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 الوحدة التعميمية األولى
 بدايات نشوء الصحافة

 

 :األهداف التعميمية
 

 :بعد دراسة الفصل األول يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى

 

 معرفة بدايات االتصال الشفيي في العالم -1

 
   

 معرفة بدايات االتصال الشفيي عربياً  -2
 

   
 بدايات ظيور ااععم المكتوب عالميا ً وعربياً  -3

 
   

بدايات صناعة الورق وظيور المطبعة عالميًا وعربيًا وأثرىا عمى ظيور الصحافة المطبوعة  -4

 
 
 
 

  
 

  :العناصر
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االتصال الشفيي عربيًا  .2

 بدايات ظيور ااععم المكتوب .3
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بدايات نشوء الصحافة 

 
 : االتصال الشفهي في العالم

 
نشأت الحاجة إلى تبادل المعمومات منذ القدم لتحقيق التواصل بين البشر، فإنتاج األفكار كان مجسدًا - 

االتصال )بشكل مباشر في النشاط المادي والتواصل بين الناس، وفي لغة الحياة اليومية، فتشكمت لغة 
 . ، حيث تنتقل األخبار من الفم إلى األذن مباشرة(الشخصي

 
وفي المجتمعات البشرية األولى نجد أن االتصال كان يمبي حاجة دينية عند اانسان، ومع تكّون - 

األنظمة السياسية ورغبتيا في مد نفوذىا إلى أقاليم واسعة ظيرت حاجة الحكام إلى نشر أوامرىم لكل 
. (االتصال الجمعي)إلى لغة  (االتصال الشخصي)األراضي التي يحكمونيا، وبذلك تجاوز ااععم لغة 

.  ولم يقتصر االتصال عمى إذاعة المراسيم، بل تعداه إلى إذاعة األخبار العسكرية والمسرحية
، وُيقال أن سيدات روما كان يعجبن إعجابًا شديدًا بيا، (األحداث العامة)ففي روما قامت الدولة بنقل - 

ألنين يجدن فييا آخر أخبار الفضائح، وكان القيصر يشجع نشر ىذا المون من األخبار ليحول انتباه 
 . 1المواطنين عن المشكعت التي كانت تواجو السمطة الحاكمة

 
وثمة اتصال مباشر كان شائعًا عند ااغريق وىو إذاعة األخبار في الميادين العامة عمى الجماىير - 

مجتمعة، وعرفت فرنسا وجرمانيا نظامًا لعتصال أكثر تطورًا، فقد ذكرت كتب التاريخ أن مقتل القائد 
بادة جيشو في سنة   ميعدي في جرمانيا، ُعرف بمنطقة األوفرني بفرنسا بعد وقوع 9الروماني ماروس وا 

 .2المعركة باثنتي عشرة ساعة، وذلك عن طريق صرخات متقطعة كانت تنتقل من مركز إلى آخر
 

، فكان (االتصال الجمعي)ثم ظير دور الخطباء ورجال الدين، كمرحمة من تطور األشكال الشفوية - 
لمخطيب أثر كبير في نقل األخبار االجتماعية والتأثير في الجميور، ألنو يعمل ضمن خطة مبرمجة 

وموجية من أجل تقديم المعمومات بغية التأثير عمى الناس فكريًا ونفسيًا ودفعيم لمقيام بعمل ما أو رفضو، 
، إلى جانب (شيشرون)ومن أمثمة الخطباء في العصور القديمة الخطيب السياسي الروماني المشيور 

الخطباء السياسيون ظير دور رجال الدين، الذين كانوا يتمتعون بنفوذ واسع، من خعل بث طقوس وثنية 

                                                 

8، ص1991، 6مكتبة األنجمو المصرية ط  خميل صابات، وسائل االتصال نشأتيا وتطورىا، القاىرة،1  
2   9المصدر نفسو، ص 
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قائمة عمى الشعوذة لتحقيق أغراض أصحابيا الدنيوية، وكانوا يعتمدون عمى األلفاظ الغريبة والمثيرة 
.  3لإلييام والتأثير في نفوس السامعين

 
 

 : االتصال الشفهي عربیاً
 

عرف العرب طرقًا متعددة لنقل األخبار وروايتيا وتسجيميا، فمع ظيور القبائل المتفرقة، ظيرت ميمة - 
الراوي الذي كان ينقل األخبار والمعمومات بااضافة إلى رواية األحاديث واألشعار والحكايات وكذلك 

 . األساطير
 

وقد برز في تمك الفترة الشعر الجاىمي الذي رسم صورة صادقة لما يدور في بيئتيم، حيث جّسد - 
الشعراء في قصائدىم صورًا متنوعة لمحياة الجاىمية، متمثمين عقمية ذلك العصر ومفاىيمو، معبرين عن 

 . مشكعتو وصراعاتو وتناقضاتو
 

وكان الراوي يقوم بميمة نقل ىذا الشعر الذي يتضمن أخبار الناس وأحواليم من قبيمة ألخرى، حيث كان 
لكل قبيمة شاعر ينطق بمسان حاليا ويتغنى بأمجادىا، وبذلك فقد تجاوز الشعر الجاىمي الغربي لغة 

االتصال الشخصي إلى لغة االتصال الجمعي فالشعر مّثل أداة إععمية حقيقية في الجاىمية، ألنو لم يكن 
 . 4تعبيرًا عن الذات فحسب بل كان مرآة الجماعة أيضاً 

 
أما النثر الجاىمي، فإن لمخطابة أىمية خاصة بالنسبة لإلععم، ألنيا تعد شكًع من أشكال االتصال 

الجمعي، وصناعة النثر في العصر الجاىمي بدأت بصورة فنية ال تأنق فييا وال تعقيد تبعًا لحياة العرب 
فإن ذلك يشير إلى أن الخطابة الجاىمية قد  ،5البسيطة التي لم تكن تعتمد عمى تصعيب األداء وتنميقو

. أدت دورًا ميمًا في عممية االتصال الجمعي في الحقبة الجاىمية المتأخرة، وأدت أغراضًا إععمية ميمة
وما رجال الدين والكينة بما ينشرونو من أفكار وطقوس دينية لمتأثير من نفوس الناس إال صورة من 

.  صور الخطاب ااععمي الجاىمي

                                                 
3 13، ص 2004جامعة دمشق، مقدمة في الصحافة، عطا اهلل الرمحين،    

4 2008، 3أديب خضور، مدخل إلى الصحافة نظرية وممارسة، دمشق، المكتبة ااععمية، ط   
5 7، ص1963شوقي ضيف، الفن ومذاىبو في النثر العربي، دار المعارف بمصر،    
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نما تعداه إلى ااععم المكتوب، وما  ولم يقتصر االتصال في العصر الجاىمي عمى األشكال الشفيية، وا 
نشر المعمقات عمى جدران الكعبة في سوق عكاظ إال دليل عمى ذلك فسوق عكاظ لم يكن سوقًا تجاريًا 
.  6فحسب، بل ىدفو إطعع الناس عمى خيرة أشعار العرب، وما تضمنتو من وصف لحياتيم االجتماعية
 (ص)ومع ظيور ااسعم، كان لمخطابة دور كبير في تاريخ العرب والمسممين، فقد اعتمد الرسول محمد 

والخمفاء الراشدين عمى الخطبة في نشر الدين ااسعمي، فكانت الخطبة وسيمة اتصال جمعي ىدفيا 
رشاده وتوجييو في ذلك الوقت  . تنوير الرأي العام وا 

 
وقد ارتقى ااععم النثري فكرًا وفنًا إبان الدعوة، ذلك أن القرآن الكريم وّحد الميجات العربية، وأغنى المغة 

. العربية لفظًا وأسموبًا ومعنى، محققًا لإلععم ولمغة ااععمية نيضة فكرية وفنية ميمة
 واستمرت الخطابة في صدر ااسعم إععمًا فاعًع، مستمدًا مادتو من القرآن الكريم والسنة، وكان النبي 

 . قدوة الخمفاء الراشدين في وصاياىم وخطبيم التي كانت تيدف إلى نشر تعاليم الدين الجديد (ص)
 

وفي العصر األموي شيد ااععم تطورًا نوعيًا نتيجة لمظروف السياسية والعسكرية واالجتماعية، فمع 
استتباب األمر لممسممين وانتشار الدين الجديد في أقاليم واسعة، وتفّجر الصراع عمى الحكم يعحظ أن 

الخطابة ارتفع شأنيا وأصبح العنصر الديني فييا مطّوعًا لتحقيق األىداف السياسية لمقوى المتنازعة، كما 
ظير نوع جديد من االتصال الجمعي تمثل في القصص، فكان القاص يتحدث إلى الناس في المساجد، 

 . ليذكر العرب بتاريخ ورواية السيرة والفتوح
 

لقد ارتقى ااععم النثري في العصر األموي، حيث اىتم الخطباء بإحكام خطبتيم عن طريق البيان التام 
فكان القاص والواعظ يخاطب الناس بمختمف طبقاتيم وفئاتيم مستخدمًا لغة . والحجة واأللفاظ الموفقة

 . إععميًا يفيميا كل الناس
 

ومع نياية عقد األمويين بدأت مؤسسات الدولة تتشكل، وأخذ عمميا يزداد تعقيدًا، فظير ااععم - 
، وكانت ميمة كل منيا نشر األوامر والبعغات (الرسائل)، وديوان (الدواوين)المكتوب حيث أنشأ ديوان 

الحكومية، بااضافة إلى كتابة الرسائل وتوجيييا لمقادة، وقراءتيا عمى الناس، وتعميقيا في األماكن 
.  7العامة

                                                 
6 88أديب مروة، مرجع سابق، ص   

7 ،ص19، 2002، 4محمود مشوط، تاريخ الصحافة السورية، مطبعة جامعة دمشق ط   
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أما في العصر العباسي، فقد تطور االتصال الجمعي في ظل التطور االجتماعي والثقافي والعممي - 
الذي تحقق في تمك الفترة، حيث دخل مضمارًا جديدًا أحدث تطورًا في بنيانو ووظائفو، وىو مضمار 

المناظرات الكعمية التي حققت ارتقاًء كبيرًا في ذلك العصر، وشكمت المناظرات ظاىرة إععمية فريدة في 
 . المناخ الحواري الذي أوجدتو

 
ومن العسير اادعاء بأن الكتاب العباسي قد حقق عممية اتصال جمعي، ألنو بقي محصور في فئة قميمة 

، (الفئة المثقفة)من الناس، ولم يجر تداولو ألسباب ثقافية وتقنية عمى مختمف فئات الجميور، إال أنو أفاد 
 . التي تستمد موضوعاتيا من الكتاب، وبالتالي طرحيا عمى الناس بمغة مبسطة، سيمة، وقابمة لمفيم

 
في نياية العصر العباسي حصل تغير ممموس في طبيعة االتصال الجمعي ومضامينو وصيغو، فقد - 

دخمت الكتابة الفنية في عصر اامارات وفي العصر العثماني طورًا جديدًا، فكان الكتّاب جميعيم من 
أصحاب مذىب التصنيع والسجع والبديع، فكانوا يعمدون إلى تعقيد أساليبيم الزخرفية فيضطروا إلى اتخاذ 

نما التحذلق والتكمف فتفقد المعاني قيمتيا ولم  فنون جديدة في نثرىم ال ععقة ليا بالتجميل والتصنيع وا 
نما األىمية كميا لأللفاظ فاالتجاه الذي سمكتو المغة األدبية العربية في تمك الفترة أسيم . 8يعد ليا أىمية، وا 

إلى جانب عوامل تاريخية وسياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية، في تحديد معمح إععم عربي 
سعمي أدى احتضانو لبذور التصنع وغرقو في األلفاظ المرّصعة التي ال معنى ليا والعبارات الغربية  وا 

 . 9إلى فقدان أىم مقوماتو الطبيعية في إصابتو المعنى وبالتالي تواصمو مع فئات الناس

 
:  بدايات ظهور اإلعالم المكتوب

 
 :الكتابة في العصور القديمة .أ

بدأت الدول الكبرى القديمة تنظر إلى األشكال الشفوية لنشر المعمومات أنيا قميمة التأثير، فأخذت - 
تسعى إلى البحث عن طرق أفضل وىي ااععم المكتوب فقد لجأ الفراعنة إلى حفر مراسيميم عمى 

جدران المعابد ليقرأىا الناس ويكونوا عمى عمم بيا، كما بينت المعمومات عن مصر القديمة أن الفراعنة 
واتبعت طريقة حفر المراسيم عمى جدران األماكن . كتبت عمى ورق البردي (بابيروس)أصدروا نشرة 

 . العامة في كل من الصين وبعد ااغريق

                                                 
8 93، ص2002فلاير مينا، عموم االتصال والمجتمعات الرقمية،دار الفكر العربي،    

9 94المرجع نفسو، ص   
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أما الفينيقيون فقد نقشوا الروايات عمى األلواح واألعمدة الحجرية حول أعمال الحكام، كما حفروا - 
.  10القوانين عمى المعادن

وفي اليونان كانوا يكتبون ألواحًا مغطاة بالجبس تعّمق في أماكن عامة، أما روما القديمة فقد استخدمت - 
جدران المباني العامة بعد تغطيتيا بالمون األبيض، وكتابة األوامر والقرارات الحكومية عمييا، ثم لجؤوا 

إلى األلواح البيضاء التي توضع في الساحة مكتوب عمييا بخط اليد تتضمن أخبارًا ومعمومات عن حياة 
 . 11الدولة واألحداث االجتماعية والحروب

 
 

ويقال أن الكتب . استخدم المصريون القدماء خشب األبانوس في حوالي الثعثة آالف سنة قبل الميعدفقد 
الصينية األولى صنعت من ىذه المادة أيضًا، واستخدم اانسان كذلك الحجر منذ حوالي خمسة آالف 

وفضل . سنة، فنقش المصريون بالييروغميفية عميو، كما استعمل الصمصال والطين والعظم والبرونز
.  الساميون وااغريق الكتابة عمى األصداف

وكان قدماء المصريين أول من استخدم ورق البردي منذ اكتشافو في األلف الثالثة قبل الميعد، وكانت 
.  12كتبيم عمى ىيئة لفائف

لى أىل مدينة . واستخدم األقدمون إلى جانب ورق البردي، جمود الحيوان في آسيا الصغرى  (برجاموس)وا 
يعود فضل اكتشاف طريقة جديدة لمعالجة ىذه الجمود لجعميا أكثر صعحية لتسجيل الكتابة عمييا، 

.  13واكتشف الرومان في الشمع مادة جديدة يدونون عمييا مذكراتيم وحساباتيم ورسائميم
وكان في أثينا منذ القرن الخامس قبل الميعد، ناشرون ومحال لبيع المخطوطات، وأنشأ الرومان في 

. عصرىم الذىبي مشاغل لنسخ األوراق المكتوبة كان عماليا من العبيد
  
 :صناعة الورق. ب
 

إذا انتقمنا إلى العصور الوسطى، وجدنا تحواًل ميمًا في مجال ااععم المكتوب، عندما عرفت أوروبا في 
القرن العاشر الميعدي الورق، بفضل العرب الذين تعمموا فن صناعة الورق من الصين في النصف 

.  الثاني من القرن الثامن الميعدي

                                                 
10 76، ص1961أديب مروة، الصحافة العربية نشأتيا وتطورىا، بيروت    

11 53، وأديب مروة، مرجع سابق ص10خميل صابات، مرجع سابق، ص   
12 16خميل صابات مرجع سابق، ص   

13 29،30،31خميل صابات مرجع سابق ص   
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انتشرت مصانع الورق في بغداد، وفي غيرىا  (م809- 786)ففي عصر الخميفة ىارون الرشيد العباسي 
.  من مدن العالم ااسعمي وأخذوا يدونون العموم ااسعمية واألشعار واألخبار واألمثال عمييا

 
أما في أوروبا فقد وصل الورق إلييا عندما . وانتقمت ىذه الصناعة في القرن العاشر الميعدي إلى مصر

.  14أدخمو العرب إلى األندلس، وتعتبر طميطمة أول مدينة في القارة األوروبية ُيصنع الورق فييا
 

، مما ساعد عمى انتشار السريع لفن الحفر عمى 1320وفي ألمانيا تم إنشاء أول معمل ورق عام 
.   نسخة عمى أوراق مستقمة100الخشب، فكانوا يطبعون من السطح الخشبي حتى 

 
ويرّجح المؤرخون أن الخبر المخطوط ظير ألول مرة في أوروبا في الربع األخير من القرن الثالث عشر، 

، (النساخ)، وتخصص في كتابتو جماعة من المحترفين 1275 عام بريطانياوأول مخطوط ظير في 
.  ينسخ بخط اليد ويبيعونو لمنبعء، وكبار التجار لقاء أجر معموم

 
ونتيجة لنمو اانتاج وتطوره، وزيادة التبادل البضائعي، الذي كان يتطمب نقًع لألخبار نظرًا لحاجة كبار 

، -خاصة في إيطاليا– التجار لذلك، ظيرت الحاجة لوجود مكاتب إععمية في عدد من الدول األوروبية 
فكانت البندقية مركزًا ميمًا ليذه األخبار، ألنيا إلى جانب مركزىا المالي، تتمتع بسمعة عممية واسعة، 
حيث تأسس أول مكتب إععمي فييا، ىدفو جمع المعمومات واألخبار السياسية والتجارية والمعمومات 
ثم . حول حالة البضائع والمواصعت وبيعيا بالنسخ لألشخاص أصحاب الععقة والميتمين بيذه األمور

.  أخذت ىذه المكاتب تنتشر في مدن أوروبية أخرى
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 138،139أديب مروة، مرجع سابق، ص   

-12- 



 

 

 :اختراع الطباعة. ج
 

مع اختراع المطبعة في 
القرن الخامس عشر عمى 

 (يوحنا غوتنبرغ)يد األلماني 
الطباعة ) 1436عام 

بالحروف المعدنية 
أصبح ممكنًا  (المنفصمة

تأمين فعالية نقل المعمومات 
. بالحجم الضروري

وانتقمت الطباعة بعد ذلك 
إلى إيطاليا وسويسرا 

وبريطانيا، وما لبث أن عّم 
ىذا االختراع كًع من 

بمجيكا وفرنسا، ثم انتقل إلى 
أوروبا الوسطى وبولندا 
وروسيا، ووصل عدد 

المطابع في أوروبا عام 
  250 حوالي 1500

 
ألف كتاب، حيث استخدمت المطبعة في البداية في طباعة الكتب بعد أن 40مطبعة، قامت بطبع حوالي 

 .15ظمت فترة طويمة تنسخ بخط اليد، بيد أن الكتب الدينية ظمت تنسخ باليد حتى القرن السادس عشر
 
 
 
 
 

                                                 
15 77-75خميل صابات، مرجع سابق، ص   

-13- 



 

 

 :نشأة المطبعة في البالد العربية. د
 

أما عن نشأة المطبعة في البعد العربية، فتعد لبنان البمد العربي األول الذي عرف الطباعة حيث تأسست 
عبد اهلل )، وقد طبعت كتاب المزامير بالحروف السرياني، ثم أنشأ 1610أول مطبعة في دير قزحيا عام 

، ولم تنشر ىذه المطبعة 1731في دير بالقرب من قرية الشوير المبنانية مطبعة سنة  (زاخر الشماس
.  سوى كتب الصعة التي كانت تستخدم في ذلك الوقت لتعميم القراءة والكتابة
 وكانت ىي األخرى 1751أما مطبعة لبنان الثالثة فقد أسسيا طائفة الروم األرثوذكس في بيروت عام 

.  تطبع كتب الصعة فقط
 

 أنشأ المبشرون األمريكيون مطبعة في بيروت، يعود إلييا فضل تثبيت الفن المطبعي في 1834وفي عام 
 أنشأ اليسوعيون الكاثوليك مطبعة صغيرة الحجم ضعيفة 1848لبنان وصنع حروف عربية، وفي عام 

.  اانتاج
 

وكانت حمب أول مدينة سورية عرفت الطباعة، وقد دخمتيا الطباعة عن طريق رجال الدين، فقد أنشأ 
وظمت ىذه . ، وأول كتاب طبع فييا ىو كتاب المزامير1706األرثوذكسي مطبعة عام  (البطريرك دباس)

وأنشأت الطائفة .  وتعد أول مطبعة عربية تطبع بالحروف العربية1711المطبعة تعمل حتى عام 
 لطبع الكتب الخاصة بيا، أما المطابع الرسمية فمم تعرفيا سورية 5718المارونية في حمب مطبعة سنة 

.  ، حيث أنشأت الحكومة العثمانية في دمشق أول مطبعة ليا1864إال سنة 
 

، غير أن المصريين لم يستفيدوا وظمت 1798وعرفت مصر الطباعة عندما حمميا الفرنسيون إلييا عام 
ثم أخذت المطابع . 1821بإنشاء مطبعة بوالق  (محمد عمي)مصر محرومة من الطباعة حتى أمر 

.  16تنتشر في البمدان العربية
 

 

 

 

                                                 
16 58أديب مروة، مرجع سابق، ص   
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 الخالصة

 :يمكن أن نوجز المراحل التي مّر بيا ااععم قبل ظيور الصحافة الدورية المطبوعة بالمراحل التالية

  تمبية لحاجة األفراد إلى تناقل المعمومات والتواصل  (المباشر)نشأ االتصال المباشر الشخصي
 .بينيم

   

  مع تطور المجتمعات البشرية وتّكون األنظمة السياسية رغبة  (الجمعي)ترافق االتصال المباشر
 .من الحكام لنشر أوامرىم لمناطق واسعة

   

  ظير ااععم المكتوب بعد سعي الحكام المتواصل لموصول إلى طرق أكثر فعالية لنشر األوامر
والتبميغات والقرارات لمتأثير عمى الجميور، الذي تطور بعد انتشار صناعة الورق في أوربا، ومع 
بروز طبقة رجال األعمال وحاجتيم لممعمومات التجارية ظير الخبر المخطوط المنسوخ بخط اليد 

 .عن طريق جماعة من المحترقين لقاء أجر معموم

   

  وأخيرًا حدثت قفزة واسعة في مجال ااععم مع اختراع المطبعة، التي ساىمت في نقل المعمومات
 .بالحجم الضروري وبسرعة أكبر مما كانت عميو قبل ذلك

 

 

 

 

 

 

 

-15- 



 

 

 :تمارين

:   اختر ااجابة الصحيحة
 

: مع تًكون األنظمة السياسية ظيرت حاجة الحكام لنقل أوامرىم، فتشكل االتصال الشفوي. أوالً 
الشخصي   .1
غير المباشر    .2
الجمعي    .3
كل ما ذكر خاطئ  .4

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
   
: استمد الخطباء في في صدر ااسعم مادتيم من. ثانياً 

القرآن والسنة    .1
الرواة    .2
الشعر    .3
النثر  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
   
: اىتم الخطباء في العصر األموي بإحكام خطبتيم عن طريق. ثالثاً 

التصنع والسجع والبديع    .1
األساليب الزخرفية    .2
البيان التام والحجة واأللفاظ الموفقة    .3
 صورة فنية ال تعقيد فييا وال تأنق .4

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
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: عرف العرب فن صناعة الورق. رابعاً 
الخامس الميعدي    .1
الثامن الميعدي    .2
العاشر الميعدي    .3
4. 1320 

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
   

: أول مطبعة رسمية في سورية أنشئت عام. خامساً 
1. 1706   
2. 1711    
3. 1798    
4. 1864 

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الوحدة التعميمية الثانية
 بدايات ظيور الصحيفة المطبوعة في العالم

 
 :األىداف التعميمية

 
 :بعد دراسة الفصؿ الثاني يتوقع أف يكوف الطمب قادرًا عمى

 معرفة بدايات ظيور الصحافة المطبوعة في العاـ .1

   

 معرفة بدايات ظيور الصحافة المطبوعة في العالـ العربي .2

   

 التعرؼ عمى أوائؿ الصؼ المطبوعة في مصر .3

   

 التعرؼ عمى أوائؿ الصؼ المطبوعة في لبناف .4

   

 التعرؼ عمى أوائؿ الصحؼ المطبوعة في سوريا .5

 

 

 :العناصر
 .بدايات ظيور الصحيفة المطبوعة في العالـ .1 

 .بدايات اصحيفة المطبوعة في االلـ العربي .2
 .أوائؿ الصحؼ في مصر .3
 .أوائؿ الصحؼ في لبناف .4
 .أوائؿ الصحؼ في سوريا .5
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 بدايات ظيور الصحيفة المطبوعة في العالم

استخدـ المصريوف القدماء والرومانيوف الصحافة، إال أف األخبار التي كانت تنقش عمى الحجر أو تكتب 
ىي مطبوع دوري ينشر )عمى ورؽ البردي، ال تعتبر صحافة بالمعنى الذي نفيمو اليوـ، فالصحيفة 

 . [1](ويشرحيا ويعمؽ عمييا... األخبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعممية

وفي القرف الرابع عشرظير في إيطاليا، ثـ انكمترا، وألمانيا، لوف مف الصحؼ المخطوطة، كاف يكتبيا 
تجار األخبار تمبية لرغبة كبار التجار، المتميفوف لمعرفة أىـ األحداث في العالـ والتغيرات التي تحدث 

 . في بالدىـ وفي الخارج مف أجؿ مصالحيـ الخاصة

وكاف ليؤالء التجار مكاتب إخبارية منظمة ظمت تعمؿ لحسابيـ خالؿ القرف الخامس عشر وبداية القرف 
 . السادس عشر

 : إال أن نيضة الصحافة في تمك الفترة تعود لسببين

 .تقني: تاريخي، والثاني: األول

تكونت الطبقة البرجوازية التي تبحث عف األخبار المحمية والعالمية،،فظيرت الحاجة إلى : تاريخياًا 
الصحافة لتزويد ونشر األخبار واألفكار والمعمومات الجديدة التي تدعو إلى تطور المجتمع والتطمع إلى 

 . مستقبؿ العدالة والمساواة

لممطبعة األثر الكبير في تطور الصحافة فقد ساعدت عمى نشر الخبر  (غوتنبرغ)كاف الختراع :تقنياًا 
 . المطبوع بسرعة

 في القرف الخامس عشر، التي كانت ميمتيا جمع الخطابات والصور مف الخدمات البريديةوساىمت 
 مكاف معيف، ونقميا لقاء أجر معمـو في نيضة الصحافة،

، إال أف الخدمات البريدية 1478 وفي انكمترا عاـ 1464ففي فرنسا ظيرت الخدمات البريدية عاـ 
لـ يتـ إال تدريجيًا .... وتنظيميا وسرعتيا وضماف المراسالت، وتحديد المسافات، والمواعيد، واألجور

 . خالؿ القرف السادس عشر
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 :بداية ظيور الصحافة الحديثة المنتظمة

بدأت الصحافة الحديثة 
المنتظمة في إيطاليا أواخر 
القرف السادس عشر، وفي 

فرنسا وانكمترا في بداية 
القرف السابع عشر، وأقدـ 
الصحؼ التي عثر عمييا 

حتى اآلف فيي التي ظيرت 
بفرنسا عاـ  (ستراسبورغ)في 
[2]1609. 
  

وقد ارتبط ظيور الصحؼ 
في أوروبا بالتقدـ الذي 
أصاب العمـو والصناعة 
والتجارة وكاف لمطباعة 
والبريد األساس لنشأة 

وبشكؿ - الصحافة ىناؾ
عاـ لـ تظير الصحافة 

المطبوعة في أوروبا، إال 
  بعد انقضاء قرنيف مف 

لذا لجأ الصحفيوف  الزمف مف اختراع المطبعة، ولكنيا كانت قصيرة العمر بسبب الرقابة الشديدة عمييا،
إلى ىولندا التي أضحت الممجأ الوحيد لمصحافة فازدىرت الصحافة األوروبية في ىولندا، وأقبؿ الناس 

الحرية كانت العامل الثالث في تطور وىكذا نرى أف . عمى قراءتيا ألنيا كانت تقدـ آراء وأفكار جديدة
 . إلى جانب اختراع المطبعة وتنظيـ الخدمات البريديةالصحافة
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: صحافة فرنسا

 

 أوؿ دولة  فرنساتعد- 
، [3] صحفًا رسميةتأصدر

الكارديناؿ )فعندما تولى 
مقاليد السمطة في  (ريشيمو

فرنسا، وأدرؾ أىمية 
الصحافة وتأثيرىا عمى 
الرأي العاـ، اعتمد عمى 

الذي  (تيوفراست رينودو)
الغازيت )أصدر صحيفة 

، وكانت 1631 (دي فرانس
ال تنشر المقاالت، بؿ 

أخبارًا مف كؿ لوف داخمية 
وخارجية، بعد موافقة أولي 

وقد كتبت بأسموب . األمر
بسيط أسوة باألخبار 
القصيرة في الصحؼ 

 .اليومية الحالية

 
 .ثـ أخذت دوؿ أوروبا تحذو حذو فرنسا بإنشاء الصحؼ الرسمية

وبسبب الرقابة الشديدة عمى الصحافة في فرنسا لجأ الجميور إلى قراءة الصحؼ اليولندية الميربة، ألف 
. الصحؼ الرسمية والعمنية الفرنسية لـ يثؽ بيا الجميور لتفاىتيا وضعؼ مادتيا وعدـ تصديؽ أخبارىا
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 :صحافة بريطانيا

فيما عدا الصحؼ اليولندية، ظمت صحؼ أوروبا ترزح تحت عبء الرقابة، إال أف صحافة انكمترا - 
، وتمتعت بالحرية، فعدت أىـ مف صحافة اليولندييف،وابتداًء مف ىذا 1695ألغيت الرقابة عمييا عاـ 

 .العاـ، أصبح لمصحافة طابع خاص، وأخذ تأثيرىا يتزايد مع األياـ

وبالرغـ مف العقبات التي . (الديمي كارانت) ىي 1702ظيرت في بريطانيا أوؿ صحيفة يومية عاـ 
وضعتيا الحكومة البريطانية في طريؽ الصحافة الحرة، إال أنيا ازدادت قوة، حيث ظيرت خالؿ 

، وصحيفة (المندف كرونيكؿ)القرف الثامف عشر صحؼ راسخة في لندف واألقاليـ، مثؿ صحيفة 
، وىي أوؿ صحيفة مف نوعيا تصدر في 1791التي صدر العدد األوؿ منيا عاـ  (األوبزيرفر)

البريطانية، تتميز بتغطية األخبار الخارجية وتخصص مساحة كبيرة لمفنوف ولألخبار الحكومية 
 . والتعميـ والسياسة، تتمتع ىذه الصحيفة بسمعة عالمية وتعتبر اليـو مف أفضؿ صحؼ العالـ

نما تعيش عمى  وكانت الصحؼ البريطانية في تمؾ الفترة ال تتقاضى معونة مف الحكومة، وا 
.  [4]اإلعالنات التي كفمت ليا االستقالؿ المالي
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: الواليات المتحدة األمريكية صحافة

صدرت في - 
المستعمرات االنكميزية 

في أمريكا صحفًا 
ىزيمة، حاولت تقميد 

صحؼ الجزر 
البريطانية، وأوؿ 

صحيفة صدرت في 
أمريكا الشمالية ىي 

ذي بابميؾ أوكيور )
األحداث )أي  (نسز

عاـ  (االجتماعية
 في بوسطف 1690

وكانت عبارة عف أربع 
صفحات ولـ يصدر 

منيا سوى عدد واحد، 
ذي )والصحيفة الثانية 
 (بوسطف نيوز ليتر

1704 . 
 

