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Abstract:  

 
 Saudi women are increasingly present in journalism in online 

journalism.  Which increases the importance of its role in the 

development and renaissance of society, by writing opinion articles 

in various fields of social, economic and political life, in addition to 

issues related to women themselves and connect Saudi Arabia 
women with women in the outside world.  Hence the importance of 

this research in dealing with the reality of Saudi women's articles in 

electronic journalism, through an analytical descriptive study that 

dealt with a sample of Saudi electronic newspapers in the year 

2015/2016, with qualitative and quantitative analysis of a sample of 
Saudi women's articles in a number of electronic newspapers.  On 

the electronic newspaper "Al-Ahsa Al-Youm" and the online 

newspaper "Sabq".  The structure of this research consisted of three 

sections:  The first topic studied the art of articles in the writings of 

Saudi women journalists in the electronic press, the second study 

studied the qualitative analysis of women’s writings in the Saudi 
press, then the third study studied quantitative analysis of women’s 

writings in the Saudi press.  The results of this research emphasized 

the importance of opinion articles for Saudi women journalists. 
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ي الصحافةواقع مقاالت المرأة الصحفية 
 
ونية السعودية ف  على دراسة وصفية تحليلية: اإللكتر

ونية عينة من الصحف ي  اإللكتر
 
 م5102/5102السعودية ف

 
 2 صالح الزين ناهد حمزة دمحم

 

 الملخص
ونية؛ وإلذي يزيد من أهمية  ي إلصحإفة إؤللكتر

 
ي إلصحإفة ػ

 
يزدإد وجود إلمرأة إلسعودية ػ

ي تنمية ونهضة إلمجتمع، 
 
ي شتر مجإإلت إلحيإة دورهإ ػ

 
عتر كتإبة مقإإلت إلرأي ػ

إإلجتمإعية، وإإلقتصإدية وإلسيإسية، بإؤلضإفة للموضوعإت إلمتعلقة بإلمرأة نفسهإ ، 
ي إلتقدم إلحضإري، وتحإرب إلعإدإت 

 
فتقف عليهإ بإلتنإول إلجريء وإلمؤثر لتسهم ػ

ي إلعإلم وإلتقإليد إلضإرة، وتعإلج إلمشكالت بأنوإعهإ، وتربط إلمرأة إ
 
لسعودية بإلمرأة ػ

ي 
 
ي تنإول وإقع مقإإلت إلمرأة إلسعودية ػ

 
؛ ومن هنإ تكمن أهمية هذإ إلبحث ػ ي إلخإرجر

ونية، من خالل درإسة وصفية تحليلية تنإولت عينة من إلصحف  إلصحإفة إؤللكتر
ي إلعإم 

 
ونية إلسعودية ػ ي وإلكمي لعينة من مقإإلت  ٥١٠٢/٥١٠٢إؤللكتر

، بإلتحليل إلكيؼ 
ي إ

ونية، وقد وقع إإلختيإر عىل صحيفتر ي عدد من إلصحف إؤللكتر
 
لمرأة إلسعودية ػ

ونية. لقد تكون هيكل هذإ إلبحث  ونية وصحيفة "سبق" إؤللكتر "إؤلحسإء إليوم" إؤللكتر
ي كتإبإت إلمرأة إلصحفية 

 
من ثالثة مبإحث؛ فدرس إلمبحث إألول فن إلمقإإلت ػ

ونية، ود ي إلصحإفة إؤللكتر
 
ي للكتإبإت إلسعودية ػ

ي إلتحليل إلكيؼ 
رس إلمبحث إلثإن 

ي إلصحإفة إلسعودية، ثم تنإول إلمبحث إلثإلث إلتحليل إلكمي لألقالم إلنسإئية 
 
إلنسإئية ػ

ي إلصحإفة إلسعودية. لقد أكدت نتإئج هذإ إلبحث عىل أهمية مقإإل 
 
ت إلرأي للمرأة ػ

 .إلصحفية إلسعودية

ونية : الكلمات المفتاحية إلصحف ، إلمرأة إلصحفية إلسعودية، إلصحإفة إؤللكتر
ونية إلسعودية  .إؤللكتر

 

 : المقدمة
ونية عىل هذإ إلرإبط   لمإ هو موجود عىلي دليل إلموإقع إإللكتر

ً
ونية إلسعودية وتتنوع وفقإ تتعدد إلصحف إإللكتر

(http://www.raddadi.comويمثل ذلك توفتر بيئة خصبة للمرأة إلسعودية )/  ي إلكتإبة
 
تإد موقعهإ إلطبيغي ػ

لتر
ي مجإإلتهإ 

 
وإلتفكتر عىل صفحإت إلصحإفة إلرقمية للتعبتر عن قضإيإ إلمرأة بصفة خإصة وقضإيإ إلحيإة إلعإمة ػ

 إلسيإسية وإإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلثقإفية. 
  :مشكلة البحث
ونية تتعدد إلصحف  لمإ هو موجود إؤللكتر

ً
ونية دليل إلموإقععلى إلسعودية وتتنوع وفقإ  هذإ إلرإبطعلى إؤللكتر

(http: //www.raddadi.com/تإد ي إلكتإبة  ( ويمثل ذلك توفتر بيئة خصبة للمرأة إلسعودية لتر
 
موقعهإ إلطبيغي ػ

ي مجإإلتهإ بصفة خإصة وقضإيإ  صفحإت إلصحإفة إلرقمية للتعبتر عن قضإيإ إلمرأةعلى وإلتفكتر 
 
إلحيإة إلعإمة ػ

 إلسيإسية وإإلقتصإدية وإإلجتمإعية وإلثقإفية
ي كتإبإت إلمرأة إلسعودية من خالل تحليل للمقإإلت إلصحفية يدرس هذإ إلبحث وإقع

 
ي ػ

 فن إلمقإل إلصحؼ 
ونية ي تم إلتوقيع عليهإ بأقالم نسإئية حيث  إؤللكتر

ي إإلجإبة عىلإلتر
 
 : إلتسإؤإلت إلتإلية تتلخص مشكلة إلبحث ػ

ي كتإبإت إمإ وإقع  -1
 
ي إلصحإفةإلمرأة فن إلمقإل ػ

 
ونية؟ لصحفية إلسعودية ػ  إؤللكتر

ي تحرير إلصحإفة -2
 
ونية مإ كمية إألقالم إلنسإئية إلمشإركة ػ  إلسعودية إؤللكتر

ي إلصحإفة -3
 
ي تشغل فكر إلمرأة إلسعودية ػ

ونية؟ مإ إلقضإيإ وإلهموم إلتر  إؤللكتر
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ي تهتم بهإ مإ إألهدإف وإل -4
ي إلصحإفةمقإإلت قيم إلتر

 
ونية؟ إلمرأة إلسعودية ػ  إؤللكتر

ي إلصحإفةتتنإول مقإإلت  هل -5
 
ونية إلمرأة إلسعودية ػ  لقضإيإ إلعإلمية؟إ إؤللكتر

ي  اإلقناعمإ وسإئل وأسإليب  -6
 
ي تستخدمهإ إلمرأة إلسعودية ػ

 إلصحإفة صفحإت مقإإلتهإ عىل إلتر
ونية  إؤللكتر

 :منهج الدراسة
ي لعينة منيتم 

ي هذه إلدرإسة حيث يتم تحليل كمي وكيؼ 
 
ي كتبت  إعتمإد منهج تحليل إلمضمون ػ

إلمقإإلت إلتر
ي 
 
ونية إلصحفبأقالم نسإئية ػ خالل  مجتمع إلبحثمن  وذلك بإختيإر عينة إألسبوع إلصنإعي  إلسعودية إؤللكتر
ة إلزمنية من ي رأس إألسبوع إألول من  حيث يتم سحب مفردة وإحدة من مفردإت إل م2115/2116 إلفتر

 
بحث ػ

 كل شهر ممإ يوفر إإلختيإر إلعلمي لكل يوم من أيإم إألسبوع
 :معلومات عن الصحف قيد البحث

 
ا
ونية صحيفة األحساء اليوم: أول   :اإللكتر

رإت إلعلمية إلختيإر   حسإء إليومصحيفة إؤل  3إلمتر

 أسفل إلنموذج

ي موإقع إلتوإصل إإلجتمإعي بإلسعودية ” إألحسإء إليوم“
 
إ ػ ً  تأثتر

ر قإئمة إلصحف إؤلقليمية إألكتر
ّ
 4تتصد

ي موإقع إلتوإصل ” إألحسإء إليوم“تّوجت صحيفة  وقد سبق أن
 
إ ػ ً كأكتر إلصحف إلسعودية إؤلقليمية تأثتر

ي قيإس إلصحف إألك Klout وذلك وفق مقيإس موقع إإلجتمإعي 
 
 خإصة عتر موإقع إلمتخصص ػ

ا
إ وتفإعًل ً  تأثتر

تر
 .  إلتوإصل إإلجتمإعي

وإلتأثتر هو مدى تفإعل إلنإس ، كلمإ زإدت عدد إلنقإط كإن إلتأثتر أكتر ،  111ؤىل  1بإعطإء نقإط من  Klout ويقوم
ه عىل إلشبكإت إإلجتمإعية ويتم حسإب ردود إألفعإل مقإرنة بكمية أو  مع مإ يقوم شخص مإ  مؤسسـة مإ بنشر

