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 اإلىداء

 .إلى سيدي وحبيبي وقدوتي، رسوؿ هللا محمد

 ..الذيف قضوا نحبيـ وأيدييـ عمى الزناد في سبيؿ هللاإلى 

أشقى حياتو لنسعد، إلى مف بذؿ روحو إليصالنا ليذا الطريؽ، إلى النور الذي أضاء إلى مف 
 لي دربي، والدي الغالي..

قاموس أشواقي، إلى النجـ الساري في سماء آفاقي، إلى مالكي الذي إلى الكممات المكتوبة في 
 يسكف أعماقي، أمي الغالية..

 إلى مف أىداني قػرة عينو وأغمى ما ممؾ، عمي أبو محمد العجرمي وزوجتو..

 ..ولـ تدخر جيدًا في مساعدتيإلى زوجتي الغالية التي تحممت انشغالي 

 ..مف الشيطاف الرجيـإلى طفمتي سارة التي أعيذىا وذريتيا 

 ..في هللاإلى إخواني وأخواتي ومف أحبني وأحببتو 

 ..الدراسةإلييـ جميعًا أىدي ىذه 

 

 

 

 

 



4 

 تقديرٌ و  شكرٌ 

 َْكِريـٌ  َغِني   َربِّي َفِإفَّ  َكَفرَ  َوَمفْ  ِلَنْفِسوِ  َيْشُكرُ  َفِإنََّما َشَكرَ  َوَمف  [ :40النمؿ] 

 

جالؿ شكر وقفة أقؼ  الشكر فميـ عميو ىي إلى ما ووصوليا رسالتي إنجاح في ساىـ مف لكؿ وا 
 التي المتواصمة ومتابعتو وعنايتو إلشرافو حشيش أبو حسف الدكتور بالذكر وأخص واالمتناف،

 .مصاعبو ويسرت البحث طريؽ أنارت

 مف لي أبدوه لما وصفتو باسمو كؿ الصحافة قسـ في ألساتذتي واالحتراـ بالشكر أتقدـ كما
 الذيف لألساتذة موصوؿ الشكر كما الدراسة، خطة إغناء في ساىمت قيمة ومالحظات نصح
  .السديدة إضافاتيـ عمى المضموف تحميؿ استمارة حكموا

، (الحياة – فمسطيف – القدس – األياـ) صحيفة في األرشيؼ لموظفي الجزيؿ بالشكر وأتوجو
لى الزميؿ أنس اليازوري لى األستاذة رنا شبير ،وا  لى ،وا   الرسالة ىذه إتماـ في ساىـ مف كؿ وا 

 أسمائيـ. ذكر الذاكرة تسعفني لـ لمف وعذراً 

 

 

 

 الباحث: عز الدين الرنتيسي
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 ممخص الرسالة بالمغة العربية

إلى التعرؼ عمى واقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف  ىدفت ىذه الدراسة
خالؿ التعرؼ عمى اىتماـ صحؼ الدراسة بو، وتحميؿ مضمونو لمتعرؼ عمى خصائصو، وبنائو 
الفني، ولغتو، وقضاياه، وموضوعاتو، وكتابو، ومصادر معموماتو، ومنشأه الجغرافي، وحصريتو 

، وىدفت أيضًا وعناصر ابرازه جيتو، وأماكف تسكينو عمى الصفحات،وأيديولو  لمصحؼ، وأىدافو،
مف خالؿ المقابمة المعمقة إلى التعرؼ عمى أبرز االشكاليات التي تواجيو وسبؿ تطويره 

 والنيوض بو.
، وفي إطارىا استخدـ الباحث منيج الدراسات المسحية، وتعد ىذه الدراسة من البحوث الوصفية

أسموب تحميؿ المضموف، وأسموب مسح الممارسات اإلعالمية، ومنيج وفيو استخدـ الباحث 
دراسة العالقات المتبادلة، وفيو استخدـ أسموب المقارنة المنيجية، كما استخدـ الباحث نظرية 
ترتيب األولويات "األجندة"، ونظرية القائـ باالتصاؿ، أما أدوات الدراسة فقد اعتمد الباحث عمى 

 ف والمقابمة المعمقة.استمارة تحميؿ المضمو 
الصحؼ الفمسطينية اليومية "األياـ"، "القدس"، "فمسطيف"، "الحياة"، خالؿ الفترة  واختار الباحث
، وتـ اختيار 2016ديسمبر/ كانوف الثاني  31مارس/ كانوف الثاني وحتى 1الزمنية مف 

 ( مقااًل تحميميًا.868ػ)المقاالت التحميمية بطريقة العينة العشوائية، حيث تمثمت عينة الدراسة ب
تبايف اىتماـ صحؼ الدراسة بالمقاالت  أبرزىا: الدراسة إلى مجموعة من النتائجوخمصت 

( مقااًل، وفي المرتبة الثانية 439التحميمية، فجاءت صحيفة "األياـ" في المرتبة األولى بواقع )
 مقاالً  (75ثـ "الحياة" بواقع ) ،مقاالً  (171، تمتيا "فمسطيف" بواقع )مقاالً  (183"، بواقع )"القدس
 .تحميمياً 

فيما جاءت المقاالت التحميمية المنقولة عف "صحؼ عربية وأجنبية، أو المترجمة عف كتاب 
%(، فيما لـ تتجاوز المقاالت التحميمية الخاصة بالصحؼ الفمسطينية 66إسرائيمييف" بنسبة )

 %(.34اليومية ثمث المقاالت المنشورة بنسبة )
: جاءت صعوبة الحصوؿ لنتائج أىمياراسة الميدانية فقد خمصت إلى مجموعة من اأما الد

اقتراح توفير  عمى المعمومات في مقدمة االشكاليات التي تواجو المقاالت التحميمية، وحظي
، في %(13.8، في المرتبة األولى، بنسبة )وثوقة، ومحاضرات ومساقات ودوراتالمعمومات الم

 .بالمقاالت التحميميةالنيوض سبيؿ 
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Abstract 
The study aims to identify the state of analytical articles in Palestinian daily 

newspapers. It assesses the interest of newspapers  in this article genre. The study 

also analyzes the content of analytical articles to determine their characteristics, 

technical structure, language, topics, issues, writers, information sources, 

geographical stems, exclusivity, aims, ideology, location in the newspaper, and 

display elements. And through detailed interviews, the study aims to identify the 

most prominent problems that face this article genre as well as ways to develop and 

raise its profile.  

This is a descriptive study in which the researcher used the survey methodology، 

content analysis, media practice surveys, and  inter-relationships analysis. The 

researcher also utilized the comparative approach, theory of prioritization, and the 

communication based theory. As for the study tools, the researcher used a content-

analysis questionnaire and detailed interview.   

The researcher chose the following Palestinian daily newspapers: Al-Ayyam، Al-

Quds, Palestine, and Al-Hayyat published during the period from 1 March – 31 

December 2016. The analytical articles were selected through random sample. The 

study sample consisted of 868 analytical article.  

The study reached a number of conclusions. The most notable being that there is 

disparity in the interest of newspapers in analytical articles. Al-Ayyam newspaper 

was first with 439 articles, followed by Al-Quds with 183 article. Third place was 

Palestine newspaper with 171 article; and last was Al-Hayyat with 75 article. 

66%  of the published analysis articles came from Arab and foreign newspapers or 

from Or from Israeli writers,  while only 34% of those came from daily Palestinian 

newspapers.  

The field study reached a number of conclusions. The most notable conclusion 

was that the most prominent obstacle facing analytical articles was the difficulty in 

obtaining information. The recommendation of the provision of reliable information, 

lectures, and courses was ranked first with a weight of  (13.8%) to develop analytical 

articles and raise their profile. 
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 المقدمة:
وتكويف  ،لدورىا في تشكيؿ األفكار ،تحظى وسائؿ اإلعالـ ومنيا الصحافة بأىمية كبيرة

بػؿ  ،فمـ تعد وظائؼ وسائؿ االعالـ مقتصرة عمى اإلخبار والتثقيؼ والتعميـ والترفيػو ،االتجاىات
خصوًصػػا فػػي  ،وتحشػػيد الػػرأي العػػاـ ،تجػػاوزت ذلػػؾ إلػػى التنشػػئة السياسػػية والثقافيػػة واالجتماعيػػة

 المجتمعات التي تشيد تحوالت سياسية أو اجتماعية كما في األراضي الفمسطينية.

وتختمػػػػػؼ خطػػػػػوات التحريػػػػػر الصػػػػػحفي بػػػػػاختالؼ الػػػػػنص، سػػػػػواء كػػػػػاف اخباريػػػػػًا أـ غيػػػػػر 
الصحفية تتنوع بيف الفنوف الخبرية كالخبر والتقرير، والفنوف التفسيرية ، ذلؾ أف الفنوف (1)اخباري

كػالتحقيؽ والحػػديث، والفنػػوف الخاصػػة بمػػواد الػرأي كالمقػػاؿ الصػػحفي بأنواعػػو والكاريكػػاتير، وغيػػر 
 ذلؾ.

 والػػذي ،المقػػاؿفػػف  لمػػعومػػع تطػػور مفيػػـو الصػػحافة وبػػروز دورىػػا فػػي بنػػاء المجتمعػػات 
ـ، 1571، حيث ظير ألوؿ مرة في فرنسػا سػنة األحداث الجارية والتعميؽ عمييا يركز عمى شرح

 .(2)اإلنجميزي المشيورثـ ظير بعد ذلؾ ببضع سنيف في كتابات "فرانسيس بيكوف" 

والمقػػاؿ الصػػحفي ىػػو أحػػد فنػػوف الكتابػػة الصػػحفية القديمػػة، ويمكػػف أف نمػػتمس لػػو جػػذورًا 
تابتيا في فجر التاريخ وبداءة التعبيػر اإلنسػاني، فيمػا في النصوص األولى التي حاوؿ اإلنساف ك

تبػػدو المقالػػة الحديثػػة ثػػورة جديػػدة فػػي اإلعػػالـ ومجػػاالت الكتابػػة، وتعػػد أشػػير الفنػػوف النثريػػة فػػي 
 .(3)العصر الحديث، يمجأ إلييا الكتاب لمتعبير عف أفكارىـ ولمتأثير في الرأي العاـ

رية والتعميؽ عمييا، بؿ يتعدى ذلػؾ إلػى طػرح وال يقتصر المقاؿ عمى شرح األحداث الجا
موضػػوعات جديػػدة وأفكػػار مبتكػػرة أو رؤيػػة خاصػػة، يمكػػف أف تشػػكؿ فػػي حػػد ذاتيػػا قضػػية تشػػغؿ 

  (. 4) الرأي العاـ، خاصة إذا كانت تمس مصالح القراء أو تثير اىتماماتيـ ألي سبب مف األسباب
ويعد المقاؿ التحميمي مف أىـ المقاالت الصحفية، حيث يتسـ بالحرية في الطرح، والسعة 
والمرونػػة مػػف حيػػث المواضػػيع التػػي يمكػػف أف يتناوليػػا، ومػػا يقدمػػو مػػف رؤيػػة تحميميػػة ومسػػتقبمية 
لمقضػػايا التػػي تشػػغؿ الػػرأي العػػاـ، "معتمػػدًا عمػػى شخصػػية الكاتػػب وقدرتػػو عمػػى التحميػػؿ والتعميػػؿ 

                                                           
 (.15عبد المجيد وعمـ الديف، فف التحرير الصحفي لمجرائد والمجالت )ص (1)
 (.17شرؼ، فف المقاؿ الصحفي ) ص (2)
 (.5أبو اصبع وعبيد هللا، فف المقالة )ص (3)
 (.179أبو زيد، فنوف الكتابة الصحفية )ص (4)
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، و"ال يقتصػػر المقػػاؿ (1)افتػػو واحاطتػػو بمجريػػات األمػػور، وتقييمػػو لألحػػداث واألشػػخاصومػػدى ثق
نمػػػا يػػػربط بػػػيف االثنػػػيف  التحميمػػػي فقػػػط عمػػػى تفسػػػير أحػػػداث الماضػػػي وشػػػرح الوقػػػائع الحاضػػػرة، وا 

 .(2)ليستنتج أحداث المستقبؿ.

ية وتسػػعى ىػػذه الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ عمػػى واقػػع المقػػاؿ التحميمػػي فػػي الصػػحؼ الفمسػػطين
اليوميػػػػػة )األيػػػػػاـ، والقػػػػػدس، والحيػػػػػاة الجديػػػػػدة، وفمسػػػػػطيف( وأوجػػػػػو الشػػػػػبو واالخػػػػػتالؼ بينيػػػػػا فػػػػػي 
اسػػتخداميا لممقػػػاؿ التحميمػػي، مػػػف خػػػالؿ تحميػػؿ مضػػػموف الصػػػحؼ الفمسػػطينية اليوميػػػة السػػػابقة، 
باإلضػػافة إلػػى التعػػرؼ عمػػى أبػػرز المعيقػػات التػػي تواجػػو المقػػاؿ التحميمػػي وسػػبؿ النيػػوض بػػو مػػف 

 مقابمة المعمقة.خالؿ ال
 
 

 
 
 
 
 

  

                                                           
 (.77خميفة، اتجاىات حديثة في فف التحرير الصحفي )ص (1)
 ص(.129أبو زيد، المرجع سابؽ ) (2)
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

يتناوؿ ىذا الفصؿ االجراءات المنيجية لمدراسة أىـ الدراسات السابقة، االستدالؿ عمى تمييد: 
أىمية الدراسة، أىداؼ الدراسة، تساؤالت الدراسة، اإلطار النظري المشكمة، مشكمة الدراسة، 

لمدراسة، نوع الدراسة ومنيجيا وأدواتيا، مجتمع الدراسة وعينتيا، اجراءات الصدؽ والثبات، 
 ومصطمحات الدراسة، وتقسيـ الدراسة.

 :أىم الدراسات السابقةأوًل/ 
دراستو وقسميا إلى محوريف، )الدراسات  اطمع الباحث عمى الدراسات السابقة التي تتقاطع مع

 :المتعمقة بالفنوف الصحفية، والدراسات المتعمقة بالمقاؿ الصحفي(، عمى النحو اآلتي

 المحور األول: الدراسات المتعمقة بالفنون الصحفية.
 :(1)(م2016سنونو )دراسة  -1

اإللكترونية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع الصحافة االستقصائية في المواقع 
الفمسطينية، ومدى اىتماـ تمؾ المواقع بالصحافة االستقصائية، وتحميؿ مضمونيا لمتعرؼ عمى 
قضاياىا، ومناىجيا وأدواتيا وأىدافيا ومصادرىا األولية واإلعالمية، ومدى استخداـ الصحفييف 

 ي تواجييـ.في المواقع اإللكترونية لمتحقيقات االستقصائية وأبرز المعيقات والتحديات الت

وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة في اطارىا منيج الدراسات 
المسحية، وفيو استخدـ الباحث أسموب تحميؿ المضموف وأسموب مسح الممارسات اإلعالمية 
ومنيج دراسة العالقات المتبادلة، واستخدـ أسموب المقارنة المنيجية، منطمقًا مف نظرية ترتيب 

ات، ونظرية القائـ باالتصاؿ، واعتمد الباحث عمى أدوات استمارة تحميؿ المضموف األولوي
وصحيفة االستقصاء والمقابمة لجمع بيانات الدراسة، واختار الباحث عينة الدراسة مف مواقع 

ـ وحتى 14/9/2011)وطف لألنباء، ووفا، ومعا، وصفا، وسما( خالؿ الفترة الممتدة مف 
، ( تحقيقًا استقصائياً 57حصر الشامؿ، حيث تمثمت  مادة الدراسة بػ)ـ، بطريقة ال28/3/2016

أما صحيفة االستقصاء فتمثمت عينتيا بصحفييف انتجوا تحقيقات استقصائية لمواقع فمسطينية، 
  فيما أجرى المقابمة مع خمسة مسئوليف في مواقع الدراسة.

                                                           
 سنونو، واقع الصحافة االستقصائية في المواقع اإللكترونية الفمسطينية، دراسة تحميمية وميدانية مقارنة. (1)
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
الدراسة بالتحقيقات االستقصائية، فجاء موقع "وطف لألنباء" في تبايف اىتماـ مواقع  - أ

تحقيقات، ثـ موقعا  8تحقيقا، وفي المرتبة الثانية موقع "وفا" بػ 35مقدمة المواقع بنحو 
 تحقيقات. 4تحقيقات لكؿ منيما، ثـ موقع "سما" بػ 5"معا" و"صفا" بػ

التي تواجو الصحافة جاءت صعوبة الحصوؿ عمى المعمومات في مقدمة المعيقات   - ب
 االستقصائية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتمة.

احتؿ مطمب توفير بيئة حاضنة إلنتاج تحقيقات استقصائية مف خالؿ تبني وسائؿ   - ت
اإلعالـ سياسات تشجيعية المرتبة األولى لمنيوض بالتحقيقات االستقصائية في المواقع 

 اإللكترونية الفمسطينية.

 :(1)(م2016) السويركي دراسة -2
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع القصة الخبرية في الصحافة الفمسطينية، 
والتعرؼ عمى ُسبؿ تطوير فف القصة الخبرية، ومعوقات ممارستيا مف وجية نظر الصحفييف 

 الممارسيف ليذا الفف الصحفي.
وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، مستخدمة منيج الدراسات المسحية وفي 
اطاره استخدمت الباحثة أسموبي تحميؿ المضموف، ومسح الممارسات اإلعالمي، واستخدمت 
الدراسة في جمع البيانات أداتا تحميؿ المضموف والمقابمة، فيما لـ تذكر الدراسة استخداميا 

ر الباحث عينتو مف الصحافة الفمسطينية بػ)صحيفة القدس، وصحيفة لنظرية معينة، واختا
قائمًا باالتصاؿ  17ـ، فيما تـ تحديد عينة المقابمة بػ2013الرسالة، ومجمة السعادة( خالؿ عاـ 

 ممف كتبوا القصص الخبرية المنشورة في صحؼ الدراسة. 
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

رًا لمقصة الخبرية، ولكنيا األقؿ استخدامًا لمصور، فيما كانت صحيفة القدس األكثر نش - أ
مجمة السعادة األكثر استخدامًا وتنوعًا في الصور المصاحبة لمقصة الخبرية، فيما 

 جاءت صحيفة الرسالة األكثر تنوعًا في موضوعات وأنواع القصة الخبرية.
، واستخداـ المستوى جاءت صحيفة القدس األعمى التزامًا بكتابة الفقرة الجوىرية - ب

األسموبي التسجيمي، والوصفي واإلخباري لمخمفيات المعموماتية، وبذلؾ فإف صحيفة 

                                                           
 وصفية.، دراسة السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتيا في الصحافة الفمسطينية (1)
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القدس ىي أكثر الصحؼ الفمسطينية تطبيقًا لألسس الصحيحة في كتابة القصة 
 الخبرية.

% مف الصحفييف الممارسيف لفف القصة الخبرية عمى اىتماـ مؤسساتيـ 64.7أكد  - ت
% مف المبحوثيف، 76.5رية، عمى الرغـ مف تأجيؿ نشرىا، وتوقع بنشر القصة الخب

% مف 23.5مستقباًل زاىرًا لمقصة الصحفية في الصحافة الفمسطينية، في حيف توقع 
 المبحوثيف تطورًا محدودًا لمقصة الخبرية.
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 :(1)(م2015) الشرافيدراسة  -3
ىدفت ىذه الدراسة إلى رصد واقع ممارسة الصحافة االستقصائية في الصحؼ 
الفمسطينية، مف خالؿ معرفة القضايا التي تتناوليا التحقيقات االستقصائية في الصحؼ 
الفمسطينية، والمصادر األولية لمتحقيقات االستقصائية، واستخداميا لألسموب االستقصائي، 

ساليب االقناعية، وكذلؾ معرفة المساحة التي أفردتيا كؿ صحيفة ومعرفة األساليب المتبعة، واأل
 لتمؾ التحقيقات االستقصائية.

وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدـ الباحث منيج الدراسات المسحية، وفي 
إطاره استخداـ أسموبي تحميؿ المضموف، ومسح أساليب الممارسة، ومنيج دراسة العالقات 
المتبادلة، وتـ في اطاره توظيؼ أسموب المقارنة المنيجية والدراسات االرتباطية، وتـ جمع 

ف خالؿ ثالث أدوات استمارة تحميؿ المضموف وصحيفة االستقصاء والمقابمة، بيانات الدراسة م
واعتمدت الدراسة عمى نظريتي ترتيب األولويات، والقائـ باالتصاؿ، فيما اشتممت عينة الدراسة 

وحتى  1/1/2013عمى صحيفة )الحياة الجديدة وفمسطيف والرسالة( خالؿ الفترة 
ًا استقصائيًا بالحصر الشامؿ مف صحؼ الدراسة، أما تحقيق 30، وجرى اختيار 30/6/2014

عينة القائـ باالتصاؿ فتمثمت في جميع الصحفييف الذيف كتبوا التحقيقات االستقصائية في 
 صحؼ الدراسة. 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
ناحية أف صحيفة الحياة الجديدة أولت اىتمامًا أكثر مف صحيفتي فمسطيف والرسالة مف  - أ

عدد ومساحة الصفحات التي أفردتيا لمتحقيقات االستقصائية سواء في أعدادىا أو في 
 حياة وسوؽ. -ممحقيا 

دوافع ممارسة الصحفييف لمتحقيقات االستقصائية ناتجة عف ضرورتيا لممجتمع مف   - ب
منطمؽ مكافحة الفساد وكشؼ أوجو القصور في العمؿ اإلداري، والكشؼ عف قضية أو 

 يف.موضوع مع
االشكاليات التي تواجو الصحافة االستقصائية في فمسطيف تمثمت في نقص الكوادر  - ت

وضعؼ العنصر المادي وحالة االنقساـ السياسي وعدـ وجود تشريعات قانونية تؤكد 
 عمى حؽ الحصوؿ عمى المعمومة.

  

                                                           
 الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحؼ الفمسطينية، دراسة تحميمية وميدانية مقارنة. (1)
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 :(1)(م2015الدلو )دراسة  -4
معالجة قضايا الفساد، ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى دور التحقيؽ الصحفي في 

بالصحافة الفمسطينية، وأبرز المصادر التي اعتمدت عمييا الصحؼ وحجـ المساحة التي تفردىا 
 .كؿ صحيفة مف صحؼ الدراسة لنشر التحقيقات الصحفية التي تعنى بقضايا الفساد

وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وتستخدـ منيج المسح اإلعالمي، وتستخدـ 
لدراسة في اطار منيج المسح كال مف أسموب مسح المضموف وأسموب الممارسة اإلعالمية ا

وكذلؾ استخدمت الدراسة منيج دراسة العالقات المتبادلة، وفي إطاره استخدـ الباحث أسموب 
المقارنة المنيجية، كما استخدـ الباحث نظرية حارس البوابة ونظرية االعتماد، أما أداتا الدراسة 

تحميؿ المضموف وأداة االستقصاء، واختار الباحث عينة الدراسة كاًل مف )صحيفة الحياة فيما 
 2013و 2012الجديدة، وصحيفة فمسطيف، وصحيفة الرسالة، ومجمة السعادة( خالؿ األعواـ 

باستخداـ أسموب الحصر الشامؿ لجميع التحقيقات الصادرة خالؿ فترة الدراسة بواقع  2014و
ا اختار عينة الدراسة الميدانية بطريؽ الحصر الشامؿ لجميع المحققوف تحقيقا، فيم 237

 صحفيا.  37الصحفيوف في غزة والضفة حيث وصؿ عددىـ إلى 
 :وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا

تبايف اىتماـ صحؼ الدراسة بتغطية قضايا الفساد بواسطة التحقيؽ الصحفي، فجاءت  - أ
( تحقيقا وفي المرتبة الثانية مجمة 100بنحو )صحيفة الرسالة في مقدمة الصحؼ 

( 31(  تحقيقا وأخيرًا صحيفة فمسطيف بػ)36( تحقيقا وصحيفة الحياة بػ)70السعادة بػ)
 .تحقيؽ

انقساـ المحققيف الصحفييف حوؿ وجود قسـ تحقيقات صحيفة مستقؿ مف عدمو، وكذلؾ  - ب
الية التي تدفع بالقائميف تعرض الصحفييف لجممة مف الضغوط االجتماعية والمينية والم

 .عمى المؤسسات اإلعالمية المساعدة في عالجيا
يواجو المحققوف صعوبات في تغطية قضايا الفساد سواًء كانت ىذه القضايا اجتماعية  - ت

 أو سياسية أو اقتصادية أو ادارية.
 
 
 

                                                           
 الدلو، دور التحقيؽ الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة الفمسطينية، دراسة تحميمية وميدانية مقارنة. (1)
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 (:م2012دراسة تربان ) -5
المواقع االلكترونية اإلخبارية ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى فف التقرير الصحفي في 

الفمسطينية، مف خالؿ التعرؼ عمى كتابتو، ومطابقتيا لألسس الفنية والعممية، ومدى استفادتيا 
 مف امكانيات النشر االلكتروني.

وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي اطار ىذا النوع مف البحوث استخدـ 
مستخدمًا استمارة تحميؿ المضموف كأداة لمدراسة، كما  الباحث منيج المسح والمنيج المقارف،
 يومًا. 93استخدـ العينة العشوائية المنتظمة لمدة 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
بينت نتائج الدراسة أف الموضوعات السياسية جاءت في مقدمة الموضوعات المنشورة  - أ

ىا الموضوعات األمنية بنسبة %(، تال64.2وذلؾ بنسبة ) ،في المواقع االلكترونية
%(، ثـ 7.4ثـ الموضوعات التي تناولت الشئوف اإلسرائيمية بنسبة ) ،%(9.5)

ثـ بقية الموضوعات  ،%(6.5الموضوعات التي تناولت الحوادث والقضايا بنسبة )
االقتصادية، والدينية، واالجتماعية، والفنية، واألدبية، والصحية، والتكنولوجية، وأخرى 

 %(.0.5%( إلى )3فاوتت مف )بنسب ت
كشفت نتائج الدراسة اعتماد الصحؼ االلكترونية الفمسطينية عمى المحرريف كمصدر  - ب

ثـ االعتماد عمى وكاالت  ،%(36.9أولي مف مصادر المادة المنشورة وذلؾ بنسبة )
ثـ الصحؼ المطبوعة  ،%(9.8ثـ مصادر أخرى بنسبة ) ،%(25.8األنباء بنسبة )

%(، 1.5ثـ االعتماد عمى المحطات اإلذاعية والتمفزيونية بنسبة )%(، 3.3بنسبة )
 %(.0.9وأخيرًا االعتماد عمى المواقع االلكترونية بنسبة )

جاء التقرير اإلخباري في المرتبة األولى مف حيث أنواع التقارير المنشورة بنسبة  - ت
ألولى بنسبة %(، فيما جاءت احتمت التقارير الصحفية مف حيث االىتماـ المرتبة ا74)
(37.4.)% 
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 :(1)(م2011وآخرون ) عبد الغنيدراسة  -6
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور مواد الرأي واالستقصاء في الصحافة 
المصرية )المقاالت، أحاديث الرأي، التحقيقات( في تنمية وعي الشباب المصري بالقضايا 

الشباب المصري عينة الدراسة الصحية إضافة إلى التعرؼ عمى عادات وأنماط تعرض 
 لمصحؼ المصرية كمصدر لمتوثيؽ والوعي بالقضايا الصحية.

وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وفي اطارىا استخدمت الدراسة منيج 
طالبًا وطالبة  420المسح، مف خالؿ أسموب مسح الجميور، فيما اشتممت عينة الدراسة عمى 

جامعية والثانوية مقسميف بالتساوي، واعتمدت الباحثة أيضًا عمى صحيفة مف المراحؿ التعميمية ال
 االستقصاء في جمع بيانات الدراسة مف المبحوثيف. 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
احتمت التحقيقات المرتبة األولى مف بيف مواد الرأي واالستقصاء التي يفضميا الشباب  - أ

 ومعرفتو.المصري في زيادة وعيو 
جاءت الموضوعات الصحية في المرتبة الرابعة مف بيف الموضوعات األخرى التي   - ب

 يفضميا الشباب المصري في قراءتيـ لمصحؼ المصرية.
تحقيؽ الفرض القائؿ بوجود عالقة ايجابية ذات داللة احصائية بيف مستوى تعرض  - ت

 الشباب المصري لمصحؼ، ومستوى الوعي بالقضايا الصحية.

 :(2)(م2009رزاقي )دراسة  -7
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى األنواع الصحفية وتطبيقاتيا في الصحافة 

والفنية، لتقديـ  الجزائرية، عبر دراستيا وتبياف طريقة المعالجة فييا وخصائصيا التيبوغرافية
صورة موضوعية عف األنواع الصحفية وتطبيقاتيا في الصحافة الجزائرية، لجسر اليوة بيف ما 

 يدرس في الجامعات مف نظريات وبيف ما يمارس في الميداف الصحفي.
وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، معتمدة في اطارىا عمى منيج دراسة الحالة 

مف خالؿ اعتمادىا عمى أداة المالحظة العممية لدراسة األنواع الصحفية الصحفية الجزائرية 
 وتطبيقاتيا في الصحافة الجزائرية منذ بدايات نشأة الصحافة الجزائرية. 

  
                                                           

حافة المصرية في تنمية وعي الشباب بالقضايا عبد الغني وآخروف، دور مواد الرأي واالستقصاء في الص (1)
 الصحية: دراسة ميدانية.

 رزاقي، األنواع الصحفية وتطبيقاتيا في الصحافة الجزائرية، رسالة دكتوراة. (2)
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
% مف الصحؼ الجزائرية تمجأ إلى المقاؿ االفتتاحي الثابت، في حيف أف 5أقؿ مف  - أ

بقية الجرائد تكتبو مف حيف ألخر، ومع ذلؾ فإف المقاؿ االفتتاحي يمتـز بكتابتو مدير 
النشر لمصحؼ، وأحيانًا رؤساء التحرير، وال يمتـز بالخصائص التيبوغرافية باستثناء 

 التوقيع.
واع الصحفية بالمغة العربية في الجزائر، مقارنة باألنواع الصحفية بالمغة تأخر ميالد األن  - ب

الفرنسية، وأنيا ظيرت بمغة ال ىي فصحى وال ىي عامية، يتداخؿ فييا الخبر مع 
ـ،  1852التعميؽ مع اإلشيار، وأوؿ ظيور لممقاؿ المكتوب مف خارج الجريدة كاف عاـ

 .في جريدة المبشر
األنواع الصحفية حضورا في ميداف الصحافة الجزائرية، حيث  مقاؿ التعميؽ مف أكثر  - ت

يمتـز بالخصائص التيبوغرافية والبناء الفني، حيث أنشأت بعض الصحؼ أركانا ثابتة 
 لو.

 :(1)(م2001أبو حشيش )دراسة  -8
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى واقع التحقيؽ الصحفي في الصحؼ الفمسطينية 

مساىمتو ودوره في معالجة مشاكؿ المجتمع الفمسطيني وكذلؾ إلقاء اليومية، بغية التعرؼ عمى 
الضوء عمى أىـ المراحؿ التاريخية التي مرت بيا الصحافة الفمسطينية والتعرؼ عمى فف 

 التحقيؽ الصحفي مف حيث المفيـو واألىمية والتعرؼ عمى دوره في معالجة المشاكؿ.
سح، وفي إطاره تـ واستخدـ الباحث منيج الموتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، 

تحميؿ المضموف، معتمدة عمى أداتي تحميؿ المضموف والمقابمة، معتمدًا عمى استخداـ أسموب 
نظرية األجندة، فيما تمثؿ مجتمع الدراسة بالصحؼ الفمسطينية اليومية الثالث )القدس، واألياـ، 

  .والحياة الجديدة(
 :ائج أىمياوتوصمت الدراسة إلى عدة نت

 أظيرت الدراسة وجود ضعًفا في تواجد فف التحقيؽ الصحفي في الصحؼ الفمسطينية. - أ
 .عدـ معالجة التحقيؽ الصحفي لكافة المشاكؿ األساسية في المجتمع الفمسطيني - ب
ىناؾ عدـ تنوع في أساليب التحقيؽ الصحفي المستخدمة في الصحؼ الفمسطينية  - ت

 اليومية.

                                                           
 ابو حشيش، دور التحقيؽ الصحفي في معالجة مشاكؿ المجتمع الفمسطيني: دراسة تحميمية  (1)
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 :(1)(م1990دراسة عبده ) -9
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى أشكاؿ الفنوف الصحفية في المجالت المتخصصة في 
العقديف الثامف والتاسع مف القرف العشريف، مف خالؿ دراسة تطبيقية عمى المجالت الصادرة عف 

 الجيات الدعوية في العالـ اإلسالمي. 
نيج االستطالعي وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، مستخدمة في اطارىا الم

  والمنيج الوصفي، وتـ جمع بيانات الدراسة مف خالؿ أداتي تحميؿ المضموف والمالحظة.
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

 .وجود تفاوت بيف المجالت في استخداميا لألشكاؿ الصحفية ومضامينيا - أ
القوالب الصحفية  أثبتت الدراسة أف المجالت الثالث الدعوة واألمة والمسمموف استخدمت - ب

التي اشتممت عمى المقاؿ والتحقيؽ والحديث والخبر والتقرير غير إنيا تفاوتت فيما بينيا 
 .في توظيؼ ىذه القوالب عمى صفحاتيا

تميزت مقاالت مجمة المسمموف بالقصر بينما اتجيت مقاالت مجمة األمة نحو الطوؿ  - ت
  .في حيف كانت مقاالت الدعوة متوسطة الطوؿ

 الثاني: دراسات المقال الصحفي:المحور 

 :(2)(م2016دراسة أبكر) -10
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى معالجة المقاؿ االفتتاحي في الصحافة السعودية 
لألزمة السعودية المصرية، مف خالؿ دراسة مضموف ومواقؼ واتجاىات المقاؿ االفتتاحي في 

مدى اىتماـ صحيفة عكاظ إزاء األزمة  صحيفة عكاظ إزاء األزمة السعودية المصرية، إلظيار
السعودية المصرية، ولمتعرؼ عمى مواقؼ الصحيفة إزاء األزمة، كما ىدفت الدراسة إلى معرفة 

 مضموف المقاؿ االفتتاحي إزاء األزمة السعودية المصرية.
وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدـ الباحث في اطارىا المنيج الوصفي   

حميمي، وشممت عمى أداة تحميؿ المضموف لممقاالت االفتتاحية في صحيفة عكاظ إزاء األزمة والت
 السعودية المصرية. 

                                                           
الت اإلسالمية المتخصصة في العقديف الثامف والتاسع مف القرف عبده، "التحرير الصحفي في المج (1)

 العشريف، دراسة تطبيقية.
معالجة المقاؿ االفتتاحي في الصحافة السعودية لألزمة السعودية المصرية، دراسة تحميمية لممقاالت أبكر،  (2)

 (.31/5/2012  - 1/5/2012االفتتاحية لصحيفة عكاظ في الفترة )
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
تناولت صحيفة عكاظ في مقاالتيا االفتتاحية األزمة السعودية المصرية جممة مف  - أ

 الموضوعات الشائكة.الموضوعات التي تيـ كال البمديف دوف التطرؽ إلى 
جاءت مواقؼ واتجاىات صحيفة عكاظ مؤيدة الحتواء األزمة بيف الدولتيف، متحاشية  - ب

 التصعيد وبث روح الفرقة.
حافظت صحيفة عكاظ عمى صدور مقاالتيا االفتتاحية بشكؿ يومي طيمة فترة األزمة   - ت

 بيف السعودية ومصر. 
 

 :(1)(2015) دراسة عبد القادر -11
إلى التعرؼ عمى مدى إدراؾ القراء مف الشباب لمعاني المصطمحات  تيدؼ ىذه الدراسة

السياسية المستخدمة في المقاؿ السياسي المنشور عمى صفحات الصحؼ األردنية اليومية، 
 باالعتماد عمى فئة الشباب مف مجتمع مدينة عماف كنموذج إلجراء البحث.

ؼ تقرير خصائص ظاىرة معينة، وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، التي تستيد
معتمدة عمى جمع الحقائؽ وتحميميا وتفسيرىا الستخالص دالالتيا، واستخدـ في اطارىا المنيج 

( شاًبا 300المسحي، واعتمد في جمع البيانات عمى أداة االستبانة، وتشمؿ عينة الدراسة عمى )
اسة عمى عدة نظريات وىـ: ، فيما اعتمدت الدر مف مجتمع مدينة عماف كعينة عشوائية منتظمة

  )ترتيب األولويات، وحارس البوابة، ونظرية االعتماد(.
  

                                                           
القادر، إدراؾ قراء الصحؼ اليومية لمعاني المصطمحات السياسية المستخدمة في المقاؿ الصحفي، عبد  (1)

 دراسة مسحية .
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
وبالتالي  ،النسبة العميا مف الشباب يقوموف بمتابعة المقاالت التي يقدميا كتاب بعينيـ - أ

يكوف معيار اسـ الكاتب ىو المعيار الذي اتخذوه الختيار المقاالت السياسية التي 
 يقرؤونيا.

بينما  ،النسبة العميا مف الشباب يتابعوف الصحؼ اليومية أكثر مف ثالثة أياـ أسبوعيا - ب
دؿ يقرأىا يوميا نسبة أقؿ، وينصب اىتماـ الشباب بقراءة المقاالت السياسية دائما، مما ي

عمى أىمية المقاؿ في تثقيؼ الشباب ومساعدتيـ عمى فيـ األحداث والتطورات 
 السياسية المحيطة.

أغمب المبحوثيف ال يعرفوف معاني المصطمحات السياسية المستخدمة في المقاالت  - ت
السياسية التي يتـ نشرىا عمى صفحات الصحؼ اليومية، ما يؤثر سمبا عمى فيـ 

 ؿ جيد.محتوى المقاؿ السياسي بشك
 :(1)(م2010دراسة الدليمي ) -12

تيدؼ الدراسة إلى تحديد وتوضيح اتجاىات ومضاميف األعمدة الصحفية في جريدة 
، ٣ٓٓ٢)الجزيرة( عمى وجو الخصوص لمرحمة ما بعد االحتالؿ األمريكي لمعراؽ منتصؼ العاـ 

 والتي شيدت انفتاًحا اعالمًيا واسًعا.
وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية االستطالعية التي يكوف ىدفيا األساس 
اكتشاؼ الظاىرة والتعرؼ عمييا ورصدىا بشكؿ عممي ومنيجي، مستخدمة أداة )تحميؿ 
المضموف( وذلؾ مف أجؿ تحميؿ مضاميف األعمدة الصحفية مف خالؿ التحميؿ الكمي والكيفي 

يا األعمدة، لموصوؿ إلى االتجاىات الحقيقية لألعمدة الصحفية لالتجاىات واألفكار التي احتوت
في صحافة األنبار، وحدد الباحث عينة الدراسة بأسموب الحصر الشامؿ لجميع األعمدة في 

 ( عمودًا. 46، والبالغ عددىـ )5/1/2004وحتى  2/6/2003جريدة الجزيرة ما بيف 
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

مكاف ثابت لمعمود الصحفي في الصحيفة، وقمة اعتماد الكتاب عمى األدلة عدـ وجود  - أ
والحقائؽ والمعمومات واالحصائيات، وعدـ انتظاـ األعمدة الصحفية، فأحياًنا تظير 

 .أربعة أعمدة في العدد وأحيانا أخرى ال يظير أي عمود

                                                           
 الدليمي، اتجاىات العمود الصحفي في صحافة األنبار. (1)
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ة وفؽ تسمسؿ عدـ وجود استراتيجية دقيقة يتـ عمى أساسيا اختيار موضوعات األعمد  - ب
األحداث، ومف ثـ فاف اىتمامات كتاب االعمدة كانت تعتمد العشوائية في اختيار 

 الموضوعات، فيما تضمنت الكثير مف األعمدة افكارًا عدة.
غياب الُكتاب المتخصصيف في مجاؿ كتابة العمود، فكتاب العمود في الصحيفة ىـ   - ت

 سـ كاتبيا بشكؿ صريح.مف الصحفييف الشباب، فيما وقعت جميع األعمدة با

 :(1)(م2010زيدان ) دراسة -13
الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية المقاؿ الصحفي في تدريس عمـ االجتماع لتنمية  تيدؼ

التفكير الناقد والوعي بالقضايا االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية، وكيفية استخداـ المقاؿ 
كمدخؿ في تدريس عمـ االجتماع بالمرحمة الثانوية، لتقديـ بعض المقترحات التي يمكف أف 

 مميات تطوير تدريس المواد الفمسفية في واقع تعميـ المرحمة الثانوية.تساعد في ع
وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات المسحية واستخدـ الباحث في اطارىا المنيج التجريبي الذي 
تتمثؿ فيو معالـ الطريقة العممية بصورة جمية، خاصة البحث التجريبي عف طريؽ المجموعة 

يع الباحث أف يثبت معظـ متغيرات المجموعتيف الضابطة الضابطة، وعف طريقو يستط
والتجريبية، بيدؼ بحث أثر المتغير التجريبي )المقاؿ الصحفي(، عمى تنمية التفكير الناقد 

( 80والوعي بالقضايا االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية، وشممت الدراسة عمى عينة مف )
، وتقسيميما لمجموعتيف ضابطة وتجريبية. وبدأت عممية طالبًا بالصفيف الثاني والثالث الثانوي
 ـ. 8/3/2010وحتى  12/12/2009تدريس الوحدتيف الثانية والثالثة مف 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
وجود فاعمية عالية لممقاؿ الصحفي في تنمية التفكير الناقد والوعي بالقضايا االجتماعية  - أ

 ة.لدى طالب المرحمة الثانوي
تمكيف الطالب مف قراءة المقاالت الصحفية بشكؿ نقدي يخرجيـ مف جو المحاضرة  - ب

والتمقيف إلى التفكير والمشاركة في مناقشة المقاالت المرتبطة ببعض القضايا 
 االجتماعية وطرح التساؤالت النقدية حوليا.

االجتماعية مالحظة وجود شغٍؼ لدى طالب المجموعة التجريبية لممشاركة في القضايا  - ت
بالمقاالت الصحفية، لما تتيح ليـ مف التمرس والتدريب عمى الفكر الناقد والوعي بيذه 

 القضايا التي تقابميـ في الحياة اليومية.
                                                           

 زيداف، فاعمية المقاؿ الصحفي في تدريس عمـ االجتماع لتنمية التفكير الناقد والوعي بالقضايا االجتماعية (1)
 لدى طالب المرحمة الثانوية.
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 :1(م2010دراسة المقدادي ) -14
تيدؼ الدراسة إلى التعرؼ عمى معيقات إطالؽ توصيفات جديدة عمى أنماط جديدة مف 

 خرجت عمى قواعد المقاؿ الصحفي وشروطو بشكؿ عاـ.الكتابة الصحفية، طالما 
وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدمت المنيج المسحي، وفي اطاره 

مقااًل في صحيفة الزماف  75اعتمدت عمى أداة تحميؿ المضموف، فيما كانت عينتيا في 
 .2010أيار  9إلى  1البغدادية، خالؿ المدة الزمنية 

 اسة إلى عدة نتائج أىميا:وتوصمت الدر 
%(، فيما جاء في المرتبة الثانية 46جاء المقاؿ النقدي في المرتبة األولى بنسبة ) - أ

%(، ثـ شكؿ ال 14.4%(، تاله العمود الصحفي بنسبة )26.3المقاؿ التحميمي بنسبة )
 %(.2.6%(، ثـ مقاؿ اليوميات بنسبة )10.5ينتمي ألنواع المقاؿ بنسبة )

ثابت لممقاالت الصحؼ في صحيفة الدراسة، مما يعيؽ وصوؿ القارئ  عدـ وجود مكاف - ب
 لممقاؿ بسيولة.

