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 :الممخص

ينطمؽ البحث مف دراسة النصوص اإلخبارية وفؽ نظرية السرد التي تذىب 
ف إف ،حدث وفؽ وجية نظر معينة، ومف ىذاف السارد في النص يقوـ بتبئير الأ إلى

مصادر األخبار تعمؿ عمى تأطير األحداث وفؽ وجيات نظر محددة تتوافؽ مع رؤية 
لخطاب  اف الخطاب اإلعالمي يكوف انعكاسً إف ،المصدر وأيديولوجيتو، وبيذا الشكؿ
نتاج لمخطاب إعادة إف الخطاب اإلعالمي ىو إالمصادر المنتجة لممعمومة، أي 

 و خطاب السمطة التي تقـو بتوجيو المعمومات وفؽ تصورات مسبقة.أياسي الس

ف عممية تحميؿ األخبار تتطمب التعرؼ عمى كيفية إف ،ىذا إلىولغرض الوصوؿ 
نما ا  تصالية لمنص اإلخباري ال تقؼ عند حدود المضموف و بناء النص، كوف  العممية اال

غة؛ ألف األحداث والوقائع تكتسب معناىا ستخداـ الما، في كيفية بناء المضموف عبر أيًضا
 ا.ا معينً نسقً  ئياعطاا  ا ضمف إطار أو قصة بعد ترتيبيا و بوضعي

وؿ أف الصحفي يقوـ بدوريف في النص اإلخباري األ إلىوتوصؿ الباحث 
يتعمؽ بتمقيو المعمومة مف المصدر الذي يقوـ بدور السارد في النص وحينيا يكوف 

يصاؿ المعمومة إوالدور الثاني حيف يقوـ الصحفي بعممية الصحفي بدور المسرود لو، 
ف المصادر تقوـ بعممية تبئير أ إلىوىنا يكوف ىو السارد. كما توصؿ البحث  ،لممتمقي

وجية نظر تحددىا أيديولوجية المصدر  إلىالحدث عبر تقديميا المعمومات، مستندة 
 و مف الخارج.ليإو ينظر أوىؿ ىو مشاركا في الحدث  ،وعالقتو مع الحدث

 

 

 

 

 سرد الخبر، مصادر األخبار، تبئير الخبر، :الكممات المفتاحية
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Abstract: 

The research proceeds from the study of the news texts 

according to the theory of narration that goes to the narrator in the text 

is the focalization of the event according to a certain point of view, 

and so the news sources are working to frame the events according to 

specific views correspond to the vision of the source and ideology, To 

the discourse of the sources of the information, ie, the media discourse 

is a re-production of the political discourse or the letter of authority, 

which directs information according to prior perceptions. 

In order to reach this, the process of analyzing the news 

requires to know how to structure the text, because the communication 

process of the text does not stop at the limits of content but also how 

to structural content through the use of language; because the events 

and facts acquire the meaning of placing them within a frame or story 

after the order and gave a layout Certain. 

The researcher concluded that the journalist plays two roles in 

the first news story related to receiving the information from the 

source, which plays the role of the narrator in the text, and then the 

journalist plays the role of the narrate, and the second role when the 

journalist process the delivery of information to the recipient and here 

is the narrator. The research also found that the sources are in the 

process of focusing the event by providing information, based on a 

viewpoint determined by the ideology of the source and its 

relationship with the event and whether it is involved in the event or 

seen from outside. 
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 :المقدمة

تتفؽ أدبيات اإلعالـ عمى أف نصوص األخبار يجب أف تتضمف إجابات عف 
 Howلماذا؟  Whyمتى؟  Whenأيف؟  Whereمف؟  Whoماذا؟  Whatاألسئمة )

يجب أف تتضمنو وىو ما  ،(5Ws+H) أولتشكؿ ما يعرؼ باألسئمة الستة  )كيؼ؟
كر إجابات األسئمة و عمى األقؿ عمى جزء منيا عمى أف تذأمقدمة أي نص خبري 

 ا، كوف ىذه األسئمة تشكؿ األركاف األساسية ألي سرد إخباري.األخرى تباعً 

وفي الوقت الذي تناولت الدراسات اإلعالمية تحديد ىذه اإلجابات بشكؿ 
نمطي يتحدد بأعطاء المصداقية والموضوعية لمخبر، يحاوؿ الباحث ىنا تحديد 

تساؤؿ )مف؟( في سرد النص الصحفي وفؽ الدالالت التي تتضمنيا اإلجابة عف ال
 تشكميا في بناء النص اإلعالمي. 

 مشكمة البحث:

في  أيًضانما ا  تصالية لمنص اإلخباري عند حدود المضموف و التقؼ العممية اال
ستخداـ المغة؛ ذلؾ ألف األحداث والوقائع تكتسب معناىا اكيفية بناء المضموف عبر 

ف مشكمة إف ،ا. وبيذاا معينً نسقً  ئياعطاا  يبيا و تبوضعيا ضمف إطار أو قصة بعد تر 
البحث تتمخص في معرفة الدور الذي يقوـ بو المصدر بتبئير النص الخبري وتأطيره 

 تجاه معيف بكونو السارد لمحدث.اب

 :البحث تساؤالت

 ف نحددىا باآلتي:أترتبط بمشكمة البحث عدد مف التساؤالت الفرعية التي يمكف 

 نص اإلخباري؟مف ىو السارد في ال -ٔ
 ما المقصود بتبئير النص وعالقتو بعممية التأطير؟  -ٕ
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 ما الدور الذي يقـو بو المصدر/السارد في تبئير النص اإلخباري؟  -ٖ

 :أهمية الدراسة

تأتي أىمية الدراسة مف تناوليا لعممية صياغة النصوص اإلخبارية في إطار 
ري والذي يمكف عمى ضوئو نظرية السرد،وتحديد دور المصادر في تبئير النص اإلخبا

 تحديد الخطاب اإلعالمي لموسيمة. 

 :أهداف الدراسة

 :إلىتيدؼ الدراسة 

التعرؼ عمى الصياغة السردية لمنصوص اإلخبارية وتأثيرىا في بناء الخطاب   -
 اإلعالمي.

