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:ملخص
هتدف هذه الدراسة العلمية إىل معرفة الصورة اليت تتجلى هبا قناة اجلزيرة اإلخبارية عرب موقع الفايسبوك وذلك من
 وإبراز مدى اهتمام هؤالء العاملني إبعادة نشر براجمهم،خالل حتليل عينة من صفحات وحساابت اإلعالميني العاملني هبا
 ميكننا التوصل إىل معرفة الصورة اليت رمسها هؤالء، فمن خالل حتليل ثالثني صفحة وحساب،أو أي مادة هلا عالقة ابلقناة
 وخصوصا وأن قناة اجلزيرة تعترب من القنوات الرائدة يف جمال تقدمي األخبار يف املنطقة،عن القناة عرب موقع الفايس بوك
 كما هتدف الدراسة، ولكن مؤخرا شهدت القناة تراجعا ملحوظا من حيث املشاهدة بسبب تغطيتها للثورات العربية،العربية
 ألن أغلبية حساابت،إىل معرفة مدى تفاعل ا جلمهور مع ما يتم نشره من مواد إعالمية عرب هذه احلساابت حول القناة
 وهذا قد يكون لذلك التفاعل مع املنشورات انعكاس إجيايب على صورة،وصفحات اإلعالميني هلا عدد معترب من املتابعني
. وهذا ما ستكشف عنه الدراسة من خالل استخدام منهج حتليل احملتوى،القناة يف مواقع التواصل االجتماعي
. اإلعالميون، الفيس بوك، مواقع التواصل االجتماعي، قناة اجلزيرة اإلخبارية، الصورة الذهنية:الكلمات املفتاحية

Abstract:
This scientific study aims to find out the image of the Al-Jazeera news channel
via the Facebook site by analysing a sample of facebook pages and the accounts of the
media professionals who work there, and highlighting the interest of these workers to
republish their programs or any material related to the channel. By analyzing about thirty
pages and accounts, we can know the image drawn by these people on the channel via
the Facebook site, especially since Al Jazeera is one of the main news channels in the
Arab region. Recently, however, the channel has experienced a noticeable decline in
viewing due to its coverage of the Arab revolutions, accordingly, the study aims to find
out the extent of the audience's interaction with what is published from the media
material via these accounts about the channel, and since the majority of accounts and
media pages have a significant number of followers, this interaction with the
publications can have a positive impact on the channel's image in social media, and this
is what the study will reveal through the use of the content analysis method.
Keywords: mental image, Al-Jazeera news channel, social media, Facebook,
media professionals.
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مق ـدم ـ ـ ـ ـة.
شهد البث الفضائي العريب يف السنوات األخرية ما بني ( )2020-2008زايدة ملحوظة يف عدد القنوات
الفضائية يف خمتلف اجملاالت ،وتعد القنوات اإلخبارية من بني القنوات اليت عرفت تطورا كبريا على مستوى
الشكل واملضمون ،إذ عرفت العديد من الدول العربية ظهور عددا معتربا من الفضائيات اإلخبارية ،وهذا
ما كان له انعكاسا إجيابيا يف نقل األحداث واألخبار اليومية اليت حتدث يف العامل ،فلم يعد املشاهد العريب
حباجة إىل متابعة القنوات األجنبية حبجم كبري كما كان يف السابق ،فاخلدمة اإلخبارية متوفرة داخل الوطن
العريب وبرؤية عربية خالصة عكس ما كان عليه يف السابق ،إذ يضطر املشاهد العريب ملتابعة األخبار وتطورات
األحداث عرب قنوات أجنبية تعمل وفق أجندة أجنبية ،ووفق ما يراه حراس البوابة داخل هذه املؤسسات
اإلعالمية ،ولكن ما شهدته العديد من البلدان العربية من حراك سياسي واجتماعي وثقايف أدى إىل انفتاح
قطاع السمعي البصري يف دول عربية عدة ،ومعه ظهرت قنوات الفضائية عربية جديدة يف جماالت متعددة،
واليت أعطت صورة عما حيدث داخل الوطن العريب والعامل.
من بني القنوات التلفزيونية اإلخبارية واليت عرفت تطورا ملحوظا من حيث الشكل واملضمون ،جند
شبكة قنوات اجلزيرة اإلخبارية بقطر ،إذ عرفت هذه األخرية جناحا كبريا ،إذ قدمت خدمات إخبارية متعددة
للمشاهد العريب يف جماالت خمتلفة ،منها قنوات متخصصة يف الرايضة ،وأخرى يف األطفال ،والواثئقيات،
واألخبار ،واألفالم... ،وغريها من اجملاالت اليت مت تغطيتها عن طريق شبكة قنوات اجلزيرة ،وتعد قناة اجلزيرة
اإلخبارية الناطقة ابللغة العربية واحدة من بني هذه القنوات واليت عرفت مسارا تصاعداي من حيث استقطاب
اجلمهور العريب حنو خمتلف براجمها ،كما أهنا شهدت تطورا ملحوظا يف استخدام تكنولوجيات االتصال
احلديثة ،وهذا ما يتجلى يف انتقال طاقمها إىل أستوديوهات جديدة تنافس هبا كربى القنوات األجنبية
اإلخبارية ،كما استقطبت القناة أحسن اإلعالميني واملخرجني واملصورين والفنيني يف املنطقة العربية ألجل
تغطية ومتابعة األحداث اليومية ،وقد شهدت القناة رواجا كبريا يف كل مناطق العامل ،من خالل وجود
مراسلني يسعون لنقل جمرايت األحداث على مدار الساعة ،والبث املستمر عرب أقمار اصطناعية عدة .مل
تتوقف قناة اجلزيرة اإلخبارية منذ أتسيسها سنة ( )1996عن البحث عن األفضل للمشاهد العريب ،إذ
قدمت له عددا معتربا من الربامج التلفزيونية واليت حتقق له إشباعاته وحاجياته اإلخبارية ،ولكن مع انطالق
شرارة الثورات العربية شهدت القناة تراجعا ملحوظا من حيث املشاهدة والتفاعل مع براجمها ،وهذا ما أدى
إىل تغيري سياسية تقدمي براجمها ،وهذا التغيري احلاصل على مستوى القناة كان له انعكاسا إجيابيا من حيث
زايدة عدد املشاهدين لرباجمها يف األشهر األخرية.
وتسعى قناة اجلزيرة اإلخبارية مبختلف الطرق إىل إعادة حتسني صورهتا لدى املشاهد العريب،
مستخدمة خمتلف الطرق والوسائل اليت ميكن هلا حتقيق األهداف اليت يسعى القائمني عليها للوصول إليها،
وتعد مواقع التواصل االجتماعي من بني الوسائل اليت اهتمت هبا القناة ،سواء من حيث متابعة ما حيدث
- 152 -

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد الفاتح حمدي  ،مراد شتوان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عرب خمتلف منصاهتا ،وذلك بتخصيص جمموعة كبرية من اإلعالميني ملتابعة تطورات األحداث عربها ،وأيضا
تقدمي برامج تفاعلية تركز على املواد اإلعالمية اليت يشاركها املواطن الصحفي داخل املنطقة العربية ،وقد
شهدت هذه الربامج إقباال كبريا من طرف اجلمهور العريب ،ابإلضافة إىل ذلك أصبح للقناة صفحات
خاصة هبا عرب خمتلف مواقع التواصل االجتماعي إلعادة بث كل براجمها اليت تقدمها على مدار الساعة،
وهذا التواجد عرب خمتلف منصات التواصل االجتماعي جلب للقناة مجهورا كبريا من خمتلف الدول العربية
والعاملية ،ومن خالل هذه الدراسة العلمية سنسعى إىل معرفة مدى مشاركة اإلعالميني العاملني ابلقناة يف
رسم صورة إجيابية عن القناة عرب صفحاهتم وحساابهتم اخلاصة ،ألن أغلبية اإلعالميني العاملني ابلقناة هلم
مجهور كبري عرب هذه املنصات ،وسيكون ذلك من خالل حتديد فرتة زمنية حمددة ،وحتميل مجيع املنشورات
اليت تنشر يف هذه الفرتة الزمنية وحتليلها ابستخدام منهج حتليل احملتوى الكمي.
أوالا :مشكلة الدراسة.

تعترب قناة اجلزيرة اإلخبارية الناطقة ابللغة العربية (قناة اجلزيرة اإلخبارية الناطقة ابلعربية )2021 ،من بني القنوات
التلفزيونية اليت تستخدم وهتتم مبا يقدم عرب مواقع التواصل االجتماعي (الصفحة الرمسية لقناة اجلزيرة اإلخبارية عرب الفايس
بوك ، )2021 ،كما أهنا تسعى إىل تقدمي خدماهتا اإلخبارية بشكل مستمر عربها ،وهلذا تسعى من خالل
خمتلف هذه التطبيقات اجلديدة إىل حتسني صورهتا لدى مجهورها ،وألجل معرفة مدى حرص القناة على
مكانتها عرب موقع الفايسبوك  ،قمنا بتصفح أغلبية صفحات وحساابت اإلعالميني العاملني داخل القناة
ألجل معرفة مدى مسامهة هؤالء يف إعادة نشر حمتوايت القناة عرب حساابهتم وصفحاهتم اخلاصة.
ألن إعادة نشر حمتوايت القناة عرب موقع الفايسبوك أو غريه من املواقع األخرى لديه دورا كبريا يف
تعريف اجلمهور العريب مبختلف برامج القناة ،وأيضا خلق نوع من التفاعل املستمر مع مجهور القناة ،إىل
جانب معرفة انتقادات اجلمهور لرباجمها ،وأيضا معرفة مواقفهم واجتاهاهتم من املضامني اليت تقدم هلم بشكل
مستمر .وحب كم أن أغلبية اإلعالميني العاملني ابلقناة لديهم حساابت وصفحات خاصة ،أردان من خالل
هذه الدراسة معرفة درجة مسامهتهم يف تشكيل صورة إجيابية عن القناة عرب موقع الفايسبوك ،وهذا ما يؤدي
بنا إىل طرح التساؤل الرئيسي اآليت:
كيف تتجلى صورة قناة اجلزيرة اإلخبارية عرب حساابت وصفحات اإلعالميني العاملني هبا؟وتفرعت عن السؤال الرئيسي األسئلة اآلتية:
 -1ما هي درجة اهتمام اإلعالميني مبحتوايت قناة اجلزيرة اإلخبارية عرب صفحاهتم وحساابهتم
الفايسبوكية؟
 -2ما طبيعة املضامني اليت ينشرها اإلعالميون عرب صفحاهتم وحساابهتم الفايسبوكية وهلا عالقة بقناة
اجلزيرة اإلخبارية؟
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 - 3هل ما مت نشره من منشورات عن قناة اجلزيرة اإلخبارية عرب صفحات وحساابت اإلعالميني كافية
للتعريف ابلقناة عرب منصات التواصل االجتماعي (الفايسبوك )؟
 -4هل ما ينشر من مضامني إعالمية عرب حساابت وصفحات اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة له عالقة
مبا يقدم عرب الشاشة التلفزيونية؟
اثنيا :أسباب الدراسة.
 االنتشار الكبري ملواقع التواصل االجتماعي وزايدة أمهيتها داخل املؤسسات اإلعالمية ،إذ أصبحتختصص هلا أطقم كبرية من اإلعالميني ملتابعة ما ينشر عربها بشكل يومي.
 أغلب املؤسسات اإلعالمية أصبحت هلا هوية رقمية تعريفية عرب هذه املنصات ،وهذا ما جعل اجلمهوريقبل على مثل هذه الصفحات ملتابعة ما ينقل من برامج تلفزيونية.

 حتمية التواجد عرب منصات التواصل االجتماعي ،نظرا لتوجه العديد من فئات اجملتمع العريب حنو متابعةما ينقل عرب اإلعالم التقليدي من خالل هذه املنصات اجلديدة.

 املكانة اليت اكتسبتها قناة اجلزيرة اإلخبارية يف املنطقة العربية وخارجها ،مما جعل القائمني عليها يسعونإىل خلق صفحات للقناة عرب خمتلف مواقع التواصل االجتماعي ألجل تقريب املعلومة من اجلمهور العريب.
 الشهرة والنجومية اليت اكتسبها العديد من املذيعني داخل القناة جعلت من اجلمهور العريب يقبل حبجمكبري على صفحاهتم وحساابهتم عرب مواقع التواصل االجتماعي.

 سعي القائمني على قناة اجلزيرة إىل نشر صورة إجيابية عن القناة وسياستها اإلعالمية عرب منصات التواصلاالجتماعي ،وذلك من خالل الوصول إىل أكرب عدد من اجلماهري العربية.
اثلثا :أمهية الدراسة:
تنبع أمهية هذه الدراسة من كوهنا تعاجل موضوعا مهما ابلنسبة ملختلف املنظمات واملؤسسات على
اختالف ختصصها وجمال نشاطها ،وهو موضوع الصورة الذهنية الذي تويل له كل املؤسسات على غرار
املؤسسات اإلعالمية أمهية كبرية من أجل االستمرار وتطوير وتعزيز مكانتها لدى مجاهريها وعمالئها يف بيئة
نشاطها اخلارجية اليت تتميز حبدة وشراسة املنافسة.
كما تربز أمهية هذه الدراسة يف كوهنا تسلط الضوء على قناة اجلزيرة اإلخبارية ذات الشعبية الكبرية
واالنتشار الواسع يف الوطن العريب ،ألهنا أحدثت ثورة كبرية على مستوى األداء اإلعالمي منذ نشأهتا عام
 ،1996سواء من حيث الكيفية اليت تعاجل هبا خمتلف القضااي واألحداث أو من حيث طبيعة املواضيع
واملضامني اليت تتطرق هلا واليت هتم ابلدرجة األوىل الرأي العام العريب واإلسالمي .كذلك تتجلى أمهية هذه
الدراسة يف كوهنا تتناول الصورة الذهنية هلذه القناة بطريقة غري مباشرة ،وذلك من خالل تقدمي قراءة حتليلية
لصفحات خاصة إبعالميني ابرزين يعملون هبا عرب موقع التواصل االجتماعي الفيس بوك ،هبدف الكشف
على درجة اهتمام هؤالء اإلعالميني ابملادة اإلعالمية اخلاصة ابلقناة وإعادة نشرها على صفحاهتم وحساابهتم
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التعرف أيضا على طبيعة املضامني اليت ينشروهنا عرب صفحاهتم يف موقع التواصل االجتماعي
اخلاصة ،وحماولة ّ
للتعرف والكشف على مدى أمهية املنشورات اخلاصة
فيس بوك واليت هلا عالقة ابلقناة .ابإلضافة إىل سعينا ّ
بقناة اجلزيرة اإلخبارية على صفحات إعالميها عرب موقع الفيس بوك ،ودرجة مسامهتها يف إبراز وترويج
وتعزيز وحتسني صورة القناة يف أوساط اجملتمعات العربية ابعتبار هؤالء اإلعالميني ينتمون إىل دول وجنسيات
عربية متنوعة وهم مبثابة قادة رأي يف اجملتمع لديهم القدرة على التأثري وصناعة الرأي العام وتوجيهه ،والدليل
على ذلك األعداد الكبرية من املتابعني واملعجبني بصفحات هؤالء اإلعالميني على موقع الفيس بوك.
رابعا :أهداف الدراسة:
نسعى من وراء إجراء هذه الدراسة لتحقيق مجلة من األهداف هي كاآليت:
-1معرفة طبيعة احملتوايت اليت تنشر عرب صفحات وحساابت اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية
الناطقة ابلعربية.
 -2حماولة الوقوف على طبيعة احملتوايت املنشورة عرب حساابت وصفحات اإلعالميني وعالقتها مبا

يبث عرب شاشة قناة اجلزيرة اإلخبارية من برامج إخبارية متعددة.

 -3معرفة درجة تفاعل اجلمهور عرب موقع الفايسبوك مع املنشورات اليت عالقة بقناة اجلزيرة اإلخبارية
ويتم عرضها عرب صفحات وحساابت اإلعالميني العاملني هبا ،من خالل التعليقات واملشاركات واإلعجاابت
ابملنشورات.
 -4معرفة درجة حرص اإلعالميني العاملني ابلقناة على رسم صورة إجيابية عن املؤسسة اإلعالمية
اليت يعملون هبا ،من خالل طبيعة احملتوى اإلعالمي املنشور عرب حساابهتم وصفحاهتم.
خامسا :مفاهيم الدراسة:

يتضمن موضوع هذه الدراسة الذي يتمحور حول الصورة الذهنية لقناة اجلزيرة عرب مواقع التواصل

االجتماعي جمموعة من املفاهيم ،سنتطرق هلا فيما يلي:
 -1- 5قناة اجلزيرة اإلخبارية:
تعرف قناة اجلزيرة اإلخبارية على أ ّهنا" :قناة إخبارية عربية قررت احلكومة القطرية إنشائها
اصطالحاّ :

األول من شهر نوفمرب عام ،1996
سنة  1995وأطلقت عليها اسم (اجلزيرة) ،وبدأت القناة بثها يف ّ
وعرفت هذه القناة تقدما وتوسعا كبريا مند انطالقها ،حيث أطلقت شبكة اجلزيرة عددا من القنوات ،منها
قناة اجلزيرة اإلخبارية حيث تغطي كافة األخبار ،وقناة اجلزيرة مباشر لتغطية ونقل املؤمترات ،وقناة اجلزيرة

الواثئقية ،وقنوات الرايضة"( .مصطفى)2012 ،.
أسستها دولة قطر عام  ،1996تقرتب من منافسة قنايت
تعرف أيضا أب ّهنا" :قناة إخبارية عربيةّ ،
كما ّ

 CNNاألمريكية و BBCالربيطانية ،وتقدم خدمة إعالمية عربية االنتماء ،عاملية التوجه ،شعارها الرأي
والرأي اآلخر ،وهي منرب تعددي ينشر احلقيقة ،ويلتزم املبادئ املهنية يف إطار مؤسسي وتسعى لنشر الوعي
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العام ابلقضااي اليت هتم اجلمهور ،وتطمح أن تكون جسرا بني الشعوب والثقافات يعزز احلق يف املعرفة ،وقيم
التسامح والدميقراطية واحرتام احلرايت وحقوق اإلنسان"( .إمساعيل)2014 ،
إجرائيا :املقصود بقناة اجلزيرة اإلخبارية يف هذه الدراسة هو تلك القناة اإلعالمية اإلخبارية اململوكة
من طرف احلكومة القطرية ،تنشط يف جمال السمعي البصري ولديها موقع الكرتوين وصفحات رمسية على
مواقع التواصل االجتماعي ،مقرها االجتماعي ابلعاصمة القطرية الدوحة ،موجهة إىل الشعوب العربية
ابلدرجة األوىل ،يشتغل هبا عددا كبريا من اإلعالميني والتقنيني والعمال واإلداريني من خمتلف الدول العربية،
متتل ك شبكة واسعة من املراسلني يف شىت بقاع العامل مما يضمن هلا التواجد دائما يف قلب األحداث والوقائع،
هتتم بتغطية القضااي السياسية والصراعات واحلروب سواء كانت صراعات داخلية أو دولية ،متتلك من
اإلمكاانت البشرية والتقنية ما جيعلها تتناول خمتلف القضااي واألحداث جبودة عالية ومبنتهى االحرتافية،
أحدثت ثورة يف جمال اإلعالم على مستوى الشكل واملضمون ابلوطن العريب ،مما جعلها حتتل الرايدة بني
خمتلف القنوات األخرى من حيث نسب املشاهدة ويكون هلا أتثري كبري على تشكيل وتوجيه الرأي العام
العريب حنو العديد من القضااي خاصة السياسية واالقتصادية منها ،وهلا تواجد عرب خمتلف مواقع التواصل
االجتماعي ،مما ساهم يف انتشارها بني خمتلف فئات اجملتمع العريب.
 -2-5مواقع التواصل االجتماعي:
تعرف على أ ّهنا" :مصطلح يطلق على جمموعة من املواقع على شبكة اإلنرتنت ،ظهرت
اصطالحاّ :

