
االتصالنظرية (: 1)شكل 
مةالالمادةاتساقمدىلبيان:النظريةتوظيف مقدَّ

حثالبمجالفيوالمهنيةالعلميةالمعاييرمع
عموض(الصحفيوالمضمون اإلخراجيالشكل)

علميالوالتصنيفالرصدخاللمنوذلكالدراسة
.المحتوى لهذا

حفيةالصلألجناساالستخداممعدَّالت:أوالا 

معدالت استخدام األجناس الصحفية(: 2)شكل 

يالتالصحفيةاألجناسمعدَّالت:ثانياا
ةالمختلفاللغويةاألجناسعليهاتوزعت

الت توزُّع األجناس اللغوية على (: 3)شكل  معدَّ
كمثالالتقارير اإلخبارية 

والمساحةاإلحداثياتمعدل:ثالثاا

ل اإلحداثيات لموضوعات اللغة العر (: 4)شكل  بية معدَّ
من صفحة الجريدة

الت المساحة لموضوعات اللغة العرب(: 5)شكل  ية معدَّ
الجريدةمن صفحة 

الرئيسةالعناوينإخراج:رابعاا

غة إخراج العناوين الرئيسة لموضوعات الل(: 6)شكل 
العربية

الخالصة

المراجع

طار النظري اإل
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الدراسةوأهمية ملخص 

النظرية وتوظيفها 

المتلقياألثر
قناة 

األتصال
المرسلالرسالة

مالتياللغويةاألجناستحديد1. صحيفةيفُتقدَّ
.ظهورهاومعدَّالتالقطرية،العرب

المعالجةلطرائقتحليليةدراسةإجراء2.
االعتمادبالعربية،اللغةلموضوعاتالصحفية

.الداللةذاتاإلحصاءاتعلى
هودجتقييمفيتساهمنقديةرؤيةتقديم3.

.للتطويرعمليةومقترحاتالصحيفة،
عمالهاستيمكنتطبيقيعلميمنهجتقديم4.

.أخرى موضوعاتلدراسة

20بقار والذيالعلميالتراثالدراسةراجَعت
:فئتينفيوجاءسابقةدراسة

oحفي،الصللمحتوى التحريريةالمعالجةدراسات
المعايير"بعنوان(2016)درازدراسةمثل

داثألحاإلخباريةللتغطياتالحاكمةالمهنية
دراسة:المصريةالصحففياإلرهاب

راجالسودراسة،"باالتصالوالقائمللمضمون 
الصحفيةالتغطية"بعنوان(2010)

عدبالعراقيةالصحافةفيالمرأة لموضوعات
منعينةفيتحليليةدراسة:2003أحداث
"بغدادصحف

oانحسدراسةمثلالصحفي،اإلخراجدراسات
القيماستلهام"بعنوان(2016)ومحمد

ميمتصفياإلسالميالفنلعناصرالجمالية
حمزةودراسة،"الويبلصفحاتاإلعالن

يةالطبوغرافالعناصردور"بعنوان(2013)
"السودانيةالصحافةانقرائيةفي
يفدراسةاللهذهالفكري اإلسهامويتمثل

الصحفيةالمعالجةأسلوباستكشاف
لعرباصحيفةفيالعربيةاللغةموضوعاتل

ليهاعالعلميةالمعاييرتطبيقثمالقطرية
داللةذاتإحصائيةبنتائجوالخروج

ا احبةالمصالبصريةالموادمعدَّالت:خامسا

أعداد المواد البصرية المصاحبة (: 7)شكل 
لموضوعات اللغة العربية بالصحيفة

أنواع المواد البصرية المصاحبة (: 8)شكل 
لموضوعات اللغة العربية بالصحيفة

فياتنوع  النتائجأظهرت:المضمون حيثمن
معدَّالتيفوتباين االصحفيةاألجناساستخدام

تحقيقالغيابمععليهااللغويةاألجناستوزع
.الصحفيالحواروندرةالصحفي

مؤشراتالنتائجأظهرت:الشكلحيثمن
جموحوالمساحةاإلحداثياتيخصفيماجيدة

تالمؤشراكانتحينفيالرئيس،العنوان
خطالونوعالعنوانلون يخصفيماضعيفة

ريةالبصالموادالصورةوتصدرتالمستخدم،
الرسوممنكلنادرةوجاءتالمصاحبة،
وغابوالخرائط،والجداولالمعلوماتية
..بالكليةالكاريكاتير

