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 ة  الدراس   ص  خ  ل  م  
على واقع المقال العمودي في الصحف الحزبية  فراسة إلى التعر  هذه الد    هدفت 

 قالل""الرسالة واالستالفلسطينية، ومعيقات النهوض به، وسبل تطويره، ومدى التزام صحيفتي 
في كتابة المقاالت العمودية، بالخصائص الفنية والقواعد واألصول العلمية التي ينبغي مراعاتها 

 .الدراسةبين صحيفتي أوجه االتفاق واالختالف و 

هما: منهج  منهجانالبحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها وتنتمي هذه الدراسة إلى 
مسح أساليب الممارسة أسلوب ل المضمون و من خالل استخدام أسلوب تحلي الدراسات المسحية
أما العالقات المتبادلة من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية،  دراسة اإلعالمية، ومنهج

 .المعمقةعلى استمارة تحليل المضمون، والمقابلة فيها أدوات الدراسة فقد اعتمد الباحث 

طينية الصادرة في مناطق السلطة بالصحف الحزبية الفلسالتحليلية وتمثلت عينة الدراسة 
م 2017يناير  1الفلسطينية، وهي الرسالة، واالستقالل، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين 

 الحصر الشامل، عن طريق أسلوب، وتم اختيار المقاالت العمودية م2018يوليو  5وحتى 
ُكتاب بالميدانية فتمثلت ، أما عينة الدراسة ( مقااًل عمودياً 554)ـالدراسة ب مادةحيث تمثلت 

 عن طريق أسلوب الُكتاب المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، وتم اختيار
واعتمد الباحث على نظريتي ترتيب األولويات ( ُكتاب، 7، حيث بلغ عددهم )الحصر الشامل

 من أبرزها: ،لنتائجراسة إلى عدد من االد    وخلصتالقائم باالتصال "حارس البوابة"، و "األجندة"، 

والعسكرية واألمنية  موضوعات المقاالت العمودية ما بين الموضوعات السياسية تنوع .1
السياسية  الموضوعات، وكانت السمة الغالبة في صحيفتي الدراسة هي واألدبية وغيرها

 .%(7.4)بنسبة  العسكرية الموضوعاتتالها  ،%(76)بنسبة 
 ،%(59)األنواع األخرى بنسبة على يفتي الدراسة أعمدة األحداث الجارية في صحغلبت  .2

، ثم أعمدة النقد الالذع أو الساخر بنسبة %(20.6)الشؤون العامة بنسبة  تالها أعمدة
(18.2.)% 

بشكل مطلق في صحيفتي الدراسة بنسبة ( كاتب المقال، وعنوانه، وموعده)ن ثبات كاًل م .3
 .%(88.6)، أما ثبات المكان فجاء بدرجة أقل بنسبة %(100)



 ث
 

Abstract 

This study aims at identifying the reality of the column in the Palestinian partisan 

newspapers, the impediments to its advancement, the means of its development, and 

the extent to which the two newspapers of the study adhere "Al-Risalah and Al-

Istiqlal" to the technical characteristics, rules and scientific foundations that should 

be considered in writing the columns, and the agreements and disagreements 

between the newspapers of the study. 

This study is a descriptive research that uses two methods: the survey methodology 

through the use of content analysis method and media practice surveying methods, 

and the mutual relations methodology through the use of methodological comparison 

method. The study tools are the content analysis form and detailed interview.  

The sample of the analytical study was in the Palestinian party newspapers published 

in the areas of the Palestinian Authority, namely, Al-Risalah and Al-Istiqlal. The 

sample time of the study was between 1 January 2017 and 5 July 2018. The columns 

were selected through complete consensus method. And the sample of the field study 

was represented by the columnists of the Palestinian partisan newspapers. The 

columnists were selected by means of the complete consensus method, who were (7) 

columnists. The researcher relied on the priorities of the Agenda Setting Theory, and 

the mass communicator “The Gatekeeper”.  

The most important findings of the study 

1. There is a diversity of columns ranging from the political, military, security, 

literary and other topics. The predominant feature in the study newspapers 

was the political subjects (76%), followed by military topics (7.4%). 

2. The columns of current events dominated in both newspapers over the other 

types by 59%, followed by the public affairs columns by 20.6% and then the 

sharp critical or cynical columns by 18.2%. 

3. There is permanence in the columnist’s name; his address and fixed date were 

absolute in both papers of study (100%). The permanence of the place came 

at a lower rate (88.6%). 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

اٍت ﴿  ج  ر  ْلم  د  ين  أ وت وا اْلع  نك ْم و ال ذ  ن وا م  ين  آم   ﴾ي ْرف ع  َّللا   ال ذ 

 11] المجادلة:[
  



 ح
 

ْاء   هد   ْاإل 
 

 الشهيد "أحمد".. الطاهرة إلى روح أخي

 إلى نور عيني ومهجة فؤادي، أمي الغالية..

 دي الحبيب..إلى البلسم الشافي والحضن الدافئ، وال

، زوجتي العزيزة..ــإلى هدية الم  ولى إلي 

 ..الذي ملكت به الدنياإلى طفلي البراء، 

 ي الغوالي وأخواتي الكريمات..ــإلى إخوان

 في قلبي..ة ــــمكانوكل من له أصدقائي، و  يبأحبا إلى

 أو أسدى إلي  نصيحة.. إلى كل من علمني حرفاً 

 إلى كل من كان له دور في حياتي..

 

 إليهم جميعاا.. أهدي هذا الجهد المتواضع..

 

 الباحث
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 شكر  وتقدير  
 

اه  " ا ت ْرض  ال حا ي  و أ ْن أ ْعم ل  ص  ل ٰى و ال د  ل ي  و ع  ْعم ت ك  ال ت ي أ ْنع ْمت  ع  ر  ن  ب   أ ْوز ْعن ي أ ْن أ ْشك   "ر 

 15]األحقاف: [

 

 ..ــا بعدــــــــ، ثم أمالشكر هلل أواًل وأخيرًا، على حسن توفيقه

 ..اديـــــــإسعمن أجل جهدًا  ما ادخرفالشكر لوالدي الحبيب الذي 

 ..ـةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمشرف على هذه الرسال التركحسين أحمد عرابي وللدكتور 

 شًا داخليًا"، الدكتور طلعت عبد الحميد عيسى "مناقاقشة ـــــــــــــــــــــــــلجنة المن وي ولعض

 الرسالة بمالحظاتهم.. على جهودهما في إثراءوالدكتور محمود محمد خلوف "مناقشًا خارجيًا" 

 ..ارة تحليل المضمــون ـــــــــــــــــــــــــم استمـــــــــــــــــــــالذين تفضلوا بتحكيــــــــرام ــــــــــــالكــــــاترة ـــــوللدك

 عة اإلسالمية..ـــــــــــــــــــافة واإلعالم بالجامــــــــــــــــــــــــــــــــالصح وألساتذتي في قسم

 ولعمي العزيز األستاذ محمود شتات لتفضله بتدقيق الرسالة..

 ..هذه الرسالةولكل من ساهم في إنجاح 
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 :المقدمة

م موادها المختلفة بغية توجيه الجمهور  تعد الصحافة محورًا مهمًا في المجتمع، وتقد 
فه، ومساعدته في إبداء رأيه، وتق دم كافة التفاصيل المتعلقة بمستجدات األحداث على وتثقي

 .في تحريك الراي العام الذي تؤديهالساحة، فضاًل عن الدور الكبير 

شك ل عملية التحرير الصحفي أو الكتابة الفنية للصحيفة جريدة كانت أم مجلة وتُ 
ج اإلبداعي الصحفي الذي يضم إلى جانبه المرتكز الرئيسي والعنصر األساسي في المزي

عرض الذي يتم من خالله التصوير الصحفي والرسوم واإلعالن الصحفي، ثم اإلخراج الصحفي 
 .(1)المحتوى الصحفي بشكل جذاب، وبسيط وسهل ومقروء للقراء

تسمى أشكال التحرير الصحفي أو فنون  صحفية، وتأخذ عملية التحرير عدة أشكال
والتقرير، أو الفنون التفسيرية  ي، والتي يتعلق بعضها بالفنون الخبرية كالخبرالتحرير الصحف

 .كالتحقيق والحديث، أو فنون الرأي كالمقال والكاريكاتير ورسائل القراء

وُيعد المقال الصحفي أحد األشكال الصحفية التي ُتستخدم في التعبير عن رأي أو فكرة 
أو رأي الصحيفة فيها، مشكاًل اللبنة األولى واألساس أو قضية، وإبداء رأي محرره أو كاتبه 

القوي في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا التي تطرحها الصحيفة بما يطرحه من 
 .(2)تفسير وشرح وتحليل، وما يهدف إليه من إقناع وتوجيه

ل وللمقال الصحفي عدة أنواع أبرزها المقال االفتتاحي، والمقال العمودي، والمقا
 .التحليلي، والمقال النقدي

والمقال العمودي هو شكل من أشكال مادة الرأي في الصحيفة، وأحد أنواع المقال 
الصحفي فيها، يتولى كتابته شخص واحد، أو عدة أشخاص، تحت عنوان ثابت، يحمل توقيعه، 
في مكان ثابت، وبشكل دوري يومي أو أسبوعي، ويميل لعرض رأي، أو تجربة، أو خبرة 

 .(3)احبهص
                                                           

 (.2عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص   (1)

 (.78المرجع السابق )ص   (2)

هاب، اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي )ص   (3)  (.76الش 
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وتتوافق األشكال الصحفية المنشورة في الصحف مع االتجاه السياسي لها، إن كانت 
 .مستقلة أو شبه مستقلة، أو حزبية

ويرتبط مفهوم الصحافة الحزبية في مختلف المجتمعات بالعالقة الوثيقة بين الصحافة 
االتجاهات السياسية  والحالة السياسية، فحضورها يعني وجود نظام سياسي يسمح بتمثيل مختلف

 .(1)في المجتمع من خالل األحزاب التي تصدر بدورها صحًفا تقدم أراءها ومنطلقاتها للجمهور

وفي فلسطين، ُتعد الصحافة الحزبية من األشكال التي لها حضور مهم؛ نظرًا لطبيعة 
ينية، وتعب ر عن الجمهور وتنو عه السياسي، واعتناقه لألفكار والرؤى التي تقدمها األحزاب الفلسط

الكثير من القضايا المختلفة السائدة في المجتمع، مسلطة الضوء على واقع الحياة اليومية 
 للفلسطينيين وما يعانونه، خصوصًا االحتالل اإلسرائيلي لألرض الفلسطينية.

وتعتمد الصحافة الحزبية على المقاالت العمودية نظرًا لما لها من أهمية في تكوين 
الجمهور وتوجيههم نحو األحداث والقضايا المختلفة بما يخدم مصلحة الحزب الذي  اآلراء لدى

 تتبع له الصحيفة.

في الصحف الفلسطينية الحزبية، للتعرف  المقال العموديوتتناول هذه الدراسة واقع 
واقع المقال العمودي فيها، وسبل تطويره، ومعيقات النهوض به، ومدى التزام تلك الصحف  على

ائص الفنية والقواعد واألصول العلمية التي ينبغي مراعاتها في كتابة المقاالت العمودية، بالخص
.وأوجه االتفاق واالختالف بينهما

 

 

 

 

 

                                                           
 (.17قطب، مستقبل الصحافة الحزبية في مصر، )ص  (1)
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 :تمهيد

أهم الدراسات السابقة، : يتناول هذا الفصل اإلجراءات المنهجية للدراسة والتي تتمثل في 
لة الدراسة، أهمية الدراسة، أهداف الدراسة، تساؤالت الدراسة، اإلطار النظري للدراسة، نوع مشك

 وحدات التحليل والقياسمادة الدراسة، الدراسة ومناهجها وأدواتها، مجتمع الدراسة وعينتها، 
 .تقسيم الدراسةو المفاهيم األساسية للدراسة،  ق والثبات،، إجراءات الصدوالعد
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 :هم الدراسات السابقةأ: أولا 

أجرى الباحث مسحًا استطالعيًا ألهم الدراسات العلمية ذات الصلة المباشرة وغير 
 محوريندراسة، تم تقسيمها إلى  27المباشرة بموضوع المقال العمودي، حيث وقع اختياره على 

 :اآلتيعلى النحو 
 

 :بالفنون الصحفيةالدراسات المتعلقة : المحور األول

 :(1)(2017) سعدة أبودراسة  (1

راسة إلى التعر ف واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية على  هدفت هذه الد  
اليومية، للوقوف على مدى تطبيقها لألسس النظرية، واألساليب العلمية في إعداده، وتنفيذه، 

ير التي الحديث الصحفي، والمعاي نوكتابته، إضافة إلى التعرف على السمات العامة لمحرري ف
تؤثر في اختيارهم للموضوع، وشخصية الحديث الصحفي ومدى إفادتهم من أدوات وتكنولوجيا 

 االتصال والمعوقات التي تعوق عملهم ومقترحاتهم لتطويره.

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
حليل المضمون وأسلوب مسح أساليب الممارسة الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب ت

اإلعالمية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما 
 أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وصحيفة االستقصاء.

فلسطين(،  وتمثلت عينة الدراسة التحليلية الصحف الفلسطينية )القدس، الحياة الجديدة،
م، وتم اختيار 2016يونيو  31م وحتى 2015يوليو  1وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين 

( حديثًا 134أعداد الصحف عن طريق العينة العشوائية المنتظمة، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)
طريق صحفيًا، أما عينة القائم باالتصال فتمثلت بمحرري األحاديث الصحفية، وتم اختيارهم عن 

( محررًا، واعتمدت الباحثة على نظريتي ترتيب األولويات 43العينة المتاحة، حيث بلغ عددهم )
راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:"األجندة"، والقائم باالتصال،   وخلصت الد  

                                                           
 ية اليومية: دراسة وصفية.أبو سعدة، واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطين  (1)
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حظيت الموضوعات السياسية لألحاديث الصحفية في صحف الدراسة على المرتبة . أ
 تالها الرياضية، ثم االقتصادية.%(، 41األولى، بنسبة )

%(، فيما 58.2جاءت األحاديث الصحفية "بدون خاتمة" في المرتبة األولى، بنسبة ). ب
 %(.41.8حصلت األحاديث الصحفية "مع خاتمة" في المرتبة الثانية، بنسبة )

أبرز المعوقات التي يتعرض لها محرري الحديث الصحفي هو عدم تعاون بعض  كانت. ت
ثم عدم رغبة بعضهم في إجراء ، ناسبة لتحديد موعد اللقاء وإجرائهالشخصيات الم

 حديث صحفي خوفًا من تبعات ذلك.
 

 :(1)(2016)سنونو دراسة  (2

راسة إلى التعر ف المواقع اإللكترونية  واقع الصحافة االستقصائية فيعلى  هدفت هذه الد  
إللكترونية للتحقيقات ، والتعرف على مدى استخدام الصحفيين في المواقع االفلسطينية

االستقصائية، والعوامل المؤثرة في استخدامهم لها، والمعيقات التي تواجههم، وسبل النهوض 
 .بها

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
لممارسة الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون وأسلوب مسح أساليب ا

اإلعالمية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما 
 أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وصحيفة االستقصاء، والمقابلة المقننة.

ًا، وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بالمواقع اإللكترونية الفلسطينية )وطن لألنباء، وفا، مع
مارس  28م وحتى 2011سبتمبر  14صفا، سما(، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين 

م، وتم اختيار التحقيقات االستقصائية عن طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت 2016
( تحقيقًا استقصائيًا، أما عينة صحيفة االستقصاء فتمثلت بالصحفيين الذين 57مادة الدراسة بـ)

ات استقصائية في المواقع اإللكترونية الفلسطينية، وتم اختيارهم عن طريق العينة أنتجوا تحقيق
( صحفيًا وصحفية، فيما جرت المقابلة مع خمسة مسئولين في 25المتاحة، حيث بلغ عددهم )

                                                           
 سنونو، واقع الصحافة االستقصائية في المواقع اإللكترونية الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة.  (1)
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مواقع الدراسة، واعتمد الباحث على نظريتي ترتيب األولويات "األجندة"، والقائم باالتصال، 
راسة  إلى عدد من النتائج، من أبرزها: وخلصت الد  

جاءت التهديدات الصحية في مقدمة القضايا التي تناولتها التحقيقات االستقصائية . أ
 %(.17.5)أداء الحكومة بنسبة  التقصير في، تالها %(28.1) بنسبة 

جاء المنشأ الجغرافي المحلي للتحقيقات االستقصائية في المرتبة األولى بنسبة . ب
 %(.22.8)لمنشأ الجغرافي الوطني بنسبة ، تاله ا%(77.2)

احتلت صعوبة الحصول على المعلومات والوثائق مقدمة معيقات الصحافة . ت
، وجاء مطلب توفير بيئة حاضنة إلنتاج تحقيقات %(10.3)االستقصائية بنسبة 

استقصائية من خالل تبني وسائل اإلعالم لسياسات تشجيعية في المرتبة األولى بنسبة 
(15.7.)% 



 :(1)(2016)السويركي دراسة  (3

راسة إلى التعر ف واقع تطبيق القصة الخبرية في الصحافة  على هدفت هذه الد  
الفلسطينية، والتعرف على ُسبل تطور فن القصة الخبرية، ومعوقات ممارستها، من وجهة نظر 

 .الصحفيين الممارسين لهذا الفن الصحفي

هما: منهج  منهجانالتي اسُتخدم فيها وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، 
الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون وأسلوب مسح أساليب الممارسة 
اإلعالمية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما 

 عمقة.أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، والمقابلة الم

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بـ )صحيفة القدس، صحيفة الرسالة، مجلة السعادة(، 
م، وتم اختيار 2013ديسمبر  31م وحتى 2013يناير  1وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين 

( قصة خبرية، أما 413القصة الخبرية عن طريق العينة العمدية، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)
راسة الميدانية فتمثلت بُكتاب القصة الخبرية في عينة الدراسة، وتم اختيار الُكتاب عن عينة الد

                                                           
 السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية: دراسة وصفية.  (1)
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راسة إلى عدد من ، اً ( كاتب17طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث بلغ عددهم ) وخلصت الد  
 النتائج، من أبرزها:

على المرتبة األولى من بين الموضوعات تناولتها  حازت الموضوعات االجتماعية. أ
بنسبة السياسية تالها الموضوعات ، %(46.5)بنسبة  ة الخبرية في عينة الدراسةالقص

(37.)% 
من القصص الخبرية في الصحف الفلسطينية في  %(75.8)أظهرت النتائج بأن . ب

 .من القصص الخبرية في الصفحات المتأخرة %(24.2)الصفحات المتقدمة، بينما 
صة الخبرية على اهتمام مؤسساتهم من الصحفيين الممارسين لفن الق %(64.7) أكد. ت

 .بنشر القصة الخبرية، على الرغم من تأجيل نشرها أحياناً 


 :Ihediwa (2015)(1)دراسة  (4

راسة إلى التعرف على مستوى الصحافة االستقصائية في صحيفتي  هدفت هذه الد  
(News Starait times( وصحيفة )Star )لك من باللغة اإلنجليزية بماليزيا، وذ الصادرتين

خالل معرفة حجم اهتمام الصحيفتين بالتحقيقات االستقصائية ونوعها والتقنيات المستخدمة في 
 جمع المادة وكتابتها.

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
قات المتبادلة الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العال

 من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

(، News Starait times  ،Starوتمثلت عينة الدراسة التحليلية في صحيفتي )
م، وتم اختيار 2005سبتمبر  30م وحتى 2004أكتوبر  1وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين 

( 17، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)عن طريق أسلوب الحصر الشامليقات االستقصائية التحق
ترتيب األولويات "األجندة"، هي  ثالث نظرياتواعتمد الباحث على تحقيقًا استقصائيًا، 

راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:والحرية الصحفية،  والمسؤولية االجتماعية،  وخلصت الد  

                                                           
(1) Ihediwa, Journalism in Malaysia. 
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أن صحيفة نيوز ستارت تايم تهتم بنشر التحقيقات االستقصائية أكثر أوضحت الدراسة . أ
 تحقيقات. (7)تحقيقات، فيما نشرت الثانية  (10)من صحيفة ستار، إذ نشرت 

بينت الدراسة أن التحقيقات االستقصائية تستغرق فترة طويلة في اإلعداد ويعد هذا سبب . ب
 رئيسي في قلة عددها في صحف الدراسة.

يقات االستقصائية على القضايا ذات األهمية المجتمعية مثل الصحة تركزت التحق. ت
 وتدهور البيئة والنقل.

 

 :(1)(2015)الشرافي  دراسة (5

راسة إلى التعر ف االستقصائية في الصحف واقع الصحافة  على هدفت هذه الد  
 ، وذلك من خالل رصد وتحليل واقعها، والتعرف على االشكاليات التي تواجهالفلسطينية

 .الصحفيين االستقصائيين في عملهم، وسبل نهوضها وتطورها

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون وأسلوب مسح أساليب الممارسة 

ل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية اإلعالمية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة من خال
وأسلوب الدراسات االرتباطية، أما أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وصحيفة 

 االستقصاء، والمقابلة المقننة.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بالصحف الفلسطينية )الحياة الجديدة، فلسطين، 
م، وتم 2014يونيو  30م وحتى 2013يناير  1بين  الرسالة(، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما

اختيار التحقيقات االستقصائية عن طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة 
حفيين االستقصائيين ( تحقيقًا استقصائيًا، أما عينة الدراسة الميدانية فتمثلت بجميع الص30بـ)

نة الدراسة، وتم اختيارهم عن طريق العينة هم في التحقيقات االستقصائية عيالواردة أسماؤ 
( صحفيًا وصحفية، واعتمد الباحث على نظريتي ترتيب 13المتاحة، حيث بلغ عددهم )

                                                           
 اقع الصحافة االستقصائية في الصحف الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة.الشرافي، و   (1)
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راسة إلى عدد من النتائج، األولويات "األجندة"، والقائم باالتصال "حارس البوابة"،  وخلصت الد  
 من أبرزها:

تالها  ،%(22.9) بنسبة رتبة األولىفي الم بالموضوعات االقتصادية جاء االهتمام. أ
 .هكاًل على حد %(18.9)الموضوعات الصحية والقانونية بنسبة 

احتلت اللغة الفصحى البسيطة المرتبة األولى من بين فئات اللغة المستخدمة بنسبة . ب
 %(.6.7) تالها اللغة المختلطة بنسبة%( 93.3)

موضوعات التي يتناولها أظهرت النتائج أن إدارة الصحيفة تتدخل في تحديد ال. ت
الصحفيين، وأن هناك مجموعة من الخطوط الحمراء ال تقبل الصحيفة بعمل تحقيقات 

 .استقصائية حولها
 

 :(1)(2015)الدلو  دراسة (6

راسة إلى التعر ف دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد،  على هدفت هذه الد  
غوطات التي تواجه الصحفيين العاملين في والتعرف على أبرز الضبالصحافة الفلسطينية، 

 ميدان التحقيقات الصحفية التي تعنى بقضايا الفساد، واقتراحاتهم لتطوير هذا المجال.

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
أساليب الممارسة الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون وأسلوب مسح 

اإلعالمية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما 
 أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، وصحيفة االستقصاء.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بـ )صحيفة الحياة الجديدة، صحيفة فلسطين، صحيفة 
 31م وحتى 2012يناير  1ادة(، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين الرسالة، مجلة السع

م، وتم اختيار التحقيقات الصحفية المتعلقة بقضايا الفساد عن طريق أسلوب 2014ديسمبر 
( تحقيقًا، أما عينة الدراسة الميدانية فتمثلت 237الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)

حقيقات الصحفية في كل من غزة والضفة في صحف الدراسة، وتم الت الذين يكتبون بالصحفيين 

                                                           
 الدلو، دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة الفلسطينية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة.  (1)
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( صحفيًا، واعتمد الباحث 37اختيارهم عن طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث بلغ عددهم )
راسة إلى عدد من على نظريتي ترتيب األولويات "األجندة"، وحارس البوابة،  وخلصت الد  

 النتائج، من أبرزها:
ري في المرتبة األولى من القضايا التي توليها صحف الدراسة جاءت قضايا الفساد اإلدا. أ

االهتمام، تالها قضايا الفساد االجتماعي، ثم قضايا الفساد المالي، ومن ثم قضايا 
 .الفساد السياسي

الصحف على استخدام العناصر الجمالية واإلبرازية وتضمين الصور المتنوعة حرصت . ب
استخدام األرضيات، وعناصر إبراز  في ثنايا التحقيق الصحفي، وحرصت على

 .الحروف
تعرض الصحفيين لجملة من الضغوط االجتماعية والمهنية والمالية التي تدفع بالقائمين . ت

 .على المؤسسات اإلعالمية المساعدة في عالجها


 :(1)(2013)جوني  دراسة (7

راسة إلى التعر ف ائده، مفهوم فن التقرير الصحفي، وسماته وفو  على هدفت هذه الد  
ومعرفة األسباب التي أدت إلى كتابة التقرير مشابهًا للفنون الصحفية األخرى واثبات أنه فن 

 .ف كل االختالف عن الفنون األخرى مستقل بذاته وأنه يختل

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 مون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.من خالل استخدام أسلوب تحليل المض

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بـصحيفة المشرق العراقية وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
م، وتم اختيار التقارير الصحفية المنشورة في 2013فبراير  1م وحتى 2013يناير  1بين 

( 228شامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)صحيفة المشرق العراقية عن طريق أسلوب الحصر ال
راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:تقريرًا صحفيًا،   وخلصت الد  

                                                           
 جوني، سمات التقرير الصحفي في الصحافة العراقية: دراسة تحليلية.  (1)
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، تالها %(30.7)في المرتبة األولى من بين التقارير بنسبة  التقارير السياسيةجاءت . أ
 %(.13.1)، ثم التقارير االقتصادية بنسبة %(26.3)التقارير الرياضية بنسبة 

نها حصلت على أفقد كان لها نصيب قليل جدًا حيث هتمام بالتقارير االجتماعية قلة اال. ب
 .الرغم من أهميتها بالنسبة للقراءعلى  %(3.9)بنسبة  المرتبة األخيرة

تبين أن التقرير الصحفي غالبًا ما ُكتب بطريقة التحقيق الصحفي، وهذا يدل على عدم . ت
 .مهنية بعض ُكتاب التقرير الصحفي



 :Sullivan (2013)(1)دراسة  (8

راسة إلى التعرف على واقع  في الواليات المتحدة  الصحافة االستقصائيةهدفت هذه الد  
عبر الزمن، والتطرق إلى بعض المواضيع ذات الصلة، مثل التمويل  ااألمريكية، ومدى تطوره

، الصحافة االستقصائيةالمالي الحكومي والخاص، والظروف المحيطة التي تعوق نجاح 
، وسالمة الصحفيين بالصحافة االستقصائيةالتعرف على المعايير واألخالقيات المتعلقة و 

 والتهديدات التي تواجههم.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
المقابلة  من خالل استخدام أسلوب مسح أساليب الممارسة اإلعالمية، أما أداة الدراسة فهي

 البريد اإللكتروني.المقابلة بالتليفونية و 

وتمثلت عينة الدراسة بصحفيين استقصائيين ومتخصصين في تطوير وسائل اإلعالم 
ومسؤولي المنظمات غير الحكومية والمانحين، وتم اختيارهم عن طريق أسلوب الحصر الشامل، 

راسة إلى عدد من النتا(، 30حيث بلغ عددهم )  ئج، من أبرزها:وخلصت الد  

ال يوجد تمويل مالي كافي لتطوير الصحافة االستقصائية في أمريكا، فالناس هناك ال . أ
 يهتمون كثيرًا بالشؤون الدولية، ولكنهم يحترمون الصحافة.

                                                           
(1) Sullivan, Investigative Reporting in Emerging Democracies: Models, Challenges, and 
lessons Learned. 
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ال يوجد تدريب عملي كاٍف للصحفيين االستقصائيين، ويجب اخضاعهم أكثر لبرامج . ب
 تدريبية.

ا برامج لحماية الصحفيين من عناصر الجريمة المنظمة القليل من مراكز التحقيق لديه. ت
 التي قد تالحقهم.



 :(1)(2012)دراسة تربان  (9

راسة إلى التعر ف فن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية  على هدفت هذه الد  
اإلخبارية الفلسطينية، وذلك من خالل الكشف عن أسس كتابته، ومدى مطابقتها لألسس الفنية 

 .ية، وكذلك التعرف على مدى استفادتها من إمكانيات النشر اإللكترونيوالعلم

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة 

 لمنهجية، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.من خالل استخدام أسلوب المقارنة ا

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بالمواقع اإلخبارية اإللكترونية الفلسطينية )معًا، فلسطين 
ديسمبر  31م وحتى 2011يونيو  1برس، فلسطين اليوم(، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين 

باستخدام العينة العشوائية المنتظمة عن طريق األسلوب  م، وتم اختيار التقارير الصحفية2011
راسة إلى عدد ( تقريرًا صحفيًا، 131، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)الصناعي المركب وخلصت الد  

 من النتائج، من أبرزها:

بنسبة التقارير الصحفية السياسية في المرتبة األولى من حيث االهتمام  تصدرت. أ
، تالها القضايا والمواضيع األخرى بنسب ارير المنشورةمن مجموع التق، %(37.4)

 .متفاوتة
هتمام مواقع الدراسة التقارير ذات التغطية المحلية جاءت في المرتبة األولى ال جاءت. ب

 %(.11.6)تالها القضايا العربية بنسبة  ،%(74)بنسبة 

                                                           
 تربان، فن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية.  (1)



14 
 

ية، رغم دورها ولم تستخدم العناصر الجرافيك على العناصر التيبوغرافية المواقع اقتصرت. ت
، حيث جاءت اإلطارات البارز في تدعيم الموضوع، وإضفاء العمق المعرفي عليه

 .%(25.7)تالها الصور بنسبة %( 34.6)والخطوط في المرتبة األولى بنسبة 


 :(1)(2008)يوسف دراسة  (10

راسة إلى التعر ف مدى اهتمام صحيفة األهرام المصرية بمناقشة  على هدفت هذه الد  
مختلف أنواع القضايا التي تشغل المجتمع المصري ومعرفة األساليب الفنية التي تقدم بها وطرح 

التحقيقات الصحفية في هذه الصحيفة، والتعرف على كيفية تعامل الصحافة المصرية مع فن 
التحقيق ومدى مناقشتها لقضايا المجتمع وهموم القارئ ومدى استيفاء التحقيقات المنشورة 

 .س العلميةللشروط واألس

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بصحيفة األهرام المصرية، وكانت عينة الدراسة الزمنية 
، وتم اختيار التحقيقات الصحفية عن طريق م2008 مارس 31وحتى  م2008 يناير 1ين ما ب

راسة ( تحقيقًا صحفيًا، 273أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ) وخلصت الد  
 إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

ا قضايا تاله%( 26)جاء االهتمام بالقضايا االقتصادية في مقدمة الموضوعات بنسبة . أ
 .ثم القضايا األخرى بنسب متفاوتة%( 20)الصحة بنسبة 

المصادر البشرية األساس في مادة التحقيق الصحفي في صحيفة العينة واتضح كانت . ب
القصور في استخدام المصادر المكتبية على اختالفها وعدم استغالل المعلومات 

 .المنشورة على النت إال ما ندر

                                                           
 يوسف، تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة األهرام المصرية.  (1)
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في تناول جوانب بالمعالجة الجادة ولتها صحيفة الدراسة التي تنااتسمت التحقيقات . ت
اعتمدت على المقابلة كوسيلة أساسية لجمع مادة التحقيق ومن التحقيق المختلفة، كما 

 .ثم المالحظة الشخصية للمحرر


 :ةالصحفي تالدراسات المتعلقة بالمقال: المحور الثاني

 :(1)(2017)الرنتيسي دراسة  (11

راسة  واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية  على إلى التعر فهدفت هذه الد  
 ، والتعرف على أبرز االشكاليات التي تواجه المقال التحليلي وسبل تطويره والنهوض به.اليومية

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
وب تحليل المضمون وأسلوب مسح أساليب الممارسة الدراسات المسحية من خالل استخدام أسل

اإلعالمية، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما 
 أدوات الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون، والمقابلة المعمقة.

، فلسطين، القدس، األيام)وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بالصحف الفلسطينية اليومية 
م، وتم 2016ديسمبر  31م وحتى 2016مارس  1، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين (الحياة

، حيث تمثلت مادة الدراسة المنتظمة اختيار المقاالت التحليلية عن طريق العينة العشوائية
االت التحليلية في ( مقااًل تحليليًا، أما عينة الدراسة الميدانية فتمثلت بجميع ُكتاب المق868بـ)

( كاتبًا فلسطينيًا، واعتمد الباحث على نظريتي ترتيب 16صحف الدراسة، حيث بلغ عددهم )
راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:األولويات "األجندة"، والقائم باالتصال،   وخلصت الد  

سة بنسبة جاءت القضايا السياسية للمقاالت التحليلية في المرتبة األولى في صحف الدرا. أ
جاء التزام المقال التحليلي بقالب ، و %(9.2)تلتها القضايا العسكرية بنسبة  ،%(73.8)

 .%(90.8)الهرم المعتدل في المرتبة األولى في صحف الدراسة بنسبة 

                                                           
 ي، واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليومية: دراسة تحليلية وميدانية مقارنة.الرنتيس  (1)
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جاء موقع نشر المقاالت التحليلية على الصفحات الداخلية في الصحف الفلسطينية . ب
، %(49.1) ، تاله صفحتا الوسط بنسبة%(50.9)اليومية في المرتبة األولى بنسبة 
 .مقال تحليليفيما خلت الصفحة األولى من أي 

صعوبة الحصول على المعلومات في مقدمة اإلشكاليات التي تواجه المقاالت  تجاء. ت
 التحليلية.

 

 :(1)(2017)اليازوري دراسة  (12

راسة إلى التعر ف اإلخبارية  فن المقال الصحفي في المواقع على هدفت هذه الد  
، وتحليل مضمونه للتعرف على أنواعه مدى اهتمام المواقع به من خالل معرفةالفلسطينية، 

وكت ابه، وعناصر إبرازه، ومدى استفادته من  وموضوعاته،وخصائصه، وبنائه الفني، ولغته، 
 .أدوات التفاعلية والنشر اإللكتروني التي تتيحها شبكة اإلنترنت

هما: منهج  منهجانى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها وتنتمي هذه الدراسة إل
الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة 

 من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

، معاً ، المركز الفلسطيني لإلعالم)مواقع الفلسطينية وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بال
ابريل  20م وحتى 2017مارس  20، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين (وفا، فلسطين اليوم

م، وتم اختيار المقاالت الصحفية عن طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة 2017
وخلصت لى نظرية ترتيب األولويات "األجندة"، ( مقااًل صحفيًا، واعتمد الباحث ع193الدراسة بـ)

راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:  الد  

جاء المقال التحليلي في مقدمة أنواع المقاالت الصحفية في المواقع اإلخبارية الفلسطينية . أ
، فيما غابت المقاالت %(5.6)بفارق المقال االفتتاحي بنسبة  ، تاله%(90.2)بنسبة 

 .ودية واليومياتالنقدية والعم

                                                           
 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية: دراسة تحليلية مقارنة.  (1)
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جاءت القضايا السياسية للمقاالت الصحفية في المرتبة األولى في مواقع الدراسة بنسبة . ب
جاء التزام المقال الصحفي ، و %(12.3)، تلتها القضايا االقتصادية بنسبة %(61.1)

، تاله اللغة %(95.9)باللغة الصحفية في المرتبة األولى في مواقع الدراسة بنسبة 
 %(.0.5)، ثم اللغة العامية بنسبة %(3.6)سبة الفصحى بن

واأللوان في مقدمة عناصر اإلبراز وبشكل متساٍو، حيث  الرئيسةجاءت العناوين . ت
، تالها الصور بنسبة %(32)حظيت على المرتبة األولى في مواقع الدراسة بنسبة 

(31.)% 
 

 :Omondi (2016)(1)دراسة  (13

راسة إلى تقييم الخطابات المختلفة الفتتاحيات الصحف الكينية  هدفت هذه الد  
اإللكترونية، وربطها باحتمالية التسبب أو تجنب الصراعات العرقية في البالد، وتقوم الدراسة 
على فرضية مفادها أن الخطاب اإلعالمي في الصحف الكينية اإللكترونية يتضمن سجاالت قد 

 .تقود لصراعات عرقية في كينيا

لبحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج تحليل الخطاب من وتنتمي هذه الدراسة إلى ا
خالل تحليل كلمات عاطفية مرتبطة بجماعات عرقية معينة مع مناقشة القضايا التي تؤثر على 

 التعايش العرقي في كينيا.

، Standard newspaperوتمثلت عينة الدراسة بالمقاالت االفتتاحية لثالث صحف )
newspaper Star ،Daily Nation newspaper1زمنية ما بين (، وكانت عينة الدراسة ال 

عن المتعلقة بالعنف م، وتم اختيار المقاالت االفتتاحية 2010ديسمبر  31م وحتى 2007يناير 
وخلصت ( مقااًل افتتاحيًا، 20الدراسة بـ) طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة

راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزه  ا:الد  

                                                           
(1) Omondi, Media Discourse and Ethnic Conflicts: a critical discourse analysis of online 
newspaper editorials in Kenya. 
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( مقاالت تدفع 6( مقااًل نحو مكافحة الصراعات العرقية، بينما كانت )14اتجهت لغة ). أ
 باتجاه تصعيد الصراعات.

تباين توجهات الصحف الثالث ما بين اإليجاب والسلب تجاه قضية الصراع العرقي، . ب
تميل نحو إذكاء الصراعات  "Daily Nation newspaper"حيث كانت صحيفة 

فاتسم خطابها  "Standard newspaper"جابي، أما صحيفة العرقية بشكل إي
فاتخذت منهجًا سلبيًا في محاربة القضايا  "newspaper Star"بالمحايدة، أما صحيفة 

 التي تزيد من وتيرة الصراعات العرقية.
تجنب الصراع وتعزيز السالم  في هاماً  دوراً  يؤديأكدت الدراسة أن الخطاب اإلعالمي . ت

 اعات وتصعيدها.أو في بدء الصر 


 :Sorokina (2015)(1)دراسة  (14

راسة إلى المقارنة بين تعاطي مقاالت الرأي في صحف النخبة األمريكية  هدفت هذه الد  
حول قضية تسريبات العميل ادوارد سنودن عن برامج التجسس التابعة لوكالة األمن القومي 

 .األمريكية

اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي
 .من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون 

 The New York Times ،The Wallوتمثلت عينة الدراسة التحليلية في صحيفتي )
Street Journal يناير  17 م وحتى2013يونيو  5(، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين

، حيث تمثلت مادة عن طريق أسلوب الحصر الشاملم، وتم اختيار مقاالت الرأي 2014
راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:( مقااًل، 329الدراسة بـ)  وخلصت الد  

                                                           
(1) Sorokina, Indexing the White House Statements Regarding Snowden and NSA: A 
Content Analysis of U.S. Elite Newspapers, Opinion Pieces. 
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االفتتاحيات والمقاالت منهجًا ناقدًا ضمن األطر التي تروج لها الحكومة في تبنت . أ
رغم أنَّ بعض مكونات أطر الحكومة ُقدمت بشكل إيجابي تصويرها لتسريبات سنودن، و 

 في مواضيع الرأي إال أنها في الغالب كانت موضوع طعن وشك.
األطر المستخدمة من صحيفتي الدراسة أكثر عمقًا من أطر اآلراء التي يروج لها البيت . ب

 األبيض.
ما تم الترويج أطر موضوعات الرأي المؤيدة وغير المؤيدة تباينت في مستوى العمق عند. ت

 لها من قبل البيت األبيض.
 

