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 الشكر
 

 امحلد هلل رب امعاملني وامطالة وامسالم عىل خامت الأهبِاء واملرسلني

ل امشكر وال  أأ  ىلوأأمسى عبارات امتلدٍر وال حرتام متنان ثوجه جبًز الأس تاذ  ا 

اميت  اكهت منا  امسدًدةهاثه ـ ثوجِ مواكفه امنبِةل و  عىلمامفي عبد املادر  ادلكتور

  .عوان ل متام هذه الأطروحة

ل  عىل س نده طاحب الأفاكر امنرية الأس تاذ ادلكتور طَيب هرص ادلٍن مامشكر اجلًز

 . طَةل مشواري امبحيثوحصبته امطَبة  هطاحئهو  املعنوي

اذلي ل تكفي لكامت امشكر  مططفى بن طَفورامغايل  ،دريب رفِقم خاص شكر

متناين امعمَق هل.....نلتعبري عن   نعم الأخ وامطدًق.  فل ا 

 مجَع أأساثذيت الأفاضل جبامعة عبد امحلَد بن ابدٌس لأشكر امفرضة هذه أأغتمن كام

مس تغامن. وأأخص ابمشكر ادلكتور بوعاممة امعريب رئُس شعبة علوم ال عالم 

 وال ثطال.

 

امباحث: هورادلٍن بوزاين                                                             



ب  

 

 

 

هداءاإل  
 

 إ ىل من ال ميكن نللكامت أ ن تويف حقها

رقام أ ن حتيص فضائلها  إ ىل من ال ميكن مل 

ىل  إحلبيبة أ مـــــــــــــيإ   

 إ ىل روح أ يب إمعاهرة

 إ ىل لك إ خويت وأ خوإيت

ىل  وظين إمغايل إجلزإئرإ   

 إ ىل لك من سقط من قلمي سهوإ

 أ هدي هذإ إمعمل

 

                                                                                     

           إمباحث: هورإدلين بوزاين
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 ممخص الدراسة:
 

 أثناءوالمستخدمين المتفاعمين معيا الشروق أونالين إلى معرفة طبيعة العالقة بين تيدف ىذه الدراسة 
إثراء المحتوى اإلعالمي في  ينالمستخدمالكشف عن أدوار كما تسعى إلى  .4102الرئاسيات الجزائرية 

الشروق  مستخدموكيف تفاعل التساؤل العام التالي:  طرح من خاللوىذا ، اإللكتروني لمجريدةموقع مل
 ؟4102خالل الرئاسيات الجزائرية  أونالين

لتحميل  ،حتوىالمتحميل  أداةمنيج المسح بعمى اإلعتماد تم  ياجابة عن تساؤالتلتحقيق أىداف الدراسة واإل
تصميم  إنطالقا منالصراع السياسي في بنية المضمون اإلعالمي لمجريدة والتعميقات المتفاعمة معو، 

نتياءو  ،الدراسة جمع بيانات ثم إستمارة التحميل ختيار عمى اإلوقع  فيما .وتثباالتحميل و صدق  إجراءاتب ا 
شكال  33 ــإلى العينة النيائية والمقدرة ب لموصولالتي يتم تحديدىا عمى مراحل مختمفة المعاينة المركبة 
  .تعميق 01031صحفيا بمجموع 

لمكشف عن مراكز  كخمفية نظرية،وضع األجندة  اإلعتماد عمى نموذجتم  دقياسا وتحميل الدراسة فق
ة اإلرتباطية طبيعة العالقوتوضيح ، تعميقات المستخدمين المتفاعمين معياالجريدة و ن يمامضاإلىتمام في 

في األخير خمص الباحث إلى مجموعة من . بإستخدام األساليب اإلحصائية المناسبةبين ىذين المتغيرين 
 النتائج أبرزىا:

أثبتت الدراسة الفكرة األساسية لنظرية وضع األجندة التي إفترضت وجود عالقة قوية بين الطريقة التي  -
ايا لدى الجميور والموضوعات وبين أىمية ىذه القضتعرض بيا وسائل اإلعالم اإلخبارية القضايا 

 . لمجريدة المتعرض لموسيمة، بالرغم من توفر خاصية التفاعمية في الفضاء الرقمي
تحافظ عمى الدور الموقع اإللكتروني لمجريدة إن اآلليات الموظفة من طرف القائم باإلتصال في  -

  .لمجماىير المعرفي ءبنالاعمى التقميدي لوسائل اإلعالم المتمثل في التأثير 
واإلكتفاء بإظافتيا في  عمى تعميقات المستخدمين في وضع أجندتيا الخاصة الجريدةإن عدم إعتماد  -

 البناء الكمي لممحتوى يرجع لعوامل متعمقة بطبيعة التعميق.
لمشاكل أخالقية أو قانونية جراء إعتمادىا عمى مصادر معمومات  الشروق أونالينإن إمكانية تعرض  -

 .4102خالل اإلنتخابات الرئاسية منعيا من وضع أجندة المستخدمين في مضامينيا ي ؛مينيةغير 
 

 الكممات المفتاحية:
 

 -تكنولوجيا اإلتصال –اإلنتخابات  –التعميقات  -الصحافة الخاصة -المستخدمين –التفاعمية 
 اإلتصال السياسي.
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Résumé: 
Cette étude vise à déterminer, la relation entre « Echorouk Online » et le public 

(les utilisateurs), qui s’interagissent avec les contenus journalistiques 

numériques pendant les élections présidentielles Algériennes en 2014. 

 On a recherché également, à illustrer le rôle des utilisateurs, dans 

l’enrichissement du contenu médiatique du journal,  lors de cette période de la 

présidentielle  Algérienne  qui s’est déroulée en 2014, en essayant de répondre à 

cette  principale question:  

Comment les utilisateurs interagissent-ils avec le quotidien  «Echorouk»?  

 Pour atteindre les objectifs de l’étude et répondre aux multiples questions 

posées, on s’est appuyé sur l’analyse du contenu, choisit comme un outil 

d'enquête,  pour analyser le conflit politique inclus dans la structure du contenu 

médiatique  du journal  et les commentaires de l’audience interactive,  à  partir  

de la conception du formulaire d’analyse et la collecte des données de l’étude,  

pour compléter les procédures de la validité et de la cohérence de l’analyse. 

          On ‘a choisis un échantillonnage composé et déterminé à différentes 

étapes, afin d’atteindre l’échantillon final estimé à trente-trois (33) 

communiqués de presse avec un total de dix mille cent trente (10130) 

commentaires. 

 On s’est basé essentiellement sur la théorie de l’agenda setting comme 

fond théorique pour révéler le centre d’intérêt dans le contenu journalistique, 

ainsi que des commentaires des utilisateurs interactives et en utilisant les 

méthodes statistiques appropriées pour  clarifier la nature de la corrélation entre 

ces deux variables. 

 Ce qui nous a menés à l’ensemble des résultats suivants: 

 L’étude a démontré que  l’idée principale de la théorie de l’agenda setting 

suppose  une forte relation entre la façon dont les médias exposent le contenu 

médiatique et l’importance de ces contenus, pour un public récepteur  et ceci 

malgré la fonctionnalité interactive dans l’espace numérique du journal . 

 Les mécanismes employés par l’émetteur sur le site web du journal  

préservent le rôle traditionnel des médias  représenté par l’influence sur la 

construction cognitive des masses. 

 Le journal n’adapte pas les commentaires des utilisateurs dans le développent 

de son propre agenda, mais il les utilise dans la construction globale du 

contenu  en raison  des facteurs liés à la nature des commentaires. 

  Le journal «Echorouk» peut être confronté à des problèmes moraux et 

juridiques quand il se base sur des sources d’information non 

professionnelles, et ça ne la pas rendu dépendant  de l’agenda des utilisateurs 

dans la création du contenu lors des présidentielles  de 2014. 

Mots-clés: Interactivité - utilisateurs - journalisme privé - commentaires 

- élections - technologie de la communication - communication politique. 
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ABSTRACT: 

 

The purpose of this study is to find the nature of the relationship between « 

Echorouk Online » and (the users) interacting with it through its website 

during the Algerian Presidency 2014.  

    It also seeks to reveal the role of users in enriching the media content of the 

newspaper by asking the following question:  

    How did users interact with Echorouk Online during the  Algerian 

presidential elections of 2014? 

    In order to achieve the objectives, and answer its questions, we based on the 

survey method, and the content analysis as tool, to analyze the political conflict 

in the structure of the media content of the newspaper and the comments that 

interact with it,  

    We designed the content analysis form for a sample of 33 press releases, and 

10130 comments.  

    We mainly based on the model of the agenda setting as a theoretical 

background, to reveal the centers of interest in the contents of the newspaper and 

the comments to clarify the nature of the correlation between these two variables 

using the appropriate statistical methods. 

    Finally, the researcher concluded with a number of results, most notably: 

- The study proved the basic principal of agenda setting theory, which assumed a 

strong relationship between the way that media expose topics and the 

importance of these issues to the public, although the interactive feature in the 

digital space of the newspaper. 

- The mechanisms employed by the communicator on the website of the 

newspaper maintain the traditional role of the media in influencing the 

knowledge building of the public. 

- The non-reliance of the newspaper on the comments of the users in the 

development of its own agenda and its content in the whole structure of the 

content due to factors related to the nature of the comment. 

-  Echorouk Online knew moral and legal problems due to its reliance on non-

professional sources of information prevents it from user setting in its content 

during the presidential elections 2014. 

 

KEY WORDS: 
 

Interactive - users - private journalism - comments - élections - technology of 

communication  - political communication 
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 :المقدمة
 بجميع األفراد لتزويدالصحافة مجاال عاما لبناء ثقافة وقيم المجتمعات، ومصدرا رئيسا  تبرعت

 حمقة بمثابة الحديثة تعد في النظم الديمقراطية كما .الحاسمة القرارات تخاذابغية  المعمومات
الصالح  ذات المسائل حول العامة المناقشات إلجراءوالمواطنين  السياسيين القادة بين وصل
    ما أكده والمشاركة السياسية، وىو في الحفاظ عمى العمل الديمقراطي  ساعد بذلكلت ؛العام

 آلثار نماذج الديمقراطية عمى الصحافة  في دراستو (Stromback 2005) سترومباك "
 ضمان: وىي الديمقراطيات الحديثة في ىامة أدوار ثالثةلمصحافة  خمص إلى أن  ثحي

 السياسية األفكار لمختمف العام لمخطاب كمنبر العمل ،المجتمعات في المعمومات توفير
 نحو عمى الصحافة تؤدي دورىا والواقع أن .1"السياسيين القادة أنشطة عمى فعالةال رقابةالو 

وتسميط  البرامج لتوضيح العامة الخدمة طابع تحمل حيث ،والكوارث أفضل أثناء األزمات
شكوك أو تمبي حاجات المواطنين وتراعي مخاوفيم من أي  التي الخدمات الضوء عمى أىم

طابع ىذه الخدمة  اتضح. وقد بوضع السياسات العامةفيما يتعمق  اتالسمط تجاهاحساسيات 
في بريد القراء  التي تجسدتالتفاعمية  شكالفي ألمعمل الصحفي خالل البدايات األولى 

  داخل مختمف الصحف الورقية.  
ة نافذة ميم مثلي من خالل بريدىا الذي فرادأدركت الصحف أىمية التواصل مع األلقد 

تنشر من خاللو ردود األفعال  ،لممناقشات العامةومنتدى مفتوح  لمتعبير عن الرأي
القراء أحد أىم  بريدصبح بذلك يل ؛اإلجتماعية والسياسيةواإلستفتاءات حول مختمف األوضاع 

 مع .تمك الصحف في العام رأيالوآلية من آليات التعبير عن  ،شيوعاأشكال رجع الصدى 
بفعل حراس  تقمصتالصحفي الديناميكية اإلتصالية التي عرفيا المجال العام ىذه فإن  ذلك
أجندات  بإنتقائية فادحة، أممتيا في مطمق األحوالالقراء رسائل  شرعوا في نشرالذين  بةالبوا

، رقابةشديدة الوىذا في ظل بيئة إعالمية  المساحة الورقية المتاحة لمنشر.ضيق الصحيفة و 
  مركزي، يعتبر األفراد مجرد مستقبمين سمبيين لممعمومة.      فاعلمسيطر عمييا من طرف 

سرعان  لصحفيةالممارسات ا فإنالذي عرفتو الشبكات الرقمية؛ لكن مع التطور التكنولوجي 
آليات جديدة لمتعبير ظيور  ضلتغيرت، حيث شيد النظام اإلعالمي منعطفا حاسما بف ما

                                                           
1 E. AFFUL, journalisme, élection campaigns and democracy in ghana, A Thesis in partial fulfilment for the 
Degree of doctor of philosophy, Cardiff university, 2016, p. 3. 
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في صورة التطبيقات التحاورية لمشبكة العالمية  التفاعمية عنصرأبرزىا ، عن الرأي العام
 جديدةإتصالية  منظومة تأفرز  والتي، دشة وغيرىاكالمنتديات والبريد اإللكتروني ومواقع الدر 

 يا؛ دفعت معظم المؤسسات الصحفية إلى اإلستفادة من أدواتوالتواصل بداعواإل لمتفكير
تدخل في إنتاج لمتواصل فيما بينيم عمى أوسع نطاق والفرصا غير مسبوقة لألفراد أتاحت و 

  المحتوى اإلعالمي من خالل تعميقاتيم التي حمت محل بريد القراء.   
إلتصال والتحكم في ا طةسم توزيع أعيدبيذه التحوالت التي حدثت في المنظومة اإلعالمية 

ظيور  بفعلالمؤسسات الصحفية،  في الفاعمة جياتال كانت سابقا حكرا عمى التي المعمومة
 التحكم في عمى قدرتيم ةدازيو  األفراد مساعدة دورا ميما في تلعب التي صحافة المواطن

بداعاتيم الشخصية ميوالتيم التي تدعم مصادرال عمى ىمعثور  ليوتسي المعمومات بحيث "، وا 
إلى  أشارمثمما الصحفية اإلعالمية  اتالداعم لألجند يا دورونالتي ينتج يممضامين تؤدي
كاديمية النقاشات األمن العديد  أثيرتعمى ىذا األساس  .Meraz.S"2 2009) ) ميرازذلك 

إلى  ينمضامين المستخدمبعض  مع تحولفي تغيير أنماط التأثير التفاعمية حول دور 
وىو اإلشكال "  ،بديل لممعمومات التي تعتمد عمييا وسائل اإلعالم في الوعاء الرقميمصدر 
في دراستيما  اعندما طرح (Messner & Distaso 2008) ديستاسوو  ميسنر هأثار الذي 

 .3"اآلخر عمى أكبر تأثير لو الوسيمتين ىاتين من أي مسألةتساؤال حول لدورة المصادر 
  Joseph Klapperجوزيف كالبر "مثل  والخبراء العمماء من الكثير يتفقفي ىذا الصدد 

 وطبيعة اتجاهيظل ، لكن 4"تعد عامال مساعدا في التأثير عمى الجميور الصحافة أن عمى
نظرا لتطور تكنولوجيا المعمومات واإلتصال التي أدت إلى تعدد  لمخالف؛ مصدرا التأثير ىذا

. ولعل أىم العوامل الرئيسة التي أدت إلى الواب شبكةتواجدة عمى المصادر، خاصة تمك الم
لى ذلك تجزئة البيئة اإلتصالية مثمما يشير إ" سببياظيور أشكال جديدة من عمميات التأثير 

                                                           
2
 V. Hébert&G.Sirois, Les effets des médias à l’ère du 2.0, Rapport de recherche présenté au Centre 

d’études sur les médias- Université Laval, 2015, p. 22. 
3
 Natalia Aruguete, The agenda setting hypothesis in the new media environment, University of Guadalajara- 

Mexic, 2017, p  84 .  
4
 .2202، 2، دار النيضة العربية، بيروت ، ط نظريات اإلتصالالعبد اهلل، مي  أنظر على سبيل المثال:  
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، بحيث تتحدد ىذه التجزئة من خالل 5 " (Chaffee & Metzger 2001) ومتزغر تشافي
المشاركات الفعالة لممستخدمين بجانب الوظائف التي يديرىا مجموعة من اإلعالميين 

تعد أدوار المستخدمين في " المحترفين في البيئة اإلتصالية الجديدة. عمى ىذا األساس 
الست"  حاسما في التحوالت التي يرى الكثير من العمماء مثل "جوناثان الفضاء الرقمي عامال

، خاصة 6"أنيا كانت السبب في تراجع قدرة وسائل اإلعالم في عممية التأثير عمى الجماىير
وأكثر من ذلك قدرة المستخدم عمى إنتاج مضامينو وحتى وضع  لممعمومات مع التوفر اليائل

 أجنداتو الخاصة بما يسمى بالتدفق العكسي لممعمومات. 
والمستخدمين  انطالقا من ىذه المعطيات قام الباحث بدراسة طبيعة العالقة بين الصحافة

أال وىي  المجتمعاتأزمة سياسية عادة ما تصنع جدال واسعا في كل أثناء المتفاعمين معيا 
المناسبات السياسية نظرا ألنيا أىم من والتي تعتبر  2208الجزائرية  اإلنتخابات الرئاسية

اإلنتخابية تتجسد ولعل ىذه المناسبة  رئيس البالد.أعمى ىرم في السمطة وىو تتعمق بمنصب 
التي عنيت بقياس أشكال  بحاثمعظم األ بحيث أنأىميتيا في طبيعة الدراسة التي قمنا بيا، 

الجماىير بما يحدث في الساحة  تاإىتمامتزداد أين  ؛التأثير أجريت في مرحمة اإلنتخابات
 حيث، في الكيفية التي تعالج بيا الصحافة األزمات السياسية تيا. كما تكمن أىميالسياسية
 وساحةامة والمداوالت الع لمنقاشات اخصب مجاالالمواقع اإللكترونية الصحفية تعتبر 

 ومنبرا حرا نظمات المجتمع المدني، مالفاعمين السياسيين و  بين مختمف والتنافس لمصراعات
بالتالي و  العام الرأي عمى ريثتأ؛ مما يساىم في الالفاعمة األطراف مختمف نظر وجيات نشرل

التي يمكن أن تؤثر في و اىير المتفاعمة جممن خالل الأي  ؛، أو العكسالتصويت قرارات
مجريات األحداث من خالل التأثير في الصحافة التي تؤثر بدورىا في الفاعمين السياسيين 

  وصناع القرار بشكل عام.
مع الصحافة في كل الجرائد الجزائرية  مستخدمينلكن نظرا لصعوبة دراسة عممية تفاعل ال

إعتبارىا أىم ب (الشروق اليومي الخاصة عبر موقعيا اإللكتروني)قام الباحث بإختيار جريدة 
 ،موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة تناولتالمنابر الصحفية في الجزائر التي 

                                                           
5 Y. LUO, The Internet and Agenda Setting in China: The Influence of Online Public Opinion on Media 
Coverage and Government Policy, International Journal of Communication, vol 8, 2014,  pp. 1290. 
6 B.Sayre&L.Bode , Agenda Setting in a Digital Age:Tracking Attention to California Proposition 8 in Social 
Media, Online news, and Conventional news, Policy&Internet: Vol. 2: Iss. 2, 2010, p. 12. 
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وفق مجموعة من المكنزمات  الصراع السياسي الذي صاحب ذلك ةمن خالل معالج
مكشف عن ل مجموعة من اإلجراءات المنيجيةالباحث إلى  عمى ىذا األساس لجأ. يبلواألسا
تمثل في تعميقات عمى الرأي العام الم ووتداعيات مضمون الجريدةالخطاب السياسي في بنية 

يميز  أىم ماولعل  .المستخدمين المتفاعمين مع مواضيع العيدة الرابعة في ىذا المضمون
عن أشكال التأثير في بيئة إعالمية تتسم تحميل ىذه الظاىرة ىو الكشف حث االب التمحاو 

إعالمي وخطاب التفاعمية كمحتوى سمات عمى  فييا يتم التركيزبطابع تفاعمي، بحيث 
تمكن في األخير من يل ؛كآليات وسمات تقنيةبإمكانو التأثير عمى العممية اإلتصالية وليس 

تسميط الضوء عمى أىم األبحاث والدراسات اإلعالمية الجديدة التي تحاول تفسير وفيم 
 ما يدرس الذي اإلعالم بحوث في الجديد التوجو ضمن الرقميعمميات التأثير في الفضاء 

 اإلعالم وسائل تفعمو ما" يدرس الذي التوجو محل حل الذيو   "اإلعالم الناس بوسائل يفعمو"
 ". بالناس

ولتحقيق أىداف ىذه الدراسة واإلجابة عن تساؤالتيا إعتمد الباحث عمى ثالثة إطارات وىي: 
المنيجي  طار. بحيث تضمن اإلواإلطار التطبيقياإلطار المنيجي، اإلطار النظري، 

والتي إنطمقت من اإلشكالية وتساؤالت  الخطوات المنيجية الضرورية في البحث العممي
تمثمت في تحديد المفاىيم، ثم والتي الخطوة ثالثة  لتميياالدراسة، ثم أىمية الدراسة وأىدافيا، 

قام الباحث بالتطرق إلى قة والمشابية، ثم الخطوة الرابعة التي تم فييا عرض الدراسات الساب
نوع الدراسة والتي تعتبر ميمة لمعرفة منيج البحث والذي حدده الباحث مع أدواتو في 

وفي األخير تم تحديد عينة البحث من خالل  ،ثم إختيار مجتمع البحثالمرحمة الموالية، 
 المعاينة التي إنتيت إلى المفردات الخاضعة لمتحميل. 

سرد نظري لنظرية  الفصل األول تضمن .بالنسبة لإلطار النظري فقد تم تقسيمو إلى فصمين
األجندة من خالل معالجتيا عبر ثالثة مراحل، تمثمت األولى في التطرق إلى مفاىيم النظرية 
في الفضاء التقميدي من خالل نشأة النظرية ومراحل تطورىا واإلتجاىات البحثية ليا 

ة فييا. وتمثمت المرحمة الثانية في التطرق ثر مؤ ال والعوامل اىيميا األساسيةمفباإلضافة إلى 
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معرفة الكيفية التي تفسر بيا النظرية الظواىر لمفاىيم النظرية في الفضاء الرقمي من خالل 
جندة في ىذا األخير باإلضافة إلى معرفة دور  صحافة في الفضاء الرقمي وطرق وضع األ

لمرحمة الثالثة فتمثمت في تقييم نظرية وضع األجندة من ا أماة. المواطن في وضع األجند
كان عبارة فالفصل الثاني  خالل التطرق لإلشكاليات البحثية في النظرية واآلفاق البحثية ليا.

 من إنطالقاالتفاعمية في الصحف اإللكترونية وأدوار المستخدمين،  محاولة لمتطرق إلىعن 
التفاعمية في المواقع الصحفية من خالل ب ومرورامفيوم التفاعمية وخصائصيا وأنواعيا، 

معرفة منظومة التفاعل اإللكتروني وماىية الصحافة اإللكترونية وكيفية إستخداميا لسمات 
أدوار المستخدمين في الفضاء اإللكتروني الصحفي من خالل التطرق  وصوال إلى التفاعل،

ة المواطن وأنواعيا وكيفية إستعانة الصحافة بتعميقات المستخدمين كمصدر إلى مفيوم صحاف
   لممعمومات. 

لمدراسة فقد إنقسم ىو اآلخر إلى ثالثة مراحل، تمثمت األولى في بالنسبة لإلطار التطبيقي 
ونتيجة جزئية لكل فئة من فئات  وليةقراءة جدوالتي تضمنت التحميل الكمي لبيانات الدراسة 

 قياس العالقات اإلرتباطية بين متغيرات الدراسة. وتمثمت المرحمة الثانية في قياس لالتحمي
مواضيع الصحيفة وتعميقات لكل من تجاىات اإلالتوافق بين بيق معامل طمن خالل ت

المستخدمين ثم معامل إرتباط سبيرمان بين ترتيب كل من مواضيع، القيم ، الفاعمين لكل من 
تمثمت المرحمة الثالثة في مناقشة نتائج الدراسة في حين الجريدة وتعميقات المستخدمين. 

شكالية الدراسة و ىي األخرى تقسيميا  والتي تم يا، ليمييا بعد ذلك ىدافأإلى محاور تتوافق وا 
           إلشكالية الدراسة. الكميةالنتائج العامة لمدراسة ثم الخاتمة العامة والتي تتضمن اإلجابات 
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 اإلشكالية:
وكيفية  ووسائل اإلعالم بالجدل حول واقع عممية التأثير اتسمت طبيعة العالقة بين الجميور

والتطور التكنولوجي المتصل بيا، حيث تبنت  جتماعيةرتباطيا بالسياقات اإلإحدوثيا ومدى 
الدراسات اإلعالمية خالل العقود الثالثة األولى من القرن العشرين وجية النظر التي ذىبت إلى 

واآلراء بما وصفتو "بالرصاصة  القيم المواقف،عمى مستوى  إلعالمالتأثير الكبير لوسائل ا
، 1" كنتريل" وغيرىم،دراسة ىارولد الزويل" ىذا ما أكدتو دراسات عديدة  أبرزىا  .السحرية"

تدعيم المعتقدات تشكيل أنماط التفكير و  في والتي خمصت إلى أن وسائل اإلعالم أداة فعالة
خضاع الرأي العام في معظم األحيان، سياسيا في تأطير  قوية سمطةوليا  الجماىير وا 

يديولوجيا تزويد المجتمع بالمعمومات في ظل " إضافة إلى بسط سيطرتيا عمى عممية  ،وا 
 ؛2"منظومة إتصال شديدة المركزية تعتبر األشخاص فييا مستقبمين لممعمومة وليسوا منتجين ليا

وقد تجسدت ىذه السيطرة جميا في أحادية تدفق المعمومات في التمفزيون والراديو، حيث 
 يجابي. تمقي سمبية ينعدم فييا التفاعل اإلالأصبحت عممية 

نشاطا  1960إلى  1940ن ىذه النظرة لم تدم طويال حيث شيدت الفترة الممتدة من غير أ
فقد برزت الحاجة إلى إدخال عنصر ميم من عناصر العممية  " مكثفا في مجال بحوث التأثير،

وبدأت توصف  وىو ما يصطمح عميو "بالتغذية العكسية" لمعرفة ردة فعل الجميور، ،تصاليةاإل
عميو  تتجاه كما كانعممية االتصال في ىذه المرحمة بالعممية الدائرية أي ليست أحادية اإل

بينما تعد المرحمة الثالثة من بحوث التأثير بمثابة نقمة فكرية . 3"الحال في بحوث المرحمة األولى
فسية بالتشخيص الدقيق لممتغيرات النىتمت إ"، حيث عالمفي مجال تأثير وسائل اإل

فاتسمت ىذه المرحمة بالرؤية النقدية لمنماذج  ،واإلجتماعية المؤثرة في العممية اإلتصالية
 المفيوم التقميدي لمتأثير بذلك يتغيرل ،4"واألساليب المنيجية المستخدمة في المرحمة السابقة

 ؛اإلعالم والذي يعنى بما تفعمو وسائل اإلعالم بالجميور إلى دراسة ماذا يفعل الجميور بوسائل
أي اإلنتقال من فكرة التأثيرات المباشرة والمتماثمة لوسائل اإلعالم إلى فكرة التأثيرات المعرفية 

 تم أصبحيىاالمف هىذ غير أن .والوجدانية التي نجد من بينيا وظيفة وضع األجندة اإلعالمية
                                                           

1
 .2007، القاىرة ،دار النيضة العربية ،نظريات اإلتصالمرفت الطرابيشي وعبد العزيز السيد، أنظر على سبيل المثال:   

 
2
 .، بتصرف83،ص2015، بيروت، المركز العربي لألبحاث و دراسة السياسات ،المجتمع الشبكي: أنور الجمعاوي، دارن بارني، تر 

3
 .بتصرف، 80ص،  نفس المرجعوعبد العزيز السيد،  مرفت الطرابيشي  

 ، بتصرف.83ص، نفس المرجععبد العزيز السيد، مرفت الطرابيشي و   4
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عمى خاصية التعدد  وتطور التقانة الشبكية التي تتوفر الميديا الجديدةأكثر تعقيدا بعد ظيور 
 والتنوع في مصادر المعمومات.

تصال في األلفية الثالثة األثر الكبير في قد كان لظيور التكنولوجيات الحديثة لإلعالم واإلل
ذروتيا وانتشر  تقانة الوابإذ بمغت  ؛تغيير طبيعة العالقة بين وسائل اإلعالم وجميورىا

 المعمومات الثقافيةمصادر الفوري إلى  الوصولمكن من  األمر الذي ،ستخداميا بشكل رىيبإ
نطالقا من إ متنوعة، عالميةبنشاطات إقتصادية والسياسية، كما أصبح بإمكان األفراد القيام اإل

 ،وصوال إلى إرساليا ومشاركتيا مع اآلخرينو إنتقاء المعمومات مرورا إلى إجراء إضافات عمييا 
كما غيرت ىذه  .والرقابة الصارمة لسيطرةوىذا في ظل نظام إعالمي جديد متحرر من ا

بفضل  ؛كمتمقي سمبي لممعمومة إلى مستخدم إيجابي منتج لياالجديدة من موقع الفرد  التقنيات
ستخدام مختمف اآلليات إبالتواصل  حريةيتيح  شعبيالشبكات الرقمية التي تتميز بطابع ت

المدونات الشخصية   ، المنتديات ، الويكي  ،كمواقع الدردشة  الواب، ىتصالية المتوفرة عماإل
باإلضافة إلى المواقع اإلخبارية التي باتت توفر مختمف التطبيقات  ،جتماعيومواقع التواصل اإل

  الرقمية لمتفاعل مع المستخدمين وفسح المجال أماميم لنشر مضامينيم الخاصة بسرعة فائقة 
 وبتكمفة أقل.  

أصبح لممستخدمين دور كبير في صناعة  '2.0'نية الويب وبيذه الخاصية التي وفرتيا تق
مركزية "  ،مضامين إعالمية خاصة بيم بحيث يرتبطون مع بعضيم في بيئة تشعبية تتسم بالالا

و تجسد الطابع الجماىيري لمشبكة الرقمية إذ كل شخص يمتمك تقانة التمقي يمتمك في الوقت 
وىو ما أدركتو المؤسسات  .5"رسالة التواصميةنفسو التقانة التي تمكنو من إنتاج محتوى ال
لكتروني حفاظا عمى استمراريتيا وضمانا لتفاعميا اإلعالمية التي حاولت التموقع في الفضاء اإل

حادثة " خاصة بعد بروز دوره في تغطية بعض األحداث بشكل غير متوقع مثل ، مع الجميور
الثورات التي اندلعت في  خبارأأو  األميركَية إطالق النار في مدرسة ابتدائَية في مدينة نيوتاون

، حيث كان لممواطن العادي السبق في الوصول إلى مصادر المعمومات "بعض البمدان العربية
 ونقميا عمى أوسع نطاق، منافسا بذلك وسائل اإلعالم التقميدية.

                                                           

 
5
  . بتصرف ،83ص، مرجع سبق ذكرهدارن بارني،  
  للبحث عن بعض األمثلة التي تجسد تغطية األفراد لهذه األحداث العالمية. يمكن الرجوع إلى محركات البحث في شبكة الواب 
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مؤسسات تصالية الجديدة دفع بالإن احتالل المستخدمين لمساحة مؤثرة في المنظومة اإل
     من خالل نشر الصور ومقاطع الفيديو ،ىتمام بالمضامين التي ينتجونيااإلعالمية إلى اإل

     بل ،ختالفيا في مساحات ال تقل أىمية عن تمك الخاصة بالمصادر الرسميةإوالمعمومات ب
 والتفاعل فيما بينيم وحتى خمق األفكار عمى تبادل الجميع وبدأت في السعي إلى تشجيع

ستعانة باقتراحاتيم باإلضافة إلى اإل ،اختيارىم ضمن قائمة أولوياتيم من مواضيع عن محتويات
ومست ىذه الفمسفة الجديدة مختمف المؤسسات  .رائيم التي يدلون بيا عبر شبكة الويبآو 

ستفادة من ىذه المضامين وطرحيا عبر مواقعيا مما دفع معظم الجرائد إلى اإل ؛اإلعالمية
 لكترونية. اإل

وىو  ،قرائيابقدرتيا عمى توفير قدر كبير من التفاعل بينيا وبين  اإللكترونية  صحفالوتتميز 
متفاعل سواء بالتعميق عمى ل مساحة أكبرالورقية حيث تتيح  النسخة الذي يكاد ينعدم فياألمر 

   الصحفيين، كما توفر تصميما لمموقع يراعي رغبات المستخدم مع  واصلالموضوعات أو الت
ويتيح لو التجوال بكل حرية من خالل وجود تطبيقات متطورة كالنصوص المتشعبة 

"hypertexte"  و الوسائط الفائقة"hypermedia"  وروابط المينك"Link " التي تعمل عمى
ىتمام بالمحتوى ويدلل في شكل جذاب يرفع مستوى اإل ،الصوت والصورةو  المزج بين النص

 عممية البحث والتفاعل ويتيح الربط مع المواقع األخرى كشبكات التواصل االجتماعي. 
يذه التقانة الجديدة في القيام بدورىا في مراقبة المحيط لكما ساىمت مواكبة الصحافة المكتوبة 

حداث التناغم بين السمطات الثالث " التشريعية، القضائية، التنفيذية" والمساعدة عمى  العام وا 
محافظة بذلك  ؛ومرافقة الجميور في عممية اتخاذ القرار بكافة أشكالو صناعة رأي عام موحد،

يزود القارئ بمختمف الذي  مصادر المعموماتفيي تعد جزء من عمى لقب السمطة الرابعة، 
قدرة  األخالقي والسياسي وليافساد ال فضائح آلية من آليات الكشف عن، كما أنيا المعارف

، كما أنيا تكتسي أىمية كبيرة في مواكبة وصول إلى الحقيقة والوقوف عمى صدقيافائقة في ال
  قتصادية اإل جتماعية،األحداث وتسميط الضوء عمى القضايا الحساسة في مختمف األزمات اإل

نتخابات وخاصة السياسية منيا، ولعمنا نجد من أبرز ىذه األزمات في كل المجتمعات فترات اإل
 الرئاسية.

تمثل في  2014وقد عرف المجتمع الجزائري حراكا سياسيا غير عادي، في مطمع سنة 
نبثق عنيا ثالثة إ ؛نتخابات الرئاسية التي رافقتيا العديد من المشاىد السياسية الساخنةاإل
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نتخابي لممواطن جاىات متباينة، حاول كل منيا عمى طريقتو الخاصة التأثير عمى السموك اإلإت
فالموالون لمرئيس المنتيية عيدتو يطالبون بحقو في البقاء لعيدة رابعة ضمانا  ،الجزائري

وتغييب لمبدأ التداول  لمديمقراطية مساسالمعارضة أن ترشح الرئيس ىو  فيما رأتستقرار، لإل
نتخابية مغمقة وأن السيناريو جاىز ينتظر لسمطة، أما دعاة المقاطعة فقد اعتبروا المعبة اإلعمى ا

حركات  ةوصاحب ىذا الجدل السياسي غميان عند القاعدة في الشارع في صور  .التنفيذ فقط
تقودىا منظمات مدنية وشباب غاضب عمى ترشح الرئيس لعيدة رابعة، في مقابل  إحتجاجية

الوضع السياسي القائم عاجزة عن تقديم تراىن عمى تغيير  المعارضة الجزائرية التيتظير  ذلك 
مرشح منافس يحظى بدعم جميع األطراف ويقدم البديل الذي يعتبره أنصار الرئيس غير ممكن 

 في الوقت الراىن.    
  2014  في تغطية الرئاسيات الجزائرية الصحافة الخاصةفي ىذا السياق المشحون يبرز دور 

ستحقاق لحظة بمحظة بحثا عن من خالل مواكبة ىذا اإل ،لكترونيوبالتحديد عبر موقعيا اإل
بتسميط  قامتالحصرية والسرعة في نقل الحدث لمجميور وتقديم المعمومات والحقائق، كما 

الضوء عمى المشيد السياسي وتوضيح جوانب الصراع وتقديم تكينات بما سينتيي عميو ىذا 
  .مدالحال في الب
الصحافة الخاصة في الفضاء الرقمي الذي أصبح يستقطب  وتقوم ب ذيال الدورىذا  إنطالقا من

أن وسائل اإلعالم مع المواضيع السياسية الحساسة عمى إعتبار"  التفاعل ىواةشرائح ميمة من 
نسعى إلى فيم طبيعة العالقة بين الصحافة  ؛6"لكترونية أصبحت فضاء السياسة المفضلاإل

المتعمقة بمستويات وضع األجندة في البيئة المعرفية  اتالخاصة والمستخدمين في إطار التأثير 
عمى التأثير في العممية  (نو المستخدم) تيمقدر ب اإلحاطةحاول ن كمااإلعالمية الجديدة، 

مكاني  في البناء الكمي لممحتوى. تيممساىم ةاإلتصالية وا 
 الشروق أونالينمستخدمي مما سبق جاءت فكرة الدراسة التي تيدف إلى معرفة كيفية تفاعل 

، وىذا من خالل تحميل الصراع السياسي في بنية المضمون اإلعالمي مضامينيا اإلعالمية مع
 و بناًء عميو  نطرح التساؤل العام التالي : والتعميقات المتفاعمة معو، 

 ؟   2014 خالل الرئاسيات الجزائرية أونالين الشروقو مستخدمكيف تفاعل 
 و انجر عن ىذا التساؤل مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية : 

                                                           
 .152ص، مرجع سبق ذكره، دارن بارني  6
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  خالل اإلنتخابات الرئاسية  الشروق أونالينأولويات إىتمامات )أجندة الجريدة( ما ىي
 ؟ 2014

  ؟ 2014أولويات إىتمامات المستخدمين خالل اإلنتخابات الرئاسية  ما ىي 
 ؟ لمتأثير عمى المستخدمين الشروق أونالين ينمفي مضا ستمالت المستخدمةما ىي اإل 
 ىل ىناك عالقة إرتباطية إيجابية بين أولويات إىتمامات الجريدة والمستخدمين ؟ 
 ىل تساىم تعميقات المستخدمين في البناء الكمي لممحتوى ؟ 
 ؟وضع األجندة تعميقات المستخدمين في  ما ىو دور 

 

 :وأىدافيا الدراسة أىمية .1
 مما جعللقد أدخمت اإلنترنت تغييرات أساسية في كمية وطبيعة المعمومات عمى الشبكة 

وتجزئتيم ستقطاب المزيد من األفراد إكما عممت عمى  .ياضرور ممكنا بل و نتقائي التعرض اإل
طرف فاعل مسيطر عمييا من  جذبيم إلى أجندات مختمفة بدال من تشكيميم بواحدة مشتركةو 

النشط القادر عمى التفاعل مع  مستخدمالذي ساىم في ظيور ما يسمى بال األمر ؛مركزي
مجرد  ولممعمومات وليس ينمنتج يعتبر األفراد فييا في بيئة تشاركية حتوى بشكل إيجابيمال

عن كيفية تفاعل  تبحث كونيا من دراستنا أىمية تكمننطالقا من ىذا إليا.  ينمستيمك
من ، 2014الجزائرية  اتخالل الرئاسيمع مضامينيا اإلعالمية  الشروق أونالينمستخدمي 
 واسعا في كل المجتمعات نقاشاسياسية عادة ما تصنع  لمناسبةالتغطية اإلعالمية  خالل تحميل
الرئاسية(، لتحاول الكشف عن الخطابات السياسية في ىذه المرحمة وتداعيات ىذا  )اإلنتخابات

تمثل في تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع مواضيع العيدة الخطاب عمى الرأي العام الم
لألزمة في وعاء  التغطية الصحفية تناولت، خاصة وأن ىذه الدراسة الرابعة في مضمون الجريدة

        اصية التفاعمية بين الوسيمة اإلعالمية) الشروق أونالين( والجميوررقمي، أين تظير خ
)مستخدمي الموقع(، كما تتمثل أىميتيا في تسميط الضوء عمى أىم األبحاث والدراسات 

 التوجو ضمناإلعالمية الجديدة التي تحاول تفسير وفيم عمميات التأثير في الفضاء اإلفتراضي 
 محل حل الذيو   "اإلعالم الناس بوسائل يفعمو" ما يدرس الذي اإلعالم بحوث في الجديد
  ."بالناس اإلعالم وسائل تفعمو ما" يدرس الذي التوجو
من خالل ضبط  ، وىذاسياق ىذه التوجيات البحثية عن يخرج ال دراستنا إليو تيدف ما ولعلَ 

 األىداف وفق مسارات البحث التي من شأنيا تفسير الظاىرة اإلعالمية الجديدة.
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 وعميو تمثمت أىداف دراستنا فيما يمي:
  بقضايا العيدة الرابعة خالل الرئاسيات الجزائرية  الشروق أونالينمعرفة أولويات إىتمامات

2014. 
  ق أونالينالشرو معرفة أىم الفاعمين السياسيين في مضامين. 
 الكشف عن القيم السياسية في مضامين الجريدة. 
 معرفة المصادر التي إعتمدت عمييا الجريدة في تحرير موضع العيدة الرابعة. 
 الكشف عن اإلستماالت المستخدمة في مضامين الجريدة. 
 معرفة موقع النشر في الفضاء الرقمي لمجريدة. 
 العيدة الرابعة خالل الرئاسيات الجزائرية  معرفة أولويات إىتمامات المستخدمين بقضايا

2014. 
 معرفة أىم الفاعمين السياسيين في تعميقات المستخدمين. 
 الكشف عن القيم السياسية في تعميقات المستخدمين. 
  الشروق أونالينالكشف عن طبيعة العالقة اإلرتباطية بين أجندة المستخدمين وأجندة. 
 توىحالكمي لمم معرفة وظيفة المستخدمين في البناء. 
  خالل اإلنتخابات  الشروق أونالينالكشف عن مدى مساىمة المستخدمين في وضع أجندة

  .2014الرئاسية 
 

 :الدراسة تحديد مفاىيم .2
معاني  نظرا إلختالفو  البناء األساسي في البحث األكاديمي. ،الدراسة تحديد مفاىيم يعد

المصطمحات من مجال إلى آخر، تحتم عمى الباحث القيام بالتحديد األنسب إنطالقا من 
صبح واضحة تمتغيراتيا التي طبيعة معرفتو المسبقة لنوعية الدراسة ومجال بحثيا باإلضافة إلى 

ثم  اإلصطالحي يومعمى ىذا األساس سنتطرق في دراستنا إلى المف .بفضل ىذه العممية
 :ما نجده في التالي و، وىالمتعمق بكل مصطمح من مصطمحات الدراسةاإلجرائي 

  
 :الصحافة 

من صحيفة جمع صحائف أو صحف والصحيفة ىي الصفحة،  -بكسر الصاد-الصحافة 
وصحيفة الوجو أو صفحة الوجو ىي: بشرة الجمد، ويقال "صن صحيفة وجيك" والصحيفة ىي 



ار المنيجــــي لمدراسةـــــــــاإلط  

 

 
19 

القرطاس المكتوب أو ورقة كتاب بوجيييا.. وورقة الجريدة بيا وجيان أي صفحتان أو 
صحيفتان، فسميت: صحيفة وعمميا أو فنيا سمي: صحافة والمزاول ليا يسمى: صحافيا، أما 

 jourوىي إحدى مشتقات كممة  journalمن أصل  journalismبالمغة اإلنجميزية فتسمى 
 .7بالفرنسية تعني في األساس "يومي" صفة من "يوم" journaleالفرنسية، أي "يوم" وكممة 

ىي إصدار الصحف وذلك باستقاء األنباء ونشر المقاالت بيدف    pressوالصحافة بمعنى 
اإلعالم ونشر الرأي والتعميم والتسمية، كما أنيا واسطة تبادل اآلراء واألفكار بين أفراد المجتمع 

 . 8المحكومة فضال عن أنيا من أىم وسائل توجيو الرأي العاموبين الييئة الحاكمة والييئة 
كما يشمل مصطمح الصحافة جميع الطرق التي تصل بواسطتيا األنباء والتعميقات عمييا إلى 
الجميور وكل ما يجري في العام مما ييم الجميور وكل عمل وفكر ورأي تثيره أحداث العالم 

 .9يكون المادة األساسية لمصحفي
كل مفيوم لمصحافة إذا توفرت لو ضمانات الحرية سواء أكان جديرا بتمك الضمانات أم ويزدىر 

ال، فالحرية التي تتمتع بيا الصحافة اآلن بجميع أصنافيا وأشكاليا قد حصمت عمييا بعد جيود 
 .  10مضنية ولفترات طويمة

 

 الصحافة إجرائيا:
تعتبر مؤسسات إعالمية خاصة المقصود بالصحافة في دراستنا ىذه ىي كل الصحف التي 

 الشروق أوناليننترنت مثل بموجب القانون الجزائري وتنشر مضامينيا اإلعالمية  في شبكة اإل
 التابعة لمؤسسة الشروق والتي تمثل كيانا إقتصاديا تابعا لمقطاع الخاص. 

 

 :إنتخابات 
انوني منظم يختار ىو إختيار مرشح إلى منصب عام في الدولة من قبل الناخبين وىو إجراء ق

بمقتضاه شخص لرئاسة مجمس نيابي أو جمعية أو غيرىا، وىناك إنتخاب وتوخي اليدف وىو 
ينبغي انتخاب الغاية وتعريفيا بشكل واضح في إدارة الحرب لدى يجب –أحد مبادئ الحرب 

                                                           
 .1489ص، 2003 القاىرة، الفجر لمنشر والتوزيع،دار المجمد الرابع،  ،موسوعة اإلعالميةمنير حجاب،   7
 .181ص، 2003 لمنشر والتوزيع، القاىرة، الفجردار  المجمد الخامس، ،موسوعة اإلعالميةمنير حجاب،   8
 .206ص، 2014 األردن، -دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان ،معجم المصطالحات اإلعالميةمحمد جمال الفار،   9

 .206ص، نفس المرجع محمد جمال الفار،   10
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توجيو كل صفحة من صفحات المعركة وكل عممية مستقمة نحو تمك الغاية الرئيسية وينبغي 
 . 11كل خطة أو عمل من حيث تحقيقو الغاية المنتخبة نصح

أما اإلنتخابات الرئاسية فيي العممية اإلنتخابية التي تسمح بإختيار رئيس الدولة، لمدة والئية 
 .12تختمف من بمد إلى آخر

 

 اإلنتخابات إجرائيا:
رئيس ل الجزائري نقصد باإلنتخابات في دراستنا، العممية التي يتم بموجبيا إختيار الشعب

 السمطة.ممارسة ل تنتقل من خالليا الشرعية الالزمةجميورية الجزائرية لعيدة إنتخابية ال
 

 التفاعمية: 
 المنازل والمؤسسات في المستخدمين وبين والمعمومات األخبار مصادر بين يربط نظام" ىي

 بين العرض الربط ىذا ويتم والمستقبل المصدر بين والتفاعل التأثير تبادل خاللو من يمكن
  .13المطبوعة الكممة وبين المرئي
الجديدة  اإلعالمية الوسائل مواقع تصميم في المخططة الجيود" :انيأ عمى تعريفيا ويمكن

 االتصال عمميات في المشاركة من قدر بأكبر لممتمقي تسمح التي ومحتواىا، وبرامجيا
 وتفضيمو حاجاتو بقدر االنترنيت شبكة عمى المتاحة والخدمات المحتوى الحر من واالختيار

 .14ىتماموا  و 
لى عالقة بين  كما يشير مصطمح " تفاعل" من التفاعمية إلى دور متبادل لو طابع دينامي، وا 
متغيرين أو أكثر مع مالحظة أن ىذه العالقة تنطوي عمى تأثير متبادل بين األطراف أو 

 . 15سائر المتغيرات األخرىالمتغيرات، بمعنى أن قيمة كل متغير تؤثر عمى قيمة 
 والمفاىيمي الييكمي الجيازإلى  يةالتفاعميشير مصطمح  اإللكترونية، اإلعالم وسائل مجال فيو 

 من جزءبالكل أو ب التالعب وحتى اإلنتقائية الوصول،، قراءةالب لممستخدم سمحيس ذيال والتقني
 .16التقانة الشبكية بفضل المتاحة المعمومات

                                                           
 .48ص، 2006 األردن،-عمان أسامة المشرق الثقافي،دار  ،المعجم السياسيوضاح زيتون،   11

12
 Le dictionnaire de politique.http://www.toupie.org/Dictionnaire/Election_presidentielle.htm   .  

13
 .17ص، 2001 بيروت، المسان العربي،دار  ،معجم المصطمحات اإلعالميةخضير شعبان،   

14
 .65ص، 2007 ،القاىرة عالم الكتب، ،اإلتصال واإلعالم عمى شبكة اإلنترنتمحمد عبد الحميد،   

15
 .746ص، 2003 القاىرة، الفجر لمنشر والتوزيع،دار المجمد الثاني،  ،موسوعة اإلعالميةمنير حجاب،   

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Election_presidentielle.htm
http://www.toupie.org/Dictionnaire/Election_presidentielle.htm
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 إجرائياالتفاعمية: 
 الشروق أونالينالمقصود بالتفاعمية في دراستنا ىذه ىي أشكال التفاعل المتاحة في موقع 

والمتمثمة في تعميقات المستخدمين عمى المواضيع المتعمقة بموضوع ترشح الرئيس بوتفميقة 
 لعيدة رئاسية رابعة. 

 

 :اإلتصال السياسي 
السياسي ىو الطريقة التي بيا تقوم الظروف السياسية بتشكيل نوعية اإلتصال وكميتو  اإلتصال

من جية، ومن جية أخرى ىو الطريقة التي يمكن أن تقوم ظروف اإلتصال بتشكيل السياسة، 
إلى حد -وعميو فإنو يمكن أن نعزو اإلتصال ىالسياسي إلى أي تبادل لمرموز أو الرسائل والتي

وىارولدسن  "Blakeمتيا أو أنتجتيا النظم السياسية الفعالة، ويعرف "بميك تكون قد شك -ما
Haroldsen  اإلتصال السياسي بقوليما:" ىو اإلتصال الذي لو تأثيرات واقعية أو محتممة في

 .  17عمل الدولة السياسي أو أية وحدة سياسية أخرى"
 

 اإلتصال السياسي إجرائيا:
كل أشكل اإلتصال السياسي الذي تضمنتيا مقاالت السياسي في دراستنا  اإلتصالب نقصد

والمناقاشات السياسية التي عكستيا تعميقات المستخدمين في تفاعميا مع  الشروق أونالين
 تصريحات وخطب لمفاعمين السياسيين في مضمون الجريدة.

 

 تكنولوجيا اإلعالم الجديد 
" اإلعالم الجديد" عدد كبير من الوسائل التي تتميز بالتفاعل              يدخل تحت مصطمح

 "Interactivity وىذا يعني أن المستخدم سوف يكون قادرا عمى التحكم في المعمومات التي "
 . 18يريد الحصول عمييا متى ما أراد وأينما أرادىا  وبالشكل والمحتوى الذي يريده

ن تتحول جميع وسائل اإلعالم تدريجيا إلى النظام الرقمي وما كما أن اإلتجاه الحالي ىو أ
يساعد عمى ذلك ىو اإلنخفاض الكبير في أسعار الكمبيوترات الرقمية والذي نتج عنو انخفاض 

 . 19تدريجي في أسعار اإللكترونيات الرقمية إلى المستوى المقبول بالنسبة لممستيمك
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Paris, Ellipses, 1997, p.309. 
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 .83ص، 2003 القاىرة، الفجر لمنشر والتوزيع،دار المجمد األول،  ،موسوعة اإلعالميةمنير حجاب،   
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 تكنولوجيا اإلعالم الجديد إجرئيا: 
(  الشروق أونالين)اإلعالم الجديد في دراستنا الفضاء اإللكتروني لجريدة الشروق اليومي نقصد 

والتي تتيح من خالليا خاصية التفاعل مع جميور المستخدمين لتبادل اآلراء وفتح النقاشات 
 حول المواضيع المتناول في مضامين الجريدة.

 

 :المعمق 
ىو الشخص الذي يعد التعميق وقد يقوم بإلقائو في بعض األحيان، يقول عمماء النفس " أن 
الحكم عمى األشياء جزء من تصورىا، فال تستطيع أن تحكم عمى كل شيء ما بأنو نافع أو 
ن القراء ليس لدييم الوقت الكافي  دائما إلدراك  دراكك لمعناه، وا  ضار إال إذا تم تصورك لو وا 

وبعضيم عاجز تماما عن مثل ىذا اإلدراك، ومن تم كان عمى الكاتب الصحفي أن األخبار 
يقوم لقرائو بيذه الميمة العقمية والنفسية، والتي بيا يستطيع القراء أن يضموا إلى معرفتيم 

 .20"الخبر" معرفتيم ب"ما وراء الخبر"
 

 المعمق إجرائيا:
المتفاعمين معيا عبر موقعيا  أونالينالشروق ىذه الدراسة جميع قراء نقصد بالمعمق في 

اإللكتروني من خالل تعميقاتيم عمى المضامين اإلعالمية التي تناولت موضوع ترشح الرئيس 
    بوتفميقة لعيدة رابعة.  

 

 :والمشابية السابقة الدراسات .3
يبدأ ع الباحث عمى الدراسات السابقة قبل أن طالضرورة إ أكاديمية دقيقة ةدراسب القيام قتضيي

من  ليتمكن ؛مجال بحثوباحث إلمامًا كاماًل وشاماًل بلم يقدمفيذا  ،ةسالتو العمميفي إعداد ر 
فكمما تعمق الباحث في اإلطالع عمى  ،إلى أدقا تفاصيمو ونتائجو ويصل مكوناتوالتوسع في 

متميزة  منو مساىمة عممية سيضيفو إلى موضوعو ليجعلما  أمكنو من معرفةىذه الدراسات 
من  الباحث تمكن السابقة الدراسات أن كما في نفس مجال البحث.ى لبحوث أكاديمية أخر 

مجال ل، وىو ما يمكن إعتباره إضافة عممية المتعمقة بموضوع بحثوإختبار التعميمات النظرية 
 . لشبكة الوابتكنولوجي التطور ال في ظل األكاديميظر نالت
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الدرسات التي تتناول إشكالية التفاعمية في إطار تعميقات لم يجد الباحث  الموضوع ليذا بالنسبة
ليكتفي باألبحاث التي تمتقي مع ىذه  ،المستخدمين في الفضاء الرقمي لمجرائد الجزائرية الخاصة

الدراسة في متغير أو أكثر، وبعد اإلطالع والبحث المكتبي توصل الباحث لمجموعة من 
 :الدراسات اآلتية

 

شباعات , دراسة التفاعمية في الصحافة اإللكترونية :21األولىالدراسة  في إستخدامات وا 
 االتصال و اإلعالم عموم في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة ، وىيالنخبة األكاديمية الجزائرية

 .1باتنة -الحاج لخضرجامعة  2016/2017 لمسنة الجامعية ،قجالي آمنة إعداد من
بالدراسة الميدانية لجميور النخبة   أوليا خاص :رئيسية وىيوتطرح ىذه الدراسة ثالثة تساؤالت 

مدى إستخدام النخبة األكاديمية لألبعاد التفاعمية المتاحة عبر الصحافة  مااألكاديمية: 
وثانييا متعمق بالدراسة الميدانية لمقائمين عمى المواقع: ما مدى إدراك  اإللكترونية الجزائرية؟

ة التطبيقات التفاعمية في الصحافة اإللكترونية الجزائرية؟ وثالثيا القائمين عمى المواقع ألىمي
خاص بالدراسة التحميمية: ما ىي التطبيقات التفاعمية المتاحة عبر الصحافة اإللكترونية 

 الجزائرية؟ 
واستندت الباحثة عمى تساؤالت فرعية في الدراسة الميدانية الخاصة بجميور النخبة األكاديمية، 

 :نذكر أىميا
 ما ىي عادات وأنماط تعرض النخبة األكاديمية لمصحافة اإللكترونية الجزائرية؟ 
  ما ىي تفضيالت النخبة األكاديمية بين مختمف الصحف  اإللكترونية الجزائرية، بين

 مضامينيا وبين مختمف تقنيات العرض لمضامينيا؟
 تعرض النخبة األكاديمية لمصحف اإللكترونية الجزائرية؟ ما ىي دوافع 
 ما ىي اإلشباعات المحققة لدى النخبة من استخداميا لمصحف اإللكترونية الجزائرية؟ 

في حين تساءلت الباحثة في الدراسة الميدانية الخاصة بالقائمين عمى مواقع الصحف الجزائرية 
 حول:

  الصحفية اإللكترونية الجزائرية؟ما ىي مواصفات القائمين عمى المواقع 
 ما مدى فيميم لمتطبيقات التفاعمية المتاحة عبر مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية؟ 

                                                           

 
21

شباعات النخبة األكاديمية الجزائرية، قجالي آمنة   توراه ، رسالة تخرج لنيل شيادة دكالتفاعمية في الصحافة اإللكترونية: دراسة في استخدامات وا 
 .2016، 1باتنةفي عموم اإلعالم واالتصال، جامعة 
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 كيف يتعاممون مع تفاعل مستخدمي مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية؟ 
 ن ما ىي أىم معوقات ضمان التفاعمية المثالية عبر مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية م

 وجية نظر القائمين عمييا؟
 أما القسم التحميمي لمدراسة، فيعني باإلجابة عمى التساؤالت التالية:

 ما ىو مستوى كفاءة الصفحة الرئيسية لمواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية عينة الدراسة؟ 
 الوسائط المتعددة واألرشيف اإللكتروني المتاحة في محتوى مواقع الصحف  ما ىي تطبيقات

 اإللكترونية الجزائرية عينة الدراسة؟
  ما ىي تطبيقات تمكين المستخدم من التفاعل مع المحررين المتاحة عبر مواقع الصحف

 اإللكترونية الجزائرية عينة الدراسة؟
 مستخدمين المتاحة عبر مواقع الصحف ما ىي تطبيقات تسييل اإلتصال الشخصي بين ال

 الجزائرية عينة الدراسة؟
  ما ىي تطبيقات الضبط والمراقبة المتاحة في مواقع الصحف الجزائرية عينة الدراسة؟ 

 :المنيج الدراسة وأدواتيا
 وجو عمى يوى ضمنو تندرج التي األساليب ببعض مستعينا المسح منيج الباحث استخدم

التي تسمح بالقياس والتحميل المعمق لمظاىرة. واحتاجت الباحثة في سياق  التحديد اإلستمارة
 دراستيا لواقع التفاعمية في مختمف الصحف اإللكترونية الجزائرية إلى المنيج المقارن.

 الخاصة لجمع المعمومات ،صحيفة اإلستبيان اإللكتروني عمى الباحث بالنسبة لألداة اعتمد
اة تحميل المضمون من أجل قياس التفاعمية في الصحف اإللكترونية ، كما استخدم أدبالمبحوثين

المقابمة النصف موجية إلجراء لجمع البيانات من مدراء مواقع الصحف اإللكترونية  وأداة
 الجزائرية عينة الدراسة.

 :عينة الدراسة
جأ الباحث في اختياره لعينة الدراسة الميدانية إلى العينة القصدية، بحيث مثمت ىذه العينة ل

مفردة. أما عينة دراسة القائم باإلتصال فتمثمت  319النخبة األكاديمية الجزائرية التي بمغ قواميا 
الدراسة في مدراء المواقع اإللكترونية لمصحف الجزائرية الخاضعة لمتحميل. وبالنسبة لعينة 

عمى ثمانية مواقع لصحف جزائرية ذات نسخ ورقية، وقد خضع  الباحث إختيار التحميمية، وقع
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ىذا اإلختيار لعدة أسباب منيا، األقدمية في الظيور عمى الساحة اإلعالمية، نسبة التصفح 
 نترنت، ونسبة المقروئية مقارنة بالنسخة الورقية.عمى اإل

 لباحثة لمنتائج التالية:وبعد التحميل والتفسير توصمت ا
 .تستخدم النخبة األكاديمية الصحافة اإللكترونية الجزائرية عموما بشكل معقول دون إفراط 
 .مفردات النخبة األكاديمية الجزائرية غير راضية عن أداء الصحف اإللكترونية الجزائرية 
 خالل البحث  تمارس النخبة األكاديمية الجزائرية التفاعمية اإلبحارية مع المضمون من

 مباشرة عما ييميا في الموقع عبر الوصالت السريعة.
  تبين من خالل مقابالت الباحثة مع أربعة من القائمين عمى مواقع الصحف اإللكترونية

 الجزائرية، أنيم من فئة الشباب في غالبيتيم.
 يتضح جميا من خالل األربع مقابالت اإلختالفات في فيم التفاعمية ومستوياتيا. 

 خذ جميع إدارات مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية الحذر من تطبيقات التفاعمية، حيث تت
 تكاد تكون كميا خاضعة لمرقابة.

  تولي الصحف الجزائرية أىمية لتفاعل المستخدمين مع المحررين عبر مختمف األساليب
 المتاحة.

 

مشاركة الجميور في إنتاج محتوى وسائل اإلعالم وظيور صحافة  :22الدراسة الثانية
 المواطن, دراسة عمى عينة من مستخدمي مواقع التواصل اإلجتماعي في الجزائر، وىي

لمسنة  ابراىيم بعزيز، إعداد من االتصال و اإلعالم عموم في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة
التساؤل  حول الدراسة ىذه إشكالية تتمحور .03جامعة الجزائر  2013/2014 الجامعية

 صحافة ومواقع لتطبيقات استعمال األفراد وراء الكامنة والدوافع الرغبات ىي ما : التالي
 ؟ اإلعالم قطاع عمى االستخدامات خاصة ىذه عن المترتبة االنعكاسات ىي وما المواطن،

 وانجر عن ىذا التساؤل مجموعة من التساؤالت التالية:
 يتم التي الحاجات وما المواطن صحافة لتطبيقات األفراد استخدامات طبيعة ىي ما 

 إشباعيا؟
 األفراد؟ طرف من المواطن صحافة تطبيقات عمى المتزايد اإلقبال أسباب ىي ما 

                                                           
، رسالة تخرج لنيل شيادة دكتوراه دولة في عموم اإلعالم مشاركة الجميور في إنتاج محتوى وسائل اإلعالم وظيور صحافة المواطن، ابراىيم بعزيز  22

 2014 ،3واالتصال، جامعة الجزائر
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 األفراد مضامين وتمقي استقبال أم لمجرد مضامين، ونشر إنتاج أجل من استخداميا يتم ىل 
 اآلخرين؟

 بحرية، لمتعبير فضاءات توفر التي المستقمة، الخاصة القنوات قمة بين عالقة توجد ىل 
زدياد نسبة  ؟ المواطن صحافة تطبيقات استعمال وا 

 اإلعالم لوسائل األفراد استعمال نسبة تقميص إلى المواطن صحافة استعمال أدى ىل 
 األخرى؟

 بشكل وجودة، مصداقية ذات إعالمية مضامين بتقديم فعال يقوم أن لمجميور يمكن ىل 
 محتمل وتديد كخطر المواطن صحافة اعتبار يمكن وىل التقميدية؟ الصحافة ينافس

 ليا؟ مكممة أنيا أم التقميدية لمصحافة
 عمى عممت ىل أي المواطن، صحافة مع التقميدية اإلعالم وسائل وتعاطت تعاممت كيف 

 أم اإلعالم، قطاع يعرفو الذي التطوري المسار من جزءا باعتبارىا ،بها واالستعانة احتوائيا
 ينفعيا؟ مما أكثر الصحافة مينة يفسد قد جديدا وافدا باعتبارىا وقاطعتيا تجاىمتيا أنيا

 :منيج الدراسة وأدواتيا
 وجو عمى يوى ضمنو تندرج التي األساليب ببعض مستعينا المسح منيج الباحث استخدم

 ىذه من النيائي اليدفالتي تسمح بالقياس والتحميل المعمق لمظاىرة لتحقيق  التحديد اإلستمارة
 .ويجيب عن تساؤالتيا الدراسة

 وأداة بالمبحوثين الخاصة لجمع المعمومات االستمارة، أداة عمى الباحث بالنسبة لألداة اعتمد
وقد قام الباحث  الميدان، والالزمة من المكممة المعمومات استقاء أجل من بالمشاركة المالحظة

 لمتعرف الشبكة عبر اإلعالمية والتطبيقات لممواقع متواصل استعمال عبربمالحظة الظاىرة 
األفراد  االتصاليةبجانب نترنتاإل وتطبيقات تقنيات توظيف في المشاركة أي عمى خفاياىا،

سير الظاىرة ، لنيي في األخير عممية عممية جمع البيانات التي تمكنو من تفالمستعممين
 الخاضعة لمتحميل.

 :عينة الدراسة
  المواقع ليذه استخداما الفئات أكثر من منيأ قام الباحث بإختيار فئة الطمبة الجامعيين بحكم

 الثقافي المستوى بحكم وكذلك "السابقة الميدانية الدراسات من العديد ذلك إلى تشير "مثمما
 جامعات طمبة ختياربا ، كما قام الباحثإعالمية مضامين ونشر بإنتاج ليم يسمح الذي والعممي
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 نطاق عمى نترنتاإل بشبكة تصالاإل فضاءات لتوفر نظرا تحديدا، وبومرداس العاصمة الجزائر
 ثقافي، تنوع عمى ينطوي مصغرا مجتمعا تمثل عتبارىاإوب .األخرى بالجامعات مقارنة واسع

، حيث لمبحث الكمي عالمجتم نسبيا ولو يمثمون يجعميم بشكل وجغرافي، ديمغرافي اجتماعي،
 العينة في متجسدة تكون المجتمع في الموجودة والتباينات االختالفات ىذه أنيرى الباحث 

 بمختمف الجغرافية، المناطق كل من طمبة تقريبا تضم الجامعات ىذه أن إذ المدروسة،
 .واالقتصادية االجتماعية تيممستويا
وحدات العينة إلى أسموب المعاينة الغير إحتمالية فتم استخدام  إلختيار سعيو في الباحث عمد

أسموب العينة العرضية، حيث وزعت اإلستمارة بشكل عرضي عمى الطمبة المستخدمين لمواقع 
 جامعات أربع عبر استمارة 400 وزيعالتواصل اإلجتماعي في الجامعات المذكورة، وىذا ب

 العموم معيد الحقوق، كمية والمغات، اآلداب كمية"  1الجزائر جامعة المختمفة، تبكميا
" االجتماعية العموم كمية اإلنسانية، العموم كمية " 2الجزائر جامعة ،"الزوار باب والتكنولوجيا

 -بوقرة أمحمد وجامعة ،"التسيير عموم كمية واإلعالم، السياسية العموم كمية"  3الجزائر جامعة
 وقد، لمتجارة الوطنية والمدرسة والتخطيط، اإلحصاء الوطني المعيد إلى باإلضافة، بومرداس

 بعضيا ممئ عدم بسبب استمارة 60 تم إلغاءو  فقط، استمارة 300 سترجاعإ منالباحث  تمكن
 العدد أشار الباحث إلى أن األخير وفي، المبحوثين إجابات بعض تناقض إلى باإلضافة كاممة،

 .ارةاستم 240 المدروسة لالستمارات اإلجمالي
وبعد التحميل والتفسير  SPSSلتحميل البيانات اعتمد الباحث عمى برمجية الحساب اإلحصائي 

 توصل لمنتائج التالية:
 مقاطع  الصور، بإنتاج يقومون األفراد أن بحيث :والمنشورة المنتجة المضامين أشكال تنوع

يجعل  ما وىذا االجتماعي، التواصل مواقع مختمف عبر والتعميقات النصوص وكتابة فيديو،
 .والشكل المضمون حيث من تتعدد المضامين إنتاج في المشاركة عممية

 أن  الدراسة نتائج خالل من تبين  :المضامين إنتاج في ومشاركتو الجميور تفاعمية زيادة
إنتاج   في مشاركتيم نسبة تزداد وبدأت المبحوثين، لدى ترتفع بدأت التفاعمية درجة

 اإلعالمية. المضامين
 التقميدية  اإلعالم لوسائل واستعماليم تعرضيم مدة نقصت المبحوثين غالبية أن تبين

 ، وىذا االجتماعي التواصل لمواقع استخداميم بفعل، المكتوبة الصحافة اإلذاعة، التمفزيون،
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التعبير،   كحرية التقميدية، اإلعالم سائل تتوفر في ال وخصائص لخدمات توفيرىال نظرا
 .المضامين إنتاج في والمشاركة والتفاعمية،

 .التقميدي اإلعالم مصداقية تراجع ظل في الجديد اإلعالم مصداقية زيادة
 

أثر التفاعمية عمى سموكيات مستخدمي اليواتف الذكية وعالقتيا ببعض  :23لثةالدراسة الثا
 ، وىيسماتيم الشخصية: دراسة مسحية عمى عينة من الشباب المستخدم بالجزائر العاصمة

لمسنة  ،كنزة قوطال إعداد من تصالواإل  اإلعالم عموم في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة
 :التساؤل التالي حول الدراسة ىذه إشكالية تتمحور .3الجزائرجامعة  2016/2017 الجامعية

ما أثر التفاعمية عمى سموكيات الشباب المستخدم لميواتف الذكية وعالقة ذلك بسماتيم 
 الشخصية؟ 

 وقد حدد الباحث ليذه الدراسة الفرضيات التالية:
 الفرضية الرئيسية: 

  لميواتف الذكية وليا عالقة بسماتيم تؤثر التفاعمية عمى سموكيات أفراد عينة المستخدمين
 الشخصية.

 الفرضيات الفرعية:
 .استخدام أفراد العينة ليواتفيم الذكية، منبعو دوافع معينة وموجو إلشباع غايات خاصة 
 .استخدام أفراد العينة ليواتفيم الذكية يكون وفق عادات وأنماط معينة 
  واإلشباعات المحققة من ذلك اإلستخدام يخضع دوافع استخدام أفراد العينة ليواتفيم الذكية

 إلختالف متغيرات الدراسة.
  تفاعمية أفراد العينة عبر اليواتف الذكية لو عالقة ببعض سماتيم الشخصية تبعا لمتغيرات

  الدراسة.    
 منيج الدراسة وأدواتيا:

الميداني بالعينة بيدف التعرف عمى مقومات النظام اإلجتماعي  المسح منيج الباحث استخدم
الذي يستند عميو مجتمع الدراسة في استخدامو لموسائط الجديدة، وبقصد معرفة مدى أثر ذلك 

 عمى سموكياتيم وعالقتو بسماتيم الشخصية.
                                                           

23
أثر التفاعمية عمى سموكيات مستخدمي اليواتف الذكية وعالقتيا ببعض السمات الشخصية: دراسة مسحية عمى عينة من الشباب ، كنزة قوطال  

 .2016، 3، رسالة تخرج لنيل شيادة دكتوراه في عموم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائرالمستخدم بالجزائر العاصمة 
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، كما بالمبحوثين الخاصة لجمع المعمومات ،اإلستمارة عمى الباحث بالنسبة لألداة، اعتمد
استخدم أداة المقابمة إلجراء مقابالت مع أطباء نفسيين ومختصين في عمم اإلجتماع وكدا أطباء 
عامين ومختصين نفسيين لغرض جمع المعمومات والمعطيات الخاصة بالدراسة في مجال تأثير 

 استخدام اليواتف الذكيةعمى سموكات المستخدم.   
 عينة الدراسة:

عينة الدراسة الميدانية إلى العينة العرضية، بحيث قام بتوزيع أداة جأ الباحث في اختياره لل
مفردةمن الشباب  500البحث عمى الشباب الذين يستخدمون ىواتف ذكية وقد تمثمت في 

 المستخدم لميواتف الذكية في الجزائر العاصمة.
 وبعد التحميل والتفسير توصمت الباحثة لمنتائج التالية:

  المستخدمين لميواتف. سموكيات أفراد عينةتؤثر التفاعمية عمى 
        عادات وأنماط استخدام أفراد العينة لميواتف الذكية تختمف بإختالف متغيرات الدراسة

 ) السن، الجنس، الحالة اإلجتماعية، المينة(
 عينة المستخدمين لميواتف تبعا لمتغيرات الدراسة   تؤثر التفاعمية عمى سموكيات أفراد عينة ا

 لسن، الجنس، الحالة اإلجتماعية، المينة(.) ا
 

دراسة  تفاعل الجميور الجزائري مع مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية: :24رابعةالدراسة ال
 اإلعالم عموم في الدكتوراه شيادة لنيل أطروحة ، وىينمستخدميالعينة من  ميدانية عمى

األمير عبد القادر جامعة  2016/2017 لمسنة الجامعية ،بثينة حمدي إعداد من تصالواإل 
ما مدى تفاعل  التساؤل التالي: حول الدراسة ىذه إشكالية تتمحور .لمعموم اإلسالمية، قسنطينة

الجميور الجزائري مع مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية؟ وما ىي محددات وأوجو ىذا 
 التفاعل؟

 وانجر عن ىذا التساؤل مجموعة من التساؤالت التالية:
 ما ىي عادات وأنماط استخدام شبكة اإلنترنت واإلتصال التفاعمي لدى أفراد العينة؟ 
 ما مدى إقبال عينة البحث عمى تصفح الصحف اإللكترونية الجزائرية؟ 
 ما أىم الصحف اإللكترونية الجزائرية التي تحظى بإىتمام المبحوثين وتصفحيم؟ 

                                                           
، رسالة تخرج لنيل شيادة دكتوراه دولة في عموم اإلعالم واالتصال، مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية تفاعل الجميور الجزائري مع، حمدي بثينة  24

 .2016 ألمير عبد القادر لمعموم اإلسالمية، قسنطينة،جامعة ا
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 كترونية الجزائرية؟  فيم تتمثل تفضيالت القراء عمى مواقع الصحف اإلل 
  ما مدى تعامل أفراد العينة مع الخيارات التفاعمية المتاحة ليم عمى مواقع الصحف

 اإللكترونية الجزائرية؟ 
   ما ىي إتجاىات المبحوثين نحو التفاعل مع مواقع الصحف اإللكترونية الجزائرية؟ 
 كثافة  -اإلستخدامخبرة  -المينة -السن -ىل ىناك عالقة دالة بين متغيرات ) النوع

ىوية المستخدم ( وبين اإلقبال عمى تصفح الصحف اإللكترونية الجزائرية  -اإلستخدام
 والتفاعل معيا؟ 

 منيج الدراسة وأدواتيا:
الذي يعد من أىم المناىج المستخدمة في الدراسات  المسح منيج إلى إستخدام الباحثعمد 

 اإلستكشافية والبحوث الوصفية.اإلعالمية وأكثرىا شيوعا، خاصة في البحوث 
 الخاصة لجمع المعمومات ،ستبيان اإللكترونياإل أداة عمى الباحث بالنسبة لألداة اعتمد

لتصميم إستمارة البحث إلكترونيا، ثم قام Google Drive . وقد استخدم برنامج بالمبحوثين
 بتوزيعيا بطريقتين:

ماعي، بغرض إيصاليا ألكبر عدد ممكن الطريقة األولى: عرضيا عمى مواقع التواصل اإلجت
 من المستخدمين.

الطريقة الثانية: تم توزيع اإلستبيان عبر البريد اإللكتروني عمى مجموعة من األشخاص الذين 
 لديو معرفة سابقة بيم خاصة األساتذة، الطمبة، اإلداريين. 

 عينة الدراسة:
نظرا لصعوبة تحديد المجتمع الكمي ليذه الدراسة، ممثال في قراء أو متصفحي الصحف 
اإللكترونية الجزائرية، فإن الباحث إختار العينة القصدية؛ إذ استيدفت الدراسة مباشرة األفراد 
الذين لدييم اطالع مسبق عمى الصحف اإللكترونية الجزائرية، وذلك بيدف اختبار فعل التفاعل 

، أما المقروئية أو التصفح فمم يتم استيدافو بصورة أساسية عمى اعتبار أنو تحصيل لدييم
 حاصل.

والتي  Google Driveوقد تمقى الباحث اإلستمارات التي تمت اإلجابة عمييا آليا عمى برنامج 
إستمارة، ثم قام بإلغاء عدد معتبر من اإلستمارات التي لم تتوفر فييا  400تجاوز عددىا 
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المطموبة، كعدم استكمال اإلجابة عمى كل األسئمة، وبالتالي بمغ العدد اإلجمالي  الشروط
 إستمارة. 360لإلستمارات التي أخضعت لمتحميل 

 بعد التحميل والتفسير توصل الباحث لمنتائج التالية:
 تحوز عمى جياز كمبيوتر، ويندرج الكمبيوتر  بينت النتائج أن النسبة األكبر من المبحوثين

 المحمول ضمن أىم األنواع حيازة لدى المبحوثين.

  عمى تصفح اإلنترنت بدافع التثقيف واإلطالع عمى الجديد،  %23.32يقبل ما نسبتو
 %21.84ويحتل دافع معرفة آخر األخبار المحمية والعالمية المرتبة الثانية بما نسبتو 

 .%21.76فع التواصل مع اآلخرين بنسبة بالمائة، يميو دا

  من المبحوثين أن لدييم حسابا خاصا عمى مواقع التواصل % 98.9أكد ما نسبتو
 اإلجتماعي، ويعد موقع األكثر إستقطابا ألفراد العينة.

  46.9يقبل غالبية المبحوثين عمى تصفح الصحف اإللكترونية الجزائرية أحيانا بنسبة%  
، وفيما يتعمق بمعدل التصفح، فإن %31.1دائما فقدرت نسبتيم بـــ  أما من يطمعون عمييا

 النسبة الغالبة من األفراد يتصفحونيا عدة مرات في األسبوع.

  تمييا أداة %32.24يمجأ معظم المبحوثين إلى توظيف أداة البحث في الجريدة بنسبة ،
اإللكتروني ثم البحث في األرشيف  %28.98بنسبة  Googleالبحث المخصص بواسطة 

ال يوظفون خدمة البحث  %14.28، في حين أن ما نسبتو %24.49لمجريدة بنسبة 
 إطالقا.

  لوحظ من خالل النتائج ضعف إقبال المبحوثين عمى توظيف خيار الروابط الفائقة أو
منيم يكتفون بقراءة  %51.9اإلنتقال إلى النصوص ذات العالقة بالموضوع، حيث أن نسبة 

 الخبر كما ىو.

  اعتبر غالبية المبحوثين بأن التفاعل مع الصحف اإللكترونية الجزائرية قد أتاح ليم التعبير
 .%42.2عن آرائيم بحرية، حيث قدرت نسبة الموافقة عمى ىذه العبارة 

  توافق النسبة األكبر من المبحوثين عمى أن التفاعل مع الصحف اإللكترونية الجزائرية قد
المجتمع والشأن العام، حيث بمغت نسبة اإلتجاه جعمتيم أكثر إحاطة بقضايا 

 .  %51.4اإلجابي
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 1.3
 الجوانب وأجاءت بيا  التي الجديدة من حيث المفاىيم ،إنطالقا من قراءتنا لمدراسات السابقة

 تائجالن حيث من أو ،ةالنظري والخمفية في منيج الدراسة وتقنيات البحث المتمثمة المنيجية
 نعإنبثقت إلييا، يمكن أن نسرد مجموعة من المالحظات ووجيات النظر التي  المتوصل

ع في مجال البحوث الميتمة بتفاعل المستخدمين مع الصحافة في البيئة قتنا لمتمو لمحاو 
 ، ومن ىذه المالحظات نجد: اإلعالمية الجديدة

  آليات التفاعمية من طرف الجميور باإلضافة إلى  ستخداماتإتناولت الدراسات السابقة
 س تطبيقاتيا من طرف القائم باإلتصال.قيا
  التفاعمية في المواقع اإللكترونية من  ستخداماتإتميزت الدراسات السابقة بتركيزىا عمى

خالل معرفة تطبيقات التفاعمية المتاحة في الصحافة اإللكترونية أو من خالل الكشف عن 
 ليذه التطبيقات. كامنة وراء استخدام األفرادالدوافع ال

  سمطت ىذه الدراسات الضوء عمى أىمية التفاعمية في إتاحة الفرصة لممستخدمين إلنتاج
 خاصة بيم في إطار ما يسمى بصحافة المواطن.ال المضامين اإلعالمية

  اإلشباعات المحققة تناولت الدراسات السابقة أثر التفاعمية عمى سموكيات األفراد من خالل
 من إستخدام التكنولوجيا.

 دراكيم ألبعاد التفاعمي ة التي تتيحيا الصحف قامت ىذه الدراسات بقياس قدرة المستخدمين وا 
 اإللكترونية، أو بما يطمق عميو بالتفاعمية المدركة.

 إنطالقا من ىذه المعطيات حاول الباحث اإلستفادة من الدراسات السابقة لمعرفة التسمسل
، حتى يتمكن من وكيفية الوصول إلييااألىداف طريقة رصد و  المنطقي في منيجية البحث

في  ذلك أن أي دراسة عممية البد ليا من التموقعتحديد األرضية البحثية التي ينطمق منيا. 
ميدان البحث؛ لتتمكن من تقديم الجديد الذي لم تتطرق إليو الدراسات األخرى أو بمعنى 

 تطور البحوث اإلعالم واإلتصال.آخر تقديم دراسة أصمية تساىم في 
البحث في موضوع  ىوىذه الدراسة إلى الدراسات السابقة  تضيفووالجذير بالذكر أن ما 

تعميقات المستخدمين عمى في بنية مضمون ثل ميتإعالمي  التفاعمية كمحتوى وخطاب
وليس كآلية أو سمات  )قياس التفاعمية الوظيفية( الشروق أونالينالمواضيع المنشور في 

 لوظائفيا في المواقع الصحفية.يقاس بيا إدراك الجميور  تقنية لمتفاعمية
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 سموك األفرادالتأثير عمى عمى العموم أكدت الدراسات السابقة عمى أىمية التفاعمية في 
مما ساىم في تشكيل مفاىيم جديدة ، الرقمي فضاءفي الالذين أصبحوا يتفاعمون بشكل نشط 

  مفسرة لمظاىرة اإلعالمية. 
 

 :الدراسة نوع .4
تحاول وصف سبب وجود مواقف محددة "تنتمي دراساتنا إلى الدراسات المسحية التحميمية التي 

وشرحيا، حيث تتضمن عادة فحص متغيرين أو أكثر وذلك إلختيار األسئمة البحثية وفرضية 
فحص العالقات المتداخمة بين المتغيرات وتعطينا استنتاجات بالبحث، وتسمح النتائج لمباحث 

م ليحددوا كيف تؤثر أنماط تفسيرية؛ فمثال يجري مالكو محطات التمفزيون أحيانا مسوحا ألسواقي
الحياة عمى عادة المشاىدة، أو لتحديد في ما إذا كانت أنماط حياة المشاىدين يمكن أن تستخدم 

التي يمكن أن توزع عمى محطات أخرى، وعمى مستوى أكبر تجري لمتنبؤ بنجاح البرامج 
ير وكيف أن ىذه شبكات التمفزيون مسوحا سنوية لتحديد كيف أن أذواق الجميور ورغباتيم تتغ

 25.اإلتجاىات ترتبط بتصورات كل مشاىدة لمشبكات التجارية الثالث الرئيسية"
الضابط عند القيام  والذي يعتبر ،بعد تحديدنا لطبيعة الدراسة يمكن إختيار المنيج المناسب ليا

المعتمدة عمى األساليب اإلحصائية لفيم طبيعة  ةاإلمبريقيخاصة في الدراسات  ،بعممية البحث
     .والمستخدمين المتفاعمين معيا الشروق أونالينالعالقة بين 

 

 منيج الدراسة: .5
حث والموجو لو من خالل مجموعة من القواعد والخطوات ايعتبر المنيج المتبع بوصمة الب

عمى اعتبار أن الوصول إلى الحقيقية العممية ال يمكن أن يتحقق من دون إجراء  ،المنطقية
شكاليتيا.  سمسمة من التحميالت الموضوعية عمى ىذا األساس المرتكزة عمى طبيعة الدراسة وا 

 الوقائع توثيق عمى يقوم الذي المنيج" بــ: يعرفالذي إعتمدنا في دراستنا عمى منيج المسح 
، كما يعرفو 26"ليا التصويري الوصف طريق عن المدروسة بالظاىرة الخاصة الجارية والحقائق

أحمد بن مرسي عمى أنو "المنيج الذي يقوم بالوصف المجرد الكمي لمبيانات التي تحقق 

                                                           
25

، بيروت، دراسات الوحدة العربيةمركز ، مدخل إلى مناىج البحث اإلعالمي، روجر ويمر، جوزيف دومينيك، تر: صالح أبو أصبع، فاروق منصور  
 .328، ص2013

26
 .118، ص1983، 4، دار الشرق، جدة، طالبحث العممي: مناىجو وتقنياتومحمد زيان عمر،   



ار المنيجــــي لمدراسةـــــــــاإلط  

 

 
34 

الغرض النيائي لمبحث؛ أي القيام عمى توثيق الوقائع والحقائق الجارية الخاصة بالظاىرة 
 27.التصويري ليا"المدروسة عن طريق الوصف 

في ىذا  .تناولوي ذيال لحسب المجا ، كلغير أن ىذا المنيج يضم عدة أساليب لجمع البيانات
ن إلى أن "منيج المسح ال يقتصر عمى استخدام أسموب واحد ييشير سمير محمد حسالصدد  

نما يمجأ إلى استخدام مختمف األساليب  ، فمما كانت الدرساتفي عممية جمع البيانات وا 
اإلعالمية تختمف نسبيا من حيث طبيعتيا ومتطمباتيا عن مجموعة الدراسات اإلجتماعية 
األخرى فقد تم القيام بعمل تصنيفات فرعية خاصة بالدراسات اإلعالمية والتي من بينيا تقنية 

 .29سمى "بالمسح الوثائقي"يأو ما  28تحميل المحتوى"
حميل المضمون لمعرفة العالقة بين متغيرات بناء عمى ذلك قمنا بإختيار منيج المسح بأداة ت

والتعميقات المستخدمين  الشروق أونالينالدراسة، بعد جمع البيانات الخاصة بمضامين 
 المتفاعمين معيا.  

 

 :الدراسة تقنية .6
كبيرا من قبل  من الحقول األكاديمية التي القت إىتماما ضمونتعتبر دراسات تحميل الم

الباحثين وخاصة خالل القرن الماضي، حيث تشير بعض المصادر إلى أن أبحاث تحميل 
حيث انعقد مؤتمر دولي في أمريكا أطمق عميو المؤتمر  1967المضمون بدأت في العام 

الوطني لتحميل المضمون، وكان ىذا بمثابة قمة اإلىتمام العالمي بيذه التقنية البحثية، ومن 
بالذكر أن اإلىتمام بيذه األخيرة قد تم استخدامو عمى يد أساتذة من جامعة كولومبيا  الجذير

األمريكية في الثالثينات من القرن الماضي وبالتحديد من طرف ىارولد الزويل الذي يعتبر 
 30 األب الروحي لتحميل المضمون.

البحثية ومجاالت  منذ تمك الفترة تعددت تعريفات تحميل المضمون حسب اإلتجاىات
بأنو أي إجراء منتظم  Walizer and Weinir 1978 فقد عرفو واليزر وواينر"  ،اإلختصاص

 Kerippendorf)منيجي( يستخدم لفحص مضمون معمومات مسجمة، وعرفو كريبندورف 
كتقنية بحثية من أجل صنع مراجع صحيحة وقابمة لمتكرار وصحيحة من البيانات  2004
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 .96، ص2013، الجزائر، الورسم لمنشر والتوزيع، األسس العممية لبحوث اإلعالم واإلتصال، أحمد بن مرسي  
28

 .149، ص2006، القاىرة، ، عالم الكتبالبحث العممي: بحوث اإلعالمدراسات في مناىج ، سمير محمد حسين  
29

 .99، صمرجع سبق ذكره، أحمد بن مرسي  
 . بتصرف10، ص 4102بسام عبد الرحمن المشاقبة، مناهج البحث اإلعالمي وتحليل الخطاب، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن،   30
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فرأى بأنو منياج لدراسة اإلتصال وتحميمو  Kerlinger 2000قيا، أما كريمنجر بالرجوع إلى سيا
بينما أشار محمد عبد الحميد  31."بطريقة منتظمة وموضوعية وكمية بغرض قياس المتغيرات

 :32إلى أن تعريف تقنية تحميل المضمون ارتكزت منذ البداية عمى إتجاىين أساسيين وىما 
 

 والذي يركز أصحابو عمى ىدف وصف المحتوى الوصفي في تحميل المحتوى اإلتجاه :
فقط، ويتم التعامل مع وحدات المحتوى الظاىر فقط دون تجاوز ذلك إلى المعاني الكامنة 
ليذه الوحدات وعالقاتيا. ومن الرواد الذين استخدموا ىذا اإلتجاه في التعريف: ىارلود 

المحتوى في الكشف عن الرموز الدعائية خالل فترة الذي استخدم   H.lasswillالزويل 
  وكارتريت I.janis وجانيس  I.kaplanالحربين العالميتين، وكذلك كابالن 

D.carturight   .وغيرىم 
 

 :ويتجاوز ىذا اإلتجاه المحتوى الظاىر إلى الكشف  اإلتجاه اإلستداللي في تحميل المحتوى
طور، وممن تبنى ىذا اإلتجاه منذ نياية الستينات عن المعاني الكامنة وقراءة ما بين الس

 وغيرىم. P.H. stoneوستون  F. Carneyوكارني  O.L. Holstiىولستي 
في نفس السياق يرى موريس أنجرس أن "الممارسة العادية لتحميل المضمون ىي دراسة 
المحتوى الظاىري لوثيقة؛ أي ما ىو معمن عنو بشكل واضح في الوثيقة، مثل دراسة المحتوى 
براز المواضيع األكثر تناوال، الكممات  الظاىري لبرنامج حزب سياسي يتضمن القيام باستخراج وا 

مواقف والحجج المقدمة لمتبرير، غير أنو ىناك ممارسة اخرى وىي دراسة المستتر األساسية، ال
لموثيقة، حيث يمكن أن يبين فحص الحتوى المستتر لبرنامج حزب سياسي أىمية كل موضوع 
من خالل المكانة المخصصة لو، كما يظير أيضا القيم واألسباب غير المعمنة المستمدة من 

  33ة وتمك التي لم ترد في النص".المواقف والمواضيع الفرعي
نظرا ألن دراستنا أجريت عمى وعاء رقمي فإننا حاولنا تكييف أداة تحميل المحتوى مع و 

فإن المحتوى عمى المواقع اإلعالمية  خصائص ىذا الوعاء، فكما يشير محمد عبد الحميد "
 ت لمتفاعمية تشمليتجاوز حدود النص بذاتو إلى ما ىو متاح عمى الموقع من معمومات وتقنيا

                                                           
 .279، صمرجع سبق ذكره، أصبع، فاروق منصور روجر ويمر، جوزيف دومينيك، تر: صالح أبو  31
32

 .302-303، ص 4102، عالم الكتب، القاهرة، البحث العلمي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد،   
 .218، ص 2013دار القصبة لمنشر، الجزائر، ، منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية، موريس أنجرس، تر: بوزيد صحراوي وآخرون  33
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النصوص الفائقة والوسائط المتعددة باإلضافة إلى المشاركات والمتفاعمة مع المحتوى اإلعالمي 
 34 مثل آراء وتعميقات المستخدمين".

بناء عمى  ضمون كأداة لجمع البياناتعمى ىذا األساس سنعتمد في دراستنا عمى تحميل الم
إلى  تحويل تمك المضامينلالخطوات المناسبة  باإلعتماد عمىوىذا إشكالية الدراسة وأىدافيا، 
العالقة بين متغيرات الدراسة طبيعة معرفة  يمكن من خاللياوالتي  ؛وحدات قابمة لمعدد والقياس

مثمما تشير خطوات تحميل المضمون التطرق إلى  وفي ما يمي سنحاول الخاضعة لمتحميل.
  :35عموم اإلعالم واإلتصال العديد من المراجع المتخصصة في منيجية

 

 :التحميل فئات وضبط تصنيف 1.6
عمى قدرة الباحث في تكييف ىذه األخيرة مع  المضمون تحميل تصنيف فئات تعتمد عممية

مجموعة من المعارف التي ترتبط  وفق المشكمة البحثية والمضمون الخاضع لمتحميل، وىذا
 إلى باإلضافة ،تساؤالت أو فروض عمميةباإلطار النظري لمشكمة البحث وحدود ما يثيره من 

يعتبر من اإلجراءات السابقة عمى وضع مشروع التحميل، حيث يمكن من  الذي المبدئي التحميل
خاللو تحديد العناصر المكونة لوحدات التحميل النيائي التي ستتخد أساسا لمتصنيف وىذا من 

ذات خصائص أو مواصفات أو أوزان خالل عممية التجزئة والتقسيم؛ أي تحويل الكل إلى أجزاء 
مشتركة بناء عمى محددات يتم وصفيا واإلتفاق عمييا مسبقا كالمعاني الكيفية المرتبطة 

 بمستويات المغة أو األطوال والمساحات. 
الجريدة  مضمون تحميل يتم أساسيا عمى التي الفئات تصنيف وضبط يمكننا ذلكبناء عمى 
 األىدافلتحقيق  وذلك والشكل، المضمون فئات عمى اإلطار ىذا في اعتمدنا حيث ،والتعميقات

أخدنا في  ولمقيام بعممية تصنيف دقيقة وموضوعية، .المطروحة األسئمة المسطرة واإلجابة عمى
حيث  ،من خالل صياغية وضبط المفاىيم اإلجرائية اإلعتبار مدى قابمية الفئات لإلستخدام

ذلك أن التعريف  ،قط تتناسب منطقيا معيايمكن وضع كل وحدة تحميل في فئة واحدة ف
اإلجرائي يمكن الباحث من عدم وضع وحدات معينة في فئتين مختمفتين. وفي األخير توصمنا 
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 .250، ص 2010، عالم الكتب ، القاىرة، تحميل المحتوى في بحوث اإلعالمأنظر: محمد عبد الحميد،   
35 
 كيفية تصنيف الفئات ، تحديد الوحدات ، بناء اإلستمارة ، الصدق والثبات( على المراجع التالية :                ( :إعتمد الباحث في تطرقه لخطوات التحليل 

 .مرجع سبق ذكرهروجر ويمر، جوزيف دومينيك، تر: صالح أبو أصبع، فاروق منصور،  -

 .مرجع سبق ذكرهمحمد عبد الحميد،  -

 .4112 الجزائر، كوم، طاكسيج الجامعيين، والطلبة للباخثين المحتوى تحليل تمار، يوسف -
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 الشروق أونالين مضامينإنعكاس ل مؤشراتيا إلى التحديد الدقيق لمفئات المالئمة والتي تعتبر
 ىذه ضحتت ىنا ومن ؛2014الرئاسية  اإلنتخابات أثناء الرابعة لموضوع العيدة معالجتيا في

 :في الفئات
 

 فئات المضمون:  
 

 :الشروق أونالينالمتعمقة  فئة الموضوع. 
إلى  2014جانفي  18، و ذلك ما بين الشروق أونالينىي مجموع المواضيع التي طرحتيا 

،  2014الرئاسية الجزائرية لعام  و المتزامنة مع مرحمة اإلنتخابات 2014أفريل  17غاية 
حيث تتمحور حول موضوع ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة ، و ليذا إرتأينا تقسيم ىذا 
، الموضوع إلى مجموعة من المواضع الفرعية و التي تمثمث في المعارضون لمعيدة الرابعة

، لسياسياالفساد ، سانجازات الرئي، الموالون لمعيدة الرابعة، األمن العسكريالصراع مع 
مظاىر تصدي السمطة ، الديمقراطية و التغيير، مرض الرئيس، القراءات اإلحصائية لإلنتخابات

 .مواضيع أخرى، الجيش خالل اإلنتخاباتدور ، مصداقية االنتخابات، لممعارضة
 

  تجاه مواضيع الجريدة : إفئة 
، وقد ترشح الرئيس لمعيدة الرابعة إتجاهتجاه مضامين الفئات السالفة الذكر إتتضمن ىذه الفئة 

  .معارض، محايد، مؤيد التالي :تم تقسم اإلتجاه إلى 
 

  فئة القيم:  
من خالل تقديميا لممعمومات والمعارف  الشروق أونالينالسياسية التي تناولتيا لى القيم إتشير 

المتعمقة بموضوع العيدة الرابعة، باإلضافة إلى ما تناولتو الخطابات السياسية لمفاعمين في ىذا 
، المشاركة الساسية، المساواة، الوطنية عتمدنا في دراستنا عمى القيم التالية :إو قد المحتوى، 

 .المصالحة، العدالة الديمقراطية، الحرية
 

 فئة الفاعمين في مواضيع الجريدة : 
     ىي مجموع الشخصيات الفاعمة في مضمون الجريدة والتي تنقسم إلى شخصيات طبيعية 
 وأخرى معنوية سواء كانت سياسية ، عسكرية أو في شكل منظمات المجتمع المدني وىي :

اليامين ، سالل عبد المالك، عمي بن فميس، عمارة بن يونس، عمارغول، عبد العزيز بوتفميقة
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 ،لويزة حنون، محمد مدين ،عبد الرحمن بمعياط، عبد المجيد مناصرة، زروال عمار سعداني
 .منظمات المجتمع المدني، قايد صالح، عبد اهلل جاب اهلل ،أحمد طالب االبراىيمي

  
 فئة مصدر مواضيع الجريدة : 

والتي يتفاعل معيا  الشروق أونالينتتضمن مجموعة المصادر والمراجع في مضمون 
 .األنباء وكاالت ،المركزي التحرير ،المراسمونالمستخدمون وتنقسم إلى: 

 

 المتعمقة بتعميقات المستخدمين.:  فئة التفاعمية 
 عبر تعميقات إتجاه الشروق أونالينالمستخدمين مع المواضيع المطروحة في  ىي أشكال تفاعل

المعارضون لمعيدة : لىإرتأينا تقسيميا إوالتي  رابعة عيدةترشح الرئيس الجزائري لموضوع 
، لسياسياالفساد ، نجازات الرئيس، إالموالون لمعيدة الرابعة، األمن العسكريالصراع مع الرابعة، 

مظاىر تصدي السمطة ، راطية والتغييرالديمق، مرض الرئيس، القراءات اإلحصائية لإلنتخابات
 .مواضيع أخرى، الجيش خالل اإلنتخاباتدور نتخابات، مصداقية اإل، لممعارضة

 

  تجاه مضامين تعميقات المستخدمينإفئة: 
، وتم حول ترشح الرئيس لمعيدة الرابعة تعميقات المستخدمين مضامينإتجاه تتضمن ىذه الفئة 
  .محايد معارض، مؤيد تقسيميا الى التالي:

 

 في التعميقات السياسية فئة القيم: 
المتناولة في مقاالت الجريدة والتي تظير في نفس الوقت في تعميقات السياسية لى القيم إتشير 

 ،الوطنية وقد اعتمدنا في دراستنا عمى القيم التالية : المستخدمين المتفاعمين مع النص،
  .المصالحة ،الديمقراطية ،العدالة ،المشاركة الساسية الحرية ،الفساد السياسي ،المساواة

 

 فئة الفاعمين في التعميقات : 
ىي مجموع الشخصيات الفاعمة في مضمون تعميقات المستخدمين والتي تنقسم إلى شخصيات 
طبيعية وأخرى معنوية سواء كانت سياسية،  عسكرية أو في شكل منظمات المجتمع المدني والتي 

، عبد المالك سالل، عمي بن فميس ،عمارة بن يونس ،عمارغول، عبد العزيز بوتفميقة :تنقسم إلى
لويزة ، محمد مدين، عبد الرحمن بمعياط، عبد المجيد مناصرة، عمار سعداني، ن زروالاليامي
 .منظمات المجتمع المدني، قايد صالح، عبد اهلل جاب اهلل، أحمد طالب االبراىيمي، حنون
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  التعميقات: ىويةفئة  
حول موضوع  الشروق أونالينمع  المناطق التي يتواجد بيا المستخدمون المتفاعمونلى إتشير 

  مجيول، الشرق األوسط ،أمريكا، اوروبا ،الجزائر لى:إرتأينا تقسيم ىذه المصادر وا  العيدة الرابعة 
 

 فئات الشكل: 
 

  األنواع الصحفيةفئة:  
ستخدمتيا الجريدة في عرضيا لموضوع العيدة إلى الفنون الصحفية التي إتشير ىذه الفئة 

لى ميل المستخدم إن المقاالت التي تم تناوليا في قالب تحميمي تشير في دراستنا أالرابعة بحيث 
متحميل، الفيم والوعي بأىمية الموضوع أما المقاالت ذات القالب الخبري فتشير لالمتفاعل معيا 

نواع الصحفية عتماد عمى األالمستخدم و تواضع مستواه المعرفي ، وقد تم اإل لى بساطة تفكيرإ
المقال ، التحقيق الصحفي، التقرير الصحفي، الحديث الصحفي، الخبر الصحفي : التالية

 .التعميق الصحفي، الصحفي
 

 قناعية في مواضيع الجريدةفئة األساليب اإل :  
إنطالقا من قرارات تتخذىا الجريدة في أسموب عرضيا لمموضوع البد من إنتقاء الحجج ، األدلة 

خالل عممية تأطير المحتوى، لتنبيو سموك المستخدم و دفعو لمتفاعل مع موضوع  و اإلستماالت
ترشح الرئيس لعيدة رابعة ، لذلك قمنا بتوظيف ىذه الفئة لمكشف عن اإلستماالت المستخدمة 
في تناول الجريدة لمموضوع بقمم صحفيييا أو في الخطابات الفاعمين في المحتوى ، وقد تم 

استماالت ، االستمالت العاطفية، االستماالت العقميةاالت التالية: اإلعتماد عمى اإلستم
 .التخويف

 

 فئة موقع نشر مواضيع الجريدة : 
ن موقع نشر موضوع العيدة الرابعة لو أىمية قصوى في دراستـنا بحيث تشير المقاالت التي إ

لى وجود مؤشر قوي عمى تفاعل المستخدم مع المحتوى، وقد إتحتل موقعا ميما في الجريدة 
خد بعين نو ال بذ من األألى إلكترونية شارت بعض الدراسات الميتمة بتصميم المواقع اإلأ

الصفحات حسب تصميم  إتجاىات تصفح المستخدم لموقع الجريدة وعميو قمنا بتقسيمعتبار اإل
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أسفل ، يمين الصفحة، أعمى الصفحة، الصفحةمنتصف التالي: وكان ك الشروق أونالينموقع 
 .الصفحة

 

 فئة المغة المستخدمة في تعميقات المستخدمين: 
تشير ىذه الفئة إلى طبيعة المغة المستخدمة في عممية تفاعل المستخدمين مع مقاالت الجريدة 
حيث تعتبر ميمة في دراستنا كونيا مرتبطة بكيفية تقديم التعميقات و التي تعكس المستوى 
الثقافي لممستخدم و كفاءتو في  طريقة التعبير عن أفكاره التي يحاول من خالليا خمق أرضية 

العربية  اش أو التعبير عن موقف سياسي معين ، وقد تم اإلعتماد عمى التقسيم التالي:لمنق
  .مزيج من المغتين، الفرنسية، العامية، العربية الفصحى البسيطة، الفصحى

 

 فئة أسموب كتابة تعميقات المستخدمين : 
متعمقة تتضمن ىذه الفئة الكشف عن المصطمحات الموظفة في كتابة التعميقات، سواء ال

بالجانب اإلعالمي و التي تعكس معرفة المستخدم بأبجديات الكتابة الصحفية أو الجانب 
العممي و التي تشير إلى مدى وعي المستخدم بتحديات المشيد في البمد، كما تتضمن المؤشرت 

العبارات  ستخدم في التوظيف الجيد لالفكار و قدرتو عمى إنتقاءالدالة عمى مدى إمكانية الم
مستوى  ،الصحيحة و المصطمحات العممية ، وقد تم اإلعتماد عمى التقسيم التالي: مستوى راقي

 .مستوى ىابط، عادي مستوى ،متوسط
 

 تحديد وحدات التحميل: 2.6
تعتبر عممية تحديد وحدات التحميل من أىم خطوات تحميل المضمون، نظرا ألنيا تمثل مجموع 

وي الذي يعبر من خاللو مصدر الرسالة عن أفكاره التي يحاول األجزاء المكونة لمبناء المغ
إيصاليا لمجميور. عمى ىذا األساس فإن الوحدات المغوية المستخدمة لتحقيق أىداف اإلتصال 

ومن ىذا المنطمق يشرع  .ىي المعنية بعممية التحميل المرتكزة عمى إشكالية الدراسة وأغراضيا
ى مستويين من الوحدات، يتمثل األول في وحدات التسجيل الباحث في تجزئة المضمون بناء عم

وىي التي تخضع لمعد والقياس كالكممة والفقرة، أما المستوى الثاني فيتمثل في وحدات السياق 
والتي تفيد في التحديد الدقيق لمعاني وحدات التسجيل وتحيط بيا لتأكيد معناىا؛ مثل الجممة 

والجذير بالذكر أن وحدات السياق ميمة جدا  .اضعة لمعدالتي تعتبر وحدة السياق لمكممة الخ
فضال عن في عممية تحديد وقياس اإلتجاىات وىذا بسبب خضوع ىذه األخيرة لممعنى العام، 
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 . بناء عمى ذلكمما يصعب من إمكانية ترميزىا أنيا يمكن أن تتغير بمجرد تغيير وحدة السياق
إنطالقا من عممية تصنيف الفئات التي  مجموعة من وحدات العد والقياس وسياقيا قمنا بإختيار

األسئمة التي تجيب عنيا نوع الوحدات المستخدمة في عممية تعكس تعريفاتيا اإلجرائية وطبيعة 
    وىو ما نجده في التالي: التحميل،
 ) العد / القياس( وحدة التسجيل وسياقيا الفئات

 الفقرةالعبارة والجممة في سياق  فئة الموضوع
 الفقرةالجممة في سياق  فئة إتجاه مواضيع الجريدة

 الكممة والعبارة في سياق الجممة فئة القيم السياسية
 الشخصية السياسية في سياق الموضوع فئة الفاعمين السياسيين

 وحدة مصدر فئة المصدر
 التعميق في سياق الموضوع فئة التفاعمية

 التعميق في سياق الموضوع اإلتجاه في التعميقاتفئة 
 الكممة والعبارة في سياق الموضوع فئة القيم السياسية في التعميقات

 الشخصية في سياق الموضوع فئة الفاعمين السياسيين في التعميقات
 التعميق فئة ىوية التعميقات

 التقرير، وغيرىا من األنواع الصحفيةالخير، أشكال النشر المختمفة:  فئة األنواع الصحفية
 العبارة والجممة في سياق الموضوع فئة األساليب اإلقناعية

 أىمية مكان النشر في الموقع اإللكتروني لمجريدةقياس وحدة القياس:  فئة موقع النشر
 التعميق فئة المغة المستخدمة في التعميقات
 التعميق فئة أسموب الكتابة في التعميقات

 

 إستمارة التحميل: تصميم 3.6
كإحدى خطوات تحميل المضمون بما يتفق وأىداف البحث من يتم تصميم إستمارة التحميل

خالل وضع البيانات األولية وفئات التحميل ووحدات العد والقياس لغرض تحويل محتوى الوثيقة 
إلى رموز كمية يمكن من خالليا جمع البيانات وتفريغيا في الجداول، وقد تم الخاضعة لمتحميل 

، وذلك بناء عمى إشكالية الدراسة وأىدافيا من طرف مجموعة من المحكميناإلستمارة  تحكيم
اإلجرائية والذي يتضمن  اتدليل التعريف :مع مكوناتيا األساسية والمتمثمة فيبعد عرضيا عمييم 

                                                           

   01أنظر الممحق رقم 

  الدكتور األستاذ،) الجزائر جامعة ( تمار يوسف الدكتوراألستاذ  ،)جامعة وىران ( األستاذ الدكتور عبد القادر عبد اإللو   :األساتذة المحكمين ىم 
 .جامعة األردن(( حممي خضر ساري
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ورقة الترميز وتتضمن أشكال ىندسية تشير  ،الخاصة بالفئات ووحدات التحميلجميع التعريفات 
 ،دليل اإلستمارة ويتضمن دليل ورقة الترميزوأخيرا  .إلى فئات التحميل ووحدات العد والقياس

 حيث يتم ترجمة الرموز إلى معطيات نوعية.
 

 :الصدق والثبات 4.6
لألدوات البحثية التي تتفق مع طبيعة الدراسة وأىدافيا إنطالقا من إدراكنا الكامل  بعد إختبارنا

لإلطار النظري ومشكمة البحث بما يتوافق وصدق التحميل أو ما يعرف "بصدق البناء"، وبعد 
قيامنا بإجراءات التحكيم الخارجي لمتأكد من كفاية اإلجراءت المفسرة لمظاىرة الخاضعة لمبحث 

ما يسمى "بصدق المحتوى"، نحاول في ىذه المرحمة إستخدام إختبارات الثبات من في إطار 
عادة اإلختبار  ، حيث Test-retestخالل طريقتين، أما األولى فتعرف بطريقة اإلختيار وا 

أجرينا عممية التحميل مرتين عمى نفس المضمون وبنفس األسموب مع فارق زمني بين 
ية فتمثمت في قياس الثبات من خالل العالقات الرياضية وىذا العمميتين، بينما الطريقة الثان

) ثالثة قمنا باإلحتكام إلى مجموعة من المحكمين  بحيث ،بإستخدام معامل الثبات "ىولستي"
بعد ذلك أجرينا المعادلة الحسابية  ،ثم حددنا نسبة إتفاق كل منيم مع المرمز اآلخرمين ( كمح

              :مايميلتقدير معامل الثبات العام وفق 
 

 ن ) متوسط اإلتفاق بين المحكمين(                                  
        معامل الثبات =   

 ( متوسط اإلتفاق بين المحكمين 1-+ ) ن 1                              
 ) ن= عدد المحكمين (

 وبتطبيق المعادلة نتحصل عمى النتائج التالية:
 اإلتفاق بين المرمزين:نسبة 

 0.90بين "أ" و"ب" = 
 0.91بين "أ" و"ج" = 
 0.92بين "ب" و"ج" = 

    0.91=  3 ÷ 0.92+0.91+0.90وبالتالي متوسط اإلتفاق = 
 

       3 × 19.0 39.2 
 0.96=  = وعميو معامل الثبات = 

                                    1 ( +3-1  )× 19.0                        39.3 
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تؤكد صالحية فئات ووحدات التحميل المستخدمة في  0.96مل الثبات المقدرة بـ: نسبة معا

 ىذه الدراسة.
  
 :بحثال مجتمع .7

جميع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستيا، فقد يكون مجموعة من "ىو البحث مجتمع 
البشر إذا كان موضوع البحث: دراسة حجم األسرة وعالقتيا بمستوى الدخل مثال، وقد يكون 
سكان مدينة ما أو قرية ما. ويكون المجتمع في تحميل المحتوى ىو جميع األعداد التي صدرت 

يتم اختيارىا خالل فترة الدراسة أو جميع البرامج  من الصحيفة أو مجموعة الصحف التي
اإلذاعية أو التمفزيونية أو جميع األفالم أو المسرحيات التي أذيعت أو عرضت خالل فترة 

 36."التحميل
فو "موريس أنجرس" عمى أنو " مجموعة عناصر ليا خاصية أو عدة خصائص مشتركة  وعرا

يجرى عمييا البحث أو التقصي أو ىو مجموعة تميزىا عن غيرىا من العناصر األخرى، والتي 
 37".منتيية أو غير منتيية من العناصر المحددة مسبقا والتي ترتكز عمييا المالحظات

أنو : "مجموع المفردات التي يستيدف الباحث دراستيا لتحقيق بأما محمد عبد الحميد فيعرفو 
المجتمع المستيدف الذي ييدف  نتائج الدراسة، ويمثل ىذا المجتمع الكل أو المجموع األكبر

 38الباحث دراستو ويتم تعميم نتائج الدراسة عمى كل مفرداتو".
لعممي. ا البحث خطوات من أساسية خطوة البحث مجتمع تحديدإنطالقا مما سبق يتضح أن 

؛ ليذا يشير محمد عبد المجتمع ىذا مفردات بجميع اإللمام باحثغير أنو يصعب عمى ال
الحميد إلى ضرورة تركيز الباحث عمى المجتمع المتاح أو الممكن الوصول إليو واإلقتراب منو 
لجمع البيانات. في نفس السياق يرى أحمد بن مرسي أن "المجتمع المدروس معموم لدى الباحث 

ر لبعض مفرداتو، من خالل إمكانية إحصاء جميع مفرداتو في قائمة كبيرة دون إىمال أو تكرا
 .39وبذلك فإن ىذا النوع من مجتمعات البحث ىو ما يعرف لدى الباحثين بالمجتمع المتاح"

                                                           
، ص 1993العربي، القاىرة، ، درا الفكر األسموب اإلحصائي واستخداماتو في بحوث الرأي العام واإلعالمعاطف عدلي العبد، زكي أحمد عزمي،   36

159. 
 .298، صمرجع سبق ذكرهبوزيد صحراوي وآخرون،  جمةموريس أنجرس، تر   37
 .130ص  ،2004 ، 2ط، القاىرة، عالم الكتب، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، محمد عبد الحميد  38
 .141، صمرجع سبق ذكره، أحمد بن مرسي  39
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وفي دراستنا ىذه تعد "الصحافة الخاصة" بكل مفرداتيا المجتمع المستيدف، وقد تم إختيارىا 
عدة أسباب ل نظرا إلمكانية اختالف سياستيا التحريرية مقارنة والمؤسسات اإلعالمية الحكومية

شكالية اإلعانات المالية، تجريم  يمكن أن نوجز بعضيا فيما يمي: اإلشيار العمومي وا 
الصحفيين، ديون المطابع، حرية الرأي والتعبير وغيرىا من المشاكل التي ودفعت بتوتر العالقة 

ؤثر وىو ما نعتقد أنو يعتبر العامل األساسي الم 40بين الصحافة الخاصة والسمطة في الجزائر،
 في طريقة صنع األخبار وعمميات التأطير ووضع األجندات في ىذه المؤسسات الصحفية.

، قمنا مفردات المجتمع المستيدف " الصحافة الخاصة"كافة عمى دراسة اللصعوبة إجراء لكن 
العينة من  (. لتكون المجتمع المتاح دراستو والذي يتم فيما بعد إختيارالشروق أونالين)باختيار 

 بين جميع مفرداتو.  
( يتطمب تحديده بما يتناسب وحاجات الشروق أونالينغير أن المجتمع المتاح في دراستنا )

الدراسة وأىدافيا، باإلضافة إلى إلزامية إختياره وفق "خصائص المجتمع المستيدف بغية تحقيق 
مقبوال وقابال لإلنجاز،  لكي يكون البحث، حيث يشير موريس أنجرس إلى أنو 41صدق التمثيل"

الذي نريد فحصو، وأن نوضح المقاييس المستعممة من أجل  البد من تعريف مجتمع البحث
 : المعايير التاليةقام الباحث بإختيار المجتمع الخاضع لمدراسة وفق  ليذا 42حصر ىذا المجتمع.

حتل المتخصص في ترتيب وتصنيف المواقع اإللكترونية؛  إ Alexaحسب موقع األمريكي أليكسا
من  ،2014في ترتيب المواقع اإلخبارية الجزائرية لسنة المرتبة األولى  الشروق أونالينموقع 

صدارة المواقع اإلخبارية قبل ىذا التاريخ في موقع ال فضال عن ذلك صنف. زوارالحيث أعداد 
، بمعدل يفوق نصف مميون متصفح يوميا وأكثر من األوسطوالشرق في منطقة المغرب العربي 

من داخل الجزائر، ثم تأتي فرنسا  % 75 بنسبةمميون صفحة يشاىدىا الزوار في اليوم،  25
وأغمبيم من الجالية الجزائرية المقيمة ىناك، وبعدىا دول كندا  % 9في المرتبة الثانية ب 

الشروق موقع  فازذلك باإلضافة إلى  .يكية وألمانياوبريطانيا والمغرب والواليات المتحدة األمر 
 سنةبجائزة مجمة فوربس كثاني أكبر المواقع العربية تأثيرا عمى الشبكة العنكبوتية  أونالين
، 2012واعتمى الموقع منصة التتويج لممرة الثالثة عمى التوالي في تصنيف عام ، 2011

                                                           

 
40
د، 00:11، على 14/00/4102،  بتاريخ !السلطة والصحافة.. المعركة األخيرةالجزائر: للمزيد من التفاصيل أنظر: كمال زايت،  

http://www.alquds.uk/?p=365803 
41

 .131ص  مرجع سبق ذكره،، البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، محمد عبد الحميدأنظر:   
42

 .299، صمرجع سبق ذكرهموريس أنجرس،   

http://www.alquds.uk/?p=365803
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العربي الذي يعتمي منصة التتويج في ىذه المسابقة ويعتبر الموقع الوحيد في الجزائر والمغرب 
 وفيما يمي نقدم تعريفا موجزا لمموقع: 43 .العالمية، التي تعتمد عمى معايير تصنيف دقيقة

 

 :44تعريف موقع الشروق أونالين
، حيث يوفر تغطية آنية الشروق يعتبر موقع الشروق أونالين أبرز واجية إخبارية في بوابة

 .في الجزائر والوطن العربي والعالم، بالمغات العربية، اإلنجميزية والفرنسية ومستمرة لألحداث
بعد قرار إدارة الشروق إنشاء واجية إلكترونية لمطبعة الورقية لتمكين شريحة  2005تأسس عام 

من القراء عمى الشبكة العنكبوتية وكذا الجالية الجزائرية في الخارج من اإلطالع عمى محتويات 
 : وىيموقع الشروق أونالين بأربعة مراحل أساسية  الفترة مر تمك ومند ،الجريدة

خة الورقية كان الموقع عبارة عن واجية إلكترونية لمنس 2005/2007من المرحمة األولى: 
 .                                                         الشروق اليومي ةلصحيف

تم تحديث الموقع من حيث الشكل والمضمون لمواكبة  2007/2009من المرحمة الثانية: 
التطور التكنولوجي الحاصل ليدخل مرحمة التفاعمية وتميزت بفتح المجال أمام القراء لمتعميق 
عمى المقاالت المنشورة وكذا إطالق استفتاءات حول األحداث والقضايا المطروحة عمى 

 .مساحات إشيارية بالموقعوالدولية، كما تم ألول مرة فتح  الساحتين الوطنية
شرعت إدارة الموقع في إستراتيجية جديدة لتحويل الموقع إلى  2009بتداء من المرحمة الثالثة: إ

صحيفة إلكترونية مستقمة لمسايرة التطور الحاصل في ىذا النوع الجديد من اإلعالم وكذا تمبية 
الجزائر  فينترنيت كبير لإلنتشار الرغبة القراء في متابعة األحداث ساعة وقوعيا بعد اإل

                                                                  ..وخارجيا
برزت الحاجة في تطوير الموقع ليتحول إلى بوابة إلكترونية  2011منذ العام المرحمة الرابعة: 

  .وار والشركاءقائمة بذاتيا، فرضيا الطمب المتزايد عمى مختمف خدمات الموقع من طرف الز 
 
 

                                                           
 للمزيد من التفاصيل أنظر المواقع التالية:  43

http://www.huffpostmaghreb.com/2014/08/03/classement-sites-algerien_n_5645488.html 
https://darrja.wordpress.com/2014/01/17/classement-les-20-sites-dinformations-algeriens-les-plus-consultes/ 
http://dir.dzemploi.org/2015/01/journaux-populaires-en-algerie-2014-sur-internet.html 

د، 03:11على  13/00/4102مجمع الشروق لإلعالم والنشر، تعريف موقع الشروق أون الين، بتاريخ:   44

https://www.echoroukonline.com/definition.html 

http://www.huffpostmaghreb.com/2014/08/03/classement-sites-algerien_n_5645488.html
https://darrja.wordpress.com/2014/01/17/classement-les-20-sites-dinformations-algeriens-les-plus-consultes/
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 :الدراسة عَينةالمعاينة و  .8
سحب  عممية دراسةأي تقتضي  إذ ؛تعتبر المعاينة مرحمة منيجية ميمة في البحث العممي

شكالية الدراسة واألىداف المسطرة  المفردات التي ستخضع لمبحثمن  مجموعة بما يتناسب وا 
و أبسبب الكم اليائل لمفرداتو لممعالجة كمو  المجتمع األصميعندما يتعذر إخضاع ليا، وىذا 

 بأنيا:المعاينة وقد عرف أحمد بن مرسي مكانيات المادية والزمنية لمباحث، لعدم توفر اإل
و أو منتظما أختيار عشوائيا إاختيار جزء صغير من مفردات مجتمع بحث الظاىرة المدروسة "

ساس التوصل أساسية لمدراسة، عمى تحكميا قصديا، ليشكل ىذا الجزء من المفردات المادة األ
 45."إلى نتائج تسري عمى كل المجتمع المذكور

ضمن تت" قام الباحث بإختيار المعاينة المركبة أو المتعددة المراحل، بحيث األساس ىذا عمى
 Multistage)اإلعالم التعيين المتعدد المراحل معظم تحميالت المضمون لوسائل 

Sampling) 46  عمى مراحل مختمفة  ،إختيار أكثر من عينةإلى  عن طريقويمجأ الباحث والذي
 عمى النحو التالي:وبيذا تم إختيارنا لمعينة  47لموصول إلى العينة التي سيجري عمييا العمل.

  :إختيار عينة المصدر أو األسماءمرحمة التعيين األول. 
فإن ىذه األخيرة تمثل أساسا عينة ،  جميع أعداد الشروق أونالينالمجتمع المتاح ىو  بما أن

 من المصدر المتمثل في المجتمع المستيدف) الصحافة الخاصة(.
 .مرحمة التعيين الثانية: إختيار عينة زمنية من فترات اإلصدار   

تاريخ إستدعاء الرئيس عبد العزيز  18/01/2014الفترة الممتدة من تتمثل العينة الزمنية في 
تاريخ إعالن النتائج، وقد تم إختيارىا بطريقة  18/04/2014ة إلى بوتفميقة لمييئة الناخب

 .2014قصدية نظرا أن دراستنا تناولت اإلنتخابات الرئاسية الجزائرية 
 عينة من وحدات المحتوى.يين الثالثةلتعمرحمة ا : 
  مواد اإلعالميةبحيث تمثل جميع البطريقة قصدية، وحدات المحتوى إختيار  تم
  تم وقد أخبار/تقارير/مقاالت..إلخ( التي تناولت ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة، )

يع المتعمقة بترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة ضاالمو كل تحميل بالباحث  يامقمن خالل  ىاار يإخت
عممية تحميل  تستيدف ىذه الدراسةلكن بما أن ، موضوع 300بمغ عددىا الرابعة والتي 

                                                           
 .144، ص مرجع سبق ذكرهأحمد بن مرسمي،   45
46

 .289، صمرجع سبق ذكرهروجر ويمر، جوزيف دومينيك، تر: صالح أبو أصبع، فاروق منصور،   
47

 .011، مرجع سبق ذكره،ص تحليل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،   
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فإنو من الصعب تحميل  ؛المواضيع التي تنشرىا الجريدة باإلضافة إلى التعميقات المتفاعمة معيا
تعميق. 100000إجماال  بمغت لتيوا موضوع 300المتفاعمة مع  الكم اليائل من التعميقات

موضوعا بمجموع  33 اريإختقام ب، ثم األصغر إلى األكبر الباحث المواضيع من  رتبلذلك 
؛ تعميق لمموضوع الواحد 200تعميق بعد إستبعاد كل الموضوعات التي تحمل أقل من  10130

تحميل المواضيع من خالل إال تتحقق ال يمكن أن وىذا تبعا ألىداف البحث ومتطمباتو والتي 
  الخاضعة لمتحميل: واد اإلعالميةجدول الميوضح الوفي ما يمي  األكثر تفاعال.

 
 المواد اإلعالمية

 
 

 عدد التعميقات المتفاعمة مع الموضوع تاريخ النشر
01 22/02/2014 560 
02 19/03/2014 573 
03 29/03/2014 572 
04 17/04/2014 528 
05 22/02/2014 515 
06 23/02/2014 444 
07 18/04/2014 364 
08 03/02/2014 362 
09 15/04/2014 334 
10 24/02/2014 330 
11 22/03/2014 329 
12 03/03/2014 324 
13 15/04/2014 310 
14 18/04/2014 307 
15 22/03/2014 305 
16 20/03/2014 286 
17 14/03/2014 281 
18 25/03/2014 277 
19 15/02/2014 269 
20 01/03/2014 251 
21 08/03/2014 231 
22 06/03/2014 229 
23 16/03/2014 221 
24 24/03/2014 212 
25 07/04/2014 210 
26 30/03/2014 207 
27 25/03/2014 205 
28 14/03/2014 204 
29 13/04/2014 203 
30 16/04/2014 202 
31 19/01/2014 201 
32 22/02/2014 200 
33 10/02/2014 200 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ريـــظـالناإلطار   
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  :تمييد
 التي ظيرت في المرحمة األخيرةنحاوؿ في ىذا الفصؿ عرض أىـ األطر الفكرية والنظرية 

عتبر مف بيف المفاىيـ ي ذيوضع األجندة ال نموذجوالمتمثمة في  اإلتصاؿ الجماىيري،لبحوث 
تسميط الضوء عمى المبادئ ب ىذاو  .لعممية بناء الواقع السياسي في المجتمع البحثية المفسرة

باإلضافة إلى التغيرات التي  ،لتطورهىـ المراحؿ التاريخية وأ ىذا النموذجرتكز عمييا يالتي 
ال حيث  .والتي تعتبر الحقؿ المعرفي لدراستنا 0.2طرأت عميو في ظؿ تكنولوجيا الواب 

الصحافة كيفية تفاعؿ وتفسير الظاىرة اإلعالمية الخاضعة لمتحميؿ والمتمثمة في فيـ يمكف 
ليذا اإلستعانة بالمفاىيـ األساسية دوف لموقعيا اإللكتروني والجميور المستخدـ الخاصة 

     الفضاء الرقمي مع ىذه المفاىيـ تكييؼمحاولة و  (األجندة)وضع  النموذج النظري
مف خالؿ الربط بيف الجانب النظري الذي نحف بصدد التطرؽ إليو والجانب التطبيقي  ،الجديد

  الذي يأتي بعد مرحمة التنظير والتوثيؽ. 
 

 :بيئة اإلعالمية التقميديةالنظرية وضع األجندة في  .1
  

  :األجندة مفيوم 1.1
السياسي خالؿ السبعينات  شيدت بحوث اإلتصاؿ الجماىيري وبخاصة دراسات اإلتصاؿ

 Chaffee 0762اإلتصاؿ، وىو ما يصفو شافيي فيما يتصؿ بنماذج  تحوؿ واضحةنقطة 
حيف توجو النموذج اإلقناعي لتقييـ فبالتحوؿ مف النموذج اإلقناعي إلى النموذج الوصفي، ف

عمى أساس مف فاعميتيا في تعبئة الجماىير وتحريكيا، نظر النموذج ممارسات اإلتصاؿ 
الصحفي إلى دور وسائؿ اإلعالـ كأداة لتزويد الجميور بالمعمومات الالزمة ليـ في عقد 

اراتيـ حوؿ الشؤوف والقضايا العامة، حيث استمزمت ىذه النظرة الجديدة في تيسيرىا يختإ
بيف الخبرة بمجاالت العمـو اإلجتماعية والنفسية  جيال جديدا مف الباحثيف الذيف جمعوا

والسياسية إلى جانب تأجيؿ اىتماماتيـ بالعمؿ الصحفي، وىؤالء تبموت لدييـ فكرة قياـ 
  .1وسائؿ اإلعالـ بدور رئيسي في تزويد الجيور بالمعمومات ال في إقناعيـ

                                                           

 
1
 .42، ص0224، القاىرة، مكتبة نانسي دمياط،  اإلعالم اتجاىات حديثة في دراسات الجميور والرأي العامنظريات ، محمد فضيؿ الحديدي 
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مى المستوى المعرفي  أكثر ومف ىنا بدأ تركيز الباحثيف عمى دراسة تأثيرات وسائؿ اإلعالـ ع
تحت بند األجندات، وقد استعير إسـ ىذه نطمؽ مفيـو ىذه النظرية امف التأثير عمى اإلتجاه و 

النظرية مف فكرة جدوؿ األعماؿ الذي يبحث في المقاءات واإلجتماعات والذي يطمؽ عميو 
ف فكرة ىذه النظرية تقوؿ أنو مثمما يحدد جدوؿ األعماؿ في أي  لقاء تترتب أجندة، وا 

المواضيع التي سوؼ تناقش بناء عمى أىميتيا أي أف تقـو وسائؿ اإلعالـ بالوظيفة نفسيا 
أي ليا جدوؿ أعماليا الخاص وأجندتيا، إف جدوؿ أعماؿ وسائؿ اإلعالـ ىو ما تبثو مف 
برامج وما تعرضو مف مواضيع حتى تبدو لمجميور أف ىذه البرامج أو ىذه المواضيع 

مف غيرىا وأولى باإلىتماـ مف منطمؽ أف نظرية تحديد األولويات وفمسفتيا  واألفكار أىـ
وىو أنو ميـ جدا لدرجة أنو حاضر  ،اإلتصاؿ ءتنطمؽ أو تمتقي مع القوؿ الشيير ألحد عمما

  . 2وسائؿىذه الدائما في وسائؿ اإلعالـ واآلخر تافو لمحد الذي ال يرى إال نادرا في 
 

 :النشأة والتطور 1.1
نشأت نظرية ترتيب األولويات في مناخ يسيطر عميو الشعور بأف وسائؿ اإلعالـ كاف ليا 

كتشاؼ دور وسائؿ اإلعالـ في تكويف الرأي ا، إال أنيا أعادت آثار محدودة بسبب اإلنتقائية
فمنذ بدايتيا تسعى بشكؿ منيجي لتوثيؽ وفيـ تأثير اإلعالـ  ،العاـ عمى الصعيد المعرفي
تمثؿ ىذه النظرية تحوال في اىتماـ الباحثيف مف التركيز كما  ،الجماىيري عمى الرأي العاـ

دراكات ا  ير في المعارؼ و عمى قدرة عمى تغيير اإلتجاىات والسموؾ إلى قدرتيا عمى التأث
إلى أف أوؿ إشارة مباشرة إلى " ترتيب  نظريةال. يرجع الباحثوف في تاريخ 3الجماىير

أف أفضؿ  غير، Norton longفي مقاؿ لنورتوف لونج  0736األولويات " ظيرت عاـ 
في كتابو "الصحافة  Bernard Cohenتصريح حوؿ ىذه الوظيفة ظير لدى برنارد كوىيف 

ا في أف ة كثير ، الذي قاؿ أف الصحافة يمكف أال تكوف ناجح0741والسياسة الخارجية" عاـ 
تقوؿ لمناس بماذا يفكروف، ولكنيا ناجحة إلى حد كبير في أف تقوؿ لمقراء عف األشياء التي 

 .4يفكروف حوليا
                                                           

 .70، ص0200،  عماف، أسامة لمنشر والتوزيع، دار  عالمنظريات اإل، بساـ عبد الرحمف المشاقبة 2
أطروحة ،تأثير المواقع اإلعالمية اإللكترونية والمدونات لقضايا العالم العربي عمى آراء الجماىير المتفاعمة معو ،فيمي مسعد محمد ايناس 3

 .35، ص0202، كمية اإلعالـ ،القاىرة دكتوراه،
4
 .062، ص0202، 0، دار النيضة العربية، بيروت ، ط نظريات اإلتصالالعبد اهلل، مي  
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وىناؾ نص مباشر لـ يمتفت إليو الباحثوف مف قبؿ حوؿ وظيفة وضع األجندة حينما اعتبر 
اإلتصاالت والرأي العاـ في مقالتو المعنونة  Bernard Berelson 1948برنارد بيرلسوف 

أف وسائؿ اإلعالـ واإلتصاؿ تعد المسرح السياسي لممناظرات الجارية، ويرى أف ىناؾ بعض 
الدالئؿ بأف المناقشات الخاصة حوؿ المسائؿ السياسية تأخد مؤشراتيا مف عرض وسائؿ 

مع اإلعالـ واإلتصاؿ ليذه المسائؿ إذ أف الناس يتحدثوف في السياسة متمشيف في ذلؾ 
بنيت  لوضع األجندةاألساسية  كرةالف لكف .5الخطوط التي ترسميا وسائؿ اإلعالـ واإلتصاؿ

 وىو األجندة، وضع لنظرية الفكري األب Walter Lippmann ليبمافوالتر عمى أعماؿ 
 الفصؿ عنوفو  العاـ، الرأي حوؿ كتابا 0700 نشر عاـ جتماعي،إ ومعمؽ أمريكي صحفي

الواقع أما  الخارجي العالـ رؤوسنا، حيث يعني في والصور الخارجي العالـ بػ8 لو اإلفتتاحي
وتشير أطروحتو  نتخيمو أونعتقد كيؼ يجب أف يكوف، كما العالـ رؤوسنا فتعني في الصور
وقد الحظ  أذىاننا، التي في والصور الخارجي العالـ بيف الصمة تمثؿ اإلعالـ وسائؿ إلى أف

 كما البيئة إلى الواقع بؿ في موجودة ىي كما لمبيئة ولكف ليس استجابة ىو الناس سموؾ أف
لما  الواسع العالـ عمى نافذة ىي اإلعالـ وسائؿ بمعنى آخر فإف .6كاف يعتقدىا في ذىنو

 العاـ الرأي ، وبذلؾ يستجبالعالـ ىذا تصور كيفية تعرفنا أو باألحرى المباشرة تجربتنا وراء
 أبدا يستخدـ لـ ليبماف أف مف الرغـ وعمى .7اإلعالـ وسائؿ أنشأتيا التي الزائفة لمبيئة

 بوضع اآلف نسميو ما أساسا ىي يقدميا كاف التي الفكرة فإف" األجندة  وضع " مصطمح
بيف ترتيب الناتج لمفردات المحتوى  ببحث العالقة اإلرتباطيةتقـو بشكؿ عاـ  يوالت األجندة

مف خالؿ التحميؿ والترتيب الذي يقدمو الجميور مف وجية نظره مف خالؿ اإلجراءات 
إيجابيتيا في معظـ الدراسات  تالمنيجية لممسح، وبناء عمى نتائج ىذه العالقة التي تأكد

ر بالقضايا تقريبا، انتيى الرأي إلى تأثير وسائؿ اإلعالـ عمى بناء أجندة الجميو 
      ف العالقة بيف أولويات الوسيمة اإلعالمية وأولوياتأوالموضوعات المطروحة، إال 

                                                           

 .35ص ، مرجع سبق ذكرهالعبد اهلل، مي 5 
6
 I.Grzywinska, J.Borden, The impact of social media on traditional media agenda setting theory – the case 

study of Occupy Wall Street Movement in USA, Publishing House of Warsaw University, 2012, p. 132. 
7 J. Silva, Interview with Maxwell McCombs in Universidad de Navarra-Spain, Estudos em Comunicação no4, 
2008, p. 135. 
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الجميور، ليست منعزلة عف الواقع اإلجتماعي وال عف المتغيرات األخرى، وىذه المتغيرات 
 .8الجميور وتؤثر عمى الوضع النيائي لألجندة سواء الوسيمة أ

 المفاىيـ األساسية لوضع األجندة تطورت ،يت حوؿ الظاىرةاألبحاث التي أجر إنطالقا مف 
أىمية  نقؿ تصؼ نظرية مف ترتيب األولويات نطاؽ توسع، حيث متميزة مراحؿ خمس إلى

 نقؿ يصؼ" مستوى آخر" تشمؿ أوسع نظرية إلى الجميور إلى اإلعالـ في وسائؿ القضايا
كما  ،السياسية الشخصيات مثؿ األخرىاألشياء  مف والعديد القضايا لتمؾ المميزة السمات

بما  األخرى اإلعالـ وسائؿ إلى القضايا اليامة اإلعالـ وسائؿ تنقؿ كيؼ فسرت األجندة
 المتعمقة المناقشات بترتيب األولويات المتعمقة البحوث حفزت وقد يسمى ببناء األجندة،

 الشروط تحدد مفىي  التوجيو إلى والحاجة حيث أف تفسيرات التداخؿ والتأطير؛ بالتييئة
نتائج  آثار ومؤخرا تـ الكشؼ عف ،األعماؿ جدوؿ وضع آثار فييا تقمص أو تعزز التي
  .9المالحظ والسموؾ واآلراء المواقؼ عمى األجندة وضع

 

 :نظرية األجندةمراحل تطور بحوث  1.1
مع  0226ماي  04في  Jan Alyne Barbosa e Silvaفي مقابمة أجراىا األستاذ 

 خمس ىناؾبإسبانيا، أشار صاحب نظرية األجندة إلى أف  Navarraفي جامعة ماكومبس 
 كؿ ألف التاريخية، المراحؿ بمعنى مراحؿ ليست وىي الحالي، الوقت فيليذه األخيرة  مراحؿ
 108آلتي، وىي كانشطة بحثية مجاالت تبقى منيا

 

 :األجندة لنظريةالمستوى األولى  المرحمة األولى "Agenda Setting" 
     الناخبيف عمى في دراستنا نركز أف قررنا ،0746 لعاـ الرئاسية االنتخابات في

 أف المرجح فمف اإلعالـ، وسائؿ تأثير مف نوع ىناؾ كاف إذا أنو حيث إعتقدنا ،المتردديف
 ولمعرفة ذلؾ بدأنا .اإلعالمية الرسائؿ عمى انفتاحا أكثر ستكوف ألف ىذه الفئة ؛يظير
لنستطيع مف  المتردديف الناخبيف أعماؿ وجدوؿ اإلعالـ وسائؿ في أعماؿ جدوؿ إختبار

التأثير   الجميور، فنوع في إدراؾ اإلعالـ وسائؿ تأثير عمى األدلة بعض خالؿ ذلؾ إيجاد
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9
 Coleman, McCombs, THE HANDBOOK OF JOURNALISM STUDIES, london, Routledge, 2008, p. 147. 

10 J. Silva, interview with Maxwell McCombs in Universidad de Navarra-Spain, op.cit, p. 134. 
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بإدراؾ أىمية  باألحرى بؿ واآلراء بالمواقؼ يتعمؽ الذي كاف ييمنا مف الدراسة لـ يكف
 وسائؿ أجندة فإف لذا ،األىمية أو بروز القضية قؿن8 ىو ىنا الرئيسي والمفيـو ،القضايا
لقضايا الحممة  – ىيؿ تشابؿ دراسة حالة في - التغطية ألنماط وصؼ مجرد اإلعالـ

 شير، مف أكثر أو أسبوع، مف الوقت8 ألكثر بعض التأثيرات ىذه تستغرؽ وقد اإلنتخابية،
وقد خمصنا  .المحتوى تحميؿ باستخداـ وذلؾ الزمف، مف فترة مدى عمى شيريف، أسابيع، ستة

 وسائط أجندة بيف كبيرة عالقة بالفعؿ ىناؾ أف وىو ما أكد تاـ، كاف شبو إلى أف االرتباط
 كاف أنو أظيرت لكنيا تظير جميع األسباب، لـ أنو الواضح ومف ،وأجندة الجميور اإلعالـ
 وسميت األجندة، وضع لتأثيرات المؤيدة األدلة وجدنا عمى العمـو .البحوث مف واعدا مجاال
 .11االجندة وضع البحوث مف األولى المرحمة الدراسة ىذه

 

  الحاجة إلى التوجو"وضع األجندة ل ةالنفسي اتالمرحمة الثانية: التأثير" 
 أمريف نفعؿ أف قررنايقوؿ ماكومبس8  ،0750 عاـ مع إقتراب اإلنتخابات الرئاسية في

أجندة  مف كؿ قياس السببية مف خالؿ فكرة الختبار البحث، وىذا ىذا لتوسيع ميميف
. ىذا التأثير تجاهإ تحديد يمكننا كاف إذا ما لمعرفة وأيضا وأجندة وسائؿ اإلعالـ، الجميور

 مف آخر ىاـ جانب وىناؾ .( شارلوت)  الشمالية كارولينا بوالية كبرى المدف في ذلؾ تـ وقد
وفي ىذه  والمقرريف. المتردديف8 الناخبيف مف جميع عشوائية عينة أخذنا أننا ىو الدراسة ىذه

 وليس الجميور عمى اإلعالـ وسائؿ تأثير حيث كاف جدا، واضحة الدراسة كانت األدلة
 ثالث في ،0754 عاـ الرئاسية نتخاباتاإل في أخرى مرة ذلؾ تكرار تـ وقد العكس،

 كبيرة بسرعة تتطور األبحاث بدأت وفي ىذه العممية المتحدة، الواليات في مختمفة مجتمعات
 أف ىي حجتنا وكانت .مف أبحاث االجندة الثانية المرحمة وذلؾ بالموازات مع تقديمنا ،جدا

 وىذا معينة، قضايا عمى الجميور انتباه تركيز في محدودة غير سمطة لدييا اإلعالـ وسائؿ
  .12الجمد تحتاإلبرة  نظرية مثؿ السابقة النظريات إلى عودةال ال يعني

 0750 عاـ فيف اإلعالـ، وسائؿ عمى تؤثر التي القيود بعض ىناؾ أف الواضح كاف مفلقد 
 أجندة تربط التي العمميات القيود مف خالؿ تحديد تمؾ ىي ما تحديد في بدأنا شارلوت، في

                                                           
11 J. Silva, interview with Maxwell McCombs in Universidad de Navarra-Spain, op.cit, p. 137. 
12 Ibid p. 138. 
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 المفيوـ ىو الثانية، المرحمة ىي العممية ىذه مف الرئيسي والجانب بالجميور، اإلعالـ وسائؿ
 أجندة الجماىير عمى اإلعالـ وسائؿ تأثير حدود يفسر والذي التوجو، إلى لمحاجة النفسي
 .13محيطيـ فيـ إلى بحاجة الناس أف ىي والفكرة
 الجانبف .اإلعالـ وسائؿ مع الناس تعامؿ كيفية حوؿ الفكرة ىذه عمى دافيد ويفر عمؿ وقد

 ألنيـ ،يـو وكؿ الصحيفةالمقاالت في  كؿ يقرأ أحد ال أف ىو التوجو إلى الحاجة مف األوؿ
 معرفتو تريد ما كؿ تعرؼ كنت إذاف ،اليقيف عدـ ىو الثاني والجانب ،صمة ذات أنيا يروف ال

وىذا  ،الموضوع ىذا حوؿ المزيد معرفة إلى تحتاج ال أو تحتاج قد معيف موضوع حوؿ
 يقرؤوف الناس فبعض ،اليقيف لعدـ المطمؽ المستوى ليس في ألنو قياسو يمكف المفيـو ال

 كتابا 00 آخروف أشخاص معيف ويكتفوف بذلؾ، ويقرأ موضوع حوؿ الحقائؽ مف ثنيفإ فقط
 وفيما .خاص بكؿ فرد اليقيف عدـ لذلؾ ،يكفي ما يعرفوف ال أنيـ ويشعروف الموضوع حوؿ
 قوية آثارا تجد فمف جدا، منخفضة التوجو إلى الحاجة كانت إذا بقضايا الجميور، يتعمؽ

ذا لوضع األجندة،  كانت أما إذا معتدلة  أف اآلثار معتدلة ستجد التوجو إلى الحاجة كانت وا 
 كنا ىيؿ، تشابؿ دراسة في. جدا قوية جدا فستجد أثار األجندة قوية التوجو إلى الحاجة

 ىذا تطوير يتـ لـ المتردديف لذلؾ الناخبيف فقط درسناحيث  ،واحد بمعنى جدا محظوظيف
 . 14لمتوجو ماسة بحاجة ندرسو الذي الفريؽ الوقت وكاف ذلؾ في المفيـو

 

 المرحمة الثالثة: أجندة السماتAttribute Agenda Setting  
 ولكننا أجندة القضايا، عف لقد تحدثنا. األجندة في ذا يوجدما فكرة تكمف في الثالثة والمرحمة

 األسماء أو السياسييف والمرشحيف الشركات مثؿ في األجندة، نقاط أخرى عف اآلف سنتحدث
أجندة  ىؿ أصبحتأي  ؛أجندة القضايا في بحثت قد وشارلوت ىيؿ تشابؿ دراسة. التجارية

 التي والسمات الخصائص، بعض لدييا المواضيع ولكف. الجميور أجندة عمى القضايا بارزة
 تصفو بؿ فحسب، تسميو ال فإنيا شيء ما عف اإلعالـ وسائؿ تتحدث عندما، فتميزىا
 أعماؿ جدوؿ وضع والتي تسمى بأجندة السمات أو الثالثة، المرحمة ىي وىذه ،ما بطريقة
خالؿ  مف األجندة آثار تحدث أف يمكف المعنى  وبيذا. 0752 في بدأ الذي الثاني المستوى

                                                           
13 J. Silva, interview with Maxwell McCombs in Universidad de Navarra-Spain, op.cit, p. 139. 
14 Ibid p. 141. 
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نفسو في المراحؿ  ىو في ىذه المرحمة البحث السمات ونموذج حيث مف أو األشياء صفات
 .15الجميور لدى السمات أجندة السابقة لقياس

 

  :عمى المواقف واآلراءاألجندة  آثارالمرحمة الرابعة consequences of  
agenda-setting effects 

 الواليات في مختمفة مجتمعات ثالث مع ،0754 عاـ في استخدمناه الذي المفتوح السؤاؿ
 عف أحد شيئا يعرؼ ولـ طويمة لفترة إبتعد صديؽ لديؾ أف لنفترض 8 "كاف المتحدة،

 النوع نفس وسنجد ال يمكنو أف يحدد لؾ سمة معينة، سيخبركـ؟ فماذا الشخصيات السياسية،
 الناس نبدأ أذىاف في الصورة بمعرفة نبدأ أف وبمجرد لذلؾ في أجندة السمات، التأثير مف

 المواقؼ األجندة التي تؤدي إلى تغيير وضع آثار نتائج مجاؿ إلى في اإلنتقاؿ بالفعؿ
 .16األشياء التي ليدىـ حوؿ لمصور ستجابةإ ىو سموؾ األفراد أف عنيي امم واآلراء،

 المستوى (أذىاننا في والصور الخارجي العالـ) ليبماف والتر كتاب مف الفصؿ إلى عدنا إذا
 جدوؿ وضع مف الثاني المستوى ماذا يوجد حوؿ الصور؟8 يقوؿ األعماؿ جدوؿ مف األوؿ

 وفي الصور؟ وجود عواقب ىي ما8 بالقوؿ نبدأ ثـ الصور؟ىذه  ىي ما8 حرفيا يقوؿ األعماؿ
 عاما التي مضت 22فكرنا في  إذا ألنو واآلراء، المواقؼ اعتبارات إلى عدنا الرابعة المرحمة
 اإلعالـ وسائؿ آثار توجد ال أنو مقتنعيف الناس كاف بحوث األجندة، وضع في بدأنا عندما
 اآلف ننظر ولكننا السؤاؿ، ىذا إلى مختمؼ وعدنا تجاهإ في وانطمقنا .واآلراء المواقؼ عمى

 مواقؼ عمى تأثير اإلعالـ وسائؿ محتوى لكؿ يكوف أف نتوقع ال نحفف ،دقة أكثر بطريقة
 نحف صمة وثيقة، لذلؾ ذو الناس يعتبره الذي المحتوى مف الجوانب تمؾ فقط وآراءىـ، الناس

 . 17واآلراء عمى المواقؼفييا التأثيرات  نجد قد التي نفيـ نوع الظروؼ
 
 
 
 

                                                           
15 J. Silva, interview with Maxwell McCombs in Universidad de Navarra-Spain, op.cit, p. 142. 
16 Ibid p. 143. 
17 Ibid p. 143. 
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  المرحمة الخامسة: بناء األجندة"The agenda building" 
 وسائؿ أجندة فإف لذلؾ األجندة اإلعالمية، بمصادر واألخيرة الخامسة المرحمة وتتعمؽ
 الثمانينيات في ىذا حدث تاريخيا تابع. أصبحت متغير مستقؿ متغير كانت التي اإلعالـ
تأتي  أيف مف اإلعالـ؟ وسائؿ أعماؿ جدوؿ يضع الذي تـ طرح التساؤؿ التالي8 مف حيث

وىذا  البصؿ تقشر وىي تصور أنؾ السؤاؿ، ىذا عمى لإلجابة تصور لدي ىذه األجندة؟
. معقدا أو بساطة أكثر نظريا البصؿ ىذا جعؿ ويمكنؾ الطبقات مف العديد لديو األخير
 أحداث مف الخارجية الطبقة تتكوف8 طبقات ثالث حوالي لديوالذي  أختار البسيط   ما وعادة
 بناء في نفكر كنا إذا ولكف. نراىا في األخبار التي واألشياء األعاصير، الحوادث مثؿ ىائمة،
 عف طريؽ الحمالت الجيود تمؾ مف تتكوف األخرى األعماؿ فالطبقة جدوؿ مف عمقا أكثر

اإلعالـ  وسائؿ إلمداد ذلؾ إلى وما اإلعالـ وموظفي العامة، العالقات وكاالت السياسية،
 التقميدية األخبار مصادر مف تأتي التي المنظمة أي بالمعمومات ؛بالمعمومات
 اإلعالـ وسائؿ ىي اآلخر خارجية وبعضيا ستكوف بعض المصادر لذلؾ .لمصحافة
 عمى اإلخبارية المنظمات تأثير أو الوسيط في وضع االجندة سـإب مىس، أو ما تاألخرى
 اإلعالـ وسائؿ مف أكثر األقؿ أو عمى واحدة ىناؾ المحتوى معظـ ففي البعض، بعضيا
لتشكيؿ األجندة اإلعالمية  األخرى المؤسسات مف أكبر بشكؿ التأثير إلى تميؿ التي النخبوية

 .18األمريكية الصحافة أجندة التي تضع تايمز نيويورؾ صحيفةمثؿ معظـ الوقت في 
باإلضافة إلى ما قالو ماكومبس في مقابمتو مع األستاذ سيمفا بجامعة نفارا بإسبانيا فإف تطور 
مفيوـ بناء األجندة تناولو العديد مف الباحثيف، حيث تـ ربطو بعدة عوامؿ ومتغيرات كرجاؿ 

 8السياسة والممارسيف لمعالقات العامة والمؤسسات وغيرىا
 

 وسائل اإلعالم األجندة: من الممارسين إلى بناء -
 اإلعالـ وسائؿ تستيمكيا سمعة بأنيا المعموماتGandy (0760 ) غاندي وصؼ 

 الفيـ ىذا أتاح وقد ،ليذه السمعة كمنتجي العامة العالقات وأعتبر ممارسي لقصصيا،
 البيانات مثؿ باإلعانات المعموماتية يعرؼ لما ،المكاف السوؽ نحو لممعمومات الموجية

                                                           
18 J. Silva, interview with Maxwell McCombs in Universidad de Navarra-Spain, op.cit, p. 145. 
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ىذه  خالؿ ومف ،لمصحفييف العامة العالقات ممارسو يقدميا التي الصحفية والمؤتمرات
كيرتيف  ويقوؿ ،أجندة وسائؿ اإلعالـ تشكيؿ في العامة العالقات ممارسو يساىـ اإلعانات
 الحصوؿ الممارسيف يصبح بإمكاف عندما يحدث األجندة بناء في ىذا الصدد أف 0777

 أف يمكف ابدورى تيوال أجندة وسائؿ اإلعالـ في يؤثروف ثـ عمى مكانة إعالمية لمساىماتيـ
 .19وأجندة الجميور العاـ الرأي في ؤثرت
 

   Agenda building and politics  والسياسة األجندة بناء -
 األىمية يتعمـ الجميور " بأف تقوؿ والتي األجندة، وضع بنظرية األجندة بناء أبحاث ترتبط
 الصحفيوف يتخذىا التي الخيارات فإف أخرى وبعبارة ،"اإلعالـ وسائؿ مف لمقضايا النسبية
 الجميور يعتبرىا التي المسائؿ عمى تؤثر أف يمكف أخرى مف بدال القضايا بعض لتغطية
 بحوث تسعى الجميور، عمى جدا مؤثرة تكوف أف يمكف اإلعالمية التغطية أف وبما ،ميمة
 القوى قدرة مدى حيث تبحث ،اإلعالمية التغطية عمى يؤثر الذي مف معرفة إلى األجندة بناء

 بالعديد التغطية تتأثر كيؼ وتستكشؼ العاـ والرأي الصحفييف قصص تشكيؿ عمى الخارجية
 أف ، كماالشركات جنبية، وسمعةاأل الدوؿ المرشحيف، قضايا ذلؾ في بما أنواع األشياء مف
 القادةكاإلعالمية  التغطية عمى التأثير يحاولوف الذيف األفراد مف العديد ىناؾ السياسة في

 السياسية، التفكير مراکز لممناصب، المرشحيف المنتخبيف، المسؤوليف مثؿ السياسييف
 مف كثير في يحاولوفالذيف  السياسييف والمدونيف  األجنبية ماتكو الح المصالح، جماعات
 .20اإلعالـ التي ليا أىمية في وسائؿ القضايا توجيو األحياف

 

 Intermedia agenda buildingاألجندة بين وسائل اإلعالم  بناء -
 المرشحيف أو المنظمات أف المعمـو مف السوؽ، يحركيا التي اإلعالـ وسائؿ بيئة في

 تبني نفسيا المؤسسات اإلعالمية فإف ،بناء األجندة يمكنيـالوحيديف الذيف  ليسو السياسييف
في أف  اإلعالـ وسائؿ ترغب لنقؿ األخبار، التنافسية لمطبيعة ونظرا ،البعض بعضيا أجندة

 منافسوىا وما يجمب لمعرفة والمدونيف الصحفييف لذلؾ توجو يكوف ليا السبؽ الصحفي،
                                                           

19
 Adam J. Saffer, Intermedia Agenda Building of the Blogosphere: Public Relations Role in the Network, 

University of Oklahoma, 2013, p. 6. 
20

 J.Parmelee, The agenda-building function of political tweets, new media & society, Volume: 16 issue: 
3, 0201 , p0. 
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 راجاس حدد وقد. Intermedia Agenda Building إنترميديا أجندة بناء باسـ ىذا ويعرؼ
 لبعضيـ اإلخباري المحتوى عمى اإلعالـ وسائؿ تأثير" بأنو إنترميديا أجندة بناء( 0200)

 أف وجدت التي( 0767) ودانياالف ريس دراسة مف إنترميديا أجندة بناء ينبع، كما "البعض
  .21األخرى اإلعالـ أجندة وسائؿ لبناء أعماؿ كجدوؿ تعمؿ تايمز نيويورؾ صحيفة

 

 :األجندةاإلتجاىات البحثية لنظرية  1.1
محاوالت مثمرة لبعض الباحثيف، حيث يؤكدوف أف عممية  لقد شيد مفيـو وضع األجندة
 تجاىات بحثية متميزة ىي8إوضع األجندة تتضمف ثالثة 

 

 اإلتجاه البحثي األول: وضع أجندة الجماىير 
  يد عمى االتجاه ىذا بدأ وقد ليا، عاً بتا تغيرم الجميور، اىتمامات أولويات مف وتتخذ

MaCcombs Show &  ، مف الجميور أجندة عمى تأثير اإلعالـ لوسائؿ أف تعني وىي 
 وتتكوف ،)التفضيؿ الذاتي، البروز -المألوفية(وتشمؿ عمييا، والتأكيد معينة تااعتبار  خالؿ
 .22بالمجتمع الخاصة واألجندة الشخصية، واألجندة الذاتية، األجندة مف

اإلخبارية في تسميط إلى قوة وسائؿ اإلعالـ دراسة وضع األجندة  في نفس اإلتجاه أشارت
، فعمى سبيؿ 23الضوء عمى قضايا معينة عمى حساب تغطية بعض القضايا األخرى المغايرة

 حممت مقالة الثانية الخميج حرب نتياءإ بعد بودريار جاف الفرنسي المفّكر كتبالمثاؿ 
 نسخة منيا الناس شاىد بؿ تقع، لـ الحرب ىذه أفّ  فييا أّكد، تقع" لـ الخميج عنواف"حرب

 ىذه أفّ  (Giddens)غيدنز االجتماع عالـ بحسب بذلؾ، يقصد وكاف تمفزيونية مصّورة
 في األخرى الحروب مثؿ لـ تكف "حسيف صداـ" والرئيس" األب بوش" الرئيس بيف الحرب
 لقد ،الجماىيري تصاؿاإل وسائؿ بو صّورتيا الذي النحو عمى حربًا تدور كانت لقد ،التاريخ
 ومعيما آنذاؾ المتناحرتيف القّوتيف زعيما وكاف، تمفازياً  استعراضياً  مشيداً ببساطة،  كانت

                                                           
21 Adam J. Saffer, op.cit, p. 5. 
22

  Werner J. Severin & James. Tankard: Communication Theories: Origins Methods and Uses in media, 3th 
edition 1992, pp. 222. 

 
23

 .47ص ،مرجع سبق ذكره، محمد فضيؿ الحديدي 
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 (Hyper Reality)المفرط" الواقع خالؿ "عالـ مف مف المشاىديف يتعّرفوف المالييف عشرات
 .24الفعمي الحقيقي الواقع في يحدث ما عمى ليـ يعرض الذي

 

 اإلتجاه البحثي الثاني: وضع أجندة وسائل اإلعالم 
بوضع أجندة وسائؿ اإلعالـ المرحمة األخيرة مف تطور بحوث وضع  تمثؿ الدراسات الخاصة

 Who األجندة، فإذا كانت دراسات وضع األجندة بدأت بالسؤاؿ مف يضع أجندة الجماىير؟
set the public agenda  فقد انتيت بالسؤاؿ مف يضع أجندة وسائؿ اإلعالـ؟Who 
set the media agenda ى السؤاؿ األخير إلى التفكير في البحوث البينية التي وقد أد

تجمع بيف اإلتصاؿ الجماىيري والعمـو السياسية، ويتطمب البحث في وضع أجندة اإلعالـ 
التعامؿ مع المؤثرات الثقافية واإلجتماعية واإلدارية والمينية المسؤولة عف وضع أجندة 

صمة إلى تعدد إنتماءات الباحثيف، فيناؾ الوسائؿ، وقد أدى تعدد القوى والمؤثرات ذات ال
السياسيوف واإلجتماعيوف وعمماء النفس اإلجتماعي وعمماء اإلتصاؿ والصحافة والعالقات 
العامة وغيرىـ ممف شاركوا في بناء ىذا اإلتجاه البحثي الجديد وذلؾ بخالؼ دراسات وضع 

 .25حافة فقطىتـ بيا عمماء اإلتصاؿ الجماىيري والصإأجندة الجماىير التي 
 

 اإلتجاه البحثي الثالث: وضع أجندة السياسة العامة 
أجندة وسائؿ اإلعالـ وأجندة الجماىير مف جانب، وأجندة السياسة العامة  تتسـ العالقة بيف

مف جانب آخر بالتعقيد، فالعالقة بينيما ليست خطية ومباشرة، فالسياسة العامة توضح 
لمعديد مف المؤشرات مف بينيا إىتيامات اإلعالـ والرأي العاـ، وربما يرجع ذلؾ إلى  إستجابة

أف أولويات القضايا لدى الجماىير قد ال تعبر بالضرورة عف الرأي العاـ الذي يشمؿ إلى 
جانب القضايا البارزة وجيات النظر واإلتجاىات المختمفة وجماعات المصالح واىتماماتيا، 

نع السياسة العامة في أي مجتمع تخضع لعمميات التوفيؽ بيف اإلتجاىات كما أف عممية ص
المتعارضة لمنخب السياسية، والواضح أف دراسات وضع أجندة السياسة العامة ساىمت في 
اإلجابة عمى التساؤؿ اآلتي8 إلى أي مدى تعكس أولويات صانع القرار أو تقود أولويات 

                                                           

 
24
نتاج المعنى بناء آليات :اإلعالم وسائل في الحرب ،شييرة بف عبد اهلل    227العدد العربي، المستقبؿ مجمة ،الوحدة دراسات مركز ، المعرفة وا 

 .73، ص0202 بيروت، ،
 .066-064، ص0226 ،القاىرة ،عالـ الكتب ،والرأي العام دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال ،بسيوني ابراىيـ حمادى  25
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راسات باختالؼ مفيوـ أولويات صانعي القرار، فيؿ الجماىير؟ وقد اختمفت مناىج ىذه الد
يقصد بيا السياسات والقرارات والتشريعات؟ أـ ىي رؤية صانعي القرار ألولويات القضايا 

 .26التي تواجو المجتمع؟ أـ ىي أولويات القضايا كما تعبر عنيا تصريحاتيـ وخطاباتيـ
تركيز غالبية بحوث وضع إلى أنو برغـ  Rogers&Dearing 1988يشير روجرز وديرنج 

األجندة عمى العالقة السببية بيف أجندة وسائؿ اإلعالـ وأجندة الجميور، إال أف ىناؾ دليؿ 
 Agendaعمى األجندة السياسية، بحثي عمى إمكانية تأثير أجندتي وسائؿ اإلعالـ والجميور

policy  ادة فقد تؤثر وضع األجندة عمى الكثير مف أفعاؿ مسؤولي الحكومة والق
 .   27والمشرعيف

  
 نماذج دراسات وضع األجندة: 1.1

إف معظـ الدراسات التي أجرت عممية اختبار العالقة بيف وسائؿ اإلعالـ والجميور إستندت 
المعمومات  عمى مجموعة مف اإلستراتيجيات لعممية قياس أولويات الجماىير وىذا بإستخداـ

التجميعية مف الجميور أو المعمومات الفردية، ومف األمثمة عمى الدراسات التي استخدمت 
، أما McCombs&Shawوشو  بسأسموب المعمومات التجميعية نجد دراسة ماكوم

 أو دراسة جرابر Eyalالدراسات التي استخدمت المعمومات الفردية فنجد دراسة أيؿ 
Graber البحوث أثارت مجموعة مف التساؤالت حوؿ كيفية دراسة ىذه ، غير أف بعض

في ىذا اإلطار يشير بسيوني حمادى إلى  .القضايا وبأي األساليب البحثية يجب قياسيا
سؤاليف ميميف، األوؿ يتعمؽ بأوؿ قرار في دراسات واألجندة وىو8 ىؿ ندرس قضية واحدة أـ 

فرد أـ القضية كوحدة لمدراسة؟ وعمي ىذا عدة قضايا؟ أما القرار الثاني ىو8 ىؿ نأخد ال
األساس إستنتج أف عممية تركيب ىذيف القراريف تفرز أربعة نماذج لدراسات وضع األجندة 

 وىي كاآلتي8 
    

 النموذج األول: -
يركز عمى قياس أولويات اىتمامات الجماىير، كؿ األولويات، وأولويات إىتمامات وسائؿ 

تبار العالقة بينيما إعتمادا عمى معمومات تجميعية كمية مف خا  و  اإلعالـ " كؿ األولويات"
                                                           

 .021، صنفس المرجع ،بسيوني ابراىيـ حمادى  26
 .47ص ،مرجع سبق ذكره، محمد فضيؿ الحديدي  27



 الفصـــــل األول : نظرية وضع األجندة األسس والمفاىيم
 

 
62 

الجميور، بمعنى أف القضية التي تحظى بأعمى نسبة مف عينة الدراسة تعتبر القضية األولى 
 .28في أجندة الجميور

 

 النموذج الثاني: -
يركز عمى مجموعة القضايا، ولكف ينقؿ وحدة التحميؿ مف المستوى الكمي الذي يعتمد عمى 

 .29معمومات تجميعية إلى المستوى الفردي
 

 النموذج الثالث: -
ث بالنسبة لكؿ دينبثؽ ىذا النموذج مف فكرة أف وضع األجندة ليس تأثيرا كميا شامال يح

 القضايا ولكؿ األفراد في كؿ األوقات، ولكف ىذا التأثير يختمؼ مف قضية ألخرى ومف فرد
آلخر ومف وقت آلخر، ولذلؾ فإنو يعتمد عمى دراسة قضية واحدة فقط في كؿ وسائؿ 

 .30اإلعالـ والجميور
 

 النموذج الرابع: -
ويدرس قياس اىتماـ الجميور بكؿ قضية مف قضايا الدراسة عمى حدة مف خالؿ تطبيؽ 

 .31عممية التحميؿ المستوى الفردي في
 

 8 32المفاىيم األساسية لوضع األجندة 1.1
 وسائؿ اإلعالـ قد ال تنجح كؿ األوقات في تعريؼ الناس "كيؼ يفكروف" ولكنيا تنجح  إف

 بكفاءة في تعريؼ الناس "فيـ يفكروف".
  )إف الفرد الذي يعرض نفسو ألجندة وسيمة إعالمية معينة سوؼ يكيؼ أو ) يتكيؼ

الممنوح ليذه  تجاه يتفؽ وحجـ اإلىتماـإإدراكو لألىمية المنسوبة لمقضايا المعروضة في 
القضايا في الوسيمة المستخدمة، أي أف ىناؾ عالقة إيجابية قوية بيف تركيز وسائؿ 

                                                           
28
 .52ص، 0774مكتبة نيضة الشرؽ، القاىرة،  ،وسائل اإلعالم والسياسة دراسة في ترتيب األولويات ،بسيوني ابراىيـ حمادى 
 .020، صمرجع سبق ذكره ،عبد النبي عبد اهلل الطيب 29
30
 .62، صمرجع سبؽ ذكره ،وسائل اإلعالم والسياسة دراسة في ترتيب األولويات ،بسيوني ابراىيـ حمادى 
31
 .046، ص6002، دار النهضة العربية، القاهرة، نظريات اإلتصال ،مرفت الطرابيشي وعبد العزيز السيد 
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اإلعالـ عمى موضوعات معينة وتركيز أو بروز نفس الموضوعات لدى الجميور 
 المتمقي.

 الذي تتضمنو نظرية الحقنة  يختمؼ الدور التأثيري لوضع األجندة عف التأثير اإلقناعي
العامة لمناس، ما تحت الجمد، والتي تحذر مف دور وسائؿ اإلعالـ في تشكيؿ اإلتجاىات 

يحبوف وما يكرىوف، معارضتيـ وتأييدىـ لمموضوعات السياسية واإلقتصادية 
 واإلجتماعية.

 الناس  ـستخداتؤثر وسائؿ اإلعالـ بشكؿ مباشر وقوي عمى الرأي العاـ، إال أف طريقة ا
 .لوسائؿ اإلعالـ تؤثر في دور وسائؿ اإلعالـ وتأثيرىا عمى القضايا العامة

  إف زيادة تعرض الجميور لوسائؿ اإلعالـ يزيد مف قدرتو عمى وضع تصورات أو حموؿ
ف كانت النقاط السابقة تؤكد عمى دور وسائؿ اإلعالـ في  لممشكالت والقضايا العامة وا 

ائؿ اإلعالـ مرتبط بشكؿ أساسي بتدعيـ القيـ اإلجتماعية وضع األجندة إال أف دور وس
ضفاء صفة الشرعية عمى مواقع الصفوة أكثر مف تكويف قضايا جديدة أو  السائدة، وا 
الدفاع عف قيـ جديدة، لذلؾ فإف التأثير السياسي لوسائؿ اإلعالـ مف األفضؿ تسميتو 

صادر مستقمة لوضع القضايا ليس متدعيـ األجندة وليس وضع األجندة فوسائؿ اإلعالـ 
والقيـ التي تشكؿ األجندة السياسية والسبب الرئيسي لذلؾ ىو أف الناس األكثر تأثرا 

ىتماما بالسياسة، أما إبالتغطية اإلعالمية لمقضايا ىـ أقؿ القطاعات عمما بالقضايا وأقميا 
ديد القضايا األفراد والجماعات ذات النفوذ السياسي، والتي تمعب دورا أساسيا في تح
إف ىذه الفكرة  وتشخيصيا ووضع حموليا فيي القطاعات األقؿ تأثرا بالتغطية اإلعالمية.

تفسر عممية إنتقاؿ األجندة السياسية مف الصفوة إلى وسائؿ اإلعالـ ثـ إلى الجميور 
 .33وليس مف وسائؿ اإلعالـ إلى الصفوة أو الجميور مباشرة

  أف الفكرة السابقة ال تعني أف وضع األجندة أو تدعيـ األجندة عممية خطية تسير في
أي العاـ في أجندة وسائؿ  إتجاه واحد فقط، ذلؾ أنو تحت ظروؼ معينة يؤثر الر 

نتقاؿ األجندة مف إ، إال أف اإلتجاه العاـ الناتج مف معظـ الدراسات السابقة ىو اإلعالـ
  ر.وسائؿ اإلعالـ إلى الجميو 
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  أف المنظور األوسع لوضع األجندة، التقؼ حدوده عند التغطية اإلعالمية لقضية أو
 لىقضايا معينة وتشكيميا ألجندة الجميور في وقت زمني معيف، ولكنو يتعدى ذلؾ إ

جتماعية التي تضفي عمييا النظر إلى األجندة السياسية كسمسمة أو مجموعة مف القيـ اإل
بحيث يمكف القوؿ أف تناوؿ قضايا  ية عبر فترة زمنية طويمة،وسائؿ اإلعالـ صفة الشرع

معينة في وسائؿ اإلعالـ قد يكوف لو تأثيرات ىامشية عمى المدى القصير، ولكف عمى 
 المدى الطويؿ فإف التركيز عمى قضايا معينة يدعـ نوعية معينة مف القيـ اإلجتماعية.

في المجتمع، وىذا المصطمح  Hegemonyفوسائؿ اإلعالـ تخمؽ نوع مف السيطرة 
يشير إلى دور وسائؿ اإلعالـ في جعؿ قيـ وأفكار معينة تسيطر أو تسود في المجتمع، 

 لمحقيقة. أو المتناغمة واستبعاد القيـ واألفكار والصور الذىنية غير المنسجمة
  تقـو وسائؿ اإلعالـ بوظيفة جديدة لكؿ قضية تحتؿ مكانا في أولويات اىتماماتيا حيث

نتقي اآلراء واألفكار بشكؿ متناغـ وتبعد عف اآلراء واألفكار المتنافسة بشكؿ يقدـ ت
القضية في كؿ متماسؾ مف المعمومات والحقائؽ مما يخمؽ صورة ذىنية بموضوعية ىذه 

  القضية وتعبيرىا عف الحقيقة السياسية.
 ا بدائؿ وأخيرا تعددت اآلراء حوؿ مفيوـ األجندة فيي قضايا سياسية تتكوف نحوى

،  Cobe , Elder 1982السياسات وتتبمور صوبيا المعارضة أو التأييد ) كوب والدر 
( فالمفيوـ ال يتضمف موقؼ الفرد مف  Bachrach , Baratz 0762باكراؾ وباراتز 

القضية أي الموافقة أو المعارضة النسبية عمى سياسة ما ولكف يشير فقط إلى األىمية 
 .34أو قضايا معينةة الممنوحة لقضية النسبي

 

 :العوامل المؤثرة في وضع األجندة 1.1
أشارت العديد مف الدراسات إلى وجود مجموعة مف المتغيرات الوسيطية التي تؤدي أدوار في 

ذلؾ أف مستويات التأثير في إطار وضع األجندة  .وظيفة ترتيب األولويات لوسائؿ اإلعالـ
السياسي ، طبيعة النظاـ المطروحة لمنقاشالمحيطة، طبيعة القضايا تتتغير وفؽ الظروؼ 

نتقائية و  حيث أف وسائؿ اإلعالـ في دراسات وضع األجندة ال تقوؿ لنا كيؼ نفكر  ،ألفراداا 
بؿ تقوؿ لنا في ما يجب أف نفكر؟ إنيا تقـو بدور صاحب الحفؿ أو لوحة اإلعالنات التي 
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إذ أف وضع جدوؿ  ؛المجتمعتسجؿ فوقيا المشاكؿ التي يجب أف تشكؿ موضوع نقاش في 
نطالقا مما  .35األعماؿ ال يمنع شبكة العالقات ما بيف األشخاص مف القياـ بدور الوسيط وا 

 سبؽ يمكف عرض ىذه العوامؿ كاآلتي8
 

 اياطبيعة القض : 
مف جانب أفراد الجميور  concreteبطبيعة القضايا مدى كونيا مدركة أو ممموسة  يقصد

أو غير ممموسة، والقضايا الممموسة ىي التي يكوف  Abstractأو تكوف القضية مجردة 
لى إأوؿ دراسة إمبريقية تيدؼ  Zuckerألفراد الجميور خبرة مباشرة بيا، وقد أجرى "زوكر" 

 وتـ 0754-0746قياس تأثير طبيعة القضية خالؿ فترة زمنية ممتدة لثمانية أعواـ مف 
القياس عمى ست قضايا، منيا ثالث  ، وقد أجرى الباحث0756نشر ىذه الدراسة عاـ 

قضايا اعتبرىا غير ممموسة وىي8 التموث، المخدرات، والطاقة.. وثالث قضايا ممموسة ىي8 
وخمص "زوكر" إلى وجود تأثير كبير عمى القضايا  ،تكاليؼ المعيشة، والبطالة، والجريمة
  .36غير الممموسة مقابؿ القضايا الممموسة

أظيرت نتائجيا تأثير وسائؿ اإلعالـ فيما يتعمؽ بوضع أجندة ومف أمثمة الدراسات التي 
التي  Dozier&Yagadeالقضايا الممموسة لدى الجميور مقابؿ مثيالتيا المجردة8 دراسة 

دور ىذه ىذه الوسائؿ في وضع أجندة جميور وسائؿ اإلعالـ بالتطبيؽ  تناولت ورصدت
التسمح النووي في العالـ بيف  وسباؽ -كنموذج لمقضايا الممموسة-عمى قضيتي الطاقة

وخمص  -كنموذج لمقضايا المجردة–الماليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتي)سابقا( 
الباحثاف إلى أف لتمؾ الوسائؿ دورىا المؤثر في زيادة وضع أجندة الجميور بالنسبة لمقضايا 

 .37الممموسة مقارنة بمثيالتيا المجردة
 

 :أىمية القضايا 
وتعني وجود عالقة إرتباط إيجابي بيف درجة اىتماـ الجميور بالقضية وزيادة حصوليا عمى 
أولوية أكبر، وأشارت الدراسات إلى وجود زيادة اإلىتماـ بالقضايا التي تسبب التيديد مثؿ8 
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، 0223 ،1ط ،بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،تاريخ نظريات اإلتصال ،أرماف وميشاؿ ماتالر، تر8 نصر الديف العياضي وآخروف  
 .045ص
36

 .072، ص0202 ،00ط ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية ،اإلتصال ونظرياتو المعاصرة ،حسف عماد مكاوي، ليمى حسيف السيد  
 .02، ص0227 ،القاىرة ،المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع ،نظريات اإلعالم مدخل إلىتمامات وسائل اإلعالم وجميورىا ،زكريا أحمدأحمد   37
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األيدز، بينما تأتي القضايا التي ال تكوف تيديدا مباشرا بالدرجة الثانية كاإلجياض و  الثموث
، وفي ىذا الصدد انتيت دراسة "كارتر وزمالؤه" إلى وجود عالقة ارتباط 38حرب النوويةوال

وأشارت النتائج إلى  39إيجابي بيف درجة اىتماـ الجميور بالقضايا وزيادة وضعيا في كأولوية
زيادة اإلىتماـ بالقضايا التي تسبب التيديد والخوؼ مثؿ8 التموث واأليدز، عف القضايا التي 

 .40تيديدا مباشرا مثؿ8 اإلجياض والحرب النوويةال تكوف 
 

 :الخصائص الديمغرافية 
يشير بعض الباحثيف إلى أف الدراسات السابقة تؤكد أىمية الخصائص الديمغرافية لمعرفة 

عمى وضع األجندة، ورغـ ذلؾ فقد أثبتت دراسات أخرى عدـ وجود تأثير  الفئات اإلجتماعية
أف لعوامؿ  Martin&Shawليذه الخصائص في عممية وضع األجندة8 فمثال أظيرت دراسة 

أخرى دورا في ىذه العممية أكثر أىمية مف العوامؿ الديمغرافية لمجميور، وىو ما خمصنا منو 
 0765العممية، كذلؾ أشارت دراسة بسيوني حماده  إلى عدـ تداخؿ تمؾ الخصائص في تمؾ

إلى أف الخصائص الديمغرافية ليست مف العوامؿ المؤثرة  0770ودراسة حسف عماد مكاوي 
 . 41في تحديد األولويات

 

 :اإلتصال الشخصي 
مختمفيف وىذا  يمكف لإلتصاالت الشخصية التأثير في وضع أولويات القضايا في إتجاىيف

عمى حسب كثافة تناوؿ المناقشات لتمؾ القضايا ونسبة تغطيتيا في وسائؿ اإلعالـ، وقد 
عممية  يحد أو يزيد مف تأثيراتإلى أف اإلتصاؿ الشخصي قد  Wanta&Wuكؿ مف  إنتيى

عندما تتناوؿ المناقشات القضايا التي  عممية التػأثيروضع األجندة، فمف الممكف أف يزيد مف 
ناوليا وسائؿ اإلعالـ، وىنا يصبح دور اإلتصاؿ الشخصي تدعيمي، كما أنو مف ناحية تت

                                                           
 .055، ص0202 ،عماف ،دار الكندي لمنشر والتوزيع ،مدخل في اإلتصال الجماىيري ونظرياتو ،برىاف محمد شاوي  38
 بتصرؼ. 020، ص0202 ،القاىرة ،الدار العالمية لمنشر والتوزيع ،ونظريات اإلعالمفمسفة  ،عبد النبي عبد اهلل الطيب  39
 .073، صمرجع سبق ذكره ،حسف عماد مكاوي، ليمى حسيف السيد  40
41

 .12 -07ص، مرجع سبق ذكره ،أحمد زكريا أحمد  
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أخرى قد يحد مف ىذه التأثيرت وذلؾ عندما تتناوؿ ىذه المناقشات القضايا التي لـ تنؿ سوى 
 .42تغطية إعالمية محدودة

 

 :توقيت إثارة القضية 
ي ترتيب األولويات أياـ أشارت درسات عديدة إلى أف وسائؿ اإلعالـ تقـو بدورىا ف

اإلنتخابات بشكؿ قوي منيا في غير أوقات اإلنتخابات ومف أمثمة ىذه الدراسات8 دراسة 
"روبرتس" حوؿ التنبؤ بسموؾ التصويت اإلنتخابي، ودراسة " بروسياس" و"كيبمنجر" حوؿ 

 .43تأثير وسائؿ اإلعالـ عمى الميوؿ اإلنتخابية في ألمانيا
 

  اإلعالمية المستخدمة:نوع الوسيمة 
     يتفؽ باحثو اإلعالـ عمى وجود اإلختالفات بيف وسائؿ اإلعالـ برغـ أوجو التشابو 

ختبر الباحثوف في مجاؿ دراسات وضع األجندة إومف ىذا المنطمؽ العممي والعممي ، بينيا
 تأثير ىذه اإلختالفات في عممية وضع أجندة الجميور، حيث أشارت بعض الدراسات إلى
نما ترتبط بنوع  أف وظيفة وضع األولويات ال ترتبط بزيادة التعرض لموسائؿ اإلعالمية وا 
الوسيمة التي يتـ التعرض ليا، فقد أشارت دراسة كؿ مف "ونموس"و"الرسف" إلى الدور 
المحدود لمراديو في ضع أجندة الجميور، ولذلؾ فإف معظـ دراسات "وضع األجندة" قد 

راديو بوصفو واضعا لألجندة في حيف توصمت الدراسات إلى أف استبعدت مف الدراسة ال
 .44الصحؼ والتمفزيوف يمارساف دورا رئيسيا في وضع األجندة

 

 :المدى الزمني لوضع األولويات 
إلى أف تأثيرات الرسالة ال تحدث قصرا  أشار المنظروف في بدايات تناوليـ لنظريات اإلتصاؿ

أشار "ىوفالند" إلى فكرة  حيثأو بشكؿ إلزامي كما أنيا ال تحدث بشكؿ مباشر وسريع، 
التأخر أو التباعد ما بيف تقديـ المصدر لمرسالة مف ناحية، وقبوؿ المتمقي ليا مف ناحية 

مف الزمف ينسى المتمقي فبعد فترة  sleep effectأخرى وعرؼ ذلؾ "بالتأثير النائـ" أو 
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 Wayne wanta and Yichen wu 1992, Interpersonal communication and agenda setting process, 
Journalism Quarterly, Vol. 69, No. 4, pp. 847-855. 

43
 .074، صمرجع سبق ذكره ،حسف عماد مكاوي، ليمى حسيف السيد  
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 .07ص، مرجع سبق ذكره ،أحمد زكريا أحمد  
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المصدر في حيف يتذكر الرسالة، وأشارت دراسات عديدة إلى أف ىذا التأثير يحدث تدريجيا 
وعبر فترة مف الزمف، ومع ذلؾ فإف طبيعة القضية المثارة قد تفرض زمنا قصيرا أو طويال 

تمفزيوف لمتأثير عمى الجميور ولكف بوجو عاـ يكوف المدى الزمني لوضع األولويات في ال
 .45اقصر منو في الصحؼ

 

  :حدود تأثير وضع األجندة 1.1
عمى أف وسائؿ اإلعالـ ال تخبرنا بما نعتقده، لكنيا تقترح عمينا ما يتفؽ الباحثوف والخبراء 

وبذلؾ فإنيا تقدـ  ،يمكف أف نوافؽ عميو جميعا لمناقشتو أو تمثيمو في السموؾ اإلجتماعي
فإف وسائؿ  بيذابداية قبوؿ القضايا العامة مف خالؿ طرحيا فندير حوارا عمييا بيف الناس، و 

اإلعالـ تركز عمى األحداث العامة والقضايا، لتحقيؽ التوحد الجمعي، وتشكيؿ الخطاب 
ذا كانت ىذه ىي الوظيفة الرئيسية لترتيب األولويات في وسائؿ اإلع ،اإلجتماعي الـ، وا 

اإلتفاؽ عمى الحؿ، يرى " دونالدشو وسيمارتف" أف ىذا  أو فعيؿ يعني الموافقة عمى القضية
يتوقؼ عمى نظريات االتصاؿ وليس عمى ترتيب األجندة، وبالتالي فإف ذلؾ يطرح أسئمة 
عديدة حوؿ تأثيرات أجندة وسائؿ اإلعالـ وحدىا وطرؽ عمميا، وىؿ تعمؿ في إحداث التأثير 

بتأثير عوامؿ أخرى مساعدة؟ أو بمعنى آخر إلى أي مدى يمكف أف نعتبر نقؿ وحدىا أو 
التأثير مف وسائؿ اإلعالـ إلى الجميور مف خالؿ ترتيب أجندة القضايا عممية عقمية، تتأثر 

   نسياب المعمومة أو صعوبة إبالعديد مف العوامؿ والمتغيرات التي تؤدي إلى سيولة 
ذا كانت ىناؾ ع وامؿ أو متغيرات وسيطية فماىي؟ وماىي قوة فاعميتيا في إحداث انتقاليا، وا 

 .46األثر؟
 

 :األخرى ببعض المجاالتنظرية عالقة ال 1.1
ىتمت نظرية ترتيب األولويات بدور اإلعالـ في تكويف الرأي العاـ وتحولت بيذا الموضوع إ

ىذه النظرية في  جتيدتإمف األطر النظرية العامة إلى مجاؿ الدراسات والبحوث، كما 
اإلجابة عمى الكثير مف األسئمة واإلشكاليات المرتبطة بيذا الدور مثؿ ىؿ الصحافة مف 
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 .056، صمرجع سبق ذكره ،برىاف محمد شاوي  
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تجاىات التأثير ،محمد عبد الحميد    .130، ص0202 ،القاىرة ،عالـ الكتب ،نظريات اإلعالم وا 
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أـ أنيا تخمؽ ىذا  ؟وسائؿ اإلعالـ التي تعكس النقاش الدئر في المجتمع وبالتالي الرأي العاـ
 .47؟مجتمعوما ىي اآلثار المتوقعة لإلعالـ عمى الفرد وال ؟النقاش وبالتالي الرأي العاـ

قمنا  إذاالعالقة بيف أدبيات ىذه النظرية وبيف السياسة عالقة جد وثيقة، بؿ ال نبالغ كما أف 
إف نظرية ترتيب األولويات تعد أكثر نظريات اإلعالـ الحديثة صمة باإلتصاؿ السياسي 
ي وتتأكد ىذه العالقة في األنظمة السياسية الديمقراطية التي تمنح وسائؿ اإلعالـ حرية ف

التعبير عف القضايا التي تشغؿ أفراد المجتمع، وتجعؿ وسائؿ اإلعالـ مرآة تعكس ىذه 
وأبعاد العالقة بيف ىذه النظرية وبيف السياسة تقـو  .القضايا ليراىا الساسة وصناع القرار

 عمى اإلفتراضيف التالييف8
 في صياغة وتشكيؿ الحقيقة السياسية  أف وسائؿ اإلعالـ تسيـ -
نعكاس لمفيوـ إىو غالبو  ،فراد المجتمع ساسة كانوا أو مواطنيفأل السياسيأف السموؾ  -

  .48ىذه الحقيقة السياسية التي صاغتيا وشكمتيا وسائؿ اإلعالـ

 

 :نظرية وضع األجندة في الفضاء اإللكتروني .1
 التفاعمية والفرص المعمومات مف ىائمة تقدـ كمية الجماىير بدأت اإلنترنت ظيور مع

 أتاحت مزيدا لشبكة الواب الالمركزية المحتوى، حيث أف الطبيعة إنشاء عممية في لإلنخراط
 اإلعالـ وسائؿ قبؿ مف أجنداتيـ عادة عف اإلبالغ يتـ ال الذيف لألشخاص القوة مف

 أف تصاؿاإل تكنولوجيات إلى الوصوؿ فرصة لديو شخص كما أصبح بإمكاف أي ،التقميدية
 عمييا تسيطر التي التقميدية اإلعالـ وسائؿ متخطيا بذلؾالويب  عمى مباشرة الحدث عف يبمغ

 اإلعالـ الجديد وسائؿ والمتميزة بأدوار المستخدميف في المجزأة البيئة ىذه مثؿ وفي النخبة،
 لنظرية الرئيسية المشكمة" أف إلى ومتزغر تشافي أشار فكما األجندة، وضع كيةدينامي تتغير
 إلى لمتفكير فييا لمناس اإلعالـ وسائؿ تروييا التي ياالقضا مف ستتغير األعماؿ جدوؿ وضع

عمى ىذا .49"فييا التفكير ىـ في يرغبوف والتي اإلعالـ لوسائؿ الناس يروييا التي القضايا
 بػ8 وضع تسمىالسادسة والتي  المرحمة إلى أف بحوث األجندة دخمتالخبراء األساس أشار 

                                                           
 .024، ص6002، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، اإلعالم السياسي والرأي العام: دراسة في ترتيب األولويات ،عزيزة عبده  47
48

 .27، ص0226مكتبة العبيكاف، الرياض،  ،مقدمة في اإلتصال السياسي ،محمد بف سعود البشر  
49 Y. LUO, The Internet and Agenda Setting in China: The Influence of Online Public Opinion on Media 
Coverage and Government Policy, International Journal of Communication, vol 8, 2014,  pp. 1290. 
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 األجندة وضع أبحاث بتكييؼ المرحمة ىذه في الباحثوف حيث قاـ نترنت،اإل عالـ في األجندة
مظاىر اإلعالمية ال عمى مف خالؿ إختبار فرضيات النظرية الجديد، اإلعالمي المشيد مع

 .0.2تكنولوجيا الواب  التي أفرزىتيا
 ؟اإللكترونيأن تفسر الظواىر اإلعالمية في فضاء  يمكن لنظرية األجندة  كيف 1.1

 في اإلنترنت دور عمى التأكيد بالغت في اإلنتقادات قد أف تكوف أنو مف الممكف يرى جنسوف
 تقدـ قد والمدونات تويتر مثؿ اإلنترنت مكونات بعض أف فرغـ ،ىذه النظرية عمى التأثير
 يحصؿ اإلنترنت عمى الجميور يزاؿ ال التقميدية، اإلعالـ وسائؿ عف مختمفة أعماؿ جداوؿ
 األخبار ومف مجمعات لمصادر األخبار التقميدية اإللكترونية النسخ مف أخباره معظـ عمى
المعمومات،  عمى لمحصوؿ اإلعالـ وسائؿ عمى كبير بشكؿ تعتمد والتي وياىو جوجؿ مثؿ

 في الخط والوسائؿ اإلخبارية خارج اإلنترنت عمى اإلخبارية المواقع تتشارؾ ؛لذلؾ ونتيجة
 فكرةف ،األجندة وضع حوؿ فيـ سوء يواجيوف المؤلفيف أف يبدوكما  .مماثؿ أعماؿ جدوؿ

 أبدا تكف لـ المعمومات الوطنية مصادر مف صغيرة مجموعة مف األخبار عمى الناس حصوؿ
 أربعة عمى األجندة األصمية دراسة ركزت فقبؿ كؿ شيئ ،األجندة لوضع أساسي فتراضإ

 سي و سي بي اف نيوزويؾ، التايـ ، تايمز، نيويورؾ صحيفة إلى باإلضافة محمية مصادر
 لإلىتمامات مف بسيط نقؿ أنيا عمى األجندة يعامموف النقاد يزاؿ ال ذلؾ مف واألىـ ،اس بي

رغـ أف بحوث  ،األجندة وضع مف األولى المرحمة أو ما يمثؿ الجميور إلى اإلعالـ وسائؿ
 .50األجندة لوضع النظري الفيـ تعميؽ إلى أدت إضافية مراحؿ بعدةاألجندة مرت 

ذا كاف جنسوف يعتقد أف اإلنتقادات بالغت في الحديث عف تأثيرات اإلو  نترنت، فإف ا 
 مف واسعة لقطاعات مختمؼ األجندات المتاحة أفالحظ  حيثمكامبوس يرى غير ذلؾ، 

 أف المتوقع مف لذلؾ ونتيجة ،والمعمومة ىذا األخير بيف العالقة في تغييرا ولدت قد الجميور
                                                           


 أجندات8  0.2األجندة اإلعالمية في عالـ " مؤتمر عقد اإلعالـ، ووسائؿ الجميور بيف العالقة وفي اإلعالمي المشيد في التغيرات ضوء في 

 تكريـ تـ أوال،. مزدوجا المؤتمر مف الغرض وكاف. أوستف في تكساس جامعة في الصحافة بكمية ،0200 أكتوبر" االتصاالت مجاؿ في جديدة
 وضع في عممو سيما وال الجماىيرية، االتصاالت ومجاؿ تكساس، جامعة في العديدة لمساىماتو ماكومبس ماكس والبروفسور أوستف أوت المتقاعد
 جو في الكتاب ليذا أوراقيـ مسودات لتقديـ( المساعديف واألساتذة العميا الدراسات طالب) الشباب العمماء مف 00 دعوة ثانيا،. األعماؿ جدوؿ
 في األعماؿ جدوؿ وضع عف النظرية القضايا وإلستكشاؼ الجديدة عالـاإل بيئة في األعماؿ جدوؿ وضع يمعبو الذي الدور فيـ لمحاولة تعاوني
 التجارية. األعماؿ مثؿ لمجاالت التقميدية العامة الشؤوف تتجاوز مواضيع إلى النظرية توسيع تـ كيؼ لرسـ وكذلؾ ،0.2 العالـ

50 Thomas J.Johnson, Agenda Setting in a 2.0 World : New Agendas in Communication, london, Routledge, 
2014, pp. 15-16. 
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 في مقابؿ إمتالؾ األولويات المتوقعة، تحديد عمى اإلعالـ وسائؿ قدرة نياية ىذا يكوف
 عمى األخبار في فعاؿ نظرا لمتنوع بنشاط تـ تشكيميا ألجندات إعالمية فريدة الجماىير

أجريت العديد مف الدراسات اإلمبريقية إلختبار قدرات الوسائط الرقمية في  وليذا .51نترنتاإل
عدة  وجودخمص معظميا إلى تأثيرات وسائؿ اإلعالـ التقميدية، حيث التغيير مف نطاؽ 

    وفؽ عالقة تبادلية تفرضيا السياقات اإلجتماعية والسياسية.  طرؽ في عممية وضع األجندة 
 

 األجندة في الفضاء الرقمي: وضع طرق 1.1
 بثالث األجندةوظيفة  تغيير عمى القدرة لدييا الرقمية ؿالوسائ التطورات الحاصمة في إف

 كبير8 بشكؿ مختمفة عواقب لو منيا كؿ متميزة، طرؽ
 

 وضع عمى التقميدية اإلعالـ وسائؿ قدرة مف الوسائؿ الرقمية تضعؼ أف الممكف مف أوال:
 الرقمية اإلعالـ وسائؿ يستيمكوف الذيف الناس معظـ أف مع العمـ ،لمجميور السياسية األجندة

ذا ،أيضا تقميديةال اإلعالـ وسائؿ مصادر ستخداـإ في يستمروف قوة المصادر في  اختمفت وا 
السياؽ قارنت في ىذا  .52ثيرأأو ت نفوذ أي قوة تتضاءؿ أف المحتمؿ إحدى الوسائؿ فمف

 في الرئيسية الصحؼ دور مع اإلنترنت عبر اإلخبارية الخدمات أدوار Y. Songدراسة 
الجنوبية إثر  كوريا في 0220 عاـ خالؿ المتحدة الواليات ضد ضخمة حتجاجاتإتغطية 
وخمصت إلى  ؛أمريكي عسكرية سيارة قبؿ مف طالبتيف مصرع عقباألفعاؿ  ردود تطورات
 مف الرئيسية الصحؼ وتغطية اإلنترنت عبر اإلخبارية الخدمات بيف واضحة ختالفاتإ وجود
 إعطاء المعنىفي  المستخدمة واألطر األخبار المعتمد عمييا ومصادر المقاالت عدد حيث

 وفاة عمى الفعؿ ردود تصاعد في الرقمية الخدمات اإلخبارية ما يكشؼ دور وىو ،لمقضايا
إلى القيود  الدراسة نتائج كما أشارت ،المتحدة الواليات ضد أكثر المشاعر وتجييش تمميذات

 ديناميكية فيما يتعمؽ بتوضيح اإلعالـ ؿوسائ بيف األجندة وضع نموذج المفروضة عمى
 عمى البديمة اإلخبارية اإلعالـ وسائؿ إمكانات ناقشت ذلؾ إلى باإلضافة ،القضايا تطور

                                                           
51

 Natalia Aruguete, The agenda setting hypothesis in the new media environment, University of Guadalajara- 
Mexic, 2017, p. 46. 
52 B.Sayre&L.Bode , Agenda Setting in a Digital Age:Tracking Attention to California Proposition 8 in Social 
Media, Online news, and Conventional news, Policy&Internet: Vol. 2: Iss. 2, 2010, p. 12. 
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القضايا بدوف إي إعتبارات أو  وتطور ىذه الوسائؿ بيف والعالقة األجندة بناء في اإلنترنت
  53.عممية نقميانقاشات في 

 قدرة طبيعة في طفيؼ تعديؿ إلى الجديدة اإلعالـ وسائؿ تطور يؤدي أف الممكف مف ثانيا:
ذا ،تماما إلغائيا مف بدال األجندة وضع عمى التقميدية اإلعالـ ؿوسائ  اإلعالـ قامت وسائؿ وا 

لف  األجندة في ىذه األخيرة وضع سمطة فإف التقميدية، اإلعالـ وسائؿ إشارات بتتبع الجديدة
 ، وىو ما أشار إليو كؿ مف روبرت وونتا    54آخر مجاال ذلؾ مف بدال تكتسب تتضاءؿ بؿ

ROBERTS. M W.WANTA ،الذي والدور األجندة وضع عممية دراستيما بحثت حيث 
. (EBB) اإللكترونية النشر نظاـ لوحات في سيما وال اإلنترنت، شبكة عمى تؤديو أف يمكف

 الحممة خالؿ إعالمية وسائؿ خمس مف قضايا ألربع اإلعالمية التغطية تحميؿ حيث تـ 
 نظاـ لوحات أجراىا التي المناقشات وكاف تكرار ،0774 الخريؼ في وقعت التي السياسية
المزدوج  اإلختبار وأظير. الجميور ألجندة بديؿ بمثابة قضية کؿ في اإللكترونية النشر

 اليجرة ىي قضايا ثالث بشأف اإللكترونية النشر نظاـ لوحات مناقشات لمعماؿ اإلرتباط أف
 زمني تباطؤ مع اإلعالـ، في سائؿ لدييا إرتباط مع التغطية والضرائب الصحية والرعاية
أجندة نظاـ  وضع عمى واضح تأثير اإلعالـ لوسائؿ يكف ولـ. أياـ 5و واحد يوـ بيف يتراوح

 تزود أف يمكف اإلعالمية التغطية أف الواضح ومف ،اإلجياض بموضوع الموحات فيما يتعمؽ
 في نظاـ مختمؼ المواضيع حوؿ مناقشاتيـ في استخداميا يمكنيـ التي بالمعمومات األفراد
 .55 (EBB)اإللكترونية النشر لوحات

 

 الشبكات ومواقع المدونات أعماؿ جدوؿ تضع أف التقميدية اإلعالـ لوسائؿ يمكف ثالثا:
وىو ما  ،الناس لعامة بعض اإلشارات تقدـ والتي وغيرىا الفيديو مشاركة ومواقع جتماعيةاإل

 دوف التقميدية اإلعالـ وسائؿ دور ويحافظ عمى مرحمتيف عمى التدفؽ مف حديثة نسخة يمثؿ
 محؿ ستحؿ يوتوب مثؿ الجديدة اإلعالـ وسائؿ أف كما ،في وضع أجندة الجميور تغيير

                                                           
53

 Y. Song, Internet news media and issue development: a case study on the roles of independent online news 
services as agenda-builders for anti-US protests in South Korea, New Media & Society, Volume: 9 issue: 1, 
0225,pp. 71-92. 
54 B.Sayre&L.Bode , op.cit, p. 12. 
55 M.ROBERTS&W.WANTA, Agenda Setting and Issue Salience Online, communication research, Volume: 29 
issue: 4,2002, pp. 452-465. 
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 ليذا النيائية النتيجة أف المرجح مف يبدو ذلؾ عمى وعالوة الماضية، السنوات في الرأي قادة
في ىذا اإلطار  56؟.ىي كما ستبقى وكيؼ الجميور يناقشيا التي السيناريو8 ما ىي القضايا

شبكات  بيف األجندة وضع وفيـ تحديد إلىE.Skogerbo& H. Krumsvikسعت دراسة 
 الصحافة مف كؿ بيانات تحميؿ خالؿ مف التقميدية اإلعالـ ووسائؿ جتماعياإل التواصؿ
 الحمالت خالؿ جتماعياإل شبكات التواصؿفي  المحمييف السياسييف ونشاط المحمية

 كانوا المحمييف السياسييف أف النتائج وقد أظيرت ،0200النرويجية  المحمية نتخابيةاإل
 القميؿ ىناؾ كاف ولكف نتخابية،اإل حممتيـ خالؿ جتماعياإل التواصؿ شبكات عمى نشطيف

 وضع في وساىـ المحمية الصحؼ إلى إنتقؿ ىذه شبكات محتوى أف عمى األدلة مف
تمثؿ  أصبحت شبكات التواصؿ بأف أفادت التي نتائجالالعديد مف  مع يتناقض مما أجندتيا،

 السياسة طبيعة في يكمف ىذه النتائج قد تفسيرات أحد أف يعتقدلذلؾ  ،مصدرا ميما لمصحافة
 صغيرة والسياسييف والمواطنيف الصحفييف بيف المسافة فييا تكوف التي النرويجية والثقافة

 إلى يؤدي يمكف أف جديدة إعالـ وسائؿ ظيور أف إلى البعض أشار عمى العمـو .57جدا
 االجتماعية اإلعالـ وسائؿ مف إستخداـ العديد وباألخص مع سرعة لممعمومات عكسي تدفؽ
 وسائؿ الالزمة لمتأثير في أجندة القدرة الحصوؿ عمى حيث يمكنيا  وتويتر، يوتيوب مثؿ

 لدييا رسمية غير ىناؾ شبكة"  ،0224 الست جوناثاف الكاتب قاؿ وكما ،التقميدية اإلعالـ
 .58القديمة" اإلعالـ وسائؿ إلى القصص دفع عمى القدرة

 

في اآلونة األخيرة طرقا أخرى في وظيفة وضع  حوثالب تباإلضافة إلى ما سبؽ أظير 
مف خالؿ  الرقمية ؿالجميور مف قبؿ الوسائ يتـ تشكيؿ إىتماماتأف  حيث يمكف ،األجندة
 كبيرة، بأىمية تتمتع أو بارزة القضية تجعؿ التيالواب  شبكة عمى اإلعالمي المحتوى سمات
في ىذا و  ،األىمية لدرجة مؤشرات أو لمتأطير آليات اعتبارىا يتـ التي الفائقة الروابط مثؿ

 ألىمية الجميور تقدير عمى الفائقة الروابط أثر لقياس تجربة Wang وانج أجرت الصدد
 الواردة القصص إحدى في الفائقة الروابط كانت إذا ما بحث خالؿ مف وذلؾ القضية،

                                                           
56 B.Sayre&L.Bode , op.cit, p.13 
57 E.Skogerbo & H. Krumsvik, NEWSPAPERS, FACEBOOK AND TWITTER8 Intermedial agenda setting in 
local election campaign, Journalism Practice, volume 8, 2014, pp. 350-372. 
58 B.Sayre&L.Bode , op.cit, p. 12. 
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 أربع الباحثة ستخدمتإ وقد، القراء لدى العنصرية قضية أىمية ستزيد اإلنترنت عمى بصحيفة
 قصة أية األولى صفحتيا عمى يظير ال األولى النسخة8 الويب عمى إخباري موقع مف نسخ
 عف وتتحدث رابط، بدوف ولكف األولى الصفحة عمى بسيطة قصة بيا والثانية العنصرية عف

 قصة عمى الثالثة النسخة حتوتا  و  س،تكسا أحياء أحد في وقعت بالعنصرية مرتبطة جريمة
 ولكف نفسيا، القتؿ قصة عمى الرابعة النسخة حتوتإ فيما ،واحد متشعب رابط مع الجريمة

 طمب األربعة، النسخ ىذه مف واحد عمى التجربة أفراد تعرض وبعد .ةمتشعب روابط عدة مع
 قراء أف النتائج وأظيرت .العنصرية قضية بينيا مف قضايا ثماني أىمية حجـ يقدروا أف منيـ

 الموقع نسخة طبيعة عمى بناءً  العنصرية لقضية متفاوتة أىمية درجات منحوا الويب صفحات
 عف قصة يحمؿ ال لموقع تعرضت التي فالمجموعة ،الويب عمى لو تعرضوا الذي اإلخباري

 لمنسختيف تعرضتا المتاف المجموعتاف أما ،العنصرية لقضية األقؿ األىمية منحت العنصرية،
 لقضية األكبر األىمية منحتا فقد الروابط، مجموعة أو الواحد الرابط ذي سواء الروابط، ذوي

 مف تفسيره تـ اإلخبارية القصة مع الفائقة الروابط استخداـ أف النتيجة ىذه وتؤكد ة،العنصري
 التي القصة مف أىـ لقضية القصة تناوؿ عمى مؤشر أنو عمى اإلنترنت مستخدمي جانب
 59.روابط بيا ليست

زمالؤىا إلى أنو باإلمكاف أف تتشكؿ أجندات و ميا عبد المجيد  تشير في نفس السياؽ
بوجود تأثيرات وضع األجندة يتـ تبادليا بيف أفراد الجميور في الفضاء الرقمي  إىتمامات

فكرة األجندة لنترنت مف خالؿ توظيؼ المواقع اإلعالمية عمى اإلالجميور وبعضيـ بعض 
نتقاءات الجميور باإلشارة إلى المواضيع األكثر جذبا لتعميقات القراء ا  الموجية بإىتمامات و 

كقوائـ اإلبراز ألكثر المضاميف اإلعالمية تفاعال في الموقع أو أكثر  عف طريؽ عدة أشكاؿ،
ىذه ، كما تظيؼ ميا عبد المجيد وزمالؤىا مستوى آخر في المواضيع التي تـ تبادليا بينيـ

نتقاءات الفرد المسبقة، والتي تعني أنو عند  العممية، وىو األجندة الموجية بإىتمامات وا 
نشور عمى اليوتوب أو غيرىا مف المواقع، فإننا نجد أنيا مصاحبة ستخداـ الفرد مثال فيدو مإ

دائما بخيار تتيحو لنا ىذه المواقع ويتمثؿ في إمكانية التعرض لمضاميف أخرى ذات صمة 
بالموضوع الذي تعرضنا لو مسبقا، وبالتالي يقترح عميو الموقع مجموعة مف الفيديوىات 
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، مؤتمر وسائؿ التواصؿ اإلجتماعي8 التطبيقات واإلشكاالت إتجاىات البحث والتنظير في وسائل اإلعالم الجديدةحسني محمد نصر،   
 .02، ص 0203مارس  00-02المنيجية، جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسالمية، الرياض، 
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جندات إىتماماتو ميما كانت لممستخدـ سمطة البحث المشابية لتوقعاتو المسبقة، فيحدد لو أ
        60.واإلنتقاء

ودور  سمطة وسائؿ اإلعالـ عمى الحد مفة يقدرة الوسائط الرقمإنطالقا مما سبؽ تتضح 
األمر الذي أدى  ؛تشكيؿ أجندات إىتمامات الجميور فيالسمات التفاعمية التي تتوفر عمييا 

     مج األجندةدوىو  McCombs,weaver,shawاقترحو كؿ مفيـو جديد  ورظيإلى 
Agenda melding  متداد جديد لنظرية وضع األجندة في مرحمتيا السادسةإوالذي يعتبر، 

تعدد  في ظؿالجميور  ترتيب أولويات في التقميدية اإلعالـ وسائؿ ضعؼ حيث يتأكد
األخير  ابناء عمى حاجات ىذ يورتعمؿ بدورىا عمى نقؿ أجنداتيا إلى الجمالمصادر التي 

  لمتوجو.
 

 :Agenda meldingدمج األجندة  1.1
ندات مف خالؿ جج بيف األدمف الجماىير تخمط وتأ فكرة تجاه قوي حوؿإ زدىر مؤخراإ

  .جنداتتأثر بمجموعة متجانسة مف األتعالمية فيي مجموعة متنوعة مف الوسائؿ اإل
ث حاتشير األب مثممافالجميور لو خيارات وىذه الخيارات تنشأ مف خالؿ قيميـ وسموكاتيـ 

 ، ويستخدـوسائؿ اإلعالـ العامةالجميور يستخدـ  ، كما أفوإلى التوج في مسألة الحاجة
مثؿ الشخصية رائو آسموب حياتو و أسب اعالمية متنوعة ومتخصصة والتي تنإضا وسائؿ أي

ذا كانت  .عية وبرامج العروض التمفزيونيةذابرامج الحوار اإل جندة تثبت أف بحوث نظرية األوا 
الميمة لمجماىير مع و ثر وقوة كبيرة في تشكيؿ المواضيع الرئيسية أالصحفييف والمحرريف ليـ 
العديد مف األفراد  ستخدـيالمقابؿ إال أنو في  ،المواضيع حوؿ ىذهمجموعة مف التفاصيؿ 

إلكماؿ تصوراتيـ األولية حوؿ  فيةضاإخرى أخبارية إو مصادر ألكترونية المواقع اإل
ىذا المجيود و حداث بما يتناسب وتوقعاتيـ، حوؿ األو وجيات نظر أراء المواضيع إليجاد آ

 .61مدمجةجندة المف وجية نظر الجميور ىو ما يسمى باأل
التي فإف األشخاص يمزجوف سمات وأىمية القضايا ( Agenda melding) مفيـووفؽ 

لبناء صورة مرضية عف الواقع  ،يتـ نشرىا في مختمؼ وسائؿ اإلعالـ التقميدية والرقمية

                                                           
 .020-014، ص، 0201شركة الوابؿ الصيب لإلنتاج والتوزيع، القاىرة،  ،مناىج البحث في اإلعالم الجديدأنظر8 ميا عبد المجيد وآخروف،   60

61 Coleman & McCombs, op.cit, p. 032. 
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تتناسب وحاجاتيـ النفسية، وىو ما يجعؿ مف الضروري معرفة طبيعة العالقة بيف وسائؿ 
اإلعالـ ومكونات الفضاء الرقمي مف شبكات التوصؿ اإلجتماعي ومختمؼ المنشورات التي 

    .62المرحمة السادسة مف بحوث األجندة لتعميؽ الفيـ حوؿ ينتجيا المستخدـ
 

 ووضع األجندة: صحافة المواطن 1.1
      ستعرض بعض الباحثيف موضوع تأثير وسائؿ اإلعالـ اإلجتماعية عمى وضع إ

 شبكاتال فإف اإلعالـ، وسائؿ في الموضوعات تنشأ عندما أنو اعتقدو إاألجندة، حيث 
وضع  في ساىـت وبالتالي اإلعالـ وسائؿ تنتجو لما لمصوت كمكبر عمؿت ةجتماعياإل

 التواصؿ لوسائؿ يمكف كاف إذا مما لمتحقؽ ذلؾ مف أبعد أخرى أعماؿ وذىبت األجندة،
كؿ  فحص 0222 فيف ،تحديده حتى أو األعماؿ جدوؿ عمى التأثير االجتماعي

 التقميدية اإلعالـ ووسائؿ المدونات الميمة بيف التفاعالت  Drezner et Farrellمف
 جديدة قضية عمى الرئيسيوف المدونوف يركز عندما محددة ظروؼ ظؿ فيوخمصا إلى أنو 

 كمركز يعمؿ الذي اإلطار تعطي أو األجندات جتماعياإ تبني أف لممدونات يمكف ،ميممة أو
 ىذه واأثبت وقد .ويقيده األكبر السياسي النقاش ويشكؿ تقميديةال اإلعالـ لوسائؿ تنسيؽ

 حوؿ بعض المينييف لرأي ستطالعإ ومع المدونات روابط شبكة تحميؿ خالؿ مف ةطروحاأل
 . 63المدونات الخاصة بيـ تفضيالت

 مصدرا نظرا لكونيا أصبحت ،مف طرؼ المستخدميف الويب مدوناتستخداـ إ مع إزديادو 
 ديستاسوو  ميسنر أثار ،في مقابؿ تراجع شعبية وسائؿ اإلعالـ التقميدية لممعمومات بديال

Messner and Distaso  أكبر تأثير ليا كاف الوسيمتيف ىاتيف مف أي مسألة 0226في 
 قبؿ مف المصادر ستخداـإ حوؿ عمى ىذا األساس أجريت بعض الدراسات ،اآلخر عمى

 عددا أفوخمصت إلى  ،0223و 0222 عامي بيف الويب ومدونات التقميدية اإلعالـ وسائؿ
 ،السياسة لمشؤوف اإلخبارية التغطية في الويب مدونات تشير إلىاإلحاالت  مف متزايدا
 مع أنو حيث أشار إلى 0227في  ميراز هوىو ما أكد .64والرياضة التجارية واألعماؿ الترفيو
 تجاهإ في تعمؿ تعد لـوسائؿ اإلعالـ التقميدية  سمطة فإف المواطف، اإلعالـ وسائؿ وصوؿ
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 اإلعالـ وسائؿ بيف األجندة سمطة وضع أعادوا توزيع المدونيف المستقميف حيث أف ،واحد
 عمى ستحافظ وسائؿ اإلعالـ التقميدية خمص إلى أف( 0225) والستف كيففلكف  ،والمواطنيف

 والعكس أجندة المدونات عمى تؤثر سوؼ اإلعالـ وسائؿف ،اإلتجاه ومعقدة ثنائية عالقة
 مف قصيرة فترة في عموما سيحدث المتبادؿ التأثير ىذا فإف ذلؾ عمى وعالوة ،صحيح
 اإلعالـ وسائؿ بيف األجندة بناء عالقة عف 0202 دنياـتحدث  نفس السياؽوفي  .65الزمف

 تضع ما غالبا التقميدية اإلعالـ وسائؿ أف ىذا الصدد إلى أشار في وقد ،والمدونات التقميدية
 ،مرئية العالقات ىذه جعؿ في ترغب ال التقميدية اإلعالـ وسائؿ غير أف أجندة المدونات

 إلى تسيء قد التي األمور نشر في مترددة" التقميدية اإلعالـ وسائؿ أف دنياـ وأوضح
 . 66ستعداد لتقديـ بعض التقاريرإ عمى تبدو ولكنيا المعمنيف،

 شبكات التواصؿ ليصؿ إلىتسع مجاؿ بحثيا إلـ تقتصر بحوث األجندة عمى المدونات بؿ 
 تويتر عبر فضاء السياسية النقاشات تبحث التي الدراسات تشيرحيث ، اإلجتماعي األخرى

 أف حيث عاـ، بشكؿ متبادلة تكوف والتقميدية جتماعيةاإل اإلعالـ وسائؿ بيف العالقة أف إلى
صعب توضيح ، غير أنو مف الاألخبار عمى معتدؿ تأثير ليا جتماعيةاإل التواصؿ شبكات

 لتداوؿ تستخدـ اإلجتماعي التواصؿ شبكات أف عمى أدلة ىناؾ مثؿ ىذه التأثيرات ولكف
 أو مدقؽ بمثابة لتكوف التقميدية اإلعالـ وسائؿ عمى اإلعتماد إلى الحاجة دوف المعمومات

 تويتر أفتضح إ Groshek 0201 غروشؾل ففي دراسة .مشرؼ عمى الحقائؽ المتداولة
    Neuman andأما  .العكس وليس التقميدية اإلعالـ متابعة مف طرؼ وسائؿ األكثر كاف

colleagues  جتماعي تنقؿ فقط أف وسائؿ التواصؿ اإل ايجد فمـ 2014نيوماف وكموالجز
أجندة مختمفة مقارنة مع وسائؿ اإلعالـ التقميدية، ولكنيا كانت األفضؿ في التنبؤ مف ىذه 

 قدرةب المتعمقة البحوث نطاؽ J.Parmele فتحت دراسةباإلضافة إلى ذلؾ  .67األخيرة 
 مقابالت أشارتحيث  ،اإلعالمية التغطية عمى في التأثيرعمى تويتر  السياسية اإلعالنات
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إلى  0200 عاـ حممة خالؿ األمريكية الصحؼ في سياسييف ومحرريف صحفييف مع متعمقة
 مف أعماؿ جدوؿ بناء التي تقترح بالطرؽ السياسييف ستخداـ الصحفييف تغريدات القادةإ

السياسية  التغريدات تشكيؿ كيفية عمى أمثمة المشاركوف وقدـ ،والثاني األوؿ المستوييف
 تستخدميا التي واالقتباسات تقابميا التي والمصادر تغطييا التي األحداث حيث مف ألجندتيا

   .68ما قضية تغطية كيفية لتحديد عمييا تعتمد التي األساسية والمعمومات
في وسائؿ  بحثا في المرتبة الثانية األكثر Yotube.com يأتي موقعبجانب المدونات 

 مختمفة جامعات مف العمماء مف مجموعة قامت 0202 عاـ فيف ،جتماعيةاإل اإلعالـ
 يتيح يوتوب ووجدوا أف يوتيوب عمى نشرت التي الفيديو أشرطة مف اآلالؼ بتحميؿ

 جتماعيا،، إسياسيا الصمة ذات القضايا حوؿ العاـ الخطاب توجيو حتى أو قيادة لممستخدميف
 أو الدينية السمطات مثؿ التقميدييف" الرأي قادة" مواجية األقؿ عمى أو الفعاؿ، ستبداؿاإل أو

تقدـ بعض الدراسات تقييما ألجندة المستخدميف  ذلؾ عف فضال. 69المحمية المجتمعات قادة
دراسة  مثؿ، عبر شبكة الواب مف خالؿ تحميؿ تعميقاتيـ عمى المنشورات اإللكترونية

 األعماؿ جدوؿ مناقشة في الرئيسية اإلعالـ وسائط آثارحوؿ  0220 وزمالؤه سنة روبرتس،
 الزمنية السالسؿ بتحميؿ ثـ قامت ،العاـ لمرأي كبديؿ اإلنترنت عمى التعميؽستخدمت إوالتي 

 اإلعالـ ؿوسائ تأثير أف النتائج خمصتو  ،أياـ وسبعة واحد يـو بيف تتراوح فترات في
 فقد أظيرت ،القضايا بيف فيما يتفاوت نترنتالمناقشات عمى اإل أجندة وضع عمى التقميدية
 ولكف يوميف، أو يـو بعد اليجرة لقضية بالنسبة في األجندة فوري شبو تأثيرا اإلعالـ وسائؿ
 لوسائط تكوف لكي أياـ عدة األمر ستغرؽا  و  ،ذلؾ تمت التي األياـ في سريعا ختفىإ األثر ىذا

      الصحية الرعاية مثؿ األخرى المسائؿ بعض بشأف األجندة عمى آثار اإلعالـ
 الناس ألف نظرا التأثير اإلعالـ لوسائؿ يكف لـ اإلجياض لمسألة بالنسبة فقط ،والضرائب

 مدى عف النظر بغض مناقشتيا ويودوف لمجدؿ المثيرة القضية ىذه حوؿ قوية آراء لدييـ
 .70بيا اإلعالـ وسائؿ ىتماـإ
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 Evaluation of the Agenda :نظرية األجندة تقييم .1
 

 :اإلشكاليات البحثية في النظرية 1.1
في حيف يرى "ممفيف ديفمير" أف دراسة إعداد جدوؿ األعماؿ أصبحت اآلف مف األبحاث 
التقميدية المستقرة ونتائجيا يمكف بحثيا مف جميع النواحي؛ وأف أىميتيا تظير أكثر في 

 .71الديمقراطية الشاممة، يرى آخروف أف ىذه النظرية تكتنفيا الكثير مف اإلشكالياتالعممية 
 DmcQuial&S.windahlلعؿ أىـ ىذه اإلشكاليات ما أشار إليو كؿ مف ماكويؿ ووينداىؿ 

حيث يروف أنو ليس واضحا ما إذا كانت التأثيرات ناتجة عف أجندة وسائؿ اإلعالـ أو عف 
فة إلى السؤاؿ حوؿ ما إذا كاف مف الممكف اإلعتماد عمى نتائج اإلتصاؿ الشخصي، باإلضا

تحميؿ المحتوى ليعطينا مؤشرا في ذاتو لتأثير أجندة اإلعالـ، وكذلؾ بالنسبة لمتساؤؿ حوؿ 
الشؾ في نقطة البداية وما إذا كانت تبدأ بواسطة وسائؿ اإلعالـ أو بأعضاء الجميور 

عمى ىذا األساس  ،تعمؿ كمصدر لوسائؿ اإلعالـوحاجاتيـ أو حتى بمؤسسات الصفوة التي 
 .72يرى ماكويؿ عدـ كفاية األجندة كنظرية ومرشد بحث

ألبحاث  المتكررة نتقاداتاإل مف أف واحدة Renita Colemanيرى كمماف  عالوة عمى ذلؾ،
 ،السببية يظير بشكؿ نيائي أف يمكف ال واحدة لمرة رتباطيةإ إجراء دراسة أف ىو األجندة
 إستطالعات قبؿ اإلعالمي المحتوى لقياس حذرة كانت المبكرة الدراسات أف مف الرغـ فعمى
ىو  األوؿ العاـ الرأي حوؿ مف يؤثر في الثاني ىؿ قائمة تزاؿ ال األسئمة أف إال ،العاـ الرأي
 .العاـ الرأي عمى تؤثر التي اإلعالمية التغطية أو اإلعالـ وسائؿ تغطيو ما عمى يؤثر الذي
فيما  األساسية بحوثو لتكممة أخرييف طريقتيف ستحدثإ قد جندةاألوضع  ففإ كمماف حسب

عف  والنتيجة السبب تسمسؿ وىي إنشاء ؛طبيعة التأثير إلظيار ةالالزم طو الشر  تمبيةيتعمؽ ب
 العاـ الرأي إستطالعات مف مجموعات عدة مف ةكونالمت الطولية والتجارب الدراسات طريؽ

 تسع 0754 لعاـ االنتخابات لجنة دراسة شممت المثاؿ سبيؿ عمى، المحتوى وتحميالت
 عاما، 01 مدى عمى محاولة 05 المدنية الحقوؽ دراسة وشممت المقابالت، مف مجموعات

 حوؿ العاـ الجميور آراء باستخداـ" الحقيقي العالـ" بيانات إلى األدلة مف النوع ىذا ويستند
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 ال التي العوامؿ مف يحصى ال عدد مف يعاني يزاؿ ال لكنو األخبار، في الفعمية القضايا
 .73عمييا السيطرة يمكف

 جدا الصعب مف أنو ىو األجندة وضع الموجية لنظرية شيوعا نتقاداتاإل أكثر أحدكما أف 
 إلى اآلراء وسبر اإلعالـ وسائؿ بمحتوى المتعمقة المسحية الدراