
 
 
 
 
  
 
 
 

  ةــعبيــة الشـــمقراطيــة الديــــريـزائـة الجــوريــهمالج
République Algérienne Démocratique et Populaire 

 ـــيـــمـعـلــث الــــحــــي والـبــــالــــــم الـعــــــــلـيـــوزارة الـتـع
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 ةــــيـــالمــوم اإلســــــلـــة والعـــانيـــــسـوم اإلنــــــــلــــعـالكـلـيــــة 
 Faculté des sciences humaines et des sciences islamiques 

 الـــــــــــــــصـــــالم واالتــــــــــــوم اإلعــــــــــــــــلـــــــــم عـــــــــــــــســـــــــق
Département des Sciences de l'Information et de la Communication 

 

 سنة ثالثة إعالم :تخصص                          .اإلذاعية والتلفزيونيةالصحافة  :مقياس محاضرات

   غمشي بن عمر :عداد األستاذإ 

 (صحافة الرأي ) الصحافة التفسيرية  :عنوان المحاضرة

بالصحافة الفكرية هدفها  تسميو  ،موقفرأي و ن الصحفي فيها لها وجهة نظر و صحافة الرأي ألسميت 

  .تقديم الرأي تنطلق من تفكير الصحفي و سميت بالصحافة التفسيرية ألنها ستفسر األحداث وتحللها

  :أنواع الصحافة التفسيرية في السمعي البصري 

 :المقال االفتتاحي -1

كاتبه ، ولكن نجده في معرض الصحفي أي ذكر المواقف األيديولوجية ،البصري ال يوجد في السمعي 

ويوجد هذا المقال في الصحافة المكتوبة يتناول األحداث  ،ليس دوره إعطاء األخبار أي تخصصه صحافة الرأي

هذا و  ؛إذ كل جريدة مطالبة بأخذ موقف من هذا الحدث ؛حدث شنق صدام حسين :مثال ،إزاءهابإعطاء موقف 

موقف الجريدة و  مقال يتناول موقف أيديولوجي ، كونهأي الخط االفتتاحي للجريدة  ؛ما يعرف بالسياسة التحريرية

 .ككل

 :كيفية كتابته

 .إعادة صياغة الحدث المقدمة

لغوية الجاهزة الحجج ، الستماالت عاطفيةتركيز على المخطط الحجاجي االال ، معتحديد موقف المؤسسة الجسم

 .الجاهزةغير و 
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  :العمود الصحفي -2

 العناصرمع توفر  ،السخرية والتهكم نقد السلوكات وبأسلوبيم و يقتدوره    ،هو مقال رأي ذاتي

  عالقته بالسمعي البصري وهو زاوية موجزة نسمعه في اإلذاعة ونشاهده ونسمعه في التلفزيون ولكن  ،الحجاجية

يتحدث فيه قصيرة مع الجمهور ويختار جانبا ما و  حواريةبرامج عن عبارة في التلفزيون اإلذاعة هو ف

له المرجعية الصحفية للصحفي  دقائق و تكون  7إلى  3المدة الزمنية تكون  .يكون صحفي قديم في األخبار

و يكون مختص في ، القنوات الفضائيةويكون قارئ جيد للصحف ومستمع جيد لإلذاعة ومشاهد جيد للتلفزيون و 

  .الحيادية النسبيةالموضوعية و ، المصداقية، لجمهور فيهثقة ا، مجال معين

اتجاه يقول يوجد في برنامج يكون عقب معي البصري و العمود اتجاهين اتجاه يقول ال يوجد في السو 

  .النشرة اإلخبارية أو قبلها

  :األساليب المستعملة في العمود

 .(األمثال الشعبية  )و ( جمل بالعامية ) أسلوب التهكم و السخرية 

 .العناصر الحجاجية 

 .أسلوب المجاز كيفية انجازه 

  .اإلشارة للحدث مقدمته

ق باستعمال االستمالة العاطفية جل دعم المرفأاالستشهاد من النقد المرفق باألدلة و  ،تقييم الصحفي  الجسم

