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 أنواع العناوٌن فً التحقٌق الصحفً 

 

 : الشكل حٌث من العناوٌن أنواع

 : اإلشارة عنوان -١

 ألن التجاوز سبٌل على ٌطلق إنما و كامال عنوانا لٌس اسمه من ٌؤخذ كما هو و التمهٌدي العنوان أًٌضا علٌه وٌطلق

 إلى األنظار ولفت اإلشارة بمجرد تكتفً األحوال أغلب فً أنها إال ناقص عنوان بمثابة أحٌانا اعتبرت إن و كلماته

 تلٌه التً العناوٌن إلى مدخل بمثابة ٌعتبر فإنه هنا ومن بمضمونه ما بشكل تتصل بكلمات له التمهٌد و الرئٌس العنوان

 . والوسٌطة البسٌطة لألخبار بالنسبة وجوده ٌندر فإنه هنا ومن خاصة الرئٌسً و عامة

 :الرئٌسً العنوان -٢

 تتجه الذي وهو اإلخباري وبمضمونه به صلة أقواها و ٌتقدمه الذي الخبر على داللة وأكثرها أهمها و العناوٌن أبرز وهو

 و هنا من و أشكاله، من شكل أي على العنوان مصطلح ٌذكر أو نفسها الكلمة تذكر عندما البداٌة فً و بسرعة األذهان إلٌه

 اإلشاري العنوان إال فوقه ٌرتفع ال و أوالوسٌط البسٌط ، الصغٌر الخبر فوق وحده ٌرتفع الذي هو فإنه كله لذلك تبًعا

 ذلك ٌفعل أن التحرٌر سكرتٌر رأى إذا أهمٌة أقل فرعً عنوان ٌسبقه قد و إشارة أو مقدمة خالل من أو خالله من وٌكون

 الحقٌقٌة الواجهة ٌمثل الذي هو ٌكون أعمها و األحوال أغلب فً لكن و نفسها المادة بإخراج ٌتصل لسبب أو لضرورة

 كما أكثر أو واحدة حقٌقة تتضمن واحدة وحدة من ٌتكون عندما خاصة أكثربروًزا و أكبر تكون خطوطه أو فحروفه ولذلك

 ٌكون أو الحجم أو البنط بنفس ٌكون إما هنا و المضمون نفس ٌتناوالن أو الحلقة نفس داخل ٌدوران سطرٌن إلى ٌنقسم قد

 . أهمٌة األكثر و نفسه اإلخباري المضمون إلى ٌعود التفرقة هذه فً المعول فإن عموًما و حجًما أصغر التالً

 بمعنً"مانشٌت" تعبٌر علٌه ٌطلق األخرى الصفحات على أو األولى الصفحة على الرئٌسً بالخبر ٌتصل عندما العنوان

 من النوع هذا.غٌرها قبل األولى الصفحة على ٌرتفع الذي العنوان على عامة بصفة ٌطلق هو و الدائري أو الممتد العنوان

 االنفراد أو اإلخباري السبق عن أحٌاًنا ٌعبر الذي هو و القراءة إلى ٌدفع الذي هو و ال أو القارئ ٌجذب الذي هو العنوان

 .عامة بصفة به العناٌة شدة و كلماته اختٌار حسن و صناعته فً اإلجادة أهمٌة كانت ولذلك... 

 :الفرعً العنوان -٣

 جذب فً منه المطلوبة بالمهام ٌقوم أن وحدة ٌستطٌع وال كاف غٌر الرئٌسً العنوان ٌصبح األخبار من لعدد بالنسبة

 عناوٌن أو آخر عنوان إلى ماسة تكون الحاجة فإن هنا من و نقاطه أبرز تقدٌم أو الخبر أهمٌة على الداللة أو القراء أنظار

 وحدة ذات تكون و األحوال أغلب فً السابق الرئٌس العنوان أسفل توضع أخرى

 حقٌقة من أكثر أو تقدٌمها ٌنبغً التً الحقائق من جدٌدة حقٌقة تقدم لكنها و بموضوعه ضمًنا ارتبطت وإن مستقلة واحدة

 .سطور ثالثة أو سطرٌن إلى تنقسم لكنها و واحدة لحقٌقة ممثلة نفسها هً تكون أو

 و الخبرنفسه حجم مع صحًٌحا تالؤًما ٌتالءم الحد هذا و المعقول الحد عن العناوٌن أعداد تزٌد أن ٌنبغً ال أنه على

