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 الصحفي الحديث
 يستيدف قد حوار وىو ،الشخصيات من وشخصية الصحفي بين الحوار عمى يقوم

 جوانب تصوير أو معينة نظر وجية شرح أو جديدة ومعمومات اخبار عمى الحصول
 مع يجري قد الصحفي والحديث .الشخصية ىذه حياة في مسمية طريقة أو غريبة
 عدة مع يجرى قد ولكنو الصحفية االحاديث عمى الغالب الشكل وىو واحد شخص
 محرر يجريو قد الصحفي والحديث الصحفي االستفتاء في األمر ىو كما أشخاص

 محررين عدة يجريو قد ولكن أيضا الصحفية االحاديث في الغالب األمر وىو ،واحد
 بذاتو مستقل صحفي فن الصحفي والحديث الصحفي المؤتمر في الشأن ىو كما

 جزء يكون ان أو صحفي خبر عمى لمحصول أداة يكون ان من يمنع ال ىذا ولكنو
 طريق يتمعن االخبار من العظمى الغالبية عمى والحصول صحفي تحقيق من

 مقابمة اجراء بين كبير فرق ىناك ولكن االخبار مصادر مع الصحفية المقابالت
 .صحفي حديث عمى لمحصول مقابمة اجراء وبين خبر عمى لمحصول

 عن يختمف اإلسكان وزير من لإلسكان جديد قانون عن خبر عمى مثال الحصول ان
 يستيدف الخبر ان، الجديد القانون عن اإلسكان وزيرمع  صحفي حديث اجراء

 الحديث بينما الجديد؟ اإلسكان قانون ىو ما :سؤال عمى االجابة األولى بالدرجة
 لالسكان؟ جديد قانون لماذا :السؤال عمى االجابة يستيدف الصحفي
 أىدافو تحديد خالل من الحاالت بعض في يتم أن يمكن الصحفي الحديث وتعريف
 يستيدف حديث ىو و الخبري الحديث أو واالخبار المعمومات حديث فينالك ووظائفو
 أو وقائع عن جديدة بيانات أو معمومات أو اخبار عمى الحصول األولى بالدرجة
 مع صحفي حديث اجراء ذلك مثال جديدة قوانين أو برامج أو سياسات أو احداث



 وزير مع حديث أو :لموزارة الجدية التموينية السياسة توضيح و لشرح التموين وزير
 لتوضيح اإلسكان وزير مع حديث أو لمضرائب جديد قانون تفاصيل لشرح المالية
لى لالسكان جديد قانون ودالالت ابعاد  حديث أيضا ىنالك الخبري الحديث جانب وا 
 في ما شخصية نظر وجية استعراض األولى بالدرجة يستيدف حديث وىو الراي
  كىنال الراي حديث و الخبري لمحديث باإلضافة و القراء تيم معينة قضايا أو قضية

 
 يجري الذي الشخص حياة في البحث يستيدف ىو و واالمتاع التسمية حديث أيضا
 .الحديث معو

 الصحفي المحرر بين الحوار عمى يقوم:  الصحفي الحوار أو الصحفي الحديث
 أو معمومات أو أخبار عمى الحصول يستيدف وىو الشخصيات من وشخصيتو
 بعض حياة في طريفة جوانب إبراز أو معينة، نظر وجية شرح أو بيانات،

 مع إجراؤه يتم قد الصحفي والحديث. المجتمع نجوم من المشيورة الشخصيات
 االستفتاءات في الحال ىو كما أشخاص عدة مع يجرى وقد فقط، واحد شخص

 .الصحفية
 لم أنو بيد عشر التاسع القرن مطمع مع الصحفي الحديث الصحافة عرفت وقد

 أخذت ثم العشرين، القرن بداية مع إال الصحفية الفنون من كفن عام بشكل يستخدم
 تستطيع ال التي الصحفي العمل فنون من واحداً  أصبح حتى تزايد في مكانو

 .بدونو تقوم أن الصحافة
ان الحديث الصحفي ىو موعد يطمبو المحرر الصحفي لمحصول من شخصية ميمة 

 عمى بعض التصريحات او المعمومات التي تيم الرأي العام.
 بناءاما اسماء حافظ فترى انو نمط او شكل لمتغطية التحريرية تتوسل بو الصحافة 

حدى – أكثر أو – المحرر بين الحوار أو المقابمة عمى  عمى لمحصول الشخصيات وا 
استعراض وجية نظر او رأي ما في قضية او موضوع  أو جديدة ومعمومات أخبار

 ييم القراء.
 
