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 :الصحفي لمحديث اإلعداد طرق
 الصحفية الحوارات من المزيد نشر إلى اتجاىاتيا مختمف عمى الصحف تتجو

 تدفع تحريرية مادة عمى يينطو  حيث القراء، إلى محبب ونمط نشر أسموب باعتبارىا
 من معيا الحوارات إجراء يتم تيال الشخصيات تتعدد حيث متابعتيا، إلى القراء
 الحوار إجراء يتم وحتى. أخرى ناحية من المطروحة واآلراء األفكار وطبيعة ناحية،

 ذلك في الميمة النقاط بعض عند الوقوف ذلك يتطمب جيدة، بصورة الصحفي
 -:وىى
 .معيا الحوار إجراء يتم التي الشخصية اختيار .1
 .الحوار محل الموضوع أو القضية اختيار .2
 .الحوار موضوع عن الكافية المعمومات جمع .3
 .الحوار موضوع جوانب تغطى والتي المناسبة األسئمة إعداد .4
 .الحوار إلجراء الميعاد وتحديد بالشخصية االتصال .5

 :الشخصية اختيار: أوالا 
 موضوع في الخوض عمى قادرة المتحدث شخصية تكون أن ذلك يتطمب حيث
 أن يعقل فال وبالتالي بو، الميتمين أو خصصينالمت أو الخبراء من وتكون الحوار
 عن يتحدث الحوار وموضوع الفضاء، عموم في متخصصة لشخصية اآلراء تكون

 المناسب الشخص اختيار عمى يتوقف الحوار نجاح فإن ىنا ومن الدواجن أمراض
 .القراء غالبية تيم التيو  المناسبة القضية في تتحدث التي

 :الموضوع اختيار( 9)



 وأن فائدة دون تناوليا يأتي قد والموضوعات القضايا من العديد ىناك أن بتالثا
 الصورة نقل أجل من وآراء صحفية حوارات إلى تحتاج وموضوعات قضايا ىناك

 يكون قد 2006 عام اإلفريقية األمم ببطولة مصر فوز فإن وبالتالي لمقراء، الحقيقة
 نفس إجراء من أكثر الوطني ريقالف مدرب شحاتة حسن المدرب مع صحفياً  حواراً 
 استعدادات عمى يقوم الحوار أساس كان إذا وخاصة الكرة تحادا رئيس مع الحوار
 .بنجاح مبارياتو لخوض البطولة قبل الوطني الفريق

 :المعمومات جمع( 3)
 الحوار موضوع عن الالزمة المعمومات بإعداد الصحفي المحرر يقوم وفييا

 المحرر يقوم قد الحوار موضوع حيث فمن معيا، الحوار إجراء يتم التي والشخصية
 ثم مادتو لجمع( األرشيف – المكتبة) بالصحيفة المعمومات مراكز إلى بالمجوء
 يقوم أخرى ناحية ومن حواره، موضوع عن كتابتو تم ما اإلنترنت شبكة عمى التجول
 إجراء يتم الذي شخصية في الميمة الجوانب بعض عن بالبحث الصحفي المحرر
 آراؤه تفكيره، أسموب إنجازاتو، أعمالو، أبحاثو، كتبو، اىتماماتو، مثل معو الحوار

 يتفق الذي النحو عمى الحوار أسئمة صياغة يتم ذلك وبعد وفكره، عممو واتجاىاتو،
 .معيا الحوار إجراء يتم التي الشخصية وطبيعة

 :األسئمة إعداد( 4)
 التي والشخصية الحوار، محل الموضوع اختيار خالل من الجيدة األسئمة تأتى

 فإن ىذا وعمى القراء، إليو يحتاج ما المعمومات من وتضيف عنو تتحدث أن بإمكانيا
 نفسو، في ثقة أكثر الصحفي المحرر يجعل أن شأنو من لألسئمة المسبق اإلعداد
 ال بحيث المناقشة إطار ضبط وبالتالي مناقشتو، يتم الذي بالموضوع دراية وأكثر
 يحتاج وال الحوار تيم ال قد فرعية لموضوعات الحوار أصل عن المتحدث يخرج

 .معرفتيا إلى الجميور
يمتقي  أن قبل األسئمة الصحفي المحرر يكتب أن الضروري من يصبح ومن

 ومعو إليو يذىب أن يجب ال ولكن معيا، الحوار إجراء يتم التي الشخصية بالمصدر
 الورق من لقراءتيا يضطر ال حتى يحفظيا أن فضلاأل من وأنو المكتوبة، األسئمة



 الحديث موضوع يدرس لم المحرر بأن الشخصية لدى انطباعاً  ويعطى أمامو، الذي
 .جيداً 
 تقدم أنيا بمعنى إيجابية تكون أن األسئمة ىذه في الميمة الشروط من يصبح وقد

 واحد، إطار في ياكم تدور التي السمبية األسئمة بعكس جديدة، وآراء وأخبار معمومات
 معانى تحمل وأال بدقة، محددة األسئمة تكون أن ضرورة بجانب القارئ، يفيد ال بما

 الصحفي المحرر يبدأ بحيث عمييا، اإلجابة عند التركيز المتحدث تفقد قد كثيرة
 بشكل التفاصيل في تخوض التي األسئمة في التصاعد ثم الحوار بموضوع أسئمتو
 األسئمة بين ما األسئمة في التنوع عبر القراءة أثناء متعة الحوار من يجعل درامي
 عن المتحدث تخرج أن شأنيا من خالفية وآراء لموضوعات والمشاغبة والثائرة اليادئة
 أخرى، ناحية من مطروحة تكن لم ومعمومات زوايا عن والكشف ناحية من ىدوءه
 منتصف في األسئمة من النوعية ىذه مثل تكون أن ضرورة الصحافة أساتذة ويرى
 في الرغبة وعدم الحوار إنياء من المتحدث يضطر ال حتى نيايتو قبل أو الحوار

 .استكمالو
 :وعدالم وتحديد بالشخصية االتصال( 5)

عداد الموضوع اختيار بعد  يتم الذي المتحدث مع يتفق بما جيداً  إعداداً  األسئمة وا 
 الحوار إلجراء المناسب وعدالم دوتحدي بالشخصية االتصال يتم معو، الحوار إجراء
 نفسو تقديم ثم المحدد، الميعاد قبل الصحف المحرر يذىب أن ذلك يستوجب حيث
 الشخصية واتجاىات بآراء دراية عمى يكون وأن كذا، بجريدة فيصح أنو عمى بنفسو
 المناسبة األسئمة إعداد الوقت لضيق الصعوبة من يكون وقد معيا، يتحاور التي
 تتفق بأسئمة الشخصية مع الحوار إجراء في وثقافتو خبرتو إلى المحرر ياخالل ويمجأ
 فرصة تكون قد مصادفة مقابمتو فإن وبالتالي والمجالت بالصحف المنشورة آرائو مع
 نادرًا. إال تتاح ال
 


