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الملخص
 اصبحت القنوات،نظرا للتفاعل واالهتمام الكبير الذي اصبح يوليه الجمهور للقضايا التي تحملها شبكات التواصل االجتماعي
آ
 ومن،اإلخبارية تعتمد على هذه الشبكات كمصدر للخبار مستفيدة من االنية والتفاعلية التي تتيحها هذه الشبكات في نقل االخبار
.هنا يكون لهذه الشبكات دور في بناء اجندات النشرات اإلخبارية في القنوات اإلخبارية العربية
وهذا ما اكدته نتائج هذه الدراسة التي كشفت ان هذه القنوات تهتم بإدراج القضايا ذات الطابع السياسي والقضايا التي
 معتمدة في ذلك على الفيديو كاهم، مستخدمة االرقام واإلحصاءات والبيانات بنسبة عالية،تحمل قيمة الصراع والشهرة بشكل كبير
.اسلوب لإليضاح
. القنوات اإلخبارية، النشرة اإلخبارية، نظرية االجندة، مصادر شبكات التواصل االجتماعي:الكلمات المفاتيح
Résumé
Compte tenu de la grande interaction et de l’intérêt du public vis-à-vis des affaires des réseaux sociaux,
les chaînes d'information sont devenues dépendantes de ces réseaux en tant que source d'information, tout en
profitant de l'immédiateté et de l'interactivité de ces réseaux dans le transfert des nouvelles. Par conséquent, ces
réseaux jouent un rôle dans la création des bulletins d'information dans les chaînes d'information arabes. Ceci
est confirmé par les résultats de cette étude, qui a révélé que ces canaux sont préoccupés par l'inclusion des
affaires de nature politique et des affaires qui portent la valeur du conflit et de la célébrité de manière
significative en utilisant des chiffres, des statistiques et des données à un taux élevé en adoptant la vidéo comme
la méthode la plus importante de clarification.

Mots-clés : Ressources des réseaux sociaux- théorie de l'agenda, bulletin d'information - chaînes
d'information

Abstract
Regarding the great interaction and interest of the public to the affairs of social networking; News
channels have become dependent on these networks as a source of information taking advantage of the
immediacy and interactivity of these networks in the transfer of news. Hence, these networks have a role in
creating newsletters in the Arab news channels. This is confirmed by the results of this study, which revealed
that these channels are interested in the inclusion of affairs of political nature and affairs that carry the value of
conflict and fame significantly using figures, statistics and data at a high rate and adopt the video as the most
important method of clarification

Keywords: Social Networking Resources, Agenda Theory, Newsletter, News Channels.
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مقدمة

 هل يتم االعتماد على ضيوف في تقديم القضايا
التي يكون مصدرها شبكات التواصل االجتماعي؟
الفرضيات
 توجد علقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
طبيعة موضوع القضية ،والمدة الزمنية المخصصة لعرضها في
النشرة.
 توجد علقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
طبيعة موضوع القضية وموقعها في النشرة (ترتيبها في
النشرة).
 توجد علقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
الشخصيات الفاعلة في القضية وموقعها في النشرة (ترتيبها في
النشرة).
 توجد علقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين
المجال الجغرافي للقضية ،واالستعانة بضيوف لعرضها او ال.

تعتبر نشرات االخبار اهم مكون في الشبكة البرامجية
الي قناة إخبارية يتم من خللها نقل القضايا التي تشغل الراي
العام وتحظى باهتمامهم ،وتتكون نشرات االخبار بصفة عامة
من مجموعة من االخبار والتقارير والتحقيقات ،تحتوي على
معلومات يتم الحصول عليها من خلل مصادر عديدة،
تطورت عبر تاريخ تطور الممارسة الصحفية وصوال إلى مصادر
شبكات التواصل االجتماعي ،التي سمحت بإمكانية نقل
وقائع االحداث التي تحصل في االماكن التي ال يتواجد
الصحفيون او يمنعون من ذلك ،كما وفرت هذه المصادر
آ
إمكانية النقل الفوري المباشر االني الي حدث ،ومن اي
مكان.
ومن هنا اصبحت مصادر شبكات التواصل االجتماعي
تلعب دورا واضحا في بناء اجندات النشرات اإلخبارية؛ فقد
عملت بعض الفضائيات على تخصيص فقرة من نشراتها
الرئيسية الستعراض القضايا التي عرفت انتشارا وتداوال بين
مستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،فيما ذهبت قنوات
اخرى لتخصيص نشرات كاملة من اجل ذلك ،على غرار قناة
الجزيرة اإلخبارية التي تقدم ذلك في نشرتها المسماة "نشرة
الثامنة نشرتكم".

اهداف الدراسة
 التعريف بنظرية االجندة ،واهم فروضها.
 استعراض استخدامات شبكات التواصل
االجتماعي كمصدر للخبار.
 إبراز دور شبكات التواصل االجتماعي في بناء
اجندة النشرات اإلخبارية في القنوات اإلخبارية العربية.
 استعراض الكيفية التي تقدم بها القضايا التي
تحملها مصادر شبكات التواصل االجتماعي في هذه النشرات.

ا إلشكالية
تاتي هذه الدراسة كمحاولة بحثية تسعى للتعرف على
الدور الذي اصبحت تلعبه مصادر شبكات التواصل االجتماعي
في بناء اجندات النشرات اإلخبارية العربية؛ حيث تنطلق من
اإلشكالية التالية :ما هو دور مصادر شبكات التواصل
االجتماعي في بناء اجندات النشرات في القنوات اإلخبارية
العربية؟

ا إلجراءات المنهجية للدراسة
منهج الدراسة وادوتها
استخدمت الدراسة المنهج المسحي ،واعتمدت على
اداة تحليل المضمون ،او كما هو معروف ايضا بتحليل
المحتوى اإلعلمي " الذي يسمح بدراسة وتحليل االتصال
بطريقة منتظمة ،وموضوعية وكيفية بغرض قياس المتغيرات،
وبالتالي فهو تكنيك بحثي للوصف الموضوعي المنظم
11
للمحتوى الظاهر للتصال".

التساؤلت الفرعية
 ما طبيعة القضايا التي تقدمها مصادر شبكات
التواصل االجتماعي؟ وما هو مجالها الجغرافي؟
 كيف يتم تقديم ومعالجة هذه القضايا في النشرة؟
 ماهي اساليب االيضاح المستعملة في ذلك؟
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فائت المضمون :تدور حول مضمون االتصال او
المعاني التي تنقلها القضية ،وتجيب عن السؤال :ماذا قيل؟
وهذه الفئة تم تقسيمها إلى مجموعة من الفائت الفرعية هي :

مجتمع الدراسة وعينتها
يتمثل مجتمع الدراسة في النشرات اإلخبارية في
القنوات اإلخبارية العربية ،الذي تم سحب عينة منه ،قوامها
 7اعداد من نشرة "الثامنة نشرتكم" المقدمة على قناة الجزيرة
اإلخبارية ،جرى عرضها انطلقا من يوم 17جويلية  8112إلى
غاية يوم 82جويلية  ،8112وتم سحب هذه العينة بطريقة
قصدية.

.1
.8
.3
.2

اجراءات التحليل

المطلب الول :التعريف بالنظرية

وتتمثل في "الشيء الذي نقوم باحتسابه ،وهي اصغر
عنصر في تحليل المضمون واك ثرها اهمية"88وقد تم تحديد
وحدة المادة اإلعلمية كوحدة اساسية للتحليل في هذه
الدراسة ،وهي القضية التي يكون مصدرها شبكات التواصل
االجتماعي ،وجرى تقديمها في النشرة محل تحليلنا.

يتعرض مشاهدو القنوات اإلخبارية يوميا إلى مجموعة
من القضايا التي يجرى تنظيمها وترتيبها وفقا للسياسة
التحريرية الخاصة بكل وسيلة إعلمية ،ونظمها الفنية
واإلخراجية ،وكذلك وفقا للسياسة العامة في المجتمع الذي
تعمل به .إن هذه العملية يطلق عليها بناء االجندة او ترتيب
االولويات التي يتم من خللها إعادة صياغة االحداث المحيطة
وفق قالب يهدف إلى إقناع الجمهور وترتيب اولويات القضايا
التي يفكر بها هذا الجمهور.
تعرف عملية وضع االجندة حسب ()M.Sanchez
بانها العملية التي تحدد بواسطتها وسائل اإلعلم بم نفكر؟
وحول ماذا نقلق"؟ 2 2اما ( )James Watsonفعرفها بانها":
مجموعة من الموضوعات ،عادة يكون ترتيبها حسب
55
اهميتها".
في حين يرى ( )G.Elang & K. Langبانها":
العملية التي يؤثر بمقتضاها كل من وسائل اإلعلم والحكومة
واالفراد بعضهم ببعض ،اي انها عملية تفاعلية تحاول من
66
خللها العديد من العوامل التاثير في اجندة وسائل اإلعلم.
)
(نفس موضع التهميش بتهميشين مختلفين
ومن هنا نستنتج ان المفهوم االساسي لهذه النظرية
يركز على وجود علقة ايجابية قوية بين تركيز وسائل اإلعلم
على موضوعات معينة ،وبروز نفس الموضوعات لدى الجمهور.
تجدر اإلشارة ان هذه النظرية ال تبحث فقط في بروز
الموضوعات في اجندة وسائل اإلعلم وتاثيرها على بروز
الموضوعات في اجندة الجمهور ،ولكن تبحث في العلقة بين
وسائل اإلعلم والراي العام والصفوة السياسية؛ حيث كانت

فائت التحليل
وهي " :مجموعة من التصنيفات او الفصائل يقوم
الباحث بإعدادها ،طبقا لنوعية المضمون ومحتواه ،وهدف
التحليل ،لكي يستخدمها في وصف هذا المضمون ،وتطبيقه
باعلى نسبة ممكنة من الموضوعية والشمول ،بما يتيح
إمكانية التحليل واستخراج النتائج باسلوب سهل وميسور".
33وقد تم تقسيم فائت التحليل في هذه الدراسة إلى فئتين
رئيسيتين هما:
فائت الشكل :وهي الفائت التي تدور حول الشكل
الذي قدمت به القضية ،وانتقلت من خلله معانيها ،وهي
تجيب عن السؤال :كيف قيل؟ هذه الفئة تم تقسيمها إلى
مجموعة من الفائت الفرعية هي:
.8
.3
.2
.5

فئة عدد القضايا
فئة المدة المخصصة لعرض القضية في النشرة
فئة القوالب الفنية التي قدمت بها القضية.
فئة االستعانة بالضيوف
فئة وسائل اإليضاح المستخدمة
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فئة طبيعة موضوع القضية
فئة القيم التي تحملها القضية
فئة المجال الجغرافي للقضية
فئة الشخصيات والهيائت الفاعلة في القضية

