
 سمات الكتابة الجيدة:

مهما تكن نوعية الكتابة )وظيفية أم إبداعية(، وأيا كان الهدف منها فإنها يجب أن ال  

التكامل تخلو من صفات ثالثة لكي يمكن أن يقال عنها بأنها كتابة جيدة؛ وهذه الصفات هي: 

أن تكون جميع عناصر الكتابة موجودة  التكاملبالموضوع. يعني  واإلحكام واإلحساس

ومتكاملة بطريقة متناغمة بحيث يعبر العنوان عن المضمون وتنسجم المقدمة جسم النص 

من حيث التقديم له وحتى من حيث الحجم بطريقة منطقية ومقبولة وأن يشرح جسم 

مة الموضوع ما يريد الكاتب قوله بوضوح ومنطقية وانسجام بحيث تكون الفقرات متناغ

والموضوعات أو األفكار غير متنافرة فيما بينها أي أن يكون هناك وحدة للموضوع، دونما 

إفراط أو تفريط حسب نوعية الكتابة سواء كانت وظيفية أم إبداعية، حتى يصل إلى الخاتمة 

فيقصد به إعطاء كل جانب أو جزء اإلحكام  التي تلخص ما كتب الكاتب في موضوعه. أما

ستحق من معالجة؛ بمعنى أن هناك أفكار رئيسية يجب أن تشرح بالتفصيل في العمل ما ي

وتأخذ حقها الكامل في الشرح والتوضيح وسوق األمثلة الضرورية، أما األفكار الثانوية 

والتي تخدم الفكرة العامة فال حاجة ألن يتم اإلسهاب في بيانها وتفصيلها على حساب 

المعايشة الصادقة لموضوع الكتابة موضوع باإلحساس بالالموضوع األساس. ويقصد 

 ومعرفة مفرداته أحيانا من خالل التعايش مع الحدث.

 إرشادات للكتابة الجيدة:

استخدم كلمات بسيطة وجمل بسيطة وتذكر القاعدة المهمة في الكتابة الصحفية هي: 

 الكتابة الجيدة تعتمد على اإلعداد الجيد.. ودائما أنك تكتب للناس جميعا

 عمل جمالً بسيطة.است •

 استعمل جمالً قصيرة ما أمكن. •

 إذا استعملت جمال طويلة فأتبعها بجمٍل قصيرة. •

 أستخدم أفعاال قوية. •

 ترجم اللغة المهنية إلى لغة مفهومة. •

 اجمع التفصيالت قدر اإلمكان. •

 اطرح األسئلة. •



 اكتب صورا لفظية. •

 .(So Whatاجعل الخبر يحتوي على عنصر ) •

 استخدم الحقائق المساندة والصور المرئية. •

 نهاية الخبر أحيانا أهم من مقدمته. •

 اللغة المستخدمة في وسائل اإلعالم:

الجماهيري  اللغة التي تكتب أو تتعامل بها وسائل االتصالالمقصود بلغة اإلعالم هي 

لتي تضم لغة اللغة التي أصبحت األداة الرئيسية افي تقديم موادها المتنوعة للناس. هذه 

أصبحت وبالتالي فإنها  ومفردات كل اإلنجازات العملية واالبتكارات التكنولوجية المعاصرة،

من أهم وسائل نشر المعرفة اإلنسانية وخصوصا في التعليم غير المنهجي أو غير 

 عن الحياة حيث تقوم وسائل اإلعالم بتقديم معلومات أو تكوين مهارات جديدة المؤسسي،

 وبذلك فأننا نتعلم من خالل ما نستقيه منها.من حولنا 

من  إن لغة اإلعالم هي التي تستجيب لمقتضيات العصر ومقتضيات مهنة الصحافة،

الدقة في الكتابة . وتعني حيث التحرير والمساحة واالختصار والموضوعية واألهمية

من جهة كما تعني عدم نقص أي  الصحفية أن كل كلمة ينبغي أن تكون في مكانها المالئم

 ،عنصر له أهمية من جهة أخرى. إن كتابة األخبار ليست عملية يتحكم فيها المحرر وحده

تحكم  ،ومرجعية ،وقانونية ،فهناك ضوابط مهنية ،وهي ليست كتابة إبداعية يكتب ما يشاء

 عمل المحرر عند كتابة األخبار. 

