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 قوالب تحرير االخبار 

األخبار والمراسمين والمحررين إلى التفتيش عن إن ضرورة التنوع والتجدد ىذه دفعت كتاب 
أفضل الوسائل واألساليب في صياغة األخبار بشكل يواكب التحول في الذوق العام لمقراء 

ومن ىذا المنطمق تعرضت األساليب القديمة إلى ىزة قوية ، وفي فنون الصحافة ذاتيا
فظيرت ، تجدد والتنوعنفضت عنيا الغبار ووضعتيا وجيا لوجو أمام مسيرة التطور وال

أنماط وأساليب وقواعد جديدة منيا ما ىو مبتدع جديد ومنيا ما ىو شكل متطور عن شكل 
 قديم.

فالقوالب الصحفية الجديدة لم تنسف القوالب القديمة مرة واحدة بل أضافت ليا طرائق 
ي ما المعاصر. كذلك ابقى ىذا التجديد عمى القوالب الت ئمستحدثة تناسب اىتمام القار 

زالت ىناك حاجة الستخداميا مثل قالب اليرم المعكوس وقالب التتابع الزمني إال أن 
ومن اجل رسم صورة واضحة عن  مجاالت استخدام ىذه القوالب أصبحت أكثر تحديدًا.

تطور كتابة األخبار وتنوع أساليب عرضيا في الصحافة العالمية سنمقي الضوء عمى 
 صائصيا.قوالب الخبر ووصف مالمحيا وخ

 . قالب الهرم المعكوس:0
أن ىيكل اليرم المعكوس الذي يمثل قاعدة األىمية المتناقصة ىو األكثر أىمية أو األكثر 
توظيفا في كتابة األخبار وىو ىيكل حيوي لمغاية لذا فإن بناء الخبر وفق األىمية 

ضمن ىيكل اليرم المعكوس يوفر لممتمقي عناء إرىاق ذىنو لموصول إلى و المتناقصة 
األمور الجوىرية في األخبار ونحن نسيل لو ىذه الميمة في مقدمة إخبارية مركزة ونترك 
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، ويرى "ىاو" بأن قالب اليرم المعكوس ىو من ابسط لو حرية المتابعة أو إىمال الخبر
 لمعقدة.أساليب تنظيم االخبار القصيرة وغير ا

وبال شك فإن بناء األخبار وفق األىمية المتناقصة يتطمب جدارة عالية في تحرير األخبار 
ولديو ، ويتوجب عمى المحرر السيطرة عمى سيل المعمومات اإلخبارية و إعادة ترتيبيا

 خباره .اختصار ما ىو أقل أىمية وبث روح التشويق في االقدرة عمى 
في التأثير وىو و نظرنا الييكل األكثر أىمية في التعبير  أن ىيكل اليرم المعكوس ىو في

 كذلك الييكل السائد في إخبار الصحف ووكاالت األنباء ويرجع شيوع ىذا القالب لسببين:
. أنو أقدر الوسائل عمى نقل المعمومات، فالناس عادة ال ينفقون الكثير من الوقت لقراءة 1

قراءة الجمل األولى من الخبر أو المقال قبل أن األخبار بل يكتفون في كثير من األحيان ب
وقد تعمم كتاب األخبار ومحرروىا ىذه الطريقة ، ستمرار في قراءة الفقرات الالحقةيقررا اال

خدمة لقرائيم وأدرك القراء إن أىم المعمومات توضح في البداية واألقل أىمية في نياية 
 .الموضوعات

قال تشكل دائما مشكمة بالنسبة لمصحيفة فإذا . أن المساحة المخصصة لمخبر أو الم2
ختصارىا تدريجيا من أسفل اكانت األخبار قد صيغت ضمن ىذا القالب أصبح من السيل 

ختزال خبر معين اىتمام وطبيعة المطبوع وىكذا يستطيع المحرر اليرم وحسب األىمية واال
 الموضوع.من األسفل دون اإلضرار بجوىر 

 ـني:. قالـب التتابـع الزم9
يعد ىذا القالب من أقدم األشكال الصحفية التي استخدمتيا الصحافة في تغطية األحداث 

قد استعارت الصحافة اإلخبارية ىذا القالب من المجالت حيث ، و بالشكل الذي وقعت فيو
المقاالت فييا تتسم بالطابع السردي الذي يمكن كاتب الخبر البارع من حكاية قصة خبرية 

 جيدة.
ما يستخدم أسموب التتابع الزمني في المقاالت خاصة تمك التي تسجل تجارب وغالبا 

المتحدث أو ما يسرده المتكمم الذي يسجل مغامراتو وتجاربو ... كما أنو يوفر لكاتب الخبر 
إضافة إلى أنو قالب سيل الفيم ومن الممكن ، فرصة فريدة حين يراد توضيح فعل معين



3 
 

ىذا راجع إلى أن بعض األخبار تكون ممتعة جدا بحيث و ، أن يكون موجزا أو تفصيمياً 
 تستدعي كتابتيا سعة من الوقت حيث تعرض المعمومات ويتم سرد الحدث.

