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 وظائف االخبار

 لألفراداواًل بالنسبة 
 :حيث تنوب وسائل االعالم عن الجمهور في جمع وتفسير االخبار  مراقبة البيئة

 بغرض مراقبة البيئة التي تحيط بهم لفهمها والتكيف معها.
 فقد يتوجه البعض لمتابعة االخبار بسبب الرتابة والملل، وهذا العنصر يتغير االثارة :

 .آلخرومن شخص  آلخرمن يوم 
 ويكون ذلك بسبب االطالع المستمر  مة:زيادة اإلحساس بالمشاركة في االحداث العا

 على مجريات األمور أو يؤدي الى المشاركة السياسية.
 ثانيًا: بالنسبة للجهات الحكومية

 .توجيه االفراد نحو ما يراه النظام 
 .المشاريع والقوانين واإلنجازات 
 .الدفاع عن سياسة الحكومة والدعاية لها 
 .تأكيد شرعية النظام 

 نماذج االخبار
 نمــوذج المــرآة:. 1

يذهب أنصار هذا النموذج إلى أن الخبر يعكس كمرآة واقعا معينا عليه أن يؤدي هذه 
 .المهمة

فالصحفيون والمراسلون يراقبون ويتأملون العالم الذي حولهم ويرون ما يشاهدونه بدقة  
 .عية قدر اإلمكان مثلما تكون المرآة صادقة في عكس الصورة التي تقف أمامهاو وموض

، نحن ال نصنع الخبر بل ننقله فقطأنصار هذا النموذج يدافعون عن وجهة نظرهم بالقول 
معنى هذا أن القائمون باألخبار ما هم إال قناة معلوماتية ينتجها غيرهم وهم يعكسون أي و

 بأي شكل من األشكال. تهشيء يقع عليه نظرهم وليس لهم أن يقوموا بصياغ



خبر تتميز بها وسائل اإلعالم السكسونية أو الناطقة باإلنجليزية والواقع أن هذه األنموذج لل
التي تعتمد الموضوعية في التغطيات اإلخبارية ونقول بأن الصحفي يصف الحدث وال 

 .يفسره وال يشارك فيه
 . النــموذج الحرفـــي:2

أصحاب هذا االتجاه من دارسي األخبار ينظرون إلى صناعة االخبار على أنها محاولة 
حسب أهميتها  اختيارهايقوم بها محترفون ماهرون يقومون بتوليف األخبار التي يتم 

، فإن التوجه نحو الجمهور له اقتصاديةواجتذابها لجمهور وسائل اإلعالم وألسباب 
الجمهور الفيصل األول في اختيار الموضوع أو ا ما يجعل ذوه ،األول االعتبار

الموضوعات التي تحظى بالنشر وهذا معناه إن جمهور وسائل اإلعالم هم حراس البوابة 
 فما يقبلونه يرى النور وما يرفضونه يهمل أو يموت.

ومن المعروف إن الصحفيين المحترفين تمرسوا في كيفية مخاطبة الجمهور وتلبية طلباته 
والصحفي المحترف يقاوم الكثير من الضغوط الداخلية والخارجية التي  ،تمامهاب اهذواجت

لكن و يده خدمة لمصالحها وأهدافها ر تسعى إلى إخراج الخبر أو الموضوع بالشكل الذي ي
الصحفي المحترف ف ،ذلك يجافي األعراف الصحفية والتقاليد الراسخة في غرف األخبار

جتماعية المستفيد انافسة فضال عن كونه خدمة بضاعة متطورة خاضعة للم يرى الخبر
 األول منها هو الجمهور.

