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 المقدمة

يعد االتصاؿ أحد السمات اإلنسانية البارزة، سواء أكاف ذلؾ في شكؿ كممات أـ صور أـ موسيقى، مفيد أـ 

مختمفة وتتضمف مدلوالت عديدة، ففي ضار، إعالمي أـ غامض، وتستخدـ كممة االتصاؿ في سياقات 

تعني تبادؿ األفكار والرسائؿ والمعمومات، وتشير في صيغة الجمع  Communicationفرد عناىا المم

Communications  ويعتبر (53، 4002)مكاوي، السيد، إلى الوسائؿ التي تحمؿ مضموف االتصاؿ ،

االتصاؿ الجماىيري اتصاؿ منظـ ومدروس يقـو عمى إرساؿ رسالة عمنية وعامة صادرة عف مؤسسة 

، حقيقة أساسية مف حقائؽ االتصاؿ الصحفيالتحرير (، ويعد فف 34، 5764لجماىير )موسى، تصاؿ بالال

 . (15، 4050)الدليمي،  ي يحقؽ وصوؿ الرسالة إلى الجماىير مف خالؿ قناة االتصاؿذوىو ال

، فكمما كانت الرسالة الرسالة جوىر التحرير الصحفي، و ير الصحفي صمب العممية االتصاليةيمثؿ التحر و 

مصاغة بأسموب سيؿ وبسيط يفيمو كافة المستويات مف الجميور، وكانت الوسيمة المستخدمة مناسبة 

وتنبع أىمية الوسيمة اإلعالمية في عممية  ،أكبر الة، كمما كانت نسبة نجاح العممية االتصاليةلطبيعة الرس

 تكمف في أنيا الوسيمةأىمية  ،  كما أفه العممية ال تتـ بغيابياذاالتصاؿ مف كونيا عنصرًا أساسيًا في ى

 .(54، 4055)مراد،  ما تقرر نجاح الرسالة أو فشميا غالباً 
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 اإلطار المنيجي لورقة العمؿ

 تحديد المشكمة: 
لرسالة احرير الصحفي وكاًل مف فف الت مدى وجود عالقة بيف التعرؼ عمىفي  العمؿ ورقةتتحدد مشكمة 

 .ىيرفي عممية االتصاؿ بالجما والوسيمة
 

 أىمية ورقة العمؿ: 
عممية االتصاؿ بالجماىير،  إفشاؿأو  إنجاحستمد ورقة العمؿ أىميتيا مف أىمية فف التحرير الصحفي في ت

، إلييامناسبة، تشد المتمقي  إعالميةعبر وسيمة  اإلعالميةمما يحتـ عمى المرسؿ العمؿ عمى تقديـ الرسالة 
تو وتنبييو إلى ما يدور حولو مف أحداث، تحثو عمى التفاعؿ وتزوده بالمعرفة الصحيحة وتساىـ في توعي

 اإلعالميةواالىتماـ بقضاياه وقضايا أمتو، وىنا تظير أىمية التحرير الصحفي في تفعيؿ ونجاح الرسالة 
 وكذلؾ الوسيمة في أداء ميمتيما بشكؿ دقيؽ وصحيح يحقؽ األىداؼ المرجوة.

 

 أىداؼ ورقة العمؿ: 
 بكؿ مف الرسالة والوسيمة فف التحرير الصحفيعالقة مدى  عمى التعرؼ عمؿ إلىتيدؼ ورقة ال

 :، وىيعمييا اإلجابةعمى ىيئة تساؤالت تسعى الورقة إلى صياغة األىداؼ تـ و   
 ؟عممية االتصاؿ بالجماىيربيف فف التحرير الصحفي و  مدى وجود عالقة ما .5

 الرسالة ؟ ما ىي عوامؿ نجاح وعوامؿ اخفاؽ .4

 ؟اإلعالمية القة بيف فف التحرير الصحفي والرسالةعمدى وجود ما  .1

 ؟اإلعالمية عند اختيار الوسيمةىا باالعتبار ذما ىي األسس التي يتوجب أخػ .2

 ؟ يةاإلعالموالوسيمة  الصحفي عالقة بيف فف التحريرمدى وجود  ما .3
 

  تقسيـ ورقة العمؿ: 
مبحثيف، المبحث األوؿ تناوؿ العمؿ، و المنيجي لورقة  اإلطارمقدمة تناولت  تـ تقسيـ ورقة العمؿ إلى

 ، والمبحث الثاني تناوؿ نتائج ورقة العمؿ والتوصيات. مطالب ةوقسـ إلى ثالث المعرفي اإلطار
 :، والتي قسـ إلى ثالثة مطالباإلطار المعرفي لورقة العمؿ: تناوؿ األوؿ بحثالم .5
 .ماىيرلصحفي وعالقتو بعممية االتصاؿ بالجفف التحرير ااألوؿ:  المطمب 0-0
 .اإلعالمية التحرير الصحفي وعالقتو بالرسالةفف  الثاني: المطمب 5-4

 .اإلعالمية التحرير الصحفي وعالقتو بالوسيمةفف  الثالث: المطمب 5-1
 .ورقة العمؿ والتوصيات تناوؿ نتائج :الثاني بحثالم 4
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 لورقة العمؿ المعرفي المبحث األوؿ: اإلطار
 

 القتو بعممية االتصاؿ بالجماىيرلصحفي وعالتحرير ا فف األوؿ: المطمب
 

 :صحفيالتحرير ال 0
  مفيومو: 0.0

وكعممية فنية كتابية، ىو أحد فنوف الكتابة النثرية الواقعية  -بمفيومو المغوي واألسموبي –التحرير الصحفي 
لغة ىني والفكرة إلى ذالتصور ال إطارواألحداث واآلراء واألفكار والخبرات مف وىو عممية تحويؿ الوقائع 

 .(927، 0222)عمـ الديف،  كتوبة مفيومة لمقارئ العاديم
 

بدوره جزء مف كؿ أكبر ىو االتصاؿ  اإلعالـ، و اإلعالـيعرفو محمد البردويؿ بأنو:" جزء مف عممية 
ا نقوؿ؟ ذعمى سؤاليف ىما، ما لإلجابة، ويسعى التحرير دائمًا  Mass Communicationبالجماىير 

الرسالة المكتوبة التي تنتقؿ إلى الجماىير عبر الصحيفة  إعدادير ىو وكيؼ نقوؿ؟، حيث يقصد بالتحر 
بيدؼ تزويد الجماىير باألخبار الصحيحة والمعمومات السميمة مف خالؿ عممية عرض فنية تساعد الناس 

ا الرأي تعبيرًا موضوعيًا ذعمى تكويف رأي صائب في واقعة مف الوقائع أو مشكمة مف المشاكؿ، بحيث يعبر ى
 .(05،  9765، )البردويؿ مية الجماىير واتجاىاتيـ وميوليـعقعف 

 

ىو عممية اتصالية جماىيرية متكاممة ، التحرير الصحفيف مفيوـ أيتضح  يفالسابق يفمف خالؿ المفيوم
لؾ مف خالؿ صياغة ذالعممية االتصالية و  إنجاحفي  األطراؼ، وأف التحرير الصحفي لو دور بالغ األىمية

كاء ذكاء والمتوسطة والمحددة الػذسميمة ومفيومة عند جميع المستويات الثقافية العالية الػ إعالميةرسالة 
عف طريؽ عرض المعمومات والحقائؽ واألرقاـ  اإلقناعتيسير عممية  تساعد في إعالميةعبر وسيمة 
 لؾ مف أجؿ تكويف رأي عاـ تجاه قضية ما. ذونحو  واإلحصائيات

 

 (35، 4007بو السعيد، )أ: أسموب التحرير الصحفي  2.0
ا ذفي ى-ىو مستوى مف التعبير يتميز عف كؿ مف األسموبيف األدبي والعممي، حيث يقؼ الصحفي

اتية، وىي في الوقت نفسو مخالفة لنظرة األديب ذوينظر إلى األحداث والوقائع نظرة غيرية ال -المستوى
قائمة عمى المنفعة التي تعود عمى المجتمع، لؾ أف نظرة الصحفي إلى األشياء ذونظرة العالـ كؿ المخالفة، و 

وتعبيره عنيا ال يشترط فيو جماؿ األدب الخالص وال دقة العمـ الخالص، ألنو إنما يعبر بمغة الحياة اليومية 
 اإلفياـه المغة مف بساطة ووضوح وحيوية. ومف ىنا كاف الصحفي أقدر الناس عمى ذبكؿ ما في ى

  ع.الجماىيري عمى أوسع نطاؽ مستطا
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 (902، 0223)عبد العزيز،  :أسموب التحرير الصحفيمكونات  1.2.2

 صحفي في المكونات األربع التالية:يمكف حصر مكونات األسموب ال
 واليجاء. واإلعرابمف حيث أصوؿ النطؽ  :ما يتصؿ بالصحة النحوية والصرفية . أ

فة عامة، : وىي ضرورة ترتبط بالبناء الفكري لمنص الصحفي بصما يتصؿ بالصحة المنطقية . ب
والجممة بصفة خاصة، بحث تأتي النتائج واألحكاـ متفقة مع المقدمات، وأف تنتظـ الفكرة الواحدة 

 في عقد منظـو مع األفكار المرتبطة بيا في السياؽ الواحد.