إلمحتوى إلذي تم مشإركته عىل إلشبكإت إإلجتمإعية كأحد أهم عوإمل إلتأثتر وردود إألفعإل تشمل عىل سبيل 
ي زيإدة إلنقإط عىل، إلمثإل عدد ؤعإدإت إلتغريد وإلردود 

 
 Klout .5 وكلمإ زإدت أسهم ذلك ػ

ي تقرير أصدره موقع 
 
صحيفة ؤقليمية عىل  31بحسب إلقيإس إلذي تضّمن تأثتر أكتر من ” صدى إلتقنية“وػ

رت صحيفة ، مستوى إلسعودية
ّ
، نقطة 61إلقإئمة مقتنصة إلمركز إألول بعدد نقإط بلغ ” إألحسإء إليوم“تصد

إ بوإقع ، 58ومن ثم تلتهإ صحيفة إألحسإء نيوز بعدد نقإط بلغ 
ً
ت صحيفة أنبإء إلقصيم ثإلث

ّ
أمإ صحيفة ، 57وحل

ي إلمركز إلخإمس صحيفة تل، 57إلجبيل إليوم فجإءت رإبًعإ بوإقع “
 
  55بـ ” صدى تبوك“تهإ ػ

ا
 .نقطة

 تأثتر عىل 
ي إلسيإق نفسه دخلت ثالث صحف من إألحسإء لقإئمة إلعشر إألوإئل للصحف إؤلقليمية إألكتر

 
وػ

ي حققتهإ ومستوى وعي قرإئهإ وتفإعلهم مع 
مستوى إلسعودية ممإ يبير  قوة وتأثتر صحف إألحسإء ومكإنتهإ إلتر

ي 
 تطرحهإ إلصحف إألحسإئية.  إلقضإيإ إلتر

يذكر إن تقريرإ نشر سإبقإ عن تأثتر إلصحف إلسعودية وإحتلت صحيفة سبق إلمركز إألول كأثر إلصحف 
ي وإلثإلث 

ي إلمركز إلثإن 
 
إ وجإء ػ وجإءت صحيفة ، نقطة 67بـ” إلجزيرة”و، نقطة 67بـ” إإلقتصإدية“إلسعودية تأثتر

ي إلمركز إلرإبع بـ” أنحإء“
 
ي إلمركز إلخإمس صحيفة ف، نقطة 66ػ

 
، ”إلوئإم“وقد نإلت صحيفتإ ، ”عكإظ“يمإ جإء ػ

ق“وجإءت جريدتإ ، إلمرتبتير  إلسإدسة وإلسإبعة” إلحيإة”و ي إلمركزين إلثإمن وإلتإسع” عإجل”و، ”إلشر
 
، ػ

 ” إلوطن“وصحيفة 
ً
إ  ”.عإشر

تهإ إلدإئمة وإلمتجددة مع إلتمتر  وإلتفإعل  ي ؤنجإز جديد يضإف ؤىل مستر
 
ومن إلمعروف أن ، إلمستمر مع قرإئهإ ػ

ي إلمملكة إلعربية إلسعودية وخإصة 
 
ة حتر ؤن إلمملكة تعتتر ” تويتر “إلشبكإت إإلجتمإعية ػ تحظ  بشعبية كبتر

إ عىل موقع إلتوإصل إإلجتمإعي 
ً
 عىل مستوى إلعإل” تويتر “من أكتر إلدول نشإط
ونية إألحسإء إليوم يحتوي عنق صحيفة أيقونة  ثم إألحسإء )وتحتوي قونة كمإ يىلي إلرئيسةأي 11عىلي  إؤللكتر

و أيقونة  ثم أيقونة صوت إلموإطن، خيإرين )أحدهمإ أخبإر إألحسإء وإآلخر مجتمع إألحسإء(على إألحسإء

                                                           
 )/http: //www.hasatoday.com) رابط االحساء الٌوم 3

4 تقرٌر نشره موقع صدى التقنٌة ووفق لمقٌاس ورد فً   Klout  
5 Klout ٌشار إلى أن موقع  المعتبرة فً قٌاس التأثٌر على الشبكات االجتماعٌة من خالل خوارزمٌة معٌنة ٌقوم بتطبٌقها ٌعد من أهم المواقع  

 على بٌانات الشبكات االجتماعٌة, إضافة للبٌانات من وٌكٌبدٌا ومواقع أخرى لقٌاس التأثٌر الحقٌقً للمستخدم أو المؤسسة.

 



Rimak Journal, Volume 2, Issue 4  159 

 
 

 

 

 
 

September 2020, Volume 2, Issue 4 
 p. 156-170 

 

و أيقونة منوعإت )أيقونة إلمنوعإت  و أيقونة ريإضة و أيقونة صحة و أيقونة وظإئف و أيقونة محليإت تحقيقإت
 (لفيديو ولكن غتر مفعل و أيقونة مقإإلت إلنسخة إلكفيةخيإر لعلى تحتوي

 ويتوفر إلبحث بإلموقع
إك إلمجإن بإلوإ تسإب ، وإليوتيوب وإلجوإل إإليميل، وإلتوتتر ، مع وجود إلتوإصل عتر إلفيس بوك وكذلك إإلشتر

 .إعجابوتوفتر فرص للتفإعل بإل
 
 
ونية صحيفة سبق: ثانيا  اإللكتر

ونية صحيفة سبق ونية إؤللكتر وبحسب ؤحصإء إلموقع ، 2117تأسست عإم ، شإملة سعودية جريدة ؤلكتر
ونية حلت صحيفة سبق أليكسإ إلعإلمي  ي إلمركز إألول بير   إؤللكتر

 
من حيث عدد  إلسعودية إلموإقع إؤلخبإريةػ

ي 
 
 6إلمملكة إلعربية إلسعودية إلزيإرة ػ

ي إؤلدإرة عدد من : ؤدإرة موقع صحيفة سبق
 
ف عإم ويسإعده ػ ي ؤدإرته للمحتوى عىل مشر

 
يعتمد إلموقع ػ

فير  يتإبعون ؤدإرة  ف إلعإم إلمشر ي ليتوىل إلمشر
إلتعليقإت ومتإبعة إلمحتوى وتحديث إألخبإر بدون إعتمإد نهإن 

ي  .وهنإك فريق ضخم من إلمرإسلير  يتبعون لسبق من دإخل إلمملكة وخإرجهإ .إعتمإد إلختر 
 
أمإ أبرز إلمحررين ػ

قإوي : صحيفة سبق ي  -عبدهللا إلتر
  -عمر إلسبيغي  -سعود إلدعجإن 

ً
 -مإجد إلرفإعي  -ي خلف إلدوش : ثإنيإ

ي  -عبدهللا إلسإلم  ي  -دمحم عبيد  -دمحم إلموإخي  -حإمد إلعىلي  -بدر إلعتيتر
فإيز إلزيإدي  -سعد جبإر  -خإلد إلشإمإن 

ي  7(  فهد كإمىلي  -
 و يالحظ عدم ورد إسم ألي محررة من إلعنرص إلنسإن 

 ) إلكل: إلتإليةيقونإت إأل على تحتوي
ً
ة جدإ ، إلكتب، صور ، فيديو ، إألخبإر ، لألخبإر إلممتدة (تحمل روإبط كثتر

ي مع إلجمهور عتر وسإئل إلتوإصل إإلجتمإعي إلمتوفرة، أموإل + خرإئط () إلمزيد
 ويتوفر فيهإ رجع إلصدي إلتلقإن 

ي كمإ يتوفر فيهإ محركإت إلبحثعلى
 لخيإرإت إلمتلؼر

ً
إ صفحإت ممتدة للمزيد وتطبيقإت قوقل وبــه إلصفحة وفقإ

 إلتفإصيل. من 

 :هيكل البحث
 : يتكون إلبحث من ثالثة مبإحث كمإ يىلي 

ي إلصحإفة: إلمبحث إألول  -1
 
ي كتإبإت إلمرأة إلصحفية إلسعودية ػ

 
ونية فن إلمقإل ػ  إؤللكتر

ي  -2
ي إلصحإفة إلسعودية: إلمبحث إلثإن 

 
ي للكتإبإت إلنسإئية ػ

 لتحليل إلكيؼ 
ي  -3

 
 إلصحإفة إلسعوديةإلمبحث إلثإلث إلتحليل إلكمي لألقالم إلنسإئية ػ

ي إلصحإفة: إلمبحث إألول -1
 
ي كتإبإت إلمرأة إلصحفية إلسعودية ػ

 
ونية فن إلمقإل ػ  إؤللكتر

ي تعتر بهإ إلمرأة إلصحفية
ي كتإبإتهإ حول إلسعودية إلمقإل هو إألدإة إلصحفية إلتر

 
 بشكل مبإشر عن رأيهإ ػ

ي تشغل إلرأي إلعإم 
ي إلقضإيإ إلتر

 
. ويقوم إلمقإل بهذه إلوظيفة من أو  إلمحىلي إألحدإث إليومية إلجإرية وػ إلدوىلي

ح وتفستر إألحدإث إلجإرية وإلتعليق عليهإ بمإ يكشف عن أبعإدهإ ودإلإلتهإ إلمختلفة. وقد ثبت من  خالل شر
خالل إلتحليل إلكمي أن مقإإلت إلمرأة إلسعودية تنإولت قضإيإ إلمرأة وإلطفل وإؤلعإقة وإلمخدرإت وتنإقض أثريإ 