 :(1)(2014)القدومي دراسة  (15

راسة إلى التعر ف ما تطرحه الصحف اإلسرائيلية من آراء ومواقف  على هدفت هذه الد  
، وذلك من خالل عينة من المقاالت العبرية المترجمة للعربية في 2011إزاء قضايا مختلفة لعام 

 .األردنيةصحيفة الغد 

ي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية وتنتم
 من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بصحيفة الغد األردنية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
م، وتم اختيار المقاالت العبرية المترجمة للعربية 2011ديسمبر  31حتى م و 2011يناير  1بين 

( مقااًل، واعتمدت 291عن طريق العينة العشوائية المنتظمة، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)
راسة إلى عدد من الباحثة على نظريتي ترتيب األولويات "األجندة"، وحارس البوابة،  وخلصت الد  

 النتائج، من أبرزها:

الصحافة اإلسرائيلية بالشأن الفلسطيني في مواضيع عديدة،  أظهرت النتائج اهتمام. أ
 .وتباينت في وجهات النظر بما يتعلق بأحداث الربيع العربي

الصحافة اإلسرائيلية بشكل ملحوظ بمجمل القضايا التي تخص الشأن الداخلي  اهتمت. ب
 .اإلسرائيلي، واهتمت بالعالقات األمريكية اإلسرائيلية

                                                           
 : دراسة تحليلية.2011القدومي، المقاالت المترجمة عن الصحف اإلسرائيلية في صحيفة الغد األردنية لعام   (1)
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اتجه غالبية الكتاب في الصحف اإلسرائيلية إلى اإلجماع على الحفاظ على مدينة . ت
%( 75)القدس موحدة وتحت اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية، حيث جاءت النتيجة بنسبة 

، بينما كان نسبة التأييد للتقسيم القدس والتخلي عن القدس الشرقية معارضة لتقسيم
(25.)% 

 

 :(1)(2012)محسن دراسة  (16

راسة إلى   إبداعي   نص  ، كونه تناول فلسفة اإلبداع في العمود الصحفيهدفت هذه الد  
وجمال التعبير، وعمق المعالجة، وثراء المفردة، وتجدد متجدد بما فيه من سمو الفكرة، 

 .األسلوب، والقدرة على االختزال، وتفاعل الحرفية مع األصالة واالبتكار

المكتوب حول العمود الصحفي، وقدمت إطارًا  واعتمدت الدراسة على مسح اإلرث 
 .معرفيًا شاماًل حوله، ولم يوضح الباحث، المنهج الذي اتبعه وال طريقة جمع المعلومات

راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:  وخلصت الد  

 .فاعليةو الفنون الصحفية واألكثر شعبية أبرز واحدًا من  يمثل المقال العمودي. أ
بالذاتية التي يضفيها الكاتب و  ،بتجدد أفكاره وتنوع موضوعاتهلعمودي المقال ا يمتاز. ب

 .وبعالقة حميمة مع القراء مقالهعلى 
وتقديم  التحليل والتفسيرمعرفية وتحليلية وموقفية تقوم على  اً مهام المقال العمودييؤدي . ت

 .واألحداث والقضايااألحكام والتنبؤات بصدد التطورات والموضوعات 
 

 :(2)(2011)ر خضيدراسة  (17

راسة إلى التعر ف المضامين واألفكار التي تناولها العمود الصحفي  على هدفت هذه الد  
للقضايا المعاشة في العراق، والتعرف على النهج العام  جريدة المدى العراقيةوكيفية معالجة 

 .للجريدة في ضوء الموضوعات التي تضمنتها أعمدة الرأي

                                                           
 محسن، فلسفة اإلبداع في العمود الصحفي.  (1)

 خضير، مضامين العمود الصحفي في جريدة المدى: دراسة تحليلية.  (2)



21 
 

بحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية وتنتمي هذه الدراسة إلى ال
 من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بجريدة المدى العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
وتم اختيار األعمدة الصحفية عن طريق  م،2010ابريل  30م وحتى 2010ابريل  1بين 

راسة ( عمودًا صحفيًا، 134أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ) وخلصت الد  
 إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

، تالها %(30.1)جاء االهتمام بالموضوعات السياسية في المرتبة األولى بنسبة . أ
نالك تشابهًا في السرد بين الكتاب في أغلب ه، و%(28.8)لموضوعات األمنية بنسبة ا

 .األعمدة الصحفية، وغياب الكتاب المتخصصين في هذا المجال
استطاعت الصحيفة تغطية القضايا المختلفة التي تمس المجتمع العراقي واتسمت . ب

بالحيادية والموضوعية في التعرض لهذه األزمات والقضايا بكل جرأة ومسؤولية أخالقية 
 .ومهنية

على الصفحة الثالثة في  دائم  ( أفقي)، يكتب بشكل اً ثابت اً صحفي اً عمودهناك ين أن تب. ت
جديد  وهو أسلوب... بقلم عامر القيسي( كتابة على الحيطان)الجريدة، تحت عنوان 
 .لكتابة العمود الصحفي

 

 :(1)(2011)كاظم  دراسة (18

راسة إلى التعر ف احية في مجلتي نرجس اتجاهات المقاالت االفتت على هدفت هذه الد  
براز القضايا والموضوعات التي تسعى الصحافة النسوية إلى معالجتها، وكذلك إونون النسوية، و 

الكشف عن أوجه التشابه واالختالف بين مجلتي الدراسة، والتعرف على المجالت والجرائد 
كية بسط األمري القوات المسلحة، وهو تاريخ إعالن 9/4/2003الموجهة الى المرأة الصادرة بعد 

 .العراقية يسيطرتها على كافة األراض

                                                           
: دراسة تحليلية للمدة من تموز 9/4/2003كاظم، اتجاهات المقال االفتتاحي في مجلتي نرجس ونون النسوية بعد   (1)

 .2009إلى تموز  2008



22 
 

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

، وكانت عينة الدراسة سويةالن مجلتي نرجس ونون وتمثلت عينة الدراسة التحليلية ب
م، وتم اختيار المقاالت االفتتاحية في 2009يوليو  31م وحتى 2008يوليو  1الزمنية ما بين 

راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:جميع أعداد مجلتي نرجس ونون النسوية،   وخلصت الد  

عها، ومشاركتها ، والنهوض بأوضاتأييدهما لتحرر المرأة  تشابهت مجلتا الدراسة في. أ
 .الكاملة في جميع ميادين الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية

المحلية الكبيرة التي عانى منها المجتمع العراقي  بالقضايااالهتمام  أولت مجلتا الدراسة. ب
المرأة بشكل قضايا مجلة نرجس على في  المرأة، وركز المقال االفتتاحيككل ومنه 
ألنتناول قضايا المجتمع ككل بما فيها المرأة لة نون على مجركز في  خاص بينما

 .ال عبر النهوض بالمجتمع ككلإالنهوض بالمرأة ال يتم 
في  عليهمايعد مأخذًا  ، وهذاالجانب الديني أغفل المقال االفتتاحي في مجلتي الدراسة. ت

 .تمع يعد مجتمعًا متدينًا عموماً مج


 :(1)(2010)الدليمي  دراسة (19

راسة إلى التعر فهدفت هذه ا –اتجاهات األعمدة الصحفية في صحافة األنبار  على لد  
، من خالل الوقوف على أهمية المضامين واألفكار التي يعكسها العمود -ممثلة بجريدة الجزيرة

الصحفي في الجريدة، وتسلسل تلك األهمية، وتحديد أبرز الموضوعات التي ركز عليها ُكتاب 
 .العمود في الجريدة

نتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية وت
 من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بصحيفة الجزيرة العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
م، وتم اختيار األعمدة الصحفية عن طريق أسلوب 2004يناير  5م وحتى 2003يونيو  2بين 

                                                           
 الدليمي، اتجاهات العمود الصحفي في صحافة األنبار: دراسة تحليلية.  (1)
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( عمودًا، واعتمدت الباحثة على نظريتي ترتيب 46الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)
راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:األولويات "األجندة"، وحارس البوابة،   وخلصت الد  

ات كافة، إذ حظيت بنسب متقاربة من االهتمام ولم تقتصر الصحيفة بالموضوع تاهتم. أ
 .على شأن دون آخر، وإن جميع األعمدة كانت تحمل اسم كاتبها بشكل صريح

ارئ ال عدم وجود مكان ثابت للعمود في الصحيفة، فالمكان ينبغي أن ال يتغير ألن الق. ب
نًا تظهر أربعة أعمدة وقلة انتظام األعمدة الصحفية، فأحيا بد أن يعثر عليه دون عناء،

 .في العدد وأحيانًا أخرى ال يظهر أي عمود
وكثرة استخدام المصطلحات ال كتابة العمود، غياب الكتاب المتخصصين في مج. ت

 .الغربية واللغة العامية المبتذلة


 :(1)(2010)العزاوي  دراسة (20

راسة إلى التعر ف لصباح موضوعات العمود الصحفي في صحيفة ا على هدفت هذه الد  
 .وأحجامها، والتعرف على صحيفة الصباح واهتمامها بالعمود الصحفي

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

بصحيفة الصباح العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية  وتمثلت عينة الدراسة التحليلية
م، وتم اختيار األعمدة الصحفية عن 2008ديسمبر  31م وحتى 2008ديسمبر  1ما بين 

راسة إلى ( عمودًا، 98طريق أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ) وخلصت الد  
 عدد من النتائج، من أبرزها:

من عمود  فن العمود الصحفي، إذ ال يخلو عدد من أعدادهاجريدة الصباح ب اهتمت. أ
احتل العمود المتوسط المرتبة األولى من حيث الحجم صحفي أسوًة ببقية الصحف، و 

 .يليه العمود القصير وأخيرًا العمود المطول

                                                           
 .العزاوي، موضوعات العمود الصحفي في جريدة الصباح: دراسة تحليلية  (1)
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بنسبة  الموضوعاتالمرتبة األولى من بين  في الموضوعات السياسيةب جاء االهتمام. ب
، ثم %(25)بنسبة الخدمات بالمرتبة الثانية  موضوعاتت ، فيما جاء%(27)

 %(.18)بنسبة االقتصادية الموضوعات 
تعدد أنواع األعمدة الصحفية ما بين العمود الثابت واألسبوعي ونصف الشهري وتعدد . ت

 .كتابها، وجلهم من الذكور ولم يكن للمرأة دور في كتابة العمود الصحفي


 : (1)(2010)المقدادي  دراسة (21

راسة إلى  أنماط الكتابة الصحفية الجديدة التي ركزت على  على التعر فهدفت هذه الد  
 قواعد كتابة المقاالت الصحفية بأنواعها، ومدى االلتزام بخصائصها.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 ن، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمو 

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بصحيفة الزمان العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
م، وتم اختيار المقاالت الصحفية عن طريق أسلوب 2010مايو  9م وحتى 2010مايو  1بين 

راسة إلى عدد من اًل صحفيًا، ( مقا75الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ) وخلصت الد  
 النتائج، من أبرزها:

، في حين %(47.3)جاء االهتمام بالموضوعات السياسية في المرتبة األولى بنسبة . أ
 %(.14.4)جاءت الموضوعات االجتماعية في المرتبة الثانية بنسبة 

نسبة الثبات  عدم وجود مكان ثابت لمقاالت الدراسة، فهي في حالة متنقلة، حيث بلغت. ب
 .فقط، مما يصعب البحث على القارئ %( 19.7)

افتقرت مقاالت الدراسة إلى العناوين الثابتة، حيث جاءت المقاالت التي ال تحتوي على . ت
، فيما جاءت المقاالت التي تحتوي على عنوان ثابت %(89.5)عنوان ثابت بنسبة 

 .فقط%( 10.5)بنسبة 




                                                           
 المقدادي، اتجاهات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية: المقال العمودي.  (1)



25 
 



 :(1)(2009)الترك دراسة  (22

راسة إلى التعر فهدفت هذ طبيعة الموضوعات التي تناولتها المقاالت على  ه الد  
العمودية، وأنوعها، ومدى االلتزام بالخصائص الفنية واألسس العلمية في كتابة المقال العمودي، 
والتعرف على األساليب المتبعة، واللغة المستخدمة، والعناصر التيبوغرافية المستخدمة في 

 .ةالمقاالت العمودي

هما: منهج  منهجانوتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها 
الدراسات المسحية من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، ومنهج دراسة العالقات المتبادلة 

 من خالل استخدام أسلوب المقارنة المنهجية، أما أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.

نة الدراسة التحليلية بالصحف الفلسطينية )األيام والحياة الجديدة(، وكانت وتمثلت عي
م، وتم اختيار األعمدة 2008أكتوبر  31م وحتى 2008سبتمبر  1عينة الدراسة الزمنية ما بين 

الواحدة، حيث  عينة العشوائية المنتظمة باختيار عدد وترك آخر من الصحيفةعن طريق ال
راسة إلى عدد من النتائج، من ( عمودًا صحفيًا، 254تمثلت مادة الدراسة بـ) وخلصت الد  

 أبرزها:

، تلتها %(44.3)تصدرت الموضوعات السياسية اهتمامات المقاالت العمودية بنسبة . أ
، ثم الموضوعات االجتماعية بنسبة %(19.2)الموضوعات االقتصادية بنسبة 

(14.9.)% 
تلتها %( 46.4)بنسبة  ن بين األنواع األخرى أعمدة االهتمامات العامة األكثر انتشارًا م. ب

، ثم أعمدة رسائل القراء بنسبة %(18.4)بنسبة  بفرق كبير أعمدة النقد االجتماعي
(7.8)%. 

، كما أن %(13.7)عدم التزام الصحف بخاصية الثبات بشكل عام حيث بلغت نسبتها . ت
، تالها %(57.3)األماكن األكثر اهتمامًا هي أعلى يمين الصفحة حيث بلغت نسبتها 

هي السائدة في المقاالت  ، واللغة الصحفية%(34.9)أعلى يسار الصفحة بنسبة 

                                                           
 طينية: دراسة تحليلية.الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلس  (1)
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، ثم اللغة العامية %(7.8)، تلتها اللغة الفصحى بنسبة %(89.8)العمودية بنسبة 
 %(.2.4)بنسبة ضئيلة بلغت 



 :(1)(2008) حسيندراسة  (23

راسة إلى التعر ف ب األعمدة في صحيفة االتحاد مدى تأثر ُكتاعلى  هدفت هذه الد  
باألحداث الجارية على الساحة العراقية، ومدى الحرية التي يتمتعون بها في اختيار 

 موضوعاتهم، والمعايير التي اعتمدوها في اختيار موضوعاتهم.

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
، تحليل المضمون سلوب تحليل المضمون، أما أدوات الدراسة فهي استمارة من خالل استخدام أ

 والمالحظة.

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بصحيفة االتحاد العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
م، وتم اختيار األعمدة الصحفية عن طريق 2007ديسمبر  31م وحتى 2007يناير  1بين 

راسة ، ( عمودًا صحفياً 267الدراسة بـ) نتظمة، حيث تمثلت مادةالعينة العشوائية الم وخلصت الد  
 إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

استحوذت الموضوعات السياسية على االهتمام األكبر في كتابات ُكتاب األعمدة، ولم . أ
 تحظ المرأة بأي اهتمام يذكر من قبل ُكتاب األعمدة.

هامش كبير من الحرية في اختيار موضوعات تبين أن ُكتاب األعمدة يتمتعون ب. ب
 أعمدتهم.

بين األعمدة أي عمود ساخر، كان هناك تواجد ملحوظ لألعمدة المتخصصة، وال يوجد . ت
 ينتقد األوضاع السياسية واالجتماعية بسخرية نقدية بناءة.











                                                           
 حسين، العمود الصحفي في صحيفة االتحاد: دراسة تحليلية.  (1)
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 :(1)(2008)مخلف دراسة  (24

راسة إلى التعر ف ومحاولة فهم موقف  نهج جريدة الصباح،على  هدفت هذه الد  
الصحيفة، وعن طريقها موقف الحكومة العراقية من العالقات العراقية الدولية، وتحديد سمات 

 .وخصائص المقال االفتتاحي في الجريدة

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 ا أداة الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون.من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أم

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بجريدة الصباح العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
عينة م، وتم اختيار المقاالت االفتتاحية عن طريق ال2005يناير  1م وحتى 2004يناير  1بين 

راسة إلى عدد من ( مقااًل، 52، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ)العشوائية المنتظمة وخلصت الد  
 النتائج، من أبرزها:

لم يصادف أن ظهرت جريدة الصباح العراقية من دون تاحي، و ثبات موقع المقال االفت. أ
 .المقال االفتتاحي مما يدل على األهمية التي توليها الجريدة لهذا الفن الصحفي

اتسم و ، لى الجبهة الداخلية السياسيةعالمقال االفتتاحي في جريدة الصباح العراقية ركز . ب
أما فيما يتعلق بالقضايا العربية فقد جاءت جرأة واقتصر على المواضيع الجادة، بال

 .بالمرتبة الرابعة من حيث االهتمام بها
في الجهة اليسرى على صدر  في جريدة الصباح بالثباتالمقال االفتتاحي  تميز. ت

ة وإعطاء بارز المقال االفتتاحي للجريد وضع إطارات تحدد بشكل، و الصفحة األولى
 .لون بارز لخلفية المقال



















                                                           
 مخلف، المقال االفتتاحي في جريدة الصباح: دراسة تحليلية.  (1)
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 :(1)(2008) هاشمدراسة  (25

راسة إلى التعر ف المنهج العام للصحافة العراقية، والتقصي عن على  هدفت هذه الد  
، والتعرف على اتجاهات ُكتاب األعمدة في فكار التي تضمنها العمود الصحفيالمضامين واأل

 فة المشرق والوقوف على ميولهم ومنطلقاتهم.صحي

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
، الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون  أدواتمن خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما 

 .والمالحظة

العراقية، وكانت عينة الدراسة الزمنية  وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بصحيفة المشرق 
وتم اختيار األعمدة الصحفية عن طريق  م،2004ديسمبر  31م وحتى 2004يناير  1ما بين 

راسة ( عمودًا صحفيًا، 240حيث تمثلت مادة الدراسة بـ) العينة العشوائية المنتظمة، وخلصت الد  
 إلى عدد من النتائج، من أبرزها:

ة في جريدة المشرق على الموضوعات السياسية والثقافية، حيث تركيز األعمدة الصحفي. أ
 احتلت الفئة السياسية المرتبة األولى، فيما احتلت الفئة الثقافية المرتبة الثانية.

تقارب التعابير وتشابه األفكار وتداخل األساليب مع بعضها في الكتابة الصحفية . ب
في مجال كتابة العمود لصحيفة المشرق مما يؤكد غياب الُكتاب المتخصصين 

 الصحفي.
تبين أن جميع األعمدة الصحفية تحمل أسماء ُكتابها بشكل واضح وصريح، ولم يتم . ت

استخدام أسماء مستعارة، كما تبين قلة االعتماد على العنوان الثابت للعمود الصحفي 
 واالكتفاء بالعنوان المتحرك.















                                                           
 هاشم، اتجاهات العمود الصحفي في جريدة المشرق: دراسة تحليلية.  (1)
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 :(1)(2007)الدليمي  دراسة (26

را نهج جريدة تشرين وأسلوبها في عرض على  سة إلى التعر فهدفت هذه الد  
 .الموضوعات المختلفة، والتعرف على اتجاهات ومضامين المقاالت االفتتاحية في الجريدة

وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات المسحية 
 الدراسة فهي استمارة تحليل المضمون. من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أداة 

وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بجريدة تشرين السورية، وكانت عينة الدراسة الزمنية ما 
م، وتم اختيار المقاالت االفتتاحية عن طريق 2004يونيو  30م وحتى 2003ابريل  10بين 

راسة إلى تتاحيًا، ( مقااًل اف85أسلوب الحصر الشامل، حيث تمثلت مادة الدراسة بـ) وخلصت الد  
 عدد من النتائج، من أبرزها:

حمل جميع المقاالت تتتاحي في الجهة اليسرى من الصفحة، و ثبات موقع المقال االف. أ
 .تميزت المقاالت االفتتاحية بالتنوع في مادتهااسم كاتبها وبشكل واضح وصريح، و 

لكن المية بشكل خاص، و الموضوعات السياسية واإلعب ركزت الجريدة على االهتمام. ب
 .من دون إهمال بقية الموضوعات

بشكل  المقاالت االفتتاحية في جريدة تشرين على موضوعات الشأن العربي ركزت. ت
 .وفيما يخص الشأن الدولي، فقد احتل المرتبة الثالثة من اهتمامات جريدة تشرين، رئيس

 

 :(2)(2005) الراوي دراسة  (27

راسة إلى التعر ف مفهوم البناء الفني للمقال الصحفي، والوقوف على على  هدفت هذه الد  
عناصره في الصحافة العربية، ومدى التزام ُكتاب المقال الصحفي ببناء فني موحد، وأوجه الشبه 

 .واالختالف في بناء المقال الصحفي في صحف العينة

                                                           
 ورية: دراسة تحليلية.الدليمي، مضمون المقال االفتتاحي في الصحافة الس  (1)

 الراوي، المقال الصحفي في الصحافة العربية: دراسة تحليلية.  (2)
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المسحية التي اسُتخدم فيها منهج الدراسات  وتنتمي هذه الدراسة إلى البحوث الوصفية،
، راسة فهي استمارة تحليل المضمون من خالل استخدام أسلوب تحليل المضمون، أما أدوات الد

 والمالحظة.

، اللبنانية ، النهارالمصرية وتمثلت عينة الدراسة التحليلية بالصحف العربية )األهرام
يونيو  30م وحتى 2003يناير  1وكانت عينة الدراسة الزمنية ما بين (، االماراتية الخليج
م، وتم اختيار المقاالت الصحفية عن طريق العينة العشوائية المنتظمة، حيث تمثلت مادة 2003

راسة إلى عدد من النتائج، من أبرزها:( مقااًل صحفيًا، 461الدراسة بـ)  وخلصت الد  

أظهرت النتائج التأثر الواضح لُكتاب المقال الصحفي باألحداث السياسية والقضايا . أ
 سواء أكانت محلية أو عربية أو عالمية.الساخنة، 

واألكثر  الرئيسةتبين أن المقال االفتتاحي والعمود الصحفي والمقال التحليلي هي األنواع . ب
 تواصاًل وانتشارًا وثباتًا في الصحافة العربية، وتبين أن العمود الصحفي أكثرها.

 (االماراتية ، الخليجنيةاللبنا ، النهارالمصرية )األهرام اتفقت الصحف العربية الثالث. ت
 على اللغة الصحفية في كتابة المقال الصحفي.

 

 :موقع الدراسة من الدراسات السابقة

من خالل استعراض أهم الدراسات السابقة، وأبرز النتائج التي توصلت إليها تلك 
الدراسات، يتضح أن هناك مجموعة من السمات العامة، وعددًا من الفروق بينها وبين هذه 

 :وهي دراسة،ال

 :أوجه التفاق والختالف .1

 :أوجه االتفاق: أوالً 

حد فنون التحرير الصحفي، ألتتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تناولها . أ
 كلٍ دراسة حيث إن معظم الدراسات السابقة تناولت فن المقال الصحفي، باستثناء 

 (2013، سوليفان)و( 2015الشرافي، )و( 2015، إهداوي )و( 2016سنونو، )من 
التي  (2008يوسف، )و (2015الدلو، )التي تناولت فن التحقيق االستقصائي، و
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( 2013جوني، )من  كلٍ تناولت فن التحقيق الصحفي، بينما تناولت دراسة 
 (2017، أبو سعدة) فن التقرير الصحفي، فيما تطرقت دراسة( 2012تربان، )و

القصة  فتناولت( 2016ويركي، الس) لتناول فن الحديث الصحفي، أما دراسة
 .الخبرية

 .تتفق الدراسة مع الدراسات السابقة في انتمائها للدراسات الوصفية. ب
 لمنهج الدراسات المسحيةالدراسة مع الدراسات السابقة في استخدامها  اتفقت هذه. ت

كما  ،التي استخدمت منهج تحليل الخطاب (2016، أوموندي)باستثناء دراسة 
اليازوري، )و( 2017الرنتيسي، )و (2017، أبو سعدة) ٍل مناتفقت مع دراسة ك

الشرافي، )و (2015، إهداوي )و (2016السويركي، )و( 2016سنونو، )و( 2017
في استخدامها ( 2009الترك، )و( 2012تربان، )و (2015الدلو، )و (2015

 .لمنهج دراسة العالقات المتبادلة
ة في استخدامها ألسلوب تحليل الدراسات السابق جميع الدراسة مع اتفقت هذه. ث

للتان لم ا (2013، سوليفان)و (2016، أوموندي)باستثناء دراسة  المضمون 
الرنتيسي، )و (2017، أبو سعدة)من  مع دراسة كلٍ كما واتفقت ، تستخدمانه

الدلو، )و (2015الشرافي، )و (2016السويركي، )و( 2016سنونو، )و( 2017
مسح أساليب في استخدامها ألسلوب  دامهافي استخ( 2013، سوليفان)و( 2015

( 2017الرنتيسي، )و (2017، أبو سعدة)من  ، ومع دراسة كل  الممارسة اإلعالمية
 (2015، إهداوي )و (2016السويركي، )و( 2016سنونو، )و( 2017اليازوري، )و
في  (2009الترك، )و( 2012تربان، )و( 2015الدلو، )و (2015الشرافي، )و

 .المقارنة المنهجية باستخدامها ألسلو 
اتفقت هذه الدراسة مع جميع الدراسات السابقة في استخدامها ألداة استمارة تحليل . ج

اللتان لم  (2013، سوليفان)و (2016، أوموندي)باستثناء دراسة  المضمون 
 (2016السويركي، )و (2017الرنتيسي، )من  ، واتفقت مع دراسة كلٍ تستخدمانها

 .المعمقة ابلةفي استخدامها ألداة المق
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( 2016، أوموندي)و( 2017اليازوري، ) من كلٍ  اتفقت هذه الدراسة مع دراسة. ح
 (2015الشرافي، )و( 2015، سوروكينا)و (2015، إهداوي )و( 2016سنونو، )و
 (2011، كاظم)و( 2011، خضير)و( 2013جوني، )و (2015الدلو، )و
 (2008يوسف، )و (2010، المقدادي)و (2010، العزاوي )و (2010، الدليمي)و
 في استخدامها أسلوب الحصر الشامل في العينة التحليلية. (2007، الدليمي)و

 (2016السويركي، )و( 2017الرنتيسي، )اتفقت هذه الدراسة مع دراسة . خ
 .الميدانيةفي استخدامها أسلوب الحصر الشامل في العينة  (2013، سوليفان)و

الرنتيسي، )و (2017، أبو سعدة) نم كلٍ  من دراسة اتفقت هذه الدراسة مع كلٍ . د
الشرافي، )و (2015، إهداوي )و( 2016سنونو، )و( 2017اليازوري، )و( 2017
في استخدامها ( 2010، الدليمي)و( 2014القدومي، )و( 2015الدلو، )و (2015

، أبو سعدة)من دراسة  ، واتفقت أيضًا مع كل  "األجندة"لنظرية ترتيب األولويات 
الدلو، )و (2015الشرافي، )و( 2016سنونو، )و( 2017 الرنتيسي،)و (2017
القائم في استخدامها لنظرية  (2010، الدليمي)و( 2014القدومي، )و( 2015

 ."حارس البوابةباالتصال "
( 2017الرنتيسي، )و (2017، أبو سعدة)من  اتفقت هذه الدراسة مع دراسة كلٍ . ذ

الشرافي، )و (2016السويركي، )و (2016سنونو، )و( 2017اليازوري، )و
التي تناولت وسائل  (2009الترك، )و( 2012تربان، )و( 2015الدلو، )و (2015

 .إعالم فلسطينية لدراستها
 

 :أوجه االختالف: ثانياً 

تختلف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في كونها تناولت واقع المقال العمودي في . أ
 .أي من الدراسات السابقة الصحف الحزبية الفلسطينية، وهو موضوع لم تتناوله

منهج تحليل استخدمت التي ( 2016، أوموندي)دراسة مع هذه الدراسة اختلفت . ب
 .الخطاب
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 ( 2016سنونو، )و (2017، أبو سعدة) من اختلفت هذه الدراسة مع دراسة كلٍ . ت
 .صحيفة االستقصاءأداة  التي استخدمت( 2015الدلو، )و( 2015الشرافي، )

( 2017الرنتيسي، )و (2017، أبو سعدة) من دراسة كلٍ  اختلفت هذه الدراسة مع. ث
( 2008، حسين)و( 2009الترك، )و( 2012تربان، )و( 2014القدومي، )و
أسلوب التي استخدمت  (2008، هاشم)و( 2008، مخلف)و( 2008، الراوي )و

التي  (2016السويركي، )، والتحليلية الدراسةفي  العينة العشوائية المنتظمة
 .ب العينة العمديةاستخدمت أسلو 

العينة أسلوب التي استخدمت  (2015الشرافي، )اختلفت هذه الدراسة مع دراسة . ج
 الميدانية. الدراسةفي  المتاحة

المسؤولية استخدمت نظرية التي  (2015، إهداوي )دراسة مع هذه الدراسة اختلفت . ح
 .االجتماعية والحرية الصحفية

الباحث  ات السابقة، حيث اختاراختلفت عينة هذه الدراسة مع جميع الدراس. خ
، باعتبارها صحف المقاالت العموديةمجااًل لدراسة ( الرسالة واالستقالل)صحيفتي 
 .حزبيةفلسطينية 

 

 :أوجه الستفادة من الدراسات السابقة .2
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في التعرف على الكتب والدوريات والدراسات . أ

 .الدراسات السابقة وعتمد عليها باحثالمختلفة، والمراجع التي ا 
 تحديد المناهج واألدوات المناسبة للدراسة.استفاد الباحث من الدراسات السابقة في  . ب
من خالل ( النظرية)ساهمت الدراسات السابقة بإفادة الباحث في اإلطار النظري . ت

 .استخدام النظرية األنسب للدراسة
، واختيار استمارة تحليل المضمون  تصميم الدراسات السابقة في االستفادة من. ث

، وكذلك في إعداد أسئلة أداة الفئات المناسبة لإلجابة على التساؤالت المطروحة
وتفسيرها، وربط نتائج هذه  في مناقشة نتائج الدراسة المعمقة، وكذلك المقابلة

 .الدراسة بالدراسات السابقة
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على –ضح أن موضوع الدراسة جديد من خالل ما سبق وباالطالع على العديد من الدراسات يت
واقع المقال العمودي في الصحف الحزبية "وهو  من قبل ولم يسبق تناوله -حد علم الباحث

 ."الفلسطينية
 

 :االستدالل على المشكلة: ثانياا 

أن  -الرسالة، االستقالل–الحظ الباحث من خالل متابعته للصحف الحزبية الفلسطينية 
الخصائص الفنية من حيث التزامها بينها في تناول المقاالت العمودية، هناك اختالفًا وتباينًا ب

مما دفع الباحث . المقاالت العموديةالقواعد واألصول العلمية التي ينبغي مراعاتها في كتابة و 
 .الفلسطينيةالحزبية في الصحف  المقال العمودي واقعإلجراء دراسة للتعرف على 

عمدية ادها قام الباحث بدراسة استكشافية على عينة وللوقوف على جوانب المشكلة وأبع
نصف دوري اللتان تصدران بشكل  -الرسالة، االستقالل–من الصحف الحزبية الفلسطينية 

، حيث كان الصحيفتين لكلتيمتتالية  أعداد 10عددًا بمعدل  20 العينة شملت، و مؤقتاً  أسبوعي
 2فيما كان العدد العاشر واألخير يوم الخميس  2017يناير  2العدد األول لكلتيهما يوم االثنين 

وتم إجراء الدراسة عن طريق الحصر الشامل لكافة المقاالت العمودية المنشورة ، 2017 فبراير
 مقاالً ( 29) بواقع مقااًل،( 41)فيها العمودية حيث بلغت أعداد المقاالت في تلك الفترة، 

وتم اختيار تلك العينة ألنها األقرب لمجال  ل،لصحيفة االستقال مقاالً ( 12)لصحيفة الرسالة، و
 .الدراسة

واستهدفت الدراسة االستكشافية المقال العمودي أحد فنون المقال الصحفي بهدف التعرف 
على واقعه في الصحف الحزبية الفلسطينية، ومدى التزام صحيفتي الدراسة بالخصائص الفنية 

ها في كتابة المقاالت العمودية، ومدى أوجه االتفاق والقواعد واألصول العلمية التي ينبغي مراعات
 :وقد تمثلت أهم النتائج في، "الرسالة واالستقالل"واالختالف بين صحيفتي 

والعسكرية واألمنية  تنوعت موضوعات المقاالت العمودية ما بين الموضوعات السياسية .1
قاالت السياسية بنسبة ، وكانت السمة الغالبة في صحيفتي الدراسة هي المواألدبية وغيرها

 %(.9.8)بنسبة  العسكريةتالها المقاالت  ،%(58.7)
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أظهرت نتائج الدراسة االستكشافية أن أعمدة األحداث الجارية في صحيفتي الدراسة غلبت  .2
بنسبة  النقد الالذع أو الساخر تالها أعمدة ،%(53.6)األنواع األخرى بنسبة على 

 .%(19.6)نسبة ب الشؤون العامةأعمدة  ثم ،%(26.8)
حظي األسلوب الموحد على النسبة األعلى من بين أساليب كتابة المقاالت العمودية في  .3

، ثم %(22)، تاله األسلوب الساخر أو التندري بنسبة %(65.8)صحيفتي الدراسة بنسبة 
 .%(4.9)، وأخيرًا األسلوب التجزيئي بنسبة %(7.3)أسلوب السؤال والجواب بنسبة 

تاله  ،%(46.3)بنسبة الدراسة  صحيفتيفي  إليجابي للمقاالت العموديةبرز االتجاه ا .4
 .%(19.6)بنسبة االتجاه السلبي  وأخيراً ، %(34.1)االتجاه المحايد بنسبة 

بنسبة  قالب الهرم المعتدل في المرتبة األولى ُكتاب المقاالت العمودية على اعتمد .5
ذلك عدم التزامهم بالبناء الفني  تال ،%(22)تاله جسم وخاتمة فقط بنسبة  ،%(70.7)

 .%(2.4)وأخيرًا اعتمادهم على المقدمة والجسم فقط بنسبة  %(4.9)بنسبة 
المقاالت العمودية في الصفحات الداخلية بدرجة أكبر بنسبة  الدراسة صحيفتابرزت أ .6

 %(.7.3)وبدرجة أقل في الصفحة األخيرة بنسبة  ،%(92.7)
العمودية في أعلى يسار الصفحة بدرجة أكبر بنسبة المقاالت  الدراسةصحيفتا برزت أ .7

بنسبة ، وأخيرًا في أعلى يمين الصفحة %(4.9)الصفحة بنسبة  وسطفي  ثم ،%(92.7)
(2.4.)% 

 %(.100)طارات إلبراز المقاالت العمودية بنسبة على اإل الدراسةصحيفتا اعتمدت  .8
ت األرضيات للعنوان إلبراز كشفت نتائج الدراسة االستكشافية أن صحيفتي الدراسة اعتمد .9

على األرضيات للموضوع،  اعتمادها، فيما انخفض %(97.6)المقاالت العمودية بنسبة 
 .%(24.4)حيث جاءت بنسبة 

أظهرت نتائج الدراسة االستكشافية أن صحيفة الرسالة أبرزت صورة كاتب المقال بدرجة  .10
 .تاتاً االستقالل لم تبرزها ب صحيفة، بينما %(100)مطلقة بنسبة 

ه، وموعده، كاتب المقال، وعنوان)أظهرت نتائج الدراسة االستكشافية ثبات كاًل من  .11
 %(.100)بشكل مطلق في صحيفتي الدراسة بنسبة ( ومكانه

 %(.100)تميزت المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة بالثبات على الصفحة بنسبة  .12
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بدرجة لى استخدام اللغة الصحفية عالدراسة  صحيفتياعتمد كتاب المقاالت العمودية في  .13
، وأخيرًا اللغة الفصحى %(4.9)بنسبة بدرجة أقل  العاميةاللغة ثم ، %(92.7)بنسبة  أكبر

 %(.2.4)بنسبة 
 
 

 :مشكلة الدراسة: ثالثاا 

تتبلور مشكلة بعد إجراء الباحث الدراسة االستكشافية، وفي ضوء مسح التراث العلمي، 
الصحف الحزبية الفلسطينية، ومدى التزام  المقال العمودي في واقع الدراسة في التعرف على

في كتابة  والقواعد واألصول العلمية التي ينبغي مراعاتها الخصائص الفنيةصحيفتي الدراسة ب
، والتعرف "الرسالة واالستقالل"صحيفتي ، ومدى أوجه االتفاق واالختالف بين المقاالت العمودية

، ومدى تأثير السياسة التحريرية الرئيسةت العمودية لألفكار على طرق بلورة ُكتاب المقاال
 ومعوقات ،للصحيفة على موضوعيتهم، أو تدخل إدارة الصحيفة في اختيار الموضوعات

 .، وسبل تطويرهالمقال العموديالنهوض ب
 

 :الدراسةأهمية : رابعاا 

 :اآلتية الجوانب في الدراسة أهمية تتحدد     

من أهمية المقاالت العمودية في تشكيل الرأي العام، وتكوين آراء ترجع أهمية الدراسة  .1
 .الناس، والتأثير في توجهاتهم

تكتسب دراسة الصحف الحزبية أهمية كبيرة، نظرًا لطبيعة المجتمع الفلسطيني الذي  .2
 .يغلب عليه الحزبية، أو االنتماء إلى األحزاب الفلسطينية

 .بالمقال العمودي، وسبل تطويره يات للنهوضتقدمه من توصتكمن أهمية الدراسة فيما  .3
صحفيين الء التحرير في الصحافة الفلسطينية، و قد يستفيد من هذه الدراسة رؤسا .4

 .طالب العلم والباحثين في مجال الصحافة المكتوبةو  ،العاملين في مجال اإلعالم
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 :أهداف الدراسة: خامساا 

ع المقال العمودي في الصحف واق"يتمثل الهدف الرئيس للدراسة في التعرف على 
 :في األهداف اآلتية، وتم بلورة هذا الهدف "الحزبية الفلسطينية

 :األهداف الخاصة بالدراسة التحليلية: أولا 

 في تناولها للمقاالت العمودية.التعرف على ترتيب أولويات صحيفتي الدراسة  .1
صحيفتي ي الموضوعات التي تناولتها المقاالت العمودية ف أهم التعرف على .2

 .الدراسة
 .صحيفتي الدراسة تنشرهاالتي  المقاالت العموديةمعرفة أنواع  .3
 .تحديد أساليب كتابة المقاالت العمودية المنشورة في صحيفتي الدراسة .4
، للموضوعات ُكت ابهاالتعرف على اتجاه محتوى المقاالت العمودية، وطريقة معالجة  .5

 .المقاالت في صحيفتي الدراسة هذه مستوى اللغة المستخدمة فيوالكشف عن 
في  مدى التزام ُكتاب المقاالت العمودية بالبناء الفني للمقال العمودي التعرف على .6

 .صحيفتي الدراسة
الكشف عن مدى االلتزام بالخصائص الفنية واألسس العلمية في كتابة المقال  .7

 .صحيفتي الدراسةالعمودي في 
العناصر التيبوغرافية و  ،تي الدراسةالتعرف على موقع المقال العمودي في صحيف .8

 .المستخدمة في المقاالت العمودية
عند كتابة المقاالت  صحيفتي الدراسةأوجه االتفاق واالختالف بين الكشف عن  .9

 .العمودية
 

 :الميدانيةاألهداف الخاصة بالدراسة : ثانياا 

فكار لألة المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطيني تابكُ  بلورةمعرفة طرق  .1
 .الرئيسة



38 
 

المقاالت اختيار موضوعات التعرف على مدى تدخل إدارة صحيفتي الدراسة في  .2
 .العمودية للمبحوثين

في صحيفتي الدراسة بالسياسات التحريرية  تاب المقاالت العموديةكُ رصد مدى تأثر  .3
 .لصحفهم في صياغتهم آلرائهم

عمودية في صحيفتي الدراسة التي تواجه كتاب المقاالت ال المعوقاتتحديد أبرز  .4
 .للنهوض بالمقاالت العمودية

التوصل لمقترحات كتاب المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية لتطوير  .5
 .المقاالت العمودية

 

 :تساؤالت الدراسة: سادساا 

المقال العمودي في الصحف الحزبية  ما واقع: تتمحور الدراسة حول تساؤل رئيس هو
 الفلسطينية؟

مجموعة تساؤالت خاصة بالدراسة التحليلية، وأخرى خاصة  هذا التساؤلوانبثق عن 
 :بالدراسة الميدانية كما يلي

 :التحليليةالخاصة بالدراسة  التساؤالت: أولا 

 ترتيب أولويات صحيفتي الدراسة في تناولها للمقاالت العمودية؟ما  .1
 ؟صحيفتي الدراسةفي  الموضوعات التي تناولتها المقاالت العمودية أهم ما .2
 ؟الدراسة اصحيفت تنشرهاالتي  المقاالت العموديةأنواع  ما .3
 ما أساليب كتابة المقاالت العمودية المنشورة في صحيفتي الدراسة؟ .4
في  ما اتجاه محتوى المقاالت العمودية في طريقة معالجة الُكتاب للموضوعات .5

 ؟صحيفتي الدراسة
 ؟صحيفتي الدراسةفي المنشورة الت العمودية اللغة المستخدمة في المقا مستوى ما  .6
صحيفتي في  ما مدى التزام ُكتاب المقاالت العمودية بالبناء الفني للمقال العمودي .7

 ؟الدراسة
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ما مدى االلتزام بالخصائص الفنية واألسس العلمية في كتابة المقال العمودي في  .8
 صحيفتي الدراسة؟ 

  ؟سةصحيفتي الدرافي  المقال العموديموقع  ما .9
صحيفتي في  المقاالت العموديةبوغرافية المستخدمة في يالعناصر الت ما .10

 ؟الدراسة
 ؟عند كتابة المقاالت العمودية صحيفتي الدراسةما أوجه االتفاق واالختالف بين  .11

 

 :الميدانيةالخاصة بالدراسة  التساؤالت: ثانياا 

للمقال  الرئيسةفكرة لل صحيفتي الدراسةتاب المقاالت العمودية في كُ  بلورةما طرق  .1
 العمودي؟

تاب المقاالت لكُ  اختيار موضوعات معينةفي  صحيفتي الدراسةإدارة  ما مدى تدخل .2
 للكتابة فيها؟ العمودية

تاب المقاالت العمودية كُ السياسة التحريرية لصحيفتي الدراسة على موضوعية  ما تأثير .3
 آرائهم؟في عرض 

النهوض الدراسة ب صحيفتيقاالت العمودية في تاب المالتي تواجه كُ  المعوقاتأبرز  ما .4
 بواقع المقال العمودي؟ أفضلبشكل 

لتطوير المقال تاب المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية مقترحات كُ ما  .5
 العمودي؟

 

 :اإلطار النظري للدراسة: سابعاا 

 :ا على النحو اآلتيمن نظريات اإلعالم، وهم تعتمد الدراسة في إطارها النظري على نظريتين

 ":األجندة"نظرية ترتيب األولويات  .1
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التي  بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل اإلعالم، والجماهير" ترتيب األولويات"تهتم بحوث 
تستعرض لتلك الوسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية، واالجتماعية، التي 

 .تهم المجتمع

 :ألولوياتتعريف نظرية ترتيب ا

العملية التي تبرز فيها وسائل اإلعالم : عرف ستيفن باتروسون نظرية ترتيب األولويات بأنها
إثارة ( 17)من خالل قضايا معينة على أنها قضايا مهمة، وتستحق ردود الحكومة والجمهور 

 .(1)لتنبيههم لتلك القضايا بحيث تصبح ذات أولوية ضمن أجندتهم

 :فرضية النظرية

هذه النظرية من فرضية أن لوسائل اإلعالم تأثير كبير في تركيز انتباه الجمهور نحو تنطلق 
تراعي المساواة في النوع يمكن أن  رؤى االهتمام بموضوعات وأحداث وقضايا معينة، وطرح 

 .(2)يؤدي إلى اهتمام الجمهور بهذه القضايا

جميع الموضوعات والقضايا هذه النظرية أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم  تفترضكما 
التي تقع في المجتمع، وإنما يختار القائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي يتم 

وهذه الموضوعات تثير اهتمامات الناس . (3)التركيز عليها بشدة، والتحكم في طبيعتها ومحتواها
ي تمثل هذه الموضوعات لدى تدريجيًا، وتجعلهم يدركونها، ويفكرون فيها، ويقلقون بشأنها وبالتال

 .(4)الجماهير أهمية أكبر نسبيًا من الموضوعات األخرى التي تطرحها وسائل اإلعالم

أن الوظيفة األساسية لوسائل االتصال ال تكمن في  فرضيةتقوم هذه النظرية في األساس على و 
يجب أن يفكر وما  فيما"لك لعدم فاعلية ذلك دائمًا، بل وذ" كيف يجب أن يفكر: "لقول للجمهورا

وهي بهذا تفترض وجود اختيارات معينة ومحدودة يتم  ،"الذي ينبغي أن يعرف وأن يشعر به
التركيز عليها بشدة مع التحكم في طبيعتها ومحتواها، على اعتبار أن كثرة األحداث في عالم 

                                                           
 (.332المزاهرة، نظريات االتصال )ص   (1)

 (.328المرجع السابق )ص   (2)

 (.288مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص   (3)

 (.329 - 328المزاهرة، نظريات االتصال )ص   (4)
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للوسائل  اليوم تقتضي إبراز مواضيع أو شخصيات دون أخرى تماشيًا مع التوجيهات اإلعالمية
 .(1)المختلفة

في معظم الدراسات الخاصة بترتيب األجندة هو االتفاق بين ترتيب  وبذلك كان الفرض الرئيس
أجندة وسائل اإلعالم، وترتيب أجندة الجمهور لالهتمام بالقضايا والموضوعات اإلعالمية، أي 

يشير إلى دور وسائل  وجود ارتباط إيجابي بين ترتيب االهتمام لكل من الوسيلة والجمهور، مما
اإلعالم في ترتيب أولويات اهتمام الجمهور بالقضايا والموضوعات المطروحة بنفس الترتيب 

 .(2)الذي تعطيه الوسائل لهذه القضايا والموضوعات

 :(3)وقد حدد كل من شاو ومارتن أربعة أنواع بحثية لقياس ترتيب األولويات وهي

االتصال واإلعالم اعتمادًا على المعلومات التي  قياس أولويات اهتمام الجمهور ووسائل .1
 .تجمع بواسطة المسح االجتماعي وتحليل المضمون 

التركيز على مجموعة من الملفات والقضايا، ولكن مع نقل وحدة التحليل من المستوى  .2
 .الكلي إلى الفردي

 دراسة قضية واحدة في وسائل االتصال واإلعالم عند الجمهور في فترتين زمنيتين .3
 .مختلفتين

 .دراسة قضية واحدة مع االنطالق من الفرد كوحدة للتحليل .4
 

 :(4)لنظرية ترتيب األولويات الموجهةالنتقادات 

  إغفال الطبيعة التراكمية التي تبثها وسائل اإلعالم، وغياب األسس النظرية التي ترتكز
فحص عليها هذه البحوث كونها تركز على موضوعات وقضايا متخصصة، بداًل من 

ماهية الموضوعات التي تهم عامة الناس، وكذلك ضيق المجال الذي تتحرك فيه هذه 
 .البحوث

                                                           
 (.85عالق، نظريات االتصال )ص ال  (1)

 (.343عبد الحميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير )ص   (2)

 (.188 - 187المشاقبة، نظريات االتصال )ص   (3)

 (.336المزاهرة، نظريات االتصال )ص   (4)
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  لم تحدد هذه النظرية مصدر التأثير على الجمهور بوضوح، نظرًا لوجود عدد من
األجندات المركبة مثل الفرد والجماعة والمجتمع، باإلضافة لألجندة العامة التي يمكن 

دون تجزئة، وكذلك مراعاة تأثير االتصال الوجاهي في كل إدراج الجمهور ضمنها 
أجندة، وتأثير السياسيين وصانعي القرار دون إغفال وجهة نظر وسائل اإلعالم 
كمصدر إضافي للرسالة اإلعالمية، حيث تساهم هذه العوامل بتمويه مصدر التأثير 

 .الحقيقي

ث ترتيب األولويات يمكن إجمالها على العديد من االنتقادات لبحو " كاراجيه وزمالؤه"وجه كما 
 :(1)اآلتيالنحو 

 .تعدد األساليب المنهجية المستخدمة في إجراء هذه البحوث .1
 .ضيق المجال الذي تتحرك فيه هذه البحوث .2
 .إغفال الطبيعة التراكمية التي تبثها وسائل اإلعالم، والتركيز على اآلثار قصيرة األمد .3
عليها هذه البحوث، ألنها تركز على موضوعات غياب األسس النظرية التي ترتكز  .4

وقضايا متخصصة، بداًل من فحص مجاالت االهتمام الممكنة التي تنقلها وسائل 
اإلعالم لعامة الناس، حيث تكمن قدرة وسائل اإلعالم في تحديد الموضوعات المثيرة 

 .للجدل من بين سياق أكبر من الموضوعات العامة
 

 :إيجابيات هذه النظرية

لدى الباحثين على أن  اً هناك اجماعإال أن ، الموجهة لتلك النظرية ى الرغم من االنتقاداتعل
بحوث ترتيب األولويات ساهمت في زيادة فهم دور وسائل اإلعالم في المجتمع، وعززت من 

 .(2)استخدام مفهوم اآلثار بعيدة المدى للتأثير االجتماعي لوسائل اإلعالم

 :ةتوظيف النظرية في الدراس

                                                           
 (.298مكاوي والسيد، مرجع سابق )ص   (1)

 (.299 مكاوي والسيد، االتصال ونظرياته المعاصرة )ص  (2)



43 
 

في طرحها  الصحف الحزبية الفلسطينيةعلى أجندة تم توظيف هذه النظرية في الدراسة للتعرف 
التي تسعى من خاللها إلحداث تأثير في تركيز  لقضايا وموضوعات المقاالت العمودية

واالجابة على  بهدف الكشف عن هذه الجوانب هاتم توظيفحيث  الجمهور نحوها واالهتمام بها،
أجراها الباحث على  التي من خالل استمارة تحليل المضمون راسة وتفسيرها، تساؤالت الد

والموقع  التي تناوالتها المقاالت العمودية صحيفتي الدراسة، واشتملت على فئات "كالموضوعات
 والعناصر التيبوغرافية"، ومدى اهتمام الصحف بقضايا معينة.

ل تسليط الضوء الدراسة الحالية من خال وتوظيفها في هاكما ويسعى الباحث من االستفادة من
 على أكثر القضايا والموضوعات التي تركز عليها صحيفتي الدراسة.

 

 :(حارس البوابة)القائم بالتصال نظرية  .2

جاءت هذه النظرية من رحم النظريات االتصالية المتعلقة بالقائمين باالتصال، والتي انبثقت من 
" كرت ليون "لم النفس النمساوي األصل واألمريكي الجنسية الدراسات واألبحاث التي أجراها عا

د حيث وضع نظرية القائم باالتصال والتي أطلق عليها نظرية حارس البوابة اإلعالمية، هذا وق 
اعتبر علماء االتصال واإلعالم معًا أن نظرية ليون من أفضل النظريات االتصالية واإلعالمية 

عالم، وبالمناسبة ال يوجد حارس واحد للبوابة اإلعالمية بل التي تناولت القائم باالتصال واإل
 .حراس كثر

دورًا مهمًا ومؤثرًا في عملية انسياب المعلومات إلى  أدىوبالمجمل فإن حارس البوابة اإلعالمي 
 :(1)الجمهور ويتحكم فيها من ناحيتين

يشاء من تتحكم االعتبارات الشخصية لحراس البوابة في صنع ما يشاء أو إدخال ما  .1
مواد وقد تكون تلك االعتبارات سياسية وإعالمية مقصودة يراد من خاللها إحداث تغيير 

 .ثقافي أو اجتماعي في الجمهور المستهدف
من خالل ما يحجبه الحارس اإلعالمي عن الجمهور فإذا كان قد سمح بمرور وسائل  .2

ليس  ،األكثر أهميةإعالم معينة فإنه قد حرمهم من األخرى، ويؤكد هذا المفهوم على 
                                                           

 (.113 - 112المشاقبة، نظريات اإلعالم )ص   (1)
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الذي تم عرضه على الجمهور بل الذي لم يتم عرضه، وفي هذا إشارة إلى أن وسائل 
أو المواد اإلعالمية التي يحتاجها لدعم  ،اإلعالم قد تلجأ أحيانًا إلى حجب الحقيقة

ثوابته الثقافية وحماية بنيانه االجتماعي، ودفع عجلة التنمية بخطى منسجمة مع الثوابت 
 .البنيان وذلك

 :القائم بالتصال )حارس البوابة(تعريف نظرية 

القائمون والمسئولون على الوسيلة اإلعالمية، : القائم باالتصال )حارس البوابة(يقصد بنظرية 
تحكمون بمضمون الرسالة المنشورة، فتمر الرسالة اإلعالمية بعدة مراحل وهي تنتقل من يالذين 

ير ما إذا كانت الرسالة التي تلقوها سوف ينقلونها أو لن ينقلونها المصدر إلى المتلقي ليتم التقر 
أو ستطرأ عليها بعض التغييرات والتعديالت، فينشرون ما يريدون، ويمنعون ما ال يريدون 

 .(1)نشره

يعني السيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة االتصال بحيث يصبح " حراسة البوابة"مفهوم 
اذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته، وكيف سيمر، حتى يصل في لحارس البوابة سلطة اتخ

يعني فهم " البوابة"إلى أن فهم وظيفة " ليوين"النهاية إلى الجمهور المستهدف، وقد أشار 
 .(2)العوامل التي تتحكم في القرارات التي يصدرها حارس البوابةالمؤثرات أو 

قاط وجمع األخبار واألنباء والمعلومات من األشخاص الذين يقومون بالت: وحراس البوابة هم
مصادرها اإلخبارية سواء أكانت وكاالت األنباء أو الصحف أو األفراد أو المؤسسات أو 

 .(3)الجماعات أو الجماهير فكل هؤالء هم حراس البوابة

الشخص المخول أو صاحب االمتياز والمتمتع  بأنه هو حارس البوابةتعريف  يمكنكما 
نفوذ يسمح له بالتحكم في الرسالة اإلعالمية ويصبح هنا هو صاحب القرار في  بصالحيات أو

تمريرها للمتلقي من عدمه، وكذلك تعديلها أو حذف بعض مضامينها وحتى حذفها تمامًا، حيث 

                                                           
 (.259 - 258المزاهرة، نظريات االتصال )ص   (1)

 (.177مكاوي والسيد، مرجع سابق )ص   (2)

 (.191المشاقبة، نظريات االتصال )ص   (3)
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تمر الرسالة بمراحل عديدة وهي تنتقل من المصدر إلى المستقبل، وتشبه هذه ا لمراحل السلسلة 
.(1)قاتالمكونة من عدة حل



 

 

 :العوامل التي تؤثر على حارس البوابة اإلعالمية

يمكن تقسيم العوامل التي تؤثر على عمل حارس البوابة اإلعالمية إلى أربعة عوامل أساسية 
 :(2)هي

 .معايير المجتمع وقيمه وتقاليده .1
التنشئة االجتماعية، والتعليم، واالتجاهات، والميول، عوامل : معايير ذاتية تشمل .2

 .النتماءات، والجماعات المرجعيةوا
سياسة الوسيلة اإلعالمية، ومصادر األخبار المتاحة، وعالقة : معايير مهنية تشمل .3

 .العمل وضغوطه
 .معايير الجمهور .4

 

 :القائم بالتصال )حارس البوابة(النتقادات الموجهة لنظرية 

م حارس البوابة ال ينطبق إال وجه أبراهام باس نقدًا إلى نظرية حارس البوابة، فهو يرى أن مفهو 
على قنوات االتصال القائمة داخل جماعة اجتماعية بعينها كفريق المحررين مثاًل، وإنما يجب 
أن يالحظ دور وكاالت األنباء المستقلة التي تحتل نفس األهمية بسبب مسؤوليتها عن إنشاء 

أن وكاالت األنباء وهيئات  ووضع مضامين الرسائل االتصالية التي تبثها وسائل اإلعالم، وبما
التحرير المسئولة في وسائل االتصال الجماهيري ال تمثل جماعة اجتماعية بالمعنى الذي قصده 

                                                           
 (.259المزاهرة، نظريات االتصال )ص   (1)

 (.178 - 177مكاوي والسيد، مرجع سابق )ص   (2)
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وبناًء على . لوين، فإن مفهوم حارس البوابة ال يصلح للتطبيق على كل فئات القائمين باالتصال
 :(1)اآلتيينلتمييز بين المجالين ضرورة ا" باس"ذلك يقترح 

الذي تمثله وكاالت األنباء والمخبرون الصحفيون الذين يتولون جمع  جال الرئيسالم .1
 .األنباء

 .ي وتمثله إدارات التحرير التي يعمل فيها محررو األخبارو المجال الثان .2

ومن هنا يتضح أن المجال األول هو الذي يحدد األحداث التي تستحق الكتابة والنشر عنها 
 .صل إلى القائمين باالتصالومن ثم يحدد األخبار التي ت

أما المجال الثانوي فتقتصر مهمته على مجرد تعديل وتحرير المادة اإلخبارية الخام الواردة من 
المراسلين، ومعني هذا أن وظيفة حارس البوابة تؤدي بشكل منفصل وعلى نحو مختلف في كل 

 .مجال على حدة

البوابة، قد أكدت أن الرسالة اإلعالمية وبشكل عام فإن معظم الدراسات التي تلت نظرية حارس 
تمر بمراحل عديدة، وهي تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتلقي، وتشبه هذه المراحل 
السلسلة المكونة من عدة حلقات، أي وفقًا الصطالحات هذه النظرية فأن المعلومات في عملية 

 .االتصال هي مجرد سلسلة تتصل حلقاتها
 

 :راسةتوظيف النظرية في الد

تاب المقاالت كُ )حراس البوابات طرق بلورة تم توظيف هذه النظرية في الدراسة للتعرف على 
 همومواقف همدور لألفكار الرئيسية للمقاالت العمودية، وفي الصحف الحزبية الفلسطينية ( العمودية

يب والتعرف على األسالالصحيفة في اختيار أو رفض الموضوعات، في مدى قبول تدخل إدارة 
المعيقات التي التعرف على كذلك و التي يكتبون بها مقاالتهم، ومستوى اللغة التي يستخدمونها، 

، وبناء على هذه المعرفة يتم وضع توصيات إلفادة سبل تطوير المقال العموديو  تواجههم،
 .المهتمين وإدارات الصحف والُكتاب لتطوير المقاالت العمودية

 

                                                           
 (.274 - 273المزاهرة، نظريات االتصال )ص   (1)
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 :وأدواتهاا نوع الدراسة ومناهجه: ثامناا 

 :نوع الدراسة .1

تستهدف تصوير وتحليل وتقويم "التي تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، 
أو دراسة الحقائق الراهنة غلب عليه صفة التحديد، يخصائص مجموعة معينة أو موقف معين 

ة المتعلقة بطبيعة ظاهرة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من األحداث أو مجموع
من األوضاع، وذلك بهدف الحصول على معلومات كافية ودقيقة عنها، دون الدخول في 
أسبابها أو التحكم فيها، وذلك بغض النظر عن وجود أو عدم وجود فروض محددة مسبقًا، كما 
تستهدف تقدير عدد مرات تكرار حدوث ظاهرة معينة ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة أخرى 

 .(1)"الظاهراتمن 

 :المناهج المستخدمة في الدراسة .2

منهج الدراسات المسحية، ومنهج : اعتمد الباحث في دراسته على منهجين أساسيين هما
 :دراسة العالقات المتبادلة

 :منهج الدراسات المسحية . أ

صاف عن هذا المنهج جهدًا علميًا منظمًا للحصول على بيانات ومعلومات وأو  يعد
ويستهدف تسجيل وتحليل وتفسير الظاهرة في  ،(2)ضوع البحثمو  الظاهراتالظاهرة أو مجموعة 

وضعها الراهن، بعد جمع البيانات الالزمة والكافية عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من 
وفي إطاره  ،(3)االجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات، ومصدرها، وطرق الحصول عليها

 :تم استخدام

 

 

                                                           
 (.131حسين، بحوث اإلعالم )ص   (1)

 (.147المرجع السابق )ص   (2)

 (.93عبد الحميد، بحوث الصحافة )ص   (3)
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  :أسلوب تحليل المضمون  -

ستخدم هذا األسلوب للتعرف على المحتوى الظاهر لالتصال ووصفه وصفًا موضوعيًا ي
وسائل اإلعالم وبالتالي ومنتظمًا وكميًا، بغرض تحديد أسس الموضوعات والبرامج التي تقدمها 

 .في صحيفتي الدراسة تحليل المقاالت العموديةمن أجل  (1)األساليب المختلفة لتحسين خدماتها
 

 : أساليب الممارسة اإلعالميةأسلوب مسح  -

لدراسة الجوانب واألساليب اإلدارية والتنظيمية التي تتبعها أجهزة  يستخدم هذا األسلوب
اإلعالم وإدارته في مختلف المجاالت اإلعالمية، وذلك بهدف تصوير الواقع التطبيقي الفعلي، 

 .(2)المختلفةوالتعرف على الطرق التي تتبعها هذه األجهزة في ممارسة نشاطاتها 

 :منهج دراسة العالقات المتبادلة . ب

دراسة العالقات بين الحقائق التي تم الحصول عليها بهدف "يسعى هذا المنهج إلى 
التعرف على األسباب التي أدت إلى حدوث الظاهرة، والوصول إلى استنتاجات وخالصات لما 

وفي إطاره تم ، (3)"اه اإليجابييمكن عمله لتغيير الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة في االتج
 :استخدام

 : أسلوب المقارنة المنهجية

إلى التعرف على كيفية حدوث الظاهرات وأسبابها، ولكي يصل  هذا األسلوب يهدف
الباحث إلى هذه النتيجة فإنه يعمد إلى عقد مقارنات لجوانب االتفاق واالختالف بين عدد من 

تغيرات المتكررة التي تصاحب أحداثًا أو ظروفًا معينة، الظاهرات لكي يتعرف على العوامل والم
وما إذا كانت هذه العوامل أو المتغيرات تسبب حدوث الظاهرة بهذه الطريقة، أي التأكد من 

                                                           
 (.116مزاهرة، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ )ص   (1)

 (.158حسين، بحوث اإلعالم )ص   (2)

 (.160حسين، مرجع سابق )ص   (3)
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، وتم عقد مقارنات بين (1)التأثير السببي لعوامل ومتغيرات معينة في حدوث ظاهرات معينة
 .المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة

 

 :الدراسة واتدأ .3
  :استمارة تحليل المضمون  . أ

يقوم الباحث بإعدادها طبقًا لنوعية المضمون وهي تشمل مجموعة من الفئات والتصنيفات 
ومحتوى التحليل وهدفه، كي يستخدمها في وصف هذا المضمون وتصنيفه بموضوعية وشمول، 

ماذا قيل؟ : تقسيمها إلى نوعينوتم  ،(2)وبما يتيح إمكانية التحليل واستخراج النتائج بأسلوب سهل
 :اآلتيةوقد اشتملت على الفئات وكيف قيل؟، 

وهي الفئات المتعلقة بتحليل مضمون المادة  ":ماذا قيل"الفئات الخاصة بتحليل المضمون : أول
 :اإلعالمية، وتم تقسيمها إلى عدة فئات فرعية هي

ة بالموضوع وقد تم تقسيمها فكار الرئيسوهذه الفئة هي التي تحدد األ :فئة الموضوع 1
 :اآلتيعلى النحو 

: الموضوعات ذات الطابع السياسي داخليًا وخارجيًا مثلويقصد بها : سياسي 1.1
 .المفاوضات، المصالحة، وغيرها من الموضوعات السياسية

والقضايا والظواهر  بالحياة االجتماعيةالمتعلقة  الموضوعاتويقصد بها : اجتماعي 2.1
عادات وتقاليد، األسرة، زواج وطالق، تسول، وغيرها من الموضوعات : ثلم المجتمعية

 .االجتماعية

: مثل التي تتعلق باالقتصاد والمال والتنمية الموضوعاتبها  ويقصد: اقتصادي 3.1
 .الصناعة،  حركة السوق، أموال وبنوك، وغيرها من الموضوعات االقتصادية

                                                           
 (.162المرجع السابق )ص   (1)

 (.166مزاهرة، بحوث اإلعالم: األسس والمبادئ )ص   (2)
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علقة بقدرات المقاومة الفلسطينية وأعمالها كإطالق ويقصد بها الموضوعات المت: عسكري    4.1
المتعلقة بالعدوان العسكري الصهيوني، وغيرها صواريخ أو استهداف آليات االحتالل، أو 

 .  من الموضوعات العسكرية

ويقصد بها الموضوعات المتعلقة بأمن المجتمع واستقراره مثل التخابر مع : أمني   5.1
والقتل والشائعات وتجارة المخدرات وغيرها من الموضوعات  االحتالل وجرائم االبتزاز

 .األمنية

ويقصد بها الموضوعات ذات البعد الديني والشرعي مثل العبادات والمعامالت  :ديني 6.1
 .وغيرها من الموضوعات الدينية

زز تراث والقضايا األدبية التي تعويقصد بها الجانب الثقافي والمعرفي والفنون وال: ثقافي 7.1
 .الثقافة

 .طالبية مناهج تربوية، فعاليات: ويقصد بها القضايا ذات البعد التربوي مثل :تربوي  8.1

، مثل الرياضي، الفني، الترفيهي، وغيرها ما لم يتم ذكره في التصنيفات السابقة: أخرى  9.1
 .من التصنيفات

 :ويعبر عنها بنوع المقال العمودي وتنقسم إلى :فئة أنواع األعمدة 2

وهو الذي يتطرق فيه صاحبه إلى كافة الشئون العامة التي قد : عمود الشؤون العامة 1.2
تختلف في طبيعتها ومجاالتها من يوم آلخر، وتتنوع القضايا التي يتعرض لها الكاتب 
من قضايا سياسية إلى اقتصادية إلى أدبية أو فنية، أو قضايا خاصة بالحب والزواج 

 .(1)االجتماعية العامة التي تهم القراء وتمس مشاعرهم والطالق، وسائر المشكالت

وهو الذي يتعرض الكاتب فيه لبعض الموضوعات التي  :الساخرالنقد الالذع أو عمود  2.2
تستحق النقد، بأسلوب تهكمي معتمد على الفكاهة والسخرية الظاهرة أو المستترة 

 .(2)والمواقف الضاحكة والطرائف

                                                           
 (.103عتمان، فنون التحرير الصحفي )ص   (1)

 (.105المرجع السابق )ص   (2)
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وهو الذي يتناول موضوعات خاصة بالكاتب، : لذاتية أو الشخصيةعمود الموضوعات ا   3.2
واقف تعرض لها أو أفراد التقى بهم، أو أحداث انفعل أو تجارب مر بها شخصيًا، أو م

 .(1)إلخ...هو بها أو أثرت في حياته

وهي األعمدة الصحفية التي تهتم بمتابعة األحداث : األحداث الجارية التعليق على عمود   4.2
 .(2)جارية الداخلية والخارجية وشرحها وتفسيرها والتعليق عليهاال

وهو الذي يعتمد في أساسه على ذكر أسئلة أو الخطابات التي تصل  :القراء بريدعمود    5.2
 .(3)الكاتب من القراء، ويتولى هو الرد أو التعليق عليها

على لسان غيره فيأخذ  وهو حوار يصطنعه الكاتب سواء على لسانه أو :عمود الحوار   6.2
شكل المونولوج أي الحوار مع الذات، أو الديالوج أي الحوار مع الغير، ويكون الحوار 
في أحد الموضوعات التي تهم القراء، والتي تختلف حولها الرؤى ويجدها الكاتب فرصة 

 .(4)إلظهار وجهة نظره فيها

 :(5)وتنقسم إلى: فئة أساليب كتابة المقالت 3

أي معالجة موضوعًا واحدًا بعمق وشمولية، وتوجيه كل شيء نحو  :وب الموحداألسل 1.3
 .إقناع القارئ بالفكرة

 .يعتمد على تجزيء الموضوع إلى أقسام :األسلوب التجزيئي 2.3

 .وهو أسلوب يعتمد على التندر أو التهكم أحياناً  :التندري أو  الساخر األسلوب 3.3

يطرح كاتب المقال العمودي سؤااًل مهمًا ويجيب عنه، أي أن  :أسلوب السؤال والجواب 4.3
 .وهذا األسلوب يستخدم لإلجابة عن أسئلة القراء

                                                           
 (.106المرجع نفسه )ص   (1)

 (.157إبراهيم: إسماعيل، فن المقال الصحفي .. األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص   (2)

 (.108عتمان، فنون التحرير الصحفي )ص   (3)

 (.109المرجع السابق )ص   (4)

 (.328بيري، ترجمة الجابري، الصحافة اليوم.. تطورها وتطبيقاتها العلمية )ص   (5)
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وهي الفئة التي تهدف للكشف عن اتجاه محتوى المقاالت العمودية، : التجاهفئة  4
 :وتنقسم إلىوطريقة معالجة الُكتاب للموضوعات المختلفة، 

وعات التي تعكس مواقف أو اتجاهات إيجابية لدى شمل الموضوي :االتجاه اإليجابي 1.4
الحديث بأسلوب وحدوي يعمل على حل المشكلة ال تضخيمها أو تحميل : القارئ، مثل

، أو الحديث بأسلوب يخدم القضية الفلسطينية اآلخر أو الحزب المسؤوليات للطرف
 .وغيرها من المواقف اإليجابية ويشكل رافعة لها ويدافع عنها،

، لدى القارئ مواقف أو اتجاهات سلبية  تعكسشمل الموضوعات التي وي :جاه السلبياالت 2.4
التطرق للمناكفات الحزبية والسياسية  ، أووالتحيز له مثل التعصب للحزب في رأيه

الداخلية التي قد تسيء للقضية الفلسطينية بشكل عام، أو االنتقاد السلبي غير البناء 
 .أو الحديث عن الحلول، وغيرها من المواقف السلبيةالذي يصف المشكلة دون التطرق 

تعالج قضية فلسطينية داخلية من جميع الموضوعات التي  ويشمل :االتجاه المحايد 3.4
والسلبية بطريقة محايدة وموضوعية دون التحيز ألي حزب، أو  الجوانب االيجابية

 .الحديث بشكل عام على مستوى السياسة الداخلية الفلسطينية

 :اآلتيةوتتضمن الفئات الفرعية  :اللغة المستخدمةئة ف 5

هي اللغة التي كتبت بها معظم النصوص العربية، ُترد  العربية الفصحى للقرآن : فصحى 1.5
 .لتأثير النص القرآني كنص مقدس في وضع قواعدها وكمرجع للقياس

محكية بلهجات وهي التي تقابل اللغة الفصحى، وتسمى العامية والدارجة ال: عامية 2.5
 .محلية

هي اللغة التي وضحت وسهلت بحيث صارت مفهومة  :(والعاميةبين الفصحى )صحفية  3.5
للمواطن العربي العادي مهما اختلف مستوى تعليمه، ومهما اختلف القطر العربي الذي 

 .(1)ينتمي إليه
 

                                                           
 (.182أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص   (1)
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كل المادة اإلعالمية وهي الفئات المتعلقة بتحليل ش ":كيف قيل"الفئات الخاصة بالشكل : ثانياا 
 :وتم تقسيمها إلى عدة فئات فرعية وهي

 وتنقسم إلىوهو القالب الفني الذي يقوم عليه بناء المقال العمودي، : البناء الفنيفئة  6
 :الفئات الفرعية اآلتية

وهو القالب الذي يقوم على األجزاء الثالثة، المقدمة والتي تعمل  :قالب الهرم المعتدل 1.6
ة القارئ لموضوع المقال، ثم الجسم، الذي يتضمن المعلومات التي يقدمها على تهيئ

 .الكاتب للقارئ، ثم الخاتمة، التي غالبًا ما تلخص فكرة المقال بأسطر قليلة

وهو شكل يقوم على مقدمة وجسم فقط، دون وجود خاتمة  :"مقدمة وجسم فقطلم يلتزم " 2.6
 .للمقال

تمة فقط، دون وجود مقدمة وهو شكل يقوم على جسم وخا :"جسم وخاتمة فقطلم يلتزم " 3.6
 .للمقال

افتقار المقال العمودي للبناء الفني بشكل كامل، أو عدم احتوائه  :لم يلتزم بالبناء الفني 4.6
 .على مقدمة وخاتمة

أي الخصائص الفنية التي يقوم عليها المقال العمودي ومدى  :فئة الخصائص الفنية 7
 :اآلتيي على النحو االلتزام بها، وه

 .وذلك لمعرفة ثبات كتاب المقاالت العمودية أو تغيرهم: الكاتب 1.7

 .بات عناوين المقاالت العمودية أو تغيرهاوذلك لمعرفة ث: العنوان 2.7

 .وذلك لمعرفة ثبات مواعيد المقاالت العمودية أو تغيرها: الموعد 3.7

 .لعمودية أو تغيرهاوذلك لمعرف ثبات مكان المقاالت ا: المكان 4.7

ويقصد بها ثبات المقال العمودي على صفحة معينة من : فئة الثبات على الصفحة 8
 .الصحيفة

 :وتنقسم إلى: فئة موقع المقال العمودي 9
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 :وتنقسم إلى: الصفحةموقعه على  1.9

 .من الصحيفةويقصد بها الصفحة األخيرة : أخيرة 1.1.9

 .ما عدا األولى واألخيرة جميع صفحات الصحيفة: داخلية 2.1.9

 :وتنقسم إلى: موقعه على الصحيفة 2.9

 .أي أن موقع المقال العمودي في الجهة اليمنى بأعلى الصفحة :أعلى يمين 1.2.9

 .أي أن موقع المقال العمودي في الجهة اليسرى بأعلى الصفحة :أعلى يسار 2.2.9

 .صف الصفحةأي أن موقع المقال العمودي في منت :وسط الصفحة 3.2.9

 .أي أن موقع المقال العمودي في الجهة اليمنى بأسفل الصفحة :أسفل يمين 4.2.9

 .أي أن موقع المقال العمودي في الجهة اليسرى بأسفل الصفحة :أسفل يسار 5.2.9

 :وتنقسم إلى :فئة العناصر التيبوغرافية 10

 .ي إلبرازهويقصد بها اإلطار الذي يحدد به المقال العمود: اإلطارات 1.10

ويقصد بها وضع أرضية أو خلفية، سواء للموضوع أو لعنوان المقال : األرضيات 2.10
 .العمودي بهدف إبرازه

 .والمقصود هنا البنط للمتن، وذلك لمعرفة إن كان ثقيل أم عادي: البنط 3.10

 كاتب المقال العمودي بهدف اإلبراز أو تحديدويقصد بها وضع صورة : صورة الكاتب 4.10
  .شخصية المقال

 

 : المعمقةالمقابلة  . ب

أو الخفية، وتعمد على فكرة المحادثات الحرة غير  ةتهدف للكشف عن الدوافع الظاهر وهي التي 
بهدف الخروج بأكبر قدر من المعلومات التي يمكن ، حول الموضوع أو مشكلة معينة المقيدة

واقع حث من خاللها التعرف على ، وهدف البا(1)استنتاج ما يدور في ذهن المبحوث عن طريقها
                                                           

 (.203حسين، بحوث اإلعالم )ص   (1)
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، والتعرف وسبل تطويره الصحف الحزبية الفلسطينية، ومعيقات النهوض به، المقال العمودي في
ة، ومدى تأثير السياسة التحريرية فكار الرئيسعلى طرق بلورة ُكتاب المقاالت العمودية لأل

 .ضوعاتللصحيفة على موضوعيتهم، أو تدخل إدارة الصحيفة في اختيار المو 
 

 :مجتمع الدراسة وعينتها: تاسعاا 

 :مجتمع الدراسة .1
 

 مجتمع الدراسة التحليلية: . أ

الصادرة في مناطق السلطة  الحزبية الصحف الفلسطينية فيالتحليلية مجتمع الدراسة  يتمثل
 .الرسالة واالستقالل: الوطنية الفلسطينية، وتشمل

 

 مجتمع الدراسة الميدانية: . ب

الحزبية  الصحف الفلسطينيةُكتاب المقاالت العمودية في  فيالميدانية ة مجتمع الدراس يتمثل
 .ُكتاب 7وهم  مناطق السلطة الوطنية الفلسطينيةالصادرة في 

 

 :عينة الدراسة .2
 : عينة الدراسة التحليلية . أ

مجااًل لدراسة المقاالت العمودية، باعتبارها ( الرسالة واالستقالل)ختار الباحث صحيفتي ا
 .عن طريق أسلوب الحصر الشامل، وتم اختيارها زبية الوحيدة في فلسطينالصحف الح

، 2018 يوليو 5، إلى 2017يناير  1هي المدة الواقعة ما بين فزمنية لهذه الدراسة، المدة ال أما
 بدأتوكذلك نظرًا ألن صحيفة االستقالل ، وتوفر العينة لدى الباحث، الفترة األحدثنظرًا ألنها 

، وبلغ أعداد الصحف التي تم تحليلها 2018يوليو  5ل يومي من بعد تاريخ الصدور بشك في
 .عدداً  152
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 : الميدانيةعينة الدراسة   . ب

إلجراء مقابالت معمقة معهم صحيفتي الدراسة تاب المقاالت العمودية في جميع كُ ختار الباحث ا
( ُكتاب، وتم اختيارهم 7)والبالغ عددهم  للحصول على المعلومات والبيانات التي تخص الدراسة

 .أسلوب الحصر الشاملعن طريق 
 

 :مبررات اختيار عينة الدراسة

 : عينة الدراسة التحليلية . أ

كونها هي عبارة عن جميع الصحف الفلسطينية ( الرسالة واالستقالل)صحيفتي تم اختيار 
قطاع  هما، ومقر إقامتالتي تصدر في مناطق السلطة الفلسطينيةو  ،الصدور منتظمةالحزبية 

.غزة
 

 :التعريف بصحف الدراسة

، سبوعية مؤقتاً أتصدر نصف سياسية فلسطينية يومية  صحيفة هي :صحيفة الرسالة
، ويرأس مجلس إداراتها كنعان عبيد، ورئيس تحريرها رامي (1)1996تأسست في يناير 

مية خريس، تحمل الفكر والتوجه اإلسالمي، وتعبر عن وجهة نظر حركة المقاومة اإلسال
 . (2)حماس

، يومية سياسية تصدر نصف أسبوعية مؤقتاً فلسطينية صحيفة هي  :صحيفة الستقالل
، تحمل الفكر والتوجه اإلسالمي، ويرأس مجلس إداراتها (3)1994تأسست في أكتوبر 

 .(4)ورئيس تحريرها خالد صادق، وتعبر عن وجهة نظر حركة الجهاد اإلسالمي

                                                           
 حن، )موقع إلكتروني(.موقع صحيفة الرسالة، من ن  (1)

 18وسام عفيفة، رئيس تحرير صحيفة الرسالة سابقًا وكاتب مقال عمودي فيها، محمد الرنتيسي، )اتصال شخصي:   (2)
 م(.2017سبتمبر 

 موقع صحيفة االستقالل، من نحن، )موقع إلكتروني(.  (3)

سبتمبر  18مد الرنتيسي، )اتصال شخصي: خالد صادق، رئيس مجلس إدارة صحيفة االستقالل ورئيس تحريرها، مح  (4)
 م(.2017
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 : الميدانيةعينة الدراسة   . ب

 ُكتاب المقاالت العمودية في عبارة عن جميع هم متاب مقاالت عمودية كونهكُ ( 7)م اختيار ت
ُكتاب مقاالت عمودية في صحيفة  3 يكتب، حيث الصدور منتظمةالصحف الفلسطينية الحزبية 

 .ُكتاب مقاالت عمودية في صحيفة االستقالل 4 يكتبالرسالة، بينما 
 

 :مادة الدراسة: عاشراا 

خالل  في الصحف الحزبية الفلسطينية المنشورة المقاالت العموديةدة الدراسة بتمثلت ما
( مقااًل عموديًا، 554عددها )و ، 2018 يوليو 5إلى  وحتى 2017يناير  1الفترة المحددة من 

، في حين بلغ ةعمودي مقاالت (408حيث بلغ عدد المقاالت العمودية في صحيفة الرسالة )
 ( مقااًل عموديًا.146ل )عددها في صحيفة االستقال

 

 :والعد وحدات التحليل والقياس: حادي عشر

 :للتحليل اآلتيةاعتمد الباحث في دراسته على الوحدات : وحدات التحليل: أولا 

اإلعالمية المتكاملة التي يقوم الباحث وهي الوحدة : وحدة الطبيعية للمادة اإلعالميةال .1
المقال العمودي، باعتبار أن الدراسة تسعى إلى ب وتتمثل في هذه الدراسة ،(1)بتحليلها

 .الصحف الحزبية الفلسطينيةالتعرف على واقع المقال العمودي في 
وهي عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي يدور : الفكرةأو وحدة الموضوع  .2

موضوع التحليل، وتكون عادة جملة مختصرة محددة تتضمن مجموعة من  حولها
، وتم اعتمادها في تحليل األفكار الواردة (2)يحتوي عليها موضوع التحليل األفكار التي

 .في المقاالت العمودية في صحف الدراسة

 هو نظام التسجيل الكمي لوحدات المحتوى وفئاته ومتغيراته: أسلوب العد والقياس: ثانياا 
ن خالل المعالجة يمكن م ،المحتوى في شكل أرقام وأعداد الخارجية بطريقة منتظمة تعيد بناء

                                                           
 (.262حسين، بحوث اإلعالم )ص   (1)

 (.260المرجع السابق )ص   (2)
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وتحقيق أهداف واالستدالل تسهم في التفسير التي كمية النتائج الالوصول إلى  االحصائية لها
 .، واستخدم الباحث التكرار كأسلوب للعد والقياس(1)الدراسة

 :والثباتإجراءات الصدق : عشر ثاني

الباحث  وقام تهدف إجراءات الصدق والثبات إلى التأكد من دقة عملية تحليل البيانات،
 اآلتية:اإلجراءات استخدام ب

 إجراءات الصدق: .1

يجب على الباحث توثيق دقة عملية تحليل البيانات ومدى توافر الصدق فيها، ويصنف 
الصدق إلى صنفين، األول، الصدق الداخلي ويقصد به مدى نجاح الدراسة في قياس ما 

جابة عنها، والثاني: الصدق وضعت لقياسه، وفي اإلجابة عن التساؤالت التي قدمت لإل
الخارجي وهو مدى إمكانية تعميم نتائج الدراسة على المجتمع الذي سحبت منه عينة الدراسة، 

 ويتأثر الصدق الخارجي ألي دراسة بعدة عوامل مثل اختيار العينة واألدوات.

ي ويعد اختبار الصدق أداة تقيس ما يراد قياسه، ويرتبط الصدق باإلجراءات المتخذة ف
التحليل مثل اختيار العينة، ووضع الفئات وتحديدها بشكل واضح ودقيق، باإلضافة إلى قياس 

 ، ولتحقيق عنصر الصدق قام الباحث باإلجراءات اآلتية:(2)درجة الثبات في التحليل

التحديد الدقيق لفئات وأدوات تحليل المضمون، وذلك في ضوء الدراسة . أ
قياس ووحدات التحليل التي تتالءم وطبيعة االستكشافية، ومن ثم حدد أسلوب ال

 الدراسة بما يكفل تحقيق أهدافها، واإلجابة عن تساؤالتها.
صمم الباحث استمارة تحليل المضمون، وحدد فيها فئاتها بدقة ووضوح حيث قام . ب

 بوضع تعريفات إجرائية لها لضمان عدم وجود أي تداخل فيما بينهما.
تحليل المضمون على بعض المقاالت العمودية في تم إجراء اختبار أولي الستمارة . ت

صحيفتي الدراسة، للتأكد من مدى دقتها وصالحية االستمارة للقياس، ومن ثم على 
 ضوء المالحظات التي تم رصدها تم إجراء تعديالت عليها.

                                                           
 (.180عبد الحميد، تحليل المحتوى في بحوث اإلعالم )ص   (1)

(2)  Wimmer&Dominick, Mass Media Research: an Introduction, 9th Edition (P.155). 
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تم عرض استمارة تحليل المضمون، على مجموعة من المحكمين الخبراء من . ث
مت االستفادة من مالحظاتهم وإجراء تعديالت على ، حيث ت()أساتذة اإلعالم

 االستمارة بحيث تتفق معها وتتناسب مع أهداف وتساؤالت الدراسة.
 إجراءات الثبات: .2

هي عبارة عن إجراءات متعلقة بأداة جمع المعلومات والبيانات، ويقصد بها "التأكد من 
ومتغيرات بدرجة عالية من الدقة،  درجة االتساق العالية لها بما يتيح قياس ما تقيسه من ظواهر

والحصول على نتائج متطابقة أو متشابهة إذا تكرر استخدامها أكثر من مرة في جمع نفس 
المعلومات أو في قياس نفس الظاهرات أو المتغيرات، سواء من نفس المبحوثين أو من مبحوثين 

 .(1)مختلفة"آخرين، وسواء استخدمها باحث واحد أو عدة باحثين في أوقات وظروف 

واختار الباحث أن يقوم بإعادة تحليل المضمون بنفسه، لعينة جزئية من العينة األصلية 
، وتم اختيار هذه األيام ()من العينة األصلية %11.8( عددًا من كل صحيفة، بنسبة 18بواقع )

يل القرعة بعد مرور شهر ونصف من انتهاء تحل عن طريق بطريقة العينة العشوائية البسيطة
 .()العينة األصلية

"ويحسب الثبات بين المرمزين بأكثر من طريقة، من أشهرها طريقة هولستي، الذي 
يقيس مدى الثبات في تحليل البيانات االسمية في ضوء نسب االتفاق بين المرمزين"، ويتم ذلك 

 :(2)باستخدام المعادلة اآلتية

 ثبات هولستي =
 ت 2

 2+ ن 1ن
 

                                                           
   (.1قم )انظر ملحق ر 

 (.310 -909حسين، بحوث اإلعالم )ص ص   (1)

  ( :م، 25/5/2017م، 17/4/2017م، 13/3/2017م، 27/2/2017م، 30/1/2017هذه األعداد بتواريخ
م، 21/12/2017م، 2/11/2017م، 12/10/2017م، 21/9/2017م، 7/8/2017م، 10/7/2017م، 1/6/2017

 م(.28/6/2018م، 24/5/2018م، 9/4/2018م، 12/3/2018م، 19/2/2018م، 22/1/2018
   م.2018تم االنتهاء من تحليل العينة األصلية في بداية شهر سبتمبر 

 (.159زغيب، مناهج البحث واالستخدامات اإلحصائية في الدراسات اإلعالمية )ص   (2)
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( هي عدد الحاالت 1الحاالت التي يتفق فيها المرمزان، و)نحيث إن )ت( هي عدد 
(، 2( هي عدد الحاالت التي قام بترميزها المرمز رقم )2(، و)ن1التي قام بترميزها المرمز رقم )

 وقارن الباحث نتائج تحليله ببعضها، وكانت النتائج على النحو اآلتي:

 نتائج اختبار الثبات لدراسة تحليل المضمون:

 الرسالة:صحيفة  .1
( موضوعًا موزعة 49بلغ عدد الموضوعات التي خضعت للدراسة ) فئة الموضوعات: -

 على النحو اآلتي:
(، واالقتصادية 1( موضوعًا، واالجتماعية )40بلغت تكرارات الموضوعات السياسية )

(، والموضوعات األخرى 1(، والتربوية )1(، والدينية )1(، واألمنية )2(، والعسكرية )1)
(2.) 

 

( موضوعًا موزعة على 49بلغ عدد الموضوعات التي خضعت للدراسة ) :وفي اإلعادة -
 النحو اآلتي:

(، واالقتصادية 1( موضوعًا، واالجتماعية )41بلغت تكرارات الموضوعات السياسية )
(، والموضوعات األخرى 1(، والتربوية )1(، والدينية )1(، واألمنية )2(، والعسكرية )1)
(1.) 

 بن وجود فرق بين التحليلين:وبهذا يت

 1=  40 – 41في الموضوعات السياسية  -
 0=  1 – 1في الموضوعات االجتماعية  -
 0=  1 – 1في الموضوعات االقتصادية  -
 0=  2 – 2في الموضوعات العسكرية  -
 0=  1 – 1في الموضوعات األمنية  -
 0=  1 – 1في الموضوعات الدينية  -
 0=  1 – 1في الموضوعات التربوية  -
 1=  1 – 2ي الموضوعات األخرى ف -
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 .47وهذا يعني وجود اتفاق بين التحليلين في فئة الموضوعات بما مجموعه 

 وبالتعويض عن المعادلة اإلحصائية الخاصة بمعامل التوافق المذكورة آنفًا:

2 × 47 
= 

94 
= 0.959 

49  +49 98 

 %95.9أي نسبة توافق الموضوعات = 

 الخطوات نفسها مع الفئات األخرى جاءت النتائج على النحو اآلتي:وباتباع األسلوب نفسه و 

 %95.9نسبة توافق فئة أنواع المقاالت العمودية:  -
 %95.9نسبة توافق فئة أساليب كتابة المقاالت العمودية:  -
 %91.8نسبة توافق فئة اتجاه المقاالت العمودية:  -
 %95.9نسبة توافق فئة لغة المقاالت العمودية:  -
 %91.8وافق فئة البناء الفني للمقاالت العمودية: نسبة ت -
 %100نسبة توافق فئة الخصائص الفنية للمقاالت العمودية:  -
 %100: على الصحفة نسبة توافق فئة ثبات المقاالت العمودية -
 %100نسبة توافق فئة موقع المقاالت العمودية:  -
 %100نسبة توافق فئة العناصر التيبوغرافية للمقاالت العمودية:  -

 وبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة الرسالة:

100+100+100+100+91.8+95.9+91.8+95.9+95.9+95.9 
    =96.7% 

10 
 

 :الستقاللصحيفة  .2
 %100نسبة توافق فئة موضوعات المقاالت العمودية:  -
 %88.9نسبة توافق فئة أنواع المقاالت العمودية:  -
 %88.9العمودية:  نسبة توافق فئة أساليب كتابة المقاالت -
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 %88.9نسبة توافق فئة اتجاه المقاالت العمودية:  -
 %100نسبة توافق فئة لغة المقاالت العمودية:  -
 %77.8نسبة توافق فئة البناء الفني للمقاالت العمودية:  -
 %100نسبة توافق فئة الخصائص الفنية للمقاالت العمودية:  -
 %100: لصفحةعلى ا نسبة توافق فئة ثبات المقاالت العمودية -
 %100نسبة توافق فئة موقع المقاالت العمودية:  -
 %100نسبة توافق فئة العناصر التيبوغرافية للمقاالت العمودية:  -

 وبهذا يكون معامل الثبات في صحيفة االستقالل:

100+100+100+100+77.8+100+88.9+88.9+88.9+100 
    =94.4% 

10 
 

 معامل الثبات في صحيفتي الدراسة:

96.7+94.4 
    =95.6% 

2 

 % وهي نسبة مرتفعة في البحوث اإلعالمية.95.6أي أن نسبة االتفاق بلغت 
  

 : المفاهيم األساسية للدراسة:عشر ثالث

هو أحد األشكال الصحفية التي تستخدم في التعبير عن رأي أو فكرة  المقال الصحفي: .1
فيها، مشكاًل اللبنة األولى أو قضية، وإبداء رأي محرره أو كاتبه أو رأي الصحيفة 

واألساس القوي في تشكيل اتجاهات الرأي العام نحو القضايا التي تطرحها الصحيفة بما 
 .(1)يطرحه من تفسير وشرح وتحليل، وما يهدف إليه من إقناع وتوجيه

                                                           
 (.78عبد المجيد وعلم الدين، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت )ص   (1)
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هو شكل من أشكال مادة الرأي في الصحيفة، وأحد أنواع المقال  المقال العمودي: .2
ولى كتابته شخص واحد، أو عدة أشخاص، تحت عنوان ثابت، يحمل الصحفي فيها، يت

توقيعه، في مكان ثابت، وبشكل دوري يومي أو أسبوعي، ويميل لعرض رأي، أو 
 .(1)تجربة، أو خبرة صاحبه

هي الصحف التي تصدر عن أحزاب معينة، )حاكمة أو معارضة(، الصحف الحزبية:  .3
أو اتجاهه، وتدافع عن مواقفه وسياساته،  لتكون لسان حال هذا الحزب، تعبر عن فكره

 .(2)وتطرح رؤيته الخاصة لكافة األحداث والقضايا، ويغلب عليها طابع صحافة الرأي
 

 : تقسيم الدراسة: عشر رابع

، تناول الفصل األول اإلجراءات المنهجية للدراسة، فصول وأربعةمقدمة إلى تم تقسيم الدراسة 
المقال الصحفي والعمودي في الصحف الحزبية الفلسطينية، بينما تناول الفصل الثاني فن 

واشتمل على ثالثة مباحث؛ األول: المقال الصحفي، والثاني: المقال العمودي، أما الثالث: 
، أما الفصل الثالث فاستعرض نتائج الدراسة الحزبية الفلسطينية الصحفالمقاالت العمودية في 

سمات محتوى المقاالت العمودية في الصحف الحزبية : التحليلية، وانقسم إلى مبحثين؛ األول
، أما سمات شكل المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية :الثانيو ، الفلسطينية

مناقشة  :األول ؛مبحثين إلى وانقسم، والتوصيات مناقشة نتائج الدراسةالفصل الرابع فتناول 
وختامًا المصادر والمراجع ، النتائج والتوصياتخالصة تناول  :الثانيو ، نتائج تحليل المضمون 

 .والمالحق
  

                                                           
 (.76هاب، مرجع سابق )ص الش     (1)

 موقع جريدة صقور البوادي المصرية، أنواع الصحف، )موقع إلكتروني(.   (2)
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 الفصل الثاني

في الصحف الحزبية  الصحفي المقالفن 
 الفلسطينية
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 :تمهيد

وتم المقال الصحفي، ، تناول المبحث األول ثالثة مباحثتم تقسيم هذا الفصل إلى  
، مفهومهو ، نشأته وتطوره.. المقال الصحفيتناول المطلب األول تقسيمه إلى مطلبين، 

 المقال الصحفي. أنواعالثاني فتناول  المطلبأما لغته، و وظائفه، و خصائصه، و 

تناول المطلب وتم تقسيمه إلى مطلبين، ، العموديالمقال  أما المبحث الثاني فتناول 
 لبالمطأما ، أنواعهو ، وظائفهو خصائصه، و ، مفهومهو ، نشأته وتطوره.. المقال العمودياألول 

 وخصائصهم. ،ُكتابهو أسس كتابته، و مصادره، و  موضوعات المقال العموديالثاني فتناول 

وتم ، الحزبية الفلسطينية الصحفالمقاالت العمودية في فتناول  الثالثالمبحث  بينما
تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، تناول المطلب األول الصحافة الحزبية الفلسطينية، أما المطلب 

 .المقاالت العمودية في الصحافة الحزبية الفلسطينيةاول الثاني فتن
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 المقال الصحفي: المبحث األول

تناول المطلب األول ، وتم تقسيمه إلى مطلبين، المبحث المقال الصحفي هذا تناولي
الثاني  المطلبأما لغته، و وظائفه، و خصائصه، و ، مفهومهو ، نشأته وتطوره.. المقال الصحفي

 مقال الصحفي.ال أنواعفتناول 
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 لغتهو وظائفه، و خصائصه، و ، مفهومهو ، نشأته وتطوره.. المقال الصحفي: األولالمطلب 

 

 :وتطوره نشأة المقال الصحفي: أولا 

، وهو ثمرة من ثمار التقدم (1)في أحضان الصحافة وتطور بتطورها نشأ المقال الصحفي 
ي شهد تحوالت هائلة في المجاالت الحضاري، فقد رأى النور في عصر النهضة األوروبية والذ

كافة، انبثقت من الحرية اإلنسانية القائمة على احترام ذاتية االنسان، وإشباع رغبته في المعرفة 
 .وحرية البحث

مة البيئة الفكرية والسياسية واالجتماعية والثقافية لطبيعة فن ءي يعني أن مالاألمر الذ 
 .(2)ثم تطوره المقال، كانت سببًا في نشأة المقال ومن

في القرن السادس عشر، ( الفرنسي" )مونتين"وكان المقال قد نشأ في الغرب على يد  
الذاتية في تناول الموضوعات  تجربتهالذي كانت مقاالته تتسم بطابع الذاتية، فقد كان يفيد من 

، وقد (3)ءالتربوية والخلقية التي انصرف على معالجتها، فلقيت مقاالته رواجًا في أوساط القرا
، واقتصرت على الموضوعات الخفيفة والتجارب (4)"المحاوالت"أطلق على مقاالته اسم 

 . (5)الشخصية

، "مونتين"من تجربة  فاستفادفي القرن السابع عشر " فرانسيس باكون "ثم برز في انجلترا  
مع  وطور تجربته الخاصة في ضوئها، ولكن عنصر الموضوعية كان أشد وضوحًا في مقاالته،

الميل إلى الموضوعات الخلقية واالجتماعية المركزة، وبعد القرن السابع عشر لم يقف كتاب 
عند ذلك، وتدفقت مقاالتهم تحيط " أديسون وجولد سميث والم وهازليت"أمثال  االنجليزالمقاالت 

 .بموضوعات متباينة

                                                           
هاب، اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي )ص  (1)  (.26الش 

 (.157 - 156الدليمي، التحرير الصحفي )ص   (2)

هاب، مرجع سابق )ص   (3)  (.26الش 

 (.163ابة الخبر والمقال الصحفي )ص إبراهيم: إبراهيم، فن كت  (4)

 (.157الدليمي، مرجع سابق )ص   (5)
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ول فيه الكتاب مظاهر المقال في القرن الثامن عشر نوعًا أدبيًا قائمًا بذاته، يتنا اوبد 
، األدبيالحياة في مجتمعهم بالنقد والتحليل وقد أعان تطور الصحافة على تطوير هذا العنصر 

وبرز فيه عنصر جديد وهو عنصر السخرية والفكاهة وإن كانت الرغبة في اإلصالح هي الغاية 
ل نواحي الحياة األساسية لهذا الفن الجديد، وفي القرن التاسع عشر اتسع نطاق المقال ليشم
 .(1)كلها، وازدادت انطالقًا وتحررًا واتسع حجمها بحكم ظهور المجالت المتخصصة

للوطن العربي فلم ُيعرف المقال إال في نهاية القرن الثامن عشر عندما أما بالنسبة  
عرف العرب الصحافة المطبوعة، حيث كانت مصر أول دولة عربية تعرف الصحافة، وقد ولد 

حفي في مصر على يد رفاعة الطهطاوي ومحمد عبده وعبد هللا أبو السعود المقال الص
 .(2)وميخائيل عبد السيد

لذي قام به السوريون في مصر، وقد نقلوا إليها ثقافة أدبية علمية، كانوا وكذلك الدور ا 
من المبشرين والمدارس األجنبية في سوريا ولبنان، وقد برز عدد كبير من  منهاقد استفادوا 

ؤالء اأُلدباء والصحفيين والمثقفين، في صحافة مصر وحياتها األدبية والعلمية، وكذلك ظهور ه
ودوره في الدعوة إلى اليقظة ( 1879 – 1871)في مصر بين عامي " األفغانيجمال الدين "

 .(3)والحرية واالستقالل ومواجهة االستعمار

االحتالل البريطاني،  وفي مطلع القرن العشرين تأججت نار الوطنية في مصر ضد 
وكان لكل حزب صحيفة . وظهرت األحزاب الوطنية في مصر ألول مرة في تاريخها الحديث

عن رأيه، وتؤيد وجهة نظره، والوسيلة إلى هذا المقال، ولهذا كانت كل صحيفة تعتمد في تعبر 
 .(4)تحريرها وصدورها ورواجها على أكبر عدد من أشهر الكتاب البارزين

احث أن المقال الصحفي مرتبط تمامًا بالواقع المجتمعي الذي كان في كل ويؤكد الب
محطة من محطاته، فهو يعبر عن المضامين السياسية واالجتماعية والثقافية التي كانت سائدة 

                                                           
 (.26الشهاب، اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي )ص   (1)

 (.39إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (2)

 (.48أبو عرجة، فن المقال الصحفي )ص   (3) 

 (.41 - 40إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (4)
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، وهذا يظهر خالل نشأة المقال في القرن السادس عشر والثامن عشر ومطلع القرن حينهفي 
 العشرين.

 

 :مقال الصحفيمفهوم ال: ثانياا 

المقال الصحفي هو األداة الصحفية التي تعبر بشكل مباشر عن سياسة الصحيفة وعن  
بعض كتابها في األحداث اليومية الجارية وفي القضايا التي تشغل الرأي العام المحلي أو آراء 

ليق الدولي، ويقوم المقال الصحفي بهذه الوظيفة من خالل شرح وتفسير األحداث الجارية والتع
 .عليها بما يكشف عن أبعادها ودالالتها المختلفة

يعبر عن سياسة الصحيفة كما هو  وإذا كان الجانب األكبر من المقاالت الصحفية 
الشأن في المقال االفتتاحي أو يعبر عن آراء كبار كتابها كما هو الشأن في العمود الصحفي أو 

لمقاالت الصحفية قد يعبر عن رأي الكتاب آخر من ا جانباً إال أن هناك .. المقال التحليلي 
الء بما يؤيد سياسة الصحيفة والمفكرين الذين ال يعملون في الصحيفة وال يشترط أن يكتب هؤ

بل كثيرًا ما تنشر لهم الصحف مقاالت تخالف سياستها وذلك عماًل بحرية الرأي وخاصة في 
 .(1)المجتمعات الديمقراطية

ى شرح األحداث الجارية وتفسيرها والتعليق عليها فقط، والمقال الصحفي ال يقتصر عل 
المقال فكرة جديدة أو تصورًا مبتكرًا أو رؤية وإنما يمكن في بعض الحاالت أن يطرح كاتب 

خاصة، يمكن أن تشكل في حد ذاتها قضية تشغل الرأي العام وخاصة إذا كانت تمس مصالح 
 .(2)القراء أو تثير اهتمامهم ألي سبب من األسباب

فيما عرفه الدكتور محمود أدهم بأنه فكرة يقتنصها الكاتب الصحفي خالل معايشته  
واآلراء والقضايا واالتجاهات والمواقف والمشكالت المؤثرة على القراء وفي حركة  لألنباءالكاملة 

المجتمع، يقوم بعرضها وشرحها وتأييدها أو معارضتها في لغة واضحة وأسلوب يعكس 

                                                           
 (.179أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص   (1)

 (.245زكار، مدخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية )ص   (2)
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وتنشر في الوقت المناسب وفي حجم يتالءم مع نوعيتها وأهميتها ونتائجها شخصيته وفكره 
 .(1)المستهدفة

ئرة المعارف البريطانية المقال على أنه إنشاء متوسط الطول، يكتب للنشر في وتعرف دا 
 .الصحف، ويعالج موضوعًا معينًا بطريقة مبسطة وموجزة يلتزم الكاتب فيها حدود موضوعه

لتعريف السابق ما ُعرف حديثًا في الصحافة العربية بالمقال التحليلي وقد ال يشتمل ا 
فقط، بل يعتمد على ما تنقله وسائل اإلعالم من تغطية ألهم الذي ال يقوم على اإلنشاء 

، وقد اشتهرت في هذا المجال مقاالت محمد حسين هيكل، وأحمد بهاء الدين، ورياض األحداث
 .(2)نجيب الريس وغيرهم

لدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور محمود علم الدين المقال الصحفي بأنه أحد وعرفت ا 
التي تستخدم في التعبير عن رأي أو فكرة أو قضية، وإبداء رأي محرره أو األشكال الصحفية 

كاتبه أو رأي الصحيفة فيها، مشكاًل اللبنة األولى واألساس القوي في تشكيل اتجاهات الرأي 
ا التي تطرحها الصحيفة بما يطرحه من تفسير وتحليل، وما يهدف إليه من العام نحو القضاي

 .(3)إقناع وتوجيه

عرفه الدكتور عبد العزيز شرف بأنه محاولة الختبار فكرة من األفكار، أو لتدبر كما  
 .(4)رأي من اآلراء، أو لتأمل اتجاه من االتجاهات النفسية، والتعبير عنها بأسلوب سلس جذاب

اسم يطلق على الكتابات التي يّدعي أصحابها : ُيعرف المقال بأنه" الروس"م وفي معج 
التامة في معالجة موضوعاتها، وكلمة مقال تعني محاولة أو  اإلحاطةو التعمق في بحثها، أ

 .خبرة أو تطبيقًا مبدئيًا أو تجربة أولية

                                                           
 (.14أدهم، المقال الصحفي )ص   (1)

 (.215 - 214حداد، في الكتابة الصحفية )ص   (2)

 (.78عبد المجيد وعلم الدين، مرجع سابق )ص   (3)

 (.26شرف، فن المقال الصحفي )ص   (4)
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أي موضوع  ُيعرف المقال بأنه إنشاء كتابي معتدل الطول في" اكسفورد"وفي قاموس 
من الموضوعات، أو فرع من فروع المعرفة، وهو دائمًا ينقصه الصقل، ولذلك يبدو غير 

 .(1)إلخ... وال منظم  مهضوم

عرض  افيه يتم أحد أنواع الفنون الصحفية التيويرى الباحث أن المقال الصحفي هو 
نقاًل ممتعًا ومؤثرًا، موضوع معين بشكل متسلسل ومترابط يبين فكرة المؤلف وينقلها إلى القارئ 

ويعتبر أداة الصحفي التي يعبر بها عن سياسة الصحيفة أو عن رأي كاتب المقال في األحداث 
 .الجارية

 

 :خصائص المقال الصحفي: ثالثاا 

قدم الدكتور موسى الشهاب عددًا من الخصائص التي يتميز بها المقال الصحفي، وهي  
 :(2)على النحو اآلتي

ة ال تعبر عن موقف كل الصحفيين، وال عن خط سياسي للجريد مادة صحفية فكرية -
 .دوماً 

 .يعبر المقال الصحفي في أغلب الحاالت عن مواقف -
يفسر الظواهر واألحداث والقضايا ويحللها ويشرحها ويكشف عن خلفياتها، ويطرح  -

 .الحلول في بعضها
 .يكتبه صحفي متمرس وذا تجربة محترمة -
علومات واآلراء واالستشهادات وتطور األحداث، حتى في يتغذى المقال الصحفي من الم -

 .بعدها التاريخي
يكون أسلوب المقال عميق وقومي بعيدًا عن األساليب والتراكيب اللغوية االستهالكية  -

 .والمتداولة

 :(1)، منهامن الخصائصآخر عددًا  خضور أديب الدكتور ويضيف

                                                           
 (.34أبو عرجة، فن المقال الصحفي )ص   (1)

 (.65 - 64الشهاب، مرجع سابق )ص   (2)



72 
 

 .رامًا، وفعالية، ومقدرة على التأثيرالمقال أهم األنواع الصحفية وأكثرها جدية، واحت -
المقال الصحفي من أكثر األنواع الصحفية صلة بجوهر الوسيلة اإلعالمية، وبهدفها  -

األساسي، المتمثل في التأثير على القارئ من خالل إقناعه وتوجيهه، فالصحيفة تجسد 
 .أفكارها، وتعبر عن أيديولوجيتها في مقاالتها

واع الصحفية مقدرة على تمكين الصحيفة من أن تحقق المقال الصحفي، أكثر األن -
 .شخصيتها التحريرية المتميزة، وذلك نظرًا ألنها الوحيدة التي تنفرد بنشر هذا المقال

ن المقال الصحيفة من أن تجذب جمهورًا أوسع من القراء، وذلك من خالل اعتمادها  - ُيمك 
مؤكد أن شريحة واسعة من ومن ال. على أسماء الكتاب البارزين في شتى المجاالت

 .القراء تجذبها األسماء الضخمة لقراءة الصحف

قدرة على التأثير في جمهور مويرى الباحث أن من أهم خصائص المقال الصحفي هو ال
 كتب بها.القراء من خالل المواضيع التي يتناولها والطريقة المشوقة التي يُ 

 

 

 :وظائف المقال الصحفي: رابعاا 

 :(2)تتمثل في العناصر اآلتيةاهر زكار أن وظائف المقال الصحفي ز  الدكتوريرى  

اإلعالم، من خالل تقديم المعلومات واألفكار الجديدة عن األحداث أو القضايا أو  -
 .المشاكل التي تشغل الرأي العام

شرح وتفسير األخبار اليومية الجارية والتعليق عليها بما يوضح أبعادها أو جوانبها  -
 .المختلفة

 .تثقيف، وذلك عن طريق نشر المعارف اإلنسانية المختلفةال -
الدعاية السياسية، من خالل نشر سياسات الحكومات واألحزاب، ومواقفها المختلفة من  -

 .قضايا المجتمع

                                                                                                                                                                     
 (.148خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة )ص   (1)

 (.246 - 245زكار، مرجع سابق )ص   (2)
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الدعاية األيدولوجية، من خالل نشر األفكار والفلسفات والدفاع عنها ضد خصومها أو  -
 .منافسيها

ة نظام سياسي أو اجتماعي معين أو للمساهمة في التنمية الجماهير، وذلك لخدم تعبئة -
 .الوطنية

 .تكوين الرأي العام في المجتمع والتأثير على اتجاهاته سواء بالسلب أو اإليجاب -
التسلية والترويح، وهو األمر الذي تحققه المقاالت الترفيهية أو الضاحكة أو الساخرة أو  -

 .المقاالت المسلية أو الظريفة

 :(1)ف، منهائالوظامن آخر عددًا  محمد حجاب دكتورال ويضيف

 .تفسير وشرح األبعاد الداللية والخفية في األخبار ذات األهمية -
أن يقدم تصورات يستفاد منها كمرجعيات في فهم القضايا والظواهر واألحداث  -

 .الغامضة

 :(2)الوظائف اآلتية إسماعيل إبراهيم الدكتور فيما يضيف

الوظيفة إلى الحث على حياة فاضلة في البيت والمجتمع، والحاجة  القيادة، وتهدف هذه -
 .إلى هذه الوظيفة تشتد في األوقات العاصفة

الدفاع عن األديان والمقدسات والقيم والمبادئ ضد دعوات اإللحاد وانتهاك المقدسات  -
 .والخروج عن القيم والمبادئ بأي شكل من األشكال

لصحفي منبثقة أساسًا من وظائف الصحافة، ويأتي ويعتقد الباحث أن وظائف المقال ا
المقال ليترجم هذه الوظائف من خالل مادته التي يعبر عنها، وكل وظيفة من هذه الوظائف 

 تناسب طبيعة المقال وفكرته األساسية.
 

                                                           
 (.293حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص   (1)

 (.66إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (2)
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 :لغة المقال الصحفي: خامساا 

ي هو الذي المقال الصحفي يختلف عن المقال األدبي والمقال العلمي، فالمقال األدب 
يعبر عن عواطف كاتبه وتجربته الذاتية ومشاعره الوجدانية تجاه موقف خاص أو موقف عام، 
أما المقال العلمي فهو أداة العالم لوصف الحقائق العلمية من خالل منهج علمي يقوم على 
الموضوعية المطلقة، أما المقال الصحفي فهو وسط بين االثنين، ففيه شيء من ذاتية الكاتب 

 .(1)األدبي وفيه شيء من موضوعية العالم

المقال الصحفي هي لغة الحياة العامة، أي لغة المواطن العادي، فهي لغة يفهمها  فلغة 
 .(2)جميع القراء مهما اختلفت مستوياتهم التعليمية أو الثقافية أو االجتماعية

وإذا كانت  ،اللفظية فإذا كانت لغة المقال األدبي تقوم على الصور البنائية أو المحسنات 
لعلمية التي ال لغة المقال العلمي تقوم على النظريات واألرقام أو اإلحصائيات والمصطلحات ا

غة المقال الصحفي فهي تقوم على السهولة والبساطة والوضوح ليفهمها سوى المتخصصين، أما 
سلوب العلمي، وهي قد تستفيد شيء من جمال األسلوب األدبي وقد تستفيد بكثير من دقة األ

 .(3)ولكن يبقى أن ما يميز المقال الصحفي هو أسلوبه البسيط الواضح السهل

الضروري أن نؤكد أن كون لغة المقال الصحفي، يجب أن تكون لغة الحياة ومن  
وإنما يجب أن تكون لغة .. ال يعني ذلك أن تكون لغة المقال الصحفي هي العاميةو العامة، 

ولكنها ليست فصحى العصر الجاهلي أو العصر " ية فصحىلغة عرب"المقال الصحفي 
الحديث، كما أنها ليست الفصحى األدبية  العصرالعثماني، وإنما فصحى عصر الصحافة أي 

القائمة على الصور البيانية والمحسنات اللفظية والتركيبات اللغوية، بل هي الفصحى الصحفية 
 .(4)القائمة على البساطة والوضوح

                                                           
 (.121ر الصحفي )ص زارع، فن التحري  (1)

 (.149مصطفى، تكنولوجيا الفن الصحفي )ص   (2)

 (.121زارع، مرجع سابق )ص   (3)

 (.247زكار، مرجع سابق )ص   (4)
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لغة العربية الفصحى المعاصرة أو فصحى عصر : ض هذه اللغة بالقولويصف البع 
.(1)الصحافة واإلعالم

 االنتباه، مع ضرورة الكتابة الصحفيةويرى الباحث أن تطور اللغة هي انعكاس لتطور 
للغة المفعمة بالحيوية التي تتسم بالوضوح والمباشرة، والبعد عن اللغة التي ال يفهمها سوى أهل 

 .االختصاص
  

                                                           
هاب، اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي )ص   (1)  (.66الش 
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 المقال الصحفيأنواع : الثانيالمطلب 
 

 :أنواع المقال الصحفي

هناك أنواع عديدة مختلفة للمقال الصحفي، بعضها يعتمد على المضمون في تقسيمه،  
 . والبعض اآلخر على الشكل، والبعض على الوظيفة

وهذه األنواع المختلفة أخذت تتطور حتى صار كل منها يشكل فنًا صحفيًا مستقاًل 
وهي ذاته، ومن أبرز أنواع المقال الصحفي كما ذكرها الدكتور فاروق أبو زيد أربعة أنواع، ب

 :كاآلتي

 :المقال الفتتاحي .1

المادة التحريرية الهامة التي تنشر بانتظام، محددة موقف عرف المقال االفتتاحي بأنه يُ 
لتي تتصل بمجتمع ما، الصحيفة من القضايا الهامة والمشكالت والمواقف واألفكار األساسية ا

 .(1)والتي تنشر تحت عنوان ثابت يحمل اسم الصحيفة، وفي مكان بارز وثابت

أنه يراعي سياسة الصحفية، ويحافظ على وحدة  ومن أبرز خصائص المقال الفتتاحي
الموضوع، ويهتم بالقضايا التي تهم الرأي العام، ويتميز باالختصار والوضوح والدقة في التعبير، 

دد في األفكار والموضوعات، ويكون مكانه في األغلب على الصفحة األولى وتفرد له والتع
، كما أنه ال يوقع باسم كاتبه، ويكون له مكان ثابت في الصحيفة، (2)مساحة محددة وثابتة

 .(3)وعنوان ثابت، كما أنه ُينشر بانتظام

ة والخارجية، أنه يعرض ويحلل األحداث المحلي المقال الفتتاحي وظائف أهمومن 
ويناقش ويطرح القضايا المختلفة التي تشغل الرأي العام، ويعبر عن السياسات واالتجاهات 

 .(4)السائدة في المجتمع

                                                           
 (.59أدهم، مرجع سابق )ص   (1)

 (.163 - 162الدليمي، التحرير الصحفي )ص   (2)

 (.112علم الدين وعبد المجيد، فن التحرير الصحفي .. المفاهيم، المتطلبات، األشكال )ص  (3)

 (.84إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (4)
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 .المتنبئو الشارح، والنزالي،  :(1)إلى عدة أنواع، أبرزها المقال الفتتاحي وي قسم

قال االفتتاحي ملزم أن كاتب الم وأبرز ما يميز المقال الفتتاحي عن المقال العمودي
بالتعبير عن سياسية الصحيفة، بينما كاتب المقال العمودي ليس ملزمًا بذلك، وال يوقع المقال 
االفتتاحي باسم كاتبه أما المقال العمودي فيوقع باسم كاتبه، فيما يتفق المقال االفتتاحي 

 .نهما بانتظامعنوان ثابت، وينشر كل متحت فة والعمودي بأن لهما مكان ثابت في الصحي
 

 :المقال العمودي .2

أحد أنواع المقال الصحفي، يقوم بكتابته شخص واحد، تحت بأنه  العموديعرف المقال يُ 
عنوان ثابت، يحمل توقيعه، في مكان ثابت، وبشكل دوري يومي أو أسبوعي، ويميل لعرض 

 .(2)رأي أو تجربة أو خبرة صاحبه 

عن رأي الكاتب، ويتسم باالختصار  أنه يعبر العموديومن أبرز خصائص المقال 
والتركيز واإليجاز، ويتسم بالثبات واالنتظام في عنوانه وموقعه وتوقيعه ودورية النشر، ويتعلق 
بكل الموضوعات في كل المجاالت، ويتسم بالتنوع والحرية والمرونة في أساليب اإلقناع، ويقوم 

ف الصحافة المعاصرة، ويمكن أن على عالقة مودة تربط الكاتب بالقارئ، ويؤدي كل وظائ
 .(3)يختلف أو يتفق مع سياسية الصحيفة

أنه يحلل القرارات والسياسات والمواقف ويبحث عن  العموديالمقال  وظائف أهمومن 
جذورها، ويعلم القارئ كيف يفكر وكيف يبني لنفسه رأيًا، ويقوم بصلة تعارف مع القارئ ويعمل 

ًا أنهم يعانون من مشاكل واحدة، ويخدم القراء في نشر على توطيدها، ويشعر القراء جميع
 .(4)رسائلهم والدفاع عن مصالحهم، ويسلي القارئ ويرفه عنه

                                                           
 (.112علم الدين وعبد المجيد، مرجع سابق )ص   (1)

 (.112)ص  المرجع السابق  (2)

 (.329 - 328حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص   (3)

 (.41 - 40كتابة المقال العمودي في الصحافة العربية )ص  حارص، فن  (4)
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عمود الشئون العامة، وعمود  :(1)العمودي إلى عدة أنواع، أبرزهاالمقال  وي قسم 
وعمود األحداث الجارية، وعمود الخواطر والتأمالت، والعمود الساخر، والعمود المتخصص، 

 .عمود اليومياترسائل القراء، والعمود الحواري، و 
 

 :المقال النقدي .3

المقال الذي يقوم بعرض وتفسير وتحليل وتقييم االنتاج األدبي بأنه  النقديعرف المقال يُ 
أو  يقرؤهوالفني والعلمي، من أجل توعية القارئ بأهمية هذا االنتاج ومساعدته في اختيار ما 

هذا الكم الهائل بين االنتاج األدبي والفني والعلمي الذي يتدفق كل يوم  يشاهده أو يسمعه من
 .(2)سواء على المستوى المحلي أو الدولي

الموضوعات األدبية، ويتطلب القدرة يتناول أنه  النقديومن أبرز خصائص المقال 
لموضوعية وا تمتزج الذاتية، و والرؤية الثاقبة، وتذوق النص األدبي وتقويمهعلى الفهم العميق، 

 في هذا النوع من المقال، ويلتزم فيه الكاتب بالموضوع المنقود وحدوده وأبعاده، ويستعمل ألفاظ
 .(3)محددة الداللة

األعمال األدبية والفنية  ويحللشرح يعرض و أنه ي النقديالمقال  وظائف أهمومن 
دبي والعلمي، ويرشد مون العمل الفني واأليم شكل ومضوالمسرحية، ويق والعلمية والسينمائية

، اختيار أفضل األعمال األدبية أو الفنية والعلمية أو مسرحيات أو سينما أو تلفزيون  القارئ إلى
 .(4)عن آثار العمل النفسي واألدبي على الجمهور المتلقيويكشف 

أن من يقوم بتحرير المقال النقدي  وأبرز ما يميز المقال النقدي عن المقال العمودي
حفي متخصص في النقد األدبي أو الفني، بينما يحرر المقال العمودي كاتب له هو محرر ص

 .وزنه الصحفي وخبرته وتجاربه الصحفية واألدبية
 

 :المقال التحليلي .4
                                                           

 (.90عبد المجيد وعلم الدين، مرجع سابق )ص   (1)

 (.131زارع، مرجع سابق )ص   (2)

هاب، مرجع سابق )ص   (3)  (.136الش 

 (.219إبراهيم: إبراهيم، فن كتابة الخبر والمقال الصحفي )ص   (4)
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 ،(1)المقال الصحفي وأكثرها تأثيرًا على الرأي العامأنواع  أبرزبأنه  التحليليعرف المقال يُ 
رة، ومعالجتها بالتحليل والتفسير، وتقديم رؤية أو حل ويعتمد على تناول حدث أو فكرة أو ظاه

 .(2)أو توصيات

يحلل األحداث والقضايا التي تشغل الرأي  أنه ومن أبرز خصائص المقال التحليلي
العام، ويتناول الوقائع واألحداث بالتفصيل ويربط بينها وبين أحداث أخرى ثم يستنبط منها ما 

 .(3)واتجاهاتيراه من آراء 

أنه يعرض ويحلل األحداث الجارية ويكشف أبعادها،  التحليليالمقال  وظائف همأومن 
ويناقش ويطرح القضايا والظواهر التي تشغل الرأي العام، ويعبر عن السياسات واالتجاهات 

، ويحلل األحداث العالمية والمواقف ويظهر خلفياتها، ويحلل االتجاهات (4)السائدة في المجتمع
 .(5)لسياسية المختلفةالسياسية للقوى ا

ويضم التقسيم الجغرافي،  :التحليلي إلى تقسيم جغرافي وآخر موضوعيالمقال  وي قسم
، أما التقسيم الموضوعي، يضم المقال التحليلي "المحلي، القومي، العالمي"المقال التحليلي 

 .(6)"السياسي، االقتصادي، الرياضي، الديني، الثقافي، األدبي، العسكري "

يقوم على أن المقال التحليلي  عن المقال العمودي التحليليما يميز المقال وأبرز 
التحليل العميق لألحداث والقضايا والظواهر المختلفة التي تشغل الرأي العام ويرتبط بحدث 
يجذب حيويته أذهان القراء وانتباههم، وليس له مكان ثابت وال ينشر تحت عنوان ثابت، أما 

ر الكاتب من خالله عما يراه من آراء وأفكار وخواطر وانطباعات شخصية المقال العمودي فيعب
حول األحداث والقضايا وليس مرتبط بحدث معين، وله مكان ثابت وينشر تحت عنوان ثابت، 

فيما يتفق المقال التحليلي والعمودي بأنهما ال يعبران عن سياسة الصحيفة.

                                                           
هاب، مرجع سابق )ص   (1)  (.73الش 

 (.251المتولي، فنون التحرير الصحفي )ص   (2)

 (.312مراد، االتصال الجماهيري واإلعالم )ص   (3)

 (.312مراد، مرجع سابق )ص   (4)

 (.199إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (5)

 (.323حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص   (6)
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الصحافة  خبراءثابتة ومتفق عليها بين وهذه األنواع المنبثقة من المقال الصحفي هي 
واإلعالم وكل نوع يتمتع بمزايا وخصائص تميزه عن غيره، لتسهل على الصحف تناول المقال 

 الصحفي وفقًا لهذه التقسيمات.
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 المقال العمودي: الثاني المبحث

تناول المطلب األول وتم تقسيمه إلى مطلبين،  ،المقال العمودي المبحث هذا تناولي
الثاني  المطلبأما ، أنواعهو ، وظائفهو خصائصه، و ، مفهومهو ، نشأته وتطوره.. مقال العموديال

 وخصائصهم. ،ُكتابهو أسس كتابته، و مصادره، و  موضوعات المقال العموديفتناول 
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 أنواعهو ، وظائفهو خصائصه، و ، مفهومهو ، نشأته وتطوره.. المقال العمودي: األولالمطلب 

 

 :وتطوره العمودينشأة المقال : أولا 

بعد استقرار  1823أن المقال العمودي نشأ أواًل في أمريكا سنة " روبرت جونز"يرى  
األحوال في الواليات المتحدة، ثم ُعرف في إنجلترا وفرنسا بعد ظهور الصحافة الشعبية زهيدة 

 .(1)الثمن في منتصف القرن التاسع عشر

لصحافة المصرية فقد كانت على يد أما المحاوالت األولى للمقال العمودي في ا 
، وبعده ظهرت محاوالت أخرى أكثر "المؤيد"في صحيفة  1889سنة " أحمد عوض"الصحفي 

في الصحيفة التي كانا " محمد المويلحى"ثم ابنه " إبراهيم المويلحى"تطورًا كانت على يد 
 .(2)1898سنة  "مصباح الشرق "يصدرانها باسم 

لم يظهر في صحفنا إال المقال العمودي بمفهومه العلمي بأن الدكتور إبراهيم رى يو  
متأخرًا في أوائل القرن العشرين، ونجد أن الصحف المصرية قد أخذت عن الغرب المقال 
العمودي، وفي أوائل العشرينيات من القرن الماضي نجد طه حسين قد كتب العمود المتخصص 

 .(3)"األربعاء حديث"أو الثقافي في 

لم يأخذ أن المقال العمودي بمفهومه العلمي دى الدراسات التاريخية إلى وقد انتهت إح 
حمد أ"حقه من االنتشار إال في نهاية الثلث األول من القرن العشرين على يد الصحفي 

وكان ..  1930في جريدة األهرام عام " ما قل ودل"، عندما بدأ كتابة عموده المشهور "الصاوي 
 .(4)علمي من حيث الشكلأول مقال عمودي بالمفهوم ال

وفي الثالثينيات من القرن العشرين أدخلت معظم الصحف المقال العمودي في مواد  
في " على الهامش"تحريرها الرئيسة، وكان من أشهر مقاالت العمود الصحفي يومذاك؛ عمود 

                                                           
 (.31ص حارص، فن كتابة المقال العمودي في الصحافة العربية )  (1)

 (.31المرجع السابق )ص   (2)

 (.197إبراهيم: إبراهيم، مرجع سابق )ص   (3)

 (.31حارص، مرجع سابق )ص   (4)
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كان  الذي" البالغ"في جريدة " لعل وعسى" وعمود" الصحفي العجوز"الذي كان يوقعه " األهرام"
 ".حسن صبحي"أيضًا وكان يكتبه " البالغ"في " حديث المساء"، وعمود "لطفي جمعة"يكتبه 

، وصدور قوانين تنظيم الصحافة، تقلص 1952في مصر عام  ثورة يوليووبعد قيام  
حجم مقال العمود الصحفي، حيث سادت صحافة االتجاه الواحد والرأي الواحد، وغابت صحافة 

 .على المقال العموديالنقدية التي تغلب 

ومع التعددية الحزبية في مصر وما صاحبها من ممارسات ديمقراطية وصدور العديد  
الحزبية والمستقلة، إضافة إلى تعدد إصدارات الصحف القومية، شهد المقال من الصحف 

العمودي صحوة كبيرة وزاد عدد كتابه سواء من الصحفيين أو غيرهم من أصحاب الرأي 
 .(1)أصبح للمقال العمودي مكانة كبيرة ودور هام في زيادة توزيع الصحفوالكتاب، و 

ويعتقد الباحث أنه رغم ظهور المقال العمودي متأخرًا في الصحافة العربية إال أنه شهد 
انتشارًا واسعًا وظهورًا كبيرًا في الصحافة العربية بشكل عام، وفي الصحافة الفلسطينية أيضًا 

 .لى المقال العموديُيالحظ اعتماد واسع ع
 

 :مفهوم المقال العمودي: ثانياا 

، هل العمودي عبارة عن فكرة أو رأي أو حل لمشكلة، ُتنشر في عمود أو جزء منالمقا 
 .(2)وغالبًا ما ال يتغير كاتبه، وفيه تظهر ذاتيته وحاسته الصحفية التي ُعرف بها لدى القراء

خصي يومي أو أسبوعي لكاتب معين وعرفه الدكتور عبد العزيز شرف بأنه حديث ش 
ثابت، وهو يمثل فكرة أو رأيًا أو خاطرًا للكاتب، حول واقعة أو ظاهرة  يوقعه باسمه وتحت عنوان

اجتماعية، أو سياسية أو ثقافية، ذلك أن الغاية األساسية من هذا الفن المقالي هي ربط القارئ 
 .(3)بالكاتب والصحيفة

                                                           
 (.135 - 134إبراهيم: إسماعيل، فن المقال الصحفي .. األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص   (1)

 (.138فهمي، الفن الصحفي في العالم )ص   (2)

 (.107 - 106ل الصحفي )ص شرف، فن المقا  (3)
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زيد بأنه مساحة محدودة من الصحيفة ال تزيد عن نهر أو  فيما عرفه الدكتور فاروق أبو 
عمود، تضعه الصحيفة تحت تصرف أحد كبار الكتاب بها، يعبر من خالله عما يراه من آراء 

وباألسلوب الذي .. أو أفكار أو خواطر أو انطباعات فيما يراه من قضايا وموضوعات ومشاكل 
.. انًا ثابتًا ال يتغير على احدى صفحات الجريدة وغالبًا ما يحتل المقال العمودي مك. يرتضيه
 .(1)أو كل أسبوع.. تحت عنوان ثابت ويظهر في موعد ثابت قد يكون كل يوم  وينشر

وعرفت الدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور محمود علم الدين المقال العمودي بأنه أحد  
ثابت، يحمل توقيعه، في مكان  أنواع المقال الصحفي، ويقوم بكتابته شخص واحد، تحت عنوان

 .(2)أسبوعي، ويميل لعرض رأي، أو تجربة، أو خبرة صاحبه ثابت، وبشكل دوري يومي أو

ولكاتب المقال العمودي الحرية في تناول ما يريد من موضوعات سياسية أو اقتصادية  
 .(3)أو اجتماعية فيما يهم الرأي العام ويشغل تفكيره

يمثل راهيم أن المقال العمودي هو فكرة، أو خاطرة، أو رأي ويرى الدكتور إسماعيل إب 
وجهة نظر الكاتب في موضوع أو حادثة أو ظاهرة أو خبرًا يهم القراء، أو يهم الكاتب شخصيًا 
ولكنه يمثل همًا عامًا ومشتركًا، يعبر عنه من خالل رأي يتصف بالموضوعية والبعد عن 

بغى منه سوى المصلحة العامة، ال مصلحة جماعة أو العمومية والسطحية، أو المجاملة، وال ي
فئة ضد مصلحة اآلخرين، وأال يغرق كاتب المقال العمودي في الذاتية التي تجعل من المقال 
مجرد مساحة مهدرة من الصحيفة يدعو فيها الكاتب ويشيد بنفسه، وأن يتسم أسلوب المقال 

 .(4)العمودي بالسهولة والوضوح

مساحة محدودة فق بين التعريفات السابقة، لذلك يمكن أن نعرفه بأنه ونالحظ أن ثمة توا 
في مكان ثابت، وفي وقت محدد تعطيها الصحيفة ألحد كبار الكتاب، لمعالجة قضية تهم 

وليس من . وتشغل الرأي العام، وتكون ذات عنوان ثابت وال بد من أن يحمل توقيع كاتبه
 .بسياسة الصحيفة واتجاهاتهاالضروري أن يلتزم كاتب المقال العمودي 

                                                           
 (.193أبو زيد، مرجع سابق )ص   (1)

 (.89عبد المجيد وعلم الدين، مرجع سابق )ص   (2)

 (.150مصطفى، مرجع سابق )ص    (3)

 (.143إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (4)
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 :لعموديخصائص المقال ا: ثالثاا 

، وهي العموديعددًا من الخصائص التي يتميز بها المقال  فاروق أبو زيدقدم الدكتور  
 :(1)على النحو اآلتي

 .أن يجمع بين بساطة اللغة الصحفية وسهولتها ووضوحها وبين جمال اللغة األدبية -
 .ة للكاتبأن يعبر عن التجربة الذاتي -
 .أن يقوم على أساس وجود عالقة حميمة بين الكاتب والقراء -
أكبر كمية من المعاني "أن يقوم على تطبيق القاعدة الذهبية في الصحافة والتي تقول  -

 ".والمعلومات في أقل قدر ممكن من األلفاظ

 :(2)، منهامن الخصائصآخر عددًا  إسماعيل إبراهيم الدكتور ويضيف

وان ثابت، ويراعى فيه أن يكون جذابًا، وأال يتعدى العنوان كلمتين على أن يكون له عن -
 .األكثر إن لم تكن كلمة واحدة

ثبات مكان المقال العمودي، بحيث ال يتغير أبدًا حتى في العمود الذي يشغله، وأن  -
يوضع في الصفحة التي تناسب الموضوعات التي يعالجها العمود، حتى يصل إليه 

 .ويسر دون تعب أو مشقةالقارئ بسهوله 
االلتزام الدقيق بمواعيد ظهور المقال، ألن عدم االلتزام يجعل المقال العمودي ال يحظى  -

 .بثقة القارئ، ويفقد كاتبه المصداقية

 :(3)عددًا من الخصائص، منها محمد حجاب الدكتور فيما يضيف

 .يتعلق بكل الموضوعات في كل المجاالت -
 .يتسم بالتنوع والحرية والمرونة في أساليب اإلقناع -
يؤدي كل وظائف الصحافة المعاصرة من إعالم وشرح وتفسير وتوجيه ونقد وتثقيف  -

 .وترفيه وتنمية وخدمات عامة وغيرها
                                                           

 (.196 - 195أبو زيد، فن الكتابة الصحفية )ص   (1)

 (.145ق )ص إبراهيم: إسماعيل، مرجع ساب  (2)

 (.329 - 328حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص   (3)



86 
 

يقوم على المعالجة النقدية للقضية أو الموضوع، ويهتم بتقديم الرأي أو النصيحة أو  -
 .الحل أو االقتراح

 .غي أن تزيد مساحته عن عمود صحفي على أكثر تقديرال ينب -
 .يمكن أن يختلف أو يتفق مع سياسة الجريدة -

 :(1)عددًا آخر من الخصائص، منها نعمات عتمان ةالدكتور  وتضيف

 .يعمل على تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة أو جماعة خاصة -
 .لب عليه الطباع االجتماعيعلى الرغم من تنوعه وتعدد مجاالت اهتمامه، إال أنه يغ -
 .يحمل توقيع كاتبه سواء كان باسمه الحقيقي أو باسم مستعار اشتهر به الكاتب -

وُيالحظ الباحث أن المقال العمودي في الصحافة الفلسطينية تميز بثبات العنوان وثبات 
الجارية في كاتب المقال وااللتزام الدقيق بموعد ظهوره، وكذلك تميز بشرح وتفسير ونقد األحداث 

 المجتمع الفلسطيني.

لكننا نالحظ أنه في الصحافة الفلسطينية دائمًا ما يتفق المقال العمودي مع سياسة 
الصحيفة، ونجده يعمل على تحقيق مصلحة الحزب بدرجة أكبر من المصلحة العامة، وكذلك 

عة على الساحة نجد أن الكاتب ال يعبر عن التجربة الذاتية لكثرة األحداث السياسية المتسار 
 الفلسطينية.

 

 

 :وظائف المقال العمودي: رابعاا 

قدم الدكتور صابر حارص عددًا من الوظائف التي يتميز بها المقال العمودي، وهي على النحو 
 :(2)اآلتي

تحليل القرارات والسياسات والمواقف والبحث عن جذورها، ليصل القارئ إلى الحقائق  -
 .واآلراء مركزة

                                                           
 (.96 - 95عتمان، مرجع سابق )ص   (1)

 (.43 - 40حارص، فن كتابة المقال العمودي في الصحافة العربية )ص   (2)
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كيف يفكر وكيف يبني لنفسه رأيًا، من خالل حث القراء على مناقشة تعليم القارئ  -
 .األحداث والقضايا

 .عقد صلة تعارف مع القارئ والعمل على توطيدها -
أن ُيشعر القراء جميعًا أنهم يعانون من مشاكل واحدة، مما يقلل من أنانيتهم وُيشعرهم  -

 .بالسعادة والتفاؤل
 .هم ويعبر عن فئات ال يمكنها التعبير عن نفسهاينشر رسائل القراء ويدافع عن مصالح -
تسلية القارئ والترفيه عنه سواء من خالل المضمون نفسه أو من خالل األسلوب، وهو  -

 .األمر الذي تحققه أعمدة الفكاهة والسخرية
 .تكوين الرأي العام وتوجيهه نحو خدمة المجتمع -
مه للقيم اإليجابية ومحاربته يرعى القيم األخالقية في المجتمع، وذلك من خالل تدعي -

 .للقيم السلبية
 .مساعدة المجتمع على تفهم المشكالت التي يعاني منها وإيجاد الحلول المناسبة لها -
يقوم بدور كبير في التنمية الوطنية من خالل قيادة الجماهير نحو مساندة المسؤولين  -

 .نمية إلى األمامفي اإليجابيات والتنافر معهم في السلبيات، مما يدفع عجلة الت

ويرى الباحث أن من أبرز ما وظائف المقال العمودي أنه ينمي شخصية وقدرات القارئ 
الفكرية ويجعله يبني لنفسه رأيًا، ويساعد على تنمية القيم األخالقية في المجتمع مما يساهم في 

 ال الصحفي.التنمية الوطنية، ونالحظ أن وظائف المقال العمودي تعتبر جزءًا من وظائف المق
 

 :أنواع المقال العمودي: خامساا 

توجد تقسيمات عديدة ومختلفة للمقال العمودي، حيث يميل كل من الدكتور محمد حجاب، 
والدكتور أحمد زارع، والدكتورة ليلى عبد المجيد والدكتور محمود علم الدين، إلى تصنيف يمزج 

 :(3()2()1)ودي إلىبين الشكل والوظيفة والمضمون، حيث قسموا المقال العم

                                                           
 (.330حجاب، مدخل إلى الصحافة )ص   (1)

 (.125 - 124زارع، مرجع سابق )ص   (2)

 (.90مرجع سابق )ص  عبد المجيد وعلم الدين،  (3)
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 .عمود الشؤون العامة -
 .عمود األحداث الجارية -
 .عمود الخواطر والتأمالت -
 .العمود الساخر -
 .العمود المتخصص -
 .عمود رسائل القراء -
 .العمود الحواري  -
 .عمود اليوميات -

فيما قسم كل من الدكتور فاروق أبو زيد، والدكتور زاهر زكار، والدكتور إبراهيم إبراهيم، 
 :(3()2()1)العمودي إلى خمسة أنواع، وهيالمقال 

 .العمود الصحفي الذي يهتم بالشؤون العامة -
العمود الصحفي الذي يغلب عليه االهتمام بالنقد االجتماعي الالذع والقائم على  -

 .السخرية
العمود الصحفي الذي يقوم على ذكر أسئلة أو خطابات تصل إلى الكاتب من القراء،  -

 .ليق عليهاثم يتولى الرد أو التع
العمود الصحفي الذي يقوم على الحوار الذي يخلقه الكاتب سواء على لسانه أو لسان  -

 .غيره
العمود الصحفي الذي يقوم على وصف الطرائف والمفارقات، وهو يهدف إلى تسلية  -

 .القارئ 

 :(4)بينما قسمت الدكتورة نعمات عتمان أنواع المقال العمودي إلى

 .عمود الشؤون العامة -
                                                           

 (.208 - 201أبو زيد، مرجع سابق )ص   (1)

 (.265 - 264زكار، مرجع سابق )ص   (2)

 (.198إبراهيم: إبراهيم، مرجع سابق )ص   (3)

 (. 110 - 103عتمان، فنون التحرير الصحفي )ص   (4)
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 .د النقد الالذع أو الساخرعمو  -
 .عمود الموضوعات الذاتية -
 .عمود التعليق على األحداث الجارية -
 .عمود بريد القراء -
 .عمود الحوار -
 .العمود المتخصص -

 :وخلص الباحث إلى تقسيم المقال العمودي إلى األنواع اآلتية

ة أو وهو الذي يتعرض فيه الكاتب لمختلف القضايا كالسياس :عمود الشؤون العامة -
االقتصاد أو لشؤون األدب والفن، أو لقضايا الحب والزواج والطالق والمشاكل 

 .(1)ولكن من الزاوية التي تهم القراء، وتمس مشاعرهم.. االجتماعية اليومية
وفيه يتعرض الكاتب لبعض الموضوعات التي تستحق  :عمود النقد الالذع أو الساخر -

ة والسخرية الظاهرة أو المستترة والمواقف النقد، بأسلوب تهكمي معتمد على الفكاه
الضاحكة والطرائف، ومن ثم فهو إلى جانب أنه نقدي يهدف إلى التقويم إال أنه يعتبر 

 .(2)أيضًا من أعمدة التسلية والترفيه عن القراء
ويتناول هذا العمود مادة خاصة بشخصية  :عمود الموضوعات الذاتية أو الشخصية -

برات وتجارب، وما قابل من أفراد، وما انفعل به من أحداث الكاتب، ما مر به من خ
 .(3)أثرت في حياته

وهي األعمدة الصحفية التي تهتم بمتابعة  :عمود التعليق على األحداث الجارية -
 .(4)األحداث الجارية الداخلية والخارجية وشرحها وتفسيرها والتعليق عليها

أسئلة أو الخطابات التي تصل الكاتب ويعتمد في أساسه على ذكر  :عمود بريد القراء -
 .(1)من القراء، ويتولى هو الرد أو التعليق عليها

                                                           
 (.264زكار، مرجع سابق )ص   (1)

 (.105عتمان، مرجع سابق )ص   (2)

 (.156م: إسماعيل، فن المقال الصحفي .. األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص إبراهي  (3)

 (.157إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (4)
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وهو الذي يقوم على الحوار الذي يخلقه الكاتب، سواء على لسانه أو  :عمود الحوار -
، ويكون (2)وهو قد يأخذ شكل الحوار مع نفسه أو شكل الحوار مع غيره.. لسان غيره 

التي تهم القراء والتي تختلف حولها الرؤى ويجدها الكاتب الحوار في أحد الموضوعات 
 . (3)فرصة إلظهار وجهة نظره فيها

 

  

                                                                                                                                                                     
 (.108عتمان، مرجع سابق )ص   (1)

 (.206أبو زيد، مرجع سابق )ص   (2)

 (.109عتمان، مرجع سابق )ص   (3)
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تابهو أسس كتابته، و مصادره، و ، المقال العموديموضوعات : الثانيالمطلب   وخصائصهم ،ك 
 

 :المقال العموديموضوعات : أولا 

ها كاتب المقال ليست هناك حدود أو قيود على المجاالت والموضوعات التي يطرق
فمن حقه أن يكتب في السياسة أو االقتصاد أو في مشاكل الحياة االجتماعية أو .. العمودي 

 المقالولكن الزاوية التي يتناول بها كاتب .. في قضايا الفكر أو الثقافة أو في الفن أو األدب 
ل االفتتاحي أو كتاب العمودي مثل هذه القضايا تختلف عن الزاوية التي يتناولها به كتاب المقا

 .(1)األخبار أو التحقيقات الصحفية أو التقارير الصحفية

فكاتب المقال العمودي من الضروري أن يهتم أثناء تناوله لمثل هذه القضايا بالتركيز 
على كل ما يهم القراء، وأن يخاطب قلوبهم ومشاعرهم وأحاسيسهم، بحيث يخرج من تناوله لمثل 

 .(2)ة وبالعبرة والموعظةهذه الموضوعات بالحكم

والحظ الباحث أن الصحافة الفلسطينية تركز في موضوعاتها على األحداث السياسية 
والعسكرية واألمنية نظرًا لطبيعة الواقع الفلسطيني الذي يعاني من االحتالل وعدوانه المستمر 

 على الشعب الفلسطيني.
 

 :أساليب كتابة المقال العمودي: ثانياا 

 :(3)يري، أن أساليب كتابة المقال العمودي يمكن تلخيصها باألساليب اآلتيةيرى توماس ب

أي معالجة موضوعًا واحدًا بعمق وشمولية، وتوجيه كل شيء نحو  :األسلوب الموحد -
 .إقناع القارئ بالفكرة

يعتمد على تجزيء الموضوع إلى أقسام، ويستخدم عندما يكون  :األسلوب التجزيئي -
لعمودي مواد يمكن تجزئتها بسهولة إلى أقسام، ويتمتع العمود الذي بحوزة كاتب المقال ا

 .يعتمد هذا األسلوب بشعبية كبيرة
                                                           

 (.193أبو زيد، مرجع سابق )ص   (1)

 (.264دخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية )ص زكار، م  (2)

 (.328بيري، ترجمة الجابري، مرجع سابق )ص   (3)
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وهو أسلوب يعتمد على التندر أو التهكم أحيانًا، ويعتبر  :األسلوب الساخر أو التندري  -
 .من أساليب الكتابة الصحفية التي تستقطب الكثير من القراء

ن يطرح كاتب المقال العمودي سؤااًل مهمًا ويجيب عنه، أي أ :أسلوب السؤال والجواب -
 .وهذا األسلوب يستخدم لإلجابة عن أسئلة القراء

ويعتقد الباحث أن األسلوب الموحد واألسلوب الساخر لهما حضور في الصحف الحزبية 
الفلسطينية، وذلك بسبب اختالف وجهات النظر لدى األحزاب الفلسطينية، وتسارع األحداث 

 .سية في المجتمع الفلسطينيالسيا
 

 :مصادر المقال العمودي: ثالثاا 

إن المصدر الذي يعتمد عليه كاتب المقال العمودي هو شخصية الكاتب نفسه، وما 
يتوفر له من خبرة وتجربة وثقافة، وما لديه من قدرة التفاعل مع الحياة العامة التي تحيط به 

اة والتي تجري تحت سمعه وبصره، وما ينطبع في وتأثره بما يدور حوله من حوادث وأمور الحي
ذهنه من الصور عن هذه األحداث واالتجاهات واألشخاص الذين هم مصدرها أو لهم اتصال 

وتلعب قدرة الكاتب على التفاعل دورًا في ذلك ومالحظته لها باإلضافة إلى ما يطالعه .. بها
معينة تشغل  وقائعمعلومات عن  الكاتب في الصحف المحلية والخارجية وما يحصل عليه من

 .(1)بال الناس وتثير اهتمامهم

كما تعد رسائل القراء إلى الكاتب من مصادر أفكار مقاله العمودي، وهنا يجب أن 
 .(2)يتعامل معها بموضوعية وأن يكون ملمًا بكافة أبعاد القضايا التي يثيرها القراء في رسائلهم

إطار  ضمن تتمثل في شخصيتهالعمودي  كاتب المقالمصادر  ونخلص إلى أن أهم
 .الشخصية العامة للصحيفة التي يكتب فيها

 

                                                           
 (.263زكار، مدخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية )ص   (1)

 (.146إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (2)
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 :أسس كتابة المقال العمودي: رابعاا 

، والذي يتكون من ثالثة (1)يقوم بناء المقال العمودي على القالب الهرمي المعتدل
 .(2)أجزاء، المقدمة، والجسم والخاتمة

 :مقدمة المقال العمودي .1

األساس مدخل وتمهيد من الكاتب لموضوع مهم يتم تناوله في المقدمة هي في 
، ويجب أن يكون هذا المدخل قويًا، ومنطقيًا وقريب من اهتمام القارئ وتفكيره، حتى (3)عموده

 .(4)المقال لقيمةتمهد تمهيدًا جيدًا 

 :(5)وتشمل مقدمة المقال العمودي النقاط اآلتية

اث الهامة الجارية، بشرط أن يركز الكاتب من األخبار، أو حدثًا من األحد خبراً  .1
 .على زاوية معينة أثارت انتباهه، ويرى أنها تهم القراء في نفس الوقت

فكرة أو خاطرة، أو لمحة، أو انطباع يرى الكاتب أنه يحتاج إلى شرح وتوضيح، أو  .2
 .إلى تفسير وتعليق أو إلى استخالص العبرة منه

أنه يمس مصالح القراء، أو يثير اهتمامهم، قضية أو مشكلة، أو حدث يرى الكاتب  .3
 .وللكاتب في الحدث أو القضية وجهة نظر يريد اإلفصاح عنها

حكمة مأثورة أو مثل شعبي معروف، أو قول لمفكر أو كاتب أو فيلسوف، أو  .4
 .تصريح لمصدر مسئول حول حدث من األحداث اليومية

 

 :جسم المقال العمودي .2

، ويضم الحدث (1)ة أو الفكرة الرئيسة التي يتضمنها العموديتم فيه تقديم المادة األساسي
 .(2)أو الموضوع الذي يتم تناوله باألدلة والشواهد والبراهين

                                                           
 (.331حجاب، مرجع سابق )ص   (1)

 (.146 - 145أبو عرجة، فن المقال الصحفي )ص   (2)

 (.331حجاب، مرجع سابق )ص   (3)

 (.152إبراهيم: إسماعيل، فن المقال الصحفي .. األسس النظرية والتطبيقات العملية )ص   (4)

 (.152إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (5)
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 :(3)ويشمل جسم المقال العمودي النقاط اآلتية

 .األدلة أو الشواهد أو الحجج التي يؤكد بها الكاتب رأيه .1
لة أو القضية التي يطرحها تفاصيل الحدث أو الصورة الحية أو القصة أو المشك .2

 .الكاتب على القراء
وعندما يكون المقال العمودي عبارة عن سؤال من القارئ وإجابة من الكاتب فإن  .3

 .جسم المقال العمودي يتضمن إجابة الكاتب على سؤال القارئ 
 

 :خاتمة المقال العمودي .3

 .(4)راءتمثل أهم جزء فيه، حيث تتضمن رأي الكاتب وخالصة ما يريد قوله للق

 :(5)وتشمل خاتمة المقال العمودي النقاط اآلتية

 .خالصة رأي الكاتب في القضية التي يعرضها .1
 .الحكمة التي يخرج بها الكاتب .2
 .النصيحة التي يقدمها الكاتب للقراء بعد أن يجيب على سؤال .3
 .(6)الخبرة التي أراد الكاتب أن ينقلها إلى قرائه .4

م بالبناء الفني للمقال العمودي حتى يتمكن الكاتب ويؤكد الباحث على ضرورة االلتزا
 .من إيصال الفكرة والهدف من المقال للقارئ بشكل متسلسل وممتع وهادف

 

 :ُكتاب المقال العمودي: خامساا 

يحرر المقال العمودي عادًة كتاب لهم وزنهم الصحفي وخبراتهم وتجاربهم الصحفية أو  
لجهاز التحريري، كما تستعين صحف عديدة بكتاب أعمدة األدبية، وقد يكونون من بين أعضاء ا

                                                                                                                                                                     
 (.146أبو عرجة، فن المقال الصحفي )ص   (1)

 (.312مراد، مرجع سابق )ص   (2)

هاب، مرجع سابق )ص   (3)  (.119الش 

 (.268زكار، مدخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية )ص   (4)

 (.200إبراهيم: إبراهيم، مرجع سابق )ص   (5)

 (.99عتمان، مرجع سابق )ص   (6)
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من الخارج وتضمهم إلى جهازها التحريري، أو تستكتبهم من الخارج في عديد من االهتمامات، 
وقد ُينشر عمود صحفي لكاتب ما في أكثر من صحيفة أو جريدة في الوقت نفسه، عن طريق 

 .ت العمودية لكبار الكتابشرائه من وكاالت لألعمدة تتخصص في تسويق المقاال

اختيار موضوعه وزاوية وأسلوب المعالجة، كما أن  حريةولكتاب المقال العمودي  
المجال متسع أمامه لمعالجة المادة بأسلوبه الخاص وبلمسة درامية خفيفة، ساخرة، نقدية، 

 .(1)فكاهية، كاشفة، لماحة، أو رزينة، وقورة
 

 :وصفاتهم يخصائص ُكتاب المقال العمود: سادساا 

في العناصر  تتمثل خصائص وصفات ُكتاب المقال العمودي محمود أدهم أنالدكتور  يرى 
 :(2)اآلتية

 .أن يكون نجمًا في مجتمعه، معروفًا بأفكاره وآرائه وخواطره التي يقبل عليها القراء -
أن يكون حضوره الذهني الصحفي اإلعالمي كاماًل ليضع يده على الفكرة الجديدة  -

 .ة بالتناول، والقضية التي يمكن أن تستقطب األنظارالجدير 
 .أن يكون قادرًا على أن يحول األفكار التي حصل عليها إلى عمل صحفي ناجح -
أن يكون قادرًا على إلغاء المسافات التي تفصل بينه وبين القارئ، بحيث يعتبره دائمًا  -

 .صديقًا له يخاطبه عن قرب
 .مشاعره، بجانب تقديمه الرأي والنصح والحل للمشكلةأن يقدم للقارئ ذاته وانفعاالته و  -

 :(3)عددًا من الخصائص والصفات، منها أحمد أبو السعيد الدكتور ويضيف

أن الكاتب ليس ملزمًا بمنهجية دقيقة ومعقدة، وليس مضطرًا دائمًا للوصول إلى خالصة  -
 .تحليل دقيقة تمثل موقفًا ورأيًا مالزمين، فاألهم هو إبداء المالحظات بعد عملية

توخي الدقة في اختيار المفردات والتفكير قبل إطالق األحكام، وتحقيق مبدأ  -
 .الموضوعية

                                                           
 (.90عبد المجيد وعلم الدين، مرجع سابق )ص   (1)

 (.144 - 142أدهم، المقال الصحفي )ص   (2)

 (.81 - 80ص أبو السعيد، الكتابة لوسائل اإلعالم )  (3)
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االبتعاد عن إبداء التطرف في االتجاهات واآلراء السياسية الخاصة بالكاتب، أو محاولة  -
 .إقناع القارئ بها بالقوة؛ بل باإلقناع المستند إلى الحجة واألدلة المنطقية

لى كسب ثقة القارئ، وأن يكون جريئًا في تعليقاته، وإن اختلفت مع سياسة العمل ع -
 .صحيفته

 :(1)والصفات، منها من الخصائصآخر موسى الشهاب عددًا  الدكتور فيما يضيف

أن يكون ذا خبرة طويلة وصاحب قلم معروف ومتمرس بشكل جيد في أدبيات وفنيات  -
 .التحرير الصحفي وفي اللغة واألسلوب

ون على اهتمام دائم بجمهور وسائل اإلعالم وعلى اطالع تام على وسائل أن يك -
 .اإلعالم وكل ما هو جديد

 .(2)أن يكون خفيف الظل محبًا للفكاهة، وأن ينعكس ذلك على عموده -
بالغة األدب الصحفي، وأن يكون له أسلوبه الخاص في  أدواتأن يكون مسيطرًا على  -

 .(3)الكتابة الذي يميزه عن اآلخرين

 باتجاهيدفع  مماويرى الباحث أن هذه الخصائص يجب أن تتوفر في ُكتاب المقاالت 
اطمئنان الصحف، وبالتالي المساهمة في نشر اآلراء واألفكار التي تطرق لها الُكتاب بمقاالتهم، 

 وفق أولويات النشر في الصحيفة.

  

                                                           
هاب، اتجاهات معاصرة في كتابة المقال الصحفي )ص   (1)  (.117الش 

 (.211تيل وتيلور، ترجمة عباس، مدخل إلى الصحافة )ص   (2)

 (.144إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (3)
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 ةالمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطيني: الثالثالمبحث 

، وتم تقسيم هذا الحزبية الفلسطينية الصحفالمقاالت العمودية في المبحث  هذا تناولي
المبحث إلى مطلبين، تناول المطلب األول الصحافة الحزبية الفلسطينية، أما المطلب الثاني 

  .المقاالت العمودية في الصحافة الحزبية الفلسطينيةفتناول 
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 سطينيةالصحافة الحزبية الفل: األولالمطلب 

، ئصها، ووظائفهاخصاالصحافة الحزبية، وأهميتها، و  مفهوم المطلب هذا تناولي
النشأة والتطور، واهتماماتها، والصعوبات التي تواجهها،  من حيث الصحافة الحزبية الفلسطينيةو 

 .وأبرز مميزاتها
 

 الصحافة الحزبية: أولا 
 

 مفهوم الصحافة الحزبية .1

حف التي تعب ر عن فكر سياسي معين أو اتجاه أو الصحافة الحزبي ة هي تلك الص
د وظيفة الصحيفة الحزبي ة في اإلأمذهب  عالم عن فكر الحزب والدفاع يديولوجي خاص وتتحد 

.(1)عن مواقفه وسياساته

الصحف التي تصدر عن أحزاب معينة، )حاكمة أو معارضة(،  ويمكن تعريفها بأنها
ره أو اتجاهه، وتدافع عن مواقفه وسياساته، وتطرح لتكون لسان حال هذا الحزب، تعبر عن فك

 .(2)رؤيته الخاصة لكافة األحداث والقضايا، ويغلب عليها طابع صحافة الرأي

انتماء جريدة يومية أو نشرة أسبوعية ما إلى حزب سياسي، أو ويمكن تعريفها بأنها 
 .(3)التزامها بالتعبير عن منحى سياسي معلوم

 تنسجمة الحزبية هي الناطقة باسم الحزب، وسياستها التحريرية ويرى الباحث أن الصحاف
 تمامًا مع السياسة العامة للحزب.

 

 

 
  

                                                           
 تيشوري، الصحافة الحزبية وطبيعتها ودورها وآفاقها )موقع إلكتروني(.  (1)

 صقور البوادي المصرية، أنواع الصحف، )موقع إلكتروني(.موقع جريدة   (2)

 العلوي، وهن الصحافة الحزبية في المغرب )موقع إلكتروني(.  (3)
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 أهمية الصحافة الحزبية  .2

ترجع أهميتها في أنها لسان حال الحزب الذي يعبر من خاللها عن اآلراء واألفكار 
ر عليه سلبًا أو إيجابًا تجاه والمبادئ والمواقف السياسية التي يسعى لنشرها للجمهور بهدف التأثي

 .القضايا الوطنية

وتمكن الجمهور من التعرف على هذه األحزاب والوصول إلى المعلومات عنها بهدف 
 .(1)تكوين رأي عام تجاه هذه األحزاب وبالتالي اتخاذ المواقف الفردية أو الجماعية تجاهها

ولها إسهامات في عملية هي أحد أشكال التنوع في نمط الملكية في وسائل اإلعالم، 
 .(2)التنوير والتنظير وأحد روافد التنمية في البالد

وتظهر هذه األهمية من وجهة نظر الباحث في المجتمعات الديموقراطية، وخصوصًا 
القناعه في أوقات االنتخابات السياسية، فتحاول الصحف الوصول لكل فرد في المجتمع 

  بالبرنامج السياسي الذي يتبناه.
 

 ائص الصحافة الحزبيةخص .3

، وهي على النحو للصحافة الحزبيةعددًا من الخصائص  محمد اشتيوي قدم الدكتور 
 :(3)اآلتي

 .سيطرة الطابع الحزبي من خالل التركيز على أنشطة الحزب -
 .السيطرة الحزبية على الخطاب اإلعالمي -
 .اعالم روتيني يسير في خط واحد في التغطية -
 .يتم نشرهالرقابة الحزبية على ما  -

                                                           
يوليو  2، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي: محاضر في قسم الثقافة العامة في جامعة خضوري محمد اشتيوي،   (1)

 م(.2018

ني والعالقات العامة في الجامعة العربية األمريكية، محمد الرنتيسي )اتصال محمود خلوف، أستاذ اإلعالم اإللكترو   (2)
 م(.2018يوليو  1شخصي: 

يوليو  2، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي: محاضر في قسم الثقافة العامة في جامعة خضوري محمد اشتيوي،   (3)
 م(.2018
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 .الكادر العامل في الصحافة الحزبية كادر مؤطر -
 .جمهور الصحافة الحزبية محدود من حيث كونه جمهور الحزب -
 .تبرز القضايا والمواضيع محل اهتمام الحزب -

 :(1)، منهامن الخصائصآخر عددًا  الدكتور محمود خلوف ويضيف

 .ليست موضوعية هاالصحافة الحزبية ال تراعي تكافؤ الفرص وبالتالي فإن -
أصبحت مرتعًا لغير المتخصصين في مجاالت اإلعالم، ما تمثل نافذة للتسلق على  -

مهنة الصحافة، وهذا ينعكس سلبًا على أداء القائم باالتصال الذي يبقى أسير المعرفة 
الخوف، والعقل، )المحدودة بطبيعة الجمهور وحتى بتكنيكات االتصال، واالستماالت 

بنظريات و ، وحتى بأنواع االتصال وعناصر االتصال، الجيدتوظيفها  وكيفية( والعاطفة
 .الصحافة واإلعالم التي لها دور في إنجاح عملية االتصال والتواصل

ويعتقد الباحث أن الصحافة الحزبية وإن كانت تابعة لحزب سياسي إال أنه ال يجب 
بالمسؤولية االجتماعية غفال مبادئ وقيم الصحافة خصوصًا الموضوعية والصدق، والتمتع إ 

 كونها تعمل في بيئة مجتمعية واسعة وال تخاطب نفسها.
 

 وظائف الصحافة الحزبية .4

، وهي على النحو للصحافة الحزبية الوظائفعددًا من  تيسير أبو عرجة الدكتورقدم 
 :(2)اآلتي

 .تنطق باسم الحزب وتعتبر واسطة بينه وبين جماهيره الحزبية وغيرها -
 .حزب وأنشطته ومواقفه وأشكال تفاعله مع األحداث الداخلية والخارجيةتشرح برامج ال -
 .التعريف بأفكار القيادات التي تنتمي للحزب وتقود سفينته وتحدد توجهاته -

                                                           
في الجامعة العربية األمريكية، محمد الرنتيسي )اتصال  محمود خلوف، أستاذ اإلعالم اإللكتروني والعالقات العامة  (1)

 م(.2018يوليو  1شخصي: 

 (.79أبو عرجة، دراسات في الصحافة واإلعالم )ص   (2)
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تسجيل أخبار الحزب وتحركات أعضائه واسهاماته المجتمعية وأخبار المؤتمرات التي  -
تي يمارسها داخل األلوية يعقدها على كافة المستويات التنظيمية واألنشطة ال

 .والمحافظات

 :(1)، منهاالوظائفعددًا من  الدكتور محمد اشتيوي  ويضيف

توعية أفراد الحزب خاصة والجمهور المستهدف عامة من خالل التأثير بالرأي العام،  -
 .فهي وسيلة إلبراز وجهة نظر الحزب والدفاع عنه

ي ومواجهة األفكار و الفلسفات تعمل على التوعية األيدولوجية و نشر الوعي الحزب -
 .المعادية للحزب

 :(2)، منهاالوظائفمن آخر عددًا  الدكتور محمود خلوف فيما يضيف

 .إلخ...تقوم بوظائف اإلعالم األساسية ذاتها مثل اإلعالم واإلخبار واإلرشاد،  -
تؤدي أدورًا سياسية وأيدولوجية بشكل أوضح من أية وسيلة إعالمية تابعة للقطاع  -

 .اصالخ
تجميل صورة الحزب الممول، ومساعدته في تخطي أي أزمات تواجهه، ومساعدته في  -

منافسة الخصوم السياسيين سواء في االنتخابات أو في أي طرح كان، أو حتى في 
 .الخ...الترويج لبرامج تنموية أو خدمية أو سياسية

 .(3)تعبر عن آراء الحزب، وتدافع عن أفكاره ومبادئه -
 .(4)ر الحزب والدفاع عن مواقفه وسياساتهاإلعالم عن فك -

سبق  اسًا من مفهوم الصحافة الحزبية والذيأس منبثقةويرى الباحث أن هذه الوظائف 
  عنه وبالتالي فهذه الوظائف مقيدة تمامًا بالسياسة العامة للحزب. الحديث

                                                           
يوليو  2، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي: محاضر في قسم الثقافة العامة في جامعة خضوري محمد اشتيوي،   (1)

 م(.2018

الم اإللكتروني والعالقات العامة في الجامعة العربية األمريكية، محمد الرنتيسي )اتصال محمود خلوف، أستاذ اإلع  (2)
 م(.2018يوليو  1شخصي: 

 (.191الخصاونة، الصحافة المتخصصة )ص   (3)

 (.143سلطان، وسائل اإلعالم واالتصال )ص   (4)
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 الصحافة الحزبية الفلسطينية: ثانياا 

 

 :نشأتها وتطورها .1

و العامل األكبر في التأثير والتأثر بالصحافة، خاصة بعد أن ظل العامل السياسي ه
واتخذ كل حزب صحيفة أو عددًا منها لتنطق  ،(1935-1932)تألفت األحزاب السياسية بين 

باسمه، وتعكس سياستها ومواقفها التي كان الشعب يتابعها عن كثب، كما كانت السلطات 
 .تراقبها

ش الحركة الوطنية ووحدتها في وجه بريطانيا وال شك أن األحداث السياسية وانتعا
والصهيونية، قد وثقت األحداث والبطوالت الشخصية والشعبية في هذه السنين كما شكلت مادة 

 .(1)غنية للصحافة مما عزز دورها وأهميتها

ومن أن أهم ميزات صحافة الثالثينيات من القرن العشرين صدور الصحافة الحزبية 
مجلةالصحافةي فلسطين، ومن أبرز الملتزمة ألول مرة ف فيتلكالفترة الفلسطينية الحزبية

 عام في العربي االستقالل حزب أسسها التي أسسها1932العرب التي الكفاح وصحيفة ،

،وصحيفةفلسطينومرآةالشرقوالصراط1935مؤتمرالشبابالعربيالفلسطينيفيعام

ومجلة ( 1933)واللواء ( 1933)الجامعة العربية والمستقيمالتيأسسهاحزبالدفاعالوطني،
 (1946)وجريدة النضال ( 1945)، جريدة الوحدة (1933)والوحدة العربية ( 1934)الشباب 

(1944)واالتحاد ( 1930) الغدو( 1927)األمام والتي أسسها الحزب العالمي الفلسطيني، 
.(2)التيأسسهاالحزبالشيوعيالفلسطيني

التيمن القرن العشرين، صحيفة البعث حف الحزبية في األربعينياتأما أبرز الص

 .(3)1948عام في  حزب البعثصدرتعن

                                                           
 (.147ص ) 1948 - 1900النجار، صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن   (1)

 (.158 - 148النجار، مرجع سابق )ص   (2)

 (.144سلطان، مرجع سابق )ص   (3)
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، (1)1950الحزبية في الخمسينات من القرن العشرين، مجلة الوطن عام  ومن الصحافة
والتي تم تغيير اسمها في عام  1953وصحيفة الشرارة السرية التي أطلقها الشيوعيون عام 

، وصحيفة اللواء التي أصدرتها جماعة االخوان المسلمين ما (2)إلى صحيفة الجماهير 1955
، وجريدة الوحدة التي أصدرها حزب البعث االشتراكي في قطاع غزة 1961 – 1954بين عام 

وكذلك صحيفة الحرية البيروتية التابعة لحركة  (3)1964 - 1958وصدرت بين األعوام 
ثم تحولت لصحيفة ناطقة باسم الجبهة الديمقراطية  1959عام القوميين العرب التي أسست 

 .(4)1969لتحرير فلسطين في عام 

ومن الصحف الحزبية التي صدرت في العشر سنوات األولى من عهد االحتالل 
وكانت تصدر في قطاع غزة بشكل سري من قبل أحزاب وفصائل العمل الوطني االسرائيلي 

انت تصدرها م.ت.ف. ومنظمات المقاومة في الخارج مثل: الفلسطيني، وكذلك الصحف التي ك
، و"مجلة الثورة الفلسطينية" التي كانت 1965"جريدة فتح" التي كانت قد صدرت بدءًا من عام 

. ومجلة "صوت فلسطين" التي أصدرها جيش التحرير 1967قد صدرت في تشرين الثاني 
ع" التي صدرت في دمشق بتاريخ ، و"مجلة الطالئ1/8/1968الفلسطيني في دمشق بتاريخ 

. و"مجلة 2/8/1969، و"مجلة الثائر العربي" التي صدرت في عمان بتاريخ 3/10/1969
، و"مجلة نضال الشعب" التي 1972السيرة" التي صدرت في دمشق اعتبارًا من كانون الثاني 

 .، وغيرها1973صدرت في كانون األول 

طينية التي صدرت في القدس والتي كانت في القطاع أيضًا الصحف الفلس توزع توكان
، مثل: "جريدة القدس" التي قد صدرت بتاريخ الحتالل اإلسرائيلي تجيز توزيعهاسلطات ا

، و"جريدة الشعب" 7/4/1972، و"جريدة الفجر" التي كانت قد صدرت بتاريخ 8/11/1968

                                                           
 (.193الخصاونة، الصحافة المتخصصة )ص   (1)

 ، )موقع إلكتروني(.1994 -1876موقع وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الصحافة في قطاع غزة   (2)

 (.105 - 104نشأته ومراحل تطوره )ص أبو السعيد، اإلعالم الفلسطيني:   (3)

 (.396باومغرتن، ترجمة أبو زيد، تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية من التحرير إلى الدولة )ص   (4)
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اريخ ، و"جريدة الطليعة" التي صدرت بت23/7/1972التي كانت قد صدرت بتاريخ 
.(1)، وغيرها من الصحف التي صدرت في تلك الفترة27/2/1978

وفي التسعينات من القرن العشرين تم تأسيس صحيفة االستقالل التي تعبر عن وجهة 
تم تأسيس صحيفة الرسالة  1996، وفي عام (2)1994نظر حركة الجهاد اإلسالمي في عام 

، واللتان ما زالتا مستمرتان حتى (3)حماس التي تعبر عن وجهة نظر حركة المقاومة اإلسالمية
 يومنا هذا.

ونالحظ أن األحزاب الفلسطينية منذ نشأتها وهي تعتمد على صحف خاصة بها تنطق 
باسمها وتعبر عن وجهة نظرها، كما نالحظ ظهور طابع الحزبية على بعض الصحف التي 

 .ُتعرف عن نفسها بأنها صحف مستقلة
 

 :الفلسطينية اهتمامات الصحافة الحزبية .2

تهتم ، (4)ثل أي صحافة حزبية في أي مكانمالصحافة الحزبية في فلسطين مثلها 
نشر و  ه،تهتم بنشر نشاطاتو  ،(5)ناهاببترويج أفكار الحزب الذي تنتمي إليه، ونشر الثقافة التي يت

المواضيع براز القضايا و إوتعمل على  ،حزاب والدول التي يلتقي معها الحزب أيديولوجياً أخبار األ
 .(7)قادة الفصائليين، وللحزب وأفكارهالترويج لل، وتهتم أيضًا ب(6)ذات األولوية التي يتبناها الحزب

                                                           
 ، )موقع إلكتروني(.1994 -1876موقع وكالة األنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، الصحافة في قطاع غزة   (1)

سبتمبر  18دارة صحيفة االستقالل ورئيس تحريرها، محمد الرنتيسي، )اتصال شخصي: خالد صادق، رئيس مجلس إ  (2)
 م(.2017

 18وسام عفيفة، رئيس تحرير صحيفة الرسالة سابقًا وكاتب مقال عمودي فيها، محمد الرنتيسي، )اتصال شخصي:   (3)
 م(.2017سبتمبر 

 م.2018نوفمبر  6، قابله: محمد الرنتيسي سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل  (4)

 م.2018نوفمبر  5رامي خريس، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (5)

يوليو  2، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي: محاضر في قسم الثقافة العامة في جامعة خضوري محمد اشتيوي،   (6)
 م(.2018

لكتروني والعالقات العامة في الجامعة العربية األمريكية، محمد الرنتيسي )اتصال محمود خلوف، أستاذ اإلعالم اإل  (7)
 م(.2018يوليو  1شخصي: 
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و أي العام سواء كانت سياسية أبمختلف القضايا والموضوعات التي تهم الر كما تهتم 
كيز ولكن يتضح من خالل طبيعة عملها التر  ،و منوعاتأو اقتصادية أو رياضية أاجتماعية 

في  على بعض الزوايا والموضوعات التي تعبر عن سياساتها وتوجهاتها وهذا يظهر واضحاً 
 .(1)عن اهتمامات الجمهور العام يجعلها تنفصلالصحافة الحزبية في قطاع غزة ولكن هذا ال 

 

 :الفلسطينيةالصعوبات التي تواجه الصحافة الحزبية  .3

جه الصحافة الحزبية في اوبات تو هناك عدة صعيرى األستاذ سفيان الشوربجي أن 
 :(2)تتمثل فيفلسطين 

المضايقات والمالحقات من قبل السلطات الرسمية من أجل محاولة السيطرة عليها أو  -
 .تغير أسلوبها وتعاملها

 .مباشر على طبيعة عملها وانتشارهاثر بشكل أضعف التمويل الذي  -
ثر بشكل واضح على أ كثر من عشر سنواتأالحصار المفروض على قطاع غزة منذ  -

مامها الكثير من العوائق فيما يتعلق في االنفتاح على أتطور الصحافة الحزبية ووضع 
 .أدائها وعملها على الصعيد المهنيو حتى تطوير أالعالم 

زبية من خالل الهيمنة السياسية ثر بشكل واضح على الصحافة الحأاالنقسام الفلسطيني  -
صحف وكل هذا جاء على حساب المهنية في العمل لألحزاب على الخط التحريري لل

على حساب  التعبير عن الحزب بالدرجة األولىلذلك حرصت الصحافة الحزبية عن 
 .قضايا أخرى 

تتمثل جه الصحافة الحزبية في فلسطين اتو فيما يضيف األستاذ رامي خريس صعوبات أخرى 
 :(3)في

فة ولذا يبني مواقفه من الرسالة الموقف المسبق عند الجمهور ومعرفته بمرجعية الصحي -
 .اإلعالمية بناء عليها

                                                           
 م.2018نوفمبر  6سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (1)

 م.2018نوفمبر  6ه: محمد الرنتيسي سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل، قابل  (2)

 م.2018نوفمبر  5رامي خريس، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (3)
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 .المنافسة الشديدة التي تتعرض لها من منصات إعالم حديثة وغيرها -

هو  ،ويؤكد الباحث أن من أكثر الصعوبات التي تواجه الصحافة الحزبية الفلسطينية
ظاللهما على وكذلك االنقسام الفلسطيني اللذان رميا ب ،الحصار المفروض على قطاع غزة

 .الصحافة بشكل عام والصحافة الحزبية بشكل خاص
 

 :أبرز مميزات الصحافة الحزبية الفلسطينية .4

ساهم الوضع فقد  ،في قطاع غزة وتحديداً  ،بالنسبة للصحافة الحزبية في فلسطين
حداث بفعل االحتالل اإلسرائيلي على إكساب تلك الصحف أهمية كبيرة من سخونة األو السياسي 

وإبراز المعاناة واالعتداءات التي يتعرضون لها من  ،التعبير عن هموم ومشاكل المواطنين خالل
من المواطنين  كثر قرباً أ إن الصحافة الحزبية الفلسطينية هيلذلك ف ،قبل االحتالل اإلسرائيلي

 .(1)ية الموجودة في المجتمعات األخرى من الصحافة الحزب

، أو اإلثارة التي تبحث عها إلى عدم االهتمام بجني األرباحوالمواطن دف بهموم الوطن واهتمامها
 .(2)عنها صحف أخرى 

  

                                                           
 م.2018نوفمبر  6سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (1)

 م.2018نوفمبر  5محمد الرنتيسي رامي خريس، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، قابله:   (2)
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 الحزبية الفلسطينية الصحفالمقاالت العمودية في : الثاني المطلب

من خالل .. الحزبية الفلسطينية الصحفالمقاالت العمودية في  المطلب هذا تناولي
مدى تدخل إدارة الصحيفة في اختيار ودية، و للمقاالت العممعرفة طرق بلورة األفكار الرئيسة 

تأثير ، و موضوعات معينة للكتابة فيها، واألساليب واللغة التي تكتب بها مقاالتك العمودية
أبرز المعيقات التي تواجه ُكتاب المقاالت ، و السياسة التحريرية للصحيفة على موضوعية الكاتب

 .يوأهم المقترحات لتطوير المقال العمود ،العمودية
 

 :طرق بلورة الفكرة الرئيسة للمقال العمودي: أولا 

 : (1)الفكرة الرئيسة للمقال العمودي من خالل ما يلييمكن للكاتب بلورة 

المعلومات الخاصة التي يحصل عليها الكاتب من أصحاب القرار، أو من خالل الحوار  -
 .معهم

 .الخبرات القرائية المتراكمة -
 مصادر.االطالع على الموضوع من عدة  -
 .(2)الخلفيات العلمية السابقة -
 .(3)واقع الحياة السياسية -
، وكذلك خلفية الكاتب الدينية العنوان العام للمقال العمودي يساعد في تحديد األفكار -

 .(4)والوطنية
 .(5)ألحداث اليومي ة ومخزون الذاكرةمجريات ا -

                                                           
 م.2018يوليو  28إبراهيم المدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (1)

 م.2018أغسطس  4حماد صبح، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (2)

 م.2018أغسطس  2رسالة، قابله: محمد الرنتيسي مصطفى الصواف، كاتب مقال عمودي في صحيفة ال  (3)

 م.2018أغسطس  15رفيق علي، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (4)

 م(.2018نوفمبر  4عبد هللا الشاعر، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي:   (5)
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حافة الفلسطينية أكثر ما يساعد ُكتاب المقاالت العمودية في الصويرى الباحث أن 
الختيار وتحديد الفكرة الرئيسة للمقال العمودي هو األحداث الجارية المستمرة على الساحة 

 .الفلسطينية، مما يقلل من فرصة اختيار فكرة تتبلور حول تجاربه الشخصية
 

 :مدى تدخل إدارة الصحيفة في اختيار موضوعات معينة للكتابة فيها: ثانياا 

تدخل الصحيفة ت العمودية في الصحف الحزبية في آرائهم حول اختلف ُكتاب المقاال
ن السياسة التحريرية فالكاتب وسام عفيفة يرى أ، في اختيار موضوعات معينة للكتابة فيها

نها أبحكم  قل تدخالً أالمقاالت الصحفية في لكن ربما  ،للصحيفة لها سلطة على ما ينشر عموماً 
، دون أن تتعارض تمامًا مع سياسة وهوية الصحيفةيد لكن بالتأكو  ،تعبر عن رأي الكاتب

لكن ربما  المقال العمودي،على كاتب  ال تفرض مواضيع معينة إدارة الصحيفةبشكل عام و 
مع ما سبق، حيث أنه  وتوافق الكاتب رفيق علي، (1)تهتم بها الصحيفة ترشده لموضوعات معينة

من الممكن أن ، لكنها الصحيفة ال توجههن يكتب في إطار السياسة العامة للصحيفة، مبينًا أ
مع  الكاتب مصطفى الصواف، فيما اختلف (2)تعترض على مقال يختلف مع السياسة التحريرية

رك تفي تحديد الموضوعات ويُ  ال يوجد تدخل من قبل الصحيفةما سبق إلى حٍد ما مؤكدًا أنه 
له الحرية أن  موضحاً لوضع العام رى أنه يتالءم مع االمجال للكاتب باختيار الموضوع الذي ي

ال في أنه  الكاتب إبراهيم المدهون ، وتوافق معه (3)التامة في االختيار والكتابة دون أي اعتراض
موضحًا ، يوجد أي تدخل من قبل الصحيفة ال باختيار الموضوع وال بتوجيه المحتوى أو الرأي

م يتعرض ألي من حاالت رفض ولرسل المقال في لحظة الصفر، يكثير من األحيان  أنه في
 الكاتب حماد صبح، وتوافق معهم في ذلك (4)به وعلى المحتوى الموجود المقال أو التعديل عليه

                                                           
 م.2018سبتمبر  3قال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي وسام عفيفة، كاتب م  (1)

 م.2018أغسطس  15رفيق علي، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (2)

 م.2018أغسطس  2مصطفى الصواف، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (3)

 م.2018يوليو  28لمدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي إبراهيم ا  (4)
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، كما توافق معهم (1)ال تتدخل في اختيار موضوعات معينة للكتابة فيهاالذي يرى أن الصحيفة 
 .(2)د طبيعة المقال الخاص بهلم تتدخ ل في تحديالكاتب عبد هللا الشاعر في أن إدارة الصحيفة 

والحظ الباحث أن هناك مساحة من الحرية لُكتاب المقاالت العمودية في الصحافة 
الفلسطينية الختيار موضوعات معينة للكتابة فيها بشرط أال يتعارض مع السياسة التحريرية 

 .للصحيفة
 

 :العمودية المقالتاألساليب التي تكتب بها : ثالثاا 

المقاالت العمودية في الصحف الحزبية في اعتمادهم على أساليب اختلف ُكتاب 
، ومنهم من (3)الكتابة، فمنهم من اعتمد على األسلوب الموحد مثل الكاتب مصطفى الصواف

اعتمد على األسلوب الموحد باإلضافة ألسلوب آخر، مثل الكاتب رفيق علي الذي غالبًا ما 
، والكاتب إبراهيم (4)حيان على األسلوب التجزيئياعتمد على األسلوب الموحد، وفي بعض األ

المدهون الذي اعتمد على األسلوب الموحد، وفي بعض األحيان على أسلوب السؤال 
، (6)، والكاتب عبد هللا الشاعر الذي يعتمد على األسلوب الموحد، واألسلوب الساخر(5)والجواب

 غفال تطرقه أحياناً إ الساخر مع عدم األسلوب أما الكاتب وسام عفيفة فاعتمد بشكل كبير على 
 . (7)للظروف السياسية التي تمر بها الحالة الفلسطينية نظراً الستعانة بأساليب أخرى ل

ويرى الباحث أن اعتماد ُكتاب المقاالت العمودية على األسلوبين الموحد والساخر بشكل 
المجتمع الفلسطيني أكبر من غيرهما من األساليب؛ نظرًا لتسارع األحداث السياسية في 

 واختالف وجهات النظر لدى األحزاب الفلسطينية.

 

                                                           
 م.2018أغسطس  4حماد صبح، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (1)
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 :في كتابة المقالت المستخدمةمستوى اللغة : رابعاا 

اختلف ُكتاب المقاالت العمودية في الصحف الحزبية في استخدامهم لمستوى اللغة في 
اللغة العربي ة كتب بكتابتهم، فمنهم من لجأ إلى اللغة الفصحى، مثل الكاتب عبد هللا الشاعر ي

، وتوافق معه في (2)، والكاتب رفيق علي الذي غالبًا ما يعتمد على اللغة الفصحى(1)الفصحى
ذلك الكاتب حماد صبح الذي يكتب باللغة الفصحى مع االهتمام بأن تكون قريبة من فهم القارئ 

لكاتب إبراهيم المدهون ، فيما اختلف معهم ا(3)البسيط قربًا ال يفقدها رصانتها وسموها البياني
، والكاتب مصطفى الصواف الذي يعتبر أن اللغة الصحفية (4)الذي يعتمد على اللغة الصحفية

، أما الكاتب وسام عفيفة فتلغب اللغة الصحفية على المقال (5)هي األقرب للفهم لكل المستويات
خصوصًا عند نقل  الذي يكتبه مع استعانته في بعض األحيان ببعض الكلمات والجمل العامية

 . (6)األمثال الشعبية

ويؤكد الباحث على ضرورة االلتزام باللغة الصحفية التي يفهمها جميع القراء على 
 اختالف مستوياتهم الفكرية.

 

 :تأثير السياسة التحريرية للصحيفة على موضوعية الكاتب: خامساا 

حول تأثير السياسة اختلف ُكتاب المقاالت العمودية في الصحف الحزبية في آرائهم 
التحريرية للصحيفة على موضوعية الكاتب، فمنهم من يرى أن لها تأثير نسبي، ومنهم من يرى 
أنها ال تؤثر على موضوعيتهم، فالكاتب وسام عفيفة يرى أن الكتابة للمقال العمودي خصوصًا 

، الموضوعية نسبيةبلغة النقد الساخر مسألة حساسة أمام تأثير السياسة التحريرية، وعليه تبقى 
يرى أنه ينبغي للمقال العمودي أن يبقى على درجة من االستقاللية تحافظ  نفسه لكن في الوقت

                                                           
 م(.2018نوفمبر  4صحيفة االستقالل، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي:  عبد هللا الشاعر، كاتب مقال عمودي في  (1)
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، وتوافق معه في ذلك الكاتب (1)على هويته وبصمة كاتبه، ويتحمل المسئولية عنها أمام قراءه
وسياسيًا مع توجهاتها  إبراهيم المدهون الذي يرى أنه لم يكن ليكتب لصحيفة إال إذا توافق فكرياً 

مع وجود هامش خاص،  يتأثر الكاتب بالسياسة العامة للصحيفةوسياستها التحريرية، ولهذا 
مشيرًا إلى أنه استثمر هذا الهامش في كثير من المقاالت مثل مقال محمد عساف ومقال دولة 

في ذلك الكاتب عبد  كما توافق معهما، (2)غزة المؤقتة وهذا يعتبر غير مطابق للسياسة التحريرية
هناك حري ة كبيرة، لكنها ال تخلو أحيانًا من مراعاة بعض بشكل عام هللا الشاعر الذي يرى أنه 

أما الكاتب مصطفى الصواف فيرى أن لكل صحيفة سياسة تحريرية، ولكنه ، (3)الخصوصي ات
لكتابة باألسلوب ، ويتمتع بحرية ايكتب بحرية تامة وإن خالفت شيئًا ما مع السياسة التحريرية

، وتوافق معه في (4)والسياسة التي ينتهجها، مشيرًا أنها قد ال تختلف عن سياسة المؤسسة كثيراً 
، مشيرًا إلى أن ليس للسياسة التحريرية أي تأثير هذلك الكاتب حماد صبح الذي يرى أن

هناك ى أن ، أما الكاتب رفيق علي فير (5)الموضوعية في الرأي صفة ذاتية تخص الكاتب نفسه
 . (6)بين السياسة التحريرية وفكره وطريقته في الكتابة اً توافق

ويعتقد الباحث أن إدارة الصحف الحزبية الفلسطينية تحرص على اختيار ُكتابها من 
نفس اللون الحزبي الذي تتبع له الصحيفة، ولم ُيالحظ أن هناك مقاالت عمودية خالفت السياسة 

 لفلسطينية.التحريرية للصحف الحزبية ا

 

تاب المقالت العمودية المعوقاتأبرز : سادساا   :التي تواجه ك 

أبرز المعوقات التي تواجه ُكتاب المقاالت العمودية فيما  يرى الكاتب وسام عفيفة أن
 : (7)يلي
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لى مجرد إ، بحيث ال يتحول المقال العمودي للقارئ  االلتزام بتقديم محتوى مهم وجذاب -
 .لمضمون المفيدمن ا خالٍ شكل روتيني 

منصات اإلعالم الرقمي طغت على المقاالت العمودية من حيث النشر وترويج األفكار  -
 .والوصول لجمهور القراء

 .بالكاتبإيجاد هوية خاصة  على والمقدرة ،االلتزام صعوبة -

 :  (1)ويضيف الكاتب عبد هللا الشاعر معوقات أخرى، منها

 .طًا للكاتبعزوف القر اء، وهذا بدوره ُيشك ل إحبا -
 .االستنزاف اللغوي لكثرة المقاالت -
 .الضبابي ة السياسي ة -

 :(2)فيما يضيف الكاتب إبراهيم المدهون عددًا آخر من المعوقات، منها

 .التجارب الستلهامعدم السفر وااللتقاء بُكتاب عالميين ودوليين  -
 .إلى التفرغ وحاجته ،حرية الكاتبانعدام  -
ت العمودية، أو إلزام كاتب المقال العمودي كتابة المقاال في اإلعالمية تدخل المؤسسة -

 .(3)لهاما يروق  بكتابة
 .(4)تضارب وجهة نظر الكاتب مع السياسة التحريرية للصحيفة -
 .(5)الماديقلة األجر  -

ويرى الباحث أن من أبرز المعوقات التي تعترض ُكتاب المقاالت العمودية انعدام 
رأيهم وإبداء وجهة نظرهم، وكذلك قلة تفرغ الُكتاب، وعزوف  الحرية المطلقة في التعبير عن

 القراء.

 ج
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 :المقترحات لتطوير المقال العموديأهم : سابعاا 

 : (1)يرى الكاتب وسام عفيفة أن أهم المقترحات لتطوير المقال العمودي ما يلي

آراء  القراء دون أن يتحول المقال إلى مجرد مجموعةرغبة تقديم معلومات وآراء تشبع  -
 .شخصية وخواطر، أو استعراض للحصيلة اللغوية للكاتب

 .الكتابة بقالب يتيح االستفادة بإعادة النشر والترويج عبر منصات االعالم الرقمي -
 .القتراب أكثر من نبض الشارعأن يسعى كاتب المقال العمودي ل -
ق حالة في المضمون والمواضيع بحيث تخلالتنويع في األسلوب واللغة المستخدمة، و  -

 .من التمايز وعدم التكرار ومراعاة ذوق واحتياجات جمهور القراء

 :  (2)ويضيف الكاتب مصطفى الصواف مقترحات أخرى، منها

ترك المجال للكاتب في اختيار مقاالته بما ال يتنافى مع الذوق العام وأخالقيات  -
 .المجتمع

 .بشكل حر دون تدخل ترك المجال لهم للحديث عن أفكارهم -
يمتلك كاتب المقال العمودي القدرة على الحديث واالبداع للمحافظة على أن  -

 .االستمرارية

 :(3)فيما يضيف الكاتب إبراهيم المدهون عددًا آخر من المقترحات، منها

  .من الحرية الفكرية أكبر اعطاء ُكتاب المقاالت العمودية مساحة -
ؤتمرات من ور ورشات عمل وملحض ودفعهملُكتاب المقاالت العمودية بالسفر، السماح  -

 .الممكن أن تطور من ذواتهم
 .توفير مكافئات مالية مجزية -
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 :(1)ويضيف الكاتب حماد صبح مقترحات أخرى، منها

 .نفسه على االنضباط وااللتزام بكتابة مقاله كاتب المقال العموديحرص  -
، حيث إن االتهقموضوعيًا في أفكاره التي تتناولها م نزيهاً  الكاتب يجب أن يكون  -

سقطه من لحق بقيمة المقال وموقف صاحبه ضررًا يُ االفتقار للنزاهة والموضوعية آفة تُ 
 .عين القارئ 

 .زيادة أجرها المادي -
يجب  هرفع مستواه الثقافي والمعرفي والفكري، ألنأن يعمل كاتب المقال العمودي على  -

 .أن يكون واسع الثقافة والمعرفة، عميق النظر والفكر

 :(2)الكاتب عبد هللا الشاعر مقترحات أخرى، منها كما يضيف

 .جذابةلغة أدبي ة ب ُيكتب المقالأن  -
أن يكون هناك تسليط أكبر للضوء على تلك المقاالت عبر التعليق عليها من خالل  -

وبذلك نساهم في تعميمها، وتعميم ما  البرامج التلفزيوني ة والمحطات الفضائية واإلذاعي ة،
 .ستشرافاتتحمله من رؤًى وا

 .(3)أن يمتلك كاتب المقال العمودي قدرات فكرية وأدبية يمكن إقناع الجمهور بها -

ويرى الباحث ضرورة استفادة الصحف الحزبية من وسائل اإلعالم الجديد في الترويج 
االنتشار الواسع لتلك الوسائل وتوجه جمهور القراء نحوها، للمقاالت العمودية خاصة في ظل 

على ضرورة أن يتحلى ُكتاب المقاالت العمودية بالمسؤولية االجتماعية  ويؤكد الباحث
والموضوعية في كتاباتهم واالبتعاد عن المناكفات السياسية التي تؤثر سلبًا على وحدة الصف 

 الفلسطيني وتعمل على تمزيق النسيج الداخلي المجتمعي. 
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 الثالثالفصل 

 لهاوشك سمات محتوى المقالت العمودية
 في الصحف الحزبية الفلسطينية
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 :تمهيد

يعرض هذا الفصل نتائج الدراسة التحليلية، الخاصة بالمقاالت العمودية في صحيفتي  
الدراسة، عبر استمارة تحليل المضمون، التي تم إعدادها بناًء على أهداف وتساؤالت الدراسة 

 .الخاصة بتحليل المضمون 

: مقااًل عموديًا، نشرتها صحيفتي الدراسة( 554) وطبق الباحث تحليل المضمون على 
مقااًل عموديًا، ( 146)مقااًل عموديًا، وصحيفة االستقالل بواقع ( 408)صحيفة الرسالة بواقع 

في الصحف الحزبية  سمات محتوى وشكل المقاالت العموديةلفصل على ويشتمل هذا ا
 .الفلسطينية
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 عمودية في الصحف الحزبية الفلسطينيةسمات محتوى المقالت ال: المبحث األول

: يهدف هذا المبحث إلى الكشف عن نتائج محتوى المقاالت العمودية في صحيفتي
موضوعاتها، وأنواعها، وأساليب كتابتها، واتجاهها، ، من خالل معرفة "االستقالل"، و"الرسالة"

 .للمقاالت العموديةوأوجه االختالف واالتفاق بين الصحف الحزبية الفلسطينية في تناولها 
 

 :موضوعات المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: أولا 

يبين الجدول اآلتي موضوعات المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، من حيث 
 :التكرار والنسب

 يوضح الموضوعات التي تناولتها المقالت العمودية في صحيفتي الدراسة(: 3.1)جدول 

 لصحيفةا
 فئة الموضوع

 التجاه العام الستقالل الرسالة
 % ك % ك % ك

 76 421 72.6 106 77.2 315 سياسي
 2.7 15 1.4 2 3.2 13 اجتماعي
 1.3 7 0.7 1 1.5 6 اقتصادي
 7.4 41 4.1 6 8.6 35 عسكري 

 5.4 30 2.7 4 6.3 26 أمني
 1.1 6 2.7 4 0.5 2 ديني
 0.7 4 0 0 1 4 ثقافي

 1.3 7 2.1 3 1 4 ي تربو 
 3 17 11.6 17 0 0 أدبي
 1.1 6 2.1 3 0.7 3 أخرى 

 100 554 100 146 100 408 المجموع
 

 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

حظيت الموضوعات السياسية للمقاالت العمودية على المرتبة األولى في صحيفتي 
ت العسكرية في المرتبة الثانية ، تالها الموضوعا%(76)، وبنسبة اً تكرار( 421)الدراسة بواقع 
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( 30)، ثم الموضوعات األمنية في المرتبة الثالثة بواقع %(7.4)، وبنسبة اً تكرار( 41)بواقع 
( 17)، فيما جاءت الموضوعات األدبية في المرتبة الرابعة بواقع %(5.4)، وبنسبة اً تكرار
( 15)ة الخامسة بواقع ، وجاءت الموضوعات االجتماعية في المرتب%(3)، وبنسبة اً تكرار
، فيما تساوت الموضوعات االقتصادية والموضوعات التربوية في %(2.7)، وبنسبة اً تكرار

، تالها الموضوعات الدينية والموضوعات %(1.3)تكرارات، وبنسبة ( 7)اقع المرتبة السادسة بو
، فيما جاءت %(1.1)تكرارات، وبنسبة ( 6)األخرى بشكل  متساو  في المرتبة السابعة بواقع 

 %(.0.7)تكرارات، وبنسبة ( 4)الموضوعات الثقافية في المرتبة الثامنة واألخيرة بواقع 
 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

حظيت الموضوعات السياسية للمقاالت العمودية على المرتبة األولى في صحيفة 
ضوعات العسكرية في المرتبة ، تالها المو %(77.2)، وبنسبة اً تكرار( 315)الرسالة بواقع 

، ثم الموضوعات األمنية في المرتبة الثالثة بواقع %(8.6)، وبنسبة اً تكرار( 35)الثانية بواقع 
، فيما جاءت الموضوعات االجتماعية في المرتبة الرابعة بواقع %(6.3)، وبنسبة اً تكرار( 26)
في المرتبة الخامسة بواقع ، وجاءت الموضوعات االقتصادية %(3.2)، وبنسبة اً تكرار( 13)
، فيما تساوت الموضوعات الثقافية والموضوعات التربوية في %(1.5)تكرارات، وبنسبة ( 6)

، تالها الموضوعات األخرى في المرتبة %(1)تكرارات، وبنسبة ( 4)قع المرتبة السادسة بوا
ة في المرتبة ، فيما جاءت الموضوعات الديني%(0.7)تكرارات، وبنسبة ( 3)السابعة بواقع 

 .، فيما لم تحظ الموضوعات األدبية على أي تكرار%(0.5)الثامنة بواقع تكرارين، وبنسبة 
 

 :الستقالل . ب

حظيت الموضوعات السياسية للمقاالت العمودية على المرتبة األولى في صحيفة 
بة ، تالها الموضوعات األدبية في المرت%(72.6)، وبنسبة اً تكرار( 106)االستقالل بواقع 

، ثم الموضوعات العسكرية في المرتبة الثالثة %(11.6)، وبنسبة اً تكرار( 17)الثانية بواقع 
الموضوعات األمنية والموضوعات الدينية  تساوت، فيما %(4.1)، وبنسبة تكرارات( 6)بواقع 
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، تالها الموضوعات التربوية %(2.7)تكرارات، وبنسبة ( 4)في المرتبة الرابعة بواقع 
، %(2.1)تكرارات، وبنسبة ( 3)ات األخرى بشكل  متساو  في المرتبة الخامسة بواقع والموضوع

، أما %(1.4)اقع تكرارين، وبنسبة فيما جاءت الموضوعات االجتماعية في المرتبة السادسة بو
، فيما %(0.7)الموضوعات االقتصادية فجاءت في المرتبة السابعة بواقع تكرار واحد، وبنسبة 

 .وعات الثقافية على أي تكرارلم تحظ الموض
 

 :أوجه التفاق والختالف .3
 

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على الموضوعات السياسية التي جاءت صحيفتا اتفقت -
%( 72.6)لألولى، و%( 77.2)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "األولى في صحيفة

 .للثانية
في  عات العسكرية التي جاءتالدراسة في االعتماد على الموضو  صحيفتااختلفت  -

، فيما حصلت على المرتبة %(8.6)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثانيةالمرتبة 
 .%(4.1)وبنسبة  "االستقالل"الثالثة في صحيفة 

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على الموضوعات األمنية التي جاءت صحيفتااختلفت  -
، فيما حصلت على المرتبة الرابعة في %(6.3)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثالثة

 .%(2.7)وبنسبة  "االستقالل"صحيفة 
في  الدراسة في االعتماد على الموضوعات االجتماعية التي جاءت صحيفتااختلفت  -

، فيما حصلت على المرتبة %(3.2)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الرابعةالمرتبة 
 .%(1.4)وبنسبة  "االستقالل"السادسة في صحيفة 

في  الدراسة في االعتماد على الموضوعات االقتصادية التي جاءت صحيفتااختلفت  -
، فيما حصلت على المرتبة %(1.5)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الخامسةالمرتبة 

 .%(0.7)وبنسبة  "االستقالل"السابعة في صحيفة 
في المرتبة  جاءت الدراسة في االعتماد على الموضوعات الثقافية التي صحيفتااختلفت  -

، فيما لم يرد ذلك في صحيفة %(1)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة السادسة
 ."االستقالل"
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في المرتبة  الدراسة في االعتماد على الموضوعات التربوية التي جاءت صحيفتااختلفت  -
، فيما حصلت على المرتبة الخامسة في %(1)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة السادسة
 .%(2.1)وبنسبة  "الستقاللا"صحيفة 

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على الموضوعات األخرى التي جاءت صحيفتااختلفت  -
، فيما حصلت على المرتبة الخامسة %(0.7)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة السابعة

 .%(2.1)وبنسبة  "االستقالل"في صحيفة 
في المرتبة  ت الدينية التي جاءتالدراسة في االعتماد على الموضوعا صحيفتااختلفت  -

، فيما حصلت على المرتبة الرابعة في %(0.5)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثامنة
 .%(2.7)وبنسبة  "االستقالل" صحيفة

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على الموضوعات األدبية التي جاءت صحيفتااختلفت  -
فيما لم يرد ذلك في صحيفة ، %(11.6)وبنسبة  "االستقالل"في صحيفة  الثانية

 ".الرسالة"
 

 :أنواع المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: ثانياا 
لسطينية، من حيث التكرار يبين الجدول اآلتي أنواع المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الف

 :والنسب
 يوضح أنواع المقالت العمودية في صحيفتي الدراسة(: 3.2)جدول 

 الصحيفة
 فئة أنواع
 العموديةالمقالت 

 التجاه العام الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

 20.6 114 30.8 45 16.9 69 عمود الشؤون العامة
 18.2 101 7.5 11 22 90 عمود النقد الالذع أو الساخر

 1.6 9 4.8 7 0.5 2 عمود الموضوعات الذاتية
 59 327 56.9 83 59.8 244 عمود التعليق على األحداث الجارية

 0.4 2 0 0 0.5 2 عمود بريد القراء
 0.2 1 0 0 0.3 1 عمود الحوار

 100 554 100 146 100 408 المجموع
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 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

حظي عمود التعليق على األحداث الجارية على المرتبة األولى من بين أنواع المقاالت 
، تاله عمود الشؤون العامة %(59)، وبنسبة اً تكرار( 327)اقع العمودية في صحيفتي الدراسة بو 

عمود النقد الالذع أو الساخر ، ثم %(20.6)، وبنسبة اً تكرار( 114)في المرتبة الثانية بواقع 
، فيما جاء عمود الموضوعات الذاتية %(18.2)، وبنسبة اً تكرار( 101)في المرتبة الثالثة بواقع 
، وجاء عمود بريد القراء في المرتبة %(1.6)تكرارات، وبنسبة ( 9) في المرتبة الرابعة بواقع

ر في المرتبة السادسة بواقع تكرار ، وأخيرًا عمود الحوا%(0.4)الخامسة بواقع تكرارين، وبنسبة 
 %(.0.2)واحد، وبنسبة 

 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

بة األولى من بين أنواع المقاالت حظي عمود التعليق على األحداث الجارية على المرت
، تاله عمود النقد الالذع %(59.8)، وبنسبة اً تكرار( 244)العمودية في صحيفة الرسالة بواقع 

، ثم عمود الشؤون العامة في %(22)، وبنسبة اً تكرار( 90)الساخر في المرتبة الثانية بواقع  أو
، فيما جاء عمود الموضوعات الذاتية %(16.9)، وبنسبة اً تكرار( 69)المرتبة الثالثة بواقع 

، وأخيرًا %(0.5)وعمود بريد القراء بشكل  متساو  في المرتبة الرابعة بواقع تكرارين، وبنسبة 
 %(.0.3)الحوار في المرتبة الخامسة بواقع تكرار واحد، وبنسبة  عمود

 

 :الستقالل . ب

بين أنواع المقاالت  حظي عمود التعليق على األحداث الجارية على المرتبة األولى من
، تاله عمود الشؤون %(56.9)، وبنسبة اً تكرار( 83)العمودية في صحيفة االستقالل بواقع 

، ثم عمود النقد الالذع أو %(30.8)، وبنسبة اً تكرار( 45)بواقع  العامة في المرتبة الثانية
عمود الموضوعات  ، فيما جاء%(7.5)، وبنسبة اً تكرار( 11)الساخر في المرتبة الثالثة بواقع 
، فيما لم يحظ عمود بريد القراء %(4.8)تكرارات، وبنسبة ( 7)الذاتية في المرتبة الرابعة بواقع 

 .تكراروعمود الحوار على أي 
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 :أوجه التفاق والختالف .3
 

الدراسة في االعتماد على عمود التعليق على األحداث الجارية الذي  صحيفتا اتفقت -
لألولى، %( 59.8)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "في صحيفةفي المرتبة األولى  جاء

 .للثانية%( 56.9)و
في  الدراسة في االعتماد على عمود الموضوعات الذاتية الذي جاء صحيفتا اتفقت -

لألولى، %( 0.5)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "في صحيفة الرابعةالمرتبة 
 .للثانية%( 4.8)و

في  في االعتماد على عمود النقد الالذع أو الساخر الذي جاءالدراسة  صحيفتااختلفت  -
، فيما حصل على المرتبة الثالثة %(22)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثانيةالمرتبة 

 .%(7.5)وبنسبة  "االستقالل"في صحيفة 
في المرتبة  الدراسة في االعتماد على عمود الشؤون العامة الذي جاء صحيفتااختلفت  -

، فيما حصل على المرتبة الثانية في %(16.9)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثالثة
 .%(30.8)وبنسبة  "االستقالل"صحيفة 

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على عمود بريد القراء الذي جاء صحيفتااختلفت  -
، فيما لم يرد ذلك في صحيفة %(0.5)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الرابعة

 ."االستقالل"
 الخامسةفي المرتبة  الدراسة في االعتماد على عمود الحوار الذي جاء صحيفتااختلفت  -

 ."االستقالل"، فيما لم يرد ذلك في صحيفة %(0.3)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة
 

 جج

 :أساليب كتابة المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: ثالثاا 

المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، من حيث يبين الجدول اآلتي أساليب كتابة 
 :التكرار والنسب
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 يوضح األساليب المعتمدة في كتابة المقالت العمودية في صحيفتي الدراسة(: 3.3)جدول 

 الصحيفة
 أساليبفئة 

 المقالت العموديةكتابة 

 التجاه العام الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

 70.6 391 75.3 110 68.9 281 األسلوب الموحد
 2.5 14 7.5 11 0.7 3 األسلوب التجزيئي

 17.9 99 6.9 10 21.8 89 األسلوب الساخر أو التندري 
 9 50 10.3 15 8.6 35 أسلوب السؤال والجواب

 100 554 100 146 100 408 المجموع
 

 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

لى من بين أساليب المقاالت العمودية في حظي األسلوب الموحد على المرتبة األو 
، تاله األسلوب الساخر أو التندري %(70.6)، وبنسبة اً تكرار( 391)صحيفتي الدراسة بواقع 

، ثم أسلوب السؤال والجواب في %(17.9)، وبنسبة اً تكرار( 99)في المرتبة الثانية بواقع 
رًا األسلوب التجزيئي في المرتبة الرابعة ، وأخي%(9)، وبنسبة اً تكرار( 50)المرتبة الثالثة بواقع 

 %(.2.5)، وبنسبة اً تكرار( 14)بواقع 
 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

حظي األسلوب الموحد على المرتبة األولى من بين أساليب المقاالت العمودية في 
أو التندري في  ، تاله األسلوب الساخر%(68.9)، وبنسبة اً تكرار( 281)صحيفة الرسالة بواقع 
، ثم أسلوب السؤال والجواب في المرتبة %(21.8)، وبنسبة اً تكرار( 89)المرتبة الثانية بواقع 

، وأخيرًا األسلوب التجزيئي في المرتبة الرابعة بواقع %(8.6)، وبنسبة اً تكرار( 35)الثالثة بواقع 
 %(.0.7)وبنسبة تكرارات، ( 3)
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 :الستقالل . ب

ى المرتبة األولى من بين أساليب المقاالت العمودية في حظي األسلوب الموحد عل
، تاله أسلوب السؤال والجواب في %(75.3)، وبنسبة اً تكرار( 110)صحيفة االستقالل بواقع 

الثالثة  المرتبة، ثم األسلوب التجزيئي في %(10.3)، وبنسبة اً تكرار( 15)المرتبة الثانية بواقع 
، وأخيرًا األسلوب الساخر أو التندري في المرتبة الرابعة %(7.5)، وبنسبة اً تكرار( 11)بواقع 
 %(.6.9)تكرارات، وبنسبة ( 10)بواقع 

 

 :أوجه التفاق والختالف .3
 

في المرتبة األولى  الدراسة في االعتماد على األسلوب الموحد الذي جاء صحيفتا اتفقت -
 .للثانية%( 75.3)لألولى، و%( 68.9)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "في صحيفة

في  الدراسة في االعتماد على األسلوب الساخر أو التندري الذي جاء صحيفتااختلفت  -
، فيما حصل على المرتبة %(21.8)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثانيةالمرتبة 

 .%(6.9)وبنسبة  "االستقالل" صحيفةالرابعة في 
في  ال والجواب الذي جاءالدراسة في االعتماد على أسلوب السؤ  صحيفتااختلفت  -

، فيما حصل على المرتبة الثانية %(8.6)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثالثةالمرتبة 
 .%(10.3)وبنسبة  "االستقالل"في صحيفة 

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على األسلوب التجزيئي الذي جاء صحيفتااختلفت  -
، فيما حصل على المرتبة الثالثة في %(0.7)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الرابعة

 .%(7.5)وبنسبة  "االستقالل"صحيفة 
 

 

 :اتجاه المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: رابعاا 

يبين الجدول اآلتي اتجاه المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، من حيث التكرار 
 :والنسب
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 العمودية في صحيفتي الدراسةيوضح اتجاه المقالت (: 3.4)جدول 

 الصحيفة
 فئة التجاه

 التجاه العام الستقالل الرسالة
 % ك % ك % ك

 53.8 298 60.3 88 51.5 210 إيجابي
 23.8 132 11.6 17 28.2 115 سلبي
 22.4 124 28.1 41 20.3 83 محايد

 100 554 100 146 100 408 المجموع
 

 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

ء االتجاه اإليجابي للمقال العمودي في المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة بواقع جا
( 132)، فيما جاء االتجاه السلبي في المرتبة الثانية بواقع %(53.8)، وبنسبة اً تكرار( 298)

( 124)بواقع واألخيرة ، تاله االتجاه المحايد في المرتبة الثالثة %(23.8)، وبنسبة اً تكرار
 .%(22.4)وبنسبة  ،اً تكرار

 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

جاء االتجاه اإليجابي للمقال العمودي في المرتبة األولى في صحيفة الرسالة بواقع 
( 115)فيما جاء االتجاه السلبي في المرتبة الثانية بواقع ، %(51.5)، وبنسبة اً تكرار( 210)

، اً تكرار( 83)بواقع  واألخيرة المحايد في المرتبة الثالثة، تاله االتجاه %(28.2)، وبنسبة اً تكرار
 .%(20.3)وبنسبة 

 

 :الستقالل . ب

جاء االتجاه اإليجابي للمقال العمودي في المرتبة األولى في صحيفة االستقالل بواقع 
، اً تكرار( 41)بواقع  الثانيةتاله االتجاه المحايد في المرتبة ، %(60.3)، وبنسبة اً تكرار( 88)

، اً تكرار( 17)واألخيرة بواقع  الثالثة، فيما جاء االتجاه السلبي في المرتبة %(28.1)سبة وبن
 %(.11.6)وبنسبة 
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 :أوجه التفاق والختالف .3
 

التي جاءت في المرتبة األولى في الدراسة في استخدام اللغة اإليجابية  صحيفتا اتفقت -
 .للثانية%( 60.3)ى، ولألول%( 51.5)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "صحيفة

في  الثانيةالتي جاءت في المرتبة الدراسة في استخدام اللغة السلبية  صحيفتااختلفت  -
في صحيفة  الثالثة، فيما حصلت على المرتبة %(28.2)وبنسبة " الرسالة: "صحيفة

 .%(11.6)وبنسبة  "االستقالل"
في  الثالثةت في المرتبة التي جاء المحايدةالدراسة في استخدام اللغة  صحيفتااختلفت  -

صحيفة  في، فيما حصلت على المرتبة الثانية %(20.3)وبنسبة " الرسالة: "صحيفة
 .%(28.1)وبنسبة  "االستقالل"

 

 :لغة المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: خامساا 

حيث التكرار يبين الجدول اآلتي لغة المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، من 
:والنسب

 يوضح لغة المقالت العمودية في صحيفتي الدراسة(: 3.5)جدول 

 الصحيفة
 فئة اللغة 

 المستخدمة

 التجاه العام الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

 6.1 34 23.3 34 0 0 فصحى
 2 11 0 0 2.7 11 عامية

 91.9 509 76.7 112 97.3 397 (بين الفصحى والعامية)صحفية 
 100 554 100 146 100 408 المجموع
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 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

حظيت اللغة الصحفية للمقاالت العمودية على المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة 
( 34)، تلتها اللغة الفصحى في المرتبة الثانية بواقع %(91.9)، وبنسبة اً تكرار( 509)بواقع 
( 11)جاءت اللغة العامية في المرتبة الثالثة واألخيرة بواقع  ، فيما%(6.1)، وبنسبة اً تكرار
 %(.2)، وبنسبة اً تكرار

 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

حظيت اللغة الصحفية للمقاالت العمودية على المرتبة األولى في صحيفة الرسالة بواقع 
، اً تكرار( 11)تبة الثانية بواقع ، تلتها اللغة العامية في المر %(97.3)، وبنسبة اً تكرار( 397)

 .، فيما لم تحظ اللغة الفصحى على أي تكرار%(2.7)وبنسبة 
 

 :الستقالل . ب

حظيت اللغة الصحفية للمقاالت العمودية على المرتبة األولى في صحيفة االستقالل 
( 34)، تلتها اللغة الفصحى في المرتبة الثانية بواقع %(76.7)، وبنسبة اً تكرار( 112)بواقع 
 .، فيما لم تحظ اللغة العامية على أي تكرار%(23.3)، وبنسبة اً تكرار

 

 :أوجه التفاق والختالف .3
 

الدراسة في استخدام اللغة الصحفية التي جاءت في المرتبة األولى في  صحيفتااتفقت  -
 .للثانية%( 76.7)لألولى، و%( 97.3)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "صحيفة

الدراسة في استخدام اللغة الفصحى التي جاءت في المرتبة الثانية في  صحيفتااختلفت  -
 ".الرسالة" صحيفة، فيما لم يرد ذلك في %(23.3)وبنسبة " االستقالل"صحيفة 

الدراسة في استخدام اللغة العامية التي جاءت في المرتبة الثانية في  صحيفتااختلفت  -
 ".االستقالل"ذلك في صحيفة ، فيما لم يرد %(2.7)وبنسبة " الرسالة"صحيفة 
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 المقالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية شكلسمات : الثانيالمبحث 

: يهدف هذا المبحث إلى الكشف عن نتائج شكل المقاالت العمودية في صحيفتي
ومواقع نشرها على الصحيفة، وعناصرها ، من خالل معرفة بنائها الفني، "االستقالل"، و"الرسالة"
وأوجه االختالف واالتفاق بين الصحف  تيبواغرافية، وخصائصها الفنية، ومدى ثباتها، ولغتها،ال

 .الحزبية الفلسطينية في تناولها للمقاالت العمودية
 

 :البناء الفني للمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: أولا 

صحف الحزبية الفلسطينية، من حيث يبين الجدول اآلتي البناء الفني للمقاالت العمودية في ال
 :التكرار والنسب

 يوضح مدى اللتزام بالبناء الفني للمقالت العمودية في صحيفتي الدراسة(: 3.6)جدول 

 الصحيفة
 فئة البناء الفني

 التجاه العام الستقالل الرسالة
 % ك % ك % ك

 70 388 53.4 78 76 310 قالب الهرم المعتدل
 9 50 11 16 8.3 34 "وجسم فقط مقدمة"لم يلتزم 
 15.7 87 19.9 29 14.2 58 "جسم وخاتمة فقط"لم يلتزم 

 5.3 29 15.7 23 1.5 6 لم يلتزم بالبناء الفني
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 

 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

حيفتي الدراسة جاء التزام المقال العمودي بقالب الهرم المعتدل في المرتبة األولى في ص
، فيما جاء االعتماد على جسم وخاتمة فقط في المرتبة %(70)، وبنسبة اً تكرار( 388)بواقع 

، ثم جاء االعتماد على مقدمة وجسم فقط في %(15.7)، وبنسبة اً تكرار( 87)الثانية بواقع 
ء الفني في المرتبة ، فيما جاء عدم االلتزام بالبنا%(9)، وبنسبة اً تكرار( 50)المرتبة الثالثة بواقع 

 %(.5.3)، وبنسبة اً تكرار( 29)الرابعة واألخيرة بواقع 
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 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

جاء التزام المقال العمودي بقالب الهرم المعتدل في المرتبة األولى في صحيفة الرسالة 
ة فقط في المرتبة ، فيما جاء االعتماد على جسم وخاتم%(76)، وبنسبة اً تكرار( 310)بواقع 

، ثم جاء االعتماد على مقدمة وجسم فقط في %(14.2)، وبنسبة اً تكرار( 58)الثانية بواقع 
، فيما جاء عدم االلتزام بالبناء الفني في %(8.3)، وبنسبة اً تكرار( 34)المرتبة الثالثة بواقع 

 %(.1.5)تكرارات، وبنسبة ( 6)المرتبة الرابعة واألخيرة بواقع 
 

 :لالستقال  . ب

جاء التزام المقال العمودي بقالب الهرم المعتدل في المرتبة األولى في صحيفة 
وخاتمة فقط  ، فيما جاء االعتماد على جسم%(53.4)، وبنسبة اً تكرار( 78)االستقالل بواقع 

، ثم جاء عدم االلتزام بالبناء الفني في %(19.9)، وبنسبة اً تكرار( 29)في المرتبة الثانية بواقع 
، فيما جاء االعتماد على مقدمة وجسم %(15.7)، وبنسبة اً تكرار( 23)تبة الثالثة بواقع المر 

 %(.11)، وبنسبة اً تكرار( 16)فقط في المرتبة الرابعة واألخيرة بواقع 
 

 :أوجه التفاق والختالف .3
في المرتبة  الدراسة في االعتماد على قالب الهرم المعتدل الذي جاء صحيفتا اتفقت -

%( 53.4)لألولى، و%( 76)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "ي صحيفةاألولى ف
 .للثانية

في المرتبة  الدراسة في االعتماد على الجسم والخاتمة فقط الذي جاء صحيفتا اتفقت -
%( 19.9)لألولى، و%( 14.2)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "في صحيفة الثانية
 .للثانية

في المرتبة  عتماد على المقدمة والجسم فقط التي جاءتالدراسة في اال صحيفتااختلفت  -
، فيما حصلت على المرتبة الرابعة في %(8.3)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثالثة

 .%(11)وبنسبة  "االستقالل"صحيفة 
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في  الرابعةفي المرتبة  الدراسة في عدم االلتزام بالبناء الفني الذي جاء صحيفتااختلفت  -
، فيما حصلت على المرتبة الثالثة في صحيفة %(1.5)وبنسبة " ةالرسال: "صحيفة

 .%(15.7)وبنسبة  "االستقالل"
 

 

 :الخصائص الفنية للمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: ثانياا 

يبين الجدول اآلتي الخصائص الفنية للمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، من 
 :سبحيث التكرار والن

 في صحيفتي الدراسة يوضح مدى اللتزام بالخصائص الفنية للمقالت العمودية(: 3.7)جدول 

 الصحيفة
 فئة 

 الخصائص الفنية

 التجاه العام الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

 الكاتب
 100 554 100 146 100 408 ثابت

 0 0 0 0 0 0 غير ثابت
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 عنوانال
 100 554 100 146 100 408 ثابت

 0 0 0 0 0 0 غير ثابت
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 الموعد
 100 554 100 146 100 408 ثابت

 0 0 0 0 0 0 غير ثابت
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 المكان
 88.6 491 56.8 83 100 408 ثابت

 11.4 63 43.2 63 0 0 غير ثابت
 100 554 100 146 100 408 مجموعال
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 :التجاه العام لصحف الدراسة .1
 على مستوى ثبات الكاتب: 

( 554)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة بثبات الكاتب بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 على مستوى ثبات العنوان: 

( 554)بات العنوان بواقع التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة بث
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 على مستوى ثبات الموعد: 

( 554)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة بثبات الموعد بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 على مستوى ثبات المكان: 

يفتي الدراسة جاء التزام المقاالت العمودية بثبات المكان في المرتبة األولى في صح
، فيما جاء عدم التزامها بثبات المكان في المرتبة %(88.6)، وبنسبة اً تكرار( 491)بواقع 

 %(.11.4)، وبنسبة اً تكرار( 63)الثانية بواقع 
 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ
 على مستوى ثبات الكاتب: 

( 408)كاتب بواقع التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة الرسالة بثبات ال
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 على مستوى ثبات العنوان: 

( 408)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة الرسالة بثبات العنوان بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار
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 على مستوى ثبات الموعد: 

 (408)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة الرسالة بثبات الموعد بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 على مستوى ثبات المكان: 

( 408)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة الرسالة بثبات المكان بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 

 :الستقالل . ب
 

 على مستوى ثبات الكاتب: 

( 146)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة االستقالل بثبات الكاتب بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً رارتك

 على مستوى ثبات العنوان: 

( 146)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة االستقالل بثبات العنوان بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 على مستوى ثبات الموعد: 

( 146)التزمت جميع المقاالت العمودية في صحيفة االستقالل بثبات الموعد بواقع 
 %(.100)ة ، وبنسباً تكرار

 على مستوى ثبات المكان: 

جاء التزام المقاالت العمودية بثبات المكان في المرتبة األولى في صحيفة االستقالل 
، فيما جاء عدم التزامها بثبات المكان في المرتبة الثانية %(56.8)، وبنسبة اً تكرار( 83)بواقع 

 %(.43.2)، وبنسبة اً تكرار( 63)قع بوا
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 :ختالفأوجه التفاق وال .3
 

في المرتبة األولى في  ثبات كاتب المقال العمودي الذي جاءالدراسة في  صحيفتااتفقت  -
 .لكل منهما%( 100)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "صحيفة

في المرتبة األولى  ثبات عنوان المقال العمودي الذي جاءالدراسة في  صحيفتااتفقت  -
 .لكل منهما%( 100)سبة وبن" االستقالل"و" الرسالة: "في صحيفة

في المرتبة األولى في  ثبات موعد المقال العمودي الذي جاءالدراسة في  صحيفتااتفقت  -
 .لكل منهما%( 100)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "صحيفة

في المرتبة األولى في  ثبات مكان المقال العمودي الذي جاءالدراسة في  صحيفتااتفقت  -
 .للثانية%( 56.8)لألولى، و%( 100)وبنسبة " ستقاللاال"و" الرسالة: "صحيفة

في المرتبة  الدراسة في عدم ثبات مكان المقال العمودي الذي جاء صحيفتااختلفت  -
، فيما لم يرد ذلك في صحيفة %(43.2)وبنسبة " االستقالل"الثانية في صحيفة 

 ".الرسالة"
 

 :الحزبية الفلسطينيةثبات المقاالت العمودية على الصفحة في الصحف : ثالثاا 

يبين الجدول اآلتي ثبات المقاالت العمودية على الصفحة في الصحف الحزبية الفلسطينية، من 
 :حيث التكرار والنسب

 في صحيفتي الدراسة يوضح مدى ثبات المقالت العمودية على الصفحة(: 3.8)جدول 

 الصحيفة
 الثباتفئة 

 على الصفحة

 امالتجاه الع الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

 94.8 525 80.1 117 100 408 ثابت
 5.2 29 19.9 29 0 0 غير ثابت
 100 554 100 146 100 408 المجموع
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 :التجاه العام لصحف الدراسة .1

احتلت المقاالت العمودية الثابتة على الصفحة المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة 
فيما جاءت المقاالت العمودية غير الثابتة في المرتبة ، %(94.8)، وبنسبة اً تكرار( 525)بواقع 

 %(.5.2)، وبنسبة اً تكرار( 29)الثانية واألخيرة بواقع 
 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

احتلت المقاالت العمودية الثابتة على الصفحة المرتبة األولى في صحيفة الرسالة بواقع 
 .لم تحظ المقاالت العمودية غير الثابتة على أي تكرار ، فيما%(100)، وبنسبة اً تكرار( 408)

 

 :الستقالل . ب

احتلت المقاالت العمودية الثابتة على الصفحة المرتبة األولى في صحيفة االستقالل 
، فيما جاءت المقاالت العمودية غير الثابتة في المرتبة %(80.1)، وبنسبة اً تكرار( 117)بواقع 

 %(.19.9)، وبنسبة اً تكرار (29)الثانية واألخيرة بواقع 
 

 :أوجه التفاق والختالف .3
التي جاءت في  في ثبات المقاالت العمودية على الصفحةالدراسة  صحيفتااتفقت  -

لألولى، %( 100)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "المرتبة األولى في صحيفة
 .للثانية %(80.1)و

مودية على الصفحة التي جاءت في الدراسة في عدم ثبات المقاالت الع صحيفتااختلفت  -
، فيما لم يرد ذلك في صحيفة %(19.9)وبنسبة " االستقالل"المرتبة الثانية في صحيفة 

 ".الرسالة"
 

 :موقع المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: رابعاا 

التكرار  يبين الجدول اآلتي موقع المقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، من حيث
 :والنسب
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 في صحيفتي الدراسة يوضح موقع المقالت العمودية(: 3.9)جدول 

 الصحيفة
 فئة موقع 

 المقالت العمودية

 التجاه العام الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

على 
 الصحيفة

 5.6 31 21.2 31 0 0 أخيرة
 94.4 523 78.8 115 100 408 داخلي

 100 554 100 146 100 408 المجموع

على 
 الصفحة

 13.2 73 50 73 0 0 أعلى يمين
 83.6 463 37.7 55 100 408 أعلى يسار

 3.2 18 12.3 18 0 0 وسط الصفحة
 0 0 0 0 0 0 أسفل يمين
 0 0 0 0 0 0 أسفل يسار

 100 554 100 146 100 408 المجموع
 

 :التجاه العام لصحف الدراسة .1
 على الصحيفةموقع المقالت العمودية  من حيث: 

جاء موقع نشر المقاالت العمودية على الصفحات الداخلية في صحيفتي الدراسة في 
الصفحة  ، بينما جاء موقع نشرها على%(94.4)، وبنسبة اً تكرار( 523)المرتبة األولى بواقع 

.اً تكرار( 31)األخيرة في المرتبة الثانية بواقع 

 صفحةجهة نشر المقالت العمودية على ال من حيث: 

جاءت جهة نشر المقاالت العمودية على أعلى يسار الصفحة في صحيفتي الدراسة في 
، تالها أعلى يمين الصفحة في المرتبة %(83.6)وبنسبة ، اً تكرار( 463)المرتبة األولى بواقع 

( 18)، ثم وسط الصفحة في المرتبة الثالثة بواقع %(13.2)، وبنسبة اً تكرار( 73)الثانية بواقع 
 .، فيما خلت أسفل يمين وأسفل يسار من أي تكرار%(3.2)، وبنسبة اً ارتكر 
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 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ

 

 موقع المقالت العمودية على الصحيفة من حيث: 

جاء موقع نشر المقاالت العمودية على الصفحات الداخلية في صحيفة الرسالة في 
، فيما خلت الصفحة األخيرة من أي %(100)بنسبة ، و اً تكرار( 408)المرتبة األولى بواقع 

 .تكرار

 جهة نشر المقالت العمودية على الصفحة من حيث: 

جاءت جهة نشر المقاالت العمودية جميعها على أعلى يسار الصفحة في صحيفة 
 .، فيما خلت الجهات األخرى من أي تكرار%(100)، وبنسبة اً تكرار( 408)الرسالة بواقع 

 :الستقالل . ب
 

 موقع المقالت العمودية على الصحيفة من حيث: 

جاء موقع نشر المقاالت العمودية على الصفحات الداخلية في صحيفة االستقالل في 
، بينما جاء موقع نشرها على الصفحة %(78.8)، وبنسبة اً تكرار( 115)المرتبة األولى بواقع 

.%(21.2)، وبنسبة اً تكرار( 31)األخيرة في المرتبة الثانية بواقع 

 جهة نشر المقالت العمودية على الصفحة من حيث: 

جاءت جهة نشر المقاالت العمودية على أعلى يمين الصفحة في صحيفة االستقالل 
، تالها أعلى يسار الصفحة في المرتبة %(50)، وبنسبة اً تكرار( 73)في المرتبة األولى بواقع 

( 18)وسط الصفحة في المرتبة الثالثة بواقع  ، ثم%(37.7)، وبنسبة اً تكرار( 55)الثانية بواقع 
 .خلت أسفل يمين وأسفل يسار من أي تكرار، فيما %(12.3)، وبنسبة اً تكرار
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 :أوجه التفاق والختالف .3
الدراسة في االعتماد على الصفحات الداخلية لنشر المقاالت العمودية  صحيفتااتفقت  -

وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "عليها التي جاءت في المرتبة األولى في صحيفة
 .للثانية%( 78.8)لألولى، و%( 100)

لنشر المقاالت العمودية  الصفحة األخيرةالدراسة في االعتماد على  صحيفتا اختلفت -
، فيما %(21.2)وبنسبة " االستقالل: "في صحيفة الثانيةعليها التي جاءت في المرتبة 

 ."الرسالة"لم يرد ذلك في صحيفة 
لنشر المقاالت  جهة أعلى يسار الصفحةالدراسة في االعتماد على  صحيفتا اختلفت -

وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة األولىالعمودية عليها التي جاءت في المرتبة 
وبنسبة  "االستقالل"فيما حصلت على المرتبة الثانية في صحيفة  ،%(100)
(37.7)%. 

لنشر المقاالت  لى يمين الصفحةجهة أعالدراسة في االعتماد على  صحيفتا اختلفت -
وبنسبة  "االستقالل: "في صحيفة األولىالعمودية عليها التي جاءت في المرتبة 

 ."الرسالة"، فيما لم يرد ذلك في صحيفة %(50)
لنشر المقاالت العمودية  جهة وسط الصفحةالدراسة في االعتماد على  صحيفتا اختلفت -

، فيما %(12.3)وبنسبة  "االستقالل: "ي صحيفةف الثالثةعليها التي جاءت في المرتبة 
 ."الرسالة"لم يرد ذلك في صحيفة 

 

 :العناصر التيبوغرافية للمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية: خامساا 

لسطينية، يبين الجدول اآلتي العناصر التيبوغرافية للمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الف
 :بمن حيث التكرار والنس
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 في صحيفتي الدراسة يوضح العناصر التيبوغرافية المستخدمة في المقالت العمودية(: 3.10)جدول 

 الصحيفة
 فئة العناصر
 التيبوغرافية

 التجاه العام الستقالل الرسالة

 % ك % ك % ك

 اإلطارات
 100 554 100 146 100 408 يوجد

 0 0 0 0 0 0 ال يوجد
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 الموضوع األرضيات
 23 127 0 0 31.1 127 يوجد

 77 427 100 146 68.9 281 ال يوجد
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 العنوان األرضيات
 99.6 552 98.6 144 100 408 يوجد

 0.4 2 1.4 2 0 0 ال يوجد
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 صورة الكاتب
 73.6 408 0 0 100 408 يوجد

 26.4 146 100 146 0 0 ال يوجد
 100 554 100 146 100 408 المجموع

 

 :التجاه العام لصحف الدراسة .1
 اإلطارات من حيث: 

( 554)حظيت المقاالت العمودية جميعها في صحيفتي الدراسة بوجود إطار لها بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 األرضيات للموضوع من حيث: 

وجود أرضيات لموضوع المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة في المرتبة  جاء عدم
، فيما جاء اعتمادها على أرضيات في المرتبة %(77)، وبنسبة اً تكرار( 427)األولى بواقع 
 %(.23)، وبنسبة اً تكرار( 127)الثانية بواقع 
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 األرضيات للعنوان من حيث: 

ت للعنوان في صحيفتي الدراسة في المرتبة جاء اعتماد المقاالت العمودية على أرضيا
، فيما جاء عدم وجود أرضيات للعنوان في %(99.6)وبنسبة  ،اً تكرار( 552)األولى بواقع 

 %(.0.4)المرتبة الثانية بواقع تكرارين، وبنسبة 

 صورة الكاتب من حيث: 

بة جاء اعتماد المقاالت العمودية على صورة الكاتب في صحيفتي الدراسة في المرت
ة الكاتب في ، فيما جاء عدم وجود صور%(73.6)، وبنسبة اً تكرار( 408)األولى بواقع 

 %(.26.4)، وبنسبة اً تكرار( 146)المرتبة الثانية بواقع 
 

 :على مستوى كل صحيفة على حدة .2
 :الرسالة . أ
 اإلطارات من حيث: 

( 408)حظيت المقاالت العمودية جميعها في صحيفة الرسالة بوجود إطار لها بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 األرضيات للموضوع من حيث: 

جاء عدم وجود أرضيات لموضوع المقاالت العمودية في صحيفة الرسالة في المرتبة 
، فيما جاء اعتمادها على أرضيات في المرتبة %(68.9)، وبنسبة اً تكرار( 281)األولى بواقع 
 %(.31.1)، وبنسبة اً تكرار( 127)الثانية بواقع 

 األرضيات للعنوان من حيث: 

حظيت المقاالت العمودية جميعها في صحيفة الرسالة بوجود أرضيات للعنوان بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار( 408)
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 صورة الكاتب من حيث: 

حظيت المقاالت العمودية جميعها في صحيفة الرسالة بوجود صورة الكاتب بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار( 408)

 

 :ستقاللال . ب
 

 اإلطارات من حيث: 

( 146)حظيت المقاالت العمودية جميعها في صحيفة االستقالل بوجود إطار لها بواقع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار

 األرضيات للموضوع من حيث: 

المقاالت العمودية جميعها في صحيفة االستقالل ال تحتوي على أرضيات للموضوع 
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار( 146)بواقع 

 األرضيات للعنوان من حيث: 

جاء اعتماد المقاالت العمودية على أرضيات للعنوان في صحيفة االستقالل في المرتبة 
، فيما جاء عدم وجود أرضيات للعنوان في %(98.6)، وبنسبة اً تكرار( 144)األولى بواقع 

 %(.1.4)المرتبة الثانية بواقع تكرارين، وبنسبة 

 صورة الكاتب من حيث: 

قاالت العمودية جميعها في صحيفة االستقالل ال تحتوي على صورة الكاتب بواقع الم
 %(.100)، وبنسبة اً تكرار( 146)

 

 :أوجه التفاق والختالف .3
 

في المرتبة األولى في  وجود إطار للمقال العمودي الذي جاءالدراسة في  صحيفتااتفقت  -
 .نهمالكل م%( 100)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "صحيفة
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 وجود أرضيات لموضوع المقال العمودي التي جاءت عدم الدراسة في صحيفتااتفقت  -
لألولى، %( 68.9)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "في المرتبة األولى في صحيفة

 .للثانية%( 100)و
في  وجود أرضيات لعنوان المقال العمودي التي جاءت الدراسة في صحيفتااتفقت  -

لألولى، %( 100)وبنسبة " االستقالل"و" الرسالة: "ي صحيفةالمرتبة األولى ف
 .للثانية%( 98.6)و

في  وجود أرضيات لموضوع المقال العمودي التي جاءت الدراسة في صحيفتا اختلفت -
فيما لم يرد ذلك في صحيفة  ،%(31.1)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة الثانيةالمرتبة 

 ."االستقالل"
في  وجود أرضيات لعنوان المقال العمودي التي جاءت فيالدراسة  صحيفتا اختلفت -

فيما لم يرد ذلك في صحيفة  ،%(1.4)وبنسبة " االستقالل: "في صحيفة الثانيةالمرتبة 
 ."الرسالة"

في المرتبة  وجود صورة كاتب المقال العمودي التي جاءت الدراسة في صحيفتا اختلفت -
فيما لم يرد ذلك في صحيفة  ،%(100)وبنسبة " الرسالة: "في صحيفة األولى

 ."االستقالل"
في  عدم وجود صورة كاتب المقال العمودي التي جاءت الدراسة في صحيفتا اختلفت -

فيما لم يرد ذلك في صحيفة  ،%(100)وبنسبة " االستقالل: "في صحيفة األولىالمرتبة 
 ."الرسالة"
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 الرابعالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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 :دتمهي

الخاصة بالمقاالت العمودية في  مناقشة نتائج الدراسة التحليلية يعرض هذا الفصل 
صحيفتي الدراسة، وتفسيرها، وتقديم التوصيات، سعيًا لتحقيق الفائدة نحو تطوير المقاالت 

 .العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية

 أما، ة تحليل المضمون مناقش ولتناول المبحث األوتم تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، 
 خالصة النتائج والتوصيات.فتناول المبحث الثاني 

 

  



144 
 

 مناقشة نتائج تحليل المضمون : المبحث األول

مناقشة نتائج تحليل المضمون الخاص بالمقاالت العمودية في  المبحثيتناول هذا 
 ،واتجاهاتها، وموضوعاتها، وأنواعها، وأساليب كتابتها، "االستقالل"، و"الرسالة: "صحيفتي

لصحيفة، ومواقع نشرها على ا ،وخصائصها الفنية، ومدى ثباتهاوبنائها الفني،  ولغتها،
 .وعناصرها التيبواغرافية

وُيالحظ تفاوت اهتمام صحيفتي الدراسة بالمقاالت العمودية وقضاياها المختلفة، ويظهر 
 عموديًا في صحيفة مقاالً ( 408)ذلك من خالل العينة الزمنية للدراسة، حيث وجد الباحث 

 .في صحيفة االستقالل عمودياً مقااًل ( 146)الرسالة، و
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نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بسمات محتوى المقالت العمودية في مناقشة : المطلب األول
 الصحف الحزبية الفلسطينية

 

التي اهتمت بها  مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بموضوعات المقاالت العمودية: أولا 
 :الصحف الحزبية الفلسطينية

جاءت الموضوعات السياسية في مقدمة الموضوعات التي تناولتها المقاالت العمودية 
 %(.76)في صحيفتي الدراسة، بنسبة 

ويرى الباحث أن مجيء الموضوعات السياسية في المرتبة األولى من بين موضوعات 
الصحف عينة الدراسة هي صحف حزبية وبالتالي كون أن  يرجع ذلكالمقاالت العمودية، 

الجوانب السياسية ستكون حاضرة بشكل أكبر سواء من باب الترويج لألفكار السياسية 
إلى طبيعة األوضاع ، كما يرجع ذلك واألطروحات الحزبية أو من باب التأثير على الرأي العام

ت التي يمارسها المحتل الصهيوني وتسارع األحداث واالنتهاكاالتي يمر بها الشعب الفلسطيني 
وحصار لقطاع غزة، وانطالق مسيرات العودة الكبرى التي جاءت بهدف فك  من عدوان مستمر

الحصار الصهيوني، باإلضافة إلى الجوالت التصعيدية بين المقاومة الفلسطينية واالحتالل 
وما نتج عنه من  2006الصهيوني، كما يرجع ذلك أيضًا لالنقسام الفلسطيني القائم منذ عام 

غزة، أو جوالت المصالحة التي تعقد بين الفينة واألخرى، ويتفق تقدم  قطاععقوبات تمارس ضد 
التي كانت من  (2017اليازوري، )الموضوعات السياسية على الموضوعات األخرى مع دراسة 

. (1)%(61.1) نتائجها أن القضايا السياسية للمقاالت الصحفية جاءت في المرتبة األولى بنسبة
جاء االهتمام بالموضوعات السياسية في المرتبة " (2011، خضير)كما اتفق ذلك مع دراسة 

 جاء االهتمام" (2010، العزاوي )واتفق ذلك أيضًا مع دراسة . (2)"%(30.1)األولى بنسبة 
كما اتفق . (3)%("27)بنسبة  الموضوعاتالمرتبة األولى من بين  في الموضوعات السياسيةب
االهتمام بالموضوعات السياسية أن التي كان من نتائجها  (2010، المقدادي)لك مع دراسة ذ

                                                           
 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.  (1)

 خضير، مضامين العمود الصحفي في جريدة المدى.  (2)

 ة الصباح.العزاوي، موضوعات العمود الصحفي في جريد  (3)
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التي  (2009الترك، )واتفق ذلك أيضًا مع دراسة . (1)%(47.3)جاء في المرتبة األولى بنسبة 
وكذلك  ،(2)%(44.3)تصدرت الموضوعات السياسية فيها اهتمامات المقاالت العمودية بنسبة 

ركز على الجبهة الداخلية المقال االفتتاحي التي جاء فيها أن  (2008، مخلف)اسة اتفق مع در 
الموضوعات ب التي خلصت إلى االهتمام (2007، الدليمي)، واتفق أيضًا مع دراسة (3)السياسية

وكذلك اتفق مع ،(4)لكن من دون إهمال بقية الموضوعاتالسياسية واإلعالمية بشكل خاص، و 
"االهتمام الكبير بالتقارير السياسية والتي كان لها  من نتائجهاالتي  (2013جوني، )دراسة 

أيضًا مع  ، واتفق(5)النسبة األكبر من بين جميع التقارير، والتي حصلت على المرتبة األولى"
أن "التقارير الصحفية السياسية جاءت في المرتبة التي خلصت إلى  (2012تربان، )دراسة 

واتفق مع ، كما (6)من مجموع التقارير المنشورة" %(37.4)م وبنسبة األولى من حيث االهتما
جاء فيها أن "الموضوعات السياسية حازت على الحيز األكبر التي ( 2016السويركي، )دراسة 

جاء فيها أن التي  (2017، أبو سعدة)مع دراسة  ، واتفق أيضاً (7)"من الموضوعات
واتفق مع دراسة ، كما (8)"%(41)ولى بنسبة "الموضوعات السياسية حظيت على المرتبة األ

جاء فيها أن "الموضوعات السياسية استحوذت على االهتمام األكبر في التي  (2008، حسين)
مع دراسة  واتفق أيضاً ، (9)"%(44)كتابة المقاالت العمودية إذ حازت على نسبة أكثر من 

الموضوعات جريدة المشرق على تركيز األعمدة الصحفية في جاء فيها "التي  (2008، هاشم)

                                                           
 المقدادي، اتجاهات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية.  (1)

 الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية.  (2)

 مخلف، المقال االفتتاحي في جريدة الصباح.  (3)

 الدليمي، مضمون المقال االفتتاحي في الصحافة السورية.  (4)

 ي في الصحافة العراقية.جوني، سمات التقرير الصحف  (5)

 تربان، فن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسطينية.  (6)

 السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية.  (7)

 أبو سعدة، واقع فن الحديث الصحفي في الصحف الفلسطينية اليومية.  (8)

 حيفة االتحاد.حسين، العمود الصحفي في ص  (9)
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 (2017الرنتيسي، )مع دراسة  ، وكذلك اتفق(1)"%(41)المرتبة األولى التي احتلت السياسية 
 .(2)"%(73.8) السياسية جاءت في مقدمة القضايا بنسبة القضايا" التي خلصت إلى أن

 نظرًا لطبيعة، %(7.4)بنسبة  في المرتبة الثانية الموضوعات العسكرية وجاءت
المجتمع الفلسطيني الذي يقبع تحت االحتالل الصهيوني الغاشم، وما ينجم عنه من جوالت 

، كما ة في مناطق الضفة الغربية والقدستصعيدية عسكرية في قطاع غزة، أو عمليات فدائي
يرجع ذلك أن الصحف عينة الدراسة هي صحف حزبية تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية 

 ، ويتفق ذلك معتكون حاضرة تعبيرًا عن صميم عمل هذه الفصائللعسكرية وبالتالي فالجوانب ا
القضايا العسكرية جاءت في المرتبة الثانية بعد  التي خلصت إلى أن (2017الرنتيسي، )دراسة 

 .(3)%(9.2) القضايا السياسية بنسبة

دته فترة نظرًا لما شه %(5.4)لموضوعات األمنية في المرتبة الثالثة بنسبة فيما جاءت ا
التحليل من عمليات أمنية وما نتج عنها، كان أبرزها عملية اغتيال األسير المحرر مازن فقها 
في عملية أمنية خطيرة ُنفذت داخل قطاع غزة، وعلى إثرها تم القبض على عدد كبير من 

 وتتقارب نسبة، العمالء، أُعدم ثالثة عمالء منهم من قبل األجهزة األمنية في قطاع غزة
االهتمام بالموضوعات التي خلصت إلى " (2011، خضير)مع دراسة  األمنيةموضوعات ال

 .(4)الثانيةفي المرتبة  األمنية جاء

وهنا نشير إلى أن  ،%(3)بنسبة فقد جاءت في المرتبة الرابعة  ا الموضوعات األدبيةأم
ي صحيفة صحيفة الرسالة خلت من المقاالت العمودية األدبية، بينما ارتفعت نسبتها ف

االستقالل،  ويرى الباحث أن ذلك يرجع لتخصص ُكتاب المقاالت العمودية في صحيفة 
 . االستقالل، حيث أن جميعهم متخصص باللغة العربية وبعضهم شعراء

                                                           
 هاشم، اتجاهات العمود الصحفي في جريدة المشرق.  (1)

 الرنتيسي، واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليومية.  (2)

 الرنتيسي، واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليومية.  (3)

 خضير، مضامين العمود الصحفي في جريدة المدى.  (4)
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فيما جاءت باقي الموضوعات األخرى بنسب متدنية، ويرى الباحث أن ذلك يرجع 
والعسكرية واألمنية التي مر بها خاصة في  لطبيعة المجتمع الفلسطيني، واألحداث السياسية

 . الفترة الزمنية للدراسة، مما جعلها تطغى على األحداث األخرى 
 

مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بأنواع المقاالت العمودية في الصحف الحزبية : ثانياا 
 :الفلسطينية

من بين أنواع المقاالت  جاء عمود التعليق على األحداث الجارية على المرتبة األولى
نظرًا  جاء ارتفاع نسبته أن الباحث ، ويرى %(59)العمودية في صحيفتي الدراسة بنسبة 

يتخللها من الميدانية داخليًا وخارجيًا خصوصًا فعاليات مسيرات العودة األسبوعية وما  لألحداث
مواقف سياسية  أحداث وشهداء وجرحى، ومواقف سياسية محلية، هذه األحداث تستدعي أحياناً 

 .أو عسكرية من فصائل المقاومة وهو ما ينعكس على الصحف في معالجتها لذلك

، ويرى الباحث ارتفاع %(20.6)وجاء عمود الشؤون العامة في المرتبة الثانية بنسبة 
نسبته أيضًا نظرًا النتشار البطالة، وانقطاع التيار الكهربائي المستمر في قطاع غزة، وتفاقم 

وهذا يؤكد ، المجتمع الفلسطيني بهااالجتماعية واالقتصادية نتيجة لألحداث التي يمر  األوضاع
الموضوعات التي  وجهة نظر الباحث على اهتمام الصحف عينة الدراسة وُكتاب المقاالت بتنويع

 .يتناولوها دون اغفال أي من الموضوعات

، ويرى %(18.2)بنسبة  فيما جاء عمود النقد الالذع أو الساخر في المرتبة الثالثة
أن الصحف التي تم تحليلها هي عبارة عن صحف حزبية مما قد  إلىالباحث أن ذلك يرجع 

لمخالفة يدفع كتابها للتهكم والتندر على بعض القضايا واألحداث التي تتعلق باألحزاب األخرى وا
، (1)وب الساخرلرأيهم، ويتفق ذلك مع الكاتب وسام عفيفة الذي اعتمد بشكل كبير على األسل

 .(2)كما يتفق مع الكاتب عبد هللا الشاعر الذي يكتب بلغة أدبية سياسية ساخرة

، وعمود بريد %(1.6)فيما جاء عمود الموضوعات الذاتية في المرتبة الرابعة بنسبة 
، وأخيرًا عمود الحوار في المرتبة السادسة بنسبة %(0.4)المرتبة الخامسة بنسبة القراء في 

                                                           
 م.2018سبتمبر  3ة، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي وسام عفيف  (1)

 م(.2018نوفمبر  4عبد هللا الشاعر، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي:   (2)
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هذه األنواع غير حاضرة بقوة في الصحافة الفلسطينية بوجه عام والصحافة الحزبية و %( 0.2)
الهتمام الًكتاب باألحداث الجارية والمتالحقة  ويرجع ذلك من وجهة نظر الباحث، بوجه خاص

التي تهم المجتمع الفلسطيني، وهو ما يؤكده الكاتب وسام عفيفة الذي يرى ضرورة سعي ُكتاب 
راعاة ذوق واحتياجات جمهور القراء، ومدية لالقتراب أكثر من نبض الشارع، المقاالت العمو 

القراء دون أن يتحول المقال إلى مجرد مجموعة آراء شخصية رغبة قديم معلومات وآراء تشبع وت
 .(1)وخواطر، أو استعراض للحصيلة اللغوية للكاتب

 

المقالت العمودية التي اهتمت  تابةمناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بأساليب ك: ثالثاا 
 :بها الصحف الحزبية الفلسطينية

جاء األسلوب الموحد في مقدمة األساليب التي كتبت بها المقاالت العمودية في 
 %(.70.6)صحيفتي الدراسة، بنسبة 

ويرى الباحث أن مجيء األسلوب الموحد في مقدمة األساليب التي تكتب بها المقاالت 
ة تسارع األحداث السياسية وغيرها في المجتمع الفلسطيني مما يسهم في إيجاد العمودية نتيج

مادة دسمة للُكتاب لتحليليها ومناقشتها من جميع األبعاد في موضوع واحد، ويتفق ذلك مع ما 
أورده الكاتب مصطفى الصواف في اعتماده على األسلوب الموحد من بين أساليب كتابة 

يتفق ذلك مع الكاتب رفيق علي الذي غالبًا ما يعتمد على األسلوب ، كما (2)المقاالت عمودية
، وكذلك يتفق مع الكاتب إبراهيم المدهون الذي يعتمد على األسلوب الموحد إال في (3)الموحد

 .(4)بعض األحيان

، ويرى الباحث %(17.9)وجاء في المرتبة الثانية األسلوب الساخر أو التندري بنسبة 
ن الصحف التي تم تحليلها هي عبارة عن صحف حزبية مما قد يدفع أن ذلك يرجع كون أ

القضايا واألحداث التي تتعلق باألحزاب األخرى والمخالفة كتابها للتهكم والتندر على بعض 

                                                           
 م.2018 سبتمبر 3وسام عفيفة، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (1)

 م.2018أغسطس  2مصطفى الصواف، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (2)

 م.2018أغسطس  15رفيق علي، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (3)

 م.2018يوليو  28نتيسي إبراهيم المدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الر   (4)
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، (1)لرأيهم، ويتفق ذلك مع الكاتب وسام عفيفة الذي اعتمد بشكل كبير على األسلوب الساخر
 .(2)الذي يكتب في بعض األحيان بلغة ساخرة وكذلك مع الكاتب عبد هللا الشاعر

، يرجع ذلك أن هذا %(9)أما في المرتبة الثالثة فجاء أسلوب السؤال والجواب بنسبة 
، التي يشوبها الغموض أو التي تحتاج إلى توضيح (3)يستخدم لإلجابة عن أسئلة القراءاألسلوب 

في المجتمع الفلسطيني وفي ظل وتفسير، ويرى الباحث أنه في ظل تسارع األحدث السياسية 
مثل هذه األسئلة من خاللها،  عناإلجابة  باإلمكانانتشار وسائل التواصل االجتماعي أصبح 

ويتفق ذلك مع الكاتب إبراهيم المدهون الذي اعتمد في بعض األحيان على أسلوب السؤال 
 .(4)والجواب

، ويرى الباحث أن %(2.5)ة وجاء األسلوب التجزيئي في المرتبة الرابعة واألخيرة بنسب
في  نسبة تراجع هذا األسلوب كون أنه من الصعوبة معالجة أكثر من قضية بجميع أبعادها

عمود واحد، ولذلك يلجأ الُكتاب إلى االعتماد على األسلوب الموحد بشكل أكبر، ويتفق ذلك مع 
ألحيان على الكاتب رفيق علي الذي غالبًا ما اعتمد على األسلوب الموحد، وفي بعض ا

 .(5)األسلوب التجزيئي
 

مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة باتجاه المقاالت العمودية في الصحف الحزبية : رابعاا 
 :الفلسطينية

جاء االتجاه اإليجابي للمقال العمودي في المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة بنسبة 
حديث بأسلوب وحدوي الذي يعمل على حل ال، ويرى الباحث أن اإليجابية تمثلت في %(53.8)

، وكذلك الحديث بأسلوب اآلخر أو الحزب المشكلة ال تضخيمها أو تحميل المسؤوليات للطرف
 .نية ويشكل رافعة لها ويدافع عنهايخدم القضية الفلسطي

                                                           
 م.2018سبتمبر  3وسام عفيفة، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (1)

 م(.2018نوفمبر  4عبد هللا الشاعر، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي:   (2)

 (.328بيري، ترجمة الجابري، مرجع سابق )ص   (3)

 م.2018يوليو  28إبراهيم المدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (4)

 م.2018أغسطس  15رفيق علي، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (5)
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، ويرى الباحث أن السلبية تمثلت %(23.8)فيما جاء االتجاه السلبي في المرتبة الثانية بنسبة 
والتطرق للمناكفات الحزبية والسياسية الداخلية التي قد ، والتحيز له التعصب للحزب في رأيهي ف

تسيء للقضية الفلسطينية بشكل عام، أو االنتقاد السلبي غير البناء، كما يرى أن ارتفاع نسبتها 
هي وحصولها على المرتبة الثانية من بين فئات االتجاه يرجع كون الصحف التي تم تحليلها 

عبارة عن صحف حزبية مما قد يدفع كتابها النتقاد بعض القضايا واألحداث التي تتعلق 
 .باألحزاب األخرى والمخالفة لرأيهم

، ويرى الباحث أن %(22.4)أما االتجاه المحايد فجاء في المرتبة الثالثة بنسبة 
والسلبية بطريقة  ابيةالحيادية تمثلت في معالجة قضية فلسطينية داخلية من جميع الجوانب االيج

مستوى السياسة الداخلية  عنمحايدة وموضوعية دون التحيز ألي حزب، أو الحديث بشكل عام 
 .الفلسطينية

 

الدراسة التحليلية الخاصة بلغة المقالت العمودية في الصحف الحزبية مناقشة نتائج : خامساا 
 :الفلسطينية

، وتوافق %(91.9)ي الدراسة بنسبة اللغة الصحفية المرتبة األولى في صحيفت تبوأت
، والكاتب مصطفى الصواف (1)ذلك مع الكاتب إبراهيم المدهون الذي يعتمد على اللغة الصحفية
، وكذلك الكاتب وسام عفيفة (2)الذي يعتبر أن اللغة الصحفية هي األقرب للفهم لكل المستويات

 (2009الترك، )يتفق ذلك مع دراسة ، كما (3)الذي تغلب اللغة الصحفية على المقال الذي يكتبه
، (4)%(89.8)هي السائدة في المقاالت العمودية بنسبة  التي خلصت إلى أن اللغة الصحفية

التزام المقال الصحفي باللغة الصحفية في  التي خلصت إلى (2017اليازوري، )ومع دراسة 

                                                           
 م.2018يوليو  28سي إبراهيم المدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتي  (1)

 م.2018أغسطس  2مصطفى الصواف، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (2)

 م.2018سبتمبر  3وسام عفيفة، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (3)

 .الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية  (4)
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التي  (2008، الراوي )ة مع دراسكذلك و ، (1)%(95.9)لى في مواقع الدراسة بنسبة المرتبة األو 
 .(2)كتابة المقال الصحفيباللغة الصحفية في  صحف الدراسةالتزام خلصت 

، ويتفق ذلك مع الكاتب %(6.1)فيما جاءت اللغة الفصحى في المرتبة الثانية بنسبة 
، ومع الكاتب رفيق علي الذي غالبًا ما يعتمد (3)عربي ة فصيحةعبد هللا الشاعر الذي يكتب بلغة 

، وأيضًا مع الكاتب حماد صبح الذي يكتب باللغة الفصحى مع االهتمام (4)اللغة الفصحى على
، وكذلك يتفق (5)بأن تكون قريبة من فهم القارئ البسيط قربًا ال يفقدها رصانتها وسموها البياني

، (6)%( 7.8)، حيث جاءت اللغة الفصحى في المرتبة الثانية بنسبة (2009الترك، )مع دراسة 
 في المرتبة الثانية أيضاً  اللغة الفصحى، حيث جاءت (2017اليازوري، )يتفق مع دراسة  كما

 .(7)%( 3.6)بنسبة 

، ويتفق ذلك مع %(2)أما اللغة العامية فجاءت في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة 
 العاميةالكاتب وسام عفيفة الذي أورد استعانته في بعض األحيان ببعض الكلمات والجمل 

التي وصلت إلى أن  (2009الترك، )، وكذلك مع دراسة (8)صوصًا عند نقل األمثال الشعبيةخ
، كما اتفق ذلك مع دراسة (9)%(2.4)اللغة العامية جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة ضئيلة بلغت 

 0.5)التي جاء فيها أن اللغة العامية جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة  (2017اليازوري، )
إلى احتواء صحيفتي األهرام والخليج التي خلصت  (2008، الراوي )مع دراسة كذلك و ، (10)%(

 .(11)على بعض المقاالت التي استندت إلى اللغة العامية

                                                           
 ازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.الي  (1)

 الراوي، المقال الصحفي في الصحافة العربية.  (2)

 م(.2018نوفمبر  4عبد هللا الشاعر، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، محمد الرنتيسي )اتصال شخصي:   (3)

 م.2018أغسطس  15قابله: محمد الرنتيسي  رفيق علي، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل،  (4)

 م.2018أغسطس  4حماد صبح، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (5)

 .الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية  (6)

 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.  (7)

 م.2018سبتمبر  3ة، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي وسام عفيف  (8)

 .الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية  (9)

 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.  (10)

 الراوي، المقال الصحفي في الصحافة العربية.  (11)
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نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بسمات شكل المقالت العمودية في الصحف  :المطلب الثاني
 الحزبية الفلسطينية

 

ة التحليلية الخاصة بااللتزام بالبناء الفني للمقاالت العمودية في مناقشة نتائج الدراس: أولا 
 :الصحف الحزبية الفلسطينية

جاء االلتزام بقالب الهرم المعتدل في المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة بنسبة 
، والذي (1)، ويرجع ذلك لكون أن بناء المقال العمودي يقوم على القالب الهرمي المعتدل%(70)

( 2017اليازوري، )، ويتفق ذلك مع دراسة (2)من ثالثة أجزاء، المقدمة، والجسم والخاتمة يتكون 
، كما (3)%(59.7)التي جاء فيها أن االلتزام بقالب الهرم المعتدل جاء في المرتبة األولى بنسبة 

 التي جاء فيها أن االلتزام بقالب الهرم المعتدل جاء (2016السويركي، )ذلك مع دراسة  اتفق
خلصت إلى أن هناك  التي (2012تربان، )ذلك مع دراسة  ، وكذلك اتفق(4)%(63.7)بنسبة 

الرنتيسي، )مع دراسة  ، وكذلك اتفق(5)بقالب الهرم المعتدلاختالف بدرجة االهتمام بالبناء الفني 
 االلتزام بقالب الهرم المعتدل جاء في المرتبة األولى بنسبة " التي خلصت إلى أن (2017

(90.8)%"(6). 