مع اجليل الثاين للويب أو ما يعرف ابسم ويب  ،2.0تتيح التواصل بني األفراد يف بيئة جمتمع افرتاضي
جيمعهم حسب جمموعات اهتمام أو شبكات انتماء (بلد ،جامعة ،مدرسة ،شركة... ،اخل) ،كل هذا يتم
عن طريق خدمات التواصل املباشر مثل إرسال الرسائل أو االطالع على امللفات الشخصية لآلخرين ومعرفة
أخبارهم ومعلوماهتم اليت يتيحوهنا للعرض( .يوسف)2016 ،
يعرفها حممد املنصور على أهنا ":شبكات اجتماعية تتيح ملستخدميها التواصل يف أي وقت
كما ّ
يشاؤون ويف أي مكان من العامل ،وقد ظهرت على شبكة االنرتنت منذ سنوات قليلة ،وغريت يف مفهوم
التقارب بني األفراد والشعوب واكتسبت امسها االجتماعي كوهنا تعزز العالقات بني بين البشر ،وتعددت
يف اآلونة األ خرية وظيفتها االجتماعية لتصبح وسيلة تعبريية واجتماعية ،وأبرز شبكات التواصل االجتماعي؛
فيسبوك ،تويرت ،يوتيوب ،جوجل بلص ولينكدان( .حممد)2012 ،.
إجرائيا :يقصد مبواقع التواصل االجتماعي يف هذه الدراسة أهنا وسائل إعالمية جديدة سامهت يف
إاتحة الفرصة لألفراد واجلماعات واملنظمات واملؤسسات داخل اجملتمع ،من أجل إنشاء حساابت خاصة
وتكوين جمتمع افرتاضي من أجل التواصل والتعبري عن األفكار واآلراء واملواقف ومشاركتها والرتويج هلا مع
اآلخرين يف بيئة افرتاضية ال تعرتف ابحلدود الزمنية واملكانية ،ويكون ذلك يف شكل نصوص مكتوبة أو
صور أو فيديوهات ،بغية إحداث األثر على معارف وإدراكات وسلوكيات اجلمهور املستهدف من وراء
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هذه النشاطات االتصالية ،وقد تزايد عدد املستخدمني ملواقع التواصل االجتماعي يف السنوات األخرية
بشكل كبري(أنظر الشكل رقم (( ))1مدونة إلكرتونية  ،)2021 ،وسيكون تركيزان يف هذه الدراسة على موقع
الفايسبوك والذي يعد من بني أشهر املواقع اليت اعتمدت عليه القنوات التلفزيونية اإلخبارية.

 -3-5اإلعالمي:
يعرف أبنّه" :كل من يتفرغ للبحث عن األخبار ومجعها وانتقائها ومعاجلتها و /أو تقدمي
اصطالحاّ :

خرب لدى أو حلساب نشرية دورية أو وكالة أنباء أو خدمة اتصال مسعي بصري أو وسيلة إعالم عرب األنرتنت،
ويتخذ من هذا النشاط مهنته املنتظمة أو مصدرا رئيسيا

لدخله"(.مليكة)2018 ،

إجرائيا :يقصد ابإلعالمي يف هذه الدراسة كل اإلعالميني احملرتفني العاملني داخل خمتلف األقسام

بقناة اجلزيرة اإلخبارية الناطقة ابلعربية رجاال ونساء ،والذين يربطهم ابلقناة عقد عمل وبطاقة مهنية تثبت
انتماؤهم إىل القناة ،وستشمل دراستنا خمتلف احملررين أو املذيعني الذين لديهم حساابت أو صفحات عرب
موقع الفايسبوك  ،ألجل حتليلها والوقوف على مدى مسامهتهم يف نشر حمتوايت القناة عرب حساابهتم
اخلاصة.
 -4- 5الفايسبوك :
يعرف على أنّه" :شبكة اجتماعية ميكن الدخول إليها جماان ،تديره شركة فيس بوك ذات
اصطالحاّ :

املسؤولية احملدودة كملكية خاصة هلا ،فاملستخدمون إبمكاهنم االنضمام إىل الشبكات اليت تنظمها املدينة
أو جهة العمل أو املدرسة أو اإلقليم ،وذلك من أجل االتصال ابآلخرين والتفاعل معهم ،وكذلك ميكن
للمستخدمني إضافة أصدقاء إىل قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم وأيضا حتديث ملفاهتم الشخصية
وتعريف األصدقاء أبنفسهم ،ويشري اسم املوقع إىل دليل الصور الذي تقدمه الكليات واملدارس التمهيدية
يف الوالايت املتحدة األمريكية إىل أعضاء هيئة التدريس والطلبة اجلدد والذي يتضمن وصفا ألعضاء احلرم
للتعرف
اجلامعي كوسيلة ّ

إليهم"( .خضري)2014 ،
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 -5-5الصورة:
اصطالحا" :مثة خلط كبري يف استعمال هذا املفهوم يف األدبيات اإلعالمية واالجتماعية العربية ،فنجد

يف اللغة العربية اصطالحات مثل (الصورة الذهنية) و(الصورة النمطية) و(الصورة املنطبعة) و(الصورة املقولبة)
و(األمناط املقولبة) ،وكل هذه االصطالحات هي مرادفات عربية مقدمة الصطالحي image
و stereotypeويعين األول الصورة الذهنية على وجه التحديد فيما ينطلق الثاين كما وصفه "ولرت
ليبمان" من عامل الطباعة ليعين الصورة النمطية يف معرض إشارته إىل أن اإلنسان ال يستطيع أن حييط ابلعامل
كله عرب مواهبه ،لذا يلجأ إىل تكوين صور يف خياله عن العامل الذي ال يستطيع أن يدركه عرب التجربة
املباشرة من خالل حواسه وتكون هذه الصورة مقبولة لديه"( .زيدان))2010( ،.

ويعرف "ولرت ليبمان" الصورة الذهنية أب ّهنا ":الصورة الذهنية املشرتكة اليت حتملها جمموعة من األفراد
ّ

واليت تتكون غالبا من رأي مبسط أو انقص أو مشوه ،وقد تتمثل مبوقف عاطفي جتاه شخص أو قضية أو
حدث"( .زيدان ،مفهوم الصورة الذهنية يف العالقات العامة)2010. ،
يعرفها "ريتشارد وينر" يف معجم "ويبسرت" لالتصال ووسائله أب ّهنا" :جمموعة من االنطباعات
كما ّ
واملشاعر أو االعتقادات تتعلق بشركة .صورة املؤسسة  corporate imageأو وجود آخر كما يراها
مجهورها ،مث يقدم جمموعة التعريفات اليت تتناول استعماالت تقنية أخرى للكلمة يف جمال التصوير ويستدرك
يف جمال العالقات العامة حماكاة أو متثيل شخصي أو شيء أو مفهوم الشخص ،املنتج أو املؤسسة الذي
حيمله اجلمهور العام أو مجهور خاص"( .زيدان ،مفهوم الصورة الذهنية يف العالقات العامة)2010 ،

إجرائيا :املقصود ابلصورة الذهنية يف هذه الدراسة هو كل اآلراء واألفكار واملواقف واالجتاهات
واملعتقدات واالنطباعات اليت تتشكل وتتكون يف أذهان اجلمهور الداخلي واخلارجي لقناة اجلزيرة اإلخبارية،
بناء على ما يتم عرضه ونشره والرتويج له من مضامني ورسائل إعالمية متعلقة ابلقناة عن طريق الصفحات
واحلساابت اخلاصة ابإلعالميني العاملني هبا عرب موقع التواصل االجتماعي فيس بوك.
سادسا :الدراسات السابقة.
الدراسة األوىل :هي دراسة الباحث "عبد الرسول إمساعيل سليمان" وهي رسالة دكتوراه أجريت
بقسم اإلعالم واالتصال جبامعة اجلزيرة جبمهورية السودان ،عام  2018بعنوان" :العوامل املؤثرة على
موضوعية التغطية اإلخبارية للوسيلة اإلعالمية -دراسة تطبيقية على قناة اجلزيرة اإلخبارية العربية".

وهتدف هذه الدراسة الستقصاء العوامل املؤثرة على موضوعية التغطية اإلخبارية للوسيلة اإلعالمية يف البيئة
الثقافية العربية أببعادها السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،ابلتطبيق على قناة "اجلزيرة اإلخبارية" اليت
استمدت معايريها املهنية من مؤسسة الـ  BBCأكرب املرجعيات اإلعالمية يف الغرب ،وقد قامت هذه

الدراسة على اإلشكالية الرئيسية التالية :ما هي العوامل املؤثرة على موضوعية التغطية اإلخبارية؟
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وقد اعتمد صاحب الدراسة على املنهج الوصفي القائم على املسح امليداين جلمع املعلومات بواسطة
املالحظة واملقابلة واالستبانة ،أما جمتمع البحث اخلاص هبذه الدراسة فتمثل يف اإلعالميني بقناة اجلزيرة
اإلخبارية وغريهم ممن لديهم عالقة ابلتغطية اإلخبارية يف القناة ،أما عينة الدراسة فهي العينة القصدية ممثلة
يف  153مفردة من ذوي الكفاءة املهنية املمارسني يف جمال االختصاص .وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة
من النتائج منها:

 درجة أتثري ا لعوامل على املوضوعية ختتلف ابختالف البيئة السياسية واالقتصادية والثقافية للوسيلةاإلعالمية.
 القيم اجملتمعية املرتبطة ابملوضوعية هلا قوة كبرية ومؤثرة يف البيئة العربية اإلسالمية. املرجعية اإلعالمية للجزيرة واملستمدة من قناة  BBCهي اليت تقف خلف الشهرة اليت اكتسبتها قناةاجلزيرة وميزهتا عن غريها من وسائل اإلعالم

ابملنطقة( .سليمان)2018 ،.

الدراسة الثانية :هي دراسة الباحثة "أمال جعفري" وهي رسالة ماجستري أجريت بكلية العلوم
اإلنسانية واالجتماعية ،قسم العلوم اإلنسانية جبامعة العريب بن مهيدي -أم البواقي ابجلزائر ،عام 2014
بعنوان" :صورة قناة اجلزيرة بعد الثورات العربية لدى النخبة اجلزائرية -دراسة ميدانية على عينة من
األساتذة اجلامعيني" .وهتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن أتثريات الثورات العربية على صورة قناة اجلزيرة

لدى النخبة اجلزائرية من خالل دراسة عينة من األساتذة اجلامعيني ،وقد قامت هذه الدراسة على اإلشكالية

الرئيسية التالية :ما هو أتثري الثورات العربية على صورة قناة اجلزيرة لدى األستاذ اجلامعي اجلزائري؟
وقد اعتمدت الباحثة يف هذه الدراسة على املنهج الوصفي املناسب لدراسات اجلمهور ،واعتمدت
على تقنييت املالحظة واالستبيان كأدوات جلمع املعلومات الالزمة لدراسة هذا املوضوع ،أما جمتمع البحث
اخلاص هبذه الدراسة فتمثل يف النخبة اجلزائرية ممثلة يف األساتذة اجلامعيني ،وقد جلأت الباحثة ألسلوب
املعاينة من اجل حصر مفردات هذا اجملتمع الكبري الذي يصعب الوصول جلميع مفرداته ،وذلك ابالعتماد
على العينة الطبقية .وتوصلت الباحثة جملموعة من النتائج منها:
 مل يعد يتابع أغلب املبحوثني قناة اجلزيرة بعد الثورات العربية ألهنا فقدت مصداقيتها يف نظرهم ،وقررواالتوقف هنائيا عن متابعتها يف املستقبل.
 هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متغري اجلنس والتخصص العلمي وبني تقييم مفردات العينة لتغطيةقناة اجلزيرة للثورات

العربية( .آمال)2014 ،.

