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  "ل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمونق" 
  

  .٩سورة الزمر، اية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  
  
  
  

  إهـــــــداء
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

 اتي هللا رب العاملني وبذلك امرتقل ان صالتي ونسكي وحمياي ومم "
  *  " وانا اول املسلمني

  
  

  .إىل أمي وأبي اللذان أوجداني على هذه األرض* 
  
  معة أنارت دربي للوصول أىل نهاية ولكل ش* 
  

  .الطريق
  
  .إىل كل من علمني حرفا* 
  
  .زوجي الرحيم إىل * 
  
  .إىل ابني فلذة كبدي حممد* 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٣، ١٦٢سورة االنعام، اية *  
  



  
  
  

  شكر وتقدير
  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على اشرف 
ف املرسلني حممد املرسلني والصالة والسالم على اشر

  ..الصادق االمني، اما بعد
  

ال يسعني اال ان اقدم شكري وتقديري لكل من ساهم في اخراج هذا 
  :البحث بهذه الصورة، واخص بالذكر

  
االستاذ محسن االفرنجي الذي قدم كل عون لتقديم هذا البحث بهذه _ 

  .الصورة
  

امين وافي كل اساتذة قسم الصحافة واالعالم على راسهم الدكتور _ 
  .رئيس القسم

  
واخيرا كل من ساعدني من العاملين في االذاعات والذين قدموا لي _ 

 .المعلومة المفيدة لهذا البحث



 ١

  المقدمـــــــــــــة
  

تمثل األخبار جانبا مهما في عالم اإلعالم خاصة في عالمنا المعاصر وتبقى السبيل الفاعل في متابعة                
) الخبـر (ويمثل  .األحداث وتطوراتها في خضم هذا الكم الهائل من وسائل االتصال بمختلف أشكالها           

صحافة أو اإلذاعة أو قنـوات التلفـزة        عنصرا أساسيا في تلك العملية اإلعالمية، سواء في مجال ال         
  .وشبكات البث الفضائي وااللكتروني

إن صناعة األخبار وأساليب إعدادها وإخراجها قد شهد تطورا كبيرا في سنوات العقد األخيـر مـن                 
القرن الماضي، وقد امتد هذا التطور ليشمل لغة الخبر وطريقة صياغته وتحريره وقوالبه والـشكل               

لذلك فقد أولى الباحثون وما زالوا يولون هذا الموضوع أهميـة خاصـة             . المتلقيالذي يصل به إلى     
انسجاما مع تلك التطورات التي يشهده الخبر اإلذاعي في نظرتنا إليه كعلم وفن وصـناعة، بعـد أن                  

. )١(ظهرت االذعة كوسيلة اتصال جماهيرية في بداية العشرينات وأصبحت وسيلة إخباريـة عامـة         
 اإلذاعة يتضح لنا أنها شكلت تحديا هائال للصحافة كوسيلة إخباريـة منـذ بـدايات                ومن واقع تاريخ  

الراديو كوسيلة اتصال جماهيرية وحتى بعد ظهور التلفزيون وما شكله من منافسة قوية لإلذاعة، فان               
الراديو كان ولم يزل له مكانته الجماهيرية الراسخة كوسيلة إخبارية، حيث يمكـن االسـتماع إلـى                 

وكان اكتشاف الراديو بمثابة قارب النجاة لألميـين         ).٢(بار عبر الراديو في أي وقت وأي مكان       األخ
ولمـا  .الذين ال يعرفون القراءة فبدأ االهتمام بالخبر في اإلذاعات وتطويره ليلبي رغبات الجمهـور             

لزلل واللحـن   ، فإنها تقوم على اتقاء الخطأ في الحديث وا        ...كانت لغة اإلذاعة أقرب إلى لغة الحديث      
  .)٣(، فيجب على محرر األخبار إذا أن يتمثل مبادئ التحرير اإلذاعي وقواعده...والخطأ

وبالنسبة لإلذاعة في فلسطين فقد تميزت عن غيرها من أقطار الوطن العربي في ميدان اإلذاعة حيث                
تي انتشرت ، كان آخرها ظهور اإلذاعات المحلية الخاصة وال)٤(مرت بعدة مراحل في طور تطورها

 بعد  اوبدأ تطوره  في بدايتها التسلية والترفيه،      األولوكان هدفها   . ٢٠٠٢بصورة كبيرة جدا في عام      
، سـواء   اإلخباريـة قديم البرامج المنوعة على رأسها البرامج        من خالل ت   األولذلك ليكون االهتمام    

ومع ذلـك   . الخ..يالت   تحوي على تعليقات وتحل    إخبارية برامج   نو،  إخباريةكانت من خالل نشرات     
 أوخبر اإلذاعي بعض المشاكل من أهمها ضعف الكادر العامل سواء كان مـن المحـررين                يواجه ال 

  .اإلخباري اإلذاعي، وذلك بسبب نقص عنصر التخصص عند العاملين في المجال أنفسهمالمذيعين 
 مستجدات الخبر في    ومن هنا يأتي هذا البحث مساهمة جادة لولوج هذا المعترك بأطر علمية تواكب            

اإلذاعة كيفية تحريره وماهيته وما مدى توافر عناصر الخبر فيه ومدى اإلجابة على األسئلة الـستة                
 وجاء هذا البحث تحت عنوان تحرير الخبر اإلذاعي في اإلذاعـات            .التي تعد العمود األساسي للخبر    

  ."دراسة تحليلية لبعض اإلذاعات"ة ينيالمحلية الفلسط
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣، ص)١٩٩٦دار الكتاب الحديث،:القاهرة(، ١برآات عبد العزيز، الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ط.إبراهيم معوض و د): ١(
  .٨نفس المرجع السابق، ص):٢(
  .٢٧٤، ص)١٩٨٧رية العامة للكتاب،  الهيئة المص:القاهرة(عبد العزيز شرف، فن التحرير اإلعالمي، بدون طبعة، ): ٣(
  .٢٣، ص)٢٠٠١مكتبة القادسية، : سخان يون( الفلسطيني تجاربه وتحدياته، بدون طبعة، اإلعالم شنب، أبوحسن ): ٤(



 ٢

  
  سابقةالدراسات أهم ال: أوال

  
 )١(مصادر األخبار الخارجية في الصحافة الفلسطينية_ ١

صادر األخبار الخارجية في الصحافة الفلـسطينية ومـدى         تهدف الدراسة إلى التعرف على م     
اهتمام هذه الصحف بمصادرها الذاتية والكشف عن مواقع نشرها والمنـاطق القادمـة منهـا               

  .وعالقتها بفلسطين وأنواعها والعالقة بينها وبين المصادر اإلعالمية
دمت الدراسة أداة واستخ .واستخدمت الدراسة منهجين هما المنهج المسحي والمنهج المقارن
  تحليل المضمون لتحليل األخبار المنشورة في صحف الدراسة من

فئة المضمون التي تحتوي علـى فئـة        : خالل استمارة تحليل المضمون، وتتضمن عدة فئات      
 وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية.مصدر المعلومة، وفئة الموضوع، وفئة المعلومة

هي أكثر الصحف اهتماما باألخبار الخارجية، تليهـا        كشفت الدراسة إن جريدة الحياة       -١
النهار وكذلك من حيث إبرازها لألخبار الخارجية على صفحاتها          القدس وأخيرا جريدة  

 .األولى
بخصوص الصفحة األخيرة فقد جاءت جريدة النهار في المقدمة تليها القدس وأخيـرا              -٢

 .الحياة الجديدة
ت الداخلية تحتل المرتبة األولى على مستوى       األخبار الخارجية المنشورة على الصفحا     -٣

 .صحف الدراسة نظرا لتخصيصها عدة صفحات لهذا النوع من األخبار
_  وكاالت اإلنباء العالمية   –إن صحف الدراسة تعتمد على مصادرها العامة الخارجية          -٤

والصحف األجنبية وقسم االسـتماع ووكالـة   _ والخدمات اإلخبارية الخارجية الخاصة  
حين ال تتجاوز اعتماده على مصادرها الذاتيـة         في% ٨٢,٧بنسبة  _  الفلسطينية اإلنباء

 .وهي نسبة ضعيفة نظرا لندرة مراسليها الدائمين% ٥الخاصة بنسبة 
األخبار الخارجية التي   _ضعف اهتمام صحف الدراسة باالهتمامات المحلية الخارجية         -٥

من مجموع األخبـار    % ١٤,٥حيث جاءت بالمركز الثاني بنسبة      _ لها صلة بفلسطين  
    .الخارجية في صحف الدراسة

مـن  % ٥٠,٨تميل صحف الدراسة إلى الشعبية حيث خصصت لألخبـار الخفيفـة             -٦
مجموع األخبار الخارجية في الصحف الثالث علما إنها تصدر من مجتمع أحوج مـا              

 .يكون إلى األخبار الجادة التي يمكن إن يسهم في تحرير األرض
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 منشورة ، دراسة"ينة من الصحف اليوميةدراسة تحليلية لع"جواد الدلو، مصادر األخبار الخارجية في الصحافة الفلسطينية ): ٢(
   ).١٩٩٧قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة، : غزة(



 ٣

  )١(تطبيق في الصحافة الفلسطينيةالخبر الصحفي بين النظرية وال_ ٢

وهدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام الصحافة المحلية لألسئلة الـستة وعناصـر              
مدى اإلجابة على األسـئلة الـستة ونوعيـة         : الخبر الصحفي من خالل عدة تساؤالت أهمها      

ى ما يمثله السؤال    األخبار التي تم اإلجابة عليها ومدى ترتيب هذه األسئلة حسب األهمية ومد           
كجزء من الخبر الصحفي ومدى عالقة موقع الخبر على الصحيفة واإلجابـة علـى األسـئلة                

  .الستة
  .واستخدمت الباحثة منهجين في دراستها هما المنهج المسحي والمنهج المقارن

واعتمدت الباحثة في دراستها على أداة تحليل المضمون من خالل استمارة تحليل المـضمون              
فئة المصدر، فئة التساؤالت، فئة العناصر، فئة مكان حدوث         :  تشمل على عدة فئات هي     والتي

  .الخبر، فئة الموضوع
  :وتوصلت الباحثة إلى عدة نتائج أهمها

إن وكاالت اإلنباء تحظى بأعلى نسبة في استقاء األخبار في صحف الدراسـة حيـث                -١
  %.٢٦,٢لغت نسبتها وتأتي المصادر المحلية في المرتبة الثانية وب% ٤٢بلغت 

بالنسبة إلى اإلجابة على األسئلة الستة فاإلجابة على سؤال ماذا بلغت أعلى نسبة حيث               -٢
 %.٠,٤١أما سؤال كيف فأخذت اقل نسبة حيث بلغت % ٣١,٣٩وصلت إلى 

بالنسبة للعناصر المتوفرة في الخبر فقد كان عنصر التوقيت أكثر العناصر المتـوفرة              -٣
 %١٧,١٦يليها الشهرة بنسبة% ٢٢,٤٤ته في الخبر حيث بلغت نسب

افتقدت صحف الدراسة إلى عنصري التشويق والمنافسة وكانت ادني نسبة تساوت فيه             -٤
 %.٠,٢كل من الطرافة والغرابة حيث بلغت 

  
  )٢( مصادر األخبار في الصحف الحزبية_ ٣

حجـم  تهدف الدراسة إلى التعرف على مصادر األخبار في الصحف الحزبية والتعرف علـى              
األخبار المجهولة في صحف الدراسة وذلك من خالل عدة تساؤالت تنحصر في ماهية الخبـر               
الصحفي ووظائفه والمعايير التي تحكم اختياره كما يعتمد على معرفة نسبة اعتماد الـصحف              

   .على األخبار الداخلية والمحلية وعالقة فلسطين باألخبار الخارجية المنشورة
  ن البحوث الوصفية التي تستهدف تقدير عدد مرات تكرار حدوث وتدخل هذه الدراسة ضم

  الخبر ومدى ارتباطها بظاهرة أو مجموعة من الظواهر ، واستخدمت أسلوب تحليل المضمون 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دراسة تحليلية مقارنة لعينة من الصحف العربية "ي الصحافة الفلسطينية فاطمة انشاصي، الخبر الصحفي بين النظرية والتطبيق ف):١(
  ).١٩٩٨قسم الصحافة واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة، : غزة(أمين وافي، دراسة غير منشورة . د: ، إشراف"الفلسطينية

، بحث مقدم استكماال "ية الفلسطينيةدراسة تحليلية للصحف الحزب"، فاطمة سعيد حسن، مصادر األخبار في الصحف الحزبية): ٢(
قسم الصحافة :غزة( محسن اإلفرنجي، دراسة غير منشورة. لمتطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في الصحافة، إشراف؛ أ

  ).١٩٩٩واإلعالم بالجامعة اإلسالمية بغزة، 



 ٤

  .ضمن منهج الدراسات المسحية

  :نتائج الدراسة

  :كشفت الدراسة عن نتائج أهمها
فت الدراسة إن الصحف تعتمد على المصادر الذاتية بنسبة كبيرة وهـي ظـاهرة              كش -١

وجاء االعتماد على المصادر    % ٣٤,٤ايجابية حيث احتلت فيها المرتبة األولى بنسبة        
، أما بالنسبة للمصادر المجهولة فقد احتلت مرتبة متقدمـة جـدا            %١٩,٧العامة بنسبة   

  %.٣٣,٥حيث وصلت نسبتها إلى 
بينما االعتماد  % ٧١,٤راسة إن االعتماد على المراسل المحلي جاء بنسبة         أوضحت الد  -٢

 %.٤,٩، والمراسل الخارجي كانت بنسبة %٢٣,٧على المندوب كانت بنسبة 
من مجمـوع   % ٩٨,٧كشفت الدراسة إن اعتماد الصحف على الوكاالت جاءت بنسبة           -٣

ل من التلفزيون   ، ولم يحظ ك   %١,٣المصادر العامة، بينما حصلت الصحف على نسبة        
 .أو الراديو بأي نسبة تذكر

اعتمدت صحف الدراسة على الوكاالت المحلية والوكاالت اإلقليمية برجة اكبـر مـن         -٤
 حيث بلغت نسبة اعتماد كل من صحيفة االستقالل والرسالة بنـسبة            األجنبيةالوكاالت  

كـاالت  على الوكاالت اإلقليمية بينما اعتمدت صحيفة الكرامة على هـذه الو          % ١٠٠
 %.٩٥,٢بنسبة 

 .ضعف اهتمام صحف الدراسة باألخبار الخارجية التي لها صلة بفلسطين -٥
   

  الفرق بين الدراسة والدراسات السابقة

مصادر  بالنسبة للفرق بين  الدراسة والدراسة األولى نجد أن الدراسة األولى تحدثت عن_ 
ك استخدمت عينة مختلفة، الخبر بشكل منفصل دون التطرق إلى فئات الخبر األخرى وكذل

حيث استخدمت عينات من الصحف وهي صحيفة القدس والنهار واأليام بينما عينة دراسة 
  .البحث عينة من اإلذاعات وهي إذاعتي األقصى والقدس

بالنسبة للدراسة الثانية نجدها تطرقت للخبر الصحفي بينما تناولت هذه الدراسة الخبر _ 
 بينما عينة اإلذاعات عينة الدراسة، فعينة دراسة البحث من اإلذاعي، وكذلك االختالف في
  .الدراسة الثانية من الصحف

الدراسة الثالثة تختلف عن الدراسة موضع البحث في اقتصار الدراسة الثالثة على التعرف _ 
  . المجهولةاألخبار وحجم األخبارعلى مصادر 

 المستخدمة، واألداةث والمناهج  بنوع البحاألربعة اتفاق الدراسات إلى اإلشارةيجب _ 
  .وتختلف في الوسيلة والفترة التي تخضع لها الدراسة



 ٥

  

  مشكلة الدراسة: ثانيا
 والقدس المحليتين بقواعد    األقصى إذاعتي في التعرف على مدى التزام       تنحصر مشكلة الدراسة  

 األسـئلة لـى    ع إجابته العناصر الالزمة له، ومدى      ألهمومدى استيفائه    اإلذاعيتحرير الخبر   
  .األخبارالستة، والمصادر التي من خاللها يمكن الحصول على تلك 

  
  أهداف الدراسة وتساؤالتها: ثالثا

تهدف الدراسة إلى معرفة المعايير التي يجب أخذها في االعتبار عند صياغة الخبـر ومـدى                
ك كيفيـة  استخدام عناصر الخبر في األخبار اإلذاعية ومدى تنوع األساليب والعناصـر، كـذل   

اإلجابة على األسئلة الستة وترتيب هذه األسئلة ، وكيفية استقاء الخبر ومعرفة مـدى ارتبـاط                
تـساؤالت  ال وتم بلورة عدد مـن    . الخبر بالواقع الفلسطيني ومدى االهتمام باألخبار الخارجية      

  : عليهالإلجابة
   الدراسة؟تإذاعا في اإلذاعية األخبارما الموضوعات والقضايا التي تناولتها _ ١
   خارجي؟أم، خبر محلي أسئلته على اإلجابةما هي نوعية الخبر الذي سيتم _ ٢
   وفقا لما يقدمه للقارئ؟األخبارما هي نوعية _ ٣
   المتضمنة للوقائع؟األخبارما هي نوعية _ ٤
   الدراسة؟إذاعات في اإلذاعية األخبارما هي المقدمات المستخدمة في تقديم _ ٥
  ؟اإلذاعيام عناصر الخبر ما مدى استخد_ ٦
   الستة؟األسئلة على اإلجابةما مدى _ ٨
  ؟األهمية الستة من حيث األسئلةما هو ترتيب _ ٩
   الصياغة اللغوية عند تحرير الخبر؟بأسسما مدى االلتزام _ ١٠
  ؟اإلذاعية األخبار الدراسة في صياغة إذاعاتما القوالب الفنية المستخدمة في _ ١١
  ؟األخرى باألحزاب المتعلقة األخبار الدراسة نحو إذاعاتات ما هي اتجاه_ ١٢
 في اإلذاعية األخبار الخارجية التي تساهم في فعالية أوما هي المؤثرات الداخلية _ ١٣

   الدراسة؟إذاعات
  

  نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها: رابعا
  : نوع الدراسة-

بوصـف الظـاهرة وجمـع      ينتمي هذا البحث إلى البحوث الوصفية، وهي بحـوث تتعلـق            
المعلومات، وقد  يعبر عنها رقميا أو وصفيا، فالبحث الوصفي الرقمي يعبـر عـن الظـاهرة              



 ٦

ويسعى الباحث مـن     )١.(وحجمها، والبحث الوصفي هو البحث الذي يتالءم والظواهر اإلنسانية        
ها سـواء   خالل هذا النوع إلى التعرف إلى األوصاف الدقيقة للظاهرة التي يقوم الباحث بدراست            

  .من حيث ماهيتها وطبيعتها ووضعها الحال والعالقات بينها والعوامل المختلفة المؤثرة فيه
  : منهج الدراسة-

  -:يعتمد البحث على منهجين
وهو أسلوب في البحث يتم من خالل جمع معلومات وبيانات عن ظاهرة ما             / المنهج المسحي  -أ

تعرف على الظاهرة التي ندرسـها وتحديـد        أو حدث ما أو شيء ما أو واقع ما وذلك بقصد ال           
الوضع الحالي لها والتعرف على جوانب القوة والضعف فيه من اجل معرفة مدى صـالحية               

  )٢.(هذا الوضع أو مدى الحاجة إلحداث تغييرات جزئية أو أساسية فيه
وهو منهج يعتمد على تجميع البيانات والحقائق الجارية من موقف معـين            /المنهج المقارن -ب

وهي ال تهتم بصفات األفراد كـأفراد       .. وذلك مع عدد كبير نسبيا من الحاالت في وقت معين         
ولكنها تهتم باإلحصاءات العامة التي تنتج عندما تستخلص البيانات من عـدد مـن الحـاالت                

  )٣.(الفردية
  :أدوات الدراسة -

  :يعتمد البحث على أداتين هما
أداة للبحث العلمي يمكن أن يستخدمه الباحثون في        وهو أسلوب أو    : أداة تحليل المضمون  :  -١

مجاالت علمية متعددة وعلى األخص في علم اإلعالم لوصف المحتوى الظاهر والمـضمون              
الصريح للمادة اإلعالمية المراد تحليلها من حيث الشكل والمضمون، تلبية لالحتياجات البحثية            

  ).٤.(المصاغة في تساؤالت البحث
 هي تفاعل لفظي في موقف مواجهة بين شخصين أو أكثر بهدف الحـصول              :أداة المقابلة : -٢

   )٥.(على بيانات معلومات حول ظاهرة أو مشكلة بحثية محددة
  : نوع المقابلة-

 مسبقا، واستخدمت لجمع معلومات األسئلة إعدادواستخدمت المقابلة المقننة التي تتم من خالله 
  . المحليةاإلذاعاتحول بعض 

  :تحليل المضمونفئات : خامسا

  هي مجموعة من التصنيفات أو الفصائل التي يقوم الباحث بإعدادها طبقا لنوعية المضمون
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ص) ١٩٩٨ دار الفكر والنشر،: عمان(تحسين الطاونة، منهجية البحث العلمي، الطبعة األولى . مهدي زويلف، د): ١(
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، :عمان(، البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه، الطبعة السادسة وآخرون ذوقان عبيدات،): ٢(

  .٢٣٧ص) ١٩٩٨
  .١٩٥مهدي زويلف، مرجع سابق، ص): ٣(
  .٢٢٧ص) ١٩٩٧طنية، المكتبة الو: بنغازي(احمد بدر، أصول البحث العلمي ومناهجه، الطبعة الثالثة ): ٤(
  .٧٣مهدي زويلف، مرجع سابق، ص): ٥(



 ٧

  )١(. التحليل واستخراج النتائجإمكانيةممكنة من الموضوعية والشمول بما يتيح 
  ):ماذا قيل(فئة المضمون   _١

 ونقصد به التساؤل األساسي الخاص بنوع الموضوع القائم عليـه الدراسـة           : فئة الموضوع  -أ
  :الموضوعات هي-وهذه ا

وهي الموضوعات التي تهتم بالسلطة ونظام الحكـم والمـشاكل والقـضايا علـى              : اسي سي _
  .الصعيدين المحلي والدولي والتي تمس مصالح الدولة

وهي الموضوعات التي تهتم بالقضايا االجتماعية والمساعدات وكذلك كـل مـا            :  اجتماعي _
  .يتعلق بالمناسبات واالحتفاالت

الطابع االقتصادي والتي تهـتم بالـصناعة والزراعـة         وهي الموضوعات ذات    :  اقتصادي _
  . المالوأخباروالتجارة، 

وهي الموضوعات التي تهتم بقضايا المسلمين وشئون دينهم وكل ما يتعلق بالشريعة            : ديني _
  . وغيرهااإلسالمية

 المتعلقة بالظروف الصحية والطبية وكذلك المتعلقة بالبيئة وما         األموروهي  ): صحي(بيئي  _ 
  .صل بهايت

 المـدارس والجامعـات،     أخبار التعليمية مثل    باألموروهي الموضوعات التي تهتم     : تعليمي_ 
  . الدراسية، وكذلك المحاضرات التي تلقى في الجامعات وكل ما له عالقة في التعليمواألنشطة

  . ومعاناتهم وقضاياهم وكل ما يتعلق بهماألسرىوهي تتناول موضوع : األسرىملف _ 
 المحادثات  أو رللمعب فتح   أو إغالقيتناول المعابر من شتى الموضوعات سواء من        : برالمعا_ 

  .والمشاورات بشأنه وكل ما يتعلق به
  .وهي الموضوعات ذات االهتمامات المختلفة: أخرى_ 
ويتم السعي من خاللها التعرف على منشأ المعلومة المتـضمنة فـي            : فئة منشأ المعلومة   -ب

في الكشف عن التوزيع الجغرافي لالهتمامات والكشف عن إجابـات علـى        المادة، كما تساعد    
، وقد  تساؤالت بشان اتجاه المعلومة، أي مدى أهمية كل عنصر من العناصر بالنسبة للمضمون            

  :إلىوينقسم 
  . المحليةاألخبار الحاصلة  في فلسطين أي األحداثوهي : فلسطيني_ 
  .ائيلإسر التي تقع في األحداثوهب : إسرائيلي_ 
  . العربيةاألقطار التي تحصل في األحداثوهي : عربي_ 
  . الدوليةواألقاليم األجنبية التي تحدث في البالد األحداثوهي : دولي_ 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٨ص) ١٩٨٣ الكتب، عالم: القاهرة (األولىسمير محمد حسين، تحليل المضمون، الطبعة ): ١(



 ٨

وهو معرفة الخبر من حيث ما يقدمه مـن         : فئة نوعية الخبر من حيث ما يقدمه من وقائع         -د
  :نوعينهي و، وأحداثوقائع 

  . من موضوع ولكن تدور حول فكرة واحدةأكثر التي تحوي على األخباروهي : مركبة_ 
  . ذات الموضوع الواحد والفكرة الواحدةاألخباروهي : بسيطة_ 
عينـة   أخبارلمعرفة نوع المقدمة المستخدمة في      وهي الفئة المستخدمة    :  فئة نوع المقدمة   -ـه

  :وهيالدراسة، 
  . وهي المقدمة التي تقدم خالصة مكثفة للخبر كله:)المكثفة (مقدمة تلخيصية_ 
  . وهي المقدمة التي ترسم صورة وصفية للحدث:وصفيةمقدمة _ 
 ومـا يتعلـق بالمـشكالت       اإلنسانيتي تركز على العنصر      وهي المقدمة ال   :إنسانيةمقدمة  _ 

  .االجتماعية، وكذلك ما يتعلق بالمعاناة
  . من خالل استخدام كلمات مجازية ال تعني حرفيا المعنى المقصود:مقدمة مجازية_ 
 جديـدة تثيـر    مفاجـآت  وهي التي تكشف عن      ):مقدمة القنبلة (مقدمة المفاجآت والمفارقات    _ 

  .الجمهور وتدهشهم
 أو وهي التي تقدم الجوانب الطريفة والجديدة حول قضية معينـة،            :مقدمة الغرابة والطرافة  _ 

   .حول قضية معينة تثير االستغراب
  : لعناصر الخبر، وهياألخبار وهي التي تعنى بمعرفة مدى استخدام :فئة عناصر الخبر-ز

   . وقت ممكنأسرع في أو وتعني تقديم الخبر فور وقوعه :الحالية_ 
  .األهمية ذوي واألشخاص وهي التي تتعلق بالمشاهير :الشهرة_ 
  . النادرةواألشياء للمألوف معايير وهي اشتمال الخبر على شيء غريب :الغرابة_ 
  . متابعة الخبر والتلهف لمعرفة بقيتهإلى يحوي الخبر على تفاصيل تدعو أن وهو :التشويق_ 
  . وتحوي على نوع من الدهشة الجديدة والطريفةاألخبار وهي :الطرافة_ 
 أحـداث  الجديدة والمشوقة والتي تجذب االنتبـاه مثـل          باألحداث وهي التي تعنى     :اإلثارة_ 

  .الجريمة والفضائح والعنف
  . من خالل العاطفةاإلنساني وهي التي تتعلق بالعنصر :اإلنسانيالعنصر _ 
ي تحدث في نفس محيط إذاعتـي       وتعني القرب المكاني، أي األحداث الت     : المحلية أو المكان  _ 

  .الدراسة
  . االنتخاباتأخبارالتي تبرز التفوق واالنتصار وذلك مثل  وهي :المنافسة_ 
 المستمرة ذات تفاصيل جديدة ويكون قد نشر في الـسابق           األحداث وهي   :التواصل الزمني _ 

  . جديدةأخبار أووتم تكملته في نشرات 
  .األولىلقي بالدرجة  التي تهم المتاألحداث وهي :األهمية_ 



 ٩

  .من خالل الدقة في األرقام والدقة في اختيار المصادر: الدقة_ 
  . يتوقع حدوثهاأحداث التي تحوي األخبار وهي : االحتمالأوالتوقع _ 
 اكبر، وكذلك في وقت     أهمية التي تحدث في مناسبة معينة فيعطيها        األحداث وهي   :التوقيت_ 

  .معين
لكبيرة التي تهم الناس وبصرف النظر عن مكان حدوثها، مثـل            ا األحداث وهي   :الضخامة_ 

  .األقصىدخول المسجد 
 االتصاالت الهاتفيـة مـع المـسئولين وتنـوع          وإجراء ويكون من خالل التقارير      :اإلقناع_ 

  .األحداثالمصادر المستخدمة في نقل 
كان علـى   وهي األحداث التي تتصل بالنزاعات والصراعات والمنازعات، سواء         : الصراع_ 

  .الصعيد المحلي أو الصعيد الدولي
 علـى  اإلجابة وهي معرفة مدى تكامل الخبر من خالل         : على التساؤالت الستة   اإلجابةفئة  _ ح

  : الستة وهياألسئلة
   الحدثأشخاص بمعرفة نختص وهي الجزئية الني :من_ 
  .ما هو الحدث وهي الجزئية التي تختص بمعرفة :ماذا_ 
  . وقوع الحدث معرفة الزمن:متى_ 
  . معرفة المكان الذي وقع فيه الحدث:أين_ 
  . معرفة كيفية وقوع الحدث:كيف_ 
  . الحدثالوقوع أدت التي األسباب معرفة :لماذا_ 
 الـصياغة   أسـس وهي الفئة التي توضح مدى الحرص على        :  الصياغة اللغوية  أسسفئة  _ ط

  :اللغوية من
  . البسيطة الواضحة غير المعقدةلفاظاأل ويقصد بها استخدام :البساطة والوضوح_ 
  . من خالل مراعاة قواعد النحو والصرف:مراعاة قواعد اللغة العربية_ 
  .اإلذاعية األخبار من خالل االلتزام بقواعد صياغة :مراعاة الصياغة الجيدة_ 
 الدراسـة،   إذاعـات  في   اإلخبارية قصر النشرات    أو من خالل طول     :مراعاة عامل الوقت  _ 

