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برنامج زمالة الجزيرة:

 برنامج أطلقه معهد الجزيرة لإلعالم، ويهدف إلى تشجيع البحث األكاديمي،
 وإتاحة الفرصة أمام الصحفيين والباحثين لالطالع ىلع تجارب عملية ودراستها
 بعمق، بشكل يسهم، مع جهود مؤسسات عربية وعاملية عديدة، يف تحسين

مهنة الصحافة والعبور بها إلى املستقبل.

بالل جعفر

 باحــث يف مرحلــة الدكتــوراه “تخصــص اتصــال جماهيــري والوســائط الجديــدة”
ــج ــدم برام ــر، مق ــي الجزائ ــأم البواق ــدي ب ــن مهي ــي ب ــهيد العرب ــة الش  بجامع

ــري الرســمي مــا بيــن 2009-2021. ــون الجزائ متعــاون ســابقا مــع التلفزي
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ملخص البحث

 تعالــج الدراســة موضــوع التحــوالت التــي فرضتهــا منصــات التواصــل االجتماعــي ىلع عمــل محــرري
 غــرف التحريــر يف القنــوات الفضائيــة، وخصوًصــا تأثيــر االتجاهــات الســائدة باملنطقــة العربيــة يف
 عمليــة بنــاء األجنــدة اإلخباريــة بقنــاة الجزيــرة، التــي تخصــص مســاحة إخباريــة للمواضيــع األكثــر
ــة ــرة اإلخباري ــر النش ــة عب ــات االجتماعي ــم ىلع املنص ــة ويف العال ــة العربي ــداوال يف املنطق  ت
 املســائية “نشــرتكم”. ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتعان الباحــث بــأداة تحليــل املضمــون لدراســة
 تأثيــر اتجاهــات املســتخدمين يف النشــرة اإلخباريــة “نشــرتكم” املتصلــة باملنصــات االجتماعيــة،

واعتمــد أيًضــا عينــة قصديــة شــملت صحفيــي ومحــرري البرنامــج.

ــات ــي ببيان ــرتكم” ال يكتف ــج “نش ــق برنام ــا أن فري ــج أهمه ــض النتائ ــى بع ــة إل ــت الدراس  وخلص
 الــذكاء االصطناعــي يف تحديــد االتجاهــات الســائدة، بــل لــه طــرق ومصــادر أخــرى، كمــا أن املعاييــر
 التحريريــة للقنــاة تحــد مــن الـــتأثير القــوي التجاهــات املســتخدمين يف املنطقــة العربيــة ىلع

األجنــدة اإلخباريــة للقنــاة.

كلمات مفتاحية: أجندة غرف التحرير، منصات التواصل االجتماعي، اتجاهات املستخدمين.

الكلمات
املفتاحية

أجندة غرف التحرير

منصات التواصل االجتماعي

اتجاهات املستخدمين
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الفهرس

8

9

40

15

37

املقدمة

نتائج الدراسة املسحية

املصادر 

خالصة ونتائج

اإلطار املنهجي للبحث
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 ونالحــظ أن الشــبكات اإلعالميــة والقنــوات اإلخباريــة 
ــة، تخصــص بدورهــا  ــة العربي ــي المنطق ــم، وف ــر العال عب
مســاحة إخباريــة لمــا يتــم تداولــه علــى منصــات التواصــل 
االجتماعــي، ومنهــا قنــاة الجزيــرة مــن خــالل النشــرة 
اإلخباريــة المســائية “نشــرتكم”، وهــي مجلــة إخباريــة 
تفاعليــة ُتعنــى بتغطيــة أبــرز مــا يتــم تداولــه علــى منصــات 
ــة  ــم بتغطي ــا تهت ــا. كم ــا ودوليًّ التواصــل االجتماعــي عربيًّ
ــة2. ــى المنصــات الرقمي ــة عل ــا اإلخباري تفاعــالت القضاي

وال يقتصــر اهتمــام القنــاة بمنصــات التواصــل االجتماعيــة 
ــة المســائية “نشــرتكم”، بــل يشــمل  ــى النشــرة اإلخباري عل
ــة، خاصــة نشــرتي “الحصــاد”،  ــي النشــرات اإلخباري باق
و”منتصــف الليــل” التــي تعــرض أهــم األخبــار علــى 
جمهــور المنطقــة العربيــة. وتتوجــه فقــرة “قبــل الحصــاد” 
بخطابهــا اإلعالمــي مباشــرة إلــى مســتخدمي منصــات 
ــل  ــرة منتصــف اللي ــوي نش ــا تحت ــة، كم ــرة التفاعلي الجزي
علــى فقــرة “الترنــد”، ممــا يبيِّــن اهتمــام القنــاة باتجاهــات 
مســتخدمي المنصــات فــي المنطقــة العربيــة. وال شــك أن 
ــاة الجزيــرة لهــا طــرق وأســاليب فــي  ــة التحريــر بقن غرف
اختيــار وانتقــاء المواضيــع وبثهــا وفًقــا لسياســتها اإلخبارية 

ــة. ــر الصحفي مــع مراعــاة المعايي

هيمنــت غــرف األخبــار التقليديــة لعقــود علــى تحديــد 
األجنــدة اإلخباريــة للجمهــور، وظلت تفتــرض أن األحداث 
والقضايــا المرتبطــة بالظــروف السياســية واالقتصاديــة 
ــة، ولكــن مــع التحــوالت  ــر أهمي التــي تمــر بالمجتمــع أكث
التكنولوجيــة التــي عرفتهــا الصحافــة، خصوًصــا فــي 
التواصــل  منصــات  أصبحــت  الرقميــة،  البيئــة  ظــل 
االجتماعــي تتيــح ألكثــر مــن 4.2  مليــار مســتخدم1 دوًرا 
أكبــر فــي عمليــة تــداول ومشــاركة األخبــار فــي مختلــف 

الموضوعــات والقضايــا. 

وقــد أســهم ذلــك فــي الحــد مــن ســيطرة اإلعــالم التقليــدي 
ــات  ــار والمعلومــات، كمــا ســاعدت تقني ــى تدفــق األخب عل
ــة  ــي غرف ــن ف الــذكاء االصطناعــي المنتجيــن والمحرري
ــر قائمــة  ــى رصــد اتجاهــات المســتخدمين عب ــار عل األخب

ــد. ــة والبل ــة حســب المنطق إحصــاءات محّدث

إن عمليــة بنــاء األجنــدة اإلخباريــة لــم تعــد محصــورة فــي 
أصحــاب المصالــح )المالكيــن لوســائل اإلعــالم، والقائميــن 
ــتخدمي  ــل تعاظــم دور مس ــيين...(، ب باالتصــال، والسياس

الفضــاءات االفتراضيــة فــي عمليــة البنــاء.

المقدمة

1 ”Global digital population as of April 2022“،                                               ،https://bit.ly/3CK4J14
2  »نشرتكم« نشرة تفاعلية، الجزيرة نت، )تاريخ الدخول: 24 فبراير/شباط2022(،  

)تاريخ الدخول: 1 أبريل/نيسان 2022(  
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- إشكالية الدراسة وتساؤالتها
تعــرف المنطقــة العربية انتشــاًرا واســًعا الســتخدام منصات 
التواصــل االجتماعــي التــي أصبحــت وســيًطا للتفاعــل 
اآلنــي مــع األحــداث والقضايــا. ففــي تقريــر التنميــة الرقمية 
العربيــة الصــادر عــن “اإلســكوا” ESCWA( 3( فــي عام 
ــال بـــ100.9%،  ــف النق ــتراكات الهات ــدَّر اش 2019، ُتق
ومعــدل نفــاذ إلــى اإلنترنــت يبلــغ 51.6 لــكل 100نســمة. 
كمــا تبيِّــن دراســة لجامعــة نــورث ويســترن فــي قطــر  أن 
المســتخدمين فــي المنطقــة العربيــة صــاروا يعتمــدون علــى 
الهواتــف النقالــة أكثــر مــن التلفزيــون، ويتجهــون الســتقاء 
ــك يجــد  ــار مــن منصــات التواصــل االجتماعــي. لذل األخب
محــررو غــرف األخبــار أنفســهم أمــام عــدة تحديــات، مــن 
ــار والمعلومــات التــي تفــرض  بينهــا التدفــق الهائــل لألخب

نفســها علــى أجنــدة القنــوات اإلخباريــة.
فقــد الحــظ الباحــث علــى ســبيل المثــال أن حادثــة الطفــل 
أوائــل  بئــر  فــي  حتفــه  لقــي  الــذي  ريــان،  المغربــي 
االهتمــام  بــدأ  المغــرب،  شــمال   2022 فبراير/شــباط 
بهــا وتداولهــا بشــكل واســع علــى صفحــات التواصــل 
االجتماعــي بالمنطقــة العربيــة، لتلحــق بهــا بعــد ذلــك 
ــت  ــة الحــدث. وكان ــي تغطي ــة ف ــة الدولي ــوات اإلخباري القن
قنــاة الجزيــرة، وبعــض القنــوات اإلخباريــة األخــرى، 
ــرات  ــل الفق ــص ج ــوع بتخصي ــى الموض ــزت عل ــد رك ق
تطــورات  لمتابعــة  الرئيســية،  وعناوينهــا  اإلخباريــة، 
الحــادث. وفــي المقابــل نجــد أن موضــوع الحرب الروســية 
علــى أوكرانيــا بــدأ االهتمــام بــه فــي القنــوات اإلخباريــة، 
ــياقاتها،  ــرب وس ــروف الح ــى ظ ــز عل ــالل التركي ــن خ م
ــي  ــل االجتماع ــات التواص ــى منص ــاش إل ل النق ــوَّ ــم تح ث
بالمنطقــة العربيــة التــي تفاعلــت مــع األزمــة. فقــد أحدثــت 
مثــاًل طريقــة معاملــة الالجئيــن األوكرانييــن مــن قبــل 
الــدول األوروبيــة جــداًل واســًعا بيــن المســتخدمين، مقارنــة 
بمعاملــة الالجئيــن العــرب. كمــا شــكَّل موضــوع تداعيــات 
ــي مركــز اهتمامهــم. ــي العرب ــى األمــن الغذائ الحــرب عل
ــذا ــير ه ــم وتفس ــة فه ــى محاول ــث إل ــع الباح ــا دف ــو م وه

 

1 -اإلطار المنهجي والنظري للدراسة
االهتمــام وتأثيــره علــى األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة، 
مــن خــالل اإلجابــة عــن الســؤال اإلشــكالي للدراســة:

إلــى أي مــدى تؤثر اتجاهات مســتخدمي منصــات التواصل 
االجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة علــى األجنــدة اإلخباريــة 
لقنــاة الجزيــرة مــن خــال المجلــة التفاعليــة “نشــرتكم”؟

وتتطلــب اإلجابــة عــن هــذا الســؤال اإلشــكالي البحــث 
ــر  ــة تأثي ــاد عملي ــل أبع ــي تمثِّ ــن العناصــر الت ــي عــدد م ف
اتجاهــات مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي فــي 

ــرة: ــاة الجزي ــة لقن ــدة اإلخباري األجن
“نشــرتكم”  برنامــج  عمــل  فريــق  يرصــد  كيــف   .1
االجتماعــي؟ التواصــل  منصــات  علــى  االتجاهــات 
2. مــا المعاييــر والقيــم اإلخباريــة التــي تعتمدها “نشــرتكم” 
ــات  ــن المنص ــع م ــار والمواضي ــاء األخب ــع وانتق ــي جم ف

ــة؟ االجتماعي
3. هــل تؤثــر اتجاهــات المســتخدمين علــى القيــم الخبريــة 

فــي قنــاة الجزيــرة مــن خــالل برنامــج “نشــرتكم”؟
4. هــل تواكــب “نشــرتكم” االتجاهــات الفعلية للمســتخدمين 

أم تكيِّفهــا وفــق األجنــدة اإلخباريــة للقنــاة؟
ــرات  ــي النش ــى باق ــرتكم” عل ــج “نش ــر برنام ــل يؤث 5. ه
فــي  تأثيــر  لــه  وهــل  الجزيــرة؟  قنــاة  فــي  اإلخباريــة 

االجتماعيــة؟ المنصــات 

- فرضيات الدراسة
- توجــد عالقــة قوية بين األولويات اإلخبارية لـ”نشــرتكم”، 
واســتخدام بيانــات الــذكاء االصطناعــي للتعــرف علــى 

اتجاهــات المســتخدمين فــي المنطقــة العربيــة.
- هنــاك تبايــن فــي تقديــر أهميــة وضخامــة األخبــار 
واتجاهــات  األخبــار  غــرف  محــرري  بيــن  والقضايــا 

العربيــة. المنطقــة  فــي  المســتخدمين 
- هنــاك تأثيــر محــدود التجاهــات المســتخدمين فــي المنطقة 

العربيــة علــى األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيرة.

