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الوحدة التعميمية األولى
مقدمة في التحرير اإلعالمي

 

األهداف التعميمية:

اًر عمى أن: ارسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قاد  بعد د
 

1) ّ  يعرف التحرير اإلعالمي.ُ
 

 يفيم فمسفة التحرير اإلعالمي. (2
 

يدرك العالقة بين عناصر العممية االتصالية والتحرير اإلعالمي. (3

 

 
يطمع عمى أىم دراسات التحرير اإلعالمي ومحددات ىذه الدراسات. (4

 

 
 يتعرف عمى أىم خصائص التحرير اإلعالمي. (5

 

 
 

 
 

 
 

  

-6-



 

 

 :العناصر
 

 .تعريف التحرير اإلعالمي -1
 

 .فمسفة التحرير اإلعالمي -2
 

 .العالقة بين عناصر العممية االتصالية والتحرير اإلعالمي -3
 

 .دراسات التحرير اإلعالمي -4
 

 .خصائص التحرير اإلعالمي -5
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-7-



 

 

 

مقدمة في التحرير االعالمي 
 
: مقدمة

طبيعي أن االلتحام بين اإلنسان ووسائل اإلعالم الكبرى في تركيبة المجتمع الراىن أسيم إلى حد 
ىذا باإلضافة إلى أن الطفرة التكنولوجية . بعيد في إضفاء سمات ومالمح خاصة عمى التحرير اإلعالمي

المعاصرة شممت وسائل اإلعالم واالتصال وبخاصة إثر ظيور الراديو والتمفزيون والصحافة اإللكترونية 
ووسائل االتصال الحديثة، حيث أدت ثورة األنفوميديا إلى بمورة أطر جديدة ومتغيرة بشكل دائم  لمتحرير 

استنادًا إلى ذلك كمو وقبل الخوض في حيثيات التحرير اإلعالمي وموقعو داخل العممية و.. اإلعالمي
. اإلعالمية ومن ثم داخل المجتمع ككل ال بد من تعريفو إليجاد إطار أولي لكيفية تناولو وتحميمو

 

 
 

: تعريف التحرير اإلعالمي
 

يصعب وضع تعريف شامل ونيائي لمتحرير اإلعالمي وبخاصة في المرحمة الراىنة لمتطور 
االجتماعي الذي يحدث تبدالت سريعة في بنيات المجتمع بما فييا البنية اإلعالمية، وكذلك فإن التحرير 
اإلعالمي يرتبط بعاممين ميمين ال ينفصل عنيما عمى اإلطالق، األول طبيعة المادة األولية التي يتعامل 

 التي يجري تحريرىا ضمن فنون تحريرية متعددة، وىذه األحداث تتسم بالتدفق األحداثمعيا وىي 
المحظي والمستمر والمتغير وغير المحدد، وبالتالي فإن عممية التحرير متغيرة بشكل لحظي نتيجة 
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أما األمر الثاني فإن عممية .. ارتباطيا باألحداث المتغيرة
كما سنرى في - التحرير اإلعالمي ترتبط بشكل أساسي

بإمكانات وقدرات وتأىيل – العوامل المؤثرة في التحرير
ومواىب وطاقات وثقافة ومميزات  
 المحرر اإلعالمي؛وصفات وخصائص ولغة 

وبالتالي فإن التحرير أساسًا يقوم عمى إبداع وفنية وأسموب 
وثقافة ومينية واألطر المرجعية التي تشكل فكر ىذا 

المحرر، عدا عن تأثر التحرير اإلعالمي بتطور تكنولوجيا 
اإلعالم أيضًا شبو اليومي، ألن المنافسة بين الوسائل 
اإلعالمية وحربيا الطاحنة مع غيرىا من الوسائل يدفع 

باتجاه ضرورة امتالكيا تقنية إعالمية تمنحيا التفوق عمى 
ومن ىذا المنطمق فإن عالم التحرير اإلعالمي ىو عالم متحرك وغير ثابت ومحكوم .. غيرىا من الوسائل

. بالتطور اليومي والمستمر
 

إذا كان التحرير يعني دائمًا أمرين ىما التفكير من جية والتعبير من جية أخرى فإن تعريف 
إعداد الرسالة اإلعالمية التي تنتقل "التحرير اإلعالمي يذىب إلى أنو جزء من عممية اإلعالم يقصد بو 

إلى الجماىير عن طريق وسائل اإلعالم بيدف تزويد المتمقي باألخبار الصحيحة والمعمومات السميمة 
والحقائق الثابتة ومن خالل عممية عرض فني تساعد الناس عمى 
تكوين رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكمة من المشكالت 

بحيث يعبر ىذا الرأي تعبيرًا موضوعيًا عن عقمية الجماىير 
وعممية التحرير من الناحية المينية كما . واتجاىاتيم وميوليم

يقدميا ليونارد راي تيل ورون تايمور ىي العممية التي يتم بموجبيا 
تيذيب أو صقل عمل المحرر، فاألخطاء اإلمالئية والنحوية يتم 
تصويبيا واحتماالت الوقوع في خطأ القذف تقل إلى حد كبير 

والبناء غير المتقن الصنع يتم تقويمو ىذا ما يحدث عندما يكون 
. المحررون عمى درجة عالية من الكفاءة

 
والتحرير اإلعالمي عمم وفن يجعل من األحداث والقضايا والوقائع واألفكار والقيم وظواىر الحياة 

كافة في مجتمع ما مادة إعالمية مكونة من رموز لغوية وغير لغوية مصطمح عمييا بين المرسل 
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والمستقبل ومستكممة بمعالجات فنية من شأنيا أن 
تحقق االستخدام األفضل لمميزات الوسيمة اإلعالمية 
سواء أكانت مطبوعة أم مسموعة أم مرئية بما يضمن 
قابمية ىذه المادة لمفيم واالستيعاب من قبل قطاعات 
جماىيرية واسعة مبعثرة في المكان تنتمي إلى فئات 

وشرائح اجتماعية متفاوتة وشديدة التنوع معرفيًا وثقافيًا 
وال . وذلك بيدف بموغ التأثير المطموب في المتمقي

يحيط ىذا التعريف بجوانب التحرير اإلعالمي كجوىر 
ومضمون غير أنو من الممكن استخدامو كمنطمق 

 .لتحديد معالم التحرير اإلعالمي لجية رسم صورة متكاممة ليذا العمم الحديث نسبياً 
 

عممية صياغة المعمومات التي جمعيا المحرر اإلعالمي "بأنو ويمكننا تعريف التحرير اإلعالمي 
من مصادره المختمفة وقولبتيا ضمن أنواع تحريرية إعالمية سواء أكانت إخبارية أم استقصائية أم مادة 

رأي بحسب أىمية المادة ودورىا وطبيعتيا واليدف منيا وذلك بما يحقق سياسة الوسيمة ويتناسب 
". وتوجيات القائم باالتصال في الوسيمة اإلعالمية

ويمكن القول إن التحرير اإلعالمي استطاع خالل فترات زمنية غير قصيرة أن يجد موقعًا خاصًا 
بو وأن يحدد إطاره العام مكتسبًا شخصية متميزة تختمف مضمونًا وشكاًل لغة وأسموبًا عن الكتابة األدبية 

. وعن جميع أشكال التعبير المغوي األخرى
 

والمجتمع المعاصر جعل من اإلعالم ظاىرة حيوية ال غنى لمفرد عنيا، كي يحقق عمميات 
االتصال والتبادل والتفاعل والمشاركة والتأقمم وكي يستطيع القيام بأي عمل أو نشاط اجتماعي بشكل 

عام، وجعل من التحرير اإلعالمي بالتالي ضرورة يومية، إذ لم يعد بمقدور اإلنسان المعاصر أن يتصور 
وجوده بمعزل عن الوسائل اإلعالمية الكبرى حاممة المادة اإلعالمية التي تزوده دون انقطاع بمعطيات 
جوىرية تتصل بشؤون حياتو كافة، وتمكنو من تنظيم أفعالو وردود أفعالو في الوسط المحيط بما يضمن 

. لو استمرارية حياتية مالئمة
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: فمسفة التحرير اإلعالمي بين األهداف والغايات

 
العالم المتغير والتدفق المحظي لألحداث والتطور 
التقني الذي يخدم نقل ىذه األحداث بشكل لحظي أدى إلى 

بروز عمم وفن جديدين يختمفان في خصائصيما 
وخصوصيتيما عن وسائل التعبير األخرى في جميع 

مجاالت الحياة البشرية، استمد ركائزه األساسية من أدوات 
مختمفة لمتعبير اإلنساني، ولكنو لم يتشكل  

نما صنع  عبر تركيب ميكانيكي ليذه األدوات، وا 
لنفسو كيانًا أصياًل ظير وتطور واستقل بفعل عوامل موضوعية تتعمق باآللية الحضارية لممجتمع 

المعاصر، ونتيجة عوامل ذاتية ترتبط بالدور الحيوي الذي يمعبو اإلعالم داخل ىذا المجتمع وبطبيعة 
. العالئق القائمة بين الظاىرة اإلعالمية والظواىر االجتماعية األخرى

 
ويحتل التحرير اإلعالمي موقعًا مركزيًا في اإلعالم يجعمو مسيطرًا عمى العممية اإلعالمية، ومسيِّرًا 

لمكوناتيا األخرى إذ يتمتع بمرونة وقدرة عمى استخدام الوسيمة اإلعالمية وتطويع خصائصيا وصواًل إلى 
رسالة إعالمية مجدية، فالرسالة اإلعالمية الناتجة عن التحرير اإلعالمي ىي التي تسخر القناة وليس 

والواقع أن التطور اليائل الذي شيده العنصر التقني . العكس في سبيل تحقيق الحد األقصى من الفعالية
د التحرير اإلعالمي بأدوات جديدة تمكنو  في اإلعالم زوَّ
من بموغ آفاق مكانية وزمانية لم يسبق ليا مثيل وتحممو 

عمى استنباط فنون حديثة تدفعو نحو االرتقاء المطرد عممًا 
ىذا يعني أن النص اإلعالمي . وفنًا وشكاًل وأسموباً 

ن  بمضمونو يبقى حجر الزاوية في أي عممية إعالمية وا 
اختمفت تركيبة ىذا النص باختالف الشروط التقنية لموسيمة 

اإلعالمية فالفكرة ىي نفسيا والقيمة المنقولة ىي ذاتيا 
ميما تبدلت مواصفات الناقل ولذلك فإن القناة اإلعالمية 
كما سنرى تمارس تأثيرىا في صعيد الشكل واألسموب 

 .المذين يضعان المضمون والجوىر في قالب معين
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إن التحرير اإلعالمي ال يكتفي بالتعبير الموضوعي عن عقمية العامة وروحيا وميوليا واتجاىاتيا، بل 
يشارك عبر تعبيره الموضوعي ىذا في تشكيميا أو تغييرىا أو تعديميا ويدخل في عممية صنع ىذه الرؤية 

بتمثل لمواقع سبق أن أوجده وقدمو لإلنسان العادي في حمة قابمة لالرتداء السيل كي تشكل ما يطمق 
عمييا رؤية اإلنسان العادي، أي أن التحرير اإلعالمي إلى جانب عوامل اجتماعية ونفسية أخرى يخمق 

. أنماطًا وأشكااًل لمتفكير يستمد منيا ذلك اإلنسان العادي رؤيتو
عن سمات عصره، ولكنو مؤرخ ذو طابع ويمارس التحرير اإلعالمي وظيفة التأريخ فيو المعبِّر 

نما ىو في قمب الحدث فاعاًل ومنفعاًل مؤثرًا  خاص؛ ألنو ليس مجرد مراقب بعيد أو راصد غريب، وا 
ذا كان التحرير اإلعالمي يدخل في التفاصيل اليومية فإنو يفتقر بشكل عام إلى الدقة، وأحيانًا  ومتأثرًا، وا 

إلى الموضوعية، ألن وجوده في خضم الحركة االجتماعية يأسره داخل جزئيات تحجب عنو الرؤية 
الشاممة، ولعل أفضل ما يجعل من التحرير اإلعالمي مؤرخًا حقيقيًا ىو قراءة ما بين سطوره، أي ما لم 

ن معرفة التاريخ عبر التحرير اإلعالمي الجماىيري تحتاج إلى ربط . يدونو أو لم يستطع أن يدونو وا 
األجزاء وتجميع الخيوط واستخدام االستنتاج واالستقراء والتحميل والتركيب لتكوين صورة عن حالة العصر 

. تقترب من الحقيقة
 

 :العالقة بين عناصر العممية االتصالية والتحرير اإلعالمي
 

 Mass Communication Processالتحرير اإلعالمي ىو عممية اتصال جماىيرية
 بجمع Sender أو المرسل Communicatorمتكاممة األطراف ومستمرة يقوم فييا القائم باالتصال 

 معين سياسي Content أو مضمون أو محتوى Messageالمعمومات ومعالجتيا وصياغتيا كرسالة 
 في شكل نوع تحريري مناسب، قد يكون خبرًا أو تقريرًا Copyأو اقتصادي أو رياضي أو نص صحفي 

 receiverأو تحقيقًا أو مقااًل، ثم يرسل ىذه الرسالة من خالل وسيمة اتصال جماىيرية إلى المتمقي 
لتحقيق األىداف التي تسعى الوسيمة لتحقيقيا والمرتبطة بسياستيا التحريرية بغية المساىمة في تشكيل 

 الذي يحصل Feed backالرأي العام في أسموب واتجاه معين ومن خالل رد الفعل أو رجع الصدى 
عميو المحرر من وسائل االتصال العديدة، وعمى ضوء ذلك يعدل المحرر من رسالتو وأسموبو أو يستمر 

. في أسموبو الحالي
والتحرير اإلعالمي ىو العممية اليومية أو األسبوعية التي يقوم بيا المحرر بالصياغة الفنية 
والكتابة الصحفية أو المعالجة لمضمون المادة التحريرية أو المعمومات التي جمعيا من المصادر 

عادة الصياغة ليا وعممية التحرير تبدأ . المختمفة في األشكال التحريرية المناسبة ثم المراجعة الدقيقة وا 
فور عممية الكتابة التحريرية، فالمحرر يكتب المادة بالشكل الذي اختاره بنفسو، وقد يكتب المحرر 
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وقد تبدأ العممية وتنتيي مع المحرر الذي يقوم بالعمميتين . ويراجعو المحرر المسؤول، أي يحرر ما كتبو
 معناىا إعداد كتابات اآلخرين لمنشر أو البث أو التحميل Editingوكممة تحرير . معًا، الكتابة والتحرير
والمحرر اإلعالمي الناجح ىو الذي ينجح في .  أي محرر أو رئيس تحريرEditorومنيا جاءت كممة 

الكتابة بمغة تحريرية مناسبة وجيدة، مما يجعل ىذا النص خبرًا كان أو موضوعًا ال يحتاج إلى عممية 
عادة الصياغة سواء بالحذف أو اإلضافة أو تغيير األسموب . تحرير جديدة تتضمن المراجعة وا 

 

: دراسات التحرير االعالمي
 

تناولت دراسات التحرير اإلعالمي موضوعات تعتبر في غالبيتيا معروفة لدارسي التحرير، حيث 
اىتمت معظم الدراسات بمعايير تنتمي إلى جودة التحرير مثل الدقة، والتوازن وعدم التحيز، واالىتمام، 

وتأثير الرضا الميني عمى األداء الصحفي وكذلك قضايا تتعمق بتطوير األسموب، فقد تناولت معظم تمك 
الدراسات المقارنة بين جودة المضمون وتأثير ىذه الجودة عمى المجتمع، وكذلك تناولت دراسات أخرى 

 .عوامل التميز في التحرير وتقديميا في شكل نظام تطويري لمتحرير

إعادة  Lisa Coffeyإن تحرير المادة اإلعالمية بشكل عام أو ما أسمتو ليزا كوفي
 يحتاج ترتيب المادة التي تم الحصول عمييا من خالل عمميات التقصي  Reconstructionالبناء

وىذا الترتيب يجب أن يستوفي . والجمع حسب حالة من التسمسل المنطقي، ليتمكن القراء من فيميا
االستحواذ عمى االنتباه، وتقديم الموجز المفيد، واختيار المفيد من المادة المساعدة، ثم : المراحل التالية

. الممخص

وتعني شد انتباه القارئ، وغالبًا ما يتم ىذا الموضوع في المقدمة : بالنسبة لالستحواذ عمى االنتباه
االفتتاحية لممادة، لتحث المتمقي عمى متابعة كل المادة من خالل تقديم أكثر األحداث تشويقًا وضخامة 

وفي بعض األحيان فإن الفكاىة يمكن أن تكون ذات . لتكون بمثابة الخيط الذي يجمع كل أجزاء المادة
. فائدة في جذب االنتباه إلى سمسمة من القصص

ويعني تقديم المعمومات التي قام المحرر بجمعيا، وتكون أكثر توسعًا من الفكرة : تقديم الموجز المفيد
وىدف ىذا الموجز تعريف المتمقي بأىم تفاصيل القضية . األولى المركزية التي وردت في مقدمة المادة

التي يدور حوليا الموضوع، وكذلك تقديم التفسيرات والتحميالت التي قد تخطر ببال المتمقي حول 
. الموضوع وتوجييو نحو ما سيحدث بعد ذلك
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وتكمل دور الموجز وتدعم الحقائق الواردة فيو من خالل تقديم أقوال مقتبسة : تقديم المادة المساعدة
ألطراف فاعمين في الحدث، ويجب أن تكون ىذه االقتباسات دقيقة ومفيدة ومختصرة ومعبرة عن مختمف 

وتيدف المادة . المواقف، وكذلك تقديم اإلحصائيات والجداول والرسوم البيانية إن كان ىناك ضرورة لذلك
المساعدة إلى تدعيم موقف المحرر في طرح القضية لزيادة الشرح والتفسير لممتمقي حتى يستطيع أن يبني 

رأيو بشكل سميم، ولكن يجب عمى المحرر أن ينسب جميع تمك المواد إلى مصادرىا حتى تكون ليا 
. مصداقية لدى المتمقي

غالبًا ما يحتل الممخص نياية المادة التحريرية عمى شكل خاتمة بسيطة يجب أن تحتوي : تقديم الممخص
عمى تصريح دقيق وذي أىمية، وكذلك وجية نظر المحرر إن كان النوع اإلعالمي يحتمل تقديم وجيات 

. نظر، إضافة إلى مقترحات يقدميا المحرر حول القضية

 
: خصائص التحرير اإلعالمي

 
: لمتحرير اإلعالمي خصائص ومميزات كثيرة يمكن اإلشارة إليها كما يمي

بما أن مفيوم التحرير اإلعالمي قد تجاوز إطار التحرير المطبوع بظيور اإلعالم اإلذاعي والمتمفز  (1
ذاعة وتمفزيون  والصحافة اإللكترونية، فإن التقسيم القديم لإلعالم بين صحافة مطبوعة من جية وا 
وصحافة اإللكترونية من جية أخرى، لم يعد يمبي متطمبات وحدة الموضوع ألنو يجزئ التحرير 

لذلك بات من الضروري تناول التحرير اإلعالمي بكميتو وبصورة . اإلعالمي الواحد، ويشتت عناصره
ىذا يعني أنو . يتحقق معيا التكامل في تحرير كل نوع إعالمي عبر وسائل اإلعالم الكبرى جميعاً 

نما معالجتو من حيث مميزات  يجب عدم تفتيت مسائل التحرير اإلعالمي تبعًا لموسيمة اإلعالمية، وا 
بكممات أخرى نقول إن أنواع التحرير . النوع اإلعالمي الواحد في وسائل اإلعالم الجماىيري كافة

نما يدخل كل نوع  اإلعالمي المختمفة ال تدرج كميا في مبحث خاص بكل وسيمة إعالمية عمى حدة وا 
منيا عمى حدة في مبحث يشمل كل وسائل اإلعالم الكبرى مجتمعة، أي أن التقسيم يطال األنواع 

 .اإلعالمية وليس الوسائل اإلعالمية
انطالقًا من ىذا المفيوم يمكن القول إن التحرير اإلعالمي يحتوي في مجممو عناصر متعددة ىي  (2

الكممة المطبوعة أو الممفوظة وما يرتبط بيما من إشارات داللية والصوت بمختمف تموناتو والموسيقى 
والخمفيات الموسيقية والصورة الحية وحركة الكاميرا واأللوان والخطوط واألبعاد والزوايا ومميزات 

كل ىذه العناصر تتداخل وتتكامل في تناغم محدد لتصنع مضمونًا وشكاًل .. التحرير اإللكتروني
وال بأس من اإلشارة إلى أنو ليس المقصود ىنا . لمنوع التحريري اإلعالمي في الوسيمة اإلعالمية

نما تمك  بالعناصر الفنية الجوانب التقنية البحتة المرتبطة بكيفية استخدام األجيزة اإلعالمية، وا 
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العناصر التي تعطي المادة اإلعالمية معنى ومغزى يحددىما المحرر اإلعالمي ويقتصر الكادر 
الفني عمى تجسيدىما عبر تقنيات معينة ولذلك فإن ىذه العناصر ال تتعمق بالعمميات الفنية بحد 
نما تدخل في صميم عمل المحرر اإلعالمي، إذ إنيا تتغمغل في التركيبة الكالمية لمنص  ذاتيا وا 

وىذا األمر يتطمب بطبيعة الحال قدرة تحريرية متكيفة، أي مييأة الستثمار . مشكمة معو كاًل مندمجاً 
 .أفضل ما تمتمكو القناة من مميزات فنية

يعتمد التحرير اإلعالمي جممة من األسس والمفاىيم النظرية والقواعد الكتابية والتعبيرية التي تعبر  (3
غير أن ىذه األسس والقواعد تبقى عمى . عن النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية

الدوام خاضعة لمتبدل والتغير، ألن التحرير اإلعالمي ىو أيضًا فن منفتح اآلفاق عمى جميع 
ليذا فإن تمك المفاىيم التي تحكم عممية الكتابة اإلعالمية يجب أال . التجارب الخالقة في اإلعالم

تتحول إلى قوالب جامدة تعرقل مواكبة الرسالة اإلعالمية لمستمزمات األنماط الحياتية الراىنة 
 .والمستقبمية

يعد التحرير اإلعالمي الدعامة األساسية لعممية االتصال الجماىيري، وجوىر النشاط اإلعالمي،  (4
فعبره يتم تشكيل الحياة بكل فروعيا وتموناتيا في نسيج لغوي وغير لغوي خاص قابل لالنتشار 

واالمتصاص عمى أوسع نطاق وبواسطتو يصبح اإلنسان قادرًا عمى تحقيق اتصالو الحيوي بالبيئة 
المحيطة وعمى تنظيم وجوده االجتماعي بناء عمى معرفة تضمن لو االستمرار الطبيعي ككائن متأقمم 

ن التقاط التحرير اإلعالمي لممجتمع في ديناميتو يعطي اإلعالم برمتو معناه ومغزاه، إذ . ومندمج وا 
يحدد ماىيتو وأىدافو واتجاىاتو ويجعمو قادرًا عمى أن يساىم في تحقيق صمة دائمة بين مختمف 
عناصر المجتمع، وأن يشارك في وضع مسارات ىذه الصمة وتنظيميا لتحقيق حركة اجتماعية 

 .واعية
لمتحرير اإلعالمي في وسائل اإلعالم نمط معين من التفكير، فيو ينأى عن المجرد والخيالي ويبتعد  (5

عن األسطوري والغيبي ليغوص في صميم الواقع إنو ينطمق من الحدث ويرتكز عمى الواقعة وينشأ 
عن الظاىرة ليشكل تفكيرًا عمميًا تجريبيًا يتم تحريره مباشرة لينتقل عبر قنوات تبثو وتنشره عمى نطاق 

 .واسع
يتكون التفكير اإلعالمي من خالل عمميات مشاىدة ورصد ومالحظة وتفسير وترجمة وتحميل وتنبؤ  (6

لما يجري في كل لحظة عمى أرض الواقع، وىو تفكير مييأ لتحرير فوري تقريبًا دون المرور بمراحل 
مخاض طويمة ألن الشرط الزمني يفرض انتقااًل سريعًا ومتتابعًا، لذلك ال يحتمل التحرير اإلعالمي 

في وسائل البث الجماعي أي انقطاع في مسارات التفكير خالفًا ألنواع أخرى من التحرير ألن التقاط 
وىذا يعني أن . خيوط الحركة االجتماعية الدائبة ال يفسح المجال لعزلة فكرية أو تأمل طويل األمد

ويمكن القول إنيما تفكير وتحرير الىثان . التفكير والتحرير اإلعالمي يبقيان طافيين عمى السطح
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صحيح أن ىذه السمات تحول دون اختراقيما لمعمق . حيويان متالحقان كثيفان كما الحياة الراىنة
بمفيومو التقميدي، إال أن قضية العمق والتسطح تظل نسبية إلى حد بعيد فبعض أنواع التحرير 
اإلعالمي يخوض عمقًا ويستشرف آفاقًا قد ال تتوافر في غيره من أنواع التفكير والكتابة، كما أن 

. التحرير اإلعالمي نفسو يتفاوت في شاقوليتو وأفقيتو من نوع إعالمي آلخر
التحرير اإلعالمي ىو وسيط اجتماعي يتناول واقع الحياة بكل حقوليا وفروعيا ويحيط بالمجتمع بكل  (7

تداخالتو وعالئقو وتشابكو وتعقده، ثم يصيغو في رسالة إعالمية تحتوي معمومات ليا صفة اإلخبار 
والتعريف بالحدث في قالب معين وتتضمن جممة من األفكار الواضحة غير المعقدة الميسورة الفيم 

ىذه المعمومات واألفكار تحرر بأساليب سمسة . والمبسطة حول موضوعات مركبة شائكة وغامضة
. سيمة تالئم الحد األدنى من قدرة المتمقي عمى استقباليا وفيميا واإلفادة منيا

من ىذا المنطمق يخمق التحرير اإلعالمي تمثاًل لمواقع ينسجم والتركيبة االجتماعية القائمة في مجتمع  (8
ما وفي مرحمة ما ويحاول من خالل ىذا التمثل صنع رؤية معينة تتوافق مع مالمح اإلنسان العادي 

مكاناتو . وا 
يمعب التحرير اإلعالمي دور المحرك في المؤسسة اإلعالمية التي تتبادل التأثير مع البيئة  (9

والمجتمع، فيو النواة التي تنشط حوليا الخمية اإلعالمية متفاعمة مع الخاليا االجتماعية المختمفة 
. ومندمجة في البنية االجتماعية العامة من خالل الوظائف التي تؤدييا

التحرير اإلعالمي نتاج فريق كامل ومتكامل ومجموعة متخصصة تؤدي أعمال التحرير بشكل  (10
جماعي، ألن النص بات يحتاج إلى عناصر تأقمم مع طبيعة الوسيمة اإلعالمية كي يصبح صالحًا 
ذا كان المحرر استطاع أن يحتفظ باستقاللية معينة في اإلعالم المطبوع فإن ىذا األمر لم  لمبث، وا 
يعد ممكنًا في اإلعالم اإلذاعي والمتمفز، إذ يتوجب عمى الكاتب أن يضع تصوره لمنص اإلعالمي 

 .المكتمل بين أيدي مختصين فنيين كي يتمكنوا من تحقيقو تقنيًا عمى أفضل وجو
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والموسيقى والخمفيات الموسيقية والصورة الحية وحركة الكاميرا واأللوان والخطوط واألبعاد والزوايا 
ازت التحرير اإللكتروني، وكل ىذه العناصر تتداخل وتتكامل في تناغم محدد لتصنع مضمونًا  وممي

وشكاًل لمنوع التحريري اإلعالمي في الوسيمة اإلعالمية. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

خالصة
 

 
أدت ثورة المعمومات واإلعالم إلى ظيور مالمح جديدة لإلعالم عامة والتحرير اإلعالمي بشكل 

خاص.  وان عالم التحرير اإلعالمي ىو عالم متحرك وغير ثابت ومحكوم بالتطور اليومي والمستمر 
لألحداث والوقائع. وأىم دراسات التحرير اإلعالمي الحديثة في العالم اىتمت بمعايير تنتمي إلى جودة 

التحرير مثل الدقة، والتوازن وعدم التحيز، واالىتمام، وتأثير الرضا الميني عمى األداء الصحفي وكذلك 
قضايا تتعمق بتطوير األسموب التحريري. وتحددت أىم خصائص التحرير اإلعالمي في التركيز عمى 
النوع اإلعالمي بحسب مميزاتو ال بحسب الوسائل اإلعالمية. وأن التحرير اإلعالمي يحتوي عناصر 

متعددة ىي الكممة المطبوعة أو الممفوظة وما يرتبط بيما من إشارات داللية، والصوت بمختمف تموناتو 

Cاإلجابة الصحيحة 

  

 :تمارين

 :نموذج سؤال
: التحرير اإلعالمي يعتمد عمى قيام المحرر بــ

 
A. تأليف األفكار التي تدور في ذىنو 
B. تأليف المعمومات التي يراىا مناسبة ألفكاره 
C. صياغة المعمومات التي جمعيا من مصادره المختمفة 
D. استخدام اإلنشاء األدبي في صياغة األفكار 
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الثانية  التعميمية الوحدة 

 العوامل المؤثرة في التحرير اإلعالمي
 

 
 :األىداف التعميمية

 

 :بعد دراسة ىذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 

 .يفيم طبيعة عامل المنافسة بين وسائل اإلعالم -1
 .يدرك أىمية تأثير عامل المنافسة في التحرير اإلعالمي -2
 .يعرف نتائج تأثير المنافسة في لغة ومضمون وسائل اإلعالم -3
 .يدرك تأثير تخصص الوسيمة في  التحرير اإلعالمي -4
 .يفيم تأثير دورية صدور الصحيفة في  التحرير اإلعالمي -5
 .يشرح ويفسِّر تأثير نوع الوسيمة اإلعالمية في التحرير اإلعالمي -6
 .يعرف تأثير ثقافة المحرر وشخصيتو في التحرير اإلعالمي -7
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 :العناصر
 

 .المنافسة بين وسائل اإلعالم -1
 

 .تأثير المنافسة بين وسائل اإلعالم في التحرير اإلعالمي -2
 

 .نتائج تأثير المنافسة في لغة ومضمون وسائل اإلعالم -3
 

 .تأثير تخصص الوسيمة في التحرير اإلعالمي -4
 

 .تأثير دورية صدور الصحيفة في التحرير اإلعالمي -5
 

 .تأثير نوع الوسيمة اإلعالمية في التحرير اإلعالمي -6
 

 .تأثير ثقافة المحرر وشخصيتو في التحرير اإلعالمي     -7
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العوامل المؤثرة في التحرير اإلعالمي 

 

: مقدمة

تتعدد العوامل التي تؤثر في التحرير؛ نتيجة متغيرات كثيرة تتعمق بطبيعة الوسيمة اإلعالمية 
وكذلك طبيعة توجييا ومالكيا وحتى طبيعة جميورىا، فالصحيفة المطبوعة تستخدم أساليب تحرير 

وطبيعة مضامين تختمف عن اإلذاعة المسموعة التي يجري التحرير فييا بالمايكرفون كما يقول عمماء 
التحرير، أما القنوات التمفزيونية فيجري التحرير فييا بالكاميرا، لذا فإن طبيعة الوسيمة تمعب دورًا ميمًا في 

أما توجو الوسيمة فيشكل البوصمة التي توجو آلية التحرير باتجاه تحقيق االىداف . طبيعة التحرير
االستراتيجية التي يبتغي القائم باالتصال تحقيقيا عبر منظومة فكرية يسعى لترويجيا أو ربح مادي يطمب 

وطبيعة الجميور تشكل أىم عوامل التأثير في المضمون وطبيعة التحرير، والسيما في وسائل . جمعو
اإلعالم المتخصصة، فالمجالت التي تتوجو لألطفال مثاًل يكون ليا طبيعة تحريرية يجب أن تكون 

متناسبة وخصوصية جميور األطفال، واألمر نفسو ينطبق عمى القنوات الفضائية الرياضية المتخصصة 
. فيجب عمييا أن تحدد جميورىا بدقة وتنسج مضمونيا بما يتناسب وخصائص الجميور

: وىناك جممة عوامل تؤثر في طبيعة وآلية عمل التحرير اإلعالمي وأىم ىذه العوامل

 :المنافسة بين وسائل اإلعالم

تعتبر الصحافة الورقية األقدم بين وسائل 
اإلعالم الجماىيرية، ويقول بعض المتحمسين 

لمتكنولوجيا االتصالية الجديدة إنيا تعود إلى عصر 
ن اليوم الذي  نيا تعاني سكرات الموت، وا  مضى وا 
ستنقرض فيو الصحافة المطبوعة بات وشيكًا عمى 

اعتبار أن الوسائل الحديثة تشكل بدياًل طبيعيًا بحسب 
قانون التطور الطبيعي، إال أن ىذا الكالم يعارضو 

 بعض الصحفيين والمتخصصين اإلعالميين والمثقفين 
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ويحاججون بأن الصحافة المطبوعة وعاء فكري تثقيفي كانت ومازالت وستبقى وسيمة إعالم ذات عمق 
مضموني ودور حضاري، رغم أن العديد من الصحف تعاني من انخفاض نسب التوزيع وعائدات 

 Pegبيج فينوكانوتقول . اإلعالنات، وتحاول جاىدة البقاء عمى قيد الحياة وزيادة نسبة األرباح
Finucane  وىي أستاذة التحرير في كمية االتصاالت في جامعةHofstra  في نيويورك وتتمتع بخبرة

إني أجد نفسي أحيانًا كالديناصور الذي تعمم : " عاماً 29مينية صحفية من خالل عمميا كمحررة مدة 
استخدام األدوات، وأنا وزمالئي أحاول تعميم الجيل القادم كيف يتطور بسرعة ويواكب أحداث التطورات  

 ."ثقافة الديناصورات.. مع الحفاظ عمى أفضل المكتسبات القديمة من ثقافتنا

وقد أثارت التطورات التقنية في عالم اإلعالم العديد من 
اإلشكاليات، فقد أدت التغييرات السريعة والمتالحقة في 

عالم التكنولوجيا واالندماج بين وسائل االتصال إلى 
حدوث تغييرات في آلية العمل اإلعالمي، ما انعكس 
عمى شكل تأثيرات في طبيعة العمل اإلعالمي بكميتو، 
وعمى الصحافة المطبوعة بشكل خاص؛ حيث أحدثت 
ن كانت  تغييرات في آلية عمل الصحف المطبوعة، وا 
الصحافة مضطرة لمواجية تمك التغييرات بإيجاد حمول 
مباشرة، فإن ىذه التغييرات البد أن تكون عمى مستوى 

. المنَتج اإلعالمي المتمثل في الفنون التحريرية

ىذه التغييرات دفعت الصحافة المطبوعة إلى إجراء تعديالت عمى آليات عمميا، ولكن معظم ىذه 
التعديالت كانت قائمة عمى أساس الحسابات التجارية، مما عّمق مشكمة الصحافة وزاد من مشاكميا؛ فقد 

 إلى اختفاء روح الصحافة، وكذلك Commercialization of the pressأدى االتجاه إلى التجارية 
أدت مخاطبة الجميور كزبائن أو كمستيمكين ليم مصالح خاصة وليس كمواطنين يتقاسمون مصالح 

، وعندما يتم Public Practiceحيوية في الحياة العامة، إلى التقميل من دور الصحافة كممارسة عامة 
اتخاذ القرارات التحريرية الخاصة بنشر المضمون بناء عمى معدالت التوزيع أو الحاجة لبيع المزيد من 

وقد أّثر الحل . النسخ أو لمحصول عمى المزيد من اإلعالنات، فإن المنَتج النيائي ال يعتبر صحافة
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التجاري أيضًا بشكل كبير عمى تناقص مصداقية الصحف، وأدى ذلك إلى تناقص المساندة الشعبية 
. لمصحافة

وقد أدت التحوالت في البيئة اإلعالمية بشكل عام إلى تأثيرات انعكست في طبيعة عمل 
 مدير تحرير Jen Robertsالصحافة الورقية، وحول تأثيرات ىذه التغييرات يقول جين روبرتس 

إن العديد من الصحف لم تعد تحصل عمى تمك األرباح : "New York Timesصحيفة نيويورك تايمز 
العالية التي كانت تكسبيا من دورياتيا المشيورة، فخفضت عدد موظفييا وضغطت المساحة المخصصة 

وتحاول الصحف الورقية أن تسمك في ىذه اآلونة طرقًا مختصرة يمكن أن تكون يومًا . لمتغطية اإلخبارية
ويقول مارفين كالب . ما انتحارية، حيث تتخمى عن تغطيتيا لألشياء األساسية في العمل الصحفي

Mervin Kalbعميد كمية الصحافة في جامعة ىارفارد Harford University   إن الثورة التكنولوجية
التي حدثت في السنوات العشرين الماضية، والتوجو نحو التجارية في جميع األخبار، قّوضت من قيم 

ومعايير الصحافة، واليوم ىناك تساؤالت جدية حول نوع المعمومات التي يجب أن نركز عمييا دون إغفال 
 خبير اإلعالم الكندي وعميد كمية الصحافة في Peter Debearaوقد أشار بيتر ديبيرا . ىدفنا الحقيقي

 بكندا إلى أن الصحافة المطبوعة تواجو Western Ontario Universityجامعة ويسترن أونتاريو
مرحمة تحديات خطيرة، وىو ما تؤكده نتائج الدراسات الجارية، بسبب التحول إلى طريق المعمومات 

 وىو تحول ال ينحصر في نظام متطور لنظام تمفزيون الكيبل، بل High Way Informationالسريع
يتعداه ليشمل شبكات اتصال تربط كل الناس ببعضيا، وتسمح لكل فرد بأن يحصل عمى صحيفة خاصة 
بو، تشتمل عمى كل ما يريده أو يحتاج إليو من أنباء ومعمومات وبيانات ومقاالت وأفالم ووسائل لمتسمية 

عالنية، مع تقديم خدمات تجارية وتوجيييا نحو المنازل عبر تكنولوجيا التوصيل  ومواد صحفية وا 
 .الحديثة

وكذلك تمر صناعة المجالت بمرحمة انتقالية، تشارك فييا الجرائد المشاكل الناجمة عن التحوالت 
الديموجرافية والتنافس عمى دوالرات اإلعالنات وتحديات التكنولوجيات اإللكترونية، ولكن الجرائد تمتاز 

عن المجالت في البيئة اإلعالمية الجديدة بأنيا تعمل عادة داخل منطقة جغرافية محدودة، ويمكنيا تعديل 
محتواىا عمى أساس يومي، بينما المجالت تتفاعل مع جميور أكبر وأكثر تنوعا ومن الصعب عادة 

 ما تزال Newsweek، ونيوزويك Timeفرغم أن المجالت العامة مثل تايم . تحديد اتجاىاتو وتفضيالتو
تحتفظ بالنصيب األكبر من القراء، إال أن االتجاه الرئيسي في تجارة المجالت عمومًا ىو تقسيم جميورىا 

والكثير . إلى مجموعات متباينة االىتمامات لكل منيا مجمة أو أكثر تستيدف إشباع اىتماماتيم الخاصة
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عالني موجو لفئات معينة من القّراء . من المجالت تحرر وتوزع في نسخ مختمفة بمحتوى تحريري وا 
وبعض مخططي استراتيجيات صناعة المجالت ينتظرون اليوم الذي ستقدم فيو المجالت بطريقة 

ومثل سائر وسائل اإلعالم، . شخصية حسب طمب المشتركين، بحيث ال تكون ىناك نسختان متشابيتان
 إصدار جديد، أغمبيا اختفى 2500انتعشت صناعة المجالت خالل الثمانينيات، حينما صدر أكثر من 

 .في أوائل التسعينيات
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إن التغييرات التي أحدثتيا الثورة التقنية، من حيث طرحيا أشكااًل جديدة من االتصال تستخدم فيو تقنيات 
متطورة، أو من خالل تقديميا كمًا ىائاًل من الوسائل اإلعالمية التي تغرق المتمقي بكم ىائل من 

المعمومات، أدت إلى حدوث تغييرات في المحتوى اإلعالمي من حيث شكل ومضمون المادة التحريرية 
. التي تقدميا تمك الوسائل، في الوقت الذي كان يعتمد فيو عمى مصدر واحد أو اثنين في أحسن األحوال
وكان البد ليذه التغييرات أن تترك أثرىا في المنتجات اإلعالمية في مختمف وسائل اإلعالم التي ييميا 

البقاء في الساحة اإلعالمية، ألن العالقة بين وسائل 
اإلعالم الجماىيرية ىي عالقة تأثر وتأثير متبادل، 

ن اختمفت آلية ىذه العالقة وطبيعتيا واتجاىاتيا بين  وا 
األقوى واألضعف، إال أن الحركة بين مختمف الوسائل 

ولعبة توزيع األدوار .. متغيرة وتحكميا قوانين متعددة
من ذات النوع أو من األنواع - بين تمك الوسائل

وكذلك عمميات الصراع المستمرة عمى - المختمفة
المتمقي، يحكميا بشكل أساسي محتوى وشكل المنتج 

اإلعالمي، ما يدفع القائم باالتصال إلى استخدام 
أقصى اإلمكانيات المتاحة لموسيمة، واالستفادة منيا في 
المجال التحريري والتقني لممحافظة عمى استمرار ربط 
الجميور بو، ألن مشكمة الوسيمة اإلعالمية ليست فقط 

نما أيضًا في الحفاظ  في جذب الجميور المتمقي، وا 
فرضت نفسيا بقوة عمى أساسيات العمل التحريري وىذه الظروف .. عميو في ظل ىذه المنافسة الشديدة

، وأوجدت قوانين متغيرة وفرضت ظروفًا جديدة، أدت إلى تغييرات تصيب األنواع اإلعالمية، اإلعالمي
وأدت كذلك إلى حدوث حركة تداخل فيما بينيا وتغييرات في لغتيا وترتيب مكوناتيا وبنائيا وطريقة 

ن ىذه التغييرات التي أصابت المنَتج اإلعالمي ستبقى . كتابتيا وتحريرىا وأساليب وشكل تقديميا وا 
 .مستمرة ومتحركة، مادامت المنافسة قائمة بين الوسائل اإلعالمية

 

تأثير المنافسة بين وسائل اإلعالم في التحرير اإلعالمي 
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واختمفت . تناول الباحثون اإلعالميون بالدراسة التأثيرات المختمفة لوسائل اإلعالم اإللكترونية
فقد بيَّنت دراسة كولسون والسي . تقديراتيم وتوجياتيم ونتائج أبحاثيم بين تأثيرات سمبية وأخرى إيجابية

Coulson and Lacy أن منافسة اإلذاعة والتمفزيون لمصحافة المطبوعة كان ليا تأثير إيجابي في 
المضمون الصحفي من خالل التنوع في األخبار واألساليب التحريرية وزيادة المنافسة بين الصحفيين 

أنفسيم لتقديم ما يمكن أن يدعموا فيو معركتيم مع اإلذاعة والتمفزيون بتجويد التغطية الصحفية المحمية 
إال أن التوجيات حيال الصحافة اإللكترونية . والتنوع في التغطية الخبرية، وزيادة استخدام األلوان والصور

فقد . مازالت تشيد اختالفات، كون الصحافة اإللكترونية مازالت غير محددة اآلثار والمالمح بشكل واضح
اإللكترونية أدى إلى وجود اختالف أن ظيور الصحافة  David and Jannaأكدت دراسة ديفيد وجّني 

في قيم ومعايير النشر اإلعالمي، وأن االعتماد عمى السرعة في النشر والرغبة في مالحقة الجديد بشكل 
دائم أثَّرت في تغيير معايير وأخالقيات مينة الصحافة، ألنيا تخل بمعايير الدقة والمصداقية التي تعتبر 

وأكد الباحثان أن إتاحة الصحافة اإللكترونية . أىم األمور التي يجب مراعاتيا في الصحافة المطبوعة
الفرصة لغير المؤىمين لمعمل في الصحافة اإللكترونية، والذين يفتقدون كل إمكانيات التأىيل األكاديمي أو 

 .التدريب الميني، تشكل أىم سمبيات ظيور الصحافة اإللكترونية

       

 

:نتائج تأثير المنافسة في لغة ومضمون وسائل اإلعالم
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إن : "وعن تأثير المنافسة في شكل الفن الصحفي ونوعو وأسموب كتابتو يقول محمود عمم الدين
ن الوظائف المتعددة لمصحافة ىي التي  المنافسة تشكل أحد العوامل التي تؤثر في شكل الفن الصحفي، وا 

تخمق الشكل الصحفي المناسب ليا، فمكل وظيفة من الوظائف التي تؤدييا الصحيفة كاإلخبار مثاًل 
والتفسير والتسمية والترفيو بما تحممو من مضامين، أشكاليا الصحفية التي تناسبيا والتي تقوم الجريدة من 

ن منافسة ". خالليا بأداء وظائفيا المتعددة في ظل المنافسة الشديدة من جانب وسائل االتصال األخرى وا 
وسائل االتصال لمصحيفة المطبوعة، وتعقُّد األحداث وتشابكيا، ترك أثرًا واضحًا في األسموب الصحفي 
الذي اتخذ شكاًل سياًل يقترب فيو من األسموب الدارج، بحيث تقوم الصحيفة المطبوعة بتقديم األحداث 

اليومية ببساطة ووضوح وواقعية، مبتعدة بذلك عن االستعارات والكنايات والتشبييات واأللفاظ الزائدة، وعن 
ن التغيُّر التقني يقول . كل تعقيد حتى يسيل عمى الجميع فيم محتواىا، رغم تفاوت مستوياتيم الثقافية وا 

غيَّر مفاىيم الكتابة اإلعالمية وأساليب بناء المادة اإلعالمية؛  Mark Fitzgeraldمارك فيتزجيرالد 
فاإلعالم الحديث دفع باتجاه تغييرات أصابت بناء ومحتوى مختمف الفنون اإلعالمية لكي تكون أكثر دقة 

إن التطور اليائل الذي شيده : "وعن تأثير مميزات وسائل اإلعالم التقنية تقول فلاير مينا. ومسؤولية
د التحرير اإلعالمي بأدوات جديدة تمكِّنو من بموغ آفاق مكانية وزمانية لم  العنصر التقني في اإلعالم زوَّ
. يسبق ليا مثيل، وتحممو عمى استنباط فنون حديثة تدفعو نحو االرتقاء المطرد عممًا وفنًا وشكاًل وأسموباً 

أستاذ التحرير في جامعة ميسوريفي كولومبيا إن وسائل اإلعالم  Don Ranlyويقول دون رانمي
اإللكترونية تؤثر في المحتوى اإلعالمي؛ من خالل تقديميا كمية ىائمة من المعمومات، فالمحطات 

الفضائية أغرقت المتمقي بكم ىائل من المعمومات بعد أن كان مقيدًا في ما يقدمو لو الصحفي من مادة 
يتحكم في طوليا ومساحتيا والمعمومات الواردة فييا، وكذلك فإن الصحفي نفسو يكون مقيدًا بنوع الطبعة 
ونوع المقالة ومساحة الصفحة، أما اآلن فإن مستخدم اإلنترنيت يحصل عمى كم ىائل من المعمومات من 

. مصادر مختمفة وباتجاىات مختمفة

وحول تأثير ظيور وسائل اإلعالم اإللكترونية في الفنون الصحفية والتأثيرات التي أحدثتيا في 
إنو إذا كانت الصحافة قد مرت بعدة أطوار فبدأت صحافة : "مسيرة تطور تمك الفنون يقول محمود خميل

خبر يشغل الجانب اإلعالمي حيزًا أساسيًا بداخميا، ثم بدأت تتحول إلى صحافة رأي يحتفظ فييا الخبر 
تحقيقات، - بمكانتو ويشغل الجانب التوجييي حيزًا أساسيًا فييا، فقد أصبحت اليوم صحافة موضوع

وقد مثَّل ىذا الوضع جانبًا من . يشغل الجانب التفسيري والتحميمي حيزًا أساسيًا فييا- حوارات، تقارير
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التطور الذي أصاب الصحافة بعد ظيور الراديو والتمفزيون وما تميز بو من مقدرة عمى النشر الفوري 
ن الصحافة اإللكترونية، تعتمد عمى المواد المعموماتية بشكل . لألحداث فوَر وأحيانًا أثناء وقوعيا وا 

جوىري، األمر الذي ينذر بتحوالت عديدة عمى مستوى العمل الصحفي في الصحافة المطبوعة، سواء 
فيما يتعمق ببقاء بعض الفنون التقميدية مع إخضاعيا لنوع من التطوير أم اختفاء بعض الفنون الحالية 

كمواد الرأي بأشكاليا المختمفة، أم ما تعمق ببروز فنون صحفية جديدة ناتجة عن التأثيرات التي سيحدثيا 
وتؤكد إحدى الدراسات أن انتشار اإلنترنت يدفع . نمط التحول في الوسيمة عمى الرسالة االتصالية

عادة النظر في احتياجات الجميور من القرَّاء، والتركيز عمى  الصحافة المطبوعة إلى تطوير محتواىا وا 
عناصر الدقة والمصداقية واالىتمام باألخبار المحمية واإلعالنات المبوبة والخدمات األخرى، وكميا تصب 

. في النياية بمصمحة القارئ

وبناء عميو تطوَّرت المغة اإلعالمية لتواكب طبيعة الميمة اإلعالمية من جية، وتطورات الحياة 
بكل مجاالتيا السياسية واالقتصادية والعممية والفنية والتقنية من جية أخرى، فكمما ظير تغيير جديد في 
يجاد مرادفاتو وتحقيق الجالء  مجال من ىذه المجاالت، كان البد لمغة اإلعالمية من استيعابو وفيمو وا 

وكذلك فإن مميزات الوسيمة . والوضوح فيو، كي يكون قريبًا من جميور الوسيمة ومفيومًا وواضحاً 
اإلعالمية تترك أثرىا في المغة التي تستخدميا 

ويمكن الحديث عن عالقة ذات طرفين تقوم . الوسيمة
عمى أنو كمما زاد إدراك القائم باالتصال لسمات 

ومميزات الوسيمة اإلعالمية وطبيعة جميورىا ودورىا 
واألىداف التي تسعى لتحقيقيا ومكانتيا بين مثيالتيا 

من الوسائل أو بين وسائل اإلعالم المختمفة، زاد 
. إدراكو لطبيعة المغة اإلعالمية األنسب الستخداميا
ن كانت المغة اإلعالمية بشكل عام محددة وفق  وا 
معايير دقيقة وضوابط ناظمة ومحددات تمتزم بيا 

وسائل اإلعالم عمى اختالفيا، إال أن طبيعة الوسيمة 
تترك أثرىا في طبيعة ىذه المغة وتحتم سموك سبل 

فال يمكن أن . أكثر تخصصًا تبعًا لنوع الوسيمة
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تستخدم اإلذاعة المسموعة نفس لغة التمفزيون أو العكس 
وقدرة الصورة . وذلك الختالف الوسيمة من حيث المميزات

عمى تقديم التفاصيل أو ما يسمى بمغة الصورة، توفر عمى 
المحرر التمفزيوني الكثير من العناء في توضيح تفاصيل 

. يراىا المشاىد أمام عينيو

وقد فرضت التغييرات المستمرة التي تنتيجيا وسائل 
اإلعالم اإللكترونية في تحرير مادتيا اإلعالمية واقعًا جديدًا 
في عالم التحرير اإلعالمي بشكل عام، فقد تغيَّرت مفاىيم 
تحريرية كان ليا صفة الثبات عمى مدى عقود طويمة من 

الزمن، واختفت معايير تحريرية أو ظيرت أخرى عبر فوضى 
التغييرات التي أوجدتيا طبيعة التسارع بين الوسائل اإلعالمية 

نفسيا، والتي انعكست بشكل إرادي أو  

قسري في غيرىا من الوسائل، بحيث باتت األفكار التحريرية الجديدة أىم مميزات المحرر المتميز 
وتميل معظم المواقع اإللكترونية والمحطات الفضائية إلى االعتماد عمى . القادر عمى اإلبداع واالبتكار

في كتابة - المحررين الجيدين القادرين عمى استيعاب كل تمك التحوالت التحريرية، وتقّبل أي تغييرات
فالمواصفات الجديدة .. تفرضيا طبيعة ىذه الحركة المتسارعة– وتحرير وتقديم الشكل الجديد من اإلعالم

لمتحرير اإللكتروني فرضت آليات جديدة لمتحرير تعتمد تقديم المادة بشكل سريع ومختصر ومكثف، 
لتحافظ عمى المتمقي وتضمن عدم تحولو لمحطة أخرى أو موقع إلكتروني آخر في ظل ضغط ضخامة 

. كم المعمومات

 

ن التطورات التقنية التي فرضتيا وسائل اإلعالم اإللكترونية غيَّرت من نمط التعرض لإلعالم بشكل  وا 
عام، وكذلك طبيعة النمط االجتماعي الذي يعيشو الفرد في عصر مجتمع المعمومات، بحيث أضحى 

كل ىذا انعكس عمى الفنون اإلعالمية من خالل تكثيف .. المتمقي ال يممك الوقت لقراءة كل شيء
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نما الكتابة بيدف  تباع الدقة في الكتابة واالختصار وعدم المجوء إلى الموضوعات الطويمة، وا  المعاني وا 
. تقديم المعمومات الدقيقة والواضحة والمحددة

وقد أثَّرت منافسة وسائل اإلعالم اإللكترونية في أنماط تحرير الفنون اإلعالمية وأحدثت حالة 
جديدة من الحركة داخل ىذه الفنون بما يتناسب وحركة التطور المستمرة التي تشيدىا وسائل اإلعالم 

اإللكترونية، فظيرت مثاًل قوالب بناء فني جديدة لتحرير المادة التحريرية في الصحافة المطبوعة، وكانت 
ىذه القوالب قد تم تطبيقيا في الصحافة اإللكترونية، وذلك من خالل االستفادة من التقنيات التي يتم فييا 

ومن الموقع اإللكتروني لمصحيفة أو المجمة انتقمت ىذه . كتابة المادة التحريرية في الصحافة اإللكترونية
. األنماط الجديدة لتظير كأنماط مبتكرة في كتابة الفنون الصحفية في الصحافة المطبوعة

 

 :تأثير تخصص الوسيمة اإلعالمية في التحرير اإلعالمي

يعتبر التخصص الذي تنحو إليو اليوم معظم وسائل اإلعالم، والسيما بعد ظيور اإلعالم 
اإللكتروني الذي كّرس المواقع اإللكترونية المتخصصة، وىو ما تسعى إليو معظم محطات التمفزة 

واإلذاعة وحتى الصحافة المطبوعة، فعصر الوسائل اإلعالمية العامة يتالشى تحت ضغط ضخامة 
المعمومات وعدم إمكانية الوسيمة اإلعالمية تقديم المضمون السياسي واالقتصادي والثقافي والفني 

فإن دورية تصدر والرياضي واالجتماعي والترفييي بآن معًا، ما دفع وسائل اإلعالم إلى التخصص، 
لإلعالم النسائي مثاًل تختمف مادة تحريرىا بطبيعة الحال عن دورية تصدر من أجل الدعوة إلى قضية 

سياسية معينة أومن أجل مخاطبة فئة معينة من فئات الشعب، مثل الشباب أو األطباء أو الفنانين 
فالصحف المتخصصة تعالج موضوعاتيا بأسموب غير األسموب الذي تتبعو الصحف العامة في مادة 

ىذا التخصص أثَّر بشكل جوىري في تحرير الفنون اإلعالمية في الوسائل اإلعالمية ودفع .. تحريرىا
باتجاه تشكيل مضمون الوسيمة بما بتناسب والتخصص الذي تبتغيو لتحقيق أىدافيا وبالتالي فإن المحطة 
التمفزيونية اإلخبارية المتخصصة يختمف مضمونيا وأساليب التحرير فييا ولغتيا التحريرية عن المحطات 

. التمفزيونية غير المتخصصة واألمر نفسو بالنسبة لإلذاعة والصحف المطبوعة والمواقع اإللكترونية
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 :تأثير دورية صدور الصحيفة في التحرير اإلعالمي

يعتبر عامل دورية صدور الصحيفة في الصحافة المطبوعة من أىم العوامل التي تؤثر في تحرير 
الصحيفة؛ فيناك صحيفة يومية، وصحيفة نصف أسبوعية، ثم صحيفة أسبوعية، ولكل منيا وضع 
يخالف األخرى في معالجة الموضوعات وتناول المادة الصحفية عمى مدى وصوليا إلى يد القارئ، 
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 ساعة تستنفذىا في 24فالصحيفة اليومية ىي في الواقع بمثابة غذاء يومي لمقارئ وعمرىا اليومي 
وطبيعة صدور الصحيفة . التحرير والتصوير واإلخراج والطبع ثم التوزيع واالنتقال إلى القارئ في مكانو

المطبوعة وتأخرىا في اآلنية عن وسائل اإلعالم في وقتنا الحاضر يشكل نقطة ضعف يجب عمى القائم 
والمجمة األسبوعية مثاًل ال . باالتصال في الصحيفة المطبوعة إيجاد الحمول ليا حتى ال تخسر جميورىا

تستطيع أن تنافس في عامل اآلنية ألن األخبار التي ستنشرىا قد يكون مضى عمييا أيام وفي عصر ثورة 
االتصاالت فإن الخبر الذي ال ينقل اليوم عمى اليواء ىو مادة تالفة وقديمة وتشكل عامل ضعف بالنسبة 

لموسيمة اإلعالمية، لذا فإن دورية الصدور تتحكم بطبيعة المضمون التحريري، ولتستطيع الصحافة 
المطبوعة مواكبة عنصر اآلنية الذي تتميز بو وسائل اإلعالم اإللكترونية فإنيا تصدر بأكثر من طبعة 
. في اليوم الواحد وقد صدرت صحيفة األىرام المصرية في إحدى المناسبات بخمس طبعات في يوم واحد

 

تأثير نوع الوسيمة اإلعالمية في التحرير 
: اإلعالمي

إن نوع الصحيفة من حيث طبيعة الجميور 
المستيدف يشكل عاماًل ميمًا في تحديد مضمونيا 
فيناك وسيمة اإلعالمية تقوم رسالتيا أساسًا عمى 

 أي أنيا Popular Paperمخاطبة عامة الشعب 
تخاطب الطبقات الشعبية، ومن ثم نجد ىذه الوسيمة 

تقدم ليؤالء مادة تحريرية تتفق مع درجة تفكيرىم ونظرتيم إلى الحياة وأحداثيا بأسموب يناسبيم ويتفق 
وطبيعة ىذا الجميور في حين نجد وسيمة إعالمية أخرى تتبع سياسة محافظة متزنة في عرض األخبار 

 Quality Papersوالموضوعات ألنيا تخاطب الرأي العام القائد وتسمى الصحف التي من ىذا النوع 
ألنيا تخاطب من خالل مادتيا التحريرية عقول أفراد أمضوا أغمب أعمارىم في تنمية إدراكيم الفكري 

وتحرير عقوليم من الخرافات وسيطرة آراء اآلخرين عمى قدراتيم الفكرية إال عن اقتناع مما جعميم الصفوة 
ويؤثر توجو الوسيمة اإلعالمية وطبيعة الفمسفة اإلقناعية التي تقوم عمييا في تحرير فنونيا . في بمدانيم

اإلعالمية وذلك لتحديد ما يمكن أن نسميو الطريقة التي يجري فييا التحرير وطبيعة المضمون وآليات 
 .اإلقناع ومستوى لخطاب جميور المتمقين
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 :تأثير ثقافة المحرر وشخصيتو في التحرير اإلعالمي

العامل الخامس الذي يتمتع بأىمية كبيرة في تنوع مادة التحرير اإلعالمي من وسيمة إعالمية إلى أخرى 
ودرجة مستوى ىذا الفن التحريري ودرجة ىذا الفن قوة أو ضعفًا وىذا العامل ىو ثقافة المحرر اإلعالمي 
وشخصيتو ومدى تخصصو فيما يحرر ويكتب فيناك محرر إعالمي حصل عمى درجات عممية عالية 
وزاد ثقافتو باالطالع الواسع والدائم في العموم المختمفة ولو شخصية قوية ال يتأثر بمن حولو بسيولة 

ويممك ناصية الموضوعات التي يحررىا لتخصصو الدقيق في مادتيا، مخمص في عممو، وصادق في 
قولو، يؤمن بسيادة الطبقة الواعية من الشعب، كما 
يؤمن بضرورة العمل عمى حماية الصالح العام، ىذا 

المحرر اإلعالمي بالطبع يختمف عن زميل لو لم يبمغ 
درجة عالية من التعميم وليس لو حظ في التزود من 
الثقافة والعمم، ألنو مع كل إنسان وضد كل إنسان ال 

ييمو إال نفسو فقط، ىذا من يسمي نفسو محررًا 
وأمثالو يدخمون إلى عالم اإلعالم من السمم الخمفي 

وىؤالء يسيئون . متسمقين عمى أكتاف الوساطة
لإلعالم ولطبيعة التوجو لمجميور ولطبيعة المضمون 
التحريري ألن اإلعالمي يحتاج إلى امتالك ميارات 

تحريرية ومينية وأخالقية وثقافية ألنيا أىم أدوات مينتو فالمحرر التمفزيوني ال يجب عميو فقط أن يقوم 
نما أن يتقن المونتاج وفن اإللقاء لقراءة تقريره وامتالكو لغة عربية سميمة تمامًا  بتحرير مادتو وا 

الستخداميا عند الضرورة والحاجة بسرعة كبيرة دون أي خطأ ميما كان الوقت ضاغطًا وكذلك عميو أن 
. يمم بفن التصوير وأنواع المقطات وعميو أن يتمتع بثقافة عالية جداً 
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خالصة 

يتأثر التحرير اإلعالمي بمؤثرات كثيرة جدًا ومتعددة ومختمفة تشكل دائرة واسعة تحيط بالوسيمة 
وحساسية التحرير اإلعالمي تكمن في كونو يتأثر بمحددات متنوعة وكثيرة تضبط آلياتو .. اإلعالمية

باختالف طبيعة توجو الوسيمة وتأثير مالكيا وسياستيا التحريرية وخصائص المجتمع الذي تصدر منو 
ويعتبر عامل المنافسة بين وسائل اإلعالم من . وطبيعة الجميور.. السياسية والثقافية والعقائدية والفكرية

العوامل المؤثرة في التحرير اإلعالمي؛ حيث تسعى كل وسيمة إعالمية إلى تقديم مضمون يتناسب 
وطبيعة المنافسة التي تتعرض ليا من الوسائل اإلعالمية المنافسة حتى تحافظ عمى وجودىا في السوق 

وكذلك يؤثر .. اإلعالمية، والسيما استثمار أىم مميزات وخصائص الوسيمة اإلعالمية في تحرير مادتيا
باإلضافة إلى . تخصص الوسيمة اإلعالمية في التحرير بحسب طبيعة مادتيا والجميور الذي تتوجو إليو

ومن العوامل المؤثرة في التحرير نوع الوسيمة اإلعالمية، وثقافة . دورية صدور الصحيفة المطبوعة
. المحرر وشخصيتو ومدى تخصصو
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  لثةالثاالتعميمية الوحدة 

 المغة اإلعالمية وتأثيرها في التحرير اإلعالمي
 

 :األهداف التعميمية

: بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 .يعرف مراحل تطور المغة اإلعالمية والعوامل المؤثرة فييا (1
 .يدرك الفرق بين التحرير اإلعالمي والتحرير األدبي (2
 .يعرف لغة الصحافة ومميزاتيا (3
 .يعرف أىم أساسيات لغة اإلذاعة وتأثير التقنية فييا (4
 .يدرك ويستوعب مميزات المغة اإلذاعية (5
 .يعرف أىم أساسيات لغة التمفزيون وأسباب تطورىا (6
 .يدرك ويستوعب أىم مميزات لغة التمفزيون (7
 .يعرف لغة الصحافة اإللكترونية (8
 .يدرك ويستوعب أىم سمات لغة الصحافة اإللكترونية (9
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المغة اإلعالمية وتأثيرها في التحرير اإلعالمي 

 

: مقدمة

تكون المغة اإلعالمية ألي وسيمة إعالم 
جماىيرية مشتقة أساسًا من لغة المجتمع الذي 
تصدر فيو، فالمغة العربية تشكل أساس المغة 

اإلعالمية التي تستخدميا وسائل اإلعالم العربية 
أو الناطقة بالعربية، وبالتالي فإن المرتكز األساس 

لمغة وسائل اإلعالم العربية، لغة عربية قويمة 
وكما نقول دائمًا كأساتذة في التحرير .. سميمة

اإلعالمي فإن المغة العربية تشّكل النبع األساس 
الذي يستقي منو اإلعالميون لغتيم اإلعالمية، 
وعمى من يأمل أن يكون إعالميًا ناجحًا في 

المستقبل أن يتقن المغة العربية إتقانًا تامًا حتى 
يمتمك أىم أدوات مينتو، وىي القدرة عمى استنباط 

لغة تتناسب ومميزات اإلعالم ومميزات وسيمتو 
التي سيعمل فييا، سواء أكانت صحافة مطبوعة أم إذاعة مسموعة أم تمفزيون مرئي أم  صحافة 

فيناك لغة تستخدميا وسائل اإلعالم، وىذه المغة يدور حوليا جدل كبير ويتمحور ىذا الجدل . إلكترونية
حول طبيعة ىذه المغة كونيا تتوجو إلى جميور واسع، متعدد االنتماءات، متعدد األطر المرجعية، 

مختمف الثقافات، متفاوت من النواحي االجتماعية واالقتصادية والسياسية، مجيول، شديد التنوع، وأىم 
صفاتو عمى اإلطالق عدم التجانس، ومن ىنا يالحق اإلعالمي الناجح ىاجس يؤرق حياتو ويدفعو لمبحث 

.. عن الحمول بشكل مستمر، يتمخص بسؤال ىو بأي لغة أخاطب ىذا الجميور العريض من المتمقين؟
وأىم اإلجابات تكمن في أبحاث تجرييا وسائل اإلعالم التي تحترم نفسيا وتبحث في مفردات تكون 
نتائجيا موضع اىتمام القائم باالتصال ويجري بموجب ىذه األبحاث أحيانًا تعديل المغة اإلعالمية 
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أما وسائل اإلعالم التي تستخدم لغة جوفاء، ميتة، غير . ومضمونيا ومفرداتيا وموضوعاتيا ومكوناتيا
متطورة وال تواكب تطورات العصر، وعادة ما يصطمح عمى تسميتيا بمغة الخشب، فإنيا تحكم عمى نفسيا 
بالموت السريري، ألنيا تكون منفصمة عن الواقع وال تعبر عن تطورات المجتمع أو لغة الجميور المتمقي 

. وتطمعاتو وآمالو

 

: تطور المغة اإلعالمية والعوامل المؤثرة فيها

تشكل المغة اإلعالمية عاماًل ميمًا من العوامل التي تأثرت بالتطور التقني لموسائل اإلعالمية، فأية 
تغييرات تصيب الفنون التحريرية البد أن تنعكس عمى طبيعة العالقات داخل المضمون التحريري والعكس 

وبالتالي فإن التطورات التقنية وتأثير تطور مميزات وسائل اإلعالم دون أدنى شك، وكما . صحيح أيضاً 
تركت أثرىا في طبيعة األسموب والكتابة والتحرير، تركت أثرىا في األداة التي يتم عبرىا فك الرموز 
المغوية وىي المغة اإلعالمية، فالحركة المستمرة التي تسببيا طبيعة العمل اإلعالمي داخل المؤسسة 

اإلعالمية، سواء أكانت مطبوعة أم مسموعة أم مرئية أم صحافة إلكترونية تؤدي إلى تحركات وتغييرات 
هي مادة وتعديالت تطرأ عمى المغة التي تكتب بيا الفنون التحريرية؛ فالمغة اإلعالمية وفق ىذا المفيوم 

، وكذلك فإن تسارع التطورات حية تنمو وتكبر وتذبل فيها فروع وتنمو فروع أأرر كاللجرة تماماً 
كان لو بالغ األثر في – من نوع واحد أو من أنواع مختمفة– واحتدام المنافسة بين الوسائل اإلعالمية

محاولة الوسيمة اإلعالمية، ميما كان نوعيا، التفرد والتميز من خالل امتالكيا قاموسًا لغويًا متطورًا 
. يعطي الوسيمة طابعيا وشخصيتيا ويضيف إلييا عاماًل ميمًا من أىم عوامل النجاح

ولم يحدث أن جمدت المغة اإلعالمية في وسيمة إعالمية، ورغم أن لغة الصحافة المطبوعة بدأت 
بداية أدبية بحتة، فكانت المغة الصحفية ىي لغة األدب وكانت األخبار الصحفية والمقاالت تكتب 

إال أن مثل ىذا النوع من الكتابة األدبية لم .. باستخدام أساليب الجناس والطباق أو عمى شكل المقامات
يكن مفيدًا في الكتابة لمصحف وذلك لوجود فروقات كبيرة بين التحرير األدبي والتحرير اإلعالمي من 

. حيث الطريقة واألسموب واليدف والنتائج المرجوة

 

-40-



 

 

: الفرق بين التحرير اإلعالمي والتحرير األدبي

تدور جداالت وحوارات خالفية بين اإلعالميين المينيين العرب حول موقع المغة اإلعالمية من المغة 
األدبية، ونتيجة عدم وجود ضوابط تحدد أطر المغة اإلعالمية وأىميا األبحاث العممية، وعدم تخصص 

كم ال بأس بو من العاممين في مجال اإلعالم أو حتى درايتيم بأساسيات ومبادئ اإلعالم؛ تسود حالة من 
ن لإلعالم وىو لغتو، حيث يعتقد البعض أن المغة اإلعالمية ىي لغة أدبية  الخمط الشديد في أىم مكوِّ

تجمع بين  (لغة وسطى)إنشائية تستخدم في بعض األحيان أساليب الخطابة، وىناك من يتحدث عن 
وىناك فروقات كبيرة تبدو واضحة .. الفصحى والعامية، وىو اقتراح يسيئ إلى المغة العربية وينال منيا

بين التحرير اإلعالمي والتحرير األدبي، فالتحرير اإلعالمي مدعو دومًا إلى االلتزام بقيود ومحددات 
أىميا البساطة والوضوح والدقة وتحقيق انتقال المعمومات إلى المتمقي بأيسر السبل وأبسطيا، بينما يرتع 
التحرير األدبي في ذاتية متحررة من أي قيد تعتمد عمى الخيال، والبالغة المفظية، واالستطراد وتخاطب 

والمادة األساسية لمتحرير . مشاعر المستقبل، وتتوجو إلى قارئ، يبحث عن متعة جمالية بالدرجة األولى
اإلعالمي تكون من الواقع الذي يتناسب وسياسة الوسيمة، بحيث يعتمد عمى نقل الوقائع اآلنية اليومية 
نما قد تتأخر وقد تخمط ما ىو واقعي بما ىو  الجديدة، بينما الكتابة األدبية ال تمتزم بصرامة الواقع، وا 

متخيَّل، حيث يستمد اإلعالمي مادتو من صميم الواقع ثم يصيغ ىذا الواقع محتضنًا الوضع العام والشأن 
العام، أما األدبي فإنو يتجول بين الواقع والخيال والحمم لينسج ما يختمج في أعماق الكاتب والشاعر من 

. أحاسيس وانفعاالت وأفكار وقيم

 

 :لغة الصحافة ومميزاتها

إن لغة الصحافة ىي المغة السريعة المباشرة العادية 
وتتميز المغة الصحفية عن غيرىا من الرموز .. الواقعية

والنظم اإلشارية بأنيا في متناول الجميع وبمعونتيا 
فيناك ثالثة مستويات لمتعبير .. نستطيع نمذجة العالم

المغوي أوليا المستوى التذوقي الفني الجمالي ويستعمل في 
 األدب والفن، والثاني المستوى العممي النظري التجريدي 
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وأىم . ويستعمل في العموم، والثالث المستوى العممي االجتماعي العادي وىو الذي يستخدم في الصحافة
مميزات المغة الصحفية ىي التبسيط والسالسة والوضوح واالقتراب الشديد من لغة الحديث الواقعي الحي، 
المثقف دون إسفاف أو ىبوط إلى العامية، وجاذبية وانسيابية ومرونة تمكِّن المحرر الصحفي من إدخال 

ويمكن . مصطمحات جديدة ومفيدة، واستخدام المغة العممية التي تعبر عن الحياة والحركة والعمل واإلنجاز
 :تحديد أهم صفات المغة الصحفية السميمة بما يمي

                  
 

بحيث تكون المغة المستخدمة في نقل األحداث والوقائع واألفكار قريبة إلى الفيم وبعيدة : السهولة (1
 :ولتحقيق سيولة المغة الصحفية فإن األمر يتطمب. عن التعمق

 عدم استخدام األلفاظ الصعبة أو العبارات غير المألوفة التي تستخدم في العموم المتخصصة. 
  ح الفكرة حتى يتمكن الصحفي من نقل القارئ من جوِّه استخدام عبارات جذَّابة تجسِّد المعنى وتوضِّ

 .الخاص إلى جوِّه الصحفي
 البعد عن المحسِّنات المفظية، ما لم يقتِض السياق العام لمنص غير ذلك. 
 تطابق الوصف مع الموصوف. 
 مراعاة قرب الفاعل من الفعل في بناء الجممة وتراكيبيا. 
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 استخدام المبني لممعموم، إال إذا استوجبت طبيعة الجممة استخدام المبني لممجيول. 
 عدم تحميل الجممة بالمعمومات أو األرقام أو البيانات التي تجعل منيا جممة طويمة يتوه فييا المعنى. 
 البدء بالفعل عند صياغة الجممة؛ ألن الجممة الفعمية تعنى بالحدث أكثر من عنايتيا بالمتحدث. 

 
ويعني أن تكون ألفاظ الكالم المكتوب عمى قدر مضمونو وأىميتو، ولتحقيق التركيز : اإليجاز والتركيز (2

 :في بناء الجممة فإن األمر يتطمب
 اإليجاز في التعبير أو االقتصاد في المغة والبعد عن التعبيرات اإلنشائية التي ال لزوم ليا. 
 دقة العبارة وتماسكيا وتجنب التراكم المفظي. 
 التوجو بالقارئ مباشرة إلى عمق الموضوع دون التفاف أو إسياب أو فوضى لغوية. 
  قصر الجمل والفقرات، فالصحافة تعتمد عمى المغة المضغوطة، أي اإليجاز في التعبير أو االقتصاد

 .في المغة وتجنب التراكم المفظي
 

 :ولتحقيق وضوح الفكرة فإن األمر يتطمب: الوضوح (3
 الفيم الواعي لمفكرة، فمن ال يفيم ال يستطيع أن يفِيم اآلخرين. 
  إحداث التوازن بين الكممات الدالة عمى الحدث أو المعنى المقصود والتعبيرات الدالة عمى وصفو

 .وتصويره
 البعد عن الرمزية ما لم تقتِض الضرورة. 

 
 : ونقصد بو تنوع مستويات األسموب، وإلحداث التنوع فإن األمر يتطمب:التنوع (4
  االنتقال من طريقة إلى أخرى عند عرض الجوانب المختمفة لمفكرة أو الموضوع الواحد، وذلك حسب

 .طبيعة الفكرة وما تفرضو من طريقة المعالجة
 تغيير العناصر المغوية وعدم تكرارىا في الموضوع الواحد. 
  الحذر من الوقوع في الفوضى المفظية، فالغرض من التنوع ليس مجرد استعراض األلفاظ والعبارات

نما جذب القارئ وجعل ما يجري قراءتو مشوقاً   .الرنانة، وا 
 

سمة ميمة وأساسية في المغة الصحفية بدونيا تصبح الصحافة جافة، ولتحقيق ىذه السمة : التلويق (5
ينبغي المحافظة عمى تمقائية المغة، بحيث تنساب الجمل المكونة لمموضوع في سالسة ولطف، وذلك 
باستخدام األلفاظ الشائعة والبعد عن المترادفات والجمل االعتراضية والمغة المتكمفة والمحافظة عمى 

 .ترابط أجزاء الفكرة الواحدة
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وىي سمة تتطمبيا طبيعة العمل الصحفي من جراء اتصاليا المستمر بالصحافة : األلفاظ المستحدثة (6

ووسائل اإلعالم األخرى، ولكثرة استخداميا في الصحف بحيث يشيع استخداميا في الصحف ووسائل 
 .اإلعالم األخرى

 

وتمثل الخاصية الغالبة في المغة الصحفية، وىو ما يميز قالب اليرم المقموب بحيث الميم : الذروة (7
 .ذروة الحدث قبل تفاصيمو التي تكون أقل أىمية

 

 .فالمغة الصحفية المستخدمة يجب أن تتوخى الدقة باألسماء واألماكن والصفات: الدقة (8
 

 :ولتحقيق صحة المغة ينبغي عمى المحرر الصحفي مراعاة ما يمي

االستغناء عن الكممات الزائدة، كأدوات التعريف التي ال لزوم ليا، وظروف المكان والزمان، وأحرف  (1
 .اإلضافة وحروف الربط التي ال ضرورة ليا، كما يجب االستغناء عن الجمل الطويمة وكل تكرار

 
استخدام األلفاظ البسيطة الصحيحة الواضحة، ما يعني تفضيل استخدام الكممات القصيرة المألوفة،  (2

– طويل) في التفضيل ألنيا تقمل من دقة الخبر مثال (أفعل)كما يجب عدم استخدام صفة أو صيغة 
كما ينبغي العناية باستخدام الفعل المضارع، والسيما في العناوين وتجنُّب  (..أصغر– صغير. أطول

أو التباسًا في المعنى، أو التي تنطوي  (حمالة أوجو)استخدام األلفاظ والعبارات التي تحمل معنيين 
ويفضل المبني لممعموم عمى المبني لممجيول، كما يجب استخدام المثنى في . عمى تنافر لفظي

 .مواضعو الصحيحة فمن الخطأ القول سار عمى أقدامو أو أغمض عينو
 

يجب أن يتناسب عدد كممات الفقرة الواحدة مع نتائج األبحاث اإلعالمية التي تحض أن تكون الفقرة  (3
ليس أكثر من أربع جمل، وأن تكون الجممة قصيرة غير طويمة، وافية وتحمل مضمونًا يفيد القارئ، 

وال يؤذي المعنى، فالجمل الطويمة تثير الممل لدى القارئ، وربما تجعمو يفقد المعنى وتدفعو 
 .لالنصراف عن القراءة

تنوع استخدام المفردات والتغيير في األسموب، فنقل تصريحات طويمة عمى فقرات يجب معو تنويع  (4
 .األفعال الدالة عميو، فنستخدم قال ثم أضاف وأوضح وبّين وأشار بدل أن نستخدم فعل واحد فقط
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كمبيوتر، )إمكانية استخدام األلفاظ المعرَّبة التي انضمت بالتقادم إلى ألفاظ المغة اإلعالمية مثل  (5

 .(إنترنت، تمفزيون، راديو، ديمقراطية، استراتيجية ودبموماسية
 

التأكيد عمى استخدام إشارات الترقيم، ألنيا تقدم خدمات رائعة لمنص الصحفي، وأحيانًا تغني عن  (6
واالستغناء عن حرف  (:)فيمكن االستغناء عن فعل قال باستخدام . كممات يمكن أن ترىق الجممة

 .بالفاصمة، ومعرفة استخدام كل إشارة من إشارات الترقيم (و)العطف 
 

الحرص عمى إيراد اسم الشخصية وصفتو في أول الخبر، وال مانع بعد ذلك من ذكر جزء من اسم  (7
الشخصية مع التأكيد عمى عدم إيراد األسماء بشكل خاطئ، والتي قد تؤدي إلى مشكالت تعانييا 

 .الصحيفة بعد ذلك
 

ألنيا  (..4، 3، 2، 1)في الصحافة المكتوبة يجب كتابة األرقام عمى شكل رقم : األرقام في التحرير (8
أما بالنسبة لإلذاعة . تفيد االختصار والوضوح، وتتيح لمقارئ إمكانية التأكد من الرقم لدى وروده

والتمفزيون فيجب إيراد األرقام مكتوبة بالحروف، ألن ميمة المحرر تحري الدقة لدى كتابتو األرقام 
. وعدم وقوع المذيع الذي يذيع الخبر أو التقرير أو غيره بالخطأ عمى اليواء

 

 

 :لغة اإلذاعة وتطورها

تتكون لغة اإلذاعة من رموز لغوية وأصوات، وتتفوق 
اإلذاعة عن غيرىا بمدى توظيفيا المغة المنطوقة ولغة 

وكمما . الموسيقى والمؤثرات بتأدية األىداف المطموبة منيا
تفوقت لغة اإلذاعة في توصيل مضمونيا وبما يتوافق 

وجميور اإلذاعة تكون حققت أىم أىداف انتشارىا ونموىا 
وازدىارىا، بينما لغة اإلذاعة التي تنفصل عن الواقع 
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. وتبتعد عن جميورىا فإنيا تفقد أىم أسباب استمرارىا وتكون عبئًا عمى مالكيا

. وتمثل المغة اإلذاعية منظومة من الرموز واإلشارات الداللية المؤدية لممعاني ولممفاىيم المختمفة
ن اكتمال االتصال من  وىذه المنظومة تعبِّر عن الفكر اإلنساني وما ييدف إليو من غايات ومقاصد، وا 
خالل المغة يعتمد عمى الصوت المنطوق بيذه الرموز واإلشارات الداللية المعبرة عن معاٍن معينة، حيث 
استفادت اإلذاعة من ىذه الخاصية في إعداد برامجيا، ولم تعد عممية استقبال الرمز الصوتي واستيعابو 
نما تحميل ىذا المضمون الصوتي ما يريد المرِسل  وفك شيفرتو لدى المستمع ىاجس اإلذاعي الناجح، وا 
اإلذاعي إيصالو إلى المتمقي، بما يتناسب وسياسة وسيمتو، لتصل إلى عقل المتمقي الحقيقة التي يريدىا، 
والتي شكَّميا في ذىنو، وأحيانًا في قمبو قبل عقمو، من خالل توظيف لغة عاطفية يراد منيا التأثير في 
عواطف المستمع، ألن الكالم المنطوق عندما توظَّف فيو رموز بالغية مشحونة بالمعاني والدالالت 

ورغم أن جميع الحواس يمكن توظيفيا في فنون التفاىم . تصبح لو القدرة عمى تحقيق التفاىم بين البشر
واإلقناع باعتبارىا لغات قادرة عمى إحداث التفاىم، مثل لغة البصر والشم واإلشارة، إال أن لغة النطق 

. بالكالم الممفوظ تعد أىم تمك المغات

 

وليذه األسباب وظِّفت المغة المنطوقة في 
المضامين البرامجية عمى نطاق واسع، وتطورت بعد 
أن تعاظمت أىميتيا، واستفادت اإلذاعة من تطور 

خاصية النطق لتحقيق اإلقناع لدى قطاعات 
جماىيرية واسعة، وقد أطمق عمييا بعض الباحثين 

ويؤكد باحثون أىمية المسان لتفوقو . اسم لغة المسان
عمييا جميعًا في الميونة وسيولة المفظ والمرونة، وقد 

 وتعرف بأنيا فن استخدام The Spoken Languageاصطمح عمى تسمية المغة المنطوقة باإلنجميزية
الرموز الداللية في االتصال اإلنساني، لتوصيل األفكار والرغبات واالنفعاالت، بقصد تحقيق أىداف 

. معينة
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وكما ىو معروف فإن اإلذاعة أدت إلى ازدياد 
أىمية المغة المنطوقة، ووسعت من وظائفيا بعد أن 
. أسيمت في نشرىا بين قطاعات واسعة من الجماىير

وعندما وظِّف البيان بالمسان في مضامين اإلذاعة أدى 
إلى بعث الحضارة السمعية من جديد بحسب وصف 

 Marshalعالم االتصال مارشال ماكموىان 
McLuhan  الذي اىتم كثيرًا بنظريات التقمص

الوجداني التي تشابو وظيفة اإلذاعة السمعية باعتمادىا 
الخيال العممي وتجسيد مفيوم الذات، وىذا ما تعتمد 

عميو اإلذاعة المسموعة في برامجيا التي تصمم أساسًا عمى تنمية الخيال ورفع اآلمال والتطمعات وتحقيق 
ن ذلك يعتمد عمى ما يتمتع بو معدو البرامج والفنون اإلذاعية من ميارات وخبرات . اإلمتاع والتسمية وا 
وتبث اإلذاعة برامج إخبارية، مواد منوعة، موسيقى، أحاديث، مقابالت، دراما، فكاىة . عممية وعممية

ذا أردنا تطوير لغة اإلذاعة فإنو يتوجب عمينا تقديم .. وغيرىا بأسموب يتناسب ومميزات اإلذاعة ولغتيا وا 
أساليب تعبر عن أدوار حياتية تتسم بالواقعية وتستوحي مضمونيا من ردود أفعال المتمقين وبموجب ردود 

. أفعاليم
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جميورىا واألدوار المنوطة بيا طبيعة خاصة لمغة اإلذاعية التي تستخدميا في تقديم مادتيا، فمميزات 
اإلذاعة كوسيمة اتصال شفيي تستيدف أذن المستمع، وبالتالي تفرض عمى المحرر اإلذاعي استخدام لغة 

إعالمية تدعو إلى تحفيز العقل البشري عمى التصور والتخيل ومحاولة استثمار لغة الصوت وتشكيل 
ويكفي أن .  قاموس اإلذاعة المغوي وفق ىذه األفكار

نستمع عبر اإلذاعة لمعمق رياضي ينقل مجريات مباراة 
كرة قدم تبثيا اإلذاعة عمى اليواء لندرك طبيعة المغة 

التي يستخدميا في تجسيد الحركات والمجريات 
وتطوراتيا ونقل ردود أفعال الالعبين والجماىير ووصف 

. األحداث التي يراىا ىو وينقل تفاصيميا إلى المستمع

 

كذلك فإن طبيعة جميور اإلذاعة كونيا تخاطب مختمف 
فئات الجماىير دون الحاجة إلى توفر مستوى تعميمي أو 

ثقافي أو اقتصادي معين يترك حتمًا أثره عمى طبيعة المغة التي تستخدميا اإلذاعة في مخاطبة جميورىا؛ 
شباع حاجاتيم الكثيرة والمتعددة والمتباينة فيما بينيا، دون  رضاء رغباتيم وا  فمغازلة جميع تمك الفئات وا 

شك تعد مسألة صعبة تفرض مواصفات معينة لمغة الخطاب اإلذاعي، إضافة إلى مسألة ميمة جدًا حول 
التعرض لممضمون اإلذاعي، فتعرُّض جميور اإلذاعة لممادة اإلذاعية لمرة واحدة يفرض استخدام لغة 

 ألن أي التباس في فيم المستمع يعني ضياع المعنى وفشل االتصال بسيطة وسهمة وواضحة جدًا؛
استخدام الكممات العامية بالميجة الدارجة لتسيل الفيم وخسارة المستمع، مما دفع المحطات اإلذاعية إلى 

عمى جميورىا ىذا من جية، ولتقريب األفكار من مختمف الفئات الجماىيرية التي تستيدفيم الرسالة 
اإلذاعية من جية أخرى، مما قد يؤدي إلى اندثار المغة اإلذاعية الفصحى، وينعكس سمبًا عمى طبيعة 

اإلذاعة بحيث تغرق في محميتيا وتسقط في فخ انحسار 
وطبيعة اإلذاعة الشفيية تحرم المادة اإلذاعية . .جميورىا

أيضًا من المغة المتعمقة والمتخصصة كونيا تحمل إمكانية 
وتترك ىذه الميمة لمغة . عدم قدرة المستمع عمى فك رموزىا

الصحفية التي تستطيع تقديم الشروح والتفسير والتعمق في 

 

 

 :مميزات المغة اإلذاعية
أوجدت مميزات اإلذاعة كوسيمة إعالم جماىيرية وطبيعة 
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االختصاصات، ألنيا تتيح لمقارئ قراءتيا بتمعن أو االنصراف عنيا إلى مادة غيرىا دون أن تقطع 
. اتصالو مع الصحيفة

وظروف البث اإلذاعي تفرض عمى المحرر اإلذاعي المجوء 
إلى اإليجاز في الكتابة واالقتصار عمى أقل عدد من 

الكممات يحقق التواصل، مما يتطمب تكثيف المعاني تحقيقًا 
وسرعة اإلذاعة في تقديم األحداث وتفوقيا . لمبدأ االختصار

في مجال نقل األحداث وردود الفعل األولية عمييا يدفع 
: باتجاه وجود صيغ محددة تستخدميا اإلذاعة كأن تقول

، لجذب "وحول آخر تطورات قضية كذا وردنا اآلن ما يمي"
اىتمام المستمع وتقوم بتقديم موجز ممخص جدًا آلخر 

نما تترك ىذه  التطورات في الوقت الذي ال تستطيع فيو الصحافة المطبوعة المجوء إلى ىذه األساليب وا 
الساحة لإلذاعة وتتفوق بتقديم التفسيرات والتحميالت وخمفيات األحداث ومسبباتيا ومحاولة استشراف 

. المستقبل بتقديم رؤى ووجيات نظر لما يمكن أن يحدث من تطورات

ويؤثر المضمون الذي تقدمو اإلذاعة في طبيعة لغتيا؛ فاىتمام اإلذاعة بالتسمية والترفيو يترك أثرًا 
ميمًا في طبيعة المغة التي تستخدميا في الوقت الذي تركز فيو الصحيفة المطبوعة عمى الوظيفة 

. اإلخبارية ووظيفة التفسير والتحميل مما يضفي عمييا طابعًا لغويًا يختمف عن المغة اإلذاعية
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 :لغة التمفزيون وتطورها

تستدعي خصوصية التمفزيون استخدام لغة 
سيمة وواضحة وموجزة ومعبرة بعيدة عن أي لبس أو 
غموض، وتأخذ بعين االعتبار جانبيا الصوتي نظرًا 

ألنيا كتبت لتنَطق ال لتقرأ، األمر الذي يستدعي 
استخدام المفردات المألوفة وسيمة النطق والمناسبة 
لموضوعيا وجميورىا، ولمنوع التمفزيوني المستخدم 

كما يجب ان تراعي . لتقديميا ولمشخصية التي تنطقيا
المادة التمفزيونية الترتيب المنطقي السمس لممعمومات 
واألفكار وأن تتجنب الغرق في التفاصيل والمعطيات  

 
وفي . وأن تقدم دائمًا إضافة لما تقولو الصورة- خاصة في المادة اإلخبارية- اإلحصائية والرقمية الدقيقة

وىو   Herb Brubakerكتبيا ىيرب بروباكير Writing the words we hearمقالة عممية بعنوان 
إن ما يبدو جيدًا : "منذ عشرين عامًا يقولويقوم بتدريب المحررين  NBCمدير مركز أخبار تمفزيون 

لمعين ال يعني أن لو صوتًا جيدًا بالنسبة لألذن لذا فإن طبيعة الصوت ميمة جدًا بالنسبة لممقدم 
Presenter  ويجب أن يكون لدى المقدم سرعة البديية والذكاء بحيث يستطيع استيعاب ضغط الكممة

ن فن الكتابة لمتمفزيون يعتمد الدقة، . التي ينطقيا والصوت الذي يتحكم بو والصورة المرافقة لصوتو وا 
الوضوح، البساطة واإليجاز الشديد بدرجة تزيد عن اإليجاز في كتابة البرامج اإلذاعية المسموعة، ألن 
الكاتب التمفزيوني يعرض من خالل ما يكتبو لمشاشة الصغيرة العالم عمى اتساعو، بما فيو من أحداث 

ووفقًا ليذا التصور فإن الكتابة لمتمفزيون تعتمد االتصال المغوي . ومظاىر اجتماعية وظواىر بالغة التعقيد
المدعم والمعزز بالصور الحية التي تعكس الواقع عمى حقيقتو، ومقدار التوافق والتجانس بين الصوت 
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، أو ما أطمق عمييا بالمغة المرئية، تتميز بأن ليا القدرة عمى إيجاد لغة الصورةوالصورة، خاصة أن 
والمغة المرئية تتصف بالحيوية، البساطة، اليدوء، . عالقة تفاعمية وتأثير متبادل بين الجميور والوسيمة

الجاذبية والخمو من التكمف العتبارىا انعكاس لمواقع الموضوعي بواقعيتو المعروفة، واتسامو باأللفة 
ن الذي يكتب . والعاطفة والخيال وتشترك لغة التمفزيون مع لغة اإلذاعة بالبساطة واإليجاز الشديد وا 

لمتمفزيون عميو أن يضع نصب عينيو حمل المشاىد عمى تصديق ما يراه عمى الشاشة دون اإلحساس 
بأدنى شك ودون أي خدش لممشاعر واألحاسيس كما أن عميو تجنب كل ما يثير الخوف، الفزع، القمق 

ن ذلك يتطمب من المحرر  التمفزيوني التعرف عمى . واالبتعاد قدر اإلمكان عن تضميل المشاىدين وا 
تقان، وأن يتفنن في استخدام كل عنصر وتوظيفو بشكل  عناصر ومقومات صياغة رسائل اإلقناع بدقة وا 
يظير النص كوحدة متماسكة متسمسمة األحداث، تخمو من التكرار والمفردات الغريبة التي من شأنيا أن 
نات النص منسجمة مع المشاىد المصورة في  تثير الممل والرتابة في نفوس المشاىدين، بحيث تبدو مكوِّ

إن الكتابة لمتمفزيون فن ينبثق من فمسفة الواقع الذي يخاطبو الكاتب التمفزيوني بواسطة ىذه و. البرامج
الوسيمة، ومثل ىذا األمر يضع الكاتب التمفزيوني أمام مسؤولية خطيرة تفرض عميو دراسة الواقع 

االجتماعي الذي يخاطبو، من أجل الوقوف عمى الظروف واألحوال االجتماعية الثقافية والمؤثرات النفسية 
والبيئية التي تؤثر عمى أمزجة الناس وسموكياتيم، وتنعكس في مدى تقبميم لرسائل اإلقناع المرئية، ومثل 
ىذه الدراسات عندما تتسم بالجدية تمكِّن الكاتب من التواصل والتعايش والتفاعل مع المجتمع الجماىيري 

. الذي ىو غاية الوسيمة وسبب شيرتيا
 
 

 :مميزات لغة التمفزيون

باألسموب المباشر، بسبب كل خصائص البث التمفزيوني فإن عمى المحرر التمفزيوني أن يكتب 
عمى المحرر التمفزيوني و. وذلك من خالل حذف الكممات الزائدة، واستخدام أفعال مباشرة، قوية ومختصرة

أن يستخدم الجمل الموجزة، قصيرة الطول، لكي يتمكن المشاىد من فيميا، ألنو ليس ىناك ضرورة لحشو 
الكممات الزائدة في الجممة، وكذلك فإن عمى المذيع استخدام إمكانياتو االحترافية في وضوح الكممات 
وتقديميا لممشاِىد بطريقة واضحة من حيث نطق الحروف وفن اإللقاء، ألن عمى المذيع مقدم المادة 

يقع العبء األكبر؛ كونو يعبر عن الرموز غير المغوية عبر طريقة إلقائو؛ ففي  Presenterاإلعالمية 
التمفزيون ال يوجد فاصمة وال نقطة وال إشارة استفيام أو إشارة تعجب، ولكن احترافية مقدم المادة اإلعالمية 

ن كان المحرر الصحفي يكتب لمعين والمحرر اإلذاعي . ىي التي يتم من خالليا التعبير عن الرموز وا 
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يكتب لألذن، فإن المحرر التمفزيوني يكتب لألذن والعين معًا مضافًا إلى كل ذلك تقنيات عالية جدًا 
ن كان المحرر الصحفي يتمتع برفاىية الكتابة المطولة والتي يستخدم فييا . يوظفيا في خدمة ما يكتبو وا 

جماًل صعبة الفيم في بعض األحيان لتوافر المادة بحيث يقرؤىا قارئ الصحيفة متى يشاء وبالوقت 
والظروف التي يشاء، فإن المحرر التمفزيوني يكتب لمشاىد يشاىد مرة واحدة، وال تتوفر المادة إال في 

ورغم كل ما يقال عن المراسل . ظروف محددة وىي تسجيل المادة اإلعالمية، وىذا ما يحصل نادرًا أيضاً 
التمفزيوني، إال أن المراسل الصحفي يكون أكثر قدرة عمى الوصول إلى أماكن األحداث وكتابتيا بشكل 

أسرع من المراسل التمفزيوني، الذي يحتاج إلى كاميرا ثقيمة وأجيزة تقنية لنقل الصورة، بينما المراسل 
الصحفي بكاميرتو الصغيرة يستطيع رصد كل األحداث والتقاط دقائق األمور، وكذلك يكون مراسمو 
وكاالت األنباء الذين يتصيدون األحداث أسرع بالوصول إلى موقع الحدث ونقمو إلى الوكالة من أي 

ن العمل الصحفي يتيح لتواجد أكثر من محرر في أكثر من موقع بحيث يمكن أن يتواجد . مراسل آخر وا 
محرر صحفي في موقع الحريق وآخر في مركز الشرطة، والثالث في مستشفى البمدة ورابع عند مدير 

. المطافئ في حال تغطية حريق كبير

وتختمف المغة التمفزيونية عن المغة الصحفية، فإن كان المحرر الصحفي يكتب بالقمم فإن قمم 
ويمكن أن ينطبق بعض ما تم ذكره عن مميزات المغة . المحرر التمفزيوني ىي الكاميرا بكل إمكانياتيا

اإلذاعية في المغة التمفزيونية، فالتمفزيون يقدم إضافة لمصوت الذي تقدمو اإلذاعة أبعادًا تقنية ميمة ىي 
وكذلك فإن طبيعة الجميور . الصورة والمون والبعد والحركة، مما يترك أثره في المغة اإلعالمية التمفزيونية

ويتفق جميور التمفزيون وجميور اإلذاعة في . المستيدف أيضًا تترك أثرىا في لغة التمفزيون اإلعالمية
قدرة التمفزيون عمى مخاطبة جميع أفراد المجتمع ومن مختمف المستويات، ولكن يختمفان في أن متابعة 

. التمفزيون تحتاج إلى التفرغ والتركيز

 ومن أىم تأثيرات التطور التقني في النقل المباشر لمفضائيات التمفزيونية لألحداث أن ىذه الطريقة 
في  Michael Kellyفي النقل أثَّرت في أسموب الكتابة الوصفية اإلعالمية، حيث يتساءل مايكل كيممي 

 Neimanاالجتماع الذي دعت إليو مؤسسة نايمان لمدراسات 
Research هل حمت .. وكمية الصحافة في جامعة كولومبيا

ويجيب .. ؟عين الكاميرا محل يد الكاتب التي تقوم بالوصف
بأن ىناك اختراعًا يطمق عميو الكاميرا، ىو "عمى ىذا التساؤل 

 
-52-



 

 

وبالواقع ". السبب في غياب الحالة الوصفية، ألنيا حمَّت مكان المراسل والمحرر في تقديم الشرح والوصف
يتخمى التمفزيون عن معظم الصياغات التي تقدم التوصيفات والشرح الواضح من خالل الصورة، ألن 
. تقديمو ما يمكن أن تشرحو الصورة يعتبر خطأ تحريريًا ال يمكن التغاضي عنو في التحرير التمفزيوني
وكذلك تؤثر ظروف البث التمفزيوني كما في اإلرسال اإلذاعي، في ضرورة اختصار ما أمكن من 

األلفاظ، مستفيدًا من قدرة الصورة عمى تحقيق اإليجاز، وكذلك المجوء إلى البساطة، السيولة والوضوح 
. لتعرض المشاىد لممادة التمفزيونية مرة واحدة

 

: لغة الصحافة اإللكترونية

تعتبر الصحافة اإللكترونية من أكثر وسائل االتصال الجماىيري تنوعًا؛ وذلك ألنيا تضم كمًا كبيرًا جدًا 
من المواقع اإللكترونية التي تتناول مختمف المجاالت والتي تتميز بإمكانية توصيل مضمونيا ألي مشترك 
في اإلنترنت بأي مكان وزمان، ما فرض تنوعًا كبيرًا جدًا في طبيعة مضمونيا، وكذلك ضخامة لم يسبق 

وفيما يخص لغة الصحافة اإللكترونية اإلعالمية فقد أتاحت . ليا مثيل في كم المعمومات التي يتم تقديميا
، فاإلنترنت وسيمة تحريرية سيمة يستطيع اإلنترنت لجميع الملتركين إمكانية تحولهم إلى منتجين لممادة

وقد أتاحت الصحافة اإللكترونية المجال واسعًا . أي متصفح المشاركة من خالليا في العممية التحريرية
أمام ظيور المتصفح المحرر عبر طرق االتصال السريعة والسيمة مع الوسيمة، فأوجدت تنوعًا لغويًا لم 
يكن معروفًا قبل ظيور اإلنترنت بحيث يستطيع أي متصفح لمصحافة اإللكترونية المشاركة في إعداد 

المادة لمكتابة وكذلك إضافة المعمومات وأحيانًا يقوم بكتابة كامل المادة الصحفية كما يحدث في المواقع 
وىو ما نراه واضحًا في مواقع التواصل . Blogsالمخصصة بشكل كامل لممشتركين أو عبر المدونات 

االجتماعي التي أصبحت واقعًا ال مفر منو حيث تشير دراسات اإلعالم إلى أىمية الواقع اإلعالمي 
 Facebookاالفتراضي الذي يعيشو العالم مع مواقع التواصل االجتماعي والسيما في موقعي فيسبوك 

وكذلك يمكن اإلشارة إلى قضية ذات أىمية بالنسبة لتأثير المضمون الذي يتم . Tweeterأو تويتر 
، سواء أكان متخصصًا أم senderتقديمو عبر اإلنترنت في لغة الصحافة المطبوعة وىي أن المرسل 

ن إجادة  . غير ذلك، فيو عمى تماس مباشر بكل المضمون الذي تقدمو الشبكة وبالمغات جميعيا وا 

-53-



 

 

المرسل ألكثر من لغة أو عبر عمميات الحوار 
والدردشة التي تؤمنيا الشبكة فقد بدأت تظير في  

المضامين الصحفية كممات بمغات أجنبية فرضتيا إما 
مثل اإليميل أو الشاتينج أو  - طبيعة اإلنترنت

أو بطبيعة استعمال المصطمحات - الخ.. الباسوورد
ن كانت . األجنبية في الكتابة لممواقع اإللكترونية وا 

الصحافة اإللكترونية أعادت لمكممة المكتوبة أىميتيا 
بعد حقبتي الصوت والصورة إال أن ىذه الكممة التي 
تعتبر أساس المغة اإلعالمية يتم تحريرىا بعيدًا عن 

. أية قوانين أو نواظم

وتتمخص صعوبة ىذه الوظيفة وىي 
 التبسيط والتجسيد واللرح والعرض المفهوم
لألحداث في معضمة أسموبية تتصل بطبيعة 
المضمون الصحفي المتنوع، وىي وجود لغة 

خاصة لكل باب من أبواب الصحيفة من عموم 
ورياضة وموضة وبورصة وفنون وموسيقى 

دارة وعمى الصحفي أن يوجد من .. وقضاء وا 
المغات لغة واحدة سيمة يفيميا جميور القراء 
ويمعب الصحفي ىنا دور الوسيط بين ىذه 

المجموعات والجميور وعميو اال يخاطب مجموعة محددة من الجميور، ولكن كل من لو اىتمام ما، 
ولمصحافة إضافة لما سبق لغتان يشترط فييما الوضوح والبساطة، لغة موضوعية لتحرير األخبار 
والتحقيقات واألحاديث، وأخرى خاصة أو ذاتية لكتابة المقاالت بأنواعيا المختمفة وبعض األشكال 

. الصحفية األخرى السابقة
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 :سمات لغة الصحافة اإللكترونية

لمتحرير اإللكتروني مميزات خاصة كما سنرى في موضوع التحرير اإللكتروني وانطالقًا من ىذه 
: لغة التحرير اإللكتروني يجب أن تتسم بما يميالخصوصية فإن 

 وذلك استجابة لمطبيعة الخاصة باإلنترنت، والتي تقوم عمى السرعة، وتعدد الخيارات :الوضوح (1
وتتأكد أىمية الوضوح في المضمون الذي يقدمو المحرر اإللكتروني، ألن المتصفحين كما تشير 
الدراسات اإلعالمية التي تناولت متصفحي اإلنترنت أن تعرضو لإلعالم اإللكتروني يكون بطريقة 

دون توفر الوقت لمغوص في عمق مضمون النص؛ مما يتطمب بالضرورة  Scanالمسح 
 في الفيم والسبب اآلخر في البساطة يتعمق لديدة الوضوح والبساطة واالنسيابيةاستخدام لغة 

بالمنافسة بين المواقع اإللكترونية غزيرة الكم والعدد، حيث تظير أعداد كبيرة جدًا من المواقع 
اإللكترونية وتختفي أخرى، وعممية االستحواذ عمى المتمقي صعبة جدًا في الواقع اإلعالمي 

حدى أىم وسائل االستحواذ عمى المتمقي المغة التي يجري تقديم المضمون من  اإللكتروني، وا 
 .خالليا وخصوصية ىذا الوضع تتطمب لغة تمتاز بالوضوح والسالسة والغنى بالمعمومات

 
غراقيا بخصوصية المجتمع الذي : مناسبتها لمتنوع الهائل من المتصفحين (2 فمحمية المغة وا 

تصدر فيو يحرم الموقع اإللكتروني من أىم ميزة تميز اإلعالم عبر اإلنترنت وىي قدرة 
إذا - المتصفحين المتصمين باإلنترنت في أي قارة أو إقميم أو منطقة بالعالم عمى تمقي المضمون

وبالتالي فإن لغة التحرير اإللكتروني التي تستطيع اجتياز القارات والحدود - أرادوا وتمكنوا
المكانية وتضع العالم كمو أمام جياز كمبيوتر المتمقي تحتاج إلى لغة تستطيع أيضًا أن تحقق 

وبالتالي فإن المحرر الذكي . متطمبات ىذا االمتداد الواسع عبر العالم كمو بمختمف لغاتو وثقافاتو
وحتى في إطار . يستطيع استخدام لغة يستطيع تمقييا بوضوح أكبر كم من المتمقين المستيدفين

تعدد المغات نجد مواقع إلكترونية تقدم مضمونيا بأكثر من لغة وببساطة يستطيع المتمقي اختيار 
 .المغة التي تناسبو

 

 .بمعنى أن تكون عناصر الموضوع متناسقة: االتساق (3
 

ذا كانت دقة المغة مطموبة في التحرير الصحفي :الدقة (4  بمعنى دقة لغة التحرير اإللكتروني، وا 
وقد أشارت إحدى الدراسات . واإلذاعي والتمفزيوني فإنيا ضرورة ممحة في التحرير اإللكتروني
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المسحية إلى أن نحو نصف المبحوثين يتصفحون اإلنترنت لمبحث عن أكثر من خمفية لألخبار 
 .بسبب تعدد المصادر والسياسات التحريرية والتنوع الغزير الذي توفره المواقع اإللكترونية

: وىناك سمات رئيسية لمكتابة اإللكترونية التي تعد أحد مظاىر تكنولوجيا االتصال الحديثة وىي

إمكانية استخدام مختمف أنواع اإلشارات سواء الكتابة، األصوات، األلوان، الصور المتحركة  (1
 .والمشاىد الحية من موقع األحداث

تعد أداة لتنظيم المعمومات في مجال فضائي، فالثقافة المطبوعة أعطت البشرية نمطًا من أساليب  (2
عرض المعمومات مدونًا عمى الورق، بينما تحمل الثقافة التي يعرضيا المجال الفضائي إمكانيات 

 .وآفاقًا ال نيائية في عرض المعمومات
المحرر الصحفي الذي ظل مقيدًا بالتعامل مع الحروف والخطوط، أصبح في الصحافة اإللكترونية  (3

. بإمكانو التعامل مع الصوت، الرسوم المتحركة والمشاىد المصورة
وحول مميزات لغة اإلعالم اإللكتروني يقول أستاذ التحرير في جامعة ميسوري في كولومبيا دون  

 إن الصحافة اإللكترونية تعتمد كثيرًا عمى االختصار؛ كون القارئ ال يممك الوقت Don Ranlyرانمي 
الكافي لقراءة كل شيء بسبب ضخامة المعمومات، فالقاعدة الذىبية في الكتابة لمصحيفة اإللكترونية ىي 

ن ىذه الميزة يقول رانمي يجب أن الدقة واالأتصار وتكثيف المعنى  الختصار الوقت عمى القارئ، وا 
ن أحد األسئمة األولية التي أوجييا إلى الطالب ىل سبق : "تكون متبعة في الكتابة لمصحافة المطبوعة وا 

. فالقراء يحترمون الكتَّاب الذين ال يضيعون أوقاتيم". لكم تقديم المادة بطريقة تشغل القارئ أقل وقت
معذرة عمى ىذا الخطاب المطول، وليس لدي وقت كاف لخطاب " Plaise Pascalوكتب ذات مرة 
 فيقول إنو عند الكتابة لمصحافة اإللكترونية، يجب عمينا Shel Holtzأما شيل ىولتز ". أقصر من ذلك

نو بالنسبة لما يتعمق بالكتابة الجيدة، فإن . أن نختصر نسختنا إلى النصف يقول  William Zinnserوا 
أن .. ثم يأتي بعد ذلك الجزء الصعب. يجب عميك أن تأخذ صفحاتك الثمانية وتقوم باختصارىا إلى أربعة

واآلن وبعد مرور ثالثين عامًا أخرى وجدنا أن التحرير لمصحيفة اإللكترونية .. يتم اختصارىا إلى ثالثة
 .يتطمب اختصار الثالث صفحات إلى النصف

 Don وحول طول المقاالت التي يجري تحميميا في الصحافة اإللكترونية يقول دون رانمي 
Ranly إن نتائج الدراسات التي تناولت قراء الصحافة اإللكترونية أوضحت أن الغالبية العظمى من القراء 

وينبغي عمى . لمحصول عمى المعموماتال يستخدمون اإلنترنت لمقراءة واالطالع، بل إنيم يقرؤون 
لذا . المحرر اإللكتروني عند كتابة مقال من المقاالت بيدف تقديم معمومات، أن يضع ىذا في حسبانو
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فإن المقال الطويل في الصحافة اإللكترونية يكون معرضًا لممقاطعة سواء عبر ميزة ىايبرتكست 
Hypertext  أم باإلعالنات، وعمى كل األحوال فإن القارئ اإللكتروني يرفض ذلك، واألفضل اختصار

وكذلك فإن الكتابة لمصحيفة اإللكترونية تتطمب تقديم المعمومات السريعة وسيمة االستيعاب والفيم . المقال
 في مقال Strun&Whiteوكذلك ينبغي تجنب إضاعة األفكار باستخدام الفقرات الطويمة حيث يقول 

ن خبراء الكتابة لمصحافة : "بعنوان عناصر األسموب إن عمينا أن نقوم بتقسيم الفقرات المطولة وا 
وىذا التكثيف ميم كي يفسح المجال أمام القارئ ". فكرة واحدة في فقرة واحدةاإللكترونية ينصحون بتقديم 

ن التحرير اإللكتروني يتطمب إتقان الميارات الكتابية . اإللكتروني لقراءة الخيارات األخرى المتاحة وا 
 فالكتابة لمصحافة اإللكترونية تتطمب إتقان كمتا ،Visually والميارات التقنية المرئية verballyالحرفية 

الميارتين وطبعًا ىذا مختمف عن التحرير في الصحف المطبوعة التي تغيب فييا التقنيات المرئية، لذا 
فإن عمى المحرر الصحفي في الصحيفة المطبوعة إيجاد الحمول التي تعوض نقص التقنيات المرئية 

لجذب أنظار القراء مثل الصور والخرائط عندما يكون ذلك ممكنًا وكذلك الصور البكتوجرافية 
Pictographs ، أي الكتابة بالصور واستخدام صور المعمومات وعندما يتم استخدام ىذه اإلمكانيات

بالطريقة الصحيحة والمناسبة فإنيا تساعد في جذب أنظار القراء لمصحيفة المطبوعة وتقدم المعمومات 
بطريقة مؤثرة أكثر وتساعد الناس عمى استيعاب المعمومات بأساليب مختمفة وتعتبر ىذه األدوات 

. المساعدة المتممة لمنص الحرفي في توضيح المعنى في الصحيفة المطبوعة
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اإلعالمية في حركة تطور وتغير دائم ومستمر وىي وفق ىذا المفيوم مادة حية تنمو وتكبر وتذبل فييا 
وىناك فروقات كبيرة بين المغة األدبية والمغة اإلعالمية وما اصطمح عمى . فروع وتنمو فروع أخرى

ويمكن تحديد أىم صفات المغة الصحفية . تسميتو بالمغة الوسطى أساء لمغة العربية والمغة اإلعالمية
أما أىم مميزات . بالسيولة، اإليجاز، التركيز، الوضوح، التنوع، التشويق، األلفاظ المستحدثة، الذروة والدقة

أما التمفزيون فإنو يستخدم . لغة اإلذاعة، كونيا تخاطب أذن المتمقي، فيي البساطة والسيولة والوضوح
لغة الصورة،  والتي تتميز بالحيوية، البساطة، اليدوء، الجاذبية والخمو من التكمف العتبارىا انعكاس 

أما أىم مميزات لغة التحرير اإللكتروني فيي الوضوح ومناسبتيا لمتنوع اليائل من . لمواقع الموضوعي
. المتصفحين، االتساق، الدقة، إمكانية استخدام الصور المتحركة والمشاىد الحية من موقع األحداث

 

 

 

 :تمارين

 :نموذج سؤال

: لغة التحرير اإللكتروني تحتوي مميزات

A. لغة الصحافة المطبوعة 
B. لغة اإلذاعة 

أالصة 

تشكل المغة اإلعالمية األداة األساس التي يستخدميا المحرر اإلعالمي في صياغة فنونو 
التحريرية، وعمى من يأمل أن يكون إعالميًا ناجحًا أن يتقن المغة التي يحرر بيا إتقانًا تامًا؛ حتى يمتمك 

والمغة .. أىم أدوات مينتو، وىي القدرة عمى استنباط لغة تتناسب ومميزات اإلعالم ومميزات وسيمتو

C. لغة اإلذاعة والتمفزيون 
D. مميزات لغة وسائل اإلعالم جميعيا

  
 Dاإلجابة الصحيحة 
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 لرابعةاالتعميمية الوحدة 

 سياسة الوسيمة التحريرية وتأثيرىا في التحرير اإلعالمي

 

 :األىداف التعميمية

: بعد دراسة ىذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 

 .يدرك أىم مكونات السياسة التحريرية وسبل تحقيقيا وأىم مبررات وجودىا (1
 

 .يعرف أىم العوامل المباشرة المؤثرة في السياسة التحريرية (2
 

 .يدرك العوامل الوسيطة المؤثرة في السياسة التحريرية (3
 

 .يعرف العوامل غير المباشرة المؤثرة في السياسة التحريرية (4
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  :العناصر

 

 .تعريف السياسة التحريرية ومبررات وجودىا (1
 

 .العوامل المباشرة المؤثرة في السياسة التحريرية (2
 

 .العوامل الوسيطة المؤثرة في السياسة التحريرية (3
 

 .العوامل غير المباشرة المؤثرة في السياسة التحريرية (4
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سياسة الوسيمة التحريرية وتأثيرىا في التحرير اإلعالمي 

 

: مقدمة

من أىم العوامل التي توجو آلية التحرير  Editorial Policyيعتبر عامل سياسة الوسيمة 
اإلعالمي عمى المستوى العام بحيث يجري تنفيذ محددات سياسة الوسيمة ابتداءًا من الموجيات األساسية 
لموسيمة، وصواًل إلى أدق التفاصيل، ويجري التدخل حتى بالمفردات المغوية التي تستخدميا الوسيمة، فمثاًل 

ومن ىنا .. البطل الفمسطيني الشييد في اإلعالم العربي ىو مخرب فمسطيني قتيل في اإلعالم اإلسرائيمي
نرى أن سياسة الوسيمة تتدخل في العممية التحريرية بكميتيا من الخطوط العريضة إلى أدق التفاصيل 

و األساس الذي يبنى عميو المضمون . وأصغر المصطمحات ر والموجِّ وتعتبر سياسة الوسيمة المقرِّ
ن كان ال يوجد قاموس أو كتاب يجري توزيعو عمى المحررين ليمتزموا بسياسة الوسيمة، أو . التحريري وا 

وصفة سحرية يطبقيا المحرر فيفيم سياسة وسيمتو، إال أن المحرر يجب أن يجعل كل حرف ينطق 
بسياسة الوسيمة، فالمفردات يجب أن تكون مستوحاة من توجو الوسيمة وسياستيا، وكذلك التراكيب والجمل 
والفقرات بحيث يحقق المحرر اإلعالمي نسقًا فكريًا في مادتو التحريرية يقنع من خاللو المتمقي بما يريد 
ن  إيصالو من الحقيقة المفترضة والمتشكمة لدى دوائر صناعة القرار في الوسيمة اإلعالمية، فاإلعالم وا 
نما الواقع الذي يبتغي إيصالو إلى المتمقي من وجية نظره، ويصل  كان ينقل الواقع فإنو ال ينقمو كمو، وا 
عادة تحريرىا وتقديميا إلى المتمقي إلى حد إغفال األحداث التي ال  حجم التدخل في تركيب األحداث وا 

تتناسب مع سياسة الوسيمة؛ فكثيرًا ما تمجأ وسائل اإلعالم إلى إغفال األحداث التي ال تتناسب وسياستيا 
اإلعالمية بشكل متعمد، وكذلك تمجأ وسائل اإلعالم إلى تضخيم بعض األحداث التي تتفق وسياستيا 

التحريرية، لذا فإن أىم ما يجب أن يميز المحرر اإلعالمي ىو مدى قدرتو السريعة عمى استيعاب سياسة 
وسيمتو بحيث تكون بمثابة اليواء الذي يتنفسو ويستخدم قدراتو التحريرية في تحويل محددات السياسة 

. اإلعالمية إلى ثوب تمبسو المادة الخام التي استقاىا من المصادر المختمفة
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وتظير السياسة التحريرية بصورة جمية في أثناء االجتماع التحريري اليومي الذي تعقده وسائل 
اإلعالم المختمفة والذي يناقش الخطوط العريضة والتفاصيل الدقيقة وبناء الجسم التحريري لموسيمة من 

ويعقد االجتماع التحريري عادة في . خالل تواصل مستمر بين الجياز التحريري وصانع القرار اإلعالمي
، وكانت مثاًل صحيفة األىرام تعقد اجتماعًا تحريريًا يوميًا في قاعة News Roomغرفة التحرير 

التحرير يضم رئيس التحرير ونوابو ومديري التحرير ورؤساء األقسام جميعيم يناقش السياسة التحريرية 
التي توجو المضمون التحريري بشكل يومي، ويتناول مختمف المسائل من األساسيات التي تنظم 

واألمر ذاتو كان يجري . المضمون التحريري إلى أدق التفاصيل التحريرية وكذلك ترتيب أولويات النشر
في مركز أخبار التمفزيون السوري حيث يجتمع المحررون مع رئيس التحرير لترتيب أولويات التحرير 

. وخطوطو العريضة وصواًل إلى أدق تفاصيل النشرة الرئيسية

 

: تعريف السياسة التحريرية ومبررات وجودىا

يقصد بالسياسة التحريرية مجموعة األسس والمبادئ والقواعد والخطوط العريضة التي تحكم 
وىذه األسس والمبادئ غير مكتوبة ويفرض عمى الجياز . وتحدد مكونات ومضمون المنتج التحريري

التحريري االلتزام بيا بدقة وترجمتيا إلى أسموب عمل ينظم آلية التحرير، وتمتاز السياسة التحريرية بحركة 
تتفق وتوجيات الوسيمة وتغّير المواقف من األحداث تصل إلى حد تغيير جذري في بعض األحيان إذا 

. اقتضت الحاجة

ىناك مجموعة من المحددات تبين أن ما يجري الحديث عنو حول انطالق التغطية التحريرية 
وأىم مبررات وجود السياسة . من الواقع بعيدًا عن تسييس الحدث يصب في إطار الترويج لموسيمة فقط

: التحريرية

 .يجب ان يكون لكل وسيمة إعالمية رؤية أو فمسفة تحكم عمميا اليومي وتوجيو وتؤثر فيو (1
يجري رسم الخطوط العريضة لمسياسة التحريرية بناء عمى أسس ىذه الفمسفة أو األسس  (2

والمبادئ الناظمة لعمل الوسيمة اإلعالمية التحريري ويجري التعامل مع األحداث المختمفة 
 .وفقًا ليذه الرؤى ما لم يطرأ تغيير عمى ىذه الرؤية أو الفمسفة
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يحتاج تأسيس الوسيمة اإلعالمية ميزانيات مالية ضخمة؛ لذا فإن فالمطموب ىو قياميا بتنفيذ  (3
األىداف التي وجدت من أجميا، أي تحقيق سياسة تحريرية تتناسب وأىداف يحددىا مالك 

 .الوسيمة ميما اختمف شكل وطبيعة ىذا المالك
الوسيمة اإلعالمية تعالج ما تريد من األحداث بطريقتيا لترسم الواقع الذي يتناسب وتوجيات  (4

 .صانع القرار اإلعالمي وتقديمو لممتمقي عمى أنو الواقع الحقيقي
الغرض من السياسة التحريرية أن يصل المتمقي بعد فترة قصيرة إلى اإلحساس بشخصية  (5

 .تحريرية ثابتة لموسيمة اإلعالمية تتفق في الوقت نفسو مع ىدفيا وصيغتيا
اإلعالم الخبري، عمى وجو الخصوص، ذو طبيعة إيديولوجية، قد يعكس األحداث والقضايا  (6

. بدقة أو يشوىيا وفقًا ليذه اإليديولوجية
 

 :وىناك مجموعة عوامل تؤثر بدرجة أو بأخرى في السياسة التحريرية ىي

 

: وأىم ىذه العوامل: عوامل مباشرة (أووً 

وىي مجموعة : اإليديولوجيا أو المبادئ السياسية التي تمتزم بيا الوسيمة اإلعالمية وتدافع عنيا (1
األفكار والعقائد التي تحدد الخطوط العريضة لموسيمة اإلعالمية ويحددىا بدقة صانع القرار 

اإلعالمي الذي تقع عميو مسؤولية شرح وتفسير ونقل ىذه المبادئ األساسية إلى الجياز التحريري 
وتمتاز المبادئ األساسية بصفة الثبات النسبي وتشكل المرتكزات األساسية . في الوسيمة اإلعالمية

التي يقوم عمييا عمل المحرر اإلعالمي رغم أنيا تتغير بما يتفق مع األحداث الكبرى التي تؤثر 
 .بشكل مباشر في سياسة الوسيمة
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وأىم ىذه الظروف تتحدد في : ظروف العمل اإلعالمي (2

عوامل مختمفة تحكم طبيعة العمل اإلعالمي وأىميا 
عمى اإلطالق حالة المياث المستمر وراء الحدث ألن أي 

تأخر في عممية اإلنتاج اإلعالمي يجعل الوسيمة 
اإلعالمية خارج نطاق الزمن وخارج المنافسة وبالتالي 
فإن ضغوطات كثيرة يعاني منيا المحرر اإلعالمي 

وأىميا عمى اإلطالق ضغط البحث عن الحدث الميم 
الذي يتناسب وسياسة  

الوسيمة والذي ينال اىتمام رئيس التحرير ويحقق اآلنية  (3
لموسيمة اإلعالمية وأيضًا يتناسب مع المساحة المحددة لو في الصحف والزمن المخصص لو في 

دة ما يمجأ رئيس التحرير في اإلذاعة والتمفزيون والسعة المخصصة في المواقع اإللكترونية فعا
التمفزيون مثاًل إلى إلقاء مواد تحريرية جاىزة عمى مرتب النشرة بسبب ضغط الوقت وذلك بحسب 
تدني أىميتيا حيث تخضع العممية إلى اتخاذ قرار سريع وأحيانًا في ثواني عمى رئيس التحرير 

التمفزيوني ان يقرر أن يحذف ربع مواد نشرتو ليختصر فترة بث نشرتو إلى توقيت محدد يتناسب 
. وحدث ميم كخطاب مرتقب لرئيس أو تصريح ميم لمسؤول أو حتى ليجري عرض مباراة كرة قدم
واألمر ذاتو بالنسبة لإلذاعة واألمر أكثر تعقيدًا بالنسبة لمصحيفة الورقية؛ ففي ظل ضغط المواد 

وعدد – ميما كانت كبيرة– اإلعالمية التي تيم السياسة التحريرية لمصحيفة ومحدودية حجم الصفحة
الصفحات، نجد رئيس التحرير في الصحيفة المطبوعة غالبًا ما يمجأ إلى تأجيل المواد التي جرى 

تحريرىا والتي تحتمل التأجيل إلى عدد الغد واالستغناء عن المواد التحريرية التي ال تحتمل التأجيل، 
ألن األولوية دائمًا لألىم واألحدث وكل ذلك مرتبط بتطورات األحداث وصيرورتيا، فغالبًا حدث ميم 

لبمد ما قد يعيد ترتيب أخبار النشرة الرئيسية في التمفزيون ويضع كبار المحريين أمام تحٍد ييدد 
أعصابيم وىو إلغاء كل ما تم إنتاجو من تقارير وأخبار وتركيز األحداث باتجاه الحدث الجديد الذي 

 .غّير مفاىيم أو معادلة ترتيب النشرة بشكل كامل
 

وىي من أكثر العوامل التي تؤثر في السياسة التحريرية كون المال ىو الوقود : الجوانب اوقتصادية (4
الذي يحرك الوسيمة اإلعالمية، وتعرضت في أكثر من مكان لضخامة الميزانية التي تتطمبيا وسائل 

اإلعالم كمصروفات يومية ومصروفات استراتيجية عمى المدى البعيد، فصناعة اإلعالم تتطمب 
إمكانيات مادية ضخمة جدًا قد ال يستطيع األفراد أحيانًا تأمينيا فنجد شركات استثمارية كبيرة تدير 
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ومن ىنا أستمد ثقتي . وسائل إعالمية متعددة أو دواًل تكون مسؤولة عن تمويل وسائل اإلعالم
الجازمة من وجود خطوط عريضة يضعيا ممول الوسيمة اإلعالمية أو يوكميا إلى من يأتمنو عمى 

من يعتقد أنو يحقق األىداف التي دفع األموال من أجميا لتحديد سياسة تحريرية ذات أىداف 
نما مطموب من عاممييا  مرسومة بدقة وبدقة متناىية، فالوسيمة اإلعالمية ليست مؤسسة خيرية وا 

فإذا كان . تحقيق السياسة التي ينفق من أجميا ممول ىذه الوسيمة أمواًل ضخمة وعمى مدار الساعة
ىدف الممول استثماريًا فيجب عمى اإلعالميين تحقيق األرباح الكبيرة ولألسف أحيانًا تكون الغاية 
تبرر الوسيمة فيجري التياون في قيم اإلعالم ألن الميم بالنسبة لمنفذ السياسية التحريرية تحقيق 

ذا كانت الدولة من تمول الوسيمة اإلعالمية فإنيا تكون المحدد األساس في رسم . الربح لمممول وا 
سياسة الوسيمة اإلعالمية وعندما تكون الجيات التي تشرف عمى إعالم الدولة متعددة يقع المحرر 

اإلعالمي في مآزق جمة تصل أحيانًا إلى حد تنازع الصالحيات في اإلشراف عمى اإلعالم، وتضيع 
أحيانًا البوصمة بالنسبة لموسيمة اإلعالمية ويغدو العمل اإلعالمي مشتتًا ىدفو إرضاء الممول وليس 

 .الجميور المستيدف
: وىناك عوامل عدة تتحكم في السياسات االقتصادية لوسائل اإلعالم أىميا

  السياسات المالية لمحكومة ومدى إيمانيا بأىمية دور وسائل اإلعالم وبالتالي فإن تخصيصيا
 .لمميزانيات المالية يتوقف عمى مدى اىتماميا بأىمية دور وسائل اإلعالم

  المساعدات المالية التي يمكن أن تتمقاىا الوسيمة اإلعالمية سواء من الدولة أو من المؤسسات
والشركات أو حتى األشخاص ومدى تأثير ىذه المساعدات في استقاللية سياسة الوسيمة وعدم 

 .تبعيتيا لمن يقدم المساعدات
  اإلعالن الذي يعتبر مصدرًا ميمًا من مصادر تمويل وسائل اإلعالم، الذي يمكن أن يشكل أحد

ال فإنيا تمتنع عن  عوامل الضغط التي تمارسيا الجيات المعِمنة عمى سياسة الوسيمة اإلعالمية، وا 
 .اإلعالن في ىذه الوسيمة

 
 وال يمكن فصل نمط ممكية الوسيمة اإلعالمية عن العوامل السابقة ألنيا مرتبطة :نمط الممكية (5

: وىناك أشكال عدة لنمط ممكية وسائل اإلعالم إال أن أوضحيا ثالثة أنماط ىي. ببعضيا
 حيث تمتمك الدولة وسيمة اإلعالم وتموليا وتنفق من ميزانية الدولة ما تتطمبو من : ممكية الدولة

. ميزانيات ضخمة مقابل أن تكون الدولة ىي من ترسم سياسة الوسيمة اإلعالمية وتحددىا وتضبطيا
وبذا تكون الوسيمة اإلعالمية محمية من المنافسة التي تتعرض ليا وسائل اإلعالم الخاصة ولكن 
تحكميا أيضًا القوانين الرسمية وآليات العمل المعقدة أحيانًا من بطء وتعدد الجيات المشرفة وتعقد 
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عممية اتخاذ القرار والتسمسل اليرمي الذي يؤخر كثيرًا من سرعة اتخاذ القرار اإلعالمي وصواًل إلى 
األمراض التي تصيب أجيزة الدولة الرسمية كالفساد اإلداري أو سوء اتخاذ القرار أو تحكم العقميات 
عاقة تقدم الوسيمة اإلعالمية بيدف تحقيق مكاسب شخصية ولو  القديمة في مفاصل اتخاذ القرار وا 

 .عمى حساب كل الوسيمة اإلعالمية وسياستيا أيضاً 
 ىنا مالك الوسيمة اإلعالمية جية خاصة ومحددات السياسة التحريرية جميعيا :الممكية الخاصة 

يحددىا مالك الوسيمة، سواء أكان ىذا المالك فردًا أم مؤسسة أم شركة أم حزب سياسي، فإنو يغدو 
وأىم . الراسم األوحد لسياسة الوسيمة التحريرية وعمى اإلعالميين تنفيذ خطوات ىذه السياسة بدقة

مساوئ ىذا النمط من الممكية أن الوسيمة اإلعالمية تغدو محكومة بقوانين السوق لتجارية إن كانت 
أىداف المالك استثمارية، فيغدو الربح الموجو األساس لمسياسة التحريرية دون اكتراث أحيانًا بقيم 

ولكن من مميزات نمط الممكية الخاصة أن اتخاذ القرار اإلعالمي فييا أكثر مرونة . النشر أو البث
وتمتاز الوسائل الخاصة بتحررىا من قيد الروتين اإلداري والوظيفي الذي تعاني منو وسائل اإلعالم 

 .التي تممكيا الدولة
 وىنا تتشكل إدارة مكونة من الدولة واألفراد أو الدولة ومؤسسات ويكون ىذا :نمط الممكية المشترك 

النوع من الممكية مزيج بين ممكية الدولة والممكية الخاصة، ويمتاز ىذا النوع من الممكية بأنو إن 
استطاع ان يجمع الجوانب اإليجابية من الممكية الرسمية والممكية الخاصة فإنو يحقق أىدافًا ممتازة، 
ولكن إذا كانت الجوانب السمبية من ممكية الدولة والممكية الخاصة ىي السائدة والنزاع مستمر بين 

 .كمتا الجيتين فإن الفشل الذريع والمحتوم بانتظار الوسيمة اإلعالمية
 
 Editorial Staffالجياز التحريري ( 6

ويشمل القائمين عمى تنفيذ السياسة  
التحريرية من المحررين العاممين في 
الوسيمة إضافة إلى منفذي السياسة 

التحريرية ففي الصحيفة المطبوعة يتكون 
الجياز التحريري من رئيس التحرير ومديري 

التحرير ونواب رئيس التحرير ورؤساء 
األقسام والمحررين والمندوبين ويتصل 

بالجياز التحريري مجموعة عوامل تؤثر 
 بشكل أو بآخر في السياسة التحريرية 
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: أىميا

فيل يتم اختيار أفراد الجياز التحريري بحسب : المعايير التي تحكم اختيار أفراد الجياز التحريري -
. الكفاءة المينية أم وفقًا لالنتماء لنقابة مينية أو الحصول عمى ترخيص بالعمل

 ظروف تنشئتيم االجتماعية وثقافاتيم وانتماءاتيم االجتماعية أو السياسية .
 تأىيميم وتدريبيم األمر الذي ينعكس عمى ما يتمتعون بو من ميارات اتصالية. 
 ظروفيم االقتصادية واالجتماعية. 

 
 تتحكم عممية حراسة البوابة بطبيعة المضمون :Gate Keepingطبيعة عممية حراسة البوابة ( 7

الذي يجري تقديمو عبر الوسيمة اإلعالمية وتقوم فكرة حراسة البوابة عمى أن المادة اإلعالمية حتى 
تصل إلى الجميور فإنيا تمر عبر بوابات افتراضية ىي عبارة عن أشخاص يقيمون مضمون المادة 
التحريرية بدقة حسب رؤى متكونة لدييم نتيجة فيميم لمسياسة التحريرية التي يرسميا مالك الوسيمة 

اإلعالمية ومن صالحيات ىؤالء األشخاص تعديل أو حذف أو إضافة معمومات عمى المادة 
ويعتبر حراس البوابة األمناء عمى تنفيذ السياسة التحريرية وىم . التحريرية وحتى إلغاؤىا أو تأجيميا

يخضعون الختبارات دائمة لمعموماتيم ويقوم راسم السياسة التحريرية بتزويدىم بشكل لحظي 
بالتغييرات التي تطرأ عمى السياسة التحريرية ألنيم يقومون بتعديل الخطاب والمضمون بما يتناسب 

ن حصل تغيير في استراتيجية التحرير فيعقد ليا اجتماعات ليجري تعديل  مع ىذه التغييرات اليومية وا 
قناع المتمقي بيذه التغييرات  المضمون وفقيا وا 

الجذرية في السياسة التحريرية، ويمكن القول إن 
التغييرات التكتيكية البسيطة في السياسة التحريرية 
ىي أمر اعتيادي يعتاد عميو القائمون عمى تنفيذ 

السياسة التحريرية في وسائل اإلعالم أما 
ن حدثت  التغييرات الجذرية فيي قميمة الحدوث وا 

فإنيا تحدث صدمة بالنسبة لحارس البوابة وتحتاج 
تعديل أفكاره وتوجياتو، لذا فإن أىم مميزات 
حراس البوابة المرونة والقدرة عمى التالؤم مع 
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. المتغيرات اليومية التي تعترض طبيعة العمل اإلعالمي

 

يختمف دور وأىمية : جميور الوسيمة اإلعالمية( 8
الجميور، كعنصر فاعل وميم من عناصر العممية 

االتصالية، بحسب أىمية ما يشكمو ىذا الجميور بالنسبة 
فقد .. لواضع السياسة التحريرية ومالك الوسيمة اإلعالمية

يبالغ راسم السياسة التحريرية في بعض القنوات اإلعالمية 
بتقدير دور الجميور إلرضائو واجتذابو وتقديم ما يريد أو ما 
يختار إذا كان اليدف ربحي تجاري أحيانًا، فال يشعر راسم 
السياسة التحريرية بالضير حيال تنفيذ رغبات الجميور إن 
كانوا يحققون األرباح لو مثاًل، وىو ما يحصل في بعض 
التمفزيونات التفاعمية المدفوعة التي يختار فييا المشاىد 

وبأي حال من األحوال فإن . المادة التي يريد رؤيتيا مقابل أن يدفع المال لتقديم الخدمة اإلعالمية
الجميور يجب أن يكون ىدف العممية االتصالية، ويجب أن تتنافس وسائل اإلعالم فيما بينيا لتقديم 
المضمون اإلعالمي األرقى الذي يخدم الجميور ويحقق رغباتو، وأي تنافر بين الوسيمة وجميورىا 

المستيدف ىو دمار حقيقي لموسيمة اإلعالمية وىدر لممال دون فائدة وخطأ كبير يرتكبو راسم 
وكما أن الجميور يرسم السياسة التحريرية أحيانًا كذلك فإن الوسيمة اإلعالمية . السياسة التحريرية

يجب أن تقدم ما يفيد المتمقي ويرفع مستواه الثقافي والفكري انطالقًا من أىمية دور وسائل اإلعالم 
ووظيفتيا التثقيفية، ال أن ترضخ لضغوطات الجميور إذا استخدموا الميجة العامية مثاًل في بعض 
اإلذاعات وتبقى محافظة عمى مستوى لغوي جيد وتعويد الجميور عمى المغة السيمة والواضحة بدل 

. الرضوخ واستخدام الميجات العامية
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: وأىم ىذه العوامل: عوامل وسيطة (ثانياً 

ويقصد بيا مجموعة المعايير التي تحكم السموك : الفمسفة العامة لالتصال في المجتمع (1
االتصالي في المجتمع تبعًا لسمات المجتمع وحاجاتو، وتجيب ىذه الفمسفة عمى التساؤالت 

 :التالية
  ىل ييدف االتصال الربح، أم إلى إحداث تغييرات في االتجاىات أو في السموك، أو أنو ييدف

إلى كمييما؟ 
  ما الوظائف المطموب من الوسيمة اإلعالمية تنفيذىا وأولوياتيا، فيل وظيفة اإلعالم في المجتمع

اإلعالم أم التثقيف أم الحوار والنقاش أم التنشئة االجتماعية أم اإلعالن أم الترفيو أم التكامل أم 
 أكثر من وظيفة في آن معًا؟

  ىل يسعى االتصال لمجرد التغطية اإلخبارية الخاطفة أم إلى تقديم التعميقات والخمفيات
 والتفسيرات التي توضح األخبار وتفسرىا وتضعيا في إطارىا الشامل؟

  ىل ييدف االتصال لتقديم اآلراء الجاىزة وفرض القناعات واالعتقادات، أم إلى تقديم المعمومات
 والخمفيات ووجيات النظر التي تمكن المواطن من تكوين وجية نظره أو رؤيتو الخاصة؟

  ىل يسعى االتصال لتمبية احتياجات كافة فئات الجميور وىل ييتم بالتركيز عمى فئات معينة
 كالنساء واألطفال والمسنين والمعوقين وسكان الريف والمناطق النائية؟

 
القيود المفروضة عمى وسائل اإلعالم وحجم الحرية المتاحة ليا سواء أكانت ىذه القيود مباشرة أم  (2

 .غير مباشرة
 

وىذه المواثيق قد تكون إجبارية تحمل بعض : معايير السموك الميني ومواثيق وأخالقيات المينة (3
أشكال العقاب لمن يخالفون ما جاء بيا من معايير لمسوق الميني مثل االحتقار أو التأنيب العام 
رادة من العاممين  أو الوقف المؤقت عن مزاولة المينة وقد تكون إختيارية تقوم عمى أساس رغبة وا 

. في المينة بحيث يترتب عمى موافقتيم عمييا التزاميم بتنفيذ ما جاء فييا أثناء ممارستيم لمعمل
وعمى كل األحوال تختمف معايير السموك الميني بحسب المجتمعات التي تحتضن الوسائل 
اإلعالمية فما يكون خرقًا لممعايير اإلعالمية في مجتمع ما قد يكون مرحبًا بو ومطموبًا في 

وميما كانت طبيعة ىذه المعايير األخالقية والمينية، فإنيا تيدف إلى تحقيق ما . مجتمع آخر
 :يمي
 حماية الجميور من االستخدام غير المسؤول أحيانًا لوسائل اإلعالم. 
 حماية اإلعالميين من التعرض ألي ضغوط ضد ما تمميو عميو ضمائرىم. 
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 التأكيد في حق اإلعالميين بالحصول عمى المعمومات. 
 ضمان عدم ىبوط وسائل اإلعالم بالمستوى األخالقي أو الثقافي أو القانوني لممجتمع. 
  ضبط آلية عمل وسائل اإلعالم المينية من أي خروقات قد تؤذي الجميور أو اإلعالمي

 .الميني
وبالتالي فإن الكثير من الدول تفرض عمى اإلعالميين أن يقسموا قسم شرف المينة اإلعالمي 
الذي ينص عمى التزام اإلعالمي بمعايير المينة األخالقية وال يكذب أو يختمق األحداث أو يحورىا أو 

 .يفبركيا وأن يحافظ عمى النسق األخالقي لممجتمع

 

: عوامل غير مباشرة (ثالثاً 

. الظروف العامة السائدة في البالد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعياً  (1
. السياسة العامة لمدولة (2

 

كما . وقد تعددت رؤى الباحثين حيال العوامل التي تؤثر في السياسة التحريرية لموسيمة اإلعالمية
تختمف ىذه العوامل من بمد آلخر تبعًا لمنظرية اإلعالمية التي تتبناىا الدولة وتبعًا لطبيعة النظام السياسي 

ويعدد توماس بيري في مؤلفو الصحافة اليوم العوامل التي تؤثر في السياسة . واالقتصادي الذي تأخذ بو
: التحريرية لمصحيفة المطبوعة والتي تصدر في مجتمع غربي عمى النحو التالي

حيث يسعى الناشر أو المؤسسة الصحفية التي تصدر الصحيفة إلى الربح : األحوال المادية -1
المادي الذي يأتي عن طريق زيادة التوزيع؛ ليذا يوجو كل سطر مطبوع نحو تحقيق ىذا اليدف، 

من أجل ذلك تحاول الصحيفة أن تقدم تغطية . فيجب االحتفاظ بالقراء القدامى وكسب قراء جدد
. شاممة وتتبنى موضوعات جديدة وتتأنى في اختيار المواد الصحفية التي توزعيا الوكاالت

حيث تتجنب بعض الصحف غضب كبار المعمنين، ومن ثم فيي ال تنشر : األسباب التجارية -2
اسم معمن كبير عندما تقع عميو المسؤولية في حادث ما، وقد ال تنشر خبر ىذا الحادث من 

 .األساس، ومن ناحية أخرى فيي تنشر خبر بناء يشيده المعمن ألنو طمب ذلك
تحرص الصحف عمى معرفة المادة الصحفية التي يفضميا القراء وتتم عممية : متطمبات القراء -3

 :استقصاء رغبات القراء بعدة وسائل منيا
 دراسة محتويات الصحف الناجحة لمعرفة الرابطة بينيا وبين التوزيع. 
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  إيفاد مندوبين تحددىم الصحيفة لسؤال المشتركين عن الموضوعات التي يحبونيا ويقرؤونيا
 .بانتظام

  إغفال نشر مادة صحفية ثابتة دون إخطار مسبق، ثم إحصاء المكالمات التمفونية والخطابات
 .التي يسأل فييا القراء ويستفسرون عن سر ىذا اإلغفال ومصير المادة الصحفية

تتأثر الكثير من القضايا الكبرى التي ترد في االخبار باالجتياد السياسي : اوجتياد السياسي -4
وعندما تتخذ الجريدة موقفًا من إحدى ىذه القضايا فإنيا بذلك تؤيد أو تعارض فئة سياسية معينة 
وتوجد صحف مستقمة يكون ليا توجييا حيال االنتخابات والنتائج المترتبة عمييا، وكذلك توجد 

صحف حزبية توظف مقاالتيا وعناوينيا ومواضيعيا اإلخبارية لمدعاية وتوجو التعميقات الالذعة 
. والمانشيتات االتيامية لممرشح المنافس

 :ويمكن بيذا الصدد الحديث حول ما يمي: مسؤوليات الصحافة -5
 تعالج صحيفة ما مشكمة المجتمع بعقالنية وىدوء، بينما : مسؤوليات الصحافة تجاه المجتمع

وتحتار . تبرر صحيفة أخرى الجرائم وتشجع نشر أخبار حول القمار بنشر نتائج السباقات
الصحف في نشر أو عدم نشر موضوع معين، مثل الشائعات واألخبار المشوبة بالتشاؤم 

ويسود جدل كبير مستمر ودائم حول نشر . حول األوبئة بسبب مسؤوليتيا نحو المجتمع
 .أخبار الجريمة

 بالنسبة لمشخصية العامة تتخذ رئاسة التحرير القرار المناسب : مسؤولية الصحافة تجاه الفرد
عند نشر خبر يتعمق بيذه الشخصية، ويتضمن القرار الموافقة أو عدم الموافقة عمى نشر 

كذلك يحدد المون الذي يعطى لمخبر وتتباين القرارات بين صحيفة وأخرى، السيما . الخبر
وبالنسبة . في حالة األخبار التي تتعمق بتصرفات مريبة يقوم بيا أقارب الشخصيات العامة

لألشخاص المغمورين فإن المسؤولية تتوقف عمى نفع بعض المعمومات المتوفرة في أخبار 
 .مثل أنباء االعتداءات اإلجرامية وجرائم األحداث

 ترى بعض الصحف أن من حقيا نشر ما يمكن أن يكون : مسؤولية الصحافة تجاه الحكومة
فيو انتقاد موجو لمحكومة، بينما تمتنع صحيفة أخرى عن نشر مثل ىكذا مواد ألنيا ترى أنو 

 .يمس ىيبة الدولة
تضع بعض الصحف قائمة بالموضوعات التي تحرميا من باب االحتشام مثل : المحرمات -6

. كممات الشتائم وتسمية الحدث الجانح
ال يطيق أعضاء المنظمات الدينية االنتقادات الموجية ليم، حتى ولو كانت : األسباب الدينية -7

صحيحة، وتنشر بعض الصحف أخبارًا أو موضوعات غير جديرة بالنشر إرضاء لمطوائف 
 .الدينية
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تمتزم الصحف بالحياد عند معالجة أخبار الفتن العرقية والصراع : األسباب العرقية واوجتماعية -8
 .الطبقي خوفًا من مقاطعة الجماعات العرقية واالجتماعية وانخفاض التوزيع

تبرر الصحف أخبار االحتفاالت الوطنية وتتجنب نشر الوقائع التي ترى : األسباب الوطنية -9
 .المنظمات الوطنية أنيا تفتقر لموالء لموطن

تعالج الصحيفة األخبار بما يتفق والجو المييمن عمى اإلقميم الذي تصدر : النزعة اإلقميمية -10
فيو، فالجريدة الصادرة في منطقة صناعية تؤكد عمى أنباء تمك الصناعة وتؤيد محاوالت 

تحسينيا والجريدة الصادرة في منطقة زراعية تنشر عمى صفحاتيا أبوابًا وموضوعات تجذب 
 .المزارعين

تنشر الصحف أخبارًا أو صورًا ألن فردًا أو جماعة يريد نشرىا : األسباب الفردية والجماعية -11
مثل صور الزواج وأخبار التبرعات الخيرية وىذه المواد تنشر لما لصاحبيا من مقام أو صداقة 

 .لدى الصحف
تطمب بعض المنظمات الميمة من الناشر الذي يكون عضوًا فييا أن تساند : ارتباطات الناشر -12

أو تناىض صحيفة موضوعًا معينًا كأن يطالب أعضاء النادي الرياضي زميميم الناشر بأن 
 .تياجم صحيفتو مشروع البمدية شق طريق يمر بأرض النادي

قد يميل رئيس التحرير لألخبار الخفيفة بينما يفضل آخر الرعب : أىواء رئيس التحرير -13
 .والجريمة ويسعى المحررون وراء األخبار والموضوعات التي ترضي رئيس تحريرىم

تخصص أفضل مواقع الصحيفة لألخبار المتعمقة بموضوع الحممة وتنشر : الحمالت الصحفية -14
 .الصحف الرسوم الكاريكاتورية

ويقصد بو الصفة التي يمصقيا الجميور بالصحيفة، فقد تكون : الطابع المرجو لمصحيفة -15
 :ويعتمد طابع الصحيفة عمى. متطرفة أو محافظة أو عممية أو متزمتة

 فالجريدة النصفية التي تنشر أخبارًا مثيرة، تكتسب صفة : نوع األخبار التي تنشرىا
أما الجريدة المحافظة فال تنشر ىذه األخبار األمر الذي يكسبيا طابع . الصحيفة الرخيصة

 .الوقار
 فقد يحرر المحرر الصحفي الخبر بطريقة سطحية وسريعة عمى : طريقة كتابة األخبار

 .أساس أنو معد لقراءة خفيفة وقد يحرره بأسموب متين ومستفيض
 كل صحيفة تتناول الموضوع ذاتو من زاوية مختمفة: طريقة معالجة الموضوعات. 
 أما الصحف المحافظة .. تستخدم الصحف المثيرة المانشيت والمون األحمر: نوع التركيب

 .فنادرًا ما تفعل ذلك
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 تستخدم الصحف النصفية الصور بسخاء، وخاصة في الصفحتين : عدد الصور
الخارجيتين وصفحتي القمب، بينما تقل نسبة الصور عمى الكالم المنشور في الصحف 

 .المحافظة
 تنشر الصحف النصفية التي تتميز باإلثارة الصور الراقصة وفتيات الشاطئ : نوع الصور

. بينما تنشر الصحف المحافظة الصور الرصينة البعيدة عن اإلثارة
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سياسية الوسيمة اإليديولوجيا أو المبادئ السياسية التي تمتزم بيا الوسيمة اإلعالمية وتدافع عنيا، ظروف 
العمل اإلعالمي، الجوانب االقتصادية، نمط الممكية، الجياز التحريري، طبيعة عممية حراسة البوابة 

وجميور الوسيمة اإلعالمية.أما العوامل الوسيطة فتتمخص بالفمسفة العامة لالتصال في المجتمع، والقيود 
المفروضة عمى وسائل اإلعالم ومعايير السموك الميني ومواثيق وأخالقيات المينة. وتتحدد العوامل غير 
المباشرة بالظروف العامة السائدة في البالد سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا والسياسة العامة لمدولة. وحدد 

توماس بيري العوامل التي تؤثر في السياسة التحريرية لمصحيفة المطبوعة والتي تصدر في مجتمع غربي 
بجممة من المحددات. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

:تمارين  

  :نموذج سؤال

 :تكون السياسة التحريرية لموسيمة اإلعالمية

خالصة 

توجو سياسة الوسيمة اإلعالمية آلية التحرير اإلعالمي ابتداءًا من الخطوط العريضة وصواًل إلى 
ّأدق التفاصيل. وتمتاز السياسة التحريرية بحركة تتفق وتوجيات الوسيمة وتغير المواقف من األحداث 
تصل إلى حد تغيير جذري في بعض األحيان إذا اقتضت الحاجة. وأىم العوامل المباشرة المؤثرة في 

 
A. مكتوبة بكتاب يجري توزيعو عمى المحررين 
B. مكتوبة عمى أوراق يجري توزيعيا عمى المحررين 
C. غير مكتوبة ويجري تداول توجييات التحرير بشكل يومي
D. مدونة عمى لوحات في قاعات التحرير 

 
 Cاإلجابة الصحيحة 
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 لرابعةالوحدة ا مراجع

 

  نيمة مظفر أبو رشيد، المعالجة اإلخبارية لقضايا الدول النامية في الفضائيات العربية، رسالة دكتوراه
 .2005غير منشورة، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، يناير 

ليمى عبد المجيد، محمود عمم الدين، فن التحرير الصحفي لموسائل المطبوعة واإللكترونية، القاىرة، دار 
 .2008السحاب لمنشر والتوزيع، 
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 لخامسةاالتعميمية الوحدة 

 مبادئ التحرير الصحفي
 

  :األىداف التعميمية

: بعد دراسة ىذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 .يعّرف التحرير الصحفي (1

 .يدرك أىمية التحرير الصحفي (2

 .يعرف أىداف التحرير الصحفي (3

 .يفيم خطوات التحرير الصحفي (4

 .يعرف كيفية إعداد المادة الصحفية (5

. يدرك تأثير التطور التقني في التحرير الصحفي (6

 .يفيم ويعرف نظرية الفنون الصحفية (7
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  :العناصر

 .تعريف التحرير الصحفي -1
 

 .أىمية التحرير الصحفي -2
 

 .أىداف التحرير الصحفي -3
 

 .خطوات التحرير الصحفي -4
 

 .إعداد المادة الصحفية -5
 

 .تأثير التطور التقني في التحرير الصحفي -6
 

 .نظرية الفنون الصحفية -7
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مبادئ التحرير الصحفي 

 

 :مقدمة

خراجيا وىو األساس في نجاحيا ورواجيا  يمثِّل التحرير الصحفي ركنًا رئيسًا لمصحيفة وا 
فالصحيفة ىي التحرير أواًل، وكل نجاح تحققو إنما ىو نتيجة جودة التحرير ونجاحو وعمى أساس ىذا 

النجاح والرواج يستطيع القائمون عمييا أن يضعوا ليا سياسة متقدمة متطورة في اإلخراج واإلدارة والتوزيع 
 .واإلعالن

 

: تعريف التحرير الصحفي

في الحقيقة إننا ال نستطيع أن نحدد لفن التحرير 
الصحفي تعريفًا جامعًا مانعًا كما يقول المناطقة ألنو فن غير 

محصور في حدود، وألنو فن يتصل بكل ما في الحياة، 
ويعرض لكل ما لدى اإلنسان من نشاط وغاية، وما يمكن 

فن تحويل االحداث واألفكار تحديده بالتعريف أن نقول إنو 
والخبرات والقضايا اإلنسانية ومظاىر الكون والحياة إلى مادة 
صحفية مطبوعة، مفيومة، سواء عند صاحب الثقافة العالية 
والذكاء الخارق، وصاحب الثقافة المتوسطة والذكاء العادي 

. وعند رجل الشارع الذي يقرأ ليفيم ويعرف

ويمكن تعريف التحرير الصحفي بأنو فن تحويل األحداث واألفكار والخبرات والقضايا اإلنسانية 
ومظاىر الكون والحياة إلى مادة صحفية مطبوعة ومفيومة سواء عند صاحب الثقافة العالية والذكاء 

. الخارق وصاحب الثقافة المتوسطة والذكاء العادي وعند رجل الشارع الذي يقرأ ليفيم ويعرف
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والتحرير الصحفي بمفيومو المغوي واألسموبي وكعممية فنية كتابيًا ىو أحد فنون الكتابة النثرية 
عممية تحويل الوقائع واألحداث واآلراء واألفكار والخبرات من إطار التصور الذىني والفكرة الواقعية وىو 

. إلى لغة مكتوبة مفيومة لمقارئ العادي

إعادة صياغة ما جمعو ويمكن أن نرى التحرير الصحفي من زوايا مختمفة أىميا عمى اإلطالق 
المحرر من معمومات أو حصل عمييا من مصادر مختمفة وترتيبيا ضمن المادة التحريرية بما يتناسب 

وسياسة الوسيمة وتوجياتيا بحيث يجري التركيز عمى معمومات وأحداث بعينيا بيدف توجيو أنظار 
 .جميور الصحيفة باتجاىيا وصرف نظرىم عن أحداث ومعمومات ال تناسب توجيات الصحيفة

 

: أىمية التحرير الصحفي

إن جودة التحرير الصحفي فنًا ومادًة وحسن 
عرضيا لمموضوعات والدقة في تناوليا وقدرتيا عمى 
تغطية جوانب الحياة اإلنسانية في أبعادىا المختمفة؛ 
كل ىذا يضمن لمصحيفة دون شك البقاء واالستمرار 
والتطور والرواج ويزيد من عدد قرائيا يومًا بعد يوم، 

ويكسبيا سمعة طيبة وثقة بشخصيتيا في الداخل 
والخارج وىذا ما يجعمنا نقول إن قسم التحرير في 

الصحيفة ىو العمود الفقري في وجودىا وعمى أساس 
ما يكون فن التحرير الصحفي من قوة تكون قوة 

ن فن التحرير . جميع األقسام األخرى في الصحيفة وا 
الصحفي من أكثر الفنون عرضة لمتطور أو قبواًل لو، 

ذا كانت أسس أو قوانين ىذا الفن ثابتة، فإن تطبيقات ىذه األسس أو القوانين متغيرة وتتطور بنفس  وا 
السرعة التي تتطور بيا مينة الصحافة باعتبارىا أكثر المين التصاقًا بالحياة االجتماعية لإلنسان وال 

. خالف في أن أبرز قانون يحكم الحياة االجتماعية اإلنسانية ىو قانون التطور
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: أىداف التحرير الصحفي

ييدف التحرير الصحفي كعممية صحفية فنية وكخطوة من خطوات إصدار الصحيفة إلى تحقيق أىداف 
: أىميا

. جعل النص الصحفي يتناسب وسياسة الصحيفة (1
 .تحري األخطاء التي قد ترد في الحقائق والمعمومات (2
 .جعل النص الصحفي يتناسب والمساحة المحددة لو (3
 .تبسيط وتوضيح وتصحيح لغة النص الصحفي (4
حياؤىا (5  .توضيح معاني النص الصحفي وا 
 .مراجعة النص الصحفي من أجل التأكد من الموضوعية المنطقية (6
 .تعديل ليجة النص الصحفي عند الضرورة (7
 .جعل النص الصحفي يروق لقارئ الصحيفة (8
خمق نوع من اليارمونية والتناغم األسموبي بين النصوص الصحفية المختمفة التي تنشرىا  (9

 .الصحيفة
 .تسييل عممية اإلخراج الصحفي (10

:  مثلالقيام ببعض العمميات التحريريةولتحقيق األىداف السابقة يحتاج المحرر الصحفي إلى 

التأكد من دقة بيانات النص الصحفي بالتشاور مع محرر أو أخصائي جياز المعمومات  (1
. بالمؤسسة الصحفية أو بنك المعمومات خارج الصحيفة

 .اختصار الكممات أو الجمل أو الفقرات غير الضرورية (2
 .إعادة صياغة النص الصحفي كاماًل بيدف صقمو لغوياً  (3
 .إعادة صياغة النص الصحفي بيدف خمق نوع من االتساق األسموبي (4
 .حذف بعض الكممات أو الجمل أو األلفاظ التي تتسم بالصعوبة وضعف المقروئية (5
حذف بعض الكممات أو الجمل أو الفقرات التي قد تشكل جريمة تعاقب عمييا قوانين النشر أو  (6

 .تتعارض مع الذوق العام
 .اختصار النص الصحفي ليتناسب والمساحة المحددة (7
استكمال النص الصحفي ببعض المعمومات والبيانات التي تكممو من ناحية المضمون، وتجعمو  (8

 .يغطي كل جوانب الفكرة، خاصة في األخبار والتحقيقات الصحفية
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إعادة صياغة العناوين الخاصة بالنص الصحفي، الرئيسية منيا والثانوية وكذلك الفرعية وىي  (9
ضافتيا إن لم تكن موجودة في النص األصمي  .عنصر ميم جدًا إلراحة القارئ بصريًا وفكريًا وا 

أو عمل إشارة لنص في نياية نص - خاصة بالنسبة لألخبار- دمج نص مع نص آخر (10
 .صحفي آلخر

 

 :خطوات التحرير الصحفي

ىل ىو نص إخباري أم نص ..  تختمف خطوات تحرير النص الصحفي باختالف طبيعة النص
: غير إخباري

: خطوات تحرير النص اإلخباري

التخطيط لتغطية موضوع الخبر المتوقع والمتابع، أما المفاجئ فال يخطط لو، ويتم ذلك من خالل  (1
تحديد محاور الخبر ونقاطو الرئيسية وجمع الخمفيات المتعمقة بو من قسم المعمومات أو من أرشيف 

. المحرر الصحفي الخاص
 .جمع المعمومات المتعمقة بالخبر من المصادر المختمفة (2
 .التقاط الصور الفوتوجرافية المناسبة لمخبر بواسطة المحرر أو المصور الصحفي (3
 .مراجعة المادة الصحفية المكتوبة والمصورة واستكماليا (4
تقييم المادة الصحفية المكتوبة والمصورة وتحديد صالحيتيا لمنشر بواسطة المحرر المسؤول رئيس  (5

القسم أو مدير التحرير، نائب رئيس التحرير أو رئيس التحرير أو كميم جميعًا حسب خط سير النص 
 .الصحفي في الجريدة

 .تجييز الرسوم اليدوية التعبيرية والتوضيحية والساخرة التي ستصاحب الموضوعات أو تنشر بمفردىا (6
 .اختيار البناء الفني لمنص الصحفي أي تحديد شكل المادة اإلخبارية المخطط لنشرىا (7
 .التحرير النيائي لمنص الصحفي (8
 .المراجعة النيائية لمنص الصحفي المحرر (9

 .التقييم النيائي وتحديد أولويات النشر (10
- الحديث الصحفي والتحقيق الصحفي- أما خطوات تحرير النص غير اإلخباري

. الصحفي وبمورتيا- الموضوع الصحفي ىنا- اختيار فكرة النص (1
قرارىا من المحرر المسؤول (2  .مراجعة الفكرة وتحديدىا وا 
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جمع الخمفيات والتفاصيل الخاصة بفكرة النص الصحفي من معمومات مكتوبة ومصورة ومرسومة من  (3
 .قسم المعمومات الصحفية أو من أرشيف المحرر الخاص

 .جمع المعمومات الالزمة لمنص الصحفي بواسطة المحرر أو فريق العمل (4
 .التقاط الصور الفوتوجرافية وتجييز الرسوم المناسبة لمنص الصحفي (5
 .المراجعة واالستكمال لممعمومات التي تم جمعيا (6
 .تقييم المادة الصحفية المجموعة وتحديد مدى صالحيتيا لمنشر بواسطة المحرر المسؤول (7
اختيار البناء الفني لمنص الصحفي، أي اختيار الشكل الفني المناسب لمنص الصحفي والقالب  (8

المناسب منو، اختيار الحديث الصحفي ثم نمط الحديث الذي يضم األسئمة واإلجابات بالشكل 
 .التقميدي

 .تحرير النص الصحفي (9
 .المراجعة الشاممة لمنص الصحفي لغويًا ومعموماتيًا وأسموبيًا وقانونيًا أحيانًا واستكمالو وتعديمو (10
 .التقييم النيائي وتحديد أولوية النشر (11

 

: إعداد المادة الصحفية

لنعرف ما يتوجب عمى المحرر الصحفي القيام بو 
يجب أن ندرك أن التحرير في مفيومو الشامل أو 

جوىره عممية اتصال بالجماىير متكاممة األطراف يقوم 
فييا المرسل بتوصيل مضمون صحفي معين عن 

طريق وسيمة إلى مستقِبل ىو قارئ الصحيفة لتحقيق 
غرض معين ىو ىدف الجريدة من الصدور وسياستيا 

التحريرية، لذا يتوجب عمى المحرر الصحفي إعداد 
مادتو التي جمعيا من مصادره ومن ثم مراجعة ما تم 
عادة النظر الصحفية في المضمون الصحفي  تحريره وا 

المكتوب لموصول إلى تحقيق األىداف المطموبة من المادة، ألن كل مادة تحريرية يجب أن تحمل 
مضمونًا يتكامل مع غيره من المواد ليرسم صورة تحريرية تعبر عن المتطمبات التي يحددىا رئيس 

التحرير تنفيذًا لمسياسة التحريرية التي يرسميا القائمون عمى الصحيفة بدقة، وىذا ما يجب أن يكون 
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ويجب إعداد المادة إعدادًا صحفيًا بحيث يجد سكرتير . ىاجس المحرر لدى إعداده مادتو التحريرية
ال اضطر إلى تسميميا إلى مطبخ الجريدة  التحرير المكان المناسب ليا في المجمة أو الصحيفة اليومية وا 

إلعادة صياغتيا، وقد يؤدي ذلك إلى إلغائيا لفوات موعدىا أو عدم القدرة عمى صياغتيا صياغة 
والمحرر الصحفي المحترف اليوم ىو من يحرر مادة صحفية . صحفية، وبذلك تمقى في سمة الميمالت

تتناسب تمامًا وأىمية ما يقوم بتحريره إدراكًا منو ألىمية مادتو بالنسبة لسياسة الصحيفة التحريرية وبالتالي 
المساحة التي سيجري تخصيصيا لمادتو ألنو إذا كانت مادتو ال تتناسب والمساحة المخصصة فإن 

مسؤولي التحرير قد يشطبون من مادتو أجزاءًا قد تشوىيا وبالتالي فإن حرفية المحرر تجعمو يحرر مادة 
كما أن اإليجاز اليوم مطموب جدًا لتزاحم المواد التحريرية الكثيرة عمى الصفحة . يعرف حدودىا تماماً 

الواحدة، وبالتالي فإن إتقان المحرر لمغة اإلعالمية الصحيحة والتي تعتمد االختصار واإليجاز دون 
ن فن التحرير يبدأ من نقطة تكّيف . اإلساءة لممادة التحريرية من أىم مميزات المحرر الصحفي الناجح وا 

دراكًا لمواقع السياسي واالجتماعي الذي  المحرر بالبيئة التي تحيط بو، وىذا يتطمب اتصااًل بالجميور وا 
. يعيشو وبذلك يمكنو السيطرة ثقافيًا عمى الواقع وعمى التكيف وفق ما يتطمبو القارئ

 

: تأثير التطور التقني في التحرير الصحفي

غّير استخدام الكمبيوتر عممية إنتاج الصحيفة 
ككل، وعمى مستوى عمل المحرر كان لمكمبيوتر دوٌر 
ميٌم في تبسيط بعض أجزاء العمل، ولكنو في الوقت 
نفسو أضاف عميو أعباءًا وميامًا جديدة ولم يقتصر 
األمر عمى زيادة ميام المحررين الصحفيين، ولكنيم 

أصبحوا أيضًا آخر من يرى المادة الصحفية قبل وضع 
الممسات اإلخراجية األخيرة عمييا قبل دخول الصحيفة 

المطبعة وقد استغنت صحف كثيرة عن الطابعين 
Typesetters والمراجعين المغويين Proofreaders بعد أن أصبح الصحفيون يقومون بطباعة 

موضوعاتيم بأنفسيم ويجري عمييا المحررون التعديالت الالزمة ويصححون أخطاء المغة عمى شاشات 
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وبصرف النظر عما مثمتو الثورة التقنية الجديدة من خطر يبالغ البعض في تقديره عمى . الكمبيوتر
الصحافة المطبوعة ووسائل اإلعالم التقميدية فإن التأثيرات اإليجابية عمى واقع وطبيعة العمل الصحفي 
في عصر الشبكات قد امتدت إلى مضمون الصحافة ومضمون وسائل اإلعالم فجعمتو أكثر ثراء وألقت 
عمى عاتق الصحفيين ميام جديدة ومسؤوليات كبيرة إلرضاء القارئ الذي لم يعد يقنع في ظل التدفق 

. اليائل لممعمومات عبر اإلنترنت بما كان يقنع بو قبل سنوات قميمة

ولم يقتصر التأثير عمى مضمون وسائل اإلعالم فقط، بل امتد أيضًا إلى األشكال الفنية التي 
يقدم من خالليا ىذا المضمون فقد انتيى عصر الخبر الطويل وانتيى عصر الخبر اإليديولوجي وانتيى 

وباختصار انتيى العصر الذي كانت الصحافة تتحكم فيو بتزويد الجميور .. عصر العناوين الضخمة
بالمعمومات، ولم تعد الصحافة تستطيع إخفاء شيء وسقطت نظرية حراسة البوابة بعد أن أزالت اإلنترنت 
كل البوابات كما لم يعد ممكنًا االختفاء وراء نظريات كانت تعطي الصحافة الحق في تزويد الجميور بما 

. يجب أن يعممو فقط

 

: نظرية الفنون الصحفية

الفن الصحفي أو األنواع الصحفية التحريرية 
ىي رؤية جديدة لمعالم تنطبق مع رؤية الشخص 

العادي بمعنى أن الفنان الصحفي يترجم المصطمحات 
الجامدة المجردة المعقدة إلى مصطمحات الواقع الفعمي 

وىنا نجد أن الفن الصحفي فن .. النابض بالحياة
ابتكاري بكل معنى الكممة، فالسؤال الذي يطرحو 

الفنان الصحفي دائما ىو كيف يمكن أن تصل ىذه 
المعمومات إلى الجميور بطريقة مفيومة ومستساغة؟ 

في تحديد كميات نظرية الفنون الصحفية وتستند 
 العناصر الموجودة في كل نوع إعالمي ونسبيا إلى 
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قانون جدلي عام قائم عمى أن طبيعة التراكم الكمي لمعناصر يؤدي في لحظة ما إلى تغّير نوعي في 
. تركيبتيا، وأن ىذه الصيرورة ىي التي تحدد نوعية المادة اإلعالمية وىوية النوع اإلعالمي

وتفترض ىذه النظرية أن جميع العناصر موجودة في المواد اإلعالمية وموجودة بالتالي في 
نما من خالل  األنواع اإلعالمية كافة وأن تحديد النوع ال يتم من خالل وجود ىذه العناصر أو عدمو، وا 

فكل نوع صحفي يجب أن يحتوي محددات . نسب ىذه العناصر وكمياتيا وأحجاميا وعالقاتيا المتبادلة
نات فنو التحريري باحتراف واضح ال . ومكونات تميز ىذا النوع الصحفي والصحفي المحترف يقدم مكوِّ

لبس فيو، وقد تقترب بعض األنواع التحريرية من بعضيا البعض، إال أن الحدود الفاصمة بين الفنون 
ومن ىنا عندما يمتمك المحرر أدواتو التحريرية ويمارس عممو باحتراف يصل . التحريرية واضحة تماماً 

إلى مادة تحريرية واضحة المعالم تؤدي الغرض منيا بدقة؛ ألن الخبر الصحفي لو أىداف يبغي تحقيقيا 
لذا ال يمكن لممحرر الصحفي أن يحرر خبرًا ليحقق .. تختمف عن أىداف التقرير عمى سبيل المثال

. أىداف التقرير، أو أن ال تظير ىوية المادة التحريرية بوضوح أو أن تكون فن ىجين غير واضح المعالم
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خالصة 

وقد كان .. يتركز اليدف األساس لمتحرير الصحفي في جعل النص الصحفي يتناسب وسياسة الصحيفة
وألقى عمى عاتق الصحفيين . الستخدام الكمبيوتر أثر واضح في التحرير الصحفي؛ فجعمو أكثر ثراء

ميام جديدة ومسؤوليات كبيرة إلرضاء القارئ الذي لم يعد يقنع في ظل التدفق اليائل لممعمومات عبر 
ولم تعد الصحافة تستطيع إخفاء شيء وسقطت نظرية . اإلنترنت بما كان يقنع بو قبل سنوات قميمة

حراسة البوابة بعد أن أزالت اإلنترنت كل البوابات، كما لم يعد ممكنًا االختفاء وراء نظريات كانت تعطي 
وتستند نظرية الفنون الصحفية في تحديد . الصحافة الحق في تزويد الجميور بما يجب أن يعممو فقط

كميات العناصر الموجودة في كل نوع إعالمي صحفي ونسبيا إلى قانون جدلي عام قائم عمى أن 
. طبيعة التراكم الكمي لمعناصر يؤدي في لحظة ما إلى تغّير نوعي في تركيبتيا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :تمارين

 :نموذج سؤال

: أىم أىداف التحرير الصحفي

A. التخطيط لتغطية موضوع الفن الصحفي 
B.  جعل النص الصحفي يتناسب وسياسة الصحيفة
C. جمع المعمومات المتعمقة بالفن الصحفي 
D. جمع الخمفيات والتفاصيل الخاصة بفكرة النص الصحفي 

 
 Cاإلجابة الصحيحة 
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 لسادسة االتعميمية الوحدة 

 مبادئ التحرير اإلذاعي

 
 :األىداف التعميمية

 :بعد دراسة ىذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 يستطيع فيم ماىية التحرير اإلذاعي وتأثير مميزات اإلذاعة فيو  (1
 

 يعرف مميزات الفنون التحريرية اإلذاعية  (2
 

 يعرف مميزات الفنون التحريرية اإلذاعية (3
 

 \ يدرك ماىية الكتابة لإلذاعة (4
 

 يعرف الشروط التي يجب توافرىا في النص اإلذاعي (5
 

 يعرف أىم مميزات الكاتب اإلذاعي (6
 

 يعرف أىم شروط نجاح الكاتب اإلذاعي (7
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  :العناصر

التحرير اإلذاعي وتأثير مميزات اإلذاعة فيو  (1
 

مميزات الفنون التحريرية اإلذاعية  (2
 

مميزات الفنون التحريرية اإلذاعية (3
 

 الكتابة لإلذاعة (4
 

الشروط التي يجب توافرىا في النص اإلذاعي (5
 

 الكاتب اإلذاعي (6
 

 أىم شروط نجاح الكاتب اإلذاعي (7
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 مبادئ التحرير اإلذاعي

 

: مقدمة

استطاعت اإلذاعة المسموعة أن تطوِّر من طريقة تقديم المادة اإلعالمية من خالل االبتكار شبو 
اليومي لطرق اإلعداد المالئمة، مستفيدة في ذلك من تقنيات أجيزة الصوت الحديثة التي تشيد حالة 

مستمرة من التطور واالبتكار، فمثاًل استبدلت إذاعة دمشق معداتيا التقنية اإلذاعية مرتين خالل الفترة من 
 في الوقت الذي اكتفت فيو صحف البعث وتشرين والثورة السورية باالكتساء 2001 حتى العام 1994

ويجب أن . بالحمة الرمادية وفي أحسن األحوال إصدار الصفحة األولى باأللوان في المناسبات الميمة
. تواكب أي إذاعة مجتيدة تطوير كادرىا التحريري وتقنيتيا الفنية لتبقى في حال تطور مستمرة

ن طبيعة اإلذاعة  وتفرض خصائص اإلذاعة نفسيا عمى طبيعة المادة اإلعالمية اإلذاعية، وا 
كوسيمة مسموعة، وضغط الوقت المستمر وقصر الفترات الزمنية المتاحة لتقديم المادة اإلذاعية، تحتم 

وكمما زاد إدراك المحرر اإلذاعي لتمك . عمى المحرر اإلذاعي سموك سبل معينة في تحرير مادتو اإلذاعية
إن  Bernard Adelsbergerأديمسبيرجر وبيذا الصدد يقول بيرنارد . الخصائص، زادت جودة مادتو

المادة اإلعالمية التي تتم كتابتيا لإلذاعة يمكن نشرىا في الصحيفة المطبوعة، إال أن المادة المكتوبة 
لمصحيفة ال يمكن بثيا عبر اإلذاعة، إال بعد أن يتم تطويعيا بحيث تتناسب وخصائص اإلذاعة، مثل 
السرعة في البث، وتقدير الوقت المناسب ليا، ومشكالت ضغط الوقت، وكذلك ترتيب المادة اإلعالمية 

. في البرنامج اليومي، ومشكالت أخرى تفرضيا الطبيعة الخاصة باإلعالم اإلذاعي

 

 :التحرير اإلذاعي وتأثير مميزات اإلذاعة فيو

يمكن تعريف التحرير اإلذاعي بأنو إعادة صياغة ما جمعو المحرر اإلذاعي من معمومات 
والتحرير اإلذاعي . وأحداث لتتناسب ومحددات سياسة اإلذاعة التي يعمل بيا ومميزات اإلذاعة المسموعة

عممية متكاممة األطراف بحيث يقوم المحرر اإلذاعي بإعداد فنونو اإلذاعية عمى شكل رسالة إذاعية 
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يقدميا عبر اإلذاعة إلى المتمقي وىو ىنا المستمع ليحقق أىداف اإلذاعة حسب محددات السياسة 
. التحريرية التي يرسميا القائم باالتصال في اإلذاعة بدقة ووضوح

ومن ىذا المنطمق فإن مميزات اإلذاعة التقنية تفرض نفسيا عمى طبيعة المضمون اإلذاعي، 
إلى مختمف الطبقات في المجتمع، وليس فاإلذاعة تمتمك مواصفات تقنية مكَّنتيا من االنتشار والتوجو 

إلى جميور لو مواصفات معينة، فمتابعتيا ال تتطمب أن يكون الجميور ذا مواصفات نوعية، كتوفر 
مستوى اقتصادي جيد، أو أن يكون الجميور قارئًا مثل جميور الصحيفة المطبوعة التي تتوجو إلى 

فالمضمون اإلذاعي يصل .. المتعممين أو تتطمب جميورًا ذا ميارات تقنية كجميور الصحافة اإللكترونية
إلى كل ىؤالء، وقد تكون ميزة سيولة الحصول عمى البث اإلذاعي وظروف التعرض المريحة لممتمقي أىم 
مميزات اإلعالم المسموع، فتقديم المادة اإلذاعية يعتمد عمى الصوت فقط، وليذا فإن المستمع ال يحتاج 
لمتفرغ أو تركيز النظر كما يحتاج التمفزيون أو الكمبيوتر، بحيث يمكن تشغيل الراديو أثناء قيادة السيارة 
أو في المعمل أثناء العمل أو حتى في المطبخ، وتشغيمو سيل جدًا وحفظ ترددات المحطات أو عدم 

وكذلك قد يمجأ . حفظيا ال يعتبر مشكمة لدى المستمع، ألن عممية البحث عن المحطة ليست صعبة
بعض المستمعين إلى البحث المستمر في المحطات اإلذاعية دون تركيز عمى محطة بعينيا، وكل ىذه 

ويمكن االنتباه إلى قضية ميمة تتعمق . المميزات تنعكس بشكل كبير عمى طبيعة المضمون اإلذاعي
بطبيعة الصياغة لكل من اإلذاعة والصحيفة المطبوعة، بحيث يمكن مثاًل أن تبدأ قصة خبرية في 

اإلذاعة بجممة مقتبسة بمسان أحد المسؤولين، كونيا تنقل الصوت البشري الذي يعتبر ميزة أساسية في 
.  التحرير اإلذاعي، بينما يصعب كثيرًا أن تبدأ قصة خبرية منشورة في صحيفة مطبوعة بجممة مقتبسة

وكذلك فإن الصوت البشري يحقق المصداقية العالية لإلذاعة، فتمييز المتمقي لصوت المتكمم 
يضفي مصداقية عالية لتأكده من دقة المصدر، أما الصحافة المطبوعة فتنقل ما يقولو المصدر دون أن 
يتأكد المتمقي من صدقية ىذه األقوال، وكثيرًا ما تحدث مشكالت بسبب نقل بعض الوسائل المطبوعة عن 
المصادر أقوال لم يقولوىا، أو بسبب تغيير أو تحريف ىذه األقوال، أو بسبب تنصل المصدر نفسو من 

 .أقوال كان قد صرح بيا من خالل تكذيبيا وتوريط الصحيفة
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 ألن محرري اإلذاعة يقومون بتمخيص مادتيم موجزة،إن أىم مميزات المادة اإلذاعية أنيا 
واختصارىا لكي تتم قراءتيا عمى اليواء، كما أن المادة التي يتم تقديميا عبر اإلذاعة ال تعتمد فقط عمى 

نما  سواء الموسيقية أم المؤثرات تعتمد أيضًا عمى المقاطع الصوتية غير البشرية، المادة المكتوبة، وا 
 كالنشرات اإلخبارية والبرامج المادة اإلعالمية بين مباشرة تبث عمى اليواءكذلك تتنوع .. الصوتية

مةالحوارية التي تتطمب التواصل المباشر مع الجميور مثاًل،   يتم تقديميا لممستمع بعد وبرامج مسجَّ
تسجيميا في الوقت الذي يقدم فيو المضمون الصحفي بطريقة واحدة ىذا من ناحية، ومن ناحية أخرى 

.. فإن المضمون اإلذاعي يعتمد في تقديمو عمى تقنيات فنية عالية من حيث تقنيات تقديم الصوت
وتتنافس المحطات اإلذاعية فيما بينيا من حيث اجتذابيا مخرجين وفنيين وتقنيين عمى درجة عالية 

من الخبرة والدراية باستخدام التقنيات اإلذاعية، بحيث تتكامل الخبرات الفنية البشرية واألجيزة التقنية 
وقد دفعت التطورات التقنية المستمرة والدائمة عمى تقنيات البث اإلذاعي . في تقديم المضمون اإلذاعي

القائم باالتصال في اإلذاعة المسموعة إلى السعي المتواصل لرفد التطور التقني بمضمون جيد نوعيًا 
ن تمبية ىذه الحاجات تعتمد باألساس عمى . وكميًا من أجل تمبية الحاجات والرغبات المتجددة باستمرار وا 

التمكن من فن كتابة المضامين المؤثرة، إذ من دون إجادة ىذا النوع من الفنون تصبح ىذه الوسائل 
. عديمة الجدوى، ميما بمغت تطوراتيا التقنية

فالمواد اإلذاعية تحتاج عناصر وتتطمب الكتابة لإلذاعة تقديرات دقيقة في عممية تقديم المادة، 
المحادثة والقدرات الشخصية، والتي يمكن أن تحمل بين طياتيا لمستمعييا تمك الرسالة التي تريد توصيميا 

مثل ىذا العمل يتطمب توافر الناحية اإلبداعية، ويتطمب االستنتاج، كما يحتاج لمناحية . إلييم
الموضوعية، بل ويحتاج لنوعية جيدة يجب أن تتوافر في كل صحفي متميز البد عميو أن يسير عمى 

ن أىم مميزات الكتابة لإلذاعة عدم احتمال حدوث خطأ كونيا تقدم مادتيا عمى . نيجيا ويتبع طريقيا وا 
. اليواء وتتطمب الدقة والسرعة، ما يدفع المحررين اإلذاعيين لمتمتع بميارات االختيارات الدقيقة لمعبارات

 بيذا الصدد ما عبرت عنو بيجي نونان التي بدأت حياتيا كمحررة Adelsbergerويذكر أدليسبيرجر 
 والتي انتقمت بعد ذلك لتكون واحدة ممن يكتبون الخطابات لمرئيس األمريكي رونالد C.B.Sإلذاعة 

نجوم إذاعة إن حياتي عبارة عن ثورة، فتجربتي اإلذاعية مع كبار : "ريجان وجورج بوش، حيث تقول
C.B.S ن كان التمفزيون يعطي كل شخص صورة، فإن اإلذاعة  عممتني أن الكممة تساوي ألف صورة، وا 

: مميزات الفنون التحريرية اإلذاعية
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ووفقًا ليذا التصور ارتبطت أىمية اإلذاعي الناجح . تحيي ماليين الصور في عقول الماليين من الناس
حداث تفاىم وتواصل مع اآلخرين  .بمدى إجادتو لفن استخدام المغة بمنطق مؤثر إليصال رسالة وا 

وتترك مميزات اإلذاعة أثرىا في المضمون اإلذاعي الذي يتم تقديمو، فيذه الطبيعة الشفوية 
لمعمل اإلعالمي تحد من قدر ونوع المضمون الذي يتم تقديمو عبر اإلذاعة، بحيث يتم تقديم ردود الفعل 

األولية عمى األحداث والتحميالت اإلخبارية األولية، ألن السيل الجارف لألحداث من جية، وطبيعة 
الجميور والبرنامج اليومي المتنوع لإلذاعة من جية أخرى يحد من إمكانية أن تتعمق المحطة اإلذاعية 

في األحداث، وقد فرضت ىذه المميزات عمى المضمون اإلذاعي السرعة واإليجاز في تقديم المادة 
اإلعالمية، ما يؤدي إلى عدم قدرتو عمى التعمق في طروحاتو، وكذلك عدم قدرتو عمى تقديم التحميالت 
والتفسيرات التي يتميز بيا المضمون الصحفي والذي ينافس اإلذاعة من خالل تقديمو تحميالت األحداث 

وكذلك فإن المضمون الصحفي إن كان صعبًا أو غير مفيوم فإن القارئ يستطيع . والتفسيرات والخمفيات
بعد قراءتين أو ثالث قراءات أن يفيم ويستوعب، وذلك بفك رموز المادة، كون المنتج اإلعالمي متاح 

أمامو ليقرأه مرات عديدة، أما المضمون اإلذاعي فمن غير الممكن إعادتو، لذا فإن القصص والمواد غير 
. المفيومة من المرة األولى تدفع باتجاه خسارة المستمع

 

: الكتابة لإلذاعة

رغم أن التمفزيون اختطف الشيرة من اإلذاعة إال أن اإلذاعة مازالت تحتفظ بجميورىا ولو لم تكن 
كذلك لما كتب ليا البقاء واالستمرار في منافسة التمفزيون ومن أىم عوامل استمرار اإلذاعة واحتفاظيا 

بجميورىا مضامينيا التي امتازت بالوضوح والتبسيط الذي يجذب الماليين من المستمعين في كل مكان 
من العالم، فاإلذاعة ليا خصائصيا التي تغمبت من خالليا عمى التباين االجتماعي في التعميم والثقافة 
بين المجتمعات وألغت حاجز األمية فضاًل عن أن سماع برامجيا بواسطة األذن أدى إلى أن يكون 

المذياع رفيق شخصي لألفراد وىم يمارسون نشاطاتيم ويزاولون أعماليم في المنزل والمزرعة واثناء قيادة 
لذلك استمر التبسيط سمة مالزمة لمفنون اإلذاعية وبقي اإلذاعي فنان بحكم . السيارة والماكنة والقطار

طبيعة الوسيمة وخصائصيا الفنية فالبرامج اإلذاعية تمثل خدمة يومية تقتضي تحديد الوقت الذي يستغرقو 
البرنامج ومدى قابميتو لإلخراج في إطار زمني محدد واألىم من ذلك أن الفنان اإلذاعي مقيد باالىتمام 
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اإلنساني لمجميور الكبير الذي يتمقى الرسالة اإلذاعية ويترقب البث ليتابع المضامين اإلقناعية فعمى 
القائمين عمى ىذه الوسيمة أن يشبعوا حاجات الجميور ويمبوا رغباتو وأن يسعوا إلى تقديم مضامين مقنعة 

ليا القدرة عل تدعيم ثقة الجميور بالوسيمة عن طريق الوضوح والموضوعية والواقعية في طرح 
الموضوعات المتنوعة ومراعاة احترام أذواق الناس وقيميم وأعرافيم ومعتقداتيم وتقدير مشاعر الجماىير 
من خالل االلتزام بالمعايير الدينية واألخالقية لممجتمع وعمى اإلذاعي أن يخاطب المجتمع بمغة اإلذاعة 

. التي توصف بأنيا تعبير عن توسيع دائرة الخيال في ذىن المستمع

 

: الشروط التي يجب توافرىا في النص اإلذاعي

تختمف أشكال النصوص اإلذاعية وتتعدد وفقًا لنوع وطبيعة المادة التي تعرضيا والشكل أو القالب الذي 
تعرض فيو فقد يكون البرنامج دراميًا يقوم عمى تجسيد األحداث والشخصيات في شكل تمثيمي وقد يعتمد 

عمى السرد أو التعميق أو الحوار بين شخصين أو بين شخص ومجموعة أشخاص أو مجموعة من 
المحاورين يشتركون في مناقشة موضوع أو قضية كما يمكن أن يأخذ البرنامج شكل السؤال والجواب أو 
المسابقات أو العروض واالستعراضات الغنائية أو شكل المجمة أو الريبورتاج كما قد يجمع برنامج واحد 

وىناك مجموعة من الخصائص التي تميز النص . بين عدد من األشكال والفنون اإلذاعية في قالب واحد
اإلذاعي وصفاتو وىي مجموعة األساسيات والقواعد العامة أو الشروط التي ينبغي توافرىا في النص 

: اإلذاعي وأىميا

إن ىدف النص أو الغرض منو يعد ىو المنطمق األول لتحديد : تحديد اليدف وتعيين الجميور (1
األثر الذي يريد الكاتب أن يحققو في جميور معين أو جميور عام وىذا يتطمب من الكاتب اإلذاعي أن 
يحدد بدقة من ىو الجميور المستيدف الذي يتوجو إليو بالكتابة وما الذي يريده ليم أو يريده منيم، فقد 

أما . يكون الجميور المستيدف من النساء أو األطفال أو العمال أو الشباب، كما قد يكون جميورًا عاماً 
بالنسبة ليدف الكاتب أو ما يريده من ىذا الجميور فقد يكون اليدف الترفيو أو أثارة االىتمام واإلغراء 

وفي كثير من األحيان يتحكم الجميور الذي . بشراء سمعة كما قد يكون اليدف ىو التوجيو أو اإلرشاد
نسعى لموصول إليو في تحديد مواصفات البرنامج أو المسمسل ويفرض عمينا شكل ىذا البرنامج ووقتو 

وىذا ما يحدث بالنسبة بالنسبة لمبرامج اإلعالنية بالذات، ففي بعض الحاالت نجد أن × وأسموبو ومادتو 
ربة )طبيعة ونوع السمعة المراد اإلعالن عنيا تحتاج ألن نتوجو إلى المستيمك الفعمي أو األصمي 
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وعمى ىذا النحو  (..طالب الجامعات– األطباء– الفالحون– العمال– األميات– المرأة العاممة– المنزل
يتوجو البرنامج إلثارة االىتمامات المتوقعة والمرغوبة لجميور معين من المستمعين أو المشاىدين الذين 
كتب البرنامج من أجميم ومن ثم البد وأن يخضع البرنامج في شكمو وأسموبو ومدة عرضو وطبيعة مادتو 

لذا عمى الكاتب اإلذاعي أن يدرك تمام . لنوع الجميور الذي نتوجو إليو  واليدف الذي نسعى لتحقيقو
اإلدراك لميدف الذي من أجمو يكتب مادتو اإلذاعية ألن تحديد ىدفو ىو الذي يحدد لو المعمومات 

وقد توصمت الكثير من الدراسات . المطموبة وأفضل األساليب لمعرض والتناول والتأثير العقمي والعاطفي
 :والبحوث التي حاولت التعرف عمى جميور الراديو وفق ما يمي

 شخص متوسط. 
  ًيمكن أن يكون أميًا ويمكن أن يكون عالما. 
 مجيول وغير معروف بالنسبة لمقائم باالتصال. 
 غير متجانس مع اآلخرين. 
  ليس مضطرًا لالستماع ولم يتكمف مجيودًا لالستماع لذا يتوجب إثارة اىتمامو بميارة لكي يستمر

 .بالتعرض
 لو اىتمامات خاصة واىتمامات عامة يشترك بيا مع اآلخرين. 
 يريد أن نقدم لو شيئًا يفيمو ويفيده ويمتعو. 
 ال ييتم باالستماع إال إذا كانت المادة المذاعة تتفق ومستوى إدراكو واىتماماتو. 
 لو ذكاؤه وقدراتو وال يقبل أن يستخف أي كان بعقمو أو بذوقو. 
  يحكم عمى العمل بنفسو وال يتأثر حكمو برأي من حولو كما ىول الحال بالنسبة لجميور السينما أو

 .المسرح
 ال يتأثر بالشيرة وال يحفل بالصيت. 
 في البرامج غير الدرامية ينصب اىتمامو عمى مضمون البرنامج والمشاركين فيو. 
  يتمقى الرسائل اإلعالمية وىو في حالة من االسترخاء التي يتسم بيا الطابع األسري عادة ويختمف

في ذلك عن المشاىد في السينما أو المسرح الذي ينتقل لمشاىدة العرض خارج منزلو باذاًل في ذلك 
جيدًا ومااًل فضاًل عن جموسو وسط أشخاص ال يعرفيم وفي مكان عام يفرض عميو قيودًا وضوابط 

وال شك أن العناء الذي يبذلو مشاىد السينما والمسرح مقابل التعرض يجعمو يتردد كثيرًا في . محددة
مغادرة القاعة عندما ال يعجبو العرض عمى عكس مستمع اإلذاعة يمكنو تغيير اإلذاعة عمى الفور 

 .في حال عدم إعجابو بما يجري تقديمو
  جميور اإلذاعة جميور خميط من األطفال والنساء والرجال وفي شتى مراحل العمر يمتينون أعمااًل

شتى وتختمف أفكارىم وآراؤىم وعقائدىم وكذلك فإن من بينيم من يعاني أمراضًا أو عاىات لذا عمى 
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الكاتب اإلذاعي أن يراعي ذلك وأن ينأى عن كل ما يسيء إلى ىؤالء أو يحقر أعماليم مادامت 
 .مشروعة أو يسخر من عاىاتيم أو أفكارىم

  قيادة )إن مستمع الراديو يمكنو متابعة المواد والبرامج واالستمتاع بيا عمى جانب قيامو بعمل آخر
 .(..األعمال المنزلية– السيارة

  إن جميور المنازل وأثناء استقبالو لممادة اإلذاعية يشعر بأنو قريب من جياز حميم يضعو في غرفة
جموسو أو غرفة نومو ومن ثم يتوقع أن تعرض عميو األمور الحقيقية بصدق وأمانة وواقعية فضاًل 
عن حساسيتو الفائقة النابعة من وجوده ضمن أفراد أسرتو والتي تتجمى في رفضو كل ما يتخيل أنو 

 .يتنافى مع عاداتو وتقاليده واألعراف السائدة أو المثاليات والقيم التي يريدىا لنفسو وألفراد أسرتو
 
ثارة االىتمام (2 القاعدة األساسية أن يكون البرنامج مشوقًا أيًا كان الموضوع الذي : التشويق وا 

وفي كل الحاالت يكون لمكممة أن .. يعرضو أو يتناولو سواء أكان سياسيًا أم ترويجيًا أم دعائياً 
تحكي وتشرح وتصف بطريقة حية ومسمية ومشوقة وبدون ذلك فإن البرنامج يفشل في تحقيق 
ىدفو ألنو ال وجود لذلك المستمع الذي يتوق إلى االستماع لبرنامج جاف أو منفر أو يتحمل 

ذا كان البعض يوصي بضرورة أن يبدأ النص بإثارة االىتمام عمى الفور ومنذ السطور . متابعتو وا 
ثارة االىتمام عمى جزء أو  األولى ويمح عمى ذلك كثيرًا، فإن ذلك ال يعني أن يقتصر التشويق وا 
أجزاء من النص دون سواىا، يل يجب أن تتنوع مجاالت إثارة االىتمام وتتطور وقائع النص 

واإلثارة أو التشويق الذي نقصده في ىذا المجال ال يعني بأي حال من . لتصل إلى ذروة الموقف
فالذي . األحوال أنو اإلبيار األجوف أو العزف عمى وتر الغرائز واستنفارىا مع افتقاد المضمون

ال شك فيو أن أي عمل فني يفتقد المضمون الجيد والجذاب أو ال يقدم رسالة ال يكون جديرًا ألن 
يسمى عماًل فنيًا وكما أن الجودة ال تعني التعقيد فإن السيولة أو البساطة ال تعني السطحية أو 
اإلسفاف أو إىمال القيم الجمالية واإلبداعية والفنية وليذا فإن أكثر األعمال إبداعًا ىي تمك التي 

تتوخى عمق المضمون أو التجربة اإلنسانية المعاشة ويتم عرضيا في إطار من البساطة 
أما العمل الذي يستثير وال يحمل مضمونًا جيدًا فإنو ال . والسالسة والفن الراقي والجمال المبدع

 .يتجاوز المظير المادي لمتجربة وال يمكن أن يعكس التجربة أو يغوص إلى أعماقيا
 

تخضع برامج اإلذاعة خضوعًا كاماًل العتبار الوقت ليس ألن ىذه : الخضوع لعامل الوقت (3
البرامج ينبغي أن تقدم وتنيي في مواعيد ثابتة ومنتظمة فقط، ولكن ألن طبيعة ونوع كل برنامج 

فيناك .. يحتم أن يستغرق تقديمو وقتًا محددًا وسواء أكان البرنامج يوميًا أم أسبوعيًا أم شيرياً 
البرامج التي تستغرق خمس دقائق والبرامج التي تستغرق ربع الساعة أو الساعة الكاممة وفقًا 
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ووفقًا ليذين . لطبيعة البرنامج ونوعو واليدف منو ووفقًا لمسياسة التي تنتيجيا اإلذاعة
فإن النص المكتوب لمبرنامج البد أن يخضع - المواعيد المحددة والزمن المحدد– االعتبارين

ليذين االعتبارين بكل دقة بحيث يستغرق البرنامج الوقت المخصص لو دون زيادة أو نقصان إذ 
ال يجوز بأي حال من األحوال أن يتجاوز البرنامج الوقت المخصص لو أو العكس ألن ىذا من 

شأنو أن يخل بانتظام وثبات مواعيد تقديم البرامج األخرى ويؤثر بالتالي عمى عالقة المستمع 
 .بالمحطة

 
وىذه الخاصية أو االعتبار النابع من طبيعة الراديو كوسيمة : الخضوع لمذوق العام واآلداب العامة (4

تخاطب األسرة وتوجد داخل المنزل دفع الكثير من المحطات إلى وضع عدد من الموائح 
والضوابط التي حددت ما يذاع وما ال يذاع وفقًا لالعتبارات األخالقية واألعراف السائدة والسياسة 

وبطبيعة الحال فإن ىذه الضوابط تختمف من بمد إلى آخر . التي تنتيجيا المحطة وتسير عمييا
 .حسب التقاليد واألعراف السائدة في كل منيا

 

: الكاتب اإلذاعي

يمكن تعريف الكاتب اإلذاعي بأنو الشخص الذي يتخصص في كتابة مادة معينة تصمح لتقديميا 
. عبر الراديو شريطة أن تكون ىذه المادة ممتزمة بشروط النص اإلذاعي آنفة الذكر

ولما كان الشخص الذي يقوم بيذا العمل يتخصص عادة في مجال واحد من مجاالتو كأن 
يتخصص في تحرير األخبار وكتابة التعميقات مثاًل أو يتخصص في كتابة النصوص الدرامية أو 
إعداد برامج المنوعات أو البرامج الحوارية وقد تعددت التسميات وفقًا لذلك فأصبح ىناك المؤلف 

. وكاتب السيناريو وكاتب الحوار والمحرر والمعد والمعمق
وىي تسمية تطمق عادة عمى األديب أو الفنان أو الصحفي الذي يكتب مادة : الكاتب أو المؤلف (1

إذاعية فيكون ىو المؤلف المبتكر لممادة والموضوع ويندرج تحت ىذه التسمية كتّاب القصص 
 .والروايات واألحاديث المختمفة

 
وىو الشخص الذي يتولى إعداد وتييئة القصة لتقديميا إذاعيًا بحيث تتحول إلى : كاتب الحوار (2

صوتية في الراديو، وتعبِّر ىذه المسامع الصوتية في التمثيمية اإلذاعية بالراديو عن المواقف مسامع 
 .واألحداث وتكشف عن طبيعة الشخصيات وأبعاده النفسية
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تطمق كممة إعداد في العمل اإلذاعي عامة عمى المعالجة الفنية لنص من النصوص : المعد اإلذاعي (3
حتى يمكن تقديمو بالطريقة المناسبة التي تالئم خواص وطبيعة الراديو، ويدخل في ىذا النطاق كتابة 