  .األخبارراعاة عامل الوقت في وكذلك م
 إضافة صاحبه دون التحريف سواء      إلى من خالل انساب االقتباس      : االقتباس أصولمراعاة  _ 
  .إزالة أو
 مدى مراعاة كتابة المـصطلحات واالختـصارات بالطريقـة          :المصطلحات واالختصارات _ 

  .الصحيحة، ومدى االهتمام ببيان االختصارات الغريبة



 ١٠

 وتسلـسله بالـشكل الـصحيح، دون        األخبـار  من خالل معرفة تناسق      :قيالتسلسل المنط _ 
  .واألماكن والشخصيات األحداث حسب األخبار بوجود خلل في التسلسل، وترتيب اإلحساس

وهي الفئة التي توضح مدى التأييد أو الـرفض أو الحيـاد فـي مـضمون                : فئة االتجاه  -ي
  :إما وهي لبية للموضوع،موضوع الدراسة، من حيث الجوانب االيجابية والس

 والتمـسك  الوحـدة    إلى االيجابية في القضايا التي تتعلق بمقاومة االحتالل والدعوة          :ايجابي_ 
  .بالحقوق الوطنية والدولية

، وكذلك في اللقاءات    األحزاب السلبية في المواضيع التي تتعلق بالشئون الداخلية لهذه          :سلبي_ 
  .الجارية مع قوات االحتالل

، وفـي النزاعـات     األخـرى  األحزابفي المواضيع المتعلقة بتصريحات احد قادة        :محايد_ 
  .األحزابالداخلية لهذه 

  ):كيف قيل(فئة الشكل : ثانيا
وهي التي تتناول المادة اإلعالمية من حيث المساحة أو الوقت المخصص، والقالب الذي تقـدم         

ب تؤثر تأثيرا شديدا علـى فعاليـة        وكل هذه الجوان  . من خالله وتوقيت النشر وكيفية اإلخراج     
  .الجوانب الموضوعية وتزيد من فعالية الجوانب الموضوعية وتزيد من تأثيرها

   المستخدم في صياغة الخبر فئة القالب الفني-أ
  .أهمية ثم األقل األقل ثم باألهموهي التي تبدأ : قالب الهرم المقلوب_ 
 على ملخصات واقتباسات، وتبدأ باألهم ثم وهي التي تحوي :المقلوب المتدرجقالب الهرم _ 

  .األقل أهمية وهكذا

 تبدأ بخلفية عن الموضوع ثم تنتقل إلى األهم ثم األكثر  وهي التي: قالب الهرم المعتدل_
   . أهم جزئيةأوأهمية وتكون الخاتمة أهم خبر 

  :مجتمع وعينة الدراسة :سادسا

هدات أو المفردات التـي يمكـن أن يأخـذها          وهو جميع القيم أو المشا     )١( :مجتمع الدراسة  -
ومجتمع الدراسة هنا هو جميع اإلذاعات المحلية الموجودة في قطاع غزة خالل مـدة              .المتغير
  .م٢٠٠٧/ ٤/ ٣٠م حتى ٢٠٠٧/ ٤/ ١ الواقعة من الدراسة

  .وهو يمثل جزء من مجتمع الدراسة من حيث الخصائص والصفات )٢( :عينة الدراسة -
  :إلى تنقسم عمديهعينة وعينة الدراسة 

 صوت إذاعةوهي العينة التي سيجرى عليها البحث في فترة الدراسة وهي : عينة المصادر_ 
  .م٢٠٠٧/ ٤/ ٣٠ –م ٢٠٠٧/ ٤/ ١ صوت القدس في الفترة وإذاعة، األقصى

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٥بق، صمهدي زويلف، مرجع سا): ١(
  .٥٥نفس المرجع، ص): ٢(



 ١١

  .اإلخبارية للنشرات أرشيف الوحيدتين التي لها اإلذاعتين ألنهاوتم اختيار هذه العينة 
 التي تبدأ األياموهي العينة التي يتم من خاللها اختيار ومن الدراسة، وهي : العينة الزمنية_ 

 األيام وإهمال الفردية فقط، ياماأل، ٢٩/٤ – ٤/ ١بالتاريخ الفردي في فترة الدراسة أي من 
 البحث، والن هذه الفترة إجراءوتم اختيار هذه الفترة لقربها من فترة . ذات التاريخ الزوجي

  . الزوجيةاأليام من فترة أكثر وأخبار اكبر أحداثتحوي على 
  تقسيم الدراسة: سابعا

  : فصلين يضم كل منهما عددا من المباحثإلىتنقسم الدراسة 
 األول يتحدث عن الخبر بشكل عام، ويتكون من ستة مباحث، يتحدث المبحث ولاألالفصل 

 اإلعالمية، وعناصره، وكذلك الفرق بينه وبين الوسائل وأنواعه، أهميتهعن الخبر، تعريفه، 
 ، تعريفه اإلذاعي المبحث الثاني الذي يختص بالحديث عن الخبر إلى، ثم ننتقل األخرى

 المبحث الثالث فيتحدث عن مراحل صناعة الخبر إماصادره،  صياغته، وموأسسووظائفه، 
 اإلذاعة الفلسطينية والحديث عن نشأة اإلذاعات إلى، وفي المبحث الرابع يبدأ االنتقال اإلذاعي

 المحلية الفلسطينية في المبحث الخامس، اإلذاعاتومراحل تطورها، ثم ننتقل للحديث عن 
  . الدراسةاتإذاع يتحدث المبحث السادس عن وأخيرا

للدراسة ويحوي مبحثين، األول يتحدث عن نتائج  التطبيقي اإلطار الفصل الثاني فهو إما
  .الدراسة التحليلية للدراسة، ثم ننتقل إلى المبحث الثاني، لمناقشة النتائج ووضع التوصيات



 ١٢
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 ١٣

  الفصل األول

  المبحث األول

  الخبر، أهميته، أنواعه، وعناصره
  تعريف الخبر

  :الخبر لغة

 أخباروالخبر النبأ والجمع    .  من نبأ عمن تستخبر    آتاكالخبر بالتحريك واحد الخبر، والخبر ما       
  .وجمع الجموع أخابير

 كذا واخبره، أي    وخبره.أي يوم تزلزل تخبرها بما عمل بها      " أخبارهايومئذ تحدث   : "قال تعالى 
  )١(.نبأه

  
  :الخبر اصطالحا

اختلفت تعريفات الخبر الختالف أفكار وثقافات واتجاهات وميول وتجـارب المعـرفين كمـا              
اختلفوا في مجال العمل ورؤيتهم التجاهاتهم السياسية والرأي العـام ونجـد آن هنـاك عـدة                 

سلطة، والخبـر فـي نظريـة       تعريفات للخبر في العديد من النظريات مثل الخبر في نظرية ال          
  .المسؤولية االجتماعية، وكذلك النظرية السوفيتية، وأخيرا في النظرية الليبرالية

  :مفهوم الخبر في نظرية السلطة

تقوم هذه النظرية على أساس أن الحاكم والحكومة هما الدولة وهما الصالح العام، وان سـعادة           
مة واالنقياد بالوالء والطاعة، ومن شم يكون       أي شعب تكمن في التسليم المطلق للحاكم والحكو       

الفرد أداة في خدمة الحاكم والحكومة التي تعتبر نفسها صاحبة الحق األول في تقرير الحقائق               
  )٢( .والمعلومات التي تصل إلى أذهان الناس

ومن هنا فإن الخبر في وسائل اإلعالم وفقا لنظرية السلطة تصبح اقرب للدعايـة منـه إلـى                  
 الموضوعية ويصبح انتقاء األخبار خاضعا العتبار كل من الحاكم أو الحكومة، وتكون             الحقائق

وظيفته خدمة الحاكم وليست تبصير المواطنين وتنويرهم ومـساعدتهم علـى اتخـاذ القـرار               
  .وتكوين الرأي الصائب

 هو المعلومات عن أحداث تقرر الحكومة نشرها، ألنها ترى في         : "ومن هنا مفهوم الخبر يكون    
هذا النشر وسيلة الستمرار سلطتها وتأييد قراراتها والدعاية لها ودليال على صـحة وسـالمة               

  )٣( .مارستها
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٤ص) ٢٠٠٢دار الكتب العلمية، : بيروت(ابن منظور، لسان العرب، الطبعة الثانية ): ١(
  ٢٣ص) ١٩٨٨دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة، : جدة(لبي، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، الطبعة الثانية آرم ش): ٢(
  .٢٤المرجع السابق، ص): ٣(



 ١٤

  :مفهوم الخبر في نظرية المسؤولية االجتماعية
جاءت هذه النظرية لتسد الثغرات الموجودة في النظرية الليبرالية وتصحح بعض منطلقاتهـا،             

وبالتالي فان من يتمتع بالحرية     . ي تقوم على أساس أن أية حرية ال بد وان تقابلها مسؤولية           فه
  )١(.عليه التزامات معينة قبل المجتمع

ومن هنا فان الخبر في مفهوم هذه المدرسة ليس مجرد كل جديد يحدث وكـذلك لـيس هـو                   
ي يكون ضروريا لهم ومن ثم       الجديد الذي يهم الناس أ     الخبر هو األحداث الشاذة والغريبة إنما     

  .ينبغي إعالمهم به
فبالتالي تعريف الخبر يكون هو تقديم المعلومات والحقائق التي يحتاجها النـاس لمعرفـة مـا                

  )٢(.يجري حولهم من أحداث

  :مفهوم الخبر في النظرية السوفيتية

راكية وأطلق  النظرية االشت أطلق عليها البعض اسم     ..أطلق كثير من األسماء على هذه النظرية      
  )٣(.عليها آخرون اسم النظرية الشمولية

إن البالد التي تأخذ بهذه النظرية ال ترى في حجب أخبار بعينها عـن القـارئ أو المـستمع،                   
إخالال، بحق المواطن في اإلعالم أو حقه في المعرفة، بل ترى أن في ذلك حمايـة لـه مـن                    

   )٤(.التلوث العقائدي أو االنحراف األيديولوجي

مفهوم الخبر تبعا لهذه النظرية ليس مجرد معلومات عن أي شيء، بل هو معلومات معينـة                و
  .ونشرها يتم اختيارها بشكل ملتزم ويجري تنقيحها

  :مفهوم الخبر في النظرية الليبرالية

ظهرت هذه النظرية في إطار مفهوم الرأسمالي للحرية في المجال االقتصادي، وهو يقوم على              
 الفرد وحقه في ممارسة نشاطه االقتصادي بأقل قـدر ممكـن مـن تـدخل                أساس تأكيد قيمة  

 .الحكومة، كذلك يقوم على أساس حق الفرد في معرفة كل ما يجري حوله دون قيد أو شـرط                 
وتعريف الخبر تبعا لهذه النظرية هو كل حقيقة حالية أو غير معروفة يهتم بها أكبر عـدد                 .  )٥(

  )٦( .ممكن من الناس

  :أهمية الخبر

  ).٧(:  تكمن أهمية الخبر في الوظائف التي تقدمها على النحو التالي

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧ص )١٩٨٨للنشر والتوزيع والطباعة، دار الشروق : جدة(آرم شلبي، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، الطبعة الثانية ): ١(
  .٣٤ص) ١٩٨١دار المأمون، : القاهرة ( بدون طبعةزيد، فن الخبر اإلذاعي،أبو وق فار): ٢(
  .٤١آرم شلبي، مرجع سابق، ص): ٣(
  .٤١المرجع نفسه، ص) ٤(
  .٢٥سابق، صمرجع  آرم شلبي، ):٥(
  .٤٠ نفسه، ص السابقالمرجع ):٦(
  .١٥٩، صنفسهمرجع ال ):٧(



 ١٥

 األفكـار  لتوحيـد    وأداةاعة الواحدة    الجم أفراد بين   أكثر تقارب   أداة األخبار أصبحت -١
  . نطاقأوسع على األخبار نشر إمكانية، نتيجة واألهدافوالمواقف 

 واإلضافة عدم نشرها،    أو من خالل نشرها     األحداث التحكم في تلوين     باإلمكان أصبح -٢
 . الحذف منهاأوعليها 

نتمـاءات   ا إلـى  مساحة االنتماء البشري وتخليص الفرد قيود االنتماء القبلـي           توسيع -٣
 .أوسع

 ومـا   باإلنـسان  للعالم المحيط    أوضح تكوين صورة    وإمكانيةازدياد المعارف العامة     -٤
 .يسوده من عالقات

  
  )١( :أنواع الخبر

  : الخبر وفقا العتبار المكانأنواع: أوال 

قسيم الجغرافي للخبر وهمـا      ما يسميه البعض بالت    أووالمقصود بالمكان أي مكان وقوع الخبر       
  :نوعين
  . التي تقع في نفس البلداألخباروهي :  المحليةأو الداخلية خباراأل -١
 الخبـر   أن التي تقع خارج الوطن، وبـالرغم مـن          األخباروهي  :  الخارجية األخبار -٢

 المواطنين فـي بلـد مـا        أن عند النشر باعتبار      األولوية المحلي يكون له     أوالداخلي  
 ذلـك لـيس     أن إال،  أحوالهم يهمهم التعرف على ما يجري حولهم ويتأثرون بما يمس        

 .قاعدة فمصالح الفرد لم تعد مرهونة بالمكان الذي يعيش فيه فقط
  : الخبر وفقا العتبار الزمانأنواع: ثانيا

والمقصود بالزمن هنا الوقت الذي حدث فيه الخبر فقد يكون الحدث قد وقع في وقت مـضى                 
  : نوعينإلىوينقسم هذا االعتبار  قد يكون الخبر قد وقع للتو، أو تظل مستمرة، آثارهولكن 
 أو التقـويم   التي يعرف الصحفي من واقـع مفكرتـه          األخباروهي  :  المتوقعة األخبار -١

عنها موعد وقوعها، مثل االحتفاالت بمناسبات معينة        المنشورة   اإلعالنات أوالسنوي  
  . القومية، ونشاط المجلس النيابياألعيادمثل 

  . التي تجد فجأة دون مقدمات تشير إلى وقـوع الحـادث           وهي األحداث :  األخبار المفاجئة  -٢
وتعتبر هذه األخبار من أهم ما يتم البحث عنه، وهذا ال يعني أن األخبار المتوقعة تكون دائما                 

فقد يكون من بين هذه األخبار ما يمثل أهمية كبـرى           . من النوع الروتيني الذي ال يأتي بجديد      
 . مهمبالنسبة للقراء مثل األخبار عن خطاب

  :أنواع األخبار وفقا العتبار الموضوع: ثالثا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .١٢٥سابق، صمرجع آرم شلبي، ):١(



 ١٦

األخبـار  : وهو التقسيم الذي يأخذ موضوع الخبر أساسا لتحديد نوعه وتتنوع األخبـار إلـى             
 األخبار العسكرية، األخبار األدبية، األخبـار الثقافيـة، أخبـار        السياسية، األخبار االقتصادية،  

  .الخ...المجتمع
  :أنواع الخبر على أساس ما يقدمه للقارئ: رابعا

  :وهو ينقسم إلى عدة أنواع
وهي األخبار التي تختص بأحداث تهم اإلنسان مـن خـالل تأثيرهـا             : األخبار الجادة  -١

قة وارتباط أساسـي بحياتـه الحاضـرة أو         المباشر في حياته، أي التي تكون لها عال       
  .الخ... بمستقبله سياسيا واقتصاديا و

وهي األخبار التي تـستهدف التـسلية والترفيـه وإشـباع بعـض             : األخبار الخفيفة  -٢
االحتياجات النفسية للقارئ على غرار رغبته في متابعة أحداث المسابقات الرياضية،           

 .وكذلك ما يحدث من الطرائف والغرائب
وهي األخبار التي تقتصر على تسجيل األحداث وذكر ما جرى دون           : بار الصماء األخ -٣

 . إيراد تفاصيل كاملة تتضمن اإلجابة على األسئلة الستة المعروفة
  

             

 بتفاصيلها وتعطـي    األخبار الصماء، حيث تقدم     األخباروهي عكس   :  المفسرة األخبار -٤
 أحـداث ط بينه وبين ما سبق وقوعه مـن          ومالبساته، وترب  األحداثخلفية كاملة عن    

 . بهمتعلقةووقائع 
 باإلضافة التي تنشر دون تدخل من الصحفي سواء         األخباروهي  :  الموضوعية األخبار -٥

 . المغزىأو صياغتها على نحو يحدث تغييرا في المعنى إعادة أو الحذف، أو
خل مـن قبـل      التي تخـضع لتـد     األخبار الموظفة، وهي    األخبار أو:  الملونة األخبار -٦

 المحرر فتنقل للقارئ شكل يختلف عما جرى في الواقع، بمـا            أو المراسل   أو المندوب
 . دعائيةألغراض أو اإلعالميةيتفق مع سياسة الوسيلة 

  : وفقا العتبارات مهنيةاألخبار أنواع: خامسا

، وتنقـسم   اإلعالميـة  مهنية يختص بها العمل داخل المؤسسة        أو حرفية   أسسوهو يقوم على    
  :إلى االعتبار وفق هذا األخبار
 يبـذل جهـدا فـي       أن المندوب دون    إلى التي تسعى    األخباروهي  :  الجاهزة األخبار -١

 العالقـات   إدارة التي تبعث بها     األخبار اكتشافها، وهي    أو معرفتها   أوالحصول عليها   
  .العامة في المؤسسات والهيئات

    



 ١٧

 فيكـون   اآلخرينالصحفي من قبل     التي يحصل عليها     األخباروهي  :  المكتشفة األخبار -٢
 اكتـشف   أو األخبـار  والتقى بمصادره وحصل منهم على       إخباري موقع   إلىقد انتقل   

 . مؤسستهإلى وعثر عليها وعاد بها األخبارهناك 
  : وفقا العتبار ما يحمله الخبر من وقائعاألخبار أنواع: سادسا

  : الواحد وهما نوعينوهو يقوم على أساس الوقائع واألحداث التي يتضمنها الخبر
وهي التي تتضمن واقعة واحدة بصرف النظر عن التفاصيل التي :  البسيطةاألخبار -١

 اإليرانيةتتضمنها، فقد يكون هناك خبر عن وقوع معارك بين القوات العراقية والقوات 
في الحرب الدائرة بينهما ويتضمن الخبر آثيرا من التفاصيل عن طبيعة المعرآة وعدد 

  .الخ. ..القتلى
  .ومثل هذا الخبر ال يكون قد تجاوز حدود الواقعة الواحدة وهي المعارك التي دارت

 من واقعة، بحيث أآثر تتضمن أنهاوهي تختلف عن سابقاتها في :  المرآبةاألخبار -٢
 الحدث أو واحد قد يكون المكان إطار التي يضمنها األخباريشتمل الخبر على عدد من 

  .نفسه
 .هي التي تسود في فترات الحروب واالنقالبات األخبارومثل هذه 

  بالونات االختبار: سابعا

وهي نوع من األخبار يأخذ شكل تصريحات تأتي على لسان احد المسئولين، أو تأتي مجهولة 
ردود األفعال الناجمة عنها سواء في الجبهة الداخلية مصدر ويكون الهدف منها الوقوف على ال

  معرفة موقف الرأي العام من قرار عندما تسعى الحكومة إلىأم الخارجية، ويتم مثل ذلك
  .معين قبل أن تعلنه بالفعل حتى يتسنى لها الرجوع عنه إذا رأت أن إعالنه ليس في مصلحتها
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  عناصر الخبر

  :هناك عدة عناصر للخبر هي

من الثابت أن أحـداثا     فالخبر ال بد أن يكون قريبا من حيث المكان، و         : القرب المكاني  -١
تقع في مصر تهم المصريين أكثر ما تهم أميركا الجنوبية مثال والعكس، فان الجمهور              

 )١(.يهتم بحادث بسيط يقع قريبا منه أكثر ما يهتم بحادث أكثر أهمية يبعد أمياال وأمياال              

والقرب المكاني قد يكون زمنيا أو نفسيا، حيث يـرتبط القـرب المكـاني بالحاليـة                
عالمية، وكلما كان الخبر جديدا كان اهتمام القراء بت عظيما، أما القرب النفسي فو              اإل

   )٢( .يحتل مكانا كبيرا، فما يحدث لطالبنا في الخارج قريب إلى نفوسنا

وهو عنصر أساسي يجتذب أي قارئ لما ينطوي عليه مـن صـراع             : الجدة اإلنسانية  -٢
يما يتعلق بالموضـوعات التـي يمكـن        وكارثة وزوايا إنسانية، وينبغي مالحظة انه ف      

وصفها بالنزعة اإلنسانية يتعين على المندوب إن يذهب إلى ما وراء الحـادث نفـسه               
ويكتسب الحادث أهميته من سياق الظروف المحيطة بت،        . ليتقصى مالبساته اإلنسانية  

ـ              دى فاألخبار ذات الزوايا اإلنسانية لنما تنشأ عن حادث عادي تقاس أهميته الخبرية بم
 )٣( .تغييره لحالة قائمة وبما اصطلح عليه من قيم خبرية

وهنا ال يعني التهويل أو المبالغة، ولكنه يعني إثارة اهتمام اكبر عدد مـن              : الضخامة -٣
. وعنصر الضخامة يرتبط ارتباطا وثيقا بالداللة اإلعالمية ومدى اهتمام الناس         . الناس

لنقل العام على خالف مع عمالها ولكـن        وقد ال يهتم زيد من الناس إذا قرأ أن شركة ا          
عاما وانه يسير على قدميه إلـى        إذا قال له المندوب إن العمال سوف يبدءون إضرابا        

عمله أو سوف يسير على قدميه إلى عمله أو سوف يدفع قرشـين إضـافيين إذا أراد                 
 ومن هنا فأهمية الخبر ال تقاس بمـدى       . الركوب، دخل الخبر دائرة االهتمام الشخصي     

ما يحدثه من تغيير واضطراب فحسب وإنما بضخامته أي بعدد األشخاص الذي يؤثر             
 )٤(.فيهم الخبر

وقد تكون الشهرة مؤقتة سواء كانت ألشخاص أو أماكن أو أشياء أو حوادث             : الشهرة -٤
تثير اهتمام القارئ، مثل أحداث لبنان، وقد يستمر أثرها على الناس مثل قضية ووتر              

 . النسلجيت أو موضوع تنظيم
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٦ص) ١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة (بدون طبعةعبد العزيز شرف، فن التحرير اإلعالمي،  ):١(
  .١١٧المرجع السابق، ص ):٢(
 ١١٨المرجع السابق، ص): ٣(
  .١٢٢المرجع نفسه، ص ):٤(
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 كان هذا السكير    إذافالقبض على سكير في الشارع ليس خبرا، ولكن         : واإلثارةلغرابة  ا -٥
رئيس جمعية منع المسكرات صار خبرا، ومثل هذا النوع من القـصص الطريفـة ال               

 يكون غريبـا    أن، بل يكفي    األخرى اإلخبارية يهمل بمجرد اختفاء العناصر      أنيمكن  
 .لكي يكون خبرا

لدكتور إمام إن عنصر التشويق ينطوي على االبتعـاد عـن           يالحظ ا : عنصر التشويق  -٦
الموضوعات الجافة المجردة، غير إن جوهر الفن اإلعالمي يكمن حقيقة فـي تقـديم              

 .الخبر الجاد والموضوع المفيد والمعلومات الدقيقة بأسلوب شائق ممتع مفهوم
 اإلعالمالمتعلقة بجوهر  يقوم على النظرية اإلعالميةمعيار الداللة  )١(:اإلعالميةالداللة  -٧

  :، وهي حوادث تتميز بداللة تقوم علىاإلعالمية عام للقيمة كأساس
 فكل إخبارية أهمية شتى من الصراع ولمعظمها ألوان وفي المجتمع :  الصراع-أ

 بإحداث يمثل تعديال لوضع قائم، وهو صراع ينذر في شكله المادي إنماصراع فعلي 
 واالضطرابات والحمالت السياسية والمناقشات ، كالحربإضرار وإلحاق إصابات

 التي يكون فيها الصراع العنصر اإلخبار عديدة من أنواعوهناك . البرلمانية الحامية
 مع الطبيعة، وصراع الفرد اإلنسانالغالب أي الكفاح ضد قوى متفوقة، مثل صراع 

الصراع العنصر  التي يكون فيها األخبار عديدة من أنواعوهناك مع المجتمع المنظم، 
 مع الطبيعة، وصراع الفرد اإلنسانالغالب أي الكفاح ضد قوى متفوقة، مثل صراع 

مع المجتمع المنظم، وصراع الكتل السياسية مع الكتل االقتصادية بالحروب والحمالت 
  .)٢( واإلضرابات

وينبغي قياس األخبار حسب أهميتها النسبية، كما يحدث )٣( : االهتمام اإلنساني-ب
ندما يتزاحم خبران على مساحة معينة متاحة لها، كذلك ينبغي قياس الخبر حسب ع

أهميتها الذاتية األصلية حتى يستطاع تقرير المساحة التي تفرد له والموضوع الذي 
أي ما يحدث من تغير واضطراب، : وقد تقاس األهمية النسبية بوطأته. يبرز فيه
 . الخبرأي عدد األشخاص الذين يؤثر فيهم: وبسعته

نستطيع أن نزيد من قيمة عنصر االنتقاء من خـالل التقيـيم لمـدى              : عنصر االنتقاء  -٨
الفائدة المرجوة التي تعود على المستقبل، ومدى الجهد الذي يتطلبه ذلك بالقياس إلـى              

وكذلك فان االهتمام، بقراءة القصة الخبرية يـزداد بتقـديم          . وسائل االتصال األخرى  
  )٤(.لذين ترد أسماؤهم في القصةل ة والمالمح اإلنسانيةحياة الشخصينبذات من 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٥مرجع عبد العزيز شرف، ص ):١(
  .١٢٥المرجع السابق، ص): ٢(
  .١٢٦ص) ١٩٨٧لهيئة المصرية العامة للكتاب، ا: القاهرة (بدون طبعةعبد العزيز شرف، فن التحرير اإلعالمي، ): ٣(
  .١٢٧المرجع السابق، ص): ٤(



 ٢٠

  ، ووسائل تكوينهمصادر األخبار
  

 للصحفي وسببا   األساسية من الدعائم    والرأيتعتبر المصادر التي تمد المحرر الصحفي بالخبر        
  )١(. نجاحه في عملهأسباب من أساسيا

ي الحصول على الخبر وتقديمه إلى الـصحيفة ا         إن أهم ما يجب أن نشير إليه هنا إن األصل ف          
إلى وكاالت األنباء هو الصحفي أو المندوب الذي حصل على الخبر خصيـصا مـن موقـع                 
حدوثه أو من شهود العيان ليقدمه إلى صحيفته أو إلى وكالة األنباء أو محطة اإلذاعـة التـي                  

  )٢( .يعمل بها

  .ة، ومصادر خارجية عامة قسمين، مصادر ذاتية خاصإلىمصادر الخبر تنقسم 
  :المصادر الذاتية الخاصة: أوال

 بعينها، والتي يقتصر عملها وخدماتها      إذاعية لمحطة   أووهي المصادر الخاصة لصحيفة معينة      
 التي  واإلذاعات كانوا هم المصدر الخاص للصحف       إنوهؤالء  . على هذه الوسيلة دون سواها    

، ومـن هـذه المـصادر    األخبارصلون منها على  لهم مصادرهم التي يح    أنهم إاليعملون بها،   
  .الذاتية المندوب والمراسل

 أو األحداث تخصصه لمتابعة أووهو الصحفي الذي تعينه الصحيفة  :المندوب الصحفي  -١
 مرافق عام داخل نفس أو وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو في قطاع معين اإلخباريالنشاط 

  .المدينة التي تصدر فيها الصحيفة
 المندوب الصحفي في انه مصدر خاص للمؤسسة وليس مصدر عام يقدم خبرته أهميةن وتكم

 العاملين في الصحيفة وليس واحدا من المتعاملين أهم لمؤسسات متعددة، كما ويعد من وإنتاجه
وهناك قسمين من المندوبين، تقسيم مندوبين وفقا لتخصصاتهم، ومندوبو .معا من الخارج
  .المهمات الخاصة

  :أنواعالنسبة للمندوبين وفقا لتخصصهم فهناك عدة  بأما
 وزارات وهيئات معينة، أخبار يكلف بتغطية وهو الذي): السياسي (الدبلوماسي المندوب -ا

 القرار السياسي، ومنها رئاسة صنع جهات بأنها التي تعرف عادة  الهيئات أوهي الوزارات 
..  السياسيةواألحزاب ووزراء الخارجية الدولة، ورئاسة مجلس الوزراء والمجالس النيابية،

  .الخ
 االقتصادية والرسمية مثل األجهزة وهو مندوب الصحيفة لدى : المندوب االقتصادي-ب

  .الخ...  االقتصاد والتجارة والجماركوزارة
   وزارة الدفاع والجيش، أووهو المندوب لدى القوات المسلحة :  المندوب العسكري-ج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١ص  )١٩٨٥مكتبة الجامعة اإلسالمية، :غزة(جواد الدلو، محاضرات في التحرير الصحفي  ):١(
  .٦٧ص) ١٩٨٨دار الشروق للنشر والطباعة، : جدة(آرم شلبي، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، الطبعة الثانية ): ٢(
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  .ات القوات المسلحة ورجالها وكل ما يتعلق بالشؤون العسكرية وموضوعبأخبارويختص 
 واألحداث الجرائم أخباروهو المندوب المختص في ): القضايا (أو مندوب الحوادث -د