3  ورد في تقرير التنمية الرقمية العربية 2019، أن اإلحصاءات السكانية بالمنطقة العربية حوالي 440 مليون نسمة، https : //2u.pw/BDqY0  ) تاريخ الدخول 22 فبراير/شباط2022(

4  Everette E. Dennis et al, »Media use in THE MIDDLE EAST 2019 a Seven-Nation Survey« , NORTHEWESTREN UNIVERSITY IN QATAR.
    http://www.mideastmedia.org/survey/2019)تاريخ الدخول : 22 فبراير/شباط 2022(     
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ــة لـ”نشــرتكم” فــي النشــرات  ــر إيجابي ــة تأثي ــاك عالق - هن
اإلخباريــة، مثــل الحصــاد ومنتصــف الليــل فــي قنــاة 

الجزيــرة.
ــة  ــي المنطق ــتخدمين ف ــات المس ــرتكم” اتجاه ــف “نش - تكيِّ

ــاة. ــدة القن ــة مــع أجن العربي

- أهمية الدراسة
ــة  ــة مســتجدات الصحاف ــي مواكب ــة الدراســة ف ــل أهمي تتمث
الرقميــة، حيــث يركــز الباحــث علــى تأثيــر اتجاهــات 
مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي فــي أجنــدة 
ــة  ــرة. فالمنصــات االجتماعي ــاة الجزي ــر بقن غــرف التحري
أثــرت كثيــًرا علــى الممارســة الصحفيــة لوســائل اإلعــالم 
لألخبــار  مصــدًرا  المنصــات  تعتبــر  ال  إذ  التقليديــة؛ 
للمحرريــن  تكشــف  أيًضــا  بــل  فقــط،  والمعلومــات 
عــن أجنــدة مســتخدمي المنصــات، ودرجــة اهتمامهــم 
وتفاعلهــم مــع القضايــا والمواضيــع المتداولــة فــي الفضــاء 
ــًرا  ــة، ولكــن كثي ــة العربي االفتراضــي، خصوًصــا بالمنطق
مــا تكــون اتجاهــات المســتخدمين بعيــدة عــن المعاييــر 
الخبريــة لغرفــة التحريــر، مثــل األهميــة والضخامــة. وهــو 
ــا يســتلزم وجــود طــرق وأســاليب الســتيعاب اتجاهــات  م
المســتخدمين ضمــن األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة بمــا 

ــاة. ــة للقن ــم المهني ــالة والقي ــن الرس يضم

- أهداف الدراسة
ولتطبيق هذا المنهج ستستخدم الباحثة األدوات اآلتية: 

انطالًقــا مــن الســؤال اإلشــكالي للدراســة الــذي يبحــث 
التواصــل  منصــات  مســتخدمي  اتجاهــات  تأثيــر 
االجتماعــي فــي المنطقــة العربيــة علــى األجنــدة اإلخباريــة 
“نشــرتكم”،  برنامــج  خــالل  مــن  الجزيــرة،  لقنــاة 
تشــمل: الدراســة  لهــا  تســعى  التــي  األهــداف  فــإن 
- التعــرف علــى كيفيــة تحديــد األجنــدة اإلخباريــة لبرنامــج 

“نشــرتكم”.تكيِّف “نشــرتكم” 
- االطــالع علــى أهــم طــرق استكشــاف االتجاهات الســائدة 
عبــر المنصــات فــي المنطقــة العربية من خالل “نشــرتكم”.
- رصــد حــدود التأثيــر والتأثــر لالتجاهــات عبــر المنصات 
علــى عمليــة بنــاء األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة.

- الدراسات السابقة
1. توظيف اإلعام االجتماعي في إنتاج نشرات األخبار 

بقناة الجزيرة الفضائية: دراسة تحليلية لبرنامج 
“نشرتكم”5: 

فــي هــذه الدراســة تتســاءل الباحثــة عــن: كيــف يتــم توظيف 
ــد  ــاج برنامــج “نشــرتكم”؟ وق اإلعــالم االجتماعــي فــي إنت
اعتمــدت علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي مــن خــالل أداة 
تحليــل المضمــون التــي تــم تطبيقهــا علــى عينــة مــن حلقات 
برنامــج “نشــرتكم”. وخلصــت الدراســة إلــى أن مثــل هــذه 
البرامــج تســعى إلشــراك الجمهــور فــي صناعــة مضاميــن 
النشــرات اإلخباريــة، وأن هنــاك تدخــاًل مــن قبــل القائميــن 
علــى القنــاة فــي اختيــار ما يتناســب مــع السياســة اإلعالمية 
للقنــاة. واســتنتجت أن هنــاك مراعــاة للقيــم اإلخباريــة مثــل 
األهميــة واآلنيــة مــن قبــل المحرريــن فــي البرنامــج. 
ــة  ــة الرقمي ــات البيئ ــاة تواجــه تحدي ــى أن القن ــت إل وتوصل
ــي  ــة ف ــف المنصــات االجتماعي ــن خــالل توظي ــدة م الجدي

إنتــاج المــواد الخبريــة.

2. جمهور نشرات المستخدمين: دراسة برنامج 
“نشرتكم” على قناة الجزيرة6: 

اإلخباريــة  النشــرة  جمهــور  بتحديــد  الدراســة  اهتمــت 
“نشــرتكم” مــن خــالل اإلجابــة عــن ســؤالين: مــا خصائــص 
جمهــور برنامــج “نشــرتكم”؟ ومــا طبيعــة اإلشــباعات 
ــر  ــي عب ــج الوصف ــان المنه ــد اســتخدم الباحث ــة؟ وق المحقق
المســح بالعينــة. وتوصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج 
ــل  ــبكات التواص ــوى ش ــن محت ــة بي ــاك عالق ــا أن هن منه
التقليــدي، حيــث  االجتماعــي وأجنــدة وســائل اإلعــالم 
أصبــح المحتــوى الرقمــي يمــارس نوًعــا مــن التأثيــر فــي 

ترتيــب أولويــات األخبــار والموضوعــات.

ــي برنامــج “نشــرتكم” يســتقي  ــم باالتصــال ف ــا أن القائ كم
ــي  ــخصي، ف ــال الش ــاًل لالتص ــتخدمين بدي ــالت المس تفاع
ــي  ــة الت ــن اإلعالمي ــة المواطــن والمضامي ــن أن صحاف حي
ــة  ــة المهني ــى الممارس ــر عل ــر كبي ــا تأثي ــس له ــا لي ينتجه

ــاة. للقن

5  نوال بومشطة، »توظيف الميديا االجتماعية في إنتاج نشرات األخبار بقناة الجزيرة الفضائية: دراسة تحليلية لبرنامج »نشرتكم«، مجلة الدراسات )مخبر الدراسات الصحراوية جامعة بشار، الجزائر، المجلد 

  https://2u.pw/sdsdI .)2،2021 10، العدد
https://2u.pw/IYPPd  .)2021 ،6  نبيل بوسكرة ، نوري مقورة ، »جمهور نشرات المستخدمين: دراسة »برنامج نشرتكم« على قناة الجزيرة، )رسالة ماستر غير منشورة، جامعة المسيلة، الجزائر
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3. دور مواقع التواصل االجتماعي في بناء أجندة القائم 
باالتصال في الصحف المصرية بالنسبة لألخبار والقضايا 

المحلية7: 

ــم  ــاد القائ ــى مــدى اعتم ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل هدف
باالتصــال فــي الصحــف المصريــة علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي مصــدًرا لألخبــار، واســتخدمت الباحثــة المنهج 
الوصفــي التحليلــي. وخلصــت الدراســة لعــدة نتائــج منهــا 
أن %97 مــن الصحفييــن يــرون أن إثــارة الموضــوع 
بكثــرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يمكــن أن تعطــي 
ــى  ــر عل ــر الخب ــرط أال يؤث ــر، بش ــي النش ــة ف ــه األولوي ل

ــي. ــي أو الوضــع األمن االســتقرار الداخل

4. إعــادة النظــر فــي “نظريــة األجنــدة” فــي عصــر 
اإلعــام االجتماعــي الرقمــي: دراســة حالــة علــى تويتــر8: 

ــدة التــي أحدثتهــا  اهتمــت الدراســة بعالقــات التأثيــر الجدي
ــر،  ــع التواصــل االجتماعــي، خصوًصــا منصــة تويت مواق
ــم  ــادة تقيي ــة إلع ــت الدراس ــالم. وهدف ــائل اإلع ــى وس عل
نظريــة األجنــدة ونظريــة حــارس البوابــة فــي ظــل البيئــة 
ــور  ــات الجمه ــن اهتمام ــة بي ــت العالق ــا بحث ــة، كم الرقمي
ــع  ــث أن مواق ــرى الباح ــة. وي ــة للصحاف ــد المهني والقواع
القائميــن علــى وســائل  أعطــت  االجتماعــي  التواصــل 
االتصــال الجماهيــري وضوًحــا أكبــر للمواضيــع التــي 
ــور،  ــام الجمه ــز اهتم ــل مرك ــي تمث ــا، والت ــب تغطيته يج
فيمــا اســتنتج أن المســتخدمين يتبنــون بعــض الممارســات 
التواصــل  شــبكات  علــى  تفاعلهــم  أثنــاء  الصحفيــة 
االجتماعــي مــن أجــل التأثيــر وتعزيــز أجندتهــم الخاصــة.
نالحــظ أن الدراســات الســابقة اهتمــت بشــكل عــام بتأثيــر 
)حــارس  باالتصــال  القائــم  علــى  الرقمــي  المحتــوى 
البوابــة( مــن جهــة، ثــم تأثيــر هــذا المحتــوى علــى أجنــدة 
ــيحاول  ــرى. وس ــة أخ ــن جه ــدي م ــالم التقلي ــائل اإلع وس
الباحــث فــي هــذه الدراســة التركيــز علــى تأثيــر المواضيــع 
عبــر  يتــم رصدهــا  التــي   )Trends( تــداوال  األكثــر 
التواصــل  منصــات  فــي  االصطناعــي  الــذكاء  تقنيــات 
ــي ــير ف ــا يش ــو م ــار، وه ــة األخب ــى غرف ــي عل االجتماع