تشخيص الدور الذي يقوـ بو المصدر في تأطير المعمومات التي يتضمنيا  -
 النص اإلخباري

 عمى أىمية الصياغة السردية في بناء الخطاب اإلعالمي.التعرؼ  -

 :منهج البحث ونوعه

يعد ىذا البحث مف البحوث النوعية البنائية التي ترى: أف بناء الواقع يعني   
نطباعات ترتكز عمى خبرات شخصية وتفسيرات اكتساب اتفسير العالـ مف حولنا، و 

ف المعمومات التي يجمعيا إف ،التصورا ووفؽ ىذا ا ومتموضعة تاريخي  محددة ثقافي  
 ،ٕٚٔٓ)سارانتاكوس،  مراسمو األخبار مف مقابالتيـ لمشيود ىي إعادة بناء الواقع

 (.ٕٔٔص

واستخدـ الباحث المنيج النقدي، وىو مف المناىج المستخدمة في الدراسات 
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وى اإلعالمية والذي يدرس "عالقات وسائؿ اإلعالـ عبر مخرجاتيا المتمثمة في المحت
)عبد ىذا المحتوى كبناء لغوي مف الرموز اليادفة التي تختار بعناية" إلىوالنظر 
 .(ٕٕٓص ،ٕ٘ٓٓالحميد، 

يعتمد البحث عمى )نظرية السرد( التي تعد إحدى النظريات المفسرة لممدخؿ 
يديولوجي النقدي، وتتميز عف بقية النظريات النقدية في كونيا ال تركز عمى الجانب األ

ا لبنية ومضموف القصة الخبرية، وتعمؿ ا منيجي  و تكويف الخبر وتقدـ تقديرً في بنية أ
 عمى تحميؿ بناء األخبار مف حيث العناصر المكونة لمنص.

 :الحدث في النص اإلخباري -المبحث األول

يشكؿ الحدث البنية األساس في المادة اإلخبارية،تجعمو أىـ عنصر في 
وىو كما يعرفو خميؿ صابات "الحدث  ،دثالنص، ذلؾ أف الخبر في ّحد ذاتو ح

. وتعبر عنو اإلجابة عف التساؤؿ )ماذا؟(، لذلؾ (ٓ٘،صٕ٘ٓٓ)ربيع،الصالح لمنشر"
ختمفت القيـ اإلخبارية التي يتـ انو يعد األساس لممادة الصحفية المنشورة، ميما إف

 تقديـ المادة بموجبيا. 

و أو السموكيات الفردية أو العمميات أىي مجموعة الوقائع  Eventsواألحداث 
و تمؾ التي وقعت بالفعؿ، وتطورت أو المؤسسية، المتوقع حدوثيا، أالجماعية 

و تمؾ التي أوأصبحت ليا نتائجيا وتداعياتيا القيمة وذات المغزى بالنسبة لمقارىء، 
 .  (ٚٙ،صٕ٘ٔٓ)عبد المجيد،عمـ الديف، يتوقع حدوثيا مستقبال

ف إعمى وجود حدث جدير بأف يقدـ لمقراء، ف اولما كاف الخبر الصحفي قائمً 
ذلؾ يرتبط بعممية الحكي التي يقوـ بيا سارد ما سواء أكاف المصدر الذي ينقؿ 

و الصحفي الذي يعمؿ عمى تنظيـ عناصر الخبر وتحريرىا بشكؿ أالمعمومات، 



 0202مايو  – والستون الثالث العدد              السنة السابعة واألربعون   –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty-seventh year - Vol. 63 May 2021 088 

فاألحداث "اليمكف  مناسب وفؽ بناء فني معيف بالشكؿ الذي يمكنو مف جذب القارىء،
أشكاؿ سردية إال إذا تـ تمثيميا أي جعميا منقولة ومروية مف قبؿ  إلىتتحوؿ  أف

يكوف  خرى أف الحدث الأأي بعبارة  (ٖٕ،صٕ٘ٔٓ،)آدـفي جريدة.."… صحفي 
و وسيمة إعالمية أخرى.وفي أا حتى يتـ سرده مف قبؿ الصحفي ونشره في جريدة خبرً 

الثة التي تتكوف مف الفعؿ والفاعؿ الوقت نفسو يقدـ الحدث كامال بتوافر عناصره الث
 والمعنى في نص مترابط.

 ف الخبر ىو المروي/المسرود الذي يقدمو الصحفي لممتمقي،إف ،وبيذا الشكؿ
براىيـ ىو "كّؿ ما يصدر عف الراوي، وينتظـ لتشكيؿ مجموع إوالمروي كما يعرفو عبد اهلل 

 ،ٜٜٜٔ،براىيـإ)"مف األحداث تقترف بأشخاص، ويؤطرىا فضاء مف زماف ومكاف
عتباره عممية تنظيـ وتأليؼ لسمسمة اف "المبنى الذي يقـو عميو النص بإ. لذلؾ ف(ٕٔص

ا وبنية وغاية( ال يمكف أف يتأسس كذلؾ مف العناصر داخؿ عالـ مغمؽ)عالـ يمتمؾ تنظيمً 
 . (ٖٛ،صٖٕٓٓ،  بنكراد)رتباطو بالحدث"اال في حدود إ

كس مف الحدث الروائي ينشأ ويتبمور ف الحدث في الخبر الصحفي عمى العإ 
نما الصورة التي ا  و  ،ف الخبر ليس الحدث بحد ذاتوإخارج النص وليس داخمو، أي 

و الصحفي عف الحدث مبينا العناصر الذي تشكؿ بنيتو األساسية مف أينقميا المصدر 
 أشخاص وزماف ومكاف، والصحفي ىنا يقـو بدور الناقؿ لمحدث وليس الصانع لو. 

و ما يعرؼ في السرد أيمكف مالحظتو في ىذا اإلطار أف ذروة الحدث ومما 
ماـ أىـ ما في الخبر أاألدبي بالحبكة تأتي في مقدمة النص الخبري لتضع القاريء 

ا في جسـ و أىميا، لتأتي التفاصيؿ تباعً أمف دالالت، مبينة العناصر األساسية 
ة اإلخبارية التي تتخذ أسموب ف كاف ىذا األمر يختمؼ في التقرير والقصا  الخبر، و 

ال أف العنواف والمدخؿ )المقدمة( كعتبة نصية يبقياف إو السردي أالتتابع الزمني 
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 يؤشراف لمنقطة المركزية التي تتضمف بؤرة النص. 

ف إف ،وحتى يمكف تقديـ الحدث بالشكؿ المناسب لمنشر في الوسيمة اإلعالمية
المشكمة لو في إطار يتناسب الصحفي/المحرر يعمؿ عمى تنظيـ العناصر 

 والشكؿ/القالب الفني الذي يستخدـ في كتابة النصوص اإلخبارية. 

ف عناصر السرد تبقى ىي نفسيا في إال إو القوالب أورغـ تعدد ىذه األشكاؿ 
 . *النصوص اإلخبارية المختمفة

عبد  ،ابو زيد)ويمكف تحديد ثالثة أشكاؿ يتـ سرد األخبار وفقيا ىي
 :(ٕٔٔص ،ٕٓٓٓالمجيد،

الخبر القائـ عمى سرد األحداث: وىو الخبر الذي يقـو عمى سرد وقائع الحدث  -ٔ
 وتتبع تفاصيمو بحيث يقدـ صورة متكاممة لمحدث كما وقع بالفعؿ. 