 أقسام عادة من أخباره بشرية، ويستقي هذا المندوب أوالطارئة والمفاجئة طبيعية كانت 
  .الشرطة والمحاكم والمستشفيات

، ويتردد األدبية األخبارو الذي يختص بجلب  وهاألدبي المحرر أو: دبياأل المندوب -ه
  .األدبيةالمندوب على المؤسسات الثقافية ودور النشر والجمعيات والندوات 

وعادة ما يكون من المتخصصين أي من الذين يمارسون الرياضة، أو           :  المندوب الرياضي  -و
  .يتلقى دراسات متخصصة في هذا الصدد

وهو الذي يخصص لألخبار والموضوعات العلمية المتخصصة وعادة ما         :  العلمي  المحرر -ز
يكون هذا المندوب من المهتمين بالشئون العلمية المتخصصة، ويحصل على األخبار العلميـة             

  .من الهيئات والمؤسسات المتخصصة ومراكز التجارب واألبحاث
مجال السينما والمسرح واإلذاعة    وهو الذي يختص في الشؤون الفنية في        :  المندوب الفني  -ح

  .والتلفزيون والفنون المختلفة
  .الخ... وهناك أنواع أخرى من المندوبين منهم مندوب الزراعة، وشؤون التعليم

  
وهذا النوع من المندوبين يتم االعتماد عليه اعتمادا رئيسيا في : مندوبو السبق الصحفي -

  .السبق الصحفي
م الرئيسي على عقد صالت شخصية واسعة في مجاالت وهؤالء المندوبون ينصب واجبه

العمل اإلخباري المختلفة، وبالتالي فان مهمتهم ال تقتصر على تغطية األحداث فقط وإنما 
  .اكتشافها وإحاطة قسم األخبار باألحداث المتوقعة أو تلك اآلخذة في التفاقم

على مصادر اإلنباء المختلفة ويقضي مندوبو السبق الصحفي جانبا كبيرا من وقتهم في التردد 
  .إلجراء أحاديث عرضية تستهدف مجرد اإلبقاء على العالقات الشخصية الوثيقة

  

 بصفة عامة خارج المدينة التي تعمل فيها اإلعالمية وهو مندوب المؤسسة :المراسل -٢
المراسل تمييزا له عن المندوب الذي يعمل في ، ومن هنا جاءت تسمية اإلعالميةالمؤسسة 

  .اإلعالمية الذي تتواجد فيه المؤسسة اإلقليم أونفس المدينة 
  :)١(  للمراسل هيأنواع المكاني نجد ثالث أووطبقا لهذا التقسيم الجغرافي 

 الدولة، أو الثابت داخل ارض الوطن أووهو مندوب الصحيفة الدائم :  المراسل الداخلي-ا
  .اإلعالميةمؤسسة  الموقع لتي تقع فيها الأوولكنه خارج نفس المكان 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٢ص )١٩٨٨دار الشروق للنشر والطباعة، : جدة(آرم شلبي، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، الطبعة الثانية ): ١(
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 من دولة وهو الذي يعمل خارج أرض الوطن، حيث يراسل مؤسسته:  المراسل الخارجي-ب
  .أخرى، فيمدها بالمواد المتنوعة من أخبار وتحقيقات ومقابالت ومقاالت

 الخارج لتغطية إلىوهو مراسل مؤقت تختاره المؤسسة للسفر :  مراسل المهمات الخاصة-ج
 عامل التخصص هو العامل إن حدث معين في منطقة لفترات محدودة، وجرت العادة أخبار

 اللغة تمثل عامل مهم إجادةوالى جانب عامل التخصص . المؤقتالرئيسي في اختيار المراسل 
  .في هذا المجال

 الذين يحملون جنسية األجانبوهناك فئة من المراسلين تعينهم المؤسسة من بين المواطنين 
 بالد غير البالد التي تقطن فيها المؤسسة وغالبا ما إلى غير جنسية الصحيفة، وينتمون أخرى

  .اإلعالميةة الدولة التي يراسلون فيها للمؤسسة يكونوا يحملون جنسي
 غير البلد أخرى يكون المراسل الذي يقطن في البالد التي يراسل منها يحمل جنسية وأحيانا

 لغة البلد التي يراسلون منها، إجادة يتصفوا بعدة صفات منها أن ولكن يجب إليهاالتي ينتمي 
  .وفهم عاداتهم وتقاليدهم

  
 مهمته ونجاحه في عمله من أداءتساعده على   الصحفي عدة اعتبارات يتوفر فيأنويجب 

  :خالل عدة خصائص

 كـامال لتطبيـق     تأهيالفال بد من توافر الحس الصحفي الذي يؤهله         : الحس الصحفي  -١
  . منهاواإلفادةالقواعد 

، حيث   كان محب لالستطالع   إذا إال يكتشف شيئا    أنالمخبر ال يمكنه    : حب االستطالع  -٢
 . عن سؤالي لماذا وكيف؟اإلجابةثوا عن دائما يبح

من ظروف قاسية تتطلـب      بما يفرضه    األخبار العمل في مجال     إن: مرونة الشخصية  -٣
 المحيطـة   األوضـاع  يكون على قدر من القدرة على التكيـف مـع            أنمن المراسل   

بالحدث، وكذلك القدرة على الكياسة واللباقة، حتى يتسنى له الحصول على التفاصـيل             
 .ريدهاالتي ي

 يرتاد المجتمعات ويرتبط بعالقـة      أنومن هنا يتحتم على الصحفي      : المجتمعاتارتياد   -٤
 تساعده على   لمقوماتوثيقة مع اكبر عدد ممكن منهم، وذلك من خالل تملك الصحفي            

 .ذلك مثل الجرأة
 يعـرف   بأنه أمامه الشخص الذي    إيهاموذلك من خالل    :  بالمعرفة اإليهامالقدرة على    -٥

 . معلومات عاديةأو مستغال في ذلك كل ما لديه من تفاصيل قليلة هذا الخبر
 الجاريـة   األحداثوذلك بعدم ذكر    :  واستنتاج دالالتها  األحداثالقدرة على الربط بين      -٦

 األحـداث  التوقعات المستقبلية، فان قدرة الصحفي على رؤية         إلىفقط بل تتجاوز ذلك     



 ٢٣

 يحدد موعد الخبر ومكان حدوثه      أننه على   الجارية والربط بينها واستنتاج دالالتها تعي     
 .وبالتالي يكون اسبق من غيره للحصول عليه

 التخصص فـي عمـل      مبدأمن خالل االطالع وان ظهور      : األفق ووسع   الثقافةتنوع   -٧
 يكون على صلة دائمة بكل جديد في مجال تخصـصه، وحـتم             أنالمندوب حتم عليه    

 .ي مجال تخصصه فأخبار ينشر من أوعليه متابعة كل ما يذاع 
 عالقات وطيدة وصداقات واكتساب ثقة الغير والحرص على زيـادة           إقامةالقدرة على    -٨

 .المصادر
 . حدوث الخبرأماكن إلىسرعة الحركة والقدرة على االنتقال السريع  -٩
 .الجمع بين المالحظة وسرعة البديهة واللباقة والقدرة على حسن التصرف -١٠
 .لكتابة الصحفيةالقدرة على التركيز واالستيعاب وا -١١

  
   :المصادر العامة الخارجية: ثانيا

وهي تلك المصادر التي تقدم أخبارها لكل الصحف ولكل محطات الراديو والتلفزيون ولكل 
الهيئات التي تهمها أن تتعامل مع النشاط اإلخباري دون تخصيص أو تمييز، وتسمى خارجية 

  .نةألنها تكون غير تابعة لصحيفة أو محطة إذاعية معي
، األجنبيـة ، ومحطات الراديو والتلفزيـون، والـصحافة        األنباءومن هذه المصادر، وكاالت     

، والهـواة والمتطوعـون     األخبار المصلحة الخاصة في نشرات      وأصحابوالنشرات والكتب،   
  . الصحافةإلىوبريد القراء 

  

  :األنباءوكاالت  -١

 الصحف ومحطات  في مداإلطالق المصادر على أهم من األنباءوتعتبر وكاالت 
 الخارجية، وذلك الن هذه الوكاالت تقوم بالعمل الذي ال باألخبار والتلفزة اإلذاعة

 العواصم والمدن الرئيسية أهم، مثل تغطية  تعملهأن اإلذاعة لمحطة أويمكن للصحيفة 
  . الساخنة في العالماألحداثالكبرى، ومدن 

اء التي يعتبرها العديد بأنها ويجب عدم الخلط بين وسائل االتصال ووكاالت األنب
وسيلة من وسائل اإلعالم، ذلك الن وسائل اإلعالم تقوم بنشر الرسالة اإلعالمية 

مباشرة إلى الجماهير بعكس وكاالت األنباء ، التي يقتصر عملها على إعداد المواد 
اإلعالمية وتقديمها إلى المؤسسات الصحفية، أو محطات اإلذاعة، أو أي مؤسسة 

  .ي الحصول على خدمات متخصصة في هذا المجالترغب ف
 أصبحت والتي اآلنومن هنا نتبين خطورة الدور التي تقوم به الوكاالت الرئيسة 



 ٢٤

 في تغطية العواصم ومدن إمكاناتها العالمية، نظرا لضخامة األنباءتعرف بوكاالت 
  .العالم الكبرى بالمكاتب والمراسلين

 األمريكية األنباء، ووكالة )فرانس برس(الفرنسية  األنباءوكالة : وهذه الوكاالت هي
 البريطانية األنباء، ووكالة )يونايتد برس ( االمريكية األنباء، ووكالة )اسوشيتد برس(
  ).تاس( السوفيتية األنباء، ووكالة )رويتر(

 لألخبار والتلفزيون من المصادر الهامة اإلذاعة محطات  وتعتبر:الراديو والتلفزيون -٢
 الخارجية األخبار بالراديو بالذات مصدرا من مصادر اإلذاعة، كما تعد الخارجية
  .الهامة

نشر :  للصحف يكمن فياإلخباري من الراديو والتلفزيون في العمل اإلفادةومجال 
، الحصول على اإلذاعة عن المسئولون والتصريحات الرسمية التي يدلي بها األخبار

 اإلفادة، اإلخباريةكمال تفاصيل القصص  الستاألحداث عن بعض  إضافيةمعلومات 
 على تقديم الحدث لحظة وقوعه واستغالل الصحافة لذلك فيما تنقله اإلذاعةمن قدرة 

 .، وكذلك استقبال الصور عن طريق الراديو والتلفزيونأخبارالصحف المسائية من 

صحف  إن ما ينشر في الصحف األجنبية يعد جديدا على ال          :الصحف المحلية واألجنبية   -٣
المحلية، وبالتالي قد تحوي هذه الصحف خبرا مهما ويعـد جديـدا بالنـسبة للقـارئ                
وبالتالي يمكن إعادة نشره مرة أخرى، أما بالنسبة للصحف المحلية فقد تنفرد صحيفة             

 .محلية بنشر خبر هام يتحول إلى قضية عامة تشغل الرأي العام

 المصورة التي تكشف عن وقائع      وأ المسجلة   واألشرطة األوراقالوثائق هي    :الوثائق -٤
 في الوثيقة باعتبارها دليال     األساسي معروفة، والركن    أوجديدة متعلقة بواقعة مجهولة     

ــى  ــىال يرق ــشك إل ــدث   أن ال ــذي ح ــادث ال ــن الح ــزءا م ــون ج   . تك
 غير مزيفة، الن الوثـائق تعـد سـبقا          أصلية هذه الوثائق    إن باالعتبار   األخذويجب  

 .هاصحفيا هاما لمن يحصل علي
 صـادرة مـن     إخباريـة  وهو ما تتلقاه الصحف يوميا من نشرات         :الكتبالنشرات و  -٥

 العاملة في نفس البلد، ويجب التعامل مع هذه النشرات بحرص كي ال             األجنبيةالفارات  
 . كليةاإلعالم يتناقض مع كأسلوب وبين الدعاية كإعالمنخلط بين الخبر 

  

، مكاتب العالقات العامة، الهواة والمتطلعون، الناتاإلع، بريد القراءومن المصادر الخارجية، 
  .االنترنت

  
  
  



 ٢٥

  الخبر في وسائل االتصال، وجه الشبه ووجه االختالف
  

لقد تطور فن الخبر في وسائل اإلعالم مستجيبا لمتطلبات الحياة كما يحياها جمهور المتلقين 
 والتنوع، إلى انه يسعى يوميا، وأصبح يعتمد على عناصر الجدة واألسلوب والمباشر والسرعة

إلى نقل المعلومات بشكل يتفق تماما مع سرعة عصرنا هذا، وأصبح يستهدف اإلفضاء 
  )١(.بالحقائق التي ينطوي عليها بسرعة ووضوح

 تتفق جميعا في تحقيق هدف عام أنها إال اإلعالمورغم اختالف شكل الخبر في شتى وسائل 
   . المتلقي على الفهمأورئ  بدقة ووضوح تساعد القااألخباروهو نشر 

ويمكن . اإلعالمومن هذه الوسائل الصحف والراديو والتلفزيون والمجالت وغيرها من وسائل 
الوسائل المسموعة، والوسائل المرئية :  هيأنواع أربعة إلى اإلعالمتصنيف وسائل 

  .المسموعة، والوسائل المقروءة

 وسيلة أهم إن إالاب والنشرات وغيرها ونقصد بالوسائل المقروءة الصحف والمجالت والكت
  ر فيها بشكل دوري ينشأنيمكن 

  . ويومي هي الصحيفة
 التسجيل وأهم هذه الوسائل وأجهزة الليزر وأقراصالراديو فمثل الوسائل المسموعة وأما 

  .هتم بالخبر هي وسيلة الراديووالتي ت
 بالهرم اإلذاعيحيث يكتب الخبر  مع الخبر الصحفي في تركيبته الفنية اإلذاعييتطابق الخبر و

   )٢(. التفاصيلأهم رئيسيين هما المقدمة والجسم، ويقدم جسم الخبر جزأينويتكون من  المقلوب

 في أن إذ االستماع للراديو يتم بسهولة ويسر، أن في األخرى عن الوسائل اإلذاعةوتتميز 
 الدرامية واألعمال، اإلعالناتو والتمثيليات واألخبار الموسيقى إلى االستماع اإلنسانمقدور 
  .  قيادة السيارةأثناء

ويمكن القول أن اإلذاعة احتفظت بدورها الرئيسي لألخبار في كثير من البالد، بل لم يقتصر 
األمر على األخبار وإنما استطاعت اإلدارات المتخصصة باألعمال الدرامية أيضا توطيد 

 لدى المستمعين يعملون فيها خيالهم مع اتساع أقدامها نظرا لما تتيحه هذه األعمال من فرصة
 تمثل المصدر اإلذاعة وما زالت .المجال أمام كل مستمع كي يعيش بخياله مع ما يستمع إليه

  )٣(. للموسيقىاألساسي

  . فيصنف تحت قسم الوسائل المرئية المسموعة في التلفزيونأما
 المصور، فالخبر التلفزيوني هو نتاج  يكتب باعتباره تعليقا على الفيلم في التلفزيونالخبر و

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٠ص) ١٩٨٧الهيئة المصرية العامة للكتاب، : القاهرة(عبد العزيز شرف، فن التحرير اإلعالمي، بدون طبعة ): ١(
  . ٢٧ص) ١٩٩٧مطبعة ثابت، : غزة(عة الثانية زاهر زآار، مدخل في تقنية التحرير الصحفي، الطب): ٢(
  .٢٧المرجع السابق، ص): ٣(



 ٢٦

  )١(.عملية المزاوجة بين الصوت والصورة

وهناك فروق جوهرية بين الراديو والتلفزيون وغيرهما من وسائل االتصال ينبغي قياس 
  )٢( أبعادها

  :ومن هذه الفروق
 نسبيا، فالنشرة اإلخباريةترات  لقيود الوقت وهذا بدوره يسبب قصر الفالراديويخضع  -١

 فهي تسقط السطح وتقدم األنباء أو تتعمق في التفاصيل أن ال تستطيع اإلخبارية
 التوجيهية والخلفيات البعيدة، وتعوض أوالجوهر، وبالتالي تسقط التفاصيل التعليمية 

 وهذه . المستمعين بما حدث فور حدوثهإلبالغ  الفوريةاألنباء بالمبادرة في تقديم ذلك
، ولكي نكون واقعيين فان هذه الميزة الوحيدة التي اإلذاعية لألخبارالميزة الكبرى 

  . بموعد الطبعاألبد إلىيتفوق بها الراديو على الصحافة المطبوعة التي تظل مرتبطة 
 التي تقع في الفترة بين األحداث وضعنا في االعتبار الصحف المسائية تغطي إذا -٢

 هناك فترات تتخلف فيها الصحف أن نجد فإنناية بعد الظهر منتصف الليل حتى الثان
 جسام في أحداث والمسائية وقد تقع الطبعتين الصباحية بين الفترة وهي األحداثعن 

 .هذه الفترات
أن اتجاه في اإلذاعة هو أن تستوعب هذه المواجيز عددا كبيرا بقدر اإلمكان من  -٣

نقول انه ما دامت النشرة ال تستطيع أن القصص اإلخبارية والنظرية، وفي هذا الشأن 
 تقول الكثير عن شيء واحد فمن األفضل أن تقول عنه أشياء كثيرة

 في الصباح الباكر عندما يكون السيد كذا وفي يده أيضا اإلذاعة أخبارتبدو فائدة  -٤
 يقرأ أنفي حالة االسترخاء بحيث وال يريد  انه أوفنجان قهوة ولم تصل الصحيفة بعد 

تدفعه الرغبة في معرفة ما يدور من حوله ، فانه يدير مفتاح الراديو على وكذلك 
 التي ستقدم له في الصحف فيما بعد تفاصيلها األنباء المفضلة ليجد مجموعة من إذاعته

 أن مشاهدة التلفزيون، والواقع أو قراءة الصحف إمكانية كان في السيارة وليس لديه أو
وذلك .لألنباء وال يتنافسان بالنسبة لإلعالنات بالنسبة الراديو والصحيفة يتنافسان فقط

 وقد ترك لألحداث التفاصيل العميقة إذاعةالن حدود الوقت تحول بين الراديو وبين 
  .هذه المهمة للصحافة

  :الخير المطبوع والخبر المسموع

تتميز كما لإلذاعة مميزات تتميز بها عن غيرها من الوسائل فان للخبر في الصحيفة مميزات 
  :بها عن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني ومن أهمها

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧ص ،سابقمرجع زاهر زآار،  ):١(
 .١٠٠ص )١٩٨٠ دار الفكر العربي ،: القاهرة(إبراهيم وهبي، الخبر اإلذاعي، بدون طبعة ): ٢(



 ٢٧

  
 يعود أنطبوع يصبح ملكا للقارئ فور شرائه للصحيفة ويستطيع فالخبر الم: الديمومة -١

 من بياناته والمعلومات الواردة فيه بعكس الخبر ويتأكد من مرة ليعيد قراءته أكثر إليه
 وال يستطيع إذاعتهالمسموع والخبر المرئي الذي تنتهي عالقة المستمع به فور انتهاء 

  )١( .أخرى مرة إليهالعودة 

ميز الخبر المطبوع بتنوع موضوعاته بما يلبي حاجات الجماهير  يتإذ: التنوع -٢
، فهي ال األخبار ال تقتصر على نوع واحد من  كانت نوعهاأياالصحفية ، فالصحيفة 

 الجادة السياسية واالقتصادية كما هو الحال في الراديو األخبارتقتصر على نشر 
 واألخبار والفنية واألدبيةمية  العللألخبار تفرد مساحات كبيرة إنهاوالتلفزيون، بل 

الخ، وهذه ...  الجريمةوأخبار اإلنساني ذات الطابع واألخبارالطريفة والمسلية، 
 وجدت أن العتبارات عديدة، وحتى اإلذاعة طريقها لميكرفون ال تجد قد األخبار
 . تبقى قليلة العددفإنها لإلذاعةطريقها 

 ال يبقى ألنه، األهميةيقة تاريخية بالغة فالخبر المطبوع يصبح بعد فترة وث: التوثيق -٣
 .دائما محفوظا ومتاحا للباحثين والمؤرخين

  
  :)٢ (في الفروق الرئيسية التاليةونلخص الفروق بين الوسائل الثالثة المهمة على صعيد الخبر 

 على لألخبارومحطات التلفزيون في اختيارها  اإلذاعاتتحرص : والجدية/ الفورية   - أ
 اإلذاعي اإلرسال، ويتيح امتداد األحداث آخررية فيها لكي تالحق توفي عنصر الفو

 أوال ومتابعة تطوراتها األحداث مالحقة إمكانية التلفزيوني علة مدى اليوم واإلرسال
الذي قد يطول زمنيا  عنصر الجدة إلى في الصحف فان هذه الفورية تتحول أما. بأول

 خبر اإلذاعي المجلة، فالخبر أوحيفة  حسب دورية الصأسبوعا أوليكون يوما كالمال 
 . الخبر الصحفي فهو خبر جديأمافوري، 

 الشديد ويقترب من الخبر القصير باإليجاز اإلذاعييتميز الخبر : التفصيل / اإليجاز - ب
الذي يركز على زاوية من زوايا الحدث وذلك بسبب ضيق المساحة الزمنية 

 والتي تتراوح بين خمس دقائق باريةاإلخ في النشرة األخبار نشرة إلذاعةالمخصصة 
 بزوايا واإلحاطةوثالثون دقيقة، وفي المقابل فان الخبر الصحفي يتميز بالتفاصيل 

  . في الصحافة المطبوعةلألخبارالحدث المختلفة، نظرا التساع المساحة المخصصة 
 إلعطاء ضرورة زيادة المساحة الزمنية إلى ومحطات التلفزيون اإلذاعاتوقد فطنت 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )٢٠٠٤، الجامعي دار الكتاب :العين(، الطبعة الثانية لتحرير الصحفي في عصر المعلوماتحسني نصر، وسناء عبد الرحمن، ا): ١(

  .٤٢ص
  .٥٨المرجع السابق، ص): ٢(



 ٢٨

 ما يعرف باسم البرامج اإلخباريةت  جانب النشراإلى فأدخلتفاصيل اكبر في الخبر، ت
 ما إذا التي تقدمها البرامج تظل موجزة اإلخبارية، وع ذلك فان المتابعات اإلخبارية
  . في الصحفباألخبارقورنت 

 أخبار الموجزة، وهي أو السريعة باألخبار تنشر ما يسمى أصبحتوكذلك الصحف 
 في الصفحات األخبارقصيرة تحتوي على زاوية خبرية واحدة، ويكثر نشر هذه 

 قصيرة في صفحة العالم بجريدة أخبار الخفيفة، مثل اإلخبارية األبواب أوالمخصصة 
 .األهرام

 المذيعة فقط أو يعتمد الخبر المسموع على صوت المذيع :اإلبرازالمؤثرات ووسائل  - ت
 جانب صوت المذيع على إلىفي جذب انتباه المستمع، بينما يعتمد الخبر التلفزيوني 

لصورة، صورة المذيع وصورة الحدث وصورة الشخصية التي تدور حولها الحدث، ا
وفي المقابل فان الخبر الصحفي يعتمد في ). الجرافيك(وكذلك الرسوم التوضيحية 
، اإلطارات، العناوين، األلوان المطبوعة مثل اإلبرازجذب االنتباه على وسائل 

 .والصور والرسوم
 والتلفزيوني ال اإلذاعيفالخبر . يتعرض لكل وسيلةوهو الجمهور الذي : الجمهور - ث

،  المشاهد حتى يستطيع قراءة الخبر وفهمهأويتطلب مستوى تعليمي معين للمستمع 
 من التعليم والخبر االلكتروني الذي يتطلب أدنىعلى عكس الخبر الذي يتطلب حدا 

فة جيدة باللغة  وتصفح شبكة االنترنت وربما معراآلليدراية جيدة باستخدام الحاسب 
 .االنجليزية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٩

  المبحث الثاني

  ، وعناصره، مصادرهالخبر اإلذاعي، ماهيته، أنواعه
  

  )١( :ماهية الخبر اإلذاعي وأشكاله

الخبر اإلذاعي هو أساس األشكال اإلخبارية في اإلذاعة حيث تستمد منه مضمونها، وبه يمكنها 
ة الوظيفة اإلخبارية، ومن هنا يمكن تعريف الخبر االستمرار ومن خالله يمكن أن تؤدي اإلذاع

وصف دقيق موضوعي لحدث يجري أو رأي أو موقف أو فكرة أو قضية : "اإلذاعي بأنه
  ".تتوافر فيه قيم إخبارية تجعل اإلذاعة تقدمه إلى جمهورها

 راتأثي كما يقدم، حيث يؤثر في معظم الناس اإلعالمي اإلذاعي يرتبط بالجنس اإلذاعيوالخبر 
 يرتبط بالداللة العربية لكلمة اإلذاعي، فإذا كانت الرسالة هي الوسيلة فان الخبر ...حميما 
 وانتشر، فشييذاع ذيعا وذيوعا أي ، والخبر وإفشاؤه الخبر إظهار، التي تعني اإلذاعة

  )٢(.اإلذاعةومن هنا كانت كلمة . والمذياع بكسر الميم هو من ال يكتم سرا

  :يأشكال الخبر اإلذاع

وهي النشرات اإلخبارية العامة التي تتوجه إلى المجتمع وتتضمن أخبار : نشرة األخبار -١
  .متنوعة، سواء أكانت داخلية أو خارجية

الموجز عبارة عن مجموعة مختصرة من األخبار تقدم عدة : موجز وعرض األنباء -٢
 األحداث، مرات على مدار فترات اإلرسال اإلذاعي في توقيت ثابت وتركز عادة على آخر

أما عرض األنباء فهو عبارة عن مجموعة من األخبار تقدم مرة واحدة خالل فترة اإلرسال 
وفي توقيت ثابت يكون عادة قرب انتهاء هذه الفترة، وهو مجمل ألهم األنباء التي قدمتها 

  .اإلذاعة خالل هذه الفترة
باري مباشر عن رأي التعليق اإلخباري هو حديث إخ: التعليقات والتحليالت اإلخبارية -٣

  .معين حول قضية ما، أما التحليل فهو يقوم على المعلومة
الجريدة اإلخبارية عبارة عن برنامج إذاعي يتناول أحداث : الجريدة والمجلة اإلخبارية -٤

وقعت على مدار اليوم من خالل األخبار الموجزة والحوار وغيره، أما المجلة فتقوم على نفس 
تباعدة أي أما أسبوعية أو شهرية وتتعامل مع أهم األحداث التي األساس ولكن بدوريات م
  .وقعت خالل هذه المدة

يطلق عليه عادة الريبورتاج، وهو برنامج إذاعي يقوم على تقصي : التحقيق اإلخباري
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩ص) ٢٠٠٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة (بعة الثانيةطال الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ،يزبرآات عبد العز. محمد عوض، ود): ١(
  .١٥٧ص )١٩٨٧ئة المصرية العامة للكتاب، هيال: القاهرة( بدون طبعة فن التحرير اإلعالمي، ،عبد العزيز شرف): ٢(
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ي الذي يعكس الحقائق المطروحة على الساحة، ويعتمد على الحوار المتعمق والنص اإلذاع
المعالجة العميقة للموضوع مع توظيف كافة العناصر الفنية لإلذاعة بما يخدم الفكرة ويجذب 

  .االنتباه
وهو عبارة عن خبر تفصيلي لحدث أو موضوع أو نشاط، وان كان : التقرير اإلخباري -٥

وب أو يتضمن رؤية ذاتية لكاتبه، ويقدم إما مكتوبا أو في صورة رسالة صوتية يؤديها المند
  .المرسل سواء في الداخل أو الخارج

هذه أهم أشكال األخبار اإلذاعية ، وهناك أشكال أخرى مثل، قطع البرنامج والبرامج الخاصة، 
  .الخ.. وبرامج الفيتشر

  :أنواع الخبر اإلذاعي

  )١( :هناك عدة أنواع من الخبر اإلذاعي يمكن إدراجها تحت سبع فئات وهي

وهذا النوع ال يتحدد له زمن معين إلذاعته، حيث تظل تلك : لى إبراز األخبار التي تحتاج إ-
األخبار صالحة لإلذاعة لفترات طويلة باستثناء األخبار الخاصة باألعياد الرسمية والمناسبات 

، مثل خبر رجل يحتفل بعيد ميالده المائة، ويدخل في إطار "باألخبار الخفيفة"الخاصة وتسمى 
األخبار وهي التي ترتبط بمواسم معينة مثل مواسم الحج، ودخول هذه الفئة نوع آخر من 

وغيرها من األخبار التي تثير االهتمامات … المدارس وتشغيل الطالب في العطلة الرسمية
اإلنسانية، ويراعى عدم استخدام هذه النوعية من األخبار الخفيفة قبل أو بعد األخبار المأساوية 

  .ى المستمعينألنها تؤدي ألحداث اثر سيئ لد
وهي تلك األخبار التي تقع بدون تحذير مسبق مثل نشوب حريق :  قصص األخبار المفاجأة-

، وظل الراديو يتفوق على وسائل …، آو حادث على الطريق، أو اغتيال شخص مشهور
اإلعالم األخرى في سرعة تغطية هذه النوعية من القصص اإلخبارية ألنه يتسم بمرونة كبيرة 

 عن الوسائل اإلعالمية األخرى، إال أن التلفزيون استطاع أن ينافس الراديو في هذا في الحركة
موجات الميكروويف التي تتيح المجال بعد ظهور كاميرات جمع األخبار إلكترونيا عن طريق 

  .نقل الصورة المتحركة الملونة خالل دقيقة واحدة إلى الجماهير في المنازل
ويشمل تغطية األحداث التي تتصف باالستمرارية : اث سابقة أخبار ناتجة عن متابعة أحد-