الدراسة الثالثة :هي دراسة الباحثان "حممد فالح القضاة" و "سحر حممد مخيس" ،وهي بعنوان:
"الصورة الذهنية لقناة اجلزيرة واجلزيرة الدولية لدى الشباب اجلامعي -دراسة ميدانية على طلبة جامعيت
قطر والريموك" .وهتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن العالقة املوجودة بني اخلصائص الدميوغرافية املختلفة
لعينة الدراسة (مثل النوع ،العمر ،اجلنسية ،مكان السكن )...،والصورة الذهنية املوجودة لديهم عن كل من
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قناة اجلزيرة الفضائية وقناة اجلزيرة الدولية اليت تبث ابللغة االجنليزية ،وقد قامت هذه الدراسة على التساؤالت
التالية:
 ما حجم امللكية والتعرض لوسائل االتصال املختلفة كالتلفزيون والصحن الالقط والفيديو واالنرتنت؟ ما مدى التعرض للفضائيات العربية واألجنبية عموما ويف جمال األخبار خصوصا ،ودرجة التفضيلواملصداقية لكل منهما مقارنة ابجلزيرة؟

 ما درجة تصديق أخبار اجلزيرة ومدى االعتماد عليها يف وقت األزمات وأتثريها على تشكيل الرأي العامحنو القضااي العربية واألجنبية؟
وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي املالئم إلجراء الدراسات امليدانية ،واعتمدا على أداة االستبيان
من أجل مجع املعلومات الالزمة لدراسة هذا املوضوع ،أما جمتمع هذه الدراسة فقد متثل يف كل من طلبة
جامعة قطر وجامعة الريموك األردنية ،وقد جلأ الباحثان إىل أسلوب العينات من أجل حصر العدد الكبري
للمجتمع املبحوث عن طريق استخدام العينة الطبقية .وقد توصلت هذه الدراسة إىل جمموعة من النتائج
منها:
 حتتل قناة اجلزيرة املرتبة األوىل بني القنوات الفضائية األخرى اليت تفضلها أغلب مفردات عينة الدراسة يفاحلصول على األخبار العاملية.
 يرى أغلب مفردات عينة الدراسة أن قناة اجلزيرة كانت من العوامل الرئيسية يف الشهرة اليت عرفتها دولةقطر على الساحة

العاملية( .سحر.)2010 ،.

بعد االطالع على عدد معترب من الدراسات العلمية اليت أجنزت حول قناة اجلزيرة اإلخبارية سواء تعلق األمر
بدراسة حتليل احملتوى أو دراسة اجلمهور ،مل جند دراسة علمية ركزت على حمتوايت صفحات الفايسبوك
للعاملني هبا ،فما وجد من دراسات علمية ركزت على حتليل حمتوايت بعض الربامج اليت بثتها قناة اجلزيرة
اإلخبارية سابقا مثل برانمج االجتاه املعاكس ،أو دراسة اجتاهات اجلمهور حنو الربامج اليت تقدمها(.أنظر
بعض الدراسات هلا عالقة بتحليل احملتوى ودراسة اجلمهور عرب الرابط)( .حممد)2012 ،
سابعا :منهج الدراسة:

يعرف أبنّه" :منهج للبحث العلمي ،يستخدم يف
استخدمنا يف دراستنا منهج حتليل احملتوى الذي ّ
جماالت حبثية متنوعة ،وعلى األخص يف علوم اإلعالم واالتصال لوصف احملتوى الظاهر واملضمون الصريح
للمادة اإلعالمية املراد حتليلها ،من حيث الشكل واملضمون تلبية لالحتياجات املصاغة يف تساؤالت البحث
وفروضه األساسية طبقا للتصنيفات اليت حيددها الباحث ،وذلك هبدف استخدام هذه البياانت بعد ذلك،
إما يف وصف هذه املواد اإلعالمية أو الكتشاف اخللفية الفكرية والثقافية والسياسية اليت تنبع منها الرسالة
التعرف على مقاصد القائمني ابالتصال ،من خالل الكلمات واجلمل ،والرموز والصور ،وكافة
اإلعالمية .أو ّ
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األساليب التعبريية شكال ومضموان ،وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة منتظمة ،ووفق أسس منهجية
ومعايري موضوعية ،وأن يستند الباحث إىل األسلوب الكمي بصفة أساسية"( .إبراهيم)2009 ،
وسنقوم ابستخدام هذا املنهج يف دراستنا من خالل تقدمي قراءة حتليلية حملتوايت صفحات وحساابت
اإلعالميني بقناة اجلزيرة اإلخبارية الناطقة ابلعربية .من أجل الكشف عن درجة اهتمامهم بنشر مضامني
خاصة بقناة اجلزيرة اإلخبارية اليت يزاولون نشاطهم املهين هبا ،وأيضا من أجل الكشف على طبيعة املضامني
اخلاصة ابلقناة واليت يقوم اإلعالميني إبعادة نشرها عرب صفحاهتم اخلاصة مبواقع التواصل االجتماعي ،كذلك
سنتمكن من خالل تطبيق خطوات هذا املنهج من التعرف على حجم املنشورات اخلاصة ابلقناة على
الصفحات اخلاصة ابإلعالميني ومدى مسامهتها يف التعريف والرتويج لصورة قناة اجلزيرة اإلخبارية عرب
مواقع التواصل االجتماعي .وقد اعتمدان يف التحليل الكمي على عدة فئات سواء تعلق األمر بفئات الشكل
أو فئات املضمون من بينها نذكر :التفاعل مع املنشورات ،اللغة املستخدمة ،عدد املواضيع املنشورة ،طبيعة
املواضيع املنشورة ،املواقف واالجتاهات ،األهداف ،اجلمهور املستهدف ،الفاعلون واملصادر ،وغريها من
الفئات اليت هلا أمهية يف الدراسة.
وقد اعتمدان يف عملية العد والقياس على وحدتني ومها :وحدة الرتميز ووحدة السياق ،ابلنسبة "لوحدة
الرتميز فهي أصغر جزء يف املضمون يعد ويقاس يف حتليل املضمون ،أما وحدة السياق فهي املضمون الذي
تتواجد من خالله وحدات الرتميز ،فعلى سبيل املثال ميكن أن تكون وحدة الرتميز كلمة يف حني أن وحدة
السياق هي اجلملة أو الفقرة أو املقال الذي تظهر من خالله الكلمة .وقد اعترب بعض الباحثني أن الصفحة
الرئيسية للموقع (عرب منصات التواصل االجتماعي) وحدة التحليل املثالية ،ألن كثريا من زوار املوقع حيددون
إذا كانوا سيستمرون يف تصفح املوقع أو سيرتكونه بناء على االنطباع املبدئي الذي يتكون لديهم نتيجة قراءة
الصفحة الرئيسية ،فضال عن أن اعتبار املوقع أبكمله وحدة للتحليل سيكون فيه استنزاف للوقت ابإلضافة
إىل أنه قد خيلق حتيزات نتيجة اختالف أحجام املواقع .أما وحدات الرتميز األكثر استخداما فهي فئات
املضمون اليت ترتبط أبهداف الدراسة  ،وهناك وحدات الرتميز ترتبط بطبيعة الوسيلة ،وهي اخلصائص البنائية
للموقع مثل الروابط والرسوم املتحركة والصوة والصورة.
وقد مت متابعة املنشورات اليت نشرت عرب صفحات وحساابت اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية
خالل فرتة زمنية حمددة ،وبعدها مت حتميلها والتعامل معها وفقا لفئات الشكل واملضمون اليت مت حتديدها
(زغيب)2009 ،

واليت ختدم أهداف الدراسة.
اثمنا :أدوات مجع البياانت:

اعتمد الباحثان يف مجع البياانت من جمتمع الدراسة على أداة استمارة حتليل احملتوى ،وتعد استمارة
حتليل احملتوى من بني أهم األدوات اليت يعتمد عليها يف دراسات حتليل احملتوى بغية الوصول إىل نتائج كمية
دقيقة تسهل على الباحث اإلجابة عن تساؤالت دراسته" ،وتوفر استمارة حتليل احملتوى للباحث إطارا حمددا
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لتسجيل املعلومات اليت تفي مبتطلبات البحث ،حيث يتم تصميمها مبا يتفق وأغراض التحليل ،وتعرب كميا
عن رموز الوثيقة الواحدة ،اليت تشمل فئات التصنيف ،ووحدات التحليل ،ووحدات القياس ،ابإلضافة إىل
البياانت األولية عن الوثيقة"( .احلميد )2010 ،ومن خالل موضوعنا قام الباحثان بتصميم استمارة اشتملت
على العديد من الفئات سواء تعلق األمر بفئات الشكل أو فئات املضمون ،أو البياانت األولية املتعلقة
ابلصفحات واحلساابت اخلاصة ابإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية عرب مواقع التواصل االجتماعي.
وبعد ضبط استمارة حتليل احملتوى مت عرضها على عينة من األساتذة املتخصصني يف جمال العلوم
االجتماعية واإلنسانية بغية حتكميها ،وبعد االنتهاء من مرحلة التحكيم قمنا بطباعة ( )30نسخة من
االستمارة حسب عينة الدراسة واملقدرة بـ( )30حساب وصفحة عرب موقع الفايسبوك  .وقد مت ترميز
البياانت وفقا للمدة الزمنية اليت مت حت ديدها سواء تعلق األمر ابملنشورات املكتوبة أو الفيديوهات أو الصور
وذلك بعد حتميلها يف ملفات ألجل سهولة التعامل معها.
اتسعا :جمتمع الدراسة والعينة:
يعرف جمتمع الدراسة أبنه" :مجيع أفراد الظاهرة املقصود دراستها ،يف حني
 -1-9جمتمع الدراسةّ :