الخبر القائـ عمى سرد التصريحات: وىو الخبر الذي يقوـ عمى أساس سرد  -ٕ
ف و مأتصريحات حصؿ عمييا المندوب الصحفي مف مصدر مسؤوؿ 

الشخصية التي يدور حوليا الخبر بحيث تشكؿ أقواؿ ىذا المصدر مادة الخبر 
 ومصدر أىميتو.

الخبر القائـ عمى سرد المعمومات: وىو الخبر الذي يقـو عمى سرد البيانات   -ٖ
ومثؿ ىذا الخبر ال يركز  والمعمومات والحقائؽ التي تدور حوؿ موضوع معيف،

نما ييتـ فقط بالمعمومات والبيانات.عمى األحداث والوقائع والتصريحات و   ا 

ستثمر الخبر شكؿ القصة "ووصفيا وطرؽ صياغتيا ليجد ا ،وفي ىذا الجانب
مثؿ القصة الخبرية والقالب  (ٖٖص ،ٕٕٔٓحمد،أ)حد ما". إلىا تشابييا لو فنونً 

 السردي،وقالب التتابع الزمني وغيرىا مف األساليب. 
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 :تبئير السرد الصحفي -المبحث الثاني

عمى  ئياختمفت األشكاؿ التي يتـ روي الحدث عبرىا غير أنيا ترتكز في بناا
" وىي فقرة توضح فكرة   Focucgraphفقرة جوىرية، تسمى أحيانا الفقرة المركزية" 

ا ما يقدـ ىذه المعمومات ويأخذ دور ستيالؿ التمخيصي غالبً فحوى الخبر واال–الخبر 
 .(ٜٕٓص ،ٕٙٓٓ،رايس)الفقرة الجوىرية"

و المركزية في كونيا تبرز األسباب الجوىرية أوال تكمف أىمية الفقرة الجوىرية 
كونيا تعمؿ عمى تأطير الخبر بالشكؿ الذي يتالءـ  أيًضانما ا  وراء نشر الخبر فقط، و 

الحدث. ويتماثؿ ىذا مع الرؤية السردية التي  إلىمع الزاوية التي ينظر عبرىا المحرر 
دراؾ الحدث مف جانب السارد، فيما يشير إلكيفية التي يتـ بيا يعرفيا تودوروؼ بأنيا "ا

أف الرؤية السردية ىي آلية مف آليات التحكـ فيما يراد اإلعالـ بو مف  إلىجينيت 
و عدـ أختيار وجية نظر بعينيا امعمومات، وتوظؼ ىذه اآللية عبر 

 . (ٔ٘ص ،ٕٕٔٓ،اليامي)ختيارىا"ا

ليا النص في الحقيقة تمثؿ وجية نظر مما يعني أف المعمومات التي يتناو 
المصدر الذي يمثؿ االسارد في الحدث الذي يتناولو النص الصحفي، ويتـ تأطير ىذه 

 المعمومات بشكؿ مف األشكاؿ بما يتوافؽ مع توجيات الوسيمة التي تنشر المعمومة.

وتتضح أىمية ذلؾ بالنسبة لوسائؿ اإلعالـ "بكونيا تمارس أحد أكبر تأثيراتيا 
، Major)مف التغطية اإلعالمية" ميم اا عف طريؽ التأطير الذي يعد جزءً 

2014،p9)عالمي ال تنطوي في ّحد ، ذلؾ أف األحداث وفؽ نظرية تحميؿ اإلطار اإل
نما "تكسب مغزاىا عبر وضعيا في إطار )  (Frameذاتيا عمى معنى معيف، وا 

ؿ التركيز عمى بعض جوانب تساؽ مف خالا مف االيحددىا وينظميا ويضفي عمييا قدرً 
ىماؿ جوانب أخرى"  .  (ٖٛٗص ،ٕٓٔٓالسيد، مكاوي،)الموضوع وا 
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ف عممية التأطير تقابؿ عممية التبئير في السرد والتي جاءت إ :ويمكننا القوؿ
ا في التحميؿ السردي قبؿ أف يضع بديال عف مصطمح وجية النظر الذي كاف مستخدمً 

 خطاب الحكاية.  جيرار جينيت كتابو

نكميزي ف جينيت قدـ مصطمح )التبئير( بديال عف المصطمح اإلأنالحظ و 
وعرفو بأنو "تحديد زاوية  ا مف  تمييزه بيف مف يرى؟ ومف يتكمـ؟.نطالقً ا)وجية النظر( 

ما أف يكوف شخصية مف شخصيات إالرؤية ضمف مصدر محدد، وىذا المصدر 
وحدد . (ٕٛٓ،صٕٔٔٓفاجي،الخ)و راويا مفترضا ال عالقة لو باألحداث"أالرواية 

 أنواع لمتبئير:  ةثالث

تبئير في درجة الصفر/غير مبأر حيف يكوف السارد عالما بكؿ شيء ال تعرؼ  :األوؿ
 ال ما يجود بو عمييا. إالشخصية 

الشخصيات مما ال  تبئير خارجي تكوف فيو البؤرة في نقطة مستقمة عف كؿالثاني: 
قؿ مف أمشاعرىا وأفكارىا،السارد  و تحميؿأشخصية  ةيأيسمح بنقؿ أفكار 

 الشخصية. 
 الثالث: التبئير الداخمي تكوف الشخصية فيو مصدر معرفة السارد وىو أنواع

 :(ٕ٘٘ص )مصطفى،،

 تبئير داخمي قار حيف يكوف مرور المعمومات مف منظور شخصية واحدة. -أ 
 تبئير داخمي متغير تتبادؿ شخصيتاف دور نقؿ المعمومات. -ب
 داخمي متنوع يقدـ الحدث مف منظور شخصيات متعددة. تبئير -ج

و أحداث يتـ وصفيا والتبئير في الخبر يكوف عبر تمثؿ "وجية نظر مف األ
ا ما يكوف ذلؾ عبر المصدر الذي وغالبً  (Fulton,2005,p238)عرضيا لمجميور"

يتناوؿ الموضوع مف زاوية محددة تمثؿ رؤيتو لمحدث. وفي حاؿ وجود أكثر مف 
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ذا ماعمؿ عمى نقؿ الحدث مف وجيات نظر مختمفة إا يصبح التبئير متعددً  مصدر
 عبر أشخاص مختمفيف.