 .البٌضاء الصفحة فراغ من له المخصصة تلك أو ٌحتلها التً المساحة



 كان إن و الرئٌسً بالعنوان جاءت التً لتلك أخرى تعبٌرات و كلمات فً تكرار مجرد مضمونه ٌكون أن ٌنبغً ال كذلك

 . ذلك إلً ٌحتاج ما هناك كان إذا للقراء فً ما تفصل أو تشرحه أن و توضحه أن المقبول من

 المهم من فإن أًٌضا،كذلك النظر ٌلفت ما و الرئٌسٌة العناوٌن بٌن و بٌنها ٌفرق ما بعض مغاٌر بأسلوب كتابتها فً أن كما

 .األخرى لألخبار بالنسبة ٌكثر و البسٌطة و الصغٌرة لألخبار بالنسبة استخدامها ٌقل أنه إلى اإلشارة

 :الفقرات عناوٌن-٤

 نفس لها بالنسبة ٌؤدي لكً فوقها ٌرتفع اإلخبارٌة، المادة أو الكبٌر الخبر فقرات من فقرة ٌعلو الذي العنوان ذلك هو

 كلمات فً المكتوب العنوان أن ذلك معنى و...  الوسٌط أو البسٌط للخبر بالنسبة الرئٌسً العنوان ٌؤدٌها التً الوظائف

 و إلٌها األنظار ٌلفت كما األخرى الفقرات من غٌرها دون ومن غٌرها قبل الفقرة بهذه ٌرتبط ٌعلوها الذي و للغاٌة قلٌلة

 . قراءتها على ٌشجعه و القارئ عٌنً ٌقود

 :المضمون حٌث من العناوٌن أنواع

 :المختصر العنوان -١

 و الحدث على الدالة االستفهام أدوات أبرز على اإلجابة ٌقدم فإنه هنا من و فٌه ما أبرز أو كله الخبر اختصار على ٌعمل

 " .ماذا"  األحوال أغلب فً هً

 (أنهار إلى العاصمة شوارع تحول األمطار) ومثاله

 :الوصفً العنوان -٢

 لبعض أو الخبر فً األهمٌة جوانب لبعض الوصف عنصر على محرره فٌه ٌركز مشوق و جذاب و ناجح عنوان هو و

 .القارئ انتباه تشد التً العبارات و القوٌة الكلمات على ذلك فً ٌعتمد و بها المتصلة الهامة التفصٌالت و الوقائع

 (.اإلدارٌة الفوضى من بحر فً ٌسبح مصنع: )ومثاله

 :المقتبسة الجملة عنوان -٣

 سكرتٌر أو رئٌس نائب أو األخبار قسم رئٌس أو المحرر اختٌار أساس على ٌقوم هو و التعلٌق عنوان أًٌضا علٌه ٌطلق و

 الذي التصرٌح ضمن تأتً أو المصدراإلخباري لسان على ترد التً الشأن ذات العبارات أو الهامة الجمل إلحدى التحرٌر

 حسن ٌشترط حٌث ، الهام التقرٌر أو المتخذ أواإلجراء المذاع البٌان ضمن أو المراسل أو المندوب أو للمحرر به ٌدلً

 الجذب عوامل من عامال تكون كما للقراء بالنسبة أهمٌة ذات تكون بحٌث ، األقوال تلك من المقتبسة الجملة هذه اختٌار

 إلٌهم بالنسبة

 ( المتقاعدٌن رواتب زٌادة على ٌؤكد المالٌة وزٌر) ومثاله

 :التساؤل عنوان -٤

 سؤال شكل على ٌحتوٌه ما أهم و الخبر فً ما أبرز طرح على ٌقوم و اإلثارة حد إلى أحٌاًنا ٌرتفع و جذاب عنوان وهو

 .نفسها اإلخبارٌة المادة صلب فً عنها اإلجابة بتقدٌم المحرر ٌقوم التً األسئلة من

 الدروس على نقضً كٌف( )واقع؟ إلى( األفضل المجتمع) شعار نحول كٌف) ،(تنتج؟ مما أكثر تستهلك لماذا: )ومثاله

 (الخصوصٌة

 :المؤكد العنوان - ٥



 النظر وجهات أو الرأي طرٌق عن لٌس و إخباري بأسلوب قضٌة أو رأي أو معلومة أو خبر تأكٌد على أساًسا ٌقوم هو و

 و الصحف تتطرق التً و المستمرة الكبرى باألخبار ٌتصل فإنه هنا من و هام، مصدر لسان على جاء إن و حتى