 



 :الصحفي حديثال أنواع( 9)
 خبريال الحديث( 0) 

 وليست ذاتو، بالخبر المتعمقة المعمومات عمى والحصول يخبر  طابع عمى يقوم وىو
 المحرر قيام عند ويمزم أنواعيا، مختمف عمى والتصريحات واالتجاىات اآلراء

 من النقل في والموضوعية الدقة تحرى األحاديث من النوعية ىذه بإجراء الصحفي
 يؤكد يالذ فالخبر معيا، الحوار إجراء يتم التي المناسبة الشخصية واختيار ناحية،
 حديث إجراء يستمزم المختمفة الطيور وأنواع الدجاج لحوم من االقتراب عدم ضرورة
 المعمومات عمى الحصول يتم حتى الدواجن أمراض في متخصص مع صحفي

 .الجميور اىتمام محل الموضوع كان إذا وخاصة مصادرىا من الصحيحة
 الرأي: حديث( 9)

 يقوم حيث اإلخباري الحديث عن يالش بعض يختمف يكاد األحاديث من النوع وىذا
 .القراء تيم قضية أو قضايا في ما لشخصيات نظر وجيات باستعراض النوع ىذا
 أسبوع إقامة من اليدف حول المنصورة جامعة رئيس مع حديث إجراء ذلك مثال
 أستاذ مع حديث أو 6002 فبراير في بالمنصورة األول العربية الجامعات شباب
 وسرطان ،الوبائي الكبد لعالج جديد عقار اكتشاف حول المنصورة صيدلة بكمية
 أو يسياس أو مفكر مع حوار أو الطبية األعشاب من مجموعة من مستخمص الثدي
عالمية صحفية شخصية أو شاعر أو فيمسوف، أو مخترع، أو أديب  أو مرموقة، وا 
 االىتمام عمى األحاديث من النوع ىذا يقوم حيث مشيور قدم كرة العب أو فنان
 بشخصو، االىتمام من أكثر الصحفي الحديث معو يجرى الذي الشخص بآراء

 قد والبعض اآلخر، البعض مع يتفق قد بعضيا آراء الحديث يتضمن فقد وبالتالي
 .اآلخر يوالرأ ،الرأي ىناك أن يعنى بما مختمفًا، يأتي

 :والترفيه التسمية حديث( 3)
 ىذه إجراء عند الصحفي المحرر يبحث حيث القراء، مترفيو إمتاع عمى يقوم وىو

 .الحوار محل الشخصية حياة في الطريفة الجوانب عن األحاديث من النوعية
 المحرر اىتمام محل ىو النجم أو الالعب، أو الفنان، أو المطرب نشأة تأتى فقد

 وطفولتو، شبابو في كان وكيف يحب، ماذا وأعمالو، اليومية، حياتو ثم الصحفي



 ىنا األىمية تأتى فقد ىذا وعمى وآالمو، سعادتو وأيام ورحالتو، وعالقاتو وصداقاتو
نما حواره، في يقولو ما مضمون وليس الحوار معو يجرى يالذ شخصية خالل من  وا 

 والفرح، والسرور والسعادة البيجة من نوعاً  القراء عمى فيتض التي واألحداث المواقف
 .واإلمتاع التسمية تحقيق يعنى بما
 :والتوجيه اإلرشاد حديث( 4)
نما القراء، عن الترفيو أو التسمية الصحفية األحاديث من النوع ىذا ييدف وال  وا 

 والمجتمع بالفرد تضر التي السموكيات من بالعديد ياالجتماع يالوع مبدأ تحقيق
 غير والعالقات التدخين، وأضرار الخمور، تعاطى مثل فييا، التمادي من والتحذير
 العممية ف المرآة ومشاركة ياالنتخاب بالصوت اإلدالء عمى الحث أو الشرعية،

 القضايا تجاه إيجابي موقف اتخاذ األحاديث من النوع ىذا ييدف حيث االنتخابية،
 .المجتمع بيا يمر التي الميمة

 
 


