إستبانة .توصلت الباحثة إلى عدة نتائج منها تفضل الخبرة والموهبة على
الشهادات العلمية وان المساحات المتاحة كافية إلبراز الفنون الصحفية وثبت ايضا ان
صحيفة الرأي العام تسخدم التقنيات الحديثة فى جمع وتحرير األخبار وملتزمة بفنون
الكتابة الصحفية كما ال تؤثر اإلنتماءات السياسية على المحررين بالصحيفة يعاني
الصحفيون من حجم الحرية المتاح وزيادة الرقابة علي الصحف والتشريعات التى
تسنها الدولة تمثل عائق لدى المحررين ايضا تكرار ايقاف الصحيفة يؤثر فى عملية
اقبال القراء على الصحيفة.
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Abstract

Journalist plays a large role in social, political and sporting
life of nations and seeks to provide attractive news for the readers
through good editorial news. This study was competent with
professional basis of editing in the year 2013, to determine the
features and content of the published news in accordance with the
scientific editor foundations news.
The study depend on a descriptive method, observation and
analysis of questionnaire, and the researcher achieved several
results which favors experience and talent is preferred than
scientific certificates,

also journalists suffer from the lack of

freedom available and increasing censorship of newspapers also
study realized that Alrai Alaam newspaper is committed to the
priorities of journalistic writing to some extent, and the space is
available to write enough columns and assays to highlight the
editorial arts, the study also showed some negatives presented in
lack of using modern technologies in the editorial as well and there
is a differentiation between the theoretical study and practical one.
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مقدمة:
تلعب الصحافة في السودان دو اًركبي اًر في تشكيل الحياة اإلجتماعية والثقافية
والسياسية والرياضية كما كان لها دور كبير إبان الحقب السابقة قبل وبعد اإلستقالل .
تسعى الصحف من خالل ما تقدمه من أخبارعبر صفحاتها إلى إشباع غريزة الفضول
اإلنساني وحب اإلستطالع والتي تعتبر من سمات اإلنسانية والتي تساعد الفردعلى
التكيف مع البيئة واإلنسجام مع الجماعة.
شهد ربع القرن االخير يوادر ثورة جديدة فى وسائل اإلتصال وتكنولوجيا المعلومات
وكان من ابرز مظاهرها هيمنة الحاسبات االلية واالقمار الصناعية على شكل
اإلثصال

ومحتواه؛ وقد تأثرت صناعة الصحف إلى حد

كبير بهذه المستحدثات

التكنولوجية خاصة عندما اخذت الحاسبات األلبة تحتل مكانها تدريجيا فى صاالت
التحرير والجمع  ,فالتحرير

الصحفى

يبدأ

بعملية

جمع المواد الصحفية

من

مصادرها المختلفة وتوصيلها الى مقر الصحيفة ثم معالجة المادة الصحفية ويسعى
التحرير دائما لإلجابة على سؤالين هما مادا نقول؟ وكيف نقول؟
إذن ا لتحرير هو إعداد الرسالة المكتوبة التى تنقل الى الحماهير عبر الصحيفة من
خالل عملية عرض فنية.
ونجد أن أي نجاح للصحيفة يتوقف على التحريرالجيد وذلك عن طريق إختيارهذه
األخباروانتقائها من وسط ذلك الكم المتدفق من األخباروكتابتها ومراجعتها وصياغتها
بصورة جيدة مع عدم تحريفها أو خلطها بالرأي حيث أن الخبر مقدس والرأي حر .
لذلك كان البد من اإلهتمام بالتحرير ومعرفة واستجالء األسس العلمية التى
تحكم عملية الكتابة الصحفية وذلك فى ظل عالم اليوم الذى يسود فيه مصطلح (الجودة
الشاملة) كافة مناحى الحياة .والجودة هنا تأتي عن طريق معرفة واستخدام التحرير وفق
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أسس علمية صحيحة خاصة بعد التطورات التي أحدثتها دخول التكنولوجيا الحديثة
والتي أحدثت تغيير حقيق في جوهر العملية التحريرية .
لذلك جاءت هذه الدراسة لمعرفة واستجالء األسس والموجهات األساسية لتحرير
األخبارمن خالل تقديم رؤية نظرية وعلمية من خالل عرض التجربة الصحفية السودانية
فى هذا المجال والى أين وصلت .

فكرة البحث:
الحظت الباحثة أن كثير من الصحفيين السودانيين من غير ذوي التخصص في
المجال الصحفي مع العلم بأن الصحافة علم يدرس ومنهج يتبع وأرادت الباحثة أن ترى
هل من الممكن أن تغنى الموهبة عن المؤهالت العلمية للممارسة الصحفية .

مشكلة البحث:
تتعلق مشكلة البحث فى هذه الدراسة فى تحديد االسس المهنية التى تتحكم فى
عملية التحرير وأبرز المعوقات من واقع الممارسة العملية لعملية التحرير حيث يعتبر
الجانب التحريري في الصحف هو العمود الفقري بالنسبة للصحيفة .
الحظت الباحثة أن هنالك تبايناً في المستوى التحريري بين الصحف ووجود فجوة ما بين
فرزختالفاً في عملية التحرير
الممارسة العملية لكتابة الخبر واألسس النظرية مما أ ا
الصحفي .ايضا تيحث عم مدى استفادة الصحيفة

من التقنيات الحديثة فى عملية

التحرير.
لذا تبحث هذه الدراسة في تحديد األسس والضوابط التي تتحكم في
تحريراألخبارفي الصحف وتحديد معالم العالقة بين شكل الخبرالمنشور ومضمونه
والعوامل المؤثرة عليهما .
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أهمية الدراسة:
تكمن أهمية هذه الدراسة في اآلتي:

ان التطورات المتسارعة والتى يشهدها العالم فى عصر المعلومات تستوجب
االهتمام اكثر ياالسس المهنية للتحرير الصحفى فى الممارسة اليومية

للعملية

الصحفية .وكما نعلم فإن جودة التحربر وحسن العرض للموضوعات بصدق
وممنطقية وحرفية يكسب الصحيفة الثقة من قبل قراءها.
قلة الدراسات المتناولة ألسس التحرير الصحفى.

أهداف الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف:
معرفة الدور الذى تقوم به الصحافة السودانية فى تنوير القراء.

 الوقوف على إتجاهات الخبر .
 التعرف على اساسيات التحرير الصحفى المتبعة فى مجال تحرير االخبار.
 التعرف على قنوات التحربر الصحفى فى صحيفة الرأى العام
 التزام الصحيفة (الرأي العام) موضوع الدراسة بإستخدام األسس العلمية لتحرير
الخبر الصحفي .
 التعرف على األسس والضوابط التي تتحكم في عملية تحرير الخبر الصحفي.


التعرف على مدى إدراك المسؤولين عن األخبار ألهمية وخطورة الدور الذي يمكن
أن يلعبه الخبر الصحفي على مستوى الصحيفة أو الصحف بالنسبة للقارئ والمجتمع
ككل .



التعرف على مدى تطبيق هذه االسس العلمية لتحرير الصحفى فى صحيفة الرأى العام.

تساؤالت الدراسة:
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 ما هي الوظائف التي تقوم بها الصحافة في السودان ؟
 ما هي المشاكل التي تواجه الصحافة في السودان ؟
 ما هو اإلسلوب األمثل لتقديم مادة تحريرية راقية ؟
 ما هي المتطلبات الواجبة لتحقيق إسلوب تحريري راقي ؟
 هل واقع ممارسة التحرير الصحفي في الصحافة السودانية يتفق مع الجوانب العلمية
والنظرية ؟
 ما هي الشروط الواجب توافرها في الصحفي ألداء دوره على أكمل وجه ؟


هل تتبع صحيفة الرأي العام األساليب العلمية فيما يتعلق بتحريرأخبارها الصحفية ؟



ما هي الجوانب التي تميز الخبر الصحفي في صحيفة الرأي العام ؟

منهج الدراسة

 تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى تقوم على اساس تحديد الخصائص
وتحليلها ووصف طبيعتها

ونوعية العالقة

بين متغيراتها

واسبابها واتجاهاتها

ووصف طبيعتها


وتعدى المنهح الوصفى حمع البيانات بل تصنيفها وقياسها واستخالص النتائج
منها.

 إستخدمت الباحثة المنهج الوصقى التحليلى ومنهج دراسة الحالة باإلضافة للمنهج
التاريخى.

5

ادوات البحث:

 ويقصد باالدوات او االداة الوسيلة التى يستخدمها الباحث فى جمع البيانات
المطلوبة للبحث1
 ومن اال دوات التى تم إستخدامها فى الدراسة االستبانة وهى ذات قبمة علمية فى
البحوث ذات طابع ميدانى لما تتيحه من إحتكاك مباشر مع الجمهور.
 ايضا استخدمت الباحثة المالحظة فى الحصول على المادة البحثية’ ويقصد بها
فى مجال البحث العلمى المشاهدة الدقيقة لظاهرة من الظواهر او لمجموعة منها
وذلك باإلستعانة باالدوات واالجهزة واالساليب التى تتفق مع طبيعة هذه الظواهر ’
وذلك بهدف معرفة صفاتها وخواصها.
وايضا إستخدمت البيانات الثانوية وهى:


التى يتم جمعها من المراجع والكتب وذلك لتأصيل الجوانب النظرية فى هذه

الدراسة
مجتمع البحث :
 يشمل مجتمع اليحث بعض طبقات المجتمع من فئة اساتذة اإلعالم كعينة طبقية
قصدية.

حدود البحث:

الفترة من يناير الى ديسمبر2013

المصطلحات والمفاهيم المستخدمة:
لكي نتناول بالحديث هذه الدراسة كان البد لنا أن نعرف بعض المفاهيم التي
تحتويها وذلك إل ازلة الغموض واللبس في إستخدام الكلمات ذات الدالالت المتعددة بقية
الوصول إلى تحديد دقيق لمفاهيم هذه الدراسة  ،والمفاهيم هي:

.1سمير مخمد حسين ’بحوث اإلعالم ’ كلية االعالم جامعة القاهرة’ الطبعة االةلى’ القاهرة’ ’1976ص 132
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 األسس المقصود بها القواعد واألسس المنهجية يقصد بها القواعد العلمية المتبعة في
كتابة الصحف .
 التحريرالصحفي ( )Press Editingوهوالعملية اليومية أواإلسبوعية حسب دورية
اإلصداروالتي يقوم بها المحررالصحفي بالصياغة الفنية والكتابة الصحفية أو
المعالجة لمضمون المادة الصحفية أى هو الممارسة اليومية للكتابة الصحفية


في األشكال والقوالب الصحفية المناسبة أو المتعارف عليها كقوالب فنية تحريرية
للصحيفة ومراجعتها واعادة صياغتها بلغة واسلوب وقالب تحرير مناسب وذلك
لتحديد األهداف التي تسعى الصحيفة لتحقيقها .

 صحافة السودان ويقصد بها الصحف الصادرة في السودان بموجب قوانين الصحافة
والمطبوعات الصحفية المنظمة لهذه المهنة .

صحيفة الرأي العام:
هي صحيفة يومية سياسية مستقلة تصدرعن شركة الرأي العام للطباعة والنشر
المحدودة .

الدراسات السابقة:

وقفت الباحثة على عدد من الدراسات السابقة التي تناولت بصورة أو بأخرى

موضوع هذه الدراسة واسترشدت الباحثة منها في كثير من الجوانب المتعلقة بالدراسة.
وفيما يلي استعراض هذه الدراسات:
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الد ارسة األولى:

 .1دراسة عبد المطلب صديق عبد المطلب:1
كانت بعنوان التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج ودورها في تطوير التحرير

الصحفي وهي دراسة تحليلية لصحيفتي الرأي العام السوداني والشرق القطرية خالل
الفترة 2002 -2001م .

مشكلة الدراسة:
دراسة أسباب الضعف الفني الشديد الذي تعاني منه الصحف السودانية بجانب
غياب المنهج الفني في معالجة الموضوعات والخروج على النوبات اإلزدواجية الفنية
المعترف بها .

أهداف الدراسة:
البحث في التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج الصحفي والقوالب الفنية التي من
خاللها تخرج الرسالة اإلعالمية المكتوبة في ثوبها التحريري الفني الجاذب والذي يتناغم
مع مضمون الرسالة المكتوبة .
 مدى إستفادة الصحف السودانية من التطورات الحديثة في فنون اإلخراج والطباعة
 بيان التطبيقات الحديثة في اإلخراج الصحفي .
 كشف الصعوبات التي تواجه المحررين في التعامل مع شبكات األخبار وشبكة
المعلومات وأثرهذه المصادرعلى إخراج المادة الصحفية وكيفية تحريرها والتعامل
معها لمواجهة ضغوط العمل في المؤسسات الصحفية الحديثة .

 .1عبد المطلب صديق عبد المطلب  ، ،التطبيقات الفنية الحديثة في اإلخراج الصحفي  ،دكتوراه من جامعة أم درمان اإلسالمية  ،كلية
الدعوة واإلعالم  ،قسم اإلعالم 2001 ،ـ 2002م .

8

 كثفت أيضاً هذه الدراسة لوضع أسس جديدة للتعامل مع هذه الشبكات وتهيئة
المجال أمام نظرية جديدة في اإلخراج تمزج بين المهام التحريرية والوظائف

اإلخراجية والربط بين المفاهيم التقليدية والحديثة فيما يفيد الممارسة الصحفية ككل.
 تحديد مهام المحرر الصحفي في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة بشكل يزيد من
كفاءتها .
 الوقوف على مميزات القوالب الفنية التقليدية المعروفة كونها األساس الذي قامت
عليه النهضة الطباعية .

نتائج الدراسة:
 وجود ضعف في إستخدام الكمبيوتر في عمليات جمع المادة الصحفية .
 كشفت الدراسة عن مفارقات بإستخدام األساليب اإلخراجية القديمة التي ال تستخدمها
الصحافة العالمية .
 تعاني صحيفة الرأي العالم من تداخل األقسام الفنية حيث يقوم المنفذ بدور المخرج
كما تنتهي مهنة المحرر الصحفي بكتابة موضوعه الصحفي ويؤدي ذلك إلى
العزلة بين األقسام الفنية والتحريرية وبالتالي عدم االستفادة من المقومات الفنية في
خدمة المضمون التحرير بالشكل الذي يراه المحرر .
كشفت الدراسة عن عدم إستفادة الصحافة السودانية وفقاً للمؤشرات التي عكستها
صحيفة الرأي العام من التقنيات واألساليب الحديثة التحرير واإلخراج .

 نقد الدراسة:
 نجد أن الدراسة المعنية قد ركزت على الجانب اإلخراجي وأهميته في عملية
التحرير الصحفي .
 تناولت القوالب الفنية التقليدية بشكل من اإليجازعلى الرغم من دورها الكبير في
عملية التحرير الصحفي .
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الدراسة الثانية:
بعنوان تحرير واخراج األخبار في الصحافة السودانية دراسة تحليلية وصفية
بالتطبيق على الصفحة األولى بصحيفتي األيام وأخبار اليوم في الفترة من 2001م إلى
ديسمبر 2002م .1

مشكلة البحث:
تتعلق مشكلة البحث في هذه الد ارسة في تحديد األسس والضوابط التي تتحكم في
تحرير واخراج األخبار في الصفحة األولى والتي تسعى كل صحيفة إلى إبراز هويتها
من خاللها .
أيضاً الوقوف على مدى اإلستفادة من األجهزة التقنية الحديثة في صالتي
التحرير واإلخراج والتي غيرت من محتوى وشكل الصحيفة أيضاً تحديد معالم العالقة
بين شكل الخبر المنشور ومضمونه والعوامل المؤثرة عليها ومدى توظيف التكنولوجيا
اإلتصالية الحديثة فيها .

منهج الدراسة:
إستخدم الباحث المنهج الوصفي ومستخدما فيه المنهج المسحي حيث إستخدم
الباحث األساليب التالية في هذا المنهج:
 أسلوب مسح وسائل اإلعالم .
 أسلوب تحليل المضمون.

 نتائج الدراسة:

 . 1أمجد عبد القادر عوض ،تحرير وأخراج األخبار في الصحافة السودانية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  ، ،جامعة أم درمان اإلسالمية ،
 ،كلية اإلعالم  ،قسم الصحافة والنشر 2005 ،م .
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 توجد موجهات أو قواعد ثابتة يتم تحديد الخبر من خاللها وذلك وضح من خالل
المقابالت .
 بالنسبة لمدى التزام المحررون عند صياغتهم لألخباروجد أنهم يستخدمون أربعة أنواع
من القوالب الفنية الهرم المقلوب – الهرم المتدرج – الهرم المعتدل – أخرى  ،ويرى
الباحث أن إستخدام أساليب غير معروفة أخرى هو دليل على عدم التزام المحررون
باألساليب الفنية .

نقد الدراسة:
 نجد أن في هذه الدراسة المعنية أقتصرالباحث على الصفحة األولى فقط من دون
التطرق لباقي الصفحات .


إهتم وركزعلى الجوانب التقنية في صاالت التحريركداعم مهم في عملية التحرير..

الدراسة الثالثة:
هذه الدراسة بعنوان دور العناصر اإلخراجية في تطوير أشكال التحرير الصحفي
وهي دراسة تطبيقية على صحيفة اإلنقاذ الوطني 1994 – 1989م

1

مشكلة الدراسة:
المشكالت التي تواجه اإلخراج الصحفي من واقع الممارسة العملية في الصحافة
السودانية التزال هنالك فجوة واسعة ما بين القيم الفنية الجمالية في اإلخراج من جانب
والمعاني التي ترتكز عليها إعادة التحريرة من جانب آخر .

 . 1عبد المطلب صديق عبد المطلب  ،دور العناصر اإلخراجية في تطوير أشكال التحرير الصفي  ،دراسة تطبيقية على صحيفة اإلنقاذ
الوطني  ،جامعة أم درمان اإلسالمية  ،رسالة ماجستير غير منشور 1989 ،م ـ 1994م .
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أهداف الدراسة:

تسعى هذه الدراسة إلى االهتمام بـ:

 التطور الذي حدث في وسائل االخراج الصحفي .
 الحواج ازلموجودة اآلن بين محرري الصحف وأوائك الذين يعملون في الجوانب
االخراجية والفنية .
 بحث المواجهات العامة التي تتبع في إخراج الصحف السودانية وايجابيات
وسلبيات هذه القواعد المتبعة حالياً في اإلخراج .

 نتائج هذه الدراسة:

 اإلخراج الجيد والتبويب الثابت يؤدي إلى ثبات األشكال التحريرية الصحفية .
 ضعف إستخدام واإلستفادة من الحواسيب .
 التبويب الجيد يؤدي إلى تطوير المادة الصحفية ويقيم رباطاً بين المحررين
والقراء معظم حاجات القراء .

نقد الدراسة:

تناولت الدراسة المعنية اإلخراج بإستفاضة كمؤثر قوي وكبير في عملية التحرير

الصحفي على الرغم من أن اإلخراج يعتبر مكمالً لعمليات التحرير الصحفي.

الدراسة الرابعة:

هذه الدراسة بعنوان تحرير واخراج العمود الصحفي في الصحافة السودانية بالتطبيق
على صحيفتي أخبار اليوم والرأي العام (2001 – 1999م) للباحث هشام عبد اهلل
الحاج .1

مشكلة الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة في أن الباحث يريد أن يقف على أسباب الخلط بين العمود
الصحفي والفنون التحريرية األخرى حيث للعمود سمات وأنواع ووظائف .
 . 1هشام عبد هللا الحاج  ،تحرير وأخراج العمود الصحفي في الصحالة السودانية بالتطبيق على صحيفتي أخبار اليوم  ،والرأي العام ،
1999ـ 2001م .
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أهداف الدراسة:

 التعريف باألعمدة الصحفية وتوضيح أنواعها وأهم سماتها .
 تقديم صورة علمية دقيقة لفن العمود الصحفي .
 معرفة جوانب النقص والقصور .

المنهج المستخدم:

إستخدم الباحث المنهج المسحي .