جاءت فئة وسائؿ اإلعالـ كمصدر لممقاؿ الصحفي في مقدمة المصادر بنسبة  - ت
%(، ثـ رسائؿ القراء 47.3%(، ثـ تفاعؿ الكاتب مع األحداث اليومية بنسبة )51.3)

 %(.1.3بنسبة )

 :(2)(م2009الترك ) دراسة -15
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة الموضوعات التي تتناوليا المقاالت 
العمودية وأنواع األعمدة، ومدى االلتزاـ بالخصائص الفنية واألسس العممية في كتابة المقاؿ 
العمودي، وكذلؾ التعرؼ عمى األساليب المتبعة والمغة وعناصر اإلبراز المستخدمة في المقاالت 

 العمودية.
نتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، وفي اطار ىذا النوع مف البحوث استخدـ وت

الباحث المنيج المقارف، ومنيج المسح الذي يستيدؼ جمع البيانات والمعمومات وذلؾ مف خالؿ 
أداة تحميؿ المضموف، حيث يتـ االستعانة بالمادة العممية التي جمعت مف صحؼ الدراسة 

د خصائص العمود الصحفي، واستخدـ الباحث أداة تحميؿ المضموف لتوصيؼ الظاىرة وتحدي
 لجمع بيانات الدراسة: 

                                                           
 المقدادي، اتجاىات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية )المقاؿ العمودي(: دراسة تحميمية.( 1)

 الترؾ، فف العمود الصحفي في الصحافة الفمسطينية، دراسة تحميمية. (2)
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 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
كشفت الدراسة أف الموضوعات السياسية تتصدر اىتمامات عينة الدراسة بنسبة  -1

%، ثـ الموضوعات االجتماعية 19.2%، تمتيا الموضوعات االقتصادية بنسبة 44.3
%، ثـ الموضوعات االعالمية بنسبة 9%، ثـ الموضوعات الثقافية بنسبة 14.9نسبة ب

%، فيما حصمت الموضوعات األخرى عمى نسبة 3.5%، ثـ الرياضية بنسبة 6.7
2.4.% 

أوضحت الدراسة أف صحؼ الدراسة اعتمدت في اسموبيا عمى الحقائؽ وذلؾ بنسبة  -2
%، ثـ عمى أسموب امالء اآلراء 22.7%، ثـ عمى األسموب التحميمي بنسبة 34.9
%، وأخيرًا 13.7%، ثـ عمى أسموب االستفسارات وطمب اآلراء بنسبة 16.5بنسبة 

 %.12.2األسموب التنافسي بنسبة 
أكثر األعمدة انتشارًا في صحؼ الدراسة، ىي أعمدة االىتمامات العامة، معتمدة بذلؾ  -3

 عمى الحقائؽ بنسبة كبيرة وبمغة صحفية.

 :(1)(م2008)مخمف  دراسة -16
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المقاؿ االفتتاحي في جريدة الصباح العراقية، 
باعتبارىا صحيفة )شبو ناطقة( باسـ الحكومة العراقية لمتعرؼ عمى النيج العاـ في الصحافة 

، 1/1/2005وحتى  1/1/2004العراقية بعد سقوط نظاـ صداـ حسف، خالؿ مدة الدراسة مف 
 ة لمتعرؼ عمى النيج العاـ لمجريدة وتحديد سمات وخصائص المقاؿ االفتتاحي فييا.في محاول

وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تعد أحد أنواع البحوث االعالمية التي 
تستيدؼ تحميؿ وتقويـ خصائص موقؼ يغمب عميو صفو التحديد، واستخدـ الباحث المنيج 

ي اطاره أسموب تحميؿ المضموف، فيما استخدـ أداة تحميؿ المسحي كما استخدـ الباحث ف
المضموف، لتحديد اتجاىات المقاالت االفتتاحية في جريدة الصباح العراقية، مف خالؿ عينة 
عشوائية منتظمة أجراىا الباحث لدراسة اتجاىات المقاؿ االفتتاحي في جريدة الصباح والبالغة 

 مقااًل.  52
  

                                                           
إلى  1/1/2004فتتاحي لممدة مف مخمؼ، المقاؿ االفتتاحي في جريدة الصباح، دراسة تحميمية لممقاؿ اال (1)
1/1/2005. 
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 عدة نتائج أىميا:وتوصمت الدراسة إلى 
ظيور االىتماـ الواضح مف قبؿ المشرفيف عمى جريدة الصباح العراقية بالمقاؿ  - أ

االفتتاحي إذ ينشر ىذا الفف الصحفي يوميا عمى مساحة محددة في صدر الصفحة 
 .األولى

جميع المقاالت كانت تحمؿ أسماء كتابيا وبشكؿ واضح وصريح مع ثبات موقع المقاؿ  - ب
 ية اليسرى.االفتتاحي في الج

جريدة الصباح العراقية مف دوف المقاؿ االفتتاحي مما يدؿ عمى األىمية  لـ تصدر   - ت
 التي تولييا الجريدة ليذا الفف الصحفي.

 .(1)(م2007دراسة عالونة ) -17
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المقاؿ الصحفي في الصحافة األردنية اليومية، 

إربد، عمى  قراءة المقاؿ الصحفي، ودوافع القراءة وأساليبيا، ومدى اقباؿ النقابييف في محافظة 
ومواقفيـ مف كتاب األعمدة الصحفية، ودرجة تفاعميـ مع اآلراء والمعمومات التي ترد في 

 المقاالت الصحفية األردنية.
وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، واستخدـ الباحث في اطارىا المنيج 

لمتعرؼ عمى مدى إقباؿ النقابييف في محافظة إربد عمى قراءة المقاؿ  التحميمي، في محاولة
 311الصحفي، ودوافع القراءة وأساليبيا، ومواقفيـ مف كتاب األعمدة الصحفية، وشممت الدراسة 

نقابًيا تـ اختيارىـ عشوائيًا باستخداـ أسموب العينة العمدية، التي تكونت مف سبع ميف نقابية، 
 . باستخداـ أداة االستبانة " مجمع النقابات المينية.تشكؿ في مجموعيا 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
% مف النقابييف يقرؤوف المقاؿ الصحفي، وأف المحاميف 80.4خمصت الدراسة إلى أف  - أ

مف أكثر النقابييف تعرضًا لممقاؿ وأقميـ الصيادلة، وأف صحيفة الرأي مف أكثر الصحؼ 
 المقاؿ. التي يقرأوف فييا

الموضوعات السياسية التي يتناوليا المقاؿ تحظى باىتماـ النقابييف، تمتيا الموضوعات  - ب
 .االجتماعية فالعممية فاالقتصادية

                                                           
 عالونة، المقاؿ الصحفي في الصحافة األردنية اليومية: دراسة تحميمية آلراء النقابييف في محافظة إربد. (1)
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جاءت المقاالت التي تعالج الشؤوف العربية في طميعة اىتمامات النقابييف، متقدمة قمياًل  - ت
يف األردنييف دى اىتماـ النقابيعمى المقاالت التي تعالج الشؤوف األردنية كمؤشر عمى م

 في القضايا العربية.

 :(1)(م2007الدليمي ) دراسة -18
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى اتجاىات المقاؿ االفتتاحي في الصحافة السورية 
"جريدة تشريف" بصفتيا صحيفة الحكومة السورية الرسمية والتي تعبر وبشكؿ دقيؽ عف توجياتيا 

معاجمتيا لمقضايا المعروضة، مف خالؿ التعرؼ عمى النيج العاـ لمجريدة، ومواقفيا، وكيفية 
 .ومدى اىتماميا بالشؤوف العراقية عف طريؽ ما يكتب مف مقاالت في الجريدة

وتنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية التي تيدؼ إلى وضع تصور دقيؽ 
لخصائص الظاىرة موضوع الدراسة، وفي اطارىا استخدـ الباحث المنيج التاريخي والمسحي، 

( شيرًا 15وعمؿ عمى جمع البيانات والمعمومات مف خالؿ أداة تحميؿ مضموف الدراسة لمدة )
 ـ(. 30/6/2004ـ وحتى 10/4/2003مف)

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
المقاؿ االفتتاحي في جريدة تشريف يمثؿ ترجمة حرفية لمخطاب السياسي الرسمي  - أ

 –السوري، وتعد مقاالتيا اقتباسًا مباشرًا أو تحمياًل لنصوص سياسية )خطاب الرئيس 
 بيانات الحزب الحاكـ(.

نوح نحو الوظيفة السياسية، وىي متحركة االبتعاد عف التأثر بالعوامؿ العقائدية، والج  - ب
حسب الحاؿ، وحسب درجة الواقع السياسي السائد بيف سورية والعالـ، فمثال: مرة ضد 

( القاضي بانسحاب "اسرائيؿ" مف االراضي العربية المحتمة بصورة قطعية، 242القرار)
 ومرة اعتباره كخيار استراتيجي.

واضح وصريح، وقد ركز الكتاب في مقاالتيـ جميع المقاالت تحمؿ اسـ كاتبيا وبشكؿ  - ت
عمى الموضوعات السياسية واالعالمية بشكؿ خاص، ولكف مف دوف اىماؿ بقية 

 الموضوعات.
  

                                                           
الدليمي، مضموف المقاؿ االفتتاحي في الصحافة السورية، تحميؿ مضموف المقاالت االفتتاحية في جريدة  (1)

 ـ. 30/6/2004ـ ولغاية 10/4/2003تشريف لممدة مف 
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 :(1)(م1994محمد ) دراسة -19
تيدؼ ىذه الدراسة إلى دراسة واقع المقاؿ العمودي في الصحافة المصرية خالؿ فترة 

ـ(، لمتعرؼ عمى طبيعة الموضوعات التي 1989وحتى نياية العاـ  1985الدراسة مف عاـ )
تناولتيا المقاالت العمودية، ومدى التزاميا بالخصائص الفنية واألسس العممية في كتابة المقاؿ، 

عمى األساليب المتبعة والمغة والعناصر التيبوغرافية المستخدمة في إبراز  وكذلؾ لمتعرؼ
 األعمدة، والمقارنة بينيا

وتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، التي تستيدؼ جمع البيانات والمعمومات 
اطارىا واآلراء حوؿ الجوانب النظرية والفنية والتحميمية لمضموف العمود الصحفي، واعتمدت في 

عمى منيجي المسح المقارف ومنيج المسح )تحميؿ المضموف( ، وتـ جمع بيانات الدراسة مف 
  .خالؿ أداتي تحميؿ المضموف وأداة المقابمة
 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:

%، تمييا الموضوعات االجتماعية بنسبة 43.1تصدر الموضوعات السياسية بنسبة  - أ
% فيما لـ تحظ بقية الموضوعات 16.3القتصادية بنسبة %، ثـ الموضوعات ا20.6

)الثقافية والموضوعات العامة والدينية والفنية والعسكرية والرياضية والعممية( باىتماـ 
 كبير.

الموضوعات الثقافية والدينية والفنية والعسكرية والرياضية والعممية ال تحظى باىتماـ  - ب
نظرا لوجود أعمدة وصفحات متخصصة ليذه معقوؿ لدى كتاب المقاؿ العمودي العاـ، 

 النوعية مف الموضوعات.
التزاـ المقاؿ العمودي العاـ بشكؿ أساسي في بناء مادتو عمى قالب اليـر المعتدؿ بنسبة  - ت

% ثـ 10.9%، ثـ يأتي اعتماده عمى قالب اليـر المقموب في مرحمة تالية بنسبة 73.1
 بقية القوالب.

 :(2)(م1992دراسة أبو زيد ) -20
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى المقاؿ التحميمي في الصحافة المصرية، وأىـ 
السمات التي تميز كتاب المقاؿ التحميمي، والعوامؿ التي تؤدي إلى زيادة فاعميتيا، وأىـ 
الموضوعات التي تمقى اىتماـ المقاؿ التحميمي في صحيفتي الدراسة، وتحديد حجـ الخدمة 

 ا كاًل مف صحيفة األىراـ والوفد مف خالؿ تقديـ المقاؿ التحميمي.اإلعالمية التي تقدمي
                                                           

 (.1989 – 1985محمد، المقاؿ العمودي في الصحافة المصرية، دراسة فنية تحميمية، في الفترة مف )  (1)
 . 13/12/1990إلى  1/1/1988تحميمي، دراسة تطبيقية عمى صحيفتي األىراـ والوفد مف أبو زيد، المقاؿ ال (2)
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وتنتمي ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية، التي تستيدؼ تقرير خصائص ظاىرة 
معينة، معتمدة عمى جمع الحقائؽ وتحميميا وتفسيرىا الستخالص دالالتيا، إلصدار تعميمات 

تخدمة )المنيج التاريخي ومنيج تحميؿ المضموف بشأف الظاىرة التي يقوـ الباحث بدراستيا، مس
والمنيج المقارف(، وفي اطارىا استخدـ أداتا تحميؿ المضموف والمقابمة، وتمثمت عينة الدراسة في 

، فيما اشتممت 13/12/1990وحتى  1/1/1988صحيفتي األىراـ والوفد خالؿ الفترة ما بيف 
  .لمقاالت التحميمية في صحؼ الدراسةعينة المقابمة عمى مجموعة مف الصحفييف وكتاب ا

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
جاءت صحيفة األىراـ في الترتيب األوؿ مف حيث عدد المقاالت التحميمية المنشورة  - أ

( مقاال 133(، وفي الترتيب الثاني صحيفة الوفد بواقع )156خالؿ فترة الدراسة بواقع )
 تحميميا.

فيما جاء ترتيب نوع المقاؿ التحميمي في صحيفة األىراـ عمى نحو )السياسي،   - ب
االقتصادي، االجتماعي، الديني، الثقافي، العسكري، الرياضي(، فيما جاء ترتيب نوع 
المقاؿ في صحيفة الوفد )السياسي، االقتصادي، الديني، االجتماعي، العسكري، 

 الثقافي، الرياضي(.
%، 66ي في صحيفة األىراـ عمى تغطيت األحداث الجارية بنسبة عمؿ المقاؿ التحميم - ت

% لمقضايا المرتبطة باألحداث 8% وبنسبة 28فيما األحداث غير الجارية بنسبة 
%. في حيف غطى 8الجارية وأخرى سابقة، فيما غطى األحداث المستقبمية بنسبة 

ما األحداث غير % في58المقاؿ التحميمي في صحيفة الوفد األحداث الجارية بنسبة 
% لمقضايا المرتبطة باألحداث الجارية وأخرى سابقة، 8% وبنسبة 42الجارية بنسبة 

 %.3فيما غطى األحداث المستقبمية بنسبة 

 :(1)(م1984) الفقي دراسة -21
وتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى نشأة العمود الصحفي في الصحؼ المصرية، في 

ودور العمود الصحفي  ،المفيوـ العممي لمعمود الصحفيظؿ تطور الصحافة في مصر وتطور 
في التنبؤ باألحداث السياسية، ومدى تأثير كاتب العمود عمى جميور القراء وتأثر الكاتب 

 بالقراء.

                                                           
الفقي، "نشأة العمود الصحفي في الصحؼ المصرية: دراسة تطبيقية عمى جريدة أخبار اليـو في الفترة  (1)

1944 - 1952." 
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أجري الباحث دراسة تاريخية وصفية وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث 
اطاره استخدـ أسموب المسح الشامؿ لجميع  مستخدمًا المنيج التاريخي والمنيج المسحي وفي

، واستخدمت الدراسة أداة تحميؿ المضموف لجمع بيانات  األعمدة التي ظيرت بجريدة أخبار اليـو
" خالؿ  الدراسة، فيما اشتممت عينة الدراسة عمى جميع األعمدة التي ظيرت بجريدة "أخبار اليـو

 . 1952ديسمبر  31وحتى  1944الفترة مف نوفمبر 

 وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا:
نشأة العمود الصحفي في مصر كانت قديمة وانتشرت في الثمث األوؿ مف القرف  - أ

العشريف، حيث كانت البدايات األولى لنشأة األعمدة الصحفية في مصر عمى يد 
 الدكتور "سيد كامؿ" في جريدة المؤيد.

قيؽ عدد محدود مف األىداؼ مع اقتصرت أعمدة أخبار اليوـ فترة الدراسة عمى تح  - ب
 .تكرار ىذه األىداؼ دائمًا في معظـ األعمدة

األعمدة الصحفية واكبت القضايا االجتماعية باىتماـ وقد ركزت عمى قضايا الفالح   - ت
 .والعماؿ وواكبت األحداث الجارية في ىذا المجاؿ مع المطالبة بحقوؽ الفالح

 :موقع الدراسة من الدراسات السابقة
الباحث عمى موقع الدراسة مف الدراسات السابقة ومدى ارتباطيا بدراستو، عمى النحو سيقؼ 
 اآلتي:
 أوجو التشابو بين الدراسة والدراسات السابقة: -1
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تحاوؿ معرفة واقع  من حيث نوع الدراسة: - أ

المقاؿ التحميمي، حيث تشابيت مع جميع الدراسات السابقة، في وقوعيا ضمف البحوث 
 (.2010الوصفية التي تنتمي ليا عدا دراسة )زيداف 

( 2016: تشابيت الدراسة مع كٍؿ مف دراسة )سنونو من حيث المنيج المستخدم  - ب
(، في استخداميا منيجي الدراسات 2009( و)الترؾ 2015( و)الدلو 2015افيو)الشر 

المسحية ومنيج العالقات المتبادلة معًا، فيما تشابيت الدراسة مع دراسة )السويركي 
 ( و)محمد2015( و)عبد القادر2001( و)ابو حشيش 2015( و)الغصيف 2016
 ( في استخداميا المنيج المسحي فقط.1996

في استخداميا ألداة  الدراسات السابقة تشابيت الدراسة معة الدراسة: من حيث أدا  - ت
( 2015( و)السويركي 2016تحميؿ المضموف مع كاًل مف دراسة )سنونو
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( و)ابو 2009( و)الترؾ 2015( و)الدلو2015( و)الغصيف2015و)الشرافي
( 2004( و)الدليمي2008( و)مخمؼ2012( و)ابكر1990( و)عبده2001حشيش

(، فيما تشابيت  الدراسة مع 1984( و)الفقي 1996( و)محمد 1996د و)ابز زي
( 2016مع كٍؿ مف دراسة )سنونو المقابمةالدراسات السابقة في استخداميا أداة 

 (.2009( و)زراقي 2015( و)الدلو 2015و)الشرافي 

 أوجو الختالف بين الدراسة والدراسات السابقة: -2
سابقة في تفردىا بدراسة المقاؿ التحميمي في اختمفت الدراسة عف جميع الدراسات ال - أ

الصحؼ الفمسطينية اليومية، حيث لـ تتناولو أًيا مف الدراسات السابقة ال قديمًا أو 
 حديثًا.

 تختمؼ الدراسة عف الدراسات السابقة في اختيار العينة الزمنية. - ب
دراسة مجتمع الدراسة، باستثناء  في السابقة الدراسات جميع عف الدراسة تختمؼ  - ت

( و)الترؾ 2015( و)الدلو2015( و)الغصيف2015( و)الشرافي 2016)السويركي 
 ( في اختيارىـ لمصحؼ الفمسطينية.2001( و)أبو حشيش 2009

تختمؼ الدراسة عف الدراسات السابقة في استخداميا أداتيف مف أدوات البحث العممي،  - ث
سات السابقة، وىما أداتا تحميؿ نتائج لـ تصؿ ليا الدرا األمر الذي يتيح ليا التوصؿ إلى

 المضموف واالستبانة.

 أوجو الستفادة من الدراسات السابقة: 
صياغة عنواف الدراسة، حيث لـ تتطرؽ أيًا مف الدراسات السابقة إلى واقع المقاؿ  -1

 التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية.
 عف التعميـ أو التضيؽ.بمورة مشكمة الدراسة بصورة واضحة وأكثر تحديدًا، واالبتعاد  -2
 تعميؽ إحساس الباحث بأىمية موضوع الدراسة وتسييؿ تحديد األىداؼ. -3
الدراسة، واألساليب المستخدمة في اطارىما، واألدوات األنسب لجمع  مناىجتحديد  -4

 البيانات والمعمومات الخاصة بالدراسة.
تباعيا في اختيار النظريات األنسب الاالستفادة مف بعض الدراسات السابقة في  -5

 .الدراسة
 االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء اإلطار المعرفي لمدراسة. -6
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والمقارنة  الدراسة الحاليةنتائج الدراسات السابقة في استخالص نتائج  االستفادة مف -7
 بينيا.

 المشكمة:ثانيًا/ الستالل عمى 
اليومية )األياـ، مف خالؿ متابعة الباحث لممقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية 

القدس، الحياة الجديدة، فمسطيف(، ومف خالؿ دراستو واطالعو، الحظ وجود تبايف في اىتماـ 
الصحؼ الفمسطينية بالمقاؿ التحميمي، بؿ وانعدامو في بعض أعداد مف الصحؼ، وفي ضوء 

 ذلؾ أجرى الدراسة االستكشافية اآلتية:
اليومية )األياـ، الصحؼ الفمسطينية تـ إجراء الدراسة االستكشافية عمى عينة مف 

، وىو ذات العاـ الذي ينوي الباحث اختيار 2016( الصادرة في عاـ ، الحياة، فمسطيفالقدس
 7عددًا، بواقع  28 بواقععينة الدراسة االستكشافية  جاءتعينتو الزمنية إلجراء الدراسة، حيث 

بمغت المقاالت و ، 7/10/2016وحتى  1/10/2016 خالؿ الفترةأعداد مف كؿ صحيفة، 
 ، وتـ تحميميا بأداة تحميؿ المضموف. ( مقاؿ100التحميمية في العينة العمدية )

 وكشفت الدراسة عن النتائج التالية:
مقاٍؿ تحميمي، تـ توزيعيا  100بمغ عدد المقاالت التحميمية المنشورة في صحؼ الدراسة  -

سبة األعمى مف عدد عبر النسب المئوية، حيث حصمت صحيفة األياـ عمى الن
، تمتيا صحيفة القدس بنسبة 41المقاالت التحميمية المنشورة عبر صفحاتيا بنسبة %

%، فيما حصمت صحيفة الحياة الجديدة عمى النسبة 23%، ثـ فمسطيف بنسبة 28
 % فقط.8األدنى مف مجموع المقاالت التحميمية المنشورة بنسبة 

بالصحؼ عمى النحو اآلتي، حيث بغمت  صةالخاجاءت نسبة نشر المقاالت التحميمية  -
%، فيما حصمت صحيفة القدس 39نسبة المقاالت الخاصة في صحيفة األياـ 

%، وفي المرتبة 28وفمسطيف عمى نفس النسبة في نشر المقاالت الخاصة بواقع 
 %.5األخيرة صحيفة الحياة بنسبة 

إسرائيمية أو أجنبية في عف صحؼ عربية أو المنقولة فيما كانت نسبة المقاالت  -
%، تمتيا صحيفة القدس 43صحؼ الدراسة عمى النحو اآلتي، صحيفة األياـ 

 %.11.6%، وأخيرًا صحيفة الحياة بػ17.8% تمتيا صحيفة فمسطيف بػ27.6بػ
% مف 82استأثر الموضوع السياسي عمى اىتماـ الصحؼ حيث حصؿ عمى نسبة  -

حؼ الفمسطينية، تالىا الموضوع الثقافي مجمؿ موضوعات المقاالت التحميمية في الص
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%، فيما جاء الموضوع االجتماعي والعسكري بنفس درجة االىتماـ بنسبة 12بنسبة 
 %.2%، وآخرىا الموضوع االقتصادي بنسبة 4

لـ تتناوؿ أيًا مف المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية الموضوعات المتعمقة  -
 .و اإلعالميةبالموضوعات الرياضية أو الدينية أ

% وذلؾ يحسب 77احتوت المقاالت التحميمية في صحيفة فمسطيف عمى الصور، بنسبة  -
%، فيما 23لمصحيفة في استخداميا لمعناصر اإلبرازية، تمتيا صحيفة األياـ بنسبة 
 %.0.0خمت المقاالت في صحيفتي القدس والحياة الجديدة مف أي صورة بنسبة 

%، تمتيا 72ة في صحيفة فمسطيف عمى االطارات، بنسبة فيما احتوت المقاالت التحميمي -
%، في 4%، فيما استخدمت صحيفة القدس االطارات بنسبة 24صحيفة األياـ بنسبة 

حيف لـ يسجؿ الباحث أيًا مف المقاالت التحميمية التي استخدمت االطارات في صحيفة 
 الحياة الجديدة.

 الخالصة:
شافية التي أجراىا عمى عينة مف الصحؼ الحظ الباحث مف خالؿ الدراسة االستك

الفمسطينية، وجود تفاوت في اىتماـ الصحؼ الفمسطينية )األياـ، القدس، الحياة الجديدة، 
فمسطيف( بالمقاؿ التحميمي بشكؿ عاـ، في حيف تنوعت مصادر المقاالت التحميمية التي اعتمدت 

ومقاالت منقولة عف صحؼ عمييا الصحؼ، ما بيف مقاالت خاصة تنتجيا الصحؼ بنفسيا، 
سرائيمية وأجنبية، واستحوذت الموضوعات السياسية عمى االىتماـ األكبر مف المقاالت  عربية وا 
المنشورة في صحؼ الدراسة، فيما بدا غياب واضح لمعناصر اإلبرازية )الصور، االطارات،...( 

 في إخراج المقاالت التحميمية بصحؼ الدراسة عدا صحيفة فمسطيف.

 مشكمة الدراسة:ثالثًا/ 
تتمثؿ مشكمة الدراسة في التعرؼ عمى واقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية 
اليومية )األياـ، القدس، الحياة الجديدة، فمسطيف(، ومدى تطبيقيا ألسس وقواعد كتابة المقاؿ 

لتحميمية، إلى التحميمي، ومدى اىتماـ الصحؼ بعرض الوقائع واألحداث المحمية في مقاالتيا ا
جانب الكشؼ عف أبرز الموضوعات التي تـ تناوليا مف خالؿ رصد وتحميؿ واقعيا، وأبرز 

 .وسبؿ تطويره والنيوض بواإلشكاليات التي تواجو المقاؿ التحميمي، 

 أىمية الدراسة:رابعًا/ 
 تنبع أىمية الدراسة مف عدة أمور أىميا:
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ي في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مع ما ندرة الدراسات التي تتناوؿ المقاؿ التحميم -1
 يحممو مف أىمية في طرح القضايا التي تشغؿ باؿ الجميور.

 قمة الدراسات العربية التي تعنى برصد واقع المقاؿ التحميمي. -2
أىمية المقاؿ التحميمي وتفوقو عف غيره مف المقاالت الصحفية، بإتاحة مساحات كبير  -3

 ومعالجتيا بطريقة توضيحية وتفسيرية وعميقة.لشرح القضايا والمواضيع الحساسة 
جدة الدراسة الحالية التي ينوي الباحث اجراءىا، حيث لـ يتـ تناوؿ المقاؿ التحميمي في  -4

 الصحؼ الفمسطينية اليومية مف قبؿ.

 أىداف الدراسة: / خامساً 
الفمسطينية يتمثؿ اليدؼ الرئيس لمدراسة في "التعرؼ عمى واقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ 

 اليومية"، خالؿ فترة الدراسة.  ويتفرع عنو مجموعة مف األىداؼ اآلتية.
 أىداف خاصة بالدراسة التحميمية: -1
 معرفة واقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية. - أ
التعرؼ عمى القضايا والمواضيع التي تتناوليا المقاالت التحميمية في الصحؼ  - ب

 الفمسطينية.
 المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية. التعرؼ عمى خصائص - ت
 معرفة مدى التزاـ كتّاب المقاؿ التحميمي بالقوالب الصحفية المينية في صياغة مقاالتيـ. - ث
 التعرؼ عمى العناصر اإلبرازية لممادة اإلعالمية في المقاالت التحميمية. - ج
 المقاؿ التحميمي. المقارنة بيف الصحؼ الفمسطينية اليومية، في درجة اىتماميا ب  - ح

 :بالدراسة الميدانيةأىداف خاصة  -2
التعرؼ عمى أىـ العوامؿ التي تؤثر في  كتابة المقاالت التحميمية في الصحؼ  - أ

 الفمسطينية.
 .التعرؼ عمى االشكاليات التي تواجو كتاب المقاالت التحميمية - ب
 الفمسطينية.تقديـ اقتراحات مف شأنيا النيوض بالمقاالت التحميمية في الصحؼ  - ت

 تساؤلت الدراسة: سادسًا/ 
تسعى الدراسة إلى اإلجابة عمى التساؤؿ الرئيس التالي، ما "واقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ 

 الفمسطينية اليومية؟" والذي يندرج تحتو مجموعة مف التساؤالت اآلتية:
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 تساؤلت خاصة بالدراسة التحميمية: -1
 المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ما الموضوعات التي تتناوليا  - أ
 ما حجـ المساحة التي تخصيا الصحؼ لنشر المقاالت التحميمية؟ - ب
 ما الخصائص الفنية لممقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ - ت
ما مدى التزاـ صحؼ الدراسة بخصائص المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية  - ث

 اليومية؟
زاـ صحؼ الدراسة بالييكؿ الفني لممقاؿ التحميمي وتوافر أجزاءه مف )مقدمة ما مدى الت - ج

 وجسـ وخاتمة(؟
 أي صحؼ الدراسة أكثر تطبيقًا لألسس الفنية لممقاؿ التحميمي؟ - ح
 ما المصادر اإلعالمية لممقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية؟  - خ
 حؼ الفمسطينية؟ما مصادر المعمومات األولية لممقاالت التحميمية في الص - د
 ما موقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ - ذ
ما المنشأ الجغرافي لممقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية، ومدى خصوصيتو  - ر

 وحصريتو لمصحؼ؟
 ما المغة المستخدمة في كتابة المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية؟ - ز
 لتيبوغرافية في إخراج المقاالت التحميمية؟ما مدى اىتماـ صحؼ الدراسة بالعناصر ا - س
 :بالدراسة الميدانيةتساؤلت خاصة  -2
 ما العوامؿ التي تؤثر في كتابة المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ - أ
ما أبرز االشكاليات التي تواجو كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية  - ب

 اليومية؟
وض بالمقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، وُسبؿ ما أىـ المقترحات لمني - ت

 تطويرىا؟

 اإلطار النظري لمدراسة:سابعًا/ 
ستعتمد الدراسة عمى نظريتي ترتيب األوليات )وضع األجندة(، ونظرية حارس البوابة )القائـ 

 باالتصاؿ(.
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 :نظرية ترتيب األوليات )وضع األجندة( - أ
حيث ترجع أصوؿ ىذه النظرية إلى "والتر ليبماف"، مف خالؿ كتابو والذي بعنواف "الرأي 

، ويرى أف وسائؿ االعالـ تساعد في بناء الصورة الذىنية لدى الجماىير، 1922العاـ" سنة 
 .(1)وتعمؿ وسائؿ االعالـ عمى تكويف الرأي العاـ مف خالؿ تقديـ القضايا التي تيـ المجتمع

والتي تشير إلى تأثير وسائؿ اإلعالـ  ،نظرية وضع األجندة مف نظريات التأثير المعتدؿوتعد 
إذ يعتمد ىذا التأثير عمى مجموعة مف المتغيرات الوسيطة التي قد تقوى أو  ،عمى الجميور

ويرى مفيوـ نظرية وضع األجندة الخاص بعالقة وسائؿ االتصاؿ  ،تضعؼ ىذا التأثير
فيي تعطي أىمية  ،تصاؿ ىي التي تحدد األولويات التي تتناوليا األخباربالجميور أف وسائؿ اال

 ،مما يجعميا تصبح مف األولويات الميمة لدى الجميور ،خاصة ليذه الموضوعات
فالموضوعات التي يرى القائـ باالتصاؿ أنيا ذات أىمية يتـ نشرىا حتى ولو كانت غير ذلؾ، 

بحيث يراىا الجميور ذات  ،اعفة لتمؾ الموضوعاتفمجرد النشر في حد ذاتو يعطي أىمية مض
 (2)أىمية تفوؽ غيرىا مف الموضوعات.

وبناء عمى ذلؾ يسيـ استخداـ ىذه النظرية كثيرًا في تشكيؿ الرأي العاـ ورؤيتو لمقضايا 
التي توجو المجتمع، فمف خالؿ التركيز عمى قضايا معينة وتجاىؿ أخرى تحدد وسائؿ اإلعالـ 

 المجتمع في االىتماـ بالقضايا المتعمقة بقطاعات متنوعة في المجتمع. أولويات أفراد

وعمى أساس ىذا المفيوـ تساعد نظرية وضع األجندة الجميور عمى التفكير في 
عمى أف مفيوـ ترتيب   ”Patterson”القضايا التي تحددىا وسائؿ اإلعالـ، بحيث يؤكد

األولويات يمثؿ العممية التي تبرز فييا وسائؿ اإلعالـ قضايا معينة عمى أنيا قضايا ميمة 
 .(3)تستحؽ رد فعؿ السمطة، ماداـ الرأي العاـ نحو القضية قد تشكؿ عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ

 الستفادة من النظرية في الدراسة:
ولويات عمى دراستو واقع المقاؿ التحميمي في سيقوـ الباحث بتطبيؽ نظرية ترتيب األ

الصحؼ الفمسطينية اليومية )األياـ، والقدس، والحياة الجديدة، وفمسطيف(، لمعرفة المقاالت التي 
تركز عمييا صحؼ الدراسة، ومعرفة الموضوعات والقضايا التي تضعيا الصحؼ في أجندتيا، 

 ات الحقة تفيد في ضبط األجندة تمؾ.لالستفادة مف فيـ ذلؾ في الترتيب في تقديـ توصي
                                                           

 (.327مزاىرة، بحوث اإلعالـ: نظريات االتصاؿ )ص (1)
 (.6عالـ )صزكريا, نظريات اإل (2)

(3) Patterson, Political Behavior Patterson’s Innerve Days Life, New bury park. 
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 نظرية القائم بالتصال:  - ب
تطرح المدرسة الفرنسية في االعالـ مفيومًا لمقائـ باالتصاؿ إذ تطمؽ عميو لقب 
"الوسيط" عمى أساس أف الصحفي يقوـ بأدوار متعددة، فيو يبحث عف المعمومة ويختار 

يؤدي دورًا تفاوضيًا بيف صانع المعمومة مضموف الرسالة ثـ يتوجو بيا إلى الجميور وىو بذلؾ 
 . (1))المصدر( والجميور)المتمقي(

ويمثؿ القائـ باالتصاؿ وحدة التحميؿ األصغر في اإلجابة عمى األسئمة الخاصة 
بمسئولية إنتاج الرسالة اإلعالمية، ويعد أحد المفاىيـ الخاصة بالعالقات التنظيمية داخؿ 

وـ يمتد لعبر عف كؿ مف يعمؿ في بناء أو تشكيؿ الرسالة المؤسسات اإلعالمية، وىذا المفي
 .(2)اإلعالمية ميما اختمفت األدوار أو المواقع 

بالقائـ باالتصاؿ، الذي كاف  Publisher Printerفيما ارتبط مفيوـ الناشر الطابع 
يدير عممية اإلعداد والتنفيذ مع عدد محدود مف العامميف وذلؾ حتى منتصؼ القرف التاسع 

 (3)عشر.

ويضع عالـ االتصاؿ "برلو"، عدة شروط يجب أف تتوفر في القائـ باالتصاؿ، عمى 
 :(4)النحو اآلتي

 نصات، الفكر السميـ(توافر ميارات االتصاؿ: الكتابة، القراءة، التحدث، اال -1
اتجاىات القائـ باالتصاؿ نحو )ذاتو، الموضوع، المتمقي( فكمما كانت االتجاىات  -2

 ايجابية زادت فاعمية االتصاؿ.
 مستوى معرفة المصدر بالموضوع الذي يعالجو. -3
مركز القائـ باالتصاؿ في اطار النظاـ االجتماعي والثقافي وطبيعة األدوار التي  -4

 ذي يراه الناس فيو.يؤدييا، والوضع ال

                                                           
 (.354نظريات اإلعالـ واتجاىات التأثير )صعبد الحميد،  (1)
 (.91المرجع السابؽ )ص (2)
 (.242مزاىرة، بحوث االعالـ: نظريات االتصاؿ )ص (3)
 (.269)صمكاوي والعبد، نظريات االعالـ  (4)
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 الستفادة من النظرية في الدراسة:
سيستفيد الباحث مف القائـ باالتصاؿ في دراسة واقع المقاؿ التحميمي في الصحؼ 
الفمسطينية اليومية )األياـ، والقدس، والحياة الجديدة، وفمسطيف(، لمتعرؼ عمى أداء كتاب المقاؿ 

، والوقوؼ عمى العوامؿ التي تؤثر عمى اختيار المادة التحميمي في التعامؿ مع الرسالة اإلعالمية
 اإلعالمية المراد نشرىا، ومدى تأثير السياسة التحريرية عمى نشر المواد الصحفية. 

 نوع الدراسة ومناىجيا وأدواتيا:ثامنًا/ 
 نوع الدراسة: -1

تقع ىذه الدراسة ضمف البحوث الوصفية التي "تيدؼ إلى تصوير وتحميؿ وتقويـ 
ظاىرة أو مجموعة مف الظواىر بمعنى أف ىذه البحوث ال تقؼ عند حد جمع البيانات خصائص 

نما يمتد مجاليا إلى تصنيؼ البيانات والحقائؽ التي تـ جمعيا، وتفسير ىذه البيانات وتحميميا  وا 
 .(1)واستخالص نتائج ودالالت مفيدة"

 المناىج المستخدمة في الدراسة: -2
  منيج الدراسات المسحية: - أ

منيج الدراسات المسحية مف أنسب المناىج مالئمة لمدراسات الوصفية، والذي يعد يعد 
"جيًدا عممًيا منظًما لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات وأوصاؼ عف الظاىرة أو مجموعة 
الظواىر موضوع البحث مف العدد الحدي مف المفردات المكونة لمجتمع البحث ولفترة 

 (2)زمنية كافية لمدراسة".

 إطار ىذا المنيج سيستخدـ الباحث: وفي ىذا
أسموب تحميؿ المضموف: ويستخدـ لوصؼ المحتوى الظاىر والمضموف الصريح لممادة  -

 .(3)اإلعالمية مف حيث الشكؿ والمحتوى
أسموب مسح الممارسات اإلعالمية: وىو يعني جمع البيانات عف مجموعة القائـ  -

وسموكو في إطار النظاـ  باالتصاؿ في نوعيات وسائؿ اإلعالـ، ووصؼ خصائصو

                                                           
 (.127حسيف، بحوث اإلعالـ: األسس والمبادئ )ص (1)
 (.127المرجع نفسو )ص (2)
 (.258-257بركات، مناىج البحث اإلعالمي: األصوؿ النظرية وميارات التطبيؽ )ص (3)
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الكامؿ لممؤسسة اإلعالمية والمجتمع، وتسجيؿ ىذه البيانات وتبويبيا وتكويف قاعدة 
 .(1)معرفية وصفية عف خصائص القائـ باالتصاؿ في المؤسسات اإلعالمية

 : منيج دراسة العالقات المتبادلة - ب
دؼ التعرؼ إلى ويسعى إلى دراسة العالقات بيف الحقائؽ التي تـ الحصوؿ عمييا بي - ت

 . وفي إطار ىذا المنيج استخدـ الباحث:(2)األسباب التي أدت إلى حدوث الظاىرة
أسموب المقارنة المنيجية: ويستخدـ عندما يمجأ الباحث إلى الموازنة أو المضاىاة بيف 

. ويستخدـ الباحث المنيج (3)حالتيف مختمفتيف أو أكثر، وتحدثاف في السياؽ الطبيعي
راستو، مف خالؿ أسموب المنيجية، لقراءة النتائج التي ستتوصؿ إلييا المقارف في د

الدراسة التحميمية الخاصة بفف المقاؿ التحميمي في صحؼ الدراسة، بيدؼ إجراء 
المقارنات بيف تمؾ الصحؼ، لمتعرؼ عمى أكثرىا التزامًا باألسس الفنية لممقاؿ التحميمي، 

 ف صحؼ الدراسة.والتعرؼ عمى أوجو التشابو واالختالؼ بي
 :أداتا الدراسة -3

 استخدـ الباحث لجمع البيانات والمعمومات الخاصة بالدراسة أداتيف، وىما: 

 : األداة األولى/ استمارة تحميل المضمون
تحتوي عمى فئات عبارة عف "مجموعة مف التصنيفات أو الفصائؿ يقوـ الباحث و 

التحميؿ، لكي يستخدميا في وصؼ المضموف بإعدادىا طبقًا لنوعية المضموف ومحتواه، وىدؼ 
وتصنيفو بأعمى نسبة ممكنة مف الموضوعية والشموؿ، وبما يتيح إمكانية التحميؿ واستخراج 

 .(4)النتائج"

ويعرؼ بركات عبد العزيز، تحميؿ المضموف كأداة لجمع البيانات بأنيا "تصنيؼ المادة 
، وفؽ معايير محددة بما يكشؼ خصائص المكتوبة أو المسموعة أو المرئية تحت فئات معينة

ىذه المادة مف حيث الشكؿ والمحتوى، وباالستناد عمى قواعد واضحة، عمى أساس عممي، 
بحيث ترتبط ىذه الفئات ارتباطًا مباشرًا بالمشكمة البحثية، والفروض العممية لمدراسة، والتساؤالت 

                                                           
 (.167عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية )ص (1)
 (.160حسيف، بحوث اإلعالـ: األسس والمبادئ )ص  (2)
 (.129مزاىرة، بحوث االعالـ: نظريات االتصاؿ )ص (3)
 (.164حسيف، بحوث اإلعالـ ) ص (4)
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ف، إجابة صريحة عمى تساؤالت البحثية المطروحة بما يضمف أف تكوف نتائج تحميؿ المضمو 
 (1)وفروض الدراسة".

 إجراءات تصميم استمارة تحميل المضمون:
أعد الباحث استمارة تحميؿ المضموف، لجمع المعمومات المطموبة، وقاـ بتحديد الفئات 
وتعريفيا تعريفًا إجرائيًا، مستفيدًا مف الدراسة االستكشافية والدراسات السابقة، وعرضيا عمى 

مف األساتذة والخبراء لتحكيميا، والتأكد مف سالمتيا وقدرتيا عمى جمع المعمومات  مجموعة
 المطموبة إلجراء الدراسة.

 وتشمؿ الفئات اآلتية:
أوًل/ فئة الموضوع: "وىي الفئة األكثر استخدامًا في دراسة تحميل المضمون، التي تقوم 

الخاص بالموضوع أو مجموعة بتصنيفو وفقَا لموضوعاتو، وتجيب عمى التساؤل األساسي 
 وتضم الفئات الفرعية التالية:. (2)الموضوعات التي تدور حوليا المادة اإلعالمية"

: وفيو يتناوؿ المقاؿ التحميمي القضايا التي يغمب عمييا الطابع السياسي، سياسية -1
 وتشمؿ أبرز القضايا السياسية محميًا ودوليًا، مثؿ الثوابت الفمسطينية واالنتخابات
 واألحزاب والفصائؿ واالنقساـ والمفاوضات واالتفاقيات والشؤوف العربية والدولية وغيرىا.

: ويتناوؿ خالليا المقاؿ التحميمي موضوعات الماؿ واألعماؿ، وكؿ ما لو اقتصادية -2
 عالقة باالقتصاد الوطني والتجارة والحصار االقتصادي والبطالة والفقر والعماؿ وغيرىا.

اوؿ فييا المقاؿ قضايا الحياة االجتماعية، وما يتعمؽ بالنواحي اإلنسانية : ويتناجتماعية -3
 مف زواج وطالؽ وعادات وتقاليد وادماف وغيرىا.

: وىي القضايا ذات الطابع العسكري، وتعالج موضوعًا عسكريًا، كتحركات عسكرية -4
 الجيوش والحروب وقضايا المقاومة وجيش االحتالؿ اإلسرائيمي وعدوانو.

ىي تمؾ القضايا التي تيتـ بالمواضيع األمنية، وتعالج األحداث المتعمقة بأمف و : أمنية -5
المجتمع واستقراره، كالتخابر مع األعداء والتشدد واإلرىاب وتجارة المخدرات، وبث 

 الشائعات.
 الثقافة ومياديف واألدب، العربية المغة قضايا تتناوؿ التي الموضوعات وتضـ :ثقافية -6

 والثقافية. الشعرية والمسابقات التعميمية فوالشؤو  المغوية

                                                           
 (257عبد العزيز، مناىج البحث العممي: األصوؿ النظرية وميارات التطبيؽ )ص (1)
 (.89المرجع السابؽ نفسو )ص 2))
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  المحمية واألندية ،: وىي الموضوعات المتعمقة باألنشطة الرياضية والمبارياترياضية  -7

 والدولية.  والعربية
وفييا يتناوؿ المقاؿ التحميمي اإلنتاج اإلبداعي اإلنساني في شتى مجاالت حياتو  فنية: -8

 .مف مسرح ورسـ وغناء وغير ذلؾ
: ويتناوؿ المقاؿ التحميمي خالليا القضايا الصحية، واألدوية والتحويالت الطبية صحية -9

 واألمراض المزمنة والتموث البيئي.
 : وتضـ جميع المواضيع التي لـ تصنؼ تحت المواضيع السابقة.أخرى -10

ويقصد بيا طبيعة كاتب المقاؿ التحميمي كتخصص وخبرة ومجاؿ ثانيًا/ فئة كتَّاب المقال: 
 اىتماـ، ويندرج تحت ىذه الفئة، الفئات الفرعية التالية:

وىـ الذيف يعمموف في الصحيفة كمحرريف أو صحفييف، وىـ عمى  من داخل الصحيفة: -1
دراية أفضؿ مف غيرىـ بفنوف الصحافة، وعمى اطالع دائـ ودراية باألحداث المحمية 

 والدولية.
 من خارج الصحيفة، ويندرج تحت ىذه الفئة: -2
: الذي يسعى إليصاؿ فكرة أو وجية نظر معينة إلى المتمقي مف خالؿ باحثمحمل و  . أ

عرض جميع جوانب الحدث واستنتاج أسبابو ودوافعو، وتوقع ما سوؼ تؤوؿ إليو 
 األحداث في المستقبؿ.

ىـ الخبراء واألساتذة الذيف يكتبوف في موضوعات معينة تدخؿ في  متخصص وخبير: . ب
 .(1)ذة العمـو السياسية والميندسيف واألطباءنطاؽ تخصصيـ العممي، مثؿ أسات

الذيف يتولوف مناصب معينة في الحكومة أو في األحزاب والفصائؿ محمية أو  مسؤول: . ت
إقميمية أو عربية أو عالمية، بحيث يكتب أي منيـ في موضوع يدخؿ في نطاؽ 

 .(2)مسؤولياتو

وىي الدولة التي ينتمي ليا كاتب المقاؿ التحميمي سواء كاف مقيمًا عمى  ثالثًا/ جنسية الكاتب:
 أراضييا أـ خارجيا وتنقسـ إلى:

: وىو الكاتب الذي يحمؿ الجنسية الفمسطينية سواء أكاف مقيمًا عمى فمسطينية - أ
 األراضي الفمسطينية أو في الشتات.

                                                           
 (.110-109إسماعيؿ، اإلعالـ المعاصر: وسائمو، مياراتو، تأثيراتو، أخالقياتو )ص  (1)
 المرجع السابؽ نفسو. (2)



43 

اء كاف مقيمًا عمى : وىو الكاتب الذي يحمؿ جنسية أحد الدوؿ العربية سو عربية - ب
 أراضييا أو خارجيا.

: وىو الكاتب الذي يحمؿ جنسية دولة االحتالؿ سواء كاف مقيمًا عمى إسرائيمية - ت
 األراضي المحتمة أو خارجيا.

 : وىو الكاتب الذي يحمؿ جنسية أي دولة غير سابقة الذكر.دولية - ث

اإلعالمية والثقافية رابعًا/ فئة مصادر المعمومات: وىي التي تأخذ شكل مجموعة المواد 
كالقصاصات الصحفية والصور الفوتوغرافية والنشرات والتقارير والحصاءات والمواد السمعية 

، ويندرج تحت (1)والبصرية األخرى المنظمة والمحفوظة بشكل يسيل الرجوع إلييا عند الحاجة
 ىذه الفئة، الفئات الفرعية التالية:

وىي التي تصدرىا الوزارات والييئات واألحزاب المؤسسات والمراكز  تقارير واحصاءات: .1
العممية والبحثية، وتحتوي أحياًنا عمى بعض المعمومات الميمة والمفيدة والتي يمكف 

، مثؿ: التقارير الصادرة عف مراكز حقوؽ (2)تكويف أخبار منيا تقدـ الجديد والمفيد لمقراء
 ت رأي صادرة عف مراكز بحثية.اإلنساف، نتائج احصاءات واستطالعا

ىي األوراؽ الثبوتية التي تحمؿ معمومات أو إحصاءات موثقة؛ تشكِّؿ دلياًل وثائق:  .2
إلثبات فكرة ما أو واقعة معينة، وكما أفَّ األصوؿ القانونية تستدعي إلى إبراز ىذه 
الوثائؽ كي تصبح أدلة ُيعتد بيا؛ أيًضا فإف المصداقية الصحفية تستوجب عمى 

لصحفي أف يعرض ىذه الوثائؽ عمى الرأي العاـ كما ىي بدوف أي تحريؼ أو تصرؼ ا
مع ذكر اسـ الجية الصادرة عنيا وتاريخ اصدارىا، وخصوًصا إذا كانت وثائؽ 

 .(3)ومستندات رسمية
األشخاص الذيف ليـ دراية بالقضية التي يعالجيا المقاؿ الصحفي خبراء ومسؤولون:  .3

ؤولية، والتصريحات والمواقؼ التي تصدر عف الخبراء مف موقع الخبرة أو المس
 .والمسؤوليف

تكوف الصحؼ والمجالت في الكثير مف األحياف، مصدًرا ميًما  الصحف والمجالت: .4
لألخبار، تأخذ عنيا وسائؿ اإلعالـ األخرى، خاصة عندما تنفرد ىذه الصحؼ 

مصادرىا والمجالت بنشر خبر ميـ، أو وثيقة خطيرة تحصؿ عمييا عف طريؽ 
                                                           

 (.39عبد المجيد وعمـ الديف، فف التحرير الصحفي لمجرائد والمجالت )ص  (1)
 (.107ربيع، فف الخبر الصحفي )ص  (2)
 (.13حمود، الصحافة االستقصائية: الفضيحة الكاممة )ص  (3)



44 

الخاصة، وكذلؾ عندما تنفرد بإجراء لقاء أو حديث صحفي مع الزعماء والشخصيات 
 .(1)الميمة

البوابات التي تقّدـ خدماتيا اإلخبارية أو المعموماتية عمى مدار  المواقع الكترونية: .5
الساعة، مستفيدة مف الخدمات المميزة لوكاالت األنباء، أو شبكة المراسميف، وتتميز 

مضاميف اقتصادية واجتماعية ورياضية وأدبية وفينة، باإلضافة إلى توفيرىا  بتقديـ
لمحركات بحث عامة أو خاصة بالبوابة، وتخصيصيا مساحات النقاش، حوؿ قضايا 

 .(2)الساعة المتنوعة، كؿ ذلؾ مف خالؿ حيز تفاعمي واحد
لييا وىي المصادر التي يحتفظ بيا كاتب المقاؿ لنفسو، ويشير إ مصادر خاصة: .6

بمصادر خاصة أو مصادر أمنية حفاظًا عمى خصوصية مصدره، وال يجبره عمى 
 االفصاح عنيا إال الجيات القضائية.

وىي المحطات اإلذاعية والقنوات التمفزيونية سواء المحطات اإلذاعية والتمفزيونية:  .7
 المحمية أو األجنبية.

وىي مواقع التواصؿ االجتماعي أو مواقع اإلعالـ منصات التواصل الجتماعي:  .8
 الجديد، مثؿ فيسبوؾ وتويتر وانسغراـ والواتس آب والفايبر واإلمو وغيرىا.

نما يعبِّر  بدون مصدر: .9 عدـ اعتماد كاتب المقاؿ عمى معمومات مف مصادر معينة، وا 
 عف فكرة مقالو في ضوء تحميمو وقراءتو الذاتية.

 الذي سبؽ ذكره. أي مصدر آخر غير أخرى: .10

/ فئة المنشأ الجغرافي: ويقصد بيا المكان الذي يتناول المقال التحميمي قضية ما واقعة خامساً 
 في نطاقو، وتتضمن الفئات الفرعية اآلتية:

يقصد بيا تمؾ القضية أو مجموعة القضايا التي يتناوليا المقاؿ التحميمي الواقعة محمي:  -1
أو القدس  48غزة أو الضفة الغربية أو أراضي الػداخؿ فمسطيف المحتمة سواء في 

 المحتمة، وىي األراضي التي يقع فييا المقر الرئيس لمصحيفة.
يقصد بيا تمؾ القضية أو مجموعة القضايا التي يتناوليا المقاؿ التحميمي عربي:   -2

 الواقعة خارج فمسطيف، وفي نطاؽ الدوؿ العربية.
مجموعة القضايا التي يتناوليا المقاؿ التحميمي ويقصد بيا تمؾ القضية أو إسرائيمي:  -3

 الواقعة عمى األراضي الفمسطينية المسموبة مف قبؿ االحتالؿ اإلسرائيمي. 
                                                           

 (.178أبو زيد، فف الخبر الصحفي )ص  (1)
 فرَّاج، البوابات ودورىا في اإلفادة مف المعمومات المتاحة عمى االنترنت )موقع إلكتروني(.  (2)
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يقصد بيا تمؾ القضية أو مجموعة القضايا التي يتناوليا المقاؿ التحميمي الواقعة دولي:  -4
 خارج فمسطيف وأراضييا المحتمة وخارج نطاؽ الدوؿ العربية.

ويقصد بيا خصوصية المقال التحميمي وحصريتو لمصحيفة، سادسًا/ فئة حصرية المقال: 
 ويندرج تحت ىذه الفئة، الفئات التالية:

وىي المقاالت الحصرية والخاصة بالصحيفة، بحيث يخص الكاتب خاص بالصحيفة:  .1
 الصحيفة بمقالو، دوف غيره.

ألخرى سواء عربية أو أجنبية اصحؼ الوىي المقاالت المنقولة مف : مقالت منقولة .2
 .غير الفمسطينية واإلسرائيمية

وىي المقاالت المنقولة عف صحؼ وكتاب مقالت مترجمة لكتاب إسرائيميين:  .3
 . يفإسرائيمي

 وىي المقاالت التي لـ تذكر الصحيفة إف كانت حصرية المقاؿ ليا أو منقوؿلم يذكر:  .4
 .أو مترجمة عف كتاب إسرائيمييف

األىداف: ويقصد بيا األىداف الذي من أجميا نشرت الصحيفة المقال التحميمي، سابعًا/ فئة 
 ويندرج تحت ىذه الفئة، الفئات الفرعية التالية:

 عرض وتحميؿ األحداث الجارية والكشؼ عف أبعادىا ودالالتيا. -1
مناقشة وطرح القضايا والظواىر التي تشغؿ الرأي العاـ المحمي أو الدولي ومساعدة  -2

 عمى فيميا ومتابعتيا.القراء 
التعبير عف السياسات واالتجاىات السائدة في المجتمع وطرح وجيات نظر القوى  -3

 (1)السياسية واالجتماعية في البمد الذي تصدر بو الصحيفة.
التنبيو إلى بعض الظواىر في المجتمع وتحميميا والكشؼ عف أسبابيا وتأثيراتيا  -4

 (2)المتوقعة.
والمواقؼ واظيار خمفياتيا، واإلشارة إلى آثارىا في قرارات تحميؿ األحداث العالمية  -5

 (3)الدوؿ وسياساتيا في حياة الناس.

                                                           
 (.230أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (1)
 (.87عتماف، فنوف التحرير الصحفي )ص (2)
 (.199إبراىيـ، فف المقاؿ الصحفي )ص (3)
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/ فئة البناء الفني لممقال: وىو القالب الفني الذي يقوم عميو بناء المقال التحميمي، ثامناً 
 بوجود األجزاء الثالثة )مقدمة وجسم وخاتمة(، وىي:

وىو القالب الذي يقوـ عمى األجزاء الثالثة، المقدمة والتي  قالب اليرم المعتدل:ممتزم ب -1
تييء القارئ لموضوع المقاؿ، ثـ الجسـ، ويتضمف المعمومات والشواىد واألدلة التي 

 .يقدميا الكاتب، ثـ الخاتمة، والتي تحتوي عمى خالصة المقاؿ أو تثير ذىف القارئ
ير اليـر المعتدؿ )مقدمة، جسـ، البناء عمى غ وىو :قالب اليرم المعتدلغير ممتزم ب -2

جسـ  ، أوالمقدمة والجسـ، دوف وجود خاتمة لممقاؿ التحميمي وخاتمة(، سواء عمى
 وخاتمة فقط، دوف وجود مقدمة لممقاؿ.

تاسعًا/ فئة موقع المقال: وتعني مكان نشر المقال عمى الصحيفة، حيث تؤدي دراسة موقع 
اإلعالمية إلى التعرف عمى درجة األىمية النسبية الخاصة المادة موضع التحميل في الوسيمة 

 وتضم الفئات الفرعية التالية:، (1)بكل موضوع من الموضوعات الخاصة بالتحميل
وىو الموقع الذي ينشر عميو المقاؿ التحميمي عمى صفحات الموقع عمى الصحيفة:  -1

 الصحيفة، وتنقسـ إلى:
إلرشادية عمى الصفحة األولى، الدالة وىي العناويف اعنوان ارشادي صفحة أولى:  - أ

 عمى المواضيع اليامة داخؿ الصحيفة.
 وىي الصفحتاف التي تتوسط الصحيفة يمينًا ويسارًا.صفحتا الوسط:  - ب
 وىي صفحات الصحيفة باستثناء الصفحة األولى وصفحتا الوسط.صفحات داخمية:  - ت

التحميمي عمى الصفحة وىو الموقع الذي ينشر عميو المقاؿ الموقع عمى الصفحة:   -2
 الواحدة مف الصحيفة، وينقسـ إلى:

 : الجزء العموي األيمف مف الصفحة ويمثؿ الجزء األىـ في الصفحة. أعمى يمين - ث
 : الجزء األسفؿ األيمف مف الصفحة وىو األقؿ أىمية في الصفحة. أسفل يمين - ج
لعموي : الجزء األوسط مف الصفحة ويمثؿ الجزء األقؿ أىمية مف اوسط الصفحة  - ح

 األيمف. 
الجزء العموي األيسر مف الصفحة ويمثؿ الجزء األقؿ أىمية مف العموي  أعمى يسار: - خ

 األيمف. 
 : الجزء األسفؿ األيسر مف الصفحة وىو األقؿ أىمية في الصفحة. أسفل يسار - د

                                                           
 (.270حسيف، بحوث االعالـ )ص (1)
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 وىو الحيز الذي شغمو المقاؿ التحميمي عمى صفحات الصحؼ الفمسطينية:المساحة: / عاشراً 

وىو المقاؿ المنشور عمى عمود واحد مف أعمدة الصفحة، في الصحؼ : عمود - أ
 الفمسطينية اليومية.

وىو المقاؿ المنشور عمى عموديف مف أعمدة الصفحة، في الصحؼ  :عمودين - ب
 الفمسطينية اليومية.

: وىو المقاؿ المنشور عمى أكثر مف عموديف مف أعمدة الصفحة في أكثر من عمودين - ت
 ومية.الصحؼ الفمسطينية الي

 :يديولوجيةالحادي عشر/ 

 وىي األفكار اإلسالمية القائمة عمى القرآف الكريـ والسنة النبوية. :إسالمية - أ
 ة.الديمقراطيو  القائـ عمى الحرية وىي الفكر :ليبرالية - ب
 وىي الفكر الشيوعي القائـ عمى السمطوية. أو شيوعية: اشتراكية - ت

 المغة:ثاني عشر/ 
وىي المغة القائمة عمى التفاؤؿ واالستبشار بأحداث أو مناسبات  :ايجابية أو استبشارية - أ

 أو حقب قادمة.
وىي المغة القائمة عمى التشاـؤ والقنوط مف أحداث أو مناسبات أو  سمبية أو تشاؤمية: - ب

 حقب قادمة.
وىي المغة القائمة عمى التحذير والتنبيو مف أحداث أو مناسبات أو حقب  :تحذيرية - ت

 قادمة.
وىي المغة القائمة عمى تحفيز الجميور ومحاولة دفعو نحو امتثاؿ سموكيات  :تحفيزية - ث

 وتوجيات معينة. 
وىي المغة القائمة تحريض الجميور ودعوتو لمتحرؾ ضد سياسات وجيات  :تحريضية - ج

 معادية أو تشكؿ خطرا عميو.

ي إبراز ويقصد بيا العناصر التي استخدمتيا الصحيفة ففئة العناصر اإلبرازية: ثالث عشر/ 
 المقاؿ، مف أجؿ والتأثير عمى القارئ وخمؽ انطباع معيف اتجاه المقاؿ المنشور، وتشتمؿ:
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وىي السطر أو مجموعة األسطر التي ُجمعت بحروؼ كبيرة لتسبؽ موضوًعا العناوين:  -1
 ، وتنقسـ إلى:(1)أو مقااًل تحميميًا، وتمخصو

ىو الذي يتقدـ الموضوع ويرتفع فوقو ويمثؿ المقاؿ التحميمي تمثياًل  عنوان رئيس: . أ
 صحيًحا، ويعكس مضموف المقاؿ.

وىو العنواف الذي يتقدـ العنواف الرئيس بيدؼ  العنوان الثانوي أو اإلرشادي: . ب
 إبراز بعض زوايا الموضوع، التي لـ تبرز في العنواف الرئيس.

لتي توزع عمى فقرات مختمفة في جسـ ىي العناويف القصيرة ا عنوان فقرات: . ت
 المقاؿ، لتحفيز القارئ وارشاده لمفقرات التي تيمو.

 : وىي وضع المقاؿ التحميمي داخؿ إطار يميزه عف باقي محتويات الصفحة. اإلطارات -2
: لمموضوع أو لمعنواف وتعني استخداـ أو عدـ استخداـ أرضية رمادية األرضيات -3

 لمموضوع.
: وت األشكال -4  عني األشكاؿ والزخارؼ المصاحبة لممقاؿ التحميمي. والرسـو
: ويقصد بيا الصورة أو مجموعة الصور المصاحبة لممقاؿ التحميمي الصور والرسوم -5

 سواء كانت ظمية أو رسومية، وتنقسـ إلى:
 صورة كاتب المقاؿ )الشخصية(: وىي الصورة التعريفية لكاتب المقاؿ التحميمي. - أ
برة عف موضوع المقاؿ التحميمي، وتعد مف أكثر صورة موضوعية: وىي صورة مع - ب

 الصور أىمية، إلبرازىا تفاصيؿ عديدة تسيـ في فيـ الموضوع واكماؿ جوانبو.
صورة توضيحية: وىي الصور التي تساعد عمى ايضاح معمومات متضمنة في  - ت

 المقاؿ التحميمي.
اإلطار أو لمرسومات استخداـ األلواف ابراز المقاؿ التحميمي سواء لألرضية أو  األلوان: -6

 والصور.
 وىي العناصر اإلبرازية غير التصنيفات السابقة. أخرى: -7

المعمقة ىي التي تيدؼ إلى الكشؼ عف الدوافع المقابالت  :المعمقةاألداة الثانية/ المقابمة 
سواء الظاىرة أو الخفية، وتعتمد عمى فكرة المحادثات الحرة غير المقيدة بأسئمة محددة حوؿ 

أو مشكمة معينة، بيدؼ الخروج بأكبر قدر مف المعمومات التي يمكف مف خالليا موضوع، 
، واستخدـ الباحث ىذه األداة لمتعرؼ واقع المقاؿ التحميمي (2)استنتاج ما يدور في ذىف المبحوث

                                                           
 (.161حمزة، المدخؿ في فف التحرير الصحفي )ص  (1)
 (.203حسيف، بحوث االعالـ )ص (2)
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مف وجية نظر كتاب ومستقبمو وسبؿ النيوض بو، وأبرز معيقاتو  في الصحؼ الفمسطينية
 ف رشحوا مف خالؿ تحميؿ عينة الدراسة. المقاؿ التحميمي الذي

 مجتمع الدارسة وعينتيا: تاسعًا/ 
 : مجتمع الدارسة -1

وىو "جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستيا، ويعني في مجاؿ تحميؿ 
المضموف جميع األعداد الصادرة مف الصحيفة أو مجموعة الصحؼ التي يتـ اختيارىا خالؿ 

 :وليذه الدراسة مجتمعيف دراسييف (1)الفترة المحددة لمدراسة".
مجتمع الصحؼ الفمسطينية: ويتمثؿ مف جميع الصحؼ الفمسطينية اليومية الصادرة في  - أ

( خالؿ ، والحياة الجديدة، وفمسطيفربية وقطاع غزة )األياـ، والقدسالقدس والضفة الغ
 مدة الدراسة.

منشورة في الصحؼ مجتمع القائميف باالتصاؿ: وىـ كتاب المقاالت التحميمية ال - ب
 الدراسة. فترةالفمسطينية اليومية خالؿ 

 :عينة الدراسة -2
 عينة الصحؼ الفمسطينية )التحميمية(:  - أ

عف صحؼ الدراسة )األياـ، حدد الباحث عينتو الزمنية بجميع األعداد الصادرة 
 /31ـ وحتى 2016 /يناير /1(، خالؿ المدة مف ، والحياة الجديدة، وفمسطيفوالقدس
أي لمدة عاـ كامؿ، عف طريؽ عينة عشوائية منتظمة، مدة الدورة  ـ،2016 /ديسمبر
أياـ، بحيث تـ اختيار العدد األوؿ مف كؿ صحيفة في اليوـ األوؿ مف شير  10فييا 
ومف ثـ  11/1/2016أياـ، وأخذ الذي يميو  10ـ، ومف ثـ ترؾ 1/1/2016يناير 
ا األقرب زمنيًا لمدراسة وشيدت ، وقد تـ اختيار ىذه المدة ألني، وىكذا21/1/2016

تطورات مختمفة ومتنوعة، مف المفترض أنيا أشغمت الكتاب وتناولوىا بالتحميؿ والدراسة 
 وابداء الرأي.

 (:الميدانية) القائميف باالتصاؿعينة  - ب
(، مف خالؿ حصر جميع كتاب المعمقة )المقابمةة الدراسة الميدانية حدد الباحث عين

في صحؼ الدراسة )األياـ، والقدس، والحياة الجديدة، وفمسطيف(، المقاالت التحميمية 
ـ، عف طريؽ 2016/ديسمبر /31ـ وحتى 2016/يناير /1خالؿ فترة الدراسة مف 

                                                           
 (.116حسيف، تحميؿ المضموف، )ص  (1)
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اختيار الكتاب األكثر تكرارًا في كتابة المقاالت التحميمية عمى الصعيد المحمي 
جانب، حيث وقع االختيار الفمسطيني فقط، لتعسر الوصوؿ إلى الكتاب اإلسرائيمييف واأل

 كاتبًا فمسطينيًا. 16عمى 

 وحدات التحميل والقياس:عاشرًا/ 
 وحدات التحميل:   - أ

بناء عمى ما تطمبو تحقيؽ اليدؼ مف الفئات المقترحة لمتحميؿ، فإف الدراسة استخدمت 
 الوحدات التالية:

ويقصد بيا الوحدة اإلعالمية المتكاممة التي  الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية: -1
يقـو الباحث بتحميمييا وىي التي يستخدميا منتج المادة اإلعالمية لتقديـ ىذه المادة 

الدراسة  وتتمثؿ في، (1)إلى جميور القراء أو المستمعيف أو المشاىديف مف خالليا
قاؿ التحميمي في باعتبار أنيا تسعى إلى التعرؼ عمى واقع الم المقاؿ التحميميب

 .الصحؼ الفمسطينية اليومية
وىي عبارة عف جممة أو عبارة تتضمف الفكرة التي يدور  وحدة الموضوع )الفكرة(: -2

حوليا موضوع التحميؿ، وتكوف عادة جممة مختصرة محددة تتضمف مجموعة مف 
، وتؾ اعتمادىا في تحميؿ األفكار 2األفكار التي يحتوي عمييا موضوع التحميؿ

  الواردة في المقاالت التحميمية في صحؼ الدراسة.
 المضموفتحميؿ  اةظاـ التسجيؿ الكمي المنتظـ ألدوىو ن القياس:و  العد أسموب  - ب

، ويمكف مف خاللو إعادة بناء المحتوى في شكؿ أرقاـ تساعد عمى الوصوؿ اوفئاتي
، واستخدـ (3)إلى نتائج كمية، تسيـ في التفسير واالستدالؿ، وتحقيؽ أىداؼ الدراسة

 التكرار كأسموب لمعد والقياس.الباحث 
  

                                                           
 (.81حسيف، تحميؿ المضموف )ص (1)
 (.79حسيف، تحميؿ المضموف )ص (2)
 (.181عبد الحميد، تحميؿ المحتوى في بحوث اإلعالـ )ص (3)
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 إجراءات الصدق والثبات:حادي عشر/ 
قاـ الباحث و تيدؼ إجراءات الصدؽ والثبات إلى التأكد مف دقة عممية تحميؿ البيانات، 

 باإلجراءات التالية:
 إجراءات الصدق: - أ

الدراسة إلى قياسو فعاًل، ويقصد باختبار صدؽ األداة، مدى قدرتيا عمى قياس ما تسعى 
، وبالتالي ارتفاع (1)بحيث تتطابؽ المعمومات التي يجمعيا بواسطتيا مع الحقائؽ الموضوعية

ولتحقيؽ الصدؽ في أداة  ،(2)مستوى الثقة بالنتائج، بحيث يمكف االنتقاؿ منيا إلى التعميـ
 :ما يميالباحث  استخدـالدراسة 

المضموف تضـ مجموعة مف المحاور الموضوعية التأكد مف أف استمارة تحميؿ  -1
المتكاممة والمعبرة عف أىداؼ الدراسة، مف خالؿ التعريؼ اإلجرائي لفئات تحميؿ 

 المضموف تعريفًا دقيقًا وواضحًا، ال يثير المبس أو التأويؿ.
تحديد وحدات التحميؿ وأسموب القياس الذي تـ مف خاللو تحويؿ المضموف إلى  -2

 وحدات كمية.
استمارة تحميؿ المضموف عمى مجموعة مف األساتذة المحكميف والمختصيف  عرض -3

 واستيفائيا ألىداؼ الدراسة ، الذيف أبدوا تقديرىـ واعجابيـ باالستمارة(3)في اإلعالـ
وتعبيرىا عف مشكمة الدراسة وقدرتيا عمى جمع المعمومات الالزمة، مع بعض 
المالحظات البسيطة التي تـ األخذ بيا، إلى أف وصمت إلى الشكؿ النيائي القابؿ 

 لمتطبيؽ.
                                                           

 (.314حسيف، بحوث اإلعالـ )ص (1)
 (.430عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية )ص2) )
 أسماء األساتذة محكمي استمارة تحميل المضمون، مرتبة حسب الدرجة العممية: (3)

 أ.د. جواد الدلو أستاذ الصحافة واإلعالـ في الجامعة اإلسالمية. -1
 المشارؾ في جامعة األقصى.د. زىير عابد أستاذ اإلعالـ  -2
 د. طمعت عيسى أستاذ الصحافة المشارؾ ورئيس قسـ الصحافة واإلعالـ في الجامعة اإلسالمية. -3
 د. سعيد شاىيف أستاذ اإلعالـ ورئيس قسـ اإلعالـ في جامعة الخميؿ. -4
 د. أحمد أبو السعيد أستاذ اإلعالـ المشارؾ في جامعة األقصى. -5
 ة المساعد في الجامعة اإلسالمية.د. أحمد الترؾ أستاذ الصحاف -6
 د. خضر الجمالي أستاذ اإلعالـ المساعد في الكمية الجامعية لمعمـو التطبيقية. -7
 د. نبيؿ الطيراوي أستاذ اإلعالـ المساعد في جامعة األقصى. -8
 د. أحمد المغاري أستاذ اإلعالـ المساعد في جامعة األقصى. -9
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أخضع الباحث استمارة تحميؿ المضموف بعد تصميميا لمتجربة عف طريؽ إجراء   -4
صحؼ الدراسة، وبناء عمى النتائج تـ  مقاؿ تحميمي مف 100دراسة قبمية شممت 

ضافة أخرى.  تعديؿ بعض الفئات، وحذؼ وا 

 اجراءات الثبات:  - ب
اختبار باحث آخر إلعادة تحميؿ المضموف إما عف طريؽ عممية التأكد مف الثبات  تأتي

عينة محددة مف عينة الدراسة، وبعد تفريغ النتائج حسب درجة معامؿ الثبات بيف التحميميف، أو 
يقوـ الباحث بإعادة تحميؿ عينة مف مضموف عينة الدراسة بنفسو في فترة زمنية الحقة، أف 

 .(1)ويقيس مدى ثبات تحميمو في الفترتيف، أو أف يقوـ باستخداـ الطريقتيف معاً 

 اختبار الثبات لدراسة تحميل المضمون:
ينة محددة ولحساب درجة الثبات ليذه الدراسة، قاـ الباحث بإعادة تحميؿ المضموف لع

%( مف إجمالي عينة الدراسة، 17.2، بنسبة ) تحميمياً ( مقاالً 150مف عينة الدراسة قواميا )
( مقااًل مف فمسطيف، 21( مقااًل مف القدس، و)45( مقااًل مف األياـ، و)81عمى النحو التالي )

(، 2017 سبتمبر 15مف الحياة. وانتيى الباحث مف تحميؿ المضموف في تاريخ ) ( مقاالت3و)
"، لحساب Holsti (، وقد تـ تطبيؽ معادلة "ىولستي2017أكتوبر  25ثـ أعاد التحميؿ بتاريخ )

 معامؿ الثبات في ىيئة نسب مئوية.

   :صحيفة األيام 
( قضايا، 7التي خضعت لمدراسة ) فئة القضايا: بمغ عدد القضايا في المقاالت التحميمية

(، ثقافية 1(، أمنية )1(، عسكرية )1(، اجتماعية )1) (، اقتصادية1موزعة كما يأتي: سياسية )
 (. 1(، أخرى )1)

( قضايا، موزعة كاآلتي: 7وفي إعادة االختبار بمغ عدد القضايا في المقاالت التحميمية )
 (.1(، أخرى )1(، ثقافية )1(، أمنية )1(، عسكرية )1(، اجتماعية )1(، اقتصادية )1سياسية )

( 7وكانت النتائج كالتالي: وجود اتفاؽ بيف التحميميف في كافة القضايا بما مجموعيا )
 تكرارات، وبذلؾ فإف معامؿ الثبات في فئة القضايا: 

   

   
 =100% 

                                                           
 (212الدراسات اإلعالمية )ص عبد الرحمف وآخروف، تحميؿ المضموف في 1))
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 وباتباع األسموب والخطوات ذاتيا مع الفئات األخرى كانت النتائج عمى النحو التالي:
%، فئة 96%، فئة المنشأ الجغرافي= 93.6ومة= %، فئة مصدر المعم95فئة الكتاب= 

%، فئة موقع المقاؿ= 100%، فئة البناء الفني= 100%، فئة األىداؼ 100حصرية المقاؿ= 
%، فئة 100%، فئة لغة المقاؿ= 97.3% فئة االيديولوجية= 100%، فئة المساحة= 99

 %.86.9%، فئة عناصر االبراز=100مستوى المغة= 

مجموع  نسب الثبات في الفئات=  صحيفة األياممعامل الثبات في 
عددىا

 

 معامؿ الثبات = 
                                                   

  
 =97.5.% 

  :صحيفة القدس 
%، فئة المنشأ 95.6%، فئة مصدر المعمومة= 97.7% فئة الكتاب= 100فئة القضايا=
%، فئة البناء الفني= 100األىداؼ  %، فئة100%، فئة حصرية المقاؿ= 100الجغرافي= 

%، فئة 100% فئة االيديولوجية= 88.7%، فئة المساحة= 98.9%، فئة موقع المقاؿ= 100
 %.91.8%، فئة عناصر االبراز=100%، فئة مستوى المغة= 100لغة المقاؿ= 

مجموع نسب الثبات في الفئاتمعامل الثبات في "القدس"= 
عددىا

 

 معامؿ الثبات =
                                                        

  
 =

97.9.% 

  :صحيفة فمسطين 
%، فئة المنشأ 90.5%، فئة مصدر المعمومة= 100% فئة الكتاب= 100فئة القضايا=
%، فئة البناء الفني= 100%، فئة األىداؼ 97.9%، فئة حصرية المقاؿ= 100الجغرافي= 

%، فئة 100% فئة االيديولوجية= 100المساحة=  %، فئة93.4%، فئة موقع المقاؿ= 100
 %.96.6%، فئة عناصر االبراز=100%، فئة مستوى المغة= 100لغة المقاؿ= 

مجموع نسب الثبات في الفئاتمعامل الثبات في "القدس"= 
عددىا

 

 معامؿ الثبات =
                                                       

  
 =98.3.% 
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  :صحيفة الحياة 
%، فئة المنشأ 88.6%، فئة مصدر المعمومة= 82.8% فئة الكتاب= 100فئة القضايا=
%، فئة البناء الفني= 90.7%، فئة األىداؼ 100%، فئة حصرية المقاؿ= 100الجغرافي= 

%، فئة 99.5% فئة االيديولوجية= 100%، فئة المساحة= 100%، فئة موقع المقاؿ= 99.8
 %.100%، فئة عناصر االبراز=100%، فئة مستوى المغة= 100لغة المقاؿ= 

مجموع نسب الثبات في الفئاتمعامل الثبات في "القدس"= 
عددىا

 

 معامؿ الثبات =
                                                        

  
 =97%. 

 
                  معامل الثبات في الدراسة =

 
 =97.6.% 

 %(، وىي نسبة مرتفعة في البحوث اإلعالمية.97.5أي أف نسبة االتفاؽ بيف المرمزيف )

 مصطمحات الدراسة:ثاني عشر/ 
، ويقصد بو الباحث مدى ممارسة المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية لواقع:ا

 .ومعيقاتو وأبرز اشكالياتو وسبؿ تطويره
وىي المطبوعات التي تصدر عف مؤسسات أو شركات إعالمية، في  الفمسطينية: الصحف

األراضي الفمسطينية الخاضعة لمسمطة الفمسطينية، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة 
 .1955والمرخصة وفؽ قانوف المطبوعات والنشر الفمسطيني عاـ 

ألحداث، ويحشد كاتبو ىو أحد الفنوف الصحفية التي تؤدي وظيفة تفسيرية لالمقال التحميمي: 
قدرًا ميمًا مف المعمومات، سواء كانت حقائؽ تاريخية أو احصائيات أو سجاًل بالمواقؼ واآلراء، 
ويقدـ مادة صحفية تمتاز بالعمؽ والغزارة، وتعتمد عمى الربط بيف الموضوعات والتحميؿ، 

 .  (1)واالنتقاؿ مف فقرة إلى أخرى بطريقة منيجية
 :الدراسةتقسيم ثالث عشر/ 

في الفصؿ  لمدراسة تـ تقسيـ الدراسة إلى ثالثة فصوؿ، حيث جاءت اإلطار العاـ
األوؿ، متضمنة أىـ الدراسات السابقة ومشكمة الدراسة وأىدافيا وأىميتيا ونوعيا ومنيجيا 

. فيما واجراءات الصدؽ والثبات وأدواتيا والنظريات المستخدمة، وكذلؾ مجتمع وعينة الدراسة

                                                           
 (141أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي )ص (1)
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سس األ تضمف، األوؿ ثالثة مباحثلفصؿ الثاني المقاؿ الصحفي، والذي جاء في ا تناوؿ
ناوؿ الثاني المقاؿ التحميمي، والمبحث الثالث تضمف تاريخ تالنظرية لممقاؿ الصحفي، فيما 
الفصؿ الثالث عرض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا مف خالؿ  الصحافة الفمسطينية، فيما احتوى

نتائج الدراسة  يناقش المبحث الثانيؿ التحميمي، و األوؿ واقع المقا المبحث ،ثالثة مباحث
تتضمف اسة التحميمية والميدانية، فيما يشمؿ المبحث الثالث عمى مناقشة لمدر الميدانية، فيما 

 .والمراجع والمالحؽ الخاتمة أىـ النتائج والتوصيات
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 الفصل الثاني
 المقال الصحفي
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 الفصل الثاني
 المقال الصحفي

 تمييد: 
تـ تقسيـ ىذا الفصؿ إلى ثالثة مباحث، تناوؿ المبحث األوؿ المقاؿ الصحفي بصورة 
عامة، فيما تناوؿ المبحث الثاني المقاؿ التحميمي بصورة مفصمة، وتناوؿ المبحث الثالث مفيـو 

 ونشأة الصحافة الفمسطينية وتطورىا.
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  حث األولالمب
 الصحفيالمقال 

 أوًل: تعريف المقال الصحفي:
: ُيعرؼ القاموس المحيط، "القوؿ الكالـ، أو كؿ لفظ َمَذَؿ بو المساف تامًا أو ناقصًا لغةً  المقال

، (1)والجمع أقاويؿ، أو القوؿ في الخير، والقاؿ والقيؿ والقالة في الشر، والقوؿ والقيؿ اسماف لو
نيى ومقااًل ومقالة ويقاؿ كثر القيؿ والقاؿ، وفي الحديث " وفي لساف العرب قاؿ يقوؿ قواًل وقيالً 

 .(3)ويقاؿ رجؿ صدوؽ المقاؿ، (2)"عف قيؿ وقاؿ وكثرة السؤاؿ

ويرى الدكتور طاىر عوض أف ىذا المفظ مف األسماء المشتقة مف مادة )القوؿ( قاؿ 
الكريـ "ومف أحسف قواًل ممف يقوؿ قواًل وقياًل ومقااًل ومقالة، وبيذا المفيـو المغوي ورد في القرآف 

 .(4)دعا إلى هللا.. ومف أصدؽ مف هللا قيال" ويقاؿ قولة صادقة ولكؿ مقاـ مقاؿ

فالمقالة إذًا شيء يقاؿ، فالمفظ أساسًا مصدٌر ميمي لمفعؿ )قاؿ(، أصبح فيما بعد حقيقة 
 عرفية خاصة تطمؽ عمى ىذا الفف الصحفي.

أحد األشكاؿ الصحفية التي تستخدـ في التعبير "عمى أنو ويعرف المقال الصحفي اصطالحًا: 
عف رأي أو فكرة أو قضية، وابداء رأي محرره أو كاتبو أو رأي الصحيفة فييا، مشكاًل المبنة 
األولى واألساس القوي في تشكيؿ اتجاىات الرأي العاـ نحو القضايا التي يطرحيا الصحيفة بما 

 .(5)يدؼ إليو مف إقناع وتوجيو"يطرحو مف تفسير وشرح وتحميؿ، وما ي

ويعرفو الدكتور فاروؽ أبو زيد: "ىو األداة الصحفية التي تعبر بشكؿ مباشر عف سياسة 
الصحيفة وعف أراء بعض كتابيا في األحداث اليومية الجارية وفي القضايا التي تشغؿ الرأي 

شرح وتفسير األحداث  العاـ المحمي أو الدولي. ويقوـ المقاؿ الصحفي بيذه الوظيفة مف خالؿ
 ".(6)الجارية والتعميؽ عمييا بما يكشؼ عف ابعادىا ودالالتيا المختمفة

                                                           
 (.1051الفيروز آبادي، القاموس المحيط )ص (1)
 (260أنس، الموطأ، المجمد األوؿ )ص  (2)
 (.301اليازجي، نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادؼ والمتوارد )ص  (3)
 (.156المتولي، فف التحرير الصحفي )ص (4)
 (.78عبد المجيد، وعمـ الديف، فف التحرير الصحفي لمجرائد والمجالت )ص (5)
 (.179أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (6)
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 ثانيًا: نشأة المقال الصحفي وتطوره:
ُيعد المقاؿ الصحفي ثمرة مف ثمار التقدـ الحضاري، فيو بطبيعة الحاؿ ال يزكو إال في 

، وتتصارع بيا اآلراء واالتجاىات، بيئة يتكوف فييا الرأي العاـ، ويتقدـ فييا العمؿ السياسي
، وقد رأى (1)وينشر فييا التعميـ، وتنيض الفنوف، وتصبح الديمقراطية اتجاىًا مقبواًل لدى الجميع

المقاؿ النور في عصر النيضة األوروبية والذي شيد تحوالت ىائمة في المجاالت كافة، انبثقت 
شباع رغبتو في المعرفة وحرية البحث. مف الحرية اإلنسانية القائمة عمى احتراـ ذاتية اإل نساف، وا 

األمر الذي يعني أف مالءمة البيئة الفكرية والسياسية واالجتماعية والثقافية لطبيعة فف المقاؿ 
كاف سببًا في نشأة المقاؿ ثـ تطوره. فيما يجمع مؤرخو اآلداب الغربية عمى أف المقالة األدبية 

، فقد كاف (2)مى يد الكاتب الفرنسي )ميشيؿ دي مونتيف(الحديثة، عرفت سبيميا إلى الحياة ع
ـ أف "ذاتي ىي موضع مقاالتي، وأطمؽ 1588يذكر في مقدمة مقاالتو التي بدأ في كتابتيا عاـ 

متخذا مف الميزاف شعارًا لمقاالتو بوصفو مؤشرًا عمى اختيار الحقائؽ  Essayعمييا اسـ 
رنسيس بيكوف( الذي يعد مؤسس المقاؿ العممي، وقد . تبعو بعد ذلؾ اإلنكميزي )فبإنصاؼ واتزاف

ـ لكنو ابتعد في مقاالتو عف الجوانب 1603ترجـ مقاالت مونتيف إلى اإلنكميزية ونشرىا عاـ 
 . (3)الشخصية وركز عمى الجوانب العامة

أما بالنسبة لموطف العربي، فيمكف القوؿ، إف ىناؾ صمة بيف ظيور فف المقاؿ، وبيف 
والسياسي والعممي واألدبي الذي عرفو الوطف العربي، وخاصة مصر، ابتداء  النشاط الفكري

ـ( 1801 – 1798بمرحمة اليقظة المصرية التي أعقبت الحممة الفرنسية عمى مصر عاـ )
خاصة وأف الحممة اىتمت بالمطبعة، وأحضرت العمماء ووضع العمماء كتاب )وصؼ( مصر 

بداية عصر النيضة ظيرت الصحافة في ومع ، (4)في تسعة مجمدات، وأصدرت الصحؼ
الوطف العربي وتطورت واتسعت،  وفتحت المجاؿ أما الكتاب ليطوروا أساليبيـ، فتخففوا مف 
قيود الصنعة المفظية، وصار ىميـ ىو تقديـ الفكرة الواضحة، بأسموب سمس مباشر خاؿ مف 

تأثير دعوة جماؿ الديف التكمؼ والتعقيد، بوسع العامة مف أبناء الشعب أف يفيموه، وىذا ب
 .(5)األفغاني ومحمد عبده اإلصالحية

                                                           
 (.45أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي )ص (1)
 (45المرجع السابؽ )ص (2)
 (.157 - 156الدليمي، التحرير الصحفي )ص (3)
 (.47أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي )ص (4)
 (.28الشياب، اتجاىات معاصرة في كتابة المقاؿ الصحفي )ص (5)
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ويختمؼ الباحثيف بشأف تحديد بدايات المقاؿ الصحفي، ألنيـ يخمطوف بيف المقاؿ 
األدبي والمقاؿ الصحفي، إذ ال بد التمييز بينيما خاصة وأف العديد مف الرواد العرب كانت 

 لصحفي.مقاالتيـ أدبية وعدىـ البعض مف رواد المقاؿ ا

 ثالثًا: وظائف المقال الصحفي:
بتقديـ المعمومات واألفكار الجديدة عف األحداث أو القضايا أو المشاكؿ  وذلؾاإلعالم:  -1

 التي تشغؿ الرأي العاـ.
مف خالؿ شرح وتفسير األخبار اليومية الجارية والتعميؽ عمييا، بما الشرح والتفسير:  -2

 يوضح أبعادىا وجوانبيا المختمفة.
وذلؾ عف طريؽ نشر المعارؼ اإلنسانية المختمفة التي تضيؼ إلى القارئ قيف: التث  -3

   أبعادًا جديدة عف الموضوع أو القضية التي يتناوليا المقاؿ.
وذلؾ بنشر سياسة الحكومات واألحزاب ومواقفيا المختمفة مف الدعاية السياسية:  -4

 قضايا المجتمع.
وذلؾ عف طريؽ نشر األفكار والفمسفات والدفاع عنيا ضد  الدعاية األيديولوجية: -5

 .(1)خصوميا أو منافسييا
وذلؾ لخدمة نظاـ سياسي أو اجتماعي معيف أو لممساىمة في التنمية تعبئة الجماىير:  -6

 الوطنية.
مف خالؿ تكوينو في المجتمع والتأثير عمى اتجاىاتو سواء بالسمب تكوين الرأي العام:  -7

 أو اإليجاب.
مف خالؿ المقاالت الترفييية أو الضاحكة أو الساخرة أو مية والمتاع والمؤانسة: التس -8

 .(2)المقاالت المسمية أو الظريفة

 رابًعا: لغة  المقال الصحفي:
 ىناؾ ثالثة مستويات لمتعبير المغوي:

 المستوى التذوقي الفني الجمالي، ويستعمؿ في األدب والفف. -1
 التجريدي، ويستعمؿ في العموـ.المستوى العممي النظري  -2

                                                           
  (.180أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (1)
 (.66إبراىيـ، فف المقاؿ الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص (2)
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المستوى العممي االجتماعي العادي وىي المغة التي تستخدـ في الصحافة واإلعالـ  -3
 بصفة عامة.

 وبالتالي يختمؼ المقاؿ األدبي عف المقاؿ العممي:
 المقاؿ األدبي: يعبر عف عواطؼ كاتبو وتجربتو الذاتية -1
 لعممية.المقاؿ العممي: ىو أداة العالـ لوصؼ الحقائؽ ا -2
المقاؿ الصحفي: وىو وسط بيف االثنيف ففيو شيء مف ذاتية الكاتب األدبي، وفيو شيء  -3

 . (1)مف موضوعية العالـ

ذا  ذا كانت لغة المقاؿ األدبي تبنى عمى الصور البيانية أو المحسنات المفظية، وا  وا 
ات العممية التي كانت لغة المقاؿ العممي تقوـ عمى النظريات واألرقاـ واالحصائيات والمصطمح

، فإف لغة المقاؿ الصحفي تقوـ عمى السيولة  ال يفيميا سوى المتخصصوف في عمـ مف العمـو
والبساطة والوضوح، وىي تستفيد مف جماؿ األسموب األدبي، وقد تستفيد بكثير مف دقة األسموب 

 .(2)العممي، ولكف يبقى أف ما يميز المقاؿ الصحفي ىو أسموبو البسيط الواضح والسيؿ

حيث يصؼ الصحفي اإلنجميزي الشيير)دانياؿ ديفو(، لغة المقاؿ الصحفي بقولو "إذا 
سألني سائؿ عف األسموب الذي أكتبو قمت لو إنو الذي إذا تحدثت بو إلى خمسة آالؼ شخص 

 .(3)ممف يختمفوف اختالفًا في قواىـ العقمية عدا البمو والمجانيف، فإنيـ جميعيـ يفيموف ما أقوؿ"

المقالة الصحفية عمى فكرة يستمدىا المقالي مف األجواء المحيطة بو، قد تكوف  وتبنى
خبرًا يصؿ إليو مف مصادر األخبار، أو تعميقًا عمى موضوع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، 
أو تعميقًا عمى موضوع خفيؼ شد المقالي وجذب انتباىو، أو خاطرة خطرت لممقالي ورأى أف 

 . (4)يكتبيا
  

                                                           
 (.169إبراىيـ، فف كتابة الخبر والمقاؿ الصحفي نظريًا وعمميًا )ص (1)
 (.76- 75ترجمة إعالمية( )ص –تمفزيوف  –إذاعة  –سائؿ اإلعالـ )صحافة أبو السعيد، الكتابة لو  (2)
 (.289حمزة، المدخؿ في التحرير الصحفي )ص (3)
 (.70إبراىيـ، فف كتابة الخبر والمقاؿ الصحفي نظريًا وعمميًا )ص (4)
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 خامسًا: البناء الفني لممقال الصحفي:
تتفؽ مواد الرأي بأنواعيا )المقاؿ الصحفي(، في أنيا تتخذ النمط التحريري عمى قالب اليـر 

 :(1)المعتدؿ القائـ كبناء فني، والذي ينقسـ إلى ثالثة أقساـ
 المقدمة: -1

 المقاؿ لمناقشتيا.وتحتوي المقدمة عمى عرض لفكرة المقاؿ الصحفي، أو القضية التي ييدؼ 
 الجسم:  -2

 ويحتوي جسـ المقاؿ الصحفي عمى العناصر التالية:
 بيانات ومعمومات. - أ
 خمفية تاريخية توضح الرؤية التي يراىا الكاتب. - ب
 أدلة وحجج وبراىيف إلى جانب وجية نظر الكاتب. - ت

 الخاتمة: -3
 أما خاتمة المقاؿ الصحفي فتتضمف العناصر التالية:

 .خالصة اآلراء واألفكار - أ
 النصيحة أو العبرة أو الموعظة أو الحكمة النيائية. - ب
 دفع القارئ التخاذ موقؼ مشابو لمكاتب. - ت

 ويوضح الشكؿ التالي طريقة كتابة المقاؿ الصحفي المبني عمى قالب اليـر المعتدؿ:

 
  

                                                           
 (.69عتماف، فنوف التحرير الصحفي )ص (1)
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 سادسًا: أنواع المقال الصحفي:
المضموف أو  ال يوجد تصنيؼ محدد ألنواع المقاؿ الصحفي، فيناؾ مف يصنفو حسب

المحتوى والبعض اآلخر يصنفو وفقًا لميدؼ والبعض يدمج النوعيف معًا ليخرج بتصنيؼ واحد، 
ولكننا سنذكر أبرز أربعة أنواع لكتابة المقاؿ الصحفي والتي أجمعت عمييا معظـ المراجع 

 العممية، وال يكاد مرجع مف أف يخمو مف ىذه األنواع األربعة وىي:
 المقاؿ االفتتاحي. -1
 (1)العمود الصحفي. -2
 المقاؿ النقدي. -3
 (2)المقاؿ التحميمي. -4

 فيما أضافت مراجع عدة تصنيفات أخرى لممقاؿ الصحفي، أبرزىا:
 المقاؿ القائد الموقع. -5
 مقاؿ التعميؽ الصحفي. -6
 مقاؿ اليوميات )اليوميات الصحفية(. -7
 (3)مقاؿ العرض )المتابعة(. -8

منبثقة عف المقاالت السابقة لسنا في وكذلؾ صنفت العديد مف المراجع مقاالت فرعية 
صدد ذكرىا حاليًا، ولكف بوسع المختصيف والميتميف الرجوع إلى تمؾ المراجع الميتمة بالمقاؿ 

 الصحفي وقد ذكرت في مراجع البحث لالستفاضة في بحرىا واالستزادة مف تفصيالتيا.
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
 (.159الدليمي، التحرير الصحفي )ص (1)
 (.181أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (2)
 ص(.غ91–78عبد المجيد، وعمـ الديف، فف التحرير الصحفي لمجرائد والمجالت ) (3)
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 المبحث الثاني
 المـقــال التحميمي

 التحميمي:أوًل: تعريف المقال 
"ىو أبرز فنوف المقاؿ الصحفي وأكثرىا تأثيرًا حيث يقوـ عمى التحميؿ العميؽ لألحداث 
والقضايا والظواىر التي تشغؿ الرأي العاـ، كما يتناوؿ الوقائع بالتفصيؿ ويربط بينيا وبيف غيرىا 

 .(1)"مف الوقائع التي تمسو مف قريب أو بعيد ثـ يبسط منيا ما يراه مف آراء واتجاىات

وتعرفو الدكتورة إجالؿ خميفة عمى أنو: ايضاح وتفسير لبعض جوانب حدث أو فكر 
واجابة عمى بعض أدوات االستفياـ، تخرج إلى ذىف القارئ بعد قراءة نبأ، مثؿ أداة لماذا، أو 
موضوع يحتاج إلى اضافة أبعاد أخرى تربطو بجذور تاريخية أو انسانية مكانية، حتى يجد 

 . (2)النبأ أو األفكار مكانًا في تتابعو اليائؿ بغيرىا مف األحداث اليوميةالقارئ ليذا 

فيما ذىب آخروف إلى تسمية المقاؿ التحميمي، بالبحث الصحافي وعرفوه بأنو: مقاؿ 
طويؿ مكتوب بأسموب مبسط جدًا، غايتو شرح قضية ميمة مف قضايا الساعة أو إلقاء األضواء 

تاريخية التي ال تزاؿ في ذاكرة الناس وتواكب اىتماماتيـ اليومية عمى بعض المواقؼ واألحداث ال
 .(3)أو المصيرية، يتـ مف خاللو التحميؿ والتعميؿ والتفسير لمالبسات الوقائع واألحداث

وال يقتصر المقاؿ التحميمي فقط عمى تفسير أحداث الماضي أو شرح الوقائع الحاضرة، 
نما يربط بيف االثنيف ليستنتج أحدا ث المستقبؿ، وليس ىناؾ حجـ معيف لممقاؿ التحميمي ولكنو وا 

 .(4)قد يحتؿ مساحة صفحة كاممة

وال بد لإلنساف الذي يريد أف يصبح كاتب مقالي تحميمي أف تكوف لديو خبرة طويمة في 
مجاؿ التحرير الصحفي، فيكوف قد عمؿ مخبرًا صحفيًا ومحررًا لألخبار لمدة طويمة. وأف يداـو 

ة واالطالع لمعايشة أصوؿ القضايا اليامة في كافة المجاالت، ويختزف في ذىنو عمى القراء
كثيرًا مف المعمومات مف قراءتو المستمرة عف األحداث الجارية. وىنا تستغرؽ منو كتابة المقاؿ 

                                                           
 (.124الشياب، اتجاىات معاصرة في كتابة المقاؿ الصحفي )ص (1)
 (.113خميفة، اتجاىات حديثة في فف التحرير الصحفي )ص (2)
 (.82ترجمة إعالمية( )ص –تمفزيوف  –إذاعة  –عالـ )صحافة أبو السعيد، الكتابة لوسائؿ اإل (3)
 (.229أبو زيد، فف الكتابة الصحفية ) (4)



65 

حوالي ساعة زمنية، منحتو القدرة عمى ذلؾ خبرتو وقراءتو لمدة عشريف سنة عمى األقؿ. وفي 
 .(1)جع إلى بعض المراجع ليس مف باب الدراسة بؿ مف باب التذكر والتركيزىذه الساعة ير 

 ثانيًا: نشأة المقال التحميمي وتطوره:

اختمفت المراجع في تأريخ بدايات ظيور المقاؿ التحميمي في صحافتنا العربية، حيث 
تاريخ  رأت بعضيا، أف الصحافة العربية عرفت المقالة التحميمية منذ بداية تاريخيا، وأف

الصحافة العربية ىو في واقع األمر تاريخ كتاب المقاؿ التحميمي، منذ رفاعة رافع الطيطاوي 
، كما كتبيا محمد عبده وعبد (2)وأحمد فارس الشدياؽ في النصؼ األوؿ مف القرف التاسع عشر

 هللا النديـ ورشيد رضا في أواخر التاسع عشر، وعمي يوسؼ وأحمد لطفي السيد وعبد القادر
حمزة وأميف الرافعي ومحمد حسيف ىيكؿ وطو حسيف ومحمود عباس العقاد في النصؼ األوؿ 
مف القرف العشريف، ومحمد حسنيف ىيكؿ وأحمد بياء الديف في الستينيات وحتى منتصؼ 

. فيما تشير الدكتورة إجالؿ خميفة إلى أف المقاؿ التحميمي لـ تعرفو صحافتنا (3)السبعينيات
يد الكاتب السوري فرح أنطوف إذ وضع بذرتو األولى في بداية القرف العشريف  العربية إال عمى

 .(4)في مجمتو الجامعية

 ثالثًا: وظائف المقال التحميمي:
 عرض وتحميؿ األحداث الجارية والكشؼ عف أبعادىا ودالالتيا. -1
مناقشة وطرح القضايا والظواىر التي تشغؿ الرأي العاـ المحمي أو الدولي ومساعدة  -2

 القراء عمى فيميا ومتابعتيا.
التعبير عف السياسات واالتجاىات السائدة في المجتمع وطرح وجيات نظر القوى  -3

 (5)السياسية واالجتماعية في البمد الذي تصدر بو الصحيفة.
التنبيو إلى بعض الظواىر في المجتمع وتحميميا والكشؼ عف أسبابيا وتأثيراتيا  -4

 (6)المتوقعة.

                                                           
 (.142-141أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي )ص (1)
 (.230-229أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (2)
 (.197إبراىيـ، فف المقاؿ الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العممية )ص (3)
 (.114خميفة، اتجاىات حديثة في فف التحرير الصحفي )ص (4)
 (.230أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (5)
 (.87عتماف، غنوف التحرير الصحفي )ص (6)
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عالمية والمواقؼ واظيار خمفياتيا، واإلشارة إلى آثارىا في قرارات تحميؿ األحداث ال -5
 (1)الدوؿ وسياساتيا في حياة الناس.

 رابعًا: لغة المقال التحميمي:
تعد لغة المقاؿ التحميمي شأنيا شأف لغة المقاؿ الصحفي، أي أنيا تتناوؿ جميع مناحي 

ب، بمغة سيمة وبسيطة وواضحة الحياة، في أسموب يجمع بيف موضوعية العمـ وذاتية األد
تتناسب مع رجؿ الشارع، وقد عبر الكاتب اإلنجميزي "ديفو" عف ذلؾ األسموب بقولو أنو 
األسموب "الذي يمكف استخدامو لمخاطبة خمسة آالؼ شخص يختمفوف اختالفًا بالغًا في قدراتيـ 

 . (2)الذىنية ومستوياتيـ العممية، فيفيمونو جميعًا"

لمقاؿ التحميمي ىي لغة االتصاؿ في عصرنا الحالي، أي المغة العربية الفصحى وبذلؾ فإف لغة ا
 البسيطة والواضحة السيمة والمفيومة لعامة الناس ميما تفاوتت قدراتيـ ومستوياتيـ العممية.

 خامسًا: البناء الفني لممقال التحميمي:
و ال يخرج عف القالب عمى الرغـ مف المساحة الكبيرة التي يحتميا المقاؿ التحميمي، فإن

المعروؼ لمواد الرأي، وىو قالب اليـر المعتدؿ المكونة مف ثالثة أجزاء )مقدمة، وجسـ، 
ف كاف المقاؿ التحميمي يتميز عف كؿ مف المقاؿ االفتتاحي والعمود الصحفي بكبر  وخاتمة(. وا 

لتفاصيؿ حجمو، وىو األمر الذي يسمح لكاتبو بأف يحشد في جسـ المقاؿ أكبر كمية مف ا
والحجج المنطقية واألدلة والشواىد التي تشرح موضوع المقاؿ، إضافة إلى الخمفيات التي تتعمؽ 

 .(3)بالموضوع
 مقدمة المقاؿ التحميمي: -1

 تحتوي مقدمة المقاؿ التحميمي عمى العناصر التالية:
 إبراز حدث مف األحداث اليامة الجارية. - أ
 الجميور.طرح قضية تشغؿ الرأي العاـ وتمس مصالح  - ب
 تقديـ اقتراح جديد يثير اىتماـ القراء - ت

 جسـ المقاؿ التحميمي: -2
 أما جسـ المقاؿ التحميمي فيتضمف العناصر التالية:

                                                           
 (.199إبراىيـ، فف المقاؿ الصحفي )ص (1)
 (.64عتماف، فنوف التحرير الصحفي )ص (2)
 (.143أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي )ص (3)
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 المعمومات الخمفية لمموضوع الذي يناقشو المقاؿ. - أ
 حشد األدلة والشواىد والحجج التي تؤكد وجية نظر الكاتب. - ب
 كشؼ أبعاد الموضوع ودالالتو المختمفة. - ت
 اآلراء المؤيدة والمعارضة لوجية نظر كاتب المقاؿ والرد عمييا.عرض  - ث

 خاتمة المقاؿ التحميمي: -3
 أما خاتمة المقاؿ التحميمي فيي تحتوي عمى العناصر التالية:

 خالصة وجية نظر الكاتب في الموضوع. - أ
 استثارة ذىف القارئ ودفعو لالىتماـ بالقضية التي يطرحيا الكاتب. - ب
والقراء مف ناحية وبينو وبيف غيره مف الكتاب مف ناحية  فتح حوار بيف الكاتب  - ت

 (1)ثانية حوؿ موضوع المقاؿ.
 ويوضح الشكؿ التالي طريقة كتابة المقاؿ التحميمي المبني عمى قالب اليـر المعتدؿ:

 
  

                                                           
 (.231أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (1)
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  ثالثال الفصل
 الصحافة الفمسطينية

 فمسطين:تاريخ الصحافة في 
ـ في العديد مف 2016ـ، وحتى العاـ 1876مرت الصحافة الفمسطينية منذ نشأتيا عاـ 

المراحؿ، تفاوتت خالليا مستويات الحرية في ظؿ أنظمة سياسية مختمفة سيطرت عمى األراضي 
الفمسطينية، فنيضت الصحافة حينًا وخبت أحيانًا أخرى، حيث تؤرخ المراجع تاريخ الصحافة 

 ة في خمسة مراحؿ كاآلتي:الفمسطيني

 م(:1918-1876الصحافة الفمسطينية في ظل الحكم العثماني )أوًل: 
يعد تاريخ الصحافة الفمسطينية ىو تاريخ صدور أوؿ مطبوعة صحيفة تصدر في 

، (1)ـ صحيفتي "القدس الشريؼ" و"الغزاؿ"1876فمسطيف، فقد ُأصدرت في مدينة القدس عاـ 
التي جاءت كامتداد لتمؾ الدوؿ التي حكمت المنطقة والتي كاف آخرىا  في عيد الدولة العثمانية

دولة المماليؾ، حيث ظمت فمسطيف وباقي البالد العربية تحت الحكـ العثماني طواؿ أربعة قروف 
، وتعد معرفة (2)ـ(1918-1518منذ بداية القرف السادس عشر، وحتى بداية القرف العشريف )

فترة معرفة مبكرة بالقياس لمعرفتيا في الوطف العربي، ففمسطيف مف فمسطيف بالصحافة في ىذه ال
ـ، 1858ـ، ولبناف عاـ1798حيث الترتيب الزمني الخامسة في ميداف الصحافة بعد مصر عاـ 

، وكانت الصحافة (3)ـ1876ـ، وفمسطيف عاـ 1869ـ، والعراؽ عاـ 1865وسوريا عاـ 
ة المادة، متناسبة مع اىتماـ الناس وميوليـ في الفمسطينية في ذلؾ الوقت صغيرة الحجـ، قميم

ـ عاـ انطالؽ 1908عدـ الرغبة بمتابعة األحداث والقراءة الصحفية بشكؿ واسع، ويعتبر العاـ 
الصحافة الفمسطينية فعمياًل، فقد سجؿ أعمى معدؿ إلصدار الصحؼ في فمسطيف في العصر 

انخفض العدد إلى صحيفة واحدة عاـ  الحديث، إذ بمغ عددىا في ذلؾ العاـ وحده عشرة صحؼ،
ـ، وخمس صحؼ في العاـ 1911ـ، وثالث صحؼ عاـ 1910ـ، وصحيفتيف عاـ 1909
ـ، حتى توقفت الصحؼ الفمسطينية عف الصدور مع بدء 1913ـ، وواحدة فقط عاـ 1912

، ومف أبرز االصدارات الصحفية في ظؿ الحكـ (4)ـ1914الحرب العالمية األولى في عاـ 

                                                           
 (.45ـ( )ص1918-1876سميماف، تاريخ الصحافة الفمسطينية ) (1)
 (.16ـ( )ص2005-1876أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف ) (2)
 (.101أبو شنب، اإلعالـ الفمسطيني )ص (3)
 (.15خمؼ، حرية الصحافة في عيد السمطة الفمسطينية... )ص (4)
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ني )القدس الشريؼ، الغزاؿ، النفائس، الترقي، األصمعي، االنصاؼ، الكرمؿ، النجاح، العثما
. وفي ىذه الفترة ليس في فمسطيف صحؼ عبرية وتمؾ (1)النفير، األخبار، االعتداؿ، وغيرىا(

 .(2)ميزة لمعصر التركي

 م(.1948-1919الصحافة الفمسطينية في ظل النتداب البريطاني )ثانيًا: 
صحافة الفمسطينية تحت االنتداب البريطاني اضطياد أشد قسوة مف الذي واجيت ال

، (3)كانت تعانيو في العيد العثماني، لمحد مف قوة تأثير الصحافة في مقاومة االحتالؿ البريطاني
فقد رأت السمطات البريطانية في أشكاؿ التنظيـ التركية التي كانت قائمة ما يعزز سيطرتيا 

ـ بكؿ مقدرات البالد، وتطويع أوضاعيا، في خدمة تحقيؽ وعد بمفور ويساعدىا عمى التحك
بإقامة الوطف القومي الييودي في فمسطيف، ولذلؾ فقد أبقت عمى القوانيف التركية، وسنت عددًا 

، (4)مف القوانيف واألوامر االضافية المعدلة أو المفسرة ليا بما ينسجـ والسياسة البريطانية
الفمسطينية فقد أبقت حكومة االنتداب الصحؼ الفمسطينية خاضعة وبالنظر إلى الصحافة 

لقوانيف المطبوعات التركي، ولـ تحدث أي تعديالت إال بما يتناسب وموقفيا بعد ىبة البراؽ عاـ 
ـ، حيث أدخمت أوؿ تعديالتيا عمى قانوف المطبوعات العثماني، بما يمكف مف فرض 1929

ـ، قامت بسف أوؿ قانوف 1933بداية عاـ  الشروط التي تريدىا عمى الصحؼ، ومع
"، وقد تكوف مف خمسة فصوؿ، منيا 1933لممطبوعات، وأطمقت عميو "قانوف المطبوعات لسنة 

مادة تتعمؽ بطبع الصحؼ ونشرىا، وتحديد شروط الحصوؿ عمى تراخيص الصحؼ،  41
تاريخ الميمة ، ورغـ معايشة الصحافة لمظروؼ القاسية فقد سجؿ ال(5)وامتالؾ طباعة الكتب

الشاقة لمصحافة، وتطويرىا وتقدميا، رغـ أنيا لـ تصؿ خالؿ السنوات العشر األولى مف فترة 
االنتداب إلى مستوى صحؼ مصر وسوريا ولبناف، إال أنيا ساىمت مساىمة فعالة في الحياة 

عدد ـ 1948-1919األدبية والثقافية والسياسية واالقتصادية، فقد صدر في فمسطيف بيف عامي 
بالمغة العربية، وأصحابيا  41صحيفة، مف بينيا  241كبير مف الصحؼ والمجالت بمغ نحو 

أجانب، وخمس بالغات األجنبية، وأصحابيا عرب، وتنوعت ىذه الصحؼ بيف السياسية 

                                                           
 (.15-9ـ( )ص2005-1876، اإلعالـ الفمسطيني نشأتو ومراحؿ تطوره )أبو السعيد (1)
 (.18أبو شنب، اإلعالـ الفمسطيني تجاربو وتحدياتو )ص (2)
 (.22طوماف، وسائؿ اإلعالـ الفمسطيني وأثرىا في االنقساـ الفمسطيني... )ص (3)
 (.6سميماف، الصحافة الفمسطينية وقوانيف االنتداب البريطاني )ص (4)
 (.27أبو السعيد، مرجع سابؽ )ص (5)
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، وشيدت ىذه الفترة كذلؾ بروز صحؼ عبرية واضحة األىداؼ، (1)واالقتصادية واألدب والديف
يا الحركة الصييونية بدافع وبتشجيع مف حكومة االنتداب مف أجؿ الدفاع وىي خطوة أقدمت عمي

عف الحؽ الييودي في فمسطيف، وكي تصنع توازنًا مع السياسة الصحفية الفمسطينية الوطنية 
ضد وعد بمفور، فأسست خالؿ شير واحد جريدتاف سياسيتاف صييونيتاف بالمغة العربية ىما 

، والسالـ( لخداع  ، ومف أبرز (2)الرأي العاـ بالدعوة إلى التفاىـ بيف العرب والييود)بريد اليـو
االصدارات الصحفية في ظؿ االنتداب البريطاني )جريدة سوريا الجنوبية، مجمة بيت لحـ، جريدة 
مرآة الشرؽ، جريدة فمسطيف، جريدة حكومة فمسطيف الرسمية، جريدة الكرمؿ، جريدة األخبار، 

 .(3)جريدة الجامعة العربية، جريدة الدفاع( جريدة الجامعة اإلسالمية،

 م(1967-1948)والمصرية الصحافة الفمسطينية في ظل اإلدارتين األردنية ثالثًا: 
ـ وا عالف قياـ دولة االحتالؿ "إسرائيؿ" عمى أرض فمسطيف 1948بعد نكبة عاـ 

فة الغربية المغتصبة ثـ طرد وتيجير اآلالؼ مف أبناء الشعب الفمسطيني، خضعت مناطؽ الض
وشرقي القدس لمحكـ األردني فيما أصبح قطاع غزة خاضعًا إلشراؼ اإلدارة المصرية، وباتت 

 كؿ منطقة تخضع لقوانيف اإلدارة التي تسيطر عمييا.

 :م(1967-1948)الصحافة الفمسطينية في ظل اإلدارة األردنية لمضفة الغربية   -1
ظؿ اإلدارة األردنية بمساحة كبيرة حظيت الصحافة الفمسطينية في الضفة الغربية في 

مف الحرية، ال سيما وأف األردف اعتبرت الضفة الغربية جزًءا ال يتجزأ منيا، فكانت الصحافة 
صحيفة  25، حيث صدر في الضفة الغربية نحو (4)أفضؿ حااًل عما كانت عميو في قطاع غزة

وصحيفة اقتصادية وأخرى  (صحؼ ثقافية، وصحيفتاف نسائيتاف )قناة الغد، واألسرة 4ومجمة، 
صحيفة أسبوعية،  18صحؼ مف مجموع الصحؼ الصادرة آنذاؾ كانت يومية، و 4سياسية و

 –1951، ويمكف القوؿ أف الفترة ما بيف (5)صحؼ شيرية 4وصحيفة واحدة نصؼ شيرية، و
فاع ـ تعتبر الحقبة المزىرة في تاريخ الصحافة العربية الفمسػطينية، وساعد عمى ذلؾ ارت1957

نسبة المعمميف بيف الفمسطينييف ما أسيـ في نيضة أدبية وصحفية، فاصطبغت الصحافة 
بالظروؼ االقتصادية والسياسية واالجتماعية، في ظؿ اإلدارة األردنية التي امتدت إلى عاـ 

                                                           
 ص(.159) 1876خميفة، تاريخ الصحافة المقدسية منذ نشأتيا عاـ  (1)
 (.31أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (2)
 (36-34أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (3)
 (.62أبو السعيد، اإلعالـ الفمسطيني نشأتو ومراحؿ تطوره )ص (4)
 (.66الفمسطيني نشأتو ومراحؿ تطوره )صأبو السعيد، اإلعالـ  (5)
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، واىتمت الصحافة الفمسطينية حينيا في تأدية وظيفتيا وفقًا لتمؾ الظروؼ، وكانت (1)ـ1967
يا خاصة لمناشئيف مف األدباء الفمسطينييف، كما كانت تثير العديد مف المشكالت تخصص زوا

الفكرية واألدبية التي تجسد ىموـ و آماؿ جيؿ النكبة  وكانت الصحؼ الفمسطينية ، كفمسطيف 
والدفاع قد نزحت في أعقاب النكبة، مف حيفا ويافا إلى القدس وعماف، وظيرت عشرات 

المنار، ولكف السمطات األردنية أغمقت معظـ ىذه الصحؼ الصحؼ األخرى كالجياد و 
ـ وأدمجتيا في مؤسستيف صحفيتيف ىما )القدس والدستور( 1966الفمسطينية في عاـ 

مف أبرز االصدارات الصحفية في ظؿ اإلدارة األردنية لمضفة ، و (2)وأخضعتيا لمرقابة الصارمة
معة اإلسالمية، جريدة الجياد، مجمة األفؽ الغربية )جريدة فمسطيف، جريدة الدفاع، جريدة الجا

 .(3)الجديد، مجمة فتاة البالد(

 :م(1967-1948)الصحافة الفمسطينية في ظل اإلدارة المصرية لقطاع غزة   -2
تعتبر مصر بمثابة الحدود الجنوبية لقطاع غزة، وتربطيا بسكانيا عالقات وطيدة، 

وتوقيع اتفاقية ىدنة عامة بضغط مف الواليات وعقب انتياء الحرب بيف الجيوش العربية والييود 
ـ، بقيت األراضي التي 24/2/1949المتحدة وبريطانيا، بيف مصر واالحتالؿ اإلسرائيمي في 

، وكاف يطمؽ (4)تحت سيطرة الطرفيف كما ىي، فكاف قطاع غزة ما زاؿ تحت الحكـ المصري
القوات المصرية، فيما تـ تعديؿ  عمى قطاع غزة في حينيا المناطؽ الفمسطينية الخاضعة لرقابة

ـ، وقد أدت ىذه التسمية إلى احتفاظ القطاع بشخصيتو 1952ىذه التسمية إلى قطاع غزة عاـ 
الفمسطينية، وأثبت أنو جزء مف فمسطيف التاريخية، وقد دفع قطاع غزة ثمف صموده المزيد مف 

ؼ مف أدؽ وأصعب سنوات عجا 1952-1949العدواف والضغط وكانت الفترة الممتدة بيف 
، ورغـ المعاناة التي عاشيا القطاع نتيجة الحروب وما خمفتو مف تردي (5)فترات حياة قطاع غزة

لألوضاع االقتصادية وتشتيت أىميا واألحواؿ السيئة، إال أف الغزييف اىتموا بالصحافة 
لصحافة ـ التي ارتبطت حينئذ با1922والمطبوعات، ال سيما وأنيـ عرفوا الطباعة منذ عاـ 

والنشرات، وكاف لقدوـ اإلدارة المصرية إلى قطاع غزة بعد النكبة دور كبير في انتشار الوعي 

                                                           
 (.174خميفة، تاريخ الصحافة المقدسية منذ نشأتيا )ص (1)
 (.120أبو شنب، اإلعالـ الفمسطيني )ص (2)
 (.44-42أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (3)
 (.45أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (4)
 (. 52)صأبو شنب، االعالـ الفمسطيني تجاربو وتحدياتو  (5)
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، وظيور أنماط إعالمية مختمفة مثؿ االتصاؿ الوجاىي (1)وزيادة التعميـ وتطوير المطابع
 )الدواويف( ووسائؿ صحفية مبتكرة كػ)صحافة الحائط( تماشيًا مع الحالة الصعبة التي لحقت
بالالجئيف وضعؼ االمكانيات، إال أف الصحافة الفمسطينية واجيت في ذلؾ الحيف العديد مف 
المصاعب كضعؼ االمكانيات المادية والفنية والتحريرية، والرقابة عمى الصحؼ باعتبار القطاع 
إدارة عسكرية، وارتفاع سعر الصحؼ مقارنة بعدد صفحاتيا، وعدـ انتظاـ الصدور، ونشوب 

أبرز االصدارات الصحفية ، ومف (2)، واالفتقار لتأطير نقابي لمصحافييف الفمسطينييفالخالفات
في ظؿ اإلدارة المصرية لقطاع غزة )جريدة الصراحة، جريدة غزة، جريدة المواء، جريدة الوحدة، 

 .(3)جريدة التحرير، جريدة أخبار فمسطيف، مجمة المستقبؿ(

 م(.1994-1967) تالل اإلسرائيميالحالصحافة الفمسطينية في ظل رابعًا: 
، سيطر االحتالؿ اإلسرائيمي عمى الضفة الغربية 1967حزيراف _ يونيو  5بعد نكسة 

وقطاع غزة، فأصبحت كؿ فمسطيف مف البحر إلى النير تحت نير االحتالؿ اإلسرائيمي، فتوقفت 
بالصدور ألكثر الصحؼ والمجالت العربية عف الصدور ولـ تسمح سمطات االحتالؿ ألي منيا 

، وفي الوقت ذاتو أصدر االحتالؿ اإلسرائيمي جريدة )اليوـ(، في محاولة لسد الفراغ (4)مف عاـ
اإلعالمي العربي في الضفة وغزة، إال أنيا باءت بالفشؿ، ثـ عادت الكرة فأصدرت صحيفة 

نيا لـ تجد ، والتي كانت أكثر قدرة عمى المناورة مف سابقتيا إال أ24/10/1968)األنباء( في 
قبواًل مف الشعب الفمسطيني الذي أصر عمى مقاطعتيا ىي وكافة دوائر االحتالؿ اإلسرائيمي، 
اعتقادًا مف القوى الوطنية بأف مدة االحتالؿ لف تطوؿ، أسوة بما حدث اباف العدواف الثالثي عاـ 

وارتباؾ إزاء ، وىكذا بقيت الحركة الوطنية، والصحفيوف الفمسطينيوف في جدؿ واسع (5)ـ1956
األوضاع الجديدة، واالنعطاؼ الحاد في مسار القضية الفمسطينية، وانتيى الجدؿ بأىمية وجود 
صحافة وطنية ولو بالحد األدنى مف أجؿ نشر المشكمة الوطنية الفمسطينية في المحافؿ الدولية 

نيف الجائرة والعربية والمحمية وعدـ ترؾ الساحة لإلعالـ اإلسرائيمي والغربي، ورغـ القوا
 22والممارسات القمعية بحؽ الصحفييف الفمسطينييف إال أنيـ تمكنوا مف استصدار ما يقارب 

مجمة  22ـ، وحوالي 1987وحتى  1967رخصة لتأسيس صحؼ داخؿ القدس خالؿ العاـ 

                                                           
 (.53أبو السعيد، اإلعالـ الفمسطيني نشأتو ومراحؿ تطوره )ص (1)
 (.60المرجع السابؽ )ص (2)
 (.48-46أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (3)
 (.51الدلو، دراسات في الصحافة الفمسطينية )ص (4)
 (.176خميفة، تاريخ الصحافة المقدسية منذ نشأتيا )ص (5)
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مكتبًا  40تصدر في كؿ مف القدس والضفة وقطاع غزة في نفس الفترة، بالتزامف مف وجود قرابة 
، وكانت بداية صدور الصحؼ بيذا (1)في ىذه المناطؽ لجمع وتوزيع المواد الصحفية صحفياً 

حيف أصدر محمود أبو الزلؼ جريدة القدس مف جديد ثـ توالت  8/11/1968العيد في 
، وخضت الصحافة الفمسطينية في ىذه الفترة إلى مجموعة (2)الصحؼ والمجالت بالصدور

ـ، وىذه 1945فة إلى قوانيف الطوارئ البريطانية المطبقة عاـ األوامر العسكرية اإلسرائيمية إضا
األوامر والقوانيف في مجمميا خرؽ لممواثيؽ والقوانيف الدولية التي تحظر ىدـ الحقوؽ اإلنسانية 

، حيث (3)والتعدي عمى الحريات الطبيعية المكفولة مف جميع الشرائع السماوية والقوانيف األرضية
ينية إلى إغالؽ المكاتب والمؤسسات الصحفية ومنع الصحؼ مف تعرضت الصحافة الفمسط

التوزيع وسحب التراخيص وابعاد الصحفييف عف أرض الوطف بؿ ووصؿ الحد إلى اختفاء بعض 
الصحفييف وقتؿ عدد آخر منيـ وفرض االقامة الجبرية واالعتقاالت اإلدارية ومنع التوزيع 

، ومف (4)قبؿ سمطات االحتالؿ اإلسرائيميومقص الرقيب العسكري ومظاىر قمعية عدة مف 
أبرز االصدارات الصحفية في ظؿ االحتالؿ اإلسرائيمي )جريدة القدس، جريدة الشعب، جريدة 
الميثاؽ، جريدة الفجر، جريدة البشير، جريدة النيار، جريدة الموقؼ، جريدة الطميعة، جريدة 

البيادر، مجمة الشراع، مجمة العودة،  الفجر األسبوعية، جريدة الشروؽ، مجمة أخبار غزة، مجمة
 .(5)وغيرىا(

 م(.2016-1994) السمطة الفمسطينيةالصحافة الفمسطينية في ظل خامسًا: 
وتولييا  18/5/1994مع قدوـ السمطة الوطنية الفمسطينية إلى قطاع غزة وأريحا في 

، (6)مراحؿ تاريخوإدارة المناطؽ الفمسطينية، انتقؿ الشعب الفمسطيني إلى مرحمة جديدة مف 
عممت السمطة خالليا عمى تنظيـ الحالة اإلعالمية، فأصدرت قانوف المطبوعات والنشر كأوؿ 

، (7)قانوف يصدر في عيد السمطة الوطنية الفمسطينية بمصادقة الرئيس الراحؿ ياسر عرفات
طباعية وتميزت ىذه المرحمة باحتواء النظاـ السياسي لمعممية اإلعالمية بكافة أشكاليا ال

                                                           
 (.50أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (1)
 (.51الدلو، دراسات في الصحافة الفمسطينية )ص (2)
 (.51أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (3)
 (.29-24... )ص2004إلى  1994خمؼ، حرية الصحافة في عيد السمطة الفمسطينية مف عاـ  (4)
 (.91-82)صأبو السعيد، اإلعالـ الفمسطيني نشأتو ومراحؿ تطوره  (5)
 (.56الدلو، دراسات في الصحافة الفمسطينية )ص (6)
 ص(.180) 1876خميفة، تاريخ الصحافة المقدسية منذ نشأتيا عاـ  (7)
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والصحفية والنشر واإلعالـ واإلذاعات الرسمية واألىمية، واإلعالـ الفصائمي، وا عالـ المؤسسات 
، ومع بدء إصدار السمطة الوطنية التراخيص إلصدار الصحؼ، (1)العامة واألنشطة النقابية

ـ، كأوؿ صحيفة لصاحبيا طاىر شريتح، حيث 23/9/1994صدرت صحيفة فمسطيف، بتاريخ 
ـ، 10/11/1994عدًدا ثـ توقفت، كما وصدر في  14ا عدة أعداد بمغت حوالي صدر مني

صحيفة الحياة الجديدة المقربة مف السمطة، ويرأس تحريرىا حافظ البرغوثي، كما صدرت في 
ـ صحيفة الوطف الناطقة باسـ حركة المقاومة اإلسالمية حماس وأغمقتيا السمطة 8/12/1994

ـ، وفػي 1995قالؿ الناطقة باسـ حركة الجياد اإلسالمي عػاـ ألسباب سياسية، وصحيفة االست
ـ صدرت 13/2/1997ـ صدرت صحيفتي البالد واألياـ اليوميتاف، وفي 1995نيػاية عاـ 

، ومع دخوؿ انتفاضة (2)صحيفة الرسالة، الناطقة باسـ حزب الخالص الوطني اإلسالمي
يرة وجدت خالليا حريتيا ـ، شيدت الصحافة الفمسطينية نيضة كب2000األقصى عاـ 

واجمااًل فإف واقع الصحافة الفمسطينية في عيد السمطة شيد ازدحاًما ونيضة كبيرة،  ،(3)الكاممة
بالرغـ مف قمة امكانات الصحؼ، والمضايقات التي تعرض ليا الصحفيوف، نظرًا لحالة الفوضى 

، وتفاوتت أساليب (4)ينيةواالرتباؾ التي سادت السنوات األولى لقدوميا إلى األراضي الفمسط
التضييؽ عمى الصحافة في عيد السمطة ما بيف المنع مف التغطية الصحفية، وا غالؽ مقرات 
الصحؼ واإلذاعات والمحطات المحمية وسحب التراخيص، وكذلؾ مصادرة األجيزة والمعدات 

ـ تقتصر الخاصة بالصحفييف ووسائؿ اإلعالـ، واعتقاؿ واحتجاز واستجواب في حاالت عدة، ول
االعتداءات عمى األجيزة األمنية التابعة لمسمطة التنفيذية ومؤسساتيا، فقد وقع الكثير مف 
االعتداءات واالنتياكات عمى الصحفييف مف قبؿ جيات أخرى تتمخص، باالعتداء بالضرب 
عمى الصحفييف واإلعالمييف، والتيديدات باالعتداء عمى حياة الصحفييف لتطرقيـ إلى قضايا 

، ورغـ صدور عدد كبير مف (5)مية معينة، واالعتداء عمى المؤسسات والممتمكات اإلعالميةداخ
الصحؼ في ىذه المرحمة، إال أف العالقة بيف الصحافة والسمطة لـ تكف عند مستوى آماؿ 
الصحفييف الذيف ظنوا أف عصر المالحقة والمعاناة وخنؽ الحريات قد انتيى، وأف مرحمة جديدة 

طية والحرية قد فتحت أماميـ، إذ سرعاف ما تبددت ىذه الظنوف بسبب إقداـ السمطة مف الديمقرا
عمى إغالؽ الصحؼ الحزبية المعارضة، وفرض قيود عمى توزيع بعض الصحؼ، واعتقاؿ 

                                                           
 (.29طوماف، وسائؿ اإلعالـ الفمسطيني وأثرىا في االنقساـ الفمسطيني ... )ص (1)
 (.14ترباف، الصحافة الفمسطينية )ص (2)
 (.30الفمسطيني وأثرىا في االنقساـ الفمسطيني ... )صطوماف، وسائؿ اإلعالـ  (3)
 ص(.182) 1876خميفة، تاريخ الصحافة المقدسية منذ نشأتيا عاـ  (4)
 (.61-45خمؼ، حرية الصحافة في عيد السمطة الفمسطينية ... )ص (5)
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، ولكف تأـز العالقة بيف السمطة (1)بعض الصحفييف والتحقيؽ معيـ عمى خمفيات مختمفة
ـ، ومف أبرز االصدارات الصحفية في ظؿ 2007يونيو  بعد أحداثوالصحافة بمغت ذروتيا 

السمطة الفمسطينية، )جريدة القدس، جريدة األياـ، جريدة الحياة الجديدة، جريدة الصباح، جريدة 
المنار، جريدة الدار، جريدة الرسالة، جريدة االستقالؿ، جريدة الكرامة، مجمة صوت الوطف، 

الساحؿ، جريدة الرأي، جريدة الداخمية، جريدة صوت  ، جريدة األقصى، جريدة(2)مجمة السعادة
 (.(4)، جريدة فمسطيف(3)الجامعة "اإلسالمية"، مجمة آفاؽ، مجمة الزيتونة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                           
 (. 36الدلو، دراسات في الصحافة الفمسطينية )ص (1)
 (.114-96أبو حشيش، الصحافة في فمسطيف )ص (2)
 (.198-179أبو السعيد، اإلعالـ الفمسطيني نشأتو ومراحؿ تطوره )ص (3)
(4) http://www.felesteen.ps   

http://www.felesteen.ps/
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 سمات محتوى وشكل المقالت التحميمية
 في الصحف الفمسطينية اليومية
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 الرابعالفصل 
 في الصحف الفمسطينية اليوميةت محتوى وشكل المقالت التحميمية سما

 تمييد:
يعرض ىذا الفصؿ نتائج الدراسة التحميمية والميدانية، الخاصة بالمقاالت التحميمية 
الفمسطينية في صحؼ الدراسة، عبر استمارة تحميؿ المضموف، وأداة المقابمة المعمقة، التي تـ 

تساؤالت الدراسة الخاصة بتحميؿ المضموف وأىداؼ وتساؤالت إعدادىا بناًء عمى أىداؼ و 
 المقابمة المعمقة.

( مقااًل تحميميًا، نشرتيا صحؼ الدراسة: 868وطبؽ الباحث تحميؿ المضموف عمى )
مقااًل تحميميًا(، و"فمسطيف" بواقع 183مقااًل تحميميًا(، و"القدس" بواقع ) 439"األياـ" بواقع )

مقااًل تحميميًا(، ويشتمؿ ىذا الفصؿ عمى السمات  75(، و"الحياة" بواقع )مقااًل تحميمياً  171)
 العامة لمحتوى وشكؿ المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية.

( كاتبًا، مف كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ 12فيما أجرى المقابمة المعمقة مع )
صحؼ الدراسة )األياـ، والقدس، وفمسطيف،  ( كتاب مف كؿ صحيفة مف3الفمسطينية، بواقع )

والحياة(، حيث اختار الباحث الكتاب الفمسطينييف مف الضفة الغربية وقطاع غزة، الذيف حصموا 
عمى أعمى معدؿ تكرار خالؿ فترة الدراسة، مستثنيًا الكتاب األجانب واإلسرائيمييف لتعسر 

 الوصوؿ إلييـ.

 ويشتمؿ ىذا الفصؿ عمى مبحثيف:
 : سمات محتوى وشكؿ المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية.ث األولالمبح

: السمات العامة لممارسة القائميف باالتصاؿ لممقاالت التحميمية في الصحؼ المبحث الثاني
 الفمسطينية اليومية.
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  مبحث األولال
 في الصحف الفمسطينية اليوميةكل المقالت التحميمية سمات محتوى وش

ييدؼ ىذا المبحث إلى الكشؼ عف نتائج محتوى المقاالت التحميمية في الصحؼ 
الفمسطينية اليومية: "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، مف خالؿ معرفة قضاياىا 
وموضوعاتيا، وأبرز كتابيا، ومصادر معموماتيا، ومنشأىا الجغرافي، وحصريتيا لصحؼ 

ني، ومواقع نشرىا عمى صفحات الصحيفة، والمساحة التي تشغميا الدراسة، وأىدافيا، وبنائيا الف
مف أعمدة الصحيفة، وايديولوجيتيا، ولغتيا وعناصر إبرازىا، وأوجو االختالؼ واالتفاؽ بيف 

 الصحؼ الفمسطينية اليومية في تناوليا لممقاالت التحميمية.

 ة اليومية:أوًل/ قضايا وموضوعات المقالت التحميمية في الصحف الفمسطيني
يبيف الجدوؿ التالي قضايا المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث التكرار 

 والنسب:

راسة :(1.4جدول )  قضايا وموضوعات المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة                 

 القضية
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك

 سياسية

 4.5 39 2.7 2 8.2 14 4.9 9 3.0 13 الفمسطينية الثوابت
 2.2 19 2.7 2 4.1 7 0.0 0 2.3 10 الدبموماسية 
 3.8 33 1.3 1 2.3 4 8.2 15 3.0 13 االنتخابات

 2.3 20 4.0 3 4.1 7 1.6 3 1.6 7 األحزاب والفصائؿ 
 0.3 3 2.7 2 0.0 0 0.5 1 0.0 0 االنقساـ

 1.2 10 0.0 0 0.6 1 2.7 5 0.9 4 المصالحة
 2.1 18 2.7 2 1.2 2 3.3 6 1.8 8 االستيطاف

 2.1 18 2.7 2 1.2 2 2.7 5 2.1 9 مفاوضات واتفاقات
 16.0 139 20.0 15 15.2 26 13.7 25 16.9 73 قضايا إسرائيمية
 10.9 95 6.7 5 14.6 25 10.4 19 10.5 46 قضايا عربية
 27.5 240 6.7 5 9.4 16 21.3 39 41.0 180 قضايا دولية

 0.9 8 0.0 0 1.2 2 1.1 2 0.9 4 أخرى
 73.8 643 52.0 39 62.0 106 70.5 129 83.8 368 المجموع

 اقتصادية
 0.6 5 0.0 0 1.2 2 1.1 2 0.2 1 بطالة وفقر
 1.4 12 8.0 6 0.0 0 3.3 6 0.0 0 االستثمار

 0.6 5 2.7 2 0.6 1 1.1 2 0.0 0 رواتب ومخصات
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 الصحيفة                 
 القضية

 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك

 0.9 8 1.3 1 1.2 2 1.1 2 0.7 3 حصار اقتصادي
 1.3 11 4.0 3 2.3 4 0.0 0 0.9 4 أخرى

 4.8 41 4.7 12 5.3 9 6.6 12 1.8 8 المجموع

 اجتماعية

 0.6 5 1.3 1 0.0 0 0.5 1 0.7 3 قضايا المرأة 
 0.5 4 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.9 4 الشبابقضايا 

 0.5 4 0.0 0 1.2 2 1.1 2 0.0 0 عادات وتقاليد
 0.8 7 1.3 1 1.2 2 0.5 1 0.7 3 آفات مجتمعية 

 0.1 1 0.0 0 0.0 0 0.5 1 0.0 0 ىجرة
 0.3 3 0.0 0 1.2 2 0.5 1 0.0 0 أخرى

 2.8 24 2.7 2 3.5 6 3.3 6 2.3 10 المجموع
 

 عسكرية

 1.7 15 0.0 0 7.6 13 0.0 0 0.5 2 امكانيات المقاومة
 2.4 21 5.3 4 2.9 5 1.1 2 2.3 10 احتالؿ إسرائيمي

 3.9 34 4.0 3 10.5 18 4.4 8 1.1 5 انتياكات والعدواف
 1.2 10 4.0 3 0.6 1 0.5 1 1.1 5 أخرى

 9.2 80 13.3 10 21.6 37 6.0 11 5.0 22 المجموع

 أمنية

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 االحتالؿتخابر مع 
 0.6 5 2.7 2 0.6 1 0.5 1 0.2 1 تشدد وانحراؼ فكر

 0.3 3 0.0 0 0.6 1 1.1 2 0.0 0 التنسيؽ األمني
 0.5 4 0.0 0 0.0 0 0.5 1 0.7 3 الحدود والتسمؿ

 0.5 4 0.0 0 0.0 0 2.2 4 0.0 0 جرائـ
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 شائعات
 0.1 1 0.0 0 0.0 0 0.5 1 0.0 0 أخرى

 2 17 2.7 2 1.2 2 4.9 9 0.9 4 المجموع

 ثقافية

 1.4 12 4.0 3 0.0 0 2.2 4 1.1 5 لغة عربية وأدب
 1.8 16 5.3 4 3.5 6 1.1 2 0.9 4 التعميـ والمناىج 
 0.5 4 1.3 1 0.0 0 0.0 0 0.7 3 مسابقات وبرامج

 1.2 10 1.3 1 0.6 1 3.3 6 0.5 2 أخرى
 4.9 42 12.0 9 4.1 7 6.6 12 3.2 14 المجمـوع

 2.5 22 1.3 1 2.3 4 2.2 4 3.0 13 أخرى
 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع الكمي
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 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
بواقع جاءت القضايا السياسية لممقاالت التحميمية في المرتبة األولى في صحؼ الدراسة 

( تكرارًا، وبنسبة 80%(، تمتيا القضايا العسكرية بواقع )73.8( تكرارات، وبنسبة )643)
%(، وفي نفس 4.9( تكرارًا، وبنسبة )42%(، فيما جاءت القضايا الثقافية بواقع )9.2)

%(، وقد جاءت 4.8( تكرارًا، وبنسبة )41المستوى تقريبًا جاءت القضايا االقتصادية بواقع )
( 22%(،  ثـ القضايا األخرى بواقع )2.8( تكرارًا، وبنسبة )24االجتماعية بواقع ) القضايا

 %(.2( تكرارًا، وبنسبة)17%(، وثـ القضايا األمنية بواقع )2.5تكرارًا وبنسبة )

( 240حصمت الموضوعات الدولية عمى المرتبة األولى في القضايا السياسية، بواقع )
( تكرارًا، وبنسبة 139ا الموضوعات اإلسرائيمية بواقع )%(، تمتي27.5تكرارًا، وبنسبة )

%(، فيما 10.9( تكرارًا، وبنسبة )95%(،  أما الموضوعات العربية فقد جاءت بواقع )16.0)
%(، ثـ موضوعات االنتخابات بواقع 4.5( تكرارًا، وبنسبة )39جاءت الثوابت الفمسطينية بواقع )

( تكرارًا، 20موضوعات األحزاب والفصائؿ بواقع )%(، وجاءت 3.8( تكرارًا، وبنسبة )33)
%(، فيما 2.2( تكرارًا، وبنسبة )19%(، تمتيا الموضوعات الدبموماسية بواقع )2.3وبنسبة )

%(، 2.1( تكرارًا، وبنسبة )18تساوت موضوعات االستيطاف والمفاوضات واالتفاقيات بواقع )
أما الموضوعات األخرى فقد جاءت   %(،1.2( تكرارات، وبنسبة )10ثـ المصالحة بواقع )

( تكرارات، وبنسبة 3%(، وأخيرًا موضوعات االنقساـ بواقع )0.9( تكرارات، وبنسبة )8بواقع )
(0.3.)% 

حصمت موضوعات االستثمار عمى المرتبة األولى في القضايا االقتصادية في صحؼ 
( تكرار، 11األخرى بواقع )%(، تالىا الموضوعات 1.4( تكرارًا، وبنسبة )12الدراسة، بواقع )

( تكرارات، وبنسبة 8%(،  وقد جاءت موضوعات الحصار االقتصادي بواقع )1.3وبنسبة )
%(، أما موضوعات البطالة والفقر وموضوعات الرواتب والمخصصات فقد تساوت، بواقع 0.9)
 %(.0.6( تكرارات، وبنسبة )5)

القضايا االجتماعية، بواقع حصمت موضوعات آفات مجتمعية عمى المرتبة األولى في 
%(، وقد 0.6( تكرارات، وبنسبة )5%(، تالىا قضايا المرأة بواقع )0.8( تكرارات، وبنسبة )7)

%(، وثـ 0.5( تكرارات، وبنسبة )4تساوت موضوعات الشباب والعادات والتقاليد، بواقع )
فجاءت بواقع %(، أما موضوعات اليجرة 0.3( تكرارات، وبنسبة )3موضوعات أخرى بواقع )

 %(.0.1تكرار واحد وبنسبة )
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حصمت موضوعات االنتياكات والعدواف عمى المرتبة األولى في القضايا العسكرية، 
( تكرارًا، 21%(، تالىا موضوعات االحتالؿ اإلسرائيمي بواقع )3.9( تكرارًا، وبنسبة )34بواقع )

( تكرارًا، وبنسبة 15)%(، وقد جاءت موضوعات امكانيات المقاومة بواقع 2.4وبنسبة )
 %(.1.2( تكرارات، وبنسبة )10%(، أما الموضوعات األخرى فجاءت بواقع )1.7)

حصمت موضوعات تشدد وانحراؼ فكري في المرتبة األولى في القضايا األمنية، بواقع 
%(، فيما تساوت موضوعات الحدود والتسمؿ وموضوعات الجرائـ، 0.6( تكرارات، وبنسبة )5)

( تكرارات، 3%(، تالىا موضوعات التنسيؽ األمني بواقع )0.5تكرارات، وبنسبة )( 4بواقع )
 %(. 0.1%(، وجاءت الموضوعات األخرى بواقع تكرار واحد، وبنسبة )0.3وبنسبة )

حصمت موضوعات التعميـ والمناىج عمى المرتبة األولى في القضايا الثقافية، بواقع 
( تكرار، 12موضوعات المغة العربية واألدب بواقع )%(، تالىا 1.8( تكرارًا وبنسبة )16)

%(، أما 1.2( تكرارات، وبنسبة )10%(، فيما جاءت الموضوعات األخرى بواقع )1.4وبنسبة )
 %(.0.5( تكرارات، وبنسبة )4موضوعات المسابقات والبرامج فقد جاءت بواقع )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

السياسية في مقدمة القضايا التي تناولتيا المقاالت التحميمية في صحيفة جاءت القضايا 
( 22%(، تمتيا القضايا العسكرية بواقع )83.8( تكرارًا، وبنسبة )368"األياـ"، بواقع )
%(، ثـ القضايا 3.2( تكرارًا، وبنسبة )14%(، ثـ القضايا الثقافية بواقع )5تكرارًا، وبنسبة )
( 10%(، فيما جاءت القضايا االجتماعية، بواقع )3تكرارًا، وبنسبة )( 13األخرى، بواقع )

( تكرارات، وبنسبة 8%(، وأما القضايا االقتصادية فجاءت بواقع )2.3تكرارات، وبنسبة )
 %(.0.9( تكرارات، وبنسبة )4%(، ثـ القضايا األمنية بواقع )1.8)

ا االقتصادية بواقع وحصمت الموضوعات األخرى عمى المرتبة األولى ضمف القضاي
( تكرارات، 3%(، تالىا موضوعات الحصار االقتصادي بواقع )0.9( تكرارات، وبنسبة )4)

%(، فيما حصمت موضوعات البطالة والفقر عمى تكرار واحد، بنسبة 0.7بنسبة )
(0.2.)% 
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حصمت موضوعات قضايا الشباب عمى المرتبة األولى في القضايا االجتماعية بواقع 
%(، فيما تساوت موضوعات المرأة والعادات والتقاليد، بواقع 0.9ات، وبنسبة )( تكرار 4)
 %(.0.7( تكرارات، وبنسبة )3)

حصمت موضوعات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المرتبة األولى في القضايا العسكرية، 
%(، فيما تساوت موضوعات االنتياكات والعدواف 2.3( تكرارات، وبنسبة )10بواقع )

%(، أما موضوعات امكانيات 1.1( تكرارات، وبنسبة )5األخرى بواقع ) والموضوعات
 %(.0.5المقاومة فجاءت بواقع تكراريف، بنسبة )

( 3حصمت موضوعات الحدود والتسمؿ عمى المرتبة األولى في القضايا األمنية، بواقع )
ر واحد، %(، تالىا موضوعات التشدد واالنحراؼ الفكري، بواقع تكرا0.7تكرارات، بنسبة )

 %(.0.2بنسبة )

حصمت موضوعات المغة العربية واألدب عمى المرتبة األولى في القضايا الثقافية، بواقع 
( تكرارات، 4%(، تالىا موضوعات التعميـ والمناىج بواقع )1.1( تكرارات، وبنسبة )5)

 ( تكرارات، بنسبة3%(، أما موضوعات المسابقات والبرامج فجاءت بواقع )0.9وبنسبة )
%(، حصمت 0.5%(، ثـ جاءت الموضوعات األخرى، بواقع تكراريف، وبنسبة )0.7)

 %(.3( تكرارًا، بنسبة )13القضايا األخرى عمى )

 صحيفة القدس:   - ب
جاءت القضايا السياسية في مقدمة القضايا التي تناولتيا المقاالت التحميمية في صحيفة 

ساوت القضايا االقتصادية والقضايا %(، وت70.5( تكرارًا، بنسبة )129القدس، بواقع )
%( لكؿ منيما، فيما جاءت القضايا العسكرية 6.6( تكرارًا، وبنسبة )12الثقافية بواقع )

%(، ثـ 4.9( تكرارات، بنسبة )9%(، ثـ  األمنية بواقع )6( تكرار، بنسبة )11بواقع )
األخرى فجاءت بواقع %(، أما القضايا 3.3( تكرارات، بنسبة )6القضايا االجتماعية بواقع )

 %(.2.2( تكرارات، وبنسبة )4)

( 180حصمت الموضوعات الدولية في المرتبة األولى في القضايا السياسية، بواقع )
( تكرارًا، بنسبة 73%(، تالىا الموضوعات اإلسرائيمية بواقع )41تكرارًا، بنسبة )

%(، فيما 10.5)( تكرارًا، بنسبة 46%(، وجاءت الموضوعات العربية بواقع )16.9)
%(، ثـ 3( تكرارًا، )13تساوت موضوعات الثوابت الفمسطينية، واالنتخابات، بواقع )
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%(، ثـ موضوعات المفاوضات 2.3( تكرارات، بنسبة )10موضوعات الدبموماسية بواقع )
%(، أما موضوعات االستيطاف فجاءت بواقع 2.1( تكرارات، بنسبة )9واالتفاقيات بواقع )

( تكرارات، 7%(، ثـ موضوعات األحزاب والفصائؿ بواقع )1.8بنسبة ) ( تكرارات،8)
( 4%(، فيما تساوت موضوعات المصالحة والموضوعات األخرى بواقع )1.6بنسبة )

 (.0.9تكرارات، بنسبة )

( 6حصمت موضوعات االستثمار عمى المرتبة األولى، في القضايا االقتصادية، )
وعات البطالة والفقر، والرواتب والمخصصات، %(، تالىا موض3.3تكرارًا، بنسبة )

 %(.1.1والحصار االقتصادي، بواقع تكراريف، بنسبة )

حصمت موضوعات العادات والتقاليد عمى المرتبة األولى، في القضايا االجتماعية، 
%(، فيما تساوت موضوعات المرأة واآلفات المجتمعية واليجرة 1.1بواقع تكراريف، بنسبة )

 %(.0.5ألخرى، بواقع تكرار واحد، بنسبة )والموضوعات ا

حصمت موضوعات االنتياكات والعدواف عمى المرتبة األولى في القضايا العسكرية 
%(، تالىا موضوعات االحتالؿ اإلسرائيمي بواقع تكراريف، 4.4( تكرارات، وبنسبة )8بواقع )

 %(.0.5%(، ثـ الموضوعات األخرى بواقع تكرار واحد، وبنسبة )1.1وبنسبة )

( 4حصمت موضوعات الجرائـ عمى المرتبة األولى ضمف القضايا األمنية بواقع )
%(، تالىا موضوعات التنسيؽ األمني بواقع تكراريف، بنسبة 2.2تكرارات، بنسبة )

%(، أما موضوعات التشدد واالنحراؼ الفكري، وموضوعات الحدود والتسمؿ، 1.1)
 %(.0.5ارا واحد، بنسبة )والموضوعات األخرى فقد تساوت بواقع تكر 

( 6حصمت الموضوعات األخرى عمى المرتبة األولى، ضمف القضايا الثقافية، بواقع )
( تكرارات، 4%(، تالىا موضوعات المغة العربية واألدب بواقع )3.3تكرارات، بنسبة )

%(، فيما جاءت موضوعات التعميـ والمناىج بواقع تكراريف، وبنسبة 2.2وبنسبة )
 %(.6.6( تكرارًا، بنسبة )12صمت القضايا األخرى عمى )ح %(.1.1)

 صحيفة فمسطين:  - ت
جاءت القضايا السياسية في مقدمة القضايا التي تناولتيا المقاالت التحميمية في صحيفة 

( تكرارًا، 37%(، تمتيا القضايا العسكرية بواقع )62( تكرارات، بنسبة )106فمسطيف بواقع )
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%(، أما 5.3( تكرارات، بنسبة )9ا االقتصادية بواقع )%(، ثـ القضاي21.6وبنسبة )
%(، ثـ القضايا االجتماعية بواقع 4.1( تكرارات، بنسبة )7القضايا الثقافية فجاءت بواقع )

%(، 2.3( تكرارات، وبنسبة )4%(، ثـ القضايا األخرى بواقع )3.5( تكرارات، وبنسبة )6)
 %(.1.2ة )وجاءت القضايا األمنية بواقع تكراريف، وبنسب

حصمت الموضوعات اإلسرائيمية عمى المرتبة األولى ضمف القضايا السياسية بواقع 
( تكرارًا، وبنسبة 25%(، تالىا الموضوعات العربية بواقع )15.2( تكرارًا، بنسبة )26)
%(، ثـ موضوعات 9.4( تكرارًا، وبنسبة )16%(، ثـ الموضوعات الدولية بواقع )14.6)

%(، فيما تساوت الموضوعات 8.2( مقااًل، بنسبة )14ة بواقع )الثوابت الفمسطيني
%( لكؿ 4.1( تكرارات، وبنسبة )7الدبموماسية وموضوعات األحزاب والفصائؿ بواقع )

%(، أما موضوعات االستيطاف 2.3( تكرارات، وبنسبة )4منيما، ثـ االنتخابات بواقع )
، فقد تساوت أيضًا بواقع وموضوعات المفاوضات واالتفاقيات والموضوعات األخرى

%( لكؿ منيما، فيما جاءت موضوعات المصالحة بواقع تكرار واحد، 1.2تكراريف، وبنسبة )
 %(. 0.6بنسبة )

( 4حصمت الموضوعات األخرى ضمف القضايا االجتماعية عمى المرتبة األولى بواقع )
عات الحصار %(، فيما تساوت موضوعات البطالة والفقر، وموضو 2.3تكرارات، وبنسبة )

%(، ثـ موضوعات الرواتب والمخصصات بواقع 1.2االقتصادي بواقع تكراريف، بنسبة )
 %(.0.6تكرار واحد، وبنسبة )

حصمت موضوعات العادات والتقاليد وموضوعات اآلفات المجتمعية والموضوعات 
 %( لكؿ منيما.1.2األخرى، عمى نفس النسب، بواقع تكراريف، وبنسبة مئوية )

ضوعات االنتياكات والعدواف عمى المرتبة األولى ضمف القضايا العسكرية حصمت مو 
( 13%(، تالىا موضوعات امكانيات المقاومة بواقع )10.5( تكرارًا، بنسبة )18بواقع )

( تكرارات، وبنسبة 5%(، ثـ موضوعات االحتالؿ اإلسرائيمي بواقع )7.6تكرارًا، وبنسبة )
 %(.0.6انت بواقع تكرار واحد، بنسبة )%(، أما الموضوعات األخرى فك2.9)

حصمت موضوعات التشدد واالنحراؼ الفكري والتنسيؽ األمني، ضمف القضايا األمنية، 
 %( لكؿ منيما.0.6عمى نفس النسب، بواقع تكرار واحد، وبنسبة )
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حصمت موضوعات التعميـ والمناىج عمى المرتبة األولى ضمف القضايا الثقافية، بواقع 
%(، تالىا الموضوعات األخرى بواقع تكرار واحد، وبنسبة 3.5تكرارات، وبنسبة )( 6)
(0.6.)% 

 %(.2.3( تكرارات، بنسبة )4حصمت القضايا األخرى ضمف صحيفة األياـ عمى )

 صحيفة الحياة:  - ث
جاءت القضايا السياسية في مقدمة القضايا التي تناولتيا المقاالت التحميمية في صحيفة 

( تكرارًا، 12%(، تمتيا القضايا االقتصادية بواقع )52( تكرارًا، بنسبة )39) الحياة بواقع
%(، ثـ 13.3( تكرارات، بنسبة )10%(، أما القضايا العسكرية فجاءت بواقع )4.7بنسبة )

%(، فيما تساوت القضايا االجتماعية، 12( تكرارات، وبنسبة )9القضايا الثقافية بواقع )
%( لكؿ منيما، ثـ القضايا األخرى بواقع 2.7تكراريف، وبنسبة )والقضايا األمنية بواقع 

 %(. 1.3تكرار واحد، بنسبة )

حصمت موضوعات القضايا اإلسرائيمية عمى المرتبة األولى، ضمف القضايا السياسية 
%(، وتساوت الموضوعات العربية والموضوعات الدولية 20( تكرارًا، وبنسبة )15بواقع )
%( لكؿ منيما، ثـ موضوعات األحزاب والفصائؿ بواقع 6.7بنسبة )( تكرارات، 5بواقع )

%(، فيما تساوت موضوعات الثوابت الفمسطينية والموضوعات 4( تكرارات، وبنسبة )3)
الدبموماسية وموضوعات االنقساـ وموضوعات االستيطاف وموضوعات المفاوضات 

موضوعات االنتخابات فجاءت  %( لكؿ منيـ، أما2.7واالتفاقيات، بواقع تكراريف، وبنسبة )
 %(. 1.3بواقع تكرار واحد، بنسبة )

حصمت موضوعات االستثمار عمى المرتبة األولى ضمف القضايا االقتصادية، بواقع 
%(، 4( تكرارات، بنسبة )3%(، تمتيا الموضوعات األخرى بواقع )8( تكرارات، وبنسبة )6)

%(، وجاءت موضوعات 2.7نسبة )ثـ موضوعات الرواتب والمخصصات بواقع تكراريف، ب
 %(.1.3الحصار االقتصادي بواقع تكرار واحد، بنسبة )

حصمت موضوعات قضايا المرأة، وموضوعات اآلفات المجتمعية بنسٍب متساوية، 
 %( لكؿ منيما.1.3ضمف القضايا االجتماعية، بواقع تكرار واحد، وبنسبة )
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األولى ضمف القضايا العسكرية، حصمت موضوعات االحتالؿ اإلسرائيمي عمى المرتبة 
%(، فيما تساوت موضوعات االنتياكات والعدواف 5.3( تكرارات، بنسبة )4بواقع )

 %( لكؿ منيما. 4( تكرارات، وبنسبة )3والموضوعات األخرى بواقع )

حصمت موضوعات التشدد واالنحراؼ الفكري عمى المرتبة األولى واألخيرة ضمف 
 %(.2.7اريف، بنسبة )القضايا األمنية بواقع تكر 

حصمت موضوعات التعميـ والمناىج عمى المرتبة األولى ضمف القضايا الثقافية بواقع 
( تكرارات، 3%(، تالىا موضوعات المغة العربية واألدب بواقع )5.3( تكرارات، بنسبة )4)

%(، وتساوت موضوعات المسابقات والبرامج والموضوعات األخرى بواقع تكرار 4وبنسبة )
 %( لكؿ منيما.1.3حد، وبنسبة )وا

حصمت القضايا األخرى ضمف القضايا التي تناولتيا المقاالت التحميمية في صحيفة 
 %(.1.3الحياة، عمى تكرار واحد، بنسبة )

 أوجو التفاق والختالف -3
اتفقت الصحؼ الفمسطينية اليومية في تناوؿ القضايا السياسية، حيث احتمت المرتبة  -

%( لألولى، 83.8"األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )األولى في 
 %( لمرابعة.52%( لمثالثة، و)62%( لمثانية، و)70.5و)

اختمفت صحؼ الدراسة في تناوؿ القضايا االقتصادية، حيث جاءت في المرتبة الثانية  -
 %( لمثاني، بينما جاءت في4.7%( لألوؿ، و)6.6في "القدس" والحياة"، بنسبة )

%(، وفي المرتبة السابعة واألخيرة في 5.3المرتبة الثالثة في "فمسطيف"، بنسبة )
 %(.1.8"األياـ"، بنسبة )

اختمفت صحؼ الدراسة في تناوؿ القضايا االجتماعية، حيث جاءت في المرتبة  -
%( لمثانية، بينما 2.7%( لألولى، و)3.5الخامسة في "فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )

%( 2.3%( لألولى، و)3.3ة السادسة في "القدس" و"األياـ"، بنسبة )جاءت في المرتب
 لمثانية.

اختمفت صحؼ الدراسة في تناوؿ القضايا العسكرية، حيث جاءت في المرتبة الثانية في  -
%( لمثانية، فيما جاءت في المرتبة 5%( لألولى، و)21.6"فمسطيف" و"األياـ" بنسبة )
 %(.6(، وفي المرتبة الرابعة في "القدس" بنسبة )%13.3الثالثة في "الحياة" بنسبة )
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اختمفت صحؼ الدراسة في تناوؿ القضايا األمنية، حيث جاءت في المرتبة الخامسة في  -
%( 0.9%( لمثانية، و)2.7%( لألولى، و)4.9"القدس" و"الحياة" و"األياـ"، بنسبة )

 %(.1.2لمثالثة، فيما جاءت في المرتبة السابعة في "فمسطيف" بنسبة )
اختمفت مواقع الدراسة في تناوؿ القضايا الثقافية، حيث جاءت في المرتبة الثانية في  -

%(، وفي المرتبة 3.2%(، وفي المرتبة الثالثة في "األياـ" بنسبة )6.6"القدس" بنسبة )
 %( لمثانية.4.1%( لألولى، و)12الرابعة في "الحياة" و" فمسطيف"، بنسبة )

ناوؿ القضايا األخرى، حيث جاءت في المرتبة الرابعة في اختمفت صحؼ الدراسة في ت -
%( 2.3%(، وفي المرتبة السادسة في "فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )3"األياـ" بنسبة )

 %(.2.2%( لمثانية، وفي المرتبة السابعة في "القدس" بنسبة )1.3لألولى، و)

 مية: ثانيًا/ ك ت اب المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليو 
ُيبيف الجدوؿ التالي ُكتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث التكرار 

 والنسبة:

راسة(: 4. 2جدول )  ك ت اب المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة                 

 المصدر
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 3.8 33 4.0 3 4.7 8 6.6 12 2.3 10 من داخل الصحيفة

من خارج 
 الصحيفة

 79.3 688 73.3 55 87.7 150 76.5 140 78.1 343 محمؿ وباحث
 11.3 98 21.4 16 4.1 7 14.2 26 11.2 49 متخصص وخبير

 5.6 49 1.3 1 3.5 6 2.7 5 8.4 37 مسؤوؿ
 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
حظي كتاب المقاالت التحميمية مف خارج الصحيفة عمى المرتبة األولى في صحؼ 

%(، تالىا الكتاب مف داخؿ الصحيفة بواقع 96.2( تكرارًا، وبنسبة )835الدراسة بواقع )
 %(.3.8تكرارًا، وبنسبة )( 33)

حظيت فئة محمؿ وباحث ضمف الكتاب مف خارج الصحيفة عمى المرتبة األولى في 
%(، وحظيت فئة متخصص وخبير 79.3( تكرارًا، بنسبة )688صحؼ الدراسة بواقع )

%(، أما فئة مسؤوؿ فجاءت في 11.3( تكرارًا، وبنسبة )98عمى المرتبة الثانية بواقع )
 %(.5.6( تكرارًا، وبنسبة )49ة بواقع )المرتبة الثالث
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

حظي كتاب المقاالت التحميمية مف خارج الصحيفة عمى المرتبة األولى بواقع 
%(، فيما جاء الكتاب مف داخؿ الموقع في المرتبة 97.7( تكرارًا، وبنسبة )429)

 %(.2.3)( تكرارات، وبنسبة 10الثانية بواقع )

( تكرارًا، ما نسبتو 343وحظيت فئة محمؿ وباحث عمى المرتبة األولى بواقع )
%(، ثـ فئة 11.2( تكرارًا، وبنسبة )49%(، تالىا فئة متخصص وخبير بواقع )78.1)

 %(.8.4( تكرارًا، وبنسبة )37متخصص وخبير بواقع )

 صحيفة القدس:  - ب
عمى المرتبة األولى بواقع  حظي كتاب المقاالت التحميمية مف خارج الصحيفة

%(، أما كتاب المقاالت التحميمية مف داخؿ الصحيفة 93.4( تكرارًا، ونسبة )171)
 %(.6.6( تكرارًا، وبنسبة )12فجاءت بواقع )

( تكرارًا، ما نسبتو 140وحظيت فئة محمؿ وباحث عمى المرتبة األولى بواقع )
%(، ثـ فئة 14.2ارًا، وبنسبة )( تكر 26%(، تالىا فئة متخصص وخبير بواقع )76.5)

 %(.2.7( تكرارات، وبنسبة )5متخصص وخبير بواقع )

 صحيفة فمسطين: - ج
حظي كتاب المقاالت التحميمية مف خارج الصحيفة عمى المرتبة األولى بواقع 

%(، أما كتاب المقاالت التحميمية مف داخؿ الصحيفة 95.3( تكرارًا، ونسبة )163)
 %(.4.7وبنسبة ) ( تكرارات،8فجاءت بواقع )

( تكرارًا، ما نسبتو 150وحظيت فئة محمؿ وباحث عمى المرتبة األولى بواقع )
%(، ثـ فئة 4.1( تكرارات، وبنسبة )7%(، تالىا فئة متخصص وخبير بواقع )87.7)

 %(.3.5( تكرارات، وبنسبة )6متخصص وخبير بواقع )
 صحيفة الحياة: - ت

صحيفة عمى المرتبة األولى بواقع حظي كتاب المقاالت التحميمية مف خارج ال
%(، أما كتاب المقاالت التحميمية مف داخؿ الصحيفة فجاءت 96( تكرارًا، ونسبة )72)

 %(.4( تكرارات، وبنسبة )3بواقع )
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( تكرارًا، ما نسبتو 55وحظيت فئة محمؿ وباحث عمى المرتبة األولى بواقع )
%(، ثـ 21.3تكرارًا، وبنسبة )( 16%(، تالىا فئة متخصص وخبير بواقع )73.3)

 %(.1.3فئة متخصص وخبير بواقع تكرار واحد، وبنسبة )

 أوجو التفاق والختالف  -3
اتفقت صحؼ الدراسة في فئة الكتاب مف خارج الصحيفة، حيث جاءت في المرتبة  -

%( لألولى، 97.7األولى في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )
 %( لمرابعة.96%( لمثالثة، و)95.3، و)%( لمثانية93.4و)

اختمفت صحؼ الدراسة في فئة الكتاب مف داخؿ الصحيفة، حيث جاءت في  -
%( وفي المرتبة الثالثة في كٍؿ مف 4.7المرتبة الثانية في "فمسطيف" بنسبة )

%( لمثانية، وفي المرتبة الرابعة في 4%( لألولى، و)6.6"القدس" و"الحياة" بنسبة )
 %(.2.3نسبة )"األياـ" ب

اتفقت صحؼ الدراسة في فئة محمؿ وباحث كفئة فرعية لمكتاب مف خارج  -
الصحيفة، حيث جاءت المرتبة األولى في "فمسطيف" و"األياـ" و"القدس" و"الحياة"، 

%( 73.3%( لمثالثة، و)76.5%(، لمثانية، و)78.1%( لألولى، و)87.7بنسبة )
 لمرابعة.

صص وخبير كفئة فرعية لمكتاب مف خارج اختمفت صحؼ الدراسة في فئة متخ -
الصحيفة، حيث جاءت في المرتبة الثانية في كٍؿ مف "الحياة" و"القدس" و"األياـ"، 

%( لمثالثة، فيما جاءت 11.2%( لمثانية، و)14.2%( لألولى، و)21.3بنسبة )
 %(.4.1في المرتبة الرابعة في "فمسطيف" بنسبة )

كفئة فرعية لمكتاب مف خارج الصحيفة، اختمفت صحؼ الدراسة في فئة مسؤوؿ  -
%(، وقد جاءت في كٍؿ مف 8.3حيث جاءت في المرتبة الثالثة في "األياـ" بنسبة )

%( لمثانية، 2.7%( لألولى، و)3.5"فمسطيف" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمثالثة.1.3و)

 مية:ثالثًا/ جنسية الكاتب لممقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليو 
ُيبيف الجدوؿ التالي جنسية كاتب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، 

 مف حيث التكرار والنسبة:
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راسة :(3.4جدول )  جنسية كاتب المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة        

 جنسية الكاتب
 العامالتجاه  الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 35.0 304 47.7 35 53.2 91 38 70 24.6 108 فمسطينية

 20.4 177 2.7 2 33.3 57 22.4 41 17.5 77 عربية
 28.6 248 48.3 37 13.5 23 37.4 68 27.3 120 إسرائيمية

 16.0 139 1.3 1 0.0 0 2.2 4 30.5 134 دولية
 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 لتجاه العام لصحف الدراسة:ا -1
جاءت الفمسطينية في المرتبة األولى، ضمف فئة جنسية كاتب المقاالت التحميمية في 

%(، تالىا اإلسرائيمية بواقع 35( تكرارات، ونسبة )304الصحؼ الفمسطينية اليومية، بواقع )
%(، 20.4( تكرارًا، ونسبة )177ثـ العربية بواقع )%(، 28.6( تكرارًا، وبنسبة )248)

 %(.16( تكرارًا، ونسبة )139وجاءت الدولية بواقع )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام - أ

جاءت الدولية في المرتبة األولى، ضمف فئة جنسية كاتب المقاؿ التحميمي في 
( تكرارًا، 120اإلسرائيمية بواقع )%(، تمتيا 30.5( وبنسبة )134صحؼ الدراسة بواقع )

%(، وأما العربية 24.6( تكرارًا، ونسبة )108%(، ثـ الفمسطينية بواقع )27.3ونسبة )
 %(.17.5( تكرارًا، ونسبة )77فجاءت بواقع )

 صحيفة القدس: - ب
جاءت الجنسية الفمسطينية والجنسية اإلسرائيمية في المرتبة األولى، ضمف فئة 

( وبنسبة 69لتحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية بواقع )جنسية كاتب المقاؿ ا
%(، ثـ الدولية 22.4( تكرارًا وبنسبة )41%( لكؿ منيما، تمتيا العربية بواقع )37.7)

 %(.2.2( تكرارات، ونسبة )4بواقع )

 صحيفة فمسطين: - ث
جاءت الفمسطينية في المرتبة األولى، ضمف فئة جنسية كاتب المقاؿ التحميمي في 

( تكرارًا، ونسبة 57%(، تمتيا العربية بواقع )53.2( وبنسبة )91الدراسة بواقع ) صحؼ
 %(.13.5( تكرارًا، ونسبة )23%(، ثـ اإلسرائيمية بواقع )33.3)
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 صحيفة الحياة: - ت
جاءت الجنسية الفمسطينية والجنسية اإلسرائيمية في المرتبة األولى، ضمف فئة 

%( لكؿ 48( وبنسبة )36الدراسة بواقع )جنسية كاتب المقاؿ التحميمي في صحؼ 
%(، ثـ الدولية بواقع تكرار واحد، بنسبة 2.7منيما، تمتيا العربية بواقع تكراريف وبنسبة )

(1.3.)% 

 أوجو التفاق والختالف: -3
اختمفت صحؼ الدراسة في جنسية كاتب المقاالت التحميمية في الصحؼ  -

األولى في "فمسطيف" و"القدس"،  الفمسطينية، فقد جاءت الفمسطينية في المرتبة
%( لمثانية، فيما جاءت في المرتبة الثانية في 37.7%( لألولى، و)53.2بنسبة )

 %(.24.6%(، ثـ في المرتبة الثالثة في "األياـ" بنسبة )47.7"الحياة" بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في جنسية الكاتب، فقد جاءت اإلسرائيمية في المرتبة  -

%( 37.4%( لألولى، و)27.7ألياـ" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة )األولى  في "ا
%( لمثالثة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة في "فمسطيف" بنسبة 48.3لمثانية، و)

(13.5.)% 
اختمفت صحؼ الدراسة في جنسية الكاتب، فقد جاءت العربية في المرتبة الثانية  -

الثالثة في "القدس"، و"الحياة"  (، وتساوت في المرتبة33.3في "فمسطيف" بنسبة )
%( لمثانية، فيما جاءت في المرتبة الرابعة في 2.7%( لألولى، و)22.4بنسبة )

 %(.17.5"األياـ بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في جنسية الكاتب، فجاءت الدولية في المرتبة األولى في   -

" و"الحياة" بنسبة %(، وتساوت في المرتبة الرابعة في "القدس30.5"األياـ" بنسبة )
 %( لمثانية، فيما لـ ترد نيائيًا في "فمسطيف".1.3%( لألولى، و)2.2)

 رابعًا/ مصادر المعمومات لممقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
ُيبيف الجدوؿ التالي مصادر المعمومات لممقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف 

 لنسبة:حيث التكرار وا
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راسة (:4. 4جدول )  مصادر معمومات المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة             

 المصادر
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 19.5 232 19.8 25 18.8 54 17.6 45 20.7 108 تقارير واحصاءات

 19.1 227 17.5 22 17.8 51 27.0 69 16.3 85 وثائق 
 21.2 253 23.8 30 27.5 79 15.6 40 19.9 104 خبراء ومسؤولون

 9.8 117 14.3 18 10.1 29 6.6 17 10.2 53 صحف ومجالت
 2.9 34 3.7 4 1.4 4 3.9 10 2.9 15 المواقع الكترونية

 1.2 15 0.8 1 1.0 3 1.2 3 1.5 8 مصادر خاصة
 3.8 45 4.7 6 2.8 8 5.1 13 3.4 18 المحطات اإلذاعية والتمفزيونية

 2.0 24 2.4 3 2.4 7 2.0 5 1.9 10 شبكات التواصل الجتماعي
 11.5 137 6.3 8 8.4 24 8.2 21 16.1 84 بدون مصدر

 9.0 107 7.1 9 9.8 28 12.9 33 7.1 37 أخرى
 100 1191 100 126 100 287 100 256 100 522 (1)المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
جاء اعتماد المقاالت التحميمية في صحؼ الدراسة، عمى مصدر الخبراء والمسؤولوف في 

%(، تالىا التقارير 21.2(، ونسبة )253والمعمومات، بواقع )مقدمة فئة المصادر 
(، ونسبة 227%(، ثـ الوثائؽ بواقع )19.5( تكرارًا، ونسبة )232واالحصاءات بواقع )

%(، ثـ الصحؼ والمجالت بواقع 11.5( ونسبة )137(، ثـ بدوف مصدر بواقع )19.1)
%(، 9( تكرارات، ونسبة )107)%( ثـ المصادر األخرى بواقع 9.8( تكرارًا، ونسبة )117)

%(،  ثـ المواقع 3.7( تكرارًا، ونسبة )45وجاءت المحطات اإلذاعية والتمفزيونية بواقع )
( تكرارًا، 24%( ثـ شبكات التواصؿ االجتماعي بواقع )2.9( ونسبة )34االلكترونية بواقع )

( تكرارًا، ونسبة 15%(، فيما جاءت المصادر الخاصة في المرتبة األخيرة بواقع )2ونسبة )
(1.2.)% 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

( تكرارات، 108جاءت التقارير واالحصاءات في المرتبة األولى في "األياـ بواقع )
( تكرارات، وبنسبة 104%(، تمتيا الخبراء والمسؤولوف بواقع )20.7وبنسبة )

%(، ثـ بدوف مصدر بواقع 16.3ة )( تكرارات، ونسب85%(، ثـ الوثائؽ بواقع )19.9)

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقاالت التحميمية، ألف بعض المقاالت اعتمدت عمى عدة مصادر (1)
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( تكرارًا، ونسبة 53%(، ثـ الصحؼ والمجالت بواقع )16.1( تكرارًا، وبنسبة )84)
%(، ثـ 7.1( تكرارًا، ونسبة )37%(، أما المصادر األخرى فجاءت بواقع )10.2)

%(، ثـ المواقع 3.4( تكرارًا، ونسبة )18المحطات اإلذاعية والتمفزيونية بواقع )
%(، ثـ شبكات التواصؿ االجتماعي بواقع 2.9( تكرارًا، ونسبة )15رونية بواقع )االلكت

( تكرارات، ونسبة 8%(، ثـ المصادر الخاصة بواقع )1.9(تكرارات، ونسبة )10)
(1.5.)% 

 صحيفة القدس: - ب
( تكرارًا، ونسبة 69حظيت الوثائؽ عمى المرتبة األولى في "القدس" بواقع )

%(، ثـ الخبراء 18.8( تكرارًا، ونسبة )54االحصاءات بواقع )%(، تمتيا التقارير و 27)
( 33%(، ثـ المصادر األخرى بواقع )15.6( تكرارًا، ونسبة )40والمسؤولوف بواقع )

%(، ثـ 8.2( تكرارًا، ونسبة )21%(، ثـ المصادر األخرى بواقع )12.9تكرارًا ونسبة )
، ثـ المحطات اإلذاعية %(6.6( تكرارًا، ونسبة )17الصحؼ والمجالت بواقع )

%(، وجاءت المواقع االلكترونية بواقع 5.1( تكرارًا، ونسبة )13والتمفزيونية بواقع )
( تكرارات 5%(، ثـ شبكات التواصؿ االجتماعي بواقع )3.9( تكرارات، ونسبة )10)

 %(،1.2( تكرارات، ونسبة )3%(، ثـ المصادر الخاصة بواقع )2ونسبة )

 صحيفة فمسطين:  - ت
( تكرارًا، ونسبة 79ت خبراء ومسؤولوف المرتبة األولى في "فمسطيف" بواقع )احتم

%(، ثـ 18.8( تكرارًا، ونسبة )54%(، تمتيا التقارير واالحصاءات بواقع )27.5)
( تكرارًا، 29%(، ثـ الصحؼ والمجالت بواقع )17.8( تكرارًا ونسبة )51الوثائؽ بواقع )

%(، أما بدوف 9.8( تكرارًا ونسبة )28بواقع )%(، ثـ المصادر األخرى 10.1ونسبة )
%(، ثـ المحطات اإلذاعية والتمفزيونية 8.4( تكرارًا، ونسبة )24مصدر فجاءت بواقع )

( 7%(، ثـ شبكات التواصؿ االجتماعي بواقع )2.8( تكرارات، ونسبة )8بواقع )
نسبة، ( تكرارات، و 4%(، ثـ المواقع االلكترونية بواقع )2.4تكرارات، ونسبة )

 %(.1( تكرارات، ونسبة )3%(، ثـ المصادر الخاصة بواقع )1.4)

 صحيفة الحياة: - ث
( تكرارًا، ونسبة 30حظيت خبراء ومسؤولوف عمى المرتبة األولى في "الحياة" بواقع )

%(، ثـ 19.8( تكرارًا، ونسبة )25%(، تمتيا التقارير واالحصاءات بواقع )23.8)
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( تكرارًا، 18%(، ثـ الصحؼ والمجالت بواقع )17.5سبة )( تكرارًا ون22الوثائؽ بواقع )
%(، أما بدوف 7.1( تكرارًا ونسبة )9%(، ثـ المصادر األخرى بواقع )14.3ونسبة )

%(، ثـ المحطات اإلذاعية والتمفزيونية 6.3( تكرارات، ونسبة )8مصادر فجاءت بواقع )
( تكرارات، 4جتماعي بواقع )%(، ثـ مواقع التواصؿ اال4.7( تكرارات، ونسبة )6بواقع )

( تكرارات، ونسبة 3%(، ثـ شبكات التواصؿ االجتماعي بواقع )3.7ونسبة ) 
 %(.0.8%(، ثـ المصادر الخاصة بواقع تكرار واحد، ونسبة )2.4)

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى المحطات اإلذاعية والتمفزيونية التي جاءت  -

%( 3.4المرتبة السابعة في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )في 
 %( لمرابعة.4.7%( لمثالثة، و)2.8%( لمثانية، و)5.1لألولى، و)

اتفقت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى المصادر الخاصة التي جاءت في المرتبة  -
%( لألولى، 1.5)العاشرة في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة 

 %( لمرابعة.0.8%( لمثالثة، و)1%( لمثانية، و)1.2و)
اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى التقارير واالحصاءات، فجاءت في  -

%(، وعمى المرتبة الثانية في "القدس" 20.7المرتبة األولى في "األياـ" بنسبة )
%( 19.8مثانية، و)%( ل18.8%( لألولى، و)17.6و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )

 لمثالثة.
اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى الوثائؽ، فجاءت في المرتبة األولى في  -

%(، وعمى المرتبة الثانية في "األياـ" و"فمسطيف" و"الحياة"، 27"القدس" بنسبة )
 %( لمثالثة.17.5%( لمثانية، و)17.8%( لألولى، و)16.3بنسبة )

ادىا عمى خبراء ومسؤولوف، فجاءت في المرتبة اختمفت صحؼ الدراسة في اعتم -
%( لمثانية، 23.8%( لألولى، و)27.5األولى في "فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )
%(، وعمى المرتبة الثالثة في "القدس" 19.9وعمى المرتبة الثانية في "األياـ" بنسبة )

 %(.15.6بنسبة )
فجاءت في المرتبة  اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى الصحؼ والمجالت، -

%( لمثانية، 14.3%( لألولى، و)10.1الرابعة في "فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )
%(، وعمى المرتبة السادسة في 10.2وعمى المرتبة الخامسة في "األياـ" بنسبة )

 %(.6.6"القدس" بنسبة )
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اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى المواقع االلكترونية، التي جاءت في  -
%( لألولى، 2.9بة الثامنة في "األياـ" و"القدس" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة )المرت
%( لمثالثة، فيما جاءت في صحيفة "فمسطيف" في 3.7%( لمثانية، و)3.9و)

 %(.1.4المرتبة التاسعة بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى شبكات التواصؿ االجتماعي، التي  -

%(، فيما جاءت في المرتبة 2.4في "فمسطيف" بنسبة ) جاءت في المرتبة الثامنة
%( 2%( لألولى، و)1.9التاسعة في "األياـ" و"القدس" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة )

 %( لمثالثة.2.4لمثانية، و)
اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى بدوف مصدر، فجاءت في المرتبة الرابعة  -

المرتبة الخامسة في "القدس" بنسبة  %(، وجاءت في16.1في "األياـ" بنسبة )
%( لألولى، 8.4%(، في حيف جاءت في "فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )8.2)
 %( لمثانية.6.3و)

اختمفت صحؼ الدراسة في اعتمادىا عمى المصادر األخرى، فجاءت في المرتبة  -
%(، وجاءت في المرتبة الخامسة في "فمسطيف" 12.9الرابعة في "القدس" بنسبة )

%( لمثانية، فيما جاءت في المرتبة 7.1%( لألولى، و)9.8لحياة" بنسبة )و"ا
 %(.7.1السادسة في "األياـ" بنسبة )

 خامسًا/ المنشأ الجغرافي لممقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
ُيبيف الجدوؿ التالي المنشأ الجغرافي لموضوعات المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية 

 اليومية، مف حيث التكرار والنسبة:
راسة :(4 .5جدول )  المنشأ الجغرافي لموضوعات المقالت التحميمية في صحف الد  

 الصحيفة                 
 المنشأ الجغرافي

 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك

 9.2 80 8.0 6 17.0 29 3.8 7 8.7 38 قطاع غزة محمي
 12.4 108 17.3 13 18.7 32 10.9 20 9.8 43 الضفة الغربية

 7.6 66 6.7 5 11.7 20 12.6 23 4.1 18 القدس المحتمة
 1.0 9 1.3 1 1.2 2 1.6 3 0.7 3 1948أراضي عام 

 16.1 140 12.0 9 16.4 28 21.9 40 14.4 63 عربي
 23.7 206 41.3 31 21.6 37 22.4 41 22.1 97 إسرائيمي

 28.6 248 13.3 10 11.1 19 24.6 45 39.6 174 دولي
 1.3 11 0.0 0 2.3 4 2.2 4 0.7 3 أخرى

 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع
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 لمواقع الدراسة:التجاه العام  -1
جاء المنشأ الجغرافي المحمي لممقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، في 

%(، تاله المنشأ الجغرافي الدولي بواقع 30.2( تكرارًا، ونسبة )263المرتبة األولى، بواقع )
 (206%(، ثـ جاء المنشأ الجغرافي اإلسرائيمي بواقع )28.6( تكرارًا، وبنسبة )248)

( تكرارًا، وبنسبة 140%(، ثـ المنشأ الجغرافي العربي بواقع )23.7تكرارات، وبنسبة )
 %(.1.3( تكرارًا، وبنسبة )11%(، ثـ فئة األخرى بواقع )16.1)

حصمت الضفة الغربية ضمف المنشأ الجغرافي المحمي عمى المرتبة األولى في صحؼ 
تالىا قطاع غزة في المرتبة الثانية %(، 12.4( تكرارات، وبنسبة )108الدراسة، بواقع )

%(، 7.6( تكرارًا وبنسبة )66%(، ثـ القدس المحتمة بواقع )9.2( تكرارًا وبنسبة )80بواقع )
 %(.1( تكرارات، وبنسبة )9بواقع ) 1948ثـ األراضي المحتمة عاـ 

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

لمقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية جاء المنشأ الجغرافي الدولي لموضوع ا
%(، تالىا المنشأ 39.6( تكرارًا، وبنسبة )174في المرتبة األولى في "األياـ" بواقع )

%(، ثـ المنشأ الجغرافي 23.3( تكرارًا، وبنسبة )102الجغرافي المحمي بواقع )
العربي بواقع %(، ثـ المنشأ الجغرافي 22.1( تكرارًا، وبنسبة )97اإلسرائيمي بواقع )

( تكرارات وبنسبة 3%( ثـ المنشأ الجغرافي لألخرى بواقع )14.4( تكرارًا، وبنسبة )63)
(0.7 .)% 

حصمت الضفة الغربية ضمف المنشأ الجغرافي المحمي عمى المرتبة األولى في 
%(، تالىا قطاع غزة في المرتبة الثانية بواقع 9.8( تكرارًا، وبنسبة )43"األياـ"، بواقع )

%(، 4.1( تكرارًا وبنسبة )18%(، ثـ القدس المحتمة بواقع )8.7( تكرارًا وبنسبة )38)
 %(.0.7( تكرارات، وبنسبة )3بواقع ) 1948ثـ األراضي المحتمة عاـ 

 صحيفة القدس: - ب
جاء المنشأ الجغرافي المحمي لموضوع المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية 

%(، تالىا المنشأ 28.9( تكرارًا، وبنسبة )53في المرتبة األولى في "القدس" بواقع )
%(، ثـ المنشأ الجغرافي اإلسرائيمي 24.6( تكرارًا، وبنسبة )45الجغرافي الدولي بواقع )
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( تكرارًا، 40%(، ثـ المنشأ الجغرافي العربي بواقع )22.4سبة )( تكرارًا، وبن41بواقع )
 %(. 2.2( تكرارات وبنسبة )4%( ثـ المنشأ الجغرافي لألخرى بواقع )21.9وبنسبة )

حصمت القدس المحتمة ضمف المنشأ الجغرافي المحمي عمى المرتبة األولى في 
فة الغربية في المرتبة الثانية %(، تالىا الض12.6( تكرارًا، وبنسبة )23"القدس"، بواقع )

( تكرارات وبنسبة 7%(، ثـ قطاع غزة بواقع )10.9( تكرارًا وبنسبة )20بواقع )
 %(.1.6( تكرارات، وبنسبة )3بواقع ) 1948%(، ثـ األراضي المحتمة عاـ 3.8)

 صحيفة فمسطين: - ت
ية جاء المنشأ الجغرافي المحمي لموضوع المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطين

%(، تالىا المنشأ 48.6( تكرارًا، وبنسبة )83في المرتبة األولى في "فمسطيف" بواقع )
%(، ثـ المنشأ الجغرافي العربي 21.6( تكرارًا، وبنسبة )37الجغرافي اإلسرائيمي بواقع )

( تكرارًا، 19%(، ثـ المنشأ الجغرافي الدولي بواقع )16.4( تكرارًا، وبنسبة )28بواقع )
 %(. 2.3( تكرارات وبنسبة )4%( ثـ المنشأ الجغرافي لألخرى بواقع )11.1وبنسبة )

حصمت الضفة الغربية ضمف المنشأ الجغرافي المحمي عمى المرتبة األولى في 
%(، تالىا قطاع غزة في المرتبة الثانية 18.7( تكرارًا، وبنسبة )32"فمسطيف"، بواقع )

( تكرارًا وبنسبة 20لمحتمة بواقع )%(، ثـ القدس ا17( تكرارًا وبنسبة )29بواقع )
 %(.1.2بواقع تكراريف، وبنسبة ) 1948%(، ثـ األراضي المحتمة عاـ 11.7)

 صحيفة الحياة: - ث
جاء المنشأ الجغرافي اإلسرائيمي لموضوع المقاالت التحميمية في الصحؼ 

تالىا  %(،41.3( تكرارًا، وبنسبة )31الفمسطينية في المرتبة األولى في "الحياة" بواقع )
%(، ثـ المنشأ الجغرافي 33.3( تكرارًا، وبنسبة )25المنشأ الجغرافي المحمي بواقع )

( 9%(، ثـ المنشأ الجغرافي العربي بواقع )13.3( تكرارات، وبنسبة )10الدولي بواقع )
 %(.12تكرارات، وبنسبة )

حصمت الضفة الغربية ضمف المنشأ الجغرافي المحمي عمى المرتبة األولى في 
%(، تالىا قطاع غزة في المرتبة الثانية 17.3( تكرارًا، وبنسبة )13الحياة"، بواقع )"

( تكرارات وبنسبة 5%(، ثـ القدس المحتمة بواقع )8( تكرارات وبنسبة )6بواقع )
 %(.1.7بواقع تكرار واحد، وبنسبة ) 1948%(، ثـ األراضي المحتمة عاـ 6.7)
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 أوجو التفاق والختالف: -3
لدراسة في المنشأ الجغرافي أخرى، والذي حصؿ عمى المرتبة اتفقت صحؼ ا -

%( لألولى، 0.7الخامسة في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمثالثة، فيما لـ يرد ذلؾ في "الحياة".2.3%( لمثانية، و )2.2و)

الثانية  اختمفت مواقع الدراسة في المنشأ الجغرافي المحمي الذي حظي عمى المرتبة -
%( لمثانية، وحصؿ عمى 33.3%( لألولى، و)23.3في "األياـ" و"الحياة"، بنسبة )

%( 48.6%(، لألولى، و)29.9المرتبة األولى في "القدس"، و"فمسطيف" بنسبة )
 لمثانية.

اختمفت مواقع الدراسة في المنشأ الجغرافي العربي الذي حظي عمى المرتبة الثالثة  -
%(، وجاء في "األياـ" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة 16.4في "فمسطيف" بنسبة )

 %(، لمثالثة.12%( لمثانية، و)21.9%( لألولى، و)14.4)
اختمفت مواقع الدراسة في المنشأ الجغرافي اإلسرائيمي الذي حظي عمى المرتبة  -

%( لمثانية، وفي 22.4%( لألولى، و)22.1الثالثة في "األياـ" و"القدس" بنسبة )
%(، وفي المرتبة لألولى في "الحياة" 21.6انية في "فمسطيف" بنسبة )المرتبة الث
 %(.41.3بنسبة )

اختمفت صحؼ الدراسة في المنشأ الجغرافي الدولي، حيث جاءت في المرتبة  -
%(، ثـ في المرتبة الثانية في "القدس" بنسبة 39.6األولى في "األياـ" بنسبة )

%(، ثـ في المرتبة 11.1يف" بنسبة )%(، ثـ في المرتبة الرابعة في "فمسط24.6)
 %(.13.3الثالثة في "الحياة" بنسبة )

اختمفت صحؼ الدراسة في قطاع غزة كمنشأ جغرافي محمي، الذي حظي عمى  -
%( 17%( لألولى، و)8.7المرتبة الثانية في "األياـ" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )

 %(.3.8في "القدس" بنسبة ) %( لمثالثة، وحصؿ عمى المرتبة الثالثة8لمثانية، و)
اختمفت صحؼ الدراسة في الضفة الغربية كمنشأ جغرافي محمي، الذي حظي عمى  -

%( لألولى، 9.8المرتبة الثانية في "األياـ" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
%( لمثالثة، وحصؿ عمى المرتبة الثانية في "القدس" 17.3%( لمثانية، و)18.7و)

 %(.10.9بنسبة )
ت صحؼ الدراسة في القدس المحتمة كمنشأ جغرافي محمي، الذي حظي عمى اختمف -

%( لألولى، 4.1المرتبة األولى في "األياـ" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
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%( لمثالثة، وحصؿ عمى المرتبة األولى في "القدس" 6.7%( لمثانية، و)11.7و)
 %(.12.6بنسبة )

كمنشأ جغرافي محمي،  1948ـ اتفقت صحؼ الدراسة في األراضي المحتمة عا -
الذي حظي عمى المرتبة الرابعة في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة 

 %( لمرابعة.0.0%( لمثالثة، و)1.2%( لمثانية، و)1.6%( لألولى، و)0.7)

 سادسًا/ حصرية المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث  ُيبيف الجدوؿ التالي حصرية

 التكرار والنسبة:

راسة :(4 .6جدول )  قضايا وموضوعات المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة            

 حصرية المقال
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 34.0 295 40.0 30 49.1 84 35.0 64 26.6 117 خاص بالصحيفة
 38.2 331 12.0 9 33.9 58 30.6 56 47.4 208 مقالت منقولة 

 27.8 242 48.0 36 17.0 29 34.4 63 26.0 114 مترجمة لكتاب إسرائيميين
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 لم يذكر

 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
جاءت المقاالت التحميمية المنقولة في المرتبة األولى في الصحؼ الفمسطينية اليومية 

بالصحيفة بواقع %(، تاله المقاالت التحميمية الخاصة 38.2( تكرارًا، ونسبة )331بواقع )
( تكرارًا، 242%(، ثـ المقاالت المترجمة لكتاب إسرائيمييف بواقع )34( وبنسبة )295)

 %(.27.8وبنسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

( تكرارات، 208حصمت المقاالت المنقولة عمى المرتبة األولى في "األياـ"، بواقع )
%( ثـ 26.6( تكرارًا، ونسبة )117صحيفة بواقع )%(، ثـ الخاص بال47.4وبنسبة )

 %(.26( تكرارًا، وبنسبة )114المقاالت المترجمة لكتاب إسرائيمييف بواقع )
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 صحيفة القدس:  - ب
( تكرارًا، 64جاءت المقاالت الخاصة بالصحيفة في المرتبة األولى في "القدس"، بواقع )

%(، 34.4( تكرارًا، وبنسبة )63قع )%(، ثـ المترجمة لكتاب إسرائيمييف بوا35وبنسبة )
 %(.30.6( تكرارًا، وبنسبة )56ثـ المنقولة بواقع )

 صحيفة فمسطين:  - ت
( تكرارًا، 84جاءت المقاالت الخاصة بالصحيفة في "فمسطيف"، بالمرتبة األولى بواقع )

%(، ثـ المترجمة 33.9( تكرارًا، وبنسبة )58%(، تالىا المنقولة بواقع )49.1وبنسبة )
 %(.34.4( تكرارًا، وبنسبة )63تاب إسرائيمييف بواقع )لك

 صحيفة الحياة:  - ث
( 36جاءت المقاالت المترجمة لكتاب إسرائيمييف في المرتبة األولى في "الحياة" بواقع )

%(، 40( تكرارًا، وبنسبة )30%(، تالىا الخاصة بالصحيفة بواقع )48تكرارًا، وبنسبة )
 %(.12وبنسبة ) ( تكرارات،9ثـ المنقولة بواقع )

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في ذكرىا لحصرية المقاالت التحميمية في الصحؼ  -

الفمسطينية، فقد جاءت المقاالت مف غير مصدر في "األياـ و"القدس" و"فمسطيف" 
 و"الحياة" بواقع )صفر(. 

التي حظيت اختمفت صحؼ الدراسة في المقاالت التحميمية الخاصة بالصحيفة،  -
%( 40%( لألولى، و)26.6عمى المرتبة الثانية في "األياـ" و"الحياة" بنسبة )

%( لألولى، 35لمثانية، وحصمت "القدس" و"فمسطيف" عمى المرتبة األولى بنسبة )
 %( لمثانية.49.1و)

اختمفت صحؼ الدراسة في المقاالت المنقولة التي حظيت عمى المرتبة األولى في  -
%(، ثـ "القدس" و"الحياة"، 33.9%(، تمتيا "فمسطيف" بنسبة )47.4ة )"األياـ" بنسب

 %( لمثانية.12%( لألولى، و)30.6بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في المقاالت المترجمة لكتاب إسرائيمييف، التي حظيت عمى  -

%( لمثانية، 17%( لألولى، و)26المرتبة الثالثة في "األياـ" و"فمسطيف" بنسبة )
%(، فيما حصمت "الحياة" عمى 34.4قدس" عمى المرتبة الثانية بنسبة )وحصمت "ال

 %(.48المرتبة األولى بنسبة )
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 سابعًا/ أىداف المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
ُيبيف الجدوؿ التالي حصرية المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث 

 التكرار والنسبة:
راسة :(4 .7)جدول   أىداف المقالت التحميمية في صحف الد  

 الصحيفة            
 اليدف

 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك

 26.2 228 26.7 20 31.0 53 24.0 44 25.3 111 عرض وتحميل األحداث
 32.6 283 34.7 26 31.6 54 25.7 47 35.5 156 مناقشة وطرح القضايا والظواىر

 15.6 135 9.3 7 16.4 28 15.3 28 16.4 72 التعبير عن السياسات والتجاىات
 15.2 132 20.0 15 12.9 22 19.1 35 13.7 60 التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا

 10.4 90 9.3 7 8.2 14 15.8 29 9.1 40 تحميل األحداث واظيار خمفياتيا
 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
عمى مقدمة أىداؼ المقاالت التحميمية في  حصؿ مناقشة وطرح القضايا والظواىر

( تكرارًا، ونسبة 283الصحؼ الفمسطينية اليومية، حيث جاء في المرتبة األولى بواقع )
( تكرارًا، وبنسبة 228األحداث بواقع )و  %(، تاله عرض وتحميؿ القضايا32.6)
%(، 15.6بة )( تكرارًا، وبنس135%(، ثـ التعبير عف السياسات واالتجاىات بواقع )26.2)

%(، ثـ تحميؿ 15.2( تكرارًا، ونسبة )132ثـ التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا بواقع )
 %(.10.4( تكرارًا، ونسبة )90األحداث واظيار خمفيتيا بواقع )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

( 156بواقع ) جاء مناقشة وطرح القضايا والظواىر في المرتبة األولى في "األياـ"،
( تكرارًا، 111%(، تاله عرض وتحميؿ القضايا واألحداث بواقع )35.5تكرارًا، ونسبة )

( تكرارًا، وبنسبة 72%(، ثـ التعبير عف السياسات واالتجاىات بواقع )25.3وبنسبة )
( تكرارًا، وبنسبة 60%(، ثـ التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا بواقع )16.4)
 %(.9.1( تكرارًا، ونسبة )40ؿ األحداث واظيار خمفيتيا بواقع )%(، ثـ تحمي13.7)

 صحيفة القدس: - ب
حظي مناقشة وطرح القضايا والظواىر عمى المرتبة األولى في "القدس"، بواقع 

( 44%(، تاله عرض وتحميؿ القضايا واألحداث بواقع )25.7( تكرارًا، ونسبة )47)
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( تكرارًا، 35الظواىر وتحميميا بواقع ) %(، ثـ التنبيو إلى بعض24تكرارًا، وبنسبة )
( تكرارًا، ونسبة 29%(، ثـ تحميؿ األحداث واظيار خمفيتيا بواقع )19.1وبنسبة )

( تكرارًا، وبنسبة 28%(، ثـ التعبير عف السياسات واالتجاىات بواقع )15.8)
(15.3.)% 

 صحيفة فمسطين: - ت
في "فمسطيف"، بواقع  حصؿ مناقشة وطرح القضايا والظواىر عمى المرتبة األولى

( 53%(، تاله عرض وتحميؿ القضايا األحداث بواقع )31.6( تكرارًا، ونسبة )54)
( تكرارًا، 28%(، ثـ التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا بواقع )31تكرارًا، وبنسبة )

( تكرارًا، ونسبة 22%(، ثـ تحميؿ األحداث واظيار خمفيتيا بواقع )16.4وبنسبة )
( تكرارًا، وبنسبة 14التعبير عف السياسات واالتجاىات بواقع ) %(، ثـ12.9)
(8.2.)% 

 صحيفة الحياة: - ث
حظي مناقشة وطرح القضايا والظواىر عمى المرتبة األولى في "الحياة"، بواقع 

( 20%(، تاله عرض وتحميؿ القضايا األحداث بواقع )34.7( تكرارًا، ونسبة )26)
( تكرارًا، 15التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا بواقع )%(، ثـ 26.7تكرارًا، وبنسبة )

%(، فيما تساوي ىدؼ تحميؿ األحداث واظيار خمفيتيا، وىدؼ التعبير عف 20وبنسبة )
 %(.9.3( تكرارات، وبنسبة )7السياسات واالتجاىات بواقع )

 أوجو التفاق والختالف: -3
ظواىر، فقد جاء في اتفقت صحؼ الدراسة في ترتيب مناقشة وطرح القضايا وال -

%( 35.5المرتبة األولى في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمرابعة.34.7%( لمثالثة، و)31.6%( لمثانية، و)25.7لألولى، و)

اتفقت صحؼ الدراسة في ترتيب عرض وتحميؿ القضايا واألحداث، فقد جاء في  -
%( 25.3فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )المرتبة األولى في "األياـ" و"القدس" و"

 %( لمرابعة.26.7%( لمثالثة، و)31%( لمثانية، و)24لألولى، و)
اختمفت صحؼ الدراسة في ترتيب التعبير عف السياسات واالتجاىات، فقد جاء في  -

%( لألولى ولمثانية، 16.4المرتبة الثالثة في "األياـ" و"فمسطيف"، بنسبة متساوية )
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%(، ثـ جاء في المرتبة 15.3تبة الخامسة في "القدس"، بنسبة )فيما جاء في المر 
 %(.9.3الرابعة في "الحياة" بنسبة )

اختمفت صحؼ الدراسة في التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا، فقد جاء في  -
%( 12.9%( لألولى، و)13.7المرتبة الرابعة في "األياـ" و"فمسطيف"، بنسبة )

%( 19.1الرابعة في "القدس" و"الحياة" بنسبة ) لمثانية، فيما جاء في المرتبة
 %( لمثانية.20لألولى، و)

اختمفت صحؼ الدراسة في ىدؼ تحميؿ األحداث واظيار خمفيتيا، فقد جاء في  -
%( 8.2%( لألولى، و)9.1المرتبة الخامسة في "األياـ" و"فمسطيف"، بنسبة )

%( 15.8ياة" بنسبة )لمثانية، فيما جاء في المرتبة الرابعة في "القدس" و"الح
 %( لمثانية.9.3لألولى، و)

 ثامنًا/ البناء الفني لممقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
ُيبيف الجدوؿ التالي التزاـ المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية بالبناء الفني 

 لممقاالت، مف حيث التكرار والنسبة:

راسة :(4. 8جدول )  البناء الفني لممقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة            
 البناء الفني

 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك

 90.8 788 86.7 65 94.2 161 89.6 164 90.7 398 ممتزم بقالب اليرم المعتدل
 9.2 80 13.3 10 5.8 10 10.4 19 9.3 41 غير ممتزم بقالب اليرم المعتدل

 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 لصحف الدراسة:التجاه العام  -1
جاء التزاـ المقاؿ التحميمي بقالب اليـر المعتدؿ في المرتبة األولى في صحؼ 

%(، فيما جاء غير الممتـز بقالب اليـر 90.8( تكرارًا، وبنسبة )788الدراسة بواقع )
 %(.9.2( تكرارًا، وبنسبة )80المعتدؿ بواقع )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

زاـ المقاؿ التحميمي بقالب اليـر المعتدؿ عمى المرتبة األولى في حظي الت
%(، فيما جاء غير الممتـز بقالب 90.7( تكرارًا، وبنسبة )398صحيفة "األياـ بواقع )
 %(.9.3( تكرارًا، وبنسبة )41اليـر المعتدؿ بواقع )
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 صحيفة القدس: - ب
رتبة األولى في صحيفة حظي التزاـ المقاؿ التحميمي بقالب اليـر المعتدؿ عمى الم

%(، فيما جاء غير الممتـز بقالب اليـر 89.6( تكرارًا، وبنسبة )164"القدس" بواقع )
 %(.10.4( تكرارًا، وبنسبة )19المعتدؿ بواقع )

 صحيفة فمسطين: - ت
حظي التزاـ المقاؿ التحميمي بقالب اليـر المعتدؿ عمى المرتبة األولى في صحيفة 

%(، فيما جاء غير الممتـز بقالب اليـر 94.2ارًا، وبنسبة )( تكر 161"فمسطيف" بواقع )
 %(.5.8( تكرارًا، وبنسبة )10المعتدؿ بواقع )

 صحيفة الحياة: - ث
حظي التزاـ المقاؿ التحميمي بقالب اليـر المعتدؿ عمى المرتبة األولى في صحيفة 

بقالب اليـر %(، فيما جاء غير الممتـز 86.7( تكرارًا، وبنسبة )65"الحياة" بواقع )
 %(.13.3( تكرارًا، وبنسبة )10المعتدؿ بواقع )

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ قالب اليـر المعتدؿ الذي جاء في المرتبة  -

%( 90.7األولى في صحيفة "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمرابعة.86.7لثة، و)%( لمثا94.2%( لمثانية، و)89.6لألولى، و)

اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ غير الممتـز بقالب اليـر المعتدؿ الذي جاء في  -
%( 9.3المرتبة الثانية في صحيفة "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )

 %( لمرابعة.13.3%( لمثالثة، و)5.8%( لمثانية، و)10.4لألولى، و)

 المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:تاسعًا/ موقع نشر 
ُيبيف الجدوؿ التالي موقع نشر المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث 

 التكرار والنسبة:
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راسة :(4. 9جدول )  موقع نشر المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة

 الصحيفةالموقع عمى 
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 صفحة أولى

 49.1 426 36.0 27 85.4 146 57.9 106 33.5 147 صفحتا الوسط
 50.9 442 64.0 48 14.6 25 42.1 77 66.5 292 صفحات داخمية

 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
جاء موقع نشر المقاالت التحميمية عمى الصفحات الداخمية في الصحؼ الفمسطينية 

%(، تاله صفحتا الوسط بواقع 50.9( تكرارًا وبنسبة )442اليومية في المرتبة األولى بواقع )
 %(، فيما خمت الصفحة األولى مف أي تكرار.49.1( تكرارًا، ونسبة )456)

 مستوى كل صحيفة عمى حدة:عمى  -2
 صحيفة األيام: - أ

جاء موقع نشر المقاالت التحميمية عمى الصفحات الداخمية في "األياـ" بالمرتبة 
( 147%(، تالىا صفحتا الوسط بواقع )66.5( تكرارًا وبنسبة )292األولى بواقع )
 %(.33.1تكرارًا، ونسبة )

 صحيفة القدس: - ب
ى صفحتا الوسط في "القدس" بالمرتبة األولى جاء موقع نشر المقاالت التحميمية عم

( تكرارًا، 77%(، تمتيا الصفحات الداخمية بواقع )57.9( تكرارات وبنسبة )106بواقع )
 %(.42.1ونسبة )

 صحيفة فمسطين: - ت
" بالمرتبة فمسطين جاء موقع نشر المقاالت التحميمية عمى صفحتا الوسط في "

( 25%(، تمتيا الصفحات الداخمية بواقع )85.4( تكرارًا وبنسبة )146األولى بواقع )
 %(.14.6تكرارًا، ونسبة )

 صحيفة الحياة: - ث
جاء موقع نشر المقاالت التحميمية عمى الصفحات الداخمية في "الحياة" بالمرتبة 

( تكرارًا، 27%(، تالىا صفحتا الوسط بواقع )64( تكرارًا وبنسبة )48األولى بواقع )
 %(.36ونسبة )

  



107 

 التفاق والختالف:اوجو  -3
اتفقت صحؼ الدراسة في عدـ نشرىا عمى الصفحة األولى، أيًا مف المقاالت  -

التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة" 
 بواقع ونسبة صفر.

اختمفت صحؼ الدراسة في النشر عمى صفحتا الوسط، حيث حصمت عمى المرتبة  -
%( لمثانية، فيما 36%( لألولى، و)33.5"األياـ" و"الحياة"، بنسبة )الثانية في 

%( لألولى، 57.9حصمت عمى المرتبة األولى في "القدس" و"فمسطيف" بنسبة )
 %( لمثانية.85.4و)

اختمفت صحؼ الدراسة في النشر عمى الصفحات الداخمية، حيث حصمت عمى  -
%( لمثانية، 64%( لألولى، و)66.5المرتبة األولى في "األياـ" و"الحياة"، بنسبة )

%( لألولى، 42.1فيما حصمت عمى المرتبة الثانية في "القدس" و"فمسطيف" بنسبة )
 %( لمثانية.14.6و)

 عاشرًا/ جية نشر المقالت التحميمية عمى صفحات الصحف الفمسطينية اليومية:
الفمسطينية اليومية، مف ُيبيف الجدوؿ التالي جية نشر المقاالت التحميمية عمى صفحات الصحؼ 

 حيث التكرار والنسبة:

راسة :(4. 10جدول )  جية نشر المقالت التحميمية عمى صفحات صحف الد  
 الصحيفة               

 الموقع عمى الصحفة
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 27.8 241 36.0 27 42.7 73 19.7 36 23.9 105 أعمى يمين
 17.6 153 1.3 1 33.3 57 10.9 20 17.1 75 أسفل يمين

 21.4 186 24.0 18 4.1 7 37.2 68 22.1 97 وسط الصفحة
 17.5 152 21.3 16 14.0 24 16.4 30 18.7 82 أعمى يسار
 15.2 132 17.3 13 5.8 10 15.8 29 18.2 80 أسفل يسار

 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
جاءت جية نشر المقاالت التحميمية عمى أعمى يميف صفحات الصحؼ الفمسطينية 

%(، تالىا وسط الصفحة 27.8( تكرارًا وبنسبة )241اليومية في المرتبة األولى بواقع )
( تكرارًا، ونسبة 153%(، ثـ أسفؿ يميف بواقع )21.4( تكرارًا، ونسبة )186بواقع )



108 

%(، ثـ أسفؿ يسار بواقع 17.5( تكرارًا، ونسبة )152%(، ثـ أعمى يسار بواقع )17.6)
 %(.15.2( تكرارًا، ونسبة )132)

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

حظيت جية نشر المقاالت التحميمية عمى أعمى يميف صفحات الصحؼ الفمسطينية 
(، تالىا وسط %23.9( تكرارًا وبنسبة )105اليومية في "األياـ"  بالمرتبة األولى بواقع )

( تكرارًا، 82%(، ثـ أعمى يسار بواقع )22.1( تكرارًا، ونسبة )97الصفحة بواقع )
%(، ثـ أعمى يميف 18.2( تكرارًا، ونسبة )80%(، ثـ أسفؿ يسار بواقع )18.7ونسبة )
 %(.17.1( تكرارًا، ونسبة )75بواقع )

 صحيفة القدس: - ب
( تكرارًا وبنسبة 68" بواقع )حظيت وسط الصفحة عمى المرتبة األولى في "القدس

%(، ثـ أعمى يسار 19.7( تكرارًا، ونسبة )36%(، تالىا أعمى يميف بواقع )37.2)
( تكرارًا، ونسبة 29%(، ثـ أسفؿ يسار بواقع )16.4( تكرارًا، ونسبة )30بواقع )

 %(.10.9( تكرارًا، ونسبة )20%(، ثـ أسفؿ يميف بواقع )15.8)

 صحيفة فمسطين: - ت
شر المقاالت التحميمية عمى أعمى يميف صفحات الصحؼ الفمسطينية جاءت جية ن

%(، تالىا 42.7( تكرارًا وبنسبة )73اليومية في "فمسطيف"  بالمرتبة األولى بواقع )
( تكرارًا، 24%(، ثـ أعمى يسار بواقع )33.3( تكرارًا، ونسبة )57أسفؿ يميف بواقع )

%(، ثـ وسط 5.8رات، ونسبة )( تكرا10%(، ثـ أسفؿ يسار بواقع )14ونسبة )
 %(.4.1( تكرارات، ونسبة )7الصفحة بواقع )

 صحيفة الحياة: - ث
حظيت جية نشر المقاالت التحميمية عمى أعمى يميف صفحات الصحؼ الفمسطينية 

%(، تالىا وسط 36( تكرارًا وبنسبة )27اليومية في "الحياة"  بالمرتبة األولى بواقع )
( تكرارًا، ونسبة 16%(، ثـ أعمى يسار بواقع )24ونسبة )( تكرارًا، 18الصفحة بواقع )

%(، ثـ أعمى يميف بواقع 17.3( تكرارًا، ونسبة )13%(، ثـ أسفؿ يسار بواقع )21.3)
 %(.1.3تكرار واحد، ونسبة )
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 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في نشر المقاالت التحميمية عمى أعمى يسار صفحات  -

الفمسطينية اليومية في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة الصحؼ 
 %( لمرابعة.21.3%( لمثالثة، و)14%(، لمثانية، و)16.4%( لألولى، و)18.7)

اتفقت صحؼ الدراسة في نشر المقاالت التحميمية عمى أسفؿ يسار صفحات  -
و"الحياة"، بنسبة الصحؼ الفمسطينية اليومية في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" 

 %( لمرابعة.17.3%( لمثالثة، و)5.8%(، لمثانية، و)15.2%( لألولى، و)18.2)
اختمفت صحؼ الدراسة في نشر المقاالت التحميمية عمى أعمى يميف، فقد جاءت في  -

%( لألولى، 23.9المرتبة األولى في "األياـ" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
مثالثة، فيما جاءت في المرتبة الثانية في "القدس" %( ل36%(، لمثانية، و)42.7و)

 %(.19.7بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في نشر المقاالت التحميمية عمى أسفؿ يميف، فقد جاءت  -

%( لألولى، 17.1في المرتبة الخامسة في "األياـ" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة )
مرتبة الثانية في " %( لمثالثة، فيما جاءت في ال1.3%(، لمثانية، و)10.9و)

 %(.33.3فمسطيف" بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في نشر المقاالت التحميمية وسط الصفحة، فقد جاءت في  -

%(، لمثانية، 24%( لألولى، و)22.1المرتبة الثانية في "األياـ" و"الحياة"، بنسبة )
 %(، ثـ في المرتبة37.2فيما جاءت في المرتبة األولى في "القدس" بنسبة )

 %(.4.1الخامسة في "فمسطيف بنسبة )

 حادي عشر/ مساحة المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
ُيبيف الجدوؿ التالي مساحة نشر المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث 

 التكرار والنسبة:
راسة :(4. 11جدول )  مساحة المقالت التحميمية في صحف الد  

 الصحيفة        
 المساحة

 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك

 1.4 12 0.0 0 1.2 2 0.0 0 2.3 10 عمود
 16.6 144 34.7 26 14.6 25 4.4 8 19.3 85 عمودين

 82.0 712 65.3 49 84.2 144 95.6 175 78.4 344 أكثر من عمودين
 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع
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 العام لصحف الدراسة:التجاه  -1
جاءت مساحة المقاالت التحميمية المنشورة عمى أكثر مف عموديف في الصحؼ 

%(، تمتيا المقاالت 82( تكرارًا، ونسبة )712الفمسطينية اليومية في المرتبة األولى بواقع )
%(، ثـ المنشورة عمى عمود 16.6( وبنسبة )144التحميمية المنشورة عمى عموديف بواقع )

 %(.1.4( تكرارًا، وبنسبة )12ع )بواق

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

حظيت المقاالت المنشورة عمى أكثر مف عموديف عمى المرتبة األولى في "األياـ" 
( 85%(، تمتيا المنشورة عمى عموديف بواقع )78.4( تكرارًا، ونسبة )344بواقع )

( تكرارًا، وبنسبة 10واحد بواقع )%(، ثـ المنشورة عمى عمود 19.3وبنسبة )
(2.3.)% 

 صحيفة القدس: - ب
حظيت المقاالت المنشورة عمى أكثر مف عموديف عمى المرتبة األولى في "القدس" 

( 8%(، تمتيا المنشورة عمى عموديف بواقع )95.6( تكرارًا، ونسبة )175بواقع )
 بأي تكرار. %(، فيما لـ تحظى المنشورة عمى عمود واحد4.4تكرارات، وبنسبة )

 صحيفة فمسطين:  - ت
حظيت المقاالت المنشورة عمى أكثر مف عموديف عمى المرتبة األولى في "فمسطيف" 

( 25%(، تمتيا المنشورة عمى عموديف بواقع )84.2( تكرارًا، ونسبة )144بواقع )
 %(.1.2%(، ثـ المنشورة عمى عمود واحد بواقع تكراريف، وبنسبة )14.6وبنسبة )

 ة:صحيفة الحيا - ث
حظيت المقاالت المنشورة عمى أكثر مف عموديف عمى المرتبة األولى في "الحياة" 

( 26%(، تمتيا المنشورة عمى عموديف بواقع )65.3( تكرارًا، ونسبة )49بواقع )
 %(، فيما لـ تحظى المنشورة عمى عمود واحد بأي تكرار.34.7تكرارًا، وبنسبة )

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت الصحؼ الفمسطينية اليومية في مساحة نشر المقاالت التحميمية، فجاءت  -

المنشورة عمى أكثر مف عموديف، في المرتبة األولى في "األياـ" و"القدس" وفمسطيف" 
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%( لمثالثة، 84.2%( لمثانية، و)95.6%( لألولى، و)78.4و"الحياة"، بواقع )
 %( لمرابعة.65.3و)

اليومية في مساحة نشر المقاالت التحميمية، فجاءت  اتفقت الصحؼ الفمسطينية -
المنشورة عمى عموديف، في المرتبة الثانية في "األياـ" و"القدس" وفمسطيف" 

%( لمثالثة، 14.6%( لمثانية، و)4.4%( لألولى، و)19.3و"الحياة"، بواقع )
 %( لمرابعة.34.7و)

ى عمود، في اختمفت صحؼ الدراسة في مساحة النشر، فجاءت المنشورة عم -
%( لألولى، 2.3المرتبة الثالثة في "األياـ" و"القدس" وفمسطيف" و"الحياة" بواقع )

 %( لمثالثة، فيما لـ ترد في "القدس" و"الحياة".1.2و)

 ثاني عشر/ ايديولوجية المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
ة في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث المقاالت التحميمي ُيبيف الجدوؿ التالي ايديولوجية

 التكرار والنسبة:

راسة :(4. 12جدول )  أيديولوجية المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة            

 أيديولوجية
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 8.3 72 1.3 1 19.9 34 5.5 10 6.2 27 اسالمية
 13.7 119 32.0 24 7.0 12 15.3 28 12.5 55 ليبرالية

 4.8 42 6.7 5 1.8 3 4.9 9 5.7 25 شيوعية أو اشتراكية
 73.2 635 60.0 45 71.3 122 74.3 136 75.6 332 غير ذلك
 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
( 635جاءت عدـ التزاـ المقاالت التحميمية بأيديولوجية محددة، في المرتبة األولى بواقع )

%(، ثـ 13.7( وبنسبة )119%(، تمتيا االيديولوجية الميبرالية بواقع )73.2تكرارًا، ونسبة )
( تكرارًا، وبنسبة 42%(، ثـ الرأس مالية بواقع )8.3( تكرارًا، وبنسبة )72بواقع )اإلسالمية 

(4.8.)% 
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 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

جاء عدـ التزاـ المقاالت التحميمية بأيديولوجية محددة في "األياـ" بالمرتبة األولى 
( 55االيديولوجية الميبرالية بواقع )%(، تمتيا 75.6( تكرارًا، ونسبة )332بواقع )
%(، ثـ الرأس 6.2( تكرارًا، وبنسبة )27%(، ثـ اإلسالمية بواقع )12.5وبنسبة )

 %(.5.7( تكرارًا، وبنسبة )25مالية بواقع )

 صحيفة القدس: - ب
حظي عدـ التزاـ المقاالت التحميمية بأيديولوجية محددة في "القدس" بالمرتبة األولى 

( 28%(، تمتيا االيديولوجية الميبرالية بواقع )74.3ارًا، ونسبة )( تكر 136بواقع )
%(، ثـ الرأس 5.5( تكرارات، وبنسبة )10%(، ثـ اإلسالمية بواقع )15.3وبنسبة )

 %(.4.9( تكرارات، وبنسبة )9مالية بواقع )

 صحيفة فمسطين: - ت
مرتبة األولى جاء عدـ التزاـ المقاالت التحميمية بأيديولوجية محددة في "فمسطيف" بال

( 34%(، تمتيا االيديولوجية اإلسالمية بواقع )71.3( تكرارًا، ونسبة )122بواقع )
%(، ثـ الرأس مالية 7( تكرارًا، وبنسبة )12%(، ثـ الميبرالية بواقع )19.9وبنسبة )
 %(.1.8( تكرارات، وبنسبة )3بواقع )

 صحيفة الحياة: - ث
وجية محددة في "الحياة" بالمرتبة األولى حظي عدـ التزاـ المقاالت التحميمية بأيديول

( وبنسبة 24%(، تمتيا االيديولوجية الميبرالية بواقع )60( تكرارًا، ونسبة )45بواقع )
%(، ثـ اإلسالمية بواقع 6.7( تكرارات، وبنسبة )5%(، ثـ الرأس مالية بواقع )32)

 %(.1.3تكرار واحد، وبنسبة )

 أوجو التفاق والختالف: -3
الدراسة في عدـ التزاـ المقاالت التحميمية، بأيديولوجية محددة بالمرتبة اتفقت صحؼ  -

%( لألولى، 75.6األولى في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمرابعة.60%( لمثالثة، و)71.3%( لمثانية، و)74.3و)
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ت التحميمية، اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ االيديولوجية الميبرالية في المقاال -
%( 12.5حيث جاءت في المرتبة الثانية في "األياـ" و"القدس" و"الحياة"، بنسبة )

%( لمثالثة، فيما جاءت في المرتبة الثالثة في 32%( لمثانية، و)15.3لألولى، و)
 %(.7"فمسطيف" بنسبة )

، اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ االيديولوجية اإلسالمية في المقاالت التحميمية -
%( لألولى، 6.2حيث جاءت في المرتبة الثالثة في "األياـ" و"القدس"، بنسبة )

%(، 19.9%( لمثانية، فيما جاءت في المرتبة الثانية في "فمسطيف" بنسبة )5.5و)
 %(.1.3ثـ في المرتبة الرابعة في "الحياة بنسبة )

الت اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ االيديولوجية الرأس مالية في المقا -
التحميمية، حيث جاءت في المرتبة الرابعة في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف، بنسبة 

%( لمثالثة، فيما جاءت في المرتبة 1.8%( لمثانية و)4.9%( لألولى، و)5.7)
 %(.6.7الثالثة في "الحياة" بنسبة )

 ثالث عشر/ لغة المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:
المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث التكرار  الجدوؿ التالي لغةُيبيف 

 والنسبة:

راسة :(4. 13جدول )  لغة المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة           

 لغة المقال
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 18.3 159 16.0 12 17.5 30 19.1 35 18.7 82 ايجابية أو استبشاريو 

 30.3 263 26.7 20 26.9 46 27.9 51 33.3 146 سمبية أو تشاؤمية
 23.9 207 22.7 17 25.7 44 25.1 46 22.8 100 تحذيرية
 11.9 103 5.3 4 12.9 22 12.0 22 12.5 55 تحفيزية

 11.6 101 18.7 14 14.6 25 7.7 14 10.9 48 تحريضية
 4.0 35 10.7 8 2.3 4 8.2 15 1.8 8 أخرى

 100 868 100 75 100 171 100 183 100 439 المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
( 263حظيت المغة السمبية التشاؤمية عمى المرتبة األولى في صحؼ الدراسة، بواقع )

( تكرارات، ونسبة 207%(، تالىا المغة التحذيرية بواقع )30.3تكرارًا، ونسبة )
%(، ثـ 18.3( تكرارًا، ونسبة )159%(، ثـ االيجابية االستبشارية بواقع )23.9)
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( 101%(، ثـ التحريضية بواقع )11.9بة )( تكرارات، ونس103التحفيزية بواقع )
 %(.4( تكرارًا، ونسبة )35%(، ثـ المغات األخرى بواقع )11.6تكرارًا، ونسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

( تكرارًا، 146جاءت المغة السمبية التشاؤمية في المرتبة األولى في "األياـ" بواقع )
%(، 22.8( تكرار، ونسبة )100غة التحذيرية بواقع )%(، تمتيا الم33.3ونسبة )

%(، ثـ التحفيزية بواقع 18.7( تكرارًا، ونسبة )82ثـ االيجابية االستبشارية بواقع )
( تكرارًا، ونسبة 48%(، ثـ التحريضية بواقع )12.5( تكرارًا، ونسبة )55)
 %(.1.8( تكرارات، ونسبة )8%(، ثـ المغات األخرى بواقع )10.9)

 فة القدس:صحي - ب
( تكرارًا، 51جاءت المغة السمبية التشاؤمية في المرتبة األولى في "القدس" بواقع )

%(، ثـ 25.1( تكرار، ونسبة )46%(، تمتيا المغة التحذيرية بواقع )27.9ونسبة )
%(، ثـ التحفيزية بواقع 19.1( تكرارًا، ونسبة )35االيجابية االستبشارية بواقع )

( تكرارات، ونسبة 15%(، ثـ المغات األخرى بواقع )12) ( تكرارًا، ونسبة22)
 %(.7.7( تكرارًا، ونسبة )14%(، ثـ التحريضية بواقع )8.2)

 صحيفة فمسطين: - ت
( تكرارًا، 46جاءت المغة السمبية التشاؤمية في المرتبة األولى في "فمسطيف" بواقع )

%(، ثـ 25.7ونسبة )( تكرارًا، 44%(، تمتيا المغة التحذيرية بواقع )26.9ونسبة )
%(، ثـ التحريضية بواقع 17.5( تكرارًا، ونسبة )30االيجابية االستبشارية بواقع )

( تكرارًا، ونسبة 22%(، ثـ التحفيزية بواقع )14.6( تكرارًا، ونسبة )25)
 %(.2.3( تكرارات، ونسبة )4%(، ثـ المغات األخرى بواقع )12.9)

 صحيفة الحياة: - ث
( تكرارًا، 20تشاؤمية في المرتبة األولى في "الحياة" بواقع )جاءت المغة السمبية ال

%(، ثـ 22.7( تكرارًا، ونسبة )17%(، تمتيا المغة التحذيرية بواقع )26.7ونسبة )
%(، ثـ االيجابية االستبشارية بواقع 18.7( تكرارًا، ونسبة )14التحريضية بواقع )
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( تكرارات، ونسبة 8قع )%(، ثـ المغات األخرى بوا16( تكرارًا، ونسبة )12)
 %(.5.3( تكرارات، ونسبة )4%(، ثـ التحفيزية بواقع )2.3)

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ المغة السمبية التشاؤمية، في المرتبة األولى في  -

%( 27.9%( لألولى، و)33.3"األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %(.26.7%(، و)26.9لمثانية، و)

اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ المغة التحذيرية، في المرتبة الثانية في "األياـ"  -
%( لمثانية، 25.1%( لألولى، و)22.8و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )

 %(.22.7%(، و)25.7و)
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ المغة االيجابية االستبشارية، فقد جاءت في  -

%( لألولى، 18.7المرتبة الثالثة في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف"، بنسبة )
%( لمثالثة، فيما جاءت في المرتبة الرابعة في 17.5%( لمثانية، و)19.1و)

 %(.16"الحياة" بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ المغة التحفيزية، فقد جاءت في المرتبة الرابعة  -

%( لمثانية،  فيما جاءت في 12%( لألولى، و)12.5بنسبة )في "األياـ" و"القدس" 
%(، ثـ في المرتبة السادسة في 12.9المرتبة الخامسة في "فمسطيف" بنسبة )

 %(.5.3"الحياة" بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ المغة التحريضية، فقد جاءت في المرتبة  -

ي المرتبة السادسة في %(، فيما جاءت ف10.9الخامسة في "األياـ" بنسبة )
%(، 14.6%(، ثـ في المرتبة الرابعة في "فمسطيف" بنسبة )7.7"القدس" بنسبة )

 %(.18.7وجاءت في المرتبة الثالثة في الحياة بنسبة )
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ لغات أخرى، فقد جاءت في المرتبة السادسة  -

%( لمثانية، 2.3لألولى، و) %(1.8في "األياـ" و"فمسطيف" و"فمسطيف"، بنسبة )
%( لألولى، 8.2فيما جاءت في المرتبة الخامسة في "القدس" و"الحياة" بنسبة )

 %( لمثانية.10.7و)
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 عشر/ أنواع العناوين في المقالت التحميمية بالصحف الفمسطينية اليومية: أربع
الفمسطينية اليومية، مف حيث المقاالت التحميمية بالصحؼ  ُيبيف الجدوؿ التالي أنواع العناويف في

 التكرار والنسبة:
راسة :(4. 14جدول )  أنواع عناوين المقالت التحميمية في صحف الد  

 الصحيفة            
 العناوين

 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام
 % ك % ك % ك % ك % ك

 1.3 12 1.2 1 0.6 1 2.9 6 0.8 4 ارشادي
 91.3 868 87.2 75 97.7 171 88.4 183 90.9 439 رئيس
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ثانوي
 7.4 71 11.6 10 1.7 3 8.7 18 8.3 40 فقرات

 100 951 100 86 100 175 100 207 100 483 (1) المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
( تكرارًا، 868جاءت العناويف الرئيسية في مقدمة أنواع عناويف المقاالت التحميمية، بواقع )

%(، ثـ العنواف 7.4( تكرارًا، ونسبة )71(، تمتيا عناويف الفقرات بواقع )91.3ونسبة )
 فيما لـ ترد العناويف الثانوية في أي نسبة.%(، 1.3( تكرارًا، ونسبة )12اإلرشادي بواقع )

 عمى مستوى كل موقع عمى حدة: -2
 صحيفة األيام:  - أ

( تكرارًا، 439حصمت العناويف الرئيسية عمى المرتبة األولى في األياـ، بواقع )
%(، ثـ العنواف 8.3( تكرارًا، ونسبة )40(، تمتيا عناويف الفقرات بواقع )90.9ونسبة )

%(، فيما لـ ترد العناويف الثانوية في أي 0.8تكرارات، ونسبة ) 4اإلرشادي بواقع )
 نسبيا.

 صحيفة القدس:  - ب
( تكرارًا، 183حصمت العناويف الرئيسية عمى المرتبة األولى في القدس، بواقع )

%(، ثـ العنواف 8.7( تكرارًا، ونسبة )18(، تمتيا عناويف الفقرات بواقع )88.4ونسبة )
%(، فيما لـ ترد العناويف الثانوية في أي 2.9تكرارات، ونسبة )( 6اإلرشادي بواقع )

 نسبيا.
 

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقاالت التحميمية، ألف بعض المقاالت اعتمدت عمى أكثر مف عنواف. (1)
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 صحيفة فمسطين:  - ت
( تكرارًا، 171حصمت العناويف الرئيسية عمى المرتبة األولى في "فمسطيف"، بواقع )

%(، ثـ العنواف 1.7( تكرارات، ونسبة )3(، تمتيا عناويف الفقرات بواقع )97.7ونسبة )
%(، فيما لـ ترد العناويف الثانوية في أي 0.6ر واحد، ونسبة )اإلرشادي بواقع تكرا

 نسبيا.

 صحيفة الحياة:  - ث
( تكرارًا، 75حصمت العناويف الرئيسية عمى المرتبة األولى في "الحياة"، بواقع )

%(، ثـ 11.6( تكرارات، ونسبة )10(، تمتيا عناويف الفقرات بواقع )87.2ونسبة )
%(، فيما لـ ترد العناويف الثانوية في 1.2واحد، ونسبة ) العنواف اإلرشادي بواقع تكرار

 أي نسبيا.

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ العنواف الرئيس، والذي جاء في المرتبة األولى  -

%( لألولى، 90.9في صحيفة: "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمرابعة.87.2%( لمثالثة، و)97.7%( لمثانية، و)88.4و)

اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ عنواف الفقرات، والذي جاء في المرتبة الثانية  -
%( لألولى، 8.3في صحيفة: "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )

 %( لمرابعة.11.6%( لمثالثة، و)1.7%( لمثانية، و)8.7و)
عنواف االرشادي، فقد جاء في المرتبة األولى اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ ال -

%( لألولى، 0.8في صحيفة: "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمرابعة.1.2%( لمثالثة، و)0.6%( لمثانية، و)2.9و)

اتفقت صحؼ الدراسة في عدـ استخداـ العنواف الثانوي، في أي مف صحؼ  -
 و"فمسطيف" و"الحياة".الدراسة "األياـ" و"القدس" 

 عشر/ صور المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية: خامس
المقاالت التحميمية بالصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث  ُيبيف الجدوؿ التالي أنواع الصور في

 التكرار والنسبة:
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راسة :(4. 15جدول )  صور المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة            

 الصورة
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 63.0 170 60.0 3 100.0 149 85.7 12 5.9 6 صورة كاتب المقال

 32.6 88 20.0 1 0.0 0 7.1 1 84.3 86 موضوعية
 4.4 12 20.0 1 0.0 0 7.1 1 9.8 10 توضيحية

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 جمالية
 100 270 100 5 100 149 100 14 100 102 (1) المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
جاءت صورة كاتب المقاؿ التحميمي في المرتبة األولى في الصحؼ الفمسطينية اليومية، 

%(، تمتيا الصورة الموضوعية في المرتبة الثانية بواقع 63( تكرارًا، ونسبة )170بواقع )
( 12ثـ الصورة التوضيحية في المرتبة الثالثة بواقع )%(، 32.6( تكرارًا، ونسبة )88)

 %(، فيما خمت الصورة الجمالية مف أي نسبة.4.4تكرارًا، ونسبة )

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

جاءت الصورة الموضوعية لممقاالت التحميمية في صحيفة "األياـ"، في المرتبة 
%(، تمتيا الصورة التوضيحية في المرتبة 84.3)( تكرارًا، ونسبة 86األولى بواقع )
%(، ثـ صورة كاتب المقاؿ في المرتبة الثالثة 9.8( تكرارات، ونسبة )10الثانية بواقع )

 %(، ولـ تحظى الصورة الجمالية بأي نسبة.5.9( تكرارات، ونسبة )6بواقع )

 صحيفة القدس:  - ب
"القدس"، في المرتبة جاءت صورة كاتب المقاؿ لممقاالت التحميمية في صحيفة 

%(، تمتيا الصورة الموضوعية والتوضيحية في 85.7( تكرارًا، ونسبة )12األولى بواقع )
%( لكؿ منيما، فيما لـ تحظى الصورة 7.1المرتبة الثانية بواقع تكرار واحد، ونسبة )

 الجمالية بأي نسبة.
  

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقاالت التحميمية، ألف بعض المقاالت لـ تستخدـ أي صورة. (1)
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 صحيفة فمسطين:  - ت
صحيفة "فمسطيف"، في المرتبة  جاءت صورة كاتب المقاؿ لممقاالت التحميمية في

%%(، ولـ تحظى الصورة الموضوعية 100( تكرارًا، ونسبة )149األولى بواقع )
 والتوضيحية والجمالية بأي نسبة.

 صحيفة الحياة: - ث
جاءت صورة كاتب المقاؿ لممقاالت التحميمية في صحيفة "الحياة"، في المرتبة 

تمتيا الصورة الموضوعية والتوضيحية في %(، 60( تكرارات، ونسبة )3األولى بواقع )
%( لكؿ منيما، فيما لـ تحظى الصورة 20المرتبة الثانية بواقع تكرار واحد، ونسبة )

 الجمالية بأي نسبة.

 أوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في عدـ استخداـ الصورة الجمالية في المقاالت التحميمية في  -

 والتي لـ تحظى بأي تكرار. الصحؼ الفمسطينية اليومية،
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ صورة الكاتب في المقاالت التحميمية، فقد  -

%(، فيما جاءت في المرتبة 5.9جاءت في المرتبة الثالثة في "األياـ" بنسبة )
%( 100%( لألولى، و)85.7األولى في "القدس" و"فمسطيف" و"الحياة" بنسبة )

 ة. %( لمثالث60لمثانية، و)
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ الصورة الموضوعية في المقاالت التحميمية، فقد  -

%(، تمتيا في المرتبة الثانية 84.3جاءت في المرتبة األولى في "األياـ" بنسبة )
 %( لمثانية. 20%( لألولى، و)7.1"القدس" و"الحياة" بنسبة )

في المقاالت التحميمية، فقد اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ الصورة التوضيحية  -
%( لألولى، 9.8جاءت في المرتبة الثانية في "األياـ" و"القدس" و"الحياة" بنسبة )

 %( لمثالثة.20%( لمثانية، و)7.1و)

 عشر/ عناصر إبراز المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية: سادس
في الصحؼ الفمسطينية اليومية، مف حيث  المقاالت التحميمية ُيبيف الجدوؿ التالي عناصر إبراز

 التكرار والنسبة:
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راسة :(4. 16جدول )  عناصر إبراز المقالت التحميمية في صحف الد  
 الصحيفة            

 عناصر اإلبراز
 التجاه العام الحياة فمسطين القدس األيام

 % ك % ك % ك % ك % ك
 74.2 213 73.9 34 93.5 115 88.9 16 48.0 48 اطارات

 19.9 57 23.9 11 6.5 8 5.6 1 37.0 37 أرضيات
 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 أشكال
 0.3 1 2.2 1 0.0 0 0.0 0 0.0 0 ألوان
 5.6 16 0.0 0 0.0 0 5.6 1 15.0 15 أخرى

 100 287 100 46 100 123 100 18 100 100 (1) المجموع

 التجاه العام لصحف الدراسة: -1
، حيث جاءت في المرتبة األولى بواقع جاءت االطارات في مقدمة العناصر اإلبرازية

( تكرارًا، ونسبة 57%(، تمتيا األرضيات في المرتبة الثانية بواقع )74.2(، ونسبة )213)
( تكرارًا، 16%(، ثـ جاءت العناصر اإلبرازية األخرى في المرتبة الثالثة بواقع )19.9)

%(، 0.3كرار واحد، ونسبة )%(، فيما جاءت األلواف في المرتبة الرابعة بواقع ت5.6ونسبة )
 ولـ تحظى األشكاؿ بأي نسبة.

 عمى مستوى كل صحيفة عمى حدة: -2
 صحيفة األيام: - أ

، عمى المرتبة األولى في "األياـ" بواقع حظيت االطارات ضمف العناصر اإلبرازية
( تكرارًا، ونسبة 37%(، تمتيا األرضيات في المرتبة الثانية بواقع )48(، ونسبة )48)
( تكرارًا، 15%(، ثـ جاءت العناصر اإلبرازية األخرى في المرتبة الثالثة بواقع )37)

 %(، فيما لـ تحظى األشكاؿ واأللواف بأي نسبة.15ونسبة )

 القدس:صحيفة  - ب
حصمت االطارات في المقاالت التحميمية عمى المرتبة الثانية في "القدس" بواقع 

%(، تمتيا األرضيات و العناصر اإلبرازية األخرى، في 88.9( تكرارًا، ونسبة )16)
%( لكؿ منيما، ولـ تحصؿ األشكاؿ 5.6المرتبة الثانية بواقع تكرار واحد، ونسبة )

 واأللواف عمى أي نسبة.

                                                           
 اإلبراز.المجموع ىنا ال يساوي عدد المقاالت التحميمية، ألف بعض المقاالت لـ تستخدـ عناصر  (1)
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 ة فمسطين:صحيف - ت
حظيت االطارات ضمف العناصر اإلبرازية، عمى المرتبة األولى في "فمسطيف" بواقع 

( 8%(، تمتيا األرضيات في المرتبة الثانية بواقع )93.5( تكرارًا، ونسبة )115)
%(، ولـ تحظى األشكاؿ واأللواف والعناصر االبرازية األخرى بأي 6.5تكرارات، ونسبة )

 نسبة.

 صحيفة الحياة: - ث
( تكرارًا، 34جاءت االطارات في مقدمة العناصر اإلبرازية، في "الحياة" بواقع )

( تكرارًا، ونسبة 11%(، تمتيا األرضيات في المرتبة الثانية بواقع )73.9ونسبة )
%(، 2.2%(، فيما جاءت األلواف في المرتبة الثالثة بواقع تكرار واحد، ونسبة )23.9)

 برازية األخرى بأي نسبة.ولـ تحظى األشكاؿ والعناصر اال

 اوجو التفاق والختالف: -3
اتفقت صحؼ الدراسة في عدـ استخداميا األشكاؿ في المقاالت التحميمية في  -

 الصحؼ الفمسطينية اليومية "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة".
اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ االطارات في المقاالت التحميمية، فقد جاءت  -

%( لألولى، 48بالمرتبة األولى في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، بنسبة )
 %( لمرابعة.73.9%( لمثالثة، و)93.5%( لمثانية، و)88.9و)

اتفقت صحؼ الدراسة في استخداـ األرضيات في المقاالت التحميمية، فقد جاءت  -
%( لألولى، 37اة"، بنسبة )بالمرتبة الثانية في "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحي

 %( لمرابعة.23.9%( لمثالثة، و)6.5%( لمثانية، و)5.6و)
اختمفت صحؼ الدراسة في استخداـ األلواف في المقاالت التحميمية، فقد جاءت  -

%(، فيما لـ تحظى في "األياـ" و"القدس" 2.2بالمرتبة الثالثة في "الحياة"، بنسبة )
 و" فمسطيف" بأي نسبة.

الدراسة في استخداـ العناصر اإلبرازية األخرى، فقد جاءت بالمرتبة  اختمفت صحؼ -
%(، تمتيا "القدس" في المرتبة الثانية بنسبة 15الثالثة في "األياـ"، بنسبة )

 %(، فيما لـ تحظى "فمسطيف" و"الحياة" بأي نسبة.5.6)
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 المبحث الثاني
التحميمية في الصحف السمات العامة لممارسة القائمين بالتصال لممقالت 

 الفمسطينية اليومية

ييدؼ ىذا المبحث إلى الكشؼ عف نتائج ممارسة القائميف باالتصاؿ لممقاالت التحميمية 
في الصحؼ الفمسطينية اليومية: "األياـ" و"القدس" و"فمسطيف" و"الحياة"، مف خالؿ معرفة 

التحميمية، وأبرز االشكاليات التي العوامؿ المؤثرة في كتابة المقاالت السمات العامة لمكتاب، و 
تواجو كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، ونوعية الموضوعات التي 

 يتناوليا المقاؿ التحميمي، وأجزاءه، ومستقبمو، وسبؿ النيوض وتطويره.

 أوًل/ السمات العامة لكتاب المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:

راسة :(4. 17دول )ج  السمات العامة لكتاب المقالت التحميمية في صحف الد  
 النسبة  التكرار السمات العامة

 %50 6 60إلى  41من  العمر
 %25 3 40إلى  20من 
 %25 3 فما فوق 61من 

 100 12 المجموع
 %83.3 10 غير إعالمي مجال الدراسة

 %16.7 2 إعالمي
 %100 12 المجموع

 عمى مستوى العمر: -1
%(، فيما 50" في المرتبة األولى بنسبة )60إلى  41جاءت أعمار كتاب المقاالت "مف 

 %( لكؿ منيما.25فما فوؽ"، في المرتبة الثانية بنسبة ) 61" و"مف40إلى  20جاءت "مف 

 عمى مستوى مجال الدراسة: -2
تخصصات كتاب المقاالت التحميمية في حظي مجاؿ الدراسة غير اإلعالمي، ضمف 

%(، ثـ مجاؿ الدراسة 83.3الصحؼ الفمسطينية اليومية، عمى المرتبة األولى بنسبة )
 %(.16.7اإلعالمي في المرتبة الثانية بنسبة )
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 ثانيًا/ العوامل المؤثرة في كتابة المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:

راسة :(4. 18جدول )  العوامل المؤثرة في كتابة المقالت التحميمية في صحف الد  
 النسبة التكرار العوامل المؤثرة
 %34.5 10 عوامل سياسية
 %24.2 7 عوامل اقتصادية
 %20.6 6 عوامل اجتماعية

 %17.3 5 الثقافة
 %3.4 1 عوامل دينية

 %100 29   (1) المجموع

السياسية، ضمف العوامؿ المؤثرة في كتابة المقاالت التحميمية في المرتبة جاءت العوامؿ 
%(، ثـ العوامؿ االجتماعية 24.2%(، تمتيا العوامؿ االقتصادية بنسبة )34.5األولى، بنسبة )

 %(.3.4%(، ثـ العوامؿ الدينية بنسبة )17.3%(، ثـ مستوى الثقافة بنسبة )20.6بنسبة )

 التي تواجو كتاب المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:ثالثًا/ الشكاليات 

راسة :(4. 19جدول )  الشكاليات التي تواجو كتاب المقالت التحميمية في صحف الد  
 النسبة التكرار الشكاليات

 24.2 8 غياب الحريات
 18.2 6 حجب ونقص المعمومات

 15.2 5 الربطالسطيحة وغياب 
 12.2 4 الحزبية

 12.2 4 ضعف الحوافز واألجور
 9 3 الرقابة الذاتية

 6 2 السياسية التحريرية 
 3 1 األخطاء المغوية

 100 33   (2) المجموع

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقابالت، ألف بعض الكتاب يتأثر بأكثر مف عامؿ. (1)
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقابالت، ألف بعض الكتاب يتأثر بأكثر مف عامؿ. (2)
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حصؿ غياب الحريات عمى مقدمة االشكاليات التي تواجو كتاب المقاالت التحميمية في 
تالىا حجب ونقص المعمومات في المرتبة الثانية، %(، 24.2الصحؼ الفمسطينية، بنسبة )

%(، ثـ الحزبية، 15.2%(، ثـ السطحية وغياب الربط في المرتبة الثالثة، بنسبة )18.2بنسبة )
%( لكؿ منيما، ثـ الرقابة الذاتية في 12.2وضعؼ الحوافز واألجور في المرتبة الرابعة بنسبة )

%(، ثـ األخطاء المغوية بنسبة 6التحريرية بنسبة )%(، ثـ السياسة 9المرتبة الخامسة بنسبة )
(3)%. 

  رابعًا/ الموضوعات التي يتناوليا كتاب المقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:

راسة :(4. 20جدول )  الموضوعات التي يتناوليا كتاب المقالت التحميمية في صحف الد  
 النسبة التكرار والموضوعاتالقضايا 

 27.8 10 السياسية
 13.8 5 الموضوعات الفمسطينية

 11.2 4 الحتالل اإلسرائيمي
 11.2 4 المقاومة الفمسطينية

 11.2 4 القضايا العربية
 8.3 3 الموضوعات الجتماعية

 5.5 2 الموضوعات الدولية
 5.5 2 الستيطان

 5.5 2 أخرى
 100 36 (1) المجموع

حظيت الموضوعات السياسية ضمف الموضوعات التي يتناوليا كتاب المقاالت 
%(، تمتيا 27.8التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، عمى المرتبة األولى بنسبة )

%(، ثـ موضوعات االحتالؿ اإلسرائيمي، وموضوعات 13.8الموضوعات الفمسطينية، بنسبة )
%( منيما، ثـ 11.2المرتبة الثالثة بنسبة ) لعربية، فيالمقاومة الفمسطينية، والموضوعات ا

%(، وجاءت الموضوعات الدولية، 8.3الموضوعات االجتماعية في المرتبة الرابعة، بنسبة )
 %( لكؿ منيما.5.5وموضوعات االستيطاف، والموضوعات األخرى، بالمرتبة األخيرة بنسبة )

  

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقابالت، ألف بعض الكتاب ييتـ بأكثر مف موضوع. (1)
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  المقالت التحميمية:خامسًا/ كيفية تعمم كتاب المقالت صياغة 

راسة :(4. 21جدول )  تعم م كتاب المقالت التحميمية الصياغة في صحف الد  
 النسبة التكرار كيفية التعمم

 41.8 5 القراءة والمطالعة
 33.3 4 الجيود الذاتية

 16.6 2 الدورات والمحاضرات
 8.3 1 الدراسة الجامعية

 100 12 (1)  المجموع

حصمت القراءة والمطالعة، ضمف آلية تعمـ الكتاب صياغة المقاالت التحميمية، عمى 
%(، ثـ الدورات 33.3%(، تمتيا الجيود الذاتية بنسبة )41.8المرتبة األولى بنسبة )

 %(.8.3%(، وفي المرتبة األخيرة الدراسة الجامعية بنسبة )16.6والمحاضرات بنسبة )

 البناء الفني لممقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية:سادسًا/ كيفية 

راسة :(4. 22جدول )  البناء الفني لممقالت التحميمية في صحف الد  
 النسبة التكرار البناء الفني

 75 9 اليرم المعتدل )مقدمة، جسم، خاتمة(
 16.7 2 كتابة سردية

 8.3 1 ل أعمم
 100 12 المجموع

جاء اليـر المعتدؿ )مقدمة، جسـ، خاتمة(، ضمف إدراؾ الكتاب لمبناء الفني لممقاالت 
%(، تمتيا الكتابة السردية في المرتبة الثانية بنسبة 75التحميمية، في المرتبة األولى بنسبة )

 %( لكؿ منيما.8.3، بنسبة )الثالثة%(، ثـ ال أعمـ في المرتبة 16.7)
  

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقابالت، ألف بعض الكتاب اعتمد عمى أكثر مف وسيمة لتعمـ الكتابة. (1)
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 أىم المقترحات لمنيوض بالمقالت التحميمية في الصحف الفمسطينية اليومية: سابعًا/

راسة :(4. 23جدول )  أىم المقترحات لمنيوض بالمقالت التحميمية في صحف الد  
 النسبة التكرار أىم المقترحات

 13.8 5 توفير المعمومات الموثوقة
 13.8 5 محاضرات ومساقات ودورات

 11.1 4 الدعم المالي
 11.1 4 الستفادة من النشر اللكتروني

 8.3 3 توفير الحرية وحمايتيا
 8.3 3 الىتمام بإبراز المقالت

 5.6 2 التحرر من الحزبية
 5.6 2 عقد لقاءات بين القراء والكتاب

 5.6 2 افراد مساحات أكبر
 5.6 2 الشجاعة القممية

 2.8 1 انشاء مراكز أبحاث
 2.8 1 القراءة وتطوير الذات

 2.8 1 تجنب الروايات اإلسرائيمية
 2.8 1 تعديل القانون وحماية الكتاب

 100 36 (1) المجموع

جاء اقتراح توفير المعمومات الموثوقة، ومحاضرات ومساقات ودورات، ضمف مقترحات 
لكؿ منيما، تالىا الدعـ %( 13.8النيوض بالمقاالت التحميمية، في المرتبة األولى، بنسبة )

%(، فيما جاء في المرتبة 11.1المالي، واالستفادة مف النشر االلكتروني بالمرتبة الثانية بنسبة )
%(، ثـ التحرر مف 8.3الثالثة توفير الحريات وحمايتيا واالىتماـ بإبراز المقاالت بنسبة )

كبر، والشجاعة القممية في المرتبة الحزبية، وعقد المقاءات بيف القراء والكتاب، وافراد مساحات أ
%(، ثـ انشاء مراكز وأبحاث، والقراءة وتطوير الذات، وتجنب الروايات 5.6الرابعة، بنسبة )

 %(.2.8اإلسرائيمية، وتعديؿ القانوف وحماية الكتاب، في المرتبة األخيرة بنسبة )
 
 
 

                                                           
 المجموع ىنا ال يساوي عدد المقابالت، ألف بعض الكتاب قدـ أكثر مف اقتراح لمنيوض بالمقاالت التحميمية. (1)
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 الخامس الفصل
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 تمييد
يعرض ىذا الفصؿ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية والميدانية الخاصة بالمقاالت التحميمية 
الفمسطينية اليومية، وتفسيرىا، وتقديـ التوصيات، سعيًا لتحقيؽ الفائدة نحو تطوير المقاالت 

 التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية.

 ويتضمف ىذا الفصؿ مبحثيف، ىما:

 : مناقشة نتائج الدراسة التحميمية والميدانية.المبحث األول

 .والمقترحات : التوصياتالمبحث الثاني
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 المبحث األول
 مناقشة نتائج الدراسة التحميمية والميدانية

يعرض ىذا الفصؿ المبحث إلى مناقشة نتائج الدراسة التحميمية والميدانية، الخاصة 
بالمقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، وقضاياىا، وكتابيا ومصادر معموماتيا، 
ومدى حصريتيا، وأىدافيا، وبنائيا الفني، ومنشأىا الجغرافي، ولغتيا ومستوياتو، وايديولوجيتيا، 

ر ابرازىا، ويالحظ تفاوت اىتماـ الصحؼ الفمسطينية اليومية، بالمقاالت التحميمية، وعناص
ـ(، حيث 2016وقضاياىا المتنوعة، وذلؾ مف خالؿ العينة الزمنية لمدراسة والمتمثمة في العاـ )

( مقااًل في صحيفة "األياـ"، 439( مقااًل تحميميًا في صحؼ الدراسة، بواقع )868وجد الباحث )
( مقااًل 75( مقااًل تحميميًا في "فمسطيف"، و)171( مقااًل تحميميًا في صحيفة "القدس"، و)183و)

 تحميميًا في "الحياة.

أوًل/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بقضايا وموضوعات المقالت الصحفية التي 
 اىتمت بيا الصحف الفمسطينية اليومية:
القضايا التي تناولتيا المقاالت التحميمية في الصحؼ جاء القضايا السياسية في مقدمة 

%(، األمر ذاتو أكدتو الدراسة الميدانية حيث حظيت 73.8الفمسطينية اليومية، بنسبة )
الموضوعات السياسية ضمف الموضوعات التي يتناوليا كتاب المقاالت التحميمية، عمى المرتبة 

لقضايا السياسية في المرتبة األولى مف بيف %(، ويرى الباحث أف مجيء ا27.8األولى بنسبة )
قضايا المقاالت التحميمية، مرده إلى طبيعة األوضاع التي يمر بيا الشعب الفمسطيني مف 
احتالؿ وحصار وما يدور مف ارىاصات حوؿ انتفاضة ثالثة في القدس، فضاًل عف التجاذبات 

تيب البيت الداخمي الفمسطيني السياسية الفمسطينية الداخمية وما يصاحبيا مف حديث عف تر 
جراء انتخابات محمية وبمدية، تزامنًا مع انقالبات وأزمات وحروب تكابدىا بعض الدوؿ العربية،  وا 
والتداعيات الدولية المصاحبة لتمؾ األوضاع الراىنة، وقد جاءت موضوعات القضايا العربية 

ع الثوابت الفمسطينية، في مقدمة والقضايا اإلسرائيمية والقضايا الدولية باإلضافة إلى موضو 
الموضوعات ضمف القضايا السياسية، حيث تحظى ىذه الموضوعات باىتماـ كبير مف 
الجميور، ال سيما في ظؿ سعيو المتواصؿ لمعرفة آخر التطورات عمى الساحة العربية والدولية، 

ة المجاورة، وما تمثمو في ظؿ روابط اجتماعية دينية تربط الفمسطينييف والدوؿ العربية واإلسالمي
المعرفة في فيـ الحاضر ورسـ المستقبؿ، مما يدفع الصحؼ الفمسطينية اليومية إلى االىتماـ 

وسائؿ  بالقضايا السياسية، ويتفؽ ذلؾ مع نظرية ترتيب األولويات )األجندة( التي تؤكد أف "
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ف الرأي العاـ مف االعالـ تساعد في بناء الصورة الذىنية لدى الجماىير، وتعمؿ عمى تكوي
، ويتفؽ تقدـ القضايا السياسية عمى القضايا األخرى  (1)خالؿ تقديـ القضايا التي تيـ المجتمع"

مع دراسة أنس اليازوري، التي كاف مف نتائجيا أف القضايا السياسية في مقدمة القضايا التي 
، كما يتفؽ مع دراسة  (2) %(61.1تناولتيا المقاالت الصحفية في المواقع اإللكترونية بنسبة )

حاتـ عالونة، التي كاف مف نتائجيا حصوؿ الموضوعات السياسية عمى اىتماـ النقابييف 
، ويتفؽ مع دراسة عماد الديف أبو زيد، التي أكدت أف المقاؿ  (3) %(41.3األردنييف بنسبة )

التحميمي في التحميمي السياسي حظي عمى الترتيب األوؿ مف بيف األنواع األخرى لممقاؿ 
 .(4) صحيفتي الدراسة "األىراـ، والوفد"

%(، ومف ضمنيا موضوعات امكانيات المقاومة، 9.2تمتيا القضايا العسكرية بنسبة )
اإلسرائيمي، واالنتياكات والعدواف، وىو ما أكدتو الدراسة الميدانية حيث جاءت  واالحتالؿ

%(، ويرى الباحث أف مجيء 11.2نسبة )موضوعات المقاومة الفمسطينية في المرتبة الثالثة ب
القضايا العسكرية في المرتبة الثانية مرده إلى تصاعد وتيرة االعتداءات اإلسرائيمية بحؽ المسجد 
األقصى والفمسطينييف وما تبع ذلؾ مف محاوالت لمقاومة االحتالؿ وارىاصات نشأة انتفاضة 

وؿ العربية مثؿ سوريا والعراؽ واليمف وليبيا ثالثة، وأيضًا بسبب اندالع الحروب في العديد مف الد
وسيناء وغيرىا، وما تبع ذلؾ مف تدخالت خارجية في شؤوف تمؾ الدوؿ وتحركات الجيوش 

 والعمميات العسكرية، وأوضحت .

%(، ومف ضمنيا موضوعات المغة العربية 4.9تال ذلؾ القضايا الثقافية، بنسبة )
ات والبرامج، ويرى الباحث أف حصوؿ القضايا السياسية واألدب، والتعميـ والمناىج، والمسابق

عمى المرتبة الثالثة ضمف قضايا المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية ىي مرتبة متقدمة 
نسبيًا، في ظؿ تدني االىتماـ بالقراءة في الوطف العربي مقارنة باألجنبي حيث توضح دراسة 

، أوضحت 2015ة والعموـ والثقافة )يونسكو( في العاـ خمصت إلييا منظمة األمـ المتحدة لمتربي
كتابا لكؿ مميوف أوروبي، أي  854أف نصيب كؿ مميوف عربي ال يتجاوز ثالثيف كتابا، مقابؿ 

أف معدؿ قراءة الشخص العربي ربع صفحة في السنة، مقابؿ معدؿ قراءة كبير لمفرد األميركي 

                                                           
 (.327مزاىرة، بحوث اإلعالـ: نظريات االتصاؿ، )ص (1)
 فف المقاؿ الصحفي في المواقع اإلخبارية الفمسطينية. اليازوري، (2)
 عالونة، المقاؿ الصحفي في الصحافة األردنية اليومية. (3)
 أبو زيد، المقاؿ التحميمي، دراسة تطبيقية عمى صحيفتي األىراـ والوفد. (4)
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ويتفؽ ذلؾ مع دراسة عماد الديف أبو زيد، التي  ،(1)كتابا في العاـ الواحد 11الذي يصؿ إلى 
، (2)أكدت أف الموضوعات الثقافية احتمت المرتبة الخامسة ضمف موضوعات المقاؿ التحميمي

 .(3) فيما جاءت الموضوعات الثقافية في المرتبة الرابعة في دراسة أحمد الترؾ

موضوعات البطالة %(، حيث تناولت 4.8ثـ جاءت القضايا االقتصادية بنسبة )
والفقر، واالستثمار، والرواتب والمخصصات، والحصار االقتصادي عمى قطاع غزة، وأخرى، 
ويرى الباحث أف تراجع االىتماـ نسبيًا بالقضايا االقتصادية بسبب االنشغاؿ بالقضايا والتطورات 

لسياسية السياسية والعسكرية عمى الساحة المحمية والدولية، حيث استحوذت الموضوعات ا
%( مف قضايا المقاالت التحميمية، ال سيما وأف القضايا 83والعسكرية عمى ما نسبتو )

االقتصادية كانت مصاحبة في معظـ الدراسات لمقضايا السياسة، كما في دراسة أنس اليازوري، 
%(، تمتيا القضايا االقتصادية 61.1الذي تصدرت القضايا السياسية المقاالت الصحفية بنسبة )

%(، وكما في دراسة أحمد الترؾ، حيث تصدرت الموضوعات السياسية اىتمامات 12.3نسبة )ب
 %(.19.2%( تمتيا الموضوعات االقتصادية بنسبة )44.3األعمدة الصحفية بنسبة )

%(، ومف موضوعاتيا قضايا المرأة وقضايا 2.8ثـ جاءت القضايا االجتماعية بنسبة )
فات المجتمعية، واليجرة، فيما جاءت الموضوعات االجتماعية الشباب والعادات والتقاليد، واآل

%(، ويوضح الباحث أف معظـ 8.3في الدراسة الميدانية في المرتبة الرابعة بنسبة )
الموضوعات التي تناولتيا المقاالت التحميمية كانت في اآلفات المجتمعية وقضايا المرأة، لما 

عالجة، وىضـ لحقوؽ المرأة خاصة في عالمنا تمثالنو مف أىمية بسبب آفات عدة بحاجة لم
 العربي.

%(، ومف موضوعاتيا التخابر مع االحتالؿ، والتشدد 2تال ذلؾ القضايا األمنية بنسبة )
 واالنحراؼ الفكري، والتنسيؽ األمني، والحدود والتسمؿ، والجرائـ، والشائعات.

  

                                                           
التعميـ لمجميع،  منظمة األمـ المتحدة لمتربية والعمـو والثقافة )يونسكو(، التقرير العالمي لرصد (1)

 (.2014)يناير/
 أبو زيد، المقاؿ التحميمي، دراسة تطبيقية عمى صحيفتي األىراـ والوفد. (2)
 الترؾ، فف العمود الصحفي في الصحافة الفمسطينية. (3)
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مقالت التحميمية في الصحف ثانيًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بكتاب ال
 الفمسطينية اليومية:

حظي كتاب المقاالت التحميمية مف خارج الصحيفة عمى المرتبة األولى في صحؼ 
%(، وتضمنت محمؿ وباحث، ومتخصص وخبير، ومسؤوؿ، تالىـ 96.2الدراسة، بنسبة )

الصحفييف الميتميف و  في الكتّاب فقراً %(، وىذا يعكس 3.8الكتاب مف داخؿ الصحيفة بنسبة )
المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية اليومية، لما يحتاجو المقاؿ التحميمي مف خبرة وجيد ب

ووقت، "وال بد لإلنساف الذي يريد أف يصبح كاتب مقالي تحميمي أف تكوف لديو خبرة طويمة في 
ة طويمة، وأف يداـو مجاؿ التحرير الصحفي، فيكوف قد عمؿ مخبرًا صحفيًا ومحررًا لألخبار لمد

عمى القراءة واالطالع لمعايشة أصوؿ القضايا اليامة في كافة المجاالت، ويختزف في ذىنو 
كثيرًا مف المعمومات مف قراءتو المستمرة عف األحداث الجارية، وىنا تستغرؽ منو كتابة المقاؿ 

عمى األقؿ، وفي  حوالي ساعة زمنية، منحتو القدرة عمى ذلؾ خبرتو وقراءتو لمدة عشريف سنة
، (1)ىذه الساعة يرجع إلى بعض المراجع ليس مف باب الدراسة بؿ مف باب التذكر والتركيز

%( مف كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ 50الدراسة الميدانية أف )األمر ذاتو أكدتو 
التحميمية، "، وىو العمر األنسب لكتابة المقاالت 60إلى  41الفمسطينية تتراوح أعمارىـ بيف الػ"

الثانية قضاىا في  20األولى مف عمر الكاتب قضاىا في دراستو، والػ 20إذا ما اعتبرنا أف الػ
 الثالثة بدأ بكتابة المقاالت التحميمية. 20العمؿ واكتساب الخبرات والميارات، فيما الػ

في الصحف  ثالثًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بجنسية كتاب المقالت التحميمية
 الفمسطينية اليومية:

حظي كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية ذو الجنسية الفمسطينية عمى 
%(، ثـ العربية نسبة 28.6%(، تالىا اإلسرائيمية بنسبة )35المرتبة األولى، بنسبة )

 %(.16%(، وجاءت الدولية بنسبة )20.4)

ويرى الباحث أف تعدد جنسيات كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية 
، حيث تستعرض رؤى وتحميالت مف تنوعًا وأفقًا تحميميًا أوسعاليومية، يعطي المقاالت التحميمية 

سرائيمي ودولي في القضايا والتطورات المختمفة، مما يساىـ في  منظور فمسطيني وعربي وا 
 شة األحداث بصورة أكثر واقعية.عرض وتحميؿ ومناق

                                                           
 (.142-141أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي، )ص (1)
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رابعًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بمصادر المعمومات لممقالت التحميمية في 
 الصحف الفمسطينية اليومية:

جاء اعتماد المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية، عمى مصدر الخبراء 
ىا التقارير واالحصاءات بنسبة %(، تال21.2والمسؤولوف في المرتبة األولى بنسبة )

%(، ثـ الصحؼ 11.5(، ثـ بدوف مصدر بنسبة )19.1%(، ثـ الوثائؽ بنسبة )19.5)
%(، وجاءت المحطات اإلذاعية 9%( ثـ المصادر األخرى بنسبة )9.8والمجالت بنسبة )
%( ثـ شبكات التواصؿ 2.9%(،  ثـ المواقع االلكترونية بنسبة )3.7والتمفزيونية بنسبة )
 %(.1.2%(، فيما جاءت المصادر الخاصة في المرتبة األخيرة بنسبة )2االجتماعي بنسبة )

ويرى الباحث، أف االعتماد عمى الخبراء والمسئوليف في المرتبة األولى، يرجع إلى رغبة كتاب 
المقاالت التحميمية في تدعـ فكرتيـ بمعمومات حية وجديدة، بينما يعتمدوف عمى المصادر 

توضيح والتوثيؽ، ويتفؽ مجيء الخبراء والمسئوليف في المرتبة األولى مع دراسة نبيؿ األخرى لم
سنونو، "جاء الخبراء والمسئولوف في مقدمة المصادر األولية في التحقيقات الصحفية في مواقع 

، وكذلؾ تتفؽ مع دراسة نور الدلو حيث جاءت المتخصصوف في (1) %39.9الدراسة بنسبة 
 .(2) %100المصادر األولية بنسبة المرتبة مف بيف 

ويعتقد الباحث أف قوة المقاؿ التحميمي بتعدد مصادر المعمومات، وقوة األدلة والبراىيف 
إلييا كاتب المقاؿ، "والبد لممقاؿ التحميمي أف يحشد أكبر كمية مف التفاصيؿ والحجج  يستندالتي 

افة إلى الخمفيات التي تتعمؽ المنطقية واألدلة والشواىد التي تشرح موضوع المقاؿ، إض
"، ويعزز تعدد مصادر المعمومات ثقة القارئ ويجعمو أكثر اقتناعًا بطرح الكاتب (3)بالموضوع

وتحميمو لمموضوع، ويختمؼ ذلؾ الترتيب مع دراسة أنس اليازوري، حيث جاءت في المرتبة 
%(، 21.4نسبة )%(، تالىا تقارير واحصاءات ب44.8األولى المقاالت بدوف مصدر بنسبة )

%(، ثـ الصحؼ 7.4%(، ثـ خبراء ومسؤولوف بنسبة )15.1ثـ الوثائؽ والمستندات بنسبة )
، وكذلؾ تختمؼ مع ترتيب دراسة ماجد (4) %(4.6%( ثـ المواقع االخبارية بنسبة )6.7بنسبة )

ترباف، التي بينت اعتماد الصحؼ االلكترونية الفمسطينية عمى المحرريف كمصدر أولي مف 

                                                           
 الفمسطينية: دراسة تحميمية وميدانية مقارنة.سنونو، واقع الصحافة االستقصائية في المواقع اإللكترونية  (1)
الدلو، دور التحقيؽ الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة الفمسطينية: دراسة تحميمية وميدانية مقارنة  (2)

 (.145)ص
 (.143أبو عرجة، فف المقاؿ الصحفي، )ص (3)
 الفمسطينية.اليازوري، فف المقاؿ الصحفي في المواقع اإلخبارية  (4)
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ثـ االعتماد عمى وكاالت األنباء بنسبة  ،%(36.9مصادر المادة المنشورة وذلؾ بنسبة )
%(، ثـ 3.3ثـ الصحؼ المطبوعة بنسبة ) ،%(9.8ثـ مصادر أخرى بنسبة ) ،%(25.8)

%(، وأخيرًا االعتماد عمى المواقع 1.5االعتماد عمى المحطات اإلذاعية والتمفزيونية بنسبة )
 .(1) %(0.9االلكترونية بنسبة )

خامسًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بالمنشأ الجغرافي لممقالت التحميمية في 
 الصحف الفمسطينية اليومية:

جاء المنشأ الجغرافي المحمي لممقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية، في 
%(، ثـ جاء 28.6لي بنسبة )%(، تاله المنشأ الجغرافي الدو 30.2المرتبة األولى، بنسبة )

 %(.16.1%(، ثـ المنشأ الجغرافي العربي بنسبة )23.7المنشأ الجغرافي اإلسرائيمي بنسبة )

ويرى الباحث إلى أف تنوع المنشأ الجغرافي لممقاالت التحميمية في صحؼ الدراسة، مرده 
وعات والقضايا جميور الصحؼ الفمسطينية اليومية، وسعة اطالعو بالموض اتاىتمامتعدد إلى 

التي تقع في محيطو الجغرافي، الذي تربطو فيو عالقات وروابط متعددة، واتساع رقعة تواجد 
الفمسطينييف وتعدد مخيمات المجوء عمى أراضي الدوؿ العربية المجاورة، حيث تيتـ نظرية ترتيب 

لتمؾ الوسائؿ في  األجندة "بدراسة العالقة التبادلية بيف وسائؿ اإلعالـ والجماىير التي تتعرض
تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي تيـ المجتمع وتثير اىتمامات 

، وتتفؽ ىذه النتيجة مع (2)الناس تدريجيًا، وتجعميـ يدركونيا ويفكروف فييا ويقمقوف بشأنيا"
المرتبة األولى  دراسة كاظـ المقدادي، التي أوضحت أف المعيار الجغرافي المحمي جاء في

، كما يتفؽ مع دراسة ماجد ترباف التي أظيرت أف التقارير ذات التغطية (3)%(87.8بنسبة )
 .(4)%(74المحمية جاءت في المرتبة األولى بنسبة )

  

                                                           
 ترباف، فف التقرير الصحفي في المواقع االلكترونية اإلخبارية الفمسطينية. (1)
 .149-148مراد، االتصاؿ الجماىيري واإلعالـ: التطور، الخصائص، النظريات، ص (2)
 المقدادي، اتجاىات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية. (3)
 المواقع االلكترونية اإلخبارية الفمسطينية.ترباف، فف التقرير الصحفي في  (4)
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سادسًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بحصرية المقالت التحميمية في الصحف 
 الفمسطينية اليومية:

المقاالت التحميمية المنقولة في المرتبة األولى في صحؼ الدراسة بنسبة جاءت 
%(، ثـ المقاالت المترجمة 34%(، تاله المقاالت التحميمية الخاصة بالصحيفة بنسبة )38.2)

 %(.27.8لكتاب إسرائيمييف بنسبة )

%(، 38.2يرى الباحث أف مجيء المقاالت التحميمية المنقولة في المرتبة األولى بنسبة )
%( أي ما مجموعو 27.8باإلضافة إلى المترجمة لكتاب إسرائيمييف في المرتبة الثالثة بنسبة )

كتاب المقاالت التحميمية المؤىميف، سواء مف داخؿ الصحؼ الفمسطينية أو  قمة%(، بسبب 66)
مف الكتاب والمسئوليف والخبراء عمى الصعيد الفمسطيني، خاصة وأف المقاالت الحصرية لـ 

%(، باإلضافة إلى ما يتطمبو إعداد المقاؿ التحميمي 34تجاوز ثمث المقاالت المنشورة بنسبة )ت
مف جيد ووقت، فيفضؿ بعض الكتاب بذؿ مجيود أقؿ مع ظيور أسماءىـ بشكًؿ يومي بداًل 
مف أف يظير في مقاؿ تحميمي في فترات متباعدة نسبيًا، وىو ما يشير إليو د. عبد العزيز شرؼ 

المقاؿ التحميمي أشبو بالعالـ، الذي ال يدلي برأيو إال بعد مالحظة عممية وتجارب " كاتب 
معممية، وأشبو بالفيمسوؼ المعاصر الذي يحمؿ العبارات واألحداث تحمياًل يوضحيا 

، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أنس اليازوري حيث "جاء عدـ ذكر حصرية (1)ويضبطيا"
%(، تاله 76.6االخباري في المرتبة األولى في مواقع الدراسة بنسبة )المقاالت الصحفية لمموقع 

 .(2)%(8.9%(، ثـ خاص بالموقع بنسبة )14.5المقاالت الصحفية المنقولة بنسبة )

سابعًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بأىداف المقالت التحميمية في الصحف 
 الفمسطينية اليومية:

قضايا والظواىر عمى مقدمة أىداؼ المقاالت التحميمية في حصؿ مناقشة وطرح ال
%(، تاله عرض 32.6الصحؼ الفمسطينية اليومية، حيث جاء في المرتبة األولى بنسبة )

%(، ثـ التعبير عف السياسات واالتجاىات بنسبة 26.2األحداث بنسبة )وتحميؿ القضايا و 
%(، ثـ تحميؿ األحداث 15.2بة )%(، ثـ التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا بنس15.6)

 %(.10.4واظيار خمفيتيا بنسبة )

                                                           
 (.169شرؼ، فف المقاؿ الصحفي، )ص (1)
 اليازوري، فف المقاؿ الصحفي في المواقع اإلخبارية الفمسطينية. (2)
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ويرى الباحث أف تقدـ ىدؼ مناقشة وطرح القضايا والظواىر، مرده إلى أف المقاؿ 
التحميمي ييدؼ باألساس إلى "مناقشة وطرح القضايا والظواىر التي تشغؿ الرأي العاـ المحمي 

، فيما جاءت باقي األىداؼ بما يتوافؽ مع (1)بعتيا"أو الدولي ومساعدة القراء عمى فيميا ومتا
تصنيؼ د. إسماعيؿ إبراىيـ ألىداؼ المقاؿ التحميمي عمى الترتيب، حيث جاءت عرض وتحميؿ 
القضايا واألحداث في المرتبة الثانية، تالىا التعبير عف السياسات واالتجاىات السائدة في 

جتماعية في البمد الذي تصدر بو الصحيفة، ثـ المجتمع وطرح وجيات نظر القوى السياسية واال
التنبيو إلى بعض الظواىر في المجتمع وتحميميا والكشؼ عف أسبابيا وتأثيراتيا المتوقعة، وأخيرا 
تحميؿ األحداث العالمية والمواقؼ واظيار خمفياتيا، واإلشارة إلى آثارىا في قرارات الدوؿ 

 .(2)وسياساتيا في حياة الناس

قشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بالبناء الفني لممقالت التحميمية في الصحف ثامنًا/ منا
 الفمسطينية اليومية:

جاء التزاـ المقاؿ التحميمي بقالب اليـر المعتدؿ )مقدمة، جسـ، خاتمة( في المرتبة 
فني %(، ما يعكس التزاـ المقاالت التحميمية بالبناء ال90.8األولى في صحؼ الدراسة بنسبة )

القائـ عمى قالب اليـر المعتدؿ بالرغـ مف المساحة الكبيرة التي يحتميا المقاؿ التحميمي، فإنو ال 
، (3) يخرج عف القالب المعروؼ لمواد الرأي، ىو قالب اليـر المعتدؿ )مقدمة، وجسـ، وخاتمة(

ضمف إدراؾ وىو ما أكدتو الدراسة الميدانية حيث جاء اليـر المعتدؿ )مقدمة، جسـ، خاتمة(، 
 %(.75الكتاب لمبناء الفني لممقاالت التحميمية، في المرتبة األولى بنسبة )

%(، ويعتقد الباحث أف عدـ 9.2فيما جاء غير الممتـز بقالب اليـر المعتدؿ بنسبة )  
التزاـ بعض الكتاب بالقالب الفني لممقاؿ التحميمي بسبب عدـ درايتيـ باألسس الفنية لممقاؿ 

يث أوضحت الدراسة الميدانية أف الكتاب الذيف يكتبوف المقاالت التحميمية بطريقة التحميمي، ح
%(، فيما الكتاب غير الميتميف ويجيموف البناء الفني لممقاؿ بنسبة 16.7سردية نسبتيـ )

%(، خاصة وأف العديد مف كتاب المقاالت أكاديمييف ومسئولوف الماميـ محدود بقواعد 8.3)
%( مف كتاب 83.3والبيا الفنية، وىو ما أكدتو الدراسة الميدانية أف )الكتابة الصحفية وق

%( فقط درس اإلعالـ، وتتفؽ ىذه 16.7المقاالت التحميمية مجاؿ دراستيـ غير إعالمي، فيما )

                                                           
 (.230أبو زيد، فف الكتابة الصحفية، )ص (1)
 (.199إبراىيـ، فف المقاؿ الصحفي، )ص (2)
 (.69)صعتماف، فنوف التحرير الصحفي،  (3)
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النتائج مع دراسة أنس اليازوري، التي جاء فييا "التزاـ المقاؿ الصحفي بقالب اليـر المعتدؿ في 
%(، تاله عدـ االلتزاـ بقالب اليـر المعتدؿ بنسبة 59.7مواقع الدراسة بنسبة ) المرتبة األولى في

(40.3)%(1) ." 

تاسعًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بموقع نشر المقالت التحميمية في الصحف 
 الفمسطينية اليومية:

فمسطينية جاء موقع نشر المقاالت التحميمية عمى الصفحات الداخمية في الصحؼ ال
%(، تاله صفحتا الوسط بواقع 50.9( تكرارًا وبنسبة )442اليومية في المرتبة األولى بواقع )

 %(، فيما خمت الصفحة األولى مف أي تكرار.49.1( تكرارًا، ونسبة )456)

%(، 50.9ويعتقد الباحث أف نشر المقاالت التحميمية عمى الصفحات الداخمية بنسبة )
الذي قد يصؿ في بعض األحياف إلى صفحة كاممة،  المقاؿ التحميمي مرده إلى ضخامة حجـ

كما يوضح فاروؽ أبو زيد، "ليس ىناؾ حجـ معيف لممقاؿ التحميمي ولكنو قد يحتؿ مساحة 
%( ما 49.1"، فيما جاء نشر المقاؿ التحميمي عمى صفحتا الوسط بنسبة )(2)صفحة كاممة

بالمقاؿ التحميمي، ويرى الباحث أف خمو الصفحات يعكس مدى اىتماـ الصحؼ الفمسطينية 
، إال أنو ال لمصحؼ الفمسطينية اليومية التحميمية بسبب الطابع االخباري األولى مف المقاالت

يبرر غيابو الكامؿ عف الصفحة األولى، ومف المفترض أف تنشر عناويف بعض المقاالت 
 متو في صفحتو الخاصة.التحميمية الميمة عمى الصفحة األولى بإشارة إلى تت

عاشرًا/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بجية نشر المقالت التحميمية عمى صفحات 
 الصحف الفمسطينية اليومية:

جاءت جية نشر المقاالت التحميمية عمى أعمى يميف صفحات الصحؼ الفمسطينية 
%(، ثـ أسفؿ 21.4ة نسبة )%(، تالىا وسط الصفح27.8اليومية في المرتبة األولى بنسبة )

 %(.15.2%(، ثـ أسفؿ يسار بنسبة )17.5%(، ثـ أعمى يسار بنسبة )17.6يميف بنسبة )

ويرى الباحث أف مجيء أماكف نشر المقاالت التحميمية بنسب متقاربة، مرده إلى 
تخصيص صفحات بأكمميا لممقاالت التحميمية في صحؼ الدراسة أو ما يطمؽ عمييا بصفحات 

فجاء توزيع المقاؿ التحميمي عمى كافة أجزاء الصفحة بنسب متقاربة، إال أف حصوؿ  الرأي،

                                                           
 اليازوري، فف المقاؿ الصحفي في المواقع اإلخبارية الفمسطينية. (1)
 (.229أبو زيد، فف الكتابة الصحفية ) (2)
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%(، يطابؽ العممية اإلخراجية الصحيحة 27.8أعمى يميف الصفة عمى المرتبة األولى بنسبة )
حيث أف أفضؿ األماكف أعمى يميف ثـ أعمى يسار، ثـ أسفؿ يميف ثـ أسفؿ يسار ثـ أسفؿ 

 .(1)الصفحة

مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بمساحة المقالت التحميمية في  حادي عشر/
 الصحف الفمسطينية اليومية:

جاءت مساحة المقاالت التحميمية المنشورة عمى أكثر مف عموديف في الصحؼ 
%(، تمتيا المقاالت التحميمية المنشورة عمى 82الفمسطينية اليومية في المرتبة األولى بنسبة )

 %(.1.4%(، ثـ المنشورة عمى عمود بنسبة )16.6بنسبة )عموديف 

ويرى الباحث حصوؿ المقاالت التحميمية المنشورة عمى أكثر مف عموديف عمى المرتبة 
%(، مرده إلى "ما يميز المقاؿ التحميمي عف كؿ مف المقاؿ االفتتاحي والعمود 82األولى بنسبة )

بو بأف يحشد في جسـ المقاؿ أكبر كمية مف الصحفي، كبر حجمو، وىو األمر الذي يسمح لكات
التفاصيؿ والحجج المنطقية واألدلة والشواىد التي تشرح موضوع المقاؿ، إضافة إلى الخمفيات 

، فيما جاءت المقاالت التحميمية المنشورة عمى عموديف بنسبة (2)التي تتعمؽ بالموضوع
توفير ب الدراسة الميدانية، وطالبت%(، 1.4بنسبة )واحد %(، ثـ المنشورة عمى عمود 16.6)

%( ضمف سبؿ النيوض بالمقاالت التحميمية في الصحؼ 5.6مساحات أكبر لمنشر بنسبة )
 الفمسطينية.

ثاني عشر/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بأيديولوجية المقالت التحميمية في 
 الصحف الفمسطينية اليومية:

حميمية بأيديولوجية محددة، في المرتبة األولى بنسبة جاءت عدـ التزاـ المقاالت الت
%(، ثـ 8.3%(، ثـ اإلسالمية بنسبة )13.7%(، تمتيا االيديولوجية الميبرالية بنسبة )73.2)

%(، ويرى الباحث أف مجيء عدـ التزاـ المقاالت التحميمية بأيديولوجية 4.8الرأس مالية بنسبة )
 %(34) تشكؿالخاصة بالصحيفة ف المقاالت الحصرية و مرده إلى أمحددة في المرتبة األولى 

وأكدت الدراسة الميدانية أف  ،مف مجمؿ المقاالت التحميمية المنشورة في الصحؼ الفمسطينيةفقط 
، بنسبة الحزبية جاءت في المرتبة الرابعة، ضمف أبرز االشكاليات التي تواجو المقاالت التحميمية

(12.2)%. 
                                                           

 أبو راس، مدخؿ في اإلخراج (1)
 (.143أبو عرجة، فف المقاؿ التحميمي )ص (2)
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الدراسة التحميمية الخاصة بمغة المقالت التحميمية في الصحف  ثالث عشر/ مناقشة نتائج
 الفمسطينية اليومية:

حظيت المغة السمبية التشاؤمية عمى المرتبة األولى في صحؼ الدراسة بنسبة 
%(، ثـ االيجابية االستبشارية بنسبة 23.9%(، تمتيا المغة التحذيرية بنسبة )30.3)
%(، ثـ المغات 11.6%(، ثـ التحريضية بنسبة )11.9%(، ثـ التحفيزية بنسبة )18.3)

 %(.4األخرى بنسبة )

ويرى الباحث أف حصوؿ المغة السمبية التشاؤمية، والمغة التحذيرية عمى ما نسبتو 
%(، يوافؽ وظيفة المقاؿ التحميمي في مناقشة وطرح القضايا والظواىر التي تشغؿ الرأي 54.2)

، ال سيما وأف القضايا السياسية (1)قراء عمى فيميا ومتابعتياالعاـ المحمي أو الدولي ومساعدة ال
%(، ضمف قضايا المقاؿ التحميمي في صحؼ الدراسة، وىي ذات 83والعسكرية جاءت بنسبة )

المنطقة  طابع سمبي تشاؤمي أكثر منو ايجابي في ظؿ األزمات والتقمبات والحروب التي تحياىا
%(،  والمغة 18.3بالتزامف مع فترة اجراء الدراسة، تمتيا المغة االيجابية االستبشارية بنسبة )

 %(. 11.6%(، وأخيرًا المغة التحريضية بنسبة )11.9التحفيزية )

عشر/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بعناوين المقالت التحميمية في الصحف  رابع
 مية:الفمسطينية اليو 

(، 91.3جاءت العناويف الرئيسية في مقدمة أنواع عناويف المقاالت التحميمية، نسبة )
%(، فيما لـ ترد 1.3%(، ثـ العنواف اإلرشادي بنسبة )7.4تمتيا عناويف الفقرات نسبة )
 العناويف الثانوية في أي نسبة.

االستخداـ العاـ ويرى الباحث أف مجيء العناويف الرئيسية في المرتبة األولى ضمف 
%(، ىي نسبة طبيعية جدًا حيث تستخدـ جميع المقاالت التحميمية 91.3لمعناويف، بنسبة )

عناويف رئيسية، بينما تتفاوت المقاالت التحميمية األخرى في استخداـ عناويف الفقرات بنسبة 
فقرات مع %(، ويتفؽ تقدـ العناويف الرئيسية وال1.3%(، والعناويف اإلرشادية بنسبة )7.4)

%، تمتيا 53.8دراسة، نبيؿ سنونو، حيث "احتمت العناويف الرئيسية المرتبة األولى بنسبة 
، وكذلؾ تتفؽ مع (2) %10.4%، ثـ العناويف الثانوية بنسبة 35.8العناويف الفرعية بنسبة 

                                                           
 (.230أبو زيد، فف الكتابة الصحفية )ص (1)
 في المواقع اإللكترونية الفمسطينية: دراسة تحميمية وميدانية مقارنة.سنونو، واقع الصحافة االستقصائية  (2)
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%( في 18.4دراسة محمد الشرافي، حيث "جاءت العناويف الرئيسية والفرعية عمى حدة بنسبة )
 .(1)لمرتبة األولى"ا

عشر/ مناقشة نتائج الدراسة التحميمية الخاصة بصور المقالت التحميمية في الصحف  خامس
 الفمسطينية اليومية:

جاءت صورة كاتب المقاؿ التحميمي في المرتبة األولى في الصحؼ الفمسطينية اليومية، 
( 88ي المرتبة الثانية بواقع )%(، تمتيا الصورة الموضوعية ف63( تكرارًا، ونسبة )170بواقع )

( تكرارًا، ونسبة 12%(، ثـ الصورة التوضيحية في المرتبة الثالثة بواقع )32.6تكرارًا، ونسبة )
 %(، فيما خمت الصورة الجمالية مف أي نسبة.4.4)

في استخداـ الصور في المقاالت التحميمية في الصحؼ  اويرى الباحث أف ىناؾ ضعفً 
( صورة، مقارنة بعدد مقاالت 270الفمسطينية اليومية، ال سيما وأف مجموع الصور المنشورة )

مقااًل بدوف صورة، في ظؿ الدور الذي  (598)( مقااًل تحميميًا، أي أف 868الدراسة الذي بمغ )
تعريفو بكاتب المقاؿ التحميمي، تعبيرىا عف أكثر مف تمعبو الصورة في جذب انتباه القارئ، و 

، وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة أنس اليازوي، حيث جاءت الصورة في المقاؿ كممة 1000
%( ضمف العناصر اإلبرازية لممقاالت الصحفية في المواقع 31الصحفي بالمرتبة الثالثة بنسبة )

 .(2)االخبارية الفمسطينية

ائج الدراسة التحميمية الخاصة بعناصر إبراز المقالت التحميمية في عشر/ مناقشة نت سادس
 الصحف الفمسطينية اليومية:

جاءت االطارات في مقدمة العناصر اإلبرازية، حيث جاءت في المرتبة األولى بنسبة 
%(، ثـ جاءت العناصر اإلبرازية 19.9%(، تمتيا األرضيات في المرتبة الثانية بنسبة )74.2)

%(، فيما جاءت األلواف في المرتبة الرابعة بنسبة 5.6في المرتبة الثالثة بنسبة )األخرى 
 %(، ولـ تحظى األشكاؿ بأي نسبة.0.3)

ويرى الباحث أف الصحؼ الفمسطينية اليومية بحاجة إلى االىتماـ بشكؿ جيد في إبراز 
اإلبرازية األخرى، فيما المقاالت التحميمية مف خالؿ استخداـ االطارات واألرضيات والعناصر 

%( ولكنيا مبررة بسبب طبيعة الصفحات الداخمية 0.3الحظ غياب استخداـ األلواف بنسبة )

                                                           
 (.144الشرافي، واقع الصحافة االستقصائية في الصحؼ الفمسطينية: دراسة تحميمية وميدانية مقارنة)ص (1)
 اليازوري، فف المقاؿ الصحفي في المواقع اإلخبارية الفمسطينية. (2)
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والتي مف ضمنيا صفحات الرأي التي ال تستخدـ األلواف إال نادرًا بسبب التكمفة والسمت العاـ 
االىتماـ بإبراز المقاالت لمصحؼ الورقية اإلخبارية، وىو ما أكدتو الدراسة الميدانية عمى ضرورة 

 %(، ضمف سبؿ النيوض بالمقاالت التحميمية.8.3التحميمية بنسبة )
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 لمبحث الثانيا
 لتوصيات والمقترحاتا

 أوًل: التوصيات
يتضمف ىذا المبحث التوصيات التي يقدميا الباحث لمنيوض بالمقاؿ التحميمي في 

عف النتائج التي توصؿ إلييا الباحث مف الصحؼ الفمسطينية اليومية، وقد انبثقت التوصيات 
 خالؿ الدراسة التحميمية والميدانية، وىي عمى النحو التالي:

االىتماـ بمختمؼ القضايا والموضوعات التي تيـ القراء، إلى جانب االىتماـ بالقضايا  -1
 السياسة دوف طغيانيا عمى القضايا األخرى.

المزودة باألدلة واالحصائيات والشواىد والمصادر المختمفة  االىتماـ بالمعالجة اإلقناعية -2
التي تساعد المقاؿ التحميمي عمى تحقيؽ االقناع المطموب، مع ضرورة الربط العميؽ 

 بيف مكونات وفقرات المقالة.
االعتماد عمى الكتاب الصحفييف في كتابة المقاؿ التحميمي، ذلؾ أنيـ أقدر مف غيرىـ  -3

بة الصحفية وفؽ القواعد والبناء الفني الصحيح لكتابة المقاالت عمى ممارسة فف الكتا
 التحميمية.

توفير الدعـ المالي والحوافز واألجور، بما يساعد الكاتب عمى مواصمة عطاءه وكتابة  -4
 المقاالت التحميمية.

تعزيز نشر المقاالت التحميمية الخاصة والحصرية بالصحؼ الفمسطينية، والحد مف نشر  -5
 إلسرائيمية التي تحمؿ الرواية اإلسرائيمية. المقاالت ا

االىتماـ بتحقيؽ أىداؼ المقاؿ التحميمي، والربط بيف القضايا واألحداث والظواىر  -6
 الجارية بأخرى سابقة في سبيؿ استنتاج أحداث مستقبمية.

التركيز عمى بناء المقاؿ التحميمي، حسب البناء الفني السميـ القائـ عمى قالب اليـر  -7
 دؿ )مقدمة وجسـ وخاتمة( دوف اغفاؿ أي منيـ، لزيادة فعالية المقاؿ التحميمي.المعت

العناية بإخراج المقاالت التحميمية وفؽ أسس اإلخراج السميـ، واالىتماـ بالعناصر  -8
االبرازية لممقاؿ التحميمي في ظؿ ما تمعبو مف دور ىاـ في توضيح الفكرة وتثبيت عيف 

 مقاؿ التحميمي.القارئ فترة مف الزمف عمى ال
تخصيص صفحات يومية لنشر المقاالت التحميمية، وأف تنشر العديد مف المقاالت  -9

 التحميمية تحت عناويف وأوقات ثابتة، عمى مساحات أكبر.
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تدعيـ المقاالت التحميمية بالصور الالزمة لتوضيح فكرة المقاؿ، وضرورة ارفاؽ صورة  -10
 تب المقاؿ التحميمي. كاتب المقاؿ بيدؼ خمؽ ألفة بيف القارئ وكا

 مقترحاتالثانيًا: 
انشاء مراكز لمدراسات واألبحاث لتوفير معمومات واحصائيات موثقة، تساعد الكتاب  -1

 عمى التحميؿ الصحيح.
استحداث قسـ داخؿ الييكؿ التنظيمي لممؤسسات الصحفية يختص بالمقاالت والفنوف  -2

 التحميمية.
ونقابة الصحفييف والمؤسسات الصحفية واإلعالمية بتطوير قدرات  وزارة اإلعالـاىتماـ  -3

الصحفييف في مجاؿ كتابة المقاالت التحميمية مف خالؿ الدورات والمقاءات والبرامج 
 التدريبية. 

تطوير قانوف النشر والمطبوعات بما يسمح بتوسيع حرية التعبير، والزاـ المسؤوليف  -4
ليـ بناء تحميالت صحيحة، بداًل مف المجوء إلى باإلفصاح عف المعمومات التي تتيح 

 المصادر اإلسرائيمية.
ضرورة االستفادة مف الدراسات والبحوث اإلعالمية، وعقد المقاءات والندوات لمناقشتيا  -5

واالستفادة منيا في سبيؿ النيوض بالمقاالت التحميمية وتطويرىا في الصحؼ 
 الفمسطينية.
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 المراجع
 الكريم القرآن

 أوًل: المراجع العربية:

. القاىرة: العربي لمنشر 1. طفف كتابة الخبر والمقاؿ الصحفيـ(. 2009إبراىيـ، إبراىيـ. )
 والتوزيع.

. 3. طفف المقاؿ الصحفي األسس النظرية والتطبيقات العمميةـ(. 2006إبراىيـ، إسماعيؿ. )
 القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.

معالجة المقاؿ االفتتاحي في الصحافة السعودية لألزمة السعودية أبكر، محمد خميؿ. 
 جامعة وادي النيؿ، القاىرة. المصرية، دراسة تحميمية،

 –تطبيقات  –فف المقالة أصوؿ نظرية ـ(. 2002اصبع، صالح وعبيد هللا، محمد. )أبو 
 . عماف: دار مجدالوي.1. طنماذج

 مناىج البحث اإلعالمي: األصوؿ النظرية وميارات التطبيؽ،ـ(. 2012بركات، عبد العزيز. )
 . القاىرة: دار الكتب الحديث.1ط

. أبو ظبي: مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف 1. طالموطأـ(. 2004بف أنس، مالؾ. )
 لألعماؿ الخيرية واإلنسانية.

 غزة، فمسطيف. -األقصى. كمية اإلعالـ: جامعة الصحافة الفمسطينيةـ(. 2008ترباف، ماجد )
. فف التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية(. 2012ترباف، ماجد. )

 .33-1(، 2) 16مجمة جامعة األقصى، 
. دراسة تحميمية فف العمود الصحفي في الصحافة الفمسطينية(. 2009الترؾ، أحمد عرابي. )

 .معيد البحوث. القاىرة (ةمنشور  غيرستير لعينة مف الصحؼ الفمسطينية. )رسالة ماج
 . القاىرة: دار الفجر لمنشر والتوزيع.1، طنظريات االتصاؿـ(. 2010حجاب، محمد. )

، القاىرة: مركز الجامعة لمتعميـ نظريات االعالـ(. 2007حسف مكاوي وعاطؼ العبد. )
 المفتوح.

 القاىرة: عالـ الكتب.. 1، طبحوث اإلعالـ: األسس والمبادئـ(. 1976حسيف، سمير. )
 . القاىرة: عالـ الكتب.2ط تحميؿ المضموف،ـ(. 1996حسيف، سمير. )
. القاىرة: دار بحوث اإلعالـ، دراسات في مناىج البحث العمميـ(. 2006حسيف، سمير. )
 عالـ الكتب.
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دور التحقيؽ الصحفي في معالجة مشاكؿ المجتمع ـ(. 2001حشيش، حسف. )أبو 
تحميمية لصحؼ )القدس واألياـ والحياة الجديدة( الصادرة ما بيف عاـ الفمسطيني: دراسة 

 ، )رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة الدوؿ العربية، ، القاىرة.ـ2000و 1997
 . فمسطيف.1طـ(. 2005-1876الصحافة في فمسطيف ) ـ(.2005حشيش، حسف. )أبو 
ي الفمسطينية بعد أحداث حرية العمؿ الصحفي في األراضـ(. 2008حشيش، حسف. )أبو 

 . ورقة مقدمة إلى المكتب اإلعالمي الحكومي، غزة: وزارة اإلعالـ.ـ2007يونيو 
. القاىرة: دار الفكر 2. طالمدخؿ في التحرير الصحفيـ(. 1968حمزة، عبد المطيؼ. )

 العربي.
إلى  1994حرية الصحافة في عيد السمطة الفمسطينية مف عاـ ـ(. 2005خمؼ، سييؿ )

. )رسالة وأثرىا عمى التنمية السياسية في فمسطيف )الضفة الغربية وقطاع غزة( 2004
 نابمس، فمسطيف.-ماجستير غير منشورة(. جامعة النجاح

. القاىرة: دار 2. طاتجاىات حديثة في فف التحرير الصحفيـ(. 1981خميفة، اجالؿ. )
 األنجمو المصرية.

 . راـ هللا: وزارة اإلعالـ.1. طالنشأة والتطور اإلعالـ الفمسطينيـ(. 2015خميفة، محمود. )
. غزة: مكتبة األمؿ لمنشر 1. طدراسات في الصحافة الفمسطينيةـ(. 2000الدلو، جواد. )
 والتوزيع.

دور التحقيؽ الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة ـ(. 2015الدلو، نور. )
(. الجامعة ةمنشور  غيرماجستير  . دراسة تحميمية وميدانية مقارنة، )رسالةالفمسطينية
 غزة، فمسطيف.-اإلسالمية

 . عماف: دار المسيرة.1. طالتحرير الصحفيـ(. 2012الدليمي، عبد الرزاؽ. ) 
اتجاىات العمود الصحفي في صحافة األنبار لممدة مف ـ(. 2010الدليمي، عثماف. )

(، 10جامعة األنبار، بغداد، ) (.جريدة الجزيرة أنموذجاً ) 5/1/2004 – 2/6/2033
223-224. 

مضموف المقاؿ االفتتاحي في الصحافة السورية، تحميؿ مضموف ـ(. 2007ذويب، عثماف. )
. ـ 30/6/2004ـ ولغاية 10/4/2003المقاالت االفتتاحية في جريدة تشريف لممدة مف 

 )رسالة ماجستير غير منشور( جامعة بغداد، بغداد.
 ـ.2017/ أكتوبر/ 20، ]بور بوند[. محاضرات مدخؿ في اإلخراجـ( 2016راس، منير. )أبو 
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)رسالة  األنواع الصحفية وتطبيقاتيا في الصحافة الجزائرية،ـ(. 2009رزاقي، عبد العالي. )
 دكتوراة منشورة(، جامعة الجزائر بف يوسؼ بف خدة، الجزائر.

القاىرة: دار النيضة . 1، طاألسس العممية لنظريات اإلعالــ(. 1993رشتي، جيياف. )
 العربية.

 . القاىرة: المكتبة المصرية لمنشر.1، طنظريات اإلعالــ(. 2009زكريا، أحمد. )   
المقاؿ التحميمي، دراسة تطبيقية عمى صحيفتي األىراـ ـ(. 1992زيد، عماد الديف. )أبو 

وث منشورة(. كتاب بحغير )رسالة دكتوراه  .13/12/1990إلى  1/1/1988والوفد مف 
 ـ.1996جامعية في اإلعالـ. تأليؼ سحر وىبي. القاىرة: دار الفجر، الطبعة األولى 

 . جدة: دار الشروؽ.2، طفف الكتابة الصحفيةـ(. 1983زيد، فاروؽ. )أبو 
 . القاىرة: عالـ الكتب لمنشر والتوزيع.4، طفنوف الكتابة الصحفيةـ(. 1990زيد، فاروؽ. )أبو 
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 (1ممحق رقم )
 دراسة تحميمية –الصحف الفمسطينية التحميمية  في التحميمي المقال فن

  الصحيفة:
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

                         التاريخ
فئة 

 القضايا
                        الثوابت الفمسطينية سياسي

                        الدبموماسية 
                        النتخابات

                        األحزاب والفصائل 
                        النقسام

                        المصالحة
                        الستيطان

                        مفاوضات واتفاقات
                        قضايا إسرائيمية

                        قضايا عربية
                        قضايا دولية

                        أخرى
                        بطالة وفقر اقتصادي

                        الستثمار
                        رواتب ومخصصات
                        الحصار القتصادي

                        أخرى
                        قضايا المرأة  اجتماعي

                        قضايا الشباب
                        عادات وتقاليد

                        آفات مجتمعية 
                        ىجرة
                        أخرى

                        امكانيات المقاومة عسكري
                        الحتالل اإلسرائيمي
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                        النتياكات والعدوان
                        أخرى

                        الحتالل تخابر مع أمني
                        تشدد وانحراف فكري

                        التنسيق األمني
                        الحدود والتسمل

                        جرائم
                        شائعات

                        أخرى
                        لغة عربية وأدب ثقافي

                        التعميم والمناىج 
                        مسابقات وبرامج

                        أخرى
                        رياضي

                        فني
                        صحي
                        أخرى

 

فئة 
 الكتَّاب

                        من داخل الصحيفة
                        محمل وباحث من خارج الصحيفة

                        متخصص وخبير
                        مسؤول

جنسية 
 الكاتب

                        فمسطينية
                        عربية

                        إسرائيمية
                        دولية

فئة 
مصادر 
المعموما

 ت

                        تقارير واحصاءات
                        وثائق 

                        خبراء ومسؤولون
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                        صحف ومجالت
                        المواقع الكترونية

                        مصادر خاصة
                        المحطات اإلذاعية والتمفزيونية

                        شبكات التواصل الجتماعي
                        بدون مصدر

                        أخرى
فئة 

المنشأ 
الجغرافي 
لموضوع 

 المقال

                        قطاع غزة محمي
                        الضفة الغربية 
                        القدس المحتمة

                        1948أراضي عام 
                        عربي

                        إسرائيمي
                        دولي
                        أخرى

فئة 
حصرية 

 المقال

                        خاص بالصحيفة
                        مقالت منقولة 

                        مقالت مترجمة لكتاب إسرائيميين
                        لم يذكر

 

فئة 
 األىداف

                        عرض وتحميل األحداث
                        مناقشة وطرح القضايا والظواىر

                        التعبير عن السياسات والتجاىات
                        التنبيو إلى بعض الظواىر وتحميميا
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                        تحميل األحداث واظيار خمفياتيا
البناء 
 الفني

                        ممتزم بقالب اليرم المعتدل
                        غير ممتزم بقالب اليرم المعتدل

موقع 
المقال 

من 
 الصفحة

                        صفحة أولى الموقع عمى الصحيفة
                        صفحتا الوسط

                        صفحات داخمية
                        أعمى يمين الموقع عمى الصفحة

                        أسفل يمين
                        وسط الصفحة

                        أعمى يسار
                        أسفل يسار

                        عمود المساحة
                        عمودين

                        أكثر من عمودين
ايديولوج

ية 
 المقال

                        اسالمية
                        ليبرالية

                        شيوعية أو اشتراكية
                        غير ذلك

لغة 
 المقال

                        ايجابية أو استبشاريو 
                        سمبية أو تشاؤمية

                        تحذيرية
                        تحفيزية

                        تحريضية
                        أخرى

عناصر 
 اإلبراز

                        ارشادي العناوين
                        رئيس
                        ثانوي
                        فقرات

                        اطارات
                        أرضيات
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                        أشكال
                        صورة كاتب المقال صور

                        موضوعية
                        توضيحية

                        جمالية
                        ألوان
                        أخرى
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 (2ممحق رقم )
 أسئمة المقابمة

التحميمي/ ىو أبرز فنوف المقاؿ الصحفي وأكثرىا تأثيرًا حيث يقوـ عمى التحميؿ العميؽ المقاؿ 
لألحداث والقضايا والظواىر التي تشغؿ الرأي العاـ، كما يتناوؿ الوقائع بالتفصيؿ ويربط بينيا 
 وبيف غيرىا مف الوقائع التي تمسو مف قريب أو بعيد ثـ يبسط منيا ما يراه مف آراء واتجاىات.

 كـ عمرؾ؟ ومجاؿ دراستؾ؟ ومتى بدأت كتابة المقاؿ؟ -1
 ما العوامؿ التي تؤثر في كتابة المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية اليومية؟ -2
 ما أبرز االشكاليات التي تواجو كتاب المقاالت التحميمية في الصحؼ الفمسطينية -3

 ؟اليومية
 المقاؿ التحميمي؟ما نوعية الموضوعات التي تتناوليا عند اختيار  -4
 كيؼ تعممت كتابة المقاؿ التحميمي؟ -5
 ما ىي أجزاء المقاؿ التحميمي؟ -6
 كيؼ تكتب المقاؿ منذ اختيار الفكرة الى تسميمو؟ -7
 ما توقعاتؾ لمستقبؿ المقاؿ التحميمي في الصحؼ الفمسطينية؟ -8
 بؿوسُ  في الصحؼ الفمسطينية اليومية، منيوض بالمقاالت التحميميةالمقترحات ل أىـ ما -9

 ؟تطويرىا

 

 

 
 