بشرط أن يتم تقديم معلومات جديدة في الخبر باستمرار، مثل رحلة سياسية لرئيس الدولة إلى 
  .عواصم أوروبية

يقصد بها األحداث التي يتم تحضيرها قبل وقوعها بشكل كاف، :  األحداث المعدة مسبقا-
 ،…ا في نشرات األخبار، مثل المؤتمرات الصحفية، الندوات السياسيةوغالبا ما يتم التنويه عنه

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٢ ص)١٩٨٩مكتبة أنجلو المصرية، : القاهرة(  بدون طبعةحسن عماد مكاوي، األخبار في الراديو والتلفزيون، ):١(
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دة مسبقا يكون لها قيمة إخبارية، والبعض اآلخر يكون له قيمة وبعض هذه األحداث المع
  .دعائية فقط

وهي تتناول التغيرات الثقافية والتكنولوجية واالقتصادية، :  ذات الميل أو االتجاه األخبار-
وهي تبحث في طبيعة االتجاه . التي تحدث في المجتمع وتسمى هذه األخبار ذات اتجاه أو ميل

، التي تعكس … جديدة مثل استخدام اآللة الحاسبة في المدارس الثانويةنحو فكرة أو قضية
  .اتجاهات معينة وترتبط بالفترة الزمنية التي تذاع فيها

وذلك من خالل السعي لتحقيق :   أخبار تنطوي على التعمق في المعلومات ووجهات النظر-
ها أخبار تهم المستمع في الموضوعية لكل عمليات األخبار ، يتم بث بعض المعلومات باعتبار

النشرات ونظرا الن عنصر الوقت يعتبر معوقا أساسي لنشرات األخبار حيث من الصعب 
زيادة الزمن المخصص لنشرات األخبار الن الجمهور لن يحتمل الفترات الطويلة، وعدم توفر 

رة تقديم اإلمكانات التي تسمح بتقديم مثل هذا النوع من النشرات، أدى كل هذا إلى بروز فك
التقارير اإلخبارية لبعض النوعيات من األخبار ، حيث تبحث هذه التقارير عما وراء الخبر 
من خالل الخلفيات، التاريخ، األسباب، الظواهر، وكل المعلومات التي تتسم بالعمق ولم تكن 

  .معروفة من قبل
يات تنموية مستمرة وهي تلك األخبار التي تعنى بتقديم أنباء عن عمل:  التنموية األخبار-

وليس عن األحداث المفاجئة المنفصلة، فالتأكيد في األخبار التنموية ليس على ما يحدث في 
فاألخبار التنموية تعكس التغيرات . لحظة معينة ولكن عما يحدث خالل فترة من الزمن

تتخذ و. المستمرة في المجتمع وتكون لها طبيعة طويلة األمد للتغير االقتصادي واالجتماعي
فاألخبار التنموية إذا هي استخدام . أشكاال مختلفة على المستوى الوطني والمستوى الدولي

لجميع المهارات الصحفية في تقديم العمليات التنموية المستمرة بشكل يجذب الجماهير ويثير 
  .اهتمامها، ويتطلب تغطية هذه النوعية من األخبار مهارات عالية وعمل شاق

  
  :ذاعيمصادر الخبر اإل

يمكن الحصول على األخبار من مصادر متعددة من الشارع ومن الناس ومن وكاالت األنباء 
  .ومن اإلذاعات المحلية أو األجنبية، وكذلك من المراسلين والمندوبين وغير ذلك من المصادر

وهي مؤسسة غرضها الرئيسي جمع األخبار والمواد اإلخبارية  )١(: وكاالت األنباء -١
ى وسائل اإلعالم التي تقوم بوظائف إخبارية ، وزادت أهمية وكاالت األنباء وتوزيعها عل

بعد اتساع نطاق االتصال الجماهيري واتساع نطاق استخدام المعلومات من قبل العديد من 
 األجهزة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩ص، مرجع السابق، محمد معوض ):١(
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والمؤسسات في المجتمع، وتعتبر وكاالت األنباء المصدر الرئيسي لإلذاعة في الحصول 
وكالة اسوشيتدبرس : على األخبار وخاصة األخبار األجنبية، واهم الوكاالت العالمية

  .ووكالة اليونيتدبرس األمريكية، وكالة رويتر في البريطانية، ووكالة األنباء الفرنسية

وهو الشخص المكلف من قبل اإلذاعة ليوافيها باألخبار الخاصة  )١( :المراسل الخارجي - ٢
باألحداث الهامة التي تقع في منطقة معينة من العالم، وعلى المراسل الخارجي أن يتقن 

اللغة الخاصة بالدولة أو المنطقة التي يعمل فيها كما يفترض فيه المهارة العالية في 
اغة اللغوية التي تناسبها، ويجب أن يكون لديه الحس التعامل مع تكنولوجيا اإلذاعة والصي

  .الصحفي والوعي السياسي

ويتميز المندوب عن المراسل الخارجي بأنه يكون عادة  )٢( :المندوب أو المراسل الداخلي -٣
  .في المدينة التي توجد فيها اإلذاعة أو المواقع القريبة منها

ر والمعلومات لوسائل اإلعالم، وتأتى وهي تعتبر مصدر هام لألخبا: اإلذاعات األجنبية -٤
هذه األهمية من خالل ما تستمده هذه اإلذاعات من مصادر متنوعة من مندوبين ومراسلين 

ووكاالت أنباء، وكذلك إن المصادر األجنبية كثيرة اللسان الناطق بالسياسة الرسمية 
  .للحكومات

ارية تحت عنوان أقوال بالنسبة للصحف هناك برامج إخب: الصحف المحلية و األجنبية -٥
الصحف أو عالم الصحافة تستعرض فيه أهم األخبار أو التعليقات التي تتضمنها الصحف، 
وبالنسبة للصحف األجنبية فهذه الصحف تنفرد بنشر األخبار التي ال تقدمها وكاالت األنباء 

ى وكذلك تستفيد اإلذاعة من التعليقات التي تقدمها الصحف األجنبية في التعرف عل
المواقف واالتجاهات السياسية تجاه القضايا المختلفة، وكذلك في أعداد التحليالت 

 .والتعليقات اإلخبارية ذات المستوى الرفيع
  )عناصره(معايير اختيار األخبار في اإلذاعة 

إن إمكانية نقل األحداث فور وقوعها من أهم ما يميز اإلذاعة كوسيلة  )٢( :الحالية -
جمهور اإلذاعة تنتظر أخبارا حديثة وحالية، وعلى هذا األساس فان إخبارية، كما أن 

عنصر  الحداثة أو الحالية من أهم العوامل التي تؤثر في اختيار األخبار في اإلذاعة 
وفيما يتعلق بعنصر الحالية مع الخبر يثار سؤال مهم، أيهما اصح .وتفضيل خبر على آخر

  .التثبت من الخبر أم السبق في تقديمه؟
  فإذا وصل خبر مشكوك في صحته فان عليها أن تحسم هذا الموقف من خالل احد

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٥سابق، صمرجع ، محمد معوض ):١(
  .٣٦، صنفسهالمرجع ): ٢(
  .٤٢ ص)٢٠٠٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة (بعة الثانيةطال الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ،، وبرآات عبد العزيزمحمد معوض ):٣(
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  :االختيارات التالية
  .التأكد كانت وسائل هذا أيا من صدق الخبر التأكد -أ

  . منهالتأكد الخبر لحين إذاعة تأجيل -ب

 المصدر إلى ينسب الخبر أن تقديم الخبر محررا بصيغة تفيد انه غير مؤكد على -ج
  .الموضح

  . الخبرإذاعةن  االمتناع ع-د

 الخبر الخارجي فيصعب إما من الخبر الداخلي بسهولة، التأكدومن الجدير بالذكر انه يمكن 
  . منه نسبياالتأكد

 بأسماء كل منهما يرتبط أن في يشترك هذا العنصر مع عنصر الضخامة )١( :الشهرة -
لفارق بين هذين  اأو الخالف أما.  قيمتها الخاصةأو لها قيمتها التاريخية وأماكنشهيرة 

  . المكانأوالعنصرين فينصب على قيمة وطبيعة وحجم الحادث المرتبط بالشخص 
 هي التي تصنع  وحدهااألحداث لكن األخبارتصنع  الشهيرة األسماء إنوالمعروف 

 أو نفسه هي التي تجعل من الخبر خبرا ضخما  طبيعة الحدثإن أو الضخمة، األخبار
 .مجرد خبر عادي

 واألحداث بهاٍ اكبر عدد ممكن من الناس، يتأثر الكبيرة التي األحداثوهي  )٢( :الضخامة -
 التي األحداث كبيرة، بل أسماء أنها الشخصيات الكبيرة لمجرد بأسماءالضخمة ال ترتبط 

 ريجان حفل عشاء رسمي، غير خبر عن األمريكيفحضور الرئيس . األسماءيرتبط بهذه 
  .اغتياله في محاولة ياألمريك الرصاص على الرئيس إطالق

 المرتبطة بها فقط، بل واألحداث  الكبيرةاألسماء الضخمة ال تقتصر على األحداثوكذلك 
 . والقضايا العامةباألماكنترتبط 

 جمهور من معايير الحكم على الخبر، فخبر يثير اهتمام الاإلثارةوتعتبر  )٣( :التشويق -
 من خبر عادي أكثرريقة للنشر  يقبلوا على الخبر بشغف وحماس، ويجد طويجعلهم
  . لدى الجمهورمألوف

 لفضول الجمهور، فمثال إثارة أكثر وغموضا كلما كانت إبهاما أكثروكلما كانت المشكلة 
 الذين قاموا األشخاص أو الجريمة أسباب إلى الوصول األمن استعصى على رجال إذا

 على المجرمين انتهت مناأل ما قبض رجال فإذا،  لفضول الجمهورإثارة أكثربها، كانت 
 . الستار عليهاوأسدلالقصة 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤١ص  مرجع سابق،آرم شلبي، ):١( 
  .١٤٠ صالمرجع السابق،): ٢(
 .٣٣ص )١٩٨٥المية، مكتبة الجامعة اإلس:غزة ( بدون طبعة محاضرات في التحرير الصحفي،جواد الدلو،. د): ٣(



 ٣٤

 الزواج والطالق، أخبار الطريفة مثل األخبارهناك محاور عامة تدور حولها  )١( :الطرافة -
 واألطفال الحيوانات وأخبار المال مثل الكسب المفاجئ والخسارة الفادحة، وأخبار
  .والشيوخ
 التي ألمثلةا منها القصة الضحكة تكون بمثابة التوابل، ومن تتألف التي الطريفة واألحداث

 .توضح عنصر الطرافة، قصة الميت الذي نهض من نعشه

 باحتماالت تؤثر في الفرد سواء مجال هذا أفكارا يتضمن الخبر أنويقصد بها  )٢( :اإلثارة -
  :  ذلكأمثلة، ومن اآلخرين حياة أو حياة الفرد نفسه التأثير
 الخاصة بغزو الفضاء، راألخبا الخاصة بالطاقة الذرية، والتفجيرات النووية، األخبار
 الخاصة بعمليات زرع األخبار الخاصة باكتشاف طرق جديدة لعالج السرطان، األخبار
 .القلب

يكتسب الخبر أهمية خاصة إذا ما توفر فيه العنصر اإلنساني، الن  )٣( :العنصر اإلنساني -
عنصر هذا العنصر يجذب اهتمام الجماهير، وهناك نوعيات من األخبار يتوافر فيها ال

األخبار الخاصة بشخص المستمع أو أشخاص آخرين ذوي صلة بت، : اإلنساني مثل
األخبار ذات المضمون االقتصادي كاألخبار الخاصة بالتموين ومواد الغذاء، األخبار 

 .الخاصة باألمور العاطفية والمشاعر واألحاسيس اإلنسانية

ة أو غريزة بشرية ال يمكن يرى بعض الباحثين أن هذا العنصر يمثل نزع )٤( :الصراع -
إنكارها وهذه النزعة هي التي تترجم لنا السر في الجرائم الفردية اليومية كحوادث القتل 

  .واالنقالبات والحروب بين الدول الصراعات أخباروالسطو، وكذلك 

األخبار الخاصة بالقتال والمعارك : ومن األخبار التي يتوافر فيها عنصر الصراع
لخاصة بالمباريات الرياضية، األخبار الخاصة باالنتخابات، األخبار ر ااالحربية، األخب

الخاصة بالصراع بين الطبقات أو الجماعات، األخبار الخاصة بالتنافس بين األحزاب 
 )٥(.السياسية، وأخيرا األخبار الخاصة بالجرائم

قيق النجاح وهي السعي إلى البروز والتفوق وتأكيد رغبة اإلنسان في تح )٦(: المنافسة -
يتوفر عادة في أخبار المضاربات المالية، والمزادات . واالنتصار في حياته العادية

 .والمباريات

 المقصود به استمرارية الخبر أو الخبر المفتوح، وهو الخبر الذي لم  :التواصل الزمني -
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢ المرجع السابق، ص الدلو،جواد): ١(
  .٤٤ صمرجع سابق، محمد معوض،): ٢(
  .٤٥صالمرجع نفسه، ): ٣(
  .١٤٤ص  مرجع سابق،آرم شلبي، ):٤(
  .٤٦ ص)٢٠٠٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة(٢الطبعة  الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ،محمد معوض، وبرآات عبد العزيز): ٥(
  .١٤٤مرجع سابق، صآرم شلبي، ): ٦(



 ٣٥

   

ومثل هذه األخبار اختطاف .  نتيجته المتوقعة أو المرتقبةيكن قد وصل إلى نهايته
    )١(.الطائرات

 الخبر يقاس بمدى ما وأهمية للمتلقي، أهمية يشتمل الخبر ما يمثل أنوالمقصود  :األهمية -
 أمي  سلبالتأثير نفسيا سواء كان هذا يمثله للمتلقي ومدى ما يترتب عليه من نتائج تؤثر فيه

  .ايجابي
واألهمية ال تقتصر على المصالح الفردية أو الذاتية للشخص، بل تتجاوز ذلك إلى حدود 

 )٢(.المصلحة القومية أيضا أو كل ما يمثل تهديدا ألمن وسالمة الوطن

 وقعت في مكان قريب أحداث تعبر عن األخبارفكلما كانت ، )القرب ( : المكانأوالمحلية  -
 لألخبار تعطي اهتماما اكبر أن اإلذاعةمه بها، وبالتالي يتعين على من المستمع زاد اهتما

 تقدم الخبر المهم أن يجب اإلذاعة إن يرى إذ الرأي مخالفا لهذا رأياوهناك . الداخلية
 )٣(.والمؤثر في حياة الجماهير بصرف النظر عن مكان وقوعه الذي يتضمنه هذا الخبر

 التي تجعل الجمهور يتلهف على معرفة خباراألوهي تتوفر في  : االحتمالأوالتوقع  -
 )٤(. اختطاف طائرة واحتجاز رهائنأخبار:  مثلاألخبارالتي يعبر عنها  األحداثتطورات 

الظرف  الجدة بالنسبة للخبر بل المقصود به أووال يقصد به معيار الحالية  :التوقيت -
 الخبر أهميةعف من فقد يقع الحدث في توقيت زمني يضا. الزمني الذي يقع به الحادث

 إلى فمثال عند سفر احد الزعماء )٥(.اإلذاعية األخبار نشرات أهم في األولويكون الخبر 
 أهماحد البلد المعادية لبالده فجأة وفي ظل المعارك الدائرة بينهما فان هذا الخبر يكون من 

 .ميةاأله ولكن لو سافر هذا الرئيس في ظروف عادية فال يكون للخبر تلك األخبار
، وفي مألوف حدثا غير أو الغرابة في كل خبر يتناول شيئا أووتوجد الطرافة  :الغرابة -

 تفضل اإلذاعة الذي يجعل األمر، مألوف نزعة طبيعية لالهتمام بكل ما هو غير اإلنسان
 )٦(. هذه النزعةإلرضاء التي تتوفر فيها الغرابة األخبار

وتكون الدقة غالبا في حقيقة في الحدث،  يكون الخبر متضمنا جوهر الأنأي  : الدقة -
 ووقعت بسببه بعض الخسائر اإلفراد وقع حادث معين وراح ضحيته عدد من فإذا، األعداد

  الحادثأسبابالمادية، فان الدقة تقتضي معرفة الضحايا وحجم الخسائر بالضبط، وكذلك 
  )٧(.بالضبط، وإال خرج الخبر عن الدقة ويكون مشوها أو دعاية سخيفة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٣٧ص، آرم شلبي مرجع سابق): ١(
  .١٣٧صالمرجع نفسه، ): ٢(
  .٤٣صمرجع سابق، محمد معوض، ): ٣(
  .٤٧ صالمرجع السابق،): ٤(
  .١٣٩ ص مرجع سابق،آرم شلبي،): ٥(
  .٤٦ ص مرجع سابق،محمد معوض،): ٦(
  .٤٦ص المرجع السابق، عوض،محمد م): ٧(
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وتعني الخبر الكامل وليس المقصود به الخبر الذي انتهى  )١( ) الكمالأوالتكامل ( :اإلقناع -

 المقصود بالكمال هنا تقديم المعلومات المتكاملة وإنما تفصيالت جديدة قادمة، وال يحتمل
  ).لماذا( على سؤال اإلجابةوالتي تتم من خالل .  القارئإلى
؟ متى؟ كيف؟ أينماذا؟ : ذلك يقصد بهذا المعيار تضمن الخبر بالشقيقات الخمس وهيوك
 على اكبر عدد ممكن منها تزداد فرص أو، األسئلةفعندما يجيب الخبر على هذه . من؟

 هذه العناصر تمثل االستفسارات الرئيسية التي تدور في ذهن إن. اختياره ليقدم ويذاع
 ال تتضمن األخبار بعض إنوعلى الرغم من . ر معين خبإلىالجمهور عندما يستمع 

 كانت تتوافر بها إذا لإلذاعة قد يتم اختيارها أنها إالبالضرورة جميع تلك العناصر 
   )٢(.األخرى األهميةمقومات 

  )٣( :الصياغة اللغوية للخبر اإلذاعيأسس 

  -:هناك بعض األسس التي يجب توافرها عند كتابة الخبر مثل
بمعنى عدم استخدام الكلمات والتعبيرات المعقدة ، : وضوح في التعبيرالبساطة وال -

، وعلى …وصياغة الخبر بأسلوب لغوي مبسط ومألوف يمكن أن يفهمه المستمع العادي
هذا األساس فان صياغة الخبر اإلذاعي يتطلب الوضوح والحكمة والدقة في اختيار 

ك اعتبارات لغوية متعددة يمكن االلتزام بها الكلمات لنقل الفكرة والتعبير عنها بكفاءة، وهنا
 االعتراضية أو ملفي صياغة النص مثل أن يكون الفعل قريبا من الفاعل، وحذف الج

أو ) حوالي(التقليل منها قدر المستطاع، تقريب األرقام واإلحصائيات الكبيرة وسبقها بكلمة 
الضمائر يجب أن يكون ، استخدام الظروف والصفات للضرورة فقط، عند استخدام )نحو(

  .واضحا ما يعود إليه الضمير
وكذلك قوة األسلوب بحيث يكون قويا : مراعاة قواعد النحو والصرف في صياغة الخبر -

، ويتصل بهذه الجزئية وضع عالمات الترقيم من نقاط …معبرا بدقة ووضوح عن المعنى
غامضا أو مختل إذا وفواصل، وضبط الكلمات بالشكل، خاصة الكلمات التي تجعل المعنى 

  .لم توضع فوقها عالمة اإلعراب الصحيحة
  -:تكون في األجزاء التالية: مراعاة الصيغة الجيدة ألجزاء الخبر -
عند صياغته يجب أن يكون في صورة جملة أو جمل كاملة : صياغة الموجز والملخص -ا

، … الخبريةيستخدم لهدف جذب انتباه المستمع إلى القصة) الموجز(المعنى، فالعنوان 
  ويرى خبراء االتصال أن العناوين الطويلة المعقدة هي التي يزيد عدد كلماتها عن عشرين
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤ ص)١٩٨٨دار الشروق للنشر والطباعة، : جدة(آرم شلبي، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، الطبعة الثانية ): ١(
  .٤٧ مرجع سابق، صمحمد معوض،): ٢(
  .٥٠المرجع السابق، ص): ٣(
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كلمة، وبالتالي فان هناك ضرورة أن يصاغ الخبر في اقل عدد ممكن من الكلمات، 
، أما ملخص ..ويصاغ العنوان بشكل المضارع حتى ولو كان الحدث وقع منذ زمن بعيد

 الموجز فيما عدا صياغة الفعل، فتكون النشرة فهو يأتي عقب تقديمها مباشرة وهو نفس
  .في صورة الماضي

وهي الفقرة األولى منه ولها أهمية كبيرة في جذب انتباه المستمع : صياغة مقدمة الخبر  -ب
 المقدمة التقليدية، التي تركز على أهم .)١( :وهناك أنواع للمقدمات ،…إلى بقية الخبر

 -ادث جزئية جوهرية ذات داللة للمستمع جزئية في القصة الخبرية باعتبار أن لكل ح
مقدمة الزاوية، وهي المقدمة التي تعبر عن وجهة النظر أو رؤية معينة وتكون هذه 

) المقدمة الشاملة( مقدمة الشمسية –المقدمة مع األخبار الخفيفة أو األحداث غير المروعة 
كثيرة ويتم التعبير وتستخدم في القصة اإلخبارية المعقدة التي تتضمن واقعات وأحداث 

 المقدمة اإلعالنية، وهي ليست إعالنية بالمعنى التجاري ولكنها –عنها بمقدمات مركزة 
تستمد صفة اإلعالن في جدب االنتباه وليس لمعلومات واردة في المقدمة، وتكون هذه 

  .المقدمة مفيدة في صياغة التقرير اإلخباري

القات بين األحداث المتضمنة في القصة الخبرية تستند على إقامة الع: صياغة جسم الخبر  -ج
والربط بينها والتعبير الواضح عنها، وصياغة جسم الخبر يقوم على التزام المحرر بأسس 

االستناد إلى معلومات وحقائق : تؤثر في المعنى الذي يدركه الجمهور، وهذه األسس هي
الخ وفق فلسفة ..ب  إثارة العواطف في صورة فرح أو خوف أو غض–مدعمة لألحداث 
 إبراز عالقة األحداث باألفراد المتضمنين فيها على نحو دقيق وبدالالت –الخدمة اإلذاعية 

ولما كان جسم الخبر هو أساس القصة . رمزية ذات داللة لإلطار اإلدراك للمستقبل
  .الخبرية فهو الوعاء الطبيعي إلبراز دالالت هذه القصة الحتياجات الجمهور واهتماماته

أي المدة الزمنية للقصة أثناء صياغتها، وذلك أن المهارة السياسية :مراعاة عامل الوقت -١
الالزمة للصحافة اإلذاعية هي التعبير عن الموضوع بأقصى درجة ممكنة من الدقة وفي 

 .اقل قدر من المساحة الزمنية
ستشهادات  التي تتضمن اقتباسات وااإلخباريةبمعنى أن القصص : مراعاة أصول االقتباس -٢

من أقوال وتصريحات أدلت بها مصادر حية يتعين صياغتها باألسلوب السليم، ويتطلب 
 ز أسلوب الكالم المقتبس والتعبيرذلك توظيف لغة الخبر من خالل الصياغة واإللقاء لتعزي

، واالقتباس …ونطقه للكلمات الدالة) المصدر(عن معناه، وإيجاد العالقة بين المتحدث 
 يمثل قيمة عالية باعتباره يعبر: م ثالثة أغراض رئيسية في إنتاج الخبر هيالمباشر يخد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٣ص )٢٠٠٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة (٢ الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ط،محمد معوض، وبرآات عبد العزيز): ١(



 ٣٨

  عن حقيقة ال
سواء  يجعل الصحفي في حل من اتخاذ موقف معين لما قاله المصدر_ قبل الجدل  ت

  . يكسب القصة الخبرية تنوعا ما بين أسلوب المحرر وأسلوب المصدر–الرفض بالتأييد أو 

فاألخبار قد تتضمن مصطلحات متخصصة في المجاالت : المصطلحات و االختصارات -٣
اد وغيرها، وتكون هذه المصطلحات غير مفهومة العلمية واإللكترونية والقانون واالقتص

للمستمع العادي الغير متخصص، وهنا يتعين استخدام مصطلحات بديلة تؤدي نفس المعنى 
أو شرح المقصود من المصطلح إذا ما كان له أهمية وداللة معينة، وقد تتضمن األخبار 

، في هذه الحالي بعض االختصارات الخاصة بأسماء جهات أو منظمات أو مؤسسات معينة
الحاالت يكتفي  ضا باالختصار الدال عليه، وفي بعيستخدم المحرر االسم الكامل ملحوق

المحرر بذكر االسم الكامل للمختصر إذا ما كان السياق سيكون سليما ومقبوال عند النطق 
  .، أو إذا كان المختصر غير شائعهب
ل أن الوضوح هو الهدف التي تتضمنها الخبر فيرى مارك هار: أسماء الشخصيات -٤

األساسي وليس االعتقاد األعمى في أسلوب كتابي، وعلى الرغم من أن الوظيفة توضع 
قبل االسم إال أن االسم يوضع أوال إذا كان التعبير سيصبح غير مريح، وفيما عدا ذلك 
ية توضع الوظيفة قبل االسم، وأما األسماء األجنبية فإنها تكتب باللغتين العربية واألجنب

وتحذف األسماء األجنبية إذا كانت صعبة وغير معروفة، ويكتفي بالوظيفة أو اللقب ما لم 
يكن النبأ متعلقا بالشخص نفسه بصفة أساسية، أو لم يكن متعلقا بقضية هامة ومثارة على 

  .نطاق واسع 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٣٩

    
 

 المبحث الثالث

  مراحل صناعة الخبر اإلذاعي
  

فاإلذاعات . إللكترونية في حالة تتصف بالتشويش بل واالضطراب الكبيرإن صناعة األخبار ا
العتيدة باتت تسعى إما إلى استشراف استراتيجيات جديدة أو التمسك بشدة باالستراتيجيات 

  )١(. العقدين الماضيين شهدا تطورا كبيرا في الصناعات الثقافيةأنويمكن القول  .القديمة

رة على عملية التوزيع في العالم يتم من خالل فان السيط: اإلذاعياعة الخبر  عن صنوأما
 األسواقاالحتكار الفردي للتوزيع عبر الحدود مع التقليل من القيود التنظيمية وبالتالي فتح 

  .نها تعدد للشركات الصغيرةع الصناعية، ينتج األقماروخفض تكاليف 
يتات، وتقسم المسئوليات فيما يتعلق ، والتلفزيون والكاساإلذاعة من خالل اإلنتاجويتم توزيع 

  العالميةاألخبار وتتولى تغطية األنباء تقسم على وكاالت لإلنتاج والالزمةبالمادة الخام للخبر 
 المواد ذات الطبيعة الفريدة التي إنتاج المحلية فهي تتولى أو الصغرى الوكاالت أماالرئيسية، 

 البعض منها لها صفة أخبار ابرز عشرة أند تقوم ببيعها لكبار المستفيدين، وبالتالي فنج
 يتوافر لعدد متزايد من الناس في العالم في عدد اكبر في األخبار، وهناك عدد قليل من العالمية

 األخبار تحقق أن وذلك لضرورة اإلعالناتالدول وبالنسبة للدخل فانه يتزايد مع االعتماد على 
 محدودة األعمالهذه  إنتاج الصوتية وتكون مدة األعمال األخبار إنتاجوتحكم .  كبيرةأرباح

  )٢(. جديدةأخبار الكبرى والسقوط السريع لها عند بروز لألخباروذلك بسبب االرتفاع الحاد 
 وتلتزم بتقاليد تجعلها مضطرة في واقع مسؤوليات تتحمل األخبارومن هان فان مؤسسات 

 القضية بكلمات أن يريدونه، أي  ماوأيضا يحصل عليه الناس أن تقديم ما يجب إلى األمر
 لنا بشكل إعطاؤه اإلعالم ال تقتصر فقط على مسالة ما الذي اعتادت عليه وسائل أخرى

 أن القضية تتمثل في ماذا نريد وإنماتقليدي، وهل في مقدورنا االستمرار في هذه المهمة، 
  . يقال لناأننعرف وما هو الشيء الذي ينبغي 

  
 وقوعه، وتنتهي ما قبل أومر بعدة مراحل تبدأ عند وقوع الحدث  تاإلذاعيوصناعة الخبر 

 المستمع من إلى ما بعد وصولها إلى هناك مراحل  تكون وأحيانا المستمع، إلىبوصولها 
  . العامالرأي التي تهم األمور العام وتعبئته وخاصة في الرأي على التأثيرخالل 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٩٩ ص)١٩٩٣ دار الفكر العربي، :القاهرة( بدون طبعة نوال محمد عمر، فن صناعة الخبر في اإلذاعة والتلفزيون،): ١(
  .١٠١المرجع السابق، ص): ٢(



 ٤٠

   :مراحل صناعة الخبر اإلذاعي

ور المستمع، يمر الخبر اإلذاعي بعدة مراحل بحيث يمكن تقديمه من خالل اإلذاعة إلى الجمه
وهذه المراحل ليست جامدة بقدر ما هي متفاعلة مع بعضها البعض في الواقع العملي، وخاصة 

في ضوء توارد األخبار واستمرارية اإلنتاج اإلخباري وعمليات الحذف واإلضافة سواء 
بالنسبة لألخبار الموجودة بالفعل أو األخبار المتجددة والتي تتدفق إلى اإلذاعة من مصادر 