نتائج الدراسة:
 العمود الصحفي هو فن تحريري قائم بذاته رغم أوجه اإلختالف بينه والفنون
التحريرية األخرى .
 يستخدم العمود الصحفي لغة عربية تخلو إلى حد كبير من العامية .
 هنالك جهل واضح لمحرري األعمدة الصحفية .
 بالرغم من أن إسمه عمود إال أن إعادة المادة المكتوبة تخرج في مساحة عمودين.
تستخدم الصحف السودانية المدرسة التقليدية في إخراج األعمدة الصحفية .
بإعتبارنه
ا
 إهتمت الدراسة المعنية بالعمود الصحفي فقط ولم تتناول بقية الصحيفة
فن تحريري قائم بذاته وينفصل عن باقي الفنون التحريرية األخرى .
عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة:
عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة هنالك إرتباط وثيق بين هذه
الدراسةوالدراسات السابقة ولكن هنالك إختالف في تناول التحرير الصحفي حيث إهتمت
هذه الدراسة بعملية التحرير الصحفي في كل الصحيفة وفق األسس المهنية كما إختلفت
مع تلك الدراسات أيضاً في التركيز على الجانب التحريري بصفة أكبر كمؤثر هام قوي
كما إختلفت مع كل الدراسات في إستعمال التقنية الحديثة بإعتبارأن التقنية الحديثة داعم
للتحرير المهني ليس اساس لعملية التحرير الصحفي .
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التبويب:
تم تقسييم هذه الدراسة إلى مجموعة من الفصول يحتوي كل فصل منها على عدد من المباحث
وذلك على النحو التالي:

 المقدمةو اإلطار المعرفي والمنهج العلمي للدراسة .
 الفصل االول:
 المفاهيم األساسية للتحرير الصحفي .
ويتكون هذا الفصل من اربعة مباحث:

 المبحث األول :مفاهيم التحرير الصحفي .
 المبحث الثاني :وظيفة التحرير الصحفي .
 المبحث الثالث :خطوات التحرير الصحفي .
 المبحث الرابع :المتطلبات األساسية لفن التحرير الصحفي .
 الفصل الثانى :
 اشكال التحرير الصحفى

 المبحث االول .االشكال الخبرية

 المبحث الثانى االشكال التفسيرية

 المبحث الثالث االشكال االستقصائية

 الفصل الثالث الدراسة التطبيقية
 ويتكون هذا الفصل من اربعة مباحث:

 المبحث االول خطوات اجراء الدراسة.
 المبحث الثاني :نبذة تعريفية عن صحيفة الراى العام.
 المبحث الثالث :االستبانة
 المبحث الرابع:الخاتمة والنتائج والتوصيات
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الفصل الاول
المفاهيم األساسية للتحرير الصحفي
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تمهيد:
يتناول هذا الفصل مفاهيم التحرير الصحفي ووظائفه وخظوات ومراحل
التحريرالصحفي والمتطلبات االساسيه لفن التحرير الصحفي واشكال التحرير الصحفي
من خالل المباحث لذا البد من التعرف علي التحرير بكل انماطه .
اوالً  :ماهية التحرر الصحفي :
التحرير في اللغة

:

اذا نظرنا الي كلمه تحرير من حيث معناها اللغوي فنجدها في قاموس اكسفورد
قد وردت بمعني  editeوتعني تجميع واعداد وتلخيص الكتابة للنشر والطباعة 1وأيضا
ترتيب حجم الصحيفة

2

أما في اللغة العربية فقد ورد في لسان العرب ماده حر بمعني أعتق ومنها
تحرير الولد  ،اي أن يفرد لطاعه اللة عز وجل وخدمه المسجد قال تعالي علي لسان
مرة عمران (إني نذرت مافي بطني محررفتقبل مني ) إي أنها تفيد العتق والتخلص
إ أ
،وتحرير الكتابة بإقامة حروفها واصالح السقط.3
التحرير في االصطالح الصحفي  :نجده يختلف عن المعني اللغوي الذي يجانس بينهما
ويبين الكتابه حث هناك يكتسب معني أكثر شمولية من الكتابه التي تعتبر جزء من
العملية التحريريه وهو وفقا لرؤية الدكتور محمود ادهم ،التحرير الصحفي هو طريقه
الكتابة الفنيه التي تتيح للمحررالصحفي إستناد الي فكرمتميزومن خالل قيامه مسئوليات
وظيفية تسجل االحداث المهمة والحالية والمتجددة ونقل الوقائع والتفصيالت والصور
والمشاهد المرتبطة بها ،والتعريف بما أسفر البحث عنه وراء عللها وأسبابها الظاهرة
Oxford English reference, opeit, p.448.
 . 2محمود أدهم  ،األسس الفنية للتحرير الصحفي العام  ،القاهرة  ،مكتبة االنجلو المصرية 1989 ،م ـ ص .41
 . 3ابن منظور  ،لسان العرب  ،المحلد الرابع  ،بيروت ـ دار صادر للطباعة والنشر 2000 ،م  ،ص .45-41
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1

والخفيه وتقديم المعلومات والبيانات المفيدة وتثبيت الظواهر واالنشطه والمشكالت
المختلفة والمؤثره والقضايا والحلول ذات الجدارة والنفع وتناول مايستحق من تطوراتها
ونتائجها المتاحة والمتتابعه.
إنطالقا من صالح الفرد والمجتمع واالنسانية ووسيلة النشر والتعبيرعن ذلك كلة
تعبي اًر دقيقاً وموضوعياً في أغلب االحوال  ،عبارات قصيرة ومتماسكة بواسطة لغة سهلة
وجذابة وواضحة في شكل عمل فني صحفي مثل رساله إعالمية موجهه للقراء تكون
صالحه للطبع والنشر والتوزيع في الوقت المناسب علي صفحه أوصفحات جريدة أو
مجلة.1
وترى الباحثة ان هذا التعريف تناول كافه االشكال التحريرية ويرى أن يتم صياغة
هذه االشكال وفق أسلوب تعبيري سليم من حث اللغه والقواعد والصرف حتى يسهل
القراءة والفهم ويجذب االنظار ويحقق الهدف الذي ترجو الصحيفه تحقيقه من نشره كما
تري هذا التعريف يتفق مع تعريف الدكتور أبراهيم الذي يقول فيه :إن التحرر الصحفي
هو فن تحويل الوقائع واالحداث كما شاهدها وعاينها الصحفي أواستقائها من مصادر
مختلفة الي كلمات مقروءة في قوالب فنية تتخذ أشكال متعددة تحقق في النهاية وظائف
الصحافة المختلفة من معرفة وتوجيه وتسلية وترفيه هوأيضا العملية اليومية او
االسبوعيه حسب دوريه االصدار والتي يقوم فيها المحررالصحفى بالصياغه أو المعالجه
بمضمون المادة الصحفية أو المعلومات التى جمعها من المصادر المختلفه في االشكال
والقوالب الصحفية المناسبة المتعارف عليها كقوالب فنية تحريرية للجريدة أو المقال ثم
المراجعه الدقيقة ،واعاده الصياغة.2

 .1محمود أدهم األسس الفنية للتحرير الصحفي العام  ،ص  ، 17-16مرجع سابق .
 . 2إسماعيل إبراهيم  ،فن التحرير الصحفي  ،بين النظرية والتطبيق  ،الطبعة الثانية  ،القاهرة  ،دار الفجر  ،للنشر والتوزيع 2000 ،م  ،ص 5
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(تخلص الباحثه من هذه التعاريف إلي أن التحرير الصحفي بصوره عامه هو تحويل
الوقائع واالحداث والمعلومات واالراء التي جمعها من مصادر مختلفة إلي كلمات مقروءة
في قوالب تحريريه .سواء أخبار أو تحقيقات أومقاالت ....الخ مع مراجعة هذه المادة
لمعرفه صالحيتها للنشر واللغه التي صيغت ومدي صالحيتها للنشر.
واللغة التي صيغت ومدي تماشيها مع سياسه الصحيفة التحريرية والمساحة
المخصصة وكل ذلك لتحقيق أهداف الصحيفة سواء عامة أومن معرفه وتثقيف وتسلية
وترفيه وغيرها  ،أو أهداف خاصة من جذب القراء وتحقيق شهرة وخدمة وأغراض معينة
وبذلك يكون تحررالخبر هو عملية صياغته بعد جمعه من مصادره المختلفة وذلك
باسلوب ولغه وقالب إخباري مناسب مع مراجعته للتاكد من عدم معارضته للقوانين التي
تحكم قواعد نشره من عادات وتقاليد وسياسه محددة والسياسة التحريرية وذلك لتحقيق
االهداف التي تسعي الصحيفة لتحقيقها من وراء نشر هذا الخبر .
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المبحث االول
مفاهيم التحرير الصحفي
تعريف التحرير الصحفي بمفهوم اتصالي:
هوعملية إتصال جماهيرية متكامله االطراف ومستمرة يقوم فيها القائم باالتصال أو
المرسل وهو المحرر الصحفي بجمع المعلومات الصحفية ومعالجتها وصياغتها كرساله
أومضمون أومحتوي صحفي معين سياسي أو إقتصادي أورياضي أونص صحفي في
شكل قالب صحفي مناسب قد يكون حدث أو خب ار أومقاالً ثم يرسل ويبث هذه الرساله
أوالمضمون الصحفي من خالل وسيله إتصال جمااهريه هي الصحيفه جريدة كانت أو
مجلة الي المستقبل أوالجمهورالقارئ للصحيفة لتحقيق األهداف التي تسعي الصحيفة
ألجل تحقيقها كوسيله إتصال جماهرية والمرتبطه بسياستها التحريريه كاالعالم أو
التفسير أو التركيز عل محور اجتماعي او اقتصادي سياسي معين بقيه المساهمه في
تتشكيل الراي العام في اسلوب اتجاه معين

1

التحرر الصحفي بمفهومه الصحفي :
يعتبر خطوه من خطوات اصدار الصحيفه وهو العمليه اليوميه او االسبوعيه
حسب دورية االصدار والتي يقوم فيها المحررالصحفي بالصياغه الفنيه والكتابة الصحفية
او المعالجه لمضمون الماده الصحفيه أو المعلومات التي جمعها من المصادرالمختلفه
في االشكال او القوالب الصحفية المناسبة والمتعارف
للجريدة

عليها كقوالب فنيه تحريريه

او المقال ومن ثم المراجعه الدقيقه واعادة الصياغة لها وعملية التحرير

الصحفي كعمله صحفيه فنية وكخطوه من خطوات اصدار الصحيفة تبدا فور عمليه
الكتابة الصحفية فالمحرر يكتب المادة في الشكل الذي اختاره بنفسه وقد يكتبه المحرر
 . 1محمود علم الدين  ،ليليى عبد المجيد  ،فن التحرير الصحفي  ،دار الحكيم للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،ص . 3 ،
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ويراجعه المحررالمسؤول اي يحرر ماكتبه وقد تبدا العمليه وتنتهي مع المحررالذي يقوم
بالعمليتين الكتابة والتحرير.1

التحرير الصحفي بمفهومه اللغوي واالسلوبي :
كعمليه فنيه كتابية هو احد فنون الكتابه النثرية الواقعية وهو تحويل الوقائع
واالحداث واالراء والخبرات واالفكار والخبرات من إطار التصور الذهني والفكري الي لغه
مكتوبه مفهومه للقارئ العادي  ،والتحرير الصحفي أوفن الكتابة الصحفيه كفن كتابى
يختلف عن فن الكتابه العلمية حيث تعتمد االخيره علي المصطلحات العلمية أو الفنيه
المحددة الدقيقة التي قد اليفهمها إال أصحاب التخصص الدقيق  .كما تختلف عن
الكتابة االدبية علي الخال والبالغه اللفظية وتخاطب مشاعر المستقبل وتتوجه الي
قارئ يبحث عن متعة جمالية وفكرية.

بينما التحريرالصحفي كفن كتابي يعتمد علي االسلوب العلمي المتأدب أواللغة
الوسطي التي يسميها البعض لغه الصحيفه أواللغه االعالمية ذات االسلوب الصحفي أو
االعالمي ذات االشكال والقوالب الفنية المتميزة التي من خاللها يتم نقل المضمون
الصحفي.2
والتحرير الصحفي كفن كتابي هو نوع من النثروالنثر ثالثة انواع

العادي

والعلمي والفني والتحرير الصحفي كفن كتابي ينتمي الي نوع رابع من النثر اضافه
أساتذة الصحافة واالدب الي أنواع النثر التقليدية وهو النثر العلمي أو الصحفي وقد
أضيف هذا النثر وقد أضيف هذا النثروبرزبعد ظهورالصحافه في القرن التاسع عشر
وقالو أن هذا النثر يقف في منتصف الطريق بين النثر الفني ( لغه االدب) وبين النثر
.1محمود علم الدين وليلى عبد المجيد ،فن التحرير الصحفي ،ص , 3المرجع السابق ،
 . 2سيف الدين حسن العوض  ،مذكرة دراسية  ،دراسات في فن التحرير االلكتروني  ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا  ،كلية التكولوجيا
والتنمية البشرية  ،فبراير 2000 ،م  ،ص .4
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العادي (لغة التخاطب اليومي) وله من النثر العادي الفتة وسهولته وبساطته ومباشرتة
وشعبيته وله من النثر الفني خطة التفكير وخطة عزوبة التعبير .

والتحرير الصحفي من ناحية االسلوب هومظهرالقول الذي ينجم عن إختياروسائل التعبير
.وهذها الوسائل تحددها طبيعة ومقاصد الشخص المتكلم أوالكاتب .

والواقع الصحفي يقول أن هنالك أسلوباً صحفي معين له سماته ويتبع في عملية
التحرير الصحفي ويتبع هذا االسلوب من عدة محددات تتعلق بطبيعة الصحافة كوسيلة
إتصال من حيث حجم الصحيفة والمساحة المحددة ودوريتها ووظيفتها ؟.1

 . 1سيف الدين حسن العوض  ،دراسات في التحرير الصحفي االلكتروني ،ص ,5المرجع السابق .
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المبحث الثانى
وظيفه التحرير الصحفي وأهميته
للتحرير الصحفي وظيفة وأهميه ليست للصحيفة أوالمجلة فقط بل تتعدي ذلك
القراء والمحرر وأطراف أخري حيث يعني ويهتم ويوثر وتمتد إنعكاساته وظواهره ونتائجه
الي أكثر من جانب والي أكثر طرق في مقدمتها.



القراء .



الصحيفة أو المجلة .



المحرر.



أطراف أُخرى.
اوالً:وظيفة التحرير وأهميته بالنسبة للقراء :

نجد أن الرسالة االعالمية التحريرية التي تحملها وسيلة النشر تهدف القارئ في
إي موقع يكون أو في إي عمل يقوم به داخل أو خارج الوطن أومن تجتذبهم مادة
الصحيفة بما يعني أن التحرير هو نسيج هذه الرسالة الموجهه الي القارئ .1
لذا البد للتحرير من ق أر تماماً كما هو الحال بالنسبة للصحيفة وللمخرج وللمحرر نفسه
ومن هنا نري أن :
 التحرير هوالذي يتيح وصول الرسالة االعالمية الي القراء وبدونه لن تكون هنالك
رسالة ولن يحدث إتصال وبالتالي اليتحقق دوره وال ولن تتحقق نتائجه بالنسبة
للقراء.
 التحريرهوالذي يحمل الرسالة االعالمية ويعمل علي توصيلها للقراء وبه تكتمل عملية
التوصيل الي القراء .
-1محمود ادهم,األسس الفنية للتجرير العام,,ص, 42مرجع سابق
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 البد للصورة الصحفية أن تسبقها كلمات تفسرها للقارئ ومالم يجد القارئ هذا التفسير
فانه يتحول الي صورة أو مادة ثانية .
 أيضا الماده االعالنية فان عين القاري تتجه بحثاً عن الرسالة التحريرية التي تحمل
في طياتها .
 يساعدالتحريرالقارئ في االختبار بين المواد المختلفة كما يساعد علي المواصلة
والمتابعة.1
 ينتج التحرير الجيد بوسائله وأساليبه المتعددة أن يختصرالمادة الصحفية من دون أن
تفقد مضمونها أو مدلولها أو جوهرها .
 أيضا يستطيع التحريرالجيد أن يضع أهم المعلومات والبيانات واالرقام والوثائق في
خدمة القارئ .
 أيضا يزيح التحرير الجيد  ،بادائة وأساليبه قيام صلة تعارف تحريرية كاملة .
 أيضا يسهم التحريرالجيد في تبسيط الحقائق للقارئ ويقرب مابين القراء والوقائع
ويشرح ويفسر ويغير االتجاهات واالراء والمواقف .
 يسهم التحرير الي حد كبير في غرس بذرة التفوق الفني والمجال للقارئ وربما يمتد
الحال الي العمل علي مساعدته علي معايشة االساليب الفنية التحريرية المختلفة مما
يودي الي رفع درجة الذوق العام .
 أيضا يستطيع أن يقدم فوائد نوعوية للقارئ المتعجل أوالذي اليتسع وقته وأحيانا
صحته لألستمرارفي القراءة وقتاً طويالً ،2وذلك من خالل أساليب تحرير العناوين
والمقدمات والتهابات والمختصران .

 .1محمود أدهم  ،األسس الفنية للتحرير العام  ، ،ص .43مرجع سابق
 .2المرجع السابق .44 ،

23

 والتحرير الجيد يساعد القارئ علي أن تستمد صلته بعدد صحيفة أومجلة باطول
وقت ممكن ويعمل علي إعطاء فرصه فرصة ذهنية ممنعة.
 والتحريرالجيد يعمل علي بذر بذور األخبار الجيدة وااليجابية الفعالة في صدور
القراء كما يعمل علي دعمها ومؤازنتها .
 التحرير الجيد يصدر يبرر الذي يدفعه القارئ يومياً في إي صحيفة .
 والتحريرالجيد في الصحيفة يعمل عن أن يحقق للقارئ الفوائد العديدة والمتنوعة التي
تتوجه بها الصحيفة عامه وتحرص علي تحقيقها.1

وظيفه التحرير واهميته بالنسبه لوسيله النشر :
وكما أسلفنا عن أهمية التحرير نتطرق هنا الي أهميته لوسيلة النشر تكمن أهميته
ووظيفته في انة يعطي للصحيفة مبرر وجودها وقيامها كجهاز نشر يصدر يوميا الدوريا
كما يسهم التحرير في االدالل واالشارة في الصحيفة ويجعل لها ذلك الطابع التي تعرف
به وسط غيرها كما يمثل مناخ صحي لتوزيع الصحيفة مما يعني توزيع أكثر عائد مادي
عالي يسهم في توظيف الخبر.
أن الفنية والتحريرية التي تسهم في نطوير ورفعة الصحيفه وتستطيع أن تقف في
وجه منافسها من الصحف والمجالت .أيضا من خالل تحرير التحرير الجيد تستطيع
الصحيفه أوالمجله إستقطاب ذوي الخبرة والكفاءة التي تستطيع ان تبرع في االساليب
المختلفة.
كما يساعد علي االحتفاظ بثقه القارئ في وسيلة النشر أيضا تستطيعان تقوم بالتغطيه
الكامله لالحداث .

1مجمود أدهم،أالسس الفنية للتحرير العام  ,ص . 45مرجع سابق.
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والتحرير الجيد والمعروف بأسسه وقواعدة يدعم ركنا هاما واساسيا من اركان
العمل الصحفي وهو العمل بروح الفريق المتعاون والمتكامل.1
.كما يكون هنالك حرصا من الصحيفة علي اللغه العربية وتقدي ار كامالً للقراء
ويساعد علي تسهيل النقل عن الصحيفة والترجمه ايضا أذن في النهاية أنه يودي الي
حسن تكوين وتدريب واعداد الكوادر التحريرية تلك التي تتأثر بالتحرير الجيد.
ثالثا :وظيفة التحرير وأهميتة بالنسبة الي للمحرر :
يعتبر المحرر الصحفي هو مفتاح العمل الصحفي لذا نري أن مايقدمه التحرير للمحرر
الصحفي يتمثل في :

 التحرير الجيد واالستم اررية فيه من جانب المحرر يلفت انظار القارئ اليه.
 يرفع من قدرة المحررين زمالئه ويزيد من ثقة رصيد صحيفتة
 يدل التحريرعلي شخصية وسيلة النشرفانه يدل كذلك علي شخصية المحررويعرف
به وباالشكال وبإألنماط التحريرية التي يجيد إستخدامها .
 التحريرالجيد بما يتضمنه من جوانب التغطيه وتنوع المادة وتعدد المصادر يتيح
للمحرر المتحرك الموهوب فرص تدعيم وتاكيد ثقافته وزيادة معلوماته ومضاعفة
مصادره .
 التحريرالجيد يمثل العمل الختامي أواللمسة االخيره التي يتوج بها جهد المندوب.
 والتحريرالجيد يعني باإلضافة الي ذلك وأبراز ما يتمتع به كل محرر من قدرات
(تقنية).2

 .1عبد الفتاح عبد النبي  ،سيسولوجيا الخبر الصحفي  ،القاهرة  ،العربي للنشر والتوزيع 1989 ،م  ،ص .117
 . 2ليلى عبد المجيد  ،محمود عليم الدين  ،فن التحرير الصحفي والمجالت والجرائد  ،دار الفجر للطباعة  ،الطبعة األولى  ،دار الفكر
العربي للنشر  ،القاهرة 1998 ،م  ،ص 158.
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رابعا:إضافات وجوانب اخري:
تاكيداً اليجابية الوظيفه التنحريرية وفعاليتها في مؤازرة ودعم الجهاز الصحفي ككل
ودور التحريرعلما وفنا ولغة وأسلوبا نقول أنها ليست هي الوحيدة التي تغطيها بل تمتد
من جوانب أخري  ،حيث االتى:

1

 يفيد ويقدم بعض الجوانب الهامة االخري التي تدعم العمل الصحفي مما توفر مزيد
من فرص النجاح .

