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 اإلذاعيةالمجالت  أنواع

 :أسسبثالثة  اإلذاعيةتصنف المجالت 

عناصر المضمون  والثانيتوجه الرسالة اليه  من حيث الجمهور المستهدف الذي أوال 
 .نوعية المضمون  والثالث

 حيث الجمهور المستهدف فهناك مجالت عامة واخرى موجهة الى فئات اجتماعية اما من 
من  وغيرها .محددة ، كالشباب او االطفال او المرأة أو العمال او رجال االمن او الطلبة

 .عي او وظيفياجتما أساسات التي قد تقسم على ئالف

فقرات  واما على اساس عناصر المضمون، فهناك مجالت تحتوي مضامين متعددة ، فيها
ذات مضمون واحد  وهناك مجالت. رياضية واخرى فنية وثالثة ادبية ورابعة علمية وهكذا

 ..او الرياضة أو العلوم  األدبفهي متخصصة في 

 .القصة وفقرة عن النقداألدبية فيها فقرة عن الشعر وفقرة عن  فالمجلة

فيها فقرة عن كرة القدم واخرى عن الطب الرياضي وفقرة ثالثة عن  والمجلة الرياضية ، 
 والمجلة العلمية تحتوي على اخبار.الرياضي وفقرة رابعة عن العاب اخرى  االقتصاد

اطار وفي  .االختراعات وارشادات طبية وفقرة عن الظواهر الكونية والبحوث العلمية وهكذا 
تخصص التخصص  عناصر المضمون ايضا هناك مجالت يمكن أن نطلق عليها انها في

الجاهلي وفقرة عن شعراء  اي ذات بعد واحد كأن تتناول الشعر فتكون فقرة عن الشعر



والمجلة  .وفقرة عن الشعر الحر العصر العباسي، وفقرة عن أغراض شعر النهضة
وفقرة عن الدوري المحلي واخرى من  ط، فقرة عنالرياضية قد تتناول لعبة كرة القدم فق

واما من حيث نوعية المضمون ، فهناك  الدوريات األوربية وفقرة عن الالعبين المحترفين
 .الخ.واخرى رياضية ، وصحية ، وفنية  مجالت اخبارية سياسية ، ومجالت ثقافية ،

شكل  يلغي هذا التداخل ان هذه التقسيمات تتداخل في أحيان كثيرة فيما بينها من غير أن
نما اإلذاعيةالمجلة  التطور التقني  جديدة في التقديم تواكب أساليبيعززه من خالل تبلور  وا 

 .من جهة والتطور المجتمعي من جهة اخرى 

 العمالت وأسعارالجوية  واألنواءف الصحبرامج أقوال  إعداد

 :الصحف  أقوالبرامج 

التلفزيون  أخبارمنذ ظهور التلفزيون على نطاق جماهيري بعد الحرب العالمية الثانية كانت 
من ماكنة  كان المذيع ينزع االخبار إذ Rip and read" إنزع واقرأ " تعتمد طريقة 

التصوير في االستديو  ها مباشرة على آلةؤ ويقر  برس االستقبال الالسلكي لوكالة االسيوشيتد
تعتمد على الصحافة المقرؤة في  من الجريدة ويقرؤها وكذلك ظلت االذاعة او ينزع صفحة

كما سنتناول ذلك في  -من قوالبه االخبارية  نشراتها اإلخبارية، ولكن بعد ان غير التلفزيون
و مقاالت ورسوم  أخبارلعرض ما تنشره الصحف من  صيغة جديدة بدأتالبرامج االخبارية 

 .كاريكاتورية

 :برامج اقوال الصحف يمكن وصفها باالتي  ابرز صيغ

تصاحب هذه  برامج يقدم فيها المذيع الصحف الورقية كما هي ويقرا فيها مباشرة، وقد:  اوال
 .القراءة تعليقات من قبل المذيع 

  .برامج يقرا المذيع في الصحف والى جانبه ضيف، يناقشه فيما يقرا:  ثانيا



البرنامج  برامج يظهر فيها المذيع في بداية البرنامج وفي نهايته ، ويخصص زمن:  ثالثا
مطبوع عليها  لقراءات في الصحف المختارة وتظهر المادة المقررة على شكل كارتات

 عناوينوالتي تحمل  والمقاالت األعمدةالمادة، وغالبا ما يكون هذا في البرامج التي تختار 
 . .وآراء ة ، او حديث األقالم ، او مقاالتمن قبيل ، حديث األعمد

فهي  اإلعالم اما اكثر صيغ برامج اقوال الصحف مجاراة للواقع التقني المتطور في:  رابعا
العناوين التي تم اختيارها  تلك التي تقسم البرنامج الى فقرات، تعرض في الفقرة األولى ابرز

تلك العناوين على شكل محاور  المجالت الناشرة لها، ثم فقرة تفصيل مع ذكر الصحف او
اهتمامات الصحافة في بلد ما عن موضوع  كما سنتناول في المثال التطبيقي، ثم تقرير عن

صحف بلد ما يستعرضها مراسل القناة في ذلك البلد  محدد، ثم فقرة تتناول ابرز ما نشرته
رة تتناول تقارير طبية او منوعة وتختم بفقرة عن البلد، ثم فق مع ضيف من صحفيي ذلك

 .الكاريكاتير مختارات من رسوم