  .)١ (.شتى
  :ومن هنا يمكن أن نقول أن نشرة األخبار اإلذاعية تمر بأربعة مراحل هي

  .الحصول على األخبار -١
 .اختيار األخبار المناسبة -٢
 .صياغة وتحرير األخبار اإلذاعية -٣
 .اإلعداد النهائي لألخبار -٤
  :الحصول على األخبارأوال 

 األنباء والمراسلون يمكن الحصول على األخبار من مصادر متعددة أهمها، وكاالت
 اإلذاعية األخباروالمندوبون والصحف واإلذاعات األجنبية كنا قد تحدثنا عنها في مصادر 

  .سابقا
  )٢( :اختيار األخبار المناسبة: ثانيا

حيث تلتقي الخدمة اإلذاعية كما هائال من القصص اإلخبارية يتحتم عليها أن تختار ما يناسبها 
  . من وسيلة ألخرىوفق اعتبارات عديدة تختلف

فالجمهور يستقبل الرسالة بصورة تختلف حسب الوسيلة التي يعتمد عليها في الحصول على 
وكل هذا يتصل بالسياسة اإلعالمية .. المعلومة، كما أن الوسيلة هي التي تحدد عمل المحررين

  للوسيلة، والسياسة اإلعالمية 
   

ك المادة اإلخبارية من حيث وقت التقديم تنعكس على الجوانب المختلفة للمضمون بما في ذل
المضمون، كما يتحدد بموجبها مدى توافق القصص اإلخباري مع احتياجات وتوقيته، ونوعية 

  .الجمهور المستهدف ورغباته واهتماماته
  .وحسن اختيار األخبار التي ستقدم في اإلذاعة تتوقف على كفاءة وسعة أفق القائمين باالتصال

وهذه ) القيم اإلخبارية(م على أساسها اختيار األخبار ويطلق على هذه المعايير وهناك معايير يت
  الضخامة،وهي الحالية، الشهرة،: المعايير سبق وأن ذكرت في معايير اختيار الخبر اإلذاعي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٩ص) ٢٠٠٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة (٢ الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ط،برآات عبد العزيز. ، ودمحمد معوض): ١(
  .٤١محمد معوض، المرجع السابق، ص): ٢(



 ٤١

 العنصر اإلنساني، الصراع، المنافسة، التواصل الزمني، األهمية ، الطرافة، اإلثارةالتشويق،
  .المحلية أو المكان، التوقع أو االحتمال، التوقيت، الغرابة، الدقة، وأخيرا اإلقناع

  )١( :صياغة وتحرير األخبار اإلذاعيةثالثا 
ضمنه النشرة اإلخبارية بعد الحصول على األخبار من مصادرها المختلفة واختيار ما ستت

  .وترجمة ما يحتاج إلى ترجمة
تبدأ الخطوة كتابة األخبار وصياغتها صياغة إذاعية، وبناؤها حسب األهرام المعروفة 

  .والمناسبة
تتم كتابة األخبار اإلذاعية عادة بطريقة الهرم المقلوب وهي : التكوين البنائي للخبر -١

يه، فيكون ذلك عامل جذب لخبر بأهم ما فاألكثر مالئمة لإلذاعة باعتبارها تبدأ ا
  .للمستمع

وطريقة الهرم المقلوب تعني أن أهم واقعة في الخبر تكتب أوال ثم يليها الوقائع المهمة 
فاألقل أهمية، وتطبق طريقة الهرم المقلوب إذا كان الخبر عن سقوط طائرة مثال 

ات اإلنقاذ، وأما الخاتمة فتبرز المقدمة واقعة السقوط وأسبابها وموقف السلطات وعملي
فتذكر موعد إقالع الطائرة ومقصدها، أي أن المقدمة هي الواقعة الجوهرية في 

  الخبر، والجسم هو القصة الخبرية بتفاصيلها، إما الخاتمة
وإذا كان الحدث يحتمل . فتتضمن معلومات معززة لما ورد في المقدمة والجسم

  .ة يمكن أن تشير إلى ذلكتطورات جديدة تهم المستمعين فان الخاتم
وكذلك يطبق طريقة الهرم المقلوب إذا كان الخبر اإلذاعي يعبر عن تصريح أو 

  .ية هامةخطاب لشخص
وضع موجز الخبر وملخصه بسهولة إذ أن الموجز أو ويتميز الهرم المقلوب ب

الملخص يؤخذ دائما من أهم واقعة في الخبر، وكذلك يتميز بأنه يمكن من اختصار 
ر والتعبير عن  العناصر بدقة دون المساس بتكامله ودون التداخل والتناقض بين الخب

أجزاءه، وكذلك يتماشى مع المنطق في الترتيب فالواقعة األهم تأتي أوال ثم األقل 
   .أهمية فاألقل أهمية

وقد سبق وتحدثنا عنها والتي تتضمن البساطة : أسس الصياغة اللغوية للخبر اإلذاعي -٢
 التعبير، مراعاة النحو والصرف في صياغة الخبر، مراعاة الصيغة والوضوح في

الجيدة ألجزاء الخبر، مراعاة عامل الوقت، مراعاة أصول االقتباس، المصطلحات و 
 .االختصارات، أسماء الشخصيات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٨ص محمد معوض، مرجع سابق، ):١ (
  



 ٤٢

  )١( :اإلعداد النهائي لألخبار اإلذاعية: رابعا
  : تكتب على اآللة الطابعة مع مراعاة ما يلياإلخباريةبعد صياغة القصص 

كتابة األخبار على وجه واحد من الصفحة مع ترك فراغ مناسب بين األسطر وترك  -١
  .هوامش على جوانب الصفحة األربعة

 يتناول جزئية معينة بواقع أربع فقرات في كتابة الخبر في صورة فقرات، كل منها -٢
  .الصفحة الواحدة ذات الحجم العادي، وعلى أن تبدأ كل فقرة بسطر جديد

ويتراوح عدد سطور الفقرة خمس اسطر، وإذا كان الخبر مكتوبا على أكثر من صفحة 
في نهاية الصفحة السابقة ( ) تبدأ كل صفحة بفقرة جديدة، على أن توضع عالمة 

ة أن الخبر ما زال مستمرا، وفي نهاية كل خبر توضع عالمة مميزة لإلشار
)×××××××.( 
بمعنى أن يكون للخبر اسم يعرف به وهذا االسم يؤخذ عادة م المضمون : تسمية الخبر -٣

  ....).- حريق- إضراب-عاصفة(الذي يدور حوله الخبر مثل 
د الخبر على أكثر ويكتب االسم عادة على اليمين كم أعلى الصفحة،  وفي حالة وجو

 .من صفحة يكتب االسم على كل منها
كتابة البيانات األساسية الخاصة بالخدمة اإلذاعية على الغالف الخارجي للنشرة أو 

 - الخدمة اإلذاعية- الهيئة التابعة لها اإلذاعة-اسم الدولة( الموجز وهذه البيانات هي 
 - المدير المسئول عن النشرة-قديمتاريخ اليوم ووقت الت - رقم النشرة-إدارة األخبار

  ). المحرر أو المحررون-المذيع أو المذيعون
ويختلف موضع كتابة بعض البيانات من إذاعة إلى أخرى، فبعض اإلذاعات تكتب 

بعض البيانات على كل صفحة من صفحات الخبر بل ويذكر بيانات الخبر األساسية 
 ) المصدر- المحرر-نيةالمدة بالثا(أسفل الصفحة التي كتب عليها قبل 

ترتيب أرقام صفحات النشرة أو الموجز ترتيبا سليما مع التأكيد على أهمية هذه  -٤
 .العملية، وتدوين أرقام مسلسلة أعلى يسار الصفحة

المراجعة النهائية للمادة اإلخبارية صحفيا ولغويا مراجعة شاملة، وهنا تصبح المادة  -٥
 .د على خريطة اإلرسالاإلخبارية جاهزة لتذاع في وقتها المحد

   :بارية بالصورة اإلذاعية الالزمةويتطلب من تقديم المادة اإلخ -٦
  .قراءة هذه المادة وفهم معانيها جيدا -ا
  التأكد من سالمتها من حيث التحرير -ب
  .التدرب على اإللقاء بصورة سليمة -ج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٨ص )٢٠٠٠دار الكتاب الحديث، : القاهرة (٢ الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ط، وبرآات عبد العزيزمحمد معوض،: )١(



 ٤٣

  
  

  )١( التقديم النهائي للخبر

يجلس مقدم المادة اإلخبارية في وضع مريح ومناسب أمام الميكروفون بحيث تكون  -١
ة الميكروفون، وتتحدد هذه المسافة مناسبة، والتي تتحدد حسب قوة الصوت وحساسي

  .المسافة بالتعاون مع مهندس الصوت الموجود بغرفة مراقبة األستوديو
بالنسبة للمذيع، فيجب أن تتوفر الثقة بالنفس والتغلب على أي شعور بالخوف ورفض  -٢

التردد واالرتباك والتحدث مع المستمع من خالل الميكروفون بأسلوب المحادثة بحيث 
 .خبر يتحدث إليه مباشرة بطريقة تدمغها الصداقة والدفء والثقةيشعر بان مقدم ال

ال يشعر مقدم األخبار المستمع انه يقرا له من ورقة، فإلقاء األخبار اإلذاعية يختلف  -٣
 .عن األداء الخطابي السياسي

يتطلب اإللقاء اإلذاعي تركيزا ذهنيا من المقدم على مضمون هذه المادة بحيث ال  -٤
 مما يجعل المستمع غير قادر على متابعة ما يقال وكذلك ال يكون يكون أداءه سريعا

 .بطيئا مما يجعله يشعر بالملل وعدم التركيز
 .يتطلب من المقدم التحكم في التنفس بحيث يكون بصورة طبيعية -٥
يحدث في بعض األحيان أن يتلعثم مذيعو األخبار  أو ينطقون الكلمات نطقا خاطئا  -٦

ستأنفين بكلمة عفوا، مثل هذا التدارك ال يعفي مقدم النشرة فيتداركون األمر بسرعة م
 . من الخطأ ويفضل الحرص على تجنبه

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٥٩ ص)٢٠٠٠ الحديث، دار الكتاب: القاهرة (٢ الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ط، وبرآات عبد العزيزمحمد معوض، ):١(



 ٤٤

  الرابعالمبحث 

  اإلذاعة في فلسطين
  

   وتطورها في فلسطيناإلذاعةنشأة 

 اإلذاعة حيث مرت اإلذاعة الوطن العربي في ميدان أقطارتميزت فلسطين عن غيرها من 
  :بعدة مراحل في طور تطورها وهذه المراحل هي

  
  :١٩٤٨ أل قبل اإلذاعة

  :اإلذاعة نوعين من إلىوتعرضت هذه الفترة 
، والذي بدا بثها األدنى الشرق بإذاعة الدولية ذات الصيت الواسع والمعروفة اإلذاعة -أ

 مدينة يافا الساحلية إلىومن ثم انتقلت . م١٩١٤ عام أواخر في مدينة جنين الفلسطينية اإلذاعي
لت بعد وانتق.داب البريطاني عل فلسطينالفلسطينية والتي استمرت في بثها حتى انتهاء االنت

ومن .  المختلفة من فلسطين ومصر على وجه الخصوصاإلذاعية قبرص بكوادرها إلىذلك 
 العاملين وامتناعهم عن البث احتجاجا على العدوان الثالثي على إضراب توقفت بتها بسبب ثم

 الذعةوكانت .  من القاهرة ثم بيروتلإلرسالوكانت مراكز التقوية . مصر وقطاع غزة
  )١( . في العالماألثير الدولية التي قادت حرب اإلذاعاتعد الرابعة في سلم  تاألدنىالشرق 

 من ابريل عام األول في إرسالها بدأت الفلسطينية والتي اإلذاعة هنا القدس دار إذاعة -ب
  .م١٩٣٦

 كافة الجمهور العربي واليهودي، وتقدم إلى الوصول اإلذاعةواستهدف البريطانيون من هذه 
 دولة استعمارية تبث أولالتي كانت تبث من ايطاليا، حيث كانت ايطاليا ) باري( لراديو بديل

 الثانية في الوطن العربي اإلذاعة هنا القدس إذاعةوتعد  )٢( . العالم العربيإلىباللغة العربية 
 اإلذاعتانم وقد شكلت ١٩٤٣_ ٥_ ٣١ التي انطلقت رسميا في األم النصية اإلذاعةبعد 

 الفلسطينية هنا اإلذاعةوقد مرت . )٣( .نية مدرستين متكاملتين متعاونتينالمصرية والفلسطي
 اإلشراف إلىالقدس بعدة مراحل ترتبط بشكل كبير بشخصية مديرها وحتى انتقالها بعد ذلك 

  )٤(:  وهذه المراحل هياألردني

  :١٩٤٠ -١٩٣٦ مرحلة النشأة والتكوين -
ماهيري والمقاومة المسلحة لالستيطان وهي تمثل مرحلة الغليان الشعبي والتحدي الج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣ص) ٢٠٠١مكتبة القادسية، : خان يونس(حسين أبو شنب، اإلعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياته، بدون طبعة  ):١(
  .١١٢ص) ٢٠٠٥مؤسسة نادينا للطباعة والنشر واإلعالن، : م اهللارا(، الطبعة الثانية ٢سميح شبيب، دراسات إعالمية ): ٢(
  .٢٤حسين أبو شنب، مرجع سابق، ص): ٣(
  .٢٤صالمرجع نفسه، ): ٤(



 ٤٥

 طوقان والذي إبراهيموكان مدير هذه المرحلة الشاعر . اليهودي واالنتداب البريطاني
  . منبرا الهبا ومثيرا للجماهيراإلذاعةجعل 

  :١٩٤٥ -١٩٤٠ اإلذاعي مرحلة الفن -
تواكبت مع اشتعال  السياسي عجاج نويهض وهي الفترة التي األديب إدارتهاوتولى 

 عربيا، وان إذاعيا منبرا اإلذاعة يجعل من أن أديبواستطاع . الحرب العالمية الثانية
 الصغير وعباس العقاد ونسيم اليزبك األخطل أبرزهميحشد الفنانين والكتاب العرب ومن 

  .الخ... و
  :١٩٤٨ -١٩٤٥مرحلة االنتشار  -

 وفنا وتدريبا، وكان يديرها الصحفي المؤهل إعداداوهي حصيلة المرحلتين السابقتين 
 في عهده تبث على ثالث فترات صباحية اإلذاعة أصبحتعزمي النشاشيبي، والتي 

  .ومسائية وظهيرة، وازداد العمل الفني والتدريب وتوالت الكفايات في الميادين كافة
 حيث ١٩٤٨وكان ذلك في ابريل :١٩٤٨بعد  رام اهللا وذلك إلىحلة االنتقال  مر-

مما .. اإلسرائيلي اعتداءات متكررة يديرها من جراء القصف الجوي إلى اإلذاعةتعرضت 
 رام اهللا بالتدريج إلى يعدون العدة لنقل معداتها خلسة من القدس والعاملينجعل مديرها 

.  والتقويةاإلرسالاف البث من رام اهللا التي هي مركز حتى استطاع بعض العاملين استئن
 . في عهد السلطةاإلذاعةوهي اليوم حاضنة 

 
  )١١٥دراسات إعالمية، ص: (١٩٦٧ -١٩٤٨اإلذاعة الفلسطينية منذ 

ونشأت خالل هذه الفترة العديد من اإلذاعات الفلسطينية المستقلة بذاتها، باإلضافة إلى 
ة أوقات للفلسطينيين تأخذ شكل برنامج يومي مستقل يقدمه تخصيص بعض اإلذاعات العربي

  :الرسمي للدولة، ومن هذه اإلذاعات فلسطينيون تحت اإلشراف

بدأت تبث برامجها على موجات إذاعة صوت العرب في  )١(:  إذاعة فلسطين في القاهرة-أ
ثاني ثالث ، وبلغ إجمالي إرسال إذاعة فلسطين في مطلع عامها ال١٩٦٠ - تشرين األول-١٩

 فلسطين إذاعة إلىثم تحولت ) ركن فلسطين( باسم اإلذاعة هذه وبدأت .ساعات إال ربع يوميا
واهتمت بالتدرج والتراث . من القاهرة، اشرف عليها في البداية محمد عروق ثم عادل قاضي

  .الفلسطيني

 -ب آ-١٥بدأت تخصص حيزا لإلذاعة الفلسطينية في  )٢(:  إذاعة فلسطين من دمشق-ب
حيث قدم الشاعر يوسف الخطيب مدير عام إذاعة دمشق برنامج خاص أطلق . ١٩٦٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١٦ ص)٢٠٠٥مؤسسة نادينا للطباعة والنشر واإلعالن، : رام اهللا(، الطبعة الثانية ٢سميح شبيب، دراسات إعالمية ): ١(
  .١١٧مرجع السابق، صال): ٢(



 ٤٦

 صوت فلسطين صوت منظمة التحرير الفلسطينية أصبح فلسطين، ثم إذاعةعليه اسم 
 توسيع نشاطها اإلذاعةواستطاعت هذه . ١٩٦٥ لعام آذار من األول بثها في بدأتوالتي 

  .١٩٦٧ أل منظمة التحرير الفلسطينية بعد هزيمة إذاعة حيث استقطبت مؤقتا عددا من العاملين في

 من ١٩٦٥ لعام آذار من األول المنظمة في إذاعةافتتح الشقيري  )٣(:  صوت فلسطين-ج
 على موجة الشرق اإلذاعةساعات البث ثالث ساعات، وعند انطالق هذه القاهرة وكانت 

  .١٩٧٥ عام اإلذاعة، وتوقفت هذه إليها تحول الكثير من المستمعين األوسط
 األركان مراقب بإشراف ١٩٧٠ -١٩٦٤ من كانت تبث من الكويت:  فلسطينأركان -د

  . وبمشاركة خالد الحسن وصالح خلف، ومذيعين منهم احمد شعث وهشام الدباغباإلذاعة
 زكي ومدتها خمس دقائق بالعربية وخمسة أبي بإذاعةوتعرف :  الفلسطينيةاإلذاعة -ه

  مباشر لهيئةإشراف المحتلة تحت لألراضي موجهة إذاعة، وهي  بالعبريةأخرى
 .االستعالمات المصرية وبالتحديد عبد القادر حاتم الوزير السابق

  )٤(: ١٩٨٧ -١٩٦٨ الفلسطينية منذ اإلذاعة

 المتميز في الشتات للتواصل مع فلسطين الداخل اإلعالمي دورها أداء في اإلذاعةاستمرت 
  : منهااإلذاعات العديد من فنشأتبعد النكسة، 

الراحل جمال عبد الناصر هدية لحركة التحرير الوطني قدمها الزعيم :  العاصفةإذاعة -أ
 الزعيم عبد الناصر المطلق للعمل الذي اثبت وجوده بعد تأييدالفلسطيني فتح تعبيرا عن 

 في أغلقت وكانت تبث ساعة واحدة، ١٩٦٨ أيار بثها في اإلذاعة هذه وبدأت ١٩٦٧هزيمة 
  .١٩٧٠ - تموز-٢٨
 ما إلىوالتغيير الطفيف في االسم يعود . الفلسطينيةصوت الثورة :  صوت فلسطينإذاعة -ب

، وسمح ١٩٧٠ تموز -٢٨ العاصفة في وإذاعة منظمة التحرير الفلسطينية إذاعة إغالقبعد 
  . واحدة ولفترة مسائية فقطإلذاعة الفتح إعادة
، إال إن البث بدا في عقاب ١٩٧٠بدأت بثها التجريبي من األردن في شباط :  إذاعة زمزم-ج
، وفي اليوم التالي ذكرت ١٩٧٠حزيران لعام ١٨تتاح اإلذاعة الفلسطينية في القاهرة في اف

صحيفة فتح إن إذاعة صوت العاصفة انطلقت اعتبارا من الليلة الماضية من مكان ما دون إن 
 ،)١٠٥زمزم (المحطة كودا سريا هو تحدد طول الموجة أو البلد التي تبث منه، وحملت 

   م الثورةوكانت هذه اإلذاعة ناطقة باسوق قمة جبل اإلشرافية، وكانت تحت األرض ف
  .الفلسطينية

، عندما خرجت قوات ١٩٧١استمرت هذه اإلذاعة أشهر قليلة من أول شباط حتى العام 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨سميح شبيب، مرجع سابق، ص): ١(
  .١١٨ نفسه، صالمرجع): ٢(



 ٤٧

  . لبنانإلى األردنالمقاومة من 

 تم ١٩٧٥أهدت الصين الشعبية لحركة فتح ثالث محطات إرسال في آب :  إذاعة درعا-د
استخدامها إلقامة إذاعة درعا على الحدود اللبنانية السورية للتوجه إلى الشعب الفلسطيني 

ذلك على موجة متوسطة في في األرض المحتلة، واألردن والمخيمات في سوريا ولبنان، و
، وكان لإلذاعة قسم استماع لرصد إذاعات لندن وإسرائيل ١٩٧٥ تشرين الثاني ١٥

وعمان، لتوضيح ما تقدمه هذه اإلذاعات للمستمع العربي والرد عليه، وقد تعرضت 
للتشويش عندما استخدمت إحدى موجات اإلذاعة لبث أخبار تمس اتفاقية القاهرة بين 

  .ة لبنان، إلثارة الوقعية بينهماالمنظمة وحكوم

 األرض لكوادر المنظمة في واإلشارات دورا مهما في بث النداءات اإلذاعة هذه أدتوقد 
  .آنذاك استشهاد كمال عدوان مسئول هذه الكوادر أعقابالمحتلة في 

في البث من ) صوت الثورة الفلسطينية(بدأت إذاعة صوت فلسطين :  إذاعة بيروت-ه
 كإذاعة رسمية للمنظمة، بعد إغالق السلطات المصرية ١٩٧٥تشرين الثاني  ٩بيروت في 

، ١٩٧٥إلذاعة المنظمة بعد اتفاق فصل القوات الثاني بين مصر وإسرائيل في أيلول 
 وكانت تغطي فلسطين واألردن وسوريا 

ولبنان وشمال مصر، وبدأت تبث ساعتين من الساعة السابعة مساء وبعد ذلك تبث ساعة              
 تربط نفسها بالجماهير الفلسطينية     أن في   اإلذاعةونجحت هذه   .في الفترة الصباحية  أخرى  

 علـى   األساسـي وركزت جهدها   .٨١،  ٨٠،  ٩٧ أل األعوامبالداخل خالل انتفاضتهم في     
 على عـزل نفـسها عـن        اإلذاعة المحتلة، كما حرصت     األراضي إلىالبرامج الموجهة   

 باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية، وتوقفت       في الساحة اللبنانية، وكانت تبث     األحداث
  .١٩٨٢ العام للبنان إسرائيل اجتياح إثناء اإلذاعةهذه 

  )١( .١٩٩٣_ ١٩٨٧ الفلسطينية منذ عةااإلذ

 للجبهة الشعبية منذ الوجود الفلسطيني في إذاعة إنشاء فكرة نشأت:  صوت القدسإذاعة -أ
  .ع االنتفاضة كانون الثاني، مع اندالأولبيروت، وفي 

 المحتلة وخارجها، ومع القواعد األراضي بهدف التواصل مع الشعب الفلسطيني في ونشأت
 إذاعةهنا ( مميزة بإشارة برامجها اإلذاعة وبدأت.في المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية

 ٨ من الساعةوكانت تبث من دمشق ) واإلنسان األرضالقدس العربية الفلسطينية لتحرير 
م، واتهمتها بعدم الرغبة في السالم لسماحها لهذه اإلذاعة بالعمل في أراضيها، مما يدلل ١٩٩٢

 في  وساعدت هذه اإلذاعة. على نجاح الفلسطينيين في استخدام اإلعالم لخدمة االنتفاضة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٠ ص)٢٠٠٥مؤسسة نادينا للطباعة والنشر واإلعالن، : رام اهللا(، الطبعة الثانية ٢مية سميح شبيب، دراسات إعال): ١(



 ٤٨

 الفلسطيني في هذه المرحلة اإلعالم، ما جعل )وفا( الفلسطينية األنباءمهامها وكالة 
 . الفئوي، وهو ما دعم الوحدة بين الفصائل الفلسطينية المختلفةاألسلوبالحاسمة يتجنب 

 
  )١( )عهد السلطة الفلسطينية( اآلن وحتى ١٩٩٣لسطينية منذ العام  الفاإلذاعة

 الفلسطينية واالتفاق على اإلذاعة إقامة على اإلسرائيليةوتم من خالل االتفاق مع السلطة 
  .عملهاخطوط 

لكن ، وكانت بخطاب للرئيس ياسر عرفات، ١٩٩٤/ ٢/٧ بثها التجريبي في اإلذاعة بدأت
  . لنفس العاماألولن  الرسمي بدأ في تشريالبث

 إن رام اهللا بعد إلى، ثم انتقلت أريحا في أنشئت في البداية في استوديوهات اإلذاعةعملت 
 اإلذاعة وبدأت، ١٩٩٥/ ١٢/ ٢٤ التاريخي في اإلرسالتسلمت السلطة الفلسطينية مبنى 

 وهي موجة متوسطة على ترد AM ألتبث منذ هذا التاريخ على موجة فلسطين القديمة 
  . قطاع غزةإلى ميجا هرتز، ولم يصل البث ٦٧٥

 بتواصل إسرائيل القطاع، وعدم سماح إلىمع العقبات التي حالت دون وصول البث 
 فلسطين البرنامج الثاني بإذاعة جديدة سمين إذاعة جغرافيا، تم االتفاق على ميالد اإلذاعة

اع غزة  تغطي قطFM ١٠٢ على موجة ٢٠٠٠وكان ذلك في كانون الثاني لعام 
 لنفسها اإلذاعة هذه وأقامت بعض المناطق القريبة من الضفة الغربية، إلى باإلضافة

  .استوديوهات في تل المنطار شرق غزة

  
  .. الحكومية والخاصةاإلذاعاتومن هنا بدا انتشار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢١، صيح شبيب، مرجع سابقسم: )١( 



 ٤٩

  الخامسالمبحث 

  اإلذاعات المحلية الفلسطينية
  

  : الحكوميةاإلذاعات أوال
بدأت البث من محطة التقوية في رام اهللا، وبدأ  فـي المرحلـة               )١(: إذاعة صوت فلسطين   -

، ١٩٩٤األولى بست ساعات يوميا، ثم ازداد ليبلغ تسع ساعات ونصف في تـشرين الثـاني                
يع الموظفين يعملون دون إن يتقاضوا أي مرتب وكان المـال الموجـود ال يغطـي                وكان جم 

  . موظف١٣٣النفقات الجارية، ومن ثم بدءوا يتقاضون رواتبهم تدريجيا، وكان يعمل بها 
 من جنـين  إرساله جميع مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، وبدا اآلنويغطي صوت فلسطين  

  . تموز لنفس العام١٥اعي في ومن كفر ر. ١٩٩٧ تموز لعام ٢في 
 لتقتصر على   األقصى في بداية انتفاضة     واألغاني عن بث البرامج المنوعة      اإلذاعةتوقفت هذه   

 تعود  بدأت الوطنية، ولكنها    واألغاني والبرامج السياسية    اإلخبارية والنشرات   اإلخباريةالبرامج  
  . التزاماأكثرتدريجيا لبرامجها وبشكل 

  .أنقاض إلى، وحولته ٢٠٠٢  في نيسان لإلذاعة المبنى الرئيسي دمرت قوات االحتالل
 ٢٠٠٠ بثها التجريبي في كانون الثاني لعام بدأت )٢( : صوت فلسطين البرنامج الثانيإذاعة -

  .FM ألعلى موجة 
  .األرضوالذي صادف يوم .  لنفس العامآذار البث الرئيس فبدأ في أما

 السياسية واالجتماعيـة واالقتـصادية،      والبرامجالمتنوعة،   اإلخبارية بتقديم البرامج    بدأتوقد  
 ساعة يوميا، ومن ابرز برامجها في الفترة التي سـبقت انتفاضـة             ١٨وكانت تبث على مدار     

، ١٩٤٨وكان يتناول الحديث عن القـرى المهجـرة عـام           ) كي ال تنسى  ( ، برنامج   األقصى
برنامج العبري الذي يستمر نصف ساعة      وال).... األسرةعالم  (و) نافذة على التراث  (وبرنامج  

  . بعض البرامج توقفت بسبب االنتفاضةإن إال.  والسياسيةاإلخبارية للبرامج باإلضافة، 
 فقط، وكان مقرها الرئيسي في تل المنطـار         الفلسطينية األراضي هذه المحطة    إرسالويغطي  

 البـث مـن     إلىنطلقت  ، ثم ا  األقصى انتفاضة   أثناءبغزة، ثم بعد تعرضها للقصف عدة مرات        
  . والتلفزيون في منطقة تل الهوىاإلذاعةالمبنى الرئيسي لهيئة 

  : الخاصةاإلذاعاتثانيا 

 )٣( : الخاصةاإلذاعاتماهية 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢ص) ٢٠٠٥سسة نادينا للطباعة والنشر واإلعالن، مؤ: رام اهللا(، الطبعة الثانية ٢سميح شبيب، دراسات إعالمية ): ١(
  .١٢٣، صالمرجع نفسه): ٢(
  .١٢٤سابق، صمرجع ، سميح شبيب ):٣(



 ٥٠

 الرسـمي   اإلطـار  تعمل بعيدة عن     أهلية بجهود فردية عن طريق مؤسسات       أنشئت إذاعةهي  
سـمية   الر أالذعـات  تتميز في برامجها ومضامينها عن       أن الرسمية، وتحاول دائما     لإلذاعات

 الممـول   أو المؤسسات التابعـة لهـا       أو اإلعالناتالتقليدية، وتعتمد في مصدرها المالي على       
  . شخصيات ذات مستوى مالي محترمأونفسه، وعادة تشرف عليها وعلى تمويلها مؤسسات 