إال أن كممة اإلعداد ىذه تطمق أحيانًا عمى بعض الجوانب الفنية والترتيبات المختمفة إلنتاج . الحوار
برنامج معين، ومن ذلك البرامج الحوارية حيث يقوم المعد باختيار الموضوع واألشخاص المشاركين 
واالتصال بيم إلقناعيم بالمشاركة واالتفاق معيم عمى كافة الخطوات والترتيبات حتى االنتياء من 

 .إنتاج البرنامج ويمكن أن يكون مقدم البرنامج اإلذاعي ىو نفسو من يقوم باإلعداد
 

تطبق صفة المحرر عمى الشخص الذي يقوم بتحرير األخبار، سواء أكان يشترك : المحرر اإلذاعي (4
في جمع ىذه األخبار أو ال يشترك وسواء أكان يتولى تقديميا كمذيع أم ال يقوم بيذه الميمة، أي إن 
التحرير ىنا يعني تحويل المادة الخام التي يستقييا المحرر اإلذاعي من المصادر المختمفة إلى فنون 

جعل النص التحريري تحريرية تتناسب وبثيا في اإلذاعة من حيث تطبيق أىداف التحرير من حيث 
اإلذاعي يتناسب وسياسة اإلذاعة التحريرية وتحري األخطاء التي قد ترد في الحقائق والمعمومات، 

وجعل النص اإلذاعي يتناسب والمدة الزمنية والتوقيت المناسب لبثو وتبسيط وتوضيح وتصحيح لغة 
النص اإلذاعي وتوضيح معاني النص اإلذاعي وكذلك التأكد من خمو المادة التحريرية من ما يمكن 

وعمل المحرر يختمف عن عمل المؤلف فالمحرر ىنا محكوم بما لديو من . أن يعتبر جريمة نشر
وقائع ومعمومات وأسماء وكل ما يقوم بو ىو إعادة صياغة المادة الخام بينما يقوم المؤلف بإبداع 

. المادة اإلذاعية
 

 :أىم شروط نجاح الكاتب اإلذاعي

: يتوقف نجاح الكاتب اإلذاعي أيًا كان تخصصو عمى توافر عدد من االعتبارات والشروط وفق ما يمي

فالكاتب اإلذاعي شأنو شأن كل من يعمل في مجال اإلبداع : الموىبة الذاتية أو االستعداد الشخصي (1
الفني البد وأن يتوفر لو القدر المناسب من االستعداد الفطري أو الذاتي ليذا العمل وىذا ما يطمق 

عميو أحيانًا صفة الموىبة التي ىي القدرة أو مجموعة القدرات الفطرية الخاصة أو الميارات الفطرية 
الخاصة أو الميارات الفطرية الخاصة التي تتوفر لشخص دون غيره ويمكن أن نممس ذلك في كثير 

مما يجري حولنا في الحياة اليومية فيناك مثاًل الكثير من األشخاص المولعين بقراءة الشعر ولكنيم ال 
يستطيعون نظم بيت واحد في قصيدة وىناك الكثير من الناس الذين يتذوقون الجمال في لوحة من 

الموحات لكنيم ال يجيدون الرسم أو التصوير وكذلك ليس كل من يمتمك صوتًا جمياًل يمكن أن يكون 
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ومعنى ىذا ببساطة أن البعض فقط ىم الذين يممكون قدرات خاصة أو ميارات . قادرًا عمى الغناء
واستعدادات فطرية خاصة في مجال من المجاالت وىذه االستعدادات أو اإلمكانات ىي التي يمكن 
ن كانت تتطمب موىبة أصيمة، إال أنيا  تنميتيا وصقميا بالعمم والتعميم والتدريب والممارسة؛ فالكتابة وا 

تتطمب كذلك خبرة كافية الستخدام ىذه الموىبة، وىذه الخبرة يمكن اكتسابيا من القراءة واالطالع عمى 
 .أعمال اآلخرين، فضاًل عن الدراسة المتخصصة

 
يجمع خبراء الفنون اإلذاعية أنو يتعين عمى اإلذاعي المبدع أن يضع : فيم طبيعة الوسيمة وخواصيا (2

نصب عينيو دائمًا طبيعة وخواص الوسيمة التي سيعرض من خالليا النص لذا يجب أن تكون كتاباتو 
بمثابة تصوير لألفكار والمعمومات والوقائع والمفاىيم ولن يكون قادرًا عمى ذلك بأي حال من األحوال 
ما لم يفيم احتماالت وحدود الوسيمة التي يكتب ليا، وأن يتعرف عمى خواصيا وطبيعتيا وما يمكن 

تقديمو لو من إمكانات أو مدى ما تقيده بو من قيود أو حدود وبالمحصمة فإن الكاتب اإلذاعي المبدع 
 .ىو الفنان الذي يتقن استخدام اإلمكانات الفنية لموسيمة أو المجال الذي يكتب لو

 

والتأثير المطموب الذي يسعى إليو لكي يتضح لو : فيم طبيعة وخواص الجميور الذي يكتب لو (3
 .اليدف أو الغرض من كتابة النص

 

بمعنى أن يتزود الكاتب بمجموعة من المعارف األساسية والعموم : الثقافة التي تتصل بالعمل اإلذاعي (4
ومن ذلك الدراما والموسيقى والتذوق الفني والتمثيل . والفنون التي تتصل بالعمل اإلذاعي وترتبط بو

والمدارس والنظريات األدبية والفنية المختمفة فضاًل عن العموم والفنون التي تتصل بتخصص دقيق 
يكون الكاتب قد اختار العمل فيو مثل الكتابة لألطفال والتي تحتاج من الكاتب إلى قدر من دراسة 

عمم النفس وكذلك فإن كتابة اإلعالنات التجارية لإلذاعة تحتاج من الكاتب بالضرورة أن يمم بدراسات 
وبحوث التسويق وعمم النفس االجتماعي وسيكيموجية الفرد والجماعة وكذلك فإن محرري األخبار البد 

 .أن يكونوا قد درسوا فنون التحرير، فضاًل عن نظريات االتصال والعموم ذات الصمة
 

المقصود بيا مجموعة المعارف والمعمومات واالىتمامات المتنوعة التي تشمل السياسة : الثقافة العامة (5
والتاريخ واالقتصاد والمجتمع وىذه الثقافة الموسوعية تعد جزءًا ال يتجزأ من مدركات الكاتب ورصيدًا 

 .ميمًا من األفكار والمعمومات التي كثيرًا ما تعينو عمى أداء عممو
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المقصود بذلك أن يكون الكاتب جزءًا ال يتجزأ من البيئة والمجتمع الذي يعيش فيو، : معايشة الواقع (6
مدركًا لمشاكمو وقضاياه وما يشغل الناس من ىذه القضايا والمشكالت ومواقفيم منيا وتفسيرىم ليا 

ن مثل ىذه المعايشة ىي التي تمنح الكاتب أفكارًا ال حدود ليا وشخصيات ال حصر ليا كما تعينو  وا 
عمى القدرة عمى التعبير عن ىؤالء الذين يستمعون إلى البرنامج أو عرض وجيات نظرىم ومواقفيم 

والشك أنو كمما ازداد احتكاك الكاتب بالواقع ومعايشتو لمناس وتأممو لسموكيم وطبيعتيم، ازداد احتكاك 
الكاتب بالواقع ومعايشتو لمناس وتأممو لسموكيم وطبيعتيم وازدادت معرفتو بيم فالجميور الذي يستمع 
إلى الراديو ىم األفراد الذين يكتب ليم الكاتب اإلذاعي ويتحدث إلييم المذيع وبالتالي فإن الكاتب لن 

 .يكون قادرًا عمى فيم مشاعرىم وأحاسيسيم إال إذا كان عمى معرفة عميقة بيم
 

وىذا أمر تفرضو طبيعة اإلنتاج اإلذاعي أواًل وأخيرًا حيث : المرونة والقدرة عمى مواجية المفاجآت (7
يخضع لممفاجآت والظروف المتغيرة في كثير من جوانبو، فقد يحدث أن يرفض أحد الممثمين 

وقد يتعذر الحصول عمى موافقة السمطات لبرنامج معين، وكذلك قد . االستمرار بالعمل لسبب ما
يعتذر أحد الضيوف فجأة عن الحضور لبرنامج حواري، وىذه المفاجآت كميا مع الكثير غيرىا تتطمب 
من القائم باالتصال في اإلذاعة أن يكون مرنًا وأن تكون لديو القدرة التي تمكنو من مواجية مثل ىذه 

لذا يقال إن اإلذاعيين المحترفين يحققون تفوقًا عمى نظرائيم .. المفاجآت وحل مثل ىذه المشكالت
نما من خالل قدرتيم عمى تحمل التوترات اليائمة الناجمة عن طبيعة  ليس من خالل موىبتيم فقط وا 

العمل اإلذاعي، وتحت ضغط مواعيد يجري تحديدىا بدقة وبالتالي فإن ميارة اإلذاعي المحترف تكمن 
في قدرتو عمى التعامل مع ظروف العمل التي قد تضطره أحيانًا إلى مواجية حاالت معينة تقتضي 

. اختصار النص أو إعادة كتابتو أو إضافة معمومات جديدة إليو
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خالصة  

تفرض خصائص اإلذاعة نفسيا عمى طبيعة المادة اإلعالمية اإلذاعية، فضغط الوقت المستمر وقصر 
.. الفترات الزمنية المتاحة لتقديم المادة تحتم عمى المحرر اإلذاعي سموك سبل معينة في تحرير مادتو

نما تعتمد أيضًا وتتحدد  أىم مميزات المادة اإلذاعية بأنيا موجزة، وال تعتمد فقط عمى المادة المكتوبة، وا 
وتتركز أىم الشروط الواجب . عمى المقاطع الصوتية غير البشرية، سواء الموسيقية أم المؤثرات الصوتية

ثارة االىتمام، الخضوع لعامل  توافرىا في النص اإلذاعي في تحديد اليدف وتعيين الجميور، التشويق وا 
الموىبة الذاتية وتتحدد أىم شروط نجاح الكاتب اإلذاعي ب. الوقت والخضوع لمذوق العام واآلداب العامة

فيم طبيعة وخواص الجميور الذي يكتب لو، الثقافة ، فيم طبيعة الوسيمة وخواصيا، واالستعداد الشخصي
 .الثقافة العامة، معايشة الواقع والمرونة والقدرة عمى مواجية المفاجآت، التي تتصل بالعمل اإلذاعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمارين

 نموذج سؤال 

: أىم الضغوطات التي تواجو العمل التحريري اإلذاعي بشكل خاص

A. ضغط المعمومات 
B. تنوع الجميور 
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 لسابعةاالتعميمية الوحدة 

 مبادئ التحرير التمفزيوني
 

 
 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 .يعّرف التحرير التلفزيوني ويستوعب أساسياته (1

 

 .يفهم ويحلل خصائص التحرير التلفزيوني (2

 

 .يدرك سمات الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون (3

 

 .يعرف آثار الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون في التحرير التلفزيوني (4

 

 .يعرف ويفهم العالقة بين الكلمة والصورة في المادة التلفزيونية (5

 

 .يعرف تأثير سمات وخصائص جمهور التلفزيون في التحرير التلفزيوني (6
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  :العناصر

 

 .تعريف وأساسيات.. التحرير التلفزيوني (1

 

 .خصائص التحرير التلفزيوني (2

 

 .سمات الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون (3

 

 .آثار الخصوصية التكنولوجية للتلفزيون في التحرير التلفزيوني (4

 

 .العالقة بين الكلمة والصورة في المادة التلفزيونية (5

 

 .تأثير سمات وخصائص جمهور التلفزيون في التحرير التلفزيوني (6
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مبادئ التحرير التمفزيوني 

 

: مقدمة

إف التقنيات والتطورات اإللكترونية المتزايدة التي يتمتع بيا التمفزيوف فرضت إيجاد صيغ وأساليب 
تحريرية تنسجـ وطبيعة ىذه التقنيات والتطورات، وذلؾ مف حيث إعداد البرامج الثقافية والترفييية 

ف طبيعة المنافسة التي تتعرض . وبمعنى أشمؿ كؿ المضموف التمفزيوني. واإلخبارية ونشرات األخبار وا 
ليا المحطات التمفزيونية مف غيرىا مف الوسائؿ اإلعالمية، حتَّمت ضرورة التفكير في إيجاد دائمًا الجديد 

وقد ألقت كؿ تمؾ . في مجاؿ التطور التقني مف جية، وتطوير المضموف وطريقة تقديمو مف جية أخرى
المؤثرات بظالليا عمى المضموف التمفزيوني، فأوجدت قواعد تحريرية تتغير باستمرار بفعؿ التسارع الكبير 

. والمستمر بيف الوسائؿ

 

 :تعريف وأساسيات.. التحرير التمفزيوني

يمكف تعريؼ التحرير التمفزيوني بأنو إعادة صياغة ما توفر لممحرر التمفزيوني مف معمومات 
وأحداث واختيار الصور المناسبة مف مصادره المختمفة بعد ترتيب مكونات المادة التحريرية وتقديـ ما 

وتحقيؽ تكامؿ النص . يتناسب وسياسة التمفزيوف الذي يعمؿ بو، وتأخير أو إغفاؿ ما ال يتناسب معو
وتستخدـ القنوات التمفزيونية برامج تحريرية . والصورة بما يخدـ المادة التحريرية وأداء المياـ المطموبة منيا

متطورة ويجري تحديثيا باستمرار بحيث تخدـ المحرر بشكؿ كبير، فمثاًل في الخبر التمفزيوني يقوـ 
مف البرنامج التحريري التمفزيوني والصور  Windowالمحرر بتحرير النص الذي يقرؤه المذيع عمى نافذة 

في أدبيات التحرير التمفزيوني المرافقة عمى نافذة أخرى بحيث يبدأ المذيع بقراءة بداية الخبر والذي يسمى 
Press أي ظيور المذيع، ومف ثـ يجري تقديـ صور تمفزيونية مرافقة لمخبر ويختفي المذيع عمى نافذة ،

.  وتعني المذيع خارج الرؤية out of Vision وىي اختصار لػOovفي البرنامج التمفزيوني واسميا 
أما التقرير التمفزيوني فيعرؼ مينيو . Press + Oovفالخبر التمفزيوني في كؿ إعالـ العالـ يتألؼ مف 

 الذي يقرؤه المذيع لتقديـ التقرير Intro ويشكؿ المدخؿ Pressالتحرير التمفزيوني أنو يتألؼ مف قسميف 
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وتعني الصوت عمى الشريط، أي التقرير الذي يقوـ المحرر أو  Voice on Tape ومعناىا VTومف ثـ 
عداده وتسجيؿ صوتو عميو  والبد عند الحديث .  دوف أي ظيور لممذيعVoice Overالمراسؿ بكتابتو وا 

عمل عف التحرير التمفزيوني أف أشير إلى قضية غاية باألىمية وىي أف العمؿ التحريري التمفزيوني ىو 
 وليس عماًل فرديًا، فإنتاج مادة تمفزيونية إخبارية مثاًل يتطمب جيودًا يقوـ بيا المحرر مف خالؿ فريق

تحرير النص واختيار المقطات المناسبة، حيث يقوـ فني المونتاج أو ما يصطمح عمى تسميتو بالمونتير 
جراء  بإجراء العمميات الفنية عمى المقطات مف خالؿ تقطيعيا واختيار المناسب منيا ليتكامؿ مع النص وا 
العمميات الفنية عميو ومف ثـ يمكف أف يشارؾ فني الجرافيؾ في األخبار والتقارير التمفزيونية مف خالؿ 

العروض الجرافيكية التي يمكف أف ترافؽ الخبر أو التقرير، وكذلؾ فني الكتابة اإللكترونية لكتابة 
 نجد فريؽ عمؿ آخر يتقدميـ رئيس تحرير النشرة لتقديـ Control Roomوفي غرفة التحكـ .. العناويف

ما يجري تحريره، وبالتالي فإف التحرير التمفزيوني عبارة عف آلية عمؿ تتكامؿ مع بعضيا، كما ىي 
مسننات الساعة القديمة ميما صغر أو كبر حجـ المسنف فإف اآللية ال تتـ إال بتكامؿ عمؿ كامؿ 

المجموعة، وىو ما يدركو المحرر المحترؼ الذي يقدر جيد العامميف في فريؽ اإلنتاج جميعيـ ميما 
. كانت طبيعة أو ميمة كؿ فرد

 والصورة المتحركة برموزه المغوية وغير المغوية الصوت والنص المكتوبوقد فرضت العالقة بيف 
بمزاياىا الكثيرة جدًا، تحقيؽ معادلة ميمة في التحرير لمتمفزيوف يجب فييا لتكوف فاعمة ومؤثرة وسميمة، 
تحقيؽ التوازف بيف األطراؼ الثالثة، بحيث يتـ تحقيؽ التناغـ بيف ىذه األطراؼ، وال يتـ تغميب طرؼ 

. عمى آخر أو أف يأتي النص المكتوب كشارح لمصورة الواضحة أماـ المشاىد

إف النص يجب أف يزيد مف دور : "Herb Brubakerىيرب بروباكير وبيذا المجاؿ يقوؿ 
المقطات المصورة، وال يصؼ ما يراه المشاىد، فعندما تقدـ مشيدًا المرأة تبكي فال يمكف بأية حاؿ مف 

ولكف يمكف القوؿ إف المرأة حزينة عمى وفاة ابنيا، لذا فإف !.. األحواؿ أف تكتب إف المرأة في حالة بكاء
المحرر التمفزيوني يجعؿ الصورة تتنفس وتخدـ النص، فالعالقة بيف جودة النص والصورة متبادلة، وكمما 

. "زاد اإلتقاف في كمييما، انعكس ذلؾ بشكؿ إيجابي عمى جودة المادة التمفزيونية

 وقد دفعت التطورات التقنية واإلمكانيات التي تتسـ بالتطور المستمر آللية العمؿ التمفزيوني إلى 
حدوث تغييرات ليا سمة االستمرار أيضًا، ألنيا نتاج تطور تقني وتفكير عقمي بشري لتحديث المنتج 

وتنعكس ىذه التغييرات عمى أسموب وشكؿ وطريقة تقديـ المادة اإلعالمية . التمفزيوني بشكؿ مستمر
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التمفزيونية، فمثاًل سرَّعت تمؾ التغييرات في اختفاء مفيوـ المواعيد المحددة مسبقًا لمبرامج، وأصبحت 
األخبار متوفرة ومحدَّثة باستمرار، ما أدى إلى عدـ توفر الوقت لدى المراسميف لمسعي وراء األنباء نظرًا 

ولـ يترؾ النشر الفوري لألنباء عمى . لكونيـ مضطريف عمى الدواـ لتقديـ تقارير جديدة مباشرة عمى اليواء
مدار الساعة لصنَّاع األخبار، كالسياسييف والمتخصصيف في العالقات العامة، سوى القميؿ مف الوقت 
لمتفاعؿ مع األحداث أو لمتفكير بيا، خصوصًا مع تغذية القنوات المتخصصة بنشر األخبار وأزمات 

الساعة مف خالؿ المقابالت المباشرة الجديدة عبر األقمار االصطناعية، ما أثَّر أيضًا في شكؿ ومضموف 
الخبر والتقرير التمفزيوني وغيره مف المواد التمفزيونية، نتيجة الحاجة المستمرة لمسرعة في تقديـ المادة 

التمفزيونية، حتى أف بعض برامج األخبار أصبحت تعمف عف موعد بث التقارير اإلخبارية التالية مف أجؿ 
. إغراء المتنقميف بيف المحطات المختمفة بالعودة إلييا إف كانوا قد تحولوا عنيا لمشاىدة برامج غيرىا

وتحتـ الكتابة لمتمفزيوف عمى المحرر التمفزيوني أف يذكر مصدر المادة اإلعالمية في المقدمة وليس في 
النياية، ألنو في التمفزيوف مف الميـ جدًا أف يعرؼ المشاىد مصدر المعمومات، كي ال يحصؿ أي التباس 

. بحيث يظير أف المصدر ىو المراسؿ أو أي شخص آخر

وتقوـ المغة اإلخبارية لممحطة التمفزيونية عمى تكثيؼ المعاني واأللفاظ لتستطيع تقديـ األحداث 
المتسارعة محققة التميز لموسيمة، في ظؿ منافسة المحطات التمفزيونية األخرى، معتمدة عمى الصورة 
المباشرة لألحداث بوقائعيا كاممة والتي توفر عمى المحرر التمفزيوني الكثير مف التفاصيؿ المغوية في 

. طرح مالبسات المادة اإلعالمية

بيف القائـ باالتصاؿ والمتمقي، فإف  Interactivityوكما أف اإلذاعة تستطيع أف تؤمف التفاعمية 
التمفزيوف يستطيع توفير نفس مستوى ىذا التفاعؿ، مضافًا إليو مميزات ذات أىمية كبيرة، مف خالؿ 

تقديمو الصورة التي تنقؿ رموزًا غير لغوية وردود أفعاؿ تعبيرية نفسية، وبالتالي تحقيؽ تواصؿ أثرى وأكثر 
لذا فإننا نجد وسائؿ اإلعالـ المرئية أكثر اىتمامًا مف اإلذاعات حياؿ . تقاربًا عبر الصورة والموف والحركة

ضرورة حصوليا عمى تقييمات المشاىديف لبرامجيا ألف لدييا عناصر تقنية أكثر تحتاج إلى الحصوؿ 
. عمى ردود أفعاؿ المشاىديف عمييا، إضافة إلى أىمية المحطات التمفزيونية، ودورىا وتأثيرىا في المجتمع

ف أكثر ما يقمؽ تمؾ المحطات، ىو معرفة حجميا ومكانتيا عمى خارطة الوسائؿ اإلعالمية، فيي  وا 
وأحيانًا .. تسعى جاىدة لتحديد جميورىا بدقة، وتعتبر حاالت التواصؿ مع الجميور أحد ىذه الوسائؿ

وتشجع المحطات التمفزيونية . يعتمد تقديـ برامج أو اختفاءىا مف أجندة المحطة عمى تقييـ الجميور ليا
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.  عمى الشاشةS.M.Sتحقيؽ التواصؿ مع الجميور مف خالؿ برامج المسابقات وعرض الرسائؿ القصيرة 
التي تعتبر اليوـ أحد عوامؿ جذب الجميور بحيث  Talk Showوتزداد أىمية البرامج الحوارية التفاعمية 

يتـ اإلعالف عف موعد البرنامج وتحديد اسـ الضيؼ وصفتو لما ليذه البرامج مف أىمية لدى المشاىديف، 
بحيث يتـ تقديـ شخصيات ذات أىمية كبيرة أماـ المتمقي مباشرة، ليسأؿ ويستفسر ويواجو بالحقائؽ وحتى 

. ليتيـ ويديف أو يوضح ويبيِّف، ويتحوؿ المقدـ التمفزيوني إلى مدير لمجمسة لينظـ سير مرور المعمومات

 

: خصائص التحرير التمفزيوني

صحيح أف النشاط اإلعالمي ىو أساسًا فعالية فكرية إبداعية تأخذ شكؿ أنواع صحفية تنقؿ 
رسائؿ ومضاميف إعالمية تصؿ المتمقي عبر وسائؿ تقنية معينة، ولكف الصحيح أيضًا ىو أف النتاج 

األولى ىي المادة التحريرية التمفزيونية التي أبدعيا الصحفيوف، : التمفزيوني يقوـ عمى دعامتيف أساسيتيف
والثانية ىي األجيزة والمعدات والبرامج التقنية التي يستخدميا ىؤالء المبدعيف وغيرىـ مف الفنييف مف أجؿ 

يصاليا إلى المشاىد خراجيا وتقديميا وا  . الحصوؿ عمى ىذه المادة ومعالجتيا وعرضيا وا 

ؿ اإلعالـ إلى صناعة  ف واحدة مف أىـ التبدالت المعاصرة في المجاؿ اإلعالمي ىي تحوُّ وا 
وتحوؿ المؤسسات اإلعالمية إلى مؤسسات ضخمة تنطبؽ عمييا جميع القوانيف العاممة في المجاالت 

ما أدى إلى بروز الحاجة الموضوعية إلى االستثمارات الضخمة في المؤسسات . الصناعية األخرى
اإلعالمية والتخطيط إلنتاج قادر عمى أف ينافس وأف يتميز وأف يوجد جميورًا وبالتالي أف يصؿ ويؤثر 

ف حقيقة تحوؿ المؤسسة اإلعالمية إلى مشروع اقتصادي ال تتناقض . وأف يحقؽ ربحًا في الوقت نفسو وا 
إيديولوجي يعبر عف أفكار – إطالقًا مع حقيقة أف المؤسسة اإلعالمية ىي أواًل وأساسًا مشروع فكري

ويخدـ مصالح القوى السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو الثقافية أو الدينية التي تممكو وبالتالي 
ال يتناقض إطالقًا  (سمعة)كما أف القوؿ إف المادة التمفزيونية واإلعالمية عمومًا ىي بمنظور ما . توجيو

مع حقيقة أف المادة التمفزيونية ىي أساسًا وأواًل رسالة تحمؿ مضمونًا معينًا تيدؼ الوصوؿ إلى المتمقي 
ويشكؿ األساس التكنولوجي قاعدة مادية توجد في عالقة تأثير متبادؿ . مف أجؿ التأثير فيو بشكؿ معيف

: مع النتاج اإلعالمي وذلؾ لعدة اعتبارات أىميا
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- التقنية تأثيرىا الممموس في جميع مراحؿ عممية اإلنتاج التمفزيوني– تمارس القاعدة المادية (1
مف حيث الحصوؿ عمى المادة، كيفية التعامؿ مع المادة، أسموب معالجة المادة، - واإلعالمي عموماً 

 .طرؽ إخراج ىذه المادة، وكذلؾ أساليب عرضيا وتقديميا
إف التكنولوجيا المستخدمة في إنتاج المادة التمفزيونية واإلعالمية عامة ليست محايدة، بؿ ىي تحمؿ  (2

قيـ المجتمعات التي أنتجتيا وىي موضوعيًا تمتمؾ قوة حضور فاعمة تجعميا تسيـ موضوعيًا في 
 .تغيير المفاىيـ والقيـ والسموكيات

ونظرًا . تتزايد أىمية الدور الذي تؤديو التكنولوجيا المعاصرة في مضموف وشكؿ اإلنتاج التمفزيوني (3
لتسارع وتيرة التجديد في التكنولوجيا المستخدمة في اإلنتاج التمفزيوني، فإف مف يممؾ التكنولوجيا 

ونظرًا أيضًا الرتفاع أسعار التكنولوجيا الحديثة والقدرة . المتطورة يصبح أكثر مقدرة عمى المنافسة
 .عمى تحديثيا وتطويرىا باستمرار، يصبح األقوى ماديًا ىو األقوى تكنولوجيًا وربما األقوى تمفزيونياً 

 

: سمات الخصوصية التكنولوجية لمتمفزيون

: يمتمؾ التمفزيوف خصوصية تكنولوجية متميزة يمكف تحديد أىـ سماتيا عمى النحو التالي

يعتمد التمفزيوف عمى قوانيف وقوة تأثير الصوت والصورة والحركة معًا، وذلؾ باعتبار أف الخصوصية  (1
التكنولوجية لمتمفزيوف تتمثؿ في االعتماد عمى حاستي الرؤية والسمع مف خالؿ تقديـ الصورة والحركة 

 .والكممة المنطوقة
استفاد التمفزيوف مف تقنيات المسرح والسينما واإلذاعة، حيث أخذ عف السينما الشاشة وطريقة التعبير  (2

والحركة، وأخذ عف المسرح الحركة والحوار وتطور الحدث والتمثيؿ وقوانيف اإلنتاج المرّكب، وأخذ 
 .عف اإلذاعة المقدرة عمى االنتشار الواسع والوصوؿ إلى داخؿ البيوت

يقّدـ التمفزيوف مادتو في مكاف يتمتع بقدر كبير مف الخصوصية وىو في األعـ األغمب غرفة  (3
 .المعيشة في المنزؿ

 .يقّدـ التمفزيوف مادتو لجميور خاص ومحدد، والخمية األساسية لجميور التمفزيوف ىي األسرة (4
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فعؿ مشاىدة التمفزيوف ليس كفعؿ القراءة والكتابة أو االستماع، إذ نادرًا ما يكوف فرديًا بؿ غالبًا ما  (5
يكوف جماعيًا، بمعنى أف مشاىدة التمفزيوف تمثؿ تجربة مشتركة مع آخريف وىي في األعـ األغمب 

 .تجربة جماعية في حيف أف القراءة تجربة فردية
تتطمب مشاىدة التمفزيوف حدًا معينًا مف التفرغ والتركيز أقؿ مما ىو في القراءة ولكنو أكثر مما ىو  (6

 .في اإلذاعة
الصورة التي تظير عمى شاشة التمفزيوف ىي في الواقع مؤلفة مف عدد كبير مف النقاط المضيئة أو  (7

إذًا ىي ليست . عمى حد تعبير بعض عمماء اإلعالـ (سيرؾ)بمعنى ىي فسيفساء أو ىي . المظممة
ىذا يجعؿ التمفزيوف يمثؿ عصر . خط إنتاج منتظمًا ومتسمساًل كما ىو الحاؿ في الصحافة المقروءة

 .الكيرباء واإللكتروف تمامًا كما مثّمت الصحافة المقروءة عصر الميكانيؾ
تتطمب عممية إيصاؿ البث التمفزيوني األرضي أو الفضائي إلى مسافات بعيدة أجيزة ومعدات معقدة  (8

وغالية الثمف، األمر الذي يتطمب استثمارات ضخمة أكثر مما ىو الحاؿ في الصحافة المقروءة أو 
 .في اإلذاعة

اإلنتاج التمفزيوني عممية مركبة ومعقدة وىي بحاجة إلى إمكانيات مادية وبشرية وفنية متنوعة  (9
نتج عف ذلؾ ارتفاع تكاليؼ إنتاج المادة التمفزيونية مقارنة بإنتاج المادة الصحفية أو . وضخمة
 .اإلذاعية

مّكنت الخصوصية التكنولوجية لمتمفزيوف ليس فقط نقؿ الحدث بسرعة، بؿ تقديمو وىو يحدث  (10
 .بواسطة البث الحي والمباشر وأصبح بإمكاف التمفزيوف أف يعيش الحدث وربما أف يشارؾ في صنعو

أعطت الخصوصية التكنولوجية لمتمفزيوف إمكانية التقديـ الوثائقي والتسجيمي لألحداث والظواىر  (11
والتطورات، األمر الذي جعؿ المادة التمفزيونية أكثر مصداقية، وبالتالي أكثر فعالية وأكثر مقدرة عمى 

 .الوصوؿ والتأثير

 :آثار الخصوصية التكنولوجية لمتمفزيوف في التحرير التمفزيوني

بكؿ مميزاتيا، ولذلؾ فإف القيـ أو المعايير الصورة إف مركز الثقؿ األساسي في المادة التمفزيونية  (1
والصورة التمفزيونية قوة فاعمة حقيقية . البصرية ىي مقياس الحكـ األساسي عمى المادة التمفزيونية

تتوجو الصورة التمفزيونية أساسًا إلى عواطؼ . بسبب جاذبيتيا وحيويتيا ودرجة مصداقيتيا
وتختمؼ القيـ الموجودة في . ومشاعر المشاِىد وتسعى لمتأثير فيو مف خالؿ االنفعاالت والمشاعر
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الصورة وتتعدد وفقًا لنوعية المادة التمفزيونية ولكف تبقى القيمة االتصالية مسألة أساسية في 
 .الصورة التمفزيونية

وتستخدـ الكتابة . الكممة ىي عنصر التجسيد الفني الثاني البالغ األىمية في الكتابة الصحفية (2
الكممة . تشّكؿ الكممة أحد عناصرىا الميمة. التمفزيونية لغة تعبيرية تمفزيونية متكاممة ومنسجمة

كما ىو الحاؿ في الكتابة الصحفية أو - في الكتابة التمفزيونية ال تؤدي في الغالب دورًا مستقالً 
إنيا غالبًا ما تقوـ بدور المكمِّؿ أو المتكامؿ مع العناصر األخرى وخاصة الصورة، - اإلذاعية

ولكف الكممة يمكف أف تكوف أحيانًا األساس الذي تبنى عميو مجمؿ المادة التمفزيونية وبمختمؼ 
عناصرىا ومنيا الصورة، األمر الذي يؤكد أىمية الكممة، واستمرار كونيا حاماًل رئيسيًا لألفكار 

 .والمعاني والمعمومات
إف طبيعة الدور الذي تقوـ بو الكممة في المادة التمفزيونية يتوقؼ عمى نوعية المادة التمفزيونية  (3

إذ غالبًا ما تكوف الكممة في الكتابة التمفزيونية . وطبيعتيا ومدى تنوع وتوفر القيـ البصرية المتاحة
براز ما لـ تستطع الصورة الوصوؿ  قادرة عمى توضيح ما عجزت عنو الصورة وعمى تجسيد وا 

الصورة موجودة بقوة . إليو، والكممة في الكتابة التمفزيونية ال تستثير الصور الذىنية وال الخياؿ
 .وكثافة عمى الشاشة وبشكؿ ممموس

يتحدد دور الكممة في الكتابة التمفزيونية في توضيح وتفسير وربما تحميؿ ما تريد أف تقولو  (4
بمعنى أف ميمة الكممة إضافة معطيات جديدة إلى - خاصة في المواد اإلخبارية- الصورة

 .الصورة والمساعدة عمى قراءاتيا وفيميا واإلسياـ بذلؾ في قوة تأثيرىا وفعاليتيا
إف الكممة في الكتابة التمفزيونية غير معنية بالوصؼ، عمى عكس نظيرتيا في الكتابتيف الصحفية  (5

واإلذاعية، فالوجود الغزير والمكّثؼ والمتنوع لمصور عمى الشاشة ألغى الميمة الوصفية لمكممة 
المنطوقة في التمفزيوف وبيذا تصبح الكممة مصدر قوة في الكتابة التمفزيونية حيف تكوف عمى 

ف ميمة الكممة ىي التوضيح وتوجيو قراءة الصورة . مستوى الصورة أو تفوقيا في براعة التعبير وا 
واستكماليا وخاصة بالنسبة لمجميور الذي يتمتع بقدرة متوسطة أو منخفضة عمى اإلدراؾ 

 .والتفسير
تمثؿ ىذه الخاصية نقطة قوة ونقطة ضعؼ في المادة : سرعة الوصوؿ واتساع االنتشار (6

ىي مصدر قوة ألنيا تجعؿ التمفزيوف قادرًا عمى أف يكوف أوؿ مف يصؿ إلى مكاف .. التمفزيونية
الحدث وأقدر، وربما أسرع مف يستطيع أف يقدـ ىذا الحدث بالصوت والصورة وتغطية واسعة 
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وىي مصدر ضعؼ نظرًا ألف قيمة السرعة في الوصوؿ والتقديـ . تصؿ إلى أوسع الجماىير
والعرض قد تتطمب أحيانًا التضحية نسبيًا بقيـ أخرى مثؿ شمولية وعمؽ ودقة ومصداقية العرض 

 .والتقديـ وربما المعالجة
بداع المادة التمفزيونية الواحدة  (7 فريق المادة التمفزيونية إنتاج مرّكب ومعّقد يشترؾ في عممية خمؽ وا 

 يتألؼ مف عدد مف األشخاص الذيف ينتموف إلى مجاالت اختصاصية (Team Work) عمل
مختمفة، يتوقؼ عددىـ عمى طبيعة المادة التمفزيونية ونوعيتيا، ويتوقؼ نجاح المادة التمفزيونية 

ويشّكؿ اإلنتاج التمفزيوني سمسمة مؤلفة مف . عمى المقدرة عمى العمؿ اإلبداعي ضمف فريؽ واحد
ف أي خمؿ يصيب أية حمقة ال يؤدي فقط إلى إفساد الحمقة أو . عدد مف الحمقات المتصمة وا 

ضعفيا، بؿ يؤدي إلى انقطاع السمسمة ويتحقؽ مطمب العمؿ ضمف الفريؽ وجود قائد لمعمؿ وىو 
. غالبًا المحرر أو المعد في المواد اإلخبارية والمخرج في المواد الدرامية والتسجيمية والوثائقية

وتتمثؿ مسؤولية ىذا القائد في الرؤية الكاممة لمعمؿ بمجممو وفي توزيع المياـ والمسؤوليات عمى 
أفراد الفريؽ وفي االحتراـ الشديد لخصوصية اإلبداع في كؿ مجاؿ مف مجاالت العمؿ 

 .النص، اإلخراج، اإلضاءة، الموسيقى والديكور- التمفزيوني
 

: العالقة بين الكممة والصورة في المادة التمفزيونية

يجب فيـ العالقة بيف الكممة والصورة في المادة التمفزيونية باعتبارىا عالقة تكاممية، تحدد 
. طبيعتيا نوعية المادة التمفزيونية ونوعية عناصر التجسيد الفني األخرى الموجودة في المادة التمفزيونية

كما يجب عدـ اإلطالؽ في فيـ ىذه العالقة وممارستيا، فالنسبي والممموس ىو األساس الذي تقوـ عميو 
والمغاالة في عدـ األخذ بمبدأ أىمية الصورة وأولويتيا قد تؤدي في كثير مف الحاالت إلى . ىذه العالقة

حرماف المادة التمفزيونية مف أىـ نقاط قوتيا، والتزمت النصي واإلفراط في استخداـ المغة المفظية في 
مع تقديـ - ألسباب إيديولوجية وبدوافع دعائية أو االفتقار إلى المعطيات البصرية- الكتابة التمفزيونية

كما أف . مادة بصرية قميمة أو ضعيفة يؤدي إلى تقديـ مادة تمفزيونية ضعيفة وأحيانًا إلى تقديـ مادة إذاعية
المغاالة في إعطاء الصورة األىمية األساسية وربما الوحيدة وبشكؿ مطمؽ تؤدي إلى إفقار المادة 

التمفزيونية وتسطيحيا وخاصة في الحاالت أو في المواد التي ال تستطيع فييا الصورة أف تقوؿ كؿ شيء، 
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كما أف اليوس في استخداـ . أو التي قد ال توجد فييا الصورة أساسًا أو ال توجد في المستوى المطموب
وبغض النظر عف - ألسباب تجارية وبدوافع ذرائعية والعتبارات شكالنية- الصورة في المادة التمفزيونية

القيمة االتصالية والداللية ليذه الصورة مع تقديـ مضموف متواضع أو ىزيؿ؛ يؤدي إلى تقديـ نوع مف 
. اإلبيار التمفزيوني القائـ عمى قوانيف وقواعد اإلبيار البصري واالستعراضات المشيدية الشكالنية

وعمى المحرر التمفزيوني مشاىدة المادة التي قاـ بتصويرىا أو حصؿ عمييا مف وكاالت األنباء 
أو مف المصادر المختمفة قبؿ بدء التحرير، ألف مشاىدة الصور تضمف بأف ما يقوـ بتحريره سيكوف 

وىذه ليست مجرد مسألة أسموب، فقد أظيرت األبحاث أف المشاىديف . متناغمًا مع تمؾ المقاطع المصورة
أما عندما . يفيموف ويتذكروف الفنوف التحريرية التمفزيونية عمى نحو أفضؿ حيف تتالءـ الكممات والصور

ال يتالءـ الفيديو مع النص، فإف المشاىديف يميموف إلى أف يتذكروا قدرًا أكبر مما يشاىدونو مقارنة بما 
 .يسمعونو

وبالنتيجة فإف الصحافة التمفزيونية اإلبداعية الناجحة ىي التي تعرؼ كيؼ تقيـ عالقة تكاممية 
والكتابة . وتفاعمية بيف الصورة والكممة في المادة التمفزيونية، بشكؿ ُيمكِّف كؿ منيما مف إغناء األخرى

التمفزيونية الناجحة تحرص عمى استخداـ لغة تمفزيونية تسير عمى قدميف؛ الصورة والكممة ومتطمباتيما 
ويجب أف يكوف مفيومًا بالنسبة لمكاتب التمفزيوني . مف عناصر التجسيد الفني األخرى السمعية والبصرية

فميست . أف العالقة بيف الكممة والصورة في البرنامج التمفزيوني ليا صمة كبيرة بمشكالت الفيـ والتعبير
كؿ فكرة أو مفيوـ أو حقيقة تحتاج إلى أف تبرز في صورة، وليست كؿ صورة بحاجة إلى استكماؿ أو 

توضيح، ولذلؾ ال تكرر الكممة الصورة، بؿ تكمميا مف أجؿ خمؽ موضوع سمعي بصري تمفزيوني 
مكانياتيا االتصالية . متكامؿ وىذا يتطمب مف الكاتب التمفزيوني المعرفة العميقة بطبيعة الصورة وا 

ومداخميا التأثيرية وتوجييا األساسي إلى عواطؼ ومشاعر وانفعاالت المشاىد كما يتطمب منو اإلدراؾ 
ية  العميؽ لطبيعة المغة ومقدراتيا االتصالية ومداخميا اإلقناعية وآليات التأثير الخاصة بيا، وكونيا موجَّ

أساسًا إلى ذىف وعقؿ ومنطؽ المشاىد كما يتطمب ىذا مقدرة الكاتب عمى استخداـ الصورة والكممة 
. المناسبتيف لمتعبير عف المضموف المطموب وتوجيو الرسالة المناسبة مف أجؿ تحقيؽ اليدؼ المطموب
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السف، - جميور التمفزيوف عمومًا جميور ضخـ ومتنوع وغير متجانس وفقًا لمتغيرات عديدة
الجنس، المكاف، المزاج، المستوى الحضاري، المستوى التعميمي، المستوى الثقافي، درجة االىتماـ 

وىو جميور موحد في الزمف؛ بمعنى أنو يشاىد نفس المادة في نفس الوقت، ولكنو مبعثر في .. والتركيز
وكذلؾ فإف تطور . المكاف، بمعنى أنو موجود في أماكف متعددة وبالتالي في ظروؼ مشاىدة مختمفة

تقنيات البث العالمية وكثرة األقمار االصطناعية التي تستطيع إيصاؿ بث القنوات الفضائية إلى مختمؼ 
بقاع العالـ يجعؿ جميور القناة الفضائية مجيواًل وغير محدد أو معروؼ ما دفع بعض الباقات إلى تقديـ 

محطات فضائية بمغات متعددة بحيث يختار الجميور المغة التي تناسبو، أما التمفزيوف عبر اإلنترنت 
فيجعمو يسبح في بيئة افتراضية مثمو مثؿ المواقع اإللكترونية ما يعقد المسألة ويصعبيا ويجعؿ ميمة 

وعمى كؿ األحواؿ فإف جميور التمفزيوف ينجذب أساسًا إلى . المحرر التمفزيوني مف أصعب ما يمكف
الشاشة بدافع المتعة والتسمية وتمضية الوقت وبالتالي فإف مشاىدتو لمتمفزيوف ىي أقرب إلى التمقي السمبي 

كما . منيا إلى الفعالية اإليجابية كقراءة الصحيفة أو الذىاب إلى السينما أو المسرح أو حضور محاضرة
أف جميور التمفزيوف مموؿ بطبيعتو، وقد يكوف مف السيؿ جذبو في البداية، لكف مف الصعب االحتفاظ 

ومحررو التمفزيوف الميرة . التمفزيوف وسيمة إعالـ أكثر بكثير مف مجرد نص تحريري مع صورو. بو
والمقطات المرفقة ليست مجرد . يجمعوف بيف النص التحريري ولقطات الفيديو لتقديـ مادة تمفزيونية متكاممة

والبصريات يجب أف تقدـ اإلجابة عف . ورؽ جدراف لمزينة، بؿ ىي جزء أساسي مف المادة التمفزيونية
 .بينما يقدـ النص التحريري جوابًا لمسؤاؿ لماذا. السؤاؿ ماذا

: تأثير سمات وخصائص جمهور التمفزيون في التحرير التمفزيوني
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التمفزيوني بعيف االعتبار أىميا أنو جميور ضخـ ومتنوع وغير متجانس وىو جميور موحد في الزمف؛ 
. بمعنى أنو يشاىد نفس المادة في نفس الوقت، ولكنو مبعثر في المكاف

 

 
 

 

 

 

 

 

 :تماربن
 نموذج سؤال 

: تمتاز العالقة بين الصورة والكممة في التحرير التمفزيوني بــ

A. قدرة الكممة عمى وصؼ الصورة 
B. تفوؽ الكممة عمى الصورة كونيا أساس التحرير 
C. التكامؿ واالنسجاـ بيف الكممة والصورة 

 
 خالصة

فرضت طبيعة التمفزيوف إيجاد صيغ وأساليب تحريرية تنسجـ والتطورات التي طرأت عمى التغطية 
ويتمتع التمفزيوف بخصوصية تقنية انعكست عمى . التمفزيونية وتطورات تقنيات نقؿ الحدث التمفزيوني

التحرير لمتمفزيوف وأىـ ىذه الميزات التقنية استخداـ الصورة بكؿ مميزاتيا، استخداـ لغة تعبيرية متكاممة 
وكذلؾ فإف جميور التمفزيوف لو مميزات خاصة يجب أف يأخذىا المحرر . ومنسجمة مع ما تقدمو الصورة

D.  طغياف عنصر الصورة عمى الكممة كونيا تبير المشاىد

 Cاإلجابة الصحيحة 
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 لثامنةاالتعميمية الوحدة 

 مبادئ التحرير اإللكتروني

 
 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 .يعرف تأثير ظيور الصحافة اإللكترونية في عناصر العممية االتصالية (1
 

 .يدرك مدى تأثير مميزات الصحافة اإللكترونية في فن التحرير اإلعالمي (2
 

 .يستوعب ويفيم أىم مميزات التحرير اإللكتروني (3
 

 . في التحرير اإللكترونيhypertextيعرف تأثير ميزة النص الفائق  (4
 

 . في التحرير اإللكترونيHypermediaيعرف تأثير الوسائط المتعددة الفائقة  (5
 

 .في التحرير اإللكتروني Interactivityيعرف تأثير التفاعمية  (6
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  :العناصر

 

 .تأثير ظيور الصحافة اإللكترونية في عناصر العممية االتصالية (1
 

 .تأثير مميزات الصحافة اإللكترونية في فن التحرير اإلعالمي (2
 

 .أىم مميزات التحرير اإللكتروني (3
 

 . في التحريرhypertextتأثير ميزة النص الفائق  (4
 

 . في التحريرHypermediaتأثير الوسائط المتعددة الفائقة  (5
 

 .في التحرير Interactivityتأثير التفاعمية  (6
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مبادئ التحرير اإللكتروني 

 

: مقدمة

مع بداية ظيور الصحافة اإللكترونية، لم تكن ىناك قواعد محددة ناظمة لطبيعة التحرير 
لمصحيفة اإللكترونية تتناسب ومميزاتيا العديدة، وذلك عائد إلى عدم وجود صحفي متخصص بتحرير 

ولكن مع التطور المتسارع في كم وكيف الصحيفة اإللكترونية، ومن خالل . الصحيفة اإللكترونية
الممارسة العممية لمحرري الصحافة اإللكترونية، بدأت تظير مالمح تحرير خاصة لمصحيفة اإللكترونية، 

وقد أوضحت دراسة تناولت موضوع . Electronic Editingوظير ما يسمى بالتحرير اإللكتروني 
التحرير اإللكتروني أنو رغم ىذا االنتشار لمصحافة اإللكترونية إال أن تقاليد وقواعد التحرير اإللكتروني لم 

تشيد استقرارًا ولم تتبمور حتى اآلن قواعد متفق عمييا فيما يسمى التحرير اإللكتروني، وكل القواعد 
لذا يفتقر العاممون . المرعية في المواقع اإللكترونية ىي عممية اجتياد خاصة بكل موقع من ىذه المواقع

في الصحافة اإللكترونية إلى قاعدة أو مجموعة قواعد متفق عمييا في التحرير اإللكتروني، بل يسود في 
المقابل نوع من التجريب ألشكال عديدة في كتابة األخبار والتقارير فضاًل عن أساليب الصياغة وأساليب 

وتختمف أساليب التحرير اإللكتروني عن جميع أساليب . المزج بين الصوت والصورة والوسائط المتعددة
التحرير لوسائل اإلعالم التقميدية، فالصحافة المطبوعة ليا أنماط وأساليب وطرق تحرير باتت واضحة 

عبر تاريخ التحرير الصحفي الطويل وممعب حركتيا التحريرية أضحت محدودة كونيا أقل وسائل اإلعالم 
أما اإلذاعة فتعتمد الصوت . استفادة من تكنولوجيا االتصال ووسائميا النص المكتوب والصورة الثابتة

وتقنياتو وأطيافو ومميزاتو، والتمفزيون يعتمد الصورة المرئية ومميزاتيا المتجددة والمتحركة بتطور تقنيات 
تقديميا والصوت بكل مميزاتو، أما التحرير اإللكتروني فيو الوافد الجديد في عالم التحرير الذي يوظف 

فقد نشأ فضاء التحرير . إمكانيات وسائل اإلعالم جميعيا مضافًا إلييا كل إمكانيات الحاسب اآللي
اإللكتروني الال محدود نتيجة تزاوج عالم اإلنترنت بكل مميزات الشبكة الال متناىية مع مميزات الحاسب 
اآللي وتطور برامجو وتقنياتو، فأدى إلى أسموب تحريري إلكتروني غير محدود اإلمكانيات أو مساحات 

. الحركة الواسعة
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: تأثير ظهور الصحافة اإللكترونية في عناصر العممية االتصالية

