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 ة ت جيه األسئلةـــــــــــــــــــآلي  

The approach to asking the questions 

األسئلة الجيدة تنتج أجوبة جيدة، فقبل أن يوجه الصحفي سؤاله ينبغي أن يفكر 
 :سيحصل عليه ، لذا يعتمد اآلتي  بالجواب الذي

  Using notesاستخدام المالحظات ( ۱

يسجل مالحظاته المختصرة للنقاط التي سيدلي بها  ينبغي على الصحفي ان
 .شأن ذلك أن يحفز الذاكرة دون أن يتشتت التركيز  للضيف، من

 questions that will get answersتوجيه األسئلة التي تفضي إلى أجوبة ( ۲

ينبغي أن يسأل الصحفي األسئلة التي يحصل من خاللها على أجوبة متمثلة 
 .واآلراء المعلوماتب

  Avoid yes or no questionsتجنب أسئلة نعم أو ال ( ۳

 الصحفي الذي له خبرة قليلة في العمل اإلعالمي يقع في الخطأ بتوجيهه أسئلة تكون

 .، فنادرا مايحتاج الصحفي توجيه هذا النوع من األسئلة (نعم أو ال)إجابتها 

 Avoid questions that call for monologuesتجنب أسئلة التطورات ( 4

 هنالك نوع من األسئلة يمكن أن يساهم في الدخول الى مواضيع جانبية بعيدة عن

 .الموضوع الرئيسي للمقابلة، لذا على الصحفي االبتعاد عن توجيه مثل هذه األسئلة 



 Use short single idea questions استعمل اسئلة األفكار البسيطة والقصيرة  (5

 

فهم الضيف أسئلته لتكون إجابته دقيقة ومفهومة، كان الصحفي يرغب في أن ي   اذا
 .يوجه األسئلة ذات األفكار البسيطة والقصيرة انيه عل

 Progress from point to pointانطلق من نقطة الى اخری ( 6

ليحافظ الصحفي على التسلسل المنطقي ألسئلته، وعليه أن يطرح األسئلة بطريقة 
 .سبقها السؤال الذي يوجهه مكمال للسؤال الذي فيهو بدي

 Avoid double questionsتجنب األسئلة المزدوجة ( 7

سؤاال واحدا في كل مرة، كي ال يقع الضيف في موقف  الصحفيينبغي أن يوجه 
 .آخربحيث يجيب على سؤال ويتجاهل  صعب

  Avoid sounding ignorantاحذر أن تبدو جاهال ( ۸

يتأكد الصحفي من المعلومات التي بحوزته عن موضوع المقابلة قبل أن ينبغي أن 
 .الضيف والجمهور  أمامالمقابلة ، كي اليبدو جاهال  يستهل

 متى يمكن مقاطعة الضيف

االبتعاد عنها ، ولكن نجد ان  أواليمكن تجاوزها  أصولوالتلفزيونية  اإلذاعيةللمقابلة 
تعرف سلوكا آخر سوى مقاطعة الضيوف ،  التلفزيون في هذه األيام ال مقابالت

وكذلك المستمع والمشاهد، ولذلك على المذيع أن يعرف متى  والتي قد تزعج الضيف
المواضيع التي يمكن مقاطعة الضيف فيها، مع  يقاطع ضيفه، وهنا سنذكر بعض

 :وباحترام للضيف ومنها  المقاطعة تكون بأسلوب ودي إناألخذ باالعتبار 

 .لضيف عن موضوع السؤال خرج ا إذا( ۱



 .لدى المذيع أسئلة كثيرة وهو حريص على إنهائها  أحيانا( ۲

 .تخونه الذاكرة  كبير في السنوهناك مذيع يريد أن يساعد ضيفا بطيئا أو ( ۳

 .الضيف لشخصية ما  إساءةفي بعض الحاالت تحصل المقاطعة نتيجة ( 

    ل كالما هدفه تحقيق کسب عن موضوع المقابلة وبدأ يقو  عندما يخرج الضيف( 
 حزبي

 .المساءلة القانونية  إلىتكون المقاطعة عند الخوف من الوقوع في محذور يؤدي ( 6