المبحث الول :نظرية بناء الجندة في الدراسات
ا إلعالمية

وحدة التحليل

.1
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القضايا السياسية بوجه عام والحملت االنتخابية بوجه خاص
77
مجاال خصبا لبحوث وضع االجندة.
كغيرها من النظريات اإلعلمية تنطلق نظرية االجندة
22
من مجموعة من االفتراضات االساسية هي:
 .1تقوم وسائل اإلعلم باختيار عدد من القضايا
والموضوعات واالحداث من خلل ما تستقيه من البيئة
المحيطة بها ،لتقدم االخبار اليومية.
 .8بسبب المساحة المحدودة او الوقت المحدود
واقتناع اإلعلميين بما يحمل قيمة خبرية ،فإن الك ثير من
القضايا يتم تجاهلها وال تصبح جزءا من االخبار.
 .3يشكل هذا االختيار للموضوعات والقضايا ،وما
يشتمل عليه من مستويات مختلفة من البروز او المساحة او
الوقت ما يسمى باجندة وسائل اإلعلم.
 .2ينتقل ذلك االهتمام بنفس هذه القضايا
والموضوعات من وسائل اإلعلم إلى الجمهور؛ حيث إن
الجمهور سوف يستخدم التقييم نفسه عندما يقرر ترتيب اهمية
هذه القضايا والموضوعات بالنسبة لهم.
وفيما يخص بداية ظهور بحوث االجندة فإن الباحثين
ينسبونها إلى الباحث (والتر ليبمان) في ك تابه "الراي العام"
الذي افترض فيه ان  ":وسائل اإلعلم تساعد في بناء الصور
الذهنية لدى الجماهير ،وفي ك ثير من االحيان تقدم هذه
الوسائل بيائت زائ فة في عقول الجماهير ،وتعمل وسائل
اإلعلم على تكوين الراي العام من خلل تقديم القضايا التي
99
تهم المجتمع".
غير ان هذه النظرة تم تجاهلها تماما في خمسينات
القرن الماضي ،وبعد ذلك بدا العديد من الباحثين في إحياء
وجهة نظر (ليبمان) ،حيث يرجع الفضل إلى الباحثين
( )Show McCombsفي صدور الدراسة االولى التي تمت
إجراءاتها التطبيقية والميدانية اثناء الحملة االنتخابية الرائسية
االمريكية عام  1111 ." 1962اما في مجال اإلعلم واالتصال
فبدات فيه بحوث االجندة بفضل () G.Elang & K. Lang
في دراستهما للعلقة بين وسائل اإلعلم والراي العام خلل
1111
ازمة (ووترغيت).
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المطلب الثاني :العوامل المؤثرة في وضع الجندة
تقسم هذه العوامل إلى عوامل تتعلق بالقضايا،
واخرى تتعلق بالجمهور ،وعوامل متعلقة بوسائل اإلعلم،
ويمكن استعراضها كما يلي:
/1عوامل متعلقة بالقضايا
وهي مرتبطة بنوع القضية ومراحل تطورها ،فبالنسبة
لنوع وطبيعة القضايا المطروحة فإن عملية بناء االجندة ترتبط
بنوعية القضية ومدى قربها او بعدها من الجمهور وخبراته بها،
1818
حيث قسم الباحث ( )Eyalالقضايا إلى نوعين:
- القضايا المباشرة :وهي القضايا التي يعيشها
الفرد وتتوافر لديه بشانها خبرة شخصية.
- القضايا غير المباشرة :وهي القضايا التي ال
يعيشها الفرد ،وال تتوفر لديه بشانها خبرة شخصية ،ويعتمد
على استقاء معلوماتها من وسائل اإلعلم.
وقد اكدت معظم الدراسات ان وسائل اإلعلم اك ثر
قدرة على وضع اجندة الجمهور بالنسبة للقضايا المجردة
البعيدة عن خبرة الفرد ،واقل قدرة على وضع اجندة الجمهور
بالنسبة للقضايا الملموسة ،كما اشارت بعض الدراسات ان
وسائل اإلعلم تؤثر على بروز الموضوعات الدولية ،بينما يقل
تاثيرها بالنسبة للموضوعات واالحداث الغريبة ،حيث تنتقل
اهميتها من وسائل اإلعلم إلى الجمهور بشكل اسرع من
القضايا المعروفة مسبقا.
/2عوامل متعلقة بالجمهور :وهي المرتبطة ب
- التصال الشخصي
حيث حظي متغير االتصال الشخصي بالعديد من
الدراسات التي حاولت التعرف على مدى تاثير االتصال
الشخصي على العلقة بين وسائل اإلعلم والجمهور ،وقد
اكدت بعض الدراسات ان االتصال الشخصي يدعم من تاثيرات
وضع االجندة بالنسبة للموضوعات التي تم تناولها مسبقا في
وسائل اإلعلم بشكل مك ثف ،بينما يضعف من تاثيرات وضع
االجندة بالنسبة للموضوعات التي كان االهتمام بها اقل في
وسائل اإلعلم ،واكدت بعض الدراسات ان اجندة االفراد
تختلف عن اجندة المجتمع؛ حيث إنه عند تكوين اجندة
االفراد يتم تداخل مجموعة من العوامل مثل :طريقة تقديم
69
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الموضوع في وسائل اإلعلم ،االتصال الشخصي ،وشبكة
االتصاالت الفردية او الجماعية المرجعية التي ينتمي إليها
الفرد ،باإلضافة إلى مدى اهتمام الفرد بذلك الموضوع،
واضافت ان دور الجماعات المرجعية يزيد من تاثير وسائل
اإلعلم على وضع االجندة إذا كان هناك تشابه بين اجندة
1313
الجماعات المرجعية واجندة وسائل اإلعلم.
- العوامل الديمغرافية
لقد اختلفت الدراسات التي اختبرت تاثير الخصائص
الديمغرافية في نتائجها ،فمنها من اشار إلى الدور المحدود
لها ،ومنها من اشار إلى تاثيرها المطلق ،وقد ترجع
االختلفات في النتائج إلى االختلف في مجتمعات الدراسة
ومعطياتها ،وقد اشار بعض الباحثين إلى فكرة او مصطلح
توحد الجماعات بمعنى انه مع زيادة التعرض لوسائل اإلعلم
فإن إدراك الجماعات المتباينة في السن والنوع والمستوى
1212
التعليمي لموضوعات الهامة يصل إلى حد التوافق.
- الحاجة إالى التوجيه
إن هذه الحاجة ترتبط بدرجة قرب الموضوع او
المعلومات عن ذلك الموضوع من الفرد ،ودرجة عدم التاكد
من الموضوع حيث كلما قل قرب الموضوع من الفرد وزاد عدم
التاكد لديه زادت حاجة الفرد إلى التوجيه ،وبالتالي كلما زادت
حاجة الفرد إلى التوجيه كلما زاد احتياج الفرد للحصول على
معلومات من وسائل اإلعلم ،وبالتالي زادت احتماالت حدوث
تاثيرات االجندة؛ حيث يكون االفراد في حاجة إلى التوجيه
1515
عندما تكون الموضوعات غير مالوفة.
- مدى الهتمام بالموضوع
افترضت دراسة ( )Carter,et aiوجود علقة ارتباط
إيجابي بين درجة اهتمام الجمهور بالقضية وزيادة حصولها
على اهتمام اكبر ،واشارت النتائج إلى زيادة االهتمام بالقضايا
التي تسبب التهديد والخوف ،مثل التلوث واإليدز عن القضايا
1616
ذات التهديد غير المباشر مثل اإلجهاض.
 - مستوى التعرض لوسائل ا إلعالم:
وهنا اشارت الدراسات ان إدراك االفراد للقضية
وحدوث التاثير المطلوب مرتبط بوجود حد ادنى للتعرض
لوسائل اإلعلم ،وان زيادة حدوث تاثيرات وضع االجندة
تكون بزيادة التعرض لوسائل اإلعلم.

مجلة العلوم االجتماعية

خرية خدمي

 - مدى العتماد على وسائل ا إلعالم:
حدوث تاثيرات وضع االجندة مرتبط حسب بعض
الباحثين بمدى االعتماد على وسائل اإلعلم ،فكلما زاد
االعتماد زادت تاثيرات وضع االجندة ،وكلما قل االعتماد قلت
تاثيرات وضع االجندة.
 - مستوى تحليل الفراد للمعلومات
يختلف االفراد فيما بينهم في مستويات تمثيلهم
وتخزينهم وتذكرهم للمعلومات المستقاة من العالم الخارجي
من حولهم ،ومستوى تحليل الفرد للمعلومات قد يكون متغيرا
وسيطا يتوسط العلقة بين اجندة وسائل اإلعلم واجندة
الجمهور ،إذ تؤكد ذلك البحوث الميدانية التي تجرى لمعرفة
اجندة الجمهور ،ونشير في هذا الصدد إلى ارتباط مستوى
تحليل الفرد للمعلومات بكل من :طريقة استخدام االفراد
لوسائل اإلعلم ،السمات الشخصية التي تؤثر على
1717
االستجابة.
/3عوامل متعلقة بوسائل ا إلعالم:
تتاثر عملية بناء اجندة الوسيلة اإلعلمية بمجموعة
من المتغيرات هي:
 - القائم بالتصال:
يعرف القائم باالتصال على انه ":شخص او فريق
آ
منظم يرتبط مباشرة بنقل المعلومات من فرد إلى اخر عبر
آ
الوسيلة اإلعلمية او اي فرد اخر له علقة بتسيير او مراقبة
نشر الرسائل إلى الجمهور ،عبر الوسائل اإلعلمية المختلفة.
1212بالنسبة لعملية بناء اجندة وسائل اإلعلم يبرز تاثير هؤالء
من خلل جانبين هما:
 .1االختيار اي قيام حراس البوابة بتقرير االحداث
التي تستحق ان يكون لها قيمة إخبارية.
 .8كيفية تفسير القائم للتصال للحدث بطريقة تتفق
او تختلف مع صانعي الحدث نفسه.
ومن جهة اخرى يتعرض القائم باالتصال إلى مجموعة
من الضغوط المهنية تؤثر بشكل مباشر على بناء االجندة بما
يؤدي إلى توافقه مع سياسة المؤسسة اإلعلمية التي ينتمي
إليها ،والتوقعات التي تحدد دوره في نظام االتصال.
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- التاثير على المضمون ا إلعالمي من داخل
المؤسسة ا إلعالمية

بالصوت والصورة من الميدان تماما كالمراسلين الصحافيين،
وربما تفوق عليهم في سرعة نقل الحدث عبر شبكات التواصل
االجتماعي.
ونتيجة لذلك اصبحت الصور ومقاطع الفيديو
وروايات الشهود العيان المنتشرة على شبكات التواصل
االجتماعي من اهم مصادر المعلومات االساسية في غرف
االخبار ،فلم يعد باإلمكان االعتماد فقط على المراسلين او
االك تفاء بوكاالت االنباء لتزويدنا بمستجدات وتفاصيل
االحداث ،بل لم يعد ممكنا اليوم لصحفي  -إال إذا كان هناك
قرار تحريري صارم  -بان يتجاهل ما ينشره المواطنون على
حسابات التواصل االجتماعي.
فكما يقول الباحث في صحافة االنترنت (دان
جيلمور) " :قديما كان الصحفي هو من يك تب المسودة االولى
للتاريخ ،اليوم بات المدون هو من يقوم بذلك ،".إذ يكون
المواطن شاهدا على وقائع تكون صالحة إلنجاز تغطيات
8181
صحفية".
إن هذه الشبكات مكنت الصحفي المعاصر من
الحصول على مصادر بروايات متعددة؛ فقد فاز الصحفي
(ديفيد فاهرنثولد) من (واشنطن بوست) بجائزة (بوليتزر) عن
افضل تغطية وطنية لحملة انتخابات الرائسة االمريكية
بتشكيكه في تاكيدات ترامب بخصوص عطائه السخي
للمؤسسات الخيرية ،واستخدم الصحفي (ديفيد فاهرنثولد)
حسابه على تويتر في حشد مصادر معلومات؛ إذ سال كل من
يعرف شيائ عن انشطة ترامب الخيرية ان يرسل له معلومات،
وبذلك حصل الصحفي االميركي على خيوط عديدة ،فتعقب
مساراتها ووثق حقائ قها" 8181 .وما هذا إال مثال الستخدام
الصحفيين لشبكات التواصل االجتماعي كمصدر للخبار.
8888
ومن اهمها ايضا
 البحث عن بيانات ومعلومات مخصوصة.
 االطلع على االحداث الجارية.
 االتصال باشخاص يصعب البحث عنهم.
 متابعة المجال الذي يتخصصون فيه.
 تفاعل بين المصادر التقليدية والمصادر الجديدة
واستخدامهما معا.
 االستكشاف
 الحصول على افكار لقصص خبرية

وهذا التاثير قد يكون نتيجة الضغط الذي تمارسه
السلطة التنفيذية ،واالحزاب السياسية والجماعات ذات
المصالح الخاصة وقد يكون ناتجا عن مصادر االخبار.


-اجندة الجمهور

يؤثر الجمهور على وضع اجندة الوسيلة اإلعلمية من
خلل ثلث مستويات هي:
 .1الوقت :فوقت الفرد المتاح هو اساس المجال
التنافسي لوسائل اإلعلم.
 .8القدرة على الوصول لوسائل ا إلعالم :اي مدى
قدرة الجمهور على الوصول إلى وسائل اإلعلم ،ومدى قدرة
الوسيلة اإلعلمية على الوصول إلى الجمهور.
 .3الطاقة النفسية :إن اهتمام الفرد بقضايا معينة
يؤدي إلى تراجع االهتمام بقضايا اخرى في وسائل اإلعلم.
المبحث الثاني :نظرية الجندة في عصر شبكات
التواصل الجتماعي:
المطلب الول :مصادر شبكات التواصل
الجتماعي:
التعريف والستخدامات-
تعرف شبكات التواصل االجتماعي على انها" منظومة
من الشبكات اإللك ترونية التي يسمح للمشترك فيها بإنشاء
موقع خاص به ،ومن ثم ربطه من خلل نظام اجتماعي
آ
الك تروني مع اعضاء اخرين لديهم االهتمامات والهوايات
1919
نفسها ،او جمعه مع اصدقاء الجامعة او الثانوية".
ومن اشهر هذه الشبكات نجد شبكة (فيس بوك)،
(ماي سبيس)( ،انيستجرام)( ،لينكدإن)( ،تويتر)،
(يوتيوب).
بفضل االنتشار الواسع لهذه الشبكات باتت صناعة
الخبر تاخذ شكل مغايرا عما استقرت عليه سابقا ،ومع تعزيز
بيئة اإلعلم الجديد لظاهرة «صحافة المواطن" صارت مهمة
المراسل الميداني اك ثر تعقيدا للوصول إلى الخبر مع وجود
منافسين من الجمهور حيث تحول المواطن البسيط إلى
صحفي متمرس في نقل الفيديو والصور ،فهو ينقل المعلومة
مجلة العلوم االجتماعية
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إلى اهتمام الجمهور بها ،ومن ثم اتجاه وسائل جماهيرية
اخرى إلى االهتمام بها تحقيقا إلشباع واحتياجات الجمهور في
8282
إطار نظرية االستخدامات واالشباعات.
وهذه النتيجة يمكن إسقاطها على شبكات التواصل
االجتماعي باعتبار االنترنت الفضاء الذي يحملها ،وتعمل
ضمنه هذه الشبكات ،فك ثيرا ما يؤدي انتشار واهتمام
الجمهور بقضية على شبكات التواصل االجتماعي إلى اهتمام
وسائل اإلعلم بها ،وتسليط الضوء عليها مراعاة الهتمامات
الجمهور ،وبالتالي فإن شبكات التواصل االجتماعي تلعب
دورا في بناء اجندات وسائل اإلعلم.

نظرة عامة على االحداث الجارية والمزاج العام.
تاكيد المعلومات.
تعزيز القدرة على إضفاء البعد اإلنساني على قصة

إخبارية ما.
 الحصول على معلومات يصعب الحصول عليها
بالطرق التقليدية.
 الحصول على معلومات من سياقات ثقافية
اجنبية.
 متابعة اشخاص مهمين.
 االطلع على اتجاهات الناس ورصد االهتمامات
العامة.
آ
 االطلع على اعمال الصحفيين االخرين (الزملء).

.4نتائج الدراسة التحليلية
اظهرت نتائج الدراسة التحليلية إلي ان عدد القضايا
التي تطرحها النشرة الواحدة يتراوح بين  7قضايا إلى 12
قضية ،وان اغلب القضايا المقدمة في النشرة يتم عرضها في
مدة تتراوح ما بين دقيقتين إلى ست دقائق؛ حيث بلغت
نسبة القضايا التي تعرض وفق هذه المدة  ،٪ 32,28تليها
القضايا التي يتم عرضها في مدة تتراوح ما بين دقيقة إلى
دقيقتين بنسبة  ،٪31,12ثم القضايا التي تكون مدتها اقل
من دقيقة بنسبة  ،٪86,88اما القضايا التي تخصص لها مدة
تتراوح ما بين ست دقائق إلى  2دقائق فبلغت نسبتها
.٪2,19
وفيما يخص القالب الفني الذي تعرض به القضايا
اظهرت النتائج انه يتم تقديم اغلبيتها وفقا لقالب الهرم
المتدرج بنسبة  ٪75,21حيث تم عرض هذه القضايا من
خلل مجموعة من الفقرات تتكون كل فقرة من مقدمة تحمل
اهم معلومة ،ومن جسم يتم فيه التدرج في عرض التفاصيل
من المهم إلى اقل اهمية.
اما نسبة القضايا التي تم عرضها وفقا لقالب الهرم
المتدرج المعتدل فقد بلغت  ،٪ 82,59حيث جرى عرض
هذه القضايا من خلل عدة فقرات تتكون كل فقرة من ثلثة
عناصر هي مقدمة ،جسم ،خاتمة ،المقدمة تحمل تمهيدا
للقضية ،وجسم يتم من خلله التدرج في عرض المواضيع من
االقل اهمية إلى المهم وصوال إلى الخاتمة التي يتم فيها ذكر
اهم معلومة في الفقرة.

المطلب الثاني :دور مصادر شبكات التواصل
الجتماعي في بناء اجندة وسائل ا إلعالم
دخلت عملية جمع االخبار وإعدادها وتوزيعها مرحلة
مهمة من التطور الذي رافق ثورة االتصال والمعلوماتية،
وهكذا فإن العملية اإلخبارية تعقدت تبعا لعالم مليء
بالصرعات المختلفة من ايديولوجية وثقافية واجتماعية
واقتصادية وسياسية تركت اثرها واضحا في العملية
8383
اإلخبارية.
لذلك توجه الباحثون لدراسة تاثيرات االنترنت لمعرفة
تاثيرات االجندة بالنسبة لوسائل اإلعلم التقليدية ،وتنوعت
الدراسات في هذا المجال ،ومنها تلك التي اهتمت بدراسة
العلقة بين اجندة االنترنت واجندة وسائل اإلعلم التقليدية،
وقد اختلفت نتائج هذه الدراسات؛ فقد اثبتت بعض الدراسات
توحد كل من اجندة االنترنت واجندة الوسائل اإلعلمية بعد
االحداث الهامة ،وهذا انطلقا من افتراض ان وسائل اإلعلم
تؤثر في اجندة بعضها البعض؛ حيث اشار الباحثان ( Wanta
 )&MCcombsإلى ان وسائل اإلعلم تؤثر في اجندة بعضها
البعض فيما يعرف ب ( )Inter media agenda settingفك ثيرا
ما تتاثر الصحف الصغرى بالصحف الكبرى في عرضها الجندة
القضايا اإلعلمية المثارة على صفحاتها ،وذلك في إطار
المنافسة بين الصحف.
إضافة إلى انه في ك ثير من االحيان يؤدي اهتمام
إحدى الصحف الكبرى بالقضايا ووضعها على قائمة اولوياتها
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بينت النتائج ان القائمين على النشرة ال يولون اهمية
كبيرة للضيوف إلثراء القضايا ،فمن مجموع  61قضية جرى
تحليلها اربع قضايا فقط تم االتصال فيها بضيوف ،وهذا عدد
قليل جدا ،وهذا ما يكرس ايديولوجيا القناة ،ويجعل
المشاهد رهين وجهة النظر التي تقدمها بعيدا عن وجهات نظر
الضيوف التي قد تكون مختلفة ،وتفتح زوايا اخرى للقضية،
وهذا من شانه ان يحرم المشاهد من حرية تعددية الراي.
هذا من جهة ،ومن جهة اخرى فإن هذه القضايا
االربعة التي تم االستعانة فيها بضيوف مجالها الجغرافي
عربي ،وكان هؤالء الضيوف عبارة عن استاذين اثنين
جامعيين ،وناشط اردني على شبكات التواصل االجتماعي،
وصحفية فلسطينية.
كشفت نتائج الدراسة انه يتم االستعانة بمقاطع
الفيديو التي روجت للقضايا على شبكات التواصل االجتماعي
كاحد اهم اساليب اإليضاح في النشرة بنسبة مئوية عالية
قدرت ب  ،٪68,89تليها الصور والنصوص بنسب متقاربة
مثلت على التوالي ٪19,67و  ٪12,13وتكون هذه الصور
والنصوص مرتبطة بالقضية ،وتم تشاركها مع مستخدمي
شبكات التواصل االجتماعي ك تعبير عن موقفهم من القضية،
آ
او لتعريف االخرين بها.
بينت النتائج ان القضايا السياسية اال ك ثر تداوال على
شبكات التواصل االجتماعي تلعب دورا مهما في بناء اجندات
النشرات اإلخبارية؛ حيث سجلت اعلى نسبة ب ،٪82,59
كما وال يتم إهمال القضايا التي تحمل موضوعات اخرى ،لكن
بنسب متفاوتة ،ومنها الموضوعات االجتماعية التي بلغت
نسبتها  ٪88,95تلتها الموضوعات االقتصادية بنسبة 11,27
 ٪ثم جاءت بعدها الموضوعات الثقافية والفنية بنسبة ٪ 2,19
تلتها الموضوعات الرياضية والموضوعات الدينية بنسب
متساوية قدرت ب  ٪6,55تلتهما الموضوعات اإلعلمية بنسبة
 ٪2,91ثم جاءت بعد هذا و بنسبة متساوية قدرت ب ٪ 3,87
لكل من القضايا االمنية والقضايا البيئية.
كشفت النتائج ان طبيعة موضوع القضية تلعب دورا
في ترتيبها في النشرة؛ حيث جاءت الموضوعات االمنية
والسياسية في بداية النشرة بنسبة عالية مثلت على التوالي
٪51و ٪33,33وبعدها القضايا التي تحمل موضوعات
اجتماعية بنسبة  ٪7,12اما باقي القضايا االخرى فقد جرى
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توزيعها على وسط النشرة ونهايتها؛ حيث تم عرض كل
القضايا ذات الطبيعة البيئية والموضوعات اإلعلمية و الدينية
و الرياضية واإلنسانية في وسط النشرة  ،لتاتي بعدها القضايا
االجتماعية  ،فالثقافية ،وبعدها تلك التي تحمل موضوعات
سياسية ثم الموضوعات االقتصادية ،وفي االخير تقدم
الموضوعات االمنية؛ حيث مثلت نسبتها على التوالي
٪27,57و ٪21و ٪61و57,12و ،٪51اما نهاية النشرة فغلبت
عليها الموضوعات االقتصادية بنسبة .٪28,25
اما فيما يخص مدة عرض كل قضية حسب موضوعها،
فقد اظهرت لنا النتائج ان الموضوعات السياسية قد تم عرضها
بنسبة  ٪53,33منها في مدة تراوحت بين دقيقتين إلى ست
دقائق ،وبذلك احتلت صدارة الترتيب في قائمة القضايا التي
يخصص لها هذه المدة.
اما القضايا التي تم عرضها في مدة اقل من دقيقة
آ
فكانت مختلفة؛ فقد توزعت نسبتها كاالتي فكل الموضوعات
التكنلوجية ونصف الموضوعات البيئية والدينية والرياضية
واالمنية إذ جرى عرضها في هذه المدة ،اما المدة التي تراوحت
بين دقيقة إلى دقيقتين فخصصت لعرض القضايا ذات الطابع
الثقافي والفني بنسبة عالية قدرت ب  ،٪21في حين تم عرض
القضايا التي تحمل الموضوعات البيئية والتي تحمل
الموضوعات االمنية والتي تحمل الموضوعات االجتماعية في
مدة اك ثر من ست دقائق بنسب مئوية مثلت على التوالي
٪51و ٪21و .٪12,82
كما اظهرت النتائج ان القائمين على بناء اجندات
النشرة يقومون بعملية المفاضلة بين القضايا اال ك ثر تداوال على
شبكات التواصل االجتماعي ما يمكنهم من ترشيح بعضها
للعرض وفقا لمقاييس محددة هي القيم اإلخبارية ،الن
شبكات التواصل االجتماعي تعج بالقضايا التي يصلح عرضها
في نشرات االخبار.
حيث تستحوذ القضايا التي تحمل قيمة الصراع على
النسبة االعلى ،والتي قدرت ب  ،٪88,95الن الصراع وقود
االخبار فهذه القيمة كانت وال تزال اك ثر ظهورا في االخبار ،
تاتي بعدها قيمة اإلثارة بنسبة  ٪81,31وهي القضايا التي
تكون مثيرة للجدل وتخاطب عواطف المشاهدين ،والهدف
االساسي من هذه القيمة جذب اهتمام عدد اكبر من
المشاهدين ،ياتي بعد هذا قيمة الغرابة والطرافة بنسبة
56
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 ٪12,75نظرا لطبيعة القضايا المتداولة على هذه الشبكات
التي يغلب عليها طابع الغرابة والطرافة ،وتلقى تداوال كبيرا
بين مستخدمي هذه الشبكات؛ الن المشاهد ينجذب لكل ما
هو غير مالوف ،وهذا يجعل القائمين على بناء اجندة النشرة
يخضعون لمبدا العرض والطلب في سوق االخبار بتخصيص
مساحة لهذا النوع من القضايا.
ثم جاءت بعد هذا قيمة الشهرة بنسبة  ٪13,11فهذه
القيمة في حال توفرها في القضية يؤهلها الحتلل مكانة مهمة
في نشرات االخبار ،نظرا الهتمام شريحة واسعة من الجمهور
 ،خاصة إذا كانت متعلقة بحياة المشاهير الخاصة ،كما
سجلت القيمة اإلنسانية حضورها بنسبة  ٪9,23نظرا لعنصر
الجذب الذي تحمله هذه القضايا ومخاطبتها عواطف الجمهور
وجوانبهم المعنوية  ،وحصلت القضايا التي تحمل القيمة
السلبية على نفس النسبة السابقة معبرة بذلك عن انتقادات
للسياسات و للوضاع االجتماعية ،ثم جاءت بعدها القضايا
التي تحمل قيمة الصفوة والنخبة بنسبة ٪ 2,91وهي المتعلقة
باخبار الملوك والرؤساء والشخصيات التي تحتل مكانة هامة
في المجتمع ،لتاتي في االخير قيمة الضخامة بنسبة .٪3,87
كشفت نتائج الدراسة ان المواطنين سجلوا حضورهم
في القضايا بنسبة عالية قدرت ب  ٪87,26ثم المشاهير
بنسبة ٪88,95ثم الهيائت الرسمية كالحكومات والبرلمانات
ومحكمة العدل الدولية بنسبة  ٪ 19,67تلتها الشخصيات
جدول رقم( )1يبين تكرار القضايا في كل عدد
رقم العدد
تكرار القضايا في كل عدد
النسبة المئوية

خرية خدمي

الرسمية مثل رؤساء وملوك الدول بنسبة ٪13,11وبعدها جاء
كل من الهيائت غير الرسمية والشخصيات غير الرسمية بنسب
مئوية مثلت على التوالي ٪9,23و .٪6,55
الخاتمة
حاولنا من خلل العرض السابق تسليط الضوء على
الدور الذي اصبحت تلعبه مصادر شبكات التواصل االجتماعي
في بناء النشرات اإلخبارية في القنوات العربية ،وقد تبين لنا
من خللها ان:
 مصادر شبكات التواصل اصبحت تلعب دورا
محوريا ومؤثرا في بناء اجندات وسائل اإلعلم التقليدية،
حيث لم يعد باإلمكان إغفال القضايا المنتشرة على هذه
الشبكات النها تلقى اهمية لدى الجمهور.
 تتاثر المدة المخصصة لعرض القضية بطبيعة
موضوعها؛ حيث تخصص مدة معتبرة للمواضيع السياسية
واالجتماعية مع التركيز على عرضها في وسط النشرة ،وهذا ما
يؤكد الفرضية االولى والثانية في دراستنا.
 اكدت لنا النتائج الفرضية الرابعة للدراسة من
خلل االستعانة بضيوف لها علقة بالمجال الجغرافي
للقضية؛ حيث إن القضايا العربية هي التي شهدت االستعانة
بضيوف.
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المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم( )2يبين المدة المخصصة لعرض هذه القضايا
مدة القضية
التكرار
النسبة المئوية