حتراف تعمل عملها في ذهن كاتب الخبر إن أخالقيات المهنة وتقاليد الصحافة ومبادئ اال
صياغتها ولها جمهورها الذي يتلهف و المحترف وهو يحول األحداث إلى أخبار لها بناؤها 

 لتلقيها.
 ي:. النمــوذج المؤسـسـات3

يقوم هذا األنموذج على نظرية المؤسسة وتقاليدها وتعليماتها وطرائق تعاملها مع األحداث 
ختيار الموضوع يبرز من خالل اويرى أنصار هو النموذج اإلخباري أن ار، واألخب

الضغوط التي تخضع لها العمليات المؤسساتية وأهدافها، اإلخبارية لها أهميتها الخاصة 
لضغوط النابعة من العمليات الفنية إلنتاج األخبار واعتبارات الكلفة كذلك ا ،مثلما مهمة



ويبرز األثر المؤسساتي في  ،تجاه نحو تحقيق الربح وتطبيق األنظمة القانونيةوربح اال
الخبر من خالل الدليل األسلوبي الذي تعتمده كل مؤسسة إخبارية أو صحفية واسعة 

أحيانا كتاب اليد تعليمات لغوية وأسلوبية نتشار ويتضمن هذا الدليل الذي يسمى اال
ختالف أنواعها و تقاليد الوسيلة اإلخبارية اوطرائق معتمدة في التعامل مع األحداث على 

 في إعداد األخبار و توزيعها .
والذي  APهناك بعض الصحف التي تعتمد الدليل األسلوبي لوكالة أنباء اسوشيتد برس 

قد توالت طباعته منذ الستينات وانتشر و ترك أثرا واضحا في أسلوب كتابه الخبر، 
 استخدامه في وسائل اإلعالم المختلفة.

إن شيوع استخدام الدليل األسلوبي إنما يدل على حرص المؤسسة اإلخبارية والصحفية 
ايير األسلوبية وهذا على التمييز وإتقان صنعتها اإلخبارية ومراعاة قواعد الكتابة والمع

المسعى في حد ذاته مؤشر على أن كتابة األخبار أصبحت صناعة متقنة ودقيقة ولها 
 خصائصها المميزة.

 . النـموذج السياسـي:4
يرى أتباع هذا النموذج أن الخبر في أي مكان هو نتاج الميول اإليديولوجية للقائم 

 .ل في ظلها المؤسسة اإلخباريةباألخبار فضال عن ضغوط البيئة السياسية التي تعم
فحين يكون المحيط السياسي ديمقراطية رأسمالية ذات توجهات تتعلق بالرعاية االجتماعية 

األيديولوجية تلقي بظاللها على النظرة إلى العالم بشكل منساب في  القاعدةفان هذه 
نهم فأنصار النظام القائم مثال يصورون على أ، تضاعف كل موضوع فعلي أو متخيل

فهم سيئون وتقوم وسائل اإلعالم بمتابعة الشخصيات ذات  مأما خصومه ،اريأشخاص أخ
 .الشأن وكذلك المؤسسات الكبرى 

 .أما الخارجون عن النظام أو ذوو المواقع الدنيا فيتم إهمالهم عموما
ويتضح هذا النموذج في االخبار التي تنشرها وسائل االعالم في الدول االشتراكية، حيث 

ن هدف الخبر هو تشكيل الرأي العام وفق مبادئ االشتراكية، وفي هذه الدول تكون يكو 



مهمة الصحفي مساعدة الدولة او الحزب الحاكم في تنفيذ السياسات التي تخدم االشتراكية 
 وتساعد في تنفيذ الثورة.

التي  ه معلومات تفيد الحكومة ومثل بقية بلدان العالمنففي الصين مثال ينظر للخبر على ا
تتباين أنظمتها السياسية وثقافتها العامة ولذلك يصح القول بأن الخبر هو نتاج البيئة 

 .التقاليد واأليديولوجيات السائدةو 
والواقع أن النماذج اإلخبارية األربعة تجسد في نظرتها المختلفة تعقد العملية اإلخبارية 

كما تصور كذلك ، غته النهائيةوتشابك العوامل المؤثرة في إعداد الخبر وتوزيعه في صي
جتماعية تقوم النظرات المتباينة للخبر كبضاعة معروضة في السوق وكنوع من الخدمة اال

بها وسائل اإلعالم وهذا أن دل على شيء فإنما يدل على أن فن كتابة الخبر على درجة 
أبعاد عالية من الدقة والمسؤولية وتقتضي مهارات وخبرات كبيرة قادرة على استيعاب 

 .العملية اإلخـباريـة والعـوامل المـؤثـرة فيهـا
 