عالمي لمخبر المنشور بما وترتبط كتابة الفقرة المركزية  بعممية التأطير اإل
 إلى أيًضافاألطر اإلعالمية بشكؿ عاـ تشير  ،يتناسب وسياسة المؤسسة اإلعالمية
طريقيا القضايا واألحداث في وسائؿ  "الطرؽ التي تنظـ وتقدـ عف

 (Dimitrova,stronback,2005,p400).اإلعالـ"

 :(ٖٖ،صٕٔٔٓ)البشر،وىناؾ نوعاف لتأطير/تبئير الخبر ىما

 Episodic Framingالصياغة العرضية )وقت وقوع الحدث(   -ٔ

 Thematic Framingالصياغة الموضوعية -2

ا بو، اؽ موضوعي مرتبطً ي سيأا مف وؿ عمى الحدث مجردً ويرتكز النوع األ
ا و قضية رئيسة يكوف الحدث شاىدً أما النوع الثاني فيعمؿ عمى ربط الحدث بموضوع أ

و اليوميات وىو ما أا ما يرتبط الحدث اإلخباري بما يعرؼ الحوليات وكثيرً  عمييا.
يجعمو يختمؼ عف السرد التاريخي حسب بوؿ ريكور. ويمكف أف نالحظ ىذه اليوميات 

ر التي تتناوؿ األحداث اليومية في عمؿ المؤسسات الحكومية والشخصيات في األخبا
السياسية السيما تمؾ الصادرة عمى شكؿ بيانات إخبارية مف المكاتب اإلعالمية 
الرسمية. ذلؾ أف مثؿ ىذه األحداث واألخبار تفترض أف ذاتا مف النوع الذي يمكف أف 

ليو )ىيغؿ( إحسب ما يذىب  موجودةيقّدـ الدافع لتسجيؿ انشطتيا ينبغي أف تكوف 
 الذي يصّر عمى أف الذات المناسبة لمثؿ ذلؾ السجؿ ىي

ف المصادر الرسمية بالنسبة لمصحفي تعّد إف ،مف ىذا (ٓ٘،صٕٚٔٓ)وايت،الدولة.
مف أىـ المصادر التي يمكف الحصوؿ عمى األخبار والمعمومات منيا " وكمما كاف 
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 .  (ٕ٘ٔ،صٕٓٔٓ)سكدسف،ف ذلؾ أقضؿ"المصدر في أعمى التسمسؿ اليرمي كا

ا أبعد مف لحظة ا زمني  متدادً اوفي السرد اإلخباري يمكف أف يشكؿ الحدث 
ا عند تناوؿ أحداث أخرى الحقة سواء عبر ستعادتو الحقً اوقوعو، وىو بيذا الشكؿ تتـ 

ليكوف الحدث  ،و عبر مواد الرأي التي تنشر عبر وسائؿ اإلعالـأنصوص إخبارية 
 طابية. لحظة خ

والمحظة الخطابية ىي واقعة حقيقية تصير عبر وسائؿ اإلعالـ وفييا حدث 
وتبقى آثارىا عمى المدى البعيد في  ،نتاج إعالمي غزيرإالحدث(  وينجـ عنيما )الواقعة،

. ويرتبط ىذا بالنوع الثاني مف أنواع (ٕٔص ،ٕٓٔٓ)موراف،االخطابات التي تنتج الحقً 
 ا عمييا.و قضية رئيسة يعّد الحدث شاىدً أيتـ ربطو بموضوع  تأطير/صياغة الخبر الذي

ا بالسيرورة التاريخية ا مؤثرً يرتبط بكونو حدثً لحظة خطابية  إلىوتحوؿ الحدث  
 ،ٕٔٓٓسبتمبر  ٔٔلمحياة في المجتمع وربما لتأثيره عمى مسار مجتمعات عدة، مثؿ 

)سقوط  ٕٗٔٓ حزيراف ٜبغداد،  إلى)دخوؿ الجيش األمريكي  ٖٕٓٓنيساف  ٜ
)صدور فتوى الجياد الكفائي(، وىي تواريخ  ٕٗٔٓحزيراف  ٖٔالموصؿ بيد داعش(، 

ستحضارىا في النصوص اإلعالمية المنتجة في السنوات الالحقة لمحدث بشكؿ ايتـ 
 مستمر وذلؾ ألثرىا في سيرورة األحداث الالحقة.

يجعؿ مثؿ ىذا  وغالبا ما يكوف السرد في ىذا الجانب عمى لساف الصحفي الذي
 دراجو بيف الفقرات التي يتكوف منيا النص اإلخباري.إا يتـ و توضيحً أالربط خمفية لمخبر 

معنى  إلىورغـ أف النص اإلخباري يعد مف النصوص المغمقة والتي تنتيي 
نياية معموماتية  إلىواحد ومحدد، كما يذىب محمد عبد الحميد، كونيا تقود المتمقي 

ننا حتى نربط الحدث الذي ينقمو النص إال إ (ٕٖٓص ،ٜٜٚٔ،)عبد الحميدنمطية.
بالسياقات التي تحيط بو كخطاب مرتبط بمجمؿ األحداث في زماف ومكاف 
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عالمي محدديف بما في ذلؾ توقيت النشر، عمينا أف نربطو بمجمؿ الخطاب اإل
المتمثؿ بالنصوص الصحفية األخرى بمختمؼ أجناسيا. وبذلؾ يمكف قراءة النص 

" التي عمى المتمقي signsخباري عمى أنو "نص مكوف مف مجموعة إشارات ورموز اإل
 (ٕٚٔ،)فكري،ا عمى تفسيرىا وبنائيا.أف يكوف قادرً 

 ،ا مف منظومة خطاب إعالميف النص الصحفي يكوف جزءً إف ،وبيذا الشكؿ
عالقتو بالنصوص/األحداث األخرى المنشورة في ذات  إلىستناد ويمكف قراءتو باال

ذا كاف النص المنشور ال إياؽ الزماني والمكاني الذي تـ تداوؿ الخبر فيو.السيما الس
 أيًضافيحاوؿ  ،(whatيقؼ في تناولو الحدث عند اإلجابة عف التساؤؿ )ماذا ؟

سئمة الستة ؟( كونيما جزء مف األhow؟(، و)كيؼ whyاإلجابة عف التساؤليف )لماذا 
عنيا. والصحفي بذلؾ يتوسع في البحث عف  التي يعمؿ النص اإلخباري عمى اإلجابة

تفسير ما عف أسباب وقوع الحدث وكيفية حدوثو  إلىالجوانب المتعمقة بالحدث ليصؿ 
 بتناوؿ الجوانب المحيطة بو وعدـ االكتفاء بنقؿ الواقعة فقط.