اقل من 6د
65
٪15,11

من 6د إلى1
69
٪66,66

من 1د إلى 5د

اك ثر من  5د

16
٪ 66,61

6
٪5,69

المجموع
56
٪600
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جدول رقم( )3يبين القوالب الفنية التي قدمت من خاللها القضايا
نوع القالب

قالب الهرم المتدرج المعتدل

قالب الهرم المتدرج المقلوب

المجموع

66
٪16,69

65
٪56,60

56
٪600

التكرار
النسبة المئوية

المصدر :من اعداد شخصي
 .جدول رقم( )4يبين مدى وجود ضيوف في القضايا
وجود ضيف
التكرار
النسبة المئوية

نعم

ل

6
٪5,66

65
٪96,66

المجموع
56
٪600

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم ( )5يبين نوع الضيوف في القضايا
نوع الضيوف
التكرار
النسبة المئوية

خبراء ومختصين

ناشطين على شبكات التواصل االجتماعي

إعلميين

المجموع

1
٪60

6
٪16

6
٪16

6
٪600

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم( )6وسائل ا إليضا المستخدمة في تقديم القضايا
وسائل ا إليضا
التكرار
النسبة المئوية

صورة

فيديو
65
٪51,19

نص
61
٪69,55

المجموع

66
٪65,06

56
٪600

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم()7يبين طبيعة موضوع القضايا
طبيعة
الموضوع

انساني

سياسي

اقتصادي

اجتماعي

ثقافي فني

امني

تكنلوجي

رياضي

ديني

إعلمي

بيئي

المجموع

التكرار
النسبة
المئوية

6
٪5,66

66
٪16,69

5
٪66,65

66
٪11,96

6
٪5,69

1
٪6,15

6
٪6,56

6
٪5,66

6
٪5,66

6
٪6,96

1
6,15٪

56
٪600
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جدول رقم ()8يبين توزيع القيم المتضمنة في القضايا
القيم الخبرية اإلثارة
التكرار
النسبة
المئوية

66
٪16,66

الشهرة

الصراع
66
٪11,96

الصفوة
والنخبة

5
٪66,66

جغرافية القضية
التكرار
النسبة المئوية

5
٪9,56

1
٪6,15

6
٪6,96

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم( )9يبين المجال الجغرافي القضايا
عربي

السلبية

الضخامة

دولي

61
٪55,56

الغرابة
والطرافة
9
٪66,56

البعد
االنساني

المجموع

5
٪9,56

56
٪600

المجموع

69
٪66,66

56
٪600

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم( )11يبين فئة الشخصيات والهيائت الفاعلة في القضايا
الشخصية

شخصيات رسمية

التكرار
النسبة المئوية

هيائت
رسمية

5
٪66,66

شخصيات
رسمية

61
٪69,55

غير هيائت غير مشاهير
رسمية
5
٪ 9,56

6
٪ 5,66

مواطنون

66
٪11,96

المجموع
56
٪600

65
٪15,55

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم( )12يبين توزيع طبيعة الموضوع على موقع القضايا في النشرة
طبيعة الموضوع

انساني

سياسي

اقتصادي

اجتماعي

امني
ثقافي
فني

تكنلوجي

رياضي

ديني

إعلمي

بيئي

ك
٪
ك
٪
ك
٪

00

06

00

06

00

06

00

00

00

00

00

00
06
600
00
00

.3366

00
06
65.66
06
.8561

.145

00
06
50
06
10

60
06
60
00
00

00
06
600
00
00

00
06
600
00
00

00
06
600
00
00

00
06
600
00
00

00
01
600
00
00

الموقع في النشرة
بداية النشرة
وسط النشرة
نهاية النشرة

09
50
06
.665

66
55.65
01
.2866

المصدر :من اعداد شخصي
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جدول رقم( )13يبين توزيع طبيعة الموضوع على المدة الزمنية المخصصة للقضايا
انساني

سياسي

اقتصادي

اجتماعي

ثقافي فني

امني

اك ثر من  5د

تكنلوجي

من 1د إلى 5د

رياضي

من 6د إلى1

ديني

اقل من 6د

ك
٪
ك
٪
ك
٪
ك

إعلمي

المدة

بيئي

طبيعة الموضوع

06
16
06
16
01
60
00
00

01
,3366
06
’3366
05
,3366
00
00

06
,2866
01
,5715
06
,1465
00
00

06
,5715
06
,5715
06
,5715
01
,2866

06
10
01
60
00
00
01
60

06
60
00
00
06
60
00
00

06
600
00
00
00
00
00
00

01
60
06
16
06
16
00
00

01
60
06
16
06
16
00
00

00
00
06
00
00
00
00
00

06
60
00
00
00
00
06
60

المصدر :من اعداد شخصي

شخصيات
رسمية

هيائت
رسمية

شخصيات
غير رسمية

وسط

ك

85
12

16,66
19

85
13

11
16

11
12

11,76
18

نهاية

ك

51
18

75
11

75
11

111
11

111
11

71,52
13

85

2,33

11

11

11

17,62

مشاهير

بداية

ك

18

18

11

11

11

18

مواطنون

هيائت غير
رسمية

جدول رقم( )14يبين توزيع الشخصيات الفاعلة على موقع القضايا في النشرة
الشخصيات الفاعلة
الموقع في النشرة

المصدر :من اعداد شخصي
جدول رقم( )15يبين عالقة المجال الجغرافي بوجود ضيوف في القضايا
عربي
المجال الجغرافي
وجود ضيف
التكرار
نعم
12
٪6,55
النسبة المئوية
التكرار
ال
32
٪68,89
النسبة المئوية

دولي
11

٪11
19
٪31,12

المصدر :من اعداد شخصي
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