ي إلعإلم 
هإ  وإلطرق إلعإمة وإلتعصب إلريإذ   .وإلتعليم وإلعإدإت إإلجتمإعية وإلتقإليد وغتر

ي 
ي إلصحإفة كمإ أن إلمقإل إلصحؼ 

 
ي كتإبإت إلمرأة إلصحفية إلسعودية ػ

 
ونية ػ ح  إؤللكتر إل يقترص عىل شر

هإ وإلتعليق عليهإ ي تطرح فيهإ ك فقط وإنمإ هنإك إألحدإث إلجإرية وتفستر
إتبة إلمقإل فكرة بعض إلحإإلت إلتر

 أو  جديدة
ً
 مبتكرإ

ً
ي حد ذإتهإ قضية تشغل إلرأي إلعإم وخإصة ؤذإ كإنت أو  تصورإ

 
رؤية خإصة يمكن أن تشكل ػ

ي مقإإلت إلمرأة إلسعودية من أو  تمس مصإلح إلقرإء
 
تثتر إهتمإمهم ألي سبب من إألسبإب. وقد وضح ذلك ػ

  جابإعخالل رجع إلصدي ورسإئل إلقرإء وإلتعليقإت وإل
 
 

 

                                                           
6 https: //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81: 

%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82.svg 

7 https: //ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81: 
%D9%88%D9%8A%D9%83%D9%8A_%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%82.svg 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%AF_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B3%D8%A7_%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
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ي الصحافة
 
ي كتابات المرأة الصحفية السعودية ف

 
ونية وظائف المقال ف  اإللكتر

ي تشغل إلرأي أو  إلقضإيإ أو  وذلك بتقديم إلمعلومإت وإألفكإر إلجديدة عن إألحدإث: إؤلعالم -1
إلمشإكل إلتر

 إلعإم. 
ح وتفستر إألخبإر إليومية إلجإرية وإلتعليق عليهإ بمإ يوضح أبعإدهإ  -2  جوإنبهإ إلمتنوعة. أو  شر
 إلتثقيف.. وذلك عن طريق نشر إلمعإرف إؤلنسإنية إلمتنوعة.  -3
إلكثتر على وإلتأمير  ، وذلك بنشر سيإسة إلحكومة وموإقفهإ إلمختلفة من قضإيإ إلمجتمع: إلدعإية إلسيإسية -4

 من إلقضإيإ إلوطنية 
 منإفسيهإ. أو  نهإ ضد خصومهإ وذلك عن طريق نشر إألفكإر وإلفلسفإت وإلدفإع ع: إلدعإية إأليديولوجية -5
ي إلتنمية إلوطنية. أو  إجتمإعي معير  أو  وذلك لخدمة نظإم سيإخي : تعبئة إلجمإهتر  -6

 
 للمسإهمة ػ

ي إلمجتمع وإلتأثتر عىل إتجإهإته سوإء بإلسلب -7
 
 إؤليجإب. أو  تكوين إلرأي إلعإم ػ

فيهية -8 أو  إلمقإإلت إلمسليةأو  إلسإخرةأو  إلضإحكةأو  إلتسلية وإؤلمتإع وهو إألمر إلذي تحققه إلمقإإلت إلتر
 .إلظريفة

ي الصحافة
 
ي كتابات المرأة الصحفية السعودية ف

 
ي ف

 
ونية لغة المقال ف  اإللكتر

ي  ي يختلف عن إلمقإل إألدنر
ي هو إلذي يعتر عن عوإطف كإتبه : إلمقإل إلعلمي أو  إلمقإل إلصحؼ  فإلمقإل إألدنر

 موقف عإم. أو  معير  وتجربته إلذإتية ومشإعره إلوجدإنية تجإه موقف 
 أمإ إلمقإل إلعلمي فهو أدإة إلعإلم لوصف إلحقإئق إلعلمية من خالل منهج علمي يقوم عىل إلموضوعية إلمطلقة. 
ء من موضوعية إلعإلم.  ي

.. وفيه خر ي ء من ذإتية إلكإتب إألدنر ي
.. فيه خر ي فهو وسيط بير  إإلثنير 

 أمإ إلمقإل إلصحؼ 
ي هي لغة 

إلحيإة إلعإمة.. أي لغة إلموإطن إلعإدي.. فهي لغة يفهمهإ جميع إلقرإء مهمإ لذلك فلغة إلمقإل إلصحؼ 
 إإلجتمإعية. أو  إلثقإفيةأو  إختلفت مستويإتهم إلتعليمية

ي تقوم عىل إلصور إلبيإنية إلمحسنإت إللفظية.. وإذإ كإنت لغة إلمقإل إلعلمي تقوم أو  فؤذإ كإنت لغة إلمقإل إألدنر
ي كل علم من عىل إلنظريإت وإألرقإم و 

 
ي إل يفهمهإ سوى إلمتخصصير  ػ

إؤلحصإئيإت وإلمصطلحإت إلعلمية إلتر
ء من جمإل إألسلوب  ي

ي تقوم عىل إلسهولة وإلبسإطة وإلوضوح وهي قد تستفيد بدر
إلعلوم. فلغة إلمقإل إلصحؼ 

ي هو أس
ي أن مإ يمتر  إلمقإل إلصحؼ 

.. ولكن يبؼر ي وقد تستفيد بكثتر من دقة إألسلوب إلعلمي لوبه إلبسيط إألدنر
 إلوإضح إلسهل. 

ي أن تكون لغة إلمقإل 
ي يجب أن تكون لغة إلحيإة إلعإمة وإل يعت 

وري أن نؤكد أن لغة إلمقإل إلصحؼ  ومن إلرص 
ي لغة عربية فصحي ولكنهإ ليست فصحي إلعرص 

ي هي إلعإمية.. وإنمإ يجب أن تكون لغة إلمقإل إلصحؼ 
إلصحؼ 
ي أو  إلجإهىلي 

مملوؽي وإنمإ فصحي عرص إلصحإفة.. أي إلعرص إلحديث.. ثم هي من إلعرص إلأو  إلعرص إلعثمإن 
كيبإت إللغوية وإنمإ  نإحية أخرى ليست إلفصح إألدبية إلقإئمة عىل إلصورة إلبيإنية وإلمحسنإت إللفظية وإلتر

فصحي إلتعإمل ، هي إلفصح إلصحفية إلقإئمة عىل إلبسإطة وإلوضوح وإلسهولة.. أي فحري إلحيإة إلعإمة
ي وضحت وسهلت بحيث إل

يومي بير  إلنإس مهمإ إختلفت مستويإتهم إلثقإفية. أي تلك إللغة إلعربية إلفصح إلتر
ي إلذي ينتمي  ي إلعإدي.. مهمإ إختلف مستوى تعليمه ومهمإ إختلف إلقطر إلعرنر صإرت مفهومة للموإطن إلعرنر

 ؤليه. 
 : كتابة مقاالت الرأي

... أي أنه 8ة إلختر تكتب مقإإلت إلرأي بطريقة مخإلفة لكتإب ي
ي وممإثلة لطريقة كتإبة إلتقرير إلصحؼ 

إلصحؼ 
 إلمقدمة.. وإلجسم.. وإلخإتمة. : يكتب بطريقة إلهرم إلمعتدل أي من ثالثة أجزإء

ي يدور حولهإ إلمقإل أو  إلمشكلةأو  إلقضيةأو  إلمقدمة عىل مدخل يثتر إإلنتبإه ؤىل أهمية إلختر  فتحتوى
إلفكرة إلتر

 : يمكن أن تضم إلنقإط إلتإلية وهذه إلمقدمة

  .ة إلهتمإم إلقرإء  عرض فكرة مثتر

  .طرح قضية هإمة تمس مصإلح إلقرإء 

  .ؤبرإز ختر هإم يشغل إلرأي إلعإم 

  .ي إلمجتمع
 
ة صإرت حديث إلنإس ػ  وصف مشكلة خطتر

                                                           
8 501-99ناهد حمزة الزٌن, كٌف تكتب للصحافة, مطبعة العملة, السودان, ص: ص    
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 : وإلمقدمة تقوم بعدد من إلوظإئف هي 

  .تهيئة ذهن إلقإرئ لموضوع إلمقإل 

  إلقضية موضوع إلمقإل.. وهنإ إلبد من إلتفرقة بير  تذكتر إلقإرئ أو  إلحإدثةأو  بإلختر ؤعإدة تذكرة إلقإرئ
ي يوم نشر 

 
 أي نشر ػ

ً
 جإريإ

ً
إ .. فإلمفروض أن إلمقإل ينإقش ختر ي ذكر تفإصيل إلختر

 
بإلختر وبير  إلتعمق ػ

 سوى قبله بقليل حيث يمكن للقإرئ أن يتذكر تفإصيله إلسيمإ أن إإلفتتإحية إل أو  إلمقإل
ً
تنإقش غإلبإ

 إألخبإر إلهإمة. 