مســتخدمي  واهتمــام  أولويــات  إلــى  األحيــان،  معظــم 
منطقــة. كل  حســب  االجتماعــي  التواصــل  منصــات 
لمســتخدميها  تتيــح  يوتيــوب  منصــة  أن  مثــاًل  نجــد 
االطــالع يوميًّــا علــى قائمــة 50 فيديــو األكثــر تــداواًل 
حســب كل بلــد. ويمكــن أيًضــا الوصــول إلــى عمليــات 
البحــث الرائجــة فــي 24 ســاعة مــن خــالل “غوغــل 
ــدان المتاحــة،  ــدز” )Google Trends( حســب البل ترن
اليوميــة  االتجاهــات  برصــد  منصــة  كل  تقــوم  حيــث 
البيانــات  لــكل منطقــة. وُتعــد هــذه  تبًعــا  للمســتخدمين 
بنــاء  عمليــة  فــي  األخبــار  غرفــة  لمحــرري  مهمــة 
ــي دراســته. ــه الباحــث ف ــا ســيركز علي ــذا م ــدة، وه األجن

- منهج الدراسة وأدواتها
الــذي  التحليلــي  الوصفــي  المنهــج  الدراســة  اعتمــدت 
يقــوم علــى وصــف وتحليــل البيانــات، وتفســيرها بعــد 
ومنظمــة،  دقيقــة  بطــرق  وتحديدهــا  جمعهــا  عمليــة 
مــن خــالل أداتــي المقابلــة مــع أفــراد عينــة الدراســة، 
»نشــرتكم«. حلقــات  مــن  عينــة  مضمــون  وتحليــل 
تحريــر  رئيــس  مــع  مقابــالت  الباحــث  أجــرى  وقــد 
نشــرات بقنــاة الجزيــرة وثالثــة مــن صحفيــي غرفــة 
ــة  ــدت الدراس ــا اعتم ــرتكم«، كم ــج »نش ــر لبرنام التحري
وهــي: محــاور  ثالثــة  علــى  بنــي  للمقابلــة  دليــاًل 

اتجاهــات 	  إلــى  الوصــول  طــرق  األول:  المحــور 
العربيــة. المنطقــة  فــي  المســتخدمين 

المحــور الثانــي: معاييــر اختيــار المواضيــع التــي 	 
تبثهــا »نشــرتكم«.

النشــرات 	  البرنامــج علــى  الثالــث: تأثيــر  المحــور 
االجتماعــي. التواصــل  ومنصــات  الرئيســة  اإلخباريــة 
وفــي تحليــل المضمــون، أجــرى الباحــث دراســة لمضمــون 
ــر/ ــن 1 يناي ــدة م ــرة الممت ــرتكم” خــالل الفت ــج “نش برنام
إلــى 18 فبراير/شــباط 2022 معتمــًدا  الثانــي  كانــون 
ــات  ــى بيان األســبوع االصطناعــي، بغــرض الحصــول عل
تســاعد الباحــث فــي رصــد تأثيــر االتجاهــات الســائدة فــي 
ــة  ــدة اإلخباري ــى األجن منصــات التواصــل االجتماعــي عل
لقنــاة الجزيــرة، وقــد اكتفــى الباحــث بفئــة المضمــون 

ــة: ــر اآلتي ــة العناص وبدارس

7  ندية عبد النبي محمد قاضي، »دور مواقع التواصل االجتماعي في بناء أجندة القائم باالتصال في الصحف المصرية بالنسبة لألخبار والقضايا المحلية«، مجلة الرأي العام ) مركز بحوث الرأي العام، 

https://2u.pw/QeYKx )2015 ،4مصر، المجلد 14، العدد
8 Mathieu Arsenault , ”Repenser l’agenda-setting a l’ère des media socio numérique: Etude de cas sur TWITER“,  )Mémoire de la maîtrise en communication, Universi-
té du Québec A MONTREAL. ,AVRIL 2015(.
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1. المنصات االجتماعية التي تركز عليها النشرة اإلخبارية )تويتر، فيسبوك، يوتيوب...(.
2. طبيعة مواضيع التغطية اإلخبارية )سياسية، اجتماعية، اقتصادية، ترفيهية...(.

3. البعد الجغرافي للمواضيع.
4. الوسائط والقوالب المستخدمة في العرض )هاشتاغ، تغريدة، منشور، صور، فيديو...إلخ(.

وبالرجــوع إلــى مكتبــة الجزيــرة المرئيــة علــى منصــة يوتيــوب، حصلنــا علــى ســبع نشــرات مــن الســبت إلــى الجمعــة 
ــا  ــباط 2022 وفًق ــة 18 فبراير/ش ــى غاي ــي 2022 إل ــون الثان ــن 1 يناير/كان ــبوع االصطناعــي(، م ــتخدام )األس باس

للجدول اآلتي:

9  أحمد بن مرسلي، »مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال«، ط 4 )الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، 2010( ص203.

10 موريس أنجرس، »منهجية البحث العلمي في العلوم اإلنسانية تدريبات عملية«،) الجزائر، دار القصبة للنشر ،2004( ص301.

جدول رقم )1( يوضح بيانات مفردات العينة

كمــا اعتمــد الباحــث علــى المالحظــة وهــي عمليــة مقصــودة تســير وفــق الخطــة المرســومة للبحــث، فــي إطــار المنهــج 
المتبــع، وهدفهــا ينحصــر فــي مشــاهدة الجوانــب الخاضعــة للدراســة9.

- مجتمع الدراسة وعينته
يشــمل مجتمــع الدراســة منتجــي األخبــار، وصحفيــي غرفــة تحريــر النشــرة المســائية التفاعليــة “نشــرتكم”، الذيــن يعملــون 
ــع  ــن عناصــر مجتم ــة م ــة الدراســة فهــي مجموعــة فرعي ــا عين ــا ونشــرها. أم ــار وتحريره ــاء األخب ــع وانتق ــى جم عل
ــع الدراســة،  ــة عــدد مجتم ــات المرتبطــة بالموضــوع. ولمحدودي ــات والبيان ــا المعطي ــن خالله الدراســة10، وســنجمع م
ــاة الجزيــرة،  ســنعتمد علــى العينــة القصديــة، وقــد أجــرى الباحــث أربــع مقابــالت تشــمل رئيــس تحريــر النشــرات بقن

وكــذا الصحفييــن والمحرريــن فــي برنامــج نشــرتكم.
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- مفاهيم الدراسة
ــد  ــى ح ــتقر إل ــل مس ــو مي ــاه وه ــع اتج ــات: جم - االتجاه
كبيــر، يحمــل مجموعــة من المشــاعر والعواطــف واألفكار 
والمفاهيــم ذات األبعــاد المتعــددة11  لالســتجابة بطريقــة 
متســقة لبعــض األمــور )المواقــف واألفــراد والجماعــات(. 
كمــا أن االتجاهــات عبــارة عــن اســتجابات تقويميــة متعلمــة 
إزاء الموضوعــات، أو األحــداث12، واالتجــاه العــام يكــون 

نتيجــة اتفــاق الجماهيــر علــى شــيء معيــن. 
ويســتخدم الباحــث فــي هــذه الدراســة مصطلــح االتجاهــات 
بمعنــى المواضيــع والقضايــا األكثــر تــداواًل وتفاعــاًل، 
والتــي تأتــي ضمــن اهتمــام المســتخدمين فــي المنطقــة 
ــر منصــات التواصــل االجتماعــي )فيســبوك،  ــة عب العربي
تويتــر، يوتيــوب، إنســتغرام...(، والتــي يتــم رصدهــا عبــر 
تقنيــات الــذكاء االصطناعــي أو عــن طريــق فــرق رصــد 

ــر. ــة التحري خاصــة داخــل غرف

- المستخدمون: 
 ،)Serge Proulx( حســب الباحــث ســيرج برولكــس

ــع ــى الطاب ــير إل ــتخدام تش ــح االس ــكالية مصطل ــإن إش ف
االجتماعــي الــذي يحيــل إلــى الممارســات الفرديــة أو 
ــذي  ــب، وال ــده المرك ــي ببع ــول الثقاف ــة ذات المدل الجماعي
يقــود ممارســتنا اليوميــة خــالل فتــرات زمنيــة تختلــف 
هــذه  وترتبــط  والمجتمعــات.  الممارســات  باختــالف 
الممارســات اليــوم أساًســا بتكنولوجيــات اإلعــالم واالتصال 
ــردي  ــتخدام الف ــن االس ــث ع ــل الحدي ــث انتق ــة، حي الحديث

إلى االستخدام االجتماعي13.
ــى  ــول إل ــي يتح ــاط اجتماع ــه نش ــتخدام بأن ــرف االس ويع
ــدم 14،  ــرار والق ــل التك ــع بفض ــي المجتم ــادي ف ــاط ع نش
ومــع التحــوالت التي حدثــت بفعل التطــورات التكنولوجية، 
ــالم  ــة لإلع ــات التقليدي ــر المصطلح ــن تطوي ــد م كان ال ب
ــار أن العالقــة بيــن الجمهــور والوســائط  واالتصــال باعتب
الجديــدة لــم تعــد قائمــة علــى التلقــي بمعنــاه الكالســيكي، أي 
عبــر المشــاهدة واالســتماع والقــراءة، بــل علــى االســتخدام 

النشط عبر سلسلة ال متناهية من عمليات النسخ وإعادة 

 )Usage( االســتخدام  والتعليق...فمصطلــح  النشــر 
  .15)Reception( يختلف عن مصطلح التلقي

وتعــرف الدراســة مصطلح المســتخدمين باألشــخاص الذين 
لديهــم حســابات ناشــطة على منصات التواصــل االجتماعي 
مــع  خاللهــا  مــن  ويتفاعلــون  العربيــة،  المنطقــة  فــي 
مختلــف القضايــا والمواضيــع ســواء اإلقليميــة أو العالميــة.

- شبكات التواصل االجتماعي:
الويــب وبرامــج  بمواقــع  قامــوس كامبــردج16  يعرفهــا 
ــر  ــات عب ــادل المعلوم ــاس بتب ــمح للن ــي تس ــر الت الكمبيوت

اســتخدام اإلنترنــت أو الهواتــف المحمولــة.
كمــا يعرفهــا الباحــث زاهــر راضــي بـ”منظومــة مــن 
فيهــا  للمشــترك  تســمح  التــي  اإللكترونيــة  الشــبكات 
ــق  ــم ربطــه عــن طري ــن ث ــه، وم ــع خــاص ب بإنشــاء موق
نظــام اجتماعــي إلكترونــي مــع أعضــاء آخريــن لديهــم 

نفســها”17. والهوايــات  االهتمامــات 
ويقصــد الباحــث بمنصــات التواصــل االجتماعــي تلــك 
المنطقــة  فــي  اســتخداًما  األكثــر  االجتماعيــة  المواقــع 
ــد  ــي رص ــرتكم” ف ــج “نش ــا برنام ــي يعتمده ــة والت العربي
ــبوك،  ــر، وفيس ــل: تويت ــة، مث ــا المتداول ــار والقضاي األخب

وإنســتغرام. ويوتيــوب، 

:Agenda األولويات -
وتعنــي تدخــل وســائل اإلعــالم، مــن خــالل مــا تقدمــه مــن 
مــواد فــي توجيــه المتلقــي إلــى ترتيــب القضايــا والشــؤون 

العامــة طبًقــا ألولويــات معينــة18.  
ــح  ــرح مصطل ــة” فيش ــفورد للصحاف ــوس “أوكس ــا قام وأم
ــا فــي  األجنــدة بــأن وســائل اإلعــالم تلعــب دوًرا مهمًّ
تضخيــم بعــض القضايــا، وإبرازهــا داخــل الفضــاء العــام 
وبنــاء معاييــر يمكــن مــن خاللهــا اعتبــار النقــاش شــرعيًّا. 
ويعــرف الباحــث األجنــدة بقائمــة األخبــار والقضايــا التــي 
تركــز عليهــا قنــاة الجزيــرة حســب أهميتهــا، وتقدمهــا 
منصاتهــا  ومختلــف  النشــرات  خــالل  مــن  للجمهــور 

اإلخباريــة19.
 

11   مي العبد اهلل، المعجم في المفاهيم الحديثة لإلعالم واالتصال، ط 1 )بيروت، دار النهضة العربية، 2014( ص 4.

12 محمد جمال الفار، »المصطلحات اإلعالمية«، ط1 )عمان، دار أسامة ونبالء، 2014( ص6. 

13 أمينة عالق، »استخدامات وإشباعات النخب لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الحديثة في الجزائر«، )أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة صالح بوبنيدر، الجزائر، 2018 (، ص79.

14 رايس ابتسام، »نظرية االستخدامات واإلشباعات وتطبيقاتها على اإلعالم الجديد«، مجلة دراسات )جامعة بشار، الجزائر المجلد 5، العدد 1، 2016(

15 السيد بخيت، »الجديد في بحوث الصحافة«، ط 1، )العين، دار الكتاب الجامعي،2011( ص182

https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/social-media 16 )تاريخ الدخول: 20 أبريل/نيسان 2022( . 

17 ممدوح رضا الجندي، »المفاهيم اإلعالمية الحديثة«، ط 1 )عمان األردن، دار الراية للنشر و التوزيع،2016(ص167.

18 مجمع اللغة العربية، »معجم المصطلحات اإلعالمية«، )القاهرة ،مجمع اللغة العربية، ،2008( ص46.

19  Tony Harcup, Dictionry of Journalism.Oxford university press, 1st  Ed, (United Kingdom: Oxford,2014)p 7,8.
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)Agenda Setting( نظرية ترتيب األولويات -
ــات  ــن اتجاه ــة بي ــة القائم ــث العالق ــة، لبح ــعى الدراس تس
المســتخدمين فــي منصــات التواصــل االجتماعــي بالمنطقــة 
العربيــة وغرفــة التحريــر، فيمــا يتعلــق بتحديــد األولويــات 
والقضايــا المهمــة انطالًقــا مــن نظريــة ترتيــب األولويــات
ــة  )Agenda-setting(. وترجــع أصــول هــذه النظري
ــالل  ــن خ ــان )Walter Lippman( م ــر ليبم ــى والت إل
كتابه: “الرأي العام” )1922(؛ إذ يرى أن وســائل اإلعالم 
تســاعد فــي بنــاء الصــور الذهنيــة لــدى الجماهيــر20، حيــث 
تفتــرض النظريــة أن بــروز القضايــا فــي وســائل اإلعــالم 
ــة  ــا زادت التغطي ــا، وكلم ــور به ــام الجمه ــي اهتم ــر ف يؤث
التــي تتلقاهــا قضيــة مــا زادت أهميتهــا لــدى الجمهــور21.
“إن   :)Bernard Cohen( كوهــن  برنــارد  ويقــول   
ــار  ــي إخب ــت ف ــم الوق ــح معظ ــد ال تنج ــالم ق ــائل اإلع وس
ــل  ــكل مذه ــة بش ــا ناجح ــه، ولكنه ــرون في ــا يفك ــاس بم الن
ــه”22 وأن  ــروا حول ــي أن يفك ــا ينبغ ــا بم ــار قرائه ــي إخب ف
ــة أو  ــي إليهــم مــن جهــة ثاني ــاس يأت ــه الن ــا يعرف معظــم م
ثالثــة مــن وســائل اإلعــالم أو مــن األشــخاص23، ممــا يبيــن 
تأثيــر وســائل اإلعــالم فــي تحديــد األجنــدة للجمهــور.
نالحــظ أنــه بعــد الصعــود الهائــل الســتخدام منصــات 
التواصــل االجتماعــي كبدائــل جديــدة لمصــادر المعلومات، 
ُأعيــد طــرح التســاؤل التالــي بقــوة: مــن يقــود عمليــة بنــاء 
األجنــدة؟ األمــر الــذي أدى إلــى ثنائيــة االتجــاه فــي عمليــة 
بنــاء األجنــدة بيــن الوســائط التقليديــة والوســائط الجديــدة؛ 
ــاء  ــي بن ــح لمنصــات التواصــل االجتماعــي دور ف إذ أصب
األجندة، وخصوًصا االتجاهات الســائدة للمســتخدمين، التي 
فرضــت نفســها فــي العناوين الرئيســة في نشــرات األخبار.
وتســاعد هــذه النظريــة فــي فهــم كيفيــة بنــاء األجنــدة 
اإلخباريــة لبرنامــج “نشــرتكم”، الــذي يتخصــص فــي 
ــي ــا، ويراع ــا ودوليًّ ــة عربيًّ ــات المتداول ــرض المحتوي ع
المحــررون فــي نفــس الوقــت المعاييــر المهنيــة للقنــاة 

اإلطار النظري للدراسة
وهي: األهمية والقرب والحداثة والضخامة24.

- نظرية حارس البوابة
تعتبــر نظريــة حــارس البوابــة )Gatekeeper( مــن 
النظريــات التــي تركــز علــى دور القائم باالتصــال، وترجع 
ــن  ــرت لوي ــاوي كي ــس النمس ــم النف ــى لعال ــوث األول البح
ــة  ــول الرحل ــى ط ــه عل ــرى أن ــذي ي )Kurt Lewin(، ال
التــي تقطعهــا المــادة اإلعالميــة حتــى تصــل إلــى الجمهــور 
المســتهدف توجــد بوابــات، يتــم فيهــا اتخــاذ القــرارات بمــا 
يدخــل ومــا يخــرج25. وتتلخــص مرتكــزات النظريــة فــي 
ــم وجــود قــوى مؤثــرة  المســار الخطــي لســير الرســالة، ث
ــي  ــم ف ــدور التحك ــون ب ــراد يقوم ــالة، وأف ــير الرس ــي س ف
نقلهــا26، حيــث تتعــرض إلــى تعديــالت فــي المضمــون قــد 

ــة. ــة أو متوســطة أو جوهري تكــون طفيف
كمــا يتــم التأثيــر عبــر خمــس مســتويات، وهــي علــى 
والممارســة  البوابــة،  لحــارس  الشــخصي  “المســتوى 
اإلعالميــة،  والمنظمــات  البوابــة،  لحــارس  االتصاليــة 
االجتماعــي”27،  والمســتوى  االجتماعيــة،  والمؤسســات 
ــم  ــي يت ــار والمعلومــات الت ــل لألخب ــق الهائ لكــن مــع التدف
تداولهــا عبــر شــبكات اإلنترنــت، بــدأ الســؤال يطــرح عــن 
دور وقــوة حــارس البوابــة، بــل أصبــح يعتبــر كل مســتخدم 

لإلنترنــت “حــارس بوابــة”28. 
فصحافــة القــرن الحــادي والعشــرين تتطلــب تفســيًرا مختلًفا 
للحــارس، فالصحافيــون هــم بــدالء للجمهــور فــي فحــص 
كميــة كبيــرة مــن المعلومــات المتاحــة واختبارهــا للتحقــق 

والمســاعدة فــي اســتيعابها29.
انطالًقــا مــن أســس النظرية فــإن منتجي ومحــرري برنامج 
“نشــرتكم” يمثلــون حــراس بوابــات )القائميــن باالتصــال(، 
حيــث يعملــون علــى تتبــع المحتويــات المتداولــة علــى 
ــب  ــا يناس ــا بم ــي، وعرضه ــل االجتماع ــات التواص منص
الجزيــرة. لقنــاة  التحريريــة  والسياســة  الخبريــة  القيــم 

20   حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، »االتصال ونظرياته المعاصرة«، ط1 )القاهرة، الدار المصرية اللبنانية،2018( ص 288. 

21 أسامة عمر، »وسائل اإلعالم التقليدية والمساحات االفتراضية الجديد: من يقود عملية بناء األجندة؟«، مجلة الدراسات والبحوث االجتماعية )جامعة الوادي، الجزائر، المجلد 9 العدد 4، 2021( ص404

https://2u.pw/VBmtk
22  Stephen W.Litteljohn,KarenA.Foss,Encyclopedia of Communication Theory , (USA:SAGE publication, 2009), 1:32p. https://2u.pw/Y5e6U
23  Maxwell McCmobs, David Protess ,Agenda Setting: Readings on Media, Public Opinion, and Policymaking,(USA: Routledge 2016) p17
     https://2u.pw/94fZo

  https://network.aljazeera.net/ar/node/40071  .)202224  شبكة الجزيرة اإلعالمية ، »ضبط الجودة والمعايير التحررية »، نوفمبر 2015، ) تاريخ الدخول:22مارس/آذار

https://2u.pw/M0Qlh .30625 خيرة مركرتار، »دور حارس البوابة في اإلعالم الجديد«، مجلة الساورة للدراسات اإلنسانية واالجتماعية، )جامعة بشار، الجزائر المجلد 3 ، العدد 5 ،2017( ص

26 عزام أبو حمام، »نظرية حارس البوابة في ظل البيئة الجديدة لتكنولوجيا االتصال«، مجلة الرسالة للدراسات والبحوث اإلنسانية، )جامعة العربي التبسي، الجزائر، المجلد 1، العدد 4 ، 2017( ص 276. 

https://2u.pw/FJOjH   
27  Pamela J , shoemaker, Gatekeeping theory,1st  ed, (USA: Routledge 2009), p79 .
28  Julian Wallace, “Modelling Contemporary Gatekeeping the rise of individuals, Algorithms and Platforms in Digital News Disseminition”,)University    
of Zurich 2017(. https://2u.pw/KSRGx  

29  جين فوريمان، أخالقيات الصحافة، ترجمة محمد صفوت أمين، ط 1  )القاهرة، دار الفجر و الدار الجزائرية للنشر والتوزيع، 2015( ص 492.
)تاريخ الدخول:26مارس/آذار2022(
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يســعى الباحــث فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة إلــى اإلجابــة 
ــات  ــر اتجاه ــدى تؤث ــى أي م ــوري: إل ــؤال المح ــن الس ع
ــة  ــي المنطق ــي ف ــتخدمي منصــات التواصــل االجتماع مس
العربيــة علــى األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة مــن 

ــرتكم”؟ ــة “نش ــة التفاعلي ــالل المجل خ

1. السياســة التحريريــة لشــبكة الجزيــرة فــي التعامــل مــع 
المنصــات االجتماعيــة كمصــادر لألخبار

ــة سياســة الحــذر الشــديد  ــرة اإلعالمي ــد شــبكة الجزي تعتم
مــع المنصــات االجتماعيــة كمصــادر لألخبــار، معللــة ذلــك 
ــر المنضبطــة، إذ »مــع  ــة غي ببعــض الســلوكات االتصالي
ــل  ــن قب ــف م ــج للمواق ــع أدوات للتروي ــذه المواق ــاذ ه اتخ
الناشــطين، وحتــى الحكومــات، وأحياًنــا األجهــزة األمنيــة، 
فــإن ذلــك يتطلــب التعامــل معهــا بحــذر شــديد«30. وتعتبــر 
المنصــات االجتماعيــة مجــااًل للدعايــة واإلشــاعة واألخبــار 
ــة  ــورات المهني ــع التط ــن م ــخ، ولك ــة والمزيفة...إل الكاذب
والتقنيــة التــي عرفتهــا الصحافــة الرقميــة، يمكــن رفــع هــذا 
التحفــظ، أي »الحــذر الشــديد«، مــن خــالل توفــر مصــادر 
وتقنيــات وأدوات مراجعــة المحتويــات الرقميــة، وكــذا 

باالعتمــاد علــى الخبــرة المهنيــة للصحفييــن والتقنييــن.

