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 المحاضرة تكممة لما سبقها وهذه النقطة الثالثة من الموضوع السابق( مالحظة)
 
 اخبار ناتجة من متابعة احداث سابقة: . 3 

يشمل ىذا النوع من االخبار تغطية االحداث التي تتصف باالستمرارية بشرط 
ان يتم تقديم معمومات جديدة في الخبر باستمرار مثل رحمة سياسية يقوم بيا 
رئيس الدولة الى عدة عواصم اوروبية، فيناك استمرارية في الحدث بما 

رات الحدث ثم يقتضي المتابعة المستمرة مع بداية الخبر دائمًا بأخر تطو 
االشارة الى التفاصيل السابقة بعد ذلك. كذلك اذا كان ىناك خبر عن نشوب 
حريق في مؤسسة حكومية واسباب الحريق غير معروفة، فمن خالل متابعة 
الحدث يمكن اكتشاف ان مكان الحريق لم يكن مزودًا بمواد االطفاء، او 

ا من المعمومات اكتشاف مزيد من الضحايا في حادث سقوط طائرة وغيرى
التي لم تكن معروفة وقت اذاعة الحدث ثم تتضح تفاصيميا نتيجة المتابعة 

 االخبارية.
 االحداث المعدة مسبقًا: .4

يقصد بيا االحداث التي يتم تحضيرىا قبل وقوعيا بوقت كاف، وغالبًا ما يتم 
، التنويو عنيا في نشرات االخبار، مثل المؤتمرات الصحفية، الندوات السياسية

االحتفاالت العامة، الخطب واالجتماعات السياسية. فعندما يقوم مرشح 
انتخابي بعقد مؤتمر صحفي ليشرح برنامجو االنتخابي، او ان يعمن عن 
توحيد بعض الشركات االستثمارية في تجمع واحد، كل تمك االحداث يمكن 



بقًا ان يطمق عمييا االخبار المعدة مسبقًا. وبعض ىذه االحداث المعدة مس
يكون ليا قيمة اخبارية، والبعض االخر يكون لو قيمة دعائية فقط، ولذلك فإن 
عدد كبير من المندوبين ينظرون الى تمك النوعية من االخبار بقدر من الشك 
فيما اذا كانت االذاعة تستفيد حقيقة من نشر مثل ىذه االخبار، ام ان 

غراض بعيدة عن قيمة مصادر تمك االخبار ىي التي تستفيد من االذاعة أل
 االخبار الحقيقية.

 االخبار ذات الميل او االتجاه .5

تتناول ىذه النوعية من االخبار التغيرات الثقافية والتكنولوجية واالقتصادية 
التي تحدث في المجتمع وتسمى ىذه االخبار ذات اتجاه او ميل وىي تبحث 

م االلة الحاسبة في طبيعة االتجاىات نحو فكرة او قضية جديدة مثل استخدا
في المدارس الثانوية، تعديل قانون االحوال الشخصية، استخدام بعض 

 االدوية الطبية بدون الحصول عمى ترخيص من السمطات الرسمية.
 اخبار تنطوي عمى التعمق في المعمومات ووجهات النظر .6

من خالل السعي لتحقيق الموضوعية لكل عمميات االخبار، يتم بث بعض 
المعمومات باعتبارىا اخبار تيم المستمع او المشاىد في نشرات االخبار ونظرًا 
الن عنصر الوقت يعتبر عوق اساسي لمنشرات االذاعية وحيث انو من 
الصعب زيادة الزمن المخصص لنشرات االخبار الن الجميور لن يتحمل 
ذلك لفترات طويمة ولعدم توافر االمكانيات التي تسمح بتقديم نشرات اخبار 
طويمة وعمى درجة عالية  من الجودة. كل ذلك أدى الى بروز فكرة تقديم 
التقارير االخبارية لبعض النوعيات من االخبار مثل اخبار االستيالك لمسمع 

تاج الى التعمق والحدمات، الحوادث الرياضية، الطقس ، واالنباء التي تح
 وعرض وجيات نظر مختمفة.



وتبحث ىذه التقارير االخبارية عما وراء االخبار من خالل الخمفيات، التاريخ، 
االسباب، الظواىر، وكل المعمومات التي تتسم بالعمق ولم تكن معروفة من 
قبل، وتزيح ىذه التقارير الغطاء عن المساوئ التي لم تكن لتكتشف لو ال 

ري، ىذه النوعية من االخبار تحتاج الى بحوث وجيود كبيرة من البحث والتح
جانب المندوب، ومعمومات مؤكدة وموثقة يمكن االعتماد عمييا عند الحاجة 
بحيث يتم االنطالق منيا لمكشف عن جوانب الغموض في القصة االخبارية. 
ومن امثمة ىذه النوعية من االخبار قضايا االنحراف السياسي، وانحالل 

شباب، وارتفاع تكاليف العالج، وارتفاع اسعار السمع والخدمات بدون ال
ضوابط. ويستدعي ىذا النوع من التغطية االخبارية فترات زمنية طويمة 

 وجيود كبيرة إلنتاج عدد محدود من برامج التحقيقات االذاعية.
 االخبار التنموية .7

وية، وىي تمك تولي دول العالم الثالث أىمية خاصة لترويج االخبار التنم
االخبار التي تعنى بتقديم انباء عمميات تنموية مستمرة وليس عن االحداث 
المفاجئة المنفصمة. فالتأكيد في االخبار التنموية ليس عمى ما يحدث في 
لحظة معينة، ولكن عمى ما يحدث خالل فترة من الزمن. فاالخبار التنموية 

يا طبيعة طويمة االمد لتغيير تعكس التغيرات المستمرة في المجتمع ويكون ل
االقتصادي واالجتماعي وتتخذ االخبار التنموية اشكااًل مختمفة عمى المستوى 
الوطني والمستوى الدولي، ويستطيع االذاعي الذ يبحث عن االخبار التنموية 
ان يقيم االمور بمنظورىا االقتصادي واالجتماعي العام، ويقدم تقرير حول 

حتياجات الوطنية المحمية، وما تم تنفيذه فعاًل من صمة مشروع تنموي باال
انجازات، ويتناول أيضًا اختالف وقع المشروع عمى الشعب وفقًا الدعاءات 

 المسئولين الحكوميين ووفقًا لوقعو الفعمي عمى الشعب.



االخبار التنموية إذن ىي استخدام جميع الميارات الصحفية في تقديم ف
بشكل يجذب الجماىير ويثير اىتماميا. وبالطبع  العمميات التنموية المستمرة

 يتطمب تغطية ىذه النوعية من االخبار ميارات عالية وعمل شاق.
 تقنيات جمع االخبار

يستخدم المندوبون ثالث تقنيات لجمع المعمومات ىي: المالحظة المباشرة،  
المقابالت، التسجيالت، وىناك بعض الممارسات األخرى لجمع االخبار مثل 

ذاعة التصريحات الصحفية بدون التعرضا  لمعمومات غير المسموح بنشرىا، وا 
المباشر لممصدر، وتسريب المعمومات الختبار رد فعميا، وسوف نعرض ىذه 

 التقنيات المختمفة في الجزء التالي:
 أوال: المالحظة المباشرة

تعتبر المالحظة المباشرة من التقنيات األساسية لجمع المعمومات من خالل 
االذاعيين فيي تدعم وتقوي المعمومات التي تم الحصول عمييا من قبل فأحيانا ال 
تتاح فرصة اجراء الحوار التالي تكون المالحظة ىي الوسيمة الوحيدة لجمع 

ي مالحظة األصوات واالشياء المعمومات، ويستغل المندوب اإلذاعي كل مياراتو ف
من موقع الحدث ويكون المندوب ىو يقوم بتسجيل ىذه األصوات حتى يستطيع ان 
يصف الحدث بحيوية المستمع، فالمالحظة تتطمب ميارات خاصة من المندوبين 
حيث تفيد كثيرا من المواقف الحرجة لتضفي الحيوية عمى االخبار االذاعية مثل 

ئرة _مطاردة البوليس لمصوص بنك _وغيرىا من وصف كيفية وقوع حادث طا
االحداث التي يمكن ان يقوم المندوب بتغطيتيا من موقع الحدث فورا حيث ال يكون 
ىناك مجال لكتابة نص إذاعي ويكون المندوب ىو عين المستمع التي يرى بيا 
االحداث، ويجب ان يتضمن التقرير من موقع الحدث اكبر قدر ممكن من الحقائق 

ب ان يتجنب المندوب اإلذاعي كتابة نص كامل لتمك المواقف وانما يفضل ان ويج



يكتب بعض رؤوس الموضوعات او العناصر األساسية التي يثيرىا الموضوع 
 ويستعين بيا اثناء ارتجالو لمتعميق. 

تعتبر المالحظة المباشرة من اىم العوامل التي تحقق الدقة عند جمع االخبار بشرط 
المندوب الحياد وعدم التحيز وعندما يستخدم المندوب أسموب  ان يتوافر في

المالحظة يكون قد حصل عمى المعمومات من الدرجة األولى وىي ما يطمق عميو 
(hand account واحيانا يكون المندوب بعيد عن مسرح الحدث لحظة وقوعو )

ة يكون ويتمقى القصة اإلخبارية من احد األشخاص الذين شاىدوىا وفي ىذه الحال
الحصول عمى المعمومات قد تم من الدرجة الثانية ألنو قد تم تنقية الخبر من خالل 
المصدر الذي عايش الحدث وقام بروايتو وفقا لخمفياتو ومعتقداتو وميولو التي قد 
تركز عمى بعض الحقائق وتتجاىل حقائق أخرى، وفي بعض الحاالت يحدث تنقية 

من الدرجة الثالثة مثل عقد اجتماع سري ألحدى الخبر ثالث مرات ويكون التحصيل 
الييئات الرسمية ويقوم احد الحاضرين في االجتماع بوصف ما حدث الحد مساعديو 
ويتمكن المندوب اإلذاعي من الحصول عمى الخبر من ىذا المساعد بحيث تتم 

 تصفية الخبر ثالث مرات ويفقد قدرا كبيرا من الدقة. 
م ان استخدام تنقية جمع االخبار الكترونيا يؤدي الى ويعتقد بعض الخبراء االعال

احتماالت اكثر في حدوث أخطاء اثناء تغطية الحدث مثمما حدث اثناء تغطية 
محاولة اغتيال الرئيس رونالد ريجان فقد أشار التقرير األول من الفيمم الى ان الرئيس 

االلكترونية لم يتعرض ألي أذى وان مساعده جيمس قد الفى حتفو، فالصحافة 
معرضة لموقوع في الخطأ مثمما يحدث في الصحف وتوفير عنصر الدقة في االخبار 
يعتمد الى حد كبير عمى مؤىالت وكفاءة الصحفي نفسو ومدى سيطرتو عمى ادواتو، 
فمن الميم جدا لممندوب اإلذاعي ان يشير الى مصادره عند تقديم أي حدث ومثل 

ة ولكن نظرا لعدم فورية وسيمة الصحافة يكون ىذه األخطاء تقع أيضا في الصحاف
ىناك إمكانية تصحيح األخطاء والتمفزيون ليس لديو تمك الرفاىية فيو يقدم عمى 



الفور الخدمة اإلخبارية لمجميور ويمكن ان تتحقق  الدقة المطموبة اذا ما تفيم كل 
يرى أي  من المندوب والمحرر والمنتج طبيعة عممو، فمشاىد التمفزيون يتوقع ان

حدث عمى اليواء ألنو يتوقع ان يكون المندوب ىناك عمى اتصال مباشر بالحدث 
واذا كان المندوب متأكدا من دقة الحدث عميو ان يذكره او ينشره فورا واذا لم يكن 

 متأكدا فالبد ان ينسب الحدث الى المصدر.
صدق وعندما ينسب المندوب الخبر الى المصدر فانو يحمل المصدر مسؤولية 

الخبر باعتبار ان الخبر حقيقي وفقا لما ذكره المصدر وبالرغم من ذلك يستطيع 
المندوب ان يتحقق نسبيا من صدق الخبر عن طريق التأكد من األسماء والعناوين 
وخمفيتو السابقة عن موضوع الخبر التي تجعمو يستطيع الحكم عمى مدى صدق 

 :جميع الحاالت ألسباب االتيةفي  المعمومات ومع ذلك ال يمكن التحقق من الخبر
 .يمكن ان يعتمد المصدر االدالء بمعمومات خاطئة.1
 . أحيانا ال يعرف المصدر الحقيقة بدقة.2
. أحيانا تكون االخبار المتحقق منيا ىي الخاطئة وىنا يرجع الخطأ الى المندوب 3

 نفسو.
 ة عدم ذكر الحقيقة.. أحيانا يساء فيم االخبار من جانب السمطات او تتعمد السمط4