، وكانت كتاباتو (بنسيمفينيا جازيت) أصدر بنجاميف فرانكميف في فالدلفيا صحيفة 1728وفي عاـ 
. مشبعة بالكراىية لألنظمة االستعمارية اإلقطاعية، ولكف ىذه الصحؼ ظمت فقيرة، وضعيفة

فمشتركوىا قميموف، ألنيا تقدـ ليـ أخبارًا متأخرة وقميمة، ذلؾ أف اجتياز المحيط األطمسي كاف يستغرؽ 
 . وقتًا، كما أف الخدمات البريدية بيف المستعمرات كانت بطيئة

، وضع دستور لمبالد، وتـ مف خاللو ضماف حرية 1791وبعد استقالؿ الواليات المتحدة عاـ 
 جريدة 17الصحافة، لذلؾ ومع نياية القرف الثامف عشر كثرت اإلصدارات الدورية حيث بمغت 

 دورية مطبوعة، حيث أف دستور البالد سمح لألفراد الذيف يرغبوف بإصدار صحؼ 200يومية، و
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 24 أصبح يصدر في الواليات المتحدة األمريكية 1820وفي عاـ . خاصة طالما باستطاعتيـ ذلؾ
.  [5] صحيفة أسبوعية422صحيفة يومية و

 

: صحافة روسيا

 

صدرت أوؿ صحيفة فييا عاـ 
 (فيدامست) ىي صحيفة 1702

بأمر مف القيصر بطرس األوؿ، 
وكانت عبارة عف مطبوعة 

سياسية تقـو بالدعاية لمتحوالت 
االقتصادية التي قاـ بيا بطرس 
األوؿ، ولرفع معنويات جيشو 

وشعبو جّراء ىزيمتيـ مع السويد، 
ولرفع مف سمعة روسيا في 

فكاف المحرر يختار . الخارج
المواد لمجريدة ويزودىا بالرسائؿ 
الواردة إليو بعد موافقة البالط 
القيصري، وكانت الصحيفة 

أخبار الحرب، االقتصاد، )تحوي 
 . [6](أخبار عالمية
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: بدايات الصحافة المطبوعة في العالم العربي

 
لـ تر الصحافة المطبوعة النور في 

العالـ العربي إال في نياية القرف 
الثامف عشر، وتعتبر مصر أوؿ بمد 

عربي عرؼ الصحافة المطبوعة 
بالرغـ مف ظيور المطبعة في لبناف 

وسورية قبميا، حيث أنشأ نابميوف 
  صحيفة 1798بونابرت عاـ 

العشرية  )ومجمة  (بريد مصر )
بالمغة الفرنسية، وصحيفة  (المصرية

 وبالرغـ [7]بالمغة العربية، (التنبيو)
مف اعتراؼ المؤرخوف بوجود تمؾ 
الصحؼ لكنيـ رؤوا أف الصحؼ 

الفرنسية ال يربطيا بمصر إال 
 .المكاف

 

 

 :أوائل الصحف العربية

 في القاىرة طبعت 1813عاـ  (الجورناؿ) صدرت في مصر أول صحيفة عربيةيرى مؤرخوف أف 
، في حيف يرى خميؿ (الوقائع المصرية) إلى صحيفة 1828بالمغتيف العربية والتركية، وتحولت عاـ 

، أي بعد تولي محمد عمي حكـ مصر بأربع عشرة سنة، وضع حجر 1819صابات أنو في عاـ 
أوؿ ): فيقوؿ (أديب مروة)، أما (وقائع مصرية) صحيفة 1828األساس لمطبعة بوالؽ، وأصدر عاـ 

، التي قاـ بإنشائيا محمد عمي الكبير والي مصر (الوقائع المصرية)صحيفة صدرت في مصر ىي 
، وما لبثت أف بدؿ اسميا إلى 1827سنة  (جورناؿ الخديوي)، وقد أسسيا أواًل باسـ 1828سنة 

 . [8](الوقائع المصرية)
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، فقد أصدرىا المستعمروف الفرنسيوف في الجزائرية (المبشر)ثاني صحيفة عربية ىي صحيفة أما 
، بالمغتيف العربية والفرنسية، لتكوف واسطة (لوي فيميب) بأمر مف الممؾ 1847مدينة الجزائر عاـ 

 . تفاىـ بينيا وبيف السكاف العرب

ولكف سرعاف ما أخذا العرب يخوضوف ميداف الصحافة العربية بأنفسيـ، وقد طبعوىا بطابعيـ 
 . الخاص دوف أف يقمدوا الغرب في ذلؾ

مرآة )، الذي أصدر جريدة الحمبي (رزق اهلل حسون)أول سوري يصدر صحيفة عربية فيو أما 
 فكانت بذلؾ أوؿ صحيفة عربية مستقمة يصدرىا عربي في البالد اآلستانة في 1854 (األحوال
 . العثمانية

 : أوائل الصحف المصرية

عيد التي أصدرىا محمد عمي، إلى أف جاء  (الوقائع المصرية)في لـ تصدر مصر أية صحيفة بعد 
 الذي شجع المصرييف والمبنانييف الوافديف إلى مصر عمى (1879-1863)الخديوي إسماعيل 

 . إنشاء الصحؼ والمجالت

 حيث (اليعسوب)، صدرت أول مجمة طبية في مصر والعالم العربي ىي مجمة 1865ففي عام 
محمد عمي )، وتولى رئاسة تحريرىا (مع الشيخ محمد الدسوقي)بالتعاوف  (محمد عمي البقمي)أصدرىا 
روضة ) صدرت مجمة 1870، وفي عام (الجريدة العسكرية)وصدرت في العام نفسو ، (الحكيـ

 لمديرىا رفاعة الطيطاوي، وىي مجمة شيرية أدبية عممية، وىي مجالت صدرت في نطاؽ (المدارس
 . الحكومة

 ،1867لعبد اهلل أبو السعود عام  (وادي النيل)أول صحيفة يصدرىا مواطن مصري ىي صحيفة - 
 . وتعتبر ىذه الصحيفة ىمزة الوصؿ بيف الصحؼ الرسمية والشعبية

، (سميـ حموي) لػ األسبوعية (الكوكب الشرقي) صدرت في اإلسكندرية صحيفة 1873وفي عاـ - 
 . (روضة األخبار) صدرت صحيفة 1875عام وفي 
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 التي أسسيا المبنانياف (األىرام)جريدة ومف الصحؼ التي صدرت في أواخر عيد الخديوي إسماعيؿ، 
، بعد 1876 آب 15، وصدر العدد األوؿ منيا في 1875بمدينة اإلسكندرية عاـ  (سميـ وبشارة تقال)

 . ذلؾ تدفؽ سيؿ الصحؼ في مصر

 : أوائل الصحف في لبنان

التي صدرت عام (حديقة األخبار)نشأت الصحافة في لبناف عمى يد األفراد ال الحكومات، وتعد 
 وقد حوليا الوزير ،(خميل الخوري) أوؿ صحيفة يصدرىا مواطف عربي في بمد عربي وىو 1858

 (نفير سوريا)صحيفة  (بطرس البستاني)، ثـ أصدر 1865إلى جريدة شبو رسمية عاـ  (فؤاد باشا)
 .  ليدعو إلى الوحدة الوطنية1860عمى أثر حوادث عاـ 

أما ، 1866عاـ  (يوسف الشمفون)التي أصدرىا  (النشرة الشيرية)وأول مجمة لبنانية ىي مجمة 
عام  (جريدة بيروت الرسمية  )متصرف جبل لبنان  (داوود باشا)أول صحيفة رسمية فقد أنشأىا 

 .  بالمغتين العربية والتركية1867

ويالحظ عمى الصحؼ المبنانية في تمؾ الفترة اىتماميا بالمسائؿ الدينية والطائفية، ولكف ما لبثت أف 
اتجيت أواخر القرف التاسع عشر إلى القضايا الوطنية فحاربت السمطة العثمانية ودعت إلى القومية 

 . العربية

 : أوائل الصحف السورية

حيث أصدر أول صحفي سوري يصدر صحيفة عمى أرض غيرعربية،  (رزق اهلل حسون)يعد 
 في اآلستانة مؤلفة مف أربع صفحات محررة بالمغتيف التركية 1854 عاـ (مرآة األحوال)صحيفة 
 حيث استغل رزق اهلل حسونوجوده ىناك من أجل الحصول عمى الترخيص حيث فرضت والعربية،

، وقد استغؿ اندالع الحرب الروسية التركية بحجة أنو يريد السمطة العثمانية موافقة السمطان نفسو
 .تغطية أخبار الحرب وانتصارات الجيوش العثمانيوف

أصدرىا الوالي  حيث 1865 التي صدرت عاـ الرسمية (سورية)أول صحيفة سورية ىي صحيفة 
، وكانت تحرر بالمغتيف العربية والتركية لنشر أخبار الوالية وأوامر (راشد باشا) العثماني في دمشق

 (غدير الفرات)صحيفة رسمية وىي بإصدار  (جودت باشا)الحكومة، وبعد سنتيف أمر والي حمب 
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 وكانت تحرر بالمغات العربية والتركية واألرمنية، ثـ اقتصرت بعد ذلؾ عمى المغتيف العربية 1867
 .والتركية

في  (عبد الرحمن الكواكبي)أول صحيفة غير رسمية في سورية أصدرىا  (الشيباء)وتعتبر صحيفة 
الكواكبي أصدر بدالًا عنيا والي حمب قاـ بتعطيميا، لكف  (كامؿ باشا) إال أف ،1877حمب عام 
 . [9] ولـ يمبث الوالي أف ألغاىا لخطورتيا عمى السمطة العثمانية1879عام  (االعتدال)صحيفة 

  

 الخالصة

  نشأت الصحافة الدورية المطبوعة في أوربا في بداية القرف السابع عشر، وقد ارتبط ظيورىا
بالتقدـ الذي أصاب العمـو والصناعة والتجارة، وكاف لمطباعة وانتظاـ البريد األساس لنشأة 

، وقد 1631 (الغازيت)وتعد فرنسا أوؿ دولة أصدرت صحيفة يومية رسمية . الصحافة ىناؾ
عانت الصحؼ في بدايتيا مف الرقابة الشديدة مف الحكومة، ولكف بفضؿ الحرية التي تمتعت بيا 

في القرف التاسع عشر أخذ تأثيرىا يتزايد مع األياـ في أوربا وأمريكا وتعد ىذه الفترة العصر 
. الذىبي لمصحافة المطبوعة

     

  إال أف الصحافة لـ تر النور في العالـ العربي إال في بداية القرف التاسع عشر وفي ظروؼ
مختمفة، فقد عانت الدوؿ العربية مف االحتالؿ الذي سعى جاىدًا لتكريس التخمؼ والجيؿ واألمية 

، مع أف (1828)لضماف بقائو واستمراره، وكانت مصر أوؿ بمد عربي يصدر صحيفة مطبوعة 
المطبعة ظيرت في لبناف وسورية قبؿ ظيورىا في مصر إال أنيما لـ تستخدما المطبعة في 

 (حديقة األخبار)، 1854 (مرآة األحواؿ)طباعة الصحؼ إال في منتصؼ القرف التاسع عشر 
. 1865 (سوريا الرسمية)، 1858
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 :تمارين

:   الصحيحة اإلجابة اختر
 
 :ىو أوربا في الصحافة لنشأة األساس كاف. أوالً 

   والتجارة والصناعة العموـ أصاب الذي التقدـ .1
  لممعمومات التجار حاجة .2
    السكاف عدد زيادة .3
 والبريد الطباعة .4

 4 رقم الصحيحة اإلجابة 
    
 :ىي يومية رسمية صحيفة أنشأت أوربية دولة أوؿ. ثانياً 

    فرنسا .1
    ايطاليا .2
    بريطانيا .3
 ىولندا .4

 1 رقم الصحيحة اإلجابة
   

 :ىي بريطانيا في يومية صحيفة أوؿ. ثالثاً 
    كرونيكؿ المندف .1
    كارنت الديمي .2
    األوبزيرفر .3
 التايمز .4

 3 رقم الصحيحة اإلجابة
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 :عربية غير أرض عمى عربية صحيفة يصدر سوري صحفي أوؿ. رابعاً 
    الكواكبي الرحمف عبد .1
    عمي كرد محمد .2
    حسوف اهلل رزؽ .3
 شميوب اسكندر .4

 2 رقم الصحيحة اإلجابة
    

 :صحفي ىو الطيطاوي رفاعة. خامساً 
    لبناني .1
    مصري .2
    تونسي .3
  سوري .4

 4 رقم الصحيحة اإلجابة
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 لثالثةاالتعميمية الوحدة 

 مفهوم الصحافة

 
 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة الوحدة التعميمية يجب أن يكون الطمب قادرًا عمى أن

 
 .يعّرف الصحافة وفقًا لممدخل المغوي -1

    

 .يعّرف الصحافة وفقًا لممدخل القانوني -2

    

 .يعّرف الصحافة اصططحياً  -3

    

 .يعّرف الصحافة وفقًا لمعناىا العام -4

 
 
  

 

 :العناصر
. التعریف المغوي لمصحافة .1 

. التعريف القانوني لمصحافة .2

. التعريف االصططحي لمصحافة .3

 الصحافة بمعناىا العام .4
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 مفهوم الصحافة

 

:  تعريف الصحافة للوياًا 

لسان )كما شرحيا ابن منظور في – جمع صحيفة، والصحيفة : الصحافة لغة مشتقة من الصحف
.  ىي التي يكتب فييا–  (العرب

. ، مينة من يجمع األخبار واآلراء، وينشرىا(المعجم الوسيط)وتعني كممة الصحافة في 

ىي مجموعة من الصفحات تصدر يوميًا، أو في مواعيد منتظمة، وجمعيا صحف وصحائف : والصحيفة
.  والصحفي من يأخذ العمم من الصحيفة ال عن أستاذ

.  تعني الصحيفة قطعة من الجمد، أو قرطاس كتب عمييا (المصباح المنير)وفي 

. لمجوىري فيعرف الصحيفة وجمعيا صحف وصحائف وىي الكتاب بمعنى الرسالة (الصحاح)وفي 

 عمى أنو شيء مرتبط بالطباعة ونشر المعمومات، وكممة pressكممة  (أكسفورد)ويستخدم قاموس 
(pressman) رجال الصحافة، الصحفي  .

يقصد بيا الصحيفة، نشرة دورية، يوميات، سجل األحداث اليومية، وكممة  (journal)وكممة 
(journalism) بمعنى صناعة الصحافة، الصحافة، و(journalist) بمعنى الصحفي  .

.  الصحفي من يكتب في صحيفة (بتي الروس)ويعرف قاموس 
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: تعريف الصحف  ررياًا 

، والصحف ىنا (إن ىذا لفي الصحف األولى، صحف ابراىيم وموسى): ورد في القرآن الكريم اآلية
، ومنيا (أتراني حامًط إلى قومي كتابًا كصحيفة المتممس): بمعنى الكتب المنزلة، وفي الحديث الشريف

. ، بمعنى الكتاب الذي جمعت فيو الصحف أي األوراق والرسائل(بضم الميم أو كسرىا)اشتق المصحف 

، (الوقائع)ولما عرف العرب الصحافة في مطمع القرن التاسع عشر ألول مرة، كانوا يطمقون عمييا لفظ 
، أطمق عمييا التعريف الفرنسي جورنال 1858عام  (حديقة األخبار)صحيفة  (خميل الخوري)وحين أنشأ 

عام ( برجيس باريس)، مؤسس صحيفة (الكونت رشيد الدحداح)أول من اختار لفظ صحيفة هو وكان 
 .لفظ جريدة (الجوائب)صاحب جريدة  (أحمد فارس الشدياق) ا استعمل في باريس، كم1858

اسم نشرة، بمعنى جريدة أو مجمة وظل  صاحب مجمة النحمة، فاختار (لويس صابونجي)أما القس 
إبراىيم )أصحاب الصحف في القرن التاسع عشر، ال يفرقون بين الجريدة والمجمة، إلى أن تولى الشيخ 

، باالشتراك مع بشارة زلزل وخميل سعادة، فاستعمل لفظ 1884عام ( الطبيب)إصدار مجمة  (اليازجي
والمجمة ىنا مشتقة من مادة  (....الصحيفة العممية أو األدبية أو االنتقادية)مجمة، وىو ما يقصد بيا 

.  أي عظم وكبر وعط مقامًا وقدرًا وحكمة (جّل جطاًل وجطلة)

:  المعنى المتعارف عميو اليوم لمصحافة العربية اليوم

في اإلسكندرية أول من استعمل لفظ الصحافة  (لسان العرب)منشئ صحيفة  (نجيب الحداد)يعد الشيخ 
.  ومنيا أخذت كممة صحافي ويرجع لو الفضل في ذلك. بمعنى صناعة الصحف والكتابة فييا

وقد عّرف بعضيم الصحيفة الحديثة بأنيا كل نشرة مطبوعة تشتمل عمى أخبار ومعارف عامة وتتضمن 
سير الحوادث والمطحظات واالنتقادات التي تعبر عن مشاعر الرأي العام، وتعد لمبيع في مواعيد دورية 

.  1وتعرض عمى الجميور عن طريق الشراء أو االشتراك

ويشرحيا ... ىي مطبوع دوري ينشر األخبار السياسية واالقتصادية واالجتماعية): ويعّرفيا خميل صابات
 . 2(ويعمق عمييا

                                                           
1

38-37، ص1986فاروق أتو زيد، مدخل إلى علم الصحافح، القاهرج، عالم الكتاب،    
2

15أدية مروج، ص   
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:  التعريف القانوني لمصحافة

يقصد بالتعريف القانوني لمصحافة ىو التعريف الذي تأخذ بو قوانين المطبوعات، والذي عمى أساسو 
تعامل الصحافة من قبل الحكومات، وسوف نعرض لبعض النماذج حول تعريفات الصحف والصحفي 

:  في عدد من البمدان العربية

  :سورية- أ

 المطبوعة الدورية في مادتو الثانية 1949الصادر في سورية بتاريخ  (53)عّرف قانون المطبوعات رقم 
ىي كل مطبوعة تصدر باسم معين، وبأجزاء متتابعة، تحتوي عمى أخبار وحوادث وصور، ومقاالت )

.  (ومطحظات

:   في المادة الثانية منو1953 لسنة 134كما عّرفت المطبوعة الدورية في المرسوم رقم 

المطبوعة الدورية ىي كل مطبوعة تصدر باسم معين وبأجزاء متتابعة، في أوقات محددة، تحتوي عمى )
.  (أخبار وحوادث وصور ومقاالت ومطحظات

الجرائد والمجطت وسائر المطبوعات التي تصدر ): 1960 لسنة 156ويقصد بالصحف في القانون رقم 
.  (بصفة دورية

:   الخاص باتحاد الصحفيين1974لعام  (58)أما تعريف الصحفي كما جاء في المرسوم رقم - 

ىو الشخص الذي يقوم بتحويل المادة الصحفية الخام، إلى مادة صحفية سواء عن طريق نقل الخبر، أو )
المطبوع أو المذاع أو  (الريبورتاج)صياغتو أو تنسيقو، أو عن طريق التعميق بمختمف أشكالو، والتحقيق 

المصور عن طريق الدراسة والترجمة والمقارنة، أو إعداد أو إخراج المادة الصحفية واإلعطمية الخاصة 
.  (بوسيمة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، ويكون دخمو األساسي من العمل الصحفي

وىي :  جاء تعريف المطبوعة الدورية2001 لعام 50وفي قانون المطبوعات الصادر بالمرسوم رقم - 
كل مطبوعة تصدر باسم معين وبصورة متتابعة تحتوي عمى أخبار وحوادث وصور ومقاالت 

. ومطحظات
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 الخاص بقانون اإلعطم عرفت المطبوعة الدورية بأنيا 2011 لمعام 108وفي المرسوم التشريعي رقم 
عداد أو  مطبوعة ذات منيج إعطمي معين بوتيرة منتظمة وعرف اإلعطمي بكل من تكون مينتو تأليف وا 

 .تحميل محتوى إعطمي أو المعمومات الطزمة لذلك بغية نشر ىذا المحتوى في وسيمة إعطمية

 

: مصر- ب

:   في المادة األولى منو1936لسنة  (20)عرفت الصحيفة في قانون المطبوعات رقم 

.  (ىي كل مطبوع يصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة)

الجرائد والمجطت، وسائر المطبوعات التي تصدر ) عّرف الصحف 1960لسنة  (156)وفي القانون رقم 
باسم معين وبصفة دورية، ويستثنى من ذلك المجطت والنشرات التي تصدرىا الييئات العامة والجمعيات 

.  (والييئات العممية والنقابات

 الخاص بنقابة الصحفيين فيقضي في 1970لسنة  (76)أما تعريف الصحفي كما جاء في القانون رقم 
يعتبر صحفيًا مشتغًط من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مينة الصحافة في صحيفة )مادتو السادسة 

يومية أو دورية تطبع في الجميورية العربية المتحدة أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية يعمل فييا، وكان 
 . (يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط أال يباشر مينة أخرى

 

 

 

: لرنان- ج

- آ):  المطبوعة الدورية في المادة الخامسة منو ىي1962فقد عرف قانون المطبوعات الصادر عام 
المطبوعة أو النشرة التي تصدر بصورة مستمرة باسم معين وبأجزاء متتابعة وتكون معدة لمتوزيع عمى 

.  (الجميور
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:  كما عرف نفس قانون العقوبات الصحافة في المادة التاسعة منو

.  (بأنيا مينة إصدار المطبوعات الصحفية)

وفي المادة الحادية . (كل من اتخذ الصحافة مينة ومورد رزق): وعرف الصحفي في المادة العاشرة منو
صطح كتابتيا، ومّدىا باألخبار أو ): عشرة يشمل العمل الصحفي الكتابة في المطبوعات الصحفية، وا 

.  (الترجمات والتحقيقات، وسائر المواد الصحفية بما فييا الصور والرسوم

 

مما سرق، نجد أنه يصعب  مى الراحث وضع تعريف مختصر مستقل واضح لمصحافة، ومفهوم - 
 : الصحافة ال يمكن أن يكتمل دون اإلحاطة رالمفاهيم التالية

:  المفهوم المادي لمصحافة- 1

الصحافة كمينة، تعني صناعة نشر الصحف الدورية المطبوعة والكتابة فييا، وىي كسائر الصناعات 
تتكون معامل لإلنتاج، وتحتاج إلى حشد من العمال والموظفين ورجال اإلدارة، باإلضافة إلى المواد الخام 

أحرف ومعدات وحبر )، وما يستمزم ذلك من آالت طابعة تحتاج إلى (الورق، الكتابة، مصادر األخبار)
. ، باإلضافة إلى الصور والكميشات وآالت نقل األخبار(وأجيزة وصيانة

وتعتبر اآلالت الطابعة بالنسبة لمصحافة كالفرن بالنسبة لمخبز، وفي الواقع لقد ظيرت الصحافة بظيور 
والصحافة . المطبعة، وقد تطورت بتطور الطباعة، حتى يمكن القول أنو ليست ىناك صحافة دون طباعة

بيذا المفيوم تعني أيضًا العمل في الصحف المكتوبة، وىذا العمل ينقسم إلى عدة فروع أىميا التحرير 
... 3واإلخراج واإلدارة واإلعطن والتصوير

وكل فرع من ىذه الفروع يعتبر تقريبًا مستقًط عن اآلخر، ولكنيا في النياية تأتمف جميعيا لتصب في 
.  مجرى واحد، وىو تكوين الصحيفة المطبوعة، كما تظير بين أيدي الناس

:  ووفقاًا لهذا المفهوم يمكن أن نوجز الصحافة رهذا المعنى في جانرين

                                                           
3

18، ص1967خليل صاتاخ، الصحافح رسالح واستعداد وعلم وفه، دار المعارف القاهرج    
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جراء األحاديث  يتعمق بالشخص الذي اختار مينة الصحافة، وىو الذي يقوم بالحصول إلى األخبار وا 
والتحقيقات وكتابة المقاالت، وكافة الفنون الصحفية ومراجعتيا واستكماليا وصياغتيا ثم اختيار الصالح 

.  منيا لمنشر

  :الثاني

.  يتعمق بالصناعة والتجارة من خطل عمميات الطباعة والتصوير والتوزيع والتسويق واإلدارة واإلعطن

 

: المفهوم االصطالحي لمصحافة- 2

الصحافة تعني بيذا المفيوم فن تسجيل الوقائع اليومية بدقة وانتظام وذوق سميم، مع االستجابة لرغبات 
الجميور وتوجييو واالىتمام بالجماعات البشرية، وتناقل أخبارىا، ووصف نشاطيا، ثم تسميتيا، وملء 

 (محمود عزمي)أوقات فراغيا، وعمى ىذا فالصحافة ىي مرآة تعكس صورة الجماعة وآراؤىا، وقد عرف 
وظيفة اجتماعية ميمتيا توجيو الرأي العام عن طريق نشر المعمومات واألفكار الخيرة ): الصحافة بأنيا

.  4(الناضجة، مفعمة ومنسابة إلى مشاعر القراء من خطل صحف دورية

ليست الصحافة حرفة كسائر الحرف، بل ىي أكثر )- عميد الصحافة االنكميزية–  (ديكيام ستير)ويقول 
من مينة، وىي ليست صناعة، بل طبيعة من طبائع الموىبة، وىي شيء بين الفتن والعبادة، والصحافيون 

وانططقًا من ىذا المفيوم، فإن . 5(خدم عموميون غير رسميين، ىدفيم األول العمل عمى رقي المجتمع
الصحافة تؤدي خدمة اجتماعية، والخدمات التي تؤدييا لمجميور صعبة التحديد ألن مياميا االجتماعية 
متعددة، فمن ميام الصحافة نقل األخبار وشرحيا وتحميميا، وينجم عن ىذه الميمة ميمة توفير الوثائق 
وتجديد المعمومات كما تؤدي الصحافة أيضًا خدمات عممية عديدة لقرائيا، وذلك بمساعدتيم في ترتيب 

سداء النصح ليم في  استخداميم لموقت بشكل أفضل، وبتسييل مختمف إجراءات الحياة اليومية، وا 
ومن ميام الصحافة أيضًا التسمية والترفيو، كما تساعد الفرد عمى تنقية أىوائو والتحرر . نشاطيم الفردي

                                                           
4

17أدية مروج، مرجع ساتق ص   
5

40-39تيير ألثير، ترجمح عثد هللا وعمان، الصحافح، المىشوراخ العرتيح، لثىان ص   

  :األول
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من بعض المظالم، وتساعد مطالعة الصحف أيضًا عمى اندماج الفرد في الجسم االجتماعي ألنيا نوع 
.  6من الحوار مع العالم، يحطم انعزال الفرد ويؤلف بالتالي أفضل عممية لممشاركة

 

:  الصحافة رمعناها العام- 3

إن تعريف الصحافة يختمف باختطف األيديولوجية التي يتبناىا النظام الصحفي القائم في المجتمع الذي 
تصدر فيو ىذه الصحافة وىذه األيديولوجية ترتبط بالفمسفة السياسية واالجتماعية واالقتصادية التي يقوم 

 .عمييا ىذا المجتمع

 لمصحافة يقوم عمى اعتبار أن الصحافة أداة لمتعبير عن حرية الفرد من خطل حقو فالتعريف الميررالي
في ممارسة حرياتو السياسية والمدنية، وفي مقدمتيا حقو في التعبير عن أفكاره وآرائو وىو األمر الذي 

ولكن الحرية التي نادت بيا البرجوازية، تجسدت خطل المرحمة األولى من . (حرية الصحافة)يمخصو مبدأ 
الحقبة الميبرالية حيث رفعت شعار حرية الصحافة في وجو اإلقطاع، إال أنيا عادت واغتالت ىذا الشعار 

والوظيفة الحقيقية لمصحافة ىي خدمة مصالح ىذه . وأصبح يعني حرية طبقة معينة ضد الطبقات األخرى
الطبقة، وظيور ىامش من المرونة في بعض الصحف يعكس ضرورة البحث عن أساليب جديدة لمتأثير 

.  في الجميور ذات المستوى الثقافي والحضاري المرتفع، وال يعكس إيمانًا بحرية الرأي

 

 لمصحافة، ينطمق من أن الصحافة ىي إحدى البنى الفوقية في النظام االشتراكي، التعريف االشتراكيأما 
ليا خصائصيا، وتأخذ منو مطمحيا وسماتيا، وفي ظمو تمارس نشاطيا، وعمى أرضيتو تحقق وظائفيا، 

والصحافة . وتنجز مياميا، وتعكس أفكار وقيم قوى طبقية جديدة في السمطة، وبالتالي مصالح جديدة
والصحفيون كانوا . عمى ىذا األساس ىي نشاط اجتماعي يقوم عمى نشر المعمومات التي تيم الرأي العام
. وما زالوا يقومون بنشاطيم عمى أنيم جزء من طبقة معينة أو أنيم يمثمون ىذه الطبقة

نسانية وعامة تخدم باستمرار أىداف طبقة معينة  فالصحافة في النظام االشتراكي ظاىرة ممتزمة وا 
 .باإلضافة إلى اإلستراتيجية والتكتيك المذين تستخدميما ىذه الطبقة
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الخالصة

ال يمكن الوصول لتعريف واضح لمفيوم الصحافة دون اإلحاطة بالعناصر الجوىرية التي يقوم عمييا 
:العمل الصحفي وىي