 أيضا يعطي لكل قسم من أقسام الصحيفة طابعه .
 أيضا تحقيق واشاعة قدرمن التوافق واالنسجام الهارموني .
 مما يستطيع التحرير الجيد أن يقدمه بواسطه المحرر للزميل المترجم أوالمحرر
المترجم الذي اليجيد التحرير الصحفي مما يهدد بان تضيع جهود سدي دون تدخل
المحرر.

-1عبد الفتاح عبد النبى ,سيسيولوجيا الخبر الصحفى,ص,118مرجع سابق
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المبحث الثالث
خطوات التحرير الصحفي
يعتبر التحريرالصحفي جزء من نظام اإلصدار وله خطوته وخططه التمهيديه قبل
االصدار كما أنه يشكل نظاما مستقال فرعيا داخل النظام العام إلصدار الصحيفة.
لذا البد من خطوات إلصدار صحيفة (جريدة أومجلة) قبل اإلصدار هي :
 دراسة الجمهور ومعرفة مدي إحتياجاته .
 تحديد الهدف من اإلصدار .
 رسم السياسة التحريرية .
 وضع التصميم اإلساسي للصحيفة .
 دراسة الصحف المنافسة .
 إختبارالنظام اإلنتاجي للصحيفة .
 إختبار الكادرالبشري المؤهل وتوزيعه علي األقسام المختلفة .
 الحصول علي ترخيص قانوني لالضرار .
 تدبير التمويل الالزم ووضع الميزانية وحساب التكاليف .
 اإلتصال بالمعلمين وحثهم علي في الصحيفة .
 وضع خريطة توضيحية للصحيفة تحدد خطوات السلطة والمسئوليات
 توفيرالمقروالتجهيزات التكنولوجية .
 االتفاق مع وكاالت األنباء ووكاالت الصوروالرسوم .
 إعداد الحملة االعالنية عبر الصحيفة وجدولتها .
 إصدار االعداد التجريبيه عدد من االصحيفة .1
 .1محمود علم الدين وليلى عبد المجيد ,فن التحرير الصحفى-المفاهيم والمتطلبات ,ص ,15مرجع سابق
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خطوات عدد من الصحيفة :
فيما سبق أورد الباحث خطوات إصدار الصحيفة وهنا يستعرض خطوات إصدار عدد
من الصحيفة أو(المجلة).
 تقويم العدد الصادر .
 التخطيط للعدد التالي .
 جمع المادة الصحفية المكتوبة والمصورة .
 تجهيز المواد المصورة (الرسوم اليديوية) المناسبة بواسطة الفنانين والصور
الفتوغرافية .
 تقويم المادة المجموعة ومراجعتها واستكمالها ميدانياُ.
 إستكمال المادة من قسم المعلومات .

 كتابة المادة الصحفية في موضوعات وأخبار ومراجعتها وتحريرها .
 طلب االعالنات الصحفية وتحريرها واخراجها ومن ثم إرسالها الي قسم االخراج
االخراج الصحفي .
 إرسال المواد المكتوبة والقسم الجمع وتصحيحها ومراجعة .
 إرسال المواد المصورة الي التصوير
 التوضيب والمونتاج .
 المراجعة لعملية التوضيب والمونتاج
 التجهيز للصفحات (التوضيب تجهيز اللوحات )
 الطباعة
 التوزيع
 التقويم.1
 .1سيف الدين حسن العوض,دراسات فى التحرير الصحفى وااللكترونى,ص,27مرجع سابق
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خطوات التحرير الصحفي :
جزء من خطوات إصدار الصحيفة التي

تعتبر خطوات التحرير الصحفي
أوردناها في السابق.

تختلف خطوات تحريرالنص الصحفي باختالف طبيعة النقل فقد يكون نص
إخباري  ،وقد يكون حديث ،تحقيق ،مقال .

خطوات تحرير النص االخباري :
 التخطيط لتغطية الخبر (المتوقع والمتابع ) أما المفاجئ فال يخطط له ويتم ذلك من
خالل تحديد محاور أكبر ونقاطه الرئيسية .
 جمع المعلومات المتعلقة بالخبر من المصادر المختلفة .
 التقاط الصور الفتوغرافية المناسبة للخبر بواسطة المحرر أوالمصور الصحفي.
 مراجعة المادة الصحفية المكتوبه والمصورة واستكمالها .
 تقيم المادة الصحفية المكتوبة والمصورة وصالحيتها للنشر.
 تجهيزالرسوم والصورالمصاحبة للموضوعات .
 أختبار البناء الفني للنص الصحفي إي تحدي شكل المادة
 التحرير النهائي للنص الصحفي .
 المراجعة النهائية للنص الصحفي
 التقييم النهائي وتحديد أولويات النشر.1

 . 1عبد العزيز شرف  ،األساليب الفنية للتحرير الصحفي العام  ،القاهرة  ،دار قا للنشر والتوزيع 2000 ،م  ،ص .55
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المبحث الرابع
المتطلبات االساسية لفن التحرير
هنالك عدة متطلبات ومتغيرات تتحكم وتؤثر في عملية التحرير الصحفي بشكل
عام وعلي تحرير الخبر الصحفي علي وجه الخصوص حيث أن عملية اتخاذ القرار
التحريري لم يعد يتم من خالل ق اررات شخصية للمحرأرو من وجهه نظره أو تفرضه
معاييرو قيم عملية وعلمية تسهل عملية انتقاء
أ
اللحظة إنما أصبح يعتمد علي عدة
وتحرير الخبر في بناء محكم ومعروف ومالوف لهم ولجمهورصحيفتهم وهذه العوامل هي
:

السياسة التحريرية للصحيفة :
وهي مجموع

المبادئ والقواعد والخطوط العريضة التي تتحكم في االسلوب

والطريقه التي يقدم بها المضمون الصحفي وذلك من خالل االجابة عن السؤالين مـاذا
تنشر ؟وكيف تنشر؟والسياسة التحريرية غالبا م تضمهم

من خالل ما تقدمه

الصحيفة.1ومن ماتمتنع عن نشره ويجب االلتزام من قبل المحررين حتي وأن كانت
تتعارض مع إتجاهاتهم.2
وهذه السياسة تتأثر بعدد من العوامل وهي:
أ .أيدلوجيه الصحيفة :
ويقصد بها نظام االفكار والمبادئ التي تؤمن بها الصحيفة وتعبر عنها وتمثلها مثل أن
تكون ممثله لحزب أو فكره أو هي من الصحف المحافظة أو صحف االثارة.

 .1ليلىعبد الم جيد ومحمودعلم الدين,فن التحرير الصحفى للجرائد والمجالت,ص,43-22مرجع سايق
 . 2جيهان رشتي  ،األسس العلمية للنظريات واإلعالم  ،دار الفكر العربي للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة األولى1975 ،م  ،ص .33
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ب .ظروف العمل الصحفي وطبيعته :

حيث نجد أن الصحف تختلف في توقيت إصدارها فهنالك اليومية وهنالك
االسبوعية وما الى ذلك وهي تؤثر في السياسة التحريرية فمثال الصحف اليومية تمتاز
أخبارها باالنية والسرعة أيضا من ظروف العمل الصحفي ظرف المساحه وضغط
الوقت وهي تؤثر في في السياسة التحريرية للخبر .
ج .الجوانب اإلقتصادية :

وتمثل المكانة الرئيسية بين جميع األحوال التي تؤثر علي سياسة التحرير والتي
تسعي لتحقيق جاذبية للصحيفة لرفع درجة التوزيع ويشكل االعالن فيها أحد المصادر
االساسية لتمويل الصحيفة بجانب المساعدات المالية المقدمة من الحكومة والتي قد ثؤثر
علي العملية التحريرية .
د .تكنولوجيا الصحافة :
وتلعب دو اًر هاما في عملية االصدار العام وخاصة الخبر الصحفي .1
هـ .الجهاز التحريري من رئيس التحرير

مديرالتحرير نواب رئيس التحرير ،رؤساء األقسام  ،المحررين ،المندوبين والتي
مهمتهم تغطية واستكمال ومراجعة وصياغة وتجهيز المواد الصحفية ويتوقف نجاح
الصحيفه علي الطريقة التي يدار بها هذا الجهاز ومدي التجانس والتوافق .
و .عملية وطبيعة حارس البوابة:

وتقوم فكرة حارس البوابة علي أن المادة الصحفية تمر حتى تصل الجمهورعلي
بوابات يتم فيها إتخاذ ق اررات بما يخرج وما يدخل وذلك بناءا علي معايير سياسية
أوقانونية أوأخالقية أو إجتماعية باإلضافة الي معايير خاصة بالصحيفة تسعي من
خاللها الى تحقيق هويتها وتريى أن هذا العامل اليؤثر علي السياسة التحريرية فحسب
 -1جيهان رشتى  ,األسس العلمية للنظريات واإلعالم المرجع السابق,ص35
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1

1وانما يؤثر علي عملية تحريرالخبر فهنالك الكثير من األخبار التي يتم إغفالها بواسطة
حراس البوابة الموجودين بالصحيفة والذين لهم قيم معينة بوجودها يتم نشر االخبار .
ز .جمهور الصحيفة :

ويمكن تحديد عالقة الجمهور بالسياسة التحريرية من خالل جانبين هما تحرير
الجمهور الفعلي الذي يق ار الصحيفة أوالجمهورالمستهدف الذي تخطط الصحيفة
الوصول اليه ومعرفة سماتة وخصائصه  ،أما الجانب الثاني فهو معرفة ماذا يريد
الجمهور وهل تحقق له السياسة التحريرية ذلك من خالل م تقدمه له .
وترى الباحثة أن جمهور الصحيفة من العوامل التي تؤثر في تحريرالخبر بإعتبار أنه
هو المستهلك الذي توجه اليه االخبار لذلك يجب أن تأخذ الرسالة اإلخبارية المقدمة
طبيعة الجمهور وخصائصة وذلك حتى يتم ضمان عملية اإلتصال ووصول الرسالة
للقاري بصورة ترضيه .
هـ.

فلسفة االعالم واالتصال في المجتمع :

وهى تؤثر على السياسة التحريرية وتضمن :

 الفلسفة العامة لالتصال في المجتمع أي مجموعة المعايير التي تحكم السلوك
االتصالي في المجتمع تبعاً لسمات المجتمع من دين و عادات وتقاليد وأعراف
وطبيعة الثقافة السائدة حيث تشكل ضغطا وقيداً واطا اًر تعمل السياسة التحريرية من
خالله. 2
 الضغوط أوالقيود المفروضة علي الصحف وحجم الحرية المتاح سواء كانت قيود
مباشرة أوغير مباشرة إي أن هذه النقطة متعلقة بالقيود التي توضع من قبل الجهات

1

. 2سيد بخيت  ،العمل الصحفي  ،دراسة سيكولوجية للصحفيين المصريين  ،مصر,الطبعة األولى  ،القاهرة  ،العربي للنشر والتوزيع ،
1998م  ،ص .153
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المسؤلة في الدولة عن العمل الصحفي مثل مجلس الصحافة والمطبوعات باإلضافة
الي الدستور الذي يدير البالد وقانون العقوبات فيها .
 معايير السلوك المهني ومواثيق وأخالقيات المهنة سواء كانت هذه المعايير إجبارية
تحمل بعض أشكال العقاب لمن يخالفون ماجاء بها من معايير السلوك المهني أو
ينتهكونها أوقد تكون إختيارية تقوم بإرادة ورغبة العاملين وذلك من خالل تنشئتهم
اإلجتماعية واتجاهاتهم وميولهم ومواثيق الشرف االعالمية حيث يلتزم بها الصحفيين
أثناء ممارستهم للعمل التحريري .
سمات قراءة الصحيفة :


ويتم التعرف علي سمات القراء من خالل عدة وسائل مثل تحرير بريد القراء ،
واتصاالتهم التلفونية واللقاءات المستمرة مع الجمهور وكذلك بحوث القرائية

أو

دراسات القراء أو بحوث قراء الصحف والذي تعد أكثر الوسائل دقةً في فهم وتحديد
سمات القراء وهي تحدد من يق أر الصحيفة وما سماته وما عاداتة في القراءة؟ وما
تقديراته ؟وما المواد التي فضلها ؟والتي ال يفضلها ورأيه ككل في الصحيفة ؟ وهذا
مطلب مهم وحيوي يفيد المحرر الصحفي ؟ توجيه األخبار باإلسلوب المناسب لقارئه
ويكون ذلك بإستمرار ألن الهدف إرضاء القارئ .

 -3اإلسلوب الصحفي المقرؤ:
ويتم ذلك من خالل إتباع قواعد اإلسلوب الصحفي بعامة وأسلوب تحريرالخبر بخاصة
وأيضاً توظيف بحوث المقروئية والتي تقيس مقرؤئية الخبر هنا  ،وتسعى للتعريف على
االشياء التي تجعل الخبرسهل القراءة والفهم واالستيعاب أو العكس في عملية التحرير
واللغة المستخدمة .

1

سيد بخيت ,العمل الصحفى دراسة سيكولوجية للصحفيين المصريين ص,120-188مرجع سابق
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 -4النظام الكفء للمعلومات الصحفية:
وتعتبرهي عصب العملية الصحفية والتربوية حيث أنها المادة الخام التي يسعى المحرر
الصحفي لجمعها واستكمالها ومراجعتها وتنفيذها وتنقيحها وصياغتها وعرضها على
المحرر ا لمسئول لكي يقرر صالحيتها للنشر والمعلومات والبيانات التي تمت معالجتها
لتحقيق هدف معين أي البيانات التي أصبح لها قيمة بعد أن تم تحليلها وتفسيرها  ،أو
تجميعها في شكل معني سواء كانت في شكل مجموعة المواد اإلعالمية والثقافية
كالقصاصات الصحفية والصور بمختلف أنواعها والنشرات والتقاريرواالحصاءات والمواد
السمعية والبصرية األخرى المنظمة المحفوظة بشكل يتيح ويسهل عملية إرجاعها .

 -5القيم الشخصية للفحص أو المحرر:
وتعد من بين المعايير المهمة في إنتقاء ونشر األخبار والمضمون الصحفي وهي ترتبط
بحراسة البوابة وهذه القيم ال تأتي من فراغ بل وليدة نظام إجتماعي ونقاش ومؤسسي
معين يحدد رؤية العاملين لكل الصحيفة ونجد أن الصحفيون يحددون دورهم في صناعة
الخبر حيث أن هنالك ثمة مداخل لهذه األدوار كاآلتي:

1

 دورالنقالين:وهو تقديم األخبار المجردة ونقل األحداث والوقائع بصورة متوازنة.
 دورالمعارض أوالخصم وهوالذي يقدم األخبارالتي تسلط االضواء على المشاكل التي
تعطى الصورة السلبية من أجل التغيير .
 دور المفسر أو المحقق وهو تقديم األخبار .
 شرحها وذلك لتوعية القراء وتبصيرهم .

ويرى الدكتورعبدالفتاح عبد النبي أن القيم الشخصية في ظل الظروف الخاصة
بالصناعة اإلعالمية تلعب دو اًر هاماً فيها إال أنه ال يمكن الغإ تأثيرها وان كانت هذه
التأثيرات تتفاوت من مجتمع آلخر ومن صحيفة ألخرى بل من صحفي آلخر.

اإلعالن:

 .1سيد بخيت  ،العمل الصحفى دراسة سيكولوجية للصحفيين المصريين,ص 120-118مرحع سابق.
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وهو يلعب دو اًر كبي اًر في توجيه العملية االخبارية بل وتحديد ما ينشر وما ال
ينشر من أخباروكيفية تشكيلها وتحديد المساحة التي تشغلها المادة اإلعالنية مقابل
التواجد اإلعالمي .
ونجد أنه كلما زاد اإلستقرار المادي للصحيفة كلما نجحت في مقاومة تأثير المعلن حيث
أصبح في كثير من األحيان يتغول على المساحة التحريرية .

35

الفصل الثانى

اشكال التحرير الصحفى
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الفصل الثاني

الميحث االول
النبأ أوالخبر :

األشكال الخبرية الخبر والتقرير

تمهيد :
األنباء واألخبار قديمه قدم البشر فحيثما يوجد االنسان توجد األخبارألنها تتصل
بحياته بمعني إنها موجوده طالما هنالك من يقول ومن يسمع .
وتعتبر االنباء واالخبارحجر االساس في بناء الصحافه قديما وحديثاُ وقد درج
كثير من الخاصه والعامه ووسائل االعالم إستخدام كلمتي (نبأ وخبر) مكان األخرمثل
نشرة األخبار "موجز أهم االنباء" في مختلف وسائل االعالم .ولكن أثبتت الدراسات أن
هنالك فرقا كبيربين النبأ والخبر حيث نجد أن النبأ خبر ذو فائده عظيمه يحصل به علم
أو غلبة الظن .
الخبرصطالحاً ولغة ماينقل عن الغير و ازد فيه أهل العربيه إحتماله للصدق
أ
أما
والكذب لذاته وأهل االصطالح يقولون أن الخبر أعم من النبأ.

1

الخبر كما ورد ذكره في القران :

ورد ذكر النبأ والخبر في عدد غير قليل من أيات القران الكريم ’على سبيل
المثال ال الحصرقال تعالى( :وكيف تصبر على ما لم تحط به خيرا) 2و قالى
تعالى(:عما يتساءلون عن النبأ العظيم) 3وقال تعالى(:ويوم يبعثهم اهلل جميعا فينبئهم بما
عملو) أشارت هذه األيات الي معاني ومواقف وأحداث يمكننا أن نستخدم منها نظره
 .1فاروق أبو زيد  ،فن الخبر الصحفى,ص 48-27
2اسورة الكهف االية 68
2

1سورة النبأ االية 1
_.1سورة المجادلة ااالية6
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متكامله للخبر حيث من معالم القرآن الكريم يمكن أن نستمد كل التعاريف والنظريات
فقط بالتدبر والتمعن حيث نجد في هذه االيات إختزال لمعاني كثيره .
وقد أجمعت كثير من المصادرعلي أن النبأ هو الخبر وأنهما كلمتان مترادفتان وأن
النبا هو الخبر االذي تتوفر له شروط ثالث:
 الفائده العظيمه لفئه من الفئات وهذا يشير الي االهميه..
 يحصل به علم

1

 أن يقدم معلومات كامله عن شي معين.

تعريف الخبر الصحفي :
الخبر هو أساس الصحافه ويعتبر بمثابه العمود الفقري للصحيفه حيث بدون
الخبراليمكن أن تجهز الفنون التحريريه مثــل الحديث و المقال والتقريروالتحقيق فهي تاتي
لتكون شارحة مفسره للخبر وفق طريقة محدودة.
هنالك تعريفات متعدده للخبر تختلف من عصر لعصر ومن مجتمع لمجتمع
وفيما يلي نورد بعض التعريفات في المجتمعات المختلفه :
اوال:المفهوم الليبرالي للخبر :

تعريف اللورد نورثكليف الذي نشره عام  1865والذي يقول فيه ( أن الخبر هو
االثارة والخروج عن المالوف  ،فعندما يعض كلب رجالً فليس هذا بخبر،ولكن عندما
يعض رجال كلبا فهذا هو الخبر.2
ونجد في تعريف اللورد نور ثكليف إثاره طرافة وغرابه في نفس الوقت.