كمــا تضــع شــبكة الجزيــرة شــروًطا وقيــوًدا الســتخدام 
ــا  ــة بينه ــات االجتماعي ــن المنص ــات م ــور والفيديوه الص
احتــرام حقــوق الملكيــة؛ إذ »تحتــوي مواقــع التواصــل 
االجتماعــي )يوتيــوب، وفيســبوك... إلــخ( علــى صــور 
تمتلــك حقوقهــا جهــات أخــرى، فوجــود الصــور فــي 
مواقــع التواصــل ال يعنــي أنهــا مشــاع، وينبغــي الرجــوع 

للمصــادر األصليــة للحصــول علــى ترخيــص«31.

التحليل والنتائج

مــن  الصــور  نقــل  بعــدم  الجزيــرة  تلتــزم شــبكة  كمــا 
المنصــات إال فــي حالــة التعتيــم الــذي تفرضــه بعــض 
ــل عنهــا )أي  ــدول بشــروط توضحهــا الشــبكة: “فــال ننق ال
المنصــات( إال صــوًرا تخــص بلــًدا تمــارس فيــه الســلطات 
التعتيــم اإلعالمــي القاســي، وعنــد انفــراد الموقــع بالصــور.
ــة،  ــيلة متاح ــكل وس ــا ب ــي صحته ــق ف ــي التدقي ــن ينبغ لك
واإلشــارة بوضــوح إلــى مصدرهــا، مــع التأكيــد علــى أننــا 

ــم نســتطع تأكيدهــا مــن مصــدر مســتقل”32. ل

للصحفــي  مهنيــة  مؤهــالت  الجزيــرة  شــبكة  وتشــترط 
ــى  ــدة، وإل ــة جي ــرة تحريري ــى خب ــاج إل ــو “يحت ــاة فه بالقن
معرفــة عميقــة ومتجــددة بتقنيــات اإلنترنــت وبمــا يجــد فيــه 
مــن مواقــع، حتــى يحصــل منــه علــى الخبــر البــريء مــن 
الغــرض، وفــي الغالــب يحصــل فقــط علــى طــرف خيــط 
ــى  ــر مــن مصــادر أخــرى”. وعل ــى اســتقاء الخب ــؤدي إل ي
ــل  ــت تمث ــع اإلنترن ــي مواق ــة ف ــع المتداول ــذا فالمواضي ه
“رأس خيــط” و”إشــارة تنبيــه” علــى وجــود موضــوع مهــم 

يســتحق البحــث والتقصــي.

30   شبكة الجزيرة اإلعالمية، ضبط الجودة والمعايير التحررية، نوفمبر https://network.aljazeera.net/ar/node/40071 ،2015  )تاريخ الدخول:22مارس/آذار2022(. 

31  المصدر نفسه.

32 المصدر نفسه.
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2.1 نبذة عن برنامج “نشرتكم” أو “الثامنة”
نشــرة إخباريــة تفاعليــة تتــراوح مدتهــا بيــن 20 و23 
ــة  ــت مك ــة بتوقي ــاعة الثامن ــى الس ــا عل ــث يوميًّ ــة، تب دقيق
المكرمــة، بقنــاة الجزيــرة اإلخباريــة، وتتخصــص فــي 
تغطيــة أبــرز القضايــا المتداولــة بيــن مســتخدمي المنصــات 
االجتماعيــة عربيًّــا ودوليًّــا، وتعــرض أبــرز مــا يتــم تداولــه 
مــن مواضيــع وقضايــا قــد تكــون سياســية، اجتماعيــة، 
تفاعــل  النشــرة  تتابــع  كمــا  ورياضية...إلــخ،  إنســانية 
المســتخدمين مــع القضايــا اإلخباريــة علــى المنصــات 
فيــه  »نشــرتكم«  اســم  أن  نالحــظ  وهنــا  االجتماعيــة. 
ــى أن مســتخدمي منصــات التواصــل االجتماعــي  نســبة إل
فــي المنطقــة العربيــة هــم المصــدر األســاس لمحتــوى 
ــة، فمذيعــو  ــر تقليدي ــة غي ــدم البرنامــج بطريق النشــرة. ويق
البرنامــج فــي الغالــب يتحركــون بشــكل حــر فــي االســتديو، 
ــى كل مــن  ــوى الرقمــي عل ويعتمــدون فــي عــرض المحت
ــتاغ،  ــراز الهاش ــرض« )Video Wall( إلب ــدار الع »ج
والتغريــدات، والصــور، والفيديوهات...إلــخ وهنــاك شاشــة 
كمــا  »المتفرقــات«،  فقــرة  لعــرض  الحجــم  متوســطة 
ــل  ــي ج ــة ف ــة إخباري ــيقى إيقاعي ــرض موس ــب الع تصاح

ــج. ــرات البرنام فق

2.1. نبذة عن برنامج “نشرتكم” أو “الثامنة”
المواضيــع  لتحديــد  يومــي  تحريــري  اجتمــاع  يعقــد   -
ــا  ــي “نشــرتكم”، وخالًف ــا ف ــي ســيتم معالجته ــات الت والملف
مــن  يبنــى  فالبرنامــج  التقليديــة  اإلخباريــة  للنشــرات 
الصفــر؛ إذ ال تســتند مواضيعــه علــى نشــرات ســابقة وال 

علــى أخبــار مــن النشــرات العاديــة.
والصحفييــن  المنتــج  مــن  المتكــون  الفريــق  يطــرح   -
المواضيــع التــي يــرون أنهــا أكثــر تفاعــاًل علــى المنصات، 

ــا. ــن أهميته ــا م ــدد انطالًق ــي تح والت

برنامج “نشرتكم” ومراحل بنائه

ــن  ــة، ويمك ــى ثالث ــد إل ــن واح ــن النشــرة م ــم عناوي - تقس
إضافــة عنــوان رابــع فــي شــكل برومــو إذا اســتحق الحــدث 
ذلــك. ويمكــن أيًضــا أن تكــون النشــرة بعنــوان واحــد، 
خاصــة فــي حــاالت التغطيــة واألحــداث المهمة مثــل اقتحام 
االحتــالل والمســتوطنين لباحــات األقصــى، والحــراك فــي 
الجزائــر، والحــراك فــي الســودان، واالنســحاب األميركــي 
مــن أفغانســتان... هــذه المواضيــع علــى ســبيل المثــال 

كانــت قــد حــازت مســاحة واســعة فــي “نشــرتكم”.
ــا  ــون عنواًن ــااًل لتك ــر اكتم ــع األكث ــار المواضي ــم اختي - يت

ــرة خاصــة. ــي فق ــات ف ــع المتفرق ــم جم ــا يت ــا، كم رئيًس
- تقــوم النشــرة أساًســا علــى عمليــة البحــث فــي منصــات 
التواصــل االجتماعــي، وتصنيــف المواضيــع إلــى ملفــات، 
ويعنــي فريــق البرنامــج بـ”الملــف” كل مــا يحمــل عناصــر 
مختلفــة أبرزهــا “المــادة” أســاس الحــدث، والتــي مــن 

ــا. ــا مهمًّ ــو أو حدًث الممكــن أن تكــون صــورة أو فيدي
ــدأ  ــف، ليب ــج مل ــق البرنام ــن فري ــي م ــكل صحف ــَند ل - ُيس
فــي عمليــة البحــث فــي مختلــف المــواد والبيانــات ليجهزهــا 
ــي  ــا يرجــع الصحف ــدة، كم ــار المعتم ــة األخب ــق منظوم وف
ــاق واإلحاطــة بالموضــوع مــن  ــج البرنامــج لالتف ــى منت إل

كافــة الزوايــا.
- أثنــاء عمليــة البحث في المواضيــع العادية يتم إيراد المادة 
أســاس التفاعــل، كمــا يتم البحــث عن التغريــدات والتعليقات 
حــول الموضــوع مــع مراعاة ذكر وجهــات النظر المختلفة.
تكــون  أن  المحتمــل  فمــن  للمتفرقــات،  بالنســبة  أمــا   -
“تغريــدة” تفاعــل معهــا المســتخدمون، فيوردهــا البرنامــج 
ــت  ــف التفاعــالت ســواء أكان ــع عــرض مختل ــن م بالتزام

فيديوغــراف. أو  تعليقــات 
-  إذا كان الموضــوع لديــه عالقــة بتكنولوجيــا المعلومــات 
ــم  ــه يت ــي، فإن ــم التواصــل االجتماع ــي عال ــورات ف والتط

ــن للشــرح والتفســير33” . اســتضافة متخصصي

33 مقابلة أجراها الباحث مع إيناس بوسعيدي، صحفية محررة ببرنامج »نشرتكم«، 3 أبريل /نيسان2022.
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شكل رقم )1(: مخطط مراحل اإلعداد اليومي لبرنامج نشرتكم

شكل رقم )2( يوضح تقسيم ملفات البرنامج حسب األهمية

صورة رقم )1( توضح تقسيم فقرات نشرة الثامنة نشرتكم
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3.1 طرق وأدوات تحديد االتجاهات
ــي:  ــؤال التال ــن الس ــور م ــذا المح ــي ه ــث ف ــق الباح انطل
كيــف ترصــد غرفــة تحريــر »نشــرتكم« االتجاهــات علــى 
ــة  ــات معين ــا الخاصــة وآلي ــا طرقه المنصــات؟ وهــل لديه
)منهجيًّــا(، فــي رصــد االتجاهــات؟ ومــا هــي هــذه الطــرق؟ 
وقــد اســتند الباحــث علــى الفرضيــة اآلتيــة: توجــد عالقــة 
ــة لـ»نشــرتكم« واســتخدام  ــات اإلخباري ــة بيــن األولوي قوي
بيانــات الــذكاء االصطناعــي للتعــرف علــى اتجاهــات 

ــة. ــة العربي ــي المنطق المســتخدمين ف

تتيح البيانات اإلحصائية التي توفرها المنصات االجتماعية 
عــن مســتخدميها، والمواقــع المتخصصة لمحــرري برنامج 
“نشــرتكم”، تحديــد االتجاهــات فــي المنطقــة العربيــة، مثــل 

)34Twitter,Trendsmap,Trends24Google(
“ســند”  وكالــة  علــى  البرنامــج  فريــق  يعتمــد  كمــا 
الجزيــرة،  لقنــاة  التابعــة   )Sanad Agency(
فــي  تتخصــص  حيــث  مطلــع 2021،  أنشــئت  والتــي 
اســتقاء األخبــار والمعلومــات مــن المصــادر المفتوحــة 

طرق وأدوات وصول فريق “نشرتكم” إلى اتجاهات   .3
مستخدمي المنصات في المنطقة العربية

)اإلنترنــت، الشــبكات االجتماعيــة( بعــد التحقــق منهــا،
وترصــد طبيعــة تفاعــالت جمهــور منصــات التواصــل 
ــج  ــل وســم رائ ــج، وتحلي االجتماعــي حــول موضــوع رائ

ــن35. ــب المتفاعلي ــن نس ــل ع ــه وتفاصي ــة حقيقت ومعرف
كمــا يرصــد فريــق البرنامــج المواضيــع والقضايــا األكثــر 
تــداواًل، ويستشــرف األخبــار التــي مــن الممكــن أن ُيســلط 
عليهــا الضــوء، وتتحــول إلى محور الهتمــام رواد منصات 
التواصــل االجتماعــي حســب كل دولــة عربيــة وعلــى 
ــى المنصــات  المســتوى العالمــي. كمــا يعــد التصويــت عل
االجتماعيــة أداة مــن أدوات رصــد االتجاهات36، ويســتعين 
الفريــق بشــبكة مراســلي قنــاة الجزيــرة فــي مختلــف أنحــاء 

العالــم للتنبيــه37 علــى الموضوعــات المثيــرة للنقــاش. 