  
  : الخاصةاإلذاعاتمقومات 

ها على خارطـة     الفلسطيني التي تركت بصمت    اإلعالم الخاصة نقلة نوعية في      اإلذاعاتتعتبر  
 ضعيفة وبـسيطة    بإمكانات اإلذاعات هذه   بدأت الفلسطيني والمستمع الفلسطيني، حيث      اإلعالم

  . عد ذلك بتكوين شخصية مميزة ومهمة لهابدأتجدا، ثم 
 الخاصة فترة قصيرة ومن الصعب تقييمها بشكل كامل، ومع ذلـك            اإلذاعات إنشاءتعتبر فترة   
 الرسمية، خاصة في    اإلعالمب النقص الموجود في وسائل       غطت جان  اإلذاعات أنيمكن القول   

 الخاصة  اإلذاعةالمجال البرامجي والترفيهي، وعالقة المواطن بالسلطة المحلية، حيث تجاوبت          
  .مع المشاكل التي يعاني منها المجتمع المحلي

 إلىة   الخاصة مرجعا للمعرفة والترفيه لشباب الفلسطيني الذي هو بحاجة ماس          اإلذاعاتوتشكل  
  .ذلك

  : الخاصةاإلذاعات انتشار أسباب
  . منهاأسبابلم تجد غزة في البداية االنتشار الذي وجد في الضفة الغربية لعدة 

 معرفة ما يجري فـي      إلى المحلية لسد حاجته     اإلذاعات إلى المواطن   يحتاج   -١
  .األحداثبالده من تطورات 

ـ      تأخذوسيلة للترفيه والتسلية، كما      -٢ رف علـى الخـدمات      بعـدا تجاريـا للتع
 .االقتصادية والتجارية في البالد

 في غزة من قبل السلطة وعدم الرغبـة فـي           واألمنيتركيز العمل السياسي     -٣
 .الغربة، فتح مجال انتشارها في الضفة إعالميةوجود تعددية 

  .م٢٠٠٢ تظهر  في العام فبدأت الخاصة في قطاع غزة لإلذاعات بالنسبة أما
  .وجودة اآلن في الضفة والقطاعوهنا بعض اإلذاعات الم

  : الموجودة في الضفة الغربيةاإلذاعات -١
  )١(: القران الكريمإذاعة

من الشيخ محمد سعيد محمد،     اتها  وتعتمد على تمويلها ومصروف    ١٩٩٨ عام اإلذاعة تأسيستم  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .com.quran.www على شبكة االنترنت موقع اإلذاعة): ١(



 ٥١

وهي تهتم بتخصيص برامج دينية في كافة مجاالت الحياة ، يقوم           .محافظة نابلس من   وهي تبث 
 ولهـا   .FM ١٠٦,٣ويمكن االستماع لإلذاعة على تردد      .كبير من المشايخ والعلماء    عليها عدد 

  COM.RADIO.QURAN.WWW لبثها من خالله عكن االستماموقع على االنترنت يم
  )١(":الخليل" الحرية إذاعة
 وهـي   FM ٩٢,٧ على تردد    ٢٠٠٢ الرسمي عام    إرسالها وبدأ   ٢٠٠١/ ٢/ ١٥ في   تأسست

ا شـمال الـضفة      لعدد كبير من المحافظات الوطن ومنه      إرسالهاويمتد  ، تابعة لشركة استثمار  
  .والخليل وغزة والسبع والنقب

  )٢(:راديو مرح
ترئـسها  . ٢٠٠١/ ٥/ ١٧ بتـاريخ    تأسـست  والتلفزيوني،   اإلذاعيتابعة لشركة المرح للبث     

 عدد كبير من البرامج الدينية والترفيهية والثقافيـة والحواريـة           اإلذاعةنسرين عمرو، وتبث    
 محافظات  ضغزة وبع لغربية والقدس وقطاع    والسياسية، وهي تغطي معظم محافظات الضفة ا      

 البث على موجة    إلى وجمهورية مصر العربية، ويمكن االستماع       األردنالدول المجاورة مثل    
١٠٠,٤ FM ،على موقعا على االنترنت أو org.marahfm-al.www .  
  )٣:( النورسإذاعة

 المحلية في الضفة وهو يبـث مـن         اإلذاعية المحطات   أهمالنورس من    وتلفزيون   إذاعةتعتبر  
 منطقة السبع وبيت لحم والقدس      إلى الخليل وقطاع غزة باإلضافة      إرسالهامدينة الخليل ويغطي    

ومعظم منـاطق   ) فلسطينيي الداخل  (٤٨وبعض مناطق كبيرة من رام اهللا وقلقيلية ومناطق ال        
  رية وبعض مناطق من العريش المصاألردن

 أسس حيث    واإلذاعي والصحفي التلفزيوني    اإلعالمي طاقم مختص في العمل       يشرف عليهما 
 والتقنيين الذين عملوا في هذا المجال لسنوات طويلة منهم خالـد            ناإلعالمييعلى يد نخبة من     

، وحسن الجعبـري مـدير دائـرة        اإلداري، بالل دوفش المدير     لإلذاعةمسودي المدير العام    
  ..البرامج

 إذاعـة تعرض مبنـى    :  منها إسرائيلية عدة اعتداءات    إلى وتلفزيون النورس    إذاعةتعرضت   
اعتقال العديد مـن مقـدمي      . األحمر متتالية بالشمع    أشهر ستة   اإلغالق إلىوتلفزيون النورس   

وكذلك التهديد بالقصف لمرات عديدة بسبب       . اإلسرائيليةالبرامج وال يزال منهم في السجون       
  net.nawrastv.wwwولها موقع على االنترنت هو  . مباشرةاألحداثة قيامنا بتغطي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
: اتجاهات طلبة قسم اإلعالم بجامعات غزة، نحو االستماع إلى البرامج اإلخبارية إلذاعتي الشباب واألقصى"احمد طافش، ): ١(

مكتبة الجامعة : غزة(، بحث مقدم استكماال لمتطلب نيل درجة البكالوريوس قسم الصحافة، بحث غير منشور "مقارنة دراسة تحليلية 
  .٣٥ص) ٢٠٠٥اإلسالمية بغزة، 

  .٢٠٠٧/ ٦/ ١١مقابلة تلفونية مع نسرين عمرو، مديرة إذاعة مرح، بتاريخ ): ٢(
   .net.nawrastv.wwwموقع إذاعة النورس على شبكة االنترنت، ): ٣(



 ٥٢

  )١:(أجيال إذاعة
م ويتبع لشركة البكري للبث اإلذاعي والتي يتبع لهـا أيـضا            1999تأسس راديو أجيال عام     

يبث راديو أجيال إرساله من فلسطين وتحديدا من رام         ،   ضمن ذات الشبكة اإلذاعية    أنغامو  رادي
ليغطي كافة األراضي FM 107.1  الخليل على الموجة   ومنFM 103.4اهللا على الموجة 

  www.radioajyal.com بر موقع اإلنترنتالفلسطينية والداخل واألردن وبالبث المباشر ع

  )٢(: أنغامراديو 

 إذاعة أنغام هي إحدى اإلذاعات التابعة لشركة البكري للبث اإلذاعي والتي يتبع لهـا أيـضا                
 وتعتبـر مـن أوائـل اإلذاعـة الفلـسطينية           ٢٠٠١ إذاعة أنغام عام     تأسست . راديو أجيال 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والرياضية والثقافيـة         -المتخصصة بالموسيقى واألخبار    
 مفهوم الخبر العاجل الذي أعطاهـا نكهـة          وكرست  فلسطينياً  وعربياً  ودولياً         –والصحية  

وحسب قواعد التطور المستمر التي يتبعها راديو أنغام فقد           ومن هذا المنطلق ،    .خاصةإذاعية  
أدخل برنامج صباحي يجمع بين الخبر والمعلومة والنقاش و يفسح المجال للحوار فـي كافـة                

 سياسيا واقتصاديا ورياضياً  واجتماعيا وثقافيـاً  وغيرهـا           –قضايا الشأن الداخلي الفلسطيني     
يا ًً على ديمومة تطور األفكار والعمـل علـى تنفيـذها            ليكون مثاالً  ح   " دنيا أنغام   " وسمي   

وتسعى أنغـام   . FM ٩٢,٣وتبث إرسالها من رام اهللا فلسطين على الموجة . بأحسن صورة
 وتسعد باستقبال إي نقد أو مالحظـة         دائما إلى المحافظة على مستوى التطلعات المرجوة منها       

   .com.wwwradioangham  :على البريد اإللكتروني التالي
  )٣:(راديو المنارة

، تعتمد على تمويلها من شركة الفرسان لإلنتاج        ١٩٩٦/ ٣/ ٢٢تبث من رام اهللا  تأسست في        
والبث اإلذاعي ويمتلك اإلذاعة عمار عمار، وتعتبر اإلذاعة من اإلذاعات النشطة في طـرح              

  .القضايا التي تهم المستمعين
  )٤:(إذاعة األحالم

د ملكيتها لشركة ابينوس للمساهمة الخصوصية ويديرها محمد        ، وتعو ١٥/٣/١٩٩٦تأسست في   
  .fm ٩٧،٣جراد وتبث إرسالها على موجة 

  )٥(:راديو الحب والسالم
   من رام اهللا وهي تتبع شركة صوت الحب للبث اإلذاعي،١٩٩٥/ ٢٠/٣تأسست تاريخ 

   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   . com.radioajyal.wwwموقع راديو أجيال، : )١(
   . com.radioangham.wwwالموقع االلكتروني لراديو أنغام، ): ٢(
  .٣٤احمد طافش، مرجع سابق، ص): ٣(
  .٣٤المرجع السابق، ص): ٤(
  .٣٥طافش، المرجع السابق، صاحمد ): ٥(



 ٥٣

ويمتلكها معتز بسيسو، وهي تهتم بعدد كبير من البرامج المختلفة منها الثقافيـة واالجتماعيـة               
   .fm ٩٤,٢ على تردد .واألدبية والفكرية

  )١(: الخليلإذاعة

 ويبـث   ،واالستثمار لشركة الوعد لإلذاعة والتلفزيون      ويتبع ،م١٩٩٧تأسس راديو الخليل عام     
 والبث المباشـر  FM 90.4الخليل إرساله في فلسطين وتحديدا من الخليل على الموجة راديو 

بحيث يتواصـل مـع الجاليـات      www.hebronradio.comعبر موقع اإلنترنت على 
ـ  أمجد شاور مـدير    يتكون من    اإلذاعة، وطاقم   الفلسطينية والعربية في الخارج    ام ومالـك   ع

 قسم الهندسـة والعالقـات      مسئولشادي شاور     ، اإلذاعة، سمير شاور رئيس مجلس اإلدارة     
  .العامة

  : الموجودة في قطاع غزةاإلذاعات -٢
  )٢( : صوت الحريةإذاعة -

 والصحافيين، اإلعالميين صوت الحرية في مدينة غزة بجهود مجموعة من إذاعة تأسست
وتم تسجيلها كشركة مساهمة . ٢٠٠٢/ ٢/ ٢٧ بتاريخفلسطيني  الاألثيروجاءت انطالقتها عبر 

لدى كافة الجهات الفلسطينية وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملتزمة بالثوابت 
  .الوطنية
 هو استثمار شخصي للمساهمين وال تلقى تمويال من أي جهة سواء كانت اإلذاعةتمويل 
 واألعمال اإلعالناتتي المنحصر في عائدات  حزبية، وتعتمد على تمويلها الذاأورسمية 

قسم : إلى اإلذاعة أقساموتتعدد . للجمهور الفلسطيني ال غيراإلذاعةالخدمية التي تقدمها 
 األرشيف، قسم التسجيل والمونتاج، قسم اإلذاعية البرامج، قسم الهندسة إعداد، قسم األخبار

  . والتسويقاإلعالن، قسم اإلذاعيةوالمكتبة 
 الدفاع الدائم عن الحريات العانة وفي مقدمتها : منهاأهداف تحقيق عدة إلى إلذاعةاتسعى و

،  المهنية في نقل المعلوماتواألمانة درجات المصداقية بأعلىااللتزام ،  والتعبيرالرأيحرية 
 والجمهور المستمع تقوم على الثقة المتبادلة والمشاركة اإلذاعةبناء عالقات متينة بين و
 الصحافة أقسام للخرجين من وتأهيلتوفير فرص تدريب ،  في عملية البناء الوطنييجابيةاال

التنوير الثقافي والحضاري وتعزيز القيم االيجابية ومحاربة و ، في الجامعات المحليةواإلعالم
   إطار في بناء مجتمع مدني ديمقراطي في اإلسهام ،في الحياة الفلسطينية السلبية األشكالكافة 

  .كريس سيادة القانون كجزء من النضال الوطني الفلسطينيتجسيد وت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٧/ ٦/ ١٢ مقابلة تلفونية مع مدير اإلذاعة، امجد شاور، بتاريخ ):١(
  .١٢٦ص) ٢٠٠٥ينا للطباعة والنشر واإلعالن، مؤسسة ناد: رام اهللا(، الطبعة الثانية ٢ سميح شبيب، دراسات إعالمية ):٢(



 ٥٤

تشمل فلسطين بالكامل وبعض المناطق في دول الجوار ف اإلعالميةنطاق التغطية  عن وأما
  .العربي

  )١( :إذاعة صوت الشباب -
والتـي  ) أمجـاد (تعتبر إذاعة صوت الشباب جزءا من مشروع المجموعة الفلسطينية لإلعالم           

 صـحيفة   – وحدة أبحاث ودراسـات      -موقعا الكترونيا إخباريا   –مركزا للمعلومات   "تتضمن  
وهي إذاعة محلية خاصة وطنية ملتزمة بالثوابت الوطنيـة لخدمـة            ". مجلة شهرية  –شهرية  

و .المجتمع الفلسطيني وتطلعاته في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف          
وحماية الثقافة الفلسطينية والمشاركة في التنميـة       إرساء وترسيخ مفاهيم الديمقراطية و العدل       

نحـو  السياسية واالقتصادية و االجتماعية عند الشباب الفلسطيني والذي يعد قاعدة االنطـالق             
ــق  ــتقاللتحقي ــلوب    .االس ــى أس ــشباب عل ــة ال ــد إذاع ــل ودل (وتعتم ــا ق    ).م

م، على موجـة  ٢٠٠٣_ ١٠_ ٢١انطلق البث التجريبي لإلذاعة صبيحة يوم الثالثاء الموافق         و
 ليستمر البث على مدار عشرين ساعة يوميا متضمنا أربع نشرات أخبـار   FM ١٠٥وتردد 

وبدأ انتظام بثها فـي     . وبرامج متنوعة سياسية وثقافية وأدبية وترفيهية ومجموعة من األغاني        
م، ببث على مدار األربع والعشرين ساعة وفق خطـة برامجيـة            ٢٠٠٤األول من يناير لعام     

  .فةهاد
انطلقت فكرة إنشاء إذاعة صوت الشباب من عمق الجرح الفلسطيني و من معاناة شعبنا              حيث  

وخاصة الشباب وحاجته إلى إثبات كينونته أمام الرأي العام بحيث يكون رأيه فاعال ومحركـا               
  .في صنع القرار

قالل عن طموحات وأمال الشعب الفلسطيني في الحريـة واالسـت          التعبير:إلى اإلذاعةوتهدف  
 فـي ترسـيخ      كما تـسهم   .وكنس االحتالل من خالل تقديم الرسالة اإلعالمية الوطنية الهادفة        

الحفاظ علـى الثوابـت    و .مفاهيم الديمقراطية والعدالة االجتماعية والمساواة والسلم االجتماعي      
إبراز أهم القضايا علـى المـستوى        و .الوطنية والعربية والتصدي للغزو اإلعالمي الخارجي     

 .حلي واإلقليمي والدولي وتناولها بالتحليل الدقيق والموضوعيالم
دعم مبادئ ومفهوم المجتمع المدني والمساهمة في تطوير المجتمع المحلي وإشاعة وتجـسيد             و

حرية الرأي والتكافل االجتماعي وتكافؤ الفرص ومعالجة الظواهر االجتماعية الـسلبية فـي             
 .مجتمعنا الفلسطيني

 اء قطاع غزة وغالبية أنحاء الضفة الغربية، وكذلك تغطي أجـزاء مـن            تغطي جميع أنح  وهي  
    كيلو من٣٠األراضي الواقعة تحت السيطرة اإلسرائيلية داخل الخط األخضر، وما يعادل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .مؤرخةنشرة تعريفية صادرة عن إذاعة صوت الشباب، غير ): ١(



 ٥٥

ولإلذاعة موقع على االنترنت تغطي به كافة أنحـاء         .األراضي الواقعة ضمن الحدود المصرية    
    .  ps.FM105.wwwو لعالمية وها

برامج سياسية، اجتماعية، إخباريه متخصصة في الشؤون الخارجية واالقتصادية و          وهي تقدم   
قية، ترفيهية، بـرامج متخصـصة      الرياضية، برامج دينية، فنية، ثقافية، صحية، تاريخية، وثائ       

. لفئة الشباب، برامج األطفال والمرأة، برامج في تكنولوجيا المعلومـات، وبـرامج إرشـادية             
تحديث  إلى كما تسعى    .توسيع المساحة المقامة عليها المحطة    و.زيادة مساحة البث   إلىوتسعى  

مج المقدمة وطريقة   تطوير البرا  و .وتطوير الدوائر واألقسام والوحدات المتخصصة في العمل      
تقديمها وعرضها من خالل عمل مسح ميداني واستمارات بحث للتعرف على حاجة المجتمـع              
وظروفه بشكل أفضل، والتعرف على نوعية البرامج التي يفضل الجمهور سـماعها وأوقـات            

عمل ورشات عمل ودورات تدريبية لتطوير أداء الكادر العامـل           إلى كما تسعى    .بثها المناسبة 
التنسيق والتعاون مع المؤسسات اإلعالمية العالمية صاحبة الخبرة الطويلة فـي            و .المحطةفي  

 . العمل اإلعالمي وخصوصا في الجانب اإلذاعي المسموع
  )١(:  صوت عمال فلسطينإذاعة -

 وانطلقـت   fm ٩٥,٢، وكانت تبث على الموجـة       ٢٠٠٢/ ٥/ ٦تم افتتاح صوت العمال في      
 اإلذاعـة عامل الفلسطيني بشكل خاص والمواطن بشكل عام، وتهدف          من حاجة ال   إنشائهافكرة  
 توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم اتجاه عملهم، وتعزيز الـصمود فـي وجـه سياسـات                إلى

 كافـة   إلـى  صـوت العمـال      إيصالوكذلك  . االحتالل التي تستهدفهم وتحاول العبث برزقهم     
 نوع من الترفيه واالرتياح على نفـس        ءإضفا والعمل على حل مشاكلهم،      والمسئولينالمعنيين  
 األخبـار  الـسياسية وقـسم      األخبـار  فهناك قسم    اإلذاعة أقسام وأما عمله،   أداء إثناءالعامل  

 بسبب االعتـداءات التـي      اإلذاعةوقد توقف بث    . واإلعالناالقتصادية، وقسم تصميم الدعاية     
  .٢٠٠٦تعرضت لها في ابريل لعام 

  )٢( :ألوان إذاعة -

 وهـو يبـث علـى       اإلعالمي لإلنتاج األثير، عن شركة    ٢٠٠٣/ ٤/ ١ث التجريبي في    بدا الب 
  .وهو يغطي كل قطاع غزة . ١٠٣,٤fmموجة 

  )٣(:  المنارإذاعة -
 يغطي قطاع غزة والضواحي الجنوبية لمدينـة        وإرساله،  ١٠١بدا البث التجريبي على تردد        

  تدعيم الجانب الترفيهي واالجتماعي  إلى رحمة وهو يهدف أبو الصحافي طالل أسسهاالخليل، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣٥ ص)٢٠٠٥مؤسسة نادينا للطباعة والنشر واإلعالن، : رام اهللا(، الطبعة الثانية ٢سميح شبيب، دراسات إعالمية ): ١(
  .١٣٨سميح شبيب، المرجع السابق، ص ): ٢(
  .١٤٠يح شبيب، مرجع سابق، صسم): ٣(



 ٥٦

  .واالقتصادي واإلخباري في المجتمع الفلسطيني

  )١(:  صوت الشعب-

 فتتحـت  اُ إذاعة فلسطينية جديدة تبث من قطاع غزة تُضاف إلى سلسلة اإلذاعات المحلية التي            
 عتبر بشكل أو بآخر تابعة للجبهـة الـشعبية        ي" صوت الشعب   ،  ٢٠٠٦/ ٤/ ١في  في القطاع   

  .١٠٦,٥fmى تردد وهي تبث عل

  )٢(: اإلرادة إذاعة -

وهي أول إذاعة من نوعها بفلـسطين       .  معنية بشؤون المعاقين في األراضي الفلسطينية      إذاعة
وهي تبث مـن     .٢٠٠٦/ ٣/١٢اليوم العالمي الرابع للمعاقين في       والعالم بدا بثها التجريبي مع    

  .سخان يون
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  . com.blogspot.hazayanمن موقع ): ١(
  .com.asharqalawsat.www من موقع ):٢(
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  المبحث السادس

   الدراسةإذاعات

  )١( :صوت األقصى :أوال

ة جماهيرية، واقعية الحدث تهتم بقـضايا الـشعب         إذاعة صوت األقصى إذاعة إسالمية الهوي     
الفلسطيني بشكل خاص وبقضايا األمة اإلسالمية، وهي ليست قاصرة على لون معـين فهـي               

  :السياسة العامة لإلذاعةأما . الخ...إذاعة دينية، إخبارية، سياسية، اجتماعية، تربوية، ثقافية
تهتم بقضاياه  : أبناء الشعب الفلسطيني   إذاعة صوت األقصى إذاعة إسالمية جماهيرية لكل         -١

الشاملة، وهي ليست قاصرة على لون معين، فهي إذاعة دينية وسياسية واجتماعية وتربويـة              
  .تلتزم إذاعة صوت األقصى، باإلسالم عقيدة وشريعة وعبادة وسياسة ومنهج حياةو. وثقافية

رز عقيدة األمة وقـضاياها،      تعتمد إذاعة األقصى المصطلحات السياسية اإلسالمية التي تب        -٢
  .وأهمها قضية فلسطين، والتزام شريعتها في كل القضايا التي تطرحها

 تعمل إذاعة صوت األقصى على تقريب وجهات نظر العاملين فـي القـضايا اإلسـالمية               -٣
والقضية الفلسطينية خاصة وفق المبادئ اإلسالمية، وتقف إذاعة صوت األقصى سداً منيعاً في             

  . النفسية التي يشنها اإلعالم الصهيوني على شعبنا الفلسطينيوجه الحرب
   تعتمد إذاعة صوت األقصى األمانة اإلعالمية، والصراحة والجرأة في نقل األخبار، -٤

  .وطرح القضايا واآلراء التي تهم األمة اإلسالمية والشعب الفلسطيني

وسيلة خطاب، وتشجع الناس     تحاول إذاعة صوت األقصى التزام اللغة العربية الفصحى ك         -٥
  .على التخاطب بها

 تركز على المفاهيم اإلسالمية، والتي يجب تجليتها وتعميمها وتعميقها في المجال الفكـري           -٦
  .والثقافي واالجتماعي

  . تركز على تطوير األفكار والممارسات فيما يتصل بها-٧

  :هداف اإلذاعةأ
  . الدين اإلسالمي الدعوة إلى اهللا سبحانه وتعالى ونشر مبادئ-
  . اإلعالم واألخبار وإيصال الرسالة اإلعالمية الصحيحة للجمهور-
  . التثقيف العام الملتزم بروح الشريعة اإلسالمية-
  . التوجيه واإلرشاد التربوي لألسرة والمجتمع-
  . مساندة التعليم الفلسطيني بكل مراحله وتوسيع آفاقه-
  .راد األمة والشعب الفلسطيني خاصة نشر الفكر والوعي اإلسالمي بين أف-
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٧ -٢٠٠٦، تصدر عن دائرة العالقات العامة، إذاعة صوت األقصى نشرة تعريفية حول: )١(



 ٥٨

  . نشر المصطلحات السياسية واإلسالمية-
  . اإلعالن اإلذاعي-

  :أقسام اإلذاعة

 مسئول عن كل ما يحدث في اإلذاعة بكافة أقسامها  ومتابعة شـؤونها              :قسم الشئون اإلدارية   
الصيانة والبرمجـة،   : من إصدار قرارات  ومتابعة شؤون الموظفين،ويشتمل على عدة أقسام         

  .العالقات العامة واإلعالن، قسم األرشفة والتوثيق

العديد من المراسلين المتميزين علي كافـة        قسم اإلعداد والتحرير باإلضافة إلي       :قسم األخبار 
  .مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة

 إعداد البرامج المسجلة والمباشرة علي الهواء اليومية واألسبوعية وتشمل قـسم            :قسم البرامج 
  معدي البرامج وقسم مدققين اللغة والمذيعين من ذوي الخبرة

لبث وعلي إخراج البرامج ويقوم هذا القسم        وضع اللمسات األخيرة عي ا     :قسم الهندسة اإلذاعية  
  .بدمج كل أعمال اإلذاعة قبل البث لتخرج وفق معايير هندسية مضبوطة

  . مسئول عن مونتاج المواد المسجلة وبرامج واإلعالنات:قسم الهندسة الصوتية والمونتاج
ه عبر اإلذاعة يعتبر هذا القسم المسئول المباشر علي تنفيذ كل ما يتم نشرة وبث: قسم اإلخراج

  سواء أكان حيا علي الهواء أو مسجال ويعتبر الضابط المباشر ألداء اإلذاعة العام
   )١إذاعة صوت القدس :ثانيا

انطلق بثها التجريبـي فـي       .إذاعة فلسطينية الوجه والتكوين والمنشأ، تأسست في مدينة غزة        
تهدف اإلذاعة  و.٢٠٠٥/ ١/١ ميالدية، وبدأت اإلذاعة تبث برامجها بتاريخ        ٢٠٠٤أواخر عام   

إلى تعزيز االنتماء الوطني والديني واالرتباط بالقضايا الكبرى والمـصيرية وفـي طليعتهـا              
التواصل مع همـوم النـاس وإبـراز مـشاكلهم           و .مواجهة المشروع االستعماري الصهيوني   

كـر  علـى إبـراز الف     العمـل  وكذلك   . محاولة لحل مشاكلهم وتلبية احتياجاتهم     يالمجتمعية ف 
  .اإلسالمي الصحيح وطرحه على الناس كوسيلة لتشكيل رؤاهم الواقعية

وتبث اإلذاعة في جميع أنحاء قطاع غزة وجنوب الضفة الغربية وكذلك أجزاء من األراضي 
 .fm ١٠٢,٧ على تردد المصرية المتالحمة مع مدينة رفح، وكذلك منطقة النقب وعسقالن

  .ومدير عام اإلذاعة هو صالح المصري
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  .٢٠٠٧/ ٦/ ٢مقابلة مع مدير اإلذاعة صالح المصري، بتاريخ ): ١(
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  األولالمبحث 

  دراسة تحليلية لجداول الدراسة
  : الدراسةإذاعاتموضوعات االخبار االذاعية في : أوال

  .وهو جدول يوضح يوضح الموضوعات التي تتناولها االخبار االذاعية في عينتي الدراسة
  

  )١(جدول رقم 

  جدول يبين نوع الموضوع الذي يتحدث عنه الخبر

  
  

  المجموع   القدسإذاعة  األقصى إذاعة
  نوع الموضوع

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  %٨٠٫٤٩  ٣٩٦  %٧٩٫٤  ٢١٢  %٨١٫٨  ١٨٤  سياسي

  %١٫٤٢  ٧  %١٫١٣  ٣  %١٫٧٨  ٤  اجتماعي

  %٥٫٠٨  ٢٥  %٦٫٧٤  ١٨  %٣٫١١  ٧  اقتصادي

  %١٫٤٢  ٧  %١٫٤٩  ٤  %١٫٣٣  ٣  ديني

بيئي و 
  %٠٫٦١  ٣  %٠٫٣٧  ١  %١  ٢  )صحي(

ي دراس
  %١٫٨٣  ٩  %١٫٤٩  ٤  %١٫٩٦  ٥  )تعليمي(

  %٤٫٢٧  ٢١  %٤٫٢  ١١  %٤٫٥  ١٠ األسرىملف 

  %٣٫٢٥  ١٦  %٣  ١٠  %٢٫٧  ٦  معابر

  %١٫٦٣  ٨  %١٫٤٩  ٤  %١٫٨  ٤  أخرى
  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع

  :بالنتائج التالية) ١(نحرج من الجدول رقم 
  : الدراسةإذاعاتموضوعات االخبار االذاعية في _ ١
الحظ ان االخبار االذاعية السياسية في االذاعتين احتلت المرتبة االولى حيث كان عددها ن

 بنسبة ٢٥حيث كان عددها ، بينما احتلت االخبار االقتصادية المرتبة الثانية %٨٠ بواقع ٣٩٦
 خبر، ثم الموضوعات ٢١ في %٤,٢٧يليها المواضيع المتعلقة بملف األسى بنسبة % ٥,٠٨

 ٩ما يعادل % ١,٨٣ خبر، ثم االخبار التعليمية بنسبة ١٦في % ٣,٢٥عابر بنسبة المتعلق بالم
 اخبار بواقع ٧ونجد تساوي في معدل استخدام االجتماعية والدينية حيث كان بمعدل . اخبار



 ٦١

فقط، واما االخبار التي % ٠,٦١ بواقع ٣، اما بالنسبة لالخبار البيئية والصحية فكانت %١,٤٢
  %.١,٦٣ وبنسبة ٨رى فكان عددها تناولت مجاالت اخ