يقصد ابلعي نة اجلزء الذي يتم اختياره من اجملتمع لتطبيق الدراسة عليه ،ويف الدراسات اإلنسانية مبا يف ذلك
دراسات اإلعالم واالتصال ال يتم اللجوء إىل اختيار عينة من اجملتمع إال يف حالة تعذر تطبيق الدراسة على
كل أفراد اجملتمع"( .العزيز )2004 ،ويتمثل جمتمع هذه الدراسة يف حساابت وصفحات اإلعالميني العاملني
بقناة اجلزيرة اإلخبارية الناطقة ابلعربية عرب موقع الفايسبوك  ،ونظرا لصعوبة تغطية ودراسة مجيع مفردات
هذا اجملتمع بسبب حجمه الكبري ،جلأ الباحثان ألسلوب املعاينة من أجل حصر وحتديد مفرداته بدقة وذلك
ابالعتماد على العينة القصدية.
تعرف أب ّهنا" :العينة اليت
 -2-9عينة الدراسة :اعتمدان يف دراستنا هذه على العينة القصدية اليت ّ
يتعمد الباحث أن تتكون من وحدات أو مفردات بعينها لتوفر خصوصيات يف هذه الوحدات جيعلها متثل
متثيال صحيحا اجملتمع األصلي ،فقد خيتار الباحث مناطق أو شخصيات حمددة يرى أ ّهنا تتميز خبصائص
ومزااي إحصائية متثيلية للمجتمع"( .إبراهيم)2009 ،.
ّأما فيما خيص حجم عينة هذه الدراسة فقدرت بـ  30مفردة 1من احلجم الكلي للمجتمع املبحوث،

وهي عبارة عن صفحات وحساابت عرب موقع الفايسبوك لعينة من اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة

 1مشلت العينة املفردات اآلتية :اتمر مسحال ،عبد الرحيم فقراء ،فيصل قاسم ،مراد بوعالم هللا ،حنان املعني ،لينا الفيشاوي ،خالد نويري،
حازم أبو وطفة ،أمحد منصور ،عياد أمحيدة ،حممد مراد ،حممد كريشان ،نزيه األحدب ،فريوز زايين ،أسامة آية فرح ،روى أوجي ،أمين عزام،
مي ادة عبدو ،حممد مزميز ،هيثم أبو صاحل ،خدجية بن قنة ،غادة عويس ،إميان عياد ،مجال راين ،حبيب غرييب ،إزدهار شياشة ،مرمي بن
عالية ،روال إبراهيم ،سلمى اجلمل ،زين توفيق.
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اإلخبارية الناطقة ابللغة العربية ،وقد مت الرتكيز على هذه العينة نظرا لسهولة الوصول إىل هذه احلساابت
والصفحات.
عاشرا :الدراسة التحليلية للصفحات واحلساابت الفايسبوكية لعينة من اإلعالميني العاملني بقناة
اجلزيرة اإلخبارية.
 -01نوع الصورة املعتمدة يف احلساابت والصفحات الفايسبوكية لإلعالميني.

كشفت الدراسة التحليلية أن الصور الشخصية املنشورة عرب الصفحات اخلاصة ابإلعالميني العاملني بقناة
اجلزيرة اإلخبارية عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،هلا عالقة ابلقناة ،سواء صور مت تصويرها داخل
أستوديوهات القناة ،أو صور يف حميط قناة اجلزيرة ،أو صور مركبة مت إدماج الصورة الشخصية مع لوغو
اجلزيرة ،وذلك بنسبة مئوية تق ّدر بـ .% 36.66وميكن تفسري ذلك أبن اإلعالميني لديهم ارتباط ووالء

مهين للقناة وملتزمون ومتشبعون بثقافة املؤسسة اليت يزاولون نشاطهم هبا ،وإال ما قاموا ابلرتويج للقناة عن
طريق وضع ما يدل عليها من شعارات ورموز على صفحاهتم اخلاصة على الفيس بوك .كما ميكن اعتبار
ذلك تروجيا لشخصهم وللقناة يف الوقت نفسه ،ألن قناة اجلزيرة اإلخبارية أيضا غنية عن التعريف وتعترب
أشهر وأكرب قناة تلفزيونية ابلوطن العريب ،وكل اإلعالميني هلم طموح ألجل ممارسة مهنة الصحافة داخل

هذه املؤسسة اإلعالمية اإلخبارية يف الوطن العريب .لذلك نرى أنه بوضع شعارات تدل على القناة اليت
يعمل هبا اإلعالمي يزيد من مصداقيته وشهرته خاصة إذا علمنا أن اإلعالميني يعتربون من املشاهري وهم
مبثابة قادة رأي داخل اجملتمعات العربية الذين ميلكون القدرة على التأثري يف املواقف واآلراء واألفكار وتوجيه
الرأي العام حنو خمتلف القضااي اليت هتم الشأن العام( .أنظر الشكل أسفله).
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 -02انتظام اإلعالميني يف عملية النشر عرب منصات التواصل االجتماعي للمواضيع اليت هلا
عالقة ابلقناة:
توصلت الدراسة التحليلية أنه يوجد تدبدب كبري يف نشر مضامني وخطاابت إعالمية خاصة بقناة
اجلزيرة اإلخبارية من طرف اإلعالميني العاملني هبا على صفحاهتم اخلاصة مبوقع الفيس بوك وذلك بنسبة
مئوية تقدر بـ ،%41.66من العدد اإلمجايل ملفردات العينة حمل الدراسة .ويعود ذلك إىل استخدام هؤالء
اإلعالميني لصفحاهتم عرب موقع الفيس بوك ألجل التعبري عن اهتماماهتم خارج جمال العمل ،وحتقيق أهداف
بعيدة عن اجملال اإلعالمي ،ابإلضافة إىل أنه ميكن اعتبار ذلك مبثابة جلوء اإلعالميني إىل التفريق بني حياهتم
املهنية وحياهتم الشخصية وعدم اخللط بينهما .كما ميكن أن نرجع ذلك إىل وجود حالة من عدم االنسجام
والتوافق والتطابق بني اجتاهاهتم ومواقفهم الشخصية مع ما تقوم القناة ابلرتويج له وطريقة معاجلتها وتغطيتها
ملختلف القضااي واحلوادث ،ابإلضافة إىل أن اإلعالميني غري ملزمون ابلرتويج للمضامني اإلعالمية اخلاصة
اب لقناة اليت يعملون هبا ،لكوهنم إعالميون حمرتفون يربطهم ابلقناة عقد عمل قانوين قد ينتهي بعد مدة زمنية
حمددة جيدون أنفسهم بعدها يعملون يف قنوات تلفزيونية أخرى.
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 -03طبيعة املواضيع املنشورة واليت هلا عالقة بقناة اجلزيرة اإلخبارية:
تبني لنا بياانت الدراسة التحليلية أن أغلبية املنشورات اليت حتتوي عليها الصفحات اخلاصة ابإلعالميني
ّ
العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية على موقع الفيس بوك وهلا عالقة ابلقناة ،هي عبارة عن فيديوهات بنسبة
مئوية تق ّدر بـ %58.72وذلك يعود لفعالية هذا الصنف من املنشورات يف تفسري وتبسيط الرسالة اإلعالمية

وقدرته على إحداث األثر املرغوب من وراء بثها ،ابإلضافة إىل كون القناة تنشط يف جمال السمعي البصري
وابلتايل فأغلب موادها اإلعالمية تكون ابلصوت والصورة ،كما ميكن اعتبار ذلك تدعيما وتعزيزا ملواقف

القناة ومصداقيتها ألن اجلمهور يف العادة يصدق األخبار والوقائع اليت تكون موثقة ابلصوت والصورة أكثر
من األخبار اليت يسمع هبا أو يقرأ عنها.
 -04إعجاابت اجلمهور ابملنشورات اليت هلا عالقة بقناة اجلزيرة اإلخبارية عرب صفحات وحساابت
اإلعالميني:

كشفت لنا بياانت الدراسة التحليلية أن منشورات اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية على
صفحاهتم اخلاصة مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك ال حتظى ابإلعجاب من طرف األصدقاء واملتابعني يف

هذا العامل االفرتاضي وذلك بنسبة مئوية تق ّدر بـ ،%54.16من إمجايل عدد مفردات العينة حمل الدراسة.

وميكن تفسري هذه النسبة برتاجع شعبية القناة يف أوساط اجملتمعات العربية واهتزاز مصداقيتها لدى الشعوب
العربية خاصة بعد التغريات السياسية اليت طرأت يف العديد من الدول العربية أو ما يسمى ابلربيع العريب
حيث كانت نتائج ه ذا األخري وخيمة على معظم الدول ومل جيلب هلا إال الدمار لبنيتها القاعدية والتشريد
والقتل لشعوهبا ،ابلرغم من التأييد املطلق هلذه التغيريات من قبل العديد من القوى اخلارجية الغربية واإلقليمية
سواء من الناحية املادية أو من خالل الرتويج والتحريض اإلعالمي ،وقد كانت قناة اجلزيرة اإلخبارية من
القنوات اإلعالمية اليت ساندت ودعت وأيدت ما مسي ابلثورات العربية ضد األنظمة السياسية اليت كانت
سائدة يف هذه الدول ،ابإلضافة إىل انقسام الصف العريب إىل عدة جبهات بعد فرض احلصار على دولة
قطر املالكة للقناة حيث أصبحت توجهات القناة وطريقة معاجلتها ملختلف القضااي ال تلقى القبول
واإلعجاب لدى الشعوب العربية اليت توجد أنظمتها يف خالف سياسي مع دولة قطر.
-05تعليقات اجلمهور على املنشورات اليت هلا عالقة ابلقناة عرب صفحات وحساابت اإلعالميني
توضح لنا بياانت الدراسة التحليلية املتعلقة مبدى تعليق اجلمهور على املنشورات املتعلقة بقناة اجلزيرة
اإلخبارية يف الصفحات اخلاصة ابإلعالميني العاملني هبا على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،أهنا كانت
قليلة وذلك بنسبة مئوية ق ّدرت بـ %70.83من جمموع مفردات العينة حمل الدراسة ،وميكن القول أن هذه