الموثقــة  بالحســابات  قائمــة  البرنامــج  فريــق  ويحــوز 
ــم األحــداث  ــي تتحــدث عــن أه ــرة، الت للشــخصيات المؤث
ــدد الجــدول  ــم. ويح ــة والعال ــة العربي ــي المنطق ــة ف الجاري
ــائدة  ــات الس ــد االتجاه ــادر وأدوات تحدي ــم مص ــي أه اآلت
علــى منصــات التواصــل االجتماعــي فــي المنطقــة العربية:

34  بوسعيدي، المرجع السابق

35 مالك خليل، »التقنية في مواجهة تفشي األخبار الكاذبة وكالة سند نموذجا«، معهد الجزيرة لإلعالم، 12 يوليو https://institute.aljazeera.net/en/node/153 ،2021 )تاريخ الدخول:25 آيار/

مايو2022(
36 مقابلة أجراها الباحث مع محمود الكن، صحفي منتج ببرنامج نشرتكم، يوم 9 مايو/أيار2022. 

37 بوسعيدي، المرجع السابق. 
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جدول رقم )2( يبين كيفية تحديد فريق برنامج نشرتكم لاتجاهات السائدة بالمنطقة العربية

ومــن خــالل مــا ســبق، نالحــظ أن فريــق غرفــة تحريــر البرنامــج ال يكتفــي برصــد بيانــات الــذكاء الصناعــي فــي تحديــد 
ــع  ــور م ــل الجمه ــة لتفاع ــة الرصــد والمتابع ــى تقني ــك عل ــد كذل ــل يعتم ــة، ب ــع المتداول ــائدة والمواضي ــات الس االتجاه
القضايــا التــي تركــز عليهــا قنــاة الجزيــرة فــي معالجتهــا اإلخباريــة، وحســب جــوان كارلــوس فــان ميــك، مديــر االبتــكار 
الرقمــي فــي شــبكة الجزيــرة اإلعالميــة: “ال يمكــن أن تكــون غــرف األخبــار عبــًدا للخوارزميــات، ألنهــا تتبــع ألهــواء 

الجمهــور فــي الغالــب، وهــذا لــن يقودنــا إلــى القصــة الحقيقيــة”38.

كمــا الحــظ الباحــث أن أدوات الرصــد تتخصــص أكثــر فــي منصــة “تويتــر”، مــا تطلــب البحــث فــي أكثــر المنصــات 
اســتخداًما فــي برنامــج “نشــرتكم”.

38 عمر أبو عرقوب، نموذج غرف األخبار الذكية واستخدام الوسائل االتصالية الحديثة فيها، )الدوحة، معهد الجزيرة لإلعالم،2019( ص13. 
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3.2 المنصات االجتماعية األكثر استخداًما في “نشرتكم”

الجدول رقم )3( يبين المنصات االجتماعية األكثر استخداًما في نشرتكم

يتبيــن مــن خــالل الجــدول رقــم )3( أن برنامــج “نشــرتكم” يعتمــد بشــكل كبيــر علــى منصــة تويتــر بـــنسبة 91.86% 
ــة لوســائل  ــت المختلف ــع اإلنترن ــنسبة %3.82، ومواق ــا منصــة فيســبوك بـ ــة، تليه ــي المنصــات االجتماعي ــة بباق مقارن
ــم تحــظ المنصــات  ــا )%3.34(، فيمــا ل ــات الرســمية بنفــس النســبة تقريًب ــع الهيئ ــة( ومواق اإلعــالم )صحــف إلكتروني
االجتماعيــة، مثــل: إنســتغرام، إال بنســبة ضعيفــة ال تتجــاوز %1. ويرجــع اعتمــاد البرنامــج علــى منصــة تويتــر إلــى 
أنــه مــن أهــم المنصــات االجتماعيــة عالميًّــا، حيــث يضــم 465 مليــون مســتخدم عبــر العالــم39، وينتشــر اســتخدامه فــي 
ــل ينتشــر اســتخدام  ــج العربــي، العــراق، األردن...(، وفــي المقاب ــة، خصوًصــا الشــرق األوســط )الخلي ــة العربي المنطق
منصــة فيســبوك فــي المغــرب العربــي )تونــس، الجزائــر، المغــرب(، بينمــا ُيعــد فيســبوك المنصــة االجتماعيــة األولــى 
عالميًّــا. كمــا الحــظ الباحــث فــي عينــة الدراســة غيــاب االعتمــاد علــى فيديوهــات مــن منصــة اليوتيــوب. ومــن خــالل مــا 

ســبق نســتنتج أن البرنامــج يعتمــد فــي الغالــب علــى منصــة تويتــر.

وانطالقــا مــن نتائــج المقابــالت مــع عينــة البحــث وتحليــل المضمــون لعينــة مــن حلقــات برنامــج نشــرتكم، وبالرجــوع 
للفرضيــة يتضــح أنــه ال توجــد عالقــة قويــة بيــن األولويــات اإلخباريــة لـ“نشــرتكم” واســتخدام بيانــات الــذكاء االصطناعي 
للتعــرف علــى اتجاهــات المســتخدمين فــي المنطقــة العربيــة، بــل تســتخدم بيانــات ضمــن مجموعــة أدوات أخــرى )وكالــة 
ســند، التصويــت، متابعــة الفريــق..( لتحديــد المواضيــع والقضايــا التــي تعــرض فــي برنامــج نشــرتكم، كمــا يتــم االعتمــاد 

والتركيــز علــى منصــة تويتــر فــي جــل فقــرات البرنامــج.

39 ”Global digital population as of April 2022“،                                               ،https://bit.ly/3nGVQ1a.  )2022 تاريخ الدخول: 22 مايو/أيار(
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ــؤال  ــن الس ــور م ــذا المح ــة ه ــي مقارب ــث ف ــق الباح انطل
التالــي: مــا المعاييــر والقيــم اإلخباريــة التــي تعتمدهــا
“نشــرتكم” فــي جمــع وانتقــاء األخبــار والمواضيــع؟ وهــل 
اإلخباريــة؟ القيــم  علــى  المســتخدمين  اتجاهــات  تؤثــر 
محــاواًل اســتقصاء الفرضيــة اآلتيــة: هنــاك تبايــن فــي تقدير 
أهميــة وضخامــة األخبــار والقضايــا بيــن محــرري غــرف 
ــة. ــة العربي ــي المنطق ــتخدمين ف ــات المس ــار واتجاه األخب

4.1 المعايير الخبرية
يخضــع إنتــاج برنامــج “نشــرتكم” لمجموعــة مــن المعاييــر 

يمكــن إيجازهــا فــي النقــاط التاليــة:

- االنتشــار40: فالمواضيــع المنتشــرة بقــوة علــى منصــات 
ــج  ــرري البرنام ــى مح ــرض عل ــي تف التواصــل االجتماع
متابعتهــا واالهتمــام بتطوراتهــا، ومــن ثــم محاولــة اإللمــام 
ــا  ــي يطرحه ــا واآلراء الت ــف الزواي بالموضــوع مــن مختل

الناشــطون والتــي تبــرز خصوًصــا فــي تغريداتهــم41.

- األهميــة والضخامــة42: يتمســك فريــق البرنامــج بعنصــر 
األهميــة، لكــن هــذا ال يعنــي أن موضوًعــا متــداواًل بكثــرة 

لــه قيمــة خبريــة.

- البعــد االجتماعــي واإلنســاني43: يراعــي فريــق البرنامــج 
والقصــص  للمواضيــع  واإلنســاني  االجتماعــي  األثــر 
المتداولــة، فمــن القيــم التــي ترفعهــا شــبكة الجزيــرة: “نضع 

ــدم”44. ــب كل مــا نق اإلنســان فــي قل

ــي اســتبعاد  ــم الجمهــور45: وبالتال ــع لقي ماءمــة المواضي
المواضيــع التــي ال تتناســب مــع القيــم األخالقيــة للجمهــور.

البرنامــج  علــى  القائمــون  يراعــي  )اآلنيــة(:  الجــدة   -
معالجــة المواضيــع اآلنيــة، ولكــن أحياًنــا تؤثــر االتجاهــات 

معايير اختيار مواضيع نشرتكم
علــى هــذا المعيــار، فقــد تتنــاول المنصــات أخبــاًرا بشــأن
موضــوع معيــن، ولكنــه يحظــى بالتفاعــل علــى المنصــات 
بشــكل متأخــر بعــد يوميــن مثــاًل، ويفــرض نفســه فــي 

ــج46. البرنام

ــي  ــع الت ــج المواضي ــي: يعــرض البرنام ــرب الجغراف - الق
تكــون لهــا أولويــة متعلقــة بالعالــم العربــي47، عــدا بعــض 
ــة  ــا األحــداث السياســية العالمي ــي تفرضه االســتثناءات الت
الكبــرى مثــل: االنتخابــات األميركيــة، والحــرب الروســية 

علــى أوكرانيــا.

وبالنظــر إلــى المعاييــر التــي يعتمدهــا البرنامــج فــي تغطيــة 
مختلــف القضايــا والمواضيــع، الحــظ الباحــث أن محــرري 
“نشــرتكم” )حــراس البوابــة( يلتزمــون بالمعاييــر اإلخبارية 
والمحتويــات  االتجاهــات  عــرض  فــي  الجزيــرة  لقنــاة 
الرقميــة فــي النشــرة، ممــا يحــد مــن عــرض بعــض 
المواضيــع التــي تلقــى رواًجــا علــى المنصــات وتتعــارض 
ــرت  ــًرا غي ــل “وأخي ــة، مث ــة والضخام ــار األهمي ــع معي م
لــون شــعري نهائيًّــا وتغييــر جــذري... )ردة( فعــل مامــا”، 
والــذي كان ضمــن قائمــة المواضيــع األكثــر رواًجــا علــى 

منصــة يوتيــوب بنســبة مشــاهدة تتجــاوز 371 ألــف48. 

