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 الصحافة الدولية فيالحديثة  وتأثيرها  االتجاهات االعالمية ( :62)رقم  المحاضرة
، فيي  ارييكي ا يييوي لتقاريي  فيي  4002وفي  لتقريرييي لتييينوا صييف لتأليييكفة لعاير ريية ت ييك   

لتذا أصده ا هد قكبع تجكا ة  وتوابرك بنرورويك، واوتقه اؤيية بريو ( لإلصال )لتأليكفة 
PEW  قيي  قيدرييد ياكنريية اجييكفي قيييو  فيي  لإلصييال  لإلاير يي  ب يي   صييك  ولتأليييكفة ،

 :ب    خكص

تانكفييذ لإلصالاريية لإلخبكيريية ب يي    برييي خييال  لتييينولي لتاك ييرة، اييف لتااليييا قنييكا  ل .1
رركبليييه يبيييكي لو لن ايييكا فييي  يجييي  لتجاهيييوي لإلصالاييي  لتانقيييي  لف رقيييكبع  يييذه لترنيييولي 
لإلصالاريية، ورقيقييى صلييا  ييذل لتو ييع قنييكا  لتنرييد اييف جاهييوي  ييذه لتويييك   لإلصالاريية 

لي لتاكدرييية ايييف لإلصالنيييكي تهيييذه و يييذل ريييؤدا بكت ييييويص لتيييا قرليييص لإلرييييلد.  لإلخبكيرييية
ورا يييف ايييف  يييذه لتايييك يص لييييقينكا ييييكفي ا رنييية قنيييكاا فرهيييك جاهيييوي وييييك   .  لترنيييولي

لإلصيييال ، و يييي  ويييييك   لإلصييييال  لإلت قيونريييية، وويييييك   لإلصييييال  ذلي لتقوجهييييكي لت ي ريييية، 
 .وويك   لإلصال  غري لتقرلردرة

   ولتقيورجيي ، وتيير  فيي  لتجكنييى ا ايي  لفيييقياكيي لإلصالاريية قرييع فيي  لتجكنييى لتقييو ر .4
لتاهن  لتا ن  بجاع لتا لواكي وقركيري لعخبكي ولعيدلث، ااك قيقى صليا ذتيك قرليرص 
لف قاك  بغيف لعخبكي ولتن يكركي لتاردلنرية تالصيال ،  يريث قرلأليي أصيدلد لتألييكفررف 

اية وف  يك أف لتنقرجية لتاه. ولنخن ي لتاخألألكي لتاكدرية لتاوجهية تايي   يذل لتغيي 
لتقيي  أفي قهييك  ييذه لعو ييكي  يي  لنخنييك  ايييقود لتنوصريية لتجرييدص ولتاهنريية لتارلوبيية فيي  

 .أدلا لإلصال 



قي   صليا لتايكدص لتخيك  في  نرلهيك تالييدلث  (لتخبيرة ب    خكص)ا ا  ويك   لإلصال   .3
وقيوتيييي  يييذه لتايييولد لتخيييك  ايييف اايييك . لتايلرييية ولتدوترييية بيييدوف أا ا كتجيييكي اهنرييية قيييذ ي

 اييليييية فيييي  دويص اهنريييية اق كاليييية، لتييييا اييليييية نهك ريييية بييييذلقهك بييييدوف جهييييود   كنييييي صلرييييه
و ذه لتيكتية  ي  لن  يك  ربر ي  ترنيولي .  تقييرف لو ا كتجة لو اصكدص بنكا اصالا  تهك

لعيب يية ولت  يييرف يييكصة، لتقيي  أيكتيية لتاييكدص لتيديريية لتييا اجاوصيية صنكألييي اقن  يية ققييي  
وفي  ب ي  . نيرق  اني  لو انرري  تهيذه لعييدلثبكتنو ا وصد  لتقول ف، وبدوف أدنا ق

 .لترنولي لإلخبكيرة رق  فرر قيدرث لعخبكي دوف اصكدص بنكا تلهر   لت ك  تهذه لعيدلث
لخقلنييييي لتا ييييكرري لإلصالاريييية بييييرف لتاؤييييييكي لإلصالاريييية، ودلخيييي  لتاؤيييييية لإلصالاريييية   .2

لإلصالاريية في  لتاؤيييية  لتولييدص، فلي  ق ييد  نيكك  يير  ولييدص قوجييه  ي  لتبيييلا  ولتايقوريكي
فريييد ق يييوف . لت ييييل ي  تلجاهيييوي ولأليييبل لتهيييدف لتيييذا قيييي ا لتريييه لتاؤيييييكي . لتولييييدص