 االقتباس في لغة اإلعالم:

منن الطبيعنني أن الصننحص ال تصنننع األخبننار التني ترويهننا، بننل يصنننعها ا خننرون، وحننين 

تأتي األخبنار إلنى وسنائل اإلعنالم فإنهنا ال تنأتي بنفسنها أيضنا بنل ينأتي بهنا المنندوبون وغينر 

هؤالء من العناصر التي تسمى مصنادر المنادة التحريرينة فني أي وسنيلة إعالمينة. وبصنورة 

أن تكون أحداثا أو أن تكون أقواال، وكالهما ال بد حين النشر أن يعنزى عامة فان األخبار إما 

لفاعل وألن العزو يعتبر من المقومات الهامة في الكتابة وعنندما نقنرأ نحنن كقنراء الخبنر فني 

صحيفة منا وقند كتنب اسنم المصندر فنان ذلنك يحمنل مصنداقية أكبنر، ويمكنن اسنتخدام أدوات 



المصنندر الننذي يكننون خارجيننا أي لننيي مننن مننندوبي  التنصننيص )" "( للداللننة علننى أقننوال

 الجريدة.

 أنواع االقتباس أربعة:

باسااتخدام عالمتااي التنصاي"  ت تي تضاافي الصااحيفة باسااتخدامها  االقتبااس المباشاار: •

، وتشجع علنى قنراءة الننص أي أن على النصوص اإلخبارية ةاالقتباس المباشر مصداقي

ا الننوع منن االقتبناس األكثنر أمننا واألسنهل فني هناك ثمة شرح لما بعد االقتبناس، يعند هنذ

 نقل الفكرة.

حاذ  عالماات هذا الننوع منن االقتبناس ال يتطلنب إلنى أكثنر منن االقتباس غير المباشر:  •

أو حتننى عبننارة أو تعبيننر لغننوي مننا أو  التنصااي" إضااافة إلااى تغيياار بسااير فااي العبااارات

 .االنتقائية واالختيارإسقاط بعض الجمل، أي مبدأ 

االقتباس الجزئي يعني تنصي" بعض الكلماات التنصيص الجزئي أو االقتباس الجزئي:  •

ولكنه ال يحمل مصداقية االقتباس المباشر، يعني عندما أتنناول  من ن" أكبر تأو العبارا

حديث أحد المسؤولين وأقوم بتنصيص بعضنه قند يحندث إرباكنا لندى القنارىء وال يعطني 

 المصداقية ذاتها.

غة: أي إعااادة كتابااة الاان" بلغااة المحاارر أو الصااحفي وهااي تحقاا  عاادة إعااادة الصاايا •

أو تعطني ألفاظنا اقنل أي حنذف منا يمكنن  تختصار الحاديثمنهنا:  أهدا  للكتابة الصحفية

سنيما فني  تحقا  لغاة أفضالاالستغناء عنه من الكنالم أو األلفناظ. كمنا أن إعنادة الصنياغة 

قااد تكااون ب اللغننة العاميننة. أو حتننى ، حيننث يمكننن بهننا تجنننالتصااريحات االرتجاليااةحالننة 

وبالتنالي فنإن إعنادة  االقتباسات لعلماا  يتحاداوا بلغاة علمياة يصاعب علاى العاماة فهمهاا

 صياغتها قد تخدم موضوع الخبر والتصريح والذي أدلى به المتحدث.

غالبا منا يكنون لوسنائل اإلعنالم مصنادرها الخاصنة التني ال ترغنب االقتباس دون عزو:  •

خاااص فسننها أو ال ترغننب الصننحص ذاتهننا بكشننفها حرصننا عليهننا فتقننول: بالكشننص عننن ن

، قند يعنود عندم ذكنر المصندر علنى الصنحيفة فني علمات الدساتور، مصادر مطلا ، الرأي

قاد يكاون مصادر الخبنر حتنى ال تهتنز الثقنة فيهنا، أو  التثبات مان مصاداقيةفائدتين أولهما 

 .الصحيفة مغرضا



 