النسبة تؤكد وتدعم بياانت اجلدول السابق املتعلق بقياس درجة اإلعجاب ابملنشورات .وذلك يعود حسب
رأي الباحثني إىل نقص اهتمام أغلبية األفراد داخل اجملتمعات العربية ابملنشورات املتعلقة ابلشؤون السياسية
واالقتصادية اليت تتمحور حوهلا يف العادة املادة اإلعالمية لقناة اجلزيرة اإلخبارية ،خاصة إذا علمنا أن معظم
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رواد ومستخدمي هذا املوقع وغريه من مواقع التواصل االجتماعي هم من فئة الشباب ،اليت هلا ميول
واهتمامات ابملواضيع االجتماعية والرايضية والرتفيهية ابلدرجة األوىل ،وهذا ما ميكن اعتباره مبثابة استهتار
والمباالة من طرف اجلماهري ابلقضااي املهمة واملصريية اليت قد يكون هلا انعكاس مباشر على مستقبل الدول
واألجيال القادمة ،خاصة يف ظل تزايد التكالب والتآمر واألطماع من طرف قوى خارجية تستهدف تقويض
التنمية داخل اجملتمعات العربية بغية االستمرار يف استنزاف واستغالل طاقاهتا وجعلها دائما ترزح حتت نريان
التبعية والتخلف.
 -06مشاركة اجلمهور للمنشورات اليت هلا عالقة بقناة اجلزيرة عرب منصات التواصل االجتماعي:
نالحظ من خالل بياانت الدراسة التحليلية أن مشاركة اجلمهور ملنشورات اإلعالميني اخلاصة بقناة
اجلزيرة اإلخبارية عرب موقع الفيس بوك قليلة وذلك بنسبة مئوية تق ّدر بـ ،%70.83وميكن تفسري هذه
النسبة ابلقول أن صفحات اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية على موقع الفيس بوك ال حتظى

مبتابعة كبرية من طرف اجلمهور ،أو أن املنشورات اخلاصة ابلقناة ال تثري اهتمام األصدقاء واملتابعني يف العامل
ا الفرتاضي ،خاصة إذا علمنا أن أغلب املتابعني هلذه الصفحات اخلاصة ابإلعالميني من الشباب العريب
الذي يهتم مبعرفة املعلومات املتعلقة ابحلياة اخلاصة والشخصية هلؤالء اإلعالميني الذين ينتمون إىل فئة النجوم
واملشاهري يف اجملتمع ،أكثر من اهتمامه مبواد إعالمية خاصة بقناة اجلزيرة اإلخبارية يكون قد تعرض هلا يف
وقت مضى أو أهنا ال تثري اهتمامه أصال.
 -07اللغة املستخدمة يف نشر املوضوعات اليت هلا عالقة ابلقناة عرب منصات التواصل االجتماعي:
نالحظ من خالل بياانت الدراسة التحليلية أن أغلب املنشورات اخلاصة ابإلعالميني العاملني بقناة
اجلزيرة اإلخبارية على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،واليت تتعلق ابلقناة كان ابللغة العربية وذلك بنسبة
مئوية ق ّدرت بـ %91.66وذلك يعود لكون القناة اإلخبارية انطقة ابللغة العربية ،وابلتايل تكون لغة املواد
اإلعالمية اخلاصة هبا هي اللغة العربية ،ابإلضافة إىل كون اجلمهور املستهدف من قبل القناة يف الواقع ومن

قبل اإلعالميني يف العامل االفرتاضي هو اجلمهور العريب ،ولذلك كانت اللغة املستخدمة هي اللغة العربية
وفعالة وحتقق األهداف املرجوة منها ،وحتقيق التفاعل مع املنشورات
حىت تكون الرسالة اإلعالمية واضحة ّ
سواء كانت خطاابت مكتوبة أو صور أو فيديوهات.
 -8طبيعة املوضوعات اليت ينشرها اإلعالميون عرب منصات التواصل االجتماعي وهلا عالقة ابلقناة:
نالحظ من خالل بياانت الدراسة التحليلية واملتعلقة بطبيعة املوضوعات اليت ينشرها اإلعالميون
العاملون بقناة اجل زيرة اإلخبارية عرب صفحاهتم اخلاصة على منصة التواصل االجتماعي "فيسبوك" واملتعلقة
ابلقناة ،أن املوضوعات اليت هلا عالقة أبخبار الثورات الشعبية احتلت الصدارة بنسبة مئوية تق ّدر

بـ ، %22.68تليها املوضوعات واألخبار السياسية املتنوعة يف املرتبة الثانية بنسبة مئوية تق ّدر
بـ ،%21.64مث أتيت يف املرتبة الثالثة املوضوعات املتعلقة ابألخبار االجتماعية والثقافية بنسبة مئوية تق ّدر
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بـ .%18.55وهي نسب مئوية متقاربة جدا من بعضها البعض ،إذ ال يطغى موضوع معني على املنشورات
اخلاصة ابإلعالميني مقارنة بغريه من املوضوعات األخرى.
وميكن تفسري هذه النسب ابلقول أن النسبة األوىل تدل على االهتمام الكبري الذي يوليه اإلعالميون
ملختلف احلوادث واملستجدات اليت تطرأ عل الساحة السياسية يف البلدان العربية ،خاصة وأهنا كانت حافلة
ابندالع ثورات وانتفاضات يف السنوات األخرية ضد األنظمة السياسية يف هذه الدول ،وذلك بسبب
انتمائهم إلحدى هذه الدول ابعتبارهم مواطنني قبل كل شيء هتمهم األوضاع األمنية والسياسية داخل
بلداهنم األصلية ،وذلك يكون من خالل التعبري عن آرائهم ومواقفهم واجتاهاهتم حيال ما حيدث يف بالدهم
عن طريق منشورات خمتلفة عرب مواقع التواصل االجتماعي بغية املسامهة يف توجيه وصناعة الرأي العام
والتأثري فيه ،وابلتايل املسامهة يف حتقيق التغيري املنشود والتطلع ملستقبل أفضل هلذه الشعوب العربية .أما فيما
يتعلق ابلنسبة الثانية واخلاصة بنشر اإلعالميني ألخبار سياسية متنوعة عرب صفحاهتم اخلاصة عل الفيس
ب وك ،فهي تعكس اهتمامات وميول هؤالء اإلعالميني يف نقل كل األخبار السياسية املتنوعة ومن شىت دول
العامل ،وذلك حبكم مزاولة مهنتهم يف قناة إخبارية رائدة يف هذا اجملال وابلتايل فاملنشورات املتعلقة هبذه القناة
ال خترج عن نطاق األخبار واملستجدات السياسية اليت تطرأ يف خمتلف دول العامل.
أما إذا أردان تقدمي تفسري للنسبة املتعلقة ابهتمام اإلعالميني بنشر أخبار حول موضوعات اجتماعية
وثقافية خاصة بقناة اجلزيرة ،فيمكننا القول أن ذلك يعود إىل نشاط بعض اإلعالميني الذين كانت صفحاهتم
حمل الدراسة ضمن القسم الثقايف واالجتماعي داخل القناة اإلخبارية ،وابلتايل تنعكس هذه الوضعية املهنية
على طبيعة منشوراهتم عرب صفحاهتم مبوقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،كما أن ذلك ميكن أن يعود لرغبة
اإلعالميني مشاركة مجهورهم يف العامل االفرتاضي لبعض املناسبات االجتماعية والثقافية اليت يعيشوهنا
كموظفني داخل املؤسسة اإلخبارية.
-9اجتاه اإلعالميني حنو قناة اجلزيرة اإلخبارية حسب طبيعة منشوراهتم عرب منصات التواصل
االجتماعي:

نالحظ من خالل بياانت الدراسة التحليلية أن أغلبية صفحات اإلعالميني عرب موقع التواصل

االجتماعي فيسبوك ،ميلكون اجتاها سلبيا حنو قناة اجلزيرة اإلخبارية وذلك بنسبة مئوية تق ّدر ب ـ،%62.50

أي ال يتناولون أي موضوع له عالقة ابلقناة" ،وميكن تفسري هذه النسبة ابلقول أن اإلعالميني ليس هلم
والء وارتباط حنو املؤسسة اليت يشتغلون هبا بعيدا عن احمليط الرمسي للقناة ،وذلك بسبب حتفظهم وعدم
مطابقة وتوافق آرائهم واجتاهاهتم ومواقفهم الشخصية مع اخلط االفتتاحي والسياسة اإلعالمية املتبعة من
طرف القناة يف تغطية خمتلف األخبار واحلوادث ومعاجلة خمتلف القضااي واملوضوعات ،كما ميكن تفسري
هذه النسبة بكون اإلعالميني يستخدمون الفيس بوك لتحقيق أهداف وإشباع حاجات وتلبية رغبات بعيدة
عن اجملال اإلعالمي ،وابلتايل ختلو صفحاهتم من املنشورات اخلاصة ابلقناة اليت تنشط يف هذا اجملال.
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 -10طبيعة الفاعلون يف املواد اإلعالمية املنشورة عرب منصات التواصل الجتماعي:
تربز لنا بياانت الدراسة التحليلية أن أغلبية الفاعلني يف املواد اإلعالمية اخلاصة بقناة اجلزيرة املنشورة
عرب الصفحات اخلاصة ابإلعالميني العاملني فيها عرب موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،هم فئة
الشخصيات السياسية واخلرباء يف خمتلف اجملاالت يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية تق ّدر بـ ،%36.41مث أتيت

فئة اإلعالميني بنسبة مئوية تق ّدر بـ %30.76يف املرتبة الثانية.

وميكن تفسري هذه النسب لكون احملتوى اإلعالمي اخلاص ابلقناة غين ابلربامج احلوارية يف خمتلف

اجملاالت وابلتايل فهي تقوم ابلدرجة األوىل على ضرورة استضافة خرباء وخمتصني وشخصيات وحمللني يف
شىت اجملاالت من أجل تغطية وإثراء املوضوعات املطروحة للنقاش واملعاجلة ،سواء أكان ذلك داخل األستوديو
أو عرب األقمار الصناعية ،وهو ما انعكس بصفة مباشرة على طبيعة الفاعلني يف املنشورات اخلاصة ابلقناة
عرب صفحات اإلعالميني على موقع الفيس بوك ،هذا فيما خيص فئة اخلرباء والشخصيات السياسية.
أما ابلنسبة لفئة اإلعالميني اليت جاءت يف املرتبة الثانية ،فيمكن اعتبار ذلك شيء طبيعي وحتصيل
حاصل حبكم احتواء مضمون املواد اإلعالمية لقناة اجلزيرة على إعالميني وصحفيني يقدمونه وينشطونه،
ابعتبار القناة مؤسسة إعالمية تنشط يف اجملال السمعي البصري ،كما أن هذه الصفحات هي يف األصل
إلعالميني ميكنهم اس تخدامها من أجل الرتويج لشخصهم أو للربانمج الذي يقدمونه وللقناة اليت يعملون
هبا ،وهو ما سينعكس على طبيعة الفاعلني يف منشوراهتم على الفيس بوك.
 -12اجلمهور املستهدف من املوضوعات املنشورة عرب منصات التواصل االجتماعي وهلا
عالقة ابلقناة:
نالحظ من خالل بياانت الدراسة التحليلية أن اجلمهور املستهدف من قبل منشورات أغلبية اإلعالميني
العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية والذين مثلت صفحاهتم على الفيس بوك عينة هذه الدراسة ،هو الشعوب
العربية الثائرة وذلك بنسبة مئوية ق ّدرت بـ .%55.12وميكن تفسري ذلك ابألمهية اليت أولتها القناة ملختلف
األحداث والثورات الشعبية اليت شهدهتا بعض الدول العربية مند عام  ،2011وجتلى ذلك من خالل

حرص القناة على مرافقة الثورات اليت عرفتها بعض الدول العربية عن طريق التغطية اإلعالمية الكثيفة

واملستمرة واليت تكون يف بعض األحيان مباشرة من أماكن احلدث يف خمتلف املدن والعواصم العربية ،وذلك
بغية حتقيق جمموعة من األهداف اإلعالمية هلا من جهة ،واملسامهة يف تشكيل وتوجيه الرأي العام وتشجيعه
للمضي قدما من أجل حتقيق التحول الدميقراطي الذي تصبوا إليه الشعوب العربية من وراء انتفاضتها ضد
األنظمة السياسية القائمة فيها من جهة أخرى.
كما يعود ذلك أيضا إىل كون بعض اإلعالميني حمسوبني على القوى املعارضة لألنظمة السياسية القائمة
يف بلداهنا األصلية ،لذلك يقومون بنشر املضامني اليت تدعم آرائهم وأفكارهم واجتاهاهتم بغية املسامهة يف
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توجيه الرأي العام وإحداث التغيري السياسي الذي يسعون إليه ،خاصة إذا علمنا أهنم تتوفر فيهم شروط
قادة الرأي الذين إبمكاهنم التأثري يف اجلماهري وتوجيههم.
 -13اهلدف من نشر موضوعات القناة عرب منصات التواصل االجتماعي.
توضح لنا بياانت الدراسة التحليلية أبن األهداف اليت يسعى اإلعالميون إىل بلوغها من وراء نشر
موضوعات متعلقة بقناة اجلزيرة يف صفحاهتم اخلاصة على موقع الفيس بوك ،حيث حيتل هدف تقدمي خدمة
إخبارية وإعالمية املرتبة األوىل بنسبة مئوية تق ّدر بـ ،%40.70مث أييت هدف تنوير الرأي العام يف املرتبة
الثانية بنسبة مئوية تق ّدر بـ. %25.66

وميكن تفسري هذه النسب ابلقول أن اإلعالميني يريدون خدمة اجملتمع من خالل تزويد أفراده مبختلف
األخبار واملعلومات ،اليت قد تساهم يف إشباع جزء من حاجياهتم النفسية واالجتماعية واإلعالمية املختلفة.

هذه اخلدمات حيرص اإلعالميون العاملون بقناة اجلزيرة اإلخبارية على تقدميها للجماهري ،حبكم املهنة اليت
يزاولوهنا وقرهبم من مصادر األخبار سواء بصفة رمسية يف أوقات العمل عن طريق الربامج اليت يقدموهنا على
شاشة القناة ،أو بطريقة غري رمسية عرب صفحاهتم اخلاصة على منصة التواصل االجتماعي فيسبوك حيث
يقومون إبعادة نشر الربامج اليت تساهم يف إزالة الغموض وتوضيح الرؤية للجمهور حول بعض القضااي
واملوضوعات اليت هتم الشأن العام وذلك هبدف حتقيق التنمية داخل اجملتمعات العربية وهو اهلدف األمسى
لكل شعوب املنطقة.
 -14القيم اليت تعززها منصات التواصل االجتماعي من خالل نشر موضوعات هلا عالقة ابلقناة:
نالحظ من خالل بياانت الدراسة التحليلية أبن القيم اليت تعززها منشورات اإلعالميني عرب صفحاهتم
اخلاصة على موقع الفيس بوك واملتعلقة بقناة اجلزيرة اإلخبارية ،أهنا تسعى لتعزيز قيمة "الوالء للقناة" وقيمة
"الصدق واملصداقية" وقيم "سياسية أمنية" بنسبة مئوية متساوية ق ّدرت بـ %24.32لكل قيمة .وميكن

تفسري هذه النسب ابلقول أن اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة اإلخبارية يشعرون ابلرضا الوظيفي ومتشبعون
بثقافة املنظمة اليت يزاولون نشاطهم هبا ،لذلك حيرصون على جتسيد هذا الشعور من خالل إعادة بث ونشر
مضامني إعالمية خاصة هبا عرب صفحاهتم اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي ،هبدف التأثري يف الرأي
العام وحتسني صورة املؤسسة يف ذهن اجلمهور املستهدف من قبل القناة يف الواقع ،وذلك بطريقة غري مباشرة
تتمثل يف صفحات اإلعالميني العاملني هبا اليت حتظى يف معظمها مبتابعة وإعجاب عدد كبري جدا من
األصدقاء واملتابعني واملعجبني يف العامل االفرتاضي.
أما ابلنسبة لتعزيز "القيم األمنية والسياسية" فذلك يعود للحفاظ على األمن واالستقرار داخل اجملتمعات
العربية ألنه الضامن الوحيد والرئيسي لتحقيق التطور والرقي والتنمية ،ابلرغم من انتشار بؤر التوتر والصراع
والعنف السياسي يف العديد من الدول العربية ،إال أن اإلعالميني يعملون من وراء منشوراهتم اخلاصة بقناة
اجلزيرة لتدعيم وتعزيز هذه القيم والدعوة إىل إتباع الطرق السلمية واآلمنة اليت تؤدي إىل إحداث التغيري السياسي
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املرغوب يف جو من التنافس الشريف بني خمتلف القوى السياسية ويف جو تسوده مبادئ الدميقراطية ،وابلتايل
ضمان احلفاظ على األمن واالستقرار من جهة وإحداث التغيري السياسي الدميقراطي الذي حيقق تطلعات
وأمال الشعوب العربية يف العيش الكرمي ،وهذا ما من شأنه أن يساهم يف حتسني صورة اإلعالميني والقناة يف
ذهن اجلمهور اخلارجي للقناة.
 -15برامج قناة اجلزيرة اإلخبارية األكثر انتشار عرب منصات التواصل االجتماعي.

توضح لنا بياانت الدراسة التحليلية أن أكثر الربامج اخلاصة بقناة اجلزيرة اإلخبارية انتشارا على

الصفحات اخلاصة ابإلعالميني العاملني هبا عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،هي برانمج "صباح
اخلري" يف املرتبة األوىل بنسبة مئوية تق ّدر بـ ،%43.29مث أييت يف املرتبة الثانية برانمج "النقل املباشر" بنسبة

مئوية تق ّدر بـ ،%24.74ويف املرتبة الثالثة جند برانمج "االجتاه املعاكس" بنسبة مئوية تق ّدر بـ،%21.64

وهي نسب متقاربة خاصة الثانية والثالثة.
وميكن تفسري هذه النسب ابلقول أن املضمون اإلعالمي هلذه الربامج هو الذي مسح هلا أبن حتتل
املراتب الثالثة األوىل كأكثر الربامج اخلاصة ابلقناة انتشارا على صفحات اإلعالميني عرب موقع التواصل
االجتماعي فيسبوك .فربانمج "صباح اخلري" يعاجل جمموعة من املوضوعات والقضااي املتنوعة واملستجدة واليت

تشم ل مجيع جماالت حياة األفراد واجملتمع من صحة وتعليم واقتصاد وثقافة وسياسة و...اخل .كما يتم فيه
استضافة شخصيات وخرباء وخمتصني يف شىت اجملاالت لتقدمي معلومات وسرد جتارب وهو ما ينعكس
ابإلجياب على اجتاهات ومواقف اجلمهور حنو العديد من املوضوعات ،مما جيعل اإلعالميون يقبلون على
إعادة بثه ونشره من أجل جعل اجلمهور يف العامل االفرتاضي يستفيد من خمتلف املعلومات واألخبار والنصائح
وخمتلف املستجدات اليت حيتوي عليها هذا الربانمج.
أما ابلنسبة للربانمج الثاين الذي يعىن ابلنقل املباشر للحوادث والوقائع العاجلة وتوثيقها ابلصوت
والصورة يف مكان وزمان حدوثها ،فيعود ذلك من أجل إبراز اإلمكاانت املادية والبشرية للقناة وقدرهتا على
الوصول إىل أي نقطة يف العامل من خالل مكاتبها وشبكة مراسليها املنتشرة يف شىت الدول واملناطق ،ومن
مث حتقيق السبق اإلعالمي وهو ما يساهم يف زايدة مصداقية القناة وحتسني صورهتا يف ذهن مجهورها اخلارجي.
وجيعل اإلعالميني يقبلون على إعادة نشر هذا الربانمج من أجل تقدمي خدمات إعالمية للجمهور من جهة
وتعزيز صورة القناة من جهة أخرى.
كذلك الشأن ابلنسبة لربانمج "االجتاه املعاكس" الذي يعترب ركنا اثبتا ضمن شبكة الربامج احلوارية
السياسية اليت تتميز هبا قناة اجلزيرة اإلخبارية ،نظرا لشهرته واقرتانه ابإلعالمي السوري الشهري "فيصل القاسم"
الذي ميلك طريقة فريدة يف تنشيط وإدارة هذا الربانمج الذي تربع على عرش أكثر الربامج التلفزيونية متابعة
يف العديد من املرات ،وذلك بسبب طبيعة القضااي واملوضوعات اليت يعاجلها ويناقشها واليت ختص وهتم كثريا
الشارع العريب يف خمتلف الدول ألنه يتطرق إىل موضوعات وقضااي سياسية راهنة ومستجدة خاصة بدولة
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معينة تثري الرأي العام يف تلك الدولة ،وذلك من أجل إبراز وجهات النظر املختلفة واآلراء واالجتاهات
املتعارضة بني خمتلف القوى السياسية الفاعلة فيها ويكون ذلك على اهلواء مباشرة ،وهو ما قد يساهم يف
تنوير وتوجيه الرأي العام والتأثري فيه .كل هذه اخلصائص واملميزات كفيلة جبعله من ضمن أكثر الربامج
انتشارا على الصفحات اخلاصة ابإلعالميني عرب موقع التواصل االجتماعي فيسبوك.
نتائج الدراسة:

توصلت الدراسة التحليلية إىل مجلة من النتائج سنركز على ذكر أهم ما خيدم تساؤالت وأهداف

الدراسة:
 -1أغلب صور الصفحات واحلساابت اخلاصة ابإلعالميني العاملني ابلقناة هلا عالقة بقناة اجلزيرة

اإلخبارية حبيث كشفت الدراسة التحليلية أن معظم اإلعالميني يضعون صورا للقناة وشعارها ،أو صور
لبعض الربامج اليت يقدموهنا .وهو ما ميكن اعتباره مبثابة إشهار وترويج لصورة القناة ووالء مهين من طرف
اإلعالميني للمؤسسة اليت يزاولون نشاطهم هبا.
 -2كشفت الدراسة التحليلية عن تذبذب كبري يف انتظام نشر الصور والفيديوهات واخلطاابت اليت

هلا عالقة ابلقناة عرب منصة الفيس بوك من طرف اإلعالميني العاملني ابلقناة .ويعود ذلك رمبا إىل تفضيل
اإلعالميني خللق نوع من االستقاللية وعدم اخللط بني حياهتم اخلاصة ونشاطهم املهين.
 -3كشفت الدراسة التحليلية أن اإلعالميني العاملني بقناة اجلزيرة يفضلون نشر الفيديوهات اليت هلا

عالقة مبحتوى القناة بشكل كبري عرب صفحاهتم وحساابهتم اخلاصة ،ويعود ذلك لطبيعة املادة اإلعالمية
اخلاصة ابلقناة اليت تنشط يف جمال السمعي البصري.
 -4توصلت الدراسة التحليلية إىل أن إعجاب اجلمهور مبنشورات القناة عرب احلساابت اخلاصة

ابإلعالميني على موقع الفيس بوك يعد قليال يف أغلب الصفحات واحلساابت ،وكذلك الشأن ابلنسبة
للتعليقات ومشاركة املنشورات .وذلك بسبب تراجع شعبية القناة اإلخبارية يف السنوات األخرية لدى
الشعوب العربية خاصة يف ظل أحداث ما يسمى ابلربيع العريب ورغبة اجلماهري واملعجبني يف التعرف على
تفاصيل احلياة اخلاصة ابإلعالميني الذين يعتربون من املشاهري والشخصيات العامة.
 -5كشفت الدراسة التحليلية أن اللغة العربية الفصحى هي اللغة املفضلة لدى أغلبية اإلعالميني
للنشر عرب منصات التواصل االجتماعي ،وذلك يعود لكون املواد اإلعالمية اخلاصة ابلقناة تكون عادة
منطوقة ابللغة العربية الفصحى ،ابإلضافة إىل أن مجهور املوجود عرب هذه احلساابت والصفحات من خمتلف
الدول العربية.
 -6كشفت لنا هذه الدراسة التحليلية أن معظم اإلعالميني يفضلون املزج بني املوضوعات اليت

ينشروهنا ويعاجلوهنا عرب صفحاهتم اخلاصة على الفيس بوك ،حيث تراوحت بني املوضوعات اخلاصة أبحداث
الربيع العريب والثورات واالنتفاضات اليت شهدهتا بعض الدول يف اآلونة األخرية مثل اجلزائر ولبنان ،وبني
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املوضوعات اإلخبارية ذات الطابع السياسي ،ابإلضافة إىل نشر املوضوعات االجتماعية والثقافية .وذلك
يعود إىل اختالف اهتمامات وميول اإلعالميني واختالف األقسام اليت ينشطون هبا داخل القناة.
 -7أظهرت الدراسة التحليلية أبن أغلبية اإلعالميني ميلكون اجتاها سلبيا حنو القناة اليت يشتغلون هبا
فيما خيص نشر املواضيع اليت تعزز صورة القناة عرب منصات التواصل االجتماعي ،وذلك بسبب العدد
القليل جدا من املنشورات اليت هلا عالقة مبحتوايت القناة .ويعود ذلك رمبا إىل اختالف وجهات النظر بني
طريقة تعاطي القناة مع خمتلف احلوادث واملوضوعات وبني اآلراء والقناعات الشخصية لإلعالميني حيال
هذه القضااي ،أو إىل استخدام تطبيق التويرت أكثر من الفايسبوك يف التفاعل مع اجلمهور.
 -8كشفت الدراسة التحليلية أبن أغلبية اإلعالميني يعتمدون على حمتوى القناة إلعادة نشره عرب

منصات التواصل االجتماعي ،حبيث مل جند هناك اهتمام مبصادر املعلومات اليت هلا عالقة ابلقناة سواء عرب
شبكة املعلومات الدولية أو عرب منصات التواصل االجتماعي.
 -9توصلت الدراسة التحليلية إىل أن املنشورات اليت تنشر عرب منصات التواصل االجتماعي من طرف

اإلعالميني وهلا عالقة ابلقناة ،يكون أبرز الفاعلني فيها هم الشخصيات السياسية واخلرباء يف جماالت خمتلفة
واإلعالميني .وذلك يعود إىل ختصص القناة وتركيزها على تغطية ومعاجلة خمتلف القضااي السياسية
واالقتصادية وغريها وتتبع خمتلف املستجدات اليت حتدث يف العامل يف شىت اجملاالت.
 -10توصلت الدراسة التحليلية إىل أن اجلمهور املستهدف بشكل كبري من املنشورات املوجودة عرب

منصات التواصل االجتماعي اخلاصة ابإلعالميني هي الشعوب العربية الثائرة ،وهذا دليل على التناول الكبري
ملوضوع الثورات العربية عرب قناة اجلزيرة.
 -11كشفت الدراسة التحليلية أبن اهلدف من املنشورات املوجودة عرب حساابت وصفحات

اإلعالميني هو تقدمي خدمة إخبارية وإعالمية ابلدرجة األوىل وتنوير الرأي العام مبختلف القضااي اليت تعرفها
الساحة العربية والعاملية ،إىل جانب خلق نوع من التضامن اإلنساين واالجتماعي مع عدة قضااي هتم اجملتمع
العريب.
 -12كشفت الدراسة التحليلية أبن ما ينشر عرب صفحات وحساابت اإلعالميني من مضامني

ورسائل خاصة بقناة اجلزيرة اإلخبارية يعزز العديد من القيم داخل اجملتمعات العربية وأبرزها قيمة الوالء
للقناة ،وقيمة الصدق واملصداقية فيما يبث ،وأيضا تعزيز قيمة األمن وممارسة احلياة السياسية.

 -13كشفت الدراسة التحليلية أبن من أكثر الربامج انتشارا عرب الصفحات واحلساابت الفايسبوكية
اخلاصة ابإلعالميني واملتعلقة بقناة اجلزيرة اإلخبارية جند برانمج صباح اخلري ،والنقل املباشر لألحداث العاجلة
وبرانمج االجتاه املعاكس .وذلك ألمهية املوضوعات والقضااي اليت يتم التطرق هلا ومعاجلتها ضمن هذه الربامج
واليت غالبا ما تكون مواكبة للمستجدات واحلوادث اآلنية يف خمتلف اجملاالت ويف شىت اجملاالت.
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اخلامتة:
لقد قمنا يف هذه الدراسة بتسليط الضوء على موضوع الصورة الذهنية للمؤسسات اإلعالمية لدى
اجلمهور ،وابلضبط حاولنا الكشف عن صورة قناة اجلزيرة اإلخبارية عرب مواقع التواصل االجتماعي من
خالل احلساابت اخلاصة ابإلعالميني العاملني فيها ومدى اهتمامهم ابلرتويج لصورة القناة اليت يشتغلون هبا
عرب صفحاهتم اخلاصة على مواقع التواصل االجتماعي .وذلك من خالل تقدمي قراءة حتليلية حلساابهتم
اخلاصة عرب موقع الفيس بوك.
التعرف على أنّه يوجد تدبدب كبري يف انتظام نشر
وقد توصلنا من وراء إجراءان هلذه الدراسة إىل ّ
حمتوايت القناة اخلاصة بقناة اجلزيرة اإلخبارية من طرف اإلعالميني على صفحاهتم اخلاصة ،وأ ّن اهلدف من
نشر مضامني متعلقة ابلقناة يكون من أجل تقدمي خدمة إخبارية إعالمية وتنوير الرأي العام مبختلف القضااي
السياسة واالقتصادية وغريها اليت تشهدها الساحة العربية والعاملية.
ويف األخري ميكن القول أ ّن هذه الدراسة ما هي إال حماولة بسيطة لدراسة موضوع الصورة الذهنية لقناة
اجلزيرة اإلخبارية عرب مواقع التواصل االجتماعي وابلضبط عرب الصفحات اخلاصة ابإلعالميني العاملني هبا
عرب موقع الفيس بوك ،نتمىن أن تكون متهيدا إلجراء حبوث ودراسات أخرى يف املستقبل حول هذا املوضوع
وعرب منصات أخرى مثل التويرت والذي يهتم به الكثري من اإلعالميني داخل قناة اجلزيرة اإلخبارية ،مما يساهم
يف حتقيق الرتاكم املعريف والعلمي حول دور مواقع التواصل االجتماعي يف حتسني صورة املؤسسات اإلعالمية
لدى مجهورها ،واستخدام مناهج علمية أخرى لتحليل مضامني تلك الصفحات واحلساابت مثل منهج
حتليل اخلطاب ومنهج التحليل السميولوجي.
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