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عدادهامجالت االخباربة إنتاج ال:الموضوع   وا 

عدادها اإلخباريةالمجالت  إنتاج  : وا 

 مفهوم المجلة في العرف إذاعي هي البرنامج المتعدد الفقرات وال يستخدم في      
اوال  األحداث الجارية فقط وانما يستخدم لتحقيق أهداف اخري تعليمية وتثقيفية وترفيهية

التسمية ونشاة  البد من تحديد مفهم هذا القالب ، بعد ان نقدم لمحة تاريخية عن اصل
جالء بمعنی ظهر  تعود في أصلها اللغوي الى مادة جال او" مجلة "المفهوم ، كلمة 

لبس فيه ، فالمجلة ال  ية األمر اي ان الخبر صار واضحاووضع ، ومنها نقول جل
وقالبا من المجلة  ي استجالء الحقيقة ، وبما أن المجلة االذاعية مشتقة اسماههنا 

 .المطبوعة ولذا البد ان نعود الى البدايات 

 لتصف الجريدة ذات المضمون ۱۳۷۱لقد استخدمت كلمة مجلة ألول مرة عام 
مأخوذة  وهذه الكلمة Magzinأصلها الكلمة الفرنسية  Magazineالمتنوع ، وكلمة 

وبهذا . األشياء  مخزن ، وهذه الكلمة تعني المكان الذي تخزن فيه" من الكلمة العربية 
تكون المجلة هي الحيز الذي تجمع فيه المواد المتنوعة ، وقدظهرت تعريفات كثيرة 

 :للمجلة في اطارها الصحفي المقروء منها 

 "مجلة مطبوع مغلف يصدر دوريا ويحتوي على مادة مقروعة متنوعة ال" 

 المجلة هي إعادة النظر فيما طبع من اخبار واحداث ومواد سبق نشرها في الجراند" 

 اليومية ، اال ان طبيعة الجراند التساعدها على اعطاء تلك المواد حقها كما ينبغي ،

 ."وجهة نظر جديدة فتعيد المجلة تلك المواد لتقدمها للقارئ من 

 المجلة وسيلة اتصال جماهيري تصدر في دورية معينة تاخذ من الكتاب عمقه ،" 



 "ومن الصحيفة تنوعها 

 راديو او -وباالستفادة من هذه التعاريف ، يمكن ان نحدد مفهوم المجلة االذاعية 
 :تلفزيون  مع األخذ بعين االعتبار خصائص كل وسيلة ، فنقول 

 اعية قالب او شكل اذاعي يتضمن فقرات متنوعة من حيث الشكلالمجلة االذ" 

 والمضمون تربطها وحدة عضوية وتقدم باسلوب يكسبها خصائص المجلة
  "المطبوعة

 -في سياق محاوالت العاملين في االذاعة  -كقالب اذاعي  -لقد ظهرت المجلة 
 للحد من منافسة التلفزيون لبرامجهم في مطلع خمسينيات تطوير اساليبهم -الراديو 

 في اتاج برامج NBCشرعت شبكة  ۱۵۱۵ -۱۵۱۱القرن الماضي ، ففي موسم 
 قصيرة متنوعة المضامين والفقرات وتعرضها على محطات الراديو تحت عنوان

Monitar  فيما كان اخرون يطلقون عليها اسمMagazine programs  برامج أي
 المجالت النها تتكون من خليط يشتمل على الموسيقى واألخبار والمقابالت، و

 .وتميزت تلك البرامج بانها لم تكن مكلفة 

 : اإلخباريةالمجلة 

كانت الجريدة السينمائية تحتوی  إذقبل ظهور التلفزيون،  اإلخباريةظهرت الجريدة 
في فترة االستراحة ،  أوسينمائي على مجموعة من األخبار التي تعرض قبل الفيلم ال

وحين اخذ التلفزيون مكانه في نهاية األربعينيات من القرن الماضي كوسيلة اتصال 
 سجماهيري لم يتعامل القائمون عليه بجدية مع األخبار، فكانوا يتبعون قالب الخم

 العرض المسموعة وهي المدة المحددة لألخبار، وكان اإلذاعةعشرة دقيقة المتبع في 
مجزأ، فالعرض ذو الخمس عشرة دقيقة يتكون من ثالثة أقسام منفصلة كل منها قائم 

خمس دقائق  منها خمس دقائق لألخبار العامة ، ثم: بصفة ثابتة على خمس دقائق 
 لألخباردقائق  يتكون من عشر وأحياناالجوية ،  لألحوالللرياضة ، وخمس دقائق 



التلفزيون حتى  ألخبارهو القالب الراسخ العامة وخمس دقائق للتعليق ، كان هذا 
شكل ) و هالمجلة و  مطلع الستينيات ، اذ حطم التلفزيون القالب المجزأ لصالح قالب
ال من حيث الوقت وال  العرض االخباري الذي التحدد فيه مقدما العناصر المختلفة ،

  (.الموضع ، عكس العرض المقسم او المجزأ

األخبار  وب تقديم االخبار في التلفزيون الى اطالة عرضوقد أدى هذا التغيير في اسل
شعبية  الى ثالثين دقيقة او اكثر ، فنهض التلفزيون ليغدو وسيلة األنباء األكثر

لقد كان طول العرض  .ومتابعة من الصحف والراديو وذلك من حيث التقبل والنفوذ
ض، سواء في الطول العر  نتيجة طبيعية للقالب الجديد الذي كانت تتنوع فيه عناصر

فاذا كان اهم االخبار  أو في المواقع النسبية التي تحتلها االخبار اثناء العرض ،
حتى يحين وقت  رياضيا فأنه يتقدم في العرض، فاليضطر المشاهد الى االنتظار

 .معين ليحصل على اخبار الرياضة

.  وهكذا،  دقيقة كاملة ۲۱بارز فانه قد يحظى بتغطية مدتها  ر مابواذا كان هناك خ 
 وقد دعا تبني قالب المجلة الى ان يكون فيها مذيع رئيسي ومندوب باحث و مندوبا

ى هؤالء وقد أضيف ال.. للرياضة ومندوب للتحقيقات ومتخصص في األحوال الجوية
 البالد جالحقا مندوبون موزعون على اهم المواقع ومتلهم خارج المدن و اليوم خار 

القصص  عاملون في شوؤن الترفيه والتسلية ، ولكن القاعدة ظلت أنومحرر سياسي و 
 .االخبارية التي تنقل من مكان الحدث تبقى هي االكبر وزنا واهمية 

 ان تبني قالب المجلة نقل االخبار التلفزيونية نقلة كبيرة ، وقد طرأت تطورات كثيرة
 العرض اذ تغيرت وظيفته على هذا القالب مع الزمن سواء على مستوى المفهوم او

 التي ظهر لتاديتها في مطلع ستينيات القرن الماضي كما مر بنا ، فصار هذا القالب
سنشرح  له نفس ابواب المجلة المطبوعة بعد أن تمت صياغتها بمفهوم التلفزيون كما

تحليل او  ذلك ، وتملء صفحاتها او فقراتها بفنون االعالم االخباري من تعليق او
 .وغيرها .. و تحقيق او مقابلةتغطية ا



عامة تتناول اخبارا في شتى مجاالت االعالم  وقد تكون المجلة االخبارية اليوم
  في اخبار ميدان واحد ، اال أن األشهر في هذه المتخصص او قد تكون متخصصية

 .المجالت انها سياسية 