:المهنة الصحفية

الصحافة كمينة ترتبط بالشخص الذي اختار مينة الصحافة ومنيا اشتقت كممة صحفي، أي الشخص 
الذي يقوم بالحصول عمى المعمومات وكتابة المقاالت والتقارير وكافة الفنون الصحفية األخرى، وىي 
مينة ترتبط بالصناعة والتجارة وذلك من خطل عمميات الطباعة والتصوير والتوزيع والتسويق واإلدارة 

 واإلعطن 

المادة الصحفية:

المادة التي تنشرىا الصحافة، األخبار واألحاديث والتحقيقات والمقاالت وغيرىا من المواد الصحفية، وىي 
بيذا المعنى ترتبط بالعمم والفن.فيناك الفنون الصحفية من الخبر إلى الحديث إلى فن التحقيق 

ارج الصحفي وىي أيضًا متنوعة، كما ارتبطت الصحافة بالفن  والمقال.......، وىناك أيضًا فنون اإلخ
أيضاً من حيث الموىبة وىو شرط أساسي لنجاح الصحفي وتميزه، فالصحافة حرفة وفن وصناعة ىي كل 
ذلك في آن واحد، وبنسب تختمف حسب إمكانيات الصحفيين واستعدادىم، وبحسب الظروف التي يعممون 

بيا. 
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 :تمارين

 :الصحيحة اإلجابة اختر
 :ىو صحيفتو عمى صحيفة تسمية وضع من أول. أوالً 

    الخوري خميل .1
    الدحداح رشيد الكونت .2
    البستاني بطرس .3
 الشدياق فارس أحمد .4
 4 رقم الصحيحة اإلجارة

    
 :صحيفة مؤسس حداد نجيب الشيخ لــ يرجع العربية الصحافة في اليوم عميو المتعارف المعنى. ثانياً 

    السمطنة .1
    األخبار حديقة .2
    الوقائع .3
 العرب لسان .4
 4 رقم الصحيحة اإلجارة

    
 :يعني لمصحافة المادي المفيوم. ثالثاً 

    المطبوعات قوانين بو تأخذ الذي التعريف .1
    الوقائع تسجيل فن .2
    الدورية الصحف نشر صناعة .3
 الحَكام عمى الشعب عين .4
 3 رقم الصحيحة اإلجارة
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 :لــــ بالنسبة صحيحاً  يكون قد المقب ىذا أن غير الرابعة السمطة لقب الصحافة عمى أطمق. رابعاً 
    واألدب المغة .1
    المجتمعات تقويم .2
    الحكم وشؤون السياسة .3
 األخطق .4
 3 رقم الصحيحة اإلجارة

    
 :تعني البرجوازي النظام في الصحافة حرية. خامساً 
    لمصحافة مطمقة حرية .1
    األخرى الطبقات ضد طبقة حرية .2
    بأكممو الجميور مصالح خدمة .3
 صحيح ذكر ما كل .4
 2 رقم الصحيحة اإلجارة
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 الرابعةالتعميمية الوحدة 
 النظم الصحفية

 :األهداف التعميمية
اًر عمى أن:  ارسة ىذه الوحدة التعميمية يتوقع أن يكون الطمب قاد  بعد د

-يتعرف عمى مفيوم طبقية الصحافة.  1
-يعدد المبادئ األساسية لمنظام الصحفي السمطوي.  2
-يحدد خصائص النظام الصحفي السمطوي.  3
-يعدد المبادئ األساسية لمنظام الصحفي الميبرالي.  4
يحدد خصائص النظام الصحفي الميبرالي.  -5
-يعدد المبادئ األساسية لمنظام الصحفي االشتراكي.  6
-يحدد خصائص النظام الصحفي االشتراكي.  7

 
 
 

 :العناصر
. النظام الصحفي السمطوي .1
. األساسية لمنظام الصحفي السمطويالمبادئ  .2
. النظام الصحفي البرجوازي .3
. المبادئ األساسية لمنظام الصحفي الميبرالي .4
. النظام الصحفي االشتراكي .5
. المبادئ األساسية لمنظام الصحفي االشتراكي .6
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 النظم الصحفية

:  النظام الصحفي السمطوي -1
 

في نياية القرن السادس عشر، وبداية القرن 
السابع عشر، كانت بدايات الصحافة حيث 
ظيرت في ظل الحكم المطمق خالل الحقبة 
اإلقطاعية، والسمطة مركزة في شخص واحد 

والبناء النظري لمنظام . يتمتع بحكم مطمق
السمطوي لمصحافة قائم عمى أساس جعل 
الصحافة في خدمة السمطة الحاكمة التي 
تستخدميا إليجاد نوع من التوازن السياسي 
واالجتماعي، لذلك كانت الصحافة ممتزمة 

بتأييد كل ما يصدر عن الحكومة وما يتعمق 
بيا، وىي مطالبة بالدفاع عن سياسات الحكم، 

والدعاية لمنظام الحاكم، واإلسيام في تنفيذ 
  .أنشطة الدولة

وقد ألزمت السمطة األفراد بالحصول عمى ترخيص حكومي بإصدار صحيفة، فيو إعالم خاص منفذ 
وبالمقابل . وناقل ومادح لمسمطة، من خالل التحكم بمنح الرخص حيث كانت متاحة لمموالين ليا فقط

تفرض رقابة شديدة عمى ما تنشره الصحف، ومن حق الحكومة فرض القوانين التي تعاقبيا في حال 
.  خروجيا عن القانون وفرض الضرائب لمحد من نفوذىا

. كما ترتبط درجة الحرية المسموح بيا، بالحالة السياسية الموجودة في المجتمع الذي تصدر فيو الصحيفة
. أما تقدير ىذه الدرجة من الحرية فمتروك لمسمطة الحاكمة فقط

:  1ویمكن أن نوجز المبادئ األساسية لنظرية السمطة في النقاط التالية

الصحافة ممتزمة بتأييد كل ما يصدر عن الحكومة أو ما يتعمق بيا، وىي مطابقة بالدفاع عن  -1
. سياسات الحكم، والدعاية لمنظام الحاكم
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 إن السماح ألي فرد بالعمل في الصحافة، منحة من الحاكم، وىذه المنحة ترتب عميو التزامو  -2
ذا أخل الفرد بيذا االلتزام، سحب منو ىذا االمتياز، وال يحق لو  بتأييد النظام الحاكم وسياساتو، وا 

.  العمل في الصحافة
ال تقتصر ممكية الصحف عمى الحكومة، ويسمح لألفراد بممكية الصحف التي يصدرونيا شرط  -3

 . أن تظل خاضعة لمسمطة الحاكمة، واستمرارىن برغبة السمطة
إن اليجوم غير المقبول عمى السمطة واالنحراف عن السياسة الرسمية وانتياك السموك األخالقي  -4

 . عرضة لمعقاب
 . ال يحق لمصحافة اإلقالل من ىيبة السمطة القائمة أو اضطراب النظام -5
 . أن تتجنب الصحافة انتياك القيم األخالقية والسياسية السائدة -6
 . إن العاممين في الصحف ليسوا مستقمين داخل مؤسساتيم اإلعالمية -7

 

:  النظام الصحفي البرجوازي- 2

 :البرجوازية الصحافة مراحل. أ

مرت الصحافة البرجوازية بمجموعة من المراحل، في كل مرحمة عكست مصالح الطبقة البرجوازية حيث 
.  اختمفت أفكارىا وطرق عكسيا لمواقع بالمراحل التي مرت بيا البرجوازية نفسيا

عندما كانت الطبقة البرجوازية  (رفعت شعار الحرية) ثورية البرجوازية في المرحمة األولىبدأت الصحافة 
تنادي إلى القضاء عمى اإلقطاع، وبالفعل قامت بدور تقدمي في التطور التاريخي، حيث وضعت في ىذه 

المرحمة البذور األولى لمنظام الميبرالي لمصحافة، فأسيمت في كشف وتقييم الواقع، وعكست أفكارًا 
.  2ديمقراطية وثورية

ففي القرن السابع عشر والثامن عشر، وضعت الطبقة البرجوازية أسس حقيا الكامل في إدارة الدولة، 
وارتبطت الصحافة البرجوازية بالطبقة نفسيا كفمسفة وأسموب حياة، وقد استيدفت البرجوازية تقميل القيود 

تحقيق أمن )التي تصنعيا الدولة عمى الفرد إلى أقصى حد، وحصر دور السمطة في ثالثة أىداف ىي 
النظم البرلمانية، والحريات المدنية، وحرية ( الميبرالية)، وقد ناصرت البرجوازية (الفرد، سالمتو، خيره العام

.  الكالم وحق االجتماع وحرية التعبير وفي مقدمتيا حرية الصحافة
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وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر، تجسد مجد الصحافة كمضمون 
وتكنولوجية، حيث عكست تطور نوعي ىام في حياة المجتمع، الذي ترافق مع انتشار الصناعة والتعميم 
واتساع األسواق المحمية، وازداد المجتمع قربًا من بعضو، وزالت الحدود بين البمدان، وتطورت تكنولوجيا 

.  اإلعالم بشكل مواكب لمعطيات الثورة العممية والتكنولوجية

 :الحرية نظرية – الميبرالية النظرية. ب

:  3في النقاط التالية- نظرية الحرية– وتتخمص مبادئ النظرية الميبرالية 

.  حق الفرد في أن يعرف، ولضمان حريتو في المعرفة، البد لمصحافة أن تتمتع بحرية كاممة- 1

حق الفرد في اختيار ما يعرفو، وىذا الحق ال يتحقق إال إذا أتيح لمفرد أن يعبر عما يريد، سواء كان - 2
.  مؤيدًا لمسمطة القائمة أو معارضة

.  ال ينبغي فرض قيود عمى جمع المعمومات لنشرىا، بشرط أن يتم الجمع بوسائل مشروعة- 3

.  حق النشر والتوزيع ينبغي أن يكونو مفتوحًا لكل شخص أو جماعة دون إذن أو ترخيص- 4

.  اليجوم عمى الحكومة أو أي مسؤول أو حزب سياسي ال ينبغي أن يكون عرضة لمعقاب- 5

.  ال قيود عمى تصدير أو استيراد أو إرسال أو استقبال الرسائل عبر الحدود- 6

.  البد وأن يحظى الصحفيون بدرجة عالية من االستقالل الميني داخل منظماتيم- 7

الصحافة ىي أداة لمراقبة جميع أعمال الحكومة وتقويميا ونقدىا، ووسيمة لتمبية حاجات أخرى - 8
.  لممجتمع

ولكن في مجال التطبيق العممي لألفكار التي جاءت بيا ىذه النظرية، ظيرت عقبات عديدة اعترضت 
ففي كثير من األحيان أصبحت حرية الصحافة متطابقة مع حقوق الممكية، التطبيق المباشر ليا، 

وىذه . وأصبحت حرية الصحافة تعني حق امتالك واستخدام وسائل النشر دون قيد أو تدخل حكومي
لسيطرة مجموعات قميمة عمى  جعمت الصحف خاضعةاالتجاىات االحتكارية في ممكية وسائل اإلعالم، 
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، وأصبحت القمة تسيطر بالفعل عمى سوق النشر، وبذلك تصبح المصالح المالية قيدًا السوق الصحفية
. عمى حرية التعبير

 

ومن مشكالت تطبيق ىذه النظرية أيضًا، أن النظرية تستيدف حماية مالك وسائل اإلعالم وال يمكنيا أن 
تعطي تعبيرًا مساويًا لحقوق العاممين فييا، أو الجميور، كما أنيا تمنع السيطرة اإلجبارية عمى وسائل 

اإلعالم، لكنيا لم تقدم أساليب المعالجة لمعديد من الضغوط التي تتعرض ليا تمك الوسائل خاصة 
.  الضغوط التي تنشأ من ظروف السوق

لذلك رأى الغرب في الفترة الواقعة بين الحربين العالميتين أن ثمة حاجة لتجديد الفكر الميبرالي، وتجاوز 
حق اإلنسان في )المفيوم الميبرالي القديم لمصحافة، فعمد إلى استبدال مفيوم حرية الصحافة بمفيوم 

واستمرت ىذه اإلرىاصات الفكرية التجديدية خالل فترة ما بعد الحرب العالمية . (الوصول إلى المعمومات
.  4الثانية

االقتصادية والسياسية واالجتماعية  )ففي النصف األول من القرن العشرين وبفضل التطورات اليامة 
حدثت تعديالت في ( الواليات المتحدة األمريكية وغرب أوروبا)في المجتمعات الرأسمالية  (والفكرية 

 التي نشأت في (المسؤولية االجتماعية)نظرية أدت إلى ظيور نظرية جديدة ىي . 5.النظام الصحفي
.  أعقاب الحرب العالمية الثانية
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 :االجتماعية المسؤولية نظرية. ج

 
 (نظرية المسؤولية)وتتخمص مبادئ 

:  6االجتماعية فيما يمي
ينبغي أن تقبل وسائل اإلعالم القيام  -1

.  بالتزامات معينة تجاه المجتمع
يمكن لوسائل اإلعالم القيام بيذه  -2

االلتزامات من خالل وضع مستويات 
: مثل (مواثيق أخالقية)مينية لإلعالم 

الصدق، الموضوعية، التوازن، 
... الدقة

ينبغي عمى وسائل اإلعالم تجنب أي  -3
شيء يؤدي إلى الجريمة أو العنف أو 
الفوضى أو ما يسيء إلى جماعات 

 .  األقمية
 . أن تكون وسائل اإلعالم تعددية تعكس كل وجيات النظر في المجتمع، وأن تعطي حق لمرد -4
من حق المجتمع أن يكون أداء وسائل اإلعالم عالي المستوى، وأي تدخل في شؤون وسائل  -5

 . اإلعالم يمكن أن يكون مبرره تحقيق المصمحة العامة
 . أن يكون الصحفيون والمينيون مسؤولين أمام المجتمع، ومديرييم وأمام السوق -6

 

ىدف اإلعالم في ىذه النظرية ينصب عمى حقوق األفراد المعترف بيا، ويجب أن يراعي مصالح 
المجتمع، أما ممكية الصحف فيي خاصة ويمكن لمدولة أن تتدخل لضمان سير عمل الصحيفة بالشروط 
ذا  والمواصفات المطموبة منيا يحق لمدولة التدخل، وعمى الصحافة أن تضطمع بمسؤولياتيا االجتماعية، وا 

 . لم تفعل يجب أن ترغم عمى ذلك من قبل الحكومة

من خالل ما تقدم نرى أن النظرية ركزت عمى وجود التزام ذاتي من جانب الصحافة عن طريقة مواثيق 
الحرية )الشرف الصحفي، بيدف إيجار توازن بين حرية الفرد ومصالح المجتمع، بمعنى إطالق شعار 
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106-105فاروق أتى زٌذ، مرجع ساتق، ص   
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، ويتحقق ذلك بخضوع الصحافة لرقابة الرأي العام (الحرية)، بداًل من شعار النظرية الميبرالية (المسؤولة
.  7وليس السمطة

وفق ىذه النظرية، أصبحت الدولة طرفًا أساسيًا في النشاط اإلعالمي بجوانبو المختمفة السياسية 
واالقتصادية والفكرية والثقافية وخاضت التنافس مع اإلعالم الخاص مستفيدة من مصداقية الدولة في 

.  نظام ديمقراطي

وفي مجال التطبيق الفعمي ليذه النظرية، وحيث تنحصر ممكية الصحف أساسًا بيد الطبقة البرجوازية التي 
تقود دولة االحتكارات وتقود المجتمع، توطد وجودىا، وترسخ قيميا، فإن مجموعة الصحف التي تصدرىا، 

إنما بقصد تقديم رؤيتيا لمعالم والوقائع واألحداث والتطورات والظواىر، بقدر كبير من اآلنية واالنفعالية 
يصال ىذه الرؤية عن طريق صحف متميزة ومتقنة من حيث الشكل والمضمون، بفضل  والتأثير وا 

اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدييا، باإلضافة إلى الثورة العممية والتكنولوجية وتطبيقيا في مجال 
صناعة الصحافة، فقد زودت الصحافة بأسمحة جديدة وجعمتيا أكثر مقدرة عمى إنجاز مياميا والقيام 
.  8بواجباتيا ومواكبة ما يحدث في العالم وتقديمو في الوقت المناسب والشكل المناسب لمقارئ المناسب

 

:  النظام الصحفي االشتراكي- 3

وضع كارل ماركس بذور المفيوم الماركسي لمصحافة، حيث كان ينظر إلى الصحافة من زاوية أقرب إلى 
الصحافة الحرة ىي المرآة الروحية التي ترى فييا ... ) 9العقيدة الميبرالية التي كانت سائدة في عصره

.  (األمة نفسيا

 1917ثم أتى لينين من بعده في الربع األول من القرن العشرين بعد قيام الثورة البمشفية في روسيا عام 
:  10ليرسي قواعد تطبيق النظرية الشيوعية والتي تتمخص في المبادئ التالية

. ينبغي أن تعمل الصحافة لخدمة الطبقة العاممة وأن تخضع لسيطرتيا -1

                                                           
7

82-81فرٌال مهىا، ص   
8

(60-59)أدٌة خضىر، أدتٍاخ الصحافح، ص   

 
9

8عىاطف عثذ الرحمه، المذرسح االشتراكٍح فً الصحافح، دار الثقافح الجذٌذج، القاهرج، ص   
10

85-84فرٌال مهىا، مرجع ساتق ص   
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.  ممكية الصحافة عامة وليست ممكية خاصة -2
 . أن تقدم الصحافة رؤية كاممة وموضوعية لممجتمع طبقًا لممبادئ الماركسية المينينة -3
تمارس الرقابة عمى الصحافة عبر العمل السياسي واالقتصادي لمحكومة لمنع أو معاقبة كل ما  -4

 . ينشر مضاد لممجتمع
 . يقوم عمى الصحافة أعضاء مخمصون وأوفياء لمحزب -5
 . تحظر النظرية عمى اإلعالم توجيو أي نقد ألىداف الحزب اإلستراتيجية -6
 . أن تكون الصحافة واقعية، بمعنى تصوير واقع الحياة دون تشويو أو تحريف -7

 

يقوم مفيوم ىذه النظرية عمى نقد المفيوم الميبرالي لمصحافة، حيث يؤكد أن حرية الصحافة في ظل 
المفيوم الميبرالي، ىي فقط حرية الطبقة أو الطبقات التي تحكم، وبالتالي ال توجد حرية خالصة أو 
ديمقراطية خالصة، فيي حرية البرجوازيين الذين يممكون الصحف، وليست حرية المواطنين الذين 

وىي انطالقًا من ذلك منعت الممكية الخاصة لمصحف كما اشترطت إلصدار الصحف . 11يقرؤونيا
الحصول عمى ترخيص من الحكومة أو الحزب، الذي أعطتيما الحق في تعطيل أو إلغاء أي صحيفة، 

 . كما منعت الصحف من نقد رئيس الدولة أو نظام الحكم

وقد اعتنق ستالين المفيوم المينيني لمصحافة فقام بتأميم جميع وسائل اإلعالم في روسيا وثبت مبدأ الرقابة 
المسبقة التي أقرىا لينين من قبل الحزب الشيوعي السوفيتي، وبذلك فقد مارست روسيا السوفيتية النظرية 

.  الشيوعية بكل أبعادىا

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية انتشرت ىذه النظرية في أوروبا الشرقية، والعديد من دول العالم الثالث 
وقاموا بتطبيق النظرة الشيوعية بحرفيتيا رغم تباين درجات التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي دون 

.  النظر إلى خصوصية كل بمد

وأخيرًا يمكن القول أن الصحافة في المجتمعات االشتراكية، وخاصة المجتمعات التي تتبنى الفمسفة 
الماركسية المينينية ليست سوى انعكاس لمنظرة الماركسية المينينية باعتبارىا عممية التقاط المعمومات 

ستراتيجية النشاط االجتماعي لطبقة 12االجتماعية وتنقيحيا ونشرىا ، وىي تصور فكري مسبق عن ىدف وا 

                                                           
11

112، ص1971فراوس فاتر، الصحافح االشتراكٍح، معهذ اإلعذاد اإلعالمً، ترجمح وىال حىثلً، دمشق،    
12

محمذ حمذان، األوظمح اإلعالمٍح فً المغرب العرتً، المجلح التىوسٍح لعلىم االتصال، معهذ الصحافح وعلىم األخثار، العذد الخامس، تىوس،  

1984 
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اجتماعية معينة، وىي ظاىرة ممتزمة تخدم باستمرار طبقة اجتماعية معينة، باإلضافة إلى خدمة 
.  اإلستراتيجية والتكتيك المتين تستخدميما ىذه الطبقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

مرت الصحافة بطريق طويل من تطورىا وارتقائيا، وظيرت في مراحل اجتماعية متناقضة مثل اإلقطاع، 
البرجوازية، االشتراكية. وىي مازالت مستمرة في تطورىا، حيث تستفيد من التطورات التكنولوجية 
واالتصالية وتطوعيا لخدمتيا وتطوير أدائيا ومجاالتيا. والصحافة منذ بداياتيا، تعكس الظواىر 

االجتماعية من جوانب مختمفة مستخدمة معايير وأشكال تحمل الطابع الطبقي ليا، فيي منذ نشأتيا تعمل 
في إطار المجتمع الطبقي، وستظل كذلك طالما بقي المجتمع طبقيً ا.  

والطابع الطبقي لمصحافة يتجسد في مجالين:  

األول: مجال ممكية الصحف.  

الثاني: مضمون المادة اإلعالمية.  

فالصحافة لسان حال الطبقة التي تصدرىا، تعبر عن أفكارىا وتخدم مصالحيا، مستخدمة الفنون 
ارىين التي تؤثر في الجميور وصواًل إلى أىدافيا، والتي  واألساليب الصحفية المختمفة، وتقديم الحجج والب

ىي أىداف الطبقة التي تموليا. 
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 :تمارين

:    الصحيحة اإلجابة اختر
 
 :الصحافة في السمطة لنظرية األساسية المبادئ من. أوالً 

   الحكومة قرارات بتأييد ممتزمة الصحافة .1
   فقط عامة الصحف ممكية .2
   بيا اإلخالل عدم ينبغي الحاكم من منحة الصحفي بالعمل السماح .3
 السمطة بييبة اإلخالل لمصحيفة يحق ال .4

 2 رقم الصحيحة اإلجابة
     
 :في الميبرالي الصحفي لمنظام األولى البذور وضعت. ثانياً 

   عشر السابع القرن منتصف .1
   عشر الثامن القرن بداية .2
   عشر الثامن القرن منتصف .3
 عشر التاسع القرن نياية .4

 3 رقم الصحيحة اإلجابة
   

 :في مؤسساتيم داخل الميني االستقالل من عالية بدرجة الصحفيون يحظى. ثالثاً 
   االشتراكي الصحفي النظام .1
   الميبرالي الصحفي النظام .2
   السمطوي الصحفي النظام .3
 خاطئ ذكر ما كل .4

 2 رقم الصحيحة اإلجابة
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 :الماركسية من أخذت االجتماعية المسؤولية نظرية. رابعاً 
   الصحافة ةيحر .1
   بالديمقراطية المتمثل السياسي الجانب .2
   الطبقات بين الفوارق تذويب فكرة .3
 صحيح ذكر ما كل .4

 3 رقم الصحيحة اإلجابة
  

 :االشتراكي النظام في الصحف ممكية. خامساً 
   فقط عامة .1
   وخاصة عامة .2
   فقط خاصة .3
 خاطئ ذكر ما كل .4

 1 رقم الصحيحة اإلجابة
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 مسةالخاالتعميمية الوحدة 

 النظم الصحفية في العالم العربي

 
 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة الفصل الخامس يتوقع أن يكون الطمب قادرًا عمى

 معرفة النظم الصحفية في الدول النامية .
   

 التعّرف عمى واقع الحريات الصحفية في العالم العربي .
   

 التعّرف عمى القيود المينية في العالم العربي .
    

 معرفة واقع اإلعالم العربي وطريقة الوصول إلعالم عربي فاعل ومؤثر .

 
 
  

 
 
 

 

:العناصر
 . النظم الصحفية في الدول النامية .1 

واقع الصحافة في العالم العربي والقيود المؤثرة عمى حريتيا .2
.

 . نحو إعالم عربي فاعل ومؤثر .3
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 النظم الصحفية في العالم العربي

 
 

 :النظم الصحفية في الدول النامية

 
ن األوضاع المتشابية في دول العالم إ

الثالث تحد من إمكانية تطبيق 
نظرية )نظريات الصحافة األربعة 

السمطة، النظرية الميبرالية، نظرية 
المسؤولية االجتماعية، النظرية 

ومنيا غياب العوامل  (االشتراكية
الالزمة لقيام نظام اتصالي متطور 

 : مثل
البنية األساسية لالتصال، والميارات 
الفنية، والموارد الثقافية، والجميور 

المتاح، االعتماد عمى العالم المتقدم 
في مجال التكنولوجيا، التنمية 

السياسية واالقتصادية كيدف وطني 
أساسي، وأخيرًا إدراك ىذه الدول 

  ونتيجة ليذه الظروف ألوضاعيا
فاألنظمة  فإن وسائل اإلعالم في كثير من البمدان النامية تعمل وفق مبادئ مشتقة من النظريات األربعة،

الصحفية فييا ىي تعبير عن األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية السائدة فييا، وىي انعكاس 
وال يوجد . ألنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية سمطوية أو ليبرالية أو اشتراكية قائمة في تمك البمدان

ن كان طابعو العام الغالب عميو سمطوي أو اشتراكي أو ليبرالي،  نظام صحفي في بمدان العالم الثالث وا 
إال أنو يحمل في نفس الوقت بعض خصائص األنظمة الصحفية األخرى، وىذا الخمط مرجعو األوضاع 

 . السياسية واالجتماعية واالقتصادية القائمة
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صحيح أن وسائل اإلعالم في كثير من الدول النامية تعمل وفق مبادئ مشتقة من النظريات األربعة 
النظرية ) التقميدية إال أن ىذه المبادئ ووجودىا معًا في دول العالم الثالث تشكل نظرية بديمة وىي

ىذه النظرية تعارض التبعية وسياسات الييمنة الخارجية، وتعارض السمطوية المتعسفة، وتؤيد  (التنموية
تأكيد اليوية واالستقالل الثقافي لممجتمعات، وتسمح بقدر من الديمقراطية يالئم الظروف السائدة، وىي 

 . تفرض التعاون وتضافر الجيود بين مختمف القطاعات لتحقيق األىداف التنموية

 
وتكتسب ىذه النظرية وجودىا المستقل عن نظريات الصحافة األخرى من قبوليا لمتنمية االقتصادية 

والتغيير االجتماعي، وتحقيقًا لوحدة األمة وتماسكيا تخضع وسائل اإلعالم والعاممون فييا لمسؤولية تقديم 
مع اإلشارة إلى أن ىذه النظرية ما تزال مجموعة من اآلراء والتوصيفات المالئمة . العون في ىذا السبيل

لمكانة وسائل اإلعالم ووظائفيا في الدول النامية من خاصية، ومن ناحية أخرى فإن التنوع واالختالف 
في الظروف السياسية واالقتصادية، والتغير الدائم ليذه الظروف ال يوفر إطارًا مالئمًا لتحديد ىوية ىذه 

 . النظرية في المجتمعات التي تنادي بيا

 
 : [1]وتتمخص مبادئ هذه النظرية في النقاط التالية

 
إن وسائل اإلعالم ينبغي أن تقبل بتنفيذ الميام التنموية اإليجابية بما يتفق مع السياسة - 1

 . الوطنية القائمة
 

ينبغي أن تخضع حرية وسائل اإلعالم لمقيود التي تفرضيا األولويات االقتصادية - 2
 . واالحتياجات التنموية لممجتمع

 
ينبغي أن تعطى وسائل اإلعالم أولوية لمثقافة الوطنية، والمغة الوطنية، فيما محتوى ما - 3

 . تقدمو
 

ينبغي أن تعطي وسائل اإلعالم األولوية فيما تقدمو من أخبار أو معمومات لمدول النامية - 4
 . األخرى القريبة جغرافيًا وسياسيًا وثقافياً 
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أن الصحفيين والعاممين اآلخرين في وسائل اإلعالم لدييم المسؤولية والحرية في جمع - 5
 . وتوزيع المعمومات واألخبار

 
لمدولة الحق في تقييد أنشطة وسائل اإلعالم، واستخدام الرقابة والتدخل في شؤون وسائل - 6

 اإلعالم خدمة لألىداف التنموية
 
 

 : حرية الصحافة في العالم العربي

 
إن حرية الصحافة، ىي في واقع األمر أقوى صور حرية الرأي والتعبير، وىي في الوقت نفسو أبرز حق 
من حقوق اإلنسان وأكثرىا حساسية وجاذبية، ولذلك لم يكن غريبًا أن ييتم بيا المشرعون وتركز عمييا 
الدساتير في كل زمان ومكان، بصرف النظر عن النظام السياسي القائم، ولم يكن غريبًا أن يكون ىذا 

التقميد السائد، منذ وثائق الحريات التي جاءت بيا الثورة األمريكية ثم الثورة الفرنسية، قبل أكثر من قرنين 
من الزمن، وقد بشرتا بأول نصوص تشريعية مكتوبة ومحددة، عن حرية الرأي والتعبير ومن ثم حرية 

 . الصحافة، األمر الذي استميمتو معظم الدساتير والتشريعات في العالم بعد ذلك

 
ولقد تطور األمر سريعًا في ىذا المجال، خاصة خالل العقدين األخيرين من القرن العشرين حين بدأت 

االنطالقة الجديدة لمحريات األساسية، وخاصة في مجال حرية الرأي والتعبير وذلك بسبب الثورات الثالث 
تمك الثورات المتداخمة المتكاممة المتفاعمة، والتي  (ثورة الديمقراطية وثورة التكنولوجيا وثورة المعمومات)

حقوق اإلنسان في - بل في مقدمتيا– دعمت في النياية ووسعت مفاىيم حقوق اإلنسان من بينيا 
اإلعالم واالتصال، ومن ثم حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة، كما تنص عمى ذلك المادة التاسعة 

 . عشرة من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 
 والسؤال هل واكبت التشريعات الصحفية في البمدان العربية هذا التطور؟ 

 
تشريعات اإلعالم العربي من ): ولمجواب ىذا السؤال نعرض لمدراسة التي أجراىا عبد اهلل خميل بعنوان

 تحميل مضامين مجموعة من الدساتير العربية فيما يتعمق من، حيث انطمق [2] (منظور حقوق اإلنسان
بموضوعات الحريات من األحكام الواردة في صكوك األمم المتحدة خاصة المادة التاسعة عشرة من 
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إن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ): اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان التي جاء فييا
ويشمل ىذا الحق حريتو في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار، وتمقينيا، ونقميا 

أن لكل  )(19)، كما أكدت الفقرة الثانية من نفس المادة  (إلى اآلخرين بأي وسيمة، ودونما اعتبار لمحدود
إنسان حقًا في حرية التعبير، وىذا الحق يشمل حريتو في التماس مختمف ضروب المعمومات واألفكار 

وتمقينيا ونقميا إلى اآلخرين، دونما اعتبار لمحدود، سواء عمى شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني، 
أما الفقرة الثالثة فقد نصت عمى أن ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير تستتبع  (أو بأية وسيمة يختارىا

واجبات ومسؤوليات خاصة، وبالتالي يجوز إخضاع ىذا الحق لبعض القيود التي تتصل بمصالح 
اآلخرين أو بمصالح المجتمع ككل، لكنيا وضعت شروطًا يجب مراعاتيا في فرض ىذه القيود بحيث ال 

.  تعرض صميم الحق لمخطر

 
وتعرضت الدراسة بالتفصيل ليذه القيود في معظم الدول العربية، وسنقوم باختيار نماذج القيود في بعض 

 : الدول العربية
 
 : إصدار الصحف- أ

 
يتم إصدار : اإلمارات العربية المتحدة- 

الصحف بترخيص من مجمس الوزراء، بعد 
عرض وزير اإلعالم لمطمب مشفوعًا بوجية 

 . نظر الوزارة
 

الترخيص لمصحف إلزامي، : الكويت- 
 . ويصدره رئيس دائرة المطبوعات والنشر

 
الترخيص تصدره إدارة المطبوعات : قطر- 

 . في الييئة العامة القطرية لإلذاعة والتمفزيون
 

 يمنح الترخيص مجمس الوزراء : األردن- 
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 . بناء عمى مالحظات دائرة المطبوعات والنشر

 يومًا من الصدور 30إصدار أي مطبوعة يشترط تسجيل الطمب في تصريح مسبق يقدم قبل : الجزائر- 
 . إلى وكيل الجميورية المختص بمكان الصدور

ويستخمص الباحث أنو ال يوجد بمد عربي واحد يأخذ بالنظام الميبرالي في إصدار الصحف، بل يشترط كل 
 . منيا الترخيص أو التصريح السابق لمنشر

 
 : التأمين المالي- ب

 
آالف لممطبوعة 3آالف دينار لممطبوعة اليومية، و5عند الترخيص يجب تأمين مبمغ : مممكة البحرين- 

 . غير اليومية

 مرات أو أكثر في األسبوع، وألفا لاير في األحوال 3آالف لاير عن كل مطبوعة صحفية تصدر 3: قطر- 
 . األخرى

 مميون ليرة، والشركة المحدودة المسؤولية عن 30يجب أال يقل رأس مال الشركة الصحافية عن : لبنان- 
ماليين ليرة، كما أن عمى صاحب المطبعة أن يقدم ضمانًا تقدره وزارة اإلعالم، بالتشاور مع نقابة 5

 . الصحافيين

الترخيص لألشخاص االعتباريين في القطاعين العام والخاص شرط أن يتخذ ىؤالء األشخاص : مصر- 
شكل تعاونيات أو شركات مساىمة أسيميا اسمية وممموكة من مصريين حصرًا، وال يقل رأس ماليا عن 

 ألف جنيو لألسبوعية، ومائة ألف جنيو لمشيرية، وتودع المصرف 250مميون جنيو لممطبوعة اليومية، و
من رأس % 10وال يجوز أن تزيد ممكية شخص وأفراد عائمتو حتى الدرجة الثانية عمى . قبل الصدور

 . المال

وتوصل الباحث من خالل تحميل الدساتير العربية أن معظم الدول العربية تفرض قيودًا مالية عمى إصدار 
 . الصحف والمطبوعات، وىي قيود مفروضة بموجب القانون
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 : الرقابة المسبقة- ج

 
تعد الرقابة أىم القيود عمى حرية التعبير وأخطرىا، ألنيا اعتداء مباشر عمى حرية الصحافي، وتضييق 

خالل بالحق في حرية اإلعالم وتدفق المعمومات، إضافة إلى كونيا تحد من حرية  حرية التعبير، وا 
المواطن في معرفة الحقيقة وممارسة رقابة عمى الطريقة التي تدار بيا شؤون البالد، فضاًل عن المشاركة 

 . الفاعمة في ىذه اإلدارة بغية تطويرىا وتحسينيا ودفعيا نحو األفضل

 
ال تطبع مطبوعة قبل حصول المطبعة عمى إذن بالطبع من وزارة اإلعالم، : اإلمارات العربية المتحدة- 

 . والبد أيضًا من ترخيص بالتوزيع

 
عمى وزارة اإلعالم أن تجير المطبوعة قبل طبعيا، ويجوز التظمم إلى وزير : المممكة العربية السعودية- 

 . اإلعالم الذي يكون قراره نيائياً 

 
 . يجب إيداع تصريح بالنشر قبل طبع أي دورية: الجزائر- 

 
 : الضبط والتعطيل- د

 
إن المنع من التداول بواسطة الضبط أو التعطيل اإلداري، ىو أحد أبرز االنتياكات لحرية تداول 

 . المعمومات

 
يجوز بقرار من مجمس الوزراء تعديل الصحيفة مدة ال تزيد عمى سنة، أو إلغاء الترخيص : قطر- 

المعطى ليا، في حال تعارضت سياستيا مع المصمحة الوطنية، أو تبين أنيا تخدم مصالح دولة أجنبية، 
أو تحصل من أي جية أجنبية عمى معونة أو مساعدة أو فائدة بأي صورة كانت دون إذن من وزير 

ويجوز في الحاالت االستثنائية إيقاف إصدار المطبوعة بقرار من مدير إدارة المطبوعات ولمدة . اإلعالم
 . ال تتجاوز ثالثة أشير
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يحق لوزير اإلعالم منع أي مطبوعة مثيرة لمشيوات، والمطبوعات التي تتعرض لألديان عمى : مصر- 
 . نحو يعكر السمم العام

 
-بعد ما كان يتم بقرار إداري– يتم تعطيل الصحف عن الصدور أو مصادرتيا بقرار قضائي : لبنان- 

إال أن ىناك رقابة مستترة تمارس بواسطة مديرية األمن العام يوميًا عمى . كذلك توقيف الصحافيين
وىناك نموذج . الصحف والدوريات، بحيث ال توزع مطبوعة أو تصدر خارج لبنان إال بإذن خطي منو

وتستطيع مديرية األمن العام حجب إذن التصدير إذا الحظت . يعطى لمصحف يوميًا لمتوزيع والتصدير
 . آن في الصحيفة أخبارًا أو آراًء أو صورًا من شأنيا تشويو سمعة لبنان في الخارج

 
 : التعطيل اإلداري- ه

 
 . يعد إطالق يد السمطات اإلدارية في إلغاء الصحف دون رقابة قضائية أحد مصادر االستبداد

 
يمغى الترخيص إذا لم تصدر الصحيفة خالل األشير الثالثة التالية لتاريخ الترخيص، أو إذا لم : مصر- 

 . تصدر بانتظام خالل تسعة شيور، ويثبت المجمس األعمى لمصحافة عدم انتظام الصدور

 
 أشير من تاريخ 6إذا لم تصدر المطبوعة خالل : تمغى الرخصة في الحاالت اآلتية: األردن- 

الترخيص، أو إذا توقفت المطبوعة اليومية ثالثة أشير متتالية، أو إذا توقفت المطبوعة غير اليومية والتي 
 عددًا متتالية، أو إذا توقفت المطبوعة غير اليومية والتي تصدر 12تصدر مرة في اأٍلسبوع عن إصدار 

بصورة منتظمة في مدة أطول من األسبوع أربعة أعدد متتالية، أو إذا خالفت شروط الترخيص بما في 
 . ذلك مضمون التخصص دون موافقة مسبقة من دائرة المطبوعات والنشر، شرط إنذارىا مرتين
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 : القيود المهنية- و

 
إن أحد المعايير الرئيسية لقياس مدى تمتع األفراد بحرية الرأي والتعبير في مجتمع ما، ىو مدى الحقوق 
والضمان التي يوفرىا ىذا المجتمع لمصحافيين في ممارسة مينتيم بحرية، وخصوصًا حقيم في الحصول 

 . عمى المعمومات، إضافة إلى الحق في األمان الشخصي

 
 : الترخيص المسبق لمعمل الصحفي- 1

 . يشترط لمعمل في الصحافة إجازة ترخيص إدارة المطبوعات: قطر- 

 . الترخيص إلزامي لمعمل في الصحف، وىذا تمنحو دائرة المطبوعات والنشر: سمطنة عمان- 

المجمس األعمى لإلعالم يحدد شروط منح بطاقة الصحافي المحترف والجية التي تصدرىا : الجزائر- 
 . ومدة صالحيتيا، وكيفية إلغائيا، ووسائل الطعن في ذلك

 . يشترط في الصحافي أن يكون مسجاًل في سجل الصحافيين لدى المجمس القومي لمصحافة: السودان- 

 
 : القيد المسبق في نقابة الصحافيين- 2

يجب أن يكون الصحافي مسجاًل في الجدول النقابي في نقابة المحررين، ويعطى بطاقة يوقعيا : لبنان- 
ولنيل البطاقة شروط . كل من وزير اإلعالم ونقيب الصحافة وتصدر عن المجمس األعمى لمصحافة

 . محددة منيا الحصول عمى شيادة جامعية

ال يجوز ألي شخص العمل في الصحافة ما لم يكن اسمو مقيدًا في جدول النقابة بعد حصولو : مصر- 
أن يكون صحافيًا محترفًا : ويشترط لقيد الصحافي في الجدول. عمى موافقة المجمس األعمى لمصحافة

غير مالك ألي صحيفة أو وكالة أنباء أو شريكًا في ممكيتيا أو مساىمًا في رأس ماليا وأن يكون مصريًا، 
وأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق أن حكم عميو بجناية أو جنحة مخمة بالشرق واألمانة، أو تقرر شطب 

 . اسمو من الجدول ألسباب متصمة بالشرف أو األمانة، وأن يكون حاصاًل عمى مؤىل دراسي عالي

 
 : أسرار المهنة- 3

 . من حق الصحفي إخفاء أسراره والتذرع بسر المينة أمام المحاكم والييئات الرسمية
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ينص القانون عمى عدم إجبار الصحافي عمى إفشاء معموماتو، إذ ال يجوز تعريض الصحافي : مصر- 
 . ألي ضغط من جانب السمطة، كما ال يجوز حممو عمى إفشاء مصدر معموماتو

 . لمصحافي الحق في االحتفاظ بسرية معموماتو، وال يجوز إجباره عمى إفشاء مصادرىا: اليمن- 

بقاء : األردن-  من حق الصحافي إخفاء أسراره والتذرع بسر المينة أمام المحاكم والييئات الرسمية، وا 
معموماتو ومصادرىا سرية، إال إذا قررت المحكمة غير ذلك في الدعاوى الجزائية، وذلك حماية ألمن 

 . الدولة، أو لمنع الجريمة، أو تحقيقًا لمعدالة

 
 : الحق في الحصول عمى األخبار والمعمومات من مصادرها- 4

ينص قانون تنظيم الصحافة عمى حق الصحافي في الحصول عمى المعمومات واإلحصاءات : مصر- 
واألخبار المباح نشرىا بحسب القانون، أي ليست سرية قانونًا، من مصادرىا، سواء كانت ىذه المصادر 

ويحظر فرض أي قيود تعوق حرية . ويحق لمصحافي نشر ما يحصل عميو منيا. جية حكومية أو عامة
تدفق المعمومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختمف الصحف في الحصول عمى المعمومات أو أن 
يكون من شأنيا تعطيل حق المواطن في اإلعالم والمعرفة، شرط عدم اإلخالل بمقتضيات األمن القومي 

 . والدفاع عن الوطن ومصالحو العميا

 . ليس في القانون المبناني ما يضمن ىذا الحق: لبنان- 

 
 :حرية اإلعالم في العالم العربي

 
وحول مشكمة حرية اإلعالم في العالم العربي باإلضافة إلى الدراسة السابقة التي اعتمدت عمى تحميل 

 1994التشريعات الصحفية في الدول العربية قام المركز العربي لمدراسات اإلعالمية في القاهرة 
جريدة الحياة المبنانية، األهرام )بتحميل مضمون عدد من الصحف العربي عبر فترة زمنية وهي 

وذلك لموقوف عمى حرية تدفق المعمومات  (المصرية، الرأي األردنية، العمم المغربية، الثورة السورية
 : [3]وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج منها. وتحميمها وتقديمها لمقراء

 
إن حرية تدفق المعمومات وصدقيا وتكامميا وتنوعيا، الزالت قضية خالفية ونسبية في العالم : أووًال 

 . األمر الذي يستدعي مزيدًا من االىتمام والتركيز لتوضيح أىمية ىذه القضية. العربي

-66- 

https://bay149.mail.live.com/mail/17.0.6156.0403/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=16343782556424607503&mkt=ar-SA#_ftn3
https://bay149.mail.live.com/mail/17.0.6156.0403/Compose/RteFrameResources.aspx?ch=16343782556424607503&mkt=ar-SA#_ftn3


 

 

 
كمما اتسع ىامش الحرية، كمما تمكنت الصحافة خاصة ووسائل اإلعالم عامة، من نشر وبث : ثانياًال 

 . المعمومات المتنوعة، والعكس صحيح

 
إن الحرية ليست شعارًا، والديمقراطية ال تنفع ستارًا، ولكن جوىر الحرية والديمقراطية قد أصبح اآلن : ثالثاًال 

حرية المواطن في الحصول عمى معمومات صادقة متكاممة، يرتكز عمييا في ممارسة حريتو وتحديد 
- إن لم نقل خيالياً – موقفو، عبر صحافة ووسائل إعالم حرة وغير منحازة، وىو أمر يكاد يكون مثاليًا 

في البالد العربية خاصة وفي العالم الثالث عامة، حيث المناخ السياسي والظروف االجتماعية والضغوط 
 . االقتصادية والقيم التربوية واألخالقية مختمفة عن الغرب

 
 

إن حرية استقاء المعمومات وانسيابيا وتدفقيا بحرية، ال زالت محدودة في العالم العربي خاصة - 
القراء والمشاىدين – الصحف القومية ووسائل اإلعالم الحكومية وىذا ما يفسر انصراف المواطنين 

إلى متابعة وسائل اإلعالم والصحف العربية واألجنبية يمتقطون منيا الرسائل اإلعالمية - والمستمعين
المختمفة، وما سر تفوق ىذه األخيرة إال أن يكون كامنًا في كمية المعمومات ونوعيتيا، وحرية إذاعتيا 

وىذا يفرض عمينا ضرورة التوقف . ونشرىا، إضافة إلى تفوقيا في التحميل والرأي مقارنة بما يجري لدينا
 : بتركيز شديد أمام مجموعة من المحددات األساسية ىي

 
عمينا أن ندرك عمق التحوالت الكبيرة والخطيرة في مجال الصحافة واإلعالم والمعمومات التي أحدثيا - 1

الكومبيوتر باستخداماتو المتنوعة، واألقمار الصناعية وموجات الميكروويف وشبكات األلياف الضوئية، 
األمر الذي يفرض عمينا سرعة المتابعة والمواكبة . في إثراء المعمومات وانسيابيا وتغذية الشبكات المتزايدة

 . واالستفادة وتبادل الخبرة والتجربة مع األكثر تقدمًا في ىذا المجال

 
عادة ما ينصرف الذىن حاليًا، إلى متابعة التقدم اليائل الذي حققو اإلعالم التمفزي وقدراتو التأثيرية - 2

الواضحة عمى المتمقين بفضل توفر عناصر اإلبيار البراق والسريع وبتدفق المعمومات، عبر الصورة 
واأللوان والحركة السريعة والحيوية الشديدة والتغطية المباشرة لمحدث فور وقوعو األمر الذي قد يسحب 

 . األرض من تحت أقدام الصحافة المطبوعة
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لكننا يجب أن نالحظ في المقابل الدور الذي تمعبو تكنولوجيا االتصال والمعمومات في تطوير - 3

أساليب الصحافة المطبوعة لتبقى في ميدان المنافسة، وقد وضح ذلك من خالل أثر ىذه التكنولوجيا في 
كما يحدث – تحديث الطباعة والجمع والنسخ واإلرسال واالستقبال والطبع في أماكن بعيدة في وقت واحد 

في صحيفة األىرام الدولي التي تطبع في لندن وفرانكفورت ونيويورك وكذلك في ضبط األلوان والورق 
باستخدام الكمبيوتر، حيث قامت صحيفة األىرام بإرسال صفحاتيا عبر األقمار الصناعية لطبعيا في 

 وكذلك صحيفة الشرق األوسط السعودية التي تصدر من جدة ولندن والرياض وباريس 1984لندن عام 
وقد بدأت . (إرسال النصوص الالسمكية)في نفس الوقت عن طريق نقل صفحاتيا كاممة بواسطة نظام 

ن ظمت الحركة بطيئة في ىذا المجال  بعض الصحف العربية في االستفادة من ىذا التطور المذىل وا 
 . مقارنة ببالد أخرى

 
وألن المعمومات ىي العصب الحساس في كل وسائل اإلعالم واالتصال وفي الصحافة بشكل خاص، - 4

فإن الكمبيوتر قد بدأ يمعب دورًا رئيسيًا في العممية االتصالية والصحفية بالذات، وذلك بجمع وتحميل 
وتخزين وتحديث واسترجاع وبث المعمومات بكفاءة أكبر وسرعة أكثر، ونالحظ أن معظم صحفنا 

استفادت من قدرة الكمبيوتر الضخمة عمى الحفظ والتخزين واالسترجاع خاصة في ظل انفالت ثورة 
قميميًا ودوليًا، األمر الذي وفر مخزونًا ىائاًل، لكن التخزين  المعمومات وتعدد مصادرىا وتنوعيا، محميًا وا 

عبر الكمبيوتر، ليس دلياًل وحده عمى استغالل منجزات العصر، إنما الميم ىو القدرة عمى تحميل 
المعمومات ونشرىا واالستفادة بيا في الوقت المناسب والمكان المناسب والطريقة المناسبة، وليس القدرة 

 . عمى حجبيا وحبسيا في خزائن األسرار

 
رغم تسابق صحفنا إلى استيراد بعض مخترعات تكنولوجيا االتصال والمعمومات واقتنائيا والتفاخر - 5

ىو تدريب الكوادر البشرية تدريبًا فنيًا وذىنيًا عاليًا، لكي تستطيع التعامل معيا : بيا، إال أن الميم أوالً 
ىو البدء بالدخول في مرحمة االشتراك في إنتاج مثل ىذه التكنولوجيا من خالل : بكفاءة، والميم ثانياً 

 . التعاون الدول

 
ورغم كل ما سبق فإننا يجب التنبيو إلى تأثر الصحافة المطبوعة بالمنافسة الشديدة مع وسائل - 6

بكل ما يحممو من إبيار وسرعة تمبية - خاصة البث التمفزيوني واإلذاعي المباشر– اإلعالم األخرى 
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ولعل ىذه المنافسة تبدو واضحة اآلن وستزيد في المستقبل في مجاالت ثالثة . وحيوية حركة وقوة ونفوذ
 : ىي

 
سطوة اإلعالن وقدرتو التمويمية، تمك التي كانت تعتمد عمييا الصحف، فإذا بيا تتجو لموسيمة - آ

 . اإلعالمية األكثر جذبًا وتأثيرًا وىي التمفزيون

 
دخول القطاع الخاص والشركات المتعددة الجنسية في سباق محموم المتالك شبكات اإلعالم - ب

التمفزيوني والمسموع، بل وابتالع الصحف المطبوعة، عبر تكوين احتكارات ضخمة تضم الصحف 
 . والمجالت جنبًا إلى جنب عمى شبكات المعمومات ومحطات اإلذاعة والتمفزيون

 
تفوق اإلعالم المسموع والمرئي في سرعة الحصول عمى المعمومات من مصادرىا الرئيسية والمتعددة - ج

وسرعة بثيا عمى المشاىدين والمستمعين دون قيود الرقابة المباشرة أو غير المباشرة، ودون حدود الزمان 
 . والمكان، فالفضاء مفتوح والسماوات صارت بفضل مئات األقمار الصناعية ميدانًا فسيحًا لألسرع واألقدر

 
وقد أدى التطور الحديث في تكنولوجيا االتصال، والمعمومات، إلى بروز الحاجة إلى وسيمة إعالمية 

التي  (الصحيفة االلكترونية)جديدة تجمع بين مميزات الصحيفة المطبوعة ومميزات التمفزيون، أال وىي 
يمكن استقباليا في المنازل والمكاتب من خالل اشتراكات خاصة، وقد بدأت ىذه الصحيفة بالفعل منذ 

 . بداية التسعينات في أوروبا وأمريكا، وتشيد منطقتنا العربية اآلن اىتمامًا في ىذا المجال

 
. لقد كسرت آثار تجمع ثورات المعمومات والتكنولوجيا والديمقراطية الحديثة كل القيود وتخطت كل الحدود

دارية، أو كانت حدودًا جغرافية وحضارية  . سواء كانت قيودًا سياسية وقانونية وا 

 
وىذا يعني أننا ندخل من اآلن فصاعدًا العصر الذىبي المتوقع لمحريات الفردية والجماعية، إذا ما سارت 

قد بدأ  (الديمقراطية والمعمومات والتكنولوجيا)األمور في خط تطورىا الطبيعي، فتضافر الثورات الثالث 
يتيح لإلنسانية بشكل عام، ولمفرد البسيط بشكل خاص، حرية واسعة لم تعرفيا الحضارة البشرية من قبل، 

في استقاء وتداول وتتبع المعمومات والتحميالت من مصادرىا المتعددة والمتنوعة، وفي اختيار ما يريد 
وىذا يقودنا إلى ضرورة . وتجاىل ما ال يريد، ومن ثم بناء مواقفو وتحديد اختياراتو وبمورة آرائو بحرية
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التنبو إلى التأثير المتوقع عمى مجمل التطور العام في المجتمعات خاصة تمك الفقيرة الموارد واإلمكانات، 
تعاني – والدول العربية منيا – الضعيفة اليياكل والبنى التحتية، آخذًا في االعتبار أن الدول الفقيرة 

حباطات متزايدة، من أزمة الفقر والتخمف، إلى أزمة الديون والتبعية،  مشاكل معقدة وأزمات متصاعدة وا 
ومن المشاكل االقتصادية االجتماعية، إلى مشاكل التطرف والتعصب، ومن إحباطات البطالة واألمية إلى 

 . إحباطات فقدان األمل في المستقبل األفضل

 
كيف نتعامل مع ىذا التطور المذىل، كيف سنجاريو، ىل نقاطعو : كل ما سبق يقودنا إلى السؤال التالي

ونخاصمو، أم نندمج فيو ونتأقمم مع شروطو وضروراتو، ىل نفتح الباب واسعًا أمام رياح الحرية، أم نسد 
 . النوافذ ونفرض القيود ونقيم السدود؟

 
الحقيقة التي نؤمن بيا، ىي أننا في موضع اختبار صعب، لكنو ليس اختبارًا يستحيل النجاح فيو، بشرط 

 . [4]أن نوفر لذلك عوامل النجاح المتمثمة في الرغبة ثم القدرة 
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 الخالصة

 
 : نحو إعالم فاعل ومؤثر في الدول العربية

 
البد من تطبيق إعالم المجتمع بكل فئاتو وتياراتو ليصبح إعالمًا مفتوح اليوامش، وليتحول من إعالم - 1

ناقل إلرادة السمطة وممارساتيا وأنشطتيا، إلى مصدر مستقل من مصادر المعمومات، يجسد وقائع 
 . المجتمع بكل أطرافو

 
إعادة النظر في الييكمية اإلدارية لوسائل اإلعالم، بما يحقق وصول أكبر قدر من المعمومات عن - 2

المشكالت واألفكار المستحدثة بشأن العمل من أدنى المستويات اإلدارية ألعالىا، وبما يضمن استمرارية 
 . التقويم والتغيير والتطوير بما يتوافق مع المستجدات المتالحقة لعمل وسائل اإلعالم المختمفة

 
إحداث تغيير جذري في مفيوم الرقابة وطبيعتيا ومستويات ممارسييا، بحيث تخضع لرؤية تقويمية - 3

 . تراعي االتجاىات العامة دون الدخول في التفاصيل والجزئيات اليومية المرىقة لمنشاط اإلعالمي

 
إعادة النظر بأدوار ووظائف وسائل اإلعالم في ضوء المتغيرات الحاصمة في البيئة اإلعالمية - 4

 . المعاصرة في ظل ثورتي المعمومات وتكنولوجيا االتصال

 
عادة النظر بالسياسات التحررية لممواد اإلعالمية بما يتواءم والمغة - 5 التركيز عمى جودة المضامين، وا 

 . اإلعالمية المعاصرة

 
االبتعاد عن القوالب الجاىزة، واإلعالم األجنبي ونقمو بطريقة مشوىة بحجة التواصل مع إعالم الدول - 6

المتقدمة، وعدم االنجرار وراء اإلعالم الترفييي اليابط، ألن اإلعالم في الدول العربية يجب أن يكون 
. متوائمًا مع قضايا ومشكالت ىذا المجتمع الذي يختمف في الكثير من جوانبو عن المجتمعات الغربية

 . وأن ينطمق من السياقات المعاصرة لمجتمعاتنا، وليس من سياقات مجتمعات أخرى مختمفة
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مداد - 7 التأىيل الدوري والمستمر لمقائمين باالتصال العاممين في وسائل اإلعالم، وبما يضمن إتاحة وا 
القائم باالتصال بأبرز األساليب اإلعالمية المعاصرة، كل حسب تخصصو لضمان تميزه ومقدرتو عمى 

 . المنافسة المستمرة

 
إجراء بحوث نوعية بصورة دورية ومستمرة عمى الجميور لموقوف عمى احتياجاتو ورغباتو، وأن تمتزم - 8

ىذه البحوث بتقديم مقترحات عمى ىيئة خطوات إجرائية لمعالجة اإلشكاالت اإلعالمية، وأن تعمل وسائل 
 . اإلعالم عمى تبني تمك المقترحات بما يحقق ليا الفاعمية والتأثير
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 :تمارين
 
 :   الخاطئة اإلجابة اختر
 :منيا المعوقات من العديد تعاني النامية الدول في اإلعالم وسائل تطوير مسألة. أوالً 

   الجميور عند الثقافية األرضية نسبة في ارتفاع .1
   التكنولوجية القاعدة ضعف .2
   األمية نسبة ارتفاع .3
 والفنيين لمصحفيين الميني التأىيل في ضعف .4

 1 رقم الصحيحة اإلجابة
    
 :المسبقة الرقابة. ثانياً 

   الحقيقة معرفة عمى الفرد تساعد .1
   الصحفي حرية عمى اعتداء .2
   المعمومات تدفق في إخالل .3
 التعبير حرية من الحد .4

 1 رقم الصحيحة اإلجابة
   

 :عمى يبنى ألنو ناقصاً  والموقف العام الرأي تكوين يكون العام الرأي أمام المعمومات غابت إذا. ثالثاً 
   الواقع إدراك .1
   التفكير عمى العقل قدرة .2
   السميمة المعرفة غياب .3
 بالحقائق واإلحاطة اإللمام .4

 3 رقم الصحيحة اإلجابة
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19 

 

 :الصحيحة اإلجابة اختر
 
 :العربية الدول في القائم الصحفي النظام. أوالً 

   ليبرالي .1
   سمطوي .2
   اشتراكي .3
 السابقة النظريات من مشتقة مبادئ وفق .4

 4 رقم الصحيحة اإلجابة
 

 :يعني اإلداري التعطيل. ثانياً 
   لمقضاء المجوء .1
    الصحف إلغاء في الحق اإلدارية لمسمطات .2
   2 و 1 .3
 خاطئ ذكر ما كل .4

 2 رقم الصحيحة اإلجابة
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. 1991حمدي حسن، الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، دار الفكر العربي، القاىرة- 
   

عبد اهلل خميل، تشريعات اإلعالم العربية من منظور حقوق اإلنسان، المعيد العربي لحقوق - 
. 1999أيمول 3اإلنسان واتحاد الصحفيين العرب، القاىرة، 

   

. 1994مجمة الدراسات اإلعالمية، القاىرة، - 
    

مركز اإلمارات لمدراسات والبحوث اإلستراتيجية، اإلعالم العربي في عصر المعمومات، أبو ظبي، - 
. 2006 1ط
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 سةالسادالتعميمية الوحدة 

 وظائف الصحافة اإلخبارية واإلقناعية

 
 :األهداف التعميمية

 

: بعد دراسة الوحدة التعميمية يتوقع أن يكون الطمب قادرًا عمى

 

. وما ىي تمك الوظائف, تعريف وظائف الصحافة وأىمية الدور الذي تقوم بو -1
    

أىميتيا وارتباطيا ببداية ظيور الصحافة وحاجة الجميور , معرفة الوظيفة اإلخبارية لمصحافة -2
. لمحصول عمى األخبار

     
معرفة الطريقة التي كّيفت فييا الصحافة نفسيا في ظل تطور وسائل اإلعالم ووسعت من  -3

. تغطيتيا اإلخبارية
    

. بداية ظيورىا وأىميتيا, معرفة الوظيفة اإلقناعية لمصحافة -4
    

. وكيف تستطيع الرسالة اإلعالمية أن تحقق الفاعمية والتأثير, التعرف عمى قوة تأثير الصحافة -5
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 :العناصر
: وظائف الصحافة وتتضمن- 
 

: الوظيفة اإلخبارية. 1
 

 .أىمية الوظيفة اإلخبارية- 
 

 .ارتباط الوظيفة اإلخبارية ببداية ظيور الصحافة- 
 

.  كيف وسعت الصحافة من تغطيتيا اإلخبارية في ظل تطور وسائل اإلعالم- 
 

: الوظيفة اإلقناعية. 2
 

 .بداية ظيورىا في الصحافة وأىميتيا- 
 

 .قوة تأثير الصحافة- 
 

 .كيف تستطيع الرسالة اإلعالمية تحقيق الفاعمية والتأثير- 
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وظائف الصحافة اإلخبارية واإلقناعية 
 