 . .2فاروق أبو زيد  ،فن الخبر الصحفى,ص, 50مرجع سابق
 .3إسماعيل إبراهيم  ،فن التحرير الص حفي بين النظرية والتطبيق  ،دار الفجر للنشر والتوزيع 1998 ،م الطبعة االولى  ،ص .49
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أيضا من التعريفات الليبراليه للخبر تعريف (جوزيف بلوليترز) الذي يري أن الخبر
يوجدعندما توجد الجدة والتميز والدراما ،والرومانسيه واالثاره والتفرد وحب االستطالع
والطرافه والفكاهة ...
ويشترط أن تكون هذه األخبار صالحه ألن تدورحول االحاديث من القرأء.
ويعرفه "جيرالدجونسون  :بأنه" وصف أو تقرير حدث مهم للجمهور ،وهو مهم
بالنسبه للمخبر الصحفي نفسه فقيمته أكبر بالنسبه الصحفي نفسه فقيمته أكبر
بالنسبه للصحفي تحدد قابليه هذا الحدث للنشر .
أما تبكل ماكتيل فيقول أن الخبر هو جمع الحقائق عن األحداث الجاريه التي
تثير إهتمام القراء لكي يقبلو علي شراء صحيفة.1
ثانيا :المفهوم االشتراكي للخبر :

ويقوم المفهوم االشتراكي للخبرعلي أساس النظام الماركسي للصحافه والذي يعتبر
إمتداد لنظريه اإلعالم السلطوي اذا فالمفهوم الماركسي للخبر يعني التقاط أوجمع
األخبار وتنقيحها بما يتفق مع اداف الماركسيه ثم نشرها للشعب ،ألن الخبر وسيله من
وسائل تكوين الوعي االشتراكي أو الشيوعي وسالح فعال في الصراع االيدولوجي
ويحرص المفهوم االشتراكي للخبرعلي إستخدام الخبرفي الدعايه االيدلوجيه والسياسيه
وهذا من شانه أن يفقد الخبر دقته وموضوعيته.2
ثالـثا  :المفهوم العربي للخبر :

لعده تعريفات حيث أكد الدكتورعبد اللطيف حمزه أهميه الخبر في الصحافه
المعاصره ؛حيث ذكر (أن الخبر الصحفي ماده من أهم مواد الصحيفه النها تهم القراء
من جانب وتهم الصحيفه نفسها من جانب أخر فهي تعتبر مورد من موارد تمويل
الصحيفه.3
. 1عبد اللطيف حمزة  ،المدخل في فن التحرير الصحفي دار الفكر العربي  ،للطباعة والنشر  ،الطبعة األولى  ،ص .44
 . 2حسن عبد القادر  ،الصحافة كمصدر للتأريخ  ،مؤسسة األهرام للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية 1960،م  ،ص 22.
 3جالل الدين المحامصي  ،المندوب الصحفي  ،دار الطباعة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة األولى 1963 ،م  ،ص .23
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ويري الدكتور حسنين عبد القادر(أن الخبرهو كل حقيقه حاليه أوغير معرروفه
يهتم بها أكبر عدد من الناس ).
ويراه االستاذ جالل الدين المحامصي هو" كل خبريرى رئيس التحرير أو رئيس
قسم االخبار في جريدة ما أنه جدير بان يجمع ويطبع وينشر للناس على إعتبار أن
الخبر في مضمونه يضم أكبرمجموعه من الناس ويرون فيه إما فائده ذاتيه أوتوجيها
ألداء عمل أخر.1
أيضاً خ ليل صابان له تعريف للخبر يقول فيه " أن الخبر يجب أن يحوي شيئا
خارجا عن المألوف ليؤثر في الناس ويجب أن يتميز بالفائدة واألهميه والجدة والصدق

وتعرفه الدكتورة إجالل خليفه بأنه مايهم أكبر عدد من القراء معرفته ألسباب تختلف من
قارئ ألخر تبعا إلختالف تكوينه الشخصي والثقافي والفكري أو هو تقريرعن حدث لم
يكن معروفا عند الناس من قبل جميع مصادره موثوقاً بصحتها  ،علي أن يتناول كتابته
محررون متخصصون في العمل الصحفي.2
مفهوم الخبر في الدول الناميه :

الدول النامية كما هو معروف لدينا هي دول العالم الثالث التي ظهرت بعد
الحرب العالميه الثانيه كما نعلن أيضا أن الدول الناميه تشكل اليوم واقعا دوليا متمي اًز
عن العالم المتقدم من النواحي االجتماعية واالقتصاديه والسياسية ومن الطبيعي أن
من يصح للتطبيق في الدول المتقدمه ليس بالضروره أن ينفع للدول الناميه بسبب
إختالف مراحل التطوراالجتماعي وإلختالف الواقع االقتصادي والسياسي فأكثر الدول
النامية كما نعرف دول فقيره تشكو من قله الدخل وقله األستثمارات وقله اإلنتاج
باالضافه الي تخلف البنيان الثقافي في هذه المجتمعات لذا يطرح هذا الوضع مفهوم
 . 1خليل صابان  ،الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم  ،دار المعارف للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية 1967 ،م ـ ص .21
 , 2إجالل خليفة  ،اتجاهات  ،حديثة في فن التحرير الصحفي  ،مكتبة االنجلو المصرية  ،للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،الطبعة الثانية 1973،م ،
ص .104
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جديد للصحافه وبالتالي للخبر وباالضافه الي الحصول علي األخبار ونقلها وتفسيرها
يجب أن تنفرد الصحافه في البلدان الناميه والمساهمه في ترقيه المجتمع وتنميته
فالصحف في البلدان الناميه البد لها أن تهتم بعنصر اإلثاره والجدة والفائدة
أ ذن نستطيع أن نعرف الخبر في البلدان النامية وفقا للمعطيات السابقه أنه
تقرير يصف في دقه وموضوعيه حادثه أو واقعه أوفكره صحيحة تمس مصالح أكبرعدد
تثيرهتمامهم بقدرمتساهم في تنمية المجتمع وترقيته .1
من القراء وهي ا

1فاروق ابوزيد ,فن الخبر الصحفى ص,35مرجع سابق.
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عناصر الخبر الصحفي
يقصد بعناصر الخبر الصحفي تلك األركان التي تحدد جودته وصالحيته
للنشرفإذا فقد الخبر احد هذه العناصر او االركان قلت أهميته وأصبح نشره محل نظر
ومناقشه ونجد أن هنالك إختالفا في تحديد أركانه وعناصره سواء من حيث األهميه
أوالترتيب لكنها ضروريه لكي يكون الخبر متكامالً .
ومن هذه العناصر واالركان :
الجده أو الحاليه :

ويقصد بها أن يكون الخبرحديثا وكما نعلم أن األخبار سلعه يصيبها البواروال
يوجد قارئ يضيع وقته في أخبارقديمه
ولكن هنالك بعض األخبارالقديمه يمكن نشرها وتجد إقباالً كبي ار ،كتلك األخبار
التي لم تجد حظاً من النشر في وقتها خاصه التي بها معلومات قيمه .
ومن هذا النوع من األخبارما ذكره أسماعيل أبراهيم في كتابه حيث قال ما حدث لألسري
المصريين في حربي 56/1967م فبالرغم من أن هذا الحدث قديم جدا

1

( قتل األسري المصريين ) ولكنه عندما نشره في النصف الثاني من عام  1955أثار
ردود فعل متباينه وكان محل إهتمام الكثيرمن القراء نظ اٌر الن هذه الوقائع لم يكشف
عنها من قبل فهي قديمه جديدة .
أيضا هنالك أخبار قديمه يمكن إضافه عنصر جديد اليها مما يجعلها قابله للنشرمرة
أخري( فواقعه مثل قتل الصرب البرابره للمدنين البوسنين واقعه قديمه وقد سبق نشرها
إال أن إكشتاف مقبره جماعية للقتلي البوسنين أضاف عنصر جديد للخبر القديم ولم يفقد
عنصرالجده والحاليه )

2

_1فاروق ابوزيد,فن الخبر الصحفى,ص ,64مرجع سابق
 .2إسماعيل ابراهيم,فن التحريرالصحفى بين النظرية والتطبيق,ص,14مرجع سابق.
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 الفائده أو المصلحه الشخصيه :فكلما كان الخبر يهم القارئ أوفيه مصلحة شخصيه
لفئة معينة فانه يجد حظه من النشر واالهتمام من القراء .
 التوقيت :

 نجد أن عنصر التوقيت مهم جدا ويضيف أهميه كبرى للحدث فمثال إقامه معرض
للزي المدرسي يكون له أهميه إن نشر مع قرب بداية العام الدراسي
 الفخامه او العدد او الحجم :

الخبروالواقعه أوالحادثه التي يدورحولها الخبر بعدد كبير من
أ
 oيقصد بها إرتباط
الناس مثالً تدمير السيول لقريه بأكملها ووفاة أربعه أشخاص جراء حادث سير.
 التشويق :
 oالخبر المشوق يجعل القاري يتابع القراءه كأخبار الحروب والكوارث .
 الصراع :

 oالحياه أصالً قائمه علي الصراع من أجل العيش والبقاء واالنتخابات السياسية

 المنافسه :

 oالتنافس من سمات البشر وهو دافع للتطور ونجده بكثره في األخبار الرياضيه مما
يجعل الخبر جاذب للقراء .

 التوقع أو النتائج :

 تقاس أهميه الخبر بما يثيره عند القاري من توقعات .
 الغرابه او الطرافه :

 oوهو الخروج من المألوف كمثال ماقاله د/فاروق أبو زيد أن يعض الرجل كلبا
 الشهره :
 oاالسماء الكبيره واالماكن االثريه الكتابه عنها تثير القراء .

 .1فاروق ابوزيد,فن الخبر الصحفى,ص,37مرجع سابق
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 االهتمامات االنسانيه :

االخبار التي تمس العاطفه والجوانب االنسانيه تجد اهتماما من قبل القراء مثل خبر
الطفله ام شوايل التي رماها واالدها فى البئر وأنقذت بعد مرور اربعين يوما.1


االهميه

:

وذلك من خالل توفر كذا عنصر من عناصر الخبر كالشهره والصراع والضخامه.


االثاره :
ويقصد بها أن يكون الخبر جذابا يشد انتباه القراء

صفات الخبر

:

نجد أن من أهم الصفات التي يتصف بها الخبرهي الدقه والصدق والموضوعيه
ويقصد بالدقه أن ينقل المحرر الخبر بكل تفاصليه دون حذف ما يخل بسياق المعني
أما الموضوعيه فهي ضروريه في الخبر الصحفي والبد للمحرر أن يكتب بموضوعيه
بعيداً ومن دون أن يدلي بظالله علي الخب أروالصحيفه .
وهناك من يري الدقه ؛ الصحة ؛الموضوعيه وسياسه الصحيفه هي عناصر
اخرى من عناصر الخبر ولكننا نختلف حيث تفسير الدقة والصحة اوالهدف وسياسة
الصحيفة هى صفات للخبر حيث هنالك فرقاً واضحاً بين العنصر والصفه حيث أن
العناصرهي اإلجزاء المكونه للخبر بدونها اليصير الخبر خب اًر في حين أن الصفات
قد توجد أوال توجد في الخبر وان كان في عدم وجودها إقالل من قيمه الخبر .
والبد من مراعاه صفات الخبر عند النشر تماماً كمراعاتها لعناصر الخبر.

 . 1إمام إبراهيم إمام  ،دراسات في الفن الصحفي  ،مكتبة االنجلو المصرية  ،للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،ص  112ـ .121
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الصدق والصحة:
هذه الصفه تثير العديد من القضايا الخالفيه في الحياه الصحفيه حيث معظم
الصحف تسعي لتحقيق السبق الصحفي والذي يعرض الصحيفه أن تتنازل عن عنصر
الصدق وفي هذا الجانب االخر يضعف من مصداقيه الصحيفه.1
 الدقه :البد من تحري الدقه في الخبر من دون حذف يخل بصياغ الخبرمما يعطي
معني أخر أو تاثي اًر مخالفا للحقيقه .
 الموضوعيه  :ويقصد بها عدم التحريف للخبر بالحذف أواالضافه
 سياسه الصحيفه :أكثرالذين كتبواعن عناصر الخبر في المكتبة العربية يعتبرون
سياسه الصحيفه عنص اًر من عناصر الخبر وذلك علي أساس أنه يوجد خبر يتضمن
جميع عناصر الخبرأوعدداً كبي اًر منه ولكنه الينتشر في صحيفه معينه ألنه يتعارض
مع سياسه الصحيفه .2

 .1إجالل خليفة  ،اتجاهات حديثة في فن التحرير الصحفي  ،مكتبة األنجلو المصرية للطباعة والنشر  ،القاهرة ،ص .17
 . 2فاروق أبو زيد  ،فن الخبر الصحفي  ،دراسة مقارنة بين الخبر في الدول النامية والخبر في الصحف المحافظة والشعبية  ،والخبر في
الصحف والراديو والتلفزيون ،عالم الكتب  ،للطباعة والنشر  ،القاهرة 2008 ،م  ،ص .42
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مصادر الخبر الصحفي
يقصد بمصادر الخبر الصحفي األداه التي تحصل منها الصحيفه علي أخبارها
وقد يكون المصدر شخصيه رسميه أو أجنبيه زائره غير معروفه.
وقد يكون المصدر جهه مثل وكاالت األنباء أواالذاعات المحليه أو العالميه أونشره من
مؤسسه أو و ازرة.
الخبرن هناك مصدران رئيسيان
أ
نستطيع من خالل ما ذكرناه فيما يخص مصادر
لألخبار
االول :المصادر الذاتيه :

وهي التي تعتمد فيها الجريده علي هيئه تحريرها مثل المندوب والمراسل والصحفي
رسل الخارجي .
والم ا
الثاني :المصادر الخارجيه :

ويقصد بها تلك التي تعتمد عليها الصحيفه علي غيرها كما ذكرنا سابقا مثل
وكاالت االنباء واإلتفاقيات الخاصه واإلذاعات المحليه واإلجنبيه والصحف المحليه
واإلجنبيه والنشرات والوثائق وغير ذلك من المصادر المماثله ).1
مصادرخبار الصحيفه وبين مصادر أخبارالمندوب
أ
نجد أن هنالك فرقاً بين
الصحفي حيث إننا نجد ان للمندوب الصحفي نفسه مصادرخاصه لألخباروعلي هذا
االساس يمكن ،أن نالحظ وجود نوعين من المصا در .

 .1فاروق ابو زيد,فن الخبر الصحفى ,ص,149مرجع سابق

46

مصادر اخبارالصحيفه المندوب الصحفي :

وهي تضم كبارالشخصيات الرسميه والشعبيه والمحليه واالجنبيه ونجوم الحياه
االجتماعيه باالضافه الي الو ازرات والمؤسسات والهيئات العامه والخاصه والبيانات
والنشرات والخطب والموتمرات الصحفيه واللجان الرسميه والشعبيه والمهرجانات السياسيه
للالحزاب والحفالت العامه والخاصه والمناسبات القوميه والدينبه ومن هذه المصادر
مصادرساسية للخبر ومصادر ثانويه فاألساسيه هي التي
أ
نستطيع أن نجد أن هناك
يحصل منها المندوب الصحفي علي الخبر مباشره مثل كبار الشخصيات ونجوم
المجتمع والبيانات والنشرات والمؤتمرات الصحفيه أما المصادر الثانويه فهي تلك التي
الخبرويقدم له
أ
يحصل منها المندوب الصحفي علي مايساعده في الحصول علي
مؤشرات وارهاصات .1
ونجد أنه كلما زادت مصادر الصحيفه كلما قدمت خدمه إخباريه جيده حيث نستطيع
أن تلم بجوانب الخبر الواحد من مختلف الزوايا واالراء وتحصل في النهايه علي خبر
مستوفي كافئ مقنع للقراء.
تقويم الخبر ومذاهب نشره:

من المعلوم كما أوردت الباحثه في تعريفات الخبر ان عملية تعريف الخبر
الصحفى ليست بالعمليه السهله بل عمليه مركبه ومعقده فيستحيل وجود تعريف جامع
للخبر الصحفي يمكن أن تسيرعليه كل االنظمة اإلعالميه فتعريف الخبرالصحفي يختلف
من نظام سياسي واجتماعي ألخر وداخل النظام السياسي واالجتماعي يختلف من وسيله
الخري .

-1عبد اللطيف حمزة ,المدخل فى فن الثحرير الصحفى,ص,58مرجع سابق
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وأن عمليه تقويم الخبر وا ختياره وصالحيته للنشر في وسائل االعالم المختلفه كل
ذلك له إرتباط وثيق بتعريف الخبرفبدون تحديد لمعنى الخبر وتعريفه اليمكن تقويمه
،فعمليه تقويم الخبر متداخله

تدخل فيها األنظمه حيث يختلف تقويم الخبر في

المجتمعات الليبراليه عن المجتمعات الشموليه .1
وعمليه تقويم األخبار تقود الي الكيفيه التي ينشربها الخبر فالمذاهب في نشر الخبر
متباينه فمثال نجد صحيفه التسعي لإلثاره عبر طريقه حصولها علي الخبر والعبر
طريقه كتابتها واستخراج عناوينه ويهمها أن تثبت أوال من صدق ودقه الخبر وثانيا
إخراجه بطريقه هادئه رغم من يكون فيه من عناصرأثاره وصحيفه ثانيه تسعي الي
األثاره بكل ما تملك من وسائل فهي التتحري الخبر ومصداقيته وهمها أح ارزالسبق
الصحفي.
أضافه الي ذلك كتابة الخبر واخراجه بصوره صارخه تناسب الطريقه التي تم
الحصول عليها وصحيفه ثالثه تاخذ بأفضل من الصحيفتين السابقتين حيث تتتحري من
مصداقيه الخبر ودقته ثم تخرجه بصوره مشوقه وجذابه .
ومن خالل هذه االنواع الثالثه من الصحف يمكن تقسيم مذاهب نشر االخبار الي
االنواع االتيه-:
 المذهب المحافظ.
 oمذهب االثاره .
 oالمذهب الوسط بين المحافظ واالثاره .

1فاروق ابوزيد,فن الخبر الصحفى ,ص,149مرجع سابق
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المذهب المحافظ :

هذا المذهب يناسب تعريف الخبر الموضوعي بمعني أن الخبر البد أن يفيد
الجمهور ويعلي من شأن الصالح العام وتنظهر جليا فيه الموضوعيه والدقه والصدق
لكن غالبيه الصحف مملوكه للدوله أوتجد دعم من الدوله .
مذهب االثاره :

ففي هذا المذهب نجده يناسباً االمعيارالمهني في تعريف الخبرهو الذي يجعل من
رئيس التحرير والقائمين علي أمرالصحيفه مسئولون عن تحديد الهدف من النشر والذي
هو كسب القراء عبر األخبار التي تخاطب القراء وبما أن الدافع وراء األخبار الربح
نجد ذلك يؤثرعلي تغطيه االخبار وكيفيه كتابتها واخراجها ويعني ذلك أن المذهب تتحكم
فيه عوامل سياسيه ومهنيه وأيدلوجيه .
المذهب الوسط :

وهذا المذهب يمثل تيار العقالنيه بالنسب لمذهب (اإلثاره) ويمثل تيار (الحيويه )وفي
هذا المذهب يحتم ظهور قيمه إخباريه جديده غير المعروفه في المذهبين السابقين
حيث تلبى رغبات القراء

1

1عيد اللطيف حمزة ,المدخل فى فن التحرير الصحفى ,ص,198مرجع سابق
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أقسام الخبر الصحفي
رئيسين:

تنقسم االخبار الصحفيه من الناحيه التحريريه الي نوعين
النوع االول :

خبركتشاف تورط
الخبر البسيط وهو خبر يقوم علي وصف واقعه واحده مثال لذلك ا
أ حد الحركات المسلحه والمعارضة في السودان في الصراع الدائر في دوله الجنوب
الوليده حيث يتضمن الخبر رغم أهميته وتعدد تفاصيله فهو حدث واحد هو تورط أحد
الحركات المعارضه والمسلحه في السودان للصراع الدائر في دوله جنوب السودان .
النوع الثاني :

وهوالذي يقوم علي وصف عدد من الوقائع والربط بينها كما ورد فى خبرعن تطور
االزمه بين إيران وأمريكا حيث يقوم الخبرعلى وصف ثمانية وقائع

حيث يربط بينهم

فى الخير يتضمن الوقائع التالية:
بيان الطالب عن الرهائن

المحتجزين وأيضا مناشدة الرئيس االيرانى ووزير البترول

،المصادر الرسميه في طهران.وزير الخارجيه االلماني المصادر الرسميه في إيران كل هذه
1

تدور حول موضوع أوخبر االزمه بين إيران والواليات المتحده االمريكيه .

نحن نجد من خالل تحليلنا للبناء الفني لكل من الخبر البسيط والخبرالمركب يكشف أن
كل منهما ينقسم الي ثالثه أشكال فنيه وهي :
 الخبر القائم علي سرد االحداث .
 الخبر القائم علي سرد تصريحات .
 الخبر القائم علي سرد معلومات.
القوالب الفنيه لكتابه الخبر :

 .1سيد محمد حسنين ،بحوث اإلعالم  ،الناشر عالم الكتب  ،القاهرة 1999 ،م  ،ص .206
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توجد ثالثه قوالب فنيه لكتابه الخبر وهي :
اوالً الهرم المقلوب :

ويقوم هذا القالب علي أساس تشبيه البناء الفني للخبر الصحفي بالبناء المعماري
ونجد أن الخبر هنا ينقسم الي جزئين في هذا البناء قمه الهرم وجسم الهرم نجد أن أهم
جزء في الخبر نجده في قاعده الهرم المقلوب أما بقيه التفاصيل فتوجد في جسم الخبر
فنتزحزح إال ان نصل الي ان نصل الي االقل اهميه نجده في قمه الهرم المقلوب .
مميزات الهرم المقلوب :

 سهوله إختصار االجزاء غير الهامه في الخبر اذا إقتضت الضروره .
 سهوله إختيار عنوان الخبرمن المقدمة فهى تضم اهم مافى الخبر
 تنقل فحوي الخبر للقارئ بسهوله ويعتبر هذا القالب الهرم المقلوب أنسب القوالب
الفنيه لكتابه االخبار النواعها المختلفه.

1

ثانيا  :قالب الهرم المقلوب المتدرح:

ويقوم هذا القالب على التدرج في سرد معلومات الخبر بحيث يتضمن مقدمه تضم
أ هم تصريح في الخبر ثم يضم جسم الخبر فقرات متعدده بشرح ويلخص كل منها
جانبا من جوانب الخبر ويبين كل فقره وأخري يذكر معني لمصدر الخبر وهذا القالب
اصلح القوالب الفنية فى كتابة االخبار القائمة على سرد التصريحات كما يحدث فى
المؤتمرات

الصحفيه

او

الخطط

او

االحتفاالت

-1فاروق ابوزيد,فن الخبر الصحفى,ص,152مرجع سابق
 2اسماعيل ابراهيم,فن التحرير الصحفى بين النظرية والتطبيق,ص,78مرجع سابق

51

العامة

او

البيانات

السياسيه.

2

1
2

ثالثا :قالب الهرم المعتدل :

وفي هذا القالب يصبح وضع الهرم طبيعيا حيث تكون قاعدته من االسفل وفي
هذه الحاالت التضم المقدمه أهم مافي الخبر وانما تكون مجرد تمهيد ثم ياتي جسم
الخبر ليضم معلومات أكثر أهميه وفي الخاتمه أوأسفل القاعده تاتي المعلومات االهم
واليستخدم هذا القالب اإل في األخبار المتعلقه بالقصص االنسانيه أو القصص العاطفيه
و الجرائم والحوادث المثيره .

مقدمة الخبر -:
عند كتابه الخبر البد أن يضع المحرر في إعتباره الطبيعه المتعجله للقارئ ولذلك
يجب أن يذكر في مقدمته اهم المعلومات التي يريد أن يوضحها للقارئ وحتي يتحقق
ذلك البد من عده أمور:

1

 أن تشد المقدمه انتباه القارئ .
 أن تفتح شهيه القاري لمتابعه القراءه.
 أن تكون معلوماتها غير مزدوجه .
 أن تختصر علي ذكر وقائع خاصه
 أن تاتي المقدمة مليئه بالحركه والصراع .
 أن تكون المقدمه مركزه ومختصره .
 أن تجيب علي االسئله السته من ،ماذا،متي ،اين ،كيف،ولماذا .

هنالك عدة أنواع من المقدمات منها مقدمه التلخيص التي تلخص أهم مافي الخبر
وأيضا مقدمه اإلقتباس وهي التي تركزعلي أهم تصريح المصدروأيضا المقدمه القنبله ا
تحدث صدمه للقارئ وهي أكثر األنواع إستخداما هنالك أنواع أخري من المقدمات مثل
1فاروق ابو زيد ,فن الخبر الصحفى ,ص 72مرجع سابق
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مقدمه المجاز وهي التي تستخدم كلمات مجازيه ومقدمه المثل أوالحكمه وهي التي تعتمد
علي ذكر حكمه أو مثل يعبر عن مضمون الخبر  ،ومقدمه الغرابه أو الطرافه وهي
التي تعتمد علي إبراز الطريف والغريب في الخبر ومقدمه الوصف ومقدمه السؤال
والحوار والتناقض .
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المبحث الثانى
اشكال المادة الصحفية االستقصائية
أ /الحديث الصحفي .
ب /التحقيق الصحفي .
اوالً الحديث الصحفي :
وهو فن يقوم علي الحوار بين الصحفي وشخصية من الشخصيات وهو حوار
يستهدف الحصول علي معلومات واخبار جديدة وقد يجرية محرر وهو االمرالغالب في
االحاديث الصحفية وقد يجرية عدة محررين كما هو في المؤتمرات الصحفية :

أنواع الحديث الصحفي من حيث اهدافه ووظائفه :

 حديث المعلومات واألخباروهويستهدف بالدرجة االولي الحصول علي أخبار
ومعلومات وبيانات جديدة عن وقائع أوأحداث أوسياسات وهو يختلف عن الخبر
الصحفي فهو اليقدم لنا ماذا حدث فقط بل يضيف لماذا حدث ؟

 حديث الرأى :

وهو حديث يستهدف بالدرجة االولي إستعراض وجهه نظر شخصية مافي قضية
أو معينة تهم القراء .
 حديث التسلية واالمتاع أو حديث الشخصية :

وهو يستهدف البحث في حياة الشخص الذي يجري معه الحديث :نشأته وتاريخ
حياته وأبراز الجوانب في شخصيته حيث تكون الشخصية التي يجري معها
الحديث هي موضوع الحديث نفسه

1

أشكال الحديث الصحفي :
للحدث الصحفي سواء كان حديث خبري أوحديث رأي شخصية ياخذ أشكال متعددة
لعل أبرزها ثالثة أشكال صار لكل منها مالمحه المتميزة وهي :
1سيف الدين العوض ,مذكرة دراسيه فى التحرير الصحفى وااللكترونى,ص 31مرجع سابق
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1

 الحديث المباشر .
 الحديث التلفزيوني
 المؤتمر الصحفي

1

خطوات كتابة وتحرير الحديث الصحفي

:

اوالً :التمهيد لكتابة الحديث الصحفي وذلك بأن يراعي المحرر االعتبارات االتية :
أ/

أن يراجع بعناية نص الحديث الصحفي وذلك إلستيعاب المعلومات الواردة
وللتاكد من أنه حصل إجابات وافية عن جميع االسئلة .

ب/

من الضروري أن يقيم المحرر جميع المعلومات والبيانات الخلفية للحديث للتاكد
من كفايتها لتغطية موضوع الحديث .

ج/

ضرورة إستكمال الحديث لجميع عناصره المساعدة مثل الرسوم أو االحصاءات
والجداول والوثائق .

ثانيا :القوالب الفنيه للحديث الصحفي:
للحديث الصحفي عدة قوالب فنية وهي :

قالب الهرم المقلوب

:

وهو نفس الشكل الذي يكتب به األخبار حيث يتكون من مقدمة وجسم فقط  ،في
المقدمة تاتي أهم االخبار والمعلومات واالراء في الحديث ثم يحتوي الجسم علي
التفصيالت ويتالءم هذا القالب مع األحاديث االخباري وأحاديث الراي ويوضح الشكل
التالي في بنا قالب الهرم المقلوب في كتابة الحديث الصحفي .

1سيف الدين حسن العوض,دراسات فى التحرير الصحفى وااللكترونى,ص ,32مرجع سابق
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الهرم المقلوب

1

أهم األخبار وأهم المعلومات
واألراء
نص الحديث
 .1التفاصيل األكثر أهمية .
 .2التفاصيل المهمة .
 .3التفاصيل األقل أهمية

مقدمة الحديث الصحفي

جسم الحديث الصحفي

قالب الهرم المقلوب

 1إسماعيل إبراهيم,فن التحرير بين النظرية والتطبيق ,دار الفجر ,للنشر والتوزيع ,الطبعة االولى ,مصر.بس751
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ويرى الدكتور فاروق ابو زيد للهرم المقلوب مميزات أهمها.1
فائدة إخراجية حيث يسهل إختصارأي جزء من تفاصيل المقدمة بإعتبارها ذكرت في
المقدمة مما يتيح المساحة أمام ظهور بعض األخبار الهامة التي تصل في الصحيفة
متأخرة .
سهولة إختيار العنوان من المقدمة بإعتبارها تلخص أهم ما فيه.
 تنقل فحوى أكبر للقارئ سهولة وتعطيه الفرصة في أن يستغنى أو يختار إي
تفاصيل يريدهـا ويرى الدكتورسليمان صالح أن لهذ الغالب سلبيات لعل أهمها. 2
 يؤدي إلى تكريس عادات سيئة عند القراء وحتى اإلكتفاء بقراءة العناوين و المقدمة
أو جزء من مما يحصل على جزء قليل من الحقائق.
 يؤدي الى بعض أطراف الصراع في الخبر وذلك ألن القارئ قد يتعرف على وجه
نظر  ،طرق معين جاءت في المقدمة دون وجهة النظر األخرى.
 يؤدي هذا في الغالب الى عملية تنشيط التغطية اإلخبارية لمعظم األحداث العالمية
ويحدد كم ونوعية المعرفة التي يتلقاهـا القراء.
 وعموماً نجد أن على المحرر الذي يقوم بالكتابة ؟؟ أن يراعى اإلعتبارات التالية:

 أن تكون فقرات الخبر قصيرة سواء في المقدمة أو التفاصيـل و ذلك توفي اًر للوقت و
الجهد.
 ترتيب الوقائع والمعلومات حسب أهميتها عن طريق األهم فالمهم
 أن تكون كل فقرة موضوع أو واقعة محددة ويراعى عدم الخلط فال تحول دون
وضوح الفكرة.

 .1فا روق أبو زيد  ،فن الخبر الصحفي  ،الطبعةة الرابعة  ،القاهرة  ،عالم الكتب للطباعة والنشر 1998 ، ،م  ،ص .152
 . 2سليمان صالح  ،صناعة األخبار في العالم المعاصر  ،الطبعة الثانية  ،القاهرة  ،دار النشر للجامعات 1998 ،م  ،ص .135
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 الحرص على ربط الخبر بعضه ببعض ليكون له سياق واحد متسلسل تؤدي كل فقرة
الى

تؤديهـا.

 /2قالب الهرم المقلوب المتدرج :
يقوم هذا القالب الفني للحديث الصحفي على أساس تشبيه البناء الفني للحديث
الصحفي بالبناء المعماري للهرم المقلوب المتدرج حيث يأخذ شكل المستطيالت المتدرجة
على شكل هرم مقلوب.

1

وهذا القالب الفني مثل القالب السابق فهو يتكون من جزئين مقدمة الحديث ثم
جسم الحديث تحتوي المقدمة على أهم األخبار واألراء التي يتضمنها الحديث  ،أما
الجسم فيكتب على شكل فقرات متعددة تلخص كل فقرة واألخرى إقتباس من كالم
المتحدث يدلل على الفقرة

السابقة.

.1اسماعيل ايراهم ,فن التحرير الصحفى بين النظرية والتطبيق ,مرجع سابق.77
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الشكل التالي يوضح الهرم المقلوب المتدرج.
أبرز األخبار وأبرز األراء

1

المقدمة

أقوال مقتبسة
تلخيص

الجسم

أقوال مقتبسة
تلخيص
أقوال
تلخيص

 1اسماعيل ابراهيم ’فن التحرير بين النظريه والمطيق,ص,78مرجع سابق
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ا

قالب الهرم المعتدل :
و يتكون الحوارفي هذا القالب من ثالثة أجزاء :
 مقدمة الحديث .

 جسم الحديث
 فاتحة الحديث
نجد المقدمة تهيئة القارئ أما الجسم فيتضمن تفاصيل الحوار ونصه مرتباً حسب
االهمية أما الخاتمة فهي تمثل قاعدة الهرم المعتدل و بها يستطيع المحررتقييم الحديث
وقد تحتوي عى إنطباعات المحررعلى شخصية الصيف.
يوضح الشكل التالي البناء الفني للحديث الصحفي على قاعدة الهرم المعتدل.

 1اسماعيل ابراهيم  ,فن التحرير بين النظرية والتطبيق ,ص ,79مرجع سابق
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1

قالب الهرم المعتدل

يوضح الشكل التالي البناء الفني للحديث الصحفي المبني على قاعدة الهرم المعتدل

اإلشارة إلى الموضوع

1

مقدمة الحديث

وصف المتحدث

وصف مكان اللقاء
تصوير اللقاء

نص الحديث

جسم الحديث

تفاصيل أقل أهمية
تفاصيل مهمة
تفاصيل أكثر أهمية
تلخيص ألهم األخبار واآلراء
تقييم المحرر لتصريحات المتحدث
انطباعات المحرر عن شخصية المتحدث

 1اسماعيل ابراهيم فمن التحرير بين النظرية والتطبيق,ص , 85مرجع سابق
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خاتمة الحديث

قالب الهرم المعتدل المتدرج :

يتكون الحديث الصحفي في هذا القالب من ثالثة أجزاء مقدمة و جسم وخاتمة
فهو يتشابه مع قال ب الهرم المعتدل غير المتدرج في الشكل العان لكن اإلختالف
يأتي جسم الهرم الذي يأخذ شكل المستطيالت المتدرجة بينما يأخذ األملس في قالب
الهرم المعتدل .ويوضح الشكل التالي البناء الفني للحديث الصحفي مبني على قالب
الهرم المعتدل المتدرج

1

1سيف الدين حسن العوض ,دراسات فى التحرير الصحفى وااللكترونى ,ص ,45مرجع سابق
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قالب الهرم المعتدل المتدرج
.1
.2
.3
.4

1

وصف المتحدث
وصف مكان اللقاء
تصوير جو اللقاء
قصلة اللقاء

المقدمة

نص الحديث
أقوال مقتبسة
تلخيص

اقوال مقتبسة
تلخيص

اقوال مقتبسة
تلخيص

.1

تقييم المحرر لتصريحات المتحدث
انطباعات المتحدث عن شخصية المتحدث
الخاتمة

.1

إسماعيل إبراهيم  ،فن التحرير الصحفي بين النظرية والتطبيق  ،ص  ،87مرجع سابق .
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المقدمـة
فن تحرير التحقيق

الصحفي:

يعتبرالتحقيق الصحفي وأحد من أهم الفنون الصحفية ويجمع ما بين عدد من
الفنون التحريرية في آن واحد فهو يجمع بين الخبر والحديث و الرأي وهو من أصعب
الفنون التحريرية و يتطلب مقدرة عالية من المحرر.
خبروفكرة أومشكلة أو قضية يلتقطها الصحفي من المجتمع
يقوم التحقيق الصحفي على أ
الذي يعيش فيه ثم يقوم بجمع المعلومات و األراء حول هذا الموضوع و البد أن تكون
فكرة الموضوع هامة ألكبر قطاع ممكن للجماهير الذين تستهدفهم.

كتابة التحقيق الصحفي:
هناك ثالث قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي  1تقوم جميعها على أساس البناء
الفني للهرم المعتدل إي أن كان قالب البد وأن يتكون من ثالثة أجزاء ( المقدمة ،
الجسم  ،الخاتمة) وهذه القوالب هي:

أوالً :قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي:

في هذا القالب يعرض لمحرر بشكل موضوعي القضية أوالمشكلة التي يتناولها
التحقق من خالل مقدمة يحرص فيها على إثارة إهتمام القراء بالموضوع أيضاً قد تأخذ
المقدمة عدة أشكال منها قيام المحرر بالتركيز على الزاوية االساسية لموضوع التحقيق
فيحين تعرض في جسم التحقيق بقية زويا الموضوع وتتولى الخاتمة تقديم خالصة ما
أنتهى اليه المحرر.
وقد تأخذ المقدمة شكل التخليص السريع لجميع زوايا الموضوع وتأتي التفاصيل
في جسم التحقيق وخالصة النتائج نجدها في الخاتمة.
1إشماعيل إبراهيم  ,فن التحرير بين النظرية والثطبيق ,ص ,76مرجع سابق
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1

وأيضاً هنالك المقدمة القصصية التي تهدف إلى إثارة عواطف القارئ و تعاطفه مع
موضوع التحقيق ويوضح الشكل التالي طريقة كتابة التحقيق الصحفي بقالب الهرم
المعتدل المبني عرض الموضوع .

مقدمة التحقيق
 عرض زاوية رئيسية للموضوع
 تلخيص سريع للموضوع
 طرح أسئلة حول الموضوع

جسم التحقيق
 عرض بقية زوايـا الموضوع
 عرض جميع زوايا الموضوع

خاتمة التحقيق
 اإلجابة على األسئلة التي طرحت حول الموضوع .
 خالصة النتائج التي إنتهى اليها التحقيق في الموضوع .
 رأي المحرر في الموضوع

1

-1فاروق ابو زيد فن الخبر الصفى ,ص, 149مرجع سايق

1
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الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي :

عرض زاوية
الموضوع .
تخلخيص سريع
للمضوع
طرح أسئلة حول
الموضوع

 .1عرض بقية زوايا الموضوع
 .2عرض جميع زوايا الموضوع

 )1اإلجابة عن األسئلة التي طرحت حول الموضوع
 )2خالصة النتائج التي أنتهى إليها التقيق في الموضوع
 )3رأي المحرر في الموضوع .

1فاروق ابوزيد ,فن الخبر الصحفى,ص ,151مرجع سابق.

66

1

مقدمة الحديث

جسم التحقق

خاتمة التحقيق

ثانياً  :قالب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي :
في هذا القالب يصف المحرر في مقدمة التحقيق صورة عامة سريعة للحدث أو
يصف جزءاً بار اًز منها بينما يتدرك الوصف التفصيلي ( الجسم ) ليكتب في جسم
التحقيق أما الخاتمة فهي أماتربط بين التفاصيل المتناثرة بصورة الحدث أو تقتصرعلى
اإلنطباعات األخيرة للمحرر عن الحدث.

1

و يصلح في القالب لكتابة التحقيقات الصحفية التي تدورحول الحاالت
أوالمسابقات الرياضية.

ويوضح الشكل التالي طريقة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل المبني على
الوصف التحليلي:

سيف الدين حسن العوض دراسات فى الثحرير الصحفى وااللكترونى ص 60مرجع سايق
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الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي

.1وصف صورة
سريعة للحدث
وصف جزء بارز من
صورة الحدث

.1
.2
.3
.4

وصف تفصيلي لجزء من صورة الحدث .
وصف تفصيلي لجزء ثاني من صورة الحدث
وصف تفصيل لجزء ثالث من صورة الحدث
وصف تفصيلي لجزء رابع من صورة الحدث

 )1الربط بين التفاصيل المتناثرة لصورة الحدث
 )2انطباعات المحرر عن الحدث

,1سيف الدين العوض ,دراسات فى التحرير الصحفى وااللكترونى  ,ص ,61المرجع السابق
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1

المقدمة

الجسم

الخاتمة

وصف صورة سريعة للحدث.
 وصف جزء بارز من صورة الحدث.
 وصف تفصيل لجزء من صورة الحدث.
 وصف تفصيل لجزء ثاني من صورة الحدث.
 وصف تفصيل لجزء ثالث من صورة الحدث.
 وصف تفصيل لجزء رابع من صورة الحدث.
 الربط بين التفاصيل المتناثرة لصورة الحدث.
 إنطباعات المحرر عن الحدث .1

1 .اسماعيل ابراهيم ,فن التحرير بين النظريه والتطبيق ,ص ,140مرجع سابق
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ثالثاً :قالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي :
في القالب يكتب المحررتحقيقه في شكل قصة يسردها كما تسرد القصص األدبية
بالرغم من أن هذا القالب مثل القصة له بداية ووسط ونهاية اإل أن يحتلف عنها فكونه
يسرد قصة واقعية حدث بالفعل و ال يعتمد على وقائع خيالية كما هو الحال في القصة
األدبية ويوضح الشكل التالي طرقة كتابة التحقيق الصحفي في قالب الهرم المعتدل
المبني على السرد القصصي. 1
خاتمة التحقيق

جسم التحقيق
مقدمة التحقيق
بداية القصة

عقد القصة
نهاية القصة

قوالب التحقيق حسب إقتراح العلماء حيث يقترح بعض العلماء في الصحافة قوالب
مختلفة لصياغة الحديث:

 قالب العرض( عرض كل جوانب المشكلة وأبعادهـا)
 قالب القصة ( يناسب تحقيق بتناول وقائع متسلسلة األحداث).
 قالب الوصف ( تحقيق عن حادثة معينة).
 قالب اإلعتراف.