أحدث ظيور الصحافة اإللكترونية عبر استفادتيا من مميزات اإلنترنت تغييرًا في مكونات العممية 
االتصالية، وال تعني الصحافة اإللكترونية مجرد استبدال الصحيفة المطبوعة المقروءة عمى صفحات 
الجرائد والمجالت إلى مادة إلكترونية، ويتم التعامل معيا في إطار شاشة سواء أخذ ىذا التعامل شكل 

القراءة أم االستماع، بل إن المسألة تتجاوز ذلك بكثير حيث ستمس التحوالت كافة أطراف العممية 
. االتصالية الصحفية لتشمل الوسيمة والرسالة والمتمقي والتغذية المرتدة ونمط التسويق أيضاً 

ومن ىنا فإن دخول اإلعالم اإللكتروني حياتنا اليومية أعاد صياغة العممية اإلعالمية بشكل 
كامل، وأوجد قوانين جديدة ألغت ما كان سائدًا قبل عصر إعالم اإلنترنت، بحيث أصبح امتالك 

لت ىذه المعمومات إلى قوة اقتصادية وصناعية وثقافية، وتم طرحيا  المعمومات ىو السالح األىم، وتحوَّ
. كبديل عن رأس المال في العصور السابقة

فقد غيَّر ظيور الصحافة اإللكترونية من مفيوم الُمرِسل، حيث أزالت اإلنترنت تمك الحواجز التي 
كانت تفصل بين القائم باالتصال والجميور، وأفقدتو حالة العزلة التي كانت الصحافة المطبوعة تعطييا 
لو، فقد قامت الصحيفة اإللكترونية بتقديم قنوات المشاركة بين الصحفي والمتمقي، وجعمت من المتمقي 
ل  مشاِركًا لممرسل في دوره ووظيفتو، ال بل وصمت في بعض األحوال إلى تبادل األدوار، بحيث تحوَّ

المرسل إلى متمقي والمتمقي إلى مرسل يستقبل المادة اإلعالمية التي يرسميا لو وينشر ما يتناسب منيا مع 
. توجيات وسياسة صحيفتو اإللكترونية

وكذلك غيَّرت الصحافة اإللكترونية من تعريف ومفيوم المراسل الصحفي، فقد أتاحت إمكانيات 
االتصال المتبادل بين الوسيمة اإلعالمية والجميور تحويل المتصفح إلى مراسل يقوم بتزويد الصحيفة 

 كوريا الجنوبية، بإتباع   في Ohmy Newsبتقارير إعالمية، وبيذا الصدد قامت صحيفة كورية تسمى 
 يقرب من خمسة وثالثين محررًا دائمًا وحوالي  يعمل في ىذه الصحيفة ما حيث  ، "المراسل المشاىد"سياسة 

تم نشرىا في  من األخبار التي   (٪80)واألىم من ذلك كمو أن نسبة . مراسل من القراء ثالثة وعشرين ألف 
 كما أن القارئ يمكنو إضافة تعميق أو انتقاد  الجريدة كتبيا مواطنون عاديون عمموا كمراسمين لمصحيفة، 

وكذلك تنتج صحف إلكترونية أميركية كثيرة نسخًا تكاد تكون في معظميا مواد إعالمية يزودىا . لمموضوع
 MyMissourian.Com، يمثل موقع اإلنترنت Missouriبيا السكان المحميون، ففي والية ميسوري 
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مجموعة ينتجيا مواطنون من القصص اإلخبارية، واآلراء، والتعميقات، والصور المنشورة جميعًا عمى 
 .اإلنترنت، تحت مظمة الصحيفة المحمية وموقع الصحيفة اإللكتروني عمى شبكة اإلنترنت

وأحدثت الصحافة اإللكترونية تغييرات في مفيوم الوسيمة، حيث اختزلت الصحافة اإللكترونية 
مميزات الوسائل اإلعالمية جميعيا من حيث إمكانية تقديم النص المكتوب والصورة الثابتة والمتحركة 
مكانية حصول المتمقي في جميع أنحاء العالم عمى ما تقدمو الصحيفة  وممفات الصوت والصورة، وا 

اإللكترونية في أي مكان من العالم متجاوزة جميع حواجز الزمان والمكان، ومتخطية بذلك ما كان قد 
حول تحول العالم إلى قرية صغيرة، بحيث تحول  Marshall McLuhanتحدث عنو مارشال ماكموىان 

العالم إلى شاشة كمبيوتر صغيرة يقرأ من خالليا المتمقي في اليابان وروسيا وجنوب أفريقيا والبرازيل خبرًا 
 .بنفس لحظة تقديمو عبر صفحتيا- إذا أراد واستطاع- منشورًا عبر صحيفة إلكترونية

وبالنسبة لمرسالة فسيتم إفراد مساحة واسعة من ىذا المبحث لمحديث عن التغييرات التي أصابت 
تحرير المادة اإلعالمية، إال أن أىم ما يميز الرسالة المقدمة عبر الصحافة اإللكترونية أن المتمقي ىو 

الذي يختار الرسالة التي يريدىا من خالل بحثو عنيا من بين كم ىائل من الرسائل المتاحة، وبيذا تكون 
الصحافة اإللكترونية قد حققت تنوعًا أكبر في الرسائل المقدمة لممتمقي وأحدثت تنوعًا من خالل التقديم 

بحيث تعددت مصادر الرسالة وىوية مرسميا، بحيث يحقق حالة من التكامل بين مختمف الرسائل المقدمة 
عبر أكثر من مصدر، وتتنافس محركات البحث فيما بينيا لتقديم أكبر كم من المواد والمميزات، وذلك 

. الجتذاب أكبر عدد ممكن من المتمقين وبالتالي اجتذاب المعمنين والعوائد المادية

لت الصحافة اإللكترونية عبر مميزاتيا والتي تعتبر أىميا عمى اإلطالق التفاعمية  وقد حوَّ
Interactivity  المتمقي في وسائل اإلعالم التقميدية من سمبي منفعل يتمقى الحدث في سيالة إعالمية

يتجو فييا سيل المعمومات باتجاه واحد من الوسيمة إلى المتمقي، إلى متمقي إيجابي وفاعل ومشارك في 
صياغة الحدث وتشكيمو وتكوينو، ليحتل مكانة متميزة جعمت منو مشاركًا في الحدث، ومؤثرًا في تقديم 

المعمومات كمراسل إعالمي أو كمحرر، حيث ظير مفيوم القارئ المحرر من خالل تقديم المعمومات أو 
التعميق المباشر عمى ما يتم نشره من موضوعات، أو من خالل منتديات الحوار والنقاش، أو حتى من 
خالل نشر مادة كاممة من خالل مساحات تخصصيا الصحيفة اإللكترونية لمساىمات القراء أو حتى 
نات والمساحات المجانية التي تقدميا بعض المواقع . تخصيص مواقع بكامميا لغير الصحفيين مثل المدوَّ
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وقد أنتجت الصحافة اإللكترونية نوعًا جديدًا من التصفح فيي وسيمة تختار جميورىا، وليس جميور 
يختار وسيمة لما تحتاجو من مميزات يجب توافرىا في المتصفح لإلنترنت، وكذلك فإن طريقة تصفح 

، فقد كان من أىم مميزات الراديو أنو Demassificationاإلنترنت أوجدت ظاىرة تفتيت الجميور 
يوجد حالة من التشاركية بين األفراد الذين يتابعون محطة إذاعية في مكان واحد، وبعد ذلك قيام التمفزيون 

بسحر أفراد األسرة جميعًا والتفافيم حولو، ومن ثم جاءت الصحافة اإللكترونية لتتوجو إلى قارئ واحد، 
حيث يمكن وصف ما يقدمو اإلنترنت بأنو عالم كامل أمام متمقي واحد، مما غيَّر في أنماط مشاىدة 

. الجميور، وسيترك ىذا التغيير أثره في أنماط متابعة وسائل اإلعالم في المستقبل

وبالنسبة لرجع الصدى، أو ما يطمق عمييا بالتغذية المرتدة ومعرفة استجابة المتمقي لممادة 
المنشورة، استطاعت الصحافة اإللكترونية أن تعرف رد الفعل الفوري لممتمقي عمى الرسالة المقدمة، من 

خالل التفاعل المباشر واآلني بين المرسل والمتمقي، عبر قنوات اتصالية يحصل من خالليا المرسل عمى 
تواصل مباشر، لدرجة جعمت الكثير من المواقع اإللكترونية تطمب من المتمقي التقييم المباشر لممادة التي 
يطمع عمييا، وتظير نتائج التقييم لممتمقي بشكل مباشر، وكذلك تقدم بعض المواقع لمتصفح الموقع عدد 
مرات قراءة كل مادة، وكثيرًا ما يعتمد المتمقي في اختياره لممادة التي سيطمع عمييا عمى أكثر المواد التي 
حازت عمى أعمى نسبة قراءة، وبذلك يدرك المرسل أن ىذه المواد ىي األكثر قارئية، وبالتالي يعدل من 

 .مضمون مادتو بما يتناسب واىتمامات المتمقي

 

: تأثير مميزات الصحافة اإللكترونية في فن التحرير اإلعالمي

عندما تظير وسيمة إعالمية جديدة، يقوم روادىا عادة بتقميد النمط الشائع في وسائل اإلعالم 
التي سبقتيم قبل أن يقوموا بتطوير أنماطيم الخاصة التي يستغمون فييا القدرات الجديدة التي تضيفيا ليم 

الوسيمة اإلعالمية الجديدة، وقد حدث ىذا عندما ظير التمفزيون، فقد كانت أخباره في البداية تقميدًا 
ألخبار الراديو الذي كان الوسيمة اإلعالمية السابقة لو، ولم يكن ىناك فرق بين أن تستمع إلى األخبار 
في الراديو أو التمفزيون، سوى أنك ترى المذيع وىو يقرأ، وبعد فترة بدأ رواد العمل التمفزيوني تدريجيًا 
بااللتفات إلى أىمية تفعيل وتطوير اإلمكانات الفريدة والمميزة لمتمفزيون كوسيمة إعالم، فبدأ استخدام 
الصورة عمى نطاق واسع لتوصيل المعمومة ونقل المشاىد إلى جو الحدث، وتم تطوير تحرير الخبر 

-122-



 

 

نفس األمر حدث مع الصحافة اإللكترونية، فقد كانت بواكيرىا األولى .. ليناسب الكتابة لمصورة المتحركة
مجرد نسخ إلكترونية من الصحف الورقية، فيي تنشر في نفس وقت نشر الصحيفة الورقية، وتحرر بنفس 

صياغتيا، وتتحكم فييا نفس السياسة التحريرية، وتيدف في األغمب إلى مخاطبة ذات الجميور، ومع 
مرور سنوات قميمة تطورت الصحافة اإللكترونية، فأصبح ليا دورية صدور مختمفة في األغمب عن 
الصحف الورقية، وطوَّرت جميورىا الخاص الذي يحمل بالضرورة أجندة مختمفة، والميم أنيا طوَّرت 

وكذلك طوَّرت تقنياتيا الخاصة مستفيدة من . سياستيا التحريرية تبعًا لتغير الجميور وطبيعتو وعاداتو
إمكانات الكمبيوتر وشبكة اإلنترنت التي تجمع بين مميزات الصحيفة والراديو والكتاب والتمفزيون المحمي 

وصارت الصحافة اإللكترونية بذلك تستخدم كل تقنيات وسائل اإلعالم السابقة بشكل . والفضائيات
 .متكامل

وقد شغمت مميزات الصحيفة اإللكترونية الباحثين اإلعالميين كثيرًا، كونيا أعادت لمكممة المكتوبة 
وزنيا وقيمتيا وأىميتيا، وذلك بعد احتواء كل مميزات الصحيفة المطبوعة والراديو والتمفزيون، مضافًا إلييا 

وتنطمق أىمية الصحافة . مميزات أسيمت في تغيير الكثير من القواعد التي كانت قد أخذت طابع الثبات
اإللكترونية من طبيعة المميزات التقنية التي تمنحيا إياىا اإلنترنت، والتي تنعكس بشكل أساسي عمى 

. المضمون الذي تقدمو سواء من حيث الكتابة أم من حيث تقديم المضمون

..  وقد غيَّرت بيئة االتصال الجديدة الكثير من المفاىيم اإلعالمية، ومنيا الكتابة لوسائل اإلعالم
إن المقاءات التي تجري بين اثنين من الوسائل اإلعالمية ىي : "وعبَّر عن ذلك مارشال ماكموىان بقولو

، ويقول مارك "عبارة عن لحظة من لحظات الحقيقية، ولحظات الكشف التي ينجم عنيا تولُّد شكل جديد
إن ىذا التغير التقني أدى إلى تغيير مفاىيم الكتابة الصحفية وأساليب بناء المادة اإلعالمية، : "فيتزجيرالد

". ولكن كل من يقول إنو يعرف ماىية ىذا التغيير يكون غير صادق في كالمو

وعن تأثير تمك التغييرات التي أوجدتيا البيئة اإللكترونية في التحرير يقول محمود عمم الدين إن 
نمو الصحافة المباشرة عمى اإلنترنت سواء أكانت جرائد إلكترونية تفاعمية أم غير تفاعمية، قد طوَّر لغة 

خراجيا وعرضيا، وبمغة أخرى طوَّر لغة جديدة لمنشر الصحفي  جديدة لتحرير النصوص الصحفية وا 
 Hypertextأو لغة النص المترابط الميجن  Hypertext Languageيطمق عمييا لغة اليايبرتكست 

Markup Language  أو لغةHTML  التي تمتمك القدرة عمى برمجة الكممات في بقع ساخنةHot 
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Spot من خالل الضغط عمى النقط الساخنة، أو ما يطمق عميو الوصالت Links ، فينتقل الكمبيوتر
مباشرة إلى الفقرة ذات الصمة من المعمومات التي قد تكون موجودة في أية شبكة، كما أنيا تتيح لممستخدم 
أن يسير بطريقو عبر مادة أو مقال عمى اإلنترنت أو في صحيفة منشورة عمييا، بحيث يمكنو القفز إلى 

القضايا والموضوعات األكثر أىمية لو، وامتد ذلك المفيوم إلى المواد المرسومة والمصورة ولقطات الفيديو 
مما أدى إلى ، Hypermediaوالصوت عمى الشبكة التي أصبح يطمق عمييا وسائل ميجنة أو مرتبطة 

. وجود لغة جديدة لمنشر الصحفي لمجرائد اإللكترونية عمى اإلنترنت تشكل أسموبًا جديدًا لمعمل الصحفي

ن االختالف في الكتابة لموسائل يعود أساسًا إلى خصائص الوسيمة، وينعكس بالتالي عمى  وا 
فإن االىتمام بالصورة ثم  Multimediaوفي مجال استخدام الوسائط المتعددة . العممية الصحفية كميا

االنتقال إلى الكممات يكون تأثيره أقوى، فنقل الحدث مصورًا مصحوبًا بالتعميق الصوتي يوفر الكثير من 
الجمل والكممات، ولذلك يالحظ استخدام األسئمة القميمة في الحوارات وزمن أقل في عرض الحدث 

. والمقابمة حتى يجتمع التأثير وترك باقي القصة لموصالت

وبما أن صحافة اإلنترنت تمثل نوعًا جديدًا من اإلعالم الذي يختمف بالضرورة عن أنواع وفنون 
اإلعالم األخرى، فإن الطريقة التي يقدم بيا محتوى ىذه الصحافة إلى المستخدمين يجب أن تكون مختمفة 

ومميزة، ويمكن تحقيق ىذا التميز من خالل االلتزام بأسموب الكتابة الذي يميز صحافة اإلنترنت عن 
الصحافة المطبوعة والصحافة التمفزيونية، ومعموم أن الصحافة اإللكترونية تقع في منطقة وسطى بين 

والكتابة لإلنترنت ليا قواعد وأصول يجب االلتزام بيا لضمان تحقيق اليدف المنشود، وىو . االثنين
الوصول إلى المستخدم المستيدف وتقديم المحتوى المناسب لو بطريقة تضمن بقائو في الموقع ألطول 

بقائو زبونًا دائمًا، وصواًل إلى إحداث التأثير المطموب ن ظيور . فترة ممكنة، والحصول عمى رضائو وا  وا 
صحافة اإلنترنت سيكون لو تأثير كبير في الصحافة المطبوعة وسيضاعف من مسؤولية الصحفيين في 
تقديم كل ما ىو دقيق ورصين من األخبار، كما سيمنح المشاىدين والمستمعين الفرصة لتدقيق األخبار 

واستالميا من مصادر متعددة ومقارنتيا مع بعضيا البعض من أجل التوصل إلى معرفة األكثر دقة 
 .ومصداقية منيا

وقد أدى ظيور اإلنترنت وتأثيراتو الكبيرة عمى مختمف جوانب الحياة اإلنسانية، والسيما في 
تحقيق ثورة في مجال التواصل وتوصيل المعمومات، إلى حدوث تغييرات تيدد القيم األساسية لمصحافة 
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المطبوعة وفق رؤى بعض الباحثين، وتؤدي إلى تحوالت جذرية في آلية العمل التحريري، حيث تقول 
إن ظيور اإلنترنت أجبر وسائل اإلعالم عمى التعامل مع المتغيرات الثورية  ":Kathy Kochكاتي كوش

ن ىذه التغييرات العميقة  في التكنولوجيا، فضاًل عن اشتداد المنافسة من المصادر الجديدة لألنباء، وا 
لت من االتجاىات األساسية لدى وسائل اإلعالم، فقد أنتجت ىذه التحوالت ضغوطًا عمى  والمؤثرة حوَّ
مالكي تمك الوسائل من أجل الحفاظ عمى أرباحيم المرتفعة، ما أدى إلى زيادة االىتمام بأخبار اإلثارة 

ن ىذه التغييرات أثارت قمق النقاد من أن .. وتقميل التركيز عمى تغطية األخبار الحكومية واألجنبية وا 
تؤدي إلى تقويض القيم التقميدية لمصحافة، في حين يقول البعض اآلخر إن الصحافة ستنتقل من 

الصحافة المطبوعة إلى اإلنترنت، وبذلك سيكون الجميع قادرًا عمى المشاركة في المناقشات العامة، والتي 
. كانت تقتصر عمى صفوة اإلعالميين

مكانيات من   وكذلك فقد غيَّرت بيئة العمل ومميزات التحرير اإللكتروني بما تمتمكو من أدوات وا 
طبيعة المضمون الذي تقدمو الصحيفة اإللكترونية من خالل قدرتيا الكبيرة عمى تأمين وتوفير كم ىائل 

الصحفي بشكل سريع ومتزايد نحو االعتماد إن اتجاه العمل : "من المعمومات حيث يقول محمود خميل
عمى تكنولوجيا اإللكترونيات سيجعل لممعمومات الدور األكبر في بناء مضمون الرسالة داخل الوسيمة 

الجديدة، فالتطورات التي تحدث في مجال تكنولوجيا االتصال وخصوصًا في الجانب المرتبط بتكنولوجيا 
". الحاسبات تخدم ثورة المعمومات في المقام األول

 عن مدى تأثير اإلنترنت في التحرير الصحفي معتبرًا أن  Don Ranly وتحدث دون رانمي
مميزات اإلنترنت تركت أثرًا كبيرًا في فن التحرير الصحفي بمثابة بداية مرحمة جديدة من تاريخ الصحافة 
كمرحمة اختراع الكتابة أو اختراع الطباعة، ويقول رانمي إنو من خالل دراسة أجراىا عمى مجموعة من 

أن الصحف المطبوعة تناول فييا أساسيات التحرير الصحفي من خالل مقارنتو لفترات طويمة، وجد 
، فالصحفيون يكتبون بطريقة تقميدية ومكرورة دون أي تغيير؛ حيث أسموب التحرير القديم نفسو يتكرر

 بعيدًا عن األسموب الشيق Solid Gray Textيكتب المحرر صفحة بعد أخرى بنص رمادي جامد 
والممتع، إضافة إلى أن أغمفة المجالت مازالت تغالي بنشر اإلعالنات، والمقاالت ال تربط القارئ أو 
تحيمو إلى المزيد من المعمومات عن الموضوع نفسو وال تقدم إال القميل من المعمومات، وىي ذات خط 

وأوضح رانمي من خالل .. طولي كبير من األعمدة، وال يوجد فييا فواصل وال حتى نقاط لمدخول إلييا
دراستو أن ظيور اإلنترنت يقدم خدمة كبيرة لممحرر الصحفي، فبإمكانو عن طريق الشبكة الحصول عمى 
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كم ىائل من المعمومات واستخداميا بطريقة فاعمة ومفيدة في إحداث تغييرات في شكل ومضمون المادة 
ن انتشار اإلنترنت يمقي بالمسؤولية عمى الصحافة المطبوعة في تطوير محتواىا، وىو ما . الصحفية وا 

يصب في خدمة القارئ، وذلك بالتركيز عمى الدقة والمصداقية من ناحية والتركيز عمى األخبار ذات 
الطابع المحمي واإلعالنات المبوبة، وىي مجاالت يصعب عمى اإلنترنت أو حتى وسائل اإلعالم التقميدية 

. األخرى منافسة الصحافة المطبوعة فييا

 ولقد منح اإلعالم اإللكتروني العممية التحريرية قدرات ىائمة في كثافة المعمومات وتفاعميا 
وتكامميا، وأسيم إلى حد كبير في الوصول إلى إعالم المعرفة، وفرض مفاىيم وفمسفات جديدة، كما غيَّر 

وبيذا الصدد يقول محمد قيراط أستاذ اإلعالم في . الكثير من المفاىيم المألوفة في اإلعالم التقميدي
إن صحافة اإلنترنت فرضت عمى المنظومة اإلعالمية في الوطن العربي : "(2007)جامعة الشارقة 

قاطبة والصحافة المطبوعة بشكل خاص نمطًا جديدًا في التفكير والتعامل مع الحدث والخبر والمعمومة، 
والتعامل مع المصدر ومع الجميور، فالميم في العصر الرقمي ىو طريقة معالجة المعمومة، وتوظيفيا 
بطريقة عممية ومنيجية إليصال رسالة تخدم الفرد والمجتمع وتخدم العمم والمعرفة، سواء عمى المستوى 

. المحمي أم اإلقميمي أم الدولي

ومن خالل مميزاتيا، تعتبر الصحافة عبر اإلنترنت من أكثر وسائل االتصال الجماىيري تنوعًا،  
وذلك ألنيا تضم كمًا كبيرًا جدًا من المواقع اإللكترونية التي تتناول مختمف المجاالت، والتي تتميز 

بإمكانية توصيل مضمونيا ألي مشترك في اإلنترنت بأي مكان وزمان، مما فرض تنوعًا كبيرًا جدًا في 
طبيعة مضمونيا، وكذلك ضخامة لم يسبق ليا مثيل في كم المعمومات التي يتم تقديميا، مما ترك أثره 
في المغة اإلعالمية التي يجري عبرىا تقديم المضمون اإللكتروني، وتنوعًا لغويًا كبيرًا جدًا كانت معظم 

آثاره سمبية عمى المغة اإلعالمية، فعدم وجود ىيئات تحرير أو حتى فالتر تمر عبرىا المادة وسرعة 
وغزارة المضمون اإللكتروني أدى إلى وجود مشكالت حقيقية في لغة التحرير اإللكترونية، مثل استخدام 
الميجات العامية أو ظيور المصطمحات األجنبية أو استخدام المغة الكمبيوترية التي يتم فييا االستعاضة 

. عن بعض األحرف العربية باألرقام
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لمعرفة تأثير المميزات التي تتمتع بيا اإلنترنت في تحرير المادة اإلعالمية المنشورة في الصحافة 
اإللكترونية، البد من التطرق ألىم الخصائص المؤثرة في طريقة عرض وتقديم المادة اإلعالمية، لمعرفة 
. تأثيراتيا في تحرير المحتوى اإللكتروني، وقد تحدثت المؤلفات والدراسات باستفاضة حول تمك المميزات

 ويحدد عمماء االتصال خمس سمات أساسية تميز االتصال عبر اإلنترنت عن أنواع االتصال 
 والتدفق الشحني أو Multimedia والوسائط المتعددة Hypertextualityاألخرى ىي النصية الفائقة 

 .Interactivity والتفاعمية Synchronicity والتزامنية Packet switchingالنقل التجميعي 

ويعتبر التدفق الشحني أو النقل التجميعي العامل األساس في عمل اإلنترنت بشكل عام، والمؤثر 
ويعني التدفق الشحني أن المادة تقدم عمى صفحة اإلنترنت عمى شكل . الرئيس في شكل تقديم المادة

، فإذا كانت الصحيفة المطبوعة تقدم مادتيا بشكل خطي Non-linearشحنات تتدفق بشكل غير خطي 
عمى أساس المساحة واإلذاعة والتمفزيون عمى أساس المدة، فإن اإلنترنت تقدم المادة عمى شكل دفقات 

وقد . شحنية غير خطية، ال تتناسب معيا كل األساليب الخطية التي تستخدميا الصحافة المطبوعة
أسيمت طريقة التقديم ىذه في تغيير شكل تقديم المادة اإلعالمية، وغيَّرت في األساليب الفنية التي يتم 

. عبرىا تقديم المادة اإلعالمية

ن كان تقديم المادة الصحفية يسمى النشر في الوسائل المطبوعة، وبث في الوسائل المسموعة   وا 
والمرئية، فإنيا في الصحافة اإللكترونية تسمى تحميل، وىذا التحميل يعتمد عمى سرعة اإلنترنت في تقديم 

 والوسائط Hypertextالمحتوى اإللكتروني، وىذه الطريقة في التحميل إضافة إلى ميزة النص الفائق 
 غيَّرت من أساليب البناء الفني في التحرير اإلعالمي، فاإلنترنت منحت Hypermediaالمتعددة الفائقة 

التحرير اإللكتروني مميزات تحريرية تتناسب ومميزات الوسيمة اإللكترونية، من حيث تقديميا كمًا كبيرًا 
مكانية تقديم المادة التحريرية مقترنة بجميع مميزات الصوت والصورة ووسائل اإليضاح  من المعمومات وا 

ىذا من جية، ومن جية أخرى تطوَّرت وسائل تقديم المادة التحريرية لتتناسب وطبيعة تعرض المتصفحين 
لممواقع اإللكترونية من حيث وجود كم ىائل جدًا من المعمومات يقدمو عدد كبير جدًا من المواقع 

عمى - ميما حاول- اإللكترونية، التي يمكن أن يتصفحيا متصفح اإلنترنت الذي يتميز بعدم قدرتو
 غير Scanاإلحاطة بتمك المعمومات، مما يفرض عميو في الغالب أسموب قراءة تصفحية مسحية 

فمميزات الوسيمة التقنية ونوعية مادتيا وكميتيا وظروف المستخدمين فرضت عمى المحرر .. متعمقة

: أهم مميزات التحرير اإللكتروني
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اإللكتروني تكثيف أكبر كم من العناوين الجاذبة لممتصفحين وأحيانًا مقدمات قصيرة تكون مكثفة 
حالة باقي جميع الموضوعات بما فييا األحداث Home Pageالمعمومات عمى الصفحة األولى   وا 

 وذلك لمنع المتصفح من التحول إلى Hypertextالرئيسية إلى صفحات داخمية عبر ميزة النص الفائق 
إلى ظيور قوالب فنية جديدة في - الوسيمة والمحتوى والجميور- موقع آخر، وقد أدت ىذه المؤثرات

مكانية القوالب الفنية التقميدية في  التحرير اإللكتروني لمصحافة عبر اإلنترنت لعدم مالءمة وقدرة وا 
. التحرير عمى تقديم المحتوى اإللكتروني

 

:  في التحريرhypertextتأثير ميزة النص الفائق 

تأثيرًا واضحًا في بنية المادة اإلعالمية التي يتم تقديميا في  Hypertextتؤثر ميزة النص الفائق 
المواقع اإللكترونية، حيث تترك أثرىا في طريقة الكتابة نفسيا، وطريقة قراءة المتمقي لممادة المنشورة في 

وىذه اآللية في االنتقال بين الصفحات داخل الموقع الواحد أو المواقع المختمفة بمجرد . الموقع اإللكتروني
فرض طريقة جديدة في تقديم المادة  Hot Wordتمييز كممة أو عنوان أو فقرة وجعميا كممات نشطة 

ويعتبر أىم القوالب الذي تتم كتابة المادة اإللكترونية وفقو القالب غير . ارتبطت بالضرورة بطريقة كتابتيا
وتجري كتابة المادة وفق . والذي يستبعد القوالب الخطية في التفكير والتحرير Non-Linearالخطي 

ىذا القالب عمى شكل كتل تحريرية، كل كتمة يجب أن تكون وحدة متكاممة وىذه الوحدات يجب أن تكون 
متجانسة ومستقمة عن بعضيا إال أنيا تتحد جميعيا لتشكل في مجموعيا وحدة واحدة، فعمى الصفحة 

. األولى يمكن تقديم العنوان لوحده أو العنوان وتكثيف ألىم فكرة فيو ويمكن إضافة صورة تعبر عن المادة
وتقديم باقي المادة عمى شكل وصالت تضم المعمومات واألفكار والخمفيات والتفاصيل والبيانات، وىذه 

الوصالت ال تتبع تسمساًل معينًا في التنقل بين الصفحات فيي أشبو بالعقد الذي يتشكل من مجموعة من 
الحبات والتي ترتبط مع بعضيا لتشكل دائرة يدور فييا المتصفح بالطريقة التي يريدىا والترتيب الذي 

. يوافق رغباتو

وقد أثَّرت طريقة عرض المادة الصحفية وفق ىذا القالب في الصحافة اإللكترونية بظيور قالب في 
 حيث يقوم ىذا القالب Key Subject Blocksالصحيفة المطبوعة يسمى نموذج الكتل الرئيسية 

بتقديم خدمات ميمة جدًا لممحرر الصحفي، وخصوصًا عندما تكون المادة طويمة؛ فوفقو يقوم المحرر 
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الصحفي بتجزئة موضوعو إلى أفكار رئيسية تجري كتابتيا عمى شكل وحدات تحريرية مستقمة، تتوزع 
داخميا نقاط الثقل المعموماتية وفق رؤية المحرر الصحفي، مما يمنحو حرية في توزيع معموماتو داخل 
تمك الكتل، وتقوم المقدمة الممخصة التي يبدأ بيا المادة بجذب انتباه القارئ إلى أىم المعمومات التي 

. وزعيا في تمك الكتل

مجموعة من القوالب األخرى والتي تناسب طول المادة  Non-Linearوقد تفرع عن ىذا القالب 
، وىو ما تحدثت عنو أساليب الكتابة الصحفية من حيث Section Techniqueمثل نمط المقاطع 

ضرورة تقديم المادة اإلعالمية عمى شكل قطع، إال أن ىذه القطع تكون عمى شكل مقاطع وكل مقطع 
ويناسب ىذا القالب الحمالت . يتألف من مقدمة وجسم وخاتمة حيث يمكن قراءة المقاطع متحدة أو مجزأة

وكذلك قالب المسح الذي . اإلعالمية أو التحقيقات الصحفية الطويمة أو القصص اإلخبارية الطويمة أيضاً 
يقوم عمى تقديم العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية لممادة عمى الصفحة األولى وتقديم باقي المادة بشكل 

. خطي عمى وصمة واحدة

وكذلك ظيرت نماذج تمت تسميتيا باسم الوسائل التي أوجدتيا وبدأت باستخداميا وأصبحت سمة 
 ونموذج C.N.N ونموذج موقع Star Tribune Onlineتميز مادتيا مثل نموذج ستار تريبيون 

MSNBC .

، وقام 1962 أول مرة عام Hypertext تقنية النص الفائق Ted Nelsonوقد قدم تيد نيمسون 
أو ىو ذلك النص الذي ال يتدفق  Non Linear Textبتعريف ىذا المصطمح بأنو نص غير خطي 

بشكل متعاقب أو متسمسل من البداية إلى النياية، بل يمتمك العديد من المسارات داخمو من خالل كممات 
. أو عبارات أو فقرات تصل بينو وبين غيره من النصوص

وقد جعمت المغة الفائقة في الصحافة اإللكترونية المادة اإلعالمية عمى شكل شبكة تترابط 
عناصرىا في تسمسل شبكي قال عنو باحثو اإلعالم إنو يشبو عممية تداعي األفكار التي تحصل عند 
التفكير أو الشرود الذىني، فالمتصفح ينتقل من مادة إلى أخرى ومن فكرة إلى أخرى بطريقة يمكن أن 

وقد يبدأ بنص ليجد . يضل فييا طريقو، بحيث يفقد الموضوع األساس الذي بدأ منو رحمتو مع التصفح
. نفسو يطمع عمى صور ثابتة ثم لينتقل إلى ممفات مصورة أو حتى إلى صور فضائية
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والنص الفائق من الناحية التحريرية ىو تمك التقنية التي تتيح االنتقال بين األفكار والمعمومات 
تكون - سواء في الموقع نفسو أم غيره من المواقع- الموجودة في المادة اإلعالمية إلى غيرىا من المواد

 وتستخدم الوصالت بشكل أساسي في عرض أىم Linksذات فائدة بالنسبة لممادة نفسيا عبر وصالت 
، بحيث يتم Home Pageالمواد اإلعالمية التي تقدميا الصحيفة اإللكترونية عبر الصفحة الرئيسية 

وضع عنوان المادة ومقدمتيا التي تحتوي أىم األفكار، وبالضغط عمى تمك المادة أو جزء منيا أو العنوان 
وكذلك تستخدم الوصالت لربط القصص الصحفية بخمفياتيا والمواد . يتم االنتقال إلى تفاصيل المادة

الطويمة بتتمتيا وربط الموضوع بأرشيف الصحيفة أو تستخدم الوصالت داخل النص لشرح كممة أو فقرة 
يعتبرىا المحرر ذات أىمية بتحويميا إلى كممات نشطة أو لربط المادة اإلعالمية بمواقع المصادر وقواعد 

البيانات أو ربط المادة بممفات الفيديو أو المقاطع السمعية أو الصور الثابتة والرسوم الجرافيكية أو يتم 
. وضع أسفل المادة عناوين نشطة تحت مسمى موضوعات ذات صمة

وقد يكون عمى المحرر في بعض المواقع ربط النص الذي يحرره بالنصوص المشابية في عدد 
وعمى سبيل . من المواقع ذات الصمة بالصحيفة، أو بينيا وبين الصحيفة اتفاق يتم بموجبو تبادل الربط

 يربطون الموضوعات التي يحررونيا بالموضوعات المشابية USA Todayالمثال فإن محرري صحيفة 
 USA Weekend ومجمة Baseball Weeklyالمنشورة في موقع صحيفة البيسبول األسبوعية 
 The Washingtonأما موقع صحيفة واشنطن بوست . التابعتين ليا باإلضافة إلى مواقع أخرى متغيرة

Post  فإن المحررين يربطون ما يحررونو من موضوعات بالموضوعات المتشابية المنشورة في مواقع
 NBC الذي يجمع بين شبكة ميكروسوفت وشبكة MSNBCشركائيا مثل موقع ميكروسوفت إن بي سي 

 .القومية األسبوعية والمواقع األخرى المرتبطة بالصحيفة Newsweekالتمفزيونية األمريكية وموقع مجمة 

وتقوم ميزة اليايبرتكست بجممة من الوظائف، دفعت المحررين في المواقع اإللكترونية التي تستفيد 
وقد عّرفو . من مميزات اإلنترنت إلى تغيير شكل وأسموب كتابة المادة اإلعالمية بما يتناسب وىذه الميزة

الكثيرون بأنو بناء أو ىيكل افتراضي لمكونات افتراضية دفع باتجاه التخمي عن األسموب التقميدي في 
إن أىم ما يمكن أن تقدمو الصحافة : "Don Ranlyحيث يقول دون رانمي . عرض األفكار ومعالجتيا

اإللكترونية لمصحافة المطبوعة في موضوع األساليب الفنية لمكتابة ىي االستفادة من تجربة الصحافة 
ويقول رانمي إن قرَّاء الصحافة اإللكترونية .. Write in Chunksاإللكترونية بالكتابة عمى شكل قطع 

يشعرون بالحرية والمسؤولية لمطريقة التي يتم فييا كتابة مادتيم اإللكترونية فيم يقرؤون ما يشاؤون، ولو 
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أن ىناك ما يريدون التعمق فيو وفيمو فإنيم ينقرون ويتحركون إلى األمام والخمف، وىم يحبذون قراءة 
ننا نخيف القراء كثيرًا في الصحافة المطبوعة عندما نقول ليم  مربعات صغيرة تتسم بالمعمومات الغزيرة، وا 
إنو ال بد أن تقرؤوا المادة كميا من البداية إلى النياية، لذا فإن الصحافة المطبوعة يجب أن تعطي القارئ 

إال أن استخدام أسموب القطع والمربعات، يقول رانمي، ال يعني أن تكون الكتابة عشوائية ". حرية االختيار
وغير منظمة تتبعثر فييا المعاني وتضيع فييا المعمومات، فرغم أن الكتابة لمصحيفة اإللكترونية تكون 

 .غير مخطط ليا إال أن ىذا ال يعني أن التركيب ليس لو أىمية

وتختمف المعالجة التحريرية لممادة الصحفية التي تعرض في البيئة االتصالية لمصحيفة اإللكترونية 
عن المعالجة التحريرية لنص سوف ينشر في بيئة االتصال  Hypertextطبقًا لمفيوم النص الفائق 

: الصحفي المطبوع من عدة جوانب يمكن تحديدىا فيما يمي

 Linearإذا كانت الكتابة الصحفية التقميدية في الصحيفة المطبوعة تقوم عمى نمط الكتابة الخطية  ( أ
Writing فإن الكتابة وفقًا لتقنية النص الفائق ىي كتابة غير خطية Non Linear Writing كما 

سبقت اإلشارة، فمن المعروف أن نمط الكتابة الصحفية التقميدية كان يغمب عمييا أسموب السرد 
بطريقة اليرم المقموب إلى جانب بعض المداخل السردية البديمة، ويقوم أسموب اليرم المقموب الذي 
كان أشير المداخل السردية وأكثرىا استخدامًا عمى عرض المحرر ألكثر جوانب الحدث أىمية في 

أما في بيئة الصحافة اإللكترونية، فقد بات الخيار المتاح لمكتابة أمام . البداية ثم األقل أىمية وىكذا
أو  Piecesالمحرر الصحفي ىو خيار الكتابة غير الخطية، والتي تتيح كتابة النص في شكل قطع 

وىو ما يعني ضرورة قيام المحرر  Chunks of Contentفي شكل كتل صغيرة في المضمون 
الصحفي بتجزئة أية قصة إخبارية إلى قطع صغيرة، ونشرىا عبر عدد من صفحات الويب، كل 

صفحة من ىذه الصفحات يمكن الوصول إلييا بشكل منفصل من قبل المستخدم بأي ترتيب يراه، 
فيمكن لممتصفح مثاًل أن يبدأ بالصفحة الرابعة أو العاشرة ألنيا الصفحات التي تحتوي عمى لقطات 

فيديو أو ينتقل مثاًل إلى الصفحة التاسعة حيث توجد مجموعة من الصور، وقد تنتيي عممية التصفح 
وىذه التقنية تفرض عمى الصحفي متطمبات . بالصفحة األولى بحيث يطالع المستخدم عناوين القصة

كبيرة، فقد بات عميو أن يكون متأكدًا من أن كل قسم من أقسام القصة يقدم أخبارًا أو شيئًا جديدًا وأن 
. ىذا القسم مازال في الوقت نفسو يشكل جزءًا من كل

ضرورة االعتماد عمى مادة معموماتية متميزة عمى المستويين الكمي والكيفي، فالمحرر الصحفي الذي  ( ب
يعمل بصحيفة إلكترونية مطالب بأن يغذي موضوعو الصحفي بأكبر قدر من المعمومات التي 
تغطي كافة الزوايا اآلنية وكافة الخمفيات المعموماتية المتعمقة باألشخاص واألحداث واألماكن 
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والمفاىيم واألفكار التي وردت في المادة الصحفية، فإذا كان المحرر الصحفي داخل الصحيفة 
المطبوعة يتعامل مع نص صحفي مغمق ينتيي تدفق المعمومات بداخمو بمجرد وصول القارئ إلى 
الكممة األخيرة فيو، فإن المحرر داخل الصحيفة اإللكترونية يتعامل مع نص مفتوح عمى مجموعة 
متنوعة من النصوص األخرى المرتبطة بو، والتي قد تعطي تفاصيل معموماتية قد يستخدميا أو ال 

 .يستخدميا المتمقي لكنيا البد أن تكون موجودة وقائمة
بناء عمى ما سبق، فإن مسؤولية المحرر الصحفي في الصحيفة اإللكترونية ال تنتيي بمجرد كتابة  ( ت

عداده بالشكل الذي يجعمو صالحًا لمنشر كما ىو الحال في العمل التحريري في الصحف  الخبر وا 
المطبوعة، بل إن مسؤوليتو الحقيقية تبدأ عند ىذا الحد، وتتمثل ىذه المسؤولية في تحميل الخبر 

وترتيبًا عمى ما سبق، . لرصد مجموعة الكممات التي يمكن أن يتعامل معيا المتمقي ككممات نشطة
فإن إحدى الوظائف الجديدة التي يجب أن يقوم بيا المحرر داخل الصحيفة اإللكترونية ىي وظيفة 
تحميل البيانات الصحفية، بحيث يقوم بربط كافة الكممات التي يمكن أن يتشكل حوليا مجموعة من 

 .النصوص الفرعية التي تجعل من المادة الصحفية نصًا فائقاً 
من الضروري أن يتعامل المحرر الصحفي في الصحيفة اإللكترونية مع المادة الصحفية طبقًا لمفيوم  ( ث

الشبكة، فالصحيفة اإللكترونية توضع عمى اإلنترنت وىي شبكة تتوافر عمييا أعدادًا ال نيائية ليا من 
ومن الممكن أن يستفيد . المواقع المعموماتية التي تعبر عن أفراد أو مؤسسات أو منظمات أو دول

المحرر الصحفي بصورة مباشرة عند إعداد المادة من المعمومات المتوفرة عمى ىذه المواقع، وفي 
ىذه الحالة البد أن يمتزم المحرر بمعالجتيا بالشكل الذي يتناسب مع القارئ الذي يتوجو إليو، 

والطريقة األفضل واأليسر لالستفادة من المعمومات الموجودة عمى مواقع ىذه الشبكة تتمثل في أن 
يقوم المحرر بربط القارئ بيا مباشرة بحيث تشكل ىذه المعمومات امتدادًا لما ىو موجود في النص 
األصمي تمشيًا مع فكرة النص الفائق، وقد يكون ىذا الربط ربطًا داخميًا من خالل وصمة داخمية 

Internal Link تحيل المستخدم إلى مادة معموماتية موجودة في صفحة أخرى ضمن الصفحات 
 تحيل External Linkالخاصة بنفس موقع الصحيفة أو ربطًا خارجيًا من خالل وصمة خارجية 

 .المستخدم إلى صفحة أخرى موجودة عمى موقع آخر
 

: الفوائد التي يحصل عميها المستفيد من خالل التعامل مع النص الفائق

أن يكون ىناك مرونة عالية في التعامل مع النص وسيولة في الحصول عمى ما يناسبو من  (1
. معمومات بشكل مباشر
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توفر لممستخدم إمكانية التوسع في البحث والحصول عمى معمومات أشمل وعدم التقيد بمجال  (2
 .محدد لمبحث

 . نقطة البدايةىسيولة التراجع والعودة إل (3
 يعطي لممستخدم فكرة دقيقة عن الترابط الموضوعي بين Hot Pointsوجود النقاط الساخنة  (4

 .وسع وأكثر دقةأ فتح مجال البحث بشكل ىالمفاىيم والمداخل المختمفة مما يؤدى إل
عطي ىذه الوصالت حرية لممستخدم في الحصول عمى معمومات حول موضوع ما، سواء ت (5

 .كانت معمومات تفصيمية أو مختصرة
 المعمومات في مستويات مختمفة والتي تساعد في تحميل condenseأن النص الفائق يمخص  (6

. الصفحة
 .أن النص الفائق يقدم المعمومات وفق احتياج القارئ (7
 visual and auditoryأن النص الفائق يعرض عدد من التقنيات المرئية والمسموعة  (8

mechanismsالتي تستخدم لتحسين فيم النص . 
. يقوم النص الفائق بتكسير النص إلى وحدات صغيرة عندما يكون النص كبير الحجم (9

 

 

 

 : في التحريرHypermediaتأثير الوسائط المتعددة الفائقة 

لقد أتاحت مميزات اإلنترنت عبر إمكانية تقديم النص مع الصوت المسموع والصور الثابتة 
لممحرر في الصحافة  Multimediaوالمتحركة وممفات الفيديو أو ما يسمى الوسائط المتعددة 

ويقابل مفيوم النص الفائق . اإللكترونية إمكانية استخدام كل تمك الوسائط في تقديم المادة اإلعالمية
Hypertext مفيوم الوسائط المتعددة الفائقة Hypermedia  إال أن الفرق بين االثنين أن ىايبرتكست

فإنيا إضافة إلى النص تعتمد عمى الصوت والصورة والحركة عمى النص فقط، بينما ىايبرميديا تعتمد 
. وتحقيق التفاعمية عبر تبادل ىذه الوسائط

لمصحف اإللكترونية فرصة تقديم األخبار  Hypermediaتقنية الوسائط الفائقة وقد أتاحت 
وتشمل ىذه . والمعمومات بأشكال ووسائل عديدة أكثر من تمك المتاحة لمصحيفة الورقية المطبوعة

-133-



 

 

ضافة إلى . الوسائل النص والصوت والصور والرسوم الثابتة والمتحركة وأفالم الفيديو والمون وغيرىا وا 
تبحث الممتيميديا اليوم إضافة حاسة الشم إلى عالم الوسائط المتعددة، تقديميا الصوت والصورة الحية 

بإجراء أبحاث إلضافة حاسة الشم إلى عالم الـ  Ian Regardحيث يقوم الميندس الفرنسي إيان ريجارد 
Multimedia فقد توصمت األبحاث  (شم الحدث) وىو ما أطمق عميو خبراء اإلعالم ما يمكن تسميتو

ويقول ريجارد عن . المختبرية التي يقوم بيا ريجارد إلى إضافة حاسة الشم إلى عالم الوسائط المتعددة
ن : "أبحاثو التي ترعاىا شركة فرانس تيمكوم إن الفرنسيين يتصدرون العالم في مجال الممتيميديا الشمية وا 

وحول تقديم ". الرائحة تثير ذكريات وعواطف سابقة ومنسية ال يمكن لمصوت أو الصورة أن يثيروىا
الرائحة عبر الكمبيوتر قام ريجارد أمام بعض المتخصصين بتجربة حية لما توصل إليو فنقر عمى فأرة 
حاسوب محمول مربوط بزجاجتي عطر عبر حساسين يشبيان مكبري صوت صغيرين فانتشر عبير 

ويقول ريجارد إن ىذه التجربة يمكن أن تصبح نافذة صغيرة في نظام . الفانيال والنباتات البرية في الغرفة
 ويمكن فيما لو نجحت األبحاث التي يجرييا ريجارد وانتقاليا من عالم التجارة إلى عالم الميديا أن .ويندوز

نقرأ تقريرًا برائحة الياسمين وآخر برائحة زىر البنفسج وستقوم عندىا الصحافة اإللكترونية بتقديم األحداث 
 تبادل ممفات الصوت Hypermediaوعندىا سيتم عبر الـ . بالصوت والصورة والرائحة من قمب الحدث

 .والصورة والرائحة أيضاً 

وتطمق سمة التفاعمية عمى الحالة التي يكون  Interactivityوتتميز الوسائط الفائقة بالتفاعمية 
لممشاركين في عممية االتصال إمكانية التأثير في أدوار اآلخرين، وأيضًا باستطاعتيم تبادل تمك فييا 

األدوار، بمعنى أن التفاعمية تتأتى في حالة استطاعة الفرد أن يرسل ويستقبل في الوقت نفسو، األمر 
الذي يتاح لمستخدم الصحيفة اإللكترونية، حيث يكون لو دور إيجابي، إذ البد وأن يبحث عن مفاتيح 

وقد أّثرت ىذه الميزة التي تعتبر تطورًا . الكممات أو العالمات الخاصة بيا من خالل حشد من المعمومات
لمغة اليايبرتكست في تحرير المادة المنشورة عبر الشبكة، فمثاًل أدت إلى ظيور قالب فني جديد في 

تحرير المادة المنشورة في الصحافة اإللكترونية والسيما تحرير األخبار، وىو قالب لوحة التصميم 
Storyboard  الذي يقوم عمى االستفادة من مميزات بيئة العمل عمى اإلنترنت من حيث إضافة

وكذلك ميزة التفاعمية بحيث يتم إضافة ممفات الصوت والصورة  Multimediaالوسائط المتعددة 
مكانية رجع الصدى إلى الموضوع الصحفي . وا 
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 من استخدام قالب فني يتناسب ومميزات الوسائط الفائقة Hypermediaوقد مكَّنت ميزة الـ 
 تقديم المادة التحريرية مضافًا إلييا الصوت Storyboardيتيح قالب لوحة التصميم التفاعمية، حيث 

والصورة ورجع الصدى إلى المادة اإلعالمية، مما يحتم عمى المحرر الصحفي الذي يقوم بإعداد مادة 
 .تضم وسائط فائقة تفاعمية إتقان تقنيات إنتاج الممفات الصوتية والمصورة

ويأخذ ىذا القالب شكل الموحة التي تضم في الجزء األعمى منيا إطارين رئيسيين يضع الصحفي 
في اإلطار األول أو ما يسمى بالصفحة الرئيسية العنوان الرئيسي والعنوان الثانوي باإلضافة إلى مقدمة 

المادة وبؤرة التركيز فييا، ويضع في اإلطار المقابل عناصر الوسائط المتعددة الممحقة بالتحقيق 
كالمقاطع الصوتية ألقوال المصادر المشاركة في المادة ولقطات الفيديو الخاصة بالحدث أو القضية 

