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 :اللقاء موعد تحدٌد/ 1

 ٌتم التً بالشخصٌة االتصال إجراء فً المحرر ٌبدأ ، للحدٌث الكافً اإلعداد بعد
 طرٌق عن أو المباشرة بالمقابلة أو التلٌفونً باإلتصال إما وذلك الحدٌث معها
 .اللقاء موعد لتحدٌد وذلك ، األصدقاء بعض



 العامة العالقات قسم أو الصحافة مكتب طرٌق عن الصحفً ٌتصل األحٌان وبعض
 .بها ٌعمل التً الوزارة أو المؤسسة أو بالشركة
 فئات ثالث إلى الصحفٌة األحادٌث معهم نجري الذٌن األشخاص نقسم أن وٌمكن
 :متمٌزة

 وضع تحاول وال الصحافة إلى للحدٌث مستعدة فئه وهً: المتعاونة الفئة -1
 .الصحفً أمام عراقٌل

 ولكنها ، الصحافة مع الحدٌث تحب متوترة قلقلة فئة وهً: المترددة الفئة-2
 .الصحفٌٌن إلى التحدث تبعات من نفسه الوقت فً تخشى

 فى تثق وال الصحافة إلى الحدٌث تكره التً الفئة وهً: المتهربة الفئة-3
 .الكالم قلٌلة فئة فهً ، بحساب اال تتحدث وال الصحفٌٌن

 : الحوار إدارة/ 2
 على وٌجب ، المسبق اإلعداد على قائمة خطة على الحوار إدارة تقوم أن ٌجب

 وٌنصت المتحدث به ماٌنطق كل على انتباهه ٌركز أن الخطوة هذه فً المحرر
 حازما أٌضا ولكن المتحدث مع مهذبا ٌكون أن ٌجب الصحفً والمحرر، جٌدا إلٌه
 .الموضوع عن المتحدث الٌخرج حتى

 الحوار سٌر تحدٌد وعلى ، المناقشة على السٌطرة ٌحكم أن المحرر على وٌجب
 بأسلوب آلخر محور من ٌنتقل أن ٌستطٌع حتى ، ومودة ألفة للحدٌث ٌجعل وأن

 .وارتٌاح حرٌة بكل إلٌه ٌتحدث المتحدث ٌجعل جذاب
 :باالتً ٌنصحون الحدٌث اجراء من الصحفً ٌتمكن حتً

 مناقشته الٌرٌدون مما بدال عنه التحدث الناس ٌرٌد ما علً التركٌز -
 .العامة العالقات أو السكرتارٌة مثل المقابلة إجراء ٌعوقون الذٌن على التغلب -
 اشباع ، العدالة أو بالفخر احساسه خالل من المقابلة بإجراء الشخص إقناع -

 نشر أهمٌة علً التاكٌد ، الكثٌر معرفة ٌرٌد الجمهور وان االهتمام الً حاجته
 .الموضوع فى خبٌرا بوصفه أقواله نص

 :الحوار تسجٌل/ 3
 :الصحفً الحوار لتسجٌل طرٌقتٌن هناك

 كانت طرٌقة وهً ، المالحظات دفتر أو النوتة فً التسجٌل وهً: األولى الطرٌقة
 المتحدث أجوبة على التركٌز الصحفً على وٌجب ، لآلن تستخدم والزالت شائعة

 .االختزال وإجادة المعنى استٌعاب مع الكلمات اختصار وضرورة
 من البعض لكن شٌوعها ورغم التسجٌل أجهزة تستخدم وهً: الثانٌة الطرٌقة

 المحرر بٌن القائم النفسً الجو تدمر قد ألنها ، بها ٌرحبون ال المتحدثٌن
 .الحدٌث معها ٌجري التً ٌةوالشخص
 :التالٌة القواعد التزام على ٌحرص أن البد التسجٌل أجهزة ٌستخدم الذي والمحرر

 .بكفاءه تعمل اآللة أن من التأكد_
 .كافٌة وبطارٌات شرائط معه ٌأخذ ان_
 .التسجٌل جهاز استخدام فى الشخصٌة ٌستأذن أن_
 .الجهاز فأغلق الحوار من جزء تسجٌل عدم المتحدث طلب اذا_



 .طوٌل وقتا ٌأخذ الشرائط تفرٌغ أن هو الطرٌقه هذه فً عٌب وهناك
 
 
  
 
 