قالب الحديث.

1إ,مرجع سابق إسماعيل إبراهيم ,فنون التحرير بين لنظرية والتطبيق  ,ص144
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قالب الهرم المعتدل المبنى على السرد القصصي :

بداية القصة

عقدة القصة

1

مقدمة التحقيق

جسم التحقيق

خاتمة التحقيق

نهاية القصة

1اسماعيل ابراهيم ,فن التحرير الصحفى بين النظرية والتطبيق,ص,145مرجع سابق.
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المبحث الثالث
االشكال التفسيرية:المقال والعمود
وهي إحدى الوسائل الصحفية في التأثير على قراءها وفي التعبير عن وجهة نظرها
تجاه القضايا المختلفة واتاحة الفرصة للقراء العاديين وكبار الكتاب والمحررين لعرض
أرائهم العامة التي تتعلق بقضايا عالجتها الصحيفة و تتمثل في األشكال االتية-:

-1المقال الصحفى

.

يعتبر المقال الصحفى ثمرة من ثمار التقدم الحضارى فهو يطبيعته اليزكو إال فى
بيئة يتكون فيها الرأى العام ويتقدم فيها العمل السياسى

وتتصارع بها االراء

واإلتجاهات وينتشر فيها التعليم وتصبح الديمقراطية إتجاها مقبوال لدى الجميع
وينتقل التفكير من الزاتية واالسطورية الى الواقعية والموضوعية
فمن الثابت ان فن المقال راى النور فى عصر النهضة االوربية.

1

2

إنقسمت موضوعات المقاالت على حسب الصحف والمجالت فما كان منها
للتسلية والقراءة فهو اشبه بحديث شخص تفاجئه على غير إنتظار فهو مزاج من
التفتح والحيطة العارضة على مسمع المترفين المتطلعين
اما التصنيف الثانى للمقال وعو ما كان للدرس والقراءة الخاصة فقد غلبت
عليه صيغة الجد واالتقان وقيل انه درس يالحظ فيه تلخيص للمطوالت وتقريب
للمتفرقات وقد يبلغ الغابة من التركيز واالدماج.

3

تتفاوت المقاالت درجات فى دنوها من هذا الطرف او ذاك فمنها ماهو إلى
العلم الخالص ومنها ماهو إلى الفن الخالض اقرب ومنها ما يجمع الغايتين  ,اما
 1عبد العزيز ,شرف ,االساليب الفنية للتحرير الصحفى ,دار قبا للطباعة والنشر’ القاهرة, 2000,ص336
Imam the language of journalist (1969) Cairo ).2 2
 3عصر العقاد,إبراهيم إمام,دراسات فى الفن الصحفى  ,ص70
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المقال الصحفى فيرتبط يوسائل اإلعالم التى تحتوى على ثالثة انواع رئيسة من
المضمون اإلقناعى .اولها اإلعالم وثانيها الدعوة المقصودة كالمقاالت اإلفتتاحية
والرسوم الكاركاتيرية واالعمده والمقاالت التفسيرية التى تؤدى بالقارئ الى الوصول الى
اإلستنتاج  .وثالثها ذلك المضمون الذى يراد به اساسا الترفيه او اإلعالم يحيث يكون
اإلقناع منتجا فرعيا محتمال. 1

المقال الصحفى:
يختلف عن المقال االدبى حيث ان المقال االدبى كما يذهب إلى ذلك الدكتور امام يعبر
قبل كل شى عن تجربة معينة مست نفس االديب فأراد ان ينقل االثر الى نفوس
ق ارئ ه .2.
اما المقال الصحفى فيتصل اكثر ما يتصل بأحداث المجتمع الخارجية عامة نما
يفترض وجود رأى عام يخاطيه ويتحدث إليه وكما يقول الدكتور إمام ان المقال االدبى
يدخل فى عواطف الفرد ووجدانه والمقال الصحفى يهتم بما يسمى (بالوجدان
الجمعى).
ينقسم المقال االصحفى إلى المقال االفتتاحى او االعمود الرئيسى والعمود الصحفى وفن االيوميا ت وسوف
نتناول االمقال االفتتاحى واالعمود الصحفى.

 1عبد العزيز شرف  ,االساليب الفنية فى التحرير الصحفى  ,دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع,القاهرة, 2000,ص98.
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فن المقال االفتتاحى:
ويعتير هذا الفن

من اهم فنون المقال الصحفى العتماده فى الشرح والتفسير

وااليضاح على الحجج والبراهين واالحصاءات والبيانات للوصول فى نهاية االمر
الى اقناع القارئ وكسب تأييده.
ونجد ان المقال فى مدلوله االصطالحى leading ARTICLE
يقود غيره من المقاالت ويتفدمها من حيث تعبيره عن رأى الصخيفة

كمؤسسة

ومن حيث تناوله الهم الموضوعات بالقياس إلى سياستها التحريريه ومن حيث
المساحة الثابتة الممنوحة له ولذلك فإن المقال االفتتاحى كثي ار ما يكون غفال من
التوقيع.1
وقد كان المقال االفتتاحى فى القرن الماضى يشغل الصفحة االولى وبعض اجزاء
من الصفحات االخرى.
ويعبر المقال االفتتاحى عن سياسة الصحيفة ورأى الصحيفة بعيدا عن رأى الكاتب
واليحق لكاتب المقال االفتتاحى حتى وان كان رئيس التحربر ان يضمن المقال رأيه
.على كاتب المقال ان يهتم باالتى-:
 -1ينبغي على كاتب المقال االفتتاحى ان يعرض الحقائق بامانة
 -2ينبغي عليه ان يخلص من الحقائق التى يوردها الى نتائج موضوعية وان
يدعمها بالبيانات وان يقيمها على مفهوم الخبر االعم.2

-3ينبغي عليه أال يكون مدفوعا ابدا بمصلحة شخصية.

-1فاروق ابو زيد فن التحرير الصحفى ,ص, 190مرجع سابق
2
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 -4ينبغي عليه ان يدرك بأنه ليس معصوما من الخطاء وأن يفسح مجال القول لمن
يخالف رأيه فى عمود رسائل الجمهور.
 -5ينبغي عليه ان يعيد النظر فى إستنتاجاته الخاصة وان يصححها إذا وجدها
مرتكزة على مفاهيم خاطئة سابقة.
 -6ينبغي ان يكون من الشجاعة بحيث يصمد بما يقتنع به على أسس متينة وان
اليكتب شئ يخالف ضميره ,وعندما تكون صفحات اإلفتتاحيات نتاج أكثر
من ذهن واحد فإن الوصول إلى رأى جماعى سديد اليتم إال عن طريق
االراء الفردية السديدة لذلك يجب إحترام االراء الفردية الصادرة عن

تفكير.

 -7ينبغي عليه ان يوازر زمالءه فى تمسكهم بأعلى مستوبات اإلستقامة المهنية1
عناصر يناء المقال اإلفتتاحى-:
 -1عنصر التقديم او الفكرة الكلية المثيرة الهتمام القراء.
 -2عنصر الحقائق والشواهد المويدة للفكرة الكلية.عنصر الحقائق.

 -3عنصر الخالصة التى يخرج يها .من المقال
ويوضح الشكل التالي البناء الفني للمقال اإلفتتاحي ونجده يختلف عند كتابة الخبر
الصحفي ومماثلة لطريقة كتابة التقرير الصحفي طريقة قالب الهرم المعتدل..

 1عبد اللطيف حمزه  ,المدخل فن التحرير الصحفى,دار الفكر العريى للطباعة والنشرا لطبعة الرابعة  ,ص227
المرجع السابق ,ص 228
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 .1عرض فكرة

المقدمة

فن تحرير العمود الصحفي -:
هو حديث شخصى يومى او إسبوعى لكاتب معين يوقعه بإسمه وتحت عنوان
ثابت .والعمود الصحفى يمثل فكرة او رأيا او خاطرة للكاتب حول واقعة او ظاهرة
إجتماعية او سياسية او ثقافية ,ذلك أن الغاية األساسية من هذا الفن ربط القارئ
يالكاتب والصحيفة ويعتبر العمود رأيا شخصيا للكاتب قد يختلف مع سياسة الصحيفة
فى موضوع معين إال أن يعض علماء الصحافة مثل ليبلنج يذهبون إلى أن كاتب
العمود الصحفى اليختلف عن كاتب المقال اإلفتتاحى ألنه يغرض وجهة نظر الصحيفة
الوجهة نظره هو

1

والعمود الصحفى هو مساحة محدودة فى الصحيفة الثريد عن نهرأو عمود تضعه
الصحيفة تحت تصرف احد كبار الكتاب بها يعبر من خالله على مايراهو من اراء او
افكار وغالبا ما يحتل العمود الصحفى مكانا ثابتا اليتغير على إحدى صفحات
الصحيفة وينشر تحت عنوان ثابت وقد يصحبه عنوان متحرك ويظهر فى موعد ثابت
وقد يكون التوقبع باإلسم كامل كما هو شائع فى األعمدة الصحفيه وقد يكون باإلسم
االول او باألسم األخير او بالحروف ليس هنالك حدود على المجاالت فقط عليه أن
يركز على مايهم القراء.2
خصائص العمود الصحفى- :
يتميز العمود الصحفى بعدة خصائص هامة منها مايلى:
أن العمود الصحفي يهتم أكثر بكل مايمس مشاعر القراء وعواطفهم لذا البد من
أن يتوفر فيه شي من جمال األسلوب وأهم خصائص العمود الصحفي:
 الجمع بين بساطة اللغة الصحفية وسهولتها ووضوحها وبين جمال اللغة االدبية.
1عبد العزيز شرف  ،األساليب الفنية في التحرير الصحفي ,ص ,101مرجع سايق.
2محمد فريد محمود عزت,المقاالت والتقارير الصحفيه-اصول كتايتها وإعدادعا ,1998,القاهرة,ص81
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 أنه يقوم علي أساس وجود عالقة حميمة بين الكاتب والقراء .
 أنه يقوم علي تطبيق القاعدة الذهبية في الصحافة والتي تقول أكبر كمية من المعاني
والمعلومات في أقل قدر ممكن من االلفاظ .

1

كتابة وتحرير العمود الصحفي :

يكتب ويحررالعمود الصحفي كمن يكتب ويحرر المقال اإلفتتاحي أي من ثالثة
أجزاء مقدمة وجسم وخاتمة .
اوالً:مقدمة العمود الصحفي تشمل مدخل أوزاوية يمهد بها كاتب الموضوع العمود مثل
خب اًر أو قضية أوحكمة مأثورة .
ثانياً:العمود الصحفي وهو يضم جوهرة المادة التي يحتويها العمود وقد يمثل النقاط
التالية :
االدله والشواهد والحجج وتفاصيل الحدث والصورة الحية أو المشكلة التي يطرحها
الكاتب وعندما يكون العمود عبارة عن سؤال من القاري واجابة من الكاتب فان جسم
العمود الصحفي يتضمن إجابة الكاتب علي سؤال القارئ .
ثالثا :خاتمة العمود الصحفي وهي كالمقال اإلفتتاحي أهم جزء فيه حيث تتضمن راي
الكاتب وخالصة م يريد قوله للقراء .

والشكل التالي يوضح البناء الفني للعمود الصحفي المبني علي قالب الهرم المعتدل
 عرض فكرة .
 طرح قضية .
 إبراز خبر هام.
 وصف مشكله خطيرة
 بيان ومعلومات وحقائق جديدة
 1فاروق ابو زيد ,فن الكتابة الصحفيه ,الناشر عالم الكتب  ,الطبعة الرابعة ,القاهرة ,ص94
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 األدلة والحجج والبراهين .
 الخلفية التاريخية للموضوع .
 أبعاد الموضوع وداللته السياسية أوالفكرية أواالجتماعية
 خالصة األراء

 التقرير :
 مفهوم التقرير :
التقريــر الصــحفى بانواعــه المختلفــة مــن يقــع مــابين الخبــر والتحقيــق الصــحفى ويتميــز
بالحركة والحيوية كمـا أنـه اليقتصـر علـى إسـتيعاب الجوانـب الجواهريـة او الرئيسـة فـي
الجـ ــدث فقـ ــط مثـ ــل الخبـ ــر إنمـ ــاء يسـ ــتوعب ايض ـ ـاً وصـ ــف الزمـ ــان والمكـ ــان واالسـ ــخاص

والظـ ــروف الت ـ ــى تـ ـ ـرتبط بالح ـ ــدث ويس ـ ــمح ك ـ ــذلك ب ـ ــابراز االراء والشخص ـ ــية  ،والتج ـ ــارب

والتجارب الزاتية للمحرر الذي يكتبه .1
 كتابة التقرير :
يكتب التقرير الصحفي بطريقة الهرم المعتدل ويحتوى علي ثالثة اجزاء :
.1المقدمة وهى عبارة عن مدخل او مطلع يمهد لموضوع التقرير ويهيئ ذهن القارى
.2حجم التقرير :وهو الجزء الذى يضم المعلومات والبيانات الجوهرية فى موضوع
التقرير كما يضم االدله والشواهد والحجج المنطقية

التى تدعم الموضوع .

.3خاتمة التقرير :
وهي آخر جزء من التقرير والتي يكشف فيها الكاتب عند نتائج او خالصة ماتوصل
إلية او بعد اهم نتيجة او حقيقة وصل اليها ومن الضروري أن يراعي الكاتب في
خاتمة التقرير ان تثير ذهن القارى حوا اًر حول موضوع التقرير .

 1فاروق ابوزيد فن الكتابة الصحفية ص  , 142 -135مرجع سابق
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الفصل الثالث
الدراسة التطبيقية
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الفصل الثالث

المبحث االول
نشاءة صحيفة الرأى العام

ظهرت صحيفة الرأى العام فى منتصف مارس 1945م كصحيفة مستقلة محايدة
فى أول االمر ثم سرعان ماتخلت عن حيادها وتحولت الى صحيفة إتحادية معادية
لحزب االمة والسياسة البريطانية فى صاحبها ورئيس تحريرها إسماعيل العتبانى الذى
كان واحداً من مؤسسى الحزب االتحادى وكان رئيساً لتحرير صوت السودان وقد
أنشاءالصحيفة برأس مال متواضع باالشتراك مع زمالئه محمد عبدالحليم وأحمد
خيروالدكتور إبراهيم أنس وهم من المثقفين اإلتحاديين وكان يطبع

صحيفته أول

األمرفى مطابع ماكروا كوديل وبعد خمسة سنوات أنشاة مطبعته الخاصة وظلت
تصدر حتى سنوات مابعد االستقالل ثم توقفت وعادت مره أخرى للصدور وكانت أول
صحيفة خاصة تصدر فى عهد اإلنقاذ عن شركة الرأى العام للطباعة والنشر يرأس
تحريرها االستاذ /كمال حسن بخيت .
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االجراءات المنهجية للدراسة الميدانية

تهدف الدراسة الميدانية بصورة عامة لتحديد مدى فاعلية التحرير الصحفى
الحالى فى صحيفة الراعى العام فى عصرالتدفق الحر للمعلومات وسهولة الوصول
للمعلومات الموجودة .
ولقد تناولت الباحثة فى هذا المبحث اإلجراءات المنهجية التى تريد الوصول بها
لنتائج علمية واضحة وباالجابة على تساؤالت البحث كما ذكرت فى اإلطار التمهيدى .
وتضم هذه االجراءات أهداف البحث والمنهج المستخدم ومجتمع البحث وعينه
البحث وخطوات تصميم اإلستبانة وتطبيق إختبار الهدف والثبات .

أهداف الدراسة الميدانية :

تهدف الدراسة الميدانية للحصول على المعلومات واجابات للتساؤالت التى

طرحتها الباحثه فى اإلطار المنهجى للدراسة .

منهج الدراسة :
إستخدمت الباحثه فى الدراسة الميدانية المنهج الوصفى حيث أن المنهج
الوصفى يقوم على أساس تحديد الخصائص ووصف طبيعتها ونوعية العالقة بين
متغيراتها وأسبابها واتجاهاتها وتعدى المنهج الوصفى جمع البيانات بل تصنيفها وقياسها
واستخالص النتائج منها .

مجتمع الدراسة التطبيقية :

يعتبر تحديد مجتمع الدراسة من الخطوات المنهحية الهامة ,والتى تتيع في جميع البحـوث
.1
ص ــحيفة الـ ـرأى الع ــام وق ــد إخت ــارات الباحث ــه ه ــذه الص ــحيفة لتك ــون أنموذجـ ـاً لبقي ــة

الصحف فى السودان .

مجتمع الدراسة:
سامية سليمان رزق’ صورة المرأة كما تقدمها المرأة فى اإلذاعة الصوتية ’ القاهرة’األنحلو المصرية’1988م’ص32
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1

يتكـ ــون مجتمـ ــع البحـ ــث مـ ــن عـ ــدد مـ ــن أسـ ــاتذة اإلعـ ــالم بالجامعـ ــات فـ ــى واليـ ــة
الخرطوم.وبم ـ ــا ان مجتم ـ ــع الد ارس ـ ــة ه ـ ــو مجموع ـ ــة م ـ ــن األفـ ـ ـراد الت ـ ــى تنطب ـ ــق عليه ـ ــا
الخصــائض لــذا يجــب تحديــد االفـراد الــذين تشــملهم الد ارســةحتى تكــون الصـورة واضــحة

.1

عينة البحث :
إختارت الباحثه لهذه الدراسة أساتذة االعالم بالخرطوم كعينة طبقية قصدية حيث
إختارت الباحثه أساتذه االعالم لخبرتهم ودرايتهم باألسس العلمية للتحرير الصحفى وهى
جزء من مجتمع اليحث االصلى . .

خطوات إعداد صحيفة االستقصاء:
بما أن صحيفة االستقصاء تهدف بالدرجة االولى للحصول على المعلومات
والبيانات المالزمة 2للدراسة لذا فق قامت الباحثه بتحديد نوعية وكمية المعلومات التى
تريد جمعها  ،وذلك عن طريق المراجعة الدقيقية لمشكلة البحث وأهدافه وتساؤالته .
أوالً :تحديد الهيكل العام لصحيفة االستقصاء بعد أن قامت الباحثه بتحديد المعلومات
التى تريد الحصول عليها ،قامت بتقييم هذه المعلومات وتصنيفها وتبويبها وترتيبها

بطرق منطقية  ،بحيث تبدو الصورة النهائية لصحيفة االستقصاء عبارة عن مجموعة من
الوحدات المتتابعة التى تضمنت كل وحدة منها نقطة أو قضية معينه براء جمع
المعلومات عنها ويؤدى تكامل هذه الوحدات الى تكوين الهيكل

العام لصحيفة

االستقصاء .
ثانياً  :إعداد صحيفة االستقصاء فى صورتها االولية بعد أن حددت الباحثه الهيكل
العام لإلستقصاء بدأت بعد ذلك فى تحويل وحدات اإلستقصاء بتفصيالتها المختلفة إلى
مجموعة من االسئلة المتتابعة الى تشكل صورة اولية لصحيفة االستقصاء ومن ثم
قامت الباخثة بتقسيم االسئلة الي نوعين هم اسئلة مفتوحة واخرى مغلغة كما راعت
مختار عثمان الصديق ,مناهج اليحث العلمى ,الخرطوم,إيثار للطباعة والنشر 2006,م,ص35
1ادم الزين مجمد’الدليل إلى منهجية وكتابة الرسائل الجامعية ’ الطبعة السابعة’ الخرطوم’دار جامعة امدرمان اإلسالمية’’2005ص128
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1
2

الباحثة أن بعض االعتبارات االساسية فى صياغة االسئلة كالبعد عن االسئلة اال
االيحائية .
ثالثا :اعداد صحيفة االستقصاء فى صورتها النهائيه بعد كل المراحل التى مرت بها
صحيفة االستقصاء وبعد تعديلها من قبل بعض المحكمين 1الذين كان لهم دور كبير فى
تعديل هذه االستمارة .
اختبار الصدق والثبات:
يعتبر من ضروريات تصميم المقاييس واالدوات المنهجيه ان يتأكد الباحث من
ان هذه المقاييس واالدوات صالحة لثحقيق االهداف التى اعدت من اجلها حتى يطمئن
الباحث ان المقاييس او االداة قد تجاوز االخطاء الخاصة بالتصميم والتطبيق.