  :موضوعات االخبار االذاعية بالنسبة لكل اذاعة_ ٢
اهتمت بالموضوعات السياسية بالدرجة االولى حيث كانت : على صعيد اذاعة االقصى_ 

من نسبة موضوعات االخبار التي تناولتها االذاعة، بينما كانت الموضوعات % ٨١,٨نسبتها 
% ٣,١١ومن ثم االخبار االقتصادية بنسبة % ٤,٥مرتبة الثانية بنسبة المتعلقة بملف االسرى ال

% ١,٩٦، ونسبة المواضيع التعليمية %١وكانت االخبار البيئية في المرتبة االخيرة بنسبة 
، وتساوت نسبة االخبار االجتماعية مع االخبار ذات االهتمامات %١,٣٣والمواضيع الدينية 

ة والموضوعات القانونية والموضوعات الثقافية وبنسبة المتعددة مثل الموضوعات العلمي
١,٧٨.%  

  
اهتمت االذاعة في المرتبة االولى بالموضوعات السياسية وبنسبة : على صعيد اذاعة القدس_ 

، ثم المعابر %٤,٢ثم ملف االسرى % ٦,٧٤ثم االقتصادية في المرتبة الثانية بنسبة % ٧٩,٤
، وتتساوى نسبة الموضوعات %٠,٣٧ة االخيرة وبنسبة ية بالمرتب، وتاتي االخبار البيئ%٣

ذات االهتمامات المختلفة مع الموضوعات الدينية وكذلك مع الموضوعات التعليمية وبنسبة 
  %.١,١٣، اما الموضوعات االجتماعية فكانت بنسبة %١,٤٩
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  :منشأ االخبار االذاعية في عينة الدراسة: ثانيا
  .لي اماكن حدوث الخبر االذاعي ومنشئها في عيتة الدراسةويوضح الجدول التا

  
  )٢(جدول رقم 

  الخبرجدول يوضح منشأ حدوث 

  

  
  :بالنتائج التالية) ٢(نخرج من الجدول رقم 

  : الدراسةإذاعاتبالنسبة لمنشأ حدوث الخبر في _ ١

 بالتركيز على االخبا رالفلسطينية بمعـدل        الدراسة اهتمت  إذاعاتمن الجدول السابق نجد ان      
، يليها في المرتبـة الثانيـة االخبـار         %٦٣,٤٨ خبر من مجموع االخبار وبواقع نسبة        ٣١٤

 خبـر وبواقـع     ٥٦، يليها االخبار العربيـة بمجمـوع        %١٨,٦٣ خبر بنسبة    ٩٢االسرائيلية  
  %.٦,٢١٥ خبر وبنسبة ٣٠، واما االخبار الدولية فكان مجموع اخبارها %١١,٦٧٥

  : الدراسةإذاعاتمنشأ الخبر بالنسبة لكل اذاعة من _ ٢

ها لتت% ٥٩,٥٦احتلت االخبار الفلسطينية المرتبة االولى بنسبة       : على صعيد اذاعة االقصى   _ 
، واخيـرا االخبـار     %١٥,١١ثم االخبار العربية بنسبة     % ١٧,٧٦االخبار االسرائيلية بنسبة    

  %.٧,٥٦الدولية بنسبة 
  

تهـا  تل% ٦٧,٤ية المرتبة االولى بنـسبة      احتلت االخبار الفلسطين  :  اذاعة القدس  على صعيد _ 
 في المرتبة االخيرة  ، و %٨,٢٤ثم االخبار العربية بنسبة     % ١٩,٤٨االخبار االسرائيلية بنسبة    

  %.٤,٨٧االخبار الدولية بنسبة 
  

  

  المجموع  إذاعة القدس  إذاعة األقصى مكان حدوث 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  الخبر

  %٦٣٫٤٨  ٣١٤  %٦٧٫٤١  ١٨٠ %٥٩٫٥٦  ١٣٤  فلسطيني

  %١٨٫٦٣  ٩٢  %١٩٫٤٨  ٥٢ %١٧٫٧٨  ٤٠  إسرائيلي

 %١١٫٦٧٥  ٥٦  %٨٫٢٤  ٢٢ %١٥٫١١  ٣٤  عربي

  %٦٫٢١٥  ٣٠  %٤٫٨٧  ١٣  %٧٫٥٦  ١٧  دولي

  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع
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  : الدراسةإذاعاتانواع االخبار االذاعية في : ثالثا

  . الدراسة للمستمعإذاعاتلي نوع االخبار وفقا لما يقدمه  يوضح الجدول التا-١
  
  

  )٣(جدول رقم 

  مستمع للمهما يقدل اجدول يبين نوع الخبر وفق

  
  

    المجموع  إذاعة القدس  إذاعة األقصى
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  نوع الخبر

  %٤٧٫١٥  ٢٣٢  %٤٧٫٥٧  ١٢٧  %٤٦٫٦٧  ١٠٥  األخبار الجادة
  %٢٫٦٤  ١٣  %٢٫٩٩  ٨  %٢٫٢٢  ٥  ألخبار الخفيفةا

  %١٧٫٠٧  ٨٤  %١٦٫٨٥  ٤٥  %١٧٫٣٣  ٣٩  األخبار الصماء
األخبار 
  %١٨٫٠٩  ٨٩  %١٩٫٨٥  ٥٣  %١٦  ٣٦  الموضوعية

  %٩٫١٥  ٤٥  %٨٫٩٩  ٢٤  %٩٫٣٣  ٢١  األخبار المفسرة
  %٥٫٨٩  ٢٩  %٣٫٧٥  ١٠  %٨٫٤٥  ١٩  األخبار الملونة
  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع

  
  :بالنتائج التالية) ٣(نخرج من الجدول رقم 

  : الدراسةإذاعاتانواع االخبار االذاعية في _ ١

 الدراسة إذاعاتيبين الجدول السابق ان االخبار الجادة هي اكثر االخبار التي تركز عليها 
، يليها في المرتبة الثانية االخبار الموضوعية %٤٧,١٥ وبنسبة ٢٣٢حيث وصل عددها الى 

 خبر وبنسبة ٨٤، اما االخبار الصماء ففي المالتبة الثالثة بمعدل %١٨,٠٩ وبنسبة ٨٩ار بتكر
 خبر وبواقع ١٣، وكانت االخبار الخفيفة في المرتبة االخيرة حيث لم يتجاوز عددها %١٧,٠٧
 خبر بنسبة ٤٥، واالخبار المفسرة %٥,٨٤ بواقع ٢٩اما عدد االخبار الملونة ، %٢,٦٤
٩,١٥.%  

  : الدراسةإذاعات االخبار االذاعية بالنسبة لكل اذاعة من انواع_ ٢

يليها % ٧٦. ٤٧نجد ان االخبار الجادة في المرتبة االولة بنسبة : على صعيد اذاعة االقصى_ 
، وفي المرتبة االخيرة نجد االخبار الخفيفة %١٧,٣٣في المرتبة الثانية بنسبة االخبار الصماء 

، واالخبار المفسرة بنسبة %١٦الموضوعية فكانت نسبتها ، اما عن االخبار %٢,٢٢بنسبة 
  %.٨,٤٥واالخبار الملونة بنسبة % ٩,٣٣



 ٦٤

، %٤٧,٥٧فان االخبار الجادة كانت في المرتبة االولى بنسبة : على صعيد اذاعة القدس_ 
، وكانت %١٦,٨٥، ثم االخبار الصماء بنسبة %١٩,٨٥تليها االخبار الموضوعية بنسبة 

، بينما كانت نسبة االخبار المفسرة %٢,٩٩فة في المرتبة االخيرة بنسبة االخبار الخفي
  %.٣,٧٥، واالخبار الملونة بنسبة %٨,٩٩

  
   الدراسةإذاعات يوضح الجدول التالي نوع االخبار من حيث الوقائع المتضمنة في اخبار -٢

  
  )٤(جدول رقم 

  جدول يوضح نوع الخبر من حيث الوقائع المتضمنة
  
  

ئع الوقا نوع  المجموع  إذاعة القدس  إذاعة األقصى
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المتضمنة
  %٥٧٫١١  ٢٨١  %٥٥٫٠٦  ١٤٧  %٥٩٫٥٦  ١٣٤ ةاألخبار البسيط
  %٤٢٫٨٩  ٢١١  %٤٤٫٩٤  ١٢٠  %٤٠٫٤٤  ٩١  ةاألخبار المرآب
  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع

  
  :نستنتج) ٤(من جدول رقم 

  : الدراسةإذاعاتنوع االخبار من حيث الوقائع المتضمنة في _ ١

نجد تركيز اهتمام االذاعتين على االخبار البسيطة اكثر من التركيز على االذاعات المركبة 
وان كانت نسبة االخبار البسيطة قريبة من نسبة االخبار المركبة، حيث كانت نسبة االولى 

  .٢١١بتكرار % ٤٢,٨٩ية بنسبة ، بينما كانت الثان٢٨١بتكرار % ٥٧,١١
  :نوع االخبار من حيث الوقائع المتضمنة بالنسبة لكل اذاعة من اذاعتي الدراسة_ ٢

، بينما %٥٩,٥٦االخبار البسيطة احتلت المركز االول بنسبة : على صعيد اذاعة االقصى_ 
  %.٤٠,٤٤احتلت االخبار المركبة المركز الثاني وبنسبة 

، بينما %٥٥,٠٦احتلت األخبار البسيطة المركز األول بنسبة : سعلى صعيد اذاعة القد_ 
  %.٤٤,٩٤احتلت األخبار المركبة المركز الثاني وبنسبة 
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  : الدراسةإذاعاتالمقدمات في االخبار االذاعية في : رابعا

  . الدراسةإذاعاتيوضح الجدول التالي نوع المقدمات المستخدمة في االخبار االذاعية في 
  

  )٥(ول رقم جد

  جدول يوضح نوع المقدمات المستخدمة في نشرات العينات

  

  المجموع  اذاعة القدس  األقصىاذاعة 
  نوع المقدمة

  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة
المكثفة مقدمة ال

 %٧٠٫١٣  ٣٤٥ %٧٠٫٠٣  ١٨٧ %٧٠٫٢٣  ١٥٨  )التلخيصية(

  %٤٫٦٧  ٢٣  %٤٫١٢  ١١  %٥٫٣٣  ١٢  المقدمة الوصفية

  %٦٫٥  ٣٢  %٦٫٧٤  ١٨  %٦٫٢٢  ١٤  المقدمة االنسانية

 %١٥٫٢٥  ٧٥ %١٤٫٩٨  ٤٠ %١٥٫٥٦  ٣٥  المقدمة المجازية
المفاجآت والمفارقات 

  %٢٫٨٤  ١٤  %٣٫٧٥  ١٠  %١٫٧٧  ٤  )القنبلة(

  %٠٫٦١  ٣  %٠٫٣٨  ١  %٠٫٨٩  ٢  الغرابة والطرافة

  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع

  
  :تجنستن) ٥(من الجدول رقم 

  : الدراسةإذاعاتنوع المقدمات في اخبار _ ١

، يليها في المرتبة الثانية %٧٠,١٣ وبنسبة ٣٤٥تحتل المقدمة المكثفة المركز االول بتكرار 
 الغرابة والطرافة في المرتبة ة، بينما كانت مقدم%١٥,٢٥ نسبته ٧٥المقدمة المجازية بعدد 

، اما المقدمة االنسانية فكانت %٠,٦١يتعدى  اخبار فقط وبمعدل ال ٣االخيرة حيث توجد في 
 بواقع ٢٣، بينما كان عدد المقدمات الوصفية %٦,٥ خبر وبنسبة ٣٢في المرتبة الثالثة في 

  %.١,٨٤ ونسبتها ١٤، اما مقدمة المفاجآت والمفارقات فعددها %٤,٦٧
  :نوع المقدمات بالنسبة لكل اذاعة من اذاعتي الدراسة_ ٢

 ،%٣ض٧٠,٢المرتبة االولى بنسبة  تحتل المقدمة المكثفة نجد : القصىعلى صعيد اذاعة ا_ 
في ف الغرابة والطرافة ةمقدماما  ،%١٥,٥٦يليها في المرتبة الثانية المقدمة المجازية بنسبة 

، والمقدمة %٥,٣٣فقط، اما المقدمة الوصفية فنسبتها % ٠,٨٩ وبنسبة المرتبة االخيرة
  %.١,٧٧مة المفاجآت والمفارقات نسبتها ، ومقد%٦,٢٢االنسانية نسبتها 



 ٦٦

يليها في  ،%٧٠,٠٣تحتل المقدمة المكثفة المرتبة االولى بنسبة  :على صعيد اذاعة القدس_ 
  المرتبةتحتل مقدمة الغرابة والطرافة فبينما ،%١٤,٩٨المرتبة الثانية المقدمة المجازية بنسبة 

، والمقدمة االنسانية نسبتها %٤,١٢بتها المقدمة الوصفية فنسوفقط، % ٠,٣٨االخيرة وبنسبة 
   %.٣,٧٥، ومقدمة المفاجآت والمفارقات نسبتها %٦,٧٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٦٧

  : الدراسةإذاعاتمصادر االخبار االذاعية في : خامسا

  . الدراسةإذاعاتيوضح الجدول التالي المصادر التي تعتمد عليها االخبار االذاعية في 
  

  )٦(جدول 

  األخبارمصادر جمع نوع يوضح جدول 
  

مصادر جمع   المجموع   القدسإذاعة  األقصى إذاعة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األخبار

مصدر 
  %٥٥٫٧٤  ٢٧٤ %٤٩٫٠٧  ١٣١ %٦٣٫٥٢  ١٤٣  مراسل  ذاتي

وآاالت 
  %١٫٠١  ٥  %١٫٥  ٤  %٠٫٤٥  ١  محلية

وآاالت 
  %١٠٫٥٧  ٥٢  %٩٫٧٤  ٢٦ %١١٫٥٦  ٢٦  أجنبية

صحف 
  %٧٫٣٢  ٣٦  %٨٫٩٩  ٢٤  %٥٫٣٣  ١٢  محلية

صحف 
  %١٢٫٨  ٦٣ %١٥٫٣٥  ٤١  %٩٫٧٧  ٢٢  أجنبية

إذاعات 
  %٢٫٠٤  ١٠  %١٫٨٧  ٥  %٢٫٢٢  ٥  أجنبية

ات و بيان
  %٥٫٠٨  ٢٥  %٦٫٧٤  ١٨  %٣  ٧  نشرات

  %٢٫٠٤  ١٠  %١٫٨٧  ٥  %٢٫٢٢  ٥  تلفزيون

مواقع 
  %٠٫٨  ٤  %٠٫٧٥  ٢  %٠٫٨٩  ٢  انترنت

مصدر 
 خارجي

بدون 
  %٢٫٦  ١٣  %٤٫١٢  ١١  %٠٫٩  ٢  درمص

  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع

  
  :بالنتائج التالية) ٦(نخرج من الجدول رقم

  : الدراسةإذاعاتمصادر االخبار في _ ١

، يليها الصحف االجنبية بتكرار %٥٥,٧٤ وبنسبة ٢٧٤يحتل المراسل المركز االول بتكرار 
، %١٠,٥٧ ونسبة ٥٢بتكرار ة الوكاالت االجنبية ، وفي المرتبة الثالث%١٢,٨ وبواقع ٦٣

فقط، واما البيانات % ٠,٨ مرات وبنسبة ٤وفي المرتبة االخيرة المواقع االجنبية بمعدل 
 مرات وبواقع ١٠، واالذاعات االجنبية بمعدل %٥,٠٨ بواقع نسبة ٢٥والنشرات فتكرارها 

 مرات بنسبة ٥ت المحلية فاستخدمت وتماثلها في النسبة التلفزيون، اما بالنسبة للوكاال%٢,٤
  %.٢,٦، اما االخبار التي ال تحوي على مصادر كانت نسبتها %١,٠١



 ٦٨

  : الدراسةإذاعاتعناصر االخبار االذاعية في : سادسا
  . الدراسةإذاعاتيوضح الجدول التالي مدى توافر عناصر الخبر االذاعي في 

  

  )٧(جدول رقم 
  األخبارفي  العناصر المتوافرة أهمجدول يوضح 

  
  

  المجموع   القدسإذاعة  األقصى إذاعة
  عناصر الخبر

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار
  %٧٫٦٤  ٣٢٠  %٨٫٣  ١٨٠  %٦٫٩٣  ١٤٠  الحالية
  %٨  ٣٣٥  %٧٫٨٤  ١٧٠  %٨٫١٧  ١٦٥  الشهرة
  %٠٫٣٦  ١٥  ـــــ  ـــــ  %٠٫٧٤  ١٥  الغرابة
  %١٫٦٥  ٦٩  %١٫٣٨  ٣٠  %١٫٩٣  ٣٩  التشويق

  %٣٫٧٤  ١٦٥  %٤٫١٥  ٩٠  %٣٫٧١  ٧٥  طرافةال
  %٥٫٩  ٢٤٦  %٥٫٨١  ١٢٦  %٥٫٩٤  ١٢٠  اإلثارة

  %٦٫٥٤  ٢٧٤  %٥٫٧٢  ١٢٤  %٧٫٤٣  ١٥٠  العنصر اإلنساني
  %٩٫٣١  ٣٩٠  %٩  ١٩٥  %٩٫٦٥  ١٩٥ المحلية أو المكان

  %٢٫٥١  ١٠٥  %٢٫١٨  ٤٥  %٢٫٩٧  ٦٠  المنافسة
  %٦  ٢٤٩  %٥٫٥٤  ١٢٠  %٦٫٤  ١٢٩  التواصل الزمني

  %١٠٫١٣  ٤٢٤  %٩٫٧  ٢١٠  %١٠٫٤  ٢١٤  األهمية
  %٨٫٣  ٣٤٧  %٩٫٨٣  ٢١٣  %٦٫٦٣  ١٣٤  الدقة

التوقع أو 
  %٤٫٥٤  ١٩٠  %٣٫٩٢  ٨٥  %٥٫٢  ١٠٥  االحتمال

  %٤٫٣  ١٨٠  %٤٫١٥  ٩٠  %٤٫٤٥  ٩٠  التوقيت
  %٤٫٥١  ١٨٩  %٥٫٢٦  ١١٤  %٣٫٧١  ٧٥  الضخامة
  %٧٫٩  ٣٣٠  %٨٫١  ١٧٥  %٧٫٦٧  ١٥٥  اإلقناع
  %٨٫٥٧  ٣٥٩  %٩٫٢٣  ٢٠٠  %٧٫٨٧  ١٥٩  الصراع

  %١٠٠  ٤١٨٧  %١٠٠  ٢١٦٧  %١٠٠  ٢٠٢٠  *المجموع الكلي
  

  :نستنتج) ٧(من الجدول رقم 

  :عناصر االخبار االذاعية في اذاعتي الدراسة_١

نالحظ ان عنصر االهمية احتل المرتبة االولى في عناصر الخبر حيث وصل تكراره الى 

   مرة بواقع ٣٩٠  و المكانالمحلية ا، يليه في المرتبة الثانية عنصر %١٠,١٣ وبنسبة ٤٢٤
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  زاد عدد التكرار في مجموع االخبار لوجود اآثر من عنصر في الخبر االذاعي الواحد * 



 ٦٩

  

، اما بالنسبة لعنصر الحالية %٨,٥٧، اما في المرتبة الثالثة فعنصر الصراع بتكرار %٩,٣١

بالنسبة لعنصر الشهرة كان في المرتبة %. ٧,٦٤ ونسبة ٣٢٠كان في المرتبة السابعة بتكرار ف

، اما في المرتبة االخيرة فكان عنصر الغرابة الذي لم %٨ مرة نسبته ٣٣٥الخامسة بمعدل 

، وبالنسبة لعنصر التشويق فقد كان في المرتبة قبل االخيرة %٠,٣٦تتجاوز نسبته 

، واحتل %٣,٧٤، والطرافة بنسبة %٥,٩نصر االثارة فكانت نسبته ، اما ع%١,٦٥وبنسبة

، اما بالنسبة للتواصل %٦,٥٤ مرة، بواقع ٢٧٤العنصر االنساني المرتبة الثامنة بمعدل 

، بينما كانت نسبة عنصر %٤,٥٤، ونسبة عنصر التوقع واالحتمال %٦الزمني فكانت نسبته 

 فكانت نسبته قريبة من عنصر االحتمال حيث ، اما بالنسبة لعنصر الضخامة%٤,٣التوقيت 

 وبنسبة ٣٣٠، واخيرا عنصر االقناع الذي وصل تكراره الى %٤,٥١وصلت نسبته الى 

٧,٩.%  

  :عناصر االخبار بالنسبة لكل اذاعة_ ٢

 يحتل عنصر االهمية المرتبة االولى في عناصر الخبر بنسبة :على صعيد اذاعة االقصى_ 

وفي المرتبة % ٩,٦٥ة الثانية عنصر المحلية او المكان بواقع ، يليه في المرتب%١٠,٠٤

 الصراع فكان في المرتبة الرابعة ، اما بالنسبة لعنصر%٨,١٧ بنسبةالثالثة عنصر الشهرة 

اما %. ٧,٤٣، ومن ثم العنصر االنساني بنسبة %٧,٦٧وثم االقناع بنسبة  %٧,٨٧بنسبة 

، اما في المرتبة االخيرة فكان %٦,٩٣بنسبة  ابعةالس كان في المرتبة الحاليةبالنسبة لعنصر 

، وبالنسبة لعنصر التشويق فقد كان في المرتبة قبل االخيرة  فقط%٠,٧٤ بنسبةعنصر الغرابة 

اما الطرافة ، %٦,٦٣بنسبة   في المرتبة الثامنة فكانالدقة ، اما عنصر %١,٩٣ وبنسبة

 لعنصر المنافسة فنسبتها ما بالنسبة، ا%٥,٩٤وكانت نسبة عنصر االثارة ، %٣,٧١ فنسبتها



 ٧٠

، ونسبة عنصر التوقع واالحتمال %٦,٤  وصلت الىلتواصل الزمني، بينما نسبة ا%٢,٩٧

صلت نسبته فقد عنصر الضخامة واخيرا ، %٤,٤٥، بينما كانت نسبة عنصر التوقيت %٥,٢

  %.٣,٧١الى 

، يليه في %٩,٨٣نسبة فكان عنصر الدقة في المرتبة االولى ب :على صعيد اذاعة القدس_ 

، وفي المرتبة الثالثة عنصر الصراع ونسبته %٩,٧١المرتبة الثانية عنصر االهمية بنسبة 

، يليه %٩، اما بالنسبة لعنصر المكان او المحلية فكان في المرتبة الرابعة بنسبة %٩,٢٣

نسبة ، ومن ثم عنصر الشهرة ب%٨,١، ثم عنصر االقناع بنسبة %٨,٣عنصر الحالية بنسبة 

لعنصر االثارة، بينما كان العنصر االنساني % ٥,٨١، اما في المرتبة الثامنة فنسبته %٨٤. ٧

، %١,٩٣، وفي المرتبة االخيرة عنصر التشويق بنسبة %٥,٧٢في المرتبة التاسعة وبنسبة 

، وعنصر %٥,١٥بينما نجد غياب واضح لعنصر الغرابة، وبالنسبة لعنصر الطرافة فنسبتها 

، واخيرا عنصر الضخامة %٣,٩٢، اما عنصر التوقع واالحتمال فنسبته %٢,١٨ المنافسة

   %.٥,٢٦وتصل نسبته الى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧١

  :االجابة على االسئلة الستة في االخبار االذاعية: سابعا

  . الدراسةإذاعاتيبين الجدول التالي مدى االجابة على االسئلة الستة في االخبار االذاعية في 
  

  )٨(جدول رقم 

   الستةاألسئلة نوع التساؤالت التي يجيب عليها من خالل جدول يوضح

  

  
  :النتائج التالية) ٨(يبين جدول رقم 

  : الدراسةإذاعاتمدى االجابة على االسئلة الستة في _ ١

 مرة ٢٢٥في التكرار حيث وصل الى ) ماذا(و) من(سبة االجابات على التساؤلين تساوت ن
وهما في المركز االول، اما في المرتبة الثانية فكانت االجابة على التساؤل % ٢٣,٢٧وبنسبة 

، وفي المرتبة الثالثة االجابة على %١٦ مرة بواقع ٣٣٨حيث وصل تكراره الى ) اين(
ففي المرتبة ) لماذا(، اما االجابة على التساؤل %١٥,٨ ونسبة ٣٣٤بتكرار ) متى(التساؤل 

، اما بالنسبة لالجابة على التساؤل كيف فتكراره %١٠,٦٤ مرة بواقع ٢٢٥االخيرة بمعدل 
  %.١١,٠٢ بواقع نسبة ٢٣٣
  : الدراسةإذاعاتمدى االجابة على االسئلة الستة لكل اذاعة من _ ٢

) ماذا(و) من(رتبة االولى كل من اجابات التساؤلين  تحتل الم:على صعيد اذاعة االقصى_ 
، اما في %١٦,٦٣بنسبة ) اين(، وفي المرتبة الثانية االجابة على التساؤل %٢٣,١بنسبة 

، اما بالنسبة %٨,٧٣وصلت نسبتها الى ) لماذا(المرتبة االخيرة فهي االجابة على التساؤل 
  %. ١٢,١٢فوصلت نسبة االجابة عليه الى ) كيف(للتساؤل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . زاد عدد التكرار في مجموع االخبار لوجود اآثر من  تساؤل في الخبر االذاعي الواحد* 

نوع   المجموع  إذاعة القدس  إذاعة األقصى
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  األسئلة
  %٢٣٫٢٧  ٤٩٢  %٢٣٫٤٢  ٢٦٧  %٢٣٫١  ٢٢٥  من

  %٢٣٫٢٧  ٤٩٢  %٢٣٫٤٢  ٢٦٧  %٢٣٫١  ٢٢٥  ماذا

  %١٥٫٨  ٣٣٤  %١٥٫٣٥  ١٧٥  %١٦٫٣٢  ١٥٩  متى

  %١٦  ٣٣٨  %١٥٫٤٤  ١٧٦  %١٦٫٦٣  ١٦٢  أين

  %١١٫٠٢  ٢٣٣  %١٠  ١١٥  %١٢٫١٢  ١١٨  آيف

  %١٠٫٦٤  ٢٢٥  %١٢٫٢٨  ١٤٠  %٨٫٧٣  ٨٥  لماذا

  %١٠٠  ٢١١٤  %١٠٠  ١١٤٠  %١٠٠  ٩٧٤ *المجموع



 ٧٢

حيث وصلت ) ماذا(و) من( في المرتبة االولى كل من التساؤلين :على صعيد اذاعة القدس_ 
، بينما كانت االجابة على التساؤل اين في المرتبة الثانية %٢٣,٤٢لى نسبة االجابة عليهما ا

، بينما كانت االجابة على التساؤل كيف في المرتبة االخيرة بنسبة وصلت  %١٥,٤٤وبنسبة 
  %.١٢,٢٨، اما بالنسبة لالجابة على التساؤل لماذا فقد وصلت نسبته الى %١٠الى 

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٣

  : الدراسةإذاعاتسس الصياغة اللغوية في تحرير االخبار االذاعية في ا: ثامنا

 إذاعاتيوضح الجدول التالي مدى مراعاة اسس الصياغة اللغوية لالخبار االذاعية في 
  .الدراسة

  
  )٩(جدول رقم 

   الصياغة اللغوية عند تحرير الخبرأسسجدول يوضح مدى مراعاة 

  

  
  :نتائج التاليةبال) ٩(نخرج من الجدول رقم 

  : الدراسةإذاعاتاسس الصياغة اللغوية لالخبار االذاعية في _ ١

نجد ان التسلسل المنطقي احتل المرتبة االولى في اسس الصياغة اللغوية حيث وصل تكراره 
   ٤٨٠، بينما احتلت البساطة والوضصوح المرتبة الثانية بمعدل %١٦,١٦ بواقع ٤٨٤الى 

 ونسبة ٤٤٣، بمعدل  مراعاة عامل الوقت ففي المرتبة الثالثة، اما%١٦,٠٢بواقع نسبته 
، ونجد في المرتبة االخيرة اساس مراعاة الصياغة الجيدة حيث وصل تكراره الى %١٤,٧٩
  ، اما بالنسبة الساس مراعاة اصول االقتباس فوصلت نسبته الى %١٢,٦٥ وبنسبة ٣٧٩

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . زاد عدد التكرار في مجموع االخبار لوجود اآثر من اساس لصياغة الخبر في الخبر االذاعي الواحد* 

أسس   االتجاه العام  ذاعة القدسإ  إذاعة األقصى
الصياغة 
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  اللغوية

البساطة 
  %١٦٫٠٢  ٤٨٠ %١٦٫١٧  ٢٥٧ %١٥٫٨٦  ٢٢٣  والوضوح

مراعاة 
قواعد النحو 
  والصرف

١٣٫٩٢  ٤١٧  %١٣٫٤  ٢١٣ %١٤٫٥١  ٢٠٤%  

مراعاة 
الصياغة 
  الجيدة

١٢٫٦٥  ٣٧٩ %١١٫٧٧  ١٨٧ %٣١٫٦٦  ١٩٢%  

مراعاة عامل 
  %١٤٫٩٧  ٤٤٣ %١٥٫٤٢  ٢٤٥ %١٤٫٠٨  ١٩٨  الوقت

مراعاة 
أصول 
  االقتباس

١٣٫٤٦  ٤٠٣  %١٣  ٢٠٥ %١٤٫٠٨  ١٩٨%  

المصطلحات 
  %١٣  ٣٨٩ %١٣٫٩٧  ٢٢٢ %١١٫٨٨  ١٦٧ واالختصارات

التسلسل 
  %١٦٫١٦  ٤٨٤ %١٦٫٣٦  ٢٦٠ %١٥٫٩٣  ٢٢٤  المنطقي

  %١٠٠  ٢٩٩٥  %١٠٠  ١٥٨٩  %١٠٠  ١٤٠٦  *المجموع



 ٧٤

  %.١٣، بينما كانت نسبة اساس مراعاة المصطلحات واالختصارات %١٣,٤٦

  : الدراسةإذاعاتاسس الصياغة اللغوية لالخبار االذاعية في كل اذاعة من _ ٢

، %١٥,٩٣ تحتل اساس التسلسل المنطقي المركز االول بنسبة :د اذاعة االقصىعلى صعي_ 
، بينما كان اساس مراعاة قواعد %١٥,٨٦يليه في المرتبة الثانية البساطة والوضوح بنسبة 