براز العالقات المتضمنة في  وتقـو صياغة الخبر عمى "توضيح أبعاد الحدث وا 
 لربط بيف عناصرىا والتعبير عف ىذه العناصر بدقة ووضوح"القصة الخبرية وا

نيا تقدـ صورة واضحة لممتمقي ليتمكف مف فؾ إف ،. وبذلؾ(٘ٔٔ،صٕ٘ٔٓ)عبدالعزيز،
رموز النص والعالقات التي تربط بينو وبيف األحداث األخرى التي تجري في السياؽ 

 نفسو. 

  :السارد في النص اإلخباري -المبحث الثالث

لتحرير الصحفي عمى أساس أسناد كؿ معمومة ترد في النص يستند ا
ا ما  تأتي اإلجابة عف التساؤؿ )َمْف؟( في مقدمة النص مصدر. وغالبً  إلىاإلخباري 
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نيا إي أ، (*)الخبري لتعمـ القارىء بالشخص الذي يسرد المعمومات التي يتناوليا
 (ٕ٘ٗص،)بشير،"و أدلى بتصريح.أصانع الخبر وىو "شخص نفذ عماًل  إلىتشير 

شخاص و األأالشخصية التي يتناوليا السارد في سرده لمخبر، إلىكما تشير 
 المشاركوف في الحدث.

يكوف منتج النص ىو الذي صاغ  فقد "ال ،ا ماا شيئً ويبدو ىذا األمر معقدً 
نو أيكوف، ىو مف يعمف لنا النص  و الأ وقد يكوف، كمماتو مع بعضيا)المؤلؼ(،

وىنا عمينا تحديد مف ىو السارد في النص اإلخباري،  (ٖٛص )فيركموؼ،،القائؿ".
 و.والدور الذي يقوـ ب

 :السارد/المسرود له في النص الصحفي

نما  ال تقؼ حدود النصوص اإلخبارية عند الخبر المكتوب/المنشور فقط، وا 
ا يتصؿ بما ىو أبعد مف النص، فينالؾ شخص ما يرسؿ خطابً  أيًضاتتضمف 
ومات لشخص آخر بقصد التأثير بو، وىذا جوىر الخطاب كما يحدد قصة/معم
المتمقي،  إلىرساؿ المعمومات إوتمثؿ عممية السرد الطريقة التي يتـ فييا ،بنفنيست
بالشكؿ والطريقة  أيًضاف النص ال يتحدد بما يحتوي مف معمومات فقط، بؿ إوىنا ف

 المتمقي. إلىالتي يقدـ بيا 

ستعانة بشخصية تخييمية تتولى عممية القص تعرؼ اال إلىويمجأ الروائي 
والسارد ىو الواسطة بيف العالـ  .لقصة/رواية بال ساردفال وجود  ،Narrator*بالسارد 

ليو إقعي،فيو العوف السردي الذي يعيد الممثؿ والقارىء،وبيف القارىء والمؤلؼ الوا
 . (ٜ٘ٔص،)القاضي،المؤلؼ الواقعي بسرد الحكاية

يس الوظيفة الوحيدة التي يمكف أف يضطمع بيا السارد، رغـ أنيا ولكف السرد ل
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أف خطاب السارد )الروائي وغير الروائي(  إلىميمتو األساسية، فيشير جينيت 
جانب السرد. ويوزع ىذه الوظائؼ "كما يوزع جاكوبسف  إلىيضطمع بوظائؼ أخرى 

القصة، )ي يحددىا بػوظائؼ المغة" حسب مختمؼ مظاىر الحكاية )بمعناىا الواسع( الت
جينيت، )والنص السردي، والوضع السردي، وتوجو السارد نحو نفسو، واأليديولوجيا(

 . (ٕٗٙص

 وتتحدد وظائؼ السرد حسب جينيت باآلتي:

فإذا تخمى عف ىذه  ،الوظيفة السردية: التي اليمكف لمسارد أف يحيد عنيا -ٔ
 فقد تخمى عف وجوده أصال.،الوظيفة

نما يعمد إحيث الوظيفة التنظيمية:  -ٕ  إلىف السارد ال يكتفي بنقؿ األحداث، وا 
تنظيميا، ورصد عالقاتيا والبحث عف بعض مبرراتيا وعالتيا، فيو موكؿ 

 ا.بتنظيـ النص داخمي  
عقد تواصؿ مع  إلىالوظيفة التواصمية: ويسعى السارد في ىذه الوظيفة  -ٖ

 المسرود لو.
الوظيفة حيف يمتفت السارد  ستشيادية /التصريحية: وتتجسد ىذهالوظيفة اال -ٗ

ذاتو، فيكشؼ طبيعة العالقة التي تجمعو مع القصة، فقد تكوف عاطفية  إلى
 أو ثقافية أخالقية، أو قد ينحصر دوره في تبميغ ما شاىده. 

الوظيفة األيديولوجية: وغالبا ما تعمف بصورة ضمنية، تفيـ مف األحداث  -٘
 وطريقة عرضيا، فتكشؼ عف بعض مواقؼ السارد.

ا لدى السارد ويمكننا أف نجد الوظيفة الرابعة لمسارد حسب جينيت متمثمة كثيرً 
 في النص اإلخباري،حيث يتخذ صفة الشاىد الذي عميو أف ينقؿ الحدث بأمانة.

وال يغفؿ جينيت أمكانية تدخؿ األيديولوجيا في عممية السرد فيضعيا كوظيفة 
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  (ٕٙٙص،)جينيت،وظيفة لمسارد. الكاتب أكثر مما ىي إلىنو ينسبيا إال إخامسة، 

ذا كاف السارد الروائي ىو شخصية تخييمية، ف ف الصحفي يستعيف بشخصية إوا 
حقيقية تتولى عممية السرد ىي المصدر، وىو الشخص الذي يستقي منو الصحفي 
المعمومات وينقميا عمى لسانو، فاألخبار كما يقوؿ العالـ السياسي ليوف سيجاؿ"ليست ىي 

 .(٘ٗٔص،)سكدسف،كف ما يقوؿ أحدىـ أنيا حدثت أو ستحدث"ما يحدث، ول

ويمكف تعريؼ المصادر بأنيـ "األشخاص الذيف يتابعيـ الصحفي أو يجري 
ولئؾ الذيف يظيروف عمى شاشات التمفزيوف أو مف يتـ أمقابالت معيـ، بما فييـ 

ما، أو أقتباس أقواليـ، أو أولئؾ الذيف يمّدوف الصحفي بمعمومات خمفية في موضوع 
يقدموف مقترحات لمتغطية اإلعالمية وتقدـ المصادر تمؾ المعمومات بوصفيـ أعضاء 
في جماعة سياسية أو ممثميف عف جماعات معينة منظمة وغير 

    (ٜٙٔ،صٕٓٔٓ)نصر،منظمة".

ا لكؿ واقعة وفي العمؿ الصحفي تقوؿ القاعدة عمى الصحفي أف يعطي مصدرً 
ى المساحة األساسية داخؿ الخبر لمصدر المعمومة ميمة في الشكؿ الخبري، لذلؾ تعط

"فإنتاج الفكرة داخؿ ىذه النوعية مف النصوص ال يأتي عف طريؽ المندوب الصحفي 
المكمؼ بجمع األخبار مف مصادرىا المختمفة، بؿ تكوف المصادر الخبرية في ىذه 

 (ٜٙٔص ،ٕٓٓٓ )خميؿ، الحالة ىي المصدر والموجو لألفكار التي تظير في النص"

 فتكوف العالقة بيف الصحفي والمصدر/السارد والمتمقي كاآلتي:

 المتمقي/القارىء  الصحفي      المصدر 

 قراءة المعمومة()نقؿ المعمومة( ))سرد المعمومة(   

فما يروى داخؿ النص اإلخباري ليس لمصحفي مف دور فيو إال عممية النقؿ 
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 القارىء. إلىعف المصدر 

الصحفي/المحرر فعال مف النص اإلخباري عند  ولكف ىؿ يختفي صوت
 القياـ بعممية النقؿ ؟ بالشكؿ الذي تكوف فيو العممية االتصالية:

 مصدر ػػػػػػػػ معمومة ػػػػػ متمقي  

ننا عندما نقؼ إي أىنا يأخذ الصحفي دور الوسيمة الناقمة لممعمومة ال غير. 
ؿ تاـ بطريقة تشابو ما ذىب أماـ النص اإلخباري نتجاىؿ دور الصحفي/المحرر بشك

ستبعاده بشكؿ كامؿ عف اا ليو بارت حيف أعمف موت المؤلؼ في النص األدبي مقررً إ
وىذا يجعمنا أماـ إشكالية أخرى تتعمؽ في المتمقي أو ما يعرؼ  ؛أية صمة بالنص

ىو شخصية تقابؿ السارد ومف و  The narrate *بالمصطمح السردي "المسرود لو"
"ال وجود لسارد بال مسرود لو وال العكس  ؛داخؿ النص ألنو الضروري وجودىا

ـ أا، يروي وقائع حقيقية ـ مكتوبً أا كاف فالسرد بأسره شفوي   ،(ٕٗ،صٕٛٔٓ)جبارة،"
ـ يروي سمسمة بسيطة مف األفعاؿ في وقت أكاف يحكي قصة أسطورية، و"سواء أ

مرويا عميو  -أيًضاقؿ ألفي ا–ا، بؿ يفترض ا معينً محدد، اليفترض فقط في األقؿ راويً 
 .(ٔ٘،صٜٜٜٔ)برنس،معينا"

ويمكف أف نالحظ ذلؾ بشكؿ صريح في صياغة النص اإلخباري حيف يشير 
و في أكونو مسرود لو بشكؿ صريح بعبارات مثؿ" وقاؿ لػ المونيتور"،  إلىالصحفي 

نو يضع المصدر بصفة السارد والصحفي ممثال عف المؤسسة إتصريح لػ"نقاش"، ف
 لمسرود لو.بصفة ا

وعممية السرد في األخبار في الواقع تكوف موجية لمصحفي نفسو،وىو مف  
ف عممية السرد في النص إي أالقارىء عبر النص المنشور  إلىيقوـ بإعادة السرد 

 اإلخباري ستكوف:
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 مصدر )سارد(       صحفي                    

 صحفي )مسرود لو(    مصدر     

 قارىء )متمقي(   صحفي )كاتب(    

 
ولى تصالية، األويظير الصحفي وفؽ ىذا المخطط، مرتيف في العممية اال

تصاؿ بالمصدر لتمقي المعمومة، والمرة األخرى عندما يقـو بإيصاؿ وىو يقوـ باال
المعمومة لمقارىء. وىو بيذا الشكؿ يقـو بالدور المرسوـ لو في العممية الصحفية بكونو 

نو يأخذ دور إيمتمؾ المعمومة والجميور. في الوقت نفسو فحمقة الوصؿ بيف مف 
ولى مف المسرود لو داخؿ النص المكتوب. مع مالحظة أف الصحفي في المرحمة األ

تصالية لتمقي الخبر ليس بالضرورة أف يكوف ىو نفسو بالمرحمة الثانية التي العممية اال
ر الذي يقوـ بصياغة الخبر يقـو بيا بإيصاؿ الخبر لممتمقي إذ ىنا يظير دور المحر 

 وفؽ ما يتوافؽ مع سياسة المؤسسة اإلعالمية. 

تصاؿ بالمصدر األساس لسرد ولى تشكؿ عممية االوفي المرحمة األ
ف طريقة المراسؿ في جمع المعمومات عف حكاية إذ إ ؛المعمومات بعد إعادة كتابتيا

ومفيومو لممشكمة  حدثت أو خبر معيف قد تؤثر في المصدر الذي أمده بالمعمومات
نيا قطع تؤثر في مضموف حكاية الخبر عند إكما  المطروحة لمبحث،

. وىذا ما يستوجب عمى الصحفي أف يضع أمامو (ٓٔ،صٜٜٛٔ)سترنز،كتابتيا
بضعة حقائؽ وىو يؤدي دور الكاتب عند جمع المعمومات أو صياغتيا لغرض النشر 
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 :(ٕٕ)سترنز،صومف ىذه الحقائؽ

 .تختمؼ مف شخص آلخر رؤية الحدث الواحد -ٔ
ختالؼ االشخص الواحد ممكف أف يروي الحدث الواحد نفسو بطريقة مختمفة ب -ٕ

 جميوره.
ا ما تحّدد الطريقة التي تتـ بيا أف طبيعة تسمسؿ عممية جمع األخبار غالبً  -ٖ

 صياغة"الحقائؽ".

