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اوي   حت  اش  ي  ب  عت  د الكات  ة  عن  ت 
ة  الصحف  اب   الكت 

ب   الات  الكات   مف 
 

عض ة  لب  لت  حلت 
 دراسة  ي 

Ayach Yahiaoui’s press writing -An analytical study of 

some writer articles- 

 

 * مليزي يعقوب د، 

 الجزائر -جامعة املسيلة 

yaakoub.melizi@univ-msila.dz 

 

 معلومات المقال الملخص:

ت وخفابق الىخابت الصحفُت هزه الذساظت في وبُعجبدث  تهذف      

لم جلخفش هخاباجه على  عُاػ ًدُاوي، الزي  الؽاعش دًب وعىذ لاأ

أفيان واجبا صحفُا مخمحزا. وإلاعالمه إلى الصحافت ادبي بل حعذاملجاٌ لاأ

للذ ماسط عُاػ ًدُاوي الىخابت الصحفُت عبر العذًذ مً الصحف      

ت خالٌ زماهُيُاث وحععُيُا ث اللشن املاض ي، زم بشصث املىهبت الجضابٍش

خُث ؼغل ، الصحفُت للياجب أهثر عىذ هجشجه لإلماساث العشبُت املخدذة

ش اللعم  ذة الخلُج بالؽاسكتسبِغ جدٍش باخثحن في الهبحر  وأ الثلافي في حٍش
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أهُئت 

، ووؽش العذًذ مً امللاالث الصحفُت في أبى ظبي للثلافت والترار   

على امللاٌ هفً عُاػ ًدُاوي عخمذ إ  صحف ومجالث عشبُت مخخلفت.

صحفي في هخاباجه التي جمحزث بالىابع الاحخماعي وخملذ الىثحر مً اللُم 

ت.الاحخماعُت وأ  الفىٍش

 ًدُاويأ

 

          

Abstract :  Article info 

This study examines the nature and characteristics of 
newspaper writing by the poet and author Ayache 
Yahiaoui, whose writings are not limited to the literary 
field, but rather to the press and media; as he was an 

outstanding writer.أ
Ayache Yahiaoui practiced newspaper writing through 
many Algerian newspapers during the 1980s and 1990s. 
The author's journalistic talent became more visible when 
he immigrated to the United Arab Emirates. He served as 
editor of the cultural section of the “Gulf newspaper” in 
Sharjah and as chief researcher of the Abu Dhabi 
authority for culture and heritage, publishing numerous 
newspaper articles in various Arab newspapers and 
magazines. Ayache Yahiaoui  relied on the article as a 
newspaper art in his social writing which held many 

social and intellectual values. 
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 مقدمة:      

حن في مجاٌ الىخابت الصحفُت       للذ بشص العذًذ مً الىخاب ولادباء الجضابٍش

ُذهم لادبي والثلافي لاواملماسأ  مزش الباسص في جمحز ملاالتهم وهخاباتهظت إلاعالمُت خُث وان لـش

عالمُت مً خالٌ الحفق واليؽشاث التي جبث و سقي لغتهم إلاأالصحفُت في الجشابذ و املجالث، 

ىهُت املخخلفت.املدىاث إلاأ عبرأ أراعُت أو الخلفٍض
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 الكتابة الصحفية عند الاكتب عياش حيياوي
   

ت التي ماسظذ الىخابت الصحفُت في ل عُاػ ًدُاوي هى أبشص الىحىه لاأولع دبُت الجضابٍش

ت خالٌ  العذًذ مً مً  وبذاًت حععُيُاث اللشن املاض ي زماهُيُاثالجشابذ والصحف الجضابٍش

أهثر عىذما  ظمهإلُبرص  ،الثلافيالعشبي وأ الؽشوقوأ ،املعاءخالٌ ملاالجه في حشابذ الؽعب، 

خللذ مىفب   باخثحن في هُئت أبى ظبي للثلافت والترارالهبحر هاحش إلى الاماساث العشبُت املخدذة ٍو