: ويعني بيا أف ينحت األسموب وفقًا لمتطمبات يتصؿ بالصحة األسموبية العامة أو البالغةما  . ت
لفصيحة ويحقؽ شروط البالغة، وال تناقض ىنا بيف ىذا المطمب أو ىذا المكوف األساليب العربية ا

 .اإلعالـوطابع البساطة واليسر والوضوح في لغة 

لغة الصحافة  إدراؾلؾ محاولة ذ: والمقصود بما يتصؿ بالصحة األسموبية الخاصة أو الصحفية . ث
ع التأكيد عمى خصائص بخصوصيتيا إلى جانب المحافظة عمى المكونات الثالثة السابقة م

 ، األصالة، االختصار، الصحة.اإليجازالبساطة، 
 

األسموب التحريري شكاًل سياًل، مستخدمًا األلفاظ  ذمف خالؿ المكونات السابقة يتبيف ضرورة أف يتخ
والتعابير السيمة والواضحة والبسيطة مبتعدًا عف التشبييات والكنايات واالستعارات، يفيميا الجميع عمى 

 ية التي ييدؼ المرسؿاإلعالمتالؼ مستوياتيـ الثقافية، حتى ال يكوف عائقًا في توصيؿ الرسالة اخ
 الجماىير مما يعوؽ نجاح العممية االتصالية برمتيا.  إلى إيصاليا

 

في تحقيؽ أىداؼ التحرير، التي يمكف تمخيصيا مف قبؿ المحرر  السابقة المعاييرويساعد التزاـ  0.9.0
 (903، 0223زيز، )عبد الع فيما يمي:

 جعؿ النص الصحفي يتناسب مع سياسة الوسيمة. . أ

 تحري األخطاء التي قد ترد في الحقائؽ والمعمومات وتصحيحيا. . ب

 جعؿ النص الصحفي يتناسب مع المساحة المخصصة لو. . ت

 تبسيط وتوضيح وتصحيح لغة النص. . ث

حيائياتوضيح معاني النص  . ج  .وا 
 

ية الموجية اإلعالمىدافو مف خالؿ تبسيطو لمرسالة أ ومما سبؽ يتضح أف التحرير الصحفي يحقؽ
ترجمة وتوصيؿ كالـ السياسي، بما فيو مف تعقيد، وكالـ رجؿ االقتصاد، بما فيو مف مف خالؿ ، لمجميور

اصطالحات خاصة، ال يفيميا العامة، وأخبار الرياضة، بما فييا مف تعبيرات معينة، إلى الرأي العاـ بمغة 
، مما ، حتى يمكف ليا أف تقـو بواجبيا، في التأثير عمى الرأي العاـ، وتكوينوسيمة، يفيميا العامة

  .عمى نجاح العممية االتصالية في تحقيؽ أىدافيا وباإليجابينعكس مباشرة 
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 جماىيري:االتصاؿ ال. عممية 2
 االتصاؿ: 0.2

أو    Communesمشتقة  في لفظيا االنجميزي مف األصؿ الالتيني   Communicationكممة االتصاؿ
Common معناىا مشترؾ فعندما نقـو بعممية االتصاؿ، فنحف نحاوؿ أف نقيـ رسالة مشتركة ،

commonness   معمومات أو أفكار أو مع شخص أو جماعة أخرى، أي أننا نحاوؿ أف نشترؾ سويًا في
 .(51، 5776، بدر  ) مواقؼ واحدة

 

يؽ الرموز وقد تكوف الرموز حركية أو تشكيمية أو ي يتـ عف طر ذ: "نوع مف التفاعؿ التعريؼ لوندبرج
روؼ خاصة اتو ما لـ تتوافر ظذمصورة أو منطوقة أو أية رموز أخرى تعمؿ كمثير لسموؾ ال يثيره الرمز 

 .(96، 9772)الطنوني،  لدى الشخص المستجيب لو"
 

مضاميف اجتماعية معينة، : "العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا متمقي ومرسؿ الرسالة في جيياف وشيتي يؼتعر 
)عبد  "ا التفاعؿ يتـ نقؿ أفكار ومعمومات بيف األفراد عف قضية معينة أو معنى مجرد أو واقع معيفذوفي ى
 .(92، 9772الغني، 

 

يوع أو ذي يستيدؼ تحقيؽ العمومية أو الذ:"بأنو النشاط ال، كما عرفو سمير حسيفي تعريؼ أكثر شموليةوف
كار عف طريؽ انتقاؿ المعمومات أو األفالمألوفية لفكرة أو موضوع أو منشأة أو قضية االنتشار أو الشيوع أو 

ات معنى موحد ذأو اآلراء أو االتجاىات مف شخص أو جماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخداـ رموز 
 .(93، 9771)العبد،  ومفيـو بنفس الدرجة لدى كؿ مف الطرفيف"

  
 بالجماىير: االتصاؿتعريؼ  2.2
عف األحداث المختمفة أو بث  اإلعالـبث رسائؿ واقعية كالمعمومات واألخبار التي تنشرىا وسائؿ د بو يقص

رسائؿ خيالية كالقصص والروايات واألغاني، عمى مجموعات كبيرة مف الناس عمى اختالؼ مستوياتيـ 
جموعات. أي أف االتصاؿ المه ذوعمى اختالؼ أماكف تواجد ىػاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية 

إلى عدد كبير جدًا مف بالجماىير يتميز ببث الكممة أو الصورة مف مصدرىا )أو فضاؤىا المحدودة جدًا( 
 .(52، 5776) بدر، الناس 

 

"ىو عممية االتصاؿ التي تتـ باستخداـ وسائؿ االعالـ الجماىيرية، د.حسف مكاوي؛ د. ليمى السيد: تعريؼ 
اىيري في قدرتو عمى توصيؿ الرسائؿ إلى جميور عريض متبايف االتجاىات ويتميز االتصاؿ الجم

والمستويات، وألفراد غير معروفيف لمقائـ باالتصاؿ، تصميـ الرسالة في نفس المحظة، وبسرعة فائقة، مع 
مقدرة عمى خمؽ رأي عاـ، وعمى تنمية اتجاىات وأنماط مف السموؾ غير موجودة أصاًل، والمقدرة عمى نقؿ 

 (.14، 4002)مكاوي ؛ السيد،  "فكار والمعارؼ والترفيواأل
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عدد كبير وغير محدد مف  إلىرسائؿ  إلرساؿجماىيرية  إعالـ:" عممية استخداـ وسيمة تعريؼ د. زاىر زكار
 .(25، 4002، زكار)  "اإلقناعأو التسمية أو  اإلعالـالناس لغرض 

 

ماىير يمكف أف نضع تعريفًا جامعًا وشاماًل، وىو ومف خالؿ التعريفات السابقة لعممية االتصاؿ بالج
تصؿ أكبر عدد  إعالميةجماىيرية تبث مف خالليا رسالة  إعالميةىي عممية تستخدـ وسيمة  كاآلتي:"

أو التسمية أو  اإلعالـممكف مف الجماىير عمى اختالؼ مستوياتيـ الثقافية واالجتماعية والسياسية بيدؼ 
 عاـ تجاه قضية محددة".مف أجؿ تكويف رأي  اإلقناع

 

 (96 ،0229) نصر،  االتصاؿ الجماىيري: عناصر 3.2
 

 
 

 : لديو ما يريد أف ينقمو إلى شخص أو أكثر مف شخص. ”Sender“مرسؿ  .5

: يقـو المرسؿ بإعدادىا ووضعيا في رموز مفيومة لمشخص أو األشخاص ”Message“رسالة  .4
 المستيدفيف.

 : يقـو باستقباؿ الرسالة وفؾ رموزىا وفيميا.”Receiver“ؿ مستقب .1

: التي يتـ مف خالليا أو بواسطتيا نقؿ الرسالة مف المرسؿ الى المستقبؿ ”Medium“الوسيمة  .2
ا الوسيط ىو المغة في االتصاؿ وجيًا لوجو وقد تكوف وسيط تكنولوجي مثؿ الصحيفة ذوقد يكوف ى

 تمفزيوف كما في االتصاؿ الجماىيري.أو المجمة أو جياز الراديو أو ال

ية المرتدة أو بمعنى أدؽ ىي رسالة في االتجاه ذ: وىي التغ ”Feedback “رجع الصدى .3
اتيا رسالة جديدة، ذالمعاكس التجاه االتصاؿ يرد بيا المستقبؿ عمى رسالة المرسؿ وتعد في حد 

  ؿ الجماىيري.ويتميز رجع الصدى بأنو فوري في االتصاؿ الشخصي وآجؿ في االتصا
 

ات قيمة بمفردىا ذمما سبؽ يتضح لنا أف عناصر االتصاؿ المختمفة التي تكوف العممية االتصالية غير 
بعيدًا عف العالقة االتصالية، فكؿ عنصر مف عناصر العممية االتصالية يمثؿ عممية أو مجموعة عمميات 

 المعيار الحقيقي لنجاح العممية االتصالية.اتيا. لكف تفاعؿ المرسؿ والمستقبؿ يبقى ىو ذمستقمة قائمة ب
 

عناصر االتصاؿ 
 الجماىيري

 رجع الصدى

Feedback 

 وسيمة

Medium 

 

 مستقبؿ
Receiver 

 مرسؿ
Sender 

 رسالة

Message 
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 (22-15، 9771)أبو عرقوب،  مراحؿ عممية االتصاؿ: 2.0
رجع صدى(، ومف ثـ يصبح المرسؿ -وسيمة-رسالة-الية بالدائرية )مستقبؿصتـ وصؼ مراحؿ العممية االت

 ومراحميا كالتالي:ا تتـ العممية االتصالية، ذمستقبؿ والعكس، وىك
 

 
الرسالة االتصالية  بإرساؿه المرحمة قراره ذالمرسؿ أو المصدر مف ى ذ: يتخالرسالة إدراؾمرحمة  2.0.9

 رسالتو لممستقبؿ. إرساؿالتي تنتج عف فكرة أو مشاعر أو مؤثر يدفعو إلى 

أو  أو تحويؿ أفكاره: وىي مرحمة تحويؿ إلى رموز لغوية وىنا يقـو المصدر بصياغة مرحمة الترميز 2.0.0
مشاعره أو نواياه إلى رسالة اتصالية تكوف عمى شكؿ رموز لفظية مكتوبة أو منطوقة أو غير لفظية 

"، ويعتمد نجاح الرسالة عمى مدى اختيار الرموز المناسبة لممستقبؿ والموقؼ توحركا إشارات"
 االتصالي االجتماعي.

الوسائؿ التي تناسب طبيعة الرسالة : عممية اختيار الوسيمة أو مرحمة اختيار وسيمة أو قناة اتصاؿ 2.0.1
أو طبيعة الجميور المستيدؼ فقد يختار المرسؿ وسيمة أو عدة وسائؿ، ويعتبر اختيار الوسيمة 
 المناسبة واستخداـ أكثر مف وسيمة وأكثر مف قناة لنقؿ الرسالة مف العوامؿ الميمة لنجاح االتصاؿ.

االتصالية الواصمة إلى المستقبؿ إلى معاف، : وىي عممية تحويؿ رموز الرسالة مرحمة فؾ الرموز 2.0.2
فيي مرحمة استقباؿ الرسالة وتحميؿ رموزىا وتفسيرىا وفيـ معناىا ومعرفة مدى تطابقيا مع حاجتو 

 ا يجب عمى المستقبؿ أف يفيـ الرسالة أواًل ومف ثـ يرد عمييا.ذوقيمو وأفكاره ل

بة تعني قبوؿ أو رفض الرسالة مف قبؿ : فاالستجامرحمة االستجابة أو ردود الفعؿ عمى الرسالة 2.0.3
المستقبؿ، وقد تكوف االستجابة مباشرة أو غير مباشرة أو ضعيفة أو قوية أو سمبية أو ايجابية أو 

أىمية االستجابة في أنيا تخبرنا عف مدى نجاح االتصاؿ أو فشمو فيي أحد  فعقمية أو مادية، وتكم
ـو المستقبؿ بعد االستجابة لممرسمة بصياغة ه المرحمة يقذأىداؼ االتصاؿ الرئيسية، ففي ى

مرحمة فؾ  .6
 الرموز

مرحمة  . 0
 إدراؾ الرسالة

مرحمة . 5
االستجابة 
 وردود الفعؿ

مرحمة فؾ . 4
 الرموز

مرحمة . 2
 الترميز

مرحمة . 3
تيار وسيمةاخ  
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استجابتو "فيمو وأفكاره ومشاعره" في رسالة اتصالية وبثيا لممصدر فيصبح المستقبؿ مرساًل 
 والمرسؿ مستقباًل.