 .بالقصٌرة لٌست لفترة و كاف باهتمام تتناولها أو إلٌها المجالت

 (القادم األسبوع بداٌة ابوابها تفتح الجامعات) ومثاله

 " :المفسر"  الموضح العنوان -٦

 الكٌفٌة أو الحادثة بها تمت التً بالطرٌقة تتصل التً الهامة والتفصٌالت الثابتة والوقائع الكافٌة المعلومات تتوافر عندما

 عقد إلى دعت التً أو الحادثة وقوع إلى أدت التً باألسباب ٌتصل ما للمحرر ٌتوافر عندما وكذا علٌها جاءت التً

 عن فضال - هنا ٌؤدي الذي العنوان فً إلٌها اإلشارة بمكان األهمٌة من ٌصبح كلها هذه تتوافر عندما...  المؤتمر

 .اإلخبارٌة مادته أهمٌة من تضاعف هامة إعالمٌة وظٌفة هً و التفسٌر و الشرح وظٌفة -التقلٌدٌة الوظائف

 (دبً شرطة مؤتمر فً وعالمٌة عربٌة دولة 03 من اكثر مشاركة) ومثاله

 : المتفجر العنوان -7

 بأمور تتصل التً الساخنة األخبار ببعض بمجموعها تتصل خاصة أحداث و أوقات وفً قلٌال استخداًما ٌستخدم وهو

 صٌغة أو أقوال شكل فً كثٌرة أحٌان فً ٌأتً قد فإنه هنا ومن القومٌة األحداث أو المناسبات أو الوطنٌة أو الحرب

 األسالٌب و القوالب بعض أحٌاًنا ٌأخذ قد الذي الطابع لهذا تسمح هامة رسائل أو بٌانات أو تصرٌحٌه أو خطابٌة عبارات

 .اإلخبارٌة الصٌاغة فً المفروض عكس على اإلنشائٌة

 (مستمرة العربٌة المدن فً الشوارع حرب)  ومثاله

 " :الساخر"  الطرٌف العنوان -8

 ما و الكوارث أو الحرب أو السٌاسة ٌتناول مما الملتهبة أو الساخنة األخبار بعض حدة من تخفف أن الصحٌفة ترٌد عندما

 الكبٌر العدد أنظار صفحاتها إلى تستقطب أن ٌمكنها حتى و صفحاتها بعض جفاف كسر فً أهمٌة ترى عندما كذا إلٌها،

 .القراء من

 (نفسه عن للدفاع كلبا ٌعض رجل) ومثاله

 : الدال العنوان -9

 . التحقٌق مضمون على وٌدل إخباري، طابع ذو عنوان وهو

 (. الحبوب إنتاج انخفاض إلى ٌؤدي الجفاف: )ومثاله

 : االنتقائً العنوان -١1

 من المؤسسة أنقذ الذي القرار: )ومثاله واألهمٌة بالجاذبٌة ٌتمٌز معٌن جانب وانتقاء اختٌار أساس على ٌقوم وهو

 (. االنهٌار

 : اإلٌضاحً العنوان-١١

 ( الشباب تغزو.. التسطٌح ثقافة: )ومثاله وواضح ومختصر عام بشكل التحقٌق جوانب معظم ٌغطً صرٌح، عنوان وهو

 : االقتباسً العنوان-١٢

 المشتركٌن أحد مع مقابلة أو تصرٌح فً جاءت ومعبرة، هامة عبارة أو جملة اقتباس عن عبارة ٌكون الذي العنوان وهو

  التحقٌق فً



 (. األسعار لزٌادة الرئٌسً السبب هً العالمٌة االقتصادٌة األزمة: )ومثاله

 : مباشر بشكل وٌخاطبه القارئ، إلى ٌتوجه الذي العنوان -١٣

 (..إنتاجك بزٌادة مطالب أنت: )ومثاله

  الدال العنوان -١٤

  مثل مركزة مكثفة واحدة تلخٌصٌة جملة فً التحقٌق مضمون على واضحة داللة ٌدل شامل اخبارى عنوان وهو

 ( التعلٌم فً التوسع رغم%03 تزٌد الثأر جرائم)

 المفارقة عنوان -١٥

 ( للحرب صٌحة ال للسالم دعوة)  مثل

 العناوٌن تأتى الرئٌسً العنوان بعد والسالسة والوضوح باإلٌجاز ٌتصف أن ٌجب العنوان نوع كان ومهما

 . المساعدة األخرى

 

 

 


