
المقالة الصحفیة
على القارءتتنوع المقالة الصحفیة من حیث المضمون و لھا اثر كبیر

فلھا انواع عدیدة  و یؤثر علیھا البیئة المحیطة بالكاتب
خاطرة احتلَّتبمثابة تعلیق على المواضیع السیاسیة، االقتصادیة أووقد یكون خبر حصل علیھ من مصادر أخرى متنوعة أو أن تكون

مكانة عند قارئ المقال .

انواع المقاالت

أكثر أنواع المقاالتالبیان الشخصي كونھا تعبر عن شخصیة الكاتب، وھي منیطلق على المقالة الذاتیة أیضاً مصطلحالمقالة الذاتیة
من الشخص والتعبیر عنمھارة جدیرة باالھتمام، كونھا تتمحور في تكوین نسخةشیوعاً وتعتبر القدرة على كتابة ھذا النوع من المقاالت
توصیل الفكرة للقارئ،إلى مھارات خاصة لكتابتھا، مثل: النضج، والقدرة علىالذات من خالل الكلمات، كما أّن المقالة الذاتیة تحتاج

ومھارات التفكیر الناقد

بوضوح، وبشكلحیث یجب على الكاتب في ھذه المقالة ذكر جانبي الحجةتشغل المقالة الموضوعیة حیزاً مھماً،المقالة الموضوعیة
عادًة، ما لمأي آراء، أو وجھات نظر شخصیة في ھذا النوع من المقاالتموضوعّي دون أن یظھر أي تحیز لجانب على آخر، وال ُتقبل

واألدلة الُمثبتة.موضوعیة ما لم تتّم كتابتھا بنزاھة وتدعمھا المراجعیتضمن ھذا الرأي الحیادیة، وال یمكن تصنیفھا كمقالة

فیھا الكاتب شخصاًتلك التي تدمج في تعبیرھا الصور مع الكلمات، وقد یصفیمكن تعریف المقالة الوصفیة على أّنھاالمقالة الوصفیة
واستخدام الكلماتالمقالة الوصفیة إلى إیصال معنى أعمق من خالل الوصفمعین، أو مكان ما، أو ذكرى ذات أھمیة خاصة، كما تسعى

القارئوتتسم المقالة الوصفیة في قدرتھا على جذب انفعاالتالملونة والتفاصیل الحسیة التي تضفي عنصر التشویق للمقالة،

منھا إقناع القارئ بقبولأّنھا مقالة توضیحیة في عرضھا للحقائق، كما أّن الھدفیمكن تعریف المقالة اإلقناعیة علىالمقالة اإلقناعیة
السلیم كما یجبوالمنطق، باإلضافة إلى األمثلة، ورأي الخبراء، واالستداللوجھة نظر الكاتب، ویتوجب على الكاتب استخدام الحقائق

على توصیل الفكرة بوضوح ودون مراوغةعلى الكاتب تقدیم جمیع جوانب الحجة، وأن یكون قادراً

عن أنفسھم، كما ینبغيوتتحدى المقالة القصصیة القارئین للتفكیر والتعبیریمكن تعریفھا بأّنھا سرد عن تجربة حقیقیة،المقالة القصصیة
المقالةعن طریق جعل القصة مشوقة ومؤثرة قدر اإلمكان، كما تستخدمعلى الكاتب أن یحاول إشراك القارئ، ویستطیع القیام بذلك

شعوراً بأّنھم جزء من القصة.القصصیة أسلوب السرد المبني على الضمیر أنا لمنح القراء

موضوع ما، كماأو التعبیر عن رأي لشخص آخر بشكل موضوعي، أو تلخیصتتطلب كتابة المقالة العلمیة شرح النتائج،المقالة العلمیة
یجب أن تكون المقالة واضحة، ومتماسكة، ومدروسة.

 ةعناصر المقال 

المادة:

في شكل مقال؛والنظریات التي تكون صالحة؛ ألن تكّون مادة صحفیة توضعفھي تتكّون من أفكار وآراء وحقائق وغیرھا من المعارف
مع أھمیة تجّنب استعمال الرأي الھزیل فیھا.بحیث تكون بعیدة عن التناقض ما بین المقدمات والنتائج،



وعلیھ تكمن أھمیة الكاتب في تحریك النفوس وإثارتھا؛ مّما یساھم في دفع القّراء إلى التطّور والنھوض. وتكون إثارة النفس من خالل
الُمبتذل والتسلیة والملّذات ذات الطابع السخیف.تحریك المشاعر السطحیة؛ بحیث ال یوحي إلیھم سواء اإلحساس

طریقة العرض :

عن غیره من الكّتاب، فال ُبّد أنواللغویة، فلكل كاتب أسالیبھ المختلفة والتي تمّیزهحیث یقصد بھا صیاغة مادة المقال من الناحیة األدبیة
التأثیر والجمال.یكون األسلوب یساھم في الوضوح بقصد اإلفھام والقوة بقصد

ما بین القوة في األسلوبتوضع في المكان المناسب في المقال، فإنَّ االختالفوعلیھ یجب أن یتم استعمال كلمات ذات معاني دقیقة بحیث
معیناً.القناعة للمتلّقي، بینما قوة األسلوب فھي تحدث موقفاًوالقوة في التأثیر تكون في مساھمة األسلوب في إحداث

الخطة:

المقال، فبعد أنالمتخفي. ویكون ذلك من خالل عملیة التخطیط السلیم لكتابةوھي آخر عناصر المقال الصحفي والذي یقصد بھ األسلوب
التأثیر مع أھمیةالسلیم المناسب، یكون ذلك ضمن خطة ُتساھم في إحداثتتوافر المواد الصحفیة الصالحة للمقال وتوافر األسلوب

وضوح المعاني، حیث تتألف الخطة من مقدمة وعرض وخاتمة.

أجزاء الخطة:

والنظریات المتضمنة في المقال، حیث تكون بدیھیة دونالمقدمة: وھي عبارة عن مدخل رئیسي لعرض الحقائق، اآلراء●
حاجتھا إلى براھین وحجج.

في المقال بشكل صحیح ومترابط، مع أھمیة أن ُیمّھد الكاتبالعرض: یقصد بھا صلب الموضوع. وعلیھ یتم عرض ما جاء●
عرضھا بشكلفیھا؛ وذلك من خالل دعمھا بشواھد أدبیة وتاریخیة فیتمللقارئ ما سیأتي في الفقرات التالیة وتطّور األحداث

مستقّل في كل فقرة من الفقرات.

في العرض، حیث تكون صریحة ومفھومة.الخاتمة: بحیث تتناول النتائج التي وصل إلیھا الكاتب●