باإلضافة إلى الرسوم البيانية والرسوم اإليضاحية المصاحبة، وتحت اإلطار األول يتم تقسيم المادة إلى 
أربعة إطارات فرعية يتضمن األول منيا معمومات الخمفية عن الموضوع وجدول زمني لتطور القضية أو 
المشكمة أو الحدث، أما اإلطار الثاني فيتضمن شريط طولي أو عرضي لتقديم المالمح الشخصية لصناع 

الحدث والمصادر المشاركة، وفي اإلطار الثالث يضع الصحفي روابط لموضوعات صحفية متصمة 
بموضوع المادة ومواقع أخرى، ويخصص اإلطار الرابع لمتفاعل مع القراء مثل استقبال التعميقات واآلراء 

نشاء منتديات حول موضوع المادة . من القراء وا 

 

 :في التحرير Interactivityتأثير التفاعمية 

تعتبر ميزة التواصل المباشر بين جميور الصحافة اإللكترونية والقائم باالتصال من أىم المميزات 
  التي أمنتيا اإلنترنت، وتركت ىذه التفاعمية تأثيرىا في تحرير المادة اإلعالمية التي تتم كتابتيا، فأىم ما

باإلضافة  إعداده،  يسمح لممشاىد نفسو بكتابة الخبر والمساىمة في  حيث  أنو تفاعمي يميز اإلعالم الرقمي 
 يفتح   مما منتديات الحوار، إلى إتاحة الفرصة لو إلبداء رأيو وانتقاد الخبر أو الحوار ومناقشة الخبر في 

 .أكبر لإلعالم من مجرد وسيمة لنقل األخبار آفاقًا 

لت المواقع وتغيَّرت   فقد غيَّرت التفاعمية من اتجاه المعمومات في السيالة اإلعالمية، حيث تحوَّ
وما يثيره دخول الحاسب اآللي إلى عالم االتصال، ىو : "بين المرسل والمتمقي كما يقول محمود خميل

تحول العممية االتصالية إلى حالة تبادلية بين المرسل والمستقبل، بمعنى أن االتصال ىنا سيكون ذي 

-135-



 

 

 حيث تزداد درجة التفاعل بين طرفي العممية االتصالية، Two Way Communicationاتجاىين 
وسيعمو دور المستقبل في ىذه الحالة ليس فقط إلى الدرجة التي يستطيع معيا أن يفسِّر أو يطمب المزيد 
من المعمومات حول وحدة إعالمية معينة، بل سيصل األمر إلى تحول المرسل العادي في حالة االتصال 

". التقميدي إلى منتج لممادة اإلعالمية

وتعد .  وتعد التفاعمية المباشرة الوجو الثاني لإلنترنت، والتي تميزىا عن غيرىا من وسائل االتصال
وعمى ىذا يكون مفيوم التفاعمية ىو تمك السمة أو الدرجة التي . ميزة مضافة في ىذا النوع من االتصال

تسمح بالتفاعل بين المستخدم والنص الذي يتم بثو عبر الشبكة، كما تتيح تبادل األدوار بين المرسل 
والمستقبل باإلضافة إلى أنيا تسمح لممستخدم بالتحكم في الوقت المحتوى الذي يقوم باستقبالو فيي تشير 

إلى كيفية تجاوب الوسيط االتصالي مع المستخدم بما يسمح بتمبية احتياجات المستخدمين من خالل 
. إتاحة العديد من الخيارات

 أفضل تطبيقات التفاعمية بالنسبة لإلنترنت، حيث يقوم المدونون Blogsوتعتبر المدّونات 
Bloggers بتحرير كل مادتيم اإلعالمية ويشرفون مباشرة عمى مواقعيم ويختارون مواضيعيا 

ويتحكمون في المحتوى والشكل بشكل كامل، ولكن بإمكانيات تقل عن إمكانيات المواقع الكبيرة ببعض 
وىي عبارة عن برمجيات تتيح  Wikisوكذلك فقد ظيرت الويكيز . المميزات، وأىميا المساحة المتاحة

وىو أمر غير مألوف . لممستخدمين إنشاء وتحرير وتنظيم محتوى صفحة الويب بحرية واإلضافة إلييا
. بالنسبة لمقائمين باالتصال ألنو يتيح تنظيم المساىمات المراد تحريرىا باإلضافة لممحتوى نفسو

وتحقيقًا لمبدأ التفاعمية في الصحافة اإللكترونية، فإن عالقة المحرر بالمتمقي تقوم عمى تخفيض 
الجيد المبذول في التجول واالختيار والتعرض، وىذا يقوم عمى االىتمام بالبساطة في الكتابة واالختصار 
والبحث عن الداللة بحيث يعكس المحتوى ما فيو مباشرة والدخول إليو مباشرة، والتأكيد عمى كل ما ىو 

جديد وسيولة اإلحالة ودعم الدافعية إلى التجول السيل بين األجزاء والمقاطع والروابط األخرى أو مصادر 
المعمومات اإلضافية، مع تجنب كل ما يعكس وجية نظر الكاتب أو المحرر حيث تتسع الوصالت إلى 

، أي Interactive Writtenوظير بيذا المعنى مصطمح الكتابة التفاعمية . وجيات النظر األخرى
الكتابة بما يحقق حرية التجول واالختيار والمشاركة بالتعميق، وىذا يتحقق من خالل ميارة كتابة العناوين 

الرئيسية والفرعية وتحقيق الترابط بينيم بنفس مستوى الترابط بين األجزاء أو المقاطع أو الصفحات مع 
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مراعاة عدم التجزيء في الصفحة الواحدة، وكذلك مراعاة استخدام أكثر من أسموب لمكتابة في المقاطع أو 
 .األجزاء أو الصفحات المرتبطة

إنو  Barry Reeves وعن مدى تأثير التفاعمية في تحرير المادة اإلعالمية يقول بيري ريفيز 
 ESPN’sتحول ليصبح محررًا رياضيًا في موقع و Houston postعندما أغمقت صحيفة 

اإللكتروني، فإنو لمس فروقات ىائمة بين الكتابة لمصحيفة المطبوعة والصحيفة اإللكترونية، وىذه 
إن ىناك فروقات كبيرة بين قّراء : "الفروقات يشكل في جزء ميم منيا طبيعة الجميور حيث يقول

الصحيفة المطبوعة والصحيفة اإللكترونية، فمستخدمو الصحافة المباشرة يتفاعمون بطريقة ال يمكن 
ن ما يحصل يشبو وكأن عشرة آالف محرر يجمسون عمى منكبيك في كل يوم كما تؤثر ". تصديقيا، وا 

التفاعمية في تقديم المادة اإلعالمية واستخداميا عمى إدراك المستخدم ليا، وقدرتو عمى االحتفاظ بيا 
واسترجاعيا بشكل إيجابي، ولذا يسجل استخدام المادة اإلعالمية التفاعمية حسب اىتمامات وخبرات 

المستخدمين المتنوعة معدالت أعمى في الفيم واإلدراك والتذكر أعمى من استقباليا بشكل متتابع تقميدي 
 .يكون فيو المتمقي سمبياً 

 ويقول دايل بسكين وآندورو ناتشيسن إن معظم الصحافيين التقميديين يخفقون في فيم أنو رغم 
افتقار المستخدمين لمصحافة اإللكترونية إلى الميارة أو التدريب، فإن اإلنترنت ذاتيا تعمل كآلية تحرير، 

ويعتمد المواطنون في ىذه . والفرق ىو أن التحكم التحريري يطبق في اإلنترنت، غالبًا بعد النشر ال قبمو
البيئة اإلعالمية عمى بعضيم البعض في كتابة التقارير وتوزيعيا وتصحيح األخطاء في القصة اإلخبارية 

ن إمكانيات اإلنترنت التي تحقق لممستخدمين التدخل بالنصوص الصحفية مباشرة من . أثناء انتشارىا وا 
 الكورية Ohmy Newsخالل التفاعمية أوجدت حالة من التواصل عمى المستوى العالمي، فصحيفة مثل 

 ورغم أن عمر ىذه الصحيفة لم Oh Yeon Hoجعمت كل قارئ مراساًل ليا، كما يقول رئيس تحريرىا 
يتجاوز الخمس سنوات، إال أن عدد قرائيا يزيد عن مميونين، ولدييا ثالثة وعشرون ألف مراسل من 

. المواطنين المتطوعين

وعن تأثير ميزة التفاعمية في المغة اإلعالمية وعبر إتاحة اإلنترنت الفرصة لممستخدمين لتحوليم 
إلى منتجين لممادة سواء بالتعميقات أم بإضافة المعمومات أم كتابة المادة كاممة، فيمكن القول إن ىذه 

الميزة أوجدت حالة من الفوضى المغوية اإلعالمية وتنوعًا مصطمحاتيًا فريدًا أدى إلى عدم وجود ضوابط 
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في تقديم المغة اإلعالمية وتقديم جزء من المضمون بالميجات العامية، والسيما التعميقات التي تقدميا 
المواقع اإللكترونية، والتي تعتبر مشكمة تؤدي شيئًا فشيئًا إلى ظيور مصطمحات لغوية جديدة بالميجة 

عدا عن تأثير الدردشة وظيور . وتقوم بعض المواقع أيضًا بتقديم مادتيا كاممة بالميجة العامية. العامية
مصطمحات جديدة أو لغة مختصرة بشكل كامل في الحوار، ورغم أن الدردشة ال يمكن تصنيفيا ضمن 

ويمكن اإلشارة . المواد اإلعالمية إال أنيا تؤدي إلى أن تألف عين المستخدم كممات لم تكن موجودة سابقاً 
إلى قضية ذات أىمية بالنسبة لتأثير المضمون الذي يتم تقديمو عبر اإلنترنت في المغة اإلعالمية وىي 

أن المرسل سواء أكان متخصصًا أم غير ذلك فيو عمى تماس مباشر بكل المضمون الذي تقدمو الشبكة 
ن إجادة المرسل ألكثر من لغة أو عبر عمميات الحوار والدردشة التي تؤمنيا الشبكة  وبجميع المغات، وا 
فقد بدأت تظير في المضامين التي يجري تقديميا عبر مواقع اإلنترنت كممات بمغات أجنبية فرضتيا إما 

أو بطبيعة استعمال المصطمحات - الخ.. مثل اإليميل أو الشاتينج أو الباسوورد- طبيعة اإلنترنت
األجنبية في الكتابة لممواقع اإللكترونية أو حتى مصطمحات خاصة لمحوار تعتمد عمى المختصرات 

. المتعارف عمييا بين المتحاورين

ن عمى الصحافة المطبوعة االستفادة من ميزة التفاعمية التي تتيحيا الصحافة اإللكترونية من   وا 
ن كانت إمكانية التفاعل  خالل إتاحة المحرر في الصحيفة المطبوعة الفرصة لمقراء لمرد عمى ما يكتبوه، وا 

أكبر في الصحيفة اإللكترونية، إال أن المحرر في الصحيفة المطبوعة بإمكانو تحقيق درجة أعمى من 
التفاعل مع القراء عن طريق وضع البريد اإللكتروني عمى األقل أسفل مقاالتو وبيذه الطريقة يمكن لمقراء 

وقد طالب . أن يؤكدوا صحة المعمومات المكتوبة أو كذبيا أو حتى تقديم التياني لكاتب المادة اإلعالمية
التي أكد من خالليا أن الصحافة اإللكترونية ال يمكن أن و في دراستو، Hans K. Meyerىاينز مايير 

تمغي الصحافة المطبوعة، بضرورة أن تحاول الصحافة المطبوعة تطوير مميزاتيا لتستطيع مواجية 
التطورات التقنية لوسائل اإلعالم اإللكترونية، والسيما في موضوع التفاعمية وزيادة اىتمام الصحفيين فييا 

. بإشراك القراء في العممية التحريرية وزيادة التواصل معيم وتقديم اقتراحات لصانع المادة التحريرية

 

  

-138-



 

 

 خالصة

أّثر ظيور الصحافة اإللكترونية في عناصر العممية االتصالية فتغير موقع المرسل وطبيعة الرسالة 
وتنطمق أىمية اإلعالم اإللكتروني من طبيعة المميزات التقنية التي .. ومميزات الوسيمة وطبيعة الجميور

تمنحيا إياىا اإلنترنت، والتي تنعكس بشكل أساسي عمى المضمون الذي تقدمو سواء من حيث الكتابة أم 
ويتحدث عمماء التحرير اإللكتروني عن خمس سمات أساسية تميز االتصال . من حيث تقديم المضمون

  والتدفق Multimedia والوسائط المتعددة Hypertextualityعبر اإلنترنت ىي النصية الفائقة 
 والتفاعمية Synchronicity والتزامنية Packet switchingالشحني أو النقل التجميعي 

Interactivity .ولكل ميزة من ىذه المميزات تأثيراتيا الكبيرة عمى عممية التحرير لإلعالم اإللكتروني .
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 نموذج سؤال 

:  والتي تعتبر أهم مميزات لغة التحرير اإللكترونيHypertextتعني ميزة النص الفائق 

A. استخدام النص لمغة سميمة وواضحة 
B. االنتقال بين النصوص عبر وصالت 
C. إضافة ممفات الصوت والصورة إلى النص 
D.  استخدام صورة ثابتة مرافقة لمنص
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 لتاسعةاالتعميمية الوحدة 

 قوالب بناء الفنون التحريرية

 
 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة هذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 يفيم تكوين وتعريف قوالب البناء الفني (1
 

 يدرك إشكالية القوالب البنائية وأىميتيا (2
 

 يعرف أنواع قوالب وأنماط البناء الفني (3
 

 يعرف قوالب البناء الفني التقميدية (4
 

 يدرك أسباب ظيور قوالب البناء الفني الحديثة (5
 

 يعرف القوالب البنائية الحديثة (6
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 .تعريف قوالب البناء الفني (1
 

 .إشكالية القوالب البنائية وأىميتيا (2
 

 .أنواع قوالب وأنماط البناء الفني (3
 

 .قوالب البناء الفني التقميدية (4
 

 .أسباب ظيور قوالب البناء الفني الحديثة (5
 

. القوالب البنائية الحديثة (6
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 قوالب بناء الفنون التحريرية

 

: تعريف قوالب البناء الفني

القوالب الفنية تشبو في ميمتيا الييكل العظمي الذي يبنى عميو الجسم، وكذلك األساس البنائي 
الذي يقوم عميو أي بناء اسمنتي، إذًا القوالب الفنية تشكِّل الطرق واألساليب البنائية التي عمى أساسيا 
يجري تركيب وتوزيع مكونات الفن التحريري بحيث يجري تمييز القالب البنائي من خالل مميزات تميز 

والبد من اإلشارة إلى أن بعض المحررين يمارسون عمميم التحريري دون . كل قالب عن غيره من القوالب
أن يكون في ذىنيم البناء الفني الذي سيشكمون وفقو مادتيم التحريرية، ولدى سؤال إحدى أىم محررات 
التحقيق الصحفي في صحيفة األىرام عن القالب الفني الذي تكتب وفقو أجابت إن القالب الفني إن كان 
سيقيد إبداع التحرير فاألفضل التحرر من قيد القالب البنائي وكذلك فإن طبيعة الفن التحريري كالخبر 

التمفزيوني مثاًل تفرض قالبًا بعينو دون غيره من القوالب حيث تشير معظم دراسات التحرير إلى أن قالب 
اليرم المقموب يعتبر األفضل في تحرير الخبر التمفزيوني لخصوصية الوسيمة وطبيعة جميورىا وضخامة 

ونظرًا ألىمية القالب الفني الذي يتم وضع المادة . محتواىا وضغط الوقت التمفزيوني وارتفاع ثمنو
التحريرية فيو، فقد شبَّو بعض أساتذة التحرير المحرر اإلعالمي بالميندس؛ عمى أساس أنيما يتبعان نفس 

ويعني ىذا أنو قبل أن نصمم صندوقًا عمينا أن " إن المحتوى ىو الذي يحدد القالب: "القاعدة التي تقول
. نعرف عمى وجو الدقة ما الذي سنضعو فيو

. وكذلك بّين باحثو اإلعالم أسباب بعينيا تدفع باتجاه عدم التقيد بالقوالب الفنية أىميا

إن لكل فن تحريري ظروف تختمف عن غيره من الفنون، لذا قد يحتاج إلى طريقة معينة في تحريره  (1
. كما أوردنا بالنسبة لمخبر التمفزيوني

إن قوالب البناء الفني نظرية يتم تدريسيا في مناىج التحرير اإلعالمي في كميات اإلعالم، لذا فيي  (2
كامنة في عقل المحرر، وعند الممارسة العممية فإن طبيعة األمر قد تختمف وذلك تبعًا لظروف 

 .السياسة التحريرية لموسيمة وطبيعة القضايا والموضوعات والشخصيات والمصادر
ن  (3 تشيد الفترة الحالية في مجال العمل اإلعالمي دخالء عمى المينة من غير الدارسين لإلعالم، وا 

كان بعضيم لديو الموىبة لممارسة العمل إال أن طبيعة الدراسة النظرية والعممية تفيد كثيرًا لتقديم 
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ذا اختصينا الصحافة في ىذا الصدد فإن ىناك الكثير من  منتج مادة إعالمية نموذجية لمجميور وا 
الصحفيين غير الدارسين لمصحافة بل وىناك الكثير منيم الذين لم يتمقوا دورات تدريبية بعد التحاقيم 

 .في مينة العمل الصحفي كما ىو الحال في بعض الصحف الخاصة
 

 :إشكالية القوالب البنائية وأهميتها

يوجد الكثير من القوالب البنائية التي يختمف عمماء اإلعالم في تقسيميا، ونتيجة التطور المحظي 
في اإلعالم فإن ظيور قوالب بنائية واختفاء أخرى قد يكون نسبيًا قياسًا إلى تطور عموم التحرير، ويمتمك 
المحرر الذي يجيد تركيب مادتو وفق قوالب بنائية صحيحة ميارات تميزه عن غيره من المحررين وىذا 

ومن أكثر اإلشكاليات التي . ينبع من خبراتو ومياراتو وقراءاتو المتخصصة والدورات التأىيمية التي يتبعيا
يقع فييا المحرر اإلعالمي أن يكون ما حرره من الفنون ال يعبر عن قالب فني بعينو أو يشكل خميطًا 

والمحرر الماىر الذي يستخدم القالب الفني الذي يناسب مادتو يضيف عنصر قوة .. من القوالب الفنية
تمتاز بيا مادتو التحريرية فعندما يريد المحرر أن يضفي جرعة زائدة من العواطف اإلنسانية وكسب 

 Wall Street Journalتعاطف الجميور عمى تقريره فيمكنو أن يستخدم قالب وول ستريت جورنال 
بمميزاتو الرائعة وعندما تكون المعمومات التي سيوردىا في مادتو التحريرية متساوية باألىمية فإنو مثاًل 

 يستخدم قالب القائمة 

List Technique The  وكذلك تتميز بعض وسائل اإلعالم بابتداع قوالب خاصة بيا أىميا قالب
Wall Street Journal ثم ىناك نموذج ستار تريبيونStar Tribune Online الذي يقسم المادة 

 الذي يستخدم العناوين الفرعية C.N.N وكذلك نموذج موقع Bulletsالخبرية إلى عناوين فرعية ونقاط 
في كل المواد الخبرية التي ينشرىا ويضيف إلييا إمكانية القراءة الال خطية وذلك بإقامة وصالت بين 

 وىي شركة إخبارية تتشارك فييا محطة MSNBCأما نموذج . العناوين الفرعية في قمة المادة الخبرية
N.B.Cيكروسوفت  وماMicrosoft فيعتمد عمى تقديم مقدمة مختصرة تستخدم بنط أكبر من ،

المستخدم في باقي النص وتستغني بيا عن العنوان الفرعي وتكون قابمة لمنقر لمن يرغب في قراءة باقي 
المادة الخبرية أو يمكن لمقارئ النقر عمى الوصالت المقترحة أسفل المقدمة لالنتقال إلى قصص إخبارية 

. أخرى تدور حول نفس الموضوع
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: أنواع قوالب وأنماط البناء الفني

يمكن تقسيم قوالب وأنماط التحرير إلى نوعين أساسيين، األول ما نسميو القوالب التقميدية والثاني 
وتنبع التفرقة بين النوعين من حقيقة أن وسائل اإلعالم . ىو ما نطمق عميو القوالب الجديدة في التحرير

ظمت فترة طويمة أسيرة قوالب تقميدية في التحرير مثل قالب اليرم المقموب وقالب اليرم المعتدل 
ومشتقاتيما، ولكن مع تطور أشكال اتصالية جديدة ووسائل إعالمية جديدة أدت إلى تغير بعض مفاىيم 

. االتصال وبعض مفاىيم التحرير اإلعالمي وبالتالي ظيرت أنماط جديدة في التحرير

 

: قوالب البناء الفني التقميدية

قوالب البناء التقميدية، حيث سيجري التركيز - عمى أن ندرسيا بالتفصيل الحقاً – سنتناول بعجالة سريعة
. اآلن عمى قالبي اليرم المقموب واليرم المعتدل

يمثل قالب اليرم المقموب أكثر أنماط : The Inverted Pyramidقالب الهرم المقموب  (1
وتشير . التحرير شيوعًا وأكثرىا استخدامًا في وسائل اإلعالم المختمفة، والسيما اإلذاعة والتمفزيون

الدراسات اإلعالمية إلى أن قالب اليرم المقموب رغم مرور فترات طويمة جدًا عمى استخدامو إال أنو يبقى 
األنسب لتقديم المواد التحريرية، والسيما األخبار وبالتحديد األخبار التمفزيونية واإلذاعية واإللكترونية، 

فبسبب طبيعة التمفزيون وتطور تقنيات نقمو لألحداث وطبيعة مميزات جميوره، فإن قالب اليرم المقموب 
يعتبر األنسب واألكثر استعمااًل؛ وذلك ألنو يقوم عمى تقديم أىم معمومة عمى اإلطالق ببداية المادة 

ال  التحريرية ومن ثم ترتيب المكونات من األىم إلى األقل أىمية مع االنتباه إلى عدم تيميل آخر المادة وا 
 .فإن حذفيا أفضل

ويناسب ىذا النمط األخبار البسيطة التي تدور حول حدث واحد أو تتضمن واقعة واحدة وتعالج 
ويتميز ىذا النمط . موضوعًا واحدًا أو فكرة واحدة كما أنو يستخدم كثيرًا في األخبار الجادة أو الساخنة

ولكن يعيبو أن القارئ لن . بأنو يتيح لمقارئ الحصول بسرعة كبيرة عمى المعمومات الميمة جدًا في الحدث
وقالب اليرم . يكون عميو استكمال قراءة الخبر طالما حصل عمى المعمومات الميمة في بداية الخبر

 وأخبار وكاالت األنباء وأخبار مواقع Breaking Newsالمقموب يناسب تحرير األخبار العاجمة 
اإلنترنت وأخبار الصحافة اليومية، ولكن استخدامو في الفنون الصحفية األخرى مثل التحقيق الصحفي 
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يثير بعض الجدل، فاليرم المقموب يرتب أجزاء الموضوع وفقًا لمحقائق وليس وفقًا لمتطور الزمني لمحدث 
أو األفكار الواردة فيو بينما تتطمب التحقيقات الصحفية تتبع مسار الحدث أو القضية واستعراض األفكار 
الواردة فيو ولعل ىذا ما يدفع الصحفيين إلى عدم استخدام قالب اليرم المقموب بكثرة في تحرير التحقيقات 

ويرى بعض أساتذة التحرير أن قالب اليرم المقموب أصبح قالبًا قديمًا ومنحازًا وفقيرًا وال يسمح . الصحفية
لممحرر اإلعالمي باإلبداع وأنو أحد أسباب انخفاض قارئية الصحف مثاًل عمى أساس أنو يروي الحدث 
بطريقة عكسية تتعارض مع الطريقة الطبيعية لمتفكير البشري في رواية األحداث والتي تعتمد عمى البداية 
والوسط والخاتمة، وبداًل من مكافأة القارئ في نياية الموضوع بخاتمة ترضيو فإن اليرم المقموب يعمي من 

. شأن المقدمة فقط ويُيفقد التفاصيل أىميتيا كما يُيفقد القارئ الرغبة في قراءة الموضوع الصحفي كامالً 
ويبقى الجدل محتدمًا بين خبراء التحرير ومينييو وعممائو األكاديميين، فرغم استخدامو عمى نطاق واسع 

منذ أكثر من قرن من الزمن ورغم االنتقادات التي توجو إلى استخدام ىذا القالب في تحرير األخبار 
والتحقيقات والتقارير الصحفية إال أن الجميع يتفقون عمى أن قالب اليرم المقموب سيستمر في القرن 

. الحالي خاصة وأنو يتوافق توافقًا كبيرًا مع الصحافة اإللكترونية

 في الخبر، ثم تتتالى بعدىا فقرات النقطة المركزيةويتكون ىذا النمط من مقدمة ممخصة تتولى طرح 
 بعد المقدمة مباشرة بينما تأتي المعمومات األكثر أهميةالخبر من األىم إلى األقل أىمية، حيث تأتي 

وقد تكون المقدمة جزءًا أصياًل من الخبر وفي ىذه الحالة فإنيا . المعمومات األقل أىمية في نياية الخبر
 يتضمنيا الخبر وال يضم ىذا النمط خاتمة لمخبر إذ ينتيي الخبر بفقرتو األخيرة التي أهم معمومةتتضمن 

وينبغي كتابة النقطة المركزية أو الفقرة األولى دائمًا بنعومة وثقة ليشعر القارئ أن . تحوي أقل معموماتو
. ىناك محررًا محترفاً 
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جسم  

 

 

 

 قالب الهرم المقموب (1)الشكل رقم 

 

 يقوم تحرير المادة التحريرية وفق ىذا النمط عمى السرد التتابعي لألحداث :نمط الهرم المعتدل (2
 :وتنقسم المادة التحريرية وفقًا ليذا النمط إلى ثالثة أجزاء. من بدايتيا إلى نيايتيا

 ن كان ال يحتوي أىم ما فيو  .مقدمة تحتل قمة اليرم وىي مدخل يميد لمموضوع وا 
 جسم وبو تفاصيل أكثر أىمية في الحدث. 
 خاتمة تحتل قاعدة اليرم. 

وفي ىذا النمط تبدأ المادة التحريرية بالتفاصيل األقل أىمية بحيث تميد لمموضوع أي إنيا تييئ المتمقي 
لمتابعة المادة التحريرية ثم تتدرج بعد ذلك المعمومات لتقديم التفاصيل األكثر أىمية حتى يفاجأ القارئ في 

 

 تفاصٌل أكثر أهمٌة

 تفاصٌل مهمة

 تفاصٌل أقل أهمٌة 
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. النياية بأىم ما في المادة التحريرية أو نتيجتيا وتحتوي أىم المعمومات أو األخبار أو التصريحات
ويستخدم نمط اليرم المعتدل بشكل جيد في األخبار الطويمة واألخبار التي تتضمن وقائع مثيرة 

ومتصاعدة مثل أخبار الجرائم والحوادث ويقترب ىذا النمط من الكتابة القصصية إال أنو يحتاج نظرًا 
لطبيعة األخبار اإلعالمية إلى أن يبدأ عمى عكس القصص بفقرة جوىرية تخبر القارئ بمغزى الخبر 

فالمقدمة في ىذا النمط يجب أن تقول لمقارئ ما موضوع الخبر ثم تقدم شيئًا من الغموض الذي يقود إلى 
ومن األفضل أن يقتصر استخدام ىذا النمط في األخبار القصيرة بحيث ال يكون عمى . قراءة الخبر

القارئ االنتظار طوياًل لمعرفة ماذا حدث ويمكن استخدامو مع األخبار الطويمة إذا كان بيا حبكة درامية 
. قادرة عمى جعل القارئ يكمل قراءة الخبر
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المقدمة 

 

 

 

 

الجسم  

 

 

 

الخاتمة 

 

 

 

قالب الهرم المعتدل  (2)الشكل رقم 
 

 

 

 تفاصٌل أقل أهمٌة

 تفاصٌل مهمة

 تفاصٌل أكثر أهمٌة

 تلخيص ألهم األخبار أو اآلراء

 تقييم المحرر

حة صة وموضِّ  خاتمة ملخِّ
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 :أسباب ظهور قوالب البناء الفني الحديثة

كانت منافسة وسائل اإلعالم اإللكترونية لمصحيفة المطبوعة أحد أىم العوامل التي شكمت ىاجسًا 
دفع األخيرة لتطوير قوالب بناء المادة اإلخبارية ألن تمك القوالب التقميدية مثل اليرم المقموب واليرم 
المعتدل واليرم المقموب المتدرج أضحت غير قادرة عمى مواكبة التطورات التي طرأت عمى العممية 

وىذه التطورات وعدم مالءمة . التحريرية من غزارة معمومات وتشعب األحداث وتعددىا كما أسمفنا سابقاً 
دفعت كتاب األخبار والمراسمين والمحررين إلى التفتيش عن القوالب التقميدية في تحرير المادة اإلخبارية 

أفضل الوسائل واألساليب في صياغة األخبار بشكل يواكب التحول في الذوق العام لمقراء وفي فنون 
ومن ىذا المنطمق تعرضت األساليب القديمة إلى ىزة قوية نفضت عنيا الغبار .. الصحافة ذاتيا

ووضعتيا وجيًا لوجو أمام مسيرة التطور والتجدد والتنوع، فظيرت أنماط وأساليب وقواعد جديدة منيا ما 
إن : "وبيذا الصدد يقول حسني نصر.. ىو مبتدع جديد، ومنيا ما ىو شكل متطور عن شكل قديم

االنفتاح اإلعالمي أو ما يمكن أن نسميو انفجار المعمومات وظيور منافسين جدد لمصحافة المطبوعة 
كشبكات المعمومات واإلنترنت أجبرت صناعة الصحافة عمى مراجعة مدخالتيا ومخرجاتيا، ومن بين ىذه 

ن التحديات التي تواجييا الكتابة الصحفية .." المخرجات القوالب الفنية التي تصب فييا المادة الصحفية وا 
ويضيف إنو يمكن . في عصر اإلنترنت جعمت من الضروري البحث عن قوالب جديدة لتحرير األخبار

تقسيم أنماط تحرير األخبار في الصحافة المعاصرة إلى نوعين أساسيين األول ما نسميو القوالب التقميدية 
لتحرير األخبار والثاني ىو ما نطمق عميو القوالب الجديدة في تحرير األخبار وتنبع التفرقة بين النوعين 
من حقيقة أن الصحافة المعاصرة ظمت لفترة طويمة أسيرة عدة قوالب في التحرير اإلخباري مثل قالب 

اليرم المقموب وقالب اليرم المعتدل ومشتقاتيما، ولكن مع تطور أشكال اتصالية جديدة ووسائل إخبارية 
جديدة ممثمة في اإلنترنت التي غيرت بعض مفاىيم االتصال وبعض مفاىيم التحرير اإلعالمي ظيرت 
أنماط جديدة في تحرير األخبار طبقت في البداية في المواقع الشخصية عمى اإلنترنت ثم انتقمت إلى 

 .مواقع الصحف والمجالت ومنيا إلى الصحافة المطبوعة
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أدى انفجار المعمومات عمى شبكات االتصال المختمفة وعمى رأسيا اإلنترنت إلى تبني أنماط جديدة في 
التحرير الصحفي فالقارئ الذي يستطيع الوصول إلى اإلنترنت والحصول عمى كم ىائل من التفاصيل 
والمعمومات حول الحدث أو القضية أو المشكمة أو الظاىرة ال يقنع بالضرورة بأن تقدم لو الصحيفة 

البيانات والمعمومات واآلراء والحقائق في شكل ىرم مقموب أو ىرم معتدل وبالتالي كان عمى الصحافة أن 
تبحث عن قوالب فنية جديدة تمكنيا من إشباع رغبة القارئ في الحصول عمى معمومات وافية عن 

 .الموضوع أو الحدث

وقد أثرت ميزة النص الفائق في الصحافة اإللكترونية عمى شكل البناء الفني المستخدم في تحرير المادة 
 الذي يعتمد Non-linearاإلعالمية فنشأ أسموب تحرير المادة اإلعالمية باستخدام القالب غير الخطي 

 والذي يستبعد القوالب الخطية في التفكير والتحرير أو حتى تقسيم Hypertextبشكل أساسي عمى لغة 
المادة الطويمة إلى قطع يتم نشرىا عمى صفحات منفصمة ألن ذلك يشبو تمامًا نشر القصة في الصحيفة 

الورقية وقد ذكر حسني نصر في كتابو الفن الصحفي في عصر المعمومات أن مثل ىذا التقسيم ال يشجع 
المتصفح عمى قراءة القصة كاممة نظرًا ألنو يتطمب مزيدًا من الوقت لالنتقال من صفحة إلى أخرى كما 

أنو يعيق طباعة الموضوع كاماًل وعوضًا عن ذلك فإن القالب غير الخطي يوجب عمى المحرر الصحفي 
 يضم مكونات منفصمة وأن يقوم a Packageالتعامل مع كل موضوع صحفي عمى أنو حزمة كاممة 

بإعادة بناء الحزمة باستخدام روابط النص الفائق التي يمكن أن يختار القارئ أيًا منيا لمتابعة قراءة 
التفاصيل التي تيمو ويتجاىل بعضيا التي ال تتوافق مع اىتماماتو كما يجب عمى المحرر أن يعطي 

. المتصفح فكرة سريعة عن المعمومات التي سيجدىا في حال إتباع رابط معين

 

: ويمكن رصد العوامل التي ساهمت في ظهور قوالب جديدة في التحرير

إن القوالب التقميدية لمتحرير الصحفي لم تعد تفي بحاجات القراء وال تواكب المستجدات الميمة في  (1
صناعة الصحافة فقوالب اليرم المقموب واليرم المعتدل واليرم المقموب المتدرج وغيرىا أصبحت 

عاجزة عن استيعاب الكم اليائل من المعمومات التي تتوافر لمصحفي حول موضوع معين وال ينتج 
. عنيا صحافة المعمومات التي تناسب عصر المعمومات

 

: القوالب البنائية الحديثة

-153-



 

 

إن تطور الوسائط اإلعالمية المتعددة وما يمكن أن نسميو انفجار المعمومات وظيور منافسين جدد  (2
لمصحافة المطبوعة كشبكات المعمومات واإلنترنت تجبر صناعة الصحافة عمى مراجعة مدخالتيا 

 .ومخرجاتيا ومن بين ىذه المخرجات القوالب الفنية التي تصب فييا المادة الصحفية
إن التحديات التي تواجو التحرير الصحفي في عصر اإلنترنت جعمت من الضروري البحث عن  (3

قوالب جديدة لتحرير األخبار في المواقع اإلخبارية ومواقع الصحف اإللكترونية عمى الشبكة التي ال 
تواجو ما يسمى بقيود المساحة وقيود الزمن التي تواجييا الصحافة المطبوعة واإلذاعة والتمفزيون 

فالقراء الميتمين بالحدث قد يقرؤون الكثير من التفاصيل كما أنيم قد يتتبعون معمومات إضافية عن 
 .الحدث تقدميا ليم وصالت إخبارية داخل الموقع

وبتحميل ىذه األنماط والقوالب الجديدة يمكن مالحظة أن القوالب الجديدة لم تمِغ القوالب التقميدية، 
وأىم . بل إن بعضيا ىو عممية تطوير لمقوالب التقميدية لتالفي الجمود واألخطاء التي كانت تعترييا

: األنماط والقوالب الحديثة التي أفرزتيا ثورة االتصاالت

 Storyboardقالب لوحة التصميم  (1

 من القوالب الميمة في تحرير األخبار التي أفرزتيا Storyboardيعد قالب لوحة التصميم 
تكنولوجيا االتصال عبر اإلنترنت ويأخذ ىذا القالب في اعتباره أن الموضوع المنشور في الصحيفة 
اإللكترونية يتميز عن مثيمو المطبوع باستخدام كل اإلمكانات التي تتيحيا بيئة العمل عمى اإلنترنت 

ويتم في ىذا القالب إدخال الصوت والصورة ورجع  Hypermediaخاصة الوسائط المتعددة التفاعمية 
. الصدى إلى الموضوع الصحفي

وتتألف المادة الخبرية وفق ىذا التصميم الذي درجت عمى استخدامو المواقع اإلخبارية عمى 
 يحتوي اإلطار األول عمى Home Pageاإلنترنت من إطارين موجودين عمى الصفحة الرئيسية لمموقع 

عنوان المادة الرئيسي وأىم نقطة في المادة الخبرية أو مقدمتيا في حال وجودىا وحسب رغبة المحرر 
وفي اإلطار المقابل يتم وضع عناصر الوسائط المتعددة من مقاطع صوتية أو لقطات فيديو . اإللكتروني

وقد درجت المواقع اإللكترونية عمى تقديم  (..رسوم بيانية أو إيضاحية، جداول)أو عناصر جرافيكية 
 Yahoo Newsممفات الفيديو المصاحبة لممادة الخبرية عمى شكل صورة لممتحدث كما يفعل موقع 

مثاًل فتكون الصورة المصاحبة لممادة اإلخبارية ممف فيديو مجرد الضغط عمييا يحيل المتصفح إلى ممف 
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واإلطار األول يحيل المتصفح إلى أربعة إطارات في حال توفرىا وفق . فيديو فيو تصريحات المتحدث
: الشكل التالي

 

 

 Storyboardقالب لوحة التصميم  (3)الشكل رقم 

 

 Section Techniqueنمط المقاطع  (2

يناسب األخبار المركبة والمعمقة والقصص الخبرية ويقوم عمى تقسيم الخبر إلى مقاطع والتعامل مع 
كل مقطع عمى أنو خبر مستقل لو مقدمة وجسم وخاتمة ويتم تقسيم الخبر إلى مقاطع وفقًا لترتيب وقوع 

وفي بعض القصص الخبرية الشاممة نجد لكل مقطع عنوان فقرة . األحداث أو وفقًا لمتطور الزمني لمحدث
بحيث تتكون القصة من مجموعة من المقاطع الخبرية التي تشكل بمجموعيا قصة خبرية واحدة وال 

 الصفحة الرئٌسٌة 

 ًالعنوان الرئٌس 

 ًالعنوان الفرع 

  بؤرة تركٌز المادة
 الخبرٌة

 

 ملفات صوت 

 ملفات فٌدٌو 

 عناصر جرافٌكٌة 

خلفٌات - 

 الحدث

جدولة - 

زمنٌة 

لتطورات 

 الحدث

معلومات -

 خلفٌة

جدولة -

زمنٌة 

لتطورات 

 الحدث

روابط - 

لقصص 

خبرٌة أخرى 

متصلة 

 بالموضوع

روابط - 

لمصادر 

 أخرى

شرٌط - 

طولً أو 

عرضً 

لتقدٌم المعالم 

الشخصٌة 

لصناع 

 الحدث

رجع - 

الصدى 

والتفاعل 

 مع القراء
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نما يجري في البداية اإلشارة إلى موضوع المقاطع بعامتيا وىذا الفرق بين قالب  تجمعيا مقدمة واحدة وا 
ويعتبر ىذا القالب أكثر القوالب قربًا من القالب غير الطولي . المقاطع وقالب الكتل الرئيسية

Nonlinear  المعتمد عمى وجود وصالتHyperlinks ويفيد ىذا القالب . في الصحافة اإللكترونية
. في تعادل أىمية المادة المنشورة في كل مقطع

 

المقطع الثالث المقطع الثاني المقطع األول 

 

 

 

 

 

 

المقطع السادس المقطع الخامس المقطع الرابع 

 

 

 

 

 Section Techniqueقالب المقاطع  (4)الشكل رقم 

 مقدمة

 جسم

 خاتمة

 مقدمة

 جسم

 خاتمة

 مقدمة

 جسم

 خاتمة

 مقدمة

 

 جسم

 

 خاتمة

 مقدمة

 جسم

 خاتمة

 مقدمة

 جسم

 خاتمة
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 Hourglass Structureقالب الساعة الرممية  (3

ىو شكل معدل من قالب اليرم المقموب ويبدأ ىذا القالب بيرم مقموب بحيث يقدم أىم زوايا 
الحدث وأىم المعمومات ثم وبعد عدة فقرات يغير من طريقة العرض ويتحول ليصبح سردًا يروي األحداث 
حسب تسمسميا الزمني ويتطمب ىذا القالب فقرة واضحة في االنتقال من اليرم المقموب إلى اليرم المعتدل 

. السردي

وتقول عنو ليمى عبد المجيد ومحمود عمم الدين إنو قالب ىجين يساعد في بناء قصة خبرية 
مستفيدًا من مزايا التكنولوجيا الحديثة في حين يظير متحفظًا ببعض تأثير قالب اليرم المقموب ويرجع 

 ربما Fileاستخدام ىذا القالب إلى الكمبيوتر المحمول حيث يقوم الصحفيون بوضع المعمومات في ممف 
وفق الترتيب الزمني الذي يأخذ شكل اليرم المعتدل ثم يقومون بوضع أىم المعمومات كمقدمة ليذه القصة 

 ويتكون ىذا النمط من مقدمة ممخصة ثم معمومات خمفية عن الحدث .في نمط يأخذ قالب اليرم المقموب
. ثم عرض أىم وجيات نظر أطراف الحدث ثم عرض زمني متتالي لألحداث الفرعية في الخبر
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  Hourglass Structureقالب الساعة الرممية  (5)الشكل رقم 

  

 أهم زواٌا الحدث

 أهم المعلومات

 معلومات

 خلفٌة

 تفاصٌل

 ٌجري عرضها

 بتتابع زمنً متتالً

:هرم معتدل  

فقرة انتقالٌة واضحة 

لالنتقال من الهرم 

المقلوب إلى الهرم 

 المعتدل السردي

قمة هرم مقلوب: مقدمة  
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  The List Techniqueنمط القائمة (4

يعتبر ىذا القالب شكاًل جديدًا من أشكال تقديم التفاصيل والمعمومات ذات األىمية المتساوية 
حيث يقول حسني نصر إنو يفيد في تحرير األخبار عندما يكون لدى المحرر عدة نقاط ميمة يجب 

تأكيدىا ويقوم عمى وضع معمومات الخبر في شكل قوائم داخل الخبر أو في خاتمتو ويمكن استخدامو في 
 .األخبار التي تتعمق بدراسات ونتائج بحوث البرامج الحكومية والتقارير االقتصادية

 

 

 List Techniqueنمط القائمة  (6)الشكل رقم 

 

  

مقدمة إشارة 
لموضوع الخبر

نتائج )تفاصٌل 
(معلومات–دراسة 

نتائج )تفاصٌل 
(معلومات–دراسة 

نتائج )تفاصٌل 
(معلومات–دراسة 

نتائج )تفاصٌل 
(معلومات–دراسة 

نتائج )تفاصٌل 
(معلومات–دراسة 
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 Circle Techniqueنمط الدائرة  (5

يتم تحرير الخبر في شكل دائرة النقطة الرئيسية فييا ىي االستيالل وكل النقاط المساندة يجب 
أن تعود إلى النقطة المركزية في االستيالل وىو عمى عكس اليرم المقموب الذي ترتب فيو الوقائع حسب 
تدني درجة األىمية ففي النمط الدائري كل جزء من الخبر متساٍو في األىمية وقد ترجع الخاتمة إلى نقطة 

ن أفضل الموضوعات تمك التي تصنع دوائر والمقصود بكممة . االستيالل الموضوع الذي يبدأ " دوائر"وا 
بمقدمة منطقية معينة ثم يعود إلييا مرة أخرى في النياية، فالمشيد يبدأ ثم تتابع األحداث إلى أن يتم شرح 

. المغزى األخالقي لممقدمة ولكن في النياية

 

 

 

 

 

 Circle Techniqueنمط الدائرة  (7)الشكل رقم 

 استهالل

  واقعة–حدث 

 

 تفاصيل تدعم األحداث والوقائع

 

 تفاصيل تدعم األحداث والوقائع

 

 تفاصيل تدعم األحداث والوقائع

 

 تفاصيل تدعم األحداث والوقائع

 

 تفاصيل تدعم األحداث والوقائع

 

 تفاصيل تدعم األحداث والوقائع

 خاتمة

 تقدم شرح المقدمة
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 Champagne Glass Structureنمط الكأس  (6

 يتكون ىذا النمط من ىرم مقموب في المقدمة ثم يميو ترتيب زمني حتى ينتيي بمعمومات ميمة 
يكون ليا صمة عادة بالمقدمة وىذا القالب يسمح لمكاتب أن يتبع معمومات ميمة تربط الخاتمة بالمقدمة 

. وتسمى ىذه التقنية أحيانًا النياية الدائرية ألنيا تحاول أن تجذب القارئ إلى البداية من خالل النياية
ويكمن الفرق بين قالب الكأس واليرم المقموب أن اليرم المقموب ال يتطمب نياية ولكن الصحفيين الذين 

يستخدمون قالب الكأس في كتاباتيم الصحفية يحاولون أن يحتفظوا بالقارئ خالل القصة التي يعرضونيا 
حتى نيايتيا ويرى كثيرون أن ىذا القالب يصمح لممجالت ولمقراء غير المتعجمين الذين يتوقع منيم أن 

ىو العمود الفقري لميرم المقموب فيو يحيل المادة المقموبة إلى ونمط الكأس . يقرؤوا القصة حتى نيايتيا
الروائية أو لمتتابع الزمني وبذلك يعطي لمموضوع شكل زجاجة النبيذ وتتوالى بعد ذلك التطورات بالشكل 

 .القصصي المعروف من البداية وحتى النياية
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 نمط الكأس أو اإلبريق الزجاجي (8)الشكل رقم 

 قمة الهرم المقلوب

أهم معلومة-   

أبرز واقعة-   

أهم حدث-   

 سرد تفاصيل -

 تقديم وصف لألحداث -

 جسم الهرم المقلوب

 معلومات مهمة لها عالقة بالمقدمة

 تفسير الواقعة

نهاية ذات أهمية 

كبيرة بالنسبة 

 للخبر
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يبدأ باستيالل حول شخص أو مشيد أو حادثة وتقوم فكرتو عمى االنتقال من الخاص إلى العام 
بدءًا بشخص أو مكان أو حدث يوضح النقطة الرئيسية في الخبر من منطمق أن ىذا الشخص ىو واحد 

من كثيرين تأثروا بالقضية التي تعبر عنيا الفقرة الجوىرية واالستيالل قد يكون وصفيًا أو سرديًا أو 
حكائيًا ويتبع ذلك فقرة مركزية توضح مغزى الخبر ثم يرتب جسم الخبر حسب وجيات نظر مختمفة أو 

تفصيالت تتعمق بمحور الخبر وتكون الخاتمة دائرية يستخدم فييا نص أو حكاية طريفة تتعمق بالشخص 
. الذي ذكر في االستيالل

 

 

 

 

 

 

 Wall Street Techniqueنمط وول ستريت جورنال  (9)الشكل رقم 

 

استهالل وصفي أو سردي

حدث–شخص –مكان 

يوضح النقطة الرئيسية

وجهات نظر مختلفة

تفصيالت تتعلق بمحور 
الخبر

وجهات نظر مختلفة

تفصيالت تتعلق بمحور 
الخبر

وجهات نظر مختلفة

تفصيالت تتعلق بمحور 
الخبر

فقرة مركزية

مغزى الخبر

(العودة للمقدمة)خاتمة دائرٌة   

 تفاصٌل أو معلومات حول نفس

  الحدث– الشخص –المكان 

 

 Wall Street Techniqueنمط وول ستريت جورنال  (7

-163-



 

 

 Key Subject Blocksنموذج الكتل الرئيسية  (8

يقوم الصحفي الذي يستخدم ىذا النمط بتقسيم موضوعو إلى أفكار رئيسية، ثم يقوم بجذب انتباه 
القارئ بممخص يتناول نقاط الموضوع، ثم يبدأ في تناول ىذه األفكار واحدة بواحدة، بحيث تمثل كل فكرة 

والصحفي ىنا لن يقوم بكتابة عناوين . كتمة مستقمة في النص الصحفي كما في طريقة العناوين الفرعية
. فرعية، ولكنيا ستكون ماثمة في ذىنو لتنظيم تدفق القصة وخصوصًا إذا كانت القصة الخبرية طويمة

وباستخدام أسموب الكتل يرفع الصحفي عن كاىمو مسؤولية ترتيب المعمومات حسب األىمية ألن كل كتمة 
ومن . تمثل موضوعًا ميمًا كاألخرى، وكل ما يحتاجو الصحفي ىو ربط ىذه الكتمة بعبارات انتقالية

الكممات المكررة أو األفكار : الروابط التي يمكن استخداميا لمربط بين ىذه الكتل جممة من الحمول أىميا
والمفاىيم وظروف الحال والكممات التي تدل عمى الوقت والمكان، مثل بعد منتصف الميل أو في الساعة 

. الثالثة والربع وفي وسط المدينة وغيرىا

 

 

 Key Subject Blocksنموذج الكتل الرئيسية  (10)الشكل رقم 

  

مقدمة ملخصة 
لجميع نقاط الخبر

واقعة أو حدث 
مستقل

واقعة أو حدث 
مستقل

واقعة أو حدث 
مستقل

واقعة أو حدث 
مستقل

واقعة أو حدث 
مستقل

واقعة أو حدث 
مستقل
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 The Diamond Techniqueقالب الماسة  (9

ىذا القالب عبارة عن ىرمين أعالىما معتدل وأسفميما مقموب، ويتقاطع مع ىذين اليرمين ثالثة 
مستطيالت أو كتل تمثل الكتمة األولى، وىي رأس اليرم المعتدل المقدمة، أما الكتمة الثانية وتشمل باقي 

. اليرم المعتدل وغالبية القسم األعمى من اليرم المقموب، ثم الكتمة الثالثة وتشمل نياية اليرم المقموب
والمقدمة في ىذا القالب مقدمة سردية في الغالب وتبدأ بقصة صغيرة تركز عمى فرد أو مؤسسة كمثال أو 