  .جذب إنتبإه إلقإرئ ودفعه ؤىل قرإءة إلمقإل عن طريق إلطرح إلجيد وإلشيق للموضوع 
ه من إلمقإإلت وذلك حسب طبيعة إلموضوع إلذي  ثم يبؼر أن نعرف أن مقدمة كل مقإل قد تختلف عن غتر

 يعرضه إلمقإل. 
 
 
 : جسم مقاالت الرأي: ثانيا

  ي إلمقإل... وإلجسم قد يحتوي عىل إلنقإط إلتإليةوهو إلجزء إلذي
 
 : يحتوى عىل إلمإدة إلجوهرية ػ

  .إلبيإنإت وإلمعلومإت وإلحقإئق إلكإفية عن إلموضوع 

  .ي تؤيد وجهة نظر كإتب إلمقإل
 إألدلة وإلحجج وإألسإنيد إلتر

  .إلخلفية إلتإريخية للموضوع 

 إلفكرية. أو  إإلجتمإعيةأو  إإلقتصإديةأو  أبعإد إلموضوع ودإللته إلسيإسية 

 ي إلنقإط إلتإلية
 
 : وظيفة جسم إلمقإل إإلفتتإجي تنحرص ػ

  .ي إلموضوع
 
 تقديم إلبيإنإت إلكإفية ؤلشبإع رغبة إلقإرئ ػ

  .ي إلموضوع
 
ي تدعم وجهة نظر إلصحيفة ػ

 تقديم إلحجج إلمنطقية إلتر

 سيإستهإ تجإه موضوع إلمقإل. أو  ؤقنإع إلقإرئ بموقف إلصحيفة 
 
 
 : خاتمة مقاالت الرأي: ثالثا

 مإ تضم ، عدم إقتنإعه بسيإسة إلحصيفةأو  وهي أهم أجزإء إلمقإل وعليهإ يتوقف مدى إقتنإع إلقإرئ
ً
وغإلبإ

 : إلخإتمة إلنقإط إلتإلية

  .ي موضوع إلمقإل
 
ي تصل ؤليهإ إلصحيفة ػ

 خالصة إآلرإء وإألفكإر إلتر

 ي ؤيجإد إلحلول للقضية
 
 لتنفيذ خطة معينة. أو  تعبئته لتحقيق هدف معير  أو  ،دعوة إلقإرئ للمشإركة ػ

  .   دفع إلقإرئ ؤىل إتخإذ موقف معير  تجإه موضوع معير 
 

ي 
 
ي الصحافة السعودية: المبحث الثان

 
ي للكتابات النسائية ف

  التحليل الكيف 
 
ا
ي لمفردات عينة اإلحساء :أول

ونية:  اليوم نتائج التحليل الكيف    اإللكتر
ي للمفردة  -1

م، ربيع إآلخر  44: 4إألوىلي بعنوإن كإنت طفلة للكإتبة فوزية أحمد إلجعفري إلتحليل إلكيؼ 
إير  13ـه،  1436 ة إل تستطيع إلكإتبة إلتعبتر عنهإ  24: م 2115فتر إلمقإل يحمل رموز لقضإيإ سيإسية كبتر
ة  فقطإعجابونإل إلمقإل ، مبإشر

ً
 وإحدإ

ً
 إ

ي للمفردة إإلثإنية -2
 1ص،  17: 11 !رأة إلسعودية؟ فوزية أحمد إلجعفريبعنوإن لمإذإ إلم إلتحليل إلكيؼ 

ة مإ إنتشر عتر وسإئل إلتوإصل من نكت تسخر  2115مإيو  19ـه،  1436شعبإن  م حيث يتنإول إلمقإل كتر
ي إلدول إلعربية وتستنج إلكإتبة من ذلك أن إلعملية مقصودة أو  من إلمرأة إلسعودية

 
مقإرنتهإ بمثيالتهإ ػ

قنإعإت وتفكيك إلمجتمع إلسعودي؛ وتوجه إلكإتبة توصيتهإ لمن تصله أي رسإلة وإلهدف منهإ تغيتر إل
 .إمرأة عربيةأو  أي سخرية من رجلأو  عن إلشإب إلسعوديأو  مقإرنة بير  إلمرأة إلسعوديةأو  فيهإ سخرية

 منهج هدمأن تقف إلرسإلة عندك وإل ترسلهإ ألحد؛ ألن ديننإ يحرم إلسخرية وإنهإ ليست منهج بنإء ؤنمإ 

ي للمفردة إلثإلث -3
وكل يخطط من أجل أن ينإل من أخيه للكإتبة فوزية ، كرإهية.. حقد.. تآمر  ةإلتحليل إلكيؼ 

 إلمشإهد عىل على م وتؤكد إلكإتبة 2115مإرس  7ـه،  1436جمإدى إألول  16م،  37: 9أحمد إلجعفري 
ا
أن

؛ إألخ يخون أخ إ يندى لهإ إلجبير 
ً
ي إلعربية مؤلمة جد

وإنمإ ، وأبنإؤنإ إل يقتلون بأيدي عدونإ ، إهإألرإذ 
 .بأيدينإ ثم تتسآل إلكإتبة بقولهإ

  ينإعجاب)فؤىل متر سنظل عىل هذإ إلحإل؟( وقد نإل إلمقإل يوجد تعليق وإحد و 
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ي للمفردة إلرإبع -4
ي إلسإعة : بعنوإن ةإلتحليل إلكيؼ 

 
رمضإن  5ص،  17: 11ذوي إؤلعإقة وكتإب إلرحمن ػ

م بقلم إلكإتبة عإئشة إلملحم حيث توجه دعوتهإ لألهإىلي إألهإىلي وإلدولة  2115يونيو  22ـه،  1436
ي جميع إلمنإطق ، وإلمجتمع إإلهتمإم وإلعنإية بدور إلحفظ وتشجيعهم عىل ذلك

 
ة ػ ي نشر

 
وإلمسإهمة ػ

ة  ه وإإلهتمإم بإلخرجير  وإلخريجإت من هذه إلفئة وتوظيفهم كمعلمإت ومعلمير  حتر يكملوإ إلمستر بنشر
ه وتعليمه لذوي إؤلعإقة إرفق مع إلمقإل تعليق وإحد  ورعإيته وحفظه فجزإ هللا كل ختر من سإهم بنشر

 ينإعجابو
ي للمفردة -5

إ بقلم إلكإتبة ةإلخإمس إلتحليل إلكيؼ 
ً
: 1سمإح عإدل إلجريإن – بعنوإن حتر إل يكون إبنك مدخن

قإل دعوة شجإعة وجريئة لمكإفحة م ويحمل إلم 2115أكتوبر  7ـه،  1436ذو إلحجة  24م،  57
إرة إإلنطالق نحو عإدإت سلوكية مصإحبة لهإ  ي تمثل شر

 إلمخدرإت إلتر
ي للمفردة إإلسإدس -6

ي إلسإعة  ةإلتحليل إلكيؼ 
 
 13م، : 7بعنوإن أبنإء إلشيطإن للكإتبة ربإب عبدإلمحسن ػ

ي م تتنإول فيه قضية إؤلرهإب وإلتكفتر وتخت 2115يونيو  31ـه،  1436رمضإن 
تم إلمقإل بمإ يىلي )حزن 

ي معزي إلدإلوة بإألحسإء 
 
ي جسدنإ ػ

 
ب إؤلرهإب ػ ي إلصالة ، ومصىلي إلقديح بإلقطيف، عىل مإ ض  وفدإئتر

ي إلتإريــــخ، بإلدمإم
 
فهم ، ومؤخًرإ إلصوإبر صإئمير  ومصلير  بإلكويت ضحكت غبإءا عىل فعلتهم إلمتكررة ػ

هم يخلدون ذكرى إلشهدإء بشدة ببشإعة فعلهم وفكرهم إل سإقط ومعتقدإتهم إلملوثة، هم يتهمون غتر
ي بيوت هللا؛ فأي عقل يملكه هؤإلء إؤلرهإب.. فمن هو إلكإفر 

 
، بإلكفر ولكن يهدونهم إلشهإدة بقتلهم ػ

  .إلمصىلي هلل طإعة أم إلمفجر؟(

  
 
ي لمفردات عينة لصحيفة سبق: ثانيا

ونية نتائج التحليل الكيف   اإللكتر

ي للمفردة  -7
ونية من صحيفة سبق ةإلسإبعإلتحليل إلكيؼ  إلعإلم للكإتبة  9بعنوإن وتنإقص أثريإء  إؤللكتر

ة آل سليمإن  جمإدى إألول 28 - 2116مإرس  18 منتر
1437 12: 37 AM 

ي إلعإلم أصبحوإ أقل! 
 