لعخبكي ذلي ركبع وا ركي صيكت  لتجيودص، برنايك ق اي  لتبييلا  لتيوليرية ولتجاك ريرية صليا 
اري  و ذل اك رلغ  وجود لتهورة لتولييدص لتقي  ق.  ايقوا اقدن  اف لترر  ولتا كرري لتاهنرة

 . كفة بيلا  لترنكص لتوليدص، وقألبل  ذه لترنكص بهوركي وقوجهكي اقبكنرة
ا ايي  لتاؤييييكي لإلصالاريية ققجييه لتييا يفييع يبيرقهييك تيير  اييف خييال  لتقوجييه لتييا جاهييوي  .5

جدرييد، وت ييف اييف خييال  صييدد اييف لإلجيييلالي لتقيي  ققخييذ ك فيي  قرلييرص  ولدي ييك وا كقبهييك 
ف قأليييييى فيييي  خداييييية لعدلا لتاهنيييي  توييييييك    و يييييذه لإلجيييييلالي.  وايييرهييييك لتارييييدلنررف

ويبايك راي  لتييؤل  لتيا أا .  لإلصال ، بي  قؤ يد لنخنيك  لتاييقود لتاهني  تهيذه لتوييك  
ادد يقيكو   ذه لتوييك   لفييقايلي في   يذل لتينه ، ولتيا أ ا ايدد يقييقررع أف قرنيع 

غريييي ذتيييك،  لتا لنريييرف بيييمف لتجاهيييوي ف  ل  يك ييييل، لو فييي  قنيييكا ، برنايييك لتيرررييية  ييي 
 .فكتجاهوي ف  قرلص ولتانق  لإلصالا  ف  قيدا

ققي  لتاييلة لتيكترة بكتقوجه نيو لإلنداكج برف ويك   لإلصيال ، و يذه يرررية قأليبل  يبه  .6
وقيدريييدل فيييمف لتا ي ييية لعيكييييرة  ييي  اجيييك  لإلصيييال  لإلت قيونييي ، . يقارييية فييي  لتاييييقرب 

لأليبيي  ي  انررية جيذى توييك   يرث بدأي ويك   لإلصال  ققألكد  ف   يذل لتاو يع، و 
لتاريييواص )لإلصيال  لتقرلردرية، وبكتقييكت  فيمف لتييدود لتقيي   كنيي قنألي  بييرف وييك   لإلصيال  



بيييدأي قيييقرلص لتيييا ديجييية لفنقنيييكا قريربيييك فييي  لتاييييقرب  لتانايييوي، ( ولتايييياوصة ولتاي رييية
  ييقبدأ في  وجار هك بدأ رقوجه تيكية ا ي ة وليدص    لتانررة لإلت قيونرة لتجدردص، لتقي

 .بنكا انهو  لتجاهوي لإلصالا  لتجدرد
يباك ف ر وف لتيؤل  لتاه   و ييؤل  قرني ، بي   يو ييؤل  ل قأليكدا في  اييوي لتقييوفي  .7

فهيي  لتقيييو  لتييا لإلصييال  لإلت قيونيي  لتا يييوف بايدودريية يبيرقييه . لتجدرييدص فيي  لإلصييال 
ي لتارلييوى في  اجيك  جاييع في  لإل يقيل كي ولإلرييلدلي لإلصالنريية ير يرف لتنوصرية ولتقنيو 

لتا لوايكي ولإلخبييكي، يرييث أف ويييك   لإلصييال  لتقرلردرية  ييد خن ييي األيييوفكقهك فيي   ييذل 
أف ويك   لإلصال  لإلت قيونرة يقؤدا لتا ا رد اف لتقييدا في   لتجكنى؟  لتاقو ع انرررك  

 اجك  لتخداة لإلخبكيرية بكتاييقود لتاهني  لتارليوى، عنيه ايف غريي لتاقو يع لف ريق   ي 
 .األيوفكي اكدرة  بريص ف   ذل لتجكنى

اييف لتاييييك   لتاق لرييية بننييوذ لتريييود لتايييؤييص فيي  وييييك   لإلصيييال ، را ييف االياييية أف  يييذه  .8
لترييود لتاييؤييص فيي  لتأليييكفة ولتجاهييوي لت ييك  قيييقاي فيي  قييري ييك صلييا انييدوب  وايييييا 

ييييك   ونقرجييية ابيييدل لت يييي  ولترليييى صليييا لتا لوايييكي، فرأليييبل لتقنيييكف  بيييرف و . لإلصيييال 
لإلصيييال   يييدردل تليأليييو  صليييا لتا لوايييكي، اايييك رقيييبل فيألييية أف قأليييبل  يييذه لتاأليييكدي 