 : وظائف الصحافة
ارتبطت الصحافة بالمراحل التاريخية التي يمر بيا المجتمع، وبالرغم من اختالف تأثيرىا من مرحمة إلى 
أخرى، إال أن وظائفيا تنمو وتزداد، ففي كل مرحمة تاريخية تبرز وظائف جديدة لتمبي احتياجات التطور 

فالصحافة ظاىرة اجتماعية ضرورية لكل مجتمع ألنيا جزء من البنيان  .[1]الذي يحققو المجتمع
االجتماعي والسياسي، ووسيمة ىامة في تكوين الرأي العام، وجيازًا فعااًل لمعالجة قضايا المجتمع الممحة 

.  والعمل عمى حميا
 

ىي ): والحديث عن وظائف الصحافة ينطمق من أىمية الدور الذي تقوم بو، فوظيفة الصحافة بالتعريف
، ([2]مجمل الواجبات والميام واألىداف، التي يقع تنفيذىا عمى عاتق الصحافة بغية الوصول إلى اليدف

.  وتقاس فعالية الصحافة بمستوى التنفيذ الكامل والخالق لوظائفيا
براز دورىا ومكانتيا في أي مجتمع، كان وسيظل مرتبطًا بطابعيا  ن تحديد وتعريف وظيفة الصحافة، وا  وا 
الطبقي والفكري، وبدرجة تطور المجتمع، وبطبيعة النظام السياسي الذي تتفاعل معو الصحافة باعتبارىا 
أصبحت منذ زمن بعيد سالحًا فعااًل بيد السمطة، لمتأثير في تشكيل وصياغة عقول المواطنين، وطرائق 

. تناوليم لمختمف الظواىر، وتنعكس الطبيعة االجتماعية والسياسية ليذه السمطة عمى طابع إعالميا
. وبذلك غدت الصحافة في مرحمة من المراحل لسان حال السمطة السياسية

  
ومن ىذا المنطمق نرى أن الصحافة الرأسمالية تؤدي وظائف تختمف عنيا في البمدان االشتراكية، وعنيا 

في البمدان النامية، تبعًا لتفاوت تطور المجتمعات وتباين النظم االجتماعية وأساليب اإلنتاج، وبالتالي تبعًا 
.  الختالف الميمات والقضايا المطروحة أيضاً 

ومن الصعب أن نتخيل وجود المجتمع بدون وسائل اإلعالم، كذلك ال يمكن لوسائل اإلعالم أن تدار بكل 
.  طاقتيا بدون المجتمع الحديث
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ويالحظ المتابع لمدراسات اإلعالمية أنو ال يوجد اتفاق أساسي حول وظائف وسائل اإلعالم في المجتمع، 
فبينما تيتم الوظائف بالدور العام الذي تؤديو وسائل . وكثيرًا ما يتم الخمط بين الوظائف والتأثيرات

. اإلعالم، نجد أن التأثيرات ىي نتائج وتحديد ليذه األدوار العامة
 

:  وفيما يمي سوف نعرض ألىم وظائف الصحافة، وىي وظائف استنتاجيو، وليست وظائف شاممة
 

:  الوظيفة اإلخبارية:  ووًال 
 

وتعني ىذه الوظيفة نقل صورة طبق األصل عن 
ومعناىا تجميع المعمومات وتوزيعيا، سواء الواقع، 

أكان داخل المجتمع أم خارجو، حتى يمكن 
المجتمع من التكيف مع الظروف المتغيرة، كما 

تعني نشر المعمومات الخاصة بالوقائع واألحداث 
التي تقع داخل المجتمع، وتحديد اتجاىات القوى 
الفاعمة والعالقات بينيا، وتسييل عممية التحديد 
والتقويم من خالل التعرف عمى المستحدثات في 

، نحن نحصل عمى كميات [3]التجارب األخرى
  كبيرة من المعمومات عن طريق وسائل اإلعالم،

والوظيفة اإلخبارية ميمة بالنسبة لممجتمع، فحياة 
الفرد مستحيمة بدون المخالطة مع اآلخرين، 
 تفاإلنسان كائن اجتماعي مضطر إلقامة صال

وعالقات مع أفراد الجماعة لتبادل الحديث وتبادل 
األخبار، لكن متطمبات العصر الحديث جعمت 
اإلنسان يبتكر أحدث الوسائل لتبادل األخبار، 
وأخذت ىذه الوسائل تتطور عمى مدى القرون 
الماضية مع تطور المجتمع، حتى وصمت إلى 

شكميا المعاصر متمثمة في وسائل اإلعالم 
 الجماىيري، التي ال تنقل لمناس المعمومات عما  
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. يجري ويدور من حوليم فحسب، بل تترجم الحياة اليومية وتسجل التاريخ المعاصر
 

فقد بدأت الصحافة في بداية القرن السابع عشر في أوروبا، صحافة خبرية، وظيفتيا األساسية نشر 
، ألنيا بدأت مالية تجارية بحكم طبيعة (من أخبار التجارة والمال وتغيرات السوق)األخبار االقتصادية 

وأمكن عن طريق الصحف الخبرية المطبوعة . الفئة التي تخدميا تمك الصحف وىي الطبقة البرجوازية
نشر األخبار التجارية، وفي الشرقين األقصى واألوسط ارتبطت نشأة الصحف باألنشطة االستعمارية في 

 . القرون الثالثة الماضية، حيث كان ىدفيا نقل تعاليم السمطة ومراسيميا إلى الجميور
وقد ساعد انتشار وسائل االتصال وتطورىا، عمى سرعة وصول الصحف إلى المشتركين وكذلك سرعة 

.  وصول األخبار من مختمف األماكن إلى البمد الذي تصدر فيو الصحيفة
 

فقد كان لمتقدم الذي طرأ عمى الخدمات البريدية في القرن التاسع عشر دور كبير في الحصول عمى 
نقمة أخرى ميمة في الحصول عمى (صموئيل مورس)األخبار ونشرىا ثم أحدث اختراع التمغراف عمى يد 

 ليحقق قفزة جديدة في الحصول 1876 (الكسندر غراىام بيل)األخبار، ثم جاء اختراع التميفون عمى يد 
 ... ،(الفوتوغراف)عمى األخبار، وبعد ذلك بسنوات اختراع أديسون لـ 

وبظيور اإلذاعة والتمفزيون، باإلضافة إلى أجيزة الكمبيوتر واألقمار الصناعية، شكمت قفزة ىائمة جدًا، 
.  حيث أمكن بث األخبار بنفس المحظة من موقع الحديث بالصورة والصوت

 
والبد من القول أن التقدم في مجال التمفزيون أثر عمى الصحف والمجالت والسينما، والتقدم في مجال 

إال أن تطور وسائل اإلعالم . األقمار الصناعية أثر عمى التمفزيون تأثيرًا عظيمًا، وسمح بربط القارات
الجماىيري لم يقمل من قيمة الصحافة كوظيفة إخبارية، حيث كيفت الصحافة نفسيا لمواجية ظيور 

 [4]. الراديو فأصبحت تنشر صورًا أكثر، وأخبارًا أكثر
 

وقد أثبتت دراسات مختمفة أن االستماع إلى الراديو ال يتنافس بالضرورة مع قراءة الصحف ولكنو مكمل 
فالذين يستمعون إلى األخبار . ففي حاالت كثيرة ينشط االستماع إلى برنامج إذاعي قراءة الصحف. ليا

لذلك زاد توزيع الصحف في . اإلذاعية تتوافر لدييم معمومات مختصرة تشوقيم لمعرفة تفاصيل أكثر
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مجتمعات عديدة بعد ظيور الراديو، وقد ثبت أن التعرض لوسيمة إعالمية يزيد بشكل عام التعرض 
.  لوسيمة أخرى

 
وحينما ظير التمفزيون بعد الحرب العالمية الثانية، كيفت الصحف نفسيا مرة أخرى، فقممت من المواد 

الترفييية، وأكثرت من المواد التي تعطي خمفية وافية عن مختمف األحداث، ولم يستطع التمفزيون أن يحل 
ن كان قد أضر بعض الشيء بالمجالت العامة، والمجالت التي كانت تركز عمى  محل الصحف، وا 

لكنو لم ينجح في التأثير عمى المجالت الراقية أو المجالت السياسية التي . الطرائف، والمجالت المصورة
والواقع أن التمفزيون ساعد الصحف بطريق غير مباشر، فقد جعل . تضاعف توزيعيا منذ ظيور التمفزيون

الناس أقرب إلى األحداث، وجعل الناس تألق المشاىير لرؤيتيا ليم باستمرار عمى شاشة التمفزيون، وىذا 
فالحوادث التي لم يكن الجميور ييتم بيا لبعدىا عنو، أصبحت قريبة منو، وأصبح يفيميا، . أفاد الصحف

وليذا اضطرت الصحف إلى توسيع تغطيتيا اإلخبارية ومجاالت اىتماماتيا، . وييتم بيا أكثر من ذي قبل
 [5].لكي تشبع رغبات القراء المتزايدة

 
فالوظيفة اإلخبارية تعد اليوم أىم الوظائف التي تؤدييا وسائل اإلعالم في كل األنظمة اإلعالمية عمى 

وفي كل المجتمعات توجد مؤسسات بديمة يمكن الوفاء باحتياجات الناس من التعميم . اختالف فمسفاتيا
والتثقيف والترفيو واإلقناع بدرجة أو بأخرى، ولكن المجتمعات البشرية في عالم اليوم تفتقر إلى مؤسسات 

.  بديمة يمكنيا القيام بالوظيفة اإلخبارية بالشكل الذي يفي باحتياجات اإلنسان لألخبار في عالم اليوم
 

وفي عالم اليوم تتزايد احتياجات المجتمعات لممعمومات، وبقدر ما تتزايد ىذه الحاجة وبقدر ما يسعى 
فالمجتمعات الراغبة في . المجتمع إلى المعمومات، فإنو يرتقي الطريق صعودًا إلى مستويات حياة أفضل

الخروج من التخمف يتعين عمييا أن تدفع القطاع األكبر من سكانيا نحو استيالك المعمومات واإلفادة 
فتنمية المجتمعات ال يمكن أن تتم في ظروف الصمت والسمبية بداًل من المشاركة والتفاعل، والخبر . منيا

فرع من المعمومات وأحد أشكاليا، فالمعمومات ال تصبح أخبارًا إال إذا اختارىا اإلعالمي ليقدميا عبر 
.  وسيمة من وسائل اإلعالم الجماىيرية عمى أنيا أخبار وليست معمومات
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وقبل أن تصبح المعمومات أخبارًا، ينبغي معالجتيا لتتالءم مع معايير وقيم يحددىا كل مجتمع، وىكذا 
فإن االختالفات الثقافية من مجتمع آلخر تنطوي عمى نفي أي وجود موضوعي لمخبر بعيدًا عن المؤثرات 
الثقافية لمقائمين عمى اختياره، وتقديمو، وصياغتو باعتباره وسيمة لمتعبير عن المركب السياسي والثقافي 

. واالجتماعي في أي مجتمع
 
 
 
 

:  الوظيفة اإلقناعية:  انياًال 
 

بدأت الصحافة في القرن السابع عشر في أوروبا كما ذكرنا عمى يد الطبقة البرجوازية صحافة خبرية 
خدمة لطبقة التجار، إال أنو في نياية القرن الثامن عشر شيدت المجتمعات األوروبية تطورًا ىائاًل في 

بنيتيا االجتماعية، وأنظمتيا السياسية، وسعت البرجوازية إلى إحكام سيطرتيا عمى الفكر األوروبي فكانت 
 . الصحف أداة لتغيير المجتمعات، وتحطيم بقايا الفكر اإلقطاعي وما يمثمو

لذلك لجأت الصحف إلى مواد الرأي إلى جانب موادىا الخبرية، لمترويج ألفكار الطبقة البرجوازية، 
وبالتدريج بدأت تمعب دورًا ىامًا في التأثير عمى الرأي العام وذلك بما تثيره من مناقشات حول القضايا 

.  والمشاكل التي تشغل الناس
 

عندئذ أصبح لمصحافة وظيفة ثانية إلى جانب الوظيفة اإلخبارية ال تقل أىمية عنيا، وىي وظيفة التأثير 
في تشكيل الرأي العام، وقد القت ىذه الوظيفة مقاومة من جانب الحكومات في ذلك الوقت، فصدرت 
قوانين في أكثر من بمد أوروبي في نياية القرن السابع عشر يمنع الصحف من التعميق عمى األحداث 

.  الداخمية
 

ويمكن أن نعتبر قيام الثورة الفرنسية بداية التاريخ الحقيقي لصحافة الرأي، حيث قمبت الثورة مقاييس 
كما . الصحافة في فرنسا وأوروبا الغربية، وحولتيا من صحافة خبرية صرفة إلى صحافة خبر ورأي

تغيرت نظرة المثقفين إلى الصحافة، حيث كان المفكرون سابقًا ينظرون إلييا بنظرة استخفاف، يقول 
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ال تفيد ... ما الصحيفة سوى نشرة عابرة، ال فضل ليا، وال إفادة فييا): عن الصحيفة (جان جاك روسو)
قراءتيا الميممة والمحتقرة من قبل الرجال المثقفين، إال في إعطاء النساء واألغبياء غرورًا فوق 

 (.[6]غرورىم
أحد رواد  (برسو)وقد بمغ من أىمية الدور الذي تمعبو الصحافة في توعية المواطنين وتثقيفيم أن قال 

ال نحتاج إلى برىان كبير عن فائدة الصحيفة، وضرورتيا في األوضاع الراىنة لألمة ): الصحافة الفرنسية
ىذا السبيل . الفرنسية، وعمينا إيجاد سبيل لتثقيف جميع الفرنسيين بال ىوادة وبنفقة قميمة وبشكل ال يتعبيم

 .[7](...ىو الصحف السياسية أو المجمة
وتعد الصحافة اليوم إلى جانب وسائل اإلعالم أقوى تأثيرًا من المؤسسات األخرى كاألسرة، المدرسة، 

في رفع مستوى وعي الجميور، وقوة أي مجتمع ىو في وعي جماىيره، وبقدر ما تزداد عمميات ... الحي
شراك المواطنين في أعمال المجتمع، بقدر ما تبرز الحاجة إلى دور وسائل  التطور والنشاط االجتماعي وا 
اإلعالم في تشكيل الوعي عند الجميور، ويتم ذلك من خالل تحميل األوضاع المحيطة، والفيم الصحيح 
لمظواىر االجتماعية، فالصحفي عندما يصور الحقائق ويكشف معاني األحداث، ويبين القوى المحركة، 

 . ويشرح القوانين االجتماعية يستطيع أن يؤثر عمى الجميور فكريًا، وبالتالي يساىم في بناء مجتمعو
والبد لمصحفي أيضًا أن يقف عند الحالة النفسية التي يعيشيا الجميور، ومعرفة آرائو وقناعاتو، احتياجاتو 

ورغباتو، وأن يوظف معرفتو عن جميوره في خدمة الرسالة اإلعالمية، ىذه المعرفة تمكنو من تحديد 
الموضوعات التي يجب أن يعالجيا، والطريقة الصحفية األفضل ليا، واألوقات األنسب إلرساليا، 

ثم تتبع رد فعل الجميور ومدى تأثرىا بالمادة، . لمحصول عمى إنتاج صحفي فعال وقادر عمى التأثير
 . ليراعي ذلك في اإلعداد لمادة قادمة

 : ويمكن لمرسالة اإلعالمية  ن تحقق فاعمية وتأ ير عن الجمهور إذا راعت النقاط التالية
 : الوضوح- 1

تشير نتائج األبحاث إلى أن اإلقناع يصبح أكثر فاعمية إذا حاولت الرسالة أن تذكر نتائجيا وأىدافيا 
 (ىوفالند)فقد وجد الباحثان . بوضوح، بداًل من أن تترك لمجميور عبء استخالص النتائج

أن نسبة القراء الذين عدلوا اتجاىاتيم إلى الناحية التي ناصرتيا الرسالة بمغت الضعف، ([8]ماندل)و
حينما قدم المتحدث نتائجو بشكل محدود، وذلك إلى نسبة الذين غيروا اتجاىاتيم بعد أن تعرضوا لرسالة 

فالمعمومات والحقائق التي تذكر بوضوح يتم نقميا بنجاح . ترك المرسل نتائجيا ليستخمصيا من الجميور
 . أكبر
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 :تقديم الرسالة ألدلة وشواهد- 2
يحاول أغمب القائمين باالتصال أن يدعموا تأثير رسائميم اإلقناعية، بتقديم أدلة أو عبارات أو معمومات 
أو آراء تنسب إلى مصادرىا، وذلك ليضفي القائم باالتصال شرعية عمى موقفو، وىناك اعتقاد أن ىذه 

التي – الشرعية تزيد من قدرتو عمى اإلقناع، ولكن استخدام األدلة والشواىد يزيد من مقدرة المصادر 
عمى اإلقناع، ولكنيا ال تؤثر عمى قدرة المصادر العالية التصديق عمى – درجة تصديقيا منخفض 

وبعض . اإلقناع، فكمما زاد صدق المصدر كمما قمت الحاجة لمعمومات تؤيد أو تدعم ما يقولو
 .الموضوعات تحتاج ألدلة أكثر من غيرىا، والتقديم الضعيف لمرسالة يقمل من وقع أي دليل

 : عرض جانب واحد من جوانب الموضوع  و عرض الجانبين المؤيد والمعارض- 3
إن تقديم الحجج المؤيدة والمعارضة أكثر فاعمية وأقدر عمى تغيير وتحويل الفرد المتعمم، بصرف النظر 

فالجميور يالحظ بسرعة كبيرة حذف أي حجة ليا صمة , عن وجية نظره األصمية من الموضوع
بالموضوع في الرسالة التي تقدم الحجج المؤيدة والمعارضة، أكثر مما يالحظيا في الرسالة التي تناقش 

وأنو حينما يبدو الجميور مترددًا، فإن تقديم الجانبان يكون أكثر تأثيرًا، . جانب واحد من جوانب الموضوع
ولكن تقديم جانب واحد من جوانب الموضوع أكثر فاعمية في تحويل آراء الفرد األقل تعميمًا أو الفرد الذي 

. يؤيد أصاًل وجية النظر المعروضة في الرسالة، ألن تأثير الرسالة في ىذه الحالة يصبح تدعيمياً 
والرسالة التي تذكر جانبي الموضوع المؤيد والمعارض أكثر قدرة عمى تحصين الجميور من الدعاية 

 . المضادة، في حين الرسالة التي تعرض جانب واحد غير قادرة عمى تحصين الجميور
 : ترتيب الحجج اإلعالمية- 4

، حسب ترتيب الرسالة الذي عندما نقدم جانباًال واحداًال فقط لمموضوع فالرسالة تترك الحجج حتى نهايتها
، والحجج األضعف في  ما الرسالة التي تقدم الحجج الرئيسية في البدايةتستخدمو وىو ترتيب الذروة، 

 . النياية، فيي تتبع ترتيب عكس الذروة
ولكن . فحينما ال ييتم المتمقي بما يقال، فمن األفضل تقديم الحجج القوية، واألكثر إثارة لالنتباه في البداية

في الحاالت التي يكون فييا المتمقي مبديًا حب االستطالع، فإن إعطاءه الحقائق اليامة في البداية سوف 
 .يقمل اىتمامو، ما لم نحافظ عمى ىذا االىتمام بحجج جذابة ومؤثرة

ينبغي إثارة االحتياجات أواًل، ثم تقديم مواد إقناعية ليا عالقة بتمك [9]، وعندما نعرض جانبي الموضوع
والقائم باالتصال .االحتياجات، أكثر فاعمية من تقديم المواد المقنعة أواًل، ثم إثارة االحتياج إلييا بعد ذلك

الذي ينوي عرض جانبي الموضوع المؤيد والمعارض، يستطيع أن يحقق تغييرًا أكبر عمى آراء الجميور 
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فالجميور بعد أن يييأ لقبول الحجج المؤيدة، ستقوي ىذه الحجج موقفو، . إذا قدم الحجج المؤيدة أوالً 
 . بحيث لن تستطيع الحجج المعارضة تغييره إال إذا كانت ىامة جداً 

 : استخدام اوتجاهات  و اوحتياجات الموجودة- 5
تصبح الرسالة أكثر فاعمية حينما تجعل الرأي أو السموك الذي تعرضو يبدو لمجميور عمى أنو وسيمة 

جبار الناس عمى إتباع سموك إلشباعيا  لتحقيق احتياجاتو الموجودة فعاًل، أما خمق احتياجات جديدة، وا 
 .[10]يعتبر ميمة أكثر صعوبة

إقناع األفراد لمقيام بعمل معين يجب أن يحس الفرد أن ىذا العمل وسيمة لتحقيق ىدف كان عنده من 
 . قبل

و اتجاىات الجماىير الموجودة يمكن توجيييا نحو أشياء جديدة باستخدام كممات تربطيا في األذىان 
حيث يستخدم االعالميون رموزًا أو تجارب مألوفة لممتمقي، إلقناعو باعتناق فكرة . باالتجاىات القائمة

 . جديدة، أو اإلقدام عمى سموك جديد
وبشكل عام، االحتياجات التي تحققيا وسائل اإلعالم ال حد ليا، وال يمكن حصرىا، والفكرة األساسية ىي 
أن الرسائل التي تجعل الجميور يشعر بالراحة، وبإمكانية تحقيق احتياجاتو القائمة أكثرة قدرة عمى اإلقناع 

 . من الرسائل التي تبدأ بخمق احتياجات جديدة
 : تأ ير ر ي الغالبية- 6

نجاح الرسالة يتأثر بطبيعة الظروف التي يتمقى فييا الفرد المعمومات، وبشكل عام، فإن المعمومات التي 
 . تتفق مع الرأي السائد، يزيد احتمال تأييد اآلخرين ليا

فقد لوحظ في كثير من التجارب المعممية أن األفراد يميمون إلى التعبير عن الرأي السائد الذي يتفق مع 
 . رأي األغمبية

 : التكرار- 7
يؤكد عدد كبير من عمماء االتصال أن تكرار الرسالة من العوامل التي تساعد عمى اإلقناع فقد أكدت 

الدراسات أن التكرار، خاصة التكرار عمى فترات، يزيد فاعمية الرسالة اإلعالمية، وتحميل الحمالت 
اإلعالمية الناجحة يشير إلى أنو بالرغم من أن لمتكرار فوائد إال أن إعادة ذكر ما قيل قد يضايق 

الجميور، لكن التكرار بتنويع يقوم بتذكير المستمع أو القارئ باستمرار باليدف من االتصال، ويثير في 
 . نفس الوقت احتياجاتو ورغباتو
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 :الخالصة
براز دورىا , تقاس فعالية الصحافة بمستوى التنفيذ الكامل والخالق لوظائفيا وتحديد وظائف الصحافة، وا 

ومكانتيا في أي مجتمع، كان وسيظل مرتبطًا بطابعيا الطبقي والفكري، وبدرجة تطور المجتمع، وبطبيعة 
.  النظام السياسي الذي تتفاعل معو

والوظيفة اإلخبارية تعد اليوم من أىم الوظائف التي تؤدييا وسائل اإلعالم في . بدأت الصحافة خبريةفقد 
ثم لجأت الصحف إلى مواد الرأي إلى جانب موادىا . كل األنظمة اإلعالمية عمى اختالف فمسفاتيا

الخبرية وىي الوظيفة الثانية من وظائف الصحافة ال تقل أىمية عنيا، تيدف إلى الترويج ألفكار الفئة 
التي تصدرىا، وبالتدريج بدأت تمعب دورًا ىامًا في التأثير عمى الرأي العام وذلك بما تثيره من مناقشات 

 . حول القضايا والمشاكل التي تشغل الناس

 

 الخالصة

براز دورىا , تقاس فعالية الصحافة بمستوى التنفيذ الكامل والخالق لوظائفيا وتحديد وظائف الصحافة، وا 
ومكانتيا في أي مجتمع، كان وسيظل مرتبطًا بطابعيا الطبقي والفكري، وبدرجة تطور المجتمع، وبطبيعة 

. النظام السياسي الذي تتفاعل معو
   

والوظيفة اإلخبارية تعد اليوم من أىم الوظائف التي تؤدييا وسائل اإلعالم في . فقد بدأت الصحافة خبرية
ثم لجأت الصحف إلى مواد الرأي إلى جانب موادىا . كل األنظمة اإلعالمية عمى اختالف فمسفاتيا

الخبرية وىي الوظيفة الثانية من وظائف الصحافة ال تقل أىمية عنيا، تيدف إلى الترويج ألفكار الفئة 
التي تصدرىا، وبالتدريج بدأت تمعب دورًا ىامًا في التأثير عمى الرأي العام وذلك بما تثيره من مناقشات 

 .حول القضايا والمشاكل التي تشغل الناس
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 :تمارين

: اختر اإلجابة الصحيحة 
    
 كيف كَيفت الصحافة نفسيا لمواجية ظيور الراديو؟. أوالً 

أخذت تنشر صورا أكثر    .1
لجأت إلى األقمار الصناعية    .2
اعتمدت بشكل كبير عمى االنترنت     .3
أخذت تنشر الخبر بشكل مباشر  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
    
كيف كَيفت الصحافة نفسيا عند ظيور التمفزيون بعد الحرب العالمية الثانية؟ . ثانياً 

نشرت األخبار بشكل مباشر  .1
أكثرت من المواد الترفييية    .2
أكثرت من تحميل األحداث     .3
كل ما ذكر صحيح  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
    
: لجأت الصحف في القرن الثامن عشر إلى مواد الرأي إلى جانب موادىا اإلخبارية. ثالثاً 

لخدمة طبقة رجال األعمال     .1
لمترفيو عن الجميور وتسميتيم     .2
لمترويج ألفكار الطبقة البرجوازية     .3
لتزويد الجميور بالمعارف  .4

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
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: إذا اتبعت الرسالة اإلعالمية ترتيب الذروة فيي. رابعاً 

تضع الحجج في نياية الرسالة     .1
تضع الحجج في بداية الرسالة     .2
تعطي الحقائق اليامة في بداية الرسالة      .3
 2 و 1 .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
       
: إذا كان المتمقي غير ميتم بما يقال من األفضل. خامساً 

تقديم الحجج القوية في البداية    .1
تقديم الحجج القوية في النياية     .2
تقديم الحجج القوية في وسط الرسالة     .3
كل ما ذكر خاطئ  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
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 بعةالساالتعميمية الوحدة 

 وظائف الصحافة النفسية واالجتماعية
 

 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة الوحدة التعميمية يتوقع أن يكون الطمب قادرًا عمى

 : التعرف عمى دور الصحافة في خدمة النظام السياسي من خالل الوظائف التالية .1

 
o وظيفة تسييل التماسك االجتماعي   .
o وظيفة تفسير المجتمع لنفسو   .
o وظيفة خدمة النظام االقتصادي   .
o وظيفة دمج السكان الجدد في المجتمع .