إختيارالثبات :

يعرف الثبات من خالل مفاهيم عدة تتفق معه فى المعنى وهى اإلتساق والدقة

واإلستقرار وهى كلها تشير إلى تعريف إجرائى واحد هو الوصول إلى نفس النتائج بتكرار
تطبيق المقياس على نفس المواقف أوالظروف .

إختبار قياس الصدق :
يقصدبه ثبات إدارة جمع المعلومات والبيانات ومدى قدرتها على أن تقيس
ماتسعى الدراسة إلى قياسه معلالً بحيث تتطابق المعلومات التى يتم جمعها بواستطنا مع

الحقائق الموضوعية ولقد وضعت الباحثه عدد من المفاهيم التى تتضمنت إختبار صدق

المبحوثين من حيث المضمون والجمل وغيرها .
وهنالك عدد من أنواع الصدق نذكرمنها الصدق الظاهرى وصدق التوافق
والصدق التنبؤئى. 2

المبحث الثانى
 .1عباس أبو بكر  ،أستاذ بجامعة أفريقيا العالمية ’معتصم عبدهللا ’جامعة الخرطوم
 . 2محمد عبد الحميد  ،البحث العلمي  ،في الدراسات اإلعالمية  ،الناشر  ،عالم الكتب  ،القاهرة 2005 ،م  ،الطبعة األولى  ،ص 418ـ .429
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تحليل الدراسة
إستخدمت الباحثه فى المعالجات اإلحصائية التى تمت فى الدراسة الميدانية حساب
النسبة المئوية لمناسبتها لطبيعة الدارسة التى قامت بها .
Cronbachs
Aibha
661

N of items
11
صدق وثبات االستبيان:

بعد أن تحكيم اإلستبانة من مالءمتها ومقدرة األسئلة الموضوعة للتعبير عن
مضمون الفرضيات الخاصة بها  ،تم بعد ذلك إخضاع أسئلة االستبانة ألختبار الثبات
بإستخدام معامل (ألفا كرونباخ) للتحقق من مقدارالتجانس واالتساق الداخلى ألداة
القياس  ،فبلغ معامل الفا ( %66مما يعنى أن المصداقية المرتبطة بها جيدة
وتعنى

هذه

النسبة أن العينة متجانسة

وممثلة

للمجتمع

وأننا لو قمنا بتوزيع

اإلستبانة مرة أخرى فإننا سنحصل على نفس قيمة صحة وسالمة االستبانة واإلتساق
الداخلى له ولذلك فإنه يمكننا تعميم نتائج الدراسة على مجتمع الدارسة .
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هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى أن

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ـ ـ ــروأن

سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوات

هن ــاك توافق ــا

هـ ـ ــل تعتق ـ ـ ــد أن

ت ـ ـ ـ ــؤثر نس ـ ـ ـ ــبة االعالن ـ ـ ـ ــات

الصـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة تسـ ـ ـ ـ ـ ــتخدم

اقتص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاديات

المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحات

الخبـ ـرة فـ ــى

ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين

ص ـ ــحيفة الـ ـ ـرأى

بالص ـ ــحيفة عل ـ ــى مس ـ ــتوى

الحدثيـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــى جمـ ـ ـ ــع

صـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناعة

المتاح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

العم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الدارس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الع ـ ـ ــام كدوري ـ ـ ــة

تحرير المواد الصحفية

وتحريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر واخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراج

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة

لالعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدة

الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفى

النظري ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

يوميـ ـ ــة ملتزمـ ـ ــة

موادها الصحفية

علــى االســاليب

والمقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاالت

تغنـ ــى عـ ــن

لعلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم

باولوي ــات فن ــون

التحريرية

بالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة

المؤه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة

الكتابـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

كافيـ ـ ــة الب ـ ـ ـراز

االكاديمى

والجانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب

الصحفية

فن ــون التحري ــر

التطبيقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

الصـ ــحفى فـ ــى

العملى

صــحيفة الـ ـرأى
العام
Cni sduare
Df
sig

62.451
3
000

192.962
3
000

37.440
3
000

92.915
4
000

45.260
2
000

88.286
3
000

15.440
3
001

جدول رقم()1

من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة كا 2الجدولية للعبارات ( )1،2،4،6،7تحت
درجة  3ومستوى داللة  0:05هى  0:051:وأن قيمتها المحسوبة لكل العبارات هى
192.960،37.400،8.286،15.40 .62.451على التوالى

نجد أن قيمة

كا2

المحسوبة أكبر من الجدولية ممايدل على معنوية األسئلة وكذلك بالنظر لنفس
الجدول للعبارة ( )5نجد أن قيمة كا 2المحسوبة هى  45.260ونجد أن كا 2الجدولية
لنفس العبارة لدرجة حرية  2وعند مستوى داللة  0.05هى  0.051نالحظ أن قيمتها
المحسوبة أكبر من الجدولية نستنتج من ذلك أنه السؤال معنوى وأنه التوجد فروق بين
إجابات العينة المبحوثة مما يدل على داللة الفرض المعنوية .
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ه ـ ـ ـ ـ ــل تس ـ ـ ـ ـ ــتخدم هـ ــل تعتقـ ــد أن ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر ص ـ ـ ــحيفة الـ ـ ـ ـراى فــى اريــك هــل التش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريعات
صـ ــحيفة ال ـ ـرأى هنالـ ـ ــك ت ـ ـ ـوازن االل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوان العـ ـ ـ ــام صـ ـ ـ ــحيفة تعتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن والقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوانيين
العـ ـ ــام القوالـ ـ ــب فـ ـ ـ ـ ـ ــى نس ـ ـ ـ ـ ـ ــب السياسـ ـ ـ ـ ــية خبر ورأى

تكرار أيقـاف التـ ـ ــى تسـ ـ ــنها

المناسـ ـ ـ ــبة فـ ـ ـ ــى الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيفة الدولـ ـ ــة لهـ ـ ــا

كتاب ـ ـ ـ ــة الخب ـ ـ ـ ــر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفية مح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــررى

يـ ـ ـ ــؤثر علـ ـ ـ ــى تـ ـ ـ ـ ــاثير فـ ـ ـ ـ ــى

الت ــى تتناوله ــا الصـ ـ ـ ــحيفة

إقب ــال القـ ـراء طريق ـ ـ ــة أداء

فـ ــى كيفيـ ــة

عل ـ ــى قـ ـ ـرأءة وتحرير مواد

الصحفى

الصحيفة

تنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاولهم
وكتـ ـ ـ ـ ـ ــابتهم

الصحيفة

الصحيفة

للمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد
Chi s

40.828
2
000

76.814
3
000

التحريرية
25.040 32.060
2
2
000
000
جدول رقم()2

2.560
1
110

20.880
3
000

من الجدول أعاله نالحظ أن قيمة كا 2المحسوبة للعبارات ()4،3،1
هى( )40.828 ،25.040،32.060على التوالى ،وقيمة كا 2الجدولية بدرجة حرية
 2عند مستوى داللة  0.02هى  0.051وبما قيمة كا 2الجدولية أصغر من قيمتها
المحسوبة نستنتج من ذلك أن الفرض له داللة معنوية وأنه التوجد فروق فى إجابات
المبحوثين وبالنظر لنفس الجدول للعبارات ( )6.2نجد أن قيمة كا 2المحسوبة هى
 76.814،20.80على التوالى ونجد أن قيمة كا 2الجدولية لنفس العبارات تحت
درجة حرية  3وعند مستوى داللة  0.50وهى نالحظ أن قيمتها المحسوبة أكبرمن
الجدولية تستنتج الباحثة من ذلك أنه االسئلة معنوية وأنه ألتوجد فروق بين إجابات
العينة المبحوثة مما يدل على داللة الفرض المعنوية كما نالحظ أن العبارة رقم()5
أن قيمة كا 2المحسوبة لها هى  2.560:ونجد أن قيمة كا 2الجدولية لنفس العبارة
تحت درجة حرية  2وعند مستوى

داللة  0.05هى  0.051:نالحظ أن قيمتها
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المحسوبة أكبر من الجدولية نستنتج من ذلك أنه سؤال معنوى وأنه التوجد فروق بين
إجابات العينة المبحوثة .
الفرضية االولى( :تلعب الصحافة بوظائفها المختلفة دو ارً كبي ارً فى حياة الشعوب) .
العبارة

u

ه ـ ـ ـ ـ ـ ــل ت ـ ـ ـ ـ ـ ــؤثر نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة 1.64

Q
0.644

كا2
15.440

درجة الحرية
3

االحتمالية
0.001

االعالنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
مســتوى تحريــر الم ـواد
الصحفية
ه ــل تعتق ــد أن هنالـ ــك 1.70

0.630

76.814

3

0.00

ت ـ ـ ـ ـ ـوازن فـ ـ ـ ـ ــى نسـ ـ ـ ـ ــب
المواد الصحفية التى
قــد تــؤثر علــى تحريــر
الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواد االخباريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
بصحيفة الراى العام
م ــن جه ــة نظ ــرك ه ــل 1.57

0.590

25.040

2

0.00

تعتبرأن صحيفة الرأى
الع ـ ــام ص ـ ــحيفة خب ـ ــر
ور
جدول رقم ()3

يالحظ من الجدول رقم ( )3أن الوسط الحسابى لجميع العبارات فى الفرضية
االولى أصغر من الوسط الحسابى الفرض ( 2للعبارتين االولى والثانية و2.5
للعبارة الثالثة) وهذا يشير إلى أن إجابات المبحوثين نحو هذه العبارات تسير فى
االتجاه السلبى إى عدم موافقتهم عليها (نفى الفرضية).
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بالنظر الى القيمة االحتمالية لكل العبارات أقل من مستوى المعنوية 0.05
وهذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية إى إجابات المبحوثين تتحيز إلجابة
دون غيرها .
إختبار الفرضية الثانية :
العبارة
هل تؤثر اقتصاديات

u

Q

1.25

0.642

كا2
192.960

درجة الحرية
3

االحتمالية
0.00

صـ ـ ـ ــناعة الصـ ـ ـ ــحافة
علـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى االسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليب

التحريرية المتبعة فى
صحيفة الرأى العام ؟
هــل هنــاك توافــق بــين

2.00

0.603

45.260

2

0.00

الد ارسـ ـ ـ ـ ـ ــة النظريـ ـ ـ ـ ـ ــة
لعل ـ ـ ـ ـ ـ ــوم الص ـ ـ ـ ـ ـ ــحافة

والجان ـ ـ ــب التطبيق ـ ـ ــى
العملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
الصحيفة
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل تعتقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد أن

2.19

0.881

88.286

3

0.00

صــحيفة ال ـرأى الع ــام

كدورية يومية ملتزمـة
باولويـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات فنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
الكتابة الصحفية
جدول رقم ()4

نص الفرضية الثانية ( :صناعة الصحافة ليست باالمر السهل حيث تحتاج لتكاتف جهود مالية
وبشرية لتحقيق أهدافها ).

نالحظ من الجدول رقم ( )4أن الوسط الحسابى للعبارة االولى أصغر من
الوسط الفرضى ( )2هذا يدل على أ ن إجابات المبحوثين تسير فى اإلتجاه السلبى أى
توجد فروق بين إجبابات العينة المبحوثة وفى نفس الجدول للعبارتين الثانية والثالثة
نجد أن الوسط الحسابى أكبر من الوسط الحسابى الفرضى ( )2وهذا يشير الى أن
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إجابات المبحوثيين نحو هذه العبارات تسير فى اإلتجاه اإليجابى أى موافقتهم عليها
بناء على هذا تتأكد صحة الفرضية .
بالنظر الى القيمة االحتمالية لكل العبارات أقل من مستوى المعنوية  0.05وهذا
يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية أى أن إجابات المبحوثين تتحيز إلجابة
دون غيرها .
إختبار الفرضية الثالثة :
نص الفرضية :
درجـــــــــــــــــــة االحتمالية

العبارة

u

Q

كا2

هل تق أر الصحف السودانية بأنتظام ؟

1.41

0.588

52.460

الحرية
2

0.000

هل أنت من قراء صحيفة الرأى العام

1.68

0.634

27.860

2

0.000

إذا كان ـ ـ ــت إجابت ـ ـ ــك ب ـ ـ ــنعم ه ـ ـ ــل ت ـ ـ ــرى أن 1.99

0.850

62.451

3

0.000

الصـ ـ ــحيفة تسـ ـ ــتخدم الحدثيـ ـ ــة فـ ـ ــى جمـ ـ ــع
وتحرير واخراج موادها الصحفية
ه ــل ت ــرى أن المس ــاحات المتاح ــة لالعم ــدة 2.09

0.812

92.915

4

0.0000

والمقـ ــاالت بالصـ ــحيفة كافيـ ــة الب ـ ـراز فنـ ــون
التحرير الصحفى فى صحيفة الرأى العام

فـ ـ ــى أريـ ـ ــك هـ ـ ــل تعتقـ ـ ــد أن تك ـ ـ ـرار إيق ـ ـ ــاف 2.21

0.868

2.560

1

.110

الصـ ــحيفة يـ ــؤثر علـ ــى إقبـ ــال الق ـ ـراء علـ ــى
قراءة الصحيفة
هــل تعتقــد أن صــحيفة ال ـرأى العــام كدوريــة 2.19

0.881

88.286

3

0.000

يوميـ ـ ـ ــة ملتزمـ ـ ـ ــة بأولويـ ـ ـ ــات فنـ ـ ـ ــون الكتابـ ـ ـ ــة
الصحفية

جدول رقم()5

نص الفرضية الثالثة تنص الفرضية على (معرفة الجمهورعن قرب يسهل على
المحررالصحفى فهم أذواق واحتياجات القراء).
بالنظر إلى الجدول أعاله تالحظ أن الوسط الحسابى للعبارات االولى والثانية
والثالثة ( )1.41،1.68،1.99نجده أصغر من الوسط الحسابى الفرضى ( )2تشير
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عليها

هذه إلى أن أجابات المبحوثين تسير فى اإلتجاه السلبى أى عدم موافقتهم

أماالوسط الحسابى للعبارات الرابعة والخامسة والسادسة ( .)2.19،2.21.2.09على
التوالى نجدة أكبر من الوسط الفرضى ( )2مما تشير إلى أن إجابات المبحوثين
تسير فى إتجاه االيجابية أى أنهم متفقون عليها أى التوجد فروق فى إجاباتهم
نستنتج من ذلك تحقيق الفرضية .
الفرضية الرابعة :
العبارة

u

هل تستخدم صحيفة الرأى

كا2
3 40.828

Q
0.563

1.57

درجة الحرية

االحتمالية
0.000

العام القوالب المناسبة فى
كتابة الخبر الصحفى
هل

تعتقد

أن

التشريعات 1.55

0.594

0.000

2 20.880

والقوانيين التى تسنها الدولة
لها

تأثير

فى

طريقة

أداءوتحرير مواد الصحيفة
جدول رقم()6

نص الفرضية ( البد من الوقوف على الجوانب التحريرية وفق األسس العملية لجذب
القارئ واشباع حاجته).
فى الجدول أعاله نالحظ أن الوسط الفرضى للعبارة االولى ( )2من الوسط
الحسابى مما يدل على إتجاه المبحوثين السلبى فيها أى أنهم اليواقفون عليها أما العبارة
الثانية فيشير الوسط الفرض ( ) 2.5والذى هو أكبر من الوسط الحسابى لها وهذا نجد
داللته على عدم موافقة عينة الدراسة عليها .
الفرضية الخامسة :
العبارة

U

Q

كا2

درجة الحرية

اإلحتمالية

من وجهة نظرك هلى ترى أن سنوات

2.04

0.777

37.440

3

0.000

الخبرة فى العمل الصحفى تغنى
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عن مؤهل االكاديمى
تؤثر االلوان السياسية على محررى

1.66

0.607

20.880

3

0.000

الصحيفة فى كيفية تناولهم وكتابتهم
للمواد التحريرية +
جدول رقم()7

نص الفرضية)(:الكاتب الصحفى البد أن يكون ذو ثقافة عالية ومتجددة خاصة فى
المواضيع التى يحررها( .
من الجدول أعاله نالحظ أن الوسط الفرضى للعبارة االولى ( )2أصغر من الوسط
الحسابى لها ( )0.02وهذا دليل على أن إجابات العينة تحت الدراسة تسير فى إتجاه
االيجابية أى أنهم موافقون عليها مما يؤكد صحة الفرضية وهذا يدل على أن سنوات
الخبرة تؤثر إيجابياً أى تغنى عن المؤهل االكاديمى أما العبارة الثانية فنجد أن الوسط
الحسابى ( )1.66لها أصغر من الوسط الفرض( )2مما يشير إلى أن االلوان السياسية
ليس لها تأثيرفى كيفية تناول وكتابات المحرريين للمواد االخبارية.

جدول رقم( )8يوضح النوع ألفراد العينة المبحوثة
النوع

النسبة

التكرار

ذكر

72

%72.0

أنثى

28

%28.0
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المجموع

%100.0

100

من بيانات الجدول السابق تضح أن  %72من أفراد عينة البحث هم من الذكور بينما
 %28من اإلناث .
شكل رقم( )8يوضح نوع أفراد العينة المبحوثة
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جدول رقم( )9الحالة االجتماعية ألفراد العينة المبحوثة
الحالة االجتماعية

النسبة

التكرار

متزوج

68

%68.0

أعزب

27

%27.0

ملطق  /مطلقة

2

%2.0

أرمل

2

%2.0

بيانات مفقودة

1

%1.0

المجموع

100

%100.0

من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %68من عينة المبحوثيين متزوجيين و%27
أعزب و %2أرمل وأيضاً  %2مطلق .
شكل رقم( )9يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
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جدول رقم( )10تحليل بيانى يوضح توزيع العينة المختارة حسب العمر
العمر /سنة

التكرار

النسبة

أقل من 20

1

%1.0

30<20

21

%21.0

40<30

21

%21.0

50<40

34

%34.0

60<50

23

%23.0

المجموع

100

%100.0

من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %34من عينة المبحوثين أعمارهم مابين
40ـ  50سنة و %23من عينة المبحوثيين أعمارهم مابين 50ـ ـ  60سنة و %21لكل
من  20ـ  30و 30ـ 40سنة .
شكل رقم( )10تحليل بيانى يوضح توزيع العينة المختارة حسب العمر
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جدول رقم ( )11يوضح)
تحليل بيانى يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمى
المستوى التعليمى

التكرار

النسبة

جامعى

34.0

جامعى

فوق الجامعى

63.0

فوق الجامعى

بيانات مفقودة

3

3.0

المجموع

100

100.0

شكل رقم ( )11
تحليل بيانى يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمى

من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %63من عينة المبحوثيين مستواها التعليمى
فوق الجامعة و %34جامعى .