 :.القالـب التشويقـي3
يعتبر ىذا القالب عمى نقيض قالب المعكوس ألن أىم عنصر في الخبر يأتي في النياية 

 .في نياية الموضوعحتفاظ بعنصر ميم يتم طرحو وليس البداية ويتم اال
وفي بعض األحيان تأتي القصة الخبرية التي تكتب باألسموب التشويقي وفق القالب 

 الترتيبي تقريبا ألنو من أكثر األساليب تشويقا في رواية الخبر.
 . قالب السرد المباشر:4

دخل ىذا القالب الصحفي الجريدة اليومية قادما من عالم المجمة وأسموبيا المميز وعمى 
 .القارئ أن يتابع الموضوع من البداية حتى النياية لكي يعرف ما يتحدث عنو الكاتب

وقالب السرد المباشر الذي يروي الموضوع من بدايتو المنطقية إلى نياية المنطقية لم 
 .يستخدم في الصحافة إال نادرا

 . القالـب التجميعـي:5
لحوادث والجريمة سوية في أن القالب التجميعي يستخدم لجمع موضوعات أو أخبار ا

بقية تفاصيل الخبر عمى شكل فقرات متساوية و يكتب بمقدمة قصيرة و موضوع واحد 
 .األىمية

 
 
 .قالـب الـدورق:6

وىذا القالب متفرع عن قالب اليرم حيث يتم وضع المادة الصحفية معكوسة عمى قمة قالب 
 سردي أو تسجيمي بحيث يأخذ الموضوع شكل دورق الشراب.

عتيادية حيث ىناك حاجة إلى تفصيالت يستخدم ىذا القالب في أخبار الحوادث غير االو 
عديدة تحتاج إلى نسج دقيق وعمى الكاتب أن يستطمع قدراتو عمى ذلك وأن يتأكد من أن 

 .ىذا القالب ىو الفريد ىذه األحداث
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 : اإلوزة. بيضــة 7
م تكشف األحداث ويجرى ىو قالب قصصي كالسيكي يظير المشيد ث اإلوزةأن بيضة 

 إيضاح المقدمة وفق المغزى الذي نجده في النياية.
و يحتم ىذا القالب عمى الكاتب وضع معمومات ميمة في قصتو و خمفيات لألحداث و 
إيضاحات مشرقة تجعل من الموضوع وحدة سردية ذات نياية مشوقة و بداية جذابة ... 

 نطالقتو القصصية.نقطة يراىا الكاتب مناسبة الأما عرض التفاصيل فيمكن أن يبدأ بداية 
 
 . القالـب الماسـي:8

يتميز ىذا القالب بوجود مقدمة سردية وغالبا ما تكون نادرة أو صورة شخصية تؤدي إلى 
األساسية في الموضوع يمييا الفقرة النقطة الفقرة الجوىرية وىي الفقرة التي تبرز عندىا 

 األىمية( التي تضع النقطة الجوىرية ضمن سياقيا العام.)فقرة  الميمة التي يطمق عمييا
إن الفقرة الجوىرية والفقرة الميمة تؤديان إلى شكل اليرم المعكوس حيث تناقش القضايا 

قد انتشر ىذا القالب في الصحافة و  ،خمفية الموضوع بتسمسل وحسب أىميتياو ذات الصمة 
سعة من الوقت وتنشر لكتاب عرفوا  التي تعد أخبارىا في االسبوعية األوربية السيما

 بأساليبيم المشوقة وسعة اطالعيم وقدراتيم عمى استخدام النوادر في نسيج األخبار.
 
 
 قالـب األحـداث المتوقعـة:. 9

ثم  ذكر جورج ىاو أن ىذا القالب متطور عن اليرم المعكوس بوجود مقدمة تمخيصية
التفصيالت التي ترتب بشكل منتظم ويؤكد عمى عنصري المكان والزمان أكثر من التأكيد 

 عمى الموضوعات التي تعالج أحداثا سابقة وتكون عمى شكل أخبار قصيرة. 
 :ويستخدم ىذا القالب في األحداث المتوقعة من قبيل

 . اإلعالنات الروتينية1
 جـةم. األحداث المبر 2
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 . البرامـج3
 جتماعاتال. ا4
 