، يليه مراعاة عامل الوقت الذي وصلت %١٤,٥١النحو والصرف في المرتبة الثالثة بنسبة 
ع هذه النسبة اساس مراعاة اصول االقتباس ، ثم مراعاة وتتساوى م% ١٤,٠٨نسبته الى 

اساس مراعاة المصطلحات  ، وفي المرتبة االخيرة%١٣,٦٦الصياغة الجيدة بنسبة 
   .%١١,٨واالختصارات بنسبة 

  
، اما ١٦,٣٦ نجد ان التسلسل المنطقي يحتل المرتبة االولى بنسبة :على صعيد اذاعة القدس_ 

يليه في ، %١٦,١٧ البساطة والوضوح الذي وصلت نسبته الى في المرتبة الثانية اساس
، يليه مراعاة %١٥,٤٢المرتبة الثالثة اساس مراعاة عامل الوقت الذي وصلت نسبته الى 

، ثم مراعاة عامل قواعد النحو والصرف ونسبته %١٣,٩٧المصطلحات واالختصارات بنسبة 
اخيرا في المرتبة االخيرة اساس ، و%١٣، ومن ثم مراعاة اصول االقتباس بنسبة %١٣,٤

  %.١١,٧٧مراعاة الصياغة الجيدة حيث وصلت نسبتها الى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٥

  

  : الدراسةإذاعاتقوالب االخبار االذاعية في : تاسعا

 إذاعاتيبين الجدول التالي انواع القوالب الفنية المستخدمة في صياغة االخبار االذاعية في 
  .الدراسة

  

  )١٠(جدول رقم 

   األخبار صياغة المستخدم فيالقالبجدول يوضح نوع 
  

نوع القالب   المجموع  إذاعة القدس  إذاعة األقصى
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  المستخدم

%٧٤٫٨  ٣٧٠  %٧٩٫٧٧  ٢١٣ %٦٩٫٧٨  ١٥٧  الهرم المقلوب  

الهرم المقلوب 
  %٢٥  ١٢١  %١٩٫٨٥  ٥٣ %٣٠٫٢٢  ٦٨  المتدرج

  %٠٫٢  ١  %٠٫٣٨  ١  %صفر  صفر  لمعتدلالهرم ا

  %١٠٠  ٤٩٢  %١٠٠  ٢٦٧  %١٠٠  ٢٢٥  المجموع

  

  :بالنتائج التالية) ٩(نخرج من الجدول رقم 
  : الدراسةإذاعاتانواع القوالب الفنية المستخدمة في صياغة االخبار االذاعية في _ ١

بينما احتل الهرم ، %٧٤,٨ بنسبة ٣٧٠نالحظ ان الهرم المقلوب احتل المرتبة االولى بتكرار 
، بينما كان الهرم المعتدل في %٢٥ خبر وبنسبة ١٢١المقلوب المتدرج المرتبة الثانية في 

  %.٠,٢المرتبة الثالثة واالخيرة بتكرار مرة واحدة فقط ونسبة ال تتجاوز 
 إذاعاتاالذاعية في كل اذاعة من صياغة االخبار انواع القوالب الفنية المستخدمة في _ ٢

  :الدراسة

، يليه %٦٩,٧٨نجد ان الهرم المقلوب في المرتبة االولى بنسبة  :على صعيد اذاعة االقصى_ 
، ونجد غياب واضح للهرم %٣٠,٢٢في المرتبة الثانية الهرم المقلوب المتدرج بنسبة 

  .المعتدل
، اما %٧٧. ٧٩ فيحتل الهرم المقلوب المركز االول بنسبة :على صعيد اذاعة القدس_ 

، وفي المرتبة الثالثة الهرم %١٩,٨٥اني فيحتله الهرم المقلوب المتدرج بنسبة المركز الث
  . فقط% ٠,٣٨المعتدل بمعدل 

  
  

  



 ٧٦

  :اتجاهات اذاعتي الدراسة: عاشرا

  . الدراسة حول االخبار المتعلقة باالحزاب االخرىإذاعاتيبن الجدول التالي اتجاهات 
  

  )١١(جدول رقم 

  األخرى باألحزاب المتعلقة األخبارة حول  الدراسإذاعاتجدول يوضح اتجاه 
  

نوع   المجموع   القدسإذاعة  األقصى إذاعة
  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار  االتجاه

  %٤٨٫٠٥  ٧٤  %٦٤٫٢  ٥٢  %٣٠٫١٣  ٢٢  ايجابي

  %٩٫٠٩  ١٤  %٣٫٧  ٣  %١٥٫٠٧  ١١  سلبي

  %٤٢٫٨٦  ٦٦  %٣٢٫١  ٢٦  %٥٤٫٨  ٤٠  محايد

  %١٠٠  ١٥٤  %١٠٠  ٨١  %١٠٠  ٧٣  المجموع

  
  :نستنتج) ١١(من الجدول رقم 

  : الدراسة حول االخبار المتعلقة باالحزاب االخرىإذاعاتاتجاهات _ ١

 الدراسة ايجابية في االخبار المتعلقة بمقاومة االحتالل والمواقف الثابتة في حق إذاعاتنجد ان 
 ٧٤وطنية، وجاء ذلك بتكرار المواطن الفلسطيني والموضوعات المتعلقة بالدعوة الى الوحدة ال

، بينما كانت سلبية في المواقف التي تؤيد االحتالل، %٤٨,٠٥من مجموع االخبار وبنسبة 
، وكانت محايدة فيما يتعلق %٩,٠٩ خبر ، وبنسبة ١٤ومواقف وقف المقاومة، جاء ذلك في 

لك بتكرار بالشأن الداخلي لالحزاب االخرى والمنازعات او الخالفات الحاصلة بها، جاء ذ
  %.٤٢,٤٦، وبنسبة ٦٦
  : الدراسة حول االخبار المتعلقة باالحزاب االخرىإذاعاتاتجاهات كل اذاعة من _ ٢

 نجد ان االذاعة كانت محايدة اكثر منها ايجابية او سلبية حيث :على صعيد اذاعة االقصى_ 
حزاب االخرى وكانت محايدة في قضايا الخالفات الداخلية لال% ٥٤,٨كانت نسبتها في ذلك 

وكذلك محايدة في تصريحات قادة هذه االحزاب او الناطقين باسمها، وكانت االذاعة ايجابية 
، الوحدة الوطنيةالنجاح في القضايا المتعلقة بالمقاومة والجهاد والمبادرات % ٣٠,١٣بنسبة 

ئيل او ، في المواقف الداعية الى اجراء الحوارات مع اسرا%١٥,٠٧بينما كانت سلبية بنسبة 
  .الى وقف المقاومة، ونزع السالح

  



 ٧٧

الذاعة كانت ايجابية اكثر منها سلبية خاصة في المواقف ا نجد ان :على صعيد اذاعة القدس_ 
، بينما كانت سلبية في االمور التي تدعو الى %٦٤,٢ وذلك بنسبة الداعمة للمقاومة والجهاد

ة في الموضوعات التي تختص ، بينما كانت محايد%٣,٧وقف الجهاد والمقاومة بنسبة 
بالشؤون الداخلية لالحزاب االخرى، وما يتعلق بزيارات الرئيس للبلدان االخرى والحوارات 

  %٤٢,٨٦التي يجريها، كان ذلك بنسبة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٨

  مناقشة النتائج
  
 تلتها %٨٠٫٤٩ية بنسبة    هي الموضوعات السياس   اإلذاعتين الموضوعات التي تناولتها     أكثر_١

% ٣,٢٥، وثم المعـابر بنـسبة       %٤,٢٧، ثم ملف األسرى بنسبة      %٥,٠٨االقتصادية بنسبة   
 من بين الموضـوعات هـو تقلـب         األولىالسبب في ترأس الموضوعات السياسية للمرتبة       و

 حتـى  أو في الدول العربية     أو سواء على الصعيد المحلي وما يحصل في فلسطين          األوضاع
 الدراسـة فـي تنـاول       إذاعـات ، كما توضح الدراسة مـدى تقـصير         األوروبية في الدول 

 .الموضوعات الترفيهية والرياضية
 المحلية والتي تحدث داخل فلسطين تقع فـي المرتبـة           األخبار أن نجد   األهميةمن حيث   _ ٢

، ومن ثم العربية بنسبة     %٦٣. ١٨ بنسبة   اإلسرائيلية األخبارتلتها  % ٦٣,٤٨٥ بنسبة   األولى
 إذاعـات ، وهـي نتيجـة طبيعيـة الن         %٦,٢١٥ الدولية بنسبة    األخبار وأخيرا% ١١,٦٧٥
 محلية بثها ال يتعدى فلسطين وبعض مدن الـدول المجـاورة، وكـذلك الن               إذاعاتالدراسة  

 . كثيرة تعتبر تربة خصبة لتكوين خبر عنهاأحداثفلسطين تحوي على 
من خالل النسبة التي وصلت لها األخبـار        يغلب الطابع الجاد على األخبار ونستنتج ذلك        _ ٣

، وكذلك الطابع الموضوعي من خالل األخبار الموضـوعية وبنـسبة           %٤٧,١٥الجادة وهي   
 جدية وهامة بعيدة عن التـسلية، لـذلك         أحداثا، وذلك الن الواقع الفلسطيني يحوي       %١٨,٠٩

 المحرر  أول المراسل    الخفيفة التي توحي بالتسلية ضعيفة، كما نجد تدخ        األخبار نسبة   إننجد  
 مقـصودة   ألفاظوالتي تحوي على     الملونة   األخبار بطريقة غير مباشرة من خالل       األخبارفي  

 مثل نقل الخبر على     أخرى أساليب وكذلك استخدام    رأيهيضعها المحرر في الخبر لتعبر عن       
 .لسان مجهول

، %٥٧,١١يـل بنـسبة     هناك تنوع بين األخبار البسيطة التي ال تحتاج إلى تفسير أو تحل           _ ٤
وبين األخبار المركبة التي يحوي على أكثر من خبر متداخلة مع بعـضها الـبعض بنـسبة                 

 نفـس   إلـى  عدة ونرجع    أفكار التي تدور حول     األحداث، وهذا التنوع سببه زخم      %٤٢,٨٩
 . المتجددةواألحداث الواقع الفلسطيني يحوي على خضم من الوقائع إنالسبب هو 

سير لألخبار من خالل الحوارات التي تقدمها إذاعات الدراسة، ونجد نسبة           هناك تحليل وتف  _٥
غير قليلة من المقدمات المكثفة، وكانت واضحة أكثر في األخبار المتعلقة بالمقاومـة والـرد               

 واألحـداث ، وذلك بسبب كثرة الوقائع      %٧٠,١٣على االعتداءات اإلسرائيلية، وكانت النسبة      
يمكن كتابتها كلها فيتم تلخيصها في المقدمات المكثفة خاصة مـع  التي تحدث في فلسطين وال     

الن ..  ضعف المقدمات التي تتعلـق بالغرابـة والطرافـة         أخرى المركبة، ومن جهة     األخبار
 الفلسطينية والنزاعات الحاصـلة     باألحداث التي تتعلق    باألخبار األولى تهتم بالدرجة    اإلذاعات



 ٧٩

 للمقـدمات   اإلذاعـات  إغفالات االحتالل، وكذلك نجد      مع قو  أوسواء على الصعيد الداخلي     
 .التساؤلية والمقدمات االقتباسية

 عدة مصادر تتصدرها المـصادر الذاتيـة وهـو المراسـل وبنـسبة              اإلذاعاتتستخدم  _ ٦
 التي  واألخبار الدراسة محلية تهتم بالشئون الدولة       إذاعاتوهي نتيجة طبيعية كون     % ٥٤,٧٤

يؤخـذ علـى    ، و إسـرائيلية منها صحف   % ١٠،  %١٢,٨بنسبة  ة  الصحف األجنبي تهما، ثم   
 مسئول لـم    أو،  در مطلعة  استخدام المصادر المجهولة تحت مسميات عدة مثل مصا        اإلذاعات

 ومثل هذه المصادر تقلـل مـن        ،  %٢,٠٤ حيث وصلت نسبة هذه المصادر       يصرح باسمه، 
 .مصداقية الخبر

 مثل عنصر الوقت ونذلك لتعذر الحـصول      يمكن أن يفتقد البحث لبعض العناصر الهامة        _ ٧
 .على أرشيف صوتي إلذاعات الدراسة

من حيث استخدام العناصر نجد تنوع في استخدام العناصر كان فـي مقـدمتها عنـصر                _ ٨
، %٨,٥٧، تلته الصراع بنسبة     %٩,٣١، تلتها عنصر المحلية بنسبة      %١٠,١٣األهمية بنسبة   

ة مع بعضها البعض أما بالنسبة للحالية فكانت بنسبة         ومن هنا نجد ارتباط هذه العناصر الثالث      
الغرابة حيث وصلت نسبة عنـصر       تكاد أخبار إذاعتي الدراسة تفتقد لعنصر     وكذلك  %.٧,٦٤

 ذلك لما   اإلذاعتين على   ويؤخذ، ونجد ضعف استخدام عنصر التشويق،       %٠,٣٦الغرابة إلى   
 . في جذب المستمعينأهميةلها 
ويبرر .أكثر من التساؤالت األخرى   )ماذا(و) من(بة على التساؤلين    كان التركيز على اإلجا   _ ٩

ذلك أن اإلذاعة هي وسيلة مواكبة األحداث وبالتالي تحاول أن تقدم أهم شيء في الحدث وهو                
من فعل الحدث وما هو، أما باقي التساؤالت يمكن اإلجابة عليها في البـرامج التحليليـة أو                 

ع ذلك فان نشرات أخبار إذاعات الدراسة احتوت على نسبة          غيرها من البرامج اإلخبارية، وم    
 ).لماذا(لإلجابة على تساؤل % ١٠,٦٤ونسبة ) كيف(لإلجابة على تساؤل % ١١,٠٢

حيـث كـان    التسلسل المنطقي لألخبـار     اتسمت أخبار الدراسة بالبساطة والوضوح و     _ ١٠
وكانـت البـساطة    % ٩٨,٤٣٥ األساس األول في أسس الصياغة اخذ نسبة         التسلسل المنطقي 

 ولكن فـي نفـس      لإلذاعات، وهي نقطة جيدة     %٩٧,٦٨والوضوح في المرتبة الثانية بنسبة      
 .األخبار في صياغة وأخطاء لغوية أخطاءالوقت نجد وجود 

 الدراسة في استخدام قوالب جديدة لصياغة الخبر فقد تنوعـت           إذاعاتلم تتجرأ أي من     _ ١١
 بنـسبة   األولى، وكان الهرم المقلوب في المرتبة        المتدرج بين الهرم المقلوب والهرم المقلوب    

 التـي   األخبار، وقد يكون ذلك بسبب كثرة       % ٢٥ المقلوب المتدرج كان بنسبة      أما% ٧٤,٨
 استخدام  إلى الكثيرة بالتالي يلجأ     األحداث ملخص لهذه    أوتذاع والمستمع يبحث عن اهم شيء       

 القـدس   إذاعةتميزت  كما  .  القوالب الفنية لذلك    المقلوب المتدرج فهي انسب    أوالهرم المقلوب   



 ٨٠

 في استخدامها للهرم المعتدل ولو بنسبة ضئيلة تكاد ال تذكر، حيث كـان              األقصى إذاعةعن  
 %٠,٣٨نسبة استخدامها لهذا النوع من القوالب 

باألحزاب األخرى فـي     الدراسة كانتا ايجابيتين في القضايا التي تتعلق         إذاعتي أن نجد   _ ١٢
 المقاومة ضد االحتالل، وكانت سلبية فيما يتعلق بالشئون الداخلية لهـذه األحـزاب،              عنصر

 من ذلك نجد    .وحيادية في خطاب احد قادتها أو تصريحات احد من أعضاء األحزاب األخرى           
 . للحزبية وهذا أمر طبيعي الن إذاعتي الدراسة إذاعات حزبية تميالنكلتا اإلذاعتين إن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  



 ٨١

  لتوصياتا
  

 إلـى  باإلذاعـات  بعض التوصيات التي يمكن من خاللها االرتقاء         نستخلص أن يمكن   وأخيرا
  : من ذلك مثلأفضلمستوى 

 الترفيهية والعلمية   األخبار التنوع في الموضوعات من خالل استخدام مجاالت مختلفة مثل           -١
بة والملـل مـن هـذه        وال يحس المستمع بالرتا    لألخبار الرياضية حتى تعطى نكهة      واألخبار
  . التي تسرد كل يوم بنفس القالب وبنفس الصيغةاألخبار

 المفـسرة،   واألخبـار  الموضـوعية    األخبـار  الجادة وكذلك    األخبار الزيادة في استخدام     -٢
 إذاعـات  فـي    األخبـار  الخفيفة ومحاولة زيادة هذا النوع من        باألخبارواالهتمام بدرجة اكبر    

  .الدراسة
 لجـذب القـارئ   إمكانيـات  لما لها مـن  األخبارالتشويق والغرابة في     عنصري استخدام   -٣

  .عدد المستمعينوبالتالي ازدياد 
  . في مصداقية الخبرتأثير يكون له إن الملونة لما يمكن األخبار التقليل من -٤
 لتحسين مستواهم ولالرتقاء    األخبار خاصة المحررين ومقدمي     اإلذاعةفي    تدريب العاملين  -٥

  .األفضل إلى باإلذاعة
 مـن   األخبـار  التي تتعلق بمعرفة المكان والزمان، وكذلك تدعيم         اإلجابات محاولة تكثيف    -٦

 ذات قيمة اكبر ومـصداقية      األخبارالذي تجعل   ) لماذا(و) كيف( على التساؤلين    اإلجابةخالل  
  .أكثر
خدامها في   الطريفة والغريبة وذلك بسبب ضعف است      باألحداث زيادة المقدمات التي تتعلق      -٧

 كبيـر فـي     تأثير الدراسة، ومحاولة زيادة المقدمات الوصفية ومقدمات القنبلة لما لها           إذاعات
 واالقتباسية التي تـضفي     التساؤلين من الجمهور، وكذلك االهتمام بالمقدمات       كبيرجذب حشد   

  ،األخبار والتشويق في اإلثارةنوع من 
 اإلخباريـة صداقية والوضـوح لنـشرات       تنوع العناصر وتنوع المصادر التي تعطي الم       -٨

  .اإلذاعية احترام هذه الوسيلة إلىوبالتالي تؤدي 
 تعتبر العمـود الفقـري لنجـاح        ألنها الحرص على االهتمام بعنصر الحالية بدرجة اكبر         -٩

 لألخبـار  من خالل زيادة التقارير الداعمة       واإلقناع، وكذلك االهتمام بعناصر التوقع      اإلذاعات
  .باإلذاعاتدر التي تزيد من خاللها اهتمام المستمعين وتنوع المصا

 واستخدام القوالـب الفنيـة وعـدم        األخبار صياغة   أساليب محاولة التجديد في استخدام      -١٠
  . معينأسلوباالقتصار على 



 ٨٢

 وكـذلك   األخبـار  في تغطية    اإلمكان الحرص على الحيادية واالبتعاد عن التحزب قدر         -١١
  . تغييرأو نقل الحدث كما هو دون تبديل الحرص على المصداقية في

  
  . الحمد هللا رب العالمينأن دعوانا آخروان 
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أبو شنب، حسين، االعالم الفلسطيني تجاربه وتحدياته، بدون، مكتبة القادسية، خان   -٣
  .٢٠٠١يونس، 

  .١٩٩٧، المكتبة الوطنية، بنغازي، ٣بدر، احمد، أصول البحث العلمي ومناهجه، ط  -٤

  ١٩٩٧، مطبعة ثابت، غزة، ٢زاآار، زاهر، مدخل في تقنية التحرير الصحفي، ط  -٥

، دار الفكر والنشر، ١الطاونة، تحسين، منهجية البحث العلمي، ط. زويلف، مهدي، ود  -٦
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، مؤسسة نادينا للطباعة والنشر واإلعالن، رام ٢، ط٢شبيب، سميح، دراسات إعالمية   -٧
  .٢٠٠٥اهللا ، 

امة للكتاب، شرف، عبد العزيز، فن التحرير اإلعالمي، بدون، الهيئة المصرية الع  -٨
  .١٩٨٧القاهرة، 

، دار الشروق للنشر والتوزيع ٢شلبي، آرم، الخبر الصحفي وضوابطه اإلسالمية، ط  -٩
  .١٩٨١والطباعة، القاهرة، 

طافش، احمد، اتجاهات طلبة قسم االعالم بجامعات غزة نحو االستماع إلى البرامج  -١٠
رنة، بحث غير منشور، مكتبة دراسة تحليلية مقا: األخبار إلذاعة الشباب واألقصى
  .٢٠٠٦الجامعة اإلسالمية بغزة، غزة، 

عبد الحق، آايد، البحث العلمي مفهومه . عباس، عبد الرحمن، ود. عبيدات، ذوقان، د -١١
  .١٩٩٨، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ٦وأدواته وأساليبه، ط

لفزيون، بدون، دار الفكر العربي، عمر، نوال محمد، فن صناعة الخبر في اإلذاعة والت -١٢
  .١٩٩٣القاهرة، 

،دار ٢عبد العزيز، برآات، الخبر اإلذاعي والتلفزيوني، ط. معوض، إبراهيم، ود -١٣
  .١٩٩٦الكتاب الحديث، القاهرة، 

مكاوي، حسين عماد، األخبار في الراديو والتلفزيون، بدون، مكتبة أنجلو المصرية،  -١٤
  .١٩٨٩القاهرة، 

، ٢عبد الرحمن، سناء، التحرير الصحفي في عصر المعلومات، ط. صر، حسني، ودن -١٥
  .٢٠٠٤دار الكتاب الجامعي، العين، 

  .١٩٨٠وهبي، إبراهيم، الخبر اإلذاعي، بدون، دار الفكر العربي، القاهرة،  -١٦

  النشرات
  . صوت الشباب، غير مؤرخةإذاعةنشرة تعريفية صادرة عن  -١٧

، تصدر عن دائرة العالقات العامة، األقصى صوت إذاعةية حول نشرة تعريف -١٨
٢٠٠٦/٢٠٠٧.  

  مواقع إنترنت
١٩- com.asharqalawsat.www . 

٢٠- com.blogspot.Hazayan.  

٢١- net.nawrastv.www . 
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٢٢- com.quran.www . 

٢٣- com.radioajyal.www .  

٢٤- com.radioangham.www  

  المقابلة
  .٢٠٠٧ /٢/٦ القدس، صالح المصري، إذاعةمقابلة شخصية مع مدير  -٢٥

  .١١/٦/٢٠٠٧ راديو مرح، نسرين عمرو، إذاعةمقابلة تلفونية مع مدير  -٢٦

  .١٢/٦/٢٠٠٧ الخليل، امجد شاور، إذاعةمقابلة تلفونية مع مدير  -٢٧
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  الفهـــــــــــــــــرس
  
  

  م
  

 الصفحة  الموضوع

  ١  المقدمـة  -١
  ٢  دراسات سابقـة  -٢
  ٥  سـةمشكلة الدرا  -٣
  ٥  وأدواتها نوع الدراسة ومنهجها  -٤
  ٦  فئات تحليل المضمون  -٥
  ١٠  مجتمع وعينة الدراسة  -٦
  ١٢  اإلذاعيالخبر : األولالفصل   -٧
  ١٣  األولالمبحث   -٨
  ١٣  تعريف الخبر  -٩
  ١٥   الخبرأنواع -١٠
  ١٨  عناصر الخبر -١١
  ٢٠   ووسائل تكوينهاألخبارمصادر  -١٢
  ٢٠  برمصادر الخ -١٣
  ٢٥  الخبر في وسائل االتصال، وجه الشبه ووجه االختالف -١٤
  ٢٩  المبحث الثاني -١٥
  ٢٩  اإلذاعيماهية الخبر  -١٦
  ٢٩  اإلذاعي الخبر أشكال -١٧
  ٣٠  اإلذاعي الخبر أنواع -١٨
  ٣١  اإلذاعيمصادر الخبر  -١٩
  ٣٢  اإلذاعية األخبار اختيار معاير -٢٠
  ٣٦  اإلذاعيية للخبر  الصياغة اللغوأسس -٢١
  ٣٩  المبحث الثالث -٢٢
  ٣٩  مراحل صناعة الخبر -٢٣
  ٤٤   الرابعالمبحث -٢٤
  ٤٥   وتطورها في فلسطيناإلذاعةنشأة  -٢٥
  ٤٩  خامسالمبحث ال -٢٦
  ٤٩   المحلية الفلسطينيةاإلذاعات -٢٧
  ٤٩   الحكوميةاإلذاعات: أوال -٢٨
  ٤٩   الخاصةاإلذاعات: ثانيا -٢٩
  ٥٠   الموجودة في الضفة الغربيةاإلذاعات -١ -٣٠
  ٥٣   الموجودة في قطاع غزةاإلذاعات -٢ -٣١
  ٥٧  المبحث السادس -٣٢
  ٥٧   الدراسةإذاعات -٣٣
  ٥٩   التطبيقياإلطار: الفصل الثالث -٣٤
  ٦٠  األولالمبحث  -٣٥
  ٦٠  دراسة تحليلية لجداول الدراسة -٣٦
  ٧٨  مناقشة النتائج -٣٧
  ٨١  اتالتوصي -٣٨
  ٨٣  المراجع -٣٩
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  ص  الموضوع  م
  ٨٥  الفهرس -٤٠
  ٨٧  فهرس الجداول -٤١
  ٨٨  المالحق -٤٢
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  فهرس الجداول

  

 الصفحة  الجدول  م

  ٦١  .التي تتناولها اخبار العينةيوضح الموضوعات : )١(جدول رقم   -١

  ٦٢  .يوضح منشأ حدوث الخبر: )٢(جدول رقم   -٢

  ٦٣  .يوضح نوع الخبر وفقا لما يقدمه للقارئ: )٣(جدول رقم   -٣

  ٦٤  .يوضح نوع الخبر من حيث الوقائع المتضمنة: )٤(جدول رقم   -٤

  ٦٥  .يوضح نوع المقدمات المستخدمة في اخبار العينة: )٥(جدول رقم   -٥

  ٦٦  .يوضح مصادر جمع االخبار: )٦(جدول رقم   -٦

  ٦٧ . الدراسةإذاعاتاصر االخبار االذاعية في يوضح عن: )٧(جدول رقم   -٧

  ٦٨ .يوضح نوع التساؤالت التي تجيب عنها اخبار العينة: )٨(جدول رقم   -٨
  ٦٩  .يوضح اسس الصياغة اللغوية للخبر: )٩(جدول رقم   -٩

  ٧٠  .يوضح نوع القالب الفني لالخبار: )١٠(جدول رقم   -١٠

 الدراسة حول اخبار اتإذاعاتجاهات يوضح : )١١(جدول رقم   -١١
  االحزاب االخرى
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  قــــــاملالح
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  فئات تحليل المضمون

رة
لفت
ا

  

  )ماذا قيل(فئة المضمون ) ١(

  فئة نوع الخبر من حيث ما يقدمه للقارئ  فئة منشأ المعلومة  فئة الموضوع

فئة نوع الخبر 
من حيث ما 

يحمل الخبر من 
  وقائع

سة
را
الد

نة 
عي

  

اخبار   دولي  بيعر  اسرائيلي  فلسطيني  أخرى  ترفيهي  رياضي  اقتصادي  اجتماعي  سياسي
  جادة

اخبار 
  مفسرة

اخبار 
  موضوعية

اخبار 
  صماء

اخبار 
  ملونة

اخبار 
  خفيفة

اخبار 
  مرآبة

اخبار 
  بسيطة

  

  

    

                                  

  استمارة تحليل المضمون

  )١(ملحق 



  فئات تحليل المضون

  تابع) ..ماذا قيل( فئات المضمون -١
يخ  فئة مصدر المعلومة
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  فئة عناصر الخبر  مصدر خارجي  مصدر ذاتي  دمة الخبر وفقا لما يقدمه للقارئفئة نوع مق  

المفاجأت   مجازية  انسانية  وصفية  مكثفة
  والمفارقات

الغرابة 
    المراسل  والطرافة
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  )٢(ملحق رقم 
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 فئات تحليل المضمون
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 فئة المضمون.. تابع  

اتجاه االذاعات حول قضايا   )أسس الصياغة اللغوية(فئة شكل الخبر  فئة االجابة على االسئلة الستة
  االحزاب االخرى

 

البساطة  لماذا آيف  اين  متى  ماذا  من
  والوضوح

مراعاة قواعد 
  النحو والصرف

مراعاة 
  الصياغة الجيدة

مراعاة عامل 
  الوقت

 أصولمراعاة 
  تباساالق

المصطلحات 
  واالختصارات

 أسماءوضوح 
  محايد  سلبي  ايجابي  الشخصيات
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  )آيف قيل( فئة الشكل 

  فئة القالب الفني
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  قالب الهرم المعتدل  قالب الهرم المقلوب المتدرج  قالب الهرم المقلوب

            

  
  )٤(ملحق رقم 