ألف المصدر/السارد ىنا ىو مف يوجو عممية  ؛ويعد ىذا األمر مف األىمية
عمى نقؿ ما  اكوف الصحفي مجبرً  ،الكاتب/الصحفي كما في السرد األدبي السرد وليس

 .تحدث بو المصدر بأمانة

وتبرز في عممية تحرير التصريحات والكالـ المنقوؿ عف المصادر أربع صيغ 
 ةربعتحرير المادة الخبرية. والصيغ األقتباس تنتظـ وفؽ الشكؿ الذي يتـ بو لال
 :(ٜٓٔ)فاركموؼ،،صىي

ويفترض أنو ينقؿ الكممات التي  قتباس بالحرؼ،ي االأس المباشر: قتبااال  - أ
استخدمت فعال بيف مزدوجيف، ضمف عبارة تستحضر المقتبس )مثاؿ ذلؾ، 

 ا"(قالت:"سيصؿ قريبً 
االقتباس بغير الحرؼ:تمخيص، ويتـ نقؿ مضموف ما قيؿ أو كتب،وليس   - ب

تستحضر  الكممات التي استخدمت فعال، مف دوف مزدوجيف وضمف عبارة
 ذلؾ المكاف عند ذلؾ( إلىنو سيصؿ أالمقتبس.)مثاؿ ذلؾ: قالت 

قتباس بغير قتباس بالحرؼ واالقتباس الحر بغير الحرؼ: وىو وسط بيف االاال -ج
الحرؼ، يممؾ بعض التغيرات في أزمنة األفعاؿ والتعابير اإلشارية الموجودة 

التي تستحضر  عادة في االقتباس بغير الحرؼ، لكف تغيب عنو العبارة
ذلؾ المكاف  إلىيكوف قد وصؿ  االقتباس)مثاؿ ذلؾ:حدقت ماري مف النافذة.
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 بتسمت لنفسيا(اعند ذلؾ، 
قتباس انقؿ سردي  لفعؿ كالمي:ُيخبر عف نوع الفعؿ الكالمي مف دوف  - د

 مضمونو مثؿ )توقع أمرا(

لذي ف المعيار اإف ،قتباسات عف المصادروميما كاف الشكؿ الذي يتخذه سرد اال
يميز بينيا ىو مقدار الدقة في نقؿ الكالـ. وتتمثؿ الدرجة القصوى مف ىذا في 

 الخطاب المباشر.

ختالؼ بيف السارد المتخيؿ في النصوص األدبية والسارد والتقؼ حدود اال   
السارد في  أيًضانما إ الحقيقي في النصوص الصحفية عند التحكـ بمسار السرد،

ا يمثؿ جية أو أف يكوف مصدرً  ا، بؿ يمكف ا معينً خصً النص الصحفي قد ال يكوف ش
مؤسسة عامة مثؿ البيانات الصحفية، أو وكاالت األنباء، أو مؤسسات إعالمية أخرى 

ذاعة والتمفزيوف، وعندىا ينسب يمكف نقؿ األحداث عنيا مثؿ الصحؼ ومحطات اإل
صحيفة ، وقالت ال….الفعؿ السردي ليا كما في القوؿ )وذكر بياف صادر عف 

، ونقمت وكالة أنباء)ص(...( وىنا يتخذ المصدر/السارد شكؿ المؤسسة ….)س(
 ا ما. وليس شخصً 

وىو مف يعّبر النص  ،التمييز بيف "مؤسس" النص إلىويشير فاركموؼ    
عف موقفو، و"المؤلؼ" وىو الذي يعمؿ عمى صياغة الكممات، و"المنظـ" الذي ينتج 

سـ جية اا أف "المنظـ" قد يكوف ناطقا برؽ، مبينً يضع الحروؼ عمى الو  أواألصوات 
و قد يكوف الصحفي مؤلؼ التقرير اإلخباري لكف مؤسسو ىو أحد أما، 

 .(ٔٗص،)فاركموؼ،السياسييف

نتاج النص اإلخباري تبدأ مف إتصالية المتعمقة بف العممية االإف ،وعندىا
در عمى تزويد المتمقي.حيث يعمؿ المص إلىالصحفي ثـ مف الصحفي  إلىالمصدر 

الصحفي بالمعمومات التي يريدىا عف الحدث،قبؿ أف يقوـ الصحفي بإعادة صياغتيا 
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 المتمقي. إلىوتقديميا 

كما يمكف أف يتولى الصحفي عممية السرد بنفسو، وحينيا يعمؿ السارد عمى 
 نقؿ الحدث بشكؿ تصويري مثؿ الخبر اآلتي:

سناف حد، في مستشفى األاأل )المستقمة(/عمي الكعبي/.. توقؼ العمؿ، اليوـ
ضراب الكوادر الطبية العاممة إبسبب  ،التخصصي في حي الحسيف  بمحافظة ميساف

ضرابيا عف العمؿ في المركزافيو.وأعمنت الكوادر الطبية   بسبب ما  ؛عتصاميا وا 
وطالب المضربوف بتغيير المدير متيميف أياه  .”دارة المستشفىإسوء ”وصفتو بػ

 ”.  الكوادر الطبية داخؿ المستشفىالتجاوز عمى ”بػ

نو "غير مشارؾ في القصة إي أتخذ دور السارد مف الخارج، افالصحفي ىنا 
. (٘ٛ،صٕٓٔٓ)بوعزة، التي يحكي،وىو ما يسميو جينيت بالسارد خارج الحكي"
المتمقي دوف أف يكوف  إلىويقتصر دور الصحفي/السارد ىنا عمى نقؿ ما يجري فقط 

 منو. اجزءً 

ا ّؿ شكؿ مف األشكاؿ يجب أف يكوف السارد في الخبر الصحفي واضحً وبك   
مصدرىا. ويكوف األسناد إجابة عمى السؤاؿ "مف  إلىلدى المتمقي،عبر أسناد المعمومة 

ذا كانت بيانات إف تحديد مصدر المعمومات المذكورة، السيما إيقوؿ ذلؾ؟"  حيث 
ء الفرصة ليقرر أف كاف يصدؽ ما مثيرة لمجدؿ أو معمومات مثيرة لمشؾ يمنح القارى

فيما يمكف لمصحفي سرد الوقائع التي شاىدىا بنفسو بدوف  ـ الأمذكور 
 . (ٕٚ،صٕٙٓٓ)بوتر،عزوىا

مف ىذا يمكف أف نرى أف مسألة تحديد السارد داخؿ النص الصحفي يتعمؽ 
ع ف المتمقي يعرؼ أف ما يرد في األخبار ىو وقائإذ إ ؛بتمقي النص وتحديد مصداقيتو

 موضوعة مف الصحفي/الكاتب. أوحقيقية وليس تخييمية 
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 ويمكف أف نحدد أشكاؿ السارد في الخبر الصحفي بالشكؿ اآلتي:

سارد خارجي ينقؿ الحدث كما ىو دوف أف تكوف لو عالقة مباشرة بو.  -
و"القاعدة العامة في تقارير األخبار ىي أف يكوف المراسؿ "راويا" يشاىد 

 (ٔٔ،صٜٕٓٓ)عبد اهلل،الرجوب،ا منو"الحدث ولكنو ليس جزءً 

سارد داخؿ الحدث ينقمو بشكؿ وصفي ويتحدث عف أشخاص آخريف. حيث  -
 لمفاعميف بضمير الغائب )ىو(،)ىـ( اإلشارةتتـ 