و يييد ل يييكيي صيييدد ايييف لتديلييييكي تقيلرييي  .  لإلصالارييية  يييوص ايييؤييص صليييا ا يييكارف لإلصيييال 
ا ييياوف  نيييولي لعيبيييع وص ييييرف ييييكصة لتيييا ايدودرييية لتاأليييكدي لإلخبكيرييية لتقييي  ق قايييد 

ذه لترنيولي، وق ييوف  يذه لترنييولي ا ي ية تقييييري صلرهيك، اايك رج يي  لتق يكبه ول يييك بيرف  يي
 .األكدي ا رنة دوف أخيد

 
 
 
 

 :األرقام الدولية في توزيع الصحف



ل يييكيي أي يييك  لتقو ريييع خيييال  لت ريييد لعخريييي ايييف لترييييف لت  ييييرف ولتيييينولي لعوتيييا ايييف لترييييف 
.  لتييييكدا ولت  ييييرف لتيييا أف  يرييييل ايييف لتألييييف فييي  لت يييكت   يييد لنخن يييي لي يييك  قو ر هيييك

خيال  لتنقييص ايف % 14وأ يكيي ديلييكي لتيا لنخنيك  قو ريع لتألييف في  لويوبيك بنييبة 
، %7-6 ، و كف لفنخنك  ف  لتوفريكي لتاقييدص و نيدل رقييلون بيرف 4002  لتا 1995

أايييك فييي  لعييييولق لمييييرورة فلييي  ق يييهد أا لنخنيييك ، وت يييف ب ييي  لتديلييييكي ل يييكيي لتيييا 
 .قنكا  قو رع لتأليف ف  قلك لتانكرق  

 World Associationوق يييييري ايأليييييك ركي لتجا رييييية لتدوترييييية تلألييييييكفة        
Newspapers      الرييوف ر ييقيوف أليييرنة اييف  239اتييا أف فيي   ييذل لت ييكت  يييولت

لتأليف لتروارة روارك،  لاك صلا ايقود صدد  يلا لتأليف ف  لت يكت  فق ريد نييبة لترييلا 
 اييك ق ييري .  يييي اييف  ييخص وليييدصييف الرييكي  ييكيدا، بي يي  أف لتنيييخة لتوليييدص رريأ ييك أ 

 ييييذه لإليألييييك ركي اتييييا أف أ بييييي أ بييييي أيييييولق تلأليييييف فيييي  لت ييييكت  ققولجييييد فيييي  لترييييكيص 
 : ذه لعي ك  لفق ورو ل لتجدو  .  لميرورة، رقألدي لتألرف  اة  ذل لتهي  لت كتا 

 

 2002لعام  أكبر خمسة أسواق في توزيع الصحافة في العالم

لتقو ريييييييييييييع أجايييييييييييييكت  أي يييييييييييييك   لعيولق  
 بكتالروف

 9666 لتألرف 1

 7867 لتهند 4

 6967 لتركبكف 3

 5363لتوفريييييييييييييييييييييييييييكي  2



 لتاقيدص

 4165 أتاكنرك 5

  

وق يييري ليأليييك ركي صيييف أ بيييي اك ييية ألييييرنة فييي  لت يييكت  بيييييى أي يييك  لتقو ريييع اتيييا أف أصليييا 
خا  أليف ف  لت كت     ألييف ركبكنرية، يريث قيقي   يذه لتألييف لتايلقيى لتخاي  

فيي  لت ييكت   يي   لي ييك  لتقو رييع،  اييك يييبع اييف لت  ييي لتأليييف لع يييي قو ر ييك   لعوتييا فيي 
و ييييد قألييييديي أليييييرنة رويرراييييويا لتركبكرنيييية أليييييف لت ييييكت  فيييي  أي ييييك  .  أليييييف ركبكنريييية

قو ر هييك، يرييث وألييلي لتنييي  لتاربوصيية روارييك اييف  ييذه لتأليييرنة أ يييي اييف ليب يية ص ييي 
أف قيي ة ايف لت  يي ألييف لعوتيا  ايك .  الروف نيخة، وقلقهك ألييرنة أييك   لتركبكنرية

 يي  أليييف اييف ويييرك، و ييد دخلييي أليييرنة بلرييد لعتاكنريية اييف بييرف لت  ييي لعوتييا  قو ر ييك  
و ييد ليقلييي أليييرنة لتألييف لتبيرركنريية لتايقبيية .  الرييوف نيييخة  369رقو رييع رييوا  ررييدي 