 .ومحددات القول
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 .تساؤل أو استنتاج الخاتمة

  :المقال النقدي -3

 فقد يكون إلى برامج  المقال النقدي تحوليفي السمعي البصري و  ،نقدهااألعمال الفنية و يم يقفيه ت يتم

  .ناقد فنيبرنامج برنامج حواري أو 

 ؛يقدم معلومات حول الفيلم ؛حمد البجاوي أقدمه  "نادي السينما" هو برنامج في السبعيناتأول  :مثال

مقابالت إذاعية مع مختصين في السينما  وهو عبارة عن" سين دراما"برنامج وأيضا  ،هو برنامج ثقافي سينمائيو 

  .(كيف كتب السيناريو، المخرج ، ميزانية : يتناول عدة مواضيع مثل) 

 :شروط البرنامج

 .كفاءة فنية -

  .الفنون ون متخصص في الدراما والثقافة و الضيف و مقدم البرنامج يك -

  :األسئلة المطروحة في البرنامج

  .المسلسلانجاز  -

 .نوعية الصورة -

 .حركة الصورة -

 .مهام و اختصاص فريق التكوين -

  .التصنيف، النوع، معرفة نوع البرنامج أي الجنس -
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 .الميزانية -

 .أسلوب المخرج -

 األخطاء المرتكبة التقنية  -

 :التعليق الصحفي -4

  .يكتب في الصحافة المكتوبة هناك فرق بين المعلق الرياضي و المعلق الصحفي مقالهو 

ق الموجود في الصحافة المكتوبة والسمعي البصري هو نوع يدخل في الصحافة التفسيرية باالتفاو 

 قائم بذاته يكون برنامج اإلخبارية أوعقب النشرة  أو، كون أثناء النشرة اإلخباريةيفي اإلذاعة والتلفزيون التعليق و 

التعليق والتعقيب ب مجزرة سوريايتناول  "دائرة الضوء"برنامج  :مثالالثقافية و  االقتصاديةمثل البرامج السياسية و 

 .التقييم و التفسير لإلحداثو 

 كيف نعلق ؟ 

  المقدمة

مثال تم نقل رئيس الجمهورية إلى مستشفى عسكري بفرنسا أثناء تلخيص الحدث بطريقة األسئلة الستة 

 .عرض عسكري بطفراوي 

  الجسم

يتساءل و  أن مستشفياتنا بوضعية مزريةبدليل هذا قل بوتفليقة إلى مستشفى بفرنسا و نعلق و نعقب ن

ي للعالمية يذكر خطاب له جاء فيه أن مستشفياتنا ترتقو الصحفي لماذا لم ينقل الرئيس إلى مستشفى محلي 
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أدلة نقد ، تكذيبيةالدلة األ، الذاكرة الصحفية: فالصحفي هنا يستعين بـ، وذكر نتيجة إهمال الممرضين للمرضى

 .الموقف

  .مثال من يخلف الرئيساستنتاجية تكون مفتوحة و  الخاتمة

 :أنواع التعليق 

 .تعليق مواطن عادي -

 .تعليق قائم بذاته -

  .تعليق صوت الروبورتاج -

  .هاوي  تعليق -

  :التعليق الصحفي اتبشروط ك

  .الذكاء و الكفاءة -

  .االختصاص -

  .الدقة -

  .المصداقية -

  .المكانة -

  .الحجج اللغويةعرض المواقف والتعليقات مع األدلة و  نص التعليق

 ؟المعارض معالصحفي يقوم بعرض الموقف المؤيد و هل ا
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 واحد و يبدأ بالمعارض هو األول إذا ال يعرض موقفكان الصحفي متمكن يعرضهما معا و  إذا.  

  جمهور التعليق

ملء الفراغات في ) النموذجي من خالل نظرية التلقي الجمهور  ،اإليجابيالجمهور  ،الجمهور الضمني

 .(أفق التوقع أي المتلقي يمد المعلومات غير متوقعة ، النص

 