وىنا يتـ  سارد داخؿ الحدث ويتحدث عف نفسو كونو فاعؿ قائـ بالحدث. -
 السرد باستخداـ ضمير المتكمـ )أنا(

كثر مف سارد في النص الواحد، السيما في التقارير كما يمكف أف يكوف ىناؾ أ
صوت الصحفي نفسو،  إلىضافة إوالقصص اإلخبارية التي تتعدد فييا المصادر، 

ف يكوف ىنا أوبيذا الشكؿ يكوف السرد متعدد المستويات بتعدد السارديف، ويمكف 
يعمد . ف(*)(polyphonyصوات)ليو باختيف تحت عنواف تعدد األإمشابيا لما أشار 

عرض وجيات نظر لمحدث الواحد عبر االستعانة بمصادر متعددة  إلىالصحفي 
 يديولوجيات مختمفة.  أمف رؤى و  تنطمؽ
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 والمراجع المصادر
بحث في البنية السردية لمموروث الحكائي –(، السردية العربية ٜٜٜٔبراىيـ )إبراىيـ، عبد اهلل إ -ٔ

 .المركز الثقافي العربي العربي، بيروت،
(، فف التحرير الصحفي، القاىرة )منشورات مركز ٕٓٓٓعبد المجيد، ليمى) فاروؽ، و زيد،بأ -ٕ

 .جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح
(، عناصر القصة القصيرة وتطبيقاتيا في القصة الصحفية، ٕٕٔٓحمد )أبراىيـ شياب إ أحمد، -ٖ

 .داب الجامعة العراقيةكمية اآل إلىرسالة ماجستير مقدمة 
 الّسرد، ت.أحمد الودرني، بيروت،دار الكتاب الجديد المتحدة ،(ٕ٘ٔٓشيؿ )آدـ، جوف مي -ٗ
مقدمة لدراسة المروي عميو،ضمف كتاب نقد استجابة القاريء مف  (،ٜٜٜٔجيرالد ) برنس، -٘

 القاىرة، عمي جاسـ،رير جيف ب.تومبكنز، ت.حسف ناظـ و تح ما بعد البنيوية، إلىالشكالنية 
 .عمى لمثقافةالمجمس األ

 .دار غيناء لمنشر ردف،األ-(،أيديولوجيا اإلعالـ، عمافٕٔٔٓر، محمد بف سعود )البش -ٙ
بيروت، دراسات -ربيؿأ تقنيات الكتابة الخبرية في الصحافة المطبوعة، (،ٜٕٓٓبشير،عماد ) -ٚ

 عراقية
 ٖٛدار مجدالوي، ص ردف،األ-(، سيمولوجية الشخصيات السردية، عمافٖٕٓٓبنكراد،سعيد ) -ٛ
 تقنيات ومفاىيـ،الدار العربية لمعمـو ناشروف، –تحميؿ النص السردي،(ٕٓٔٓمحمد ) بو عزة، -ٜ

 .بيروت
مكتب  -مريكيةحافة المستقمة،وزارة الخارجية األ(،دليؿ الصٕٙٓٓديبرا بوتر) بوتر، -ٓٔ

 .واشنطف اإلعالـ الخارجي،
االتحاد  بغداد، التسارد فعؿ الخمؽ بيف السرد وتمقيو،،(ٕٛٔٓجبارة،كوثر محمد عمي ) -ٔٔ

  .دباء والكتاب في العراؽاـ لألالع
محمد المعتصـ  ت. ،ٕبحث في المنيج،ط–(، خطاب الحكاية ٜٜٚٔجينيت، جيرار ) -ٕٔ

 .عمى لمثقافةالمجمس األ القاىرة، وآخروف،
دراسة في إطار تحميؿ -(، الشخصية في النص الصحفئٕٕٓحساـ محمد اليامي ) -ٖٔ

 .ٔ٘صدار خاص،صإ السرد،مجمة كمية اآلداب، جامعة أبيا،
-المصطمح السردي في النقد العرب الحديث، عماف (،ٕٔٔٓحمد رحيـ كريـ )أالخفاجي،  -ٗٔ

 .ٕٛٓص دار الصفاء، ردف،األ
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 .دار العربي نتاج الصحفي، القاىرة،اتجاىات حديثة في اإل (،ٕٓٓٓمحمود ) خميؿ، -٘ٔ
   .ٓ٘دار الفجر، ص (، فف الخبر الصحفي،القاىرة،ٕ٘ٓٓعبد الجواد سعيد محمد) ربيع، -ٙٔ
المركز العربي ،جتماعي، ت.شحدة فارع، قطر( البحث االٕٚٔٓارانتاكوس، سوتيريوس،)س -ٚٔ

  ٗٔٔ.-ٕٔٔص ص لألبحاث ودراسة السياسات،
بوسيؼ، أ،ت.سميرة ٕط (،المراسؿ الصحفي ومصادر األخبار،ٜٜٛٔىربرت ) سترنز، -ٛٔ

 .الدار الدولية لمنشر القاىرة،
حمد رمو،دمشؽ،الييئة العامة السورية جتماع األخبار، ت.اا(،عمـ ٕٓٔٓمايكؿ ) سكدسف، -ٜٔ

 لمكتاب، 
عالـ الكتب، ،، القاىرةٖعالـ واتجاىات التأثير، ط(،نظريات اإلٕ٘ٓٓعبد الحميد، محمد ) -ٕٓ

 .ٕٕٓص
 .عالـ الكتب ،عالـ واتجاىات التأثير، القاىرةعبد الحميد، محمد، نظريات اإل -ٕٔ
، القاىرة،الدار ٕط والتمفزيوف،خبارية في الراديو المادة اإل (،ٕ٘ٔٓعبد العزيز، بركات) -ٕٕ

 .المصرية المبنانية
ا، مركز ا وتصحيحً (، المادة الصحفية كتابة وتحريرً ٜٕٓٓىشاـ، الرجوب،أياد ) عبد اهلل، -ٖٕ

  .فمسطيف عالـ، جامعة بيرزيت،تطوير اإل
، فف التحرير الصحفي لموسائؿ المطبوعة ٕ٘ٔٓمحمود  عبد المجيد، ليمى، عمـ الديف، -ٕٗ

 .ٚٙدار السحاب، ص القاىرة، ،لكترونيةواإل
 .سموب الصحفي، القاىرة، المكتب العربي لممعارؼ(،التمقي واألٕٙٔٓفكري،عثماف ) -ٕ٘
التحميؿ النصس في البحث -(، تحميؿ الخطابٜٕٓٓنورماف) فيركموؼ، -ٕٙ

   ٖٛ.(.صٜٕٓٓبيروت)المنظمة العربية لمترجمة، االجتماعي،ت.طالؿ وىبة،
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