أوالعشبُت. تماساجُإلاأاالث في مخخلف الجشابذ والصحف العذًذ مً امللٍيؽش وأ

ت  للذ عالج عُاػ ًدُاوي في هخاباجه املخخلفت العذًذ مً اللماًا الاحخماعُت والفىٍش

التي وان ٌعاٌؽها لُىشخها في كالب صحفي ًدمل مممىن الشظالت الاجفالُت الهادفت للخأزحر في 

الىخابت الصحفُت لعُاػ ًدُاوي وان لها مً الخفابق ما  الجمهىس املعتهذف. وال ؼً أن

أًمحزها عً باقي الىخاباث الصحفُت لألدباء والصحفُحن.
أ

أإشكالية الدراسة: 1.1   

الحذًث، فىما اظخخذمها ل إلاعالم ظهىسا في العفش بحعخبر الصحافت إخذي أهم وظا

ً مىز ظهىسها وىظُلت إالصحفُحن لىلل لاخباس ووؽش املعلىماث،  ظخغلها هزلً الىخاب واملفىٍش

أسائهم ومىاكفهم اججاه مخخلف اللماًا ولاخذار املعخجذة.آإعالمُت ليؽش أفياسهم والخعبحر عً 

حن الزًً اظخخذمىا الصحافت  وإلاعالمي عُاػ ًدُاوي هى أخذ أبشص الىخاب الجضابٍش

ألها الىاكع املعِؾ.ليؽش ملاالجه التي عبر فيها عً سأًه وجشحم مً خال

مً هىا حاءث هزه الذساظت لخعالج إلاؼيالُت الخالُت: ما هي ممحزاث الىخابت الصحفُت  

أ عىذ عُاػ ًدُاوي؟
أأهداف الدراسة: 1.1

أهذاف هي:ٌ هزه الذساظت إلى مجمىعت مً لاأوععى مً خال

 الىؽف عً خفابق الىخابت الصحفُت عىذ عُاػ ًدُاوي. -

 املىالُع التي وان ٌعالجها عُاػ ًدُاوي.الخعشف على وبُعت  -

 إبشاص أهم اللُم املخممىت في هخاباث عُاػ ًدُاوي. -

 هىاع الصحفُت التي وان ٌسخذمها الياجب في ملاالجه.الخعشف على لاأ -

أ
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أمفاهيم الدراسة: 1.3

أ الكتابة الصحفية: -

ش الصحفي بمخخلف أؼياله، وهي  الىخابت الصحفُت هي فً مً الفىىن مماسظت الخدٍش

لِعذ بالفعىبت التي ًفىسها بعن املذسظحن ومً حهت أخشي لِعذ بالعهىلت التي ًالخظها 

 .(13، ؿ2017اللشاء على أعمذة الصحف ) مجاوي بادٌغ: 

 عخمذة علىفاملىلىعُت امل ،ومً العماث الهامت للىخابت الصحفُت الخخففُت واملىلىعُت

عاسك العلبُت منها، الخخففُت جدُل الياجب لخأًُذ لامىس إلاأ ًجابُت في املماسظت َو

سواح بما ًمىىه مً مخاوبت العلٌى ولاأ والخخففُت جضود الياجب باملهاسة وجفلل خعه الىوني

دىاٌو ومىخاتهم الثلافُت أو املعشفُت أو الاحخماعُت ) فلش، ًىظف أبى عُذ: ًاد الأفل إ معا ٍو

أ.(131، ؿ2010

 عُاػ ًدُاوي: الصحفي -

دسط وجخّشج مً املعهذ  بعحن الخمشاء باملعُلت،  1957عُاػ ًدُاوي مً مىالُذ 

عت،  ً لاظاجزة ببىصَس  صحفالفي  1998إلى ظىت  1984ؼخغل صحفُا مً إالعالي لخيٍى

العشبُت إلاماساث  اهخلل إلى زم العشبي والؽشوق الثلافي. الؽشوق، الىوىُت: الؽعب، املعاء

ذة الخلُج بالؽاسكت، هبحر 1998مىز املخدذة وأكام بها  ش اللعم الثلافي في حٍش ، عمل سبِغ جدٍش

أظخار مدالش في أوادًمُت الؽعش عمل ه، 2007باخثحن في هُئت أبى ظبي للثلافت والترار مىز ال

أ.في أبى ظبي

ت الشاخل جشن  ت وهثًر جأمل في ": منها ؤلفاث في الترار والثلافت ودساظاثعذًذة ومأعماال ؼعٍش

ما ًشاه الللب الحافي "، "وؽىاساث الزي عاػ ظهىاإ"، "عاؼم لاسك والعيبلت"، "وحه الثىسة

ماساث املدخلت"، "كمش الؽاي"، "حضس إلاأ، "للبؾ ظحرة راجُت لحلُب بذويأ"، "في صمً لاخزًت

ٌأ" ذ بذوي مخجى غ لإلبذاع لعام : جىابض منها ال مًالعذًذ هاٌ وأ ،وغحرها "جباٍس حابضة العَى

حابضة أخعً هخاب خٌى إلاماساث مً معابلت معشك الؽاسكت الذولي للىخاب لعام  ، و2015

اإلماساث بظىت  63، عً عمش هاهض 17/02/2020في جىفي عُاػ ًدُاوي  .2007و 2006و 2004

أ.(2020 :العشبُت املخدذة )دلُل الصخمُاث العشبُت
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 منهج الدراسة:  .1

فُت التي ٌؽتره فيها لشوسة         جفىف الذساظت التي بحن أًذًىا لمً  إواس البدىر الـى

ت التي جىفل  ف وامل ودكُم للمىلىع والخأهذ مً حمع ول البُاهاث المشوٍس الحفٌى على ـو

)ظمحر  البُاهاثالخعشك لها وجدلُلها بأهبر دسحت ممىىت مً الذكت وجفادي أي جدحز في حمع هزه 

هزا الىىع مً اعخمذها على مىهج املسح باعخباسه لاوعب ملثل (، وأ123ؿ ،1995مدمذ خعحن، 

فُت،  البدىر ٌعشف مىهج املسح بأهه " جفعحر الظاهشة في ولعها الشاهً بعذ حمع خُث الـى

التي  حشاءاث املىظمتعً عىاـشها مً خالٌ مجمىعت مً إلاأالبُاهاث الالصمت واليافُت عنها وأ

                                                                                                                                                                                                    وكذ  (،286ؿ ،2005 ،أخمذ بً مشظلي) جدذد هىع البُاهاث ومفذسها ووشق الحفىٌ عنها"

هأداة للخدلُل خُث ًدىاظب مع وبُعت املؽيلت البدثُت و ٌعخبر  اخترها أظلىب جدلُل املممىنأ

ومً خالٌ جدلُل املممىن جفشص املعلىماث  للىفىؿ أو امللاالثلاوعب في مثل هزه الذساظاث 

زم الخعلُم على جلً  زم هلىم بؽشح وجفعحرأ وإخفابُتوججشد في أعذاد وأسكام وهمُاث بُاهُت 

أالبُاهاث.

 عينة الدراسة: .1

لت خمع الذساظت الىلي ًخم اخخُاسها إالعُىت هي مجمىعت حضبُت مً مج عؽىابُت أو ما بىٍش

ىم الباخث بخىبُم الذساظت عليها، غحر عؽىابُت وحعشف على أنها: "املجمىعت الجضبُت التي ًل

 ،2007: بللاظم، خعان الجُالليظالوىُت ) خُث جيىن ممثلت لخفابق الذساظت الىلي"

والصحف  وهظشا لىلق املشاحع وعذم جىفشها فلذ اعخمذها على مىاكع املجالث(، 128ؿ

ٌى إلى الالىتروهُت التي وان إلاأ عالمي عُاػ ًدُاوي ًيؽش عبر ـفداتها خُث جمىىا مً الـى

امللاالث التي جمثل العُىت ، وهي (2020: لادبُت سؼُف للمجالث الثلافُت ولاأ) ( ملاالث06ظخت )

لى الىلذ إوعادة ما ال جخعشك العُىاث اللفذًت في بدىر جدلُل املدخىي . اللفذًت للذساظت

 عالمُتلعُىاث جفشلها وبُعت الذساظاث إلاأالزي ًىحه لها في الذساظاث الاحخماعُت ألن هزه ا

أ.(107ؿ ،2010 :مدمىد عبذ الحمُذ)
أ

أ

أ

خ الفذوسأعىىان (ًىضح 01حذٌو سكم ) أامللاٌ، املجلت مع عذد وجاٍس
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خ الفذوسأأالعذدأجلتاملأعىىان امللاٌأالشكم أجاٍس

هجز لاع أغلبه )الىذبت( في مجخمع الاماساث  10

أكذًما

الؽاسكت 

أالثلافُت

أ2016هىفمبر  01أ13

ىن: الؽاسكت مىبر للجماٌ  10 مثلفىن حضابٍش

أوالىظىُت

الؽاسكت 

أالثلافُت

أ2017ماي أ07

الؽاسكت أفي دًىان فخاة العشبالعىش  10

أالثلافُت

أ2017ظبخمبر  01أ11

الؽاسكت أساحيامسزاء الضوحت في الؽعش الىبىي إلاأ 10

أالثلافُت

أ2017أهخىبش  01أ12

الؽاسكت أهدى جمذًً الؽعش الىبىي 10

أالثلافُت

أ2018حىان  01أ20

الؽاسكت أأزش املذًىت العشبُت في بيُت الؽعش الىبىي 10

أالثلافُت

 ظبخمبر 01أ21

أ2018

  لادبُت سؼُف للمجالث الثلافُت ولاأاملفذس: 
أفي إواس جدذًذ فئاث الخدلُل على:وكذ اعخمذها 

 :فئات املضمون: )ماذا قيل؟( 1.1

 وبلا للمؽيلت البدثُت لمً هزه الفئت فلذ جم الاعخماد على الفئاث الخالُت:

 أأو املجلت.امليؽىس في الصحُفت  امللاٌفئت املىلىع: وهي التي جبدث في مدخىي

 :لفذ بها املفادس التي ًشحع إليها مممىن امللاٌ الصحفي والتي كذ جيىن فئت املفذس ٍو

أ....هخب،الياجب، الصحف، 

 أبأهذاف امللاالث الصحفُت.هزه الفئت  هخم: تهذافلاأفئت

 أاللُم التي جممنها امللاٌ الصحفي.  هخم بئبشاصتو : اللُمفئت

 الشكل: )كيف قيل؟(:فئات  1.1

لت التي جم بها عشك املادة  ت، وكذ جممىذ:إلاأ وامللفىد بها الىٍش  خباٍس

ش:  املىلىع الزي عشك به  فئت اللالب الفني أ...الخبر ،امللاٌ، الخلٍش
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 أوجخممً هىع اللغت التي اظخخذمها الياجب في ملاالجه.: اللغتفئت

 العللُت والعاوفُت الخلي اظخخذمها الياجب وجخمثل في الاظالُب : كىاعأظالُب إلافئت

أللخأزحر في الجمهىس.

 عرض هتائج الدراسة: .1

 فئة  املوضوعات في الكتابة الصحفية عند عياش يحياوي: 1.1

أ( ًىضح جىصَع فئت املىلىعاث في الىخابت الصحفُت02سكم )حذٌو 

( هىع املىلىعاث الىخابت الصحفُت عىذ عُاػ ًدُاوي خُث 02ًىضح الجذٌو سكم )

ما ٌعىغ أن الياجب وان ًمُل  %50ًظهش أن املىالُع راث الىابع الاحخماعي هي الغالبت بيعبت 

وكذ أؼاس الياجب مدمذ  ،ساحيامإلاأجخمع للمىالُع راث الىابع الاحخماعي خُث وان ٌعاٌؾ امل

ت   ساحي خحن اعخبر أن املىىع مً املىلىعاث في املجخمع إلاألى اهخمام عُاػ ًدُاوي بهزا اإلباؼٍش

عً الترار إلاماساحي حؽيل الشخالث الاظخىؽافُت والحىاساث مع الشواة لعُاػ الىخابت الصحفُت 

مىاوم إلاماساث مادتها لاظاظُت، وحؽيل الخبرة والؽعشاء والحيابحن وهباس العً في مخخلف 

ٌى إلى هظشاث زاكبت خىٌ امل جخمع الصحفُت واملعاسف لادبُت وإلاهتربىلىحُت للياجب أداتها للـى

ىىغشافُت لإلماساث وفاعلُه الترار في الىاكع، واملخاوش التي تهذد زوالبيُت إلاهثربىلىحُت ولا

ت) املىسور الؽعبي الباخث والؽاعش إلاماساحي وفي العُاق هفعه ًلٌى (. 2020: مدمذ لباؼٍش

زىىغشافي والخىلُب عً وي واكت مبذعت في مُذان البدث إلاإن عُاػ ًدُا"مدمذ هىس الذًً 

وهى بزلً ًؤهذ خمىسه في الففىف لاولى مً الباخثحن الجادًً عً " في الترار تاملعشف

ٌى املياهُت وإلابذاعُت للمىسور إلاماساحي حن في الخاسج) "لـا أ.(2020 :سابىت الاعالمُحن الجضابٍش

تأالخىشاسأهىع املىلىعأالشكم أاليعبت املئٍى

أ50 03أحخماعُتالاأأ1

أ33.33أ02ألادبُتأ2

أ16.67أ01أالثلافُتأ3

 100%أ06أاملجمىع
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خُىما ًخدذر عً خمىس العىش عىذ الفخاة العشبُت وفي املجخمع الامشاحي وكذ ججعذ رلً 

ا، وهزا في جىشكه لشزاء الضوحت عىذ الشحل العشبي والامشاحي، فهي ملاالث حعىغ اهخمام  خفـى

عُاػ ًدُاوي باللماًا الياجب باللماًا الاحخماعُت التي ٌعِؽها. وسبما هذسن العش في اهخمام 

ت الاحخماعُت  كفت خُىما أؼاس إلى ما مً خالٌ الياجب والصحفي خالذ بً عمش  لإلماساثوالفىٍش

على وحه الخفىؿ ال ًلل  وإلاماساث" إن الفشاع الحماسي في دٌو الخلُج عامت  :كاله عُاػ

وسبما ، (2020 :خالذ عمش بً كفت) "لاهذلغفي لشاوجه وؼذجه عً رالً الزي عاؼخه أمخىا في 

أما في املشجبت  ساحي.امىشح اللماًا التي تهم املجخمع إلاأهى العبب الزي حعل مً الياجب عُاػ ً

اهخمام الياجب بالجاهب لادبي  وهزا ما ٌعىغ %33.33الثاهُت فجاءث املىالُع لادبُت بيعبت 

ت فلذ وان ؼا  شا كبل أن ًيىن صحفُا.عفي ملاالجه خُث ًمُل إلى معالجت املىالُع الؽعٍش

بملاٌ واخذ أؼاس فُه الياجب  %16.67وحاءث في لاخحر املىالُع راث الىابع الثلافي بيعبت 

اث التي جىظمها إماسة للمثلف الجضابشي وخمىسه املخمحز ومؽاسهخه في املعابلاث والفعالُ

ادة إلاأالؽاسكت، وفي هزا إؼاسة الهخمام الياجب با ش أداء لجاهب الثلافي ودوسه في ٍص بذاع و جىٍى

حن بففت خاـت أ.املثلفحن العشب عمىما والجضابٍش

 فئة النوع الصحفي املستعمل عند عياش يحياوي: 1.1
 

أ( ًىضح جىصَع فئت الىىع الصحفي املعخعمل في الىخابت الصحفُت03حذٌو سكم )

أ

تاأالخىشاسأالىىع الصحفيأالشكم  ليعبت املئٍى

أ100أ06أامللاٌأ1

أ00أ00أالخبرأ2

شأ3 أ00أ00أالخلٍش

أ00أ00أالخدلُمأ4

أ00أ00أالعمىدأ5

 100%أ06أاملجمىع
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مً خالٌ بُاهاث الجذٌو سكم ًدبحن أن اللالب الصحفي الىخُذ الزي وان ٌعخمذه 

ًدىاظب  ألههالياجب عُاػ ًدُاوي هى امللاٌ الصحفي، خُث وان ٌعخعمل هزا الىىع الصحفي 

ووبُعت هخاباجه التي جمُل إلى معالجت  بعن الظىاهش الاحخماعُت ولادبُت بالخدلُل والخفعحر 

ش الشأي العام بها، ومً خالله ًمىً للياجب أن ًمشس سظالخه لللاسا. مً أحل حعٍشف وجى أٍى

عن هخابها في داة الصحفُت التي حعبر بؽيل مباؼش عً آساء بوامللاٌ الصحفي هى لاأ

ذ: لاأ ت وفي اللماًا التي حؽغل الشأي العام املدلي أو الذولي )فاسوق أبى ٍص خذار الُىمُت الجاٍس

أ.(179ؿ 

دبي خُث أن املىالُع التي ن امللاٌ الصحفي وان مً الىىع لاأدبي فئوبدىم مُله لاأ

دبي للىخابت الصحفُت، وهى ما ٌعني أن الياجب وان لياجب في ملاالجه جظهش الىابع لاأعالجها ا

لىم بخدلُلها  معاٌؽا للمجخمع ومالخظا لخفاـُله الذكُلت خُث ًلخىق الفىشة مً واكعها ٍو

ألللاسا في كالب صحفي أدبي مخمحز ٌعىغ فىش وشخفُت الياجب.وجفعحرها وؼشخها لُلذمها 
أ

 فئة القيم في الكتابة الصحفية عند عياش يحياوي: 1.1

أالىخابت الصحفُت( ًىضح جىصَع فئت اللُم في 04حذٌو سكم )

( الزي ًىضح جىصَع فئت اللُم في الىخابت الصحفُت، ًظهش أن 04مً خالٌ الجذٌو سكم )  

ش رلً بىبُعت شخفُت  مىً جبًر اللُم الاحخماعُت هي الباسصة أهثر في هخاباث عُاػ ًدُاوي، ٍو

الضوحت في ٌ "سزاء املجخمع الزي ٌعِؾ فُه، ففي ملا اوؽغاالثلماًا وأب يهخمالياجب الزي 

خدذر هُف " ساحيامالؽعش الىبىي إلاأ ًفىس لىا هُف ًخعامل الشحل العشبي مع فلذان صوحخه، ٍو

أن الضوج الىفي ال ًخدذر هثحرا عً صوحخه ختى في الؽعش،وهي ظاهشة احخماعُت مىدؽشة في 

تأالخىشاس اللُمأالشكم أاليعبت املئٍى

أ50.00أ03أحخماعُتاأ1

تأ2 أ16.67أ01أفىٍش

أ33.33أ02أأدبُتأ3

 100%أ06أاملجمىع
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ىا املجخمعاث العشبُت، غحر أن الياجب ٌؽحر إلى أن املدذزحن مً الؽعشاء العشب أـبدىا ًشز

أصوحاتهم.

التي أؼاس إليها عُاػ ًدُاوي في ملالخه "هجز لاع أغلبه الىذبت في  تومً اللُم الاحخماعُ

ساجُىن كذًما "الىذبت" وهي عباسة عً كىعت امماساث كذًما" ما وان ٌعخعمله إلاأاملجخمع الاأ

في  كاسب لخبعث الحىحن والؽىق وحعاهمخاه  بذاخلها سظالت البعُذ عً لاهل ولاكماػ ج

ت، إلافت إلى املعاهمت في جىىس الخي العشبي ي خشابي العالكاث الاحخماعُت ولاأسب ظٍش

أوأظالُب الىخابت املخخلفت والشفع مً املعخىي الثلافي.

ىت عىذ  ومً اللُم الاحخماعُت التي أؼاس إليها عُاػ ًدُاوي خمىس العىش وىظُلت للٍض

ت خاـت في دًىان فخاة العشب، خُث عشك الياجب ساجُت بففامالفخاة العشبُت عمىما والفخاة إلاأ

خب عً ًدُاوي أهه بعن الؽىاهذ مً الؽعش الزي ٌعىغ اظخعماٌ الفخاة للعىش .....، فلذ 
ُ
ه

فه الؽاعش إلاماساحي عبذهللا العبب، الباخث الزي   ألسك إلاماساث، وهى هما ـو
ً
وان مدبا

ٌأ"أولعىا على  ذ بذوي مخجى  العضم على اللُام بجىلت في مىسور إلاوعان "جباٍس
ً
، عاكذا

مُف:  ت، امخذ أزشها "والجغشافُا بذولت إلاماساث، ٍو عُاػ ًدُاوي مىظىعت زلافُت حضابٍش

أ.(2020)مجلت الخلُج:  "املعشفي إلى املؽهذ الثلافي إلاماساحي

 فئة املصادر في الكتابة الصحفية عند عياش يحياوي: 1.1

أ( ًىضح جىصَع فئت املفادس في الىخابت الصحفُت05حذٌو سكم )

 

( فئت املفادس في ملاالث الياجب الصحفي عُاػ ًدُاوي، خُث واهذ 05ًبن الجذٌو سكم )

مً الجهذ الصخص ي له، وهى ما ًذٌ على غضاسة الىخابت الصحفُت وغىاها باألفياس حمُع ملاالجه 

شغم مً اعخماد عُاػ ًدُاوي على الىثحر مً الؽىاهذ للؽعشاء والىخاب لواملعاوي، هزا با

أتليعبت املئٍىاأالخىشاسأسهىع املفذأالشكم

أ100أ06أاحتهاد شخص يأ1

أ00أ00أهخب و مجالثأ2

أ00أ00أمفادس أخشيأأ3

 100%أ06أاملجمىعأ
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ذ جلً الؽىاهذ كىة وداللت أهثر مللاالجه. غحر أن ما ٌعاب على جلً  واملثلفحن، خُث جٍض

لت العلمُت لاوادًمُت وهى ما أن الياجب لم ًىً الاظخذالالث والؽىاهذ  يهمؾ لها على الىٍش

ألفاخب امللىلت أو الؽعش أو غحرهاؼاسة والتهمِؾ ًدعب علُه،ألن لاماهت العلمُت جلخط ي إلاأ

 فئة اللغة املستعملة في الكتابة الصحفية: 5.4

 ُت( ًىضح جىصَع فئت اللغت املعخعملت في الىخابت الصحف06حذٌو سكم )

 

( الزي ًىضح جىصَع وبُعت اللغت املعخعملت في الىخابت 06مً خالٌ الجذٌو سكم )

ظاظُت التي اعخمذها في هخابت حن أن اللغت العشبُت هي اللغت لاأالصحفُت عىذ عُاػ ًدُاوي ًدب

إلى ؼشح أو جفعحر، هما جمحز أظلىب  جدخاجملاالجه وهي لغت مفهىمت وبعُىت وواضحت ال 

م خُث ًترن اللاسا مؽذودا وأ وي املممىت في فياس واملعامخىلعا ملا ًلي مً لاأالياجب بالدؽٍى

اوي أزشها على لاظلىب وكذ وان لىبُعت املىالُع التي جىاولها عُاػ ًدُملاالجه املخخلفت، 

ٌعىغ املعخىي اللغىي الجُذ للياجب الزي ٌعخبر هى ما وأكعي الزي ٌؽحر إلى الفىشة مباؼشة، الىا

ت. أكامت أدبُت ولغٍى
أ

 هتائج الدراسة: .1

أًمىً جلخُق أبشص هخابج الذساظت في ماًلي:

عالمُت إالياجب الصحفي عُاػ ًدُاوي في هخاباجه على الصحافت وىظُلت  عخمذا -

 لُخاوب الجمهىس و ًيؽش مً خاللها أفياسه بهذف الخأزحر في املخللى.  جفالُتا

اعخمذ الياجب في حمُع ملاالجه على امللاٌ هلالب صحفي دون اللىالب الصحفُت  -

لاخشي خُث ٌعخبر هزا الىىع مً الفىىن الصحفُت املىاظبت لخذمت أهذافه مً 

ت التي جىاولها الياجب.الىخابت، وهى ما حعىعه وبُعت املىالُع الاحخم  اعُت والفىٍش

تأالخىشاسأاللغت املعخعملتأالشكم أاليعبت املئٍى

أ100أ06أالففحىالعشبُت أ1

أ00أ00ألغت أحىبُتأ2

 100%أ68أاملجمىعأ
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اهخم الياجب في غالب ملاالجه باملىالُع راث الاحخماعي التي حعىغ وبُعت شخفِخه  -

املعاٌؽت للىاكع الباخثت عً همىم وخباًا املجخمعاث واملعبرة عً جىلعاجه واهخماماجه، 

ت. هما أهه لم ٌغفل  باقي املجاالث والتي أهمها املىالُع الفىٍش

ملاالث الياجب العذًذ مً اللُم الاحخماعُت التي جمحز املجخمعاث العشبُت  جممىذ -

ساحي بففت خاـت خُث أؼاس كُمت الشزاء للضوحت في الؽعش العشبي اعمىما واملجخمع إلام

التي ججلذ في العشاء املدذزحن، هما أؼاس إلى خمىس كُم الىخذة ولالفت بحن أفشاد 

ظشة فشاد لاأألتي اظخعملذ وىظُلت للخىاـل بحن ت" االعابلت العشبُت مً خالٌ "الىذب

ت ... وغحرها مً  ت ومً اللُم الفىٍش ت الشوابي لاظٍش الىاخذة وهُف ظاهمذ في جلٍى

 اللُم الاخشي.

اعخمذ الياجب على فىشه وزلافخه وإوالعه الىاظع همفذس أظاس ي في ملاالجه املخخلفت   -

فعشها ب ذ معالجتها لُعشف بها زم ٌؽشخها ٍو لخه خُث وان ًىشح اللماًا التي ًٍش ىٍش

ذه الخاؿ، غحر أهه لجأ في بعن بها على حهُفياس وجشجالخاـت معخمذا في بىاء لاأ

ً ألاأ ذلل علُه أهثر مداولت خُان إلى أكىاٌ املفىٍش ذ في كىة هالمه ٍو و الؽعشاء لحًز

 للخأزحر في حمهىس اللشاء.

خخذم اللغت العشبُت في ول ياجب مً اللشاء العشب أظاظا فلذ اظبما أن حمهىس ال -

ملاالجه، وهي لغت ظلُمت بعُىت وواضحت لللاسا ما ٌعىغ جدىم الياجب في كىاعذ 

 اللغت العشبُت وفىىنها. 

 قائمة املراجع: .5

  ،ش الصحفي  ؛2017، الجضابش كعىىُىت ،ألفا للىزابم،مجاوي بادٌغ: فىُاث الخدٍش

 ذ: فً الىخابت الصحفُت، عالم الىخب، اللاهشة، مفش  ؛فاسوق أبى ٍص

 :مهاساث الىخابت الصحفُت، داس عالم الثلافت لليؽش  أفل اًاد الفلش، ًىظف أبى عُذ

 ؛2010والخىصَع، عمان، الاسدن، 

 الجضابش،  عالم الىخب، ،2ه ،العلميمىاهج البدث دساظاث في : ظمحر مدمذ خعحن

 ؛1995
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  أخمذ بً مشظلي: مىاهج البدث في علىم الاعالم و الاجفاٌ، دًىان املىبىعاث

 ؛2005الجامعُت، الجضابش، 

 دًىان املىبىعاث  ،2ه،العلميالبدث  أظغ: ظالوىُت بللاظم، خعان الجُاللي

 ؛2007الجامعُت ، الجضابش، 

  مدمىد عبذ الحمُذ: جدلُل املدخىي في بدىر الاعالم مً الخدلُل الىمي الى الخدلُل

عالم الىخب، اللاهشة،  ،1ه، في الذساظاث الىُفُت وجدلُل مدخىي املىاكع الاعالمُت

أ؛2010مفش ، 
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