واإلحصاءاتالنتائجمنجملةالبحثحقق
يةالصحفبالمعالجةتتعلقالتيالرقمية

عربالصحيفةفيالعربيةاللغةلموضوعات
.القطرية

تيالاإلحصائيةوالداللةالتحليليالوصف
.محددةمنهجيةخطةوفقصنفت

،المعايير.(2016).متوليأحمدالسيدأملدراز
ألحداثاإلخباريةللتغطياتالحاكمةالمهنية

ون للمضمدراسة:المصريةالصحففياإلرهاب
لبحوثالمصريةالمجلة.باالتصالوالقائم

القاهرة،جامعة.110-61ص،55عاإلعالم،
.اإلعالمكلية

،العناصردور.(2013).إلياسالحسنحمزة
مجلة.نيةالسوداالصحافةانقرائيةفيالطبوغرافية

.114-105ص،3ع،14مجاإلنسانية،العلوم
والتكنولوجياللعلومالسودانجامعة

والمناقشةالنتائج

المنهجية

الدراسات السابقة

األهداف

:والمفاهيمالمصطلحات
المصطلحاتمنمجموعةالدراسةتاستعمل
رتحيث،البحثأدواتمنكأداة العلمية حرَّ
والمفاهيمالمصطلحاتمنمجموعةالدراسة

:ومنهاالعلمية،

والمناقشةالنتائج

الذيليالتحليالوصفيالمنهجالدراسةاتبعت
طاعقفيللمعلوماتالمنظمالجمععلىيقوم

ههذفحصثمومنالعلميةالمادةمنمتكامل
كميةتائجبنوالخروجوتحليلهاوتصنيفهاالمادة

سفةالفلاستنباطخاللهامنيمكن،وكيفية
.ماعموضو معالجةفيالمختلفةوالقيمواألداء

ىمدأيإلى:هوالرئيسالدراسةسؤالوكان
اللخمنالهويةالقطريةالعربصحيفةتعزز

:اآلتيةاألسئلةعنهوتفرعتاللغة؟
ةصحيفقّدمتهاالتياللغويةاألجناسما1.

؟الدراسةمدةخاللالقطريةالعرب
اللغةتلموضوعاالتحريريةالمعالجةتتمكيف2.

؟القطريةالعرببصحيفةالعربية
للغةالموضوعاتاإلخراجيةالمعالجةتتمكيف3.

؟القطريةالعرببصحيفةالعربية

اسة در: موضوعات اللغة العربية في صحيفة العرب القطرية

الصحفيةفي أنماط المعالجة 

السيد عبد الواحد الكيالني، قسم اإلعالم، جامعة قطر. د

skelany@qu.edu.qa

:الملخص
لبحثياالمشروعمخرجاتعلىُبنيتالدراسةهذه
منالممولUREP21-095-5-009رقم

دفتوهالعلمي،البحثلرعايةالقطري الصندوق 
شكال  )الصحفيةالمعالجةأنماطالستكشاف

عربيةالباللغةالمرتبطةللموضوعات(ومضمون ا
عامخاللالقطريةالعربصحيفةفيالمنشورة
تعزيزجهودلوصفالسعيإطارفي،2017
ةالدراسرصدت.اللغةخاللمنالوطنيةالهوية
أجناس6ولغوية،أجناس10ومنشور،841

اإخراجهوتقنياتمضمونهاوحللتصحفية،
يالوصفالمنهجالدراسةاعتمدت.بالصحيفة

االتحليلي وتحليليةاإلحصائالبياناتعلىاعتماد 
.المضمون 

:األهمية
يةالقطر الصحففيالهويةمعالجةتعزيز.
عالمواإلاللغةمجاليعلىتعتمدبينيةدراسة.

مفاهيم 
األجناس 
الصحفية

ج مفاهيم اإلخرا
الصحفي

شكل الحرف•
كنه اللون •
الجرافيكس•
يةالصورة الصحف•
الرسوم •

المعلوماتية

فيالتحقيق الصح•
اري التقرير اإلخب•
الحوار الصحفي•
الخبر•
الصحفيالمقال •
ةالقصة اإلنساني•
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