ومــن ثــم، فاالتجاهــات الســائدة بيــن المســتخدمين ال تؤثــر 
علــى القيــم اإلخباريــة للبرنامــج، وانطالًقــا ممــا ســبق 
وبالرجــوع للفرضيــة التــي انطلــق منهــا الباحــث يتضــح أن 
هنــاك تبايًنــا فــي تقديــر أهميــة وضخامــة األخبــار والقضايا 
بيــن محــرري غــرف األخبــار واتجاهــات المســتخدمين في 
المنطقــة العربيــة، حيــث يراعــي هــؤالء المحــررون فــي 
إعــداد البرنامــج القيــَم االجتماعيــة فــي المنطقــة، ويتجنبــون 
عــرض بعــض المواضيــع التــي تمــس باألخــالق واآلداب 
االجتماعيــة، والتــي تجــد متابعــة ورواًجــا علــى منصــات 

التواصــل االجتماعــي.

40  مقابلة أجرها الباحث مع رئيس تحرير النشرات بقناة الجزيرة، 12 أبريل/نيسان2022. 

41 بوسعيدي، المرجع السابق

42 رئيس تحرير النشرات، المرجع السابق 

43 مقابلة أجراها الباحث مع عمر سالم زقزوق، صحفي منتج برنامج نشرتكم،12 أبريل/نيسان2022. 

44 شبكة الجزيرة اإلعالمية، قيمنا المهنية، https://2u.pw/yytsS3 ) تاريخ الدخول:3 أبريل/نيسان2022(

45 بوسعيدي، المرجع السابق

46 بوسعيدي، المرجع السابق

47 المصدر نفسه.

48 الفيديو الثالث األكثر رواجا بالجزائر خالل شهر مايو/أيار حسب قائمة اليوتيوب ألكثر الفيديوهات مشاهدة .
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4.2 نوع المواضيع في “نشرتكم”

جدول رقم )4( يوضح طبيعة المواضيع المعالجة في “نشرتكم”
خال يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط 2022

ــي البرنامــج بنســبة 41.02%،  ــروًزا ف ــر ب ــع السياســية هــي األكث ــم )4( أن المواضي يتضــح مــن خــالل الجــدول رق
تليهــا القضايــا الحقوقيــة اإلنســانية ذات البعــد السياســي بنســبة 20.51%، ثــم المواضيــع الترفيهيــة بنســبة %12.8، ثــم 
المواضيــع التكنولوجيــة والرياضيــة بـــنسبة %7.69 لــكل منهمــا، بينمــا ال تتجــاوز باقــي المواضيــع %3 )االجتماعيــة، 
الطقــس، أخبــار المشــاهير(. وبالتالــي يتضــح أن رصــد المواضيــع السياســية المتداولة فــي المنصات تأتي ضمــن أولويات  
فريــق تحريــر البرنامــج، وتؤكــد نســبة بــروز المواضيــع السياســية بنســبة %41.02 مــا ورد فــي دراســتين ســابقتين49.

األســرى  قضيــة  مثــل:  سياســيًّا،  بعــًدا  لهــا  أن  نجــد  البرنامــج  تناولهــا  التــي  اإلنســانية  المواضيــع  وبمالحظــة 
ســياق  عــن  يخــرج  لــم  فالبرنامــج  وبالتالــي  العربية...إلــخ  المنطقــة  فــي  السياســيين  والســجناء  الفلســطينيين، 
الرؤيــة أو الفلســفة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة فــي تغطيــة األحــداث والقضايــا التــي تثيــر اهتمــام الــرأي العــام.

49  الدراسة األولى : يونس برادعي »اإلعالم التفاعلي في مرآة التلفزيون« مجلة الدراسات اإلعالمية )المركز الديمقراطي العربي، ألمانيا برلين،العدد12،2022(، و الدراسة الثانية : بومشطة، »توظيف الميديا 

االجتماعية في إنتاج نشرات األخبار بقناة الجزيرة الفضائية« المرجع السابق.
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جدول رقم )5( يبين التوزيع الجغرافي لمواضيع “نشرتكم”.

4.3 التوزيع الجغرايف للمواضيع والقضايا

مــن خــالل الجــدول رقــم )5( تتبيــن هيمنــة القضايــا العربيــة بمــا مجموعــه %58.97، تليهــا القضايــا الدوليــة، فيمــا يأتي 
فــي الصــدارة القضايــا العربيــة المتعلقــة بالشــرق األوســط بنســبة %51.28، ثــم قضايــا منطقــة شــمال أفريقيــا بنســبة 
%7.69. فالبرنامــج يراعــي معيــار القــرب الجغرافــي فــي تنــاول المواضيــع، بينمــا نالحظ تركيــًزا على األخبار الشــرق 
أوســطية، خصوًصــا القضيــة الفلســطينية والقضايــا الخليجيــة، إضافــة إلــى مواضيــع مــن مصــر وســوريا واألردن، وهــذا 
مــا يفســر اعتمــاد البرنامــج علــى منصــة تويتــر، التــي ينتشــر اســتخدامها فــي الشــرق األوســط. بينمــا تحتــل القضايــا 
ــد. ــي الهن ــاد المســلمين ف ــة اضطه ــا، وقضي ــن تركي ــع م ــا: مواضي ــة، وتشــمل دواًل إســالمية منه ــة مســاحة هام الدولي

4.4 الوسائط والقوالب المستخدمة في عرض مواضيع البرنامج

جدول )6( يبين الوسائط المستخدمة في عرض البرنامج
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ــر بنســبة 54.51%،  ــى منصــة تويت ــدات عل ــوم بعــرض التغري ــم )6( أن البرنامــج يق يتضــح مــن خــالل الجــدول رق
يليهــا عــرض الفيديوهــات بنســبة %18.04، ثــم الوســوم الرائجــة »الهاشــتاغ« علــى تويتــر بنســبة %9.39، بينمــا ال 
تســتخدم الصــور إال بنســبة %15.03. وبالتالــي فالبرنامــج يركــز علــى عــرض اآلراء مــن منصــة تويتــر اتجــاه مختلــف 
ــة اآلراء والتعبيــر عــن المواقــف بالدرجــة األولــى،  ــار تويتــر منصــة لكتاب ــا، خصوًصــا السياســية منهــا، باعتب القضاي
وهــذا مــا يجعــل البرنامــج رتيًبــا، حيــث يمضــي المذيــع وقــت البرنامــج فــي قــراءة آراء المغرديــن، فيقــرأ مــا معدلــه 5 

تغريــدات فــي الملــف الواحــد، أي مــا يعــادل قــراءة 20 تغريــدة فــي النشــرة الواحــدة.

ــدأ فــي العــادة بوســم رائــج »هاشــتاغ« علــى منصــة  ــع المعالجــة إلــى ملفــات، وكل ملــف يب ــم تقســيم المواضي كمــا يت
ــة  ــرة التفاعلي ــات الجزي ــة لمنص ــة التابع ــات الرقمي ــرض الفيديوه ــي بع ــج يكتف ــد أن البرنام ــل نج ــي المقاب ــر، وف تويت
وحســابات القنــاة مثــل »الجزيــرة بلــس« )AJ+( ...إلــخ نظــًرا لسياســة الحــذر التــي تنتهجهــا القنــاة إزاء حقــوق الملكيــة 
المتعلقــة بالصــور والفيديوهــات مــع أن المــادة البصريــة )الفيديوهــات والصــور( مهمــة جــدًّا ومــن شــأنها التنويــع فــي 

ــا. اســتخدام وســائط العــرض إال أنهــا ال تســتخدم غالًب

 شكل )3( يبين البوابات التي تمر بها اتجاهات المستخدمين في برنامج نشرتكم
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ــة  ــن الدراس ــور م ــذا المح ــالل ه ــن خ ــث م ــدف الباح يه
إلــى معرفــة تأثيــر االتجاهــات الســائدة علــى األجنــدة 
اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة مــن خــالل برنامــج “نشــرتكم”، 
ــة  ــر التســاؤل: هــل تواكــب نشــرتكم االتجاهــات الفعلي عب
ــاة؟  ــة للقن ــدة اإلخباري ــق األجن ــا وف للمســتخدمين، أم تكيِّفه
ومــا تأثيــر برنامــج نشــرتكم على باقــي النشــرات اإلخبارية 
ــاك  ــة أن هن ــى فرضي ــة؟ مســتنًدا إل والمنصــات االجتماعي
المنطقــة  فــي  المســتخدمين  تأثيــًرا محــدوًدا التجاهــات 
العربيــة علــى األجنــدة اإلخباريــة للقنــاة كمــا أن هنــاك 
عالقــة تأثيــر إيجابيــة لنشــرتكم فــي النشــرات اإلخباريــة.

يتفــق فريــق البرنامــج علــى وجــود تأثيــر التجاهــات 
المستخدمين على األجندة اإلخبارية لقناة الجزيرة، والسبب 
أن الفريــق يريــد للجمهــور أن يــرى رأيــه، ويســمع صوتــه 
علــى شاشــة الجزيــرة50، فمنصــات التواصــل االجتماعــي 
تعكــس رأي الشــارع العربــي الــذي ينعكــس بــدوره علــى 
المنصــات الرقميــة51  غيــر أن هــذا التأثيــر ليــس مطلًقــا52.

- تأثير البرنامج على النشرات اإلخبارية
ــق  ــتقل بفري ــرتكم” مس ــج “نش ــن أن برنام ــم م ــى الرغ عل
المواعيــد  باقــي  مــع  تنســيًقا  هنــاك  أن  إال  تحريــر، 
اإلخباريــة للقنــاة53، فهنــاك مواضيــع منــه علــى ســبيل 

تأثير االتجاهات في منصات التواصل على األجندة
اإلخبارية لقناة الجزيرة

ــة “نشــرتكم”،  ــي نشــرة الثامن ــا ف ــام به ــدأ االهتم ــال ب المث
لتكــون ضمــن العناويــن الرئيســة فــي النشــرات اإلخباريــة. 
فمــن أهــداف البرنامــج نقــل تفاعــالت الجماهيــر علــى 
ــه  ــا ال تنقل ــل م ــون، فالبرنامــج ينق ــى التليفزي المنصــات إل
ــر  ــات النظ ــف وجه ــورد مختل ــا ي ــية، كم ــار السياس األخب
بتنــاول  المنصــات  قصــص  إحــدى  تحظــى  وأحياًنــا 
ــان، وقصــة  ــي ري ــل المغرب ــة الطف ــل قضي ــاري54، مث إخب
العائلــة الســودانية التــي عثــر عليهــا فــي الصحــراء الليبيــة، 
كذلــك قضيــة منع النجم العالمــي للتنس، نوفاك ديوكوفيتش، 
مــن دخــول أســتراليا بســبب امتناعه عــن تلقــي اللقاح55.كما 
أن فقــرة “ترنــد” فــي منتصــف الليــل يتــم تحديدهــا مــن قبــل 
برنامــج “نشــرتكم”56، ممــا يثبــت فرضيــة البحــث أن هنــاك 
عالقــة تأثيــر إيجابيــة لـ”نشــرتكم” فــي النشــرات اإلخبارية، 
الجزيــرة. قنــاة  فــي  الليــل  ومنتصــف  الحصــاد  مثــل 

5.2 تأثير “نشرتكم” على منصات التواصل االجتماعي
ــى منصــات  ــة عل ــج التفاعلي ــر البرام ــكال تأثي ــف أش تختل
ــي  ــا ف ــدى فقراته ــول إح ــل دخ ــي، مث التواصــل االجتماع
ــع،  ــكل واس ــو بش ــع فيدي ــار مقاط ــد”، وانتش ــة “الترن قائم
وارتفــاع عــدد المشــاهدات، لــذا فقــد حــاول الباحــث تقصــي 
االجتماعيــة  المنصــات  فــي  “نشــرتكم”  برنامــج  تأثيــر 

ــوب(: ــر، يوتي ــبوك، تويت ــة )فيس المختلف

50  رئيس تحرير النشرات، المرجع السابق. 

