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مقدمة

تلعب الصحافة دورا مهما في إخبار وتوعية المواطنين.

فما المقصود بالصحافة؟

ومن أين تستمد معلوماتها؟

وما هي خطوات قراءة وتحليل جريدة ومتابعة برنامج إعالمي؟

مفهوم الصحافة، أخالقياتها، أنواعها، أدوارها

مفهوم الصحافة وأدوارها

الصحافة هي مجموع الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة التي تنتج وتعالج وتنشر األخبار التي تهم األحداث الجارية، وهي تقوم

بعدة أدوار، منها: اإلعالم والتوجيه والتأطير وكذا التسلية والتثقيف والتنوير...، تستمد الصحافة أخبارها من وكاالت األنباء، وهي عبارة

عن مؤسسات تهتم بجمع المعلومات كيفما كانت طبيعتها، وتخزينها وتوزيعها على الصحافة، مثل وكالة المغرب العربي لألنباء.

أنواع الصحافة

تتنوع الصحف وتختلف حسب أنواعها، فهناك الصحف المرئية (التلفزيون)، المسموعة (الراديو)، المكتوبة (الجرائد والمجالت)

واإللكترونية (صحافة اإلنترنيت).

أخالقيات مهنة الصحافة

من أخالقيات مهنة الصحافة، نقل األخبار ونشرها دون تحريف أو تشويه، وتجنب األخبار التي من شأنها اإلخالل بالسير العادي للعدالة،

وكذا المس بشرف المواطنين وحياتهم الخاصة، وكذا التي يمكن أن تحدث بلبلة وسط الرأي العام.

أنواع الجرائد المغربية وشروط إصدارها

شروط إصدار الصحف

ينص ظهير 1973م أن على الطباعة وترويج الكتب حران، ولكن تحت شروط منها: تقديم تصريح في ثالثة نسخ للمحكمة التي توجد

فيها إدارة الجريدة، ويتضمن، اسم الجريدة، ولغتها، وطريقة نشرها، ومؤسسة الطبع، والرأسمال الموظف إلصدارها، وكذا الحياة المهنية

للمحررين.

أنواع الصحف بالمغرب

تتنوع الصحف حسب:

زمن صدورها: أسبوعية أو يومية.

مجال تغطيتها: وطنية أو محلية.

انتماءها: حزبية أو مستقلة.
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القطاع: عمومي او خاص.

التدرب على تحليل جريدة ومتابعة برنامج إعالمي

البحث عن أسماء الجرائد الوطنية المعروفة التي تباع باألكشاك والمكتبات، ثم اختيار إحدى هذه الجرائد والقيام بتحليلها، وذلك من

خالل:

التعرف على طبيعة الجريدة: حزبية أم مستقلة.

ذكر وثيرة إصدارها: يومية، أسبوعية، شهرية.

تخصصاتها: رياضية، اقتصادية، سياسية ...

مجال توزيعها: جهوية، وطنية، دولية.

تحليل مكونات الصفحة األولى: بيانات عن الجريدة، عنوان الصدارة، العمود، الركن، وسط الصفحة.

متابعة برنامج إعالمي بنظرة نقدية:

اختيار برنامج إعالمي سيعرض بإحدى القنوات الوطنية.

تحديد موضوع محور البرنامج، تاريخ ،بثه ومدته الزمنية.

متابعة البرنامج اإلعالمي، وتسجيل:

المدخل التي به تم تقديم البرنامج.

مالئمة البرنامج للفئة المستهدفة.

تقنيات البث (وضوح الصوت والصورة ...).

درجة اإلحاطة بالموضوع.

صدق المعلومات المقدمة وقيمتها.

خاتمة

أصبحت الصحافة تلعب دورا كبيرا في توجيه الرأي العام، لهذا علينا قراءتها بنظرة تحليلية نقدية.