نموذج، بحيث تعكس تجربتيا القصة األكبر وتقود المقدمة إلى جوىر القضية أو المشكمة، وغالبًا ما 
تنتيي المقدمة بجممة تربطيا بالمشكمة أو القصة األكبر التي تحتل جسم الموضوع، وىي تقدم في الغالب 

حصائيات . وجيًا إنسانيًا لمقصة أما الجسم فيشتمل عمى القصة الكبرى التي تحتوي بدورىا عمى حقائق وا 
وتحميل ويمكن أن يشتمل عمى قصص صغيرة أكثر كأمثمة وعمى المعمومات الخمفية ويجري مناقشتيا في 

وتأتي الخاتمة لتعيد القارئ مرة أخرى إلى . نظام تنازلي من األىمية في إطار جزء من اليرم المقموب
المقدمة حيث تنتيي باإلشارة إلى الشخص أو المؤسسة الذين تم تناوليما في المقدمة فيما يشبو النياية 
الدائرية في قالب الكأس حيث قد تنقل عن ىذا الشخص اقتباسًا أو تعميقًا يترك تأثيرًا أو انطباعًا أخيرًا 

. عمى القارئ

ويتميز ىذا القالب بوجود مقدمة سردية وغالبًا ما تكون حالة نادرة أو صورة شخصية تؤدي إلى 
الفقرة الجوىرية وىي الفقرة التي تبرز عندىا النقطة األساسية في الموضوع يمييا الفقرة الميمة التي يطمق 

وتحتل الفقرة الجوىرية أسفل اليرم . عمييا فقرة األىمية، التي تضع النقطة الجوىرية ضمن سياقيا العام
. المعتدل بينما تحتل الفقرة الميمة قمة اليرم المقموب

تؤديان إلى اليرم المقموب  (الجوىرية والميمة)ويقول ليونارد راي تيل ورون تايمور إن الفقرتين 
القديم حيث يتم فيو بحث ومناقشة المصادر والخمفيات وثيقة الصمة بالموضوع ولكن بشكل تنازلي من 

. حيث ترتيب األىمية
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 قالب الماسة (11)الشكل رقم 

 

 

  

 مقدمة سردٌة

 قصة مسلٌة

 صورة شخصٌة

 أسفل الهرم المعتدل

 الفقرة الجوهرٌة

 

 أعلى الهرم المقلوب

 الفقرة المهمة

 أسفل الهرم المقلوب

خاتمة تحتوي تصرٌح أو تعلٌق 

للشخصٌة التً تم الحدٌث عنها فً 

 المقدمة

 أو معلومات عن الشخصٌة

 

 

(1)مستطٌل   

 أعلى الهرم المعتدل

(2)مستطٌل   

 (فقرة جوهرٌة)قاعدة الهرم المعتدل  -1
 

(فقرة مهمة)قاعدة الهرم المقلوب - 2  

 

(3)مستطٌل   

 أسفل الهرم المقلوب
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 خالصة

تشكل القوالب الفنية الطرق واألساليب البنائية التي يجري عمى أساسيا تركيب وتوزيع مكونات الفن 
ويجري تقسيم قوالب بناء الفنون التحريرية إلى قوالب تقميدية وأخرى حديثة وأىم قوالب البناء . التحريري

الفني التقميدية عمى اإلطالق قالب اليرم المقموب الذي مازال يحافظ عمى مكانتو رغم استخدامو منذ قرون 
أما قوالب البناء الحديثة فظيرت نتيجة عوامل عدة وأىم ىذه القوالب . عدة وكذلك قالب اليرم المعتدل

قالب لوحة التصميم ونمط المقاطع وقالب الساعة الرممية وقالب القائمة ونمط الدائرة ونمط الكأس ونمط 
. وول ستريت جورنال ونموذج الكتل الرئيسية وقالب الماسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمارين

نموذج سؤال  

 :يعتمد قالب الهرم المقموب عمى ترتيب األحداث داخل الفن التحريري

A. من األحدث إلى األقدم 
B. من األكثر أىمية إلى األقل أىمية 
C. من نقطة محددة والعودة إلى النقطة ذاتيا 
D. االبتداء بحالة معينة وتعميميا 

 
 Cاإلجابة الصحيحة 
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 العاشرةالتعميمية الوحدة 

 المحرر اإلعالمي ودوره في العممية التحريرية

 
 :األىداف التعميمية

 :بعد دراسة ىذه الوحدة يجب أن يكون الدارس قادرًا عمى أن

 .يعّرف المحرر اإلعالمي ويمم بأىم طرق تأىيمو (1
 

 .يعرف إشكالية تسمية المحرر اإلعالمي (2
 

 .يعرف ميام المحرر الصحفي ودوره في الحفاظ عمى الصحيفة المطبوعة (3
 

 .يدرك عمل المحرر اإلذاعي وتأثير مميزات اإلذاعة في عممو (4
 

 .يمم بعمل المحرر التمفزيوني وتأثير مميزات التمفزيون في أداء عممو (5
 

 .يعرف ميام المحرر اإللكتروني وتأثير مميزات اإلعالم اإللكتروني في أداء عممو (6
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  :العناصر

 

 .المحرر اإلعالمي وطرق تأىيمو (1
 

 .تسميات متعددة.. المحرر اإلعالمي (2
 

 .ميامو ودوره.. المحرر الصحفي (3
 

 .المحرر اإلذاعي وتأثير مميزات اإلذاعة في عممو (4
 

 .المحرر التمفزيوني وتأثير مميزات التمفزيون في أداء عممو (5
 

 .المحرر اإللكتروني وتأثير مميزات اإلعالم اإللكتروني في أداء عممو (6
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المحرر اإلعالمي ودوره في العممية التحريرية 

 

: مقدمة

ن من  تتبدى أىمية عمل القائم باالتصال من خالل الميمة التي يقوم بيا فيو يشكل أىم مكوِّ
وقد شيدت مسيرة . مكونات العممية االتصالية؛ كونو حامل الفكر اإلعالمي ومنتجو ومقدمو لمجميور

عمل القائم باالتصال عبر التاريخ جدليات كبيرة اختمفت حوليا اآلراء، وكان أىميا جدلية اعتبار 
الصحافة عمم أم فن وبالتالي ىل يجب البحث عن اإلعالمي الفنان بالفطرة أم تأىيل األكاديمي بتزويده 

وعندما نتحدث عن وسائل اإلعالم فإننا نعني في جزء من مكوناتيا التحرير .. بالعموم المكتسبة؟
اإلعالمي، فيو يخضع أيضًا ليذه اإلشكالية، فيعتقد البعض من ممارسي اإلعالم أن التحرير اإلعالمي 

، وىؤالء يرفضون - حسب تعبيرىم- يكون نتاج صحفي موىوب يولد في يده القمم وفي رأسو الفكرة
نما تركو لمطمق حرية اإلبداع الفكري، فكل قانون ىو قيد لإلبداع  إخضاع الفنون التحريرية ألي قانون، وا 

بينما نجد عمى النقيض من يقول إن التحرير اإلعالمي نتاج عممي يخضع .. يحد من ظيوره حسب رأييم
لقوانين عممية شأنو شأن العموم األخرى، ألنو ينأى بنفسو عن الكتابة األدبية، وغدا لو قوانينو ومحدداتو 
التي يجب عمى أي ممن يريد العمل فيو أن يسعى لتحصيل عموم اإلعالم، والسيما المعارف والميارات 

. واألساسيات التي يتم اكتسابيا بالتعمم والدراسة والتدريب

 

: المحرر اإلعالمي وطرق تأىيمو

إن كل ذكاء بحاجة إلى من يتعيده وحتى لو سممنا بأن االستعدادات الطبيعية ىي مفتاح " 
النجاح، فيجميع ميادين النشاط اإلنساني، إال أن ىذه االستعدادات ال تكفي أبدًا فيي بحاجة إلى أن تنمو 

ويؤكد بوليتزر  Joseph Pulitzerىذا ما يقولو الصحفي الشيير جوزيف بوليتزر". بالعمم والتجربة
نشاء جوائز سنوية  الذي أوصى، عند وفاتو، بمميونين ونصف مميون دوالر، لتأسيس مدرسة صحافة، وا 

 وىي من أىم الجوائز العالمية الصحفية حتى اآلن، أن باسمو ألحسن إنتاج، في مجال الصحافة واألدب
ال يكفي أن : "ويضيف. يتعممون مينتيم عمى حساب الجميورالصحفيين الذين لم يتم تأىمييم عمميًا 
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". يكون صحفي اللد متعممًا، تعميمًا جامعيًا عامًا، بل ال بد من إعداده، لمينتو الجديدة، إعدادًا خاصاً 
كمما : "عمى الذين يدعون أن الصحافة، في ذاتيا، ليست مادة، يمكن تدريسيا، بأنو Pulitzer ويجيب

ن المدرسة . قطع المعترضون بأن ىناك أشياء ال يمكن تدريسيا برىنوا عمى ضرورة ما يمكن تدريسو وا 
ن كنا نحكم عمى قيمة التعميم، من قدرتو عمى إخراج صفات عقمية من العدم، فإنو ال . تكمِّل، وال توِجد وا 

يكون أمام معاىد التعميم، من رياض األطفال إلى الجامعة وفي مختمف االختصاصات، إاّل أن تلمق 
 أن الصحافة أكثر المين حاجة إلى Pulitzerال بل يرى ". أبوابيا، فيتعطل جميع المشتلمين بالتعميم

أوسع المعارف، وأعمقيا، ويسأل ىل يصح أن تُترك ىذه المينة، ذات المسؤوليات الكبيرة، ُتمارس دون 
وطبعًا ينطمق من الميام التي ..". أي تأىيل منتظم بحيث يتعمم الصحفي مينتو عمى حساب الجميور؟

تقوم بيا وسائل االتصال في المجتمعات الحديثة، حيث تؤكد بعض الدراسات أنيا ىي من تربي اليوم 
الجيل الجديد وفي ظل اإلعالم الجديد فإنيا ىي التي تحقق التواصل وتتحكم بطرق التفكير البشري 

واالجتماعي، حيث أشارت دراسات أجريت عمى مستخدمي اإلنترنت في اليابان أنيا تزيد عزلة الشباب 
. االجتماعية ألنيا تأسرىم أمام شاشات الكمبيوتر

وقد ظير تيار في مجال تدريس فنون اإلعالم يقول إن التأىيل اإلعالمي يجب أن يكون في 
عمل رئيسًا - Tom Hopkinsonالمرحمة ما فوق الجامعية ومن أصحاب ىذا الرأي توم ىوبكنيسون 

، وأصبح فيما بعد، مديرًا لمركز الدراسات 1950 إلى 1940، من Picture postلتحرير صحيفة 
الذي يقول إن الصحافة من المين الفكرية الحرة من حيث أن - الصحفية، في جامعة كارديف البريطانية

العمل فييا ال يقتصر عمى لون واحد من األلوان المتعددة لممعرفة، بل ىي مينة مفتوحة تحتاج ثقافة ذوي 
. المين األخرى حيث يمكن أن يكون ىناك طبيب صحفي وجلرافي صحفي ولكن العكس ال يصح أبداً 

ويمكن القول إن التطور العممي والتقني لمختمف المجاالت الحياتية، والسيما المجال اإلعالمي، 
وتأثيرات تمك التطورات في العممية اإلعالمية وتسارع وتسابق الوسائل فيما بينيا في منافسة محمومة 
ينتصر فييا األكثر إمكانيات واألفضل تأىياًل، غدا التأىيل العممي ضرورة ممحة والسيما في مجال 

التحرير اإلعالمي؛ فالمنافسة الشديدة في معركة البقاء التي تخوضيا وسائل اإلعالم فيما بينيا تحتم 
ضرورة تطور الفنون التحريرية، وتكيفيا وتحورىا لتتالءم مع اإلمكانات الجديدة المتليرة وغير الثابتة في 

ظل االنتشار الواسع والسريع لوسائل االتصال الحديثة، التي تفرض إيقاعيا وقوانينيا عمى مختمف العممية 
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وعمى المحرر الصحفي الذي يتوافر لديو االستعداد أن يمتمك أدوات مينتو المتطورة، ليستطيع . االتصالية
. المحافظة عمى مكانة وسيمتو وبقائيا وحفظيا من االندثار

 

: تسميات متعددة.. المحرر اإلعالمي

تتعدد تسميات القائم باالتصال في المؤسسات اإلعالمية المختمفة، وىذا التعدد ينبع من تعدد 
عالم مسموع وأخيرًا الصحافة اإللكترونية، فنجد  عالم مرئي وا  الوسائل نفسيا بين صحف مطبوعة وا 
المحرر الصحفي والمحرر التمفزيوني والمحرر اإلذاعي والمحرر اإللكتروني، وكذلك تتعدد التسميات 

وتحقيقًا لموضوح في المفاىيم كان . داخل الوسيمة الواحدة باختالف الميمة التي يقوم بيا القائم باالتصال
ومنعًا لحدوث أي التباس في .. البد من تقديم توضيح يبين أىمية ودور كل منيم في العممية االتصالية
حيث تطرح أدبيات اإلعالم .. المعنى يتوجب وباختصار شديد توضيح الفرق بين التسميات المختمفة

ويمكن أن . تسميات متعددة، وتشيد التسميات حالة من الخمط في الملة العربية واتفاقًا بالملة اإلنجميزية
نشاىد في الدراسات اإلعالمية تعميمًا يضم الجميع تحت مسمى واحد ىو القائم باالتصال 

Communicator ، وفي العممية التحريرية نجد أن تسميات مثل الصحفيJournalist  والمحرر
Editor  وجامع المعمومات ومعد التقاريرReporter  ،تمثل مفاىيم واضحة المعنى في الملة اإلنجميزية

إال أن عممية تعريب ىذه المفاىيم أوجدت حالة من الخمط، وذلك نتيجة عدم وجود فواصل واضحة في 
. اإلعالم العربي بين مختمف الميام، ما سبب حالة من التداخل بين مختمف التسميات

الشخص الذي يعمل في أي وسيمة إعالم بالملة اإلنجميزية يعني  Journalistفمصطمح 
جماىيري، سواء أكانت مطبوعة أم مرئية أم مسموعة أم صحافة إلكترونية، وعمى المستوى اإلداري فإن 

نقابة الصحفيين تضم عادة كل اإلعالميين العاممين في وسائل اإلعالم المختمفة، كما ىو الحال في 
اتحاد الصحفيين في سورية، بحيث يطمق لقب صحفي عمى كل من يقوم بالحصول عمى المعمومات 

نتاجيا وعرضيا وتقديميا، فيي تسمية واسعة وغير محددة  وجمعيا وكتابة المادة اإلعالمية وتحريرىا وا 
 عمى المحرر الذي يعمل داخل الوسيمة اإلعالمية، وىو ما Editorويطمق تسمية . الحدود بشكل واضح

ويقوم المحرر بدور حارس البوابة، حيث . يميزه عن المراسل أو جامع المعمومات أو المخِبر أو المقِرر
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يعتبر الفمتر الذي يقدر قيمة المادة اإلعالمية وأىميتيا ومدى قابميتيا لمتقديم لمجميور، ويكتبيا أو يعيد 
. كتابتيا حسب السياسة التحريرية لموسيمة

 

: ميام المحرر اإلعالمي

يمثل العنصر البشري أساس العممية االتصالية، فالمرسل ىو صانع الرسالة اإلعالمية والمتمقي 
ويشّكل المحرر العنصر األساس في صناعة اإلعالم، فيو المسؤول في النياية . ىو ىدف تمك الرسالة

عن جمع المعمومات ومراجعتيا واستكماليا وصياغتيا ثم اختيار الصالح منيا بما يتناسب وسياسة 
وليس ىناك ميمة أشق وأصعب من ميمة اإلعالمي بالنسبة لمسؤوليتو، وما يترتب عمييا من .. وسيمتو

واجبات وما ينبلي أن يتمتع بو من كفاءات وقدرات وموىبة، ولذلك ينبلي أن يكون اإلعالمي واسع 
دراكاتو لمتطمباتو، فضاًل عن  الثقافة، وعمى جانب كبير من المباقة والذكاء ومعرفة نفسية الجميور وا 
تحميو بعقيدة راسخة وقمم بميغ يفرض عميو مخاطبة الجميور كل يوم بأسموب سيل ورشيق وجذاب 

 .ومشوق وميني ويناسب طيف المتمقين العريض والواسع

ويوكل لممحررين . ويقوم المحرر اإلعالمي بمجموعة من الميام تختمف في مدى دقتيا وأىميتيا
مكانياتيم وقدراتيم ثماني ميام ورغم تعدد ميام المحرر إال أن ىناك . تمك الميام بحسب خبرتيم وا 

:  يقوم بيا المحررون وفق ما يميرئيسية

تقييم المادة اإلعالمية والحكم عمى صالحيتيا لمنشر، سواء أكانت ىذه المادة أخبارًا أم تقاريرًا أم  (1
. تحقيقات أم حوارات أم مقاالت

تحرير وكتابة األخبار المركبة والتقارير والتحقيقات التي يشارك في جمع معموماتيا أكثر من محرر  (2
وتمثل ىذه الميمة أساس عمل المحرر في وسائل اإلعالم الكبرى . أو المستقاة من أكثر من مصدر

التي تعتمد عمى مصادر متعددة في الموضوع أو التقرير أو التحقيق الواحد، مثل المندوبين داخل 
 .الدولة والمراسمين في الخارج ووكاالت األنباء والخدمات اإلعالمية الخاصة واإلذاعات

تحسين المادة اإلعالمية من خالل جعل القصص والموضوعات المممة والطويمة أكثر جاذبية  (3
واختصارًا، إذ يستطيع المحرر تحويل القصة الرديئة إلى قصة جيدة ومقروءة اعتمادًا عمى قدرتو عمى 

بداع عناوين مشوقة ليا  .اإلبداع في ترتيب فقراتيا، واختيار الكممات المناسبة لمتعبير عن أحداثيا وا 
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تصحيح األخطاء الملوية واألسموبية، وتشمل األخطاء في القواعد النحوية واإلمالء وتراكيب الجمل  (4
 .التي يقع فييا الصحفيون الذين قاموا بجمع المعمومات

تصحيح األخطاء الخاصة بالحقائق، والربط بين األخبار والموضوعات المختمفة، فالمحرر جامع  (5
المعمومات ييتم بالمعمومات التي جمعيا فقط، وبالتالي يكون عمى المحرر وضع ىذه المعمومات في 

 .سياق األخبار والموضوعات التي تقدميا وسيمة اإلعالم بشكل عام

التأكد من خمو المادة التي يقوم بتحريرىا مما قد يمثل جريمة نشر كالقذف والسب، إذ يمثل المحرر  (6
 .خط الدفاع األخير الذي يجب أن يجنب وسيمتو مشكالت قانونية كثيرة قد يترتب عمييا خسائر مالية

 .الحفاظ عمى شخصية وسيمتو وتنفيذ سياستيا التحريرية وحماية سمعتيا (7

كتابة العناوين المعبرة بصدق عن مادتو التحريرية، والقادرة عمى جذب انتباه القارئ، وتمثل ميارة  (8
المحرر في كتابة العنوان الجيد، وسرعة التوصل إليو في وقت قصير، محكًا رئيسيًا من محكات 

 .الحكم عمى كفاءتو
 

 :ميامو ودوره في استمرارية الصحيفة المطبوعة.. المحرر الصحفي

المحرر الصحفي ىو المسؤول عن المنتج النيائي لمعممية اإلعالمية، فيو الذي يتخذ القرارات 
التي تحدد السياسة التحريرية لمصحيفة وبموجبيا يتم صنع المادة اإلعالمية، وعمى أكتافو تقوم الصحيفة، 

وبو تنيض أو تتقيقر حسب مؤشرات توزيعيا، وعمى كاىل المحرر الصحفي أيضًا يقع عبء إيجاد 
الحمول التحريرية التي تحافظ عمى بقاء وسيمتو من االندثار في ظل منافسة ال ترحم من الصحف األخرى 
ووسائل اإلعالم بشكل عام، وعمى المحرر الصحفي أن يتقن أداء عممو الذي يجعمو يحافظ عمى جميوره 

ويمنعو من التحول إلى غيره من الصحف المطبوعة، أو إلى وسائل اإلعالم اإللكترونية، حيث تشير 
الدراسات التي تناولت جميور وسائل اإلعالم إلى أن الصحافة المطبوعة باقية رغم المنافسة، إال أنيا 

ولتحافظ الصحافة المطبوعة عمى مكانتيا . تخسر جميورىا الذي يتحول إلى وسائل اإلعالم اإللكترونية
وتقول بيج .. البد من تجويد مادتيا وتحسينيا، وذلك يتم عبر تحسين أداء المحرر الصحفي التحريري

 إن الحل األمثل لمواجية منافسة وسائل اإلعالم اإللكترونية لمصحافة Peg Finucaneفينوكان 
. المطبوعة يكون من خالل كتابة وتحرير جيدين، يقوم فييما محرر جيد لموصول إلى صحافة جيدة

والصحفي الجيد يعمل في كل الظروف، فقد تتلير أساليب التواصل من خالل طرح وسائل اإلعالم 
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اإللكترونية طرقًا جديدة في تواصميا مع جميورىا، إال أن المحرر الصحفي الجيد يبقى أساس العممية 
ظيار مرونة وقابمية لمتليير ليتناسب مع أية بيئة  االتصالية، والمطموب من الصحفيين امتالك الميارات وا 

. اتصالية، وليس فقط إظيار الدىشة حيال التطورات التي تشيدىا الساحة االتصالية

وجود المحرر المؤىل والقادر عمى اختيار األفكار الجيدة وصياغتيا بأسموب جيد أيضًا يحفظ إن 
إن : "Jon Franklinمكانة الصحيفة المطبوعة ودورىا في المجتمع، وبيذا الصدد يقول جون فرانكمين 

حداث بيئة New Mediaمنافسة وسائل اإلعالم الجديد   تقوم عمى استفادتيا من التطورات التقنية وا 
اتصال جديدة تناسب ظروف المتمقي، وعمى الصحافة المطبوعة أن تعيد ترتيب أوراقيا، وتتكيف مع تمك 

المحرر الصحفي الجيد الذي التليرات لتحافظ عمى مكانة الثقافة اإلعالمية المطبوعة، وىذا يعتمد عمى 
يكتب مادة إعالمية واضحة المعالم، وذات معنى محدد، والمحرر الجيد أيضًا يعرف تمامًا ما الذي يريد 
أن يقولو، وىذا ىو المبدأ األساسي ألية مادة إعالمية ناجحة تريد أن تحقق التوازن لمصحيفة المطبوعة، 

لذا فإنو ال بد أن يكون لدى المحرر شيئًا يقولو يختمف عن الملة والصياغات والموضوعات واألفكار 
القديمة التي كانت الصحافة المطبوعة تقدميا في القرن العشرين، وعميو أن يعرف ما ىذا الشيء، ويجب 
أن يتحرك باتجاىو بشكل مباشر وبخط مستقيم، أي أن يكون مممًا بكل اإلمكانيات واألدوات التي يمكن 
أن يستفيد منيا، والسيما التقنية الحديثة التي تطور عممو وتفتح الطريق أمامو لمواكبة التطورات التي 
تطرحيا وسائل اإلعالم الجديد، من خالل إجادة الملة الجديدة في الكتابة والتلييرات في المضمون 

. والشكل

تقانو لمميارات التقنية، لذا فإن عميو أن  وعمى المحرر الصحفي رفع مستوى قدراتو التحريرية وا 
يطّور من صيغ كتابتو وأساليبو في حدود إمكانيات الصحيفة المطبوعة، والحفاظ عمى أساسيات العمل 
التحريري الصحفي، فالتطور ال يعني أبدًا أن عمى المحرر الصحفي أن ييبط بمستوى مادتو أو أن يقمل 

 إن عمى المحرر الصحفي أن يتعمم كيف يتطور Peg Finucaneوتقول بيج فينوكان . من قيمتيا
بسرعة في ظل التسارع التقني الذي فرضتو وسائل اإلعالم الجديدة، والتي غيرت شكل وأسموب طرح 
المادة اإلعالمية، وعميو أن يواكب أحدث االبتكارات في مجال اإلعالم بالتزامن مع االحتفاظ بأفضل 

وكذلك فإن المحرر الصحفي في العصر الرقمي مطالب . المكتسبات القديمة من ثقافة التحرير التقميدية
وتقول .. بأن يتسمح بالميارات التقنية ويواكب تطورات وسائل اإلعالم ليبقى عمى تواصل مع التكنولوجيا

 عمى المحرر الصحفي أن يقرأ الكتب التي تختص بتكنولوجيا Katherine Fultonكاترين فولتون 
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المعمومات، وكذلك عميو إتقان برامج التصميم والتصوير، وأن يقتني قاموس كممات يشرح الكممات الفنية 
التكنولوجية، وكذلك يجب عمى الصحفي أن يستوعب التقنيات التكنولوجية مثل الوسائط اإلعالمية الفائقة 

Hypermedia . ولتمكين المحرر الصحفي من التطور التقني ولتقديم المعمومات التقنية لو ليستطيع
مواكبة التطور في المجال اإلعالمي قامت جامعة كولومبيا بإنشاء مركز دراسات تحت مسمى 

Freedom Forum Media  يقدم خدماتو لمصحفيين، في شرح التقنيات اإلعالمية الحديثة من خالل
اإلصدارات والنشرات والدوريات التي يصدرىا، وكذلك فإن المركز يضم معماًل تقنيًا إعالميًا يستطيع من 

وقد فرضت . خاللو الصحفي إتباع دورات تأىيل عالية المستوى لشرح كل التقنيات اإلعالمية الجديدة
التلييرات في البيئة اإلعالمية الجديدة وطبيعة التطورات التقنية في مجال اإلعالم حقيقة تزايد الحاجة في 
المستقبل إلى محررين صحفيين ذوي مواصفات خاصة لنقل وتحرير األخبار في العالم، أكثر مما كانت 
ىذه الحاجة في الماضي، وبالتالي فإن المؤىالت المطموب توافرىا في أولئك الذين يدخمون في مجال 

ن مسألة التطوير والتحسين في نوعية الجياز التحريري  العمل الصحفي ستتزايد تمامًا عما كانت عميو، وا 
في الصحافة ستستمر كونيا ضرورة عمل، حيث أن الصحافة الكفء والقادرة والمسؤولة ىي الصحافة 

التي تستطيع مواكبة التطورات التكنولوجية، واستيعاب ما يؤمن ليا االستمرارية والتطور ومواكبة متطمبات 
وقد فرض النوع الجديد من الميديا عمى المحرر الصحفي أن يتمتع بمميزات تؤىمو لمعمل في . العصر

العديد من وسائل اإلعالم مثل اإلذاعة والتمفزيون والصحافة اإللكترونية، وعمى ىذا األساس يقوم مركز 
بإعداد جيل  Columbia Universityالتابع لجامعة كولومبيا  Chicagoتعميم اإلعالم في شيكاغو 

. جديد من الصحفيين الذين يتمتعون بمميزات تؤىميم العمل في جميع األوساط اإلعالمية

ن األساس في العممية اإلعالمية ىو المنَتج اإلعالمي، أي المادة التي يتم تقديميا لممتمقي عبر  وا 
وكي تستطيع الصحافة المطبوعة االحتفاظ بمكانتيا عمييا أن تجود وتنافس . فنون وأنواع صحفية مختمفة

.. إن المضمون ىو الممك Mark Deuzeمن خالل المضمون الصحفي، حيث يقول مارك دويز 
ويعتبر المضمون العامل المؤثر والميم والفاعل في تحديد موقع الصحيفة المطبوعة بين وسائل اإلعالم 
األخرى، فالمضمون يقوم بوضع األجندة العامة لموسيمة اإلعالمية، والمضمون ىو الذي يحدد الطريقة 

والصحفيون ىم المسؤولون عن مضمون اإلعالم، وبناء عميو فإن . التي نتصور بيا العالم من حولنا
الصحفيين يؤثرون في منح الصحيفة المطبوعة تميزىا أو عدم أىميتيا لالستمرار في منافسة الوسائل 

. اإللكترونية، لذا فإن بقاء الصحيفة المطبوعة مرىون بأقالم صحفيييا
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فاألفكار وعمى المحرر الصحفي أن يكتب شيئًا لو مالمح جيدة، وأن يختار موضوعات جديدة؛ 
وكذلك عميو أن يقدم مادة مكتممة .. الجديدة تصنع المادة اإلعالمية الجيدة وتجمب الشيرة لمكاتب

 في كتابة المادة، كان ذلك أنسب لوضعيا في مكانيا أسرع وأميروكمما كان المحرر . وجاىزة لمنشر
ويجب أن يكتب بالطريقة التي يتحدث بيا، وكذلك أن يكون موجزًا ودقيقًا فيما يقول، وأال يؤثر . المناسب

عمى رئيس التحرير بالكممات الكبيرة أو الفضفاضة وال الجمل الطويمة، وأن يكتب بطريقة تعبر عن 
ويمكن لممحرر . المسؤولية، وأن تكون الكممات صحيحة من حيث السالمة الملوية وعالمات الترقيم

الصحفي أن يستخدم كتب األسموب وكتب المترادفات التي تكون عادة متوفرة في الصحف الكبرى، ليتعمم 
وعميو أال يعتمد عمى من يقوم بمراجعة . منيا الفرق بين الكممات التي كان يعتقد أنيا تحمل نفس المعنى

 .المادة ألنو ربما يفسدىا

جادتو الميارات لو تأثير كبير في جعل  ن امتالك الصحفي أدوات الكتابة اإلعالمية الجيدة وا  وا 
إن كتابة أية وثيقة بشكل سيء، سواء  Campanizz Janeالكتابة مؤثرة وفعالة، ويقول جان كامبينيز 

أكانت رسالة أم مذكرة أم بريد الكتروني أم تقرير من الممكن أن تصيب قارئيا بالممل والتشوش وعدم 
التفاعل معيا، فالكتابة المؤثرة أو الفعالة تمكِّن الصحفي من أن يصبح محترفًا ممتازًا يضيف قيمة 

حدى الطرق لتحقيق فعالية الكتابة تكون من .. لصحيفتو، وتساعده في أن يتقدم بسرعة أكبر في مينتو وا 
خالل فيم أساليب الملة األساسية، وباستخدام ىذه األساليب ستلدو الرسالة اإلعالمية أسيل عمى القارئ 

 .من حيث الفيم والتفسير

 أىم الخطوات التي يجب عمى المحرر الصحفي أن يتخذىا في Jack Hartوقد لّخص جاك ىارت 
: سبيل تقديمو مادة صحفية جيدة وذلك وفق ما يمي

  تركيز الصحفي عمى القضايا التي تمس حاجة القارئ، لذا فعميو بيذا الصدد تجيير كل االعتبارات
. واألساليب والتقاليد المقدسة لخدمة ىذا اليدف

 اىتمام الصحفي بتطوير الناحية الفكرية بشكل يومي وتقديم المضمون بأسموب محترم. 

 االىتمام بتحفيز القراء وتحريكيم بطريقة عاطفية. 

  إتباع الطرق غير التقميدية في الكتابة رغم أنيا تنطوي عمى المخاطر إال أنو يجب الميل بعيدًا عن
 .الطرق المشيورة
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  ضرورة امتالك الصحفي األدوات والمواصفات واإلمكانيات التي تدفع باتجاه قيامو بدوره بشكل
 .صحيح

  القاعدة النيائية لمكتابة أنو ال يوجد قاعدة لإلبداع فيجب إعمال الفكر في استنباط الطرق الصحيحة
 .واألساليب السميمة لتقديم الفكر الجديد

ويقوم الكاتب الصحفي بدور حاسم وميم جدًا في رفع مستوى الصحيفة، فكبار الكتَّاب 
ن استفادة الصحافة . والصحفيون المخضرمون يعتبرون أحد أىم نقاط القوة بالنسبة لمصحافة المطبوعة وا 

المطبوعة من خبرة ىؤالء مع إجراء بعض التكيفات التقنية عمى أساليب عمميم يحقق عامل قوة لمصحيفة 
إن المحررين الصحفيين لعبوا دورًا حاسمًا : "David Craigوبيذا الصدد يقول ديفيد كريج . المطبوعة

منذ زمن بعيد في إعطاء األىمية لصحفيم وحمايتيا من االندثار، وذلك من خالل عممية التحكم في 
جودة الصحف، ولكن بيئة عمميم قد تليرت بشكل جذري خالل السنوات الخمس والعشرين الماضية، فمن 
الناحية التقنية تم استبدال اآلالت الكاتبة بأجيزة الكمبيوتر، وكذلك تم تجديد صيلة الكتابة بحيث تحتوي 

ويواجو المحررون الصحفيون ضلوًطا بسبب التليرات التي تفرضيا التطورات . عمى عناصر لجذب القّراء
عمى طبيعة المضمون الذي يقومون بكتابتو والمطموب من كبار الصحفيين تقديم مادتيم بطريقة تناسب 
ظيار مرونة في التعامل مع تمك التقنيات الجديدة والتلييرات الكبيرة في بيئة  متطمبات العصر الرقمي وا 
العمل الصحفي، الستنباط أساليب جديدة تعطي لمصحافة المطبوعة قيمة جديدة وتحافظ عمى قرائيا 

 .وتحفظيا من االندثار

والمحرر الصحفي الجيد والمؤىل يعرف تمامًا كيف يكتب مادتو، وفي عصر المعمومات غدت 
طبيعة ونوعية وكم المعمومات في المادة الصحفية محددًا ميمًا من محددات جودة المنتج اإلعالمي، 

والمحرر المتمرس يعرف تمامًا ماذا يقدم لمقارئ وأي المعمومات يريد ألنو بنفس الوقت مطالب 
 إن عمى المحرر الجيد محاولة الحصول عمى Lisa Coffeyوبيذا الصدد تقول ليزا كوفي . باالختصار

أكبر قدر ممكن من المعمومات فيي تتيح لو إمكانية الخيارات بدل أن يكون مضطرًا لتقديم أجزاء ال 
 .يرغب بتقديميا فلزارة المعمومات تمنح المحرر الصحفي إمكانية الكتابة بشكل أكثر توازناً 
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يتألف الكادر البشري العامل في اإلذاعة من قسمين، األول منِتج المادة اإلعالمية ويشمل جميع 
اإلعالميين اإلذاعيين العاممين في المحطة اإلذاعية من مسؤولين ومحررين، يقومون بإنتاج المادة 

أما القسم الثاني فيم . اإلذاعية إعالميًا من حيث الكتابة والتحرير واإلخراج والتسجيل والمونتاج والتقديم
الفنيون الذين يكممون الدائرة بتوصيل الرسالة لممستمع عبر تقنيات فنية تختص بالبث وسالمتو وضبط 

إال أن عمميم غير إعالمي ألن ميمتيم تنحصر بإيصال الرسالة اإلذاعية ميما كان نوعيا .. الترددات
 .وطبيعتيا وشكميا

ن عمى المحرر اإلذاعي أن يعي طبيعة الوسيمة التي يعمل بيا من الناحية التحريرية ليتمكن  وا 
من أداء دوره بشكل كامل، فمدى نجاح اإلذاعة في القيام بدورىا يعتمد بدرجة أساسية عمى ما ينتجو 

المحرر اإلذاعي من مادة إعالمية جيدة ومفيدة وتيم القارئ، معتمدًا عمى ما يتمتع بو من خبرات 
مكانات تؤىمو وتمنحو القدرة عمى التقاط األفكار الجيدة وصياغتيا بشكل جيد تناسب الشكل الفني،  وا 
الذي يضم إلى جانب النص المكتوب المؤثرات الصوتية والموسيقى التي تعتمد عمى خبرة المحرر 

ن مواصفات . اإلذاعي في أن تكون مالئمة لممادة اإلعالمية، حسب نوعيا وطبيعتيا وتوقيت تقديميا وا 
اإلذاعة كوسيمة اتصال تفرض عمى المحرر اإلذاعي أن تتوافر فيو مواصفات خاصة، حيث يقول نبيل 

راغب إن عمى المحرر اإلذاعي أن يكون واسع االطالع وعميق الثقافة وثاقب الرؤية ويقظ الوعي، وقادرًا 
وكذلك يجب أن يتمتع .. عمى قراءة الحياة وتحميميا وتفسيرىا نفس قدرتو عمى قراءة الكتب واستيعابيا

بالموىبة والحماس واالستعداد الفطري إضافة إلى الخبرة المكتسبة، بحيث يتمكن عبر حسو اإلعالمي من 
التقاط األفكار والموضوعات التي قد تبدو عند اآلخرين عابرة وال تستحق التوقف عندىا، ويتفاوت ىذا 

الحس عند اإلذاعيين طبقًا لثقافة كل منيم وخبرتو ومنظوره لمحياة، ولكنيم يتفقون جميعًا في البحث عن 
وقد ينجح اإلذاعي في جذب الجميور إذا تمكن من استلالل . الجدة واالبتكار والتنوير والتثقيف والتوعية

عنصر الصوت وحسن توظيفو في البرامج اإلذاعية، والتمكن من إجادة الصوت في فنون التعامل مع 
قناعو بأن يكون من ىواة  الجميور ومخاطبة غرائزه وحواسو، وترغيبو بحاجاتو لتقريبو من المذياع، وا 

إال أن النجاح في ذلك يتوقف عمى سموك المذيعين وقدراتيم ومياراتيم ومدى إجادتيم لفن . االستماع
مخاطبة الجميور من خالل إتقان فن التقديم وأساليب التقرب من المتمقين وتقدير القيمة الصوتية لأللفاظ 

. ومخارجيا ووقعيا الحقيقي عمى النفس البشرية بمجرد السماع باألذن

: المحرر اإلذاعي وتأثير مميزات اإلذاعة في عممو
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وتؤثر مميزات اإلذاعة التقنية في عمل المحرر اإلذاعي وتعطيو مميزات خاصة لعممو تختمف 
عن طبيعة عمل المحرر الصحفي من الناحية التحريرية؛ فالمحرر الصحفي لديو الوقت لكتابة مادتو 
ومراجعتيا وتعديميا، ولديو إمكانية أوسع في استخدام األساليب الصعبة بعض الشيء في الكتابة ألن 

الصحيفة موجودة بين يدي القارئ، يستطيع إعادة قراءة الجممة متى أراد، فالقارئ لديو الوقت ليقرأ ويتمعن 
أما المحرر . ويفيم، وىي كذلك تقدم لقارئ نوعي عمى األقل يجيد القراءة ولديو االىتمام لشراء الصحيفة

اإلذاعي فيجب عميو أثناء الكتابة أن يعرف تمامًا مواصفات جميوره، وىذه النقطة تعتبر ذات أىمية كبيرة 
في نجاح وصول المحرر اإلذاعي إلى نتائج جيدة، وألن اإلذاعة تتوجو إلى جميور غير محدود وغير 
نما شروط خاصة، كالقدرة عمى  واضح المعالم، فيي ال تحتاج من المستمع إلى مواصفات خاصة، وا 

وكذلك يجب عمى المحرر اإلذاعي أن يعرف ظروف تعرض المستمع لإلذاعة، . اقتناء جياز الراديو مثالً 
فالبث يجب أن يكون واضحًا ليستطيع المستمع أن يفيم معنى الجمل، وكذلك فإن المادة اإلعالمية 

المكتوبة يجب أن تكون شديدة الوضوح لممستمع، ألنو ال فرصة لديو إلعادة التعرض إلييا إال في ظروف 
خاصة ومحددة، كأن يقوم المستمع بتسجيل المادة وىذا يحدث نادرًا في ظروف الترجمة أو االحتفاظ 

نما في اللالب األعم فإن المستمع يتعرض مرة واحدة لممادة اإلذاعية، وبشروط تكون  بمكتبة إذاعية، وا 
دراك المحرر اإلذاعي .. غالبًا بلير تفرغ ألن االستماع إلى اإلذاعة يتم أثناء القيام باألعمال األخرى وا 

لتمك المميزات يفرض عميو شروطًا خاصة لمادتو اإلذاعية، التي تقوم إضافة إلى عنصر المادة المكتوبة 
عمى الصوت البشري وغير البشري، لذا فإن المحرر اإلذاعي عميو أن يوظف ىذه المميزات بشكل يخدم 

. مادتو المقدمة

 

: المحرر التمفزيوني وتأثير مميزات التمفزيون في أداء عممو

ينطبق عمى المحرر التمفزيوني ما ينطبق عمى المحرر اإلذاعي، فالمحطات التمفزيونية عمى 
اختالف طرق بثيا سواء أكانت أرضية أم فضائية أم عبر الكيبل أم عبر اإلنترنت، تشترك في حاجتيا 

إلى إعالميين وفنيين، وتختمف ميمة الفنيين باختالف طرق بث الوسيمة، ولن يتم التعرض إلى ىذا 
ن أىم ما يجب أن يعرفو المحرر التمفزيوني أن يعي صفات .. الموضوع ألنو ليس مدار البحث وا 

مكانيات الوسيمة التي يعمل بيا من جية وطبيعة الجميور الذي يتوجو إليو من جية أخرى، فالتمفزيون  وا 
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يقدم النص المكتوب والصوت البشري وغير البشري، إضافة إلى الصورة المتحركة والمادة الفيممية 
واأللوان والزوايا واألبعاد، وعمى المحرر أن يمم بثقافة واسعة حول مختمف أدواتو التحريرية وأىميا الكاميرا 
ولقطاتيا وتوزيعيا وطبيعة العمل داخل االستديو، وثقافة كاممة حول أجيزة الصوت واإلضاءة والمونتاج 

والتعامل مع فريق العمل داخل  Control roomوتقنيات الجرافيك وبرامج التحرير وللة غرفة المراقبة 
ولن نستفيض في .. غرفة المراقبة من مخرج ومعد وفني، لتوظيف كل ذلك في خدمة المادة المكتوبة

نما يجب القول إن المحرر التمفزيوني الناجح ىو الذي يدرك  الجوانب التقنية ألنيا ليست مجال البحث، وا 
ما يجب عميو أن يفعمو وكيف يتعامل مع كل ىذه المميزات، لذا فإن عميو أن يمم بكل ىذه المسائل 
مجتمعة، وأن يتميز بالذكاء الشديد والفعالية العالية وسرعة البديية والقدرة عمى التعامل مع المواقف 
المختمفة من الناحية الذاتية ومن الناحية اإلعالمية، وصواًل إلى ما يمكن تسميتو بالمحرر التمفزيوني 

وأىم ما يتسم بو المحرر التمفزيوني أن يمم بفنون التحرير التمفزيوني .. one Man Showالشامل 
والتطورات شبو اليومية الحاصمة في ىذا المجال، بسبب االنفجار الذي تشيده المحطات الفضائية في 

العالم، وىذا التطور السريع والمتالحق والذي يصيب حتى أساسيات العمل اإلعالمي التمفزيوني في بعض 
األحيان، كالقيم اإلعالمية وكيفية تقديم البرامج وأسموب الكتابة التمفزيونية، والتي تجعل من الحركة 

اإلعالمية في القناة التمفزيونية سريعة جدًا، بحيث تخرج من السباق كل وسيمة ال تستطيع أن تواكب ىذه 
. التطورات

ن ذلك يتطمب من الكاتب التمفزيوني التعرف عمى عناصر ومقومات صياغة مادتو بدقة  وا 
تقان، وأن يتفنن في استخدام كل عنصر وتوظيفو بشكل يظير النص كوحدة متماسكة متسمسمة  وا 

األحداث تخمو من التكرار والمفردات اللريبة التي من شأنيا أن تثير الممل والرتابة في نفوس المشاىدين، 
. بحيث تبدو مكونات النص منسجمة مع المشاىد المصورة في البرامج

ويمكن أن نذكر أن جميع ما قيل عن المحرر اإلذاعي ينطبق عمى المحرر التمفزيوني من حيث 
مما يتطمب من متطمبات السرعة والدقة وعدم توفر المادة بين يدي المشاىد ليعيد مشاىدتيا مرة أخرى 

المحرر التمفزيوني سموك أفضل الطرق التحريرية في تقديم مادتو اإلعالمية، لذا فإن المحرر التمفزيوني 
. يجب أن يكون محددًا بتعابيره وواضحًا بألفاظو
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ويتميز النص التمفزيوني بتقديمو المادة الفيممية، ويجب أن يخدم النص المكتوب المشاىد 
المصورة، وىنا يأتي دور المحرر التمفزيوني في إضفاء حالة من التناسق بين دور كل من النص والصورة 

ن نقص خبرة المحرر التمفزيوني توجد سوءًا في التعامل مع المادة . بحيث يكمل أحدىما اآلخر وا 
وىو ما ال يستطيع عممو المحرر الصحفي فلياب الصورة . التمفزيونية، بحيث يلمب أحدىما عمى اآلخر

المتحركة يجب أن يستعيض عنو المحرر الصحفي باستخدام قدرتو عمى التعبير الجيد والتصوير 
بالكممات وزيادة عدد الصور المعبرة عن األحداث واألدوات الشارحة لمنص من جداول وخطوط بيانية 

 .ورسومات وأشكال توضيحية

يقول بروباكير عن أىمية ودور المقدم التمفزيوني في تقديم المادة التمفزيونية كونو يختزل عمل و
ما يبدو جيدًا لمعين ال يعني أن لو صوتًا جيدًا بالنسبة لألذن، لذا فإن طبيعة إن : "كل الكادر التمفزيوني

الصوت ميمة جدًا بالنسبة لممقدم، ويجب أن يكون لدى المقدم سرعة البديية والذكاء بحيث يستطيع 
 ."استيعاب ضلط الكممة التي ينطقيا والصوت الذي يتحكم بو والصورة المرافقة لصوتو

 

: المحرر اإللكتروني وتأثير مميزات اإلعالم اإللكتروني في أداء عممو

بدأ ظيور مصطمح المحرر اإللكتروني مع ظيور ما سمي بالصحافة المباشرة عبر اإلنترنت 
Online Journalism ويقول مارك ديوز Mark Deuze شيد ظيور ما يسمى 1994 إن العام 

وقد أدى ظيور ىذا المصطمح إلى . online communicatorالقائم باالتصال في الصحافة المباشرة 
إحداث جممة من التلييرات في طبيعة عمل المحرر اإلعالمي بشكل عام، فإذا كان المحرر الصحفي 
يكتب لمعين والمحرر اإلذاعي يكتب لألذن والمحرر التمفزيوني يكتب لمعين واألذن معًا فإن المحرر 
اإللكتروني يفعل كل ىذا مضافًا إلييا مميزات جديدة وكثيرة أضافتيا اإلنترنت، غّيرت من أساسيات 

وتتعدد تسميات المحرر اإللكتروني، فيطمق عميو تسميات مثل محرر اإلنترنت . العمل اإلعالمي
Internet Journalist وصحفي الويب Web Journalist ومحرر النسخة اإللكترونية والصحفي 

. Online Journalistالمباشر

 بسبب طبيعة Producersوكذلك يمكن أن نطمق عمى المحررين اإللكترونيين تسمية منتجين 
ومن الطبيعي أنو في ظل ىذا المفيوم الجديد لمصحافة فإن مفيوم القائم . الويب المتعددة الوسائط
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باالتصال بحد ذاتو سيختمف كثيرًا، حيث سيكون من الممكن لممواطن العادي أن يصدر صحيفة 
إلكترونية دون أن يكون متخصصًا في المجال الصحفي، ودون أن يكون مممًا بالميارات االتصالية لمقائم 

وكذلك وفرت تقنية االتصال عبر اإلنترنت تلييرًا في طبيعة عمل المحرر، . باالتصال بشكمو التقميدي
حيث باستطاعة المحرر اإللكتروني أن يعمل من أي مكان مجرد امتالكو كممة مرور الدخول إلى الموقع 

اإلعالمي ليقوم بأعمال التحرير، وليس بالضرورة تواجد الكادر التحريري في مدينة واحدة، فقد يكون 
رئيس تحرير الموقع في محافظة، والمحررون في محافظات أخرى، وكذلك أتاحت مميزات اإلنترنت 

لممحررة السيدة أن تعمل من داخل بيتيا؛ ففتحت بذلك آفاقًا جديدة في عمل المحررة دون حتى أن تلادر 
منزليا، وفي ذلك استفادة من طاقات كان من الممكن أن تيدر في ظل الظروف التي تعاني منيا 

. الصحفيات في مجتمعاتنا
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 خالصة

يشكل المحرر اإلعالمي أىم مكونات العممية االتصالية، وتتعدد تسميات المحرر اإلعالمي إال 
الشخص الذي يعمل في أي وسيمة إعالم جماىيري، بالملة اإلنجميزية يعني  Journalistأن مصطمح 

ويشّكل المحرر العنصر األساس في . سواء أكانت مطبوعة أم مرئية أم مسموعة أم صحافة إلكترونية
صناعة اإلعالم، فيو المسؤول في النياية عن جمع المعمومات ومراجعتيا واستكماليا وصياغتيا ثم 

ولذلك ينبلي أن يكون اإلعالمي واسع الثقافة، وعمى . اختيار الصالح منيا بما يتناسب وسياسة وسيمتو
دراكاتو لمتطمباتو، فضاًل عن تحميو بعقيدة راسخة  جانب كبير من المباقة والذكاء ومعرفة نفسية الجميور وا 

وقمم بميغ يفرض عميو مخاطبة الجميور كل يوم بأسموب سيل ورشيق وجذاب ومشوق وميني ويناسب 
 .طيف المتمقين العريض والواسع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :تمارين

 نموذج سؤال 

من أصحاب الرأي الذي يقول إن تأىيل المحرر اإلعالمي يجب أن يكون في المرحمة ما فوق 
: الجامعية

A. توم ىوبكنيسون 
B. جوزيف بولتزر 
C. بيج فينوكان 
D. جون فرانكمين 

 
 Aاإلجابة الصحيحة 
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