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 : التحليلي المقال

 ٌقوم ألنه أطول مدة إلى أثره ٌمتد حٌث تأثٌرا المقاالت أكثر من التحلٌلً المقال ٌعد

 .والقضاٌا لألحداث العمٌق التحلٌل على

 من غٌرها وبٌن بٌنها فٌما الربط مع بالتفصٌل والوقائع األحداث المقال هذا وٌتناول 

 .مستقبلٌة وتوقعات أحداث واستنتاج واتجاهات آراء من ٌراه ما واستنباط الوقائع

 بٌن الترابط لمدى التحلٌلٌة المقاالت من األوفر النصٌب السٌاسً الموضوع ٌحتل و

 جانب إلى, السٌاسٌة الحٌاة وتداعٌات المختلفة الحٌاة وشئون السٌاسٌة الموضوعات

 تشرح التً والشواهد واألدلة المنطقٌة والحجج التفاصٌل من كمٌة أكبر حشد

 .المقال موضوع

 :التحليلي المقال تعريف

 

 العمٌق التحلٌل على ٌقوم حٌث تأثٌرا وأكثرها الصحفً المقال فنون أبرز هو

 بالتفصٌل الوقائع ٌتناول كما العام, الرأي تشغل التً والظواهر والقضاٌا لألحداث

 ما منها ٌستنبط ثم بعٌد أو قرٌب من تمسه التً الوقائع من غٌرها بٌن بٌنها وٌربط

 .واتجاهات آراء من ٌراه

 الوقائع شرح أو الماضً أحداث تفسٌر على فقط ٌقتصر ال التحلٌلً والمقال

 .المستقبل أحداث لٌستنتج االثنٌن بٌن ٌربط وإنما الحاضرة

 ما غالبا فهو لألحداث والمدروس العمٌق التحلٌل على ٌقوم التحلٌلً المقال وألن 

 للمقال معٌن حجم هناك ولٌس ٌومٌة صحٌفة فً ٌنشر كان ولو أسبوعٌا ٌكون

 .األحٌان بعض فً أكثر أو الجرٌدة من كاملة صفحة مساحة ٌحتل قد ولكنه التحلٌلً



 

 :التحليلي المقال وظائف

 :التالٌة الثالث الوظائف مقدمتها فً ٌبرز ولكن هامة وظائف عدة التحلٌلً للمقال 

 .ودالالتها أبعادها عن والكشف الجارٌة األحداث وتحلٌل عرض. 1

 الدولً أو المحلً العام الرأي تشغل التً والظواهر القضاٌا وطرح مناقشة. 2

 .ومتابعتها فهمها على القراء ومساعدة

 القوى نظر وجهات وطر المجتمع فً السائدة واالتجاهات السٌاسات عن التعبٌر. 3

 .الصحٌفة به تصدر الذي البلد فً واالجتماعٌة السٌاسٌة

 

 :التحليلي المقال كتابة

 قالب على_ الصحفً المقال أنواع جمٌع شأن ذلك فً شأنه_ التحلٌلً المقال ٌكتب 

 .وخاتمة وجسم مقدمة على وٌحتوي المعتدل, الهرم

 بكبر الصحفً والعمود االفتتاحً المقال من كل عن ٌتمٌز التحلٌلً المقال ولكن 

 المقال جسم فً ٌحشد بأن لكاتبه ٌسمح الذي األمر وهو الصحٌفة فً مساحته حجم

 موضوع تشرح التً والشواهد واألدلة المنطقٌة والحجج التفاصٌل من كمٌة أكبر

 .المقال