51 زقزوق، المرجع السابق.

52 رئيس تحرير النشرات، المرجع السابق. 

53 رئيس تحرير النشرات، المرجع السابق. 

54 بوسعيدي، المرجع السابق

55 المصدر نفسه.

56 المصدر نفسه.
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 يتبيــن مــن خــالل الجــدول رقــم )7( أن عــدد المتابعيــن فــي حســاب فيســبوك هــو ضعــف العــدد فــي حســاب تويتــر، ممــا
 يؤكــد أفضليــة فيســبوك فــي قــوة االنتشــار مــن حيــث التفاعــل ونســب المشــاهدة بالمنطقــة العربيــة، فــي حيــن لــم تنــل

اتجاهــات المســتخدمين عبــر منصــة فيســبوك التركيــز مــن قبــل القائميــن علــى البرنامــج.

جدول )8(: مقارنة في نسب مشاهدة البرنامج بين “فيسبوك” و”يوتيوب”

مــن خــالل الجــدول رقــم )8( يتبيــن أن نســبة المشــاهدة لصفحــة البرنامــج علــى فيســبوك أعلــى بكثيــر مــن »يوتيــوب« 
التــي ال يتجــاوز معــدل المشــاهدة فيهــا حوالــي 1000، وهــي نســبة ضعيفــة جــدًّا، بينمــا تتــراوح نســبة المشــاهدة لكامــل 
ــاول  ــى 80.000 بتن ــع إل ــاهدة، وترتف ــن 30.000 و40.000 مش ــبوك بي ــي فيس ــج ف ــة البرنام ــى صفح ــرة عل النش
البرنامــج لقصــة الطفــل األفغانــي »حيــدر« الــذي لقــي حتفــه فــي بئــر ارتــوازي. وبالنظــر إلــى أرقــام المشــاهدة علــى 
منصتــي »فيســبوك« و»يوتيــوب« نجــد أنهــا ليســت مؤثــرة بقــوة فــي النفــاذ إلــى مســتخدمي المنصــات مقارنــة بغيرهــا 

مــن البرامــج التفاعليــة.
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مــن خــالل الجــدول رقــم )8( يتبيــن أن نســبة المشــاهدة لصفحــة البرنامــج علــى فيســبوك أعلــى بكثيــر مــن »يوتيــوب« 
التــي ال يتجــاوز معــدل المشــاهدة فيهــا حوالــي 1000، وهــي نســبة ضعيفــة جــدًّا، بينمــا تتــراوح نســبة المشــاهدة لكامــل 
ــاول  ــى 80.000 بتن ــع إل ــاهدة، وترتف ــن 30.000 و40.000 مش ــبوك بي ــي فيس ــج ف ــة البرنام ــى صفح ــرة عل النش
البرنامــج لقصــة الطفــل األفغانــي »حيــدر« الــذي لقــي حتفــه فــي بئــر ارتــوازي. وبالنظــر إلــى أرقــام المشــاهدة علــى 
منصتــي »فيســبوك« و»يوتيــوب« نجــد أنهــا ليســت مؤثــرة بقــوة فــي النفــاذ إلــى مســتخدمي المنصــات مقارنــة بغيرهــا 

مــن البرامــج التفاعليــة.

5.3 تكييف االتجاهات على المنصات مع األجندة اإلخبارية للقناة
رغــم أن المســارين مختلفــان57 إلــى حــد كبيــر، إال أن تكييــف المحتــوى الرقمــي مــع األجنــدة اإلخباريــة يتــم مــن خــالل 
تتبــع ورصــد تفاعــالت المســتخدمين مــع القضايــا اإلخباريــة التــي تعرضهــا قنــاة الجزيــرة علــى منصاتهــا التفاعليــة، 

وعرضهــا خــالل البرنامــج. 

ويمكــن أن نالحــظ أن هنــاك عالقــة تــالق بيــن أجنــدة القنــاة اإلخباريــة وأجنــدة المســتخدمين )االتجاهــات الســائدة(، حيــث 
ــون اســتيعاب  ــج يحاول ــى البرنام ــم 4(، فالقائمــون عل ــى الجــدول رق ــع السياســية %41.02 )انظــر إل ــل المواضي تمث
ــات  ــن اتجاه ــق بي ــة والتوفي ــي الموازن ــن ف ــن دور المحرري ــا يتبي ــاة. وهن ــة للقن ــدة اإلخباري ــن األجن ــات ضم االتجاه
المســتخدمين واألجنــدة اإلخباريــة للمؤسســات اإلعالميــة. فاالتجاهــات الســائدة ال تنتــج بالضــرورة أخبــاًرا ومعلومــات 

ــة. صحيحــة ذات أهمي

57 رئيس تحرير النشرات، المرجع السابق.
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بعــد مقاربــة موضــوع تأثيــر اتجاهــات املســتخدمين ىلع األجنــدة اإلخباريــة 
لقنــاة الجزيــرة، مــن خــالل برنامــج “نشــرتكم” باســتخدام أداتــي تحليــل 
ــى  ــت الدراســة إل ــق برنامــج “نشــرتكم”، توصل ــة مــع فري املضمــون، واملقابل
ــي يف  ــل االجتماع ــات التواص ــتخدمي منص ــات مس ــر اتجاه ــة تأثي محدودي
املنطقــة العربيــة ىلع األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة مــن خــالل املجلــة 

ــة: ــج اآلتي ــا تفســره النتائ ــة “نشــرتكم”، وهــو م التفاعلي

استنتاجات

ــي  ــذكاء الصناع ــات ال ــرتكم” ببيان ــج “نش ــر برنام ــة تحري ــي غرف - ال تكتف
يف تحديــد االتجاهــات الســائدة واملواضيــع املتداولــة، بــل تعتمــد كذلــك 
ىلع مجموعــة مــن تقنيــات الرصــد واملتابعــة يف تحريــر النشــرة )وكالــة 

ســند، متابعــة الفريــق(.

- يعتمــد فريــق برنامــج “نشــرتكم” ىلع منصــة “تويتــر” يف بنــاء محتــوى 
البرنامــج، حيــث يتــم تقســيم ملفــات البرنامــج حســب كل وســم رائــج.

- تهيمن املواضيع السياسية ىلع فقرات برنامج “نشرتكم”.

- يختلــف بنــاء النشــرات التفاعليــة عــن النشــرات اإلخباريــة، فمواضيعهــا 
ــار مــن النشــرات العاديــة، بــل  ال تبنــى ىلع نشــرات ســابقة وال ىلع أخب

يكــون بناؤهــا بشــكل يومــي.

ــر القــوي لالتجاهــات  ــرة مــن التأثي ــاة الجزي ــة لقن ــر اإلخباري - تحــد املعايي
الســائدة لدى املســتخدمين يف املنطقــة العربية ىلع املحتــوى اإلخباري 

لبرنامــج “نشــرتكم” وكذلــك ىلع األجنــدة اإلخباريــة لقنــاة الجزيــرة.

الصــور  اســتخدام  مــن  الجزيــرة  لشــبكة  التحريريــة  املعاييــر  تحــد   -
والفيديوهــات املتداولــة ىلع املنصــات، مثــل يوتيــوب وتويتر وفيســبوك.

- تركز أجندة البرنامج ىلع اتجاهات الشرق األوسط بالدرجة األولى.
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اإلعــالم  تكنولوجيــا  تشــهدها  التــي  التحــوالت  تلقــي 
واالتصــال بآثارهــا علــى القنــوات اإلخباريــة، وذلــك بتوفر 
مصــادر غيــر تقليديــة مــن بينهــا اتجاهــات مســتخدمي 
ــا بعــد  ــة، التــي يتعاظــم تأثيرهــا يوًم المنصــات االفتراضي
آخــر، ويبقــى رصــد هــذه االتجاهــات مــادة مهمــة لغــرف 
التحريــر بقنــاة الجزيــرة، خصوًصــا تلــك المتعلقــة بالعالــم 
ــا وتحديــات مــن بينهــا تقلــص  العربــي الــذي يشــهد ظروًف
ــف  ــداء اآلراء والمواق ــمية إلب ــة والرس الفضــاءات التقليدي
تجــاه مختلــف القضايــا خاصــة السياســية منهــا، بعــد الــذي 
شــهده العالــم العربــي فــي العقــد األخيــر مــن اضطرابــات 
ــه ــع في ــت ترف ــي وق ــرز، وف ــت الحــدث األب ــورات مثل وث
اآلخــر”. والــرأي  “الــرأي  شــعار  الجزيــرة  قنــاة 

خاتمة
ــة  ــي المنطق ــتخدمين ف ــات المس ــد اتجاه ــام برص  فاالهتم
العربيــة يعطــي غــرف التحريــر بقنــاة الجزيــرة مؤشــرات 
تمكنهــا مــن النفــاذ والحضــور لــدى المســتخدمين فــي 
ــن طــرف  ــرة م ــية كبي ــل تنافس ــي ظ ــة، ف ــة العربي المنطق
مختلــف القنــوات اإلخباريــة التــي تســعى للتأثيــر فــي 
المنطقــة العربيــة، مــن خــالل مســاحات إخباريــة تفاعليــة 
تتبنــى اتجاهــات المســتخدمين بغــض النظــر عــن المعاييــر 
اإلخباريــة، مــن أجــل رفــع نســب المشــاهدة. وفــي ظــل هذه 
المنافســة يقترح الباحث بعض التوصيات لبرنامج نشــرتكم.
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توصيات
- تنويــع املنصــات االجتماعيــة املعتمــدة، خصوًصــا فيســبوك ويوتيــوب، 
ــا يف نســب املســتخدمين، مثــل:  وبعــض املنصــات التــي تشــهد ارتفاًع

إنســتغرام وتيــك تــوك.

ــع وســائل ووســائط العــرض مــن صــور وفيديوهــات مــن مصادرهــا  - تنوي
ىلع املنصــات، بعــد التحقــق منهــا.

- يتميــز برنامــج “نشــرتكم” بالجديــة التامــة يف عــرض املحتويــات 
واالتجاهــات الســائدة، وهــذا ال يتناســب يف رأي الباحــث مــع طبيعــة 

املواضيــع ىلع منصــات التواصــل التــي تميــل للجانــب الترفيهــي.

ــن  ــرتكم”، بي ــج “نش ــالل برنام ــن خ ــة م ــة اإلخباري ــوازن يف التغطي - الت
ــر  ــرى تؤث ــات أخ ــا جه ــي وقضاي ــرب العرب ــط واملغ ــرق األوس ــا الش قضاي

أحداثهــا يف املنطقــة.

- تخصيــص فقــرة لتحليــل املشــاعر ىلع منصــات التواصــل، خصوًصــا مــع 
توفــر تقنيــات وأدوات الرصــد.

- اســتبدال خطــاب مذيــع فتــرة مــا قبــل الحصــاد: “جمهــور منصــات الجزيرة 
الرقميــة” بلغــة تناســب الســياق التواصلــي: “مســتخدمي منصــات التواصــل 

االجتماعي”.

- يقتــرح الباحــث ىلع شــبكة الجزيــرة إثــراء وإضافــة شــروط النشــر الرقمــي 
ضمــن املعاييــر اإلخبارية.
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