تحويؿ رموز الرسالة االتصالية الجديدة "االستجابة" إلى معاف، ففي : وىي عممية مرحمة فؾ الرموز 2.0.4
بؿ الجديد "المرسؿ األصمي" باستقباؿ استجابة المرسؿ "المستقبؿ األصمي" ه المرحمة يقـو المستقذى

التي ىي عمى شكؿ رسالة اتصالية فيفؾ رموزىا ويفيـ معناىا، فإف تبيف لو أف رسالتو قد فيمت مف 
ف تبيف لو عكس  لؾ عاد وأرسؿ رسالة اتصالية جديدة ذقبؿ المستقبؿ اطمأف إلى نجاح اتصالو وا 

ه الحالة يصبح المرسؿ ذبشكؿ يؤدي إلى استيعابيا مف قبؿ المرسؿ، ففي ىومعدلة وواضحة 
بشكؿ  وغطاءاً ًا ذا دواليؾ تستمر عممية االتصاؿ سؤااًل وجوابًا وأخذمستقباًل والمستقبؿ مرساًل وىك

 تفاعمي مستمر حتى يتحقؽ اليدؼ الكمي مف االتصاؿ.
 

ية مصاغة بشكؿ اإلعالمف كمما كانت الرسالة ومف خالؿ استعراض مراحؿ العممية االتصالية يتضح بأ
سيؿ وسميـ يفيمو كافة المستويات مف الجماىير، ووصوؿ تمؾ الرسالة لو عبر وسيمة اتصاؿ مناسبة 
لتمؾ الرسالة كمما كانت نسبة نجاح العممية االتصالية أكبر في بموغ ىدفيا، ويكوف االعتماد األكبر عمى 

ظ ية، وسيولة األلفااإلعالمحفية المناسبة لمرسالة لمفنوف الصفف التحرير الصحفي في استخدامو 
 ووضوح المعاني وتبسيط المفاىيـ.

 

 (912،919، 9774)جودة،  :مقومات االتصاؿ الناجح 5.1
لؾ باستخداـ الكممات والرموز والمصطمحات الواضحة لدى المستقبؿ ذوضوح الرسالة المراد نقميا و  3.0 .9

عنى وىنا تمعب الميارات االتصالية ودورىا في القدرة عمى التعبير عما والتي ال تحتمؿ ألكثر مف م
 يجوؿ بخاطر المرسؿ مف أفكار.

 .ي عناه المرسؿذالتكرار والتأكد مف أف الرسالة قد نقمت وفيمت مف قبؿ المستقبؿ بالشكؿ ال 3.0 .0

 .ا يعني القياـ بتحميؿ عممية االتصاؿذالتدقيؽ عمى عناصر عممية االتصاؿ وى 3.0 .1

القراءة المتمعنة والمركزة أثناء استالـ الرسالة مف قبؿ المستقبؿ، فالقراءة السطحية قد توصؿ   3.0 .2
 الجيد أثناء نقؿ الرسالة. اإلنصاتلؾ ذالمستقبؿ إلى فيـ سيء لمرسالة، وك

اختيار وسيمة االتصاؿ المناسبة فمف المعروؼ أف اختيار وسيمة االتصاؿ المناسبة تؤدي إلى  3.0 .3
 ؿ الرسالة إلى الجميور المستيدؼ وبالتالي تتحقؽ فعالية عممية االتصاؿ.وصو 

أنو كثيرًا ما يحوؿ اختيار الوقت غير  ذاختيار الظروؼ المناسبة والوقت المناسب لالتصاؿ، إ 3.0 .4
ي قصده ذالمناسب أو الظروؼ المحيطة غير المناسبة دوف فيـ الرسالة واستيعابيا بالشكؿ ال

ف اختيار الظروؼ المناسبة قد تساعد المستقبؿ عمى التفكير السميـ والتركيز الجيد لؾ فإذالمرسؿ، ل
 لفيـ ما جاء بالرسالة.
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ما سبؽ يتضح أف االتصاؿ الناجح يعتمد عمى مدى وضوح الرسالة ونقميا بشكؿ سميـ لممستقبؿ. كما وم
نصاتعتمد عمى ظروؼ المستقبؿ حيف استقبالو لمرسالة، وقراءتو الجيدة  وفيمو السميـ لمرسالة  تووا 

باإلضافة إلى اختيار الوسيمة المناسبة لمرسالة واختيار الوقت المناسب لالتصاؿ. وىنا . إليوالموجية 
يتضح لنا أف نجاح العممية االتصالية يعتمد عمى جميع عناصر االتصاؿ ولكف الرسالة ىي التي ترتبط 

صياغتيا بطريقة سميمة وأسموب سيؿ ومفيـو  ارتباط وثيؽ بكؿ عنصر مف عناصر االتصاؿ. ففي حاؿ
 تنجح العممية االتصالية برمتيا.  

 

 (919،912، 9775)الجميمي،  : االتصاؿ معوقات 6.1
مف التعميـ  عدـ القدرة عمى التعبير بوضوح عف معنى مضموف الرسالة نتيجة افتقاد الخمفية السميمة  4.0.9

 واضحة وسيمة سواء شفاىة أو كتابة. والثقافة التي تمكف مف نقؿ المعنى بصورة
ا يتوقؼ عمى رد الفعؿ االيجابي ذعائؽ الحالة النفسية لمستقبؿ الرسالة ومدى استعداده لتقبميا وى 4.0.0

 ي يستفاد منو في التغمب عمى عوائؽ االتصاؿ الفعاؿ.ذال

موضوع بعض األخطاء وبعض المواد التي تقمؿ مف وضوح الالتي تـ استيعابيا  قد تتضمف الرسالة 4.0.1
 لؾ أف تصبح الرسالة المستقبمة عمى درجة مف التيقف.ذوينتج عف 

عدـ فعالية وسيمة االتصاؿ المستخدمة في نقؿ الرسالة بمعنى أنيا ال تتفؽ والظروؼ المحيطة وال  4.0.2
 تراعي عوامؿ وظروؼ الوقت القائـ.

 ابقة.ا تعارضت مع معتقداتيـ السذيميؿ األفراد إلى رفض األفكار الجديدة وخاصة إ 4.0.3

 التظاىر بفيـ المعمومات المعروضة مف جانب المرسؿ. 4.0.4

 سوء العالقات وفقداف الثقة بيف بعض المستويات المشتركة في عممية االتصاؿ. 4.0.5

 في استخداـ وسائؿ االتصاؿ قد يكوف عبئًا كبيرًا عمى المستقبؿ. اإلفراط 4.0.6
 

ى صياغة الرسالة بوضوح وىنا يتضح أف مف معوقات نجاح العممية االتصالية ىو عدـ القدرة عم
. كما أف عدـ واستيعابيا لبعض األخطاء وحمميا لبعض األفكار المعارضة لمعتقدات المستقبؿ السابقة

فعالية وسيمة االتصاؿ المستخدمة في نقؿ الرسالة واإلفراط في استخداـ وسائؿ االتصاؿ يمعب دور في 
ؿ مف الرسالة والوسيمة في فشؿ العممية ي تمعبو كذا يوضح الدور الذفشؿ العممية االتصالية. وى

   االتصالية. 
 

 :لتحرير الصحفي بعممية االتصاؿ بالجماىيرعالقة ا .3
عممية اتصاؿ جماىيرية متكاممة األطراؼ ومستمرة، يقـو فييا القائـ  تعتبر عممية التحرير الصحفي ىي

ومعالجتيا وصياغتيا كرسالة أو  باالتصاؿ أو المرسؿ وىو ىنا المحرر الصحفي، بجمع المعمومات الصحفية
مضموف أو محتوى صحفي معيف، سياسي أو اقتصادي أو رياضي أو نص صحفي في شكؿ أو قالب 
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ا الرسالة أو المضموف الصحفي مف ذصحفي مناسب قد يكوف حديثًا أو خبرًا أو مقااًل، ثـ يرسؿ أو يبث ى
جمة إلى المستقبؿ أو الجميور القارئ خالؿ وسيمة اتصالية جماىيرية ىي الصحيفة جريدة كانت أو م

لمصحيفة لتحقيؽ األىداؼ التي تسعى الصحيفة ألجؿ تحقيقيا كوسيمة اتصاؿ جماىيرية والمرتبطة بسياستيا 
أو التفسير أو التركيز عمى محور اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي معيف بغية المساىمة  اإلعالـكالتحريرية 

ي يحصؿ عميو ذواتجاه معيف ومف خالؿ ردود الفعؿ أو رجع الصدى ال في تشكيؿ الرأي العاـ في أسموب
المحرر الصحفي مف وسائؿ التقويـ الصحفية العديدة التي تسعيف بيا الصحيفة بدءًا مف رسائؿ القراء 
التقميدية واتصاالتيا الياتفية..حتى بحوث الجميور واستطالعات الرأي العاـ، يتـ تقويـ الرسالة االتصالية 

)عمـ  موبو الحاليلؾ يعدؿ المحرر مف رسالتو وأسموبو أو يستمر في أسذرفة ردود فعميا، وعمى ضوء ومع
       .(505، 4000الديف، 

 عممية التحرير                       عممية االتصاؿ                       
 
 
 
 

             
 
 
 

  
يتعمؽ بالتحرير الصحفي وعممية االتصاؿ بالجماىير، يتضح لنا عالقة مف خالؿ ما تـ عرضو سابقًا فيما 

التحرير  يكوف، و ي يمثؿ عممية اتصاؿ كاممة ومتكاممةفالتحرير الصحف الصحفي بالعممية االتصالية،التحرير 
 في تحقيؽ أىدافيا. إخفاقيافي  اً يكوف سببقد نجاح العممية االتصالية، كما  ًا فيسبب الصحفي

 

صوير انتقاؿ الرسالة الصحفية مف المصدر إلى الجماىير، عف طريؽ المرسؿ، ووسيمة االتصاؿ ويمكف ت
التي يييمف عمييا المسئوؿ، كرئيس التحرير مثاًل، لكي يتمقاىا بعض الجماىير مباشرة، أو يتمقاىا بعض 

 (.95، 0222القادة. عمى النحو التالي: ) شرؼ، 
 
 
 
 

 المرسؿ
 
 الرسالة

 

 

 

 الوسيمة

 

 المحرر

 قالب فني 

 صحيفة 

 المستقبؿ 

 

 الجميور القارئ

 رجع الصدى 

 

 رسائؿ القراء
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 ج السابؽ نالحظ اآلتي:ذالنمو ومف خالؿ 
يتضح موقع "التحرير الصحفي" مف عممية االتصاؿ، حيف يتولى المحرر وضع "رسالتو" في شكؿ معيف  -

فإذا كانت الرسالة غير محررة  أو صيغة محددة مف الرموز أو الكممات، لتنشر في صحيفة أو مجمة.
صر الرسالة ىو عنصر وثيؽ الصمة بالمرسؿ ، وعنبالطريقة الفعالة، فإنيا تقؼ في سبيؿ نجاح االتصاؿ

)شرؼ،  والمستقبؿ، ومعرفة اليدؼ، وفعالية وسيمة االتصاؿ الصحفي، وقدرة المستقبؿ عمى حؿ الرموز
0222 ،95). 