95

جدول رقم ()12
تحليلى بيانى يوضح توزيع العينة المختارة حسب المركز الوظيفى .
التكرار

النسبة

الوظيفة
أستاذ

50

%50.0

أذ مشارك

8

%8.0

أ مساعد

9

%9.0

محاضر

8

%8.0

مساعد تدريس

3

%3.0

بيانات مفقودة

22

%22.0

المجموع

100

%100.0

من بيانات

الجدول السابق يتضح أن  %50من

عينة المبحوثين فى درجة أستاذ بينما  %9أستاذ مساعد و %8للمحاضر واالستاذ
المشارك و %3لمساعد التدريس.
شكل رقم()12
تحليلى بيانى يوضح توزيع العينة المختارة حسب المركز الوظيفى .
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جدول رقم ()13
هل أنت من قراء صحيفة الرأى العام

هل تق أر الصحف
السودانية بإنتظام

أحياناً

ال

المجموع

نعم

نعم

2

26

36

64

أحياناً

5

22

4

31

ال

2

3

0

5

المجموع

9

51

40

100

من الجدول السابق يتضح  64من المبحوثين يقرأون الصحيفة بإنتظام بينما 31
يقرأونها أحياناً و 5اليقرأون الصحيفة .
شكل رقم ()13
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الجدول رقم ( )14هل تق أر الصحف السودانية بإنتظام ؟

نعم
أحياناً

ال

المجموع

التكرار
64

النسبة
64.0

31

31.0

5

5.0

100

100.0

الشكل رقم ( )14التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة
5
ال ;

ال

31
أحيانا ً; ; 31

أح اناً

64
نعم ;
80

نع
60

40

0

20

ال

أحيانا ً

نعم

5
5

31
31

64
64

المصدر  :إعداد الباحث من نتائج االستبيان
يتضح من الجدول رقم ( ) أن  %64من أفراد عينة الدراسة أجابوا بااليجاب على
أنهم يقرءون الصحف السودانية بإنتظام بينما  %31يقرءونها أحياناً و %5فقط

اليقرءونها بإنتظام .
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جدول رقم ( )15هل تق أر صحيفة الرأى العام
التكرار

النسبة

نعم

40

%40.0

أحياناً

51

%51.0

9

%9.0

100

%100

ال

المجموع

الشكل رقم  15التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة
60
; 51
50
; 40
40

نع
أح اناً

30

ال
20
;9

10
0

يتضح من الجدول السابق أن  %40من المبحوثين يقرأون صحيفة الرأى العام بينما
 %51أحياناً يقرؤنها و %9اليقرأون الصحيفة .
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جدول رقم()16

الصحيفة تستخدم التقنيات الحديثة فى جمع وتحرير واخراج موادها الصحفية

التكرار

النسبة

نعم

24

%24.0

أحياناً

43

%53.0

5

%5.0

الأدرى

9

%9.0

بيانات مفقودة

9

%9.0

المجموع

100

%100.0

ال

الشكل رقم ( ) التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

نع
أح اناً
ال
الأ
انا

من الجدول السابق نتضح أن  %53أحياناً يرون أن صحيفة الراى العام تستخدم
التقنيات الحديثة فى جمع وتحريرالمواد الصحفية بينماأكد %24من أن الصحيفة
تستخدم التقنيات الحديثة و %5اليرون ذلك و %9اليدرون .
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جدول رقم ( )17تأثير التشريعات والقوانيين التى تسنها الدولة
التكرار

النسبة

نعم

85

%85.0

الى حدما

9

%9.0

ال

3

%3.0

ال ادرى

3

%3.0

المجموع

100

%100.0

الشكل رقم ( التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة

85

90
80
70
60

نعم
ىح ا
ال
ال

50
40
30
3

3

9

20
10
0

من الجدول السابق يتضح أن  %85من المبحوثين يرون أن هنالك أثر على
التشريعات والقوانيين التى تسنها الدولة و %9يرون أن ذلك يؤثر إلى حدما بينما %3
ينفون و %3اليدرون .
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جدول رقم ( )18تأثير إقتصاديات صناعة الصحافة على االساليب التحريرية
التكرار

النسبة

نعم

20

%20.0

أحياناً

54

%54.0

ال أدرى

%13
5

%13.0

الى حد ما

2

%2.0

بيانات مفقودة

6

%6.0

المجموع

100

%100.0

ال أدرى

%5.0

الشكل رقم ( )18التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة
60

54

50

نع
أح اناً
ال أ

40
30

ال أ
ىح ا

20

انا
6

20
10

5
13%

0

من الجدول السابق  %54منالمبحوثيين بدون وأحياناً تأثرمن إقتصاديات الصحافة

على األساليب التحريرية بينما  %20يؤكدون ذلك و %18اليرون و %2يرون أن

تؤثر حدما .
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جدول رقم( )19تأثير نسبة االعالنات بالصحيفة على مستوى تحرير المواد الصحفية
التكرار

النسبة

نعم

26

%26.0

الى حد ما

43

%43.0

ال

31

%31.0

المجموع

100

%100.0

الشكل رقم ( )19التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة

43

45
40
35

31
26

نع
ىح

30
25

ا

20

ال

15
10
5
0
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جدول رقم ( )20المساحات المتاحه لإلعمدة كافية البراز فنون التحرير الصحفى
الخيارات

التكرار

النسبة

نعم

44

%44

إلى حدما

25

%25

ال

31

%31

المجموع

100

%100.0

الشكل رقم( )20التوزيع التكراري إلجابة أفراد العينة
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من بيانات الجدول

السابق يتضح أن  %44من المبحوثين يرون أن المساحات

المتاحة كافية البراز فنون التحرير الصحفى و %25يرونها الى حد ما كافية بينما
 %31اليوافقون .
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جدول رقم ( )21هل ترى أن سنوات الخبرة تغنى عن المؤهل االكاديمى .
الخيارات

التكرار

النسبة

نعم

21

%21

إلى حدما
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المجموع

100

%100

الشكل رقم ( )21التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة
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جدول رقم()22هل هنالك اتفاقاً مابين الدراسة النظرية لعلوم الصحافة والجانب التطبيقى العملى ؟

الخيارات

التكرار

النسبة

نعم

19

%19

الى حدما

65
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من بيانات جدول السابق يتضح أن  %65من عينة المبحوثيين يرون أن هنالك توافقاً
الى حد ما بينما  %19يؤكدون إيجاباً أن هنالك توافقاً و %16اليرون إى توافق.
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جدول رقم( )23فى رأيك هل تعتقد أن تكرار أيقاف الصحيفة يؤثرعلى إقبال القراء على قراءة

الصحيفة .
الخيارات

التكرار

النسبة

أوافق

58

%58

أوافق الى حد ما
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%42

المجموع
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من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %58من عينة المبحوثيين يوافقون على أن
تكرار إيقاف الصحيفة يؤثر على إقبال القرار  %42يوافقون الى حد ما .
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جدول رقم ()24هل تعتقد أن صحيفة الرأى العام كدورية يومية ملتزمة بأولويات فنون الكتاب

الصحفية .
الخيارات

التكرار

النسبة

نعم

14

%14

أحياناً

64

%64
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%4

ال أدرى

16

%16

بيانات مفقودة
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الشكل رقم ( )24التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة
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من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %64من عينة المبحوثيين يرونأنها أحياناً تلتزم
و %14يؤكدون التزامها بهذه االولويات بينما  %16اليرون عنها شيئاً .
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جدول رقم ( )25هل تستخدم صحيفة الرأى العام القوالب المناسبة فى كتابة الخبر ؟
الخيارات

التكرار

النسبة

نعم

41

%41

أحياناً
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بيانات مفقودة
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المجموع
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%100
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من الجدول السابق يتضح أن  %45من عينة المبحوثيين ترى أنها إحياناً تستخدم
القوالب المناسبة بينما %41يؤكدون إلتزامها بالقوالب المناسبة لكتابة الخبر الصحفى
و %1ينفى ذلك .
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جدول رقم ( )26هل تعتقد أن هنالك توازن فى نسب المواد الصحفية التى تؤثر على تحرير
المواد االخبارية بصحيفة الرأى العام .
الخيارات

التكرار

النسبة

نعم

37

%37

إلى حد ما

53

%53

ال

6

%6

بيانات مفقودة

3

%3

المجموع

100

%100

الشكل رقم ( )26التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة
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من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %43من عينة المبحوثيين يرون إلى حد ما
هنالك توازن بينما  %37يؤكدون وجود التوازن و %3اليرون ذلك .
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جدول رقم()27هل تؤثر االنتماءات السياسية على محررى الصحيفة فى كيفية تناولهم وكتابتهم

للمواد التحريرية .
الخيارات

التكرار

النسبة

أوافق

19

%19

أوافق إلى حد ما

21

%21

ال اوافق
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المجموع

100

%100

الشكل رقم ( )27التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة على العبارة
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من الجدول السابق يتضح أن  %60من عينة المبحوثيين اليوافقون على أن االنتماءات
السياسية تؤثرعلى مجرى الصحيفة فى كيفية كتابتهم للمواد التحريرية بينما %21
يوافقون إلى حدما و %19يؤكدون تاثيرها على مجرى الصحيفة .

111

جدول رقم ( )28صحيفة الرأى العام صحيفة رأى وخبر
الخيارات

التكرار

النسبة

نعم
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الشكل رقم ( )28التوزيع البياني إلجابة أفراد العينة
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من بيانات الجدول السابق يتضح أن  %48من عينة المبحوثيين أجابوا بنعم أن
صحيفة الرأى العام صحيفة رأى وخبر و %42من أفراد العينة اليوافقون على ذلك
و %10اليرون من أن كانت صحيفة رأى وخبر .
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المبحث الثالث

نتائج الدارسة

النتائج والتوصيات والمراجع

.1تنوعت مصادرالمعلومة المقروءة والمسموعة والمكتوبة وأصبح من السهل الحصول
عليها لكن مازالت الصحافة فى السودان تقوم بدورها ووظائفها.
 -2ضعف الجوانب االقتصادية يالحق الصحافة كحال الصحافة فى الدول النامية.
 -3تواجه الصحافة كثير من القيود التى التتناسب وحرية الصحافة متمثلة فى القوانبن
والتشريعات التى تسنها الدولة .
 -4تكرار ايقاف الصحيفة يؤثر على إقبال القراء على قراءة الصحيفة.
 -5الزام المحرر بعدد من الكلمات لكتابة العمود او المقال قد يجعل المحرر يخرج عن
سياق الموضوع .
 -6الدورات التدريبية قليلة جدا مقارنة مع االيقاع السريع لتكنولوجيا الصحافة.
-7سنوات الخبرة تسهم فى تجويد التحربر.
8وجود مسافة مابين الجانب النظرى والجانب التطبيقى العملى مما جعل الكثير يرى أن
الخبرة تتفوق على الجانب النظرى العملى .
-9تستخدم صحيفة الرأى العام بعض التقنيات الحديثة فى جمع وتحرير االخبارمما
يسهم فى جودة التحرير وثبات الصحيفة .
-10أثبتت الدراسة أن غالبية المبحوثين من ذوى التعليم فوق الجامعى.
-11أكددت الدراسة أن اغلبية المبحوثين من فئة الشباب.
-12أثبتت الدراسة ان غالبية المبحوثين يقراون الصحف بإنتظام وصحيفة الرأى العام
بشكل خاص.
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-13أكدت الدراسة ان صحيفة الرأى العام أحيانا تستجدم التقنيات الحديثة فى جمع
وتحرير مواد الصحيفة.
-14أكدت الدراسة أن إقتصاديات الصحافة تؤثر على عملية التحرير.
-15أثبتت الدراسة أن التشريعات والقوانين التى تسنها الدولة تؤثر على عملية التحرير.
-16أكدت الدراسة أن المساحات المتاحة لألعمدة كافية لإلبراز فنون التحرير الصحفى.
-17اثبتت الدراسة أن نسبة اإلعالنات تؤثر على عملية التحرير الصحفى.
-18اكدت الدراسة ان هنالك إتفاق لحد ما مابين الدراسة النظرية لعلوم الصحافة
والجانب التطبيقى العملى .
-19أثبتت الدراسة ان صحيفة الرأى العام احيانا تلتزم بأولويات فنون الكتابة الصحفية.
-20اكدت الدراسة ان هنالك توازن فى نسب المواد الصحفية.
-21أثبتت الدراسة ان صحيفة الرأى تستخدم القوالب المناسية لكتابة الخبر.
-22اكددت الدراسة أن صحيفة الرأى العام صحيفة رأى وخبر.
-23أثبتت الدراسة أن اإلنتماءات السياسية ال تؤثر على محررى الصحيفة.

التوصيات
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 .1اإلهتمام بالخبرالصحفى من حيث الشكل التحريرى قبل اإلهتمام بالسبق
الصحفى.
 .2إدخال أكبر قدر من التكنولوجيا فى صاالت التحرير .
 .3إيقاف الرقابة القبلية للصحف وتنمية الحس االمنى للصحفى ليمارس هو الرقابة
االمنية بنفسه .
 .4ربط التأهيل العلمى بالتدريب وأن يكون التدريب متواصالً داخلياً وخارجياً
 .5تدريب القيادات الصحفية قبل الصحفيين الشباب .
 .6التخطيط والتحديث المستمر .
 .7دعم مدخالت الصحافة.
 .8الفصل مابين قوانين الدولة وقوانين الصحافة وترك كل ما يخض الصحافة
لمجلس الصحافة.

المصادر والمراجع
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فهرس الجداول
رقم الصفحة
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صدق وثبات االستبانة
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وضح النوع الف ارد العينة المبحوثة

93
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يوضح الحالة االجتماعية للعينة المبحوثة

94
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توزيع العينة المختارة حسب العمر

95

11

توزيع عينة ادراسة حسب المستوى التعليمى

96
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توزيع العينة المختارة حسب المركز الوظيفى

97

13

هل تقراء الصحف بانتظام

99
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هل تقراء صحيفة الراى العام

100

15

مدى استخدام التقنيات الحديثة فى الصحيفة

101

16

تاثير التشريعات والقوانين التى تسنها الدولة

102

17

تاثير اقتصاديات صناعة الصحافة على االساليب التحريرية

103
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تاثير نسبة االعالنات على مستوى التحرير

104
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هل المساحات المتاحة كافية البراز فنون التحرير الصحفى

105

20

هل سنوات الخبرة تغني عن المؤهل االكاديمى

106
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هل هنالك اتفاقا مابين الجانب النظرى والعملى

107

22

تكرار ايقاف الصحيفة

108

23

التزام الصحيفة بفنون الكتابة الصحفية

109

24

استعمال القوالب المناسبة قى كتابة الخبر

110

25

هل هنالك توازن فى نسب المواد

111

26

تاثير االنتماءت السياسية

112

27

هل صحيفة الراى العام صحيفة راى وخبر

113

119

فهرست الرسم البياني
م
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رقم الصفحة
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موضوع الرسم
يوضح انواع العينة المبحوثة

2

الحالة االجتماعية الفراد العينة المبحوثة
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توزيع العينة حسب العمر

95
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توزيع لعينة حسب المستوى التعليمى
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104

12
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هل سنوات الخبرة تغنى عن المؤهل االكاديمى
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14

هل هنالك اتفاقا مابين الدراسة النظرية والجانب التطبيقى العملى

107

15

هل تكرار ايقاف الصحيفة يؤثر عاى اقبال القراء

108

16

هل صحيفة الراى العام كدورية ملتزمة باولويات فنون الكتابة الصحفية

109

17

هل تستخدم صحيفة الراى العام القوالب المناسبة في كتابة الخبر

110

18

هل هنالك توازن فى نسب المواد الصحفبة

111

19
20

مدى تاثير االنتماءات السياسية على المحررين فى كيفية كتاياتهم
هل صحيفة الراي العام صحيفة راى وخبر

112
113

120

نموج صحيفة إستبانة

موجهة للمهتمين بشأن الصحف السودان
أوالً:البيانات األولية
الرجاء التكرم بوضع عالمة ( ) أمام االجابة التى تراها مناسبة من بين الخيارات
المتاحة أمام كل سؤال
 /1النوع
أ /ذكر

(

)

ب /أنثى

(

)

 /2الحالة االجتماعية
أ /متزوج

(

)

ب /أعزب

(

)

ج /مطلق

(

)

د /أرمل

(

)

/3

العمر

أ /أقل من 20عاما

( )

ب 20/وأقل من 30عاما

( )

ج30/وأقل من 40عاما

( )

د40/وأقل من 50عاما

( )

ه50/عاما فأكثر

( )

 /4المستوى التعليمى
أ/جامعى

( )

ب/فوق الجامعى

( )

 /5الدرجة الوظيفية
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أ /أستاذ

( )

ب /استاذ مشارك

( )

ج/أستاذ مساعد

( )

د /محاضر

( )

ه /مساعد تدريس

( )

ثانياً البيانات الموضوعية :
 /6هل تق أر الصحف السودانية بإنتظام ؟
أ /نعم

( )

ب/أحياناً

( )

ج /ال

( )

 /7هل أنت من قراء صحيفة الرأى العام ؟
أ /نعم

(

ب /أحيانا

ًً(

(

ج /ال

)
)
)

 /8أذا كانت إجابتك بنعم هل ترى أن الصحيفة تستخدم التقنيات الحديثه فى
وتحرير واخراج موادها الصحفية ؟
أ /نعم

(

)

ب /أحياناً

(

)

(

)

(

)

ج /ال

د /الأدرى

 /9هل تعتقد أن التشريعات والقونين التى تسنها الدولة لها تأثيرعلى طريقة أداء
وتحريرمواد الصحيفة؟
أ /نعم

(

)

ب /أحياناً

(

)
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جمع

(

ج /ال

)

د ال ادرى
 /10من وجهة نظرك هل تؤثر إقتصاديات صناعة الصحافة على االساليب التحريرية
المتبعة فى صحيفة الرأى العام .
أ /نعم

(

)

ب /إلى حد ما

(

)

ج /ال

(

)

د /ال أدرى

(

)

 /11هل تؤثرنسبة االعالنات بالصحيفة على مستوى تحرير المواد الصحفية ؟
أ /نعم

(

)

ب /الى حد ما

(

)

ج /ال

(

)

د /ال ادرى

(

)

 /12فى إعتقادك هل ترى أن المساحات المتاحه لألعمدة والمقاالت بالصحيفة كافية
إلبراز فنون التحرير الصحفى فى صحيفة الرأى العام ؟
أ /نعم

(

)

ب /إلى حدما

(

)

ج /ال

(

)

 /13من وجهة نظرك هل ترى أن سنوات الخبرة فى العمل الصحفى قد تغنى عن
المؤهل االكاديمى ؟
أ /نعم

(

)

ب /إلى حدما

(

)

ج /ال

(

)
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 /14هل تعتقد أن هنالك إتفاقاً مابين الدراسة النظرية لعلوم الصحافة والجانب التطبيقى
للعمل فى الصحيفة ؟

أ /نعم

(

)

ب /إلى حدما

(

)

ج /ال

(

)

 /15هل تعتقد أن تكرار إيقاف الصحيفة له تأثيرسلبى على إقبال القرأء على قرأة
الصحيفة ؟
أ /أوافق

)

(

ب /أوافق الى حدما ( )
ج /ال أوافق

)

(

 /16تختلف أولويات فنون الكتابة الصحفية بحسب دورية إصدار الصحيفة فهل تعتقد
أن صحيفة الرأى العام كدورية يومية ملتزمة بهذه األولويات ؟
أ /نعم
ب /أحياناً
ج /ال

د /ال أدرى

)

(
(

)

(

)

(

)

 /17هل تستخدم صحيفة الرأى العام القوالب المناسبة فى كتابة الخبر الصحفى؟.
أ/

نعم

ب /أحياناً
ج /ال

(

)

(

)

(

)

 /18هل تعتقد أن هنالك توازن فى نسب المواد الصحفية  ،الخبر ،المقال،االعمدة
،الحديث ،التقريرالصحفى التى قد تؤثرمن تحريرالمواد االخبارية بالصحيفة .؟.
أ /نعم
ب /ال

(
(

)
)
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ج /ال ادرى

(

)

 /19هل تؤثر اإلنتماءات السياسية لمحررى الصحيفة فى كيفية تناولهم وكتاباتهم
للمواد التحريرية بالصحيفة ؟
(

)

أ /أوافق

ب /أوافق الى حدما (

)

(

)

ج /الأوافق

 /20من وجهة نظرك هل تعتبرأن صحيفة الرأى العام صحيفة خبر ورأى ؟.
أ /نعم

(

)

ب /ال( )
ج /أال ادرى

(

)

 /21من وجهة نظرك ماهى المعوقات التى تؤثرعلى تحريرالمواد االخبارية بالصحيفة ؟
.
 /22فى إعتقادك ماهى أنجح الوسائل لإلرتقاء بقوالب التحرير بصحيفة الرأإى العام.
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