   
 .  التعرف عمى وظيفة اإلعالن وأىميتو في الصحافة .2

 
 :التعرف عمى وظيفة التسمية والترفيو والوظائف التي تتحقق من خالل ىذه الوظيفة .3

 
o التحرر العاطفي   .
o اليروب من التوتر واالغتراب   .
o استكشاف الواقع. 

o  التعرف عمى وظيفة نقل التراث عبر األجيال من خالل التأريخ لوقائع الحياة االجتماعية
. في حركتيا اليومية
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 :العناصر
 

 :دور الصحافة في خدمة النظام السياسي ويتضمن .1
 

 .وظيفة تسييل التماسك االجتماعي- 
 .وظيفة تفسير المجتمع لنفسو- 
 .وظيفة خدمة النظام االقتصادي- 
 .وظيفة دمج السكان الجدد في المجتمع- 
 

 .وظيفة اإلعالن .2
 

 :وظيفة التسمية والترفيو وتتضمن .3
 

 .التحرر العاطفي- 
 .اليروب من التوتر واالغتراب- 
 .استكشاف الواقع- 
 

 .وظيفة نقل التراث االجتماعي عبر األجيال .4
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 وظائف الصحافة النفسية واالجتماعية
 
 

:  دور الصحافة في خدمة النظام السياسي:  والًال 
 

الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى تخدم 
النظام السياسي بطرق كثيرة ومختمفة، 

بعضيا مباشر وبعضيا غير مباشر، ففي 
ذات الكثافة السكانية )المجتمعات الكبيرة 

ال يستطيع القادة االتصال بالناس  (العالية
دون استخدام وسائل اإلعالم، كما ال 

يستطيع المرشح السياسي الحصول عمى 
أكثر قدر من األصوات االنتخابية بدون 

 . استخدام وسائل اإلعالم
كذلك فإن المواطن العادي لن يستطيع 

التعرف عمى القرارات الحكومية، 
والتشريعات، والقادة، واألوضاع السياسية 

 واالقتصادية الداخمية والخارجية 

 
وقد كانت الصحافة في بداية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين )بدون استخدام وسائل اإلعالم 

ذلك أن وسائل اإلعالم تعتبر حيوية في نشر المعمومات  ،(المصدر الرئيس لمعرفة ىذه المعمومات
كذلك يستخدم القادة وسائل اإلعالم في مخاطبة الحكومات . الجديدة من الحكومة إلى كل المواطنين

والشعوب األخرى، وحين يشرح رئيس أي دولة سياستو الخارجية، فإنو يعمم أن ىذه السياسة سوف تنتشر 
في كل أنحاء العالم عبر وسائل اإلعالم، ويحقق استخدام وسائل اإلعالم كمعاون لنجاح السياسة 

 . الخارجية فعالية كبيرة
 

دور وسائل اإلعالم في خدمة النظام السياسي من خالل أربعة وظائف أساسية  (صموئيل بيكر)ويرصد 
 :[1]ىي
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 : وظيفة تسهيل التماسك االجتماعي- 1
 

تساعد الصحافة ووسائل اإلعالم األخرى في تكوين الرأي العام من خالل تقديم أساس لممعرفة المشتركة، 
 . ىذه المعرفة تزيد من االنتماء لممجتمع، وتقمل من فرص الصراع داخمو

 
تستطيع وسائل اإلعالم خالل الحرب واألزمات توحيد الناس، وتحركيم خمف الحكومة : فعمى سبيل المثال

وكل ما تحتاج إليو وسائل اإلعالم ىو أن تروج لوجود تيديد يمس أمن وسالمة الدولة، وأن القوات 
فإذا كانت ىذه المعمومات موضوعية ومرتبة بدقة، إضافة إلى . المسمحة الوطنية قادرة عمى مواجية العدو

 . ثقة الجميور بيذه الوسائل، فإنيا تؤدي إلى صدى فوري تجاه االلتفاف حول قائد الدولة
 

ويمكن لوسائل اإلعالم أن تسيل التماسك االجتماعي من خالل تحدي القيم المسيطرة، فيناك انتقادات 
اجتماعية كثيرة تزعم أن وسائل اإلعالم تساعد طبقة الصفوة في التدريب عمى ممارسة السمطة، وترى ىذه 

ومن األمثمة عمى ذلك ىو أنو نادرًا ما . االنتقادات أن وسائل اإلعالم تساعد في تثبيت األوضاع القائمة
تقول وسائل اإلعالم أن البناء االجتماعي في ىذه الدولة غير متكافئ وينبغي أن يتغير ما عدا في حالة 
المرشح السياسي الذي يجعل من ذلك قضية لحممتو االنتخابية، أو في حالة وجود تدىور اقتصادي غير 
عادي، وفي ىذا السياق تكون وسائل اإلعالم مؤيده بوجو عام لمبناء االجتماعي واالقتصادي الحالي في 

 . الدولة
 
 : وظيفة تفسير المجتمع لنفسه- 2
 

تقوم وسائل اإلعالم بما ىو أكثر من مجرد التأييد البسيط أو مواجية التحديات التي تواجو بناء سمطة 
المجتمع وقيمو ومعتقداتو، حيث يعتقد العديد من العمماء أن أكثر الطرق حيوية الكتشاف قيم ومعتقدات 
نما يتحقق ذلك عن  مجتمع ما، ليست في عمل استطالعات لمرأي العام، أو قراءة مقاالت الفالسفة، وا 

كوميديا المواقف الشعبية، المسمسالت، )طريق دراسة أنواع الترفيو الشعبية السائدة في المجتمع 
التي أصبحت تعبر عن الوعي الشعبي، ألنيا تعكس قيم المجتمع ومعتقداتو، وىكذا يستطيع  (...القصص

 . الفرد أن يتعمق في دراسة أي مجتمع من خالل دراسة ىذه المواد الشعبية بعناية
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 : وظيفة خدمة النظام االقتصادي- 3
 

تقوم وسائل اإلعالم بخدمة النظام االقتصادي من خالل ترسيخ األوضاع االقتصادية القائمة والترويج 
ففي المجتمعات الرأسمالية تعتبر ىذه الوظيفة من أىم الوظائف المجتمعية . ليا، والسعي إلثبات فعاليتيا

في المجتمع األمريكي رغم االنتقادات الموجية لإلعالن، إال أن معظم األمريكيين : مثال. لوسائل اإلعالم
ذلك أن خدمة النظام االقتصادي تعتبر وظيفة . يعتقدون أنيم يكسبون من اإلعالنات أكثر مما يخسرونو
 . إيجابية، أكبر من كونيا تحدث آثارًا غير مرغوب فييا

 
وتستطيع وسائل اإلعالم خدمة النظام االقتصادي، ليس فقط من خالل اإلعالنات التي تقدميا، ومن 

 . حيث تروج كل ىذه المواد لألوضاع االقتصادية.... خالل المواد الثقافية واإلخبارية والمنوعات
 

واالنتقاد الموجو لإلعالنات بأنيا تدفع الناس القتناء سمع ليسوا بحاجة ليا، وأنيا تحقق أذواقًا متشابية 
لقطاعات عريضة من السكان، ولكن في واقع األمر، إن ىذا التشابو في األذواق ىو الذي يخمق اإلنتاج 

 . الجماىيري والتوزيع الجماىيري، وبالتالي يدفع عجمة االقتصاد لألمام
 
 
 : وظيفة دمج السكان الجدد في المجتمع- 4
 

تعمل وسائل اإلعالم عمى دمج السكان الجدد في المجتمع، وتجعميم يتكيفون مع األوضاع الجديدة 
التي تقدميا وسائل ... وأساليب الحياة الراىنة، فأخبار المجتمع المحمي ومشاكمو والمنوعات واإلعالنات

اإلعالم تعكس المجتمع نفسو، وتقرب الناس الجدد من االندماج مع السكان األصميين إلحداث التكامل 
 .بين األفراد داخل بوتقة المجتمع الواحد
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 :وظيفة اإلعالن:  انياًال 
 

ظير اإلعالن في الصحف منذ سنوات نشأتيا األولى، لكنو لم يتحول إلى وظيفة رئيسية من وظائف 
أي حوالي منتصف القرن التاسع عشر، حيث بدأت الصحف بإعالنات .. الصحافة إال بعد فترة طويمة

متواضعة شممت الكتب واألدوية والشاي والبن، واألشياء المفقودة والصبيان أو الصناع الياربين 
 .[2]واإليجارات

 
ومن األسباب التي أعاقت الصحف من أن تمعب دورىا كاماًل في نشر اإلعالن ىو استخدام الحكومات 
ألسموب فرض الضرائب عمى اإلعالن كوسيمة لمحد من نمو نفوذ الصحف ففي بريطانيا مثاًل فرضت 

فألغتيا عام  (غالدستون)وظمت كذلك حتى جاءت وزارة .  بنسًا لكل إعالن12 ضريبة قدرىا 1712عام 
1853[3]. 

 
ولكن مع التطور االقتصادي في المجتمعات الغربية ازدادت أىمية اإلعالن في الصحف، حيث أدت 

الثورة الصناعية لزيادة كبيرة في اإلنتاج األمر الذي احتاج فيو التجار لالعتماد عمى اإلعالن لممساعدة 
في تصريف ىذا اإلنتاج، وعمى سبيل المثال ارتفع اإلنفاق اإلعالمي في الواليات المتحدة األمريكية من 

 .[4]1890 مميون دوالر عام 360 إلى 1867 مميون دوالر عام 60
 

وكان لزيادة إيرادات الصحف من اإلعالن أثر ىام في تخفيض سعر بيع الصحف، وىو األمر الذي 
 . أحدث انقالبًا في الصحافة إذا أدى إلى ظيور ما يسمى الصحافة الشعبية ذات التوزيع الكبير

 
واإلعالن ىو تعريف المستيمك بسمعة ما وتشويقو بغية دفعو إلى شرائيا، وىو وسيمة ضغط نفسي 

اجتماعي واقتصادي، ىدفو تأمين أسواق تجارية لمسمعة وضمان توزيعيا، مستخدمًا كل طرق التأثير 
 . (...أرقام، ألوان، رسم، جنس، قوة)ووسائل اإلبراز 

 
أضر بإنسان العصر حيث ساىم في تعديل سموكو وطرق )وبالرغم من االنتقادات الموجية لإلعالن 

عيشو، لدرجة قمب سمم الحاجات وخمق حاجات جديدة، ودفع الناس لمشراء، واقتناء سمع كمالية ثمنيا فوق 
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إال أن اإلعالن ساىم في زيادة عدد السمع الجديدة والحديثة التي تحسن مستوى  (...قدرتيم االقتصادية
، فاإلعالن يعد موردًا ميمًا [5]حياة الفرد ورفاىيتو، ويساىم في ازدىار وسائل اإلعالم وتدني أسعارىا

بينت الدراسات  ن لمصحف، وبدونو يصبح سعر الصحيفة أغمى، ومستواىا أقل، ففي الدول المتقدمة 
من موارد الصحيفة، والصحف من % 75و% 55اإلعالن وخاصة التجاري يشكل نسبة تتراوح ما بين 

أجل زيادة دخميا عمييا بالدرجة األولى أن تؤمن عدد أكبر من القراء لجذب المعمنين، لذلك تتوسل كل 
.  أنواع اإلثارة متناسية ميام الصحيفة اإلعالمية وعبرىا ميمتيا التربوية والتثقيفية والتوجييية

 
 : وظيفة التسمية والترفيه:  ال اُا 

 
تعد وظيفة الترفيو ىي الوظيفة الرابعة لوسائل اإلعالم، وتتمثل في تقديم التسمية وتييئة الراحة 

 .واالسترخاء، والقضاء عمى التوتر االجتماعي
 

وقد ارتبط بروز التسمية كوظيفة رابعة لمصحافة نتيجة لظيور الصحف الشعبية، والذي ارتبط أصاًل مع 
الرغبة في زيادة دخل الصحيفة عن طريق اإلعالنات، األمر الذي دفع أصحاب الصحف إلى إحداث 

قباليم عمى  انقالب في محتواىا، تَجمى في السعي إلى استحداث مواد صحيفة جديدة تثير جاذبية القراء وا 
فاستحدثت القصص ذات النزعة اإلنسانية، القصص الفكاىية، أخبار المباريات الرياضية، . الصحيفة

عالم الفن، الصور الفوتوغرافية، الصور اليزلية والكاريكاتورية، األقوال المأثورة، فضائح الفنانين ورجال 
كل ذلك ... األعمال، الكممات المتقاطعة، أبواب الخط، التحقيقات واألحاديث الصحفية مع المشاىير

متاعيم  . بيدف تسمية القراء وا 
 

ونظرًا ألىمية وظيفة التسمية والترفيو، أجريت العديد من الدراسات في الدول المتقدمة عمى الجميور، 
لمعرفة أسباب تعرفيم لوسائل اإلعالم، وتبين ليم أن الجميور يستعممون وسائل اإلعالم كنشاط تسمية 
وترفيو، وأن األوقات التي يختارونيا لقراءة الصحف أو االستماع لإلذاعة أو مشاىدة التمفاز ىي أوقات 

لذلك تسعى الصحف إلى االىتمام بشكل كبير إلشباع تمك الحاجة عند الجميور، سواء . راحة واسترخاء
 . في المحتوى، أو طريقة التقديم
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من القراء يعتبرون % 90فقد أظير تحقيق أجري حول جميور عائد لعشر صحف فرنسية كبيرة أن 
، إال أن الصحافة تحاول أيضًا ترفيو قرائيا بصورة أكثر [6]مطالعة صحيفتيم مناسبة لمترويح عن أنفسيم
كالروايات المسمسمة، أو المسمسالت المرسومة أو القصص )مباشرة بواسطة زوايا األلعاب والزوايا الروائية 

والتحقيقات عن غرائب البمدان األجنبية أو القصص العاطفية، وزوايا أصداء المجتمع والحوادث المختمفة، 
...( سياسية، اقتصادية، اجتماعية)، كما تتفنن الصحف في طريقة عرض موضوعاتيا من (...والصور

 . وتقديميا بطريقة درامية مثيرة تشد انتباه القراء وتجذبيم ليا
 

ومن خالل وظيفة الترفيو التي تتمثل في تقديم التسمية وتييئة الراحة واالسترخاء والقضاء عمى التوتر 
 :[7]االجتماعي يمكن لمصحافة أن تحقق وظائف أخرى لألفراد منيا

 
 : التحرر العاطفي- 1
 

من الوظائف الواضحة لمصحافة ووسائل اإلعالم األخرى عمى مستوى األفراد تحقيق االسترخاء 
relaxation والتنفيس diversion  والمتعةenjoyment  واالستثارةarousal والتخمص من الممل ،

والعزلة، ىذه المصطمحات ليست مترادفة، حيث أن الحصول عمى االسترخاء ىو نقيض الرغبة في 
االستثارة، كما أن االستثارة يمكن أن تتحقق بدون متعة بالضرورة، ومع ذلك فإن معظمنا يحصل عمى 

 . تمك اإلشباعات في بعض األحيان عمى األقل
 

وعمى الرغم من عدم وجود أي دليل عممي يثبت تحقيق وسائل اإلعالم لكل تمك اإلشباعات، إال أن 
طالق العنان لالنفعاالت . العنصر الوحيد الذي يجمعيا جميعًا ىو الخبرة العاطفية، أو التحرر العاطفي، وا 

، فحين نستخدم وسائل pleasureوالسعادة  changeفما نبحث عنو في كل ىذه الحاالت ىو التغيير 
اإلعالم عادة ما نممس التغيير، وحين ال نجد شيئًا يمتعنا في المحتوى، نحاول أن نستمتع بالوسيمة 

 . نفسيا، وفي كثير من الحاالت ترتبط متعة المحتوى بمتعة الوسيمة نفسيا
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من الوظائف غير المنظورة لوسائل اإلعالم، والتي يصعب تمييزىا عن وظيفة التنفيس واالسترخاء، 

يعتقد الكثير من الناس أن المجتمع المتدين الذي يسوده التنافس والتكنولوجيا، . escapeوظيفة اليروب 
يخمق توترات كثيرة وشعور باالغتراب لدى العديد من األفراد، ولمتخمص من ىذا الشعور تقدم وسائل 

اإلعالم أساليب لميروب، فيي تقدم وظيفة تشبو مفعول الخمور أو المخدرات لبعض الناس، فيي ببساطة 
 . تجعمنا نتناسى ىمومنا ومشاكمنا

 
ليذا فإن التسمية التي ينتظرىا الجميور من وسائل اإلعالم ىي إمكان الخروج من الواقع، واالبتعاد عن 

فالخروج عن الواقع يساعد عمى االنسجام األفضل نفسيًا واجتماعيًا مع البيئة، . األشياء الروتينية المألوفة
 . وىو بالتالي ضروري لاللتحام االجتماعي مثل ضرورة النوم الستعادة القوى الفكرية والجسدية

 
 : استكشاف الواقع- 3
 

يستكشف األفراد الواقع من خالل وسائل اإلعالم، فالفرد يقرأ الصحيفة ليقف عمى حياة الناس في المواقف 
ىو يضع نفسو في مواقع ىؤالء األشخاص ويشعر بالتوحد مع – سواء كانت حقيقية أم خيالية – المختمفة 

الشخصيات التي تتناوليا الصحف ووسائل اإلعالم األخرى بمرور الوقت، ومن خالل التوحد مع ىذه 
الشخصيات، ومن خالل تراكم القراءة والمشاىدة ألشخاص يشبيوننا في العمر، النوع، الخصائص 

العرقية، والطبقة االجتماعية واالقتصادية، ومراقبة كيف يواجيون المواقف المختمفة، فنحن نبني أفكارنا 
عن طبيعة العالقات مع الناس، وما الذي نستطيع أن نفعمو، كما تجعمنا وسائل اإلعالم نعقد مقارنات 
بين أنفسنا والشخصيات التي نقرأ عنيا أو نشاىدىا، ومن خالل مالحظة أساليب تفاعل الناس معيا 

 . نستطيع أن نتعرف عمى أنفسنا وقيمنا، واألدوار التي ينبغي أن نقوم بيا
 

فوسائل اإلعالم تقدم لنا صداقة بديمة أو تفاعل بديل، تجعمنا نتعمق ببعض الشخصيات، نتوحد معيا في 
مع - بدون قصد– اآلمال واآلالم المختمفة، وتزداد أىمية ىذه الوظيفة التي تقوم بيا وسائل اإلعالم 

إلى التفاعل االجتماعي – لظروف مختمفة – األشخاص المنعزلين أو كبار السن والذين يفتقدون 
.  الطبيعي

 : الهروب من التوتر واالغتراب-2
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 : وظيفة نقل التراث االجتماعي عبر األجيال: رابعاًال 

 
مع تعدد وظائف الصحافة، وتنوع أغراضيا، وشمول مادتيا لغالبية أوجو النشاط اإلنساني أصبح 

فالقرن الماضي شيد ثورة لممعمومات .لمصحافة وظيفة أخرى، وىي وظيفة تسجيل وقائع الحياة االجتماعية
تجاوزت كل توقعات المؤرخين، فمم يعد بمقدرة اآلباء واألميات نقل التراث الثقافي واالجتماعي عبر 

األجيال كما كان سابقًا، ولم يعد في مقدرة الكتاب بشكمو المعروف أن يمبي حاجة المؤرخين إلى رصد 
وىو الدور الذي نجحت فيو الصحافة، فيي تعمل عمى تمرير القيم والتقاليد . الوقائع المتالحقة أو متابعتيا

 . من األجيال السابقة
 

فالصحافة اليومية تقدم لممؤرخ وقائع الحياة االجتماعية في حركتيا اليومية، في حين تقوم المجالت 
 . األسبوعية بتمخيص ىذه الوقائع وتحميميا والكشف عن أبعادىا ودالالتيا

 
فالمجتمعات البدائية لم تكن بحاجة لممارسة ىذه الوظيفة بسبب العيش في نطاق العائالت أو القرى 

المنعزلة، حيث يحدث التفاعل المباشر بين كل أفراد المجتمع، ولكن مع تطور المجتمعات بدأ يحدث نوع 
من االنعزال والتناثر، وأصبح دور الصحف ووسائل اإلعالم األخرى في نقل الميراث االجتماعي ىام 

وأساسي، والصحف تعد مصدرًا رئيسًا لممؤرخ حين يتعمق األمر بتسجيل وقائع الحياة اليومية، أو يتعمق 
 . برصد االتجاىات الفكرية لألحزاب واألفراد، أو حين يتعمق األمر بدراسة تاريخ الصحافة نفسيا

 
ولكن الصحف تكون مصدرًا ثانويًا لمتاريخ عندما يتعمق األمر بدراسة الحياة السياسية أو االقتصادية أو 

 .االجتماعية أو الثقافية لمرحمة معينة من المراحل التاريخية في مجتمع معين

الخالصة  
ارسات اإلعالمية يجد أنو ال يوجد اتفاق أساسي حول وظائف وسائل  اًر البد من القول أن المتابع لمد أخي
ارت. فبينما تيتم الوظائف بالدور العام  اًر ما يتم الخمط بين الوظائف والتأثي اإلعالم في المجتمع، وكثي
الذي تؤديو وسائل اإلعالم، نجد أن التأثيرات ىي نتائج وتحديد ليذه األدوار العامة، وكل ما ذكر من 

 .وظائف ىي استنتاجيو، وليست وظائف شاممة
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 :تمارين

: اختر اإلجابة الصحيحة 
   
 : تجعل وسائل اإلعالم السكان يتكيفون مع أساليب الحياة الراىنة ىي وظيفة. أوالً 

دمج السكان الجدد في المجتمع    .1
خدمة النظام االقتصادي    .2
تفسير المجتمع لنفسو    .3
تسييل التماسك االجتماعي  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
    
: األسباب التي أعاقت الصحف من أن تمعب دورىا في نشر اإلعالن منذ البداية. ثانياً 

استخدام الحكومات ألسموب فرض الضرائب عمى اإلعالن     .1
تخفيض سعر بيع الصحف، التوزيع الكبير لمصحف    .2
التطور االقتصادي في المجتمعات الغربية    .3
الزيادة الكبيرة في اإلنتاج   .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
   
: الوظيفة الثالثة من وظائف الصحافة ىي. ثالثاً 

اإلعالن    .1
اإلخبارية    .2
التسمية والترفيو    .3
الوظيفة اإلقناعية  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
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: اختر اإلجابة الخاطئة

: تعد الصحف مصدرًا رئيسًا لممؤرخ حين يتعمق األمر بــــــــ. رابعاً 

.   بتسجيل وقائع الحياة اليومية .1
.   دراسة الحياة السياسية لمرحمة معينة من المراحل التاريخية في مجتمع معين .2
.   برصد االتجاىات الفكرية لألحزاب واألفراد .3
.  دراسة تاريخ الصحافة .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
    

: من االنتقادات الموجية لإلعالن. خامساً 

قمب سمم الحاجات وخمق حاجات جديدة    .1
ساىم في ازدىار وسائل اإلعالم وتدني أسعارىا    .2
ودفع الناس لالقتناء سمع كمالية ثمنيا فوق قدرتيم االقتصادية   .3

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 منةالثاالتعميمية الوحدة 

 أنواع الصحف

 
 

 :األهداف التعميمية

 :بعد دراسة الفصؿ الثامف يتوقع أف يكوف الطمب قادرًا عمى

.    كوسيمة اتصاؿ (جريدة ومجمة)التعرؼ عمى خصائص الصحافة  .1
.   (جريدة ومجمة)التعرؼ عمى مفيـو الصحافة  .2
: الفرؽ ما بيف الجريدة والمجمة مف حيث .3

    

o دورية الصدور  .
o الحجـ  .
o الغالؼ  .
o الطباعة ونوع الورؽ  .
o الصور واأللواف والرسوـ  .
o الجميور  .
o السعر والتوزيع  .
o طريقة المعالجة .
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 :العناصر
 

 :الفرؽ ما بيف الجريدة والمجمة وتتضمف. 1
 

 . دورية الصدور -

 . الحجـ -

 . الغالؼ -

 . الطباعة ونوع الورؽ -

 . الصور واأللواف والرسوـ- 

 .الجميور- 

 .السعر والتوزيع- 

 .طريقة المعالجة- 

 
 :فنوف الكتابة الصحفية في كؿ مف الجريدة اليومية والمجمة األسبوعية وتتضمف. 2
 

 الخبر- 
 التحقيؽ- 
 الحديث الصحفي- 
 المقاؿ الصحفي- 
 التقرير الصحفي- 
 

 .كوسيمة اتصاؿ (جريدة ومجمة)خصائص الصحافة . 3
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 أنواع الصحف

 
نطمؽ تسمية الصحافة عمى كؿ دورية مطبوعة، واستنادًا إلى ىذا التعريؼ، فإف مفيوـ الصحافة يشمؿ 
كاًل مف الجرائد والمجالت، ألنيما دوريتاف تتميزاف بالعنواف الواحد الذي ينتظـ جميع األعداد، والرقـ 

 .[1]المتسمسؿ، وانتظاـ موعد الصدور

 
وىما مطبوعتاف تستخدماف تقنية الطباعة في إصدار أعدادىما، لذلؾ يمكف القوؿ أف الجريدة والمجمة 

 .[2]وجياف لعممة واحدة ىي الصحافة، وال غنى ألي منيما عف اآلخر فيما مكممتاف لبعضيما البعض

 
ورغـ أف مفيـو الصحافة يجمع بيف الجرائد والمجالت، إال أف لكؿ مف الجريدة والمجمة شخصيتو المميزة، 

ف كانت ىذه الفوارؽ بدأت تتالشى في ظؿ منافسة وسائؿ  التي تكشؼ عف مجموعة مف الفوارؽ، وا 
ويمكف أف نجمؿ تمؾ الفوارؽ في . اإلعالـ األخرى، وخاصة اإلذاعة والتمفزيوف والصحافة اإللكترونية

 [3]:النقاط التالية

 
 : دورية الصدور- أ

 
في حيف أف المجالت ال . يمكف أف تصدر الجريدة بشكؿ يومي، وأحيانًا في نفس اليوـ صباحي ومسائي

 . تصدر يومياً 

 
 : الحجم- ب

 
ف كنا نرى في بعض األحياف جرائد  تميؿ أحجاـ المجالت إلى الصغر، بينما أحجاـ الجرائد إلى الكبر، وا 

 . تصدر في أحجاـ صغيرة، وفي المقابؿ نجد مجالت بأحجاـ كبيرة يكاد يقترب مف حجـ الجريدة
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المجمة البد ليا مف غالؼ يجمع صفحاتيا، يستقؿ بخصائصو عف سائر جسـ المجمة، في حيف أف 

الجريدة ال تحتاج إلى ىذا الغالؼ فيي تضـ عددًا مف الصفحات المتعاقبة والتي تبدأ بالصفحة األولى، 
 . ولذلؾ تعد جزءًا منيا

 
 
:  الطباعة ونوع الورق- د

المجالت بصفة عامة كانت أسبؽ مف الجرائد 
في استحداث طرؽ طباعية جديدة، فإف أوؿ 
مطبوع إعالمي يطبع بالطريقة الممساء ثـ 
ف كاف ىذا  بطريقة األوفست كاف مجمة، وا 
الفرؽ قد تالشى بيف كثير مف المجالت 

والجرائد في الوقت الحاضر، ألف أغمبيا تطبع 
 . بطريقة األوفست

وفي الطباعة تستخدـ غالبية المجالت أنواعًا 
مف الورؽ أكثر جودة مف الذي تستخدمو 

الجرائد فورؽ الجرائد مف النوع الرخيص، في 
حيف ورؽ المجالت يصنع مف ورؽ الطباعة 
الجيد الخالي مف الشوائب والعيوب، ومستوي 

 .السطح ومتجانس السمؾ
 

ف كاف في السنوات األخيرة قد اقترب نوع ورؽ طباعة الجرائد مف مستوى ورؽ المجالت، وخاصة بعد  وا 
 الطباعة باألوفست، حيث يتطمب ىذا النوع مف الطباعة أف يكوف سطح الورؽ ناعمًا ومصقواًل رانتشا

ف كانت الجرائد رغـ طباعتيا باألوفست تستخدـ ورقًا وزنو أقؿ مف الورؽ المستخدـ في المجالت وال . وا 
 .ننسى ظيور الصحافة اإللكترونية الفورية التي تصدر بشكؿ منتظـ عمى االنترنت وال تحتاج إلى الورؽ

 
 

 
 : الغالف- ج
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تيتـ غالبية المجالت بالصور والرسـو والكاريكاتير، 
حيث تمثؿ نسبة كبيرة في صفحاتيا، كما تعتبر 

الصورة عنصرًا ميمًا لغالؼ المجمة، في حيف أف 
الجرائد بالرغـ مف أنيا تيتـ بالصور والرسوـ لكف 

 . ليس بنفس درجة اىتماـ المجالت بيا
 

كما تتوسع المجمة في استخداـ األلواف وخاصة 
المجالت المصورة، يساعدىا في ذلؾ مواعيد 

الصدور المتباعدة، في حيف أف الجرائد اليومية 
وطبيعة إصدارىا اليومي يحوؿ بينيا وبيف التوسع 

 . في استخداـ األلواف

 
 

 
 : الجمهور- و

 
يغمب عمى قارئ الجريدة اليومية الطابع العاـ، فيو ينتمي إلى فئات مينية معينة، وطبقات اجتماعية 

مختمفة، واتجاىات سياسية متباينة، في حيف أف قارئ المجمة غالبًا ما يكوف محصورًا في فئة محددة أو 
طبقة اجتماعية معينة أو اتجاه سياسي خاص، فغالبًا ما يكوف قراء المجالت أكثر مياًل إلى التخصص 

 .مف قراء الجرائد، وخاصة قراء المجالت الشيرية والفصمية

 
ولكف يالحظ أف السنوات األخيرة شيدت تطورًا ىامًا في السياسة التحريرية بالجرائد نحو تقديـ أبواب أو 

صفحات متخصصة، مثؿ صفحات المرأة والفف واألدب واالقتصاد والرياضة والصناعة والراديو والتمفزيوف 
، وبذلؾ صارت الجرائد اليومية تجمع بيف ما تتميز بو الجريدة اليومية مف تنوع ...والسينما والمسرح

 . وشموؿ في المادة الصحفية، وبيف ما تتميز بو المجالت مف تخصص فيما تقدمو مف مواد صحفية

 

:  الصور والرسوم واأللوان- ه
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وغالبًا ما يكوف قارئ المجمة أكثر تعميمًا أو ثقافة مف قارئ الجريدة، وخاصة قراء المجالت الثقافية 
 . الشيرية أو الفصمية

 
 : السعر والتوزيع- ز

 
 : سعر بيع الجريدة أقؿ مف سعر المجمة ويمكف رد ذلؾ إلى

 
نما - 1 أف كتاب المجمة ومحرروىا ليسوا محرريف يحصموف عمى الخبر ويصيغونو بطريقة بسيطة، وا 

كتابيا يعالجوف الموضوع الصحفي بعمؽ، وبأسموب أوقع، حيث أف المساحة المتاحة ليـ والوقت 
يسمحاف بذلؾ، لذلؾ فإف أجورىـ أعمى مف أجور المحرريف الذيف أصبح عمميـ أصعب بعد أف فقدت 

 . الجريدة مركزىا في السنوات األخيرة كناقؿ لألخبار في ظؿ منافسة التمفزيوف ليا

 
الطباعة الفاخرة عمى ورؽ ممتاز واأللواف باإلضافة إلى الغالؼ كؿ ذلؾ يكمؼ المجمة أموااًل أكثر - 2

 . مف الجريدة، وتحاوؿ أف تعوضو مف خالؿ سعر النسخة

 
جميور المجمة أضيؽ مف جميور الجريدة، وبالتالي فالمعمف يدرؾ أف انتشار إعالنو سيكوف في - 3

حدود أضيؽ في المجمة بالرغـ مف أف اإلعالف فييا يناؿ قدر مف الجاذبية واإلبراز أكثر منو في الجريدة، 
 . لة مع أنو مورد ىاـ لياجوىذا ينعكس عمى العائد اإلعالني الذي يكوف غير مجزيًا بالنسبة لمـ

 
باإلضافة إلى نفس الفكرة وىي أف جميور المجمة الضيؽ قياسًا إلى الجريدة يعني أف توزيع المجالت أقؿ 
مف الجرائد، ألنيا تقدـ مادة موجية لجميور خاص، وعمى الغالب الفئة المثقفة التي تسعى وراء التحميؿ 
العميؽ لألحداث، وىذه الفئة حريصة عمى شراء المجمة إلشباع حاجاتيـ ورغباتيـ ميما بمغ سعرىا، أما 

 . الجريدة فقراؤىا ال ييتموف بيا إال مف خالؿ يـو صدورىا فقط وبعد ذلؾ تيمؿ إلى حد كبير
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الجريدة تستيدؼ في المقاـ األوؿ اإلعالـ واإلخبار، وفي المقاـ الثاني التثقيؼ، ويساعدىا في ذلؾ قدرتيا 
عمى مواكبة األحداث يومًا بيوـ، فيي تركز عمى عنصر ماذا حدث؟ فأسموبيا خبري بسيط مباشر، في 
حيف أف المجمة تغطي الموضوعات بعمؽ أكثر مف الجريدة وتركز عمى عنصري كيؼ وماذا، المذيف 
يتيحا ليا تفسير ودالالت وأبعاد األحداث، ويساعدىا في ذلؾ طبيعة اإلصدار الذي يتيح ليا الوقت 

الكافي لمحصوؿ عمى خمفيات ما وراء األحداث، وألف المجمة تقوـ عمى مادة صحفية تحميمية باإلضافة 
إلى حجميا وحمايتيا بغالؼ سميؾ يحفظيا مف التمؼ، كؿ ذلؾ يعطي فرصة لمقارئ لالحتفاظ بيا 

ف كاف دور الجرائد اليوـ اقترب مف المجمة بعد منافسة التمفزيوف، حيث بدأت . واسترجاعيا في أي وقت وا 
ولتوضيح الفرؽ . الجرائد تميؿ إلى مزيد مف العمؽ والشرح، وبذلؾ التقت مع المجمة في طريقة المعالجة

بيف طرؽ المعالجة في الجريدة والمجمة البد لنا مف الوقوؼ عند فنوف الكتابة الصحفية في كؿ مف 
 [4]: الجريدة اليومية والمجمة األسبوعية

 
إف الوظيفة األولى لمجريدة اليومية ىي متابعة األحداث الجارية، في حيف أف الوظيفة األولى  :الخبر- أ

لممجمة األسبوعية ىي تفسير األحداث والكشؼ عف أبعادىا ودالالتيا لذلؾ يحتؿ الخبر الصحفي المرتبة 
 . األولى في أولويات األىمية في الجريدة، في حيف تتراجع أىميتو في المجمة األسبوعية

 
والخبر المجرد ىو . ترتفع نسبة األخبار المجردة في الجريدة اليومية عف األخبار المفسرة بعكس المجمة- 

الخبر الذي يقتصر عمى تسجيؿ الوقائع أو تصوير األحداث أو سرد المعمومات، دوف أف يدعـ ذلؾ 
بخمفية مف المعمومات والبيانات والتفاصيؿ، أف الخبر ا لمفسر، فيو الخبر المدعـ بخمفية مف المعمومات 

والبيانات التي تشرح تفاصيؿ الحدث وتكشؼ عف أبعاده ودالالتو المختمفة وتفسير ذلؾ أف اإلصدار 
 . األسبوعي لممجمة يمنحيا الوقت الكافي لتفسير الخبر، في حيف أف الجريدة اليومية ال يمكنيا ذلؾ

 
تختمؼ التغطية الصحفية لمخبر في الجريدة اليومية عنيا في المجمة األسبوعية، ويقصد بالتغطية - 

الصحفية، عممية الحصوؿ عمى البيانات والمعمومات المتعمقة بحدث معيف، وتتـ التغطية مف خالؿ 
 : اإلجابة عمى األسئمة الستة وىي

 
ويالحظ أف التغطية الصحفية لألسئمة الخمسة األولى ترتفع نسبتيا . (ماذا، مف، أيف، متى، كيؼ، لماذا)

في الجريدة اليومية، وتنخفض تغطيتيا الصحفية لمسؤاؿ السادس، في حيف ترتفع التغطية الصحفية 
وبسبب ذلؾ أف اإلصدار األسبوعي لممجمة يساعدىا عمى تقديـ . لمسؤاؿ السادس في المجمة األسبوعية

 : طريقة المعالجة- ح
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لماذا؟ أما اإلصدار اليومي .. المعمومات الخمفية الالزمة لمخبر وىي الخمفية التي تجيب دائمًا عمى السؤاؿ
 . لمجريدة، فيو ال يترؾ ليا نفس الفرصة التي توجد لممجمة

 
ترتفع نسبة األخبار البسيطة في الجريدة اليومية، وتنخفض نسبة األخبار المركبة في حيف ترتفع نسبة - 

ويقصد بالخبر البسيط، الخبر . األخبار المركبة في المجمة األسبوعية وتنخفض نسبة األخبار البسيطة
الذي يقـو عمى وصؼ واقعة واحدة في حيف يقصد بالخبر المركب الخبر الذي يقـو عمى وصؼ عدد مف 

 . الوقائع والربط بينيا في خبر واحد

 
وتفسير ىذه الظاىرة يرجع إلى أف اإلصدار األسبوعي لممجمة مكّنيا مف الربط بيف الوقائع المتتابعة 

لحدث معيف في خبر واحد، خاصة إذا كانت وقائع ىذا الحدث قد تمت خالؿ أكثر مف يوـ، أما 
ذا كاف لمحدث ذيوؿ  اإلصدار اليومي لمجريدة، فيمكنيا مف نشر وقائع الحدث في يوـ وقوعو فقط، وا 
أخرى، فيي تنشرىا في يـو وقوعيا، وبذلؾ ال تجد الجريدة نفسيا في حاجة دائمة إلى الربط بيف ىذه 

 . الوقائع في خبر واحد

 
ىو التفسير االجتماعي لألحداث والشخصيات التي تدور حوليا األحداث، وىو يركز عمى  :التحقيق- ب

 . السؤاؿ لماذا؟، حيث يركز الكاتب عمى أسباب الحدث وليس وقائعو

 
إذا كاف الخبر الصحفي يحتؿ المكاف األوؿ في ترتيب األىمية في الجريدة اليومية، فإف التحقيؽ - 

الصحفي يحتؿ نفس المرتبة في المجمة األسبوعية، ذلؾ أف المجمة ال تستطيع أف تجاري الجريدة اليومية 
في مجاؿ التغطية الخبرية لألحداث الجارية، وال تستطيع أف تسايرىا في السبؽ الصحفي، ولكف اإلصدار 

األسبوعي لممجمة يمكنيا مف التفوؽ في مجاؿ التحقيؽ الصحفي، حيث يتاح ليا الوقت الكافي لحشد 
المعمومات والبيانات الالزمة لشرح وتفسير األسباب، والعوامؿ االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية أو 

 . الفكرية، التي تكمف وراء الخبر أو القضية أو المشكمة أو الفكرة أو الظاىرة التي يعالجيا التحقيؽ

 
لذلؾ ترتفع أىمية التحقيؽ الصحفي في المجمة لتحيؿ مكاف الصدارة، في حيف تتراجع أىميتو في الجريدة 

 . لتحيؿ المرتبة الثالثة بعد الخبر والمقاؿ

 

-110- 



 

 

ويغمب عمى التحقيقات الصحفية في الجريدة اليومية الطابع اإلخباري، في حيف يغمب طابع الرأي عمى - 
 . التحقيقات الصحفية بالمجمة األسبوعية

 
فالتحقيؽ في الجريدة يمبي حاجة إخبارية، أما التحقيؽ في المجمة فإنو يرتبط بمناقشتو القضايا التي تشغؿ 

 . الرأي العاـ، سواء كانت ىذه القضايا مرتبطة باألحداث الجارية أـ غير مرتبطة بيا

 
 . وىو فف يقـو عمى الحوار بيف الصحفي وشخصية أو شخصيات ىامة :الحديث الصحفي- ج

 
يحتؿ الحديث الصحفي المرتبة الرابعة في ترتيب األىمية في الجريدة اليومية بعد الخبر والتحقيؽ - 

والمقاؿ الصحفي، في حيف تحيؿ الحديث الصحفي المرتبة الثانية في المجمة األسبوعية، بعد التحقيؽ 
 . مباشرة

 
، وىو الحديث الذي يستيدؼ الحصوؿ عمى (الحديث الخبري)ويكثر في الجريدة اليومية استخداـ - 

أخبار أو معمومات أو بيانات جديدة عف وقائع أو أحداث أو سياسات أو برامج أو قوانيف جديدة، وىو ال 
 . ييتـ بشخصية المتحدث قدر اىتمامو بالمعمومات أو األخبار التي يصرح بيا

 
، وىو الحديث الذي يستيدؼ استعراض وجيات (الرأي)أما المجمة األسبوعية ففييا يكثر استخداـ حديث 

نظر شخصية ما في قضية أو قضايا معينة تيـ القراء، وفيو يتركز االىتماـ بآراء المتحدث أكثر مف 
 . االىتماـ بشخصيتو، أو األخبار التي يصرح بيا

 
، وىو الحديث الذي يستيدؼ الكشؼ عف (الحديث الذاتي)وفي المجمة األسبوعية يكثر أيضًا استخداـ 

 . شخصيتو المتحدث، أكثر مما ييتـ بآرائو أو أخباره
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يحتؿ المقاؿ الصحفي المرتبة الثانية في ترتيب - 
األىمية بالجريدة اليومية بعد الخبر، في حيف يحتؿ 

المرتبة الثالثة في المجمة األسبوعية بعد التحقيؽ 
 . والحديث الصحفي

ورغـ اشتراؾ كؿ مف المجمة األسبوعية والجريدة 
اليومية، في استخداـ كافة أنواع المقاؿ الصحفي 
في مقاؿ افتتاحي، عمود صحفي، مقاؿ تحميمي، 
مقاؿ نقدي، يوميات، إال أنو يالحظ االختالؼ 

الكبير في ترتيب األىمية ألنواع المقاؿ الصحفي 
في كؿ مف الجريدة والمجمة، إذ يكثر استخداـ كؿ 
مف المقاؿ االفتتاحي والعمود الصحفي في الجريدة 

لبة الطابع الخبري عمى كؿ منيما، في غاليومية ؿ
  حيف يكثر استخداـ كؿ مف المقاؿ التحميمي،

 . والمقاؿ النقدي، ومقاؿ اليوميات في المجمة األسبوعية لغمبة طابعة التحميؿ في كؿ منيـ

فالمقاؿ االفتتاحي والعمود الصحفي أداة لمتعبير عف رأي الجريدة أو بعض كتابيا في األحداث اليومية 
الجارية، في حيف أف المقاؿ التحميمي، والمقاؿ النقدي، ومقاؿ اليوميات، أداة لمتعبير عف القضايا التي 

ري أكثر بروزًا في المقاؿ بتشغؿ الرأي العاـ سواء ارتبطت باألحداث الجارية أو لـ يرتبط بيا، فالطابع الخ
 . االفتتاحي والعمود الصحفي عنو في المقاؿ التحميمي والنقدي واليوميات

 
 
 
 
 
 
 
 

 

:  المقال الصحفي- د
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في الوقت الذي أصبح فيو فف التقرير الصحفي يحتؿ المرتبة األولى في ترتيب األىمية في فنوف الكتابة 
الصحفية في صحافة المجتمعات المتقدمة، نالحظ أنو لـ ينؿ بعد االىتماـ الكافي في صحافة 

 . المجتمعات النامية

 
في الجريدة اليومية الذي ييتـ في المقاـ األوؿ بعرض وتفسير وشرح  (التقرير اإلخباري)ويكثر استخداـ 

كذلؾ يكثر في الجريدة اليومية استخداـ . بعض زوايا أو جوانب مف األحداث أو الوقائع اليومية الجارية
، وىو التقرير الذي يركز عمى التصوير الحي لموقائع واألحداث، والذي ييتـ برسـ صورة (التقرير الحي)

 . الوقائع أو األحداث أكثر مما ييتـ بشرحيا أو تحميميا أو تفسيرىا

 
، وىو التقرير الذي ييتـ بعرض (تقرير عرض الشخصية)أما في المجمة األسبوعية، فيكثر استخداـ 

. شخصيتو ما مف الشخصيات المرتبطة باألحداث، أو التي تمعب دورًا بارزًا في المجتمع المحمي والدولي
وتفسير الظواىر السابقة يعود إلى أف اإلصدار اليومي لمجريدة يجعميا أكثر اىتمامًا باألحداث الجارية، 

، في حيف أف اإلصدار األسبوعي لممجمة (التقرير الحي)و (التقرير اإلخباري) ولذلؾ يكثر فييا استخداـ
األسبوعية يتيح ليا الوقت الكافي لمتركيز عمى أبرز الشخصيات التي تمعب أدوارًا بارزة في األحداث، 

 (تقرير عرض الشخصيات)لذلؾ يكثر فييا استخداـ 

 
مما سبؽ وجدنا أف الجرائد والمجالت يشتركاف في العديد مف السمات المتماثمة، ومع وجود عدد مف 

االختالفات بينيما كما ذكرنا سابقًا، لكنيا ليست فوارؽ كبيرة حيث الحظنا أف أغمبيا بدأ أو تقارب في 
نقاط االختالؼ في العصر الحالي في ظؿ التطور التكنولوجي والتقني القائـ، ومنافسة وسائؿ اإلعالـ 

 . الجماىيري

 
واالثناف رغـ الفوارؽ يمتقياف حوؿ ىدفي اإلعالـ والتثقيؼ وىذا يدفعنا إلى الوقوؼ عند خصائص 

، في عصر تزداد فيو منافسة وسائؿ اإلعالـ الجماىيرية (نقاط القوة والضعؼ)الصحافة المطبوعة 
 .(اإلذاعة والتمفزيوف)

 : التقرير الصحفي- ه
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الصحيفة تسمح لمقارئ بالسيطرة الكاممة عمى ظروؼ التعرض، حيث تمكف القارئ مف قراءتيا في - 1
الوقت الذي يريده، ويمكف أف يعيد قراءة الموضوع الذي يثير انتباىو، فيو يتحكـ في القراءة، ويحدد 

 . الظروؼ المناسبة، مما يتيح لو استيعاب المعنى واإلغراؽ في التفاصيؿ

 
الصحيفة حددت نوعية القارئ، فتقنية اإلذاعة والتمفزيوف تعتمد عمى حس الرؤيا والسمع، أما قارئ - 2

الصحيفة َمْف يتقف القراءة فقط، وبذلؾ فيي حددت مستوى جميور الصحيفة الذي ىو أكثر تعميمًا وثقافة 
وحضارة مف جميور اإلذاعة والتمفزيوف، وىذا فرض عمى الصحافة رفع مستواىا الفكري والفني لمواكبة 

احتياجات ورغبات جميورىا، وبالتالي فالصحافة أكثر فعالية في أوساط الجماىير المحددة تعكس اإلذاعة 
والتمفزيوف المذاف يخاطباف جميور واسع، وىذا ما يفسر ازدىار الصحافة المتخصصة التي أخذت تبحث 

عف طرؽ مختمفة لتحافظ عمى جزء مف جميورىا في عصر اإلذاعة والتمفزيوف وذلؾ بالتخصص 
 . بالمضموف والتميز في الشكؿ وطريقة شد االنتباه

 
صحيح أف الصحافة عجزت عف منافسة اإلذاعة والتمفزيوف في مجاؿ تقديـ وعرض األحداث بسرعة، - 3

لدرجة أنو يمكف لإلذاعة والتمفزيوف أف تبث األحداث لحظة وقوعيا، وىو ما ال تستطيع الصحافة إنجازه، 
ولحؿ ىذه األزمة أخذت الصحؼ تركز اىتماميا عمى تفسير األحداث، وشرحيا، وتقديـ أبعادىا 

 . والصحافة أكثر قدرة مف اإلذاعة والتمفزيوف في ذلؾ. ودالالتيا

 
إف وجود الصوت والصورة في اإلذاعة والتمفزيوف تجعؿ المشاىد أو المستمع يشعر بأف الموضوع - 4

قارئ ال يشعر بأف الموضوع موجو لو شخصيًا، اؿموجو لو شخصيًا، وتبعده عف الخياؿ والتفكير، لكف 
ولكنو في نفس الوقت جزء مف العممية أو مشترؾ فييا، ليذا فالصحيفة تترؾ لمقارئ المجاؿ واسعًا لفكر 

 . وخياؿ القارئ، وتحفزه عمى أف يساىـ ويفكر بنسبة تفوؽ عف المشاىد والمستمع

 
لكنيا تعطي القارئ  (الجيد في القراءة، واالستيعاب، والفيـ)الصحافة تحتاج إلى جيد في التعامؿ - 5

الفرصة لالستيعاب والفيـ والتأثير بشكؿ أكبر مما تقدمو اإلذاعة والتمفزيوف السيما وأف جميورىا ال 
 . يتحكماف في ظروؼ التعرض

 
 :[5]كوسيمة اتصال (جريدة ومجمة)خصائص الصحافة 

 - تفتقد الصحيفة إلى الحركة وكمية المؤثرات الموجودة في اإلذاعة والتمفزيوف واالنترنت وتعوض ذلؾ 6
بالعناويف، وطريقة عرض الموضوع، والمغة المستخدمة، باإلضافة إلى الصور والرسـو والجداوؿ وتصميـ 

الصفحات. 
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الجرائد والمجالت يشتركاف في العديد مف السمات المتماثمة، ومع وجود عدد مف االختالفات بينيما كما 
ذكرنا سابقًا، لكنيا ليست فوارؽ كبيرة حيث الحظنا أف أغمبيا بدأ أو تقارب في نقاط االختالؼ في 

العصر الحالي في ظؿ التطور التكنولوجي والتقني القائـ، ومنافسة وسائؿ اإلعالـ الجماىيري، واالثناف 
رغـ الفوارؽ يمتقياف حوؿ ىدفي اإلعالـ والتثقيؼ، باإلضافة إلى اشتراكيما في البحث عف طرؽ مختمفة 
لممحافظة عمى جزء مف الجميور في عصر اإلذاعة والتمفزيوف وذلؾ بالتخصص بالمضموف والتميز في 

 .الشكؿ وطريقة شد االنتباه

 

 

 

  

 الخالصة
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 :تمارين

 :اختر اإلجابة الخاطئة

: مفيوـ الصحافة يشمؿ كاًل مف الجرائد والمجالت ألنيما تتميزاف بػ

عنواف واحد     .1
رقـ متسمسؿ     .2
انتظاـ مواعيد الصدور      .3
غالؼ يجمع صفحاتيما  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
    

:     اختر اإلجابة الصحيحة
: جميور المجمة. أوالً 

أضيؽ مف جميور الجريدة     .1
قارئ ذات طابع عاـ      .2
يشتري المجمة ميما بمغ سعرىا      .3
أكثر ميال لمتخصص  .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
     
: الجريدة تستيدؼ بالمقاـ األوؿ. ثانياً 

اإلخبار     .1
التثقيؼ     .2
التسمية والترفيو       .3
 االقناع .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
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: يحتؿ المقاؿ الصحفي في الجريدة. ثالثاً 

المرتبة األولى      .1
المرتبة الثانية      .2
المرتبة الثالثة  .3

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
    
: تركز المجمة عمى عنصر. رابعاً 

كيؼ     .1
ماذا      .2
مف      .3
 2 و1 .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
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 الثامنةمراجع الوحدة 

 

. القاىرة (دار العربي لمنشر والتوزيع)شعباف خميفة، الدوريات في المكتبات ومراكز المعمومات - 

.   1984بطرس صميب، إدارة الصحؼ، الييئة المصرية لمكتاب، القاىرة - 

.   1986ياسر الفيد، فاروؽ أبو زيد، مدخؿ إلى عمـ الصحافة، عالـ الكتب القاىرة، - 

.   1992فاروؽ أبو زيد، فف الخبر الصحفي، عالـ الكتب، القاىرة، - 

.  2008، 3دمشؽ، ط.أديب خضور، مدخؿ إلى الصحافة نظرية وممارسة، المكتبة اإلعالمية- 

.   1993جيياف رشتي، األسس العممية لنظريات االتصاؿ، دار النيضة العربية، القاىرة، - 

. 1986أشرؼ صالح، تصميـ المطبوعات اإلعالمية، الجزء األوؿ، الطباعي العربي، القاىرة - 
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 سعةالتاالتعليمية الوحدة 

 أنواع الجرائد

 
 

 :األهداف التعليمية

 :بعد دراسة الفصل التاسع يتوقع أن يكون الطالب قادرًا عمى

: تصنيف الجرائد وفق المعايير التالية .1

 دورية الصدور   .
 المحتوى   .
 االتجاه السياسي    .
 حجم التوزيع والسياسة التحريرية .

    

: التعّرف عمى أنواع الجرائد .2

 الجرائد اليومية واألسبوعية    .
 الجرائد الصباحية والمسائية   .
 الجرائد الجماىيرية وجرائد النخبة    .
 الجرائد القومية والجرائد المحمية    .
 الجرائد العامة والجرائد المتخصصة    .
 الجرائد المستقمة والجرائد اليومية .
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 :العناصر
 :معايير تصنيف الجرائد .1

 .دورية الصدور -
 .(المضمون)المحتوى  -
 .معيار االتجاه السياسي لمجريدة -
 .معيار حجم التوزيع والسياسة التحريرية -
 

 :أنواع الجرائد .2

 .الجرائد اليومية والجرائد األسبوعية -
 .الجرائد الصباحية والجرائد المسائية -
 .الجرائد الجماىيرية، وجرائد النخبة -
 .الجرائد القومية والجرائد المحمية -
 .الجرائد العامة والجرائد المتخصصة -
 .الجرائد المستقمة والجرائد الحزبية -
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أنواع الجرائد 
 

ىو الكونت  (القرطاس المكتوب)إذا رجعنا إلى تاريخ الصحافة نجد أن أول من استعمل لفظ صحيفة أي 
ليطمقو عمى جورنال حديقة  (جورنال) اسم 1885رشيد الدحداح، وقبل ذلك اختار خميل الخوري عام 

 . فارس الشدياقأحمد األخبار، أما كممة جريدة فأول من استعمميا 
الجرائد عنوان الحضارة ودليل المدنية، فإذا رسخت قدم جماعة ): قال جرجي زيدان منشئ مجمة اليالل- 

الجرائد نفير السالم وصوت األمة : )، ويقول تولستوي(في المدينة، كثرت جرائدىم وتعددت مواضيعيا
وسيف الحق القاطع، ومجيرة المظمومين، وشكيمة الظالم، فيي تيز عروش القياصرة وتدك معالم 

فالجريدة ذات نفوذ واسع عمى الجميور، وتمعب دورًا في تكييف الرأي العام، وصياغة . (الظالمين
 . [1]اتجاىات الناس وانتماءاتيم وبمورة أفكارىم وآرائيم

:  ويمكن تصنيف الجرائد وفق مجموعة من المعايير منيا
 
 : دورية الصدور- 1

والجرائد اليومية . وفق ىذا التصنيف يوجد جرائد يومية، جرائد أسبوعية، جرائد شيرية أو نصف شيرية
تختمف عن األسبوعية أو النصف شيرية أو الشيرية في بنياتيا االقتصادية والتقنية، وأنماط تحريرىا، 

ن لم يعد ممكنًا التفريق بين طبيعة الجرائد اليومية واألسبوعية بنفس الدقة كما في . وأشكال مطالعتيا وا 
 إذ أنيا تقدمان لقرائيا خدمات متشابية، كما أن عدد الجرائد النصف شيرية أو شيرية قل، أما السابق،

فما زال جميورىا واسعًا ويمكن أن  (مثال صحافة األحد في الواليات المتحدة وبريطانيا)الجرائد األسبوعية 
.  نميز ضمن الجرائد اليومية ووفق ىذا المعيار بين الجرائد الصباحية والجرائد المسائية

 
 : (المضمون)المحتوى - 2

...  ويمكن أن نميز ضمن ىذا المعيار جرائد سياسية، جرائد اقتصادية، جرائد رياضية، جرائد لممرأة
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ونميز ضمن ىذا المعيار الجرائد المستقمة التي ال تعبر عن أيديولوجية معينة، والجرائد الغير مستقمة وىي 
 (مؤيدة أو معارضة)التي تعبر عن أيديولوجيات معينة مثل جرائد األحزاب، أو تيارات فكرية معينة 

.  لمحكم، تجاىد لمدفاع عن وجية نظرىا وأفكارىا
 
 : معيار حجم التوزيع والسياسة التحريرية- 4

والجرائد الشعبية توزيعيا . ، وجرائد النخبة(شعبية)وتقسم الجرائد ضمن ىذا المعيار إلى جرائد جماىيرية 
عال تركز عمى موضوعات اإلثارة من جرائم وتسمية وعنف، أما جرائد النخبة فتتحرى الدقة والموضوعية 

وىذا التصنيف ينعكس عمى السياسة التحريرية واألداء، فاإلخراج واأللوان في الشعبية . وتميل لالتزان
.  صاخبة، أما الجرائد النخبوية فتركز عمى المضمون وخدمة نوع خاص من القراء

 
:  وضمن المعايير السابقة سنقف عند مجموعة أنواع من الجرائد

 
:  الجرائد اليومية والجرائد األسبوعية- أ
 

إن االختالفات بين ىذين النوعين من الصحافة كثيرة لدرجة أن عالقاتيا ىي في حقيقتيا عالقات تنافس، 
وتختمف الجرائد اليومية عن األسبوعية في بنياتيا االقتصادية والتقنية . [2]لدرجة تفوق منافسة التمفزيون

وأنماط تحريرىا وأشكال مطالعتيا، ومع ىذا، فإن تحمياًل مفصاًل لميام كل من الجريدة اليومية 
واألسبوعية، والتطور الحالي لمفاىيميا، يدل عمى أنو لم يعد ممكنًا التفريق بين طبيعتيما بنفس الدقة، إذ 

 . ا خدمات متشابيةمأنيما يقدمان لقرائو
قميل من كل شيء كل )، والجريدة األسبوعية (قميل من كل شيء كل يوم)فصيغة الجريدة اليومية ىي 

نما تسيم فييا([3]أسبوع  . ، وىاتان الصيغتان ىما في الواقع متماثمتان ال تمم إحداىما األخرى وا 
ففي الجرائد اليومية يتوجب تقديم الخبز طازجًا إلى القراء، أو بفصول متتابعة من يوم آلخر، ال يتطمب 

منيما أي مجيود فكري، ذلك أن األخبار ىي من الوقائع اليومية لمفرد أو الجماعات الصغيرة، وليس خبرًا 
 . ةيجري في عالم القضايا السياسية أو االجتماعية المجرد

ن كان في الواقع يوميًا، إال  أما عمى مستوى أحداث الساعة اليامة القومية منيا والدولية، فإن الحادث وا 
، وقد يكون تقديمو يومًا فيوم أقل ضرورة ألن الجميور أكثر [4]أنو لم يعد أساسيًا إال في حالة األزمات

 
 : معيار االتجاه السياسي للجريدة- 3
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ما يكون بحاجة لمشرح والتفسير، وىو ما يعطي األىمية لمجرائد األسبوعية التي تقوم أساسًا بتحميل 
األحداث وتفسيرىا، ويساعدىا في ذلك الوقت الذي يتيحو اإلصدار األسبوعي، لمتأمل وتجميع األحداث 

ن كانت وفي ظل منافسة التمفزيون الذي تولى عرض الوقائع اليومية بصورة آنية، أدى . والربط بينيا وا 
إلى تراجع أىمية الجرائد اليومية في سرد الوقائع، لذلك اتجيت إلى الشرح والتفسير، وبذلك اقتربت من 

الجرائد األسبوعية، باستثناء الزوايا اليومية المخصصة لممعمومات العامة كحالة الطقس، وتنبؤات الخط، 
التي ظمت تمتاز بيا الجرائد اليومية، في حين أنو لم يعد في مضمار ... األسواق المالية، ذاكرة اليوم

اليوميات كالقصص المسمسمة المكتوبة أو المرسومة، وصفحة المسارح، البرامج المتنوعة، الصفحات 
 . النسائية حيث أصبح ليا ما يقابميا في األسبوعيات المتخصصة

ومن أىم أشكال الجرائد األسبوعية جرائد األحد التي تصدر في أوروبا والواليات المتحدة األمريكية وتمقى 
التي تصدرىا  (المالحق)رواجًا فييا عمى حساب الجرائد اليومية، باإلضافة إلى األعداد األسبوعية 
... الصحف العربية ومنيا صحيفة األىرام المصرية، صحيفة تشرين السورية

 
:  الجرائد الصباحية والجرائد المسائية- ب
 

تصدر الجرائد اليومية في الصباح خاصة، فصورة القارئ وىو يطالع صحيفتو أثناء تناولو اإلفطار أو 
أما السمة الغالبة لمجرائد المسائية أنيا صحف المدن الكبرى أو . ذىابو لمعمل مألوفة في جميع البمدان

األخبار )و (أخبار المتابعة)مالحق لمجرائد الصباحية، حيث أكثر األخبار التي تنشرىا تنتمي إلى 
، أي أنيا تستكمل وتتابع األخبار التي سبق نشرىا في الجرائد الصباحية، رغم أن الجرائد (المستكممة

المسائية يمكن أن تنفرد وبالعديد من األخبار الجديدة التي لم تتمكن الجرائد الصباحية من الحصول 
 ...عمييا، مثل نتائج المباريات الرياضية، وآخر أخبار البورصة

ومع ىذا فإن الجرائد الصباحية ىي األكثر انتشارًا من المسائية في أوروبا، وغالبية دول العالم الثالث في 
آسيا وأفريقيا، في حين أن الصحف المسائية تنتشر في الواليات المتحدة األمريكية حيث ينتيي يوم العمل 

 .باكراً 
تقريبًا من إصدارات اليوميات الباريسية، % 40ففي فرنسا يوجد خمس صحف مسائية في باريس تغطي 

وفي بريطانيا فإن الصحف اإلقميمية ىي . في حين أن المقاطعات األخرى ال تعرف الجرائد المسائية فييا
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 (الصين مثالً )جرائد مسائية وىي واسعة االنتشار، كما أنشئت الجرائد المسائية في الديمقراطيات الشعبية 
 [5]. وىي ذات ليجة ومضمون أقل عقائدية من اليوميات الصباحية األخرى

 
:  الجرائد الجماهيرية، وجرائد النخبة- ج
 

الجرائد الجماىيرية ىي الجرائد ذات التوزيع المرتفع، وىي رخيصة الثمن، وكثيرًا ما تيتم باألخبار 
والموضوعات التي تثير اىتمام القارئ العادي، مثل الجرائم والجنس والرياضة ونجوم المجتمع وشخصياتو 

وىي تعتمد األسموب السيل . البارزة، والفضائح السياسية واالقتصادية، واألحداث الطريفة والغريبة المسمية
في الكتابة، واألسموب الجذاب في اإلخراج الفني، وذلك من خالل التركيز عمى المانشيتات والعناوين 

، وخاصة في الواليات المتحدة (التابمويد)الممفتة والمثيرة، وأكثرىا يميل إلى الصدور في الحجم النصفي 
.  األمريكية وأوربا الغربية

 
أما جرائد النخبة فتوزيعيا أقل، ولكن مستوى مادتيا أعمق، وىي تيتم بتحميل األخبار وتفسيرىا بنفس 

وجرائد النخبة غالبًا ما تكون مرتفعة الثمن وتميل إلى االتزان . الدرجة التي تيتم بنشر األخبار وتفاصيميا
خراجيا الفني، وتيتم بنشر األحداث الدولية واالقتصادية والسياسية، أكثر من اىتماميا  في عرض المادة وا 
بأخبار الجريمة والجنس والرياضة، وال تنشر الفضائح إال في أضيق نطاق، وغالبًا ما تصدر في الحجم 

.  [6](االستاندر)الكبير المعروف بـ 
 

وىناك أنواع من الصحف الجماىيرية تقف في الوسط بين الشعبية والنخبوية، فتأخذ من الجرائد الشعبية 
.  الجاذبية وتحقيق رغبة القارئ، ومن الجادة موضوعاتيا اليادفة
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الجرائد القومية ىي الجرائد التي تسعى إلى 
تنويع المضمون، وتيتم بالقضايا القومية 

والدولية، وىي تريد الوصول إلى جميع القراء 
صحيفة : مثال)في الدولة التي تصدر فييا 

، أما الجرائد المحمية فيي التي (تشرين السورية
تبحث عن إرضاء الحاجة إلى معرفة أخبار 
إقميم أو محافظة بعينيا ألنيا أساسًا موجية 

إلى قراء ىذا اإلقميم أو المحافظة التي تصدر 
 الصحيفة، وتبحث في مشاكل حياة قرائيا افيو

فقط، وال تيتم كثيرًا باألخبار القومية أو 
الدولية، باستثناء األخبار التي ليا انعكاس 

ومن أمثمتيا )عمى المجتمع وتيم جميوره 
واختيار . (جريدة العروبة، جريدة الجماىير

 األخبار في الجرائد  
المحمية يعطي الجريدة الجاذبية والقوة، ألنيا تنفرد بيذه األخبار وال تتعرض لمنافسة الجرائد القومية وحتى 

 .اإلذاعة والتمفزيون
 

:  الجرائد العامة والجرائد المتخصصة- ه
 

الجرائد العامة وىي الجرائد التي تتنوع مادتيا، واىتماماتيا، لتشمل جميع أوجو النشاط اإلنساني في 
المجتمع التي تصدر فيو، حيث تركز عمى نشاط األخبار العامة، ومن أمثمتيا الجرائد المحمية األسبوعية 
التي تيتم بمشاكل الحياة اليومية، وعرض األحداث التي تعني جميور اإلقميم أو الحي الذي تصدر فيو 

 . تمك الجريدة، كذلك صحف األحد المنتشرة في كل من بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية
أما الجرائد المتخصصة فيي الجرائد التي تعنى بفئة اجتماعية معينة، وتنشر األخبار التي تيم تمك الفئة 

الجرائد النسائية التي تعنى : فقط، أو بالمجال الذي تتخصص فيو، واألمثمة عمى ذلك كثيرة مثل
باىتمامات المرأة إلشباع حاجاتيا ورغباتيا، الجرائد الرياضية التي تقدم مادة متخصصة لجميور عام 

:  الجرائد القومية والجرائد المحلية- د
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وتركز عمى األلعاب األكثر شعبية في المجتمع الذي تصدر فيو تمك الجريدة فتشغل الحيز األكبر من 
... اىتماماتيا، وىناك الجرائد االقتصادية، وأسبوعيات اإلذاعة والتمفزيون

 
:  الجرائد المستقلة والجرائد الحزبية- و
 

نما ىي  الجرائد المستقمة ىي الجرائد التي ال تعبر عن اتجاه سياسي معين، أو مذىب إيديولوجي، وا 
ويغمب عمى طابع الجرائد . منفتحة عمى كافة اآلراء واالتجاىات والمذاىب السياسية والفكرية واالجتماعية
المندنية، وعمى  (التايمز)المستقمة طابع الخبر، ومن النماذج البارزة لذلك في الصحافة العالمية جريدة 

 . السورية (الوطن)المستوى المحمي ىناك جريدة 
أما الجرائد الحزبية فيي تعبر عن فكر سياسي معين، أو اتجاه، أو مذىب إيديولوجي خاص، وتتحدد 

ويغمب عمى الجرائد . وظيفة الجريدة الحزبية في اإلعالم عن فكر الحزب والدفاع عن مواقفو وسياساتو
الروسية وىي جريدة عقائدية  (البرافدا)الحزبية طابع صحافة الرأي، ومن أشير الجرائد الحزبية جريدة 

 (الشعب)شديدة االتجاه تنشر الخطب الرسمية اليامة وتفسح مجااًل ضيقًا ألخبار العالم الخارجي، وجريدة 
.  الناطقة باسم حزب البعث العربي االشتراكي (البعث)الصينية، وعمى المستوى المحمي جريدة 

 
 

 

 

 

 

 الخالصة

يومية، )وأخيرًا البد من التذكير بأن تصنيف الجرائد يتم وفق مجموعة من المعايير منيا دورية الصدور 
، ... ( جرائد سياسية، جرائد اقتصادية، جرائد رياضية، جرائد لممرأة)، المحتوى (.....أسبوعية، شيرية 

، حجم (الجرائد المستقمة، وجرائد األحزاب، أو تيارات فكرية معينة مؤيدة أو معارضة)االتجاه السياسي 
 .(، وجرائد النخبة(شعبية)جرائد جماىيرية )التوزيع والسياسة التحريرية 
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 :تمارين

:     اختر اإلجابة الصحيحة 
 :أول من أطمق عمى جريدتو اسم جريدة. أوالً 

أحمد فارس الشدياق     .1
خميل الخوري     .2
نجيب الحداد      .3
الكونت رشيد الدحداح  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
     
: تتميز جرائد النخبة. ثانياً 

توزيعيا عال     .1
تستخدم األلوان الصاخبة     .2
تميل لالتزان     .3
تركز عمى موضوعات اإلثارة  .4

 3اإلجابة الصحيحة رقم 
     

:     اختر اإلجابة الخاطئة
: وفق معيار االتجاه السياسي لمجريدة نميز من الجرائد. أوالً 

جرائد األحزاب     .1
جرائد مؤيدة لمحكم     .2
جرائد معارضة لمحكم      .3
جرائد يومية  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
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: من أمثمة الجرائد الحزبية. ثانياً 

تشرين     .1
البرافدا     .2
نيويورك تايمز     .3
التايمز  .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
    
: الجرائد المحمية. ثالثاً 

تيتم كثيرًا باألخبار القومية أو الدولية     .1
تبحث في مشاكل حياة قرائيا فقط     .2
تسعى إلى تنويع المضمون     .3
تريد الوصول إلى جميع القراء في الدولة  .4

 2اإلجابة الصحيحة رقم 
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 ةالعاشرالتعميمية الوحدة 

 أنواع المجالت
 

 :األهداف التعميمية
 

 :بعد دراسة الفصل العاشر يتوقع أن يكون الطمب قادرًا عمى

. تعريف المجمة وبدايات صدورىا .1
   

: تصنيف المجالت إلى .2
   

 مجالت منوعة .
   

 مجالت متخصصة .
   

. تصنيف المجالت العامة .3
    

. تصنيف المجالت المتخصصة .4
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 :العناصر
 

 :وتتضمن (العامة)المجالت المنوعة  .1

 .مجالت أسبوعية عامة- 
 .مجالت شيرية منوعة- 
. مجالت منوعة أكاديمية- 
 

 :المجالت المتخصصة وتتضمن .2

 .المجالت السياسية- 
 .المجالت األدبية- 
 .المجالت التربوية- 
 .المجالت العممية- 
 .المجالت االقتصادية- 
 .المجالت الفنية- 
 .المجالت النسائية- 
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أنواع المجالت 
 

في بريطانيا،  (تاريخ أعمال المتعممين)، حيث صدرت مجمة 1699يرجع تاريخ إنشاء أول مجمة إلى عام 
 1704عام  (Daniel Defoeدانييل ديفو )وتعد أولى البدايات المبكرة لممجمة في بريطانيا، ثم أصدر 

ذي ) أما أول دورية بريطانية تصف نفسيا بالمجمة ىي . (the reviewذي ريفيو )دورية أسماىا 
.  1731عام  (the Genteleman magazineجنتممان ماجازين 

 
، 1741عام  (ذي أمريكان ريفيو)دورية أسماىا  (أندور براد فورد)وفي الواليات المتحدة األمريكية أصدر 

وىي  (the general magazineذي جنرال ماجازين )وبعدىا بثالثة أيام أصدر بنيامين فرانكمين مجمة 
.  أول مجمة أمريكية تستخدم كممة مجمة

 
ذا رجعنا إلى تاريخ نشأة المجالت عربيًا نجد أن الشيخ إبراىيم اليازجي ىو أول من استعمل كممة مجمة  وا 

.  [7] في بيروت1884عام  (الطبيب)عندما أصدر مجمة 
 

ويعود تاريخ إنشاء المجمة إلى ما بعد صدور الجريدة بسنوات عديدة، ألن إصدار المجمة أصعب من 
إصدار الجريدة، فالمحرر يحتاج إلى جيد ووقت في الكتابة بعمق، باإلضافة إلى أن المجمة تحتاج إلى 

حيث ظيرت الحاجة لظيور مطبوع جديد يجمع بين دسامة الكتاب . فنون طباعية أكثر تطورًا من الجريدة
وخفة الجريدة، يقرأه العامة والخاصة، فيحصمون عمى متعة ذىنية وثقافية ومعرفية في وقت واحد، 

ويطمعون عمى خمفيات ما وراء األخبار التي يقرؤونيا في الجريدة اليومية، ومن ىنا نشأت الحاجة إلى 
المجمة التي تغطي الموضوعات بعمق أكثر من الجريدة، ولكن بخفة وتنوع ورشاقة أكثر من الكتاب، ولما 

كانت عممية تحرير ىذه الموضوعات العميقة تحتاج وقتًا أطول لتغطيتيا، وكتابتيا بأسموب رشيق، 
يختمف عن األسموب الخبري البسيط المباشر، فكان من الطبيعي أن تطول الفترة الزمنية التي تفصل بين 

، والقارئ ال يزعجو ذلك ألنو ينتظر أن يحصل عمى (أسبوع، أسبوعان، شير أو أكثر)كل عدد وآخر 
 . متعتو بعد طول االنتظار
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كذلك فإن طول الفترة التي يقضييا المحررون بحثًا عن موضوع ميم لمقراء، تعطي فرصة لمخرجي 
.  المجمة البحث عن شكل جديد رشيق وجذاب، وتصميم صفحاتيا بتأن وبراعة

 
فإن القارئ يحب – باستثناء المجالت اإلخبارية - وألن المجمة تقوم عمى مادة صحفية غير إخبارية 

حاطة الصفحات بغالف  االحتفاظ بيا واسترجاعيا في أي وقت، وكان ذلك وراء استخدام الورق الفاخر، وا 
ولنفس السبب ظيرت الحاجة إلى أن يكون قطع المجمة صغيرًا ليتمكن القارئ . سميك يحفظيا من التمف

 . من االحتفاظ بأعداد كثيرة بسيولة ومرونة
 

تتنوع المجالت بين المجالت المنوعة التي تأخذ من فروع المعرفة والثقافة، والمجالت االختصاصية التي 
يتمحور مضمونيا حول حقل واحد من حقول المعرفة، والبد من القول أن كال النوعين مكمالن لبعضيما 

.  البعض
 

وغيرىم ىم ... فمممجالت المنوعة كما لالختصاصية دورىا وقراؤىا، فاألطباء والمحامون واالقتصاديون
أمس الحاجة إلى المجالت االختصاصية في مجال تخصصيم تساىم في تعميق معرفتيم، ومسايرة ركب 

.  التقدم والتطور في ميادينيم المختمفة
 

یفضل اقتناء المجمة المنوعة التي تمبي سائر اىتماماتو أدبية أم عممية أم ثقافية أم أما القارئ العادي 
، ولكن ىذه ليست قاعدة ثابتة فالمثقف المتخصص أيضًا ال يستطيع االستغناء عن المجمة ...طبية

لمامًا بجميع جوانب المعرفة .  الجامعة استكمااًل لثقافتو وا 
 

ومن جية أخرى فإن القارئ العادي كثيرًا ما يقبل عمى المجالت االختصاصية األدبية والسياسية والطبية، 
.  ألنيا تيم جميع الناس رغم اختالف ثقافاتيم

وىناك نوع من المجالت المنوعة ال تيم القارئ العادي عمى الرغم من تنوعيا، بسبب اتجاىيا المنيجي 
األكاديمي، ومستواىا الرفيع، وتناوليا لدراسات فكرية متعمقة وأكاديمية فمثل ىذه المجالت ال تمقى صدى 

 . والنتيجة أن لكال النوعين من المجالت دوره وأىميتو. إال عند الصفوة من المفكرين والباحثين
.  المجالت المنوعة، المجالت االختصاصية: وتقسم المجالت إلى نوعين
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:  (العامة)المجالت المنوعة : أووًال 
 

: تقسم المجالت العامة إلى ثالثة أنواع
 
:  مجالت أسبوعية عامة- أ
 

نما شأنيا شأن الجريدة  تتميز بتنوع مادتيا وتعدد اىتماماتيا، وىي ال تخاطب نوعًا معينًا من القراء، وا 
من أشير ىذه . اليومية تتجو إلى جميع القراء وتحاول أن تشبع رغباتيم المختمفة واىتماماتيم المتعددة

الحوادث المبنانية، أكتوبر )، ومن أشير المجالت العربية (التايم والنيوزويك األمريكيتين)المجالت 
وضمن ىذا النوع من المجالت يوجد المجالت األسبوعية المصورة وفي ىذا النوع من . (المصرية

المجالت تمعب الصور الدور األول وتحتل المرتبة األولى في األىمية، بينما تحتل المادة المرتبة الثانية 
 . [8]القاىريتين (مجمة آخر ساعة)و (مجمة المصور)في األىمية مثال عمى ذلك 

:  وفيما يمي نعرض ألىم المجالت األسبوعية العامة العربية
 

 : مجمة الديار المبنانية- 
، تيتم بنشر الموضوعات السياسية المرتبطة بأحداث 1972تصدر عن مؤسسة الديار الصحفية منذ عام 

الساعة، وتزود القارئ بأحدث التطورات السياسية في المجال الداخمي المبناني والعربي والدولي، كما تعنى 
بنشر سائر أنواع المعارف من عمم وفن وأدب واجتماع، فيي أشبو ما تكون بالمجمة الجامعة المنوعة 

 .(في ديارنا، بال رقابة)التي يغمب عمييا الطابع السياسي، ومن زوايا الثابتة 
 : الحوادث المبنانية- 

، مجمة راقية المادة غزيرة المحتوى، معتدلة 1911مجمة أسبوعية منوعة أسسيا لطف اهلل خالط عام 
استراحة المحارب، حوادث لبنانية، حوادث : الميجة، تتناول سائر أشكال المعرفة من زواياىا الثابتة

.   تصدر وتوزع في لندن1978وقد أصبحت ىذه المجمة بدءًا من أواخر عام . عربية، حوادث عالمية
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، ظل فكري أباظة رئيسًا لتحريرىا منذ ذلك اليوم وحتى وفاتو، 1924تصدر عن دار اليالل منذ عام 
وىي أول مجمة مصرية تصدر بصور ممونة، وقد فتحت الباب لدخول المجالت األسبوعية مرحمة جديدة 
في تاريخ تطورىا الصحفي، وىي تنشر إلى جانب المقاالت السياسية مواد منوعة، وتعنى عناية كبيرة 

 . بنشر الصور
 : مجمة أكتوبر المصرية- 

 بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، تيتم بالمواد السياسية 1977تصدر عن مؤسسة أكتوبر في القاىرة 
.  والمنوعة والريبورتاجات الطريفة

 
:  مجالت شهرية منوعة- ب
 

وىي مجالت تتفق مع المجالت العامة في أنيا تخاطب أنواعًا مختمفة من القراء ميما اختمف مستواىم 
ن كانت أقرب إلى القارئ متوسط الثقافة، والمثقف ثقافة عالية، ألن ما يميزىا عن  الثقافي والعممي، وا 

 . المجالت األسبوعية العامة ىو العمق الذي تكتب بو موضوعاتيا
 : من أشير المجالت الشيرية العامة

 : مجمة العربي الكويتية- 
 عن دائرة المطبوعات والنشر في وزارة 1959وىي من أكثر المجالت العربية انتشارًا، صدرت عام 

أىم ما يميز مادتيا الجدة والجودة، وتخاطب القارئ العربي من المحيط إلى الخميج، . اإلعالم الكويتية
تيتم بنشر . تختار كتابيا بعناية، ومقياس النشر عندىا األمانة، وصدق الكممة، والمادة الجيدة

الموضوعات الطريفة من شتى ألوان المعرفة وبعرض الكتب األجنبية، كما تعنى باالستطالعات الميدانية 
من أىم زواياىا . المشوقة والمصورة، وتكثر من نشر المقاالت ذات الطابع التاريخي العربي واإلسالمي

 . (...حديث الشير، كتاب الشير، طبيب األسرة)
 : الفيصل السعودية- 

 عن دار الفيصل الثقافية، وىي موجية لمقارئ العربي، تعنى بجميع أوجو المعرفة، 1977صدرت عام 
 .مع التركيز عمى الجوانب اإلسالمية والثقافية والمغوية

 : مجمة المصور المصرية- 
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في شير، الذي يرصد أخبار الثقافة في الوطن العربي والعالم  (الحركة الثقافية)يتصدر المجمة باب 
وتكمف فيو  (دائرة المعارف)يزودىا بو مراسموىا في األقطار العربية واألجنبية المختمفة، ويختتميا باب 

 . المجمة أحيانًا كاتبًا أجنبيًا بموضوع معين، ثم تكمف كاتبًا عربيًا بترجمتو
، وتيتم بنشر (رحمة في كتاب)كما تعنى المجمة بعرض وتقديم كتاب أجنبي حديث ضمن زاوية 

القصص، وترد عمى كتابتيا وتعمميم بمصير أعماليم التي يرسمونيا بكل دقة وانتظام، وىذا ما أكسبيا 
 . ثقة عدد من الكتاب العرب

 : مجمة الهالل المصرية- 
، تيتم بنشر 1892وىي من أقدم المجالت العربية الشيرية المنوعة، أسسيا جرجي زيدان سنة 

كما أنيا تكثر من . الموضوعات المنوعة، لكنيا تركز عمى األعمال األدبية، وبخاصة القصص القصيرة
.  نشر الطوائف والمواد التاريخية واالجتماعية، وتبتعد عن المواد السياسية

 
:  مجالت منوعة أكاديمية- ج
 

إال أنيا تعالج ... ىذه المجالت تعنى بنشر سائر أنواع المعارف من عمم وأدب وفن وقانون وتاريخ
الموضوعات بمستوى رفيع أكاديمي، فيي موجية لمقارئ المثقف ثقافة عالية حيث تتابع نشر أحداث 

 . األبحاث والدراسات التي وصل إلييا التطور في كل تخصص
 : من أشير المجالت المنوعة األكاديمية

 : عالم الفكر الكويتية- 
مجمة فصمية تصدر عن وزارة اإلعالم في الكويت، تنشر موضوعات عممية وفنية وأدبية، وفكرية وثقافية 

، وتحتوي في كل عدد من أعدادىا عمى ممف خاص دائم في موضوع ىام، وىذا ما ..واجتماعية وتربوية
 . يجعميا ذات قيمة مرجعية ىامة لمباحثين

كما تيتم بعرض كتب أجنبية حديثة، فتكون بمثابة نافذة عمى الثقافات األجنبية، باإلضافة إلى باب يتم 
 . فيو عرض عدة كتب في موضوع واحد

.  ومجمة عالم الفكر غزيرة الصفحات وكثيفة الحجم، واسعة االنتشار بين صفوف المفكرين والباحثين
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 : مجمة المعرفة السورية- 
تصدرىا وزارة الثقافة في دمشق، وىي مجمة شيرية يغمب عمييا الطابع األكاديمي، تنشر رسائل ثقافية من 

وقد ازداد حجم المجمة بدءًا من . بمدان عربية وأجنبية، وتركز عمى نشر المواد األدبية والثقافية والمنوعة
.   صفحة240 حتى وصل إلى 1979عام 

 
:  المجالت المتخصصة:  انياًال 

 
ىذا النوع من المجالت يخاطب جميورًا محددًا، وبالتالي فيي تميل إلى الموضوعات المتخصصة في 
مجاالت معينة كالسياسة واالقتصاد واالجتماع واألدب والمسرح والسينما والمرأة والطفل وغير ذلك من 

 . التخصصات
تتميز مادة ىذه المجالت بالتعمق والتخصص، وتتناول موضوعات خارج دائرة التخصص ولكن بنسب 

 . قميمة جدًا شرط أن تكون ضمن دائرة اىتمام جميورىا
:  ويمكن أن نميز ضمن المجالت المتخصصة

 
:  المجالت السياسية- أ
 

وىذه المجالت تحظى برواج كبير بسبب رغبة القارئ العربي في متابعة التطورات السياسية، ومعرفة ما 
يستجد عمى الساحة العربية والدولية، ولمظروف التي يمر بيا المجتمع العربي تجعل لمسياسة أولوية 

 : والمجالت السياسية تزود القراء بشكمين من أشكال المعرفة السياسية. خاصة في سمم اىتمامو
 . الثقافة السياسية القومية المنيجية المتصمة باألسس والمبادئ السياسية العامة-  أ

 .المعرفة السياسية اإلخبارية المرتبطة بالحوادث المستجدة والتطورات الجارية-  ب
ومن المجالت السياسية ما تقدم موضوعات وأبحاث سياسية بحتة، ومنيا ما تقرن المقاالت السياسية 

، ومن أشير المجالت السياسية العربية المنيجية الراقية مجمة ...بمواد منوعة أدبية واجتماعية وتربوية
، وىي تعنى باألبحاث 1964السياسة الدولية المصرية، تصدر فصيمة عن مؤسسة األىرام منذ عام 
كما يوجد مجالت سياسية . السياسية األكاديمية، وال تتعرض لمموضوعات الثقافية العامة إال لماماً 

 . (الرأي المبنانية)، ومجالت شيرية سياسية (مثل مجمة آخر ساعة)أسبوعية 
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:  المجالت األدبية- ب
 

تيتم ىذه المجالت بالموضوعات األدبية 
والثقافية والفكرية التي يحررىا الكتاب 

المشيورون والناشئون عمى السواء، وتعني 
بشكل خاص بنشر المقاالت األدبية ولكنيا ال 

قصص، ). تغفل المادة الثقافية العامة
وأغمب المجالت . (...مسرحيات، أشعار

ومن أشير المجالت . األدبية شيرية أو فصمية
، (شيرية)األدبية العربية مجمة األقالم العراقية 

، ومجمة (سورية– شيرية )ومجمة الثقافة 
.  (كويتية– شيرية )البيان 

 
 
:  المجالت التربوية- ج

أكثر المجالت التربوية العربية تصدرىا وزارات 
التربية، ونقابات المعممين، معظميا تنشر 

موضوعات منوعة ثقافية وأدبية وعممية إلى جانب 
الدراسات التربوية، وبعضيا يقتصر عمى نشر 

المقاالت التربوية االختصاصية وبذلك ترتدي طابعًا 
وبشكل عام إن المجالت التربوية . منيجيًا جافاً 

بشتى أنواعيا غالبًا ما تيم المعممين والمختصين 
التربويين والنفسيين، وىي ال تجد صدى مماثاًل 

 . لدى عامة القراء والمثقفين
المعمم العربي : من المجالت العربية التربوية

– شيرية )، صوت المعممين (سورية– شيرية )
(.  شيرية– كويتية )، الرائد (سورية
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:  المجالت العممية- د
 

وىي المجالت الموجية لمقارئ ذات الثقافة العالية، حيث تتابع أحدث األبحاث والدراسات في مجال 
مجمة جامعة دمشق، وىي مجمة عممية محكمة : تخصص المجمة، من المجالت المتخصصة العممية

، حيث (مجمة جامعة دمشق لمعموم اإلنسانية والطبية) حيث بدأت بإصدار واحد 1958تصدر منذ عام 
صدر فييا ستة أعداد اىتمت بنشر أحدث الدراسات والبحوث المحكمة في مجال العموم الطبية والعموم 
اإلنسانية، ثم بعد ذلك أخذت تصدر بإصدارين األول خاص بالعموم اإلنسانية واآلخر بالعموم األساسية 

.  والتطبيقية
 

 تصدر 2000 أصبحت تصدر ست مجالت شممت مختمف الكميات، وابتداًء من عام 1996ومنذ عام 
مجمة جامعة دمشق لآلداب والعموم اإلنسانية، لمعموم التربوية والنفسية، لمعموم )المجمة سبع إصدارات ىي 

 . (الصحية، لمعموم اليندسية، لمعموم األساسية، لمعموم الزراعية، لمعموم االقتصادية والقانونية
توزع ىذه المجمة بإصداراتيا المتعددة إلى الوزارات ذات الصمة والكميات، باإلضافة إلى المديريات ضمن 

ولكل مجمة رقم دولي، تنشر بحوث . جامعة دمشق والجامعات السورية، كما توزع عمى الجامعات العربية
.  عمى مستوى الوطن العربي وبثالث لغات
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:  المجالت اوقتصادية- ه
 

تقوم المجالت االقتصادية بأنواعيا بدور ىام في 
تزويد العاممين في حقول الزراعة والصناعة 
والتجارة، بشكل خاص، بالثقافة االقتصادية 

والثقافة االقتصادية متوافرة في المجالت . الالزمة
االقتصادية والكتب والمجالت والصحف العامة 

:  وىي عمى نوعين
 
ثقافة اقتصادية عامة تعالج القضايا الزراعية - آ

والصناعية والتجارية بخطوطيا العريضة، 
ويستطيع معظم المثقفين والقراء العاديين اإلفادة 

.  منيا
 
ثقافة اقتصادية متخصصة تيم فقط رجال - ب

الصناعة والميندسين والتجار والعاممين في 
المصارف والمختصين االقتصاديين بصورة 

.  عامة
 

 

وفي العالم العربي عدد كبير من المجالت االقتصادية التي تزودنا بيذين النوعين من الثقافة االقتصادية، 
.  وكثير منيا يصدر عن الغرف التجارية والزراعية والصناعية

 
:  المجالت الفنية- و
 

خاصة في العالم )وتعتبر المجالت الفنية من أقدم الصحف المتخصصة، إذا كانت الصحافة في بدايتيا 
نشاطًا أدبيًا فنيًا، وكان شعار معظم الصحف والمجالت ىو األدب والفن، إال أنو مع تطور  (العربي

الصحافة تبمور مفيوم األدب، ونشأت دوريات ومجالت متخصصة في فنون األدب من شعر ونقد 
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وقصة، وعمى جانب آخر تبمور مفيوم الفن مع تطور الحركة السينمائية والمسرحية وظيور التمفزيون، 
 . ونشأت مجالت متخصصة في فنون السينما والمسرح واإلذاعة والتمفزيون والموسيقى والفنون التشكيمية

 : ويتسع مفيوم الصحافة الفنية ليشمل
المجالت الفنية العامة التي تيتم بكل ألوان الفنون من موسيقى وسينما ومسرح وفنون جميمة، ومن - آ

 . مجمة الكواكب، مجمة دنيا الفن، مجمة النجوم: أمثمتيا
مجالت فنية متخصصة بمون واحد من ألوان الفنون، كالمجالت المسرحية ومن أمثمتيا -  ت

عالم )، مجمة (النقد السينمائي)مجمة : ، والمجالت السينمائية مثال(الناقد)، مجمة (المسرح)مجمة 
التي تصدرىا وزارة ( الحياة الموسيقية)، والمجالت الموسيقية ومن األمثمة عمييا مجمة (السينما

(.  ARTS)الثقافة في سورية، والمجالت التشكيمية والمثال عمييا مجمة 
 

:  المجالت النسائية- ز
 

وىي المجالت المتخصصة في الشؤون 
النسائية، سواء كانت أسبوعية أو شيرية أو 

وتتراوح اىتماماتيا بين شؤون المرأة . فصمية
العاممة، وربة البيت، وشؤون الموضة واألزياء 

واألناقة وشؤون التجميل وشؤون المطبخ 
واألثاث والديكور، وعالقة المرأة بالرجل، ومنيا 

ما يتناول قضية المرأة من الناحية السياسية 
 . والنقابية

المرأة )ومن المجالت النسائية العربية، مجمة 
نصف شيرية، مجمة – سورية  (العربية

زىرة )المبنانية أسبوعية، مجمة  (الحسناء)
( حواء)أسبوعية إماراتية، مجمة  (الخميج

  . المصرية
وباإلضافة إلى ىذه األنواع السابقة من المجالت المتخصصة ىناك مجالت التسمية، ومجالت اإلعالن، 
والمجالت السياحية، والمجالت التي تصدرىا المؤسسات والنقابات والييئات، ثم ىناك مجالت األطفال 
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ومجالت الشباب ومجالت المراىقين والمجالت المدرسية والمجالت القانونية والمجالت العسكرية، 
  والمجالت االجتماعية، والمجالت الجغرافية والمجالت التاريخية والمجالت الدينية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخالصة

إصدار المجمة أصعب من إصدار الجريدة، ألن المحرر يحتاج إلى جيد ووقت في الكتابة بعمق، كما أن 
حيث ظيرت الحاجة لظيور مطبوع جديد يجمع . المجمة تحتاج إلى فنون طباعية أكثر تطورًا من الجريدة

بين دسامة الكتاب وخفة الجريدة، يقرأه العامة والخاصة، فيحصمون عمى متعة ذىنية وثقافية ومعرفية في 
وقت واحد، ويطمعون عمى خمفيات ما وراء األخبار التي يقرؤونيا في الجريدة اليومية، فالمجمة تغطي 

. الموضوعات بعمق أكثر من الجريدة، ولكن بخفة وتنوع ورشاقة أكثر من الكتاب
     

. كما أن المجمة تمتاز بالشكل الجديد والرشيق والجذاب، وتصميم صفحاتيا يتم بتأن وبراعة
    

وتتنوع المجالت بين المجالت المنوعة التي تأخذ من فروع المعرفة والثقافة، والمجالت االختصاصية 
 .التي يتمحور مضمونيا حول حقل واحد من حقول المعرفة
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 :تمارين

: اختر اإلجابة الخاطئة 
     
 :تتميز المجالت األسبوعية العامة. أوالً 

بتنوع مادتيا    .1
تعدد اىتماماتيا    .2
تتجو إلى جميع القراء      .3
تعالج الموضوعات بمستوى رفيع أكاديمي  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
     
: المجالت المتخصصة. ثانياً 

تخاطب جميورًا محددًا     .1
تميل إلى الموضوعات المتخصصة في مجاالت معينة      .2
تتميز مادة ىذه المجالت بالتعمق والتخصص    .3
ال تتناول موضوعات خارج دائرة التخصص  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
     
: تيتم المجالت الفنية مؤخرًا بـــــ. ثالثاً 

األدب والشعر    .1
الحركة المسرحية    .2
السينما     .3
التمفزيون  .4

 1اإلجابة الصحيحة رقم 
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: من أشير المجالت األسبوعية المنوعة. رابعاً 

التايم     .1
النيوزويك    .2
أكتوبر    .3
العربي  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
     

: اختر اإلجابة الصحيحة
    
: مجمة المعرفة السورية ىي. أوالً 

مجمة سياسية    .1
مجمة اقتصادية    .2
مجمة فنية    .3
مجمة أكاديمية منوعة  .4

 4اإلجابة الصحيحة رقم 
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