المسموعة  اإلذاعةقد يكوف متحدثًا في  يةاإلعالمالمرسؿ ىو مصدر الرسالة االتصالية أو يعتبر  -
اليـو العادية حديثًا مباشرًا أثناء أحداث  إليؾكما قد يكوف شخصًا يتحدث )الراديو( أو كاتبًا في صحيفة 

 .(02 ،9773كامؿ، )

رسالة تتعمؽ  إعدادي يمثؿ مؤسسة مف مؤسسات االتصاؿ الجماىيري، ذي الاإلعالميتولى المرسؿ  -
رساليابأحداث البيئة االجتماعية،  يرة مف تمؾ الرسالة نسخ كث إنتاجعبر وسيمة اتصاؿ آلية ) قناة( ميمتيا  وا 

 (.43 ،9765)موسى،  لكي توزع عمى الجميور المتمقي

موضوع الرسالة -ولكي تحقؽ الرسالة أىدافيا الموضوعة، فال بد أف تؤدي إلى إيجاد تماثؿ في األفكار -
ا ذبيف المرسؿ والمستقبؿ، مف خالؿ إقامة عالقة اتصالية ناجحة ومؤثرة. ولكي تحقؽ الرسالة ى -وىدفيا

اثؿ في األفكار، فال بد أف تتناسب مع اإلطار المرجعي لممستقبؿ عف طريؽ دراسة الجميور والتعرؼ التم
 (.43، 9765)موسى،  ة ومستوياتو واستعداداتو وحاجاتوعمى خصائصو الثقافية واالجتماعية والشخصي

 

ؿ الكتاب والصحيفة مثاتيا فقد تكوف مقروءة ذىي التي يتـ عف طريقيا نقؿ الرسالة االتصالية الوسيمة  -
المستقبؿ فقد يكوف  أماوقد تكوف مسموعة مثؿ الراديو وقد تكوف مرئية مسموعة مثؿ التميفزيوف والسينما. 

فردًا أو عدة أفراد في مجموعة أو مجموعات أو قد يكوف جماىير وطف بأكممو مثؿ مستمعي الراديو أو 
الموجية واستخداـ األقمار  اإلذاعاتكما في حالة  مشاىدي التمفزيوف في دولة ما وجيرانيا أو في عدة دوؿ

  .(02 ،9773كامؿ،  )ي بث برامج التمفزيوف الصناعية ف

 

صدرم  
 

 رئيس انتحرير رسانة

 رجع انصدى

 مستقبم في وسيهة اتصال

 مستقبم

 مستقبم

 مستقبم

 مستقبم
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 ياإلعالمعممية التحرير االتصالية، ف التحرير الصحفي يمثؿ صمب العمميةومف خالؿ ما سبؽ يتضح أف 
ي في اإلعالمي يسمكو المحرر ذبيؿ اله العوامؿ الثالثة ىي السذيتداخؿ فييا التفسير والتحميؿ والتقويـ. وى

طريقو الستكشاؼ وتكويف الرؤيا، التي تغدو بدورىا مف أىـ أسباب نجاح العممية االتصالية األـ، التي يعتبر 
التحرير جزءًا ال تتجزأ منيا. فالتحرير مثاًل يجعؿ الدارس لمتحرير يستكشؼ موضوعو ليسبر أغوار 

، ثـ إعالميا المضموف في نسؽ اتصالي ذالعناصر التي تحتوي ىي ينشد توصيمو وليشيد ذالمضموف ال
 ) ؿ إلى مرحمة التحريرينتقؿ الدارس إلى مرحمة الكتابة لتمرف عمى صياغة أفكاره، كخطة أساسية لالنتقا

 (.96، 92، 0222، شرؼ
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 الرسالةالثاني: فف التحرير الصحفي وعالقتو ب المطمب
 

، وتتضمف المعاني والكممات والمشاعر الجماىيري سالة" الركف الثاني في عممية االتصاؿتعتبر "الر 
ي يصنع فكرة ذوالمنبيات التي يرسميا المصدر إلى المستقبؿ. والرسالة ىي النتاج المادي والفعمي لممصدر ال

ىي الرسالة، وحينما معينة، فعندما نتحدث يكوف الحديث الرسالة، وحينما نكتب فالكتابة  (Code)في رموز 
 ،0222، )زكار ىي الرسالةراعنا ذنرسـ، فالرسـ أو الصورة ىي الرسالة، وحيف نموح بأيدينا، فإف حركات 

29.) 
ي يمكف أف يميز فيو بيف جانبيف: العناصر التي تتكوف ذية ىي جوىر التحرير الصحفي الاإلعالمالرسالة و 

ه العناصر معًا لتنتج رسالة معينة ذتركيب الخاص بوضع ىلؾ البناء أو الذمنيا الرسالة، ثـ تأتي بعد 
 .( 96، 0222شرؼ، ) ا إلى جميور القراءمطموب توصيمي

  
 الرسالة : مفيوـ. 2

" يعرفيا فيقوؿ أف :"الرسالة اإلعالمية مجموعة محددة مف العناصر المغوية المادية والمعنوية التي  "جاف كـر
 إلىوالرموز عنده، ويصوغيا طبقًا ألصوؿ وقواعد محددة لتتوجو  اإلشاراتيستمدىا المرسؿ مف مختزف 

،   الممتقط"   (.91، 9770)كـر
يعيا أو تبثيا، وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية، ذبأنيا:" المادة التي تنشرىا، أو تالدكتور كامؿ خورشيد مراد  أما

خبار والتعميقات عمى األخبار وتصدر بأشكاؿ مختمفة منيا تسمى "الفنوف الصحفية أو اإلعالمية"، وىي األ
لمسمسالت والتحميالت والمقاالت واألعمدة والتحقيقات الصحفية والمقابالت والتقارير والبرامج المختمفة وا

  .(071، 0299)مراد،  واألفالـ غيرىا الكثير"
 (29، 0222، زكار : )الرسالة ومعانييا عمى النحو التالي عرؼ الدكتور زاىر زكار 

 ي يرغب المرسؿ نقمو إلى المستقبؿ.ذمثؿ المحتوى المعرفي الالرسالة ت -
 ي تسعى عممية االتصاؿ إلى تحقيقو.ذىي اليدؼ ال -

 ي يمارسو المستقبؿ.ذىي مجموعة مف الرموز المرتبة التي ال يتضح معناىا إال مف نوع السموؾ ال -

سواء أكانت الرسالة ىي محتوى فكري معرفي، يتضمف عناصر المعمومات باختالؼ أشكاليا  -
 مطبوعة أو مسموعة أو مرئية.

 

ية ىي عصب االتصاؿ الجماىيري، وتتكوف اإلعالمالرسالة "تعريؼ شامؿ وضعتو الباحثة ترى أف وفي 
لتمبي  بشكؿ سميـ وأسموب صحفي بسيطمف مجموعة مف العناصر المغوية المادية والمعنوية مصاغة 

اع أو تبث عبر ذ، تنشر أو تالثقافية ألفراد الجميورحاجات غالبية الجميور وتناسب كافة المستويات 
    وتصدر بأشكاؿ مختمفة." جماىيرية إعالـوسائؿ 
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 (26،27، 0222)مكاوي؛ السيد،  األمور التي يجب أف تأخذ باالعتبار بالنسبة لمرسالة: .1
ىي  يتكوف كود الرسالة مجموعة مف العناصر والتكويف، فعناصر المغة مثال: كود الرسالة 0.9

مجموعة الحروؼ والكممات التي ال تقبؿ التقسيـ، والتكويف عبارة عف تجميع لمعناصر في بناء 
متكامؿ، وكود الرسالة ىو مجموعة مف الرموز التي اذا وضعناىا في ترتيب معيف يصبح ليا 
مغزى عند المتمقي، وأي لغة ىي كود طالما بيا مجموعة مف العناصر )مفردات المغة( 

 األساليب لجمع تمؾ العناصر في تكويف لو معنى. ومجموعة مف
يمكف تعريؼ المضموف بأنو مادة الرسالة التي يختارىا المصدر لتعبر عف  :مضموف الرسالة 0.0

أىدافو، فيو العبارات التي تقاؿ، والمعمومات التي تقدـ، واالستنتاجات التي نخرج بيا، واألحكاـ 
 التي نقترحيا.

لجة الرسالة إلى القرارات التي يتخذىا المصدر بالنسبة لمطريقة تشير معا :معالجة الرسالة  0.1
التي سيقدـ بيا الكود والمضموف، فالمصدر قد يختار معمومة معينة ويتجاىؿ معمومة أخرى، 
وقد يكرر الدليؿ الذي يثبت بو رأي، وقد يمخص ما يقولو في البداية أو في النياية، ويستطيع 

رسالتو، وقد يترؾ لممتمقي ميمة تكممة الجوانب التي لـ  المصدر أف يذكر كؿ الحقائؽ في
 يذكرىا في الرسالة، ويتخذ كؿ فرد القرارات التي تحقؽ أىدافو بأفضؿ شكؿ متاح. 