لتيكدريية ص ييي، برناييك ليقلييي أليييرنة رييو ا  أا قييودا لتايقبيية لتيكتييية ص ييي اييف أصلييا 
ودخليي ألييف أخييد اتيا  ك اية أ بيي اك ية ألييرنة، يريث .  قو ر ك ف  لت يكت لتأليف 

جيييكاي ألييييرنة دلرنريييك جيييكجيلف لتهندرييية فييي  لتايقبييية لت  ييييرف، وألييييرنة  يييوينف  رقييين  
لتنايييكورة فيي  لتايقبيية لتخكاييية ولعيب ييرف، وأليييرنة  واورواوتوييي رك بيلفييدل لتيويييرة فيي  

ن  لتنينييييرة فييي  لتايقبييية لتييييكب ة ولتييييقرف، لتايقبييية لتيكتيييية ولتييييقرف، وألييييرنة وييييي فييييل
وألييييرنة جيييكن  لتبك ييييقكنرة فييي  لتايقبييية لتقكيييي ة ولتييييقرف، وألييييرنة  يييويري دريييال ييييرال 

وتي  قاهيي بيرف  ك اية أ بيي ألييف لت يكت  قو ر يك .  لإلرركترة ف  لتايقبة لتيلب ية ولتييكانرف
كب ة ولتخاييييرف، ايييف  لتألييييف لت يبرييية لف ألييييرنة لع ييييل ، يريييث ليقليييي لتايقبييية لتيييي

 . أتف نيخة  900وقو رع روا  رردي بيولت  

أاك صلا ألي رد لتوفريكي لتاقييدص، و ي  لتقي  قنيق  أ ي  ألييف لت يكت  ايف نكيرية لتقيييري،   
واييف نكيريية لعدلا لتاهنيي ، فانييذ بدلريية لعيب رنرييكي ولتيي  لتيييب رنركي لتارالدريية اييف لتريييف 



قنيييكاا نقرجييية ابك ييييص تلنايييو لتيييي كن  فييي  لت  ييييرف لييييقايي  أي يييك  قو ريييع لتألييييف فييي  
لتوفريييييكي لتاقييييييدص لعاير رييييية، وت يييييف باركينيييييية خيييييال  لتخاييييييرف صيييييك  لتاك يييييرة، ق ييييييري 
لإليألك ركي اتا أف صيدد لتيي كف في  لتوفريكي لتاقييدص  يد ليقنيع خيال   يذه لتنقييص ب ريكدص 

د نايو خيال  ب ي –قردي بياكنرف الروف نياة، وت ف ب د خايرف صك  صيكدي أي يك  لتقو ريع 
و ذل ر يري اتيا أف .  اتا نن  أي ك  قو رع لتأليف  ب  خايرف صكاك –لت رود لتاك رة 

و ييد .  لتناييو فيي  صييدد لتييي كف تيي  رول بييه ناييو فيي  أي ييك  قو رييع لتأليييف  اييك  ييو اقو ييع
   1982وأللي أصلا نيبة اف قو رع لتأليف لتروارة ف  لتوفركي لتاقيدص ذيوقهيك صيك  

الروف نيخة روارك، وت ف انذ ذتك لتقكير  بدأ لت د لتقنيك ت  في   62بكتوألو  اتا يولت  
 .لإلنخنك  اتا أف وأل  اتا يولت  لتخايرف الرونك خال  فقيص لتينولي لتاك رة

ليقلييي أليييرنة رييو ا  أا قييودا لتايقبيية لعوتييا بييرف لتأليييف لعاير ريية بيييولت  الرييونرف و 
قألييكدرة لعوتييا فيي  لت ييكت  وو  يييقيري قلقهييك لتأليييرنة لإل . وخاييياك ة أتييف نيييخة روارييك  

ورالييا في  .  جوينك ، ي  أليرنة لتنرورويك قكرا  وتو  أنجل  قكرا  وول نرف بويي
لتجدو  أيبع أليف فرر ف  لتوفركي لتاقييدص لعاير رية  ي  لتقي  قيو ي أ ييي ايف الريوف 

ف  اييك ق ييري أيألييك ركي أخيييد أف لتأليييرنة ي يي  اك يية فيي   ك ايية لتألييي.  نيييخة روارييك  
 .أتف نيخة روارك   140قو ي ( اف وفرة ول نرف)أليرنة يبو ياكف يرنرو  –لعاير رة 

المفهوم، )الصحافة العربية والدولية : د سعد سلمان المشهداني .م.أ: المصدر      
، االمارات العربية المتحدة ، دار الكتاب ( الخصائص، المشاكل، النماذج، االتجاهات
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