، وهذا يتفق %(15.7)وجاء االعتماد على جسم وخاتمة فقط في المرتبة الثانية بنسبة 
الكاتب إبراهيم المدهون الذي يرجع عدم وجود مقدمة في الكثير من مقاالته بسبب مع ما أورده 

ارئ نفسية القارئ الجديد الملول والذي يضج من المقاالت الطويلة، ويعتبر أن تجاوزها يجذب الق
، ويتفق ذلك مع (7)ويعطيه كل جديد، أما المقدمة فيجدها في األخبار والتقارير والمواد األخرى 

                                                           
 (.331بق )ص حجاب، مرجع سا  (1)

 (.146 - 145أبو عرجة، فن المقال الصحفي )ص   (2)

 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.  (3)

 السويركي، القصة الخبرية وتطبيقاتها في الصحافة الفلسطينية.  (4)

 ينية.تربان، فن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسط  (5)

 الرنتيسي، واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليومية.  (6)

 م.2018يوليو  28إبراهيم المدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله: محمد الرنتيسي   (7)
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التي جاء فيها أن االلتزام بالجسم والخاتمة فقط جاء في المرتبة ( 2017اليازوري، )دراسة 
 .(1)%(26.4)الثانية بنسبة 

، ويتفق ذلك مع %(9)سبة وجاء االعتماد على مقدمة وجسم فقط في المرتبة الثالثة بن
التي جاء فيها أن االلتزام بالمقدمة والجسم فقط جاء في المرتبة ( 2017اليازوري، )دراسة 

 .(2)%(13.9)الثالثة بنسبة 

، ويرى %(5.3)فيما جاء عدم االلتزام بالبناء الفني في المرتبة الرابعة واألخيرة بنسبة  
المقاالت العمودية غير متخصصين، وهذا يتفق ن أن بعض كتاب الباحث أن ذلك يرجع إلى كو

غياب الكتاب المتخصصين في مجال كتابة التي خلصت إلى  (2010، الدليمي)مع دراسة 
عدم االلتزام التي خلصت إلى ( 2017الرنتيسي، )مع دراسة  ، وكذلك يتفق(3)المقال العمودي

 .(4)%(9.2) بنسبة بالبناء الفني جاء
 

الدراسة التحليلية الخاصة بالخصائص الفنية للمقاالت العمودية في مناقشة نتائج : ثانياا 
 :الصحف الحزبية الفلسطينية

، وااللتزام %(100)جاء التزام صحيفتي الدراسة بثبات ُكتاب المقاالت العمودية بنسبة 
، وهذا يتوافق مع %(100)بثبات الموعد بنسبة  ، وكذلك االلتزام%(100)بثبات العنوان بنسبة 

ئص وتعريف المقال العمودي بأنه أحد أنواع المقال الصحفي، ويقوم بكتابته شخص واحد، خصا
 .(5)ثابت، وبشكل دوري يومي أو أسبوعيتحت عنوان ثابت، يحمل توقيعه، في مكان 

بينما جاء االلتزام بثبات مكان المقاالت العمودية في المرتبة األولى في صحيفتي 
، %(11.4)االلتزام بثبات المكان في المرتبة الثانية بنسبة ، وعدم %(88.6)الدراسة بنسبة 

ألن خاصية ثبات المكان ، %(100)وهي نسبة كبيرة جدًا ألنه ينبغي أن يكون الثبات بنسبة 

                                                           
 اليازوري، فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.  (1)

 صحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية.اليازوري، فن المقال ال  (2)

 .الدليمي، اتجاهات العمود الصحفي في صحافة األنبار  (3)

 الرنتيسي، واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليومية.  (4)

 (.89عبد المجيد وعلم الدين، مرجع سابق )ص   (5)
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من أهم خصائص المقال العمودي، بحيث ال يتغير أبدًا حتى في العمود الذي يشغله، حتى 
 (2009الترك، )ويتفق ذلك مع دراسة ، ،(1)مشقةيصل إليه القارئ بسهوله ويسر دون تعب أو 

التزام الصحف بخاصية الثبات بشكل عام حيث بلغت نسبتها التي خلصت إلى عدم 
المقاالت العمودية في صحيفة  أن تحليل هذه الدراسة تبيَّن نتائج ، ومن خالل(2)%(13.7)

 االستقاللودية في صحيفة المقاالت العم الرسالة التزمت بالثبات في أعلى يسار الصفحة، أما
في أعلى يسار الصفحة مثل مقال "كلمة طيبة" للكاتب حماد صبح،  بالثبات التزمتفبعضها 

لتزم بالثبات مثل مقال "ع الوجع" تو"حقيقة وموقف" للكاتب رفيق علي، والبعض اآلخر لم 
لكاتب عبد هللا للكاتب معروف الطيب والذي تنقل بين أعلى يمين وأعلى يسار، ومقال "مرايا" ل

ويرجع سفيان الشوربجي عدم الشاعر والذي تنقل بين أعلى يمين ووسط الصفحة وأعلى يسار، 
 .(3)ثبات بعض المقاالت العمودية في صحيفة االستقالل لتغيير التبويب

 

مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بثبات المقاالت العمودية على الصفحة في : ثالثاا 
 :بية الفلسطينيةالصحف الحز 

جاءت المقاالت العمودية الثابتة على الصفحة في المرتبة األولى في صحيفتي الدراسة 
، وهذا يفيد بوجود التزام في ثبات المقاالت العمودية على الصفحة إلى حد ما، %(94.8)بنسبة 

في  للمقال العموديعدم وجود مكان ثابت التي خلصت إلى  (2010، الدليمي)بخالف دراسة 
التي  (2010، المقدادي)، وكذلك بخالف دراسة (4)وقلة انتظام األعمدة الصحفيةالصحيفة، 

عدم وجود مكان ثابت لمقاالت الدراسة، فهي في حالة متنقلة، حيث بلغت نسبة خلصت إلى 
ومن خالل نتائج تحليل هذه الدراسة تبيَّن أن المقاالت العمودية في  ،(5)فقط%( 19.7)الثبات 

الرسالة التزمت بالثبات في الصفحة المخصصة لها مثل مقال "بالصوت العالي" للكاتب صحيفة 
وسام عفيفة في الصفحة الثالثة، ومقال "نقطة وانتهى" للكاتب إبراهيم المدهون في الصفحة 

                                                           
 (.145إبراهيم: إسماعيل، مرجع سابق )ص   (1)

 .فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية الترك،  (2)

 م.2018نوفمبر  6سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (3)

 .الدليمي، اتجاهات العمود الصحفي في صحافة األنبار  (4)

 المقدادي، اتجاهات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية.  (5)
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الرابعة، ومقال "في االتجاه" للكاتب مصطفى الصواف في الصفحة الخامسة، أما المقاالت 
ة االستقالل فبعضها التزمت بالثبات في الصفحة المخصصة لها مثل مقال العمودية في صحيف

"كلمة طيبة" للكاتب حماد صبح في الصفحة الخامسة، و"حقيقة وموقف" للكاتب رفيق علي في 
الصفحة الخامسة، والبعض اآلخر لم تلتزم بالثبات مثل مقال "ع الوجع" للكاتب معروف الطيب 

، ومقال "مرايا" للكاتب عبد هللا الشاعر والذي تنقل ادسة والسابعةالسوالذي تنقل بين الصفحات 
ويرجع سفيان الشوربجي عدم ثبات بعض ، واألخيرة ةعشر  ةوالحادي التاسعةالصفحات بين 

 .(1)المقاالت العمودية في صحيفة االستقالل لتغيير التبويب
 

ت العمودية في الصحف الحزبية مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بموقع المقاال: رابعاا 
 :الفلسطينية

 موقع المقالت العمودية على الصحيفة من حيث: 

جاء موقع نشر المقاالت العمودية على الصفحات الداخلية في صحيفتي الدراسة في 
، بينما جاء موقع نشرها على الصفحة األخيرة في المرتبة %(94.4)المرتبة األولى بنسبة 

وهنا نشير إلى أن جميع المقاالت العمودية جاءت بالصفحات الداخلية ، %(5.6)الثانية بنسبة 
 ".مرايا"التي جاءت بالصفحة األخيرة تحت عنوان  ت الكاتب عبد هللا الشاعرباستثناء مقاال

 

 جهة نشر المقالت العمودية على الصفحة من حيث: 

تي الدراسة في جاءت جهة نشر المقاالت العمودية على أعلى يسار الصفحة في صحيف
، تالها أعلى يمين الصفحة في المرتبة الثانية بنسبة %(83.6)المرتبة األولى بنسبة 

، فيما خلت أسفل يمين وأسفل %(3.2)، ثم وسط الصفحة في المرتبة الثالثة بنسبة %(13.2)
 .يسار من أي تكرار

العمودية  بثبات المقاالت%( 100)وتظهر النتائج أن صحيفة الرسالة التزمت بنسبة 
على أعلى يسار الصفحة، بخالف صحيفة االستقالل التي تفاوتت نسبها في أعلى يمين 

 .الصفحة، ووسطها، وأعلى يسار الصفحة
                                                           

 م.2018نوفمبر  6سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (1)
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فتي الدراسة هي أعلى يسار وذلك يومن هنا يتبي ن أن األماكن األكثر اهتمامًا في صح
إلى أن األماكن األكثر  التي خلصت (2009الترك، )ذا يختلف مع دراسة ، وه%(83.6)بنسبة 

 .(1)%(57.3)اهتمامًا في صحف الدراسة هي أعلى يمين بنسبة 

، وهذا %(3.2)جاءت المقاالت العمودية في وسط الصفحة في المرتبة الثالثة بنسبة 
الصفحة في  وسطالتي جاءت فيها المقاالت العمودية في  (2009الترك، )يتوافق مع دراسة 

، وهنا يمكن االستدالل أن وسط الصفحة لم تحظ باهتمام (2)%(3.1)نسبة المرتبة الثالثة أيضًا ب
 .ملموس

 

مناقشة نتائج الدراسة التحليلية الخاصة بالعناصر التيبوغرافية للمقاالت العمودية في : خامساا 
 :الصحف الحزبية الفلسطينية

سبة التزمت المقاالت العمودية جميعها في صحيفتي الدراسة بوجود إطار لها، بن
، وهذا مؤشر على االلتزام باإلطار بشكل ثابت في صحيفتي الدراسة، ويتفق ذلك مع %(100)

التي خلصت إلى أن اإلطارات جاءت في مقدمة العناصر  (2017الرنتيسي، )دراسة 
 .(3)اإلبرازية

نتائج الدراسة أن صحيفتي الدراسة اعتمدت األرضيات للعنوان إلبراز المقاالت  بًينت
، فيما انخفض اعتمادها على األرضيات للموضوع، حيث جاءت %(99.6)بنسبة  العمودية

 .%(23)بنسبة 

وكذلك جاء اعتماد المقاالت العمودية على صورة الكاتب في صحيفتي الدراسة في 
، ومن خالل نتائج التحليل تبّين أن صحيفة الرسالة التزمت %(73.6)المرتبة األولى بنسبة 

، أما صحيفة االستقالل فلم تلتزم بها %(100)الت العمودية بنسبة بوضع صورة ُكتاب المقا
 .(4)مطلقًا، وُيرجع سفيان الشوربجي ذلك ألن بعض الُكتاب يكتبون بأسماء مستعارة

                                                           
 .الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية  (1)

 .الترك، فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية  (2)

 مية.الرنتيسي، واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليو   (3)

 م.2018نوفمبر  6سفيان الشوربجي، رئيس قسم التحرير في صحيفة االستقالل، قابله: محمد الرنتيسي   (4)
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 خالصة النتائج والتوصيات: المبحث الثاني

 :خالصة نتائج الدراسة التحليلية: أولا 

 :زهاوخلصت الدراسة التحليلية إلى عدة نتائج، أبر 

تنوعت موضوعات المقاالت العمودية ما بين الموضوعات السياسية والعسكرية واألمنية  .1
السياسية  الموضوعاتواألدبية وغيرها، وكانت السمة الغالبة في صحيفتي الدراسة هي 

، ثم الموضوعات األمنية %(7.4)العسكرية بنسبة  الموضوعاتتالها  ،%(76)بنسبة 
 .%(5.4)بنسبة 

ج الدراسة أن أعمدة األحداث الجارية في صحيفتي الدراسة غلبت على األنواع أظهرت نتائ .2
، ثم أعمدة النقد %(20.6)الشؤون العامة بنسبة  ، تالها أعمدة%(59)األخرى بنسبة 

 %(.18.2)الالذع أو الساخر بنسبة 
حظي األسلوب الموحد على النسبة األعلى من بين أساليب كتابة المقاالت العمودية في  .3

، %(17.9)، تاله األسلوب الساخر أو التندري بنسبة %(70.6)صحيفتي الدراسة بنسبة 
 .%(2.5)، وأخيرًا األسلوب التجزيئي بنسبة %(9)ثم أسلوب السؤال والجواب بنسبة 

، تاله %(53.8)برز االتجاه اإليجابي للمقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة بنسبة  .4
 .%(17.5)االتجاه المحايد بنسبة  ثم، %(23.8)االتجاه السلبي بنسبة 

قالب الهرم المعتدل في  أظهرت نتائج الدراسة أن ُكتاب المقاالت العمودية اعتمدوا على .5
ثم  ،%(15.7)جسم وخاتمة فقط بنسبة االعتماد تاله  ،%(70)المرتبة األولى بنسبة 

 %(.9)االعتماد على مقدمة وجسم فقط بنسبة 
ي صحيفتي الدراسة في الصفحات الداخلية بدرجة أكبر بنسبة برزت المقاالت العمودية ف .6

 .%(5.6)، وبدرجة أقل في الصفحة األخيرة بنسبة %(94.4)
برزت المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة في أعلى يسار الصفحة بدرجة أكبر بنسبة  .7

بنسبة ، ثم وسط الصفحة %(13.2)أعلى يمين الصفحة بنسبة ، ثم في %(83.6)
(3.2%.) 

 %(.100)على االطارات إلبراز المقاالت العمودية بنسبة  الدراسة اصحيفتاعتمدت  .8
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األرضيات للعنوان إلبراز المقاالت  اكشفت نتائج الدراسة أن صحيفتي الدراسة اعتمدت .9
، فيما انخفض اعتمادها على األرضيات للموضوع، حيث %(99.6)العمودية بنسبة 

 .%(23)جاءت بنسبة 
لدراسة أن صحيفة الرسالة أبرزت صورة كاتب المقال بدرجة مطلقة أظهرت نتائج ا .10

 .، بينما صحيفة االستقالل لم تبرزها بتاتاً %(100)بنسبة 
بشكل مطلق في ( كاتب المقال، وعنوانه، وموعده)ن أظهرت نتائج الدراسة ثبات كاًل م .11

 .%(88.6)، أما ثبات المكان فجاء بدرجة أقل بنسبة %(100)صحيفتي الدراسة بنسبة 
، حيث جاءت المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة بالثبات على الصفحة لم تلتزم .12

 .%(94.8) الثبات نسبة
اعتمد كتاب المقاالت العمودية في صحيفتي الدراسة على استخدام اللغة الصحفية  .13

ثم اللغة العامية ، %(6.1)تلتها اللغة الفصحى بنسبة ، %(91.9)بدرجة أكبر بنسبة 
 %(.2)بة بنس

سمه الحقيقي، وهذا ال يتعارض مع اأظهرت الدراسة أن بعض الُكتاب لم يستخدم   .14
 طبيعة المقال العمودي.

الدراسة على الُكتاب من فئة الذكور، وأغفلت االعتماد على الُكتاب  ااعتمدت صحيفت .15
 ناث.إلمن فئة ا

عد عن التركيز أسهب بعض ُكتاب المقاالت العمودية في مقاالتهم، مما أدى إلى الب .16
 ة.على الفكرة الرئيس
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 التوصيات: ثانياا 

تقدم الدراسة في هذا المبحث مجموعة من التوصيات في ضوء نتائج الدراسة التحليلية 
والميدانية والتي من شأنها النهوض بالمقاالت العمودية في الصحف الحزبية الفلسطينية، وهي 

 :على النحو اآلتي

االت العمودية ألنها تنمي شخصية وقدرات القارئ الفكرية المقباهتمام الصحف زيادة  .1
 وتجعله يبني لنفسه رأيًا.

وعدم االقتصار وضرورة االتزان في معالجتها،  ،التنوع في تناول القضايا والموضوعات .2
 على بعض القضايا وإغفال األخرى.

و اثنين، لما اهتمام ُكت اب العمود الصحفي بكافة أنواعه، وعدم االقتصار عن نوع واحد أ .3
 تقدمه هذه األنواع من إضافة مهمة في الصحف بشكل عام، والمقال بشكل خاص.

التنويع في استخدام أساليب المقاالت العمودية يعطي نوع من الحيوية والبعد عن  .4
 الروتين.

تعمل و تخدم القضية الفلسطينية وتشكل رافعة لها، بحيث  بصورة إيجابيةتناول القضايا  .5
تبرز فيها  بصورة سلبيةالقضايا  تناول ف الفلسطيني، واالبتعاد عنعلى وحدة الص

 المناكفات الحزبية والسياسية التي تؤدي إلى الفرقة واالختالف.
ضرورة أن يتحلى ُكتاب المقاالت العمودية بالمسؤولية االجتماعية والموضوعية في  .6

ى وحدة الصف الفلسطيني كتاباتهم واالبتعاد عن المناكفات السياسية التي تؤثر سلبًا عل
 وتعمل على تمزيق النسيج الداخلي المجتمعي. 

حتى  بهااللتزام و  الحرص على االستخدام العلمي السليم للبناء الفني للمقال العمودي .7
يتمكن الكاتب من إيصال الفكرة والهدف من المقال للقارئ بشكل متسلسل وممتع 

 وهادف.
ختلفة لما لها من أهمية في جذب انتباه القارئ، االهتمام باستخدام وسائل اإلبراز الم .8

 وإعطاء رونق جمالي للمقال، وكذلك االهتمام بإضافة صورة كاتب المقال العمودي.
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، عنوانالثبات  من حيثااللتزام بالخصائص الفنية للمقال العمودي،  التأكيد على .9
 .ودورية الصدور، الكاتب، و مكانالو 

المفعمة بالحيوية التي تتسم بالوضوح والمباشرة، ضرورة االلتزام باللغة الصحفية  .10
والتي يفهمها جميع القراء على اختالف مستوياتهم الفكرية، والبعد عن اللغة التي ال 

 يفهمها سوى أهل االختصاص، أو اللغة العامية.
اهتمام كاتب المقال العمودي بالحديث عن تجربته الذاتية، فهي تضفي للقارئ نوعًا  .11

والعمل على إلغاء المسافات التي تفصل بينه وبين القارئ، وأن يقدم له ذاته الفائدة، من 
وانفعاالته ومشاعره، بجانب تقديمه الرأي والنصح والحل للمشكلة، وأن يكتب بالقضايا 
التي تستقطب األنظار، وأن يكون له أسلوبه الخاص في الكتابة الذي يميزه عن 

 اآلخرين.
ة تصار والتركيز على الفكرة الرئيسالعمودية نحو االخ ضرورة توجه ُكتاب المقاالت  .12

 واالبتعاد عن االسهاب ألنها تؤدي إلى تشتيت الفكرة.
 إعطاء فرصة للمرأة في إثبات دورها في كتابة المقاالت العمودية. .13
 اختيار الموضوعات التي تحظى باهتمام القراء وتتناسب مع اتجاهاتهم وحاجاتهم. .14
قاالت العمودية باألسس والقواعد التي عليهم اتباعها في ضرورة معرفة ُكتاب الم .15

 كتابة المقال العمودي.
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 المصادر والمراجع

 :العربية المراجع: أولا 

العربي للنشر : القاهرة. 1ط. فن كتابة الخبر والمقال الصحفي(. م2009. )إبراهيم، إبراهيم أحمد
 .والتوزيع

. 3ط. األسس النظرية والتطبيقات العملية.. فن المقال الصحفي (. م2006. )ماعيلإبراهيم، إس
 .دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة

يوليو  28محمد الرنتيسي : إبراهيم المدهون، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله
 .م2018

 .األنجلو المصريةمكتبة : القاهرة(. ط. د. )المقال الصحفي(. ت. د. )أدهم، محمود

ترجمة )، تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية من التحرير إلى الدولة(. م2006. )هلغى، باومغرتن
 .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: رام هللا(. ط. د(. )محمد أبو زيد

(. جابري ترجمة مروان ال)، تطورها وتطبيقاتها العلمية.. الصحافة اليوم(. م1964. )بيري، توماس
 .مؤسسة بدران: بيروت(. ط. د)

. ينيةفن التقرير الصحفي في المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفلسط(. م2012. )تربان، ماجد سالم
 .33 –1، (2)16 مجلة جامعة األقصى،

دراسة تحليلية لعينة : فن العمود الصحفي في الصحافة الفلسطينية(. م2009. )الترك، أحمد عرابي
 .الفلسطينيةمن الصحف 

الصحافة الحزبية وطبيعتها ودورها وآفاقها، موقع ( م2005سبتمبر  1. )تيشوري، عبد الرحمن
: م، الموقع2018يوليو  5: طالعالحوار المتمدن، تاريخ اال

aid=44419http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?. 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=44419
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=44419
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ترجمة )، فن التحرير الصحفي للجرائد والمجالت(. م2004. )تيل، ليونارد راي، وتيلور، رون 
 .السحاب للنشر والتوزيع: القاهرة. 1ط(. حمدي عباس

سمات التقرير الصحفي في الصحافة العراقية دراسة تحليلية (. م2013. )جوني، باسم وحيد
 181، (7)1 مجلة  مداد اآلداب،. 1/2/2013لغاية و  1/1/2013لصحيفة المشرق للمدة من 

– 214. 

العربي : القاهرة .1ط. فن كتابة المقال العمودي في الصحافة العربية(. م2006. )حارص، صابر
 .للنشر والتوزيع

 .دار الفجر للنشر والتوزيع: القاهرة. 1ط. مدخل إلى الصحافة(. م2010. )حجاب، محمد منير

 .دار جرير للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. في الكتابة الصحفية (.م2011. )حداد، نبيل

 .الكتبعالم : القاهرة( ط. د. )بحوث اإلعالم(. م2006. )حسين، سمير محمد

أغسطس  4محمد الرنتيسي : حماد صبح، كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله
 .م2018

اتصال )، محمد الرنتيسي حريرهارئيس مجلس إدارة صحيفة االستقالل ورئيس ت، خالد صادق
 (.م2017 سبتمبر 18: شخصي

دار المسيرة للنشر : عمان. 1ط. الصحافة المتخصصة(. م2012. )الخصاونة، إبراهيم فؤاد
 .والتوزيع

 .المكتبة اإلعالمية: دمشق. 2ط. مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة(. م2000. )خضور، أديب

ألعمدة  دراسة تحليلية: العمود الصحفي في جريدة المدىمضامين (. م2011. )خضير، سعد محمد
 – 155، (12-11)10 مجلة  الباحث اإلعالمي،. 30/4/2010 – 1/4/2010الرأي للمدة 

170. 
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: دور التحقيق الصحفي في معالجة قضايا الفساد بالصحافة الفلسطينية(. م2015. )الدلو، نور أنور
غزة، -الجامعة اإلسالمية(. ماجستير غير منشورة رسالة. )دراسة تحليلية وميدانية مقارنة

 .ينفلسط

دار المسيرة للنشر : عمان. 1ط. التحرير الصحفي(. م2012. )الدليمي، عبد الرزاق محمد
 .والتوزيع

رسالة ) .مضمون المقال االفتتاحي في الصحافة السورية(. م2007. )الدليمي، عثمان محمد
 .بغدادجامعة بغداد، (. ماجستير غير منشورة

اتجاهات العمود الصحفي في صحافة األنبار للمدة من (. م2010. )الدليمي، عثمان محمد
، (10-9)6 مجلة  الباحث اإلعالمي،. جريدة الجزيرة أنموذجاً : 5/1/2004 – 2/6/2003

223 – 244. 

 .م2018نوفمبر  5محمد الرنتيسي : رامي خريس، رئيس تحرير صحيفة الرسالة، قابله

أغسطس  15محمد الرنتيسي : كاتب مقال عمودي في صحيفة االستقالل، قابله رفيق علي،
 .م2018

 دراسة: واقع المقال التحليلي في الصحف الفلسطينية اليومية(. م2017. )الرنتيسي، عز الدين خالد
 . غزة، فلسطين-الجامعة اإلسالمية(. رسالة ماجستير غير منشورة) .تحليلية وميدانية مقارنة

 (.م. د(. )ط. د. )فن التحرير الصحفي(. م2006. )حمد أحمدزارع، أ

حصائية في الدراسات مناهج البحث واإلستخدامات اال(. م2009. )شيماء ذو الفقار، زغيب
 .الدار المصرية اللبنانية :لقاهرةا. 1ط. اإلعالمية

ز اإلشعاع مرك :فلسطين. 1ط. مدخل إلى تقنيات الكتابة الصحفية(. م2007. )زكار، زاهر ناصر
 .الفكري للدراسات والبحوث

 .عالم الكتب: القاهرة(. ط. د. )فن الكتابة الصحفية(. م1990. )أبو زيد، فاروق 
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https://aawsat.com/home/article/121221


168 
 

المقاالت المترجمة عن الصحف اإلسرائيلية في صحيفة (. م2014". )نسيممحمد "القدومي، سهر 
 .جامعة البترا، عمان(. رسالة ماجستير غير منشورة) .دراسة تحليلية: 2011الغد األردنية لعام 

دار العالم  :دبي. 1ط. ستقبل الصحافة الحزبية في مصرم(. م2010. )شيم عبد الحميد، قطب
 .العربي للنشر والتوزيع

اتجاهات المقال االفتتاحي في مجلتي نرجس ونون النسوية بعد (. م2011. )كاظم، نجاة جبار
رسالة ماجستير غير ) .2009إلى تموز  2008دراسة تحليلية للمدة من تموز : 9/4/2003

 .جامعة بغداد، بغداد(. منشورة

دار ومكتبة اإلسراء للطبع : طنطا. 1ط. فنون التحرير الصحفي (.م2003. )المتولي، أمال سعد
 .والنشر والتوزيع

 مجلة  آداب المستنصرية،. فلسفة اإلبداع في العمود الصحفي(. م2012. )محسن، عادل هاشم
(57) ،1 – 28. 

، محمد الرنتيسي خضوري  –جامعة فلسطين التقنية  في رئيس قسم تكنولوجيا اإلعالماشتيوي،  محمد
 (.م2018يوليو  2: اتصال شخصي)

محمود خلوف، أستاذ اإلعالم اإللكتروني والعالقات العامة في الجامعة العربية األمريكية، محمد 
 (.م2018يوليو  1: اتصال شخصي)الرنتيسي 

رسالة ماجستير غير ) .المقال االفتتاحي في جريدة الصباح(. م2008. )مخلف، محمد أحمد
 .بغداد جامعة بغداد،(. منشورة

دار المسيرة للنشر : عمان. 1ط. االتصال الجماهيري واإلعالم(. م2011. )مراد، كامل خورشيد
 .والتوزيع

 .دار كنوز المعرفة: عمان. 1ط. األسس والمبادئ: بحوث اإلعالم(. م2011. )مزاهرة، منال هالل



169 
 

للنشر والتوزيع دار المسيرة : عمان. 1ط. نظريات االتصال(. م2012. )المزاهرة، منال هالل
 .والطباعة

 .دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. نظريات االتصال(. م2011. )المشاقبة، بسام عبد الرحمن

 .دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. نظريات اإلعالم(. م2011. )المشاقبة، بسام عبد الرحمن

أغسطس  2محمد الرنتيسي : مصطفى الصواف، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله
 .م2018

 .دار أسامة للنشر والتوزيع: عمان. 1ط. تكنولوجيا الفن الصحفي(. م2010. )مصطفى، فريد

المقال )اتجاهات جديدة في أساليب كتابة المقاالت الصحفية (. م2010. )المقدادي، كاظم
 .130 – 117، (10-9)12 مجلة  الباحث اإلعالمي،(. العمودي

: القاهرة. 2ط. االتصال ونظرياته المعاصرة(. م2001. )ماد، والسيد، ليلى حسينمكاوي، حسن ع
 .الدار المصرية اللبنانية

م، 2017سبتمبر  18: تاريخ االطالع. من نحن(.  م2005سبتمبر  18. )موقع صحيفة االستقالل
 .lal.com/about_ushttps://www.alestq: الموقع

م، 2017سبتمبر  18: تاريخ االطالع. من نحن(.  م2005سبتمبر  18. )موقع صحيفة الرسالة
 .http://cutt.us/Aq1ss: الموقع

 18: تاريخ االطالع. أنواع الصحف(.  م2014 أكتوبر 6. )جريدة صقور البوادي المصريةموقع 
 .http://cutt.us/9sb3c: م، الموقع2017سبتمبر 

. 1948 - 1900صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن (. م2005. )النجار، عايدة
 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر: بيروت. 1ط

 .م2018سبتمبر  3نتيسي محمد الر : وسام عفيفة، كاتب مقال عمودي في صحيفة الرسالة، قابله

https://www.alestqlal.com/about_us
http://cutt.us/Aq1ss
http://cutt.us/9sb3c


170 
 

دراسة : فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارية الفلسطينية(. م2017. )اليازوري، أنس إبراهيم
 .غزة، فلسطين-الجامعة اإلسالمية(. رسالة ماجستير غير منشورة. )تحليلية مقارنة

هرام تحليل مضمون موضوعات التحقيق الصحفي في صحيفة األ(. م2008. )يوسف، ليث بدر
 .172 – 153، (5) مجلة  الباحث اإلعالمي،. المصرية

 

 :المراجع األجنبية: ثانياا 

Ihediwa.Samuel. (2011). Investigative Journalism in Malaysia: A study of two 

English Language News Paper. Paper Presented to: International Conference on 

Social Science and Humanity (IPEDR). VOL.(5). Pp.: 193-197.. 

Sullivan, Drew. (2013) Investigative Reporting in Emerging Democracies: Models, 

Challenges, and Lessons Learned. Center for International Media Assistance. 

Omondi, (2016). Media Discourse and Ethnic Conflicts: a critical discourse analysis 

of online newspaper editorials in Kenya. 

Sorokina, (2015). Indexing the White House Statements Regarding Snowden and 

NSA: A Content Analysis of U.S. Elite Newspapers' Opinion Pieces. 

Roger D. Wimmer, Joseph R. Dominiick (2013). Mass Media Research: “an 

Introduction”, 9th Edition (P.155). 

 

  



171 
 

 

 

 

 

 

 

 المالحق
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 ( جدول أعداد التحليل2ملحق رقم ) 

 ( أسئلة الدراسة الميدانية3ملحق رقم ) 

 ( استمارة تحليل المضمون 4ملحق رقم ) 
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 (1)ملحق رقم 

 الهجائيوفقاا للترتيب  األساتذة المحكمين لالستبانة

 

 مكان العمل الرتبة العلمية السم

 بغزة فلسطينجامعة  أستاذ اإلعالم المساعد الشقاقيأحمد . د

 جامعة األقصى بغزة أستاذ اإلعالم المساعد أحمد المغاري . د

 الجامعة اإلسالمية بغزة المشاركأستاذ الصحافة واإلعالم  حسن أبو حشيش. د

 الجامعة اإلسالمية بغزة المشاركإلعالم أستاذ الصحافة وا طلعت عيسى. د

 الجامعة العربية األمريكية أستاذ الصحافة واإلعالم اإللكتروني المساعد محمود خلوف. د

 األزهر بغزةجامعة  المشاركأستاذ الصحافة واإلعالم  موسى طالب. د

 جامعة األقصى بغزة أستاذ اإلعالم المساعد نبيل الطهراوي . د
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 (2)ملحق رقم 

 جدول أعداد التحليل

 :دراسة محمد الرنتيسي بعنوان

  دراسة تحليلية وميدانية مقارنة: واقع المقال العمودي في الصحف الحزبية الفلسطينية

02/01/2017 20/04/2017 14/08/2017 07/12/2017 26/03/2018 

05/01/2017 24/04/2017 17/08/2017 11/12/2017 29/03/2018 

09/01/2017 27/04/2017 21/08/2017 14/12/2017 02/04/2018 

12/01/2017 01/05/2017 24/08/2017 18/12/2017 05/04/2018 

16/01/2017 04/05/2017 28/08/2017 21/12/2017 09/04/2018 

19/01/2017 08/05/2017 07/09/2017 25/12/2017 12/04/2018 

23/01/2017 11/05/2017 11/09/2017 28/12/2017 16/04/2018 

26/01/2017 15/05/2017 14/09/2017 01/01/2018 19/04/2018 

30/01/2017 18/05/2017 18/09/2017 04/01/2018 23/04/2018 

02/02/2017 22/05/2017 21/09/2017 08/01/2018 26/04/2018 

06/02/2017 25/05/2017 25/09/2017 11/01/2018 30/04/2018 

09/02/2017 29/05/2017 28/09/2017 15/01/2018 03/05/2018 

13/02/2017 01/06/2017 02/10/2017 18/01/2018 07/05/2018 

16/02/2017 05/06/2017 05/10/2017 22/01/2018 10/05/2018 

20/02/2017 08/06/2017 09/10/2017 25/01/2018 14/05/2018 

23/02/2017 12/06/2017 12/10/2017 29/01/2018 17/05/2018 

27/02/2017 15/06/2017 16/10/2017 01/02/2018 21/05/2018 

02/03/2017 19/06/2017 19/10/2017 05/02/2018 24/05/2018 

06/03/2017 22/06/2017 23/10/2017 08/02/2018 28/05/2018 

09/03/2017 03/07/2017 26/10/2017 12/02/2018 31/05/2018 

13/03/2017 06/07/2017 30/10/2017 15/02/2018 04/06/2018 

16/03/2017 10/07/2017 02/11/2017 19/02/2018 07/06/2018 

20/03/2017 13/07/2017 06/11/2017 22/02/2018 11/06/2018 

23/03/2017 17/07/2017 09/11/2017 26/02/2018 21/06/2018 

27/03/2017 20/07/2017 13/11/2017 01/03/2018 25/06/2018 

30/03/2017 24/07/2017 16/11/2017 05/03/2018 28/06/2018 

03/04/2017 27/07/2017 20/11/2017 08/03/2018 02/07/2018 

06/04/2017 31/07/2017 23/11/2017 12/03/2018 05/07/2018 

10/04/2017 03/08/2017 27/11/2017 15/03/2018  

13/04/2017 07/08/2017 30/11/2017 19/03/2018  

17/04/2017 10/08/2017 04/12/2017 22/03/2018  
 

( بسبب عيد الفطر لعام 29/6/2017 – 26/6/2017مالحظة: تخلفت صحف الدراسة عن الصدور في )
م، وعن الصدور 2017( بسبب عيد األضحى لعام 4/9/2017 – 31/8/2017م، وعن الصدور في )2017

 م.2018م ( بسبب عيد الفطر لعا18/6/2018 – 14/6/2018في )
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 (3)ملحق رقم 

 أسئلة الدراسة الميدانية

 

 ما مؤهلك العلمي؟ وما مجال تخصصك؟ .1
 كم عمرك؟ ومتى بدأت كتابة المقال؟ .2
 ما طرق بلورة الفكرة الرئيسية للمقال العمودي؟ .3
 ما مدى تدخل إدارة الصحيفة في اختيار موضوعات معينة للكتابة فيها؟ .4
 العمودية؟ ما األساليب التي تكتب بها مقاالتك  .5
 لتي تستخدمها في كتابة المقاالت؟ما مستوى اللغة ا .6
 ما تأثير السياسة التحريرية للصحيفة على موضوعيتك في عرض آرائك؟ .7
ما أبرز المعيقات التي تواجه كتاب المقاالت العمودية للنهوض بشكل أكبر بواقع المقال  .8

 العمودي؟
 ما أهم المقترحات لتطوير المقال العمودي؟ .9
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 (4)ملحق رقم 

 خاصة بفن المقال العمودي/ استمارة تحليل المضمون 
 )      (رقم البطاقة                                                         : الصحيفةاسم         
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 خاصة بفن المقال العمودي/ استمارة تحليل المضمون 

 )      (رقم البطاقة                                                          : الصحيفةاسم           
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 على الصفحة
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