 

 (42 ،9765موسى، : )مية الرسالةعاعوامؿ ف. 3
لناجمة يمكف ليس مف شؾ أف تقييـ المصدر يرتبط إلى حد كبير بالرسالة التي ينقميا، وبناء عمى الرسائؿ ا

تقييـ نجاح المصدر أو فشمو، ومف األمور التي يجب مراعاتيا في الرسالة ىو سيولة استيعابيا، ويرتبط بيذا 
 خمسة متغيرات أسموبية حددىا "جورج كمير" ىي:

 
 

 .وىي الصفات التي ترتبط بفيـ الرسالة ،أو القراءة القابمية لالستماع 1.9

 القابمية لمتحقؽ

 اهتماو انمتهقي الواقعية

انمفرداتتنوع   

 تجنب انتكرار

كممات سيمة وجمؿ 
 قصيرة

القابمية لالستماع أو 
 القراءة

 سيولة استيعابيا
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 توي الرسالة عمى كممات سيمة وجمؿ قصيرة.أف تح  1.0

تجنب تكرار نفس  أوأف تتضمف الرسالة اىتمامات المتمقي ومصالحو، تنوع المفردات،  1.1
 الكممات.

 الواقعية، أي أف التعبير مف الواقع وتجنب الميؿ لمتجريد. 1.2

 قؽ منيا.أو التح إثباتياالقابمية لمتحقؽ، أي احتواء الرسالة عمى جمؿ وعبارات عممية يمكف  1.3
 

 (01،00، 9765)ىماـ،   :يةاإلعالمالمغة الصحفية في توصيؿ الرسالة  حاالت إخفاؽ. 4
ا الخطأ إلى ذحقيقة أف الكممات ليست سوى أصوات رمزية ومرد ى إدراؾ: عندما تفشؿ في الحالة األولى

 رية لمكممات.اإليماف بالقوة السح
حرير مف معنى واحد يؤدي إلى الفشؿ في االتصاؿ والت: عندما تكوف الكممات ليا أكثر الحالة الثانية

 ي، وىي:اإلعالمأنواع مف االلتباس المعروؼ لالتصاؿ والتحرير ي، وىناؾ اإلعالم
 التباس الجمؿ، بمعنى تركيب العبارة بشكؿ يفضي إلى الخطأ في التفسير. . أ

النطؽ بكممات  التباس التطنيب ويحدث عندما نضع تشديدًا غير مناسب عمى نبرة الصوت عند  . ب
 في الجممة.

 .يةاإلعالمالتباس الفحوى أي االلتباس بالقياس إلى أىمية أو مغزى مضموف الرسالة  . ت
الفشؿ في االتصاؿ والتحرير حيث ال يعرؼ المستقبؿ ما تعنيو  إلىالفيـ يؤدي  إلى: االفتقار الحالة الثالثة

أف يعرؼ فيما يتكمـ، وعندما نستعمؿ تجريدات  لؾ يتعيف عمى المحررذكممات المرسؿ، وال يفيـ ما يعني، ول
مثؿ "الديمقراطية"، "الحرية"، "الرأسمالية"، فينبغي أف نوضح معانييا، كما يجب أف نتجنب "التعميمات البراقة" 

 ا كنا نعرؼ ما نقوؿ. ذالتي ال نفيميا، وأولى بنا أف ال نكتب إال إ
 

 (073، 072، 9902)مراد،  :ةياإلعالملة اسالر معايير إعداد . 5
 ومعناىا الحقيقي. يةاإلعالممدى فيـ المتمقي لمضموف الرسالة    9.0

 ووضوحيا لدى المتمقي. يةاإلعالممدى بساطة الرسالة    9.1

 اىتماـ المتمقي. إثارةصياغة الرسالة وفؽ بناء مخطط ومدروس مف شأنو    9.2

 لحاجات المتمقي. يةاإلعالممدى تمبية الرسالة    9.3

 المرجعي لممتمقي. اإلطارالتي تناسب اختيار المضاميف    9.4

المرجعي  اإلطارفي األسموب مف خالؿ استخداـ الحجج المقنعة التي تتفؽ مع  اإلقناع   9.5
 لممتمقي.

 استخداـ األمثمة واألدلة والشواىد.   9.6

مراعاة قانوف األولوية في عرض الموضوعات أي أف المعمومات التي ترد لمعقؿ قبؿ غيرىا    9.7
 ًا فيو.تترؾ أثرًا بالغ
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 سالة استماالت الوعيد والتخويؼ.ر تضميف ال 9.92

استخداـ أسموب تحويؿ االتجاىات الموجودة عند الناس لتمبية أىداؼ أخرى بدؿ غرس  9.99
 اتجاىات جديدة كميًا.

 

ويتضح أنو كمما التـز المحرر بالمعايير السابقة عند إعداده لمرسالة اإلعالمية كمما كانت نسبة 
 ة أكبر. ففي حاؿ عدـ التزامو أو إخاللو بأحد المعايير يعرض الرسالة لمفشؿنجاح الرسالة اإلعالمي

 .   أو الخمؿ في مضمونيا مما يؤدي إلى سوء فيـ المستقبؿ ليا وعدـ تحقيؽ اليدؼ المرجو منيا
 

 :القواسـ المشتركة في طبائع الرسائؿ اإلعالمية. 6
إذا كاف ماكموىاف محقًا في كثير مما قالو عف لزـو التوافؽ بيف طبيعة الرسالة اإلعالمية والوسيمة  

ا ال يعني إنكار وجود قواسـ مشتركة في طبائع الرسائؿ اإلعالمية مقروءة كانت أـ مسموعة ذاإلعالمية، في
، والصورة شريكة لمكممة في أكثر إف لغة الصحافة وفنونيا ىي أساس لكؿ إنشاء وفف إعالمي آخر ،أـ مرئية

ف تنوعت بيف ثابتة )الصحافة( ومتحركة وناطقة )سينما وتمفزيوف(، ومتمقي الرسالة جميور واسع  الوسائؿ، وا 
ف اختمفت إلى حد ما نوعيتو...   (.949-935، 9770، )جاف كـر :ه القواسـ المشتركةذفما ىي ىوا 

أـ تمفزيونيًا، فميس مؤلفًا  رر صحافيًا كاف أـ إذاعياً المح الكتابة اإلعالمية ىي إعادة الكتابة:  6.2
كاتبًا سيد نفسو في صياغة الخبر أو المقاؿ أو الحديث أو التحقيؽ أو الندوة أو التعميؽ، إنو أحد 

"إف الكتابة  المشاركيف في التأليؼ والكتابة. كما يقوؿ جاؾ ريفيو وغيره مف الخبراء في التأليؼ اإلعالمي
 ذفصياغة خبر ما تؤسس عمى مجموعة مف الصياغات التي نشأت من ،إعادة كتابة" اإلعالمية ىي

حدوث الحدث وتطورت مع وكاالت األنباء الناقمة لمخبر وانتيت إلى محرر فرئيس تحرير أو مدير 
 ا بو نتيجة مجموعة مداخالت آخرىا الكتابة النيائية.ذتحرير أو مدير مسئوؿ، فإ

كة في لغة وسائؿ اإلعالـ وىي الموضوعية. يقوؿ الدكتور عبد صفة ثانية مشتر  الموضوعية: 6.1
اتيًا مف جانب اإلعالمي ذالعزيز شرؼ موفقًا أوتوغروث:" إف التحرير اإلعالمي تعبير موضوعي وليس 

أو سينمائيًا أو تمفزيونيًا. فالتحرير يقدـ حقائؽ مجردة، بعضيا سار  سواء أكاف صحفيًا أو إذاعياً 
 اتو.ذواإلعالمي ليس لو غرض معيف في ما نشر عمى الناس الميـ إال اإلعالـ وبعضيا غير سار، 

الصحافي الحؽ ىو مف يتجرد مف أىوائو الحزبية والفكرية واالجتماعية والسياسية حيف يصوغ الخبر أو 
التحقيؽ أو المقابمة أو الندوة. انو ال يكتفي بمصدر واحد لمخبر فيثبتو، بؿ يتحرى ويورد مختمؼ 

ايات ويستنتج أو يترؾ لمقارئ أو المستمع أو المشاىد أف يستنتج. وقد يمجأ إلى طريقة أخرى تؤمف الرو 
يقرأ مختمؼ نصوص الخبر الوارد إليو عبر وكاالت األنباء والمندوبيف فيعمؿ  ذالعدؿ والموضوعية إ

دراكو ويصوغ الخبر صياغة جديدة مستندة إلى مختمؼ الروايات.  عقمو وا 
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رسالة اإلعالمية تتحدد معالميا، كما رأينا سابقًا، انطالقًا مف طبيعة الرموز المشتركة ال التبسيط:  6.3
بيف المرسؿ والمستقبؿ، ولما كاف مستقبؿ الرسائؿ اإلعالمية ىو الجميور الواسع، فمف الطبيعي أف 

 وضعو بعيف االعتبار، ووضعو، بعامة ىو نقطة متوسطة في مستويات الفيـ. ذيؤخ

: وقد أشار إلييا كؿ مف فمويد باكست وتاؾ سيوكر حيف قاال:" إف فف شويؽالتوضيح والت 6.4
التحرير اإلعالمي ىو جعؿ األحداث والمعمومات والثقافة، بؿ الفمسفة والعمـ، في متناوؿ الجميع، بطريقة 
واضحة مشوقة. والوضوح فعؿ الـز في اإلعالـ، فالقارئ أو المستمع أو المشاىد يريدوف فقط، وبسرعة، 
أف يفيموا الخبر كمو وجزئياتو معًا، يريدوف أف يستوعبوا التعميؽ لمحاؿ. مف ىنا وجوب تأميف الوضوح 

لؾ باالبتعاد عف الكممات التقنية الشديدة االختصاص، وعف الصور ذالكمي لمستقبؿ الرسالة اإلعالمية، و 
واإلضافات، وباعتماد ىنية والجمؿ المعقدة أو التي تتكرر فييا أسماء الموصوؿ وحروؼ الجر ذال

ي يسمى ذأما التشويؽ، ال الصور واألفكار التي تمتقطيا الحواس الخمس بسرعة ومف دوف كبير عناء. 
ي ذأيضًا إثارة الفضوؿ واالىتماـ، فيو جزء مف عممية تسويؽ السمعة اإلعالمية بنجاح، فالجميور ال

ضو عميو الصحيفة أو الراديو أو التمفزيوف يتمقى الرسالة اإلعالمية ليس مييأ دائمًا لتمقؼ كؿ ما تعر 
ب وتشويؽ تدفعو إلى اإلصغاء أو القراءة أو المشاىدة، أو تدفعو ذلؾ ال بد مف عوامؿ جذباىتماـ كمي. ل

 إلى المتابعة بعد وصوؿ العناويف األولى أو الموجزات إليو.

في عممية صياغة الرسالة  تبقى اإلشارة أخيرًا إلى اإليجاز واإلطناب والمساواة لكؿ مقاـ مقاؿ: 6.5
 فأيف يسود اإليجاز؟ وأيف يفضؿ اإلطناب؟ ومتى تكوف المساواة؟ اإلعالمية.

المتأمؿ مميًا اإلنتاج اإلعالمي يالحظ بوضوح أف المسئوليف عف صياغة الرسائؿ اإلعالمية يستفيدوف 
 مف اإليجاز في بعض المواضع ومف اإلطناب، وبخاصة التكرار، في مواضع أخرى.

بعيف االعتبار  ذالميؿ إلى اإليجاز ظاىر في الجمؿ و العبارات التي باتت سريعة ومختصرة وكأنيا تأخف
 لغة البرقيات.

 تمطر غداً  –مثؿ سييطؿ المطر غدًا 
 شيد مائة عامؿ القصر الحكومي. –شيد بناء المقر الحكومي بواسطة مائة عامؿ 

ي ىو تأليؼ قصير نسبيًا أو ذمقالة والتعميؽ، الكما أف الميؿ إلى اإليجاز ظاىر في ازدىار فف ال
متوسط الطوؿ. وفي تعدي الفترة الزمنية المخصصة لمتمثيمية اإلذاعية العادية ربع الساعة. حتى إف أىـ 
البرامج اإلذاعية )ما عدا البث المباشر( ال تتعدى مدة الوحدة منو نصؼ الساعة. كما أف اإليجاز يبرز 

 لمتحركة والمسموعة وتترؾ لنفسيا مجاؿ التعبير مف دوف تعميؽ إضافي.أكثر حيف تحؿ الصورة ا
أما اإلطناب، وبخاصة التكرار منو، فيرد أحيانًا بموازاة اإليجاز وفي الوسيمة اإلعالمية الواحدة أحيانًا. 
 ففي الخبر، مقروءًا كاف أـ مسموعًا أـ مرئيًا، بعض التكرار المتعمد، ألنو موجو إلى جميع الناس،

ة بمشاغؿ شتى حتى في أثناء تمقييا الرسالة اإلخبارية، مما يوجب بعض التكرار ذوغالبية ىؤالء مأخو 
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ا التكرار ممحًا أكثر في األخبار المسموعة ذف المتمقي. ويصبح ىذلتوضيح الحدث وتركيز تفاصيمو في أ
 ىف غير ممكنة عمميًا.ذثـ في األخبار المرئية ألف إمكانية العودة إلى النص وتثبيت مضمونو في ال

 
ومف خالؿ ما سبؽ يتضح أف عممية التحرير اإلعالمي عبارة عف عمميتيف متداخمتيف األولى ىي عممية 
تنقية واختيار الكممات بمنتيي الدقة بحيث تخضع لعممية تطيير مرات عديدة مف كؿ شائبة، والعممية الثانية 

ـ مادة التحرير بالصورة، فالصورة تعني عف الكالـ لؾ تطعيذه الكممات لمقراء وكذىي تبسيط وتسييؿ ى
يصالو بسرعة )البردويؿ، الكثير وىي عنصر أسا  (.925 ، 9765سي إليضاح الخبر وا 

 

 العالقة بيف التحرير الصحفي والرسالة:. 1
 ال الجيد ية، فبدوف التحرير الصحفياإلعالمتتضح عالقة التحرير الصحفي بالرسالة  كرهذتقدـ مف خالؿ ما 

ات فاعمية، فعممية التحرير ىي عبارة عف عمميتيف متداخمتيف األولى ىي ذتكوف ىناؾ رسالة إعالمية ناجحة 
عممية تنقية واختيار الكممات بمنتيي الدقة بحيث تخضع لعممية تطيير مرات عديدة مف كؿ شائبة، والعممية 

 (. 925 ،9765، )البردويؿ ه الكممات لمقراءذالثانية ىي تبسيط وتسييؿ ى
 

ي ذالقراء. فالتحرير ىنا ىو ال إلىويعمؿ عمى توصيميا  يةاإلعالمي يحمؿ الرسالة ذالتحرير الصحفي ىو ال 
تكتمؿ بو عممية التوصيؿ إلى القارئ وليس األجيزة المادية، أو وسائؿ النقؿ، أو البائع، أو الموزع، أو رجؿ 

 .(20،  9762)أدىـ،  الرسالة المكتوبةتي تنقؿ البريد، فيؤالء يمثموف األجيزة واألدوات ال
 

إلى الجميور، وبدونو لف تكوف ىناؾ  يةاإلعالمي يتيح وصوؿ الرسالة ذكما أف التحرير الصحفي ىو ال
ولف يؤدي دوره،  ياإلعالم، أو في أسموب آخر لف يحدث االتصاؿ -عمى الورؽ-رسالة، ولف يحدث اتصاؿ

 .(20،  9762 )أدىـ، مقراءؽ نتائجو بالنسبة لولف تتحق
 

بيد القارئ، ويعينو عمى االختيار بيف المواد المختمفة ويساعده مساعدة كبيرة  ذي يأخذالتحرير الصحفي ىو ال
لؾ، فإف التحرير يساعد ذبو نحو أخرى، وأكثر مف ذي يشده إلى مادة معينة، ويجذا العمؿ األساس، الذفي ى

لؾ كمو، ما يؤدي إلى ذة لمقراءة ورفع درجة حماس القراء إلى القراء عمى المواصمة والمتابعة، وزيادة القابمي
  .(21،  9762)أدىـ،  في مجموعيا يةاإلعالمتحقيؽ النتائج المستيدفة مف عممية النشر ككؿ، أو العممية 

 
كف والتي تعتبر الر  المقصود نقميا وتمقييا يةاإلعالمبدوف تحرير الرسالة االتصالية ال تتـ  يةاإلعالمالعممية ف

كما أف التفكير ال يتـ مف غير استخداـ الرموز. والتحرير كعممية األساس في نجاح العممية االتصالية، 
مسموعة أو  يةاإلعالمتشمؿ التفكير والتعبير، يعنى بصياغة األفكار مف خالؿ الرموز، سواء كانت الرسالة 

أو ف أو العيف، ذليتمقاىا اآلخروف باأل مطبوعة، فإنيا تنقؿ األفكار والمعمومات والحقائؽ مف خالؿ الرموز
 .(92، 0222 ) شرؼ، بيما معاً 
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 الوسيمةالثالث: فف التحرير الصحفي وعالقتو ب المطمب
 

لؾ لتأكيد أىمية الوسيمة. وتسمى الوسيمة ذي الرسالة نفسيا، و ى Channalلقد شاع القوؿ بأف قناة االتصاؿ 
Medium  أيضًا، وىي القناة التي تنقؿ الرسالة وتوصميا مف المرسؿ إلى المستقبؿ )المتمقي( أو المستقبميف

شريف عمى مساحات واسعة ومتفرقة. وقد تكوف الوسيمة سمعية مثؿ تكبيرة مف األفراد المن أعداداً كانوا ا ذإ
، أو سمعية بصرية مثؿ التمفزيوف والسينما، أو واإلعالنات، أو بصرية مثؿ الممصقات والموحات ذاعةاإل
 .(50، 0299)مراد،  تعددة القنوات كالفيديو والحاسوبم
 

 :الوسيمة مفيوـ. 2
كف فكرة أو رأي، إلى عدد كبير مف األفراد المستقبميف، المنتشريف في أما إيصاؿىي الطرؽ التي يمكف بيا 

المعينة، كما  ااستخداماتيه الوسائؿ ذكؿ وسيمة مف ىلتفرقة: كالجرائد والراديو والتمفزيوف والسينما. و مبعيدة و 
ي يتصؿ ذلؾ فإف كؿ وسيمة، تختمؼ عف األخرى فيما يتعمؽ بالجميور الذأف لكؿ منيا مزاياىا الخاصة، ك

، 0299)مراد،  إعالمية أو تثقيفية، أو ترفييية بو، وفي حمؿ نوع مف الرسائؿ، وأيضًا، خمؽ تأثيرات معينة،
963). 

 

اتيا، فقد تكوف مقروءة مثؿ الكتاب ذىي التي يتـ عف طريقيا نقؿ الرسالة االتصالية وفي تعريؼ آخر:"
)محمود عبد  "والصحيفة، وقد تكوف مسموعة مثؿ الراديو، وقد تكوف مرئية مسموعة مثؿ التمفزيوف والسينما

ا قامت الوسيمة بميمة النقؿ دوف تحريؼ "دوف ذويوصؼ االتصاؿ بأنو ناجح إ ،(20الرءوؼ كامؿ، ص 
 .(29 ،0222زكار،  ) ي قصده المرسؿذتشويش"، وعندما يفيـ المستقبؿ الرسالة بالمعنى ال

 

األداة التي مف خالليا أو بواسطتيا يتـ نقؿ الرسالة مف المرسؿ وفي تعريؼ أكثر شمولية، الوسيمة ىي 
يتوقؼ نجاح وقد تكوف مقروءة كالجرائد، أو مسموعة كاإلذاعة أو مرئية كالتمفزيوف، و  تقبؿ،إلى المس

يصاليا إلى الجميور بدوف تشويش أو تشويو.  الوسيمة بقدرتيا عمى حمؿ الرسالة وا 
  

 (06، 05، 0229) نصر،  تنقسـ وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية إلى ثالثة أنواع:. 1
 :Printed Mediaالمطبوعة  وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية 1.2

وىي الوسائؿ التي تستخدـ تكنولوجيا الطباعة التي يعود تاريخيا إلى منتصؼ القرف الخامس عشر 
النشرات والدوريات  إلى باإلضافةباختراع الطباعة، وتشمؿ الكتب والصحؼ والمجالت باختالؼ أنواعيا 

 الجماىيري.  ات التوزيعذ
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 :Electronic Mediaااللكترونية وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية   1.1

وىي الوسائؿ التي تستخدـ تكنولوجيا االلكترونيات التي بدأت في نياية القرف التاسع عشر وازدىرت في 
 القرف العشريف. وتشمؿ الراديو والتمفزيوف والمسجالت الصوتية ومسجالت الفيديو.

 

 :Photographic Mediaوسائؿ االتصاؿ الفوتوغرافية   1.3

ييا أيضًا وسائؿ االتصاؿ الكيميائية، وىي الوسائؿ التي تعتمد عمى تكنولوجيا تسجيؿ المقطات ويطمؽ عم
 وتشمؿ فقط األفالـ السينمائية. ـ،9766عمى شريط سينمائي ومعالجتو كيميائيًا، والتي ترجع الى العاـ 

 

 (32، 0222)مكاوي ؛ السيد ،  العوامؿ التي تتحكـ في استخداـ وسيمة االتصاؿ:. 3
 طبيعة الفكرة المطروحة أو اليدؼ الذي نسعى إلى تحقيقو مف خالؿ رسالة معينة. 1.9
خصائص الجميور المستيدؼ مف حيث عاداتو االتصالية وقابميتو لمتأثير مف خالؿ أسموب معيف  1.0

 يتحقؽ بشكؿ فعاؿ عف طريؽ وسيمة معينة.
 وب تحقيقو.تكاليؼ استخداـ الوسيمة بالنسبة ألىمية اليدؼ المطم 1.1
 أىمية عامؿ الوقت بالنسبة لمموضوع الذي يتناولو االتصاؿ. 1.2
 مزايا كؿ وسيمة وما تحققو مف تأثير عمى الجميور المستيدؼ. 1.3

 

 (22، 0222)زكار،  :عند اختيار الوسيمة االتصاليةىا باالعتبار ذاألسس التي يتوجب أخ .4
واألكثر انتشارًا بيف جميور المستقبميف سواء كانوا  التركيز عمى وسائؿ االتصاؿ والقنوات الواسعة 2.9

مستمعيف أو مشاىديف، فالوسيمة السائدة بيف أفراد المجتمع ىي مضمونة وسيمة االستخداـ وتصؿ 
 إلى أكبر عدد منيـ.

ي ات التأثير المباشر أو الفعاؿ في المشاىد أو القارئ او المستمع، فيذاختيار وسائؿ االتصاؿ  2.0
 اؿ.ىا مف وسائؿ االتصاألكثر مف غير 

الوسائؿ والقنوات المناسبة لممضموف أو الرسالة المراد توصيميا، فيناؾ رسائؿ تحتـ استخداـ وسائؿ  2.1
 ا.ذفييا أو المواد المرئية والمسموعة كالتمفزيوف )مثاًل( وىك اإليضاح

لى التشويش التمفزيوني إ اإلرساؿالوسائؿ والقنوات األقؿ عرضة لمتشويش والتشويو، فقد يتعرض  2.2
ات كفاءة، وقد تكوف الرسالة ذا كانت تقنيات االتصاؿ المستخدمة ليست ذعبر مسافات بعيدة إ

المكتوبة غير واضحة المعاني مف ناحية الكتابة أو الطباعة، وقد يكوف صوت المرسؿ غير مسموع 
 في حالة االتصاؿ الشفيي.
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 : عوامؿ فعالية الوسيمة اإلعالمية. 5
بدراسة أي الوسائؿ اإلعالمية أكثر تأثيرًا  Communication Modalityاالتصاؿ  عنيت بحوث شكؿ

مف غير ىا في تغيير االتجاىات أو في التعمـ ويمخص لنا "تاف" بعض نتائج الدراسات حوؿ فعالية الوسائؿ 
 (36،37، 0222)مكاوي؛ السيد،  اإلعالمية في التأثير، وذلؾ عمى النحو التالي:

حية المسموعة والمرئية تكوف عمومًا أكثر الوسائؿ فعالية في تغيير االتجاىات، يتبعيا الوسائؿ ال 3.9
 الوسائؿ الشفوية )المسموعة(، ثـ الوسائؿ المكتوبة )المقروءة(.

تكوف الرسائؿ المكتوبة أسيؿ في التعمـ والتذكر مف الرسائؿ المسجمة صوتيًا، أو بالصوت والصورة،  3.0
ذا قيس التذكر ب د تقديـ الرسالة.وخصوصًا إذا كانت الر   سائؿ معقدة، وا 

يتفاعؿ شكؿ االتصاؿ مع درجة تعقيد الرسالة في تحديد تغير االتجاىات عند المتمقيف، وتكوف المواد  3.1
المكتوبة أكثر فعالية في تغيير االتجاىات مف المواد المسجمة صوتيًا أو بالصوت والصورة، وذلؾ عندما 

أما عندما تكوف الرسالة سيمة فإف أشرطة الفيديو تكوف أكثر فعالية مف الرسائؿ  تكوف الرسالة صعبة،
 المكتوبة.

عندما تكوف الرسالة صعبة فإف قدرة المتمقيف عمى فيـ الرسائؿ المكتوبة تكوف أفضؿ مف القدرة عمى  3.2
 فيـ الرسائؿ المسموعة أو المرئية.

در في تحديد تغيير اتجاىات المتمقيف، وعند استخداـ يتفاعؿ شكؿ االتصاؿ مع درجة مصداقية المص 3.3
التميفزيوف تكوف الثقة بالمصادر أكثر فعالية في تغيير االتجاىات مف استخداـ الراديو أو الطباعة، وعدـ 

 الثقة بالمصادر يكوف أكثر فعالية عند استخداـ الراديو أو المواد المطبوعة.
مف تفاعمو مع الراديو، ويتفاعؿ مع الراديو أكثر مف المواد يتفاعؿ المتمقي مع التمفزيوف أكثر  3.4

 المطبوعة.
 

  نظرية وسائؿ االتصاؿ كامتداد لمحواس:. 6
قدـ ىذه النظرية "مارشاؿ ماكموىاف" في الستينيات، وىي عبارة عف تصورات نظرية لتطور وسائؿ االتصاؿ 

 ى ثالثة افتراضات أساسية، ىي:وتأثيراتيا عمى المجتمعات الحديثة، وتعتمد ىذه النظرية عم
 .اإلنسافأواًل: وسائؿ االتصاؿ ىي امتداد لحواس 

 ثانيًا: الوسيمة ىي الرسالة.
 ثالثًا: وسائؿ االتصاؿ الساخنة ووسائؿ االتصاؿ الباردة.

 عمى الفرض الثاني لعالقتو المباشرة بالموضوع الذي بيف أيدينا.ىنا سنمقي الضوء ولكننا 
 الة:الوسيمة ىي الرس 

طبيعة كؿ وسيمة، وليس مضمونيا ىو األساس في تشكيؿ المجتمعات، ويرى "ماكموىاف" أف بمعنى أف 
الرسالة األساسية في التميفزيوف ىي التميفزيوف نفسو، كما أف الرسالة األساسية في الكتاب ىي المطبوع، 
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كموىاف" إلى أف لكؿ وسيمة فالمضموف غير ميـ، وأف الميـ ىو الوسيمة التي تنقؿ المحتوى، ويشير "ما
التميفزيوف كوسيمة ىو جميورًا مف الناس الذيف يفوؽ حبيـ ليذه الوسيمة اىتماميـ بمضمونيا، بمعنى آخر.. 

محور الىتماـ كبير، فكما يحب الناس القراءة مف أجؿ االستمتاع بتجربة المطبوع، فإنيـ يحبوف التميفزيوف 
 (.0222،054والحركة واأللواف )مكاوي؛ السيد، بسبب الشاشة التي تعرض الصور والصوت 

ويقترح ماكموىاف أف بناء الوسيمة ذاتيا مسئوؿ عف نواحي القصور فييا، ومسئوؿ عف مقدرتيا في توصيؿ 
المضموف، فيناؾ مثاًل، وسيمة أفضؿ مف وسيمة أخرى في اثارة تجربة معينة، فمثاًل: مشاىدة مباراة في كرة 

وف عنيا في الراديو أو الجريدة، ومباراة كرة القدـ الرديئة عمى الشاشة أكثر اثارة مف القدـ أفضؿ في التميفزي
مباراة عظيمة تذاع بالراديو، وعمى خالؼ ذلؾ فإف مطالعة أخبار الجرائـ في الصحؼ أكثر اثارة عنيا في 

ينة ) رشتي، التميفزيوف، ويبدو أف لكؿ وسيمة خصائص خاصة بيا تجعميا األفضؿ في اثارة موضوعات مع
9756 ،167.) 

 

 :الصحفي وعالقتو بالوسيمة فف التحرير. 7
كاف القارئ يسعى إلى الكممة المطبوعة، ويقرأىا بنيـ، ويقتنييا ويعتز بيا. أما اليـو فال بد لمكممة أف  -

بالجممة لمكممات والظالؿ  إنتاجاً تبحث عف الجميور. فال يكفي في عصرنا الحالي أف ينتج التحرير 
لؾ أف نوصميا إلى المستيمؾ وأف نجعمو يمتفت ذصوات، فميما تكف الكممات جميمة وصادقة فال بد كواأل
وما مف وسيمة مف وسائؿ اإلعالـ إال شقت لنفسيا قنوات  أينما يكف. اإلعالـوأف تحمميا لو وسائؿ  إلييا

تصاؿ، وفي كافة لموصوؿ إلى الجماىير، ويكوف "التحرير" ىو صمبيا ومنطمقيا في تسيير دورة اال
ا قاـ عنواف الصحيفة والمقدمة والصورة بوظائفيا، أقبؿ ذمراحؿ الدورة يمعب التحرير الصحفي دوره، فإ

 (23، 0292)الدليمي،  إليياالقارئ عمى مطالعة الحقائؽ التالية ألنو يريدىا ويحتاج 
ي يوجيو إلى اختيار ذ، الياإلعالمإنما ينطبع بطابع جنسيا  اإلعالـالتحرير في كؿ وسيمة مف وسائؿ  -

ي ىي التي تحدد طريقة وضع الفكر في رموز تتفؽ اإلعالملغتو وأسموبو وبالغتو. فطبيعة الجنس 
ية أو تمؾ، والتي ترتبط بدورىا بقدرات المتمقي وقدرات المصدر في آف اإلعالمه الوسيمة ذوخصائص ى

 مكؿ جنسف المسموع مثاًل. اإلذاعي لؾ فإف التحرير في الجنس الصحفي يختمؼ عنو الجنسذلو  واحد.
المطبوع يصؿ إلى جميور يرتفع مستواه التعميمي عف مستوى فوخصائصو ومميزاتو.  إمكاناتو إعالمي

فالمسموع بشكؿ عاـ.  اإلذاعيجميور الجنس  كاف الواقع يشير إلى أف الجماىير تقسـ الوقت بيف  وا 
 إعالميكؿ جنس  إلمكاناتوالتثقيؼ والتوجيو وفقًا  والترفيو اإلعالـية، لمحصوؿ عمى اإلعالماألجناس 
 .(97، 0222)شرؼ،  ؿ مستقبؿورغبات ك

 

ي المرئي في التمفزيوف اإلعالمالتحرير التطبيقي في كؿ جنس عمى حدة، فالجنس  أىميةوقد تبيف  -
عيف المسموع، ألف التحرير في األوؿ يتوسؿ إلى ال اإلذاعيوالسينما يتميز عف الجنسيف الصحفي أو 
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. أو بعبارة أخرى فإف التحرير في كؿ جنس واإلقناعي يزيد مف قدرتو عؿ التعميـ ذف معًا، األمر الذواأل
 .(02، 0222)شرؼ،  رسالة تتميز بالحيوية والواقعية إنما يتوسؿ بخصائص الوسيمة ليقدـ إعالمي

، وذلؾ أنيا وسيمة اإلعالميةفي ال اتخاذ القرار التحريري لتحريرية األثر الكبير في أسموبلمسياسة او   -
دائمًا تجيب عف سؤاليف رئيسييف في العمؿ الصحفي اليومي: ماذا أنشر؟ وكيؼ أنشر؟، وتعرؼ 
السياسة التحريرية بأنيا مجموعة مف المبادئ والقواعد والخطوط العريضة التي تتحكـ في األسموب أو 

ـ بالعرض المشوؽ وتغطية الجريمة ، وتطرح عدة بدائؿ فقد تيتيقة التي يقدـ بيا المضموفالطر 
والطريفة، أو تسعى لتقديـ مضموف ذي مستوى رفيع فتيتـ بالتغطية  اإلنسانيةوالرياضة والموضوعات 

العميقة والمتوازنة والموضوعات التي تقدـ معمومات متعمقة والمقاالت المفسرة، أو تسعى  اإلخبارية
، وتؤثر عمى السياسة التحريرية مجموعة متشابكة عيفأساسًا لمدفاع عف مبدأ سياسي أو اتجاه حزبي م

مف العوامؿ منيا أيديولوجية الصحيفة وظروؼ العمؿ الصحفي وطبيعتو والعوامؿ االقتصادية وتكنولوجيا 
، 0222)عمـ الديف،  ية حراسة البوابة وجميور الصحيفةالصحافة والجياز التحريري وطبيعة عمم

995). 
 