وقد ترإجعت أرصدتهم؛ ، تنإقص عددهم عن ذي قبل حيث يحكي إلمقإل عن إألغنيإء ػ

ويبحثوإ عن مصإدر ، أكتر  وبدإ أن إللقب إللذيذ قد غإدرهم؛ وعليهم أن ينشطوإ، فتسإقطوإ من قإئمة إألثريإء 
؛ ويدخلوإ قإئمة إألثريإء، إلعإلمية للدخل)!(؛ ليستعيدوإ مكإنتهم

ً
 لبيع طإئرإتهم  مجددإ

ا
حتر إل يضطروإ مثال

 يخوتهم إلثمينةأو  إلخإصة
ي أتسإءل

هذإ إلسؤإل إلذي  ريإؤنإ للوطن ولمحدودي إلدخل؟مإذإ فعل أث: ثم تختم إلكإتبة إلمقإل بقولهإ )لكنت 
 
ً
إ رح كثتر

ُ
ي إلتنمية وتبعته أسئلة شتر عن دور أثريإء إلوطن، ط

 
ْ إلتعليم وإلصحة.. وهل ، ػ ي

َ
ي مجإىل

 
وعمإ قدموه ػ

 
ً
إ  مإ؛ ليحصل إلضعفإء عىل سكن إلئق؟ قدموإ تيستر

ية إلمؤثرة، أين مبإدرإتهم ي إألعمإل إلختر
 
ط لهإ  وإلمشإريــــع وتنإفسهم ػ

َّ
ي ُيخط

، وتكون مستدإمة، إلتر
ضة؟ أكتر  تنفع ؟.. وإلشبإب أين هم من قإئمة إإلهتمإمإت إلمفتر  عدد من إلمستفيدين وإلمحتإجير 

 لدينإ
ً
 خرج منهم؟ )مإ شإء هللا(؟ كم ثريإ

ً
 ؤنسإنيإ

ً
وعإ  !وكم مشر

ي للفكرة وإلدعم جابإعتوفرت خمسة تعليقإت لهذإ إلمقإل وجميعهإ تؤيد فكرة إلكإتبة بشدة ويزدإد إل  إؤليجإنر

ي للمفردة إلثإمن -8
ونية من صحيفة سبق ةإلتحليل إلكيؼ  هل تقبلهإ؟؟ للكإتبة : سؤإل جريء بعنوإن إؤللكتر

ة آل سليمإن مإرس   AM 30 :12 1437  جمإدى إألول 23 - 2116منتر

ح  10هل تقبل شهإدة مزورة؟( )تتسإءل إلكإتبة عن مدي قبول إلقإرئ لمبدأ إلشهإدإت إلمزورة بقولهإ  وتشر
 أ تفإصيل إلتوظيف بمثل هذه إلشهإدإت وت

ا
 للحكم!(.  كد بقولهإ أن

ً
 ليست معيإرإ

ً
 )إلشهإدة أحيإنإ

تم  تعليق من إلقرإء حيث 11على وجد هذإ إلموضوع تفإعل كبتر ورجع صدي وإسع من إلقرإء حيث تم إلحصول
ي  سوبيةربط إلموضوع بموضوعإت أخري مثل إلوإسطة وإلمح

وير كمإ يىلي )إختر
ر هذإ إلتر  وورد رجع صدي يتر

ة بإلنسبة ىلي إكيد لن إجإزف بدفع ثمن شهإدة مزورة لكن هنإك جإنب من إحتيإجإت إلبعض لهذإ إلنوع من ، منتر
قون بإلوإسطة بسبب مصإلح مع إلمدرإء أب -1 !!!! إلشهإدإت لم تذكريــهإ بإلمقإلة ، ن يرى إلموظف زمالئه يتر

ي إلمطإلبة بهإ نظرإ لقلة إلرإتب وإؤل ألهذإ إلفعل لكي يفيضطر 
 
إ ػ ي عإنإ كثتر

قية إلتر ي حقه خذ حقه بإلتر
 
 -2جحإف ػ

ي إحد إلمنإطق إلغتر ، بإلنسبة للعإطلير  عن إلعمل
 
إت عملية ػ عندمإ يكون بحوزته فقط ثإنوية ولكن بدون ختر

                                                           
9 اإلٌجابً للفكرةٌزداد اإلعجاب والدعم المقال وجمٌعها تؤٌد فكرة الكاتبة بشدة وتوفرت خمسة تعلٌقات لهذا    
10 وإعجاب  تعلٌق 55على وجد هذا الموضوع تفاعل كبٌر ورجع صدي واسع من القراء حٌث تم الحصول   
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ة رفض توظيفه حد إإلدن  إلمنصوص عليه مكتب إلعمل وهو يعرض عليه رإتب إلأو  رئيسية ويحس بإلقهر بكتر
ة أسيضطر ، 3000سإخي وبدل إلسكن ن يكون مجموع إلرإتب إأل أ ن يستخرج مثل هذه إلشهإدإت وقد تكون ختر

ي  أو أعىل 7111مزورة لكن تكون سبب بإن يكون رإتبه 
وجألكي يبت   وإلخ، شة ويتر 

ي للمفردة إلتإسع  -9
ونية من صحيفة سبق ةإلتحليل إلكيؼ  ة آل  11بعنوإن أشإر طريق إلملك فهد  إؤللكتر منتر
إير   AM 32 :12 1437 جمإدى إألول 16 - 2116سليمإن فتر

 (11) 

ي إلتبكتر 
 
هإ ووزنهإ وثمنهإ ػ عتتر إلدقيقة فيه لهإ تأثتر

ُ
إلتأختر إلذي يختتر أو  تحدثت إلكإتبة عن إلطريق إلذي ت

)
ً
)مجإنيإ

ً
 نفسيإ

ا
ك ويقدم لك تحليال إ وهي تؤكد، صتر تبؼر إلريإض  إلزحإم حيثعلى ويجعلك تخلو لنفسك كثتر

  أكتر  من
ً
  إلعوإصم زحإمإ

و. ولن تعدم إلدرإسإت وعقول  أنه إل بد من حلول جذريةعلى وتؤكد إلكإتبة وع إلمتر حتر قبل إكتمإل مشر
ي إلبحث وإلتشيــــع وتعديل تصميم إلطرقإت؛ لتصبح سإلكة

 
 تؤكد إلكإتبة من ذي قبل ثم أكتر  إلمهندسير  ػ

 إلش إألختر من أشإر طريق إلملك فهدعلى
ا
ه أن  !!12 أن إلسإلكير  له رغم معإنإتهم إل يستبدلوه بغتر

 ستة من إلمعلقير   إعجابنإل إلمقإل 
ي للمفردة إلعإشر  -9

ونية من صحيفة سبق ةإلتحليل إلكيؼ   بعنوإن إؤللكتر

ة آل سليمإن 13  (!!بقلم إلكإتبة منتر

ي إلكإتبة عن  تحدثتإ
 ثالثة من إلمعلقير   إعجابونإل إلمقإل  غتر إلطبيغي  إلتعصب إلريإذ 

ي للمفردة  -11
ونية عشر من صحيفة سبق يةإلحإد إلتحليل إلكيؼ    بعنوإن إؤللكتر

 14هل يكسب طالبنإ إلتحدي؟؟

إير   AM 36 :12 1437جمإدى إألول  1 - 2116فتر

وع ( أطلقه إلشيخ  تنإول إلمقإل مشر ي نإئب رئيس دولة  دمحم بن رإشد آل مكتوم)تحدي إلقرإءة إلعرنر
إلذي يلزم مليون طإلب وطإلبة بقرإءة خمسير  مليون  ، لتشجيع إلطالب عىل إلقرإءة إلعربية إلمتحدة إؤلمإرإت

 ، درإخي  عإم كتإب خالل
 من كتإب إلتعليقإت 4 إعجابنإل إلمقإل 

ي للمفردة إلثإني  -12
ونية عشر من صحيفة سبق ةإلتحليل إلكيؼ  تنإ ، بعنوإن إؤللكتر ي غترَّ

 !15إلجملة إلتر
إير  03  AM 13 :01 1437ربيع إآلخر  24 - 2116فتر

تنإ!!  تلفت إلكإتبة إإلنتبإه لوجود ت مجتمعنإ )جملة غترَّ َّ
لت بعض قنإعإته، حد بعيد  ؤىل غتر

َّ
ه ، بد دت تفكتر

َّ
وجد

.. شبت ؤليه 
ً
 لم تكن فيه - متبإعدةبأزمنة  -بشكل مغإير لمإ كإن عليه مسبقإ

ً
جذرت عإدإت بعضهإ غريب ، أفكإرإ

 ، لكنهإ تمإسكت، مستهجن
ً
إ ي إلبدإية فقط أصبحنإ نسمع كثتر

 
)مجتمعنإ  وإستطإلت برغم رفضهإ ومحإربتهإ ػ

(. إلبعض يزفرهإ بحرقة ت عإدإتنإ  تغتر ّ
؛ يحدث وكأننإ فتحنإ أعيننإ عليه! كل ، جملتنإ غتر

ً
وأصبح إلمستهجن عإديإ

 س كذإ(إلنإ

 .وتعليق تسعة من إلقرإء إعجاب حيث نإل إلمقإل فإلكإتبة ترصد إلتغيتر إإلجتمإعي إلذي يصإحب إلمجتمع
 

ي للمفردة إلثإلث -13
ونية عشر من صحيفة سبق ةإلتحليل إلكيؼ   بعنوإن إؤللكتر

 AM 13 :12 1437ربيع إآلخر  11 - 2116ينإير  1

ي إلتفإخر وإلتبإهي إلمإدي 16وعن "هيإط" 
 
ي إلمنإسبإت  إلنسإء أحدثكم حيث تستهجن إلكإتبة أسلوب إلنسإء ػ

 
ػ

ي عمليإت إلتسوق من إلمإركإت وإلتفوه بذلك
 
)و)إلهيإط( إلغريب إلذي سقطت فيه : فتقول إلكإتبة .وكذلك ػ

 بشكل عجيب
ً
ي صنإعة ، إلنسإء مؤخرإ

ي ، إلَجمإلحتر أصبحت وجوههن كوجه وإحد مستنسخ؟! أعت 
إلتر

                                                           
11 نال   المعلقٌن من ستة إعجاب المقال 

 12 https: //sabq 

13 نال المقال إعجاب ثالثة من المعلقٌن   

14 من كتاب التعلٌقات 4نال المقال إعجاب    
15 نال المقال إعجاب وتعلٌق تسعة من القراء  . 

16. نال المقال عشرٌن إعجاب وتعلٌق ممتد بالتأٌٌد المستمر   
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ق هللا تعإىل
ْ
ل
َ
ي محظور تغيتر خ

 
ونتف ، وتوصيل إلشعر ، وتوسيع إلعيون، بير  تقطيع إألنوف، أوقعتهن ػ
هإ! ، إلحوإجب ي سبيل إلَجمإل وإل نند )إلتنفيخ( وإلشد!  وغتر

 
رغم أن ، ؤذ أصبحن يقدمن عليهإ بكل جرأة ػ

ض حيإتهن للخطر  ، وقص إلمعدة.. وكلهإ تحتإج لمبإلغ هإئلة كشفط إلدهون وعمليإت تكميم،  بعضهإ يعرِّ
ة؛ فهو إل يدوم ة ومتنوعة إلحقيقة، وتحتإج ؤليهإ إلوإحدة منهن كل فتر ، ؤن صور إلتبإهي وإلتفإخر لدى إلنسإء كثتر

شة
ُ
إنية إأل  عىل متر 

ً
  ومبإدئ وفكر إلنشء، وتؤثر سلبإ

ً
جيل.. نحتإج ؤىل وعي  ؤىل خإصة أنهإ تتطور من جيل، أيضإ

ي بيته، وإرتقإء فكر إلنسإء لمإ هو أفضل وأثمن.. وحزم من رب إألشة، مجتمعمن إل
 
، وعدم إلغفلة عمإ يحدث ػ

ب إلعإدإت غتر إلجيدة ثم توجهت إلكإتبة بدعوة لكل إلمتفإخرين  وحمإية إلنسإء من خطر إلتقليد وتشُّ
 لليتكم تتصدقون بهذإ إلمإ وإلمتبإهير  حيث تقول لهم

ونية تم إختيإر إلمقإل إلرإبع عشر من صحيفة سبق -14  17بعنوإن شهإدة مهإرية يستحقهإ أبنإؤنإ  إؤللكتر

 AM 00 :11 1437ربيع إألول  19 - 2115ديسمتر  30

ورة ي إلمقإل برص 
ي  يعت 

، خإصة لدى طالب إلمرحلة إلثإنوية، إهتمإم إلمنإهج إلدرإسية بإلجإنب إلمهإرى إلتطبيؼر
 وقد نضج ميولهم 

ً
ق ، تقريبإ بوإ من تحديد مستقبلهم إلمشر ورة أن يكون  -بمشيئة هللا تعإىل  -وإقتر ي بإلرص 

. إل يعت 

كل مإ يتلقإه إلطالب معإرف فحسب ومعلومإت فقط! ألنهم طالب يرتإدون إلمدإرس. ؤنهم إلشبإب يميلون 
وتنمية مهإرإتهم. وإألنفع ، فسيةوتنمية قدرإتهم إلتنإ، وطإقتهم عإلية؛ تحتإج للتوجيه وإلجذب، للحركة وإلنشإط

 ، ورفع كفإءتهم، ؤعدإدهم لسوق إلعمل
ً
وريإ وإتإحة إلفرصة لهم للتدريب وإلمزيد من إلثقة بإلنفس. كإن ذلك ض 

ي تطوير إلتعليم. 
 
 بإلقدر إلذي يدعو للبحث ػ

 
ي الصحافة السعودية

 
 المبحث الثالث التحليل الكمي لألقالم النسائية ف

ي رقم وإلر  1إلجدول رقم 
 %29بنسبة  طنيةإلو سيإسية و أن إألقالم إلنسإئية تهتم بإلقضإيإ إل يؤكدإن 1سم إلبيإن 

تيب إإلهتمإم بإلقضإيإ ي إلتر
 
ي إإلهتمإم بقضإيإ  23بنسبة  دينيةإل يىلي ذلك ػ

ي إلمرتبة إلثإلثة  إلمرأة وإلطفل% ويأنر
 
ػ

ي إلمرحلة إلرإبعة إإلهتمإم بقضإيإ  14بنسبة 
 
ي ػ

 بينمإ يأنر
ً
ي ، %11بنسبة  قإليد تإلعإدإت وإل % تقريبإ

 
ي ػ

و يأنر
ي إلمرحلة إلسإدسة، %8بنسبة  إألدب وإلفنون إإلهتمإم بقضإيإ  إلمرحلة إلخإمسة

 
ي ػ

 إإلهتمإم بقضإيإ  ثم يأنر
ي إإلهتمإم 2وقضإيإ إلمرإفق إلعإمة بنسبة  لقضإيإ إإلقتصإديةو إ قضإيإ إلتعليم و  إلصحة وإلجمإل

 
% بإلتسإوي ػ

ي إحتلت إلمرتبة إلسإدسة
ي إلصحف قيد إلدرإسةعلى مع إلتأكيد، للقضإيإ إلتر

 
 .عدم إإلهتمإم بإلقضإيإ إلريإضية ػ

 
 ( يوضح فئة مإذإ قيل1جدول رقم )

تكرارات  فئة ماذا قٌل
 صحٌفة سبق
 اإللكترونٌة

 المئوٌةالنسبة 
 لصحٌفة سبق

 اإللكترونٌة

تكرارات 
صحٌفة 

 اإلحساء الٌوم
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
لصحٌفة 

 اإلحساء الٌوم
 اإللكترونٌة

تكرار 
 الصحف

 اإللكترونٌة

النسبة المئوٌة 
 للصحف

 اإللكترونٌة

قضاٌا المرأة 
 والطفل

9 88/1% 51 1/19% 51 7/54% 

 %7/55 51 0 0 %1/19 51 العادات والقالٌد

قضاٌا الصحة 
 والجمال

9 88/1% 0 0 9 9/1% 

 %9/1 9 0 0 %8/1 9 قضاٌا التعلٌم

 0 0 0 0 0 0 الرٌاضة

 %9/1 9 0 0 %88/1 9 المرافق العامة

قضاٌا األدب 
 والفنون

9 88/1% 6 7/55% 9 8/8% 

 %1/19 14 %1/19 51 %1/19 51 قضاٌا دٌنٌة

 %4/19 90 %45ٍ 15 %6/57 9قضاٌا سٌاسٌة 

                                                           
17 ٌوجد تعلٌق واحد فقط   
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 ووطنٌة

 قضاٌا إقتصادٌة
 

9 88/1% 0 0 9 9/1% 

  0 0 0 0 0 أخري

 %500 501 %500 15 %500 15 المجموع

 

 
ي رقم  2يوضح إلجدول رقم 

 بإلرسم إلبيإن 
ً
 إإلهتمإم بإلقضإيإ ذإت إلطبيعة إلمحلية 2مصحوبإ

ا
 أن

ي إإلهتمإم ، % 14إلثإنية بتسبة  % بينمإ تحتل إلقضإيإ إلعإلمية إلمرتبة 79بنسبة  تحتل إلمرتبة إألوىلي 
بينمإ يأنر

 % فقط5بإلقضإيإ إؤلقليمية بنسبة
 

 ( يوضح نوع موضوعإت عينة إلتحليل2جدول رقم )
نوع 

 الموضوعات
تكرارات 

 صحٌفة سبق
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
 لصحٌفة سبق

 اإللكترونٌة

تكرارات 
صحٌفة 

 اإلحساء الٌوم
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
لصحٌفة 

 اإلحساء الٌوم
 اإللكترونٌة

تكرار 
 الصحف

 اإللكترونٌة

النسبة المئوٌة 
 للصحف

 اإللكترونٌة

 عالمٌة
 
 

6 7/55% 9 6/57ٍ% 51 7/54ٍ% 

 اقلٌمٌة
 
 

6 7/55% 0 7/55ٍ% 6 88/1 

 محلٌة
 
 

99 76% 41 81% 85 79ٍ% 

 %500 501 %500ٍ 15 %500 15 المجموع
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 ٌوضح فئة ماذا قٌل( 1)رقم رسم بٌانً 
 

 النسبة المئوٌة  لصحٌفة سبق االلكترونٌة تكرارات صحٌفة سبق االلكترونٌة
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 إللغة إلمستخدمة( يوضح 3جدول رقم )
ي رقم  3إلجدول رقم  يوضح

 بإلرسم إلبيإن 
ً
ي إلكتإبة إلصحفية بير   3مصحوبإ

 
ي إستخدإم إللغة ػ

 
إللغة إلتنوع ػ

ي إلمجتمع إلمحىلي 44بنسبة  إؤلعالمية
 
ي إلمرتبة إلثإنية إللغة إلفصحي بنسبة ، % وهي لغة تنتشر ػ

 
ي ػ

، % 32ثم تأنر
ي إلمرتبة

 
ي ػ

 %23بنسبة  إميةإللغة إلع إلثإلثة و تأنر
 

تكرارات  اللغة المستخدمة
 صحٌفة سبق
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
 لصحٌفة سبق

 اإللكترونٌة

تكرارات 
صحٌفة 
 الٌوم اإلحساء

 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
لصحٌفة 
 الٌوم اإلحساء

 اإللكترونٌة

تكرار 
 الصحف

 اإللكترونٌة

النسبة المئوٌة 
 للصحف

 اإللكترونٌة

العربٌة اللغة 
 الفصحً

 
 

0 0 99 7/64ٍ% 99 9/91ٍ% 

 اللغة العامٌة
 
 

14 47ٍ% 0 0 14 1/19ٍ% 

 اللغة اإلعالمٌة
 
 

17 9/11% 58 9/91ٍ% 41 1/44ٍ% 

 %500 501  15 %500 15 المجموع

 

 
 

 وإألهدإف إلمرجوة ( يوضح منظومة إلقيم4جدول رقم )
ي رقم  4يوضح إلجدول رقم 

 بإلرسم إلبيإن 
ً
ي إلمرتبة إألوىلي  4مصحوبإ

 
 إألقالم إلنسإئية تهتم ػ

ا
إلقيم  بمنظومة أن

ي إلمرتبة إلثإنية بمنظومة  % لكل منهمإ 33بنسبة  إلثقإفية إلقيمومنظومة  إإلجتمإعية
 
إلعدإلة كمإ أنهإ تهتم ػ
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ي إإلهتمإم بمنظومة 15بنسبة 
ي إلمرتبة إلثإلثة بنسبة  إلقيم إلسيإسية% ويأنر

 
ي إإلهتمإم بمنظومة  %12ػ

ثم يأنر
ة إلقيم إإلقتصإدية  %9بنسبة  إلمرتبة إلرإبعة وإألختر

 
 

تكرارات  منظومة القٌم
صحٌفة 

 سبق
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
 لصحٌفة سبق

 اإللكترونٌة

تكرارات 
صحٌفة 
 الٌوم اإلحساء

 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
لصحٌفة 
 الٌوم اإلحساء

 اإللكترونٌة

تكرار 
 حفالص

 اإللكترونٌة

النسبة المئوٌة 
 للصحف

 اإللكترونٌة

القٌم 
 السٌاسٌة

 

9 88/1 9 6/57ٍ% 51 7/55ٍ% 

القٌم 
 االقتصادٌة

9 6/57ٍ% 0 0 9 8/8% 

القٌم 
 االجتماعٌة

 

58 9/91ٍ% 51 4/19ٍ% 99 4/91ٍ% 

 القٌم
 الثقافٌة

 

58 9/91ٍ% 51 4/19ٍ% 99 4/91ٍ% 

 العدالة
 
 

9 88/1ٍ% 51 1/19ٍ% 51 7/54% 

 %500 501 %500ٍ 15 %500ٍ 15 المجموع

 

 
 
 

ي رقم  5إلجدول رقم 
 بإلرسم إلبيإن 

ً
ي أسإليب  5مصحوبإ

 
ي تستخدمهإ اإلقناعيوضح إلتنوع ػ

 إلتر
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 القٌم القٌم االجتماعٌة  القٌم االقتصادٌةا القٌم السٌاسٌة

يوضح منظومة القيم  واألهداف ( 4)رقم رسم بٌانً 
 المرجوة
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ي كتإبإتهإ مإ
 
ي بنسبة إلمرأة ػ

ي إستخدإم ثم ، %61 بير  إألسلوب إلعإطؼ 
 
ي  اإلقناعإلخلط ػ

ي وإلمنطؼر
بنسبة  إلعإطؼ 

38% 
 إلمستخدمة اإلقناع( يوضح أسإليب 5جدول رقم )

 
تكرارات  اإلقناعأسالٌب 

 صحٌفة سبق
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
 لصحٌفة سبق

 اإللكترونٌة

تكرارات 
صحٌفة 

 اإلحساء الٌوم
 اإللكترونٌة

 النسبة المئوٌة
لصحٌفة 

 اإلحساء الٌوم
 اإللكترونٌة

تكرار 
 الصحف

 اإللكترونٌة

النسبة المئوٌة 
 للصحف

 اإللكترونٌة

 اإلقناعأسالٌب 
 العاطفٌة

 

15 500ٍ% 51 1/19% 69 8/65ٍ% 

 اإلقناعأسالٌب 
 المنطقٌة

 

0 0 0 0 0 0 

الخلط فً استخدام 
العاطفً  اإلقناع

 والمنطقً

0 0 99 1/76ٍ% 99 1/98ٍ% 

 %500 501  15 %500 15 المجموع

 
 نتائج البحث 

 نتائج 
ا
ي الأول

  :لعينة الدراسة تحليل المضمون الكيف 
ي قضإيإ إلحيإة إلعإمة عتر فن إلمقإل  -1

ي شتر
 
ت إلمرأة إلصحفية إلسعودية عن رإيهإ ػ  عتر

ي تشغل إلرأي إلعإم إلمحىلي  حيث تنإولت إلقضإيإ 
ح  قد إستخدمت فن إلمقإل منو ، إلدوىلي أو  إلتر خالل شر

وتفستر إألحدإث إلجإرية وإلتعليق عليهإ بمإ يكشف عن أبعإدهإ ودإلإلتهإ إلمختلفة. وقد ثبت من خالل إلتحليل 
ي إلك
أن مقإإلت إلمرأة إلسعودية تنإولت قضإيإ إلمرأة وإلطفل وإؤلعإقة وإلمخدرإت وتنإقض أثريإ  لعينة إلدرإسة يؼ 

ي 
هإو  إلعإلم وإلطرق إلعإمة وإلتعصب إلريإذ  وير  إلتعليم وإلعإدإت إإلجتمإعية وإلتقإليد وغتر مثل قضإيإ إلتر 

وبإلرغم من قلة عدد إلكإتبإت إلمشإركإت ولكن يحمد ، وإلتفإخر بير  إلنسإء ، وإؤلرهإب، وقضإيإ إلحقد وإلكرإهية
ي جميع مجإإلت إلحيإة إلعإمة لهن إلطرح إلفكري إلوإضح

 
ل مع مالحظة تشجيع إلرجإ، وإلنإضج وإلجرئ ػ

ي إغلب إلموإضيع
 
، لجميع إألقالم إلنسإئية من خالل إلتعليقإت ورجع إلصدي إلممتد وإإلضإفإت إلمتتإلية ػ

ين تعليق.  إلمؤيدة لبعض إلمقإإلت  حيث وصل عدد إلتعليقإت  إكتر من عشر
 نتائج ا

 
 : تحليل المضمون الكمي لعينة الدراسةلثانيا

ي رقم  1إلجدول رقم   -1
بنسبة  طنيةإلو سيإسية و أن إألقالم إلنسإئية تهتم بإلقضإيإ إل يؤكدإن 1وإلرسم إلبيإن 

تيب إإلهتمإم بإلقضإيإ 29% ي إلتر
 
ي إإلهتمإم بقضإيإ  23بنسبة  دينيةإل يىلي ذلك ػ

ي إلمرتبة  إلمرأة وإلطفل% ويأنر
 
ػ

ي إلمرحلة إلرإبعة إإلهتمإم بقضإيإ  14إلثإلثة بنسبة 
 
ي ػ

 بينمإ يأنر
ً
ي ، %11بنسبة  قإليد تإلعإدإت وإل % تقريبإ

 
ي ػ

و يأنر
ي إلمرحلة إلسإدسة، %8بنسبة  إألدب وإلفنون إإلهتمإم بقضإيإ  إلمرحلة إلخإمسة

 
ي ػ

 إإلهتمإم بقضإيإ  ثم يأنر
ي إإلهتمإم 2وقضإيإ إلمرإفق إلعإمة بنسبة  و إلقضإيإ إإلقتصإدية قضإيإ إلتعليم و  إلصحة وإلجمإل

 
% بإلتسإوي ػ

ي إحتلت إلمرتبة
ي إلصحف قيد إلدرإسةعلى مع إلتأكيد، إلسإدسة للقضإيإ إلتر

 
 .عدم إإلهتمإم بإلقضإيإ إلريإضية ػ

ي رقم  2يوضح إلجدول رقم   -2
 بإلرسم إلبيإن 

ً
 إإلهتمإم بإلقضإيإ ذإت إلطبيعة إلمحلية تحتل  2مصحوبإ

ا
أن

ي إإلهتمإم بإلقضإيإ ، % 14سبة ن% بينمإ تحتل إلقضإيإ إلعإلمية إلمرتبة إلثإنية ب 79بنسبة  إلمرتبة إألوىلي 
بينمإ يأنر

 % فقط5إؤلقليمية بنسبة
ي رقم  3إلجدول رقم  يوضح  -3

 بإلرسم إلبيإن 
ً
ي إلكتإبة إلصحفية بير   3مصحوبإ

 
ي إستخدإم إللغة ػ

 
إللغة إلتنوع ػ

ي إلمجتمع إلمحىلي 44بنسبة  إؤلعالمية
 
ي إلمرتبة إلثإنية إللغة إلفصح، % وهي لغة تنتشر ػ

 
ي ػ

، % 32بنسبة  ثم تأنر
ي إلمرتبة

 
ي ػ

 %23بنسبة  إللغة إلعإمية إلثإلثة و تأنر
ي رقم  4يوضح إلجدول رقم   -4

 بإلرسم إلبيإن 
ً
ي إلمرتبة إألوىلي  4مصحوبإ

 
 إألقالم إلنسإئية تهتم ػ

ا
إلقيم  بمنظومة أن

ي إلمرتبة إلثإنية بمنظومة ،  % لكل منهمإ  33بنسبة  إلثقإفية إلقيمومنظومة  إإلجتمإعية
 
إلعدإلة كمإ أنهإ تهتم ػ
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ي إإلهتمإم بمنظومة 15بنسبة 
ي إلمرتبة إلثإلثة بنسبة  إلقيم إلسيإسية% ويأنر

 
ي إإلهتمإم بمنظومة  %12ػ

ثم يأنر
ة إلقيم إإلقتصإدية  %9بنسبة  إلمرتبة إلرإبعة وإألختر

ي رقم  5إلجدول رقم   -5
 بإلرسم إلبيإن 

ً
ي أسإليب  5مصحوبإ

 
ي   اإلقناعيوضح إلتنوع ػ

 
ي تستخدمهإ إلمرأة ػ

إلتر
ي بنسبة كتإبإتهإ مإ

ي إستخدإم ثم ، %61 بير  إألسلوب إلعإطؼ 
 
ي  اإلقناعإلخلط ػ

ي وإلمنطؼر
 %38بنسبة  إلعإطؼ 

 : تساؤالت البحثعلى اإلجابة
ي كتإبإت إلمرأة  -1

 
ي إلصحإفةمإ وإقع فن إلمقإل ػ

 
ونية؟ إلصحفية إلسعودية ػ  : إؤللكتر

ي تحرير إلصحإفة2
 
ونية /مإ كمية إألقالم إلنسإئية إلمشإركة ػ  إلسعودية إؤللكتر

ي إلصحإفة إلسعودية  -2+ 1
 
ونية   توفرت مقإإلت إلرأي للمرأة إلصحفية إلسعودية وتعددت ػ كمإ تنوعت إؤللكتر

ي تحرير 
 
 فن إلمقإل  إألقالم إلنسإئية إلمشإركة ػ

ي إلصحإفة -3
 
ي تشغل فكر إلمرأة إلسعودية ػ

ونية؟ مإ إلقضإيإ وإلهموم إلتر  إؤللكتر
ي إلصحإفة إلسعودية

 
ونية  إهتمت مقإإلت إلرأي للمرأة إلصحفية إلسعودية ػ  إؤللكتر

ي إلمرتبة إألوىلي  طنيةإلو سيإسية و بإلقضإيإ إل
 
تيب إإلهتمإم بإلقضإيإ ػ ي إلتر

 
ي إلمرتبة إلثإنية دينيةإل يىلي ذلك ػ

 
 ػ

ي إإلهتمإم بقضإيإ 
ي إلمرحلة إلرإبعة إإلهتمإم بقضإيإ  إلمرأة وإلطفلويأنر

 
ي ػ

ي إلمرتبة إلثإلثة بينمإ يأنر
 
إلعإدإت  ػ

ي إلمرحلة إلخإمسة، ليد تقإوإل
 
ي ػ

ي إلمرحلة إلسإدسة، إألدب وإلفنون إإلهتمإم بقضإيإ  و يأنر
 
ي ػ

إإلهتمإم  ثم يأنر
ي إإلهتمإم  و إلقضإيإ إإلقتصإدية قضإيإ إلتعليم و إلصحة وإلجمإل بقضإيإ 

 
وقضإيإ إلمرإفق إلعإمة بإلتسإوي ػ

ي إحتلت إلمرتبة إلسإدسة
ي إلصحف قيد إلدرإسةعلى مع إلتأكيد، للقضإيإ إلتر

 
 .عدم إإلهتمإم بإلقضإيإ إلريإضية ػ

ي إلصحإفة -4
 
ي تهتم بهإ مقإإلت إلمرأة إلسعودية ػ

ونية؟ مإ إألهدإف وإلقيم إلتر   إؤللكتر
ي إلصحإفة إلسعودية

 
ونية  إهتمت مقإإلت إلرأي للمرأة إلصحفية إلسعودية ػ بمجموعة من إلقيم إؤللكتر

ي 
ي إآلنر

 
ي تتمثل ػ

ي إلمرتبة إألوىلي  إلثقإفية إلقيمومنظومة  إلقيم إإلجتمإعية منظومة:  وإألهدإف إلرإقية إلتر
 
 ػ

ي إلمرتبة إلثإنية بمنظومة ،  بإلتسإوي لكل منهمإ 
 
ي إإلهتمإم بمنظومة ، إلعدإلةكمإ أنهإ تهتم ػ

 إلقيم إلسيإسيةويأنر
ي إلمرتبة إلثإلثة

 
ي إإلهتمإم بمنظومة  ػ

ة  إلقيم إإلقتصإديةثم يأنر  إلمرتبة إلرإبعة وإألختر
ي إلصحإفة هل -5

 
ونية تتنإول مقإإلت إلمرأة إلسعودية ػ  إلقضإيإ إلعإلمية؟ إؤللكتر

ي إلصحإفة إلسعودية لم تهتم 
 
ونية مقإإلت إلرأي للمرأة إلصحفية إلسعودية ػ بإلقضإيإ إلعإلمية مع إلقليل  إؤللكتر

 من إلتنإول للقضإيإ إؤلقليمية
ً
 جدإ

ً
  حيث بلغ إلتنإول للقضإيإ ذإت إلطبيعة إلمحلية إلمرتبة إألوىلي  جدإ

ي تستخدمهإ إلمرأة إلسعو  اإلقناعمإ وسإئل وأسإليب  -6
ي مقإإلتهإإلتر

 
ونية صفحإت إلصحإفةعلى دية ػ  إؤللكتر

ي إلمرتية إألوىلي  اإلقناعأسإليب 
 
ي ػ

ي كتإبإتهإ هي إألسلوب إلعإطؼ 
 
ي تستخدمهإ إلمرأة ػ

ي إستخدإمثم ، إلتر
 
 إلخلط ػ

ي  اإلقناع وسإئل
ي وإلمنطؼر

ي إلمرتبة إلثإنية مع عدم إستخدإم وسإئل  إلعإطؼ 
 
 إلمنطقية لوحدهإ اإلقناعػ

ي عينة إلدرإسة طالقإؤل على
 
 .ػ
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 .115-93نإهد حمزة إلزين ، كيف تكتب للصحإفة ، مطبعة إلعملة ، إلسودإن ، ص:ص 

ونية  ،فوزية أحمد إلجعفري، مقإل بعنوإن  كإنت طفلة ، صحيفة إإلحسإء إليوم  ـه،  1436م، ربيع إآلخر  4:44إإللكتر
إير  13   . 24م :  2115فتر

ونية    1ص،  11:17فوزية أحمد إلجعفري، مقإل  بعنوإن  لمإذإ إلمرأة إلسعودية؟  صحيفة إإلحسإء إليوم إإللكتر
 .م 2115مإيو  19ـه،  1436شعبإن 

وكل يخطط من أجل أن ينإل من أخيه، صحيفة  فوزية أحمد إلجعفري، مقإل بعنوإن    كرإهية.. حقد.. تآمر، 
 .م 2115مإرس  7ـه،  1436جمإدى إألول  16م،     9:37إإلحسإء إليوم  

ي إلسإعة  
 
ونية ، ػ  11:17عإئشة إلملحم ،مقإل بعنوإن   ذوي إؤلعإقة وكتإب إلرحمن   ، إؤلحسإءإليوم إإللكتر

 . م 2115يونيو  22ـه،  1436رمضإن  5ص، 
ونية ،سمإح عإدل إ  إ  ، إؤلحسإءإليوم إإللكتر

ً
 24م،    1:57لجريإن ، مقإل بعنوإن  حتر إل يكون إبنك مدخن

 م 2115أكتوبر  7ـه،  1436ذو إلحجة 
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ي إلسإعة   
 
ونية،  ػ  1436رمضإن  13: م، 7ربإب عبد إلمحسن ، مقإل بعنوإن أبنإء إلشيطإن ، إؤلحسإءإليوم إإللكتر

 .2115يونيو  31ـه، 
ة آل س ونيةمنتر  .ليمإن ،  مقإل بعنوإن وتنإقص أثريإء  لصحيفة سبق إإللكتر

إير  ونية  فتر
ة آل سليمإن  ، مقإل  بعنوإن أشإر طريق إلملك فهد   ،، صحيفة سبق إإللكتر جمإدى  16 - 2116منتر

 .1437إألول  
.  https://sab 

ة آل سليمإن ، مقإل بعنوإن  هل يكسب طالبنإ إلتحدي؟؟ من صحيفة  إير منتر ونية  بعنوإن ، فتر
سبق إإللكتر

 .جمإدى إألول 28 - 2116مإرس  18    1437جمإدى إألول  1م 2116
 

 
 
 
 

 
 