 (54، 0299: )مراد، بالنسبة لموسيمة . أىمية التحرير الصحفي8
 يدؿ عمى الوسيمة ويعطييا ىوية وطابع يميزىا عف غيرىا مف الوسائؿ األخرى. 1.8
 يؤثر عمى انتشار الوسيمة بيف الجميور.  1.8
يدافع عف الوسيمة اإلعالمية وعف وجودىا ويشجعيا عمى الوقوؼ عمى قدمييا في حمبة المنافسة  1.8

 الشديدة.
أف الوسيمة اإلعالمية تمتمؾ وتزخر وتعمؿ بيا كفاءات وكوادر فنية تحريرية التحرير الجيد يعني  1.8

 متميزة.
 التحرير الجيد يعمؿ عمى االحتفاظ بثقة القارئ وبنظرة التقدير مف المعمف واحتراـ المستيمؾ. 1.8
 يعمؿ عمى تدعيـ ركف ىاـ مف أركاف العمؿ الصحفي وىو العمؿ بروح الفريؽ. 1.8
 مف الصحيفة عمى المغة العربية وتقديرًا كاماًل لمقراء. التحرير الجيد يعني حرصاً  1.8
يجتذب إلييا اىتمامات الباحثيف والمؤرخيف لدراسة موادىا مما يسفر عف فوائد عديدة تتيح لموسيمة  1.1

 فرص التقدـ و التطور و مجاالتو.
 تسييؿ النقؿ عف الوسيمة و الترجمة واعتبارىا مصدرًا لممعمومات. 1.8

عداد الكوادر التحريرية التي تتأثر بو و تحاوؿ أف تقمد مجاالتو  يدفع إلي حسف تكويف 1.88 و تدريب وا 
 واىتماماتو و أنماطو وأساليبو.
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أو إذاعتو، أو رؤيتو  ،حوذ عمى اىتماـ الجميور عند نشرهنفسو البد وأف يكوف ميمًا ومثيرًا ويست
 .تميفزيوف
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 الثاني: النتائج والتوصيات المبحث
 

 أواًل: النتائج:
يا بكؿ مف العممية االتصالية وعنصري ا تناولتو ورقة العمؿ مف عالقة فف التحرير الصحفيمف خالؿ م

 الرسالة والوسيمة، تـ التوصؿ إلى النتائج التالية:
اتيا، ذكؿ عنصر مف عناصر العممية االتصالية يمثؿ عممية أو مجموعة عمميات مستقمة قائمة ب .9

 ار الحقيقي لنجاح العممية االتصالية.ا المعيذلكف تفاعؿ المرسؿ والمستقبؿ يبقي ى

ية مصاغة بشكؿ سيؿ وسميـ يفيمو كافة المستويات مف الجماىير، اإلعالمكمما كانت الرسالة  .0
عبر وسيمة اتصاؿ مناسبة لتمؾ الرسالة كمما كانت نسبة نجاح العممية  ووصوؿ تمؾ الرسالة لو

 االتصالية أكبر في بموغ ىدفيا.

ية بدوف تحرير الرسالة المقصود نقميا وتمقييا والتي تعتبر الركف األساسي في ال تتـ العممية االتصال .1
 نجاح العممية االتصالية.

، سواء كانت يةاإلعالمكؿ رسالة ليا مفرداتيا وألفاظيا وأسموبيا التحريري يتحدد تبعًا لنوع الرسالة  .2
عمى اختالؼ مستوياتيـ أدبية أو عممية أو عممية أو سياسية أو رسالة موجية لكافة الجماىير 

 الثقافية واالجتماعية.

ه العممية، ال تتـ ذفي عممية االتصاؿ مف كونيا عنصرًا أساسيًا في ى يةاإلعالمتنبع أىمية الوسيمة  .3
 بغيابيا، وىي تقرر نجاح الرسالة أو فشميا.

ؿ وسيمة لؾ  وفؽ ما تتسـ بو كذألخرى، و  إعالميةتحرير المادة الصحفية تكوف مختمفة مف وسيمة  .4
 وخصائص. إمكانياتعف أخرياتيا مف 

، ويعطييا ىوية وطابع يميزىا عف غيرىا مف يةاإلعالميميز التحرير الصحفي الجيد الوسيمة  .5
 .فييا الوسائؿ، كما يعمؿ عمى االحتفاظ بثقة القارئ
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 التوصيات:ثانيًا: 

 خرجت ورقة العمؿ بمجموعة مف التوصيات، مف أىميا:
ضرورة االىتماـ بفف التحرير الصحفي، باعتباره سببًا في نجاح أو فشؿ قة العمؿ بتوصي ور   .9

لؾ باختيار المحرريف المدربيف والمؤىميف جيدًا لمعمؿ في أقساـ التحرير في ذ، و العممية االتصالية
 .الصحيفة أو وسائؿ اإلعالـ األخرى

فيميا كافة المستويات ي ةوسميم ةمسي ية بمغةاإلعالمصياغة الرسالة ضرورة تحث ورقة العمؿ عمى  .0
بعيف االعتبار سيولة األلفاظ  ذمف الجماىير، واستخداـ الفنوف الصحفية المناسبة لمرسالة، مع األخ

 ووضوح المعاني وتبسيط المفاىيـ.

تدعو ورقة العمؿ المحرر إلى استخداـ أسموب التحرير الصحفي السيؿ البسيط في نقمو لممعمومات  .1
 ئؽ والوقائع لضماف تحقيؽ نجاح الرسالة.واآلراء والحقا

اىتماـ المتمقي  إثارةصياغة الرسالة وفؽ بناء مخطط ومدروس مف شأنو توصي ورقة العمؿ ب  .2
 المرجعي لو. لإلطارومدى تمبيتيا لحاجات المتمقي وتناسبيا 

تى يتـ اختيار وسيمة االتصاؿ المناسبة لنقؿ الرسالة اإلعالمية حتؤكد ورقة العمؿ عمى أىمية  .3
 ضماف إيصاليا إلى الجميور المستيدؼ وبالتالي تتحقؽ فعالية عممية االتصاؿ.

ات التأثير ذوسائؿ االتصاؿ األكثر انتشارًا بيف جميور المستقبميف و تحث ورقة العمؿ عمى اختيار  .4
 .المباشر أو الفعاؿ واألقؿ عرضة لمتشويش والتشويو
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 المراجع:المصادر و 
 تبأواًل: الك
ترجمة -تمفزيوف-ذاعةإ-)صحافة اإلعالـالكتابة لوسائؿ (: 0227أبو السعيد، أحمد العبد أحمد ) .9

 ، الطبعة الثانية، غزة: مكتبة الجزيرة.(إعالمية

، األردف: دار االتصاؿ اإلنساني ودوره في التفاعؿ االجتماعي(: 9771أبو عرقوب، إبراىيـ ) .0
 مجدالوي.

بدوف طبعة، القاىرة: دار الفكر فنية لمتحرير الصحفي العاـ، (: األسس ال9762أدىـ، محمود ) .1
 العربي

، بدوف طبعة، القاىرة: (: االتصاؿ بالجماىير بيف اإلعالـ والتطويع والتنمية9776بدر، أحمد ) .2
 دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

 نشر.، بدوف طبعة ودار الصحافة وفف التحرير الصحفي(: 9765البردويؿ، محمد حسيف ) .3

، بدوف طبعة، اإلسكندرية: االتصاالت ووسائمو في المجتمع الحديث(: 9775الجميمي، خيري ) .4
 المكتب الجامعي الحديث.

 ، بدوف طبعة، عماف: دار اليالؿ.العالقات العامة مفاىيـ وممارسات(: 9774جودة، محفوظ ) .5

دار المطبوعات  ، الطبعة األولى، اإلسكندرية:نظريات االتصاؿ(: 9772الطنوني، محمد ) .6
 الجديدة.

، الطبعة األولى، عماف: فف التحرير اإلعالمي المعاصر(: 0292الدليمي، عبد الرزاؽ الدليمي ) .7
 دار جرير لمنشر والتوزيع.

، بدوف طبعة، القاىرة: دار اإلعالـاألسس العممية لنظريات (: 9756رشتي، جيياف أحمد ) .92
 الفكر العربي.

، الطبعة الثانية، غزة: مركز اإلشعاع عمـ االتصاؿ واإلعالـ مدخؿ إلى(: 0222زكار، زاىر ) .99
 الفكري لمدراسات والبحوث.

، بدوف طبعة، القاىرة: دار الفنية في التحرير الصحفي األساليب(: 0222شرؼ، عبد العزيز ) .90
 قباء لمطباعة والنشر والتوزيع.

القاىرة: الييئة المصرية  ، الطبعة الثالثة،عولمة وكاالت األنباء(: 0223عبد العزيز، ياسر) .91
 العامة لمكتاب.

، بدوف طبعة، القاىرة: بدوف دار الصحافة في عصر المعمومات(: 0222عمـ الديف، محمود ) .92
 نشر.

 ، بدوف طبعة، القاىرة: دار الفكر العربي.االتصاؿ والرأي العاـ(: 9771العبد، عاطؼ عدلي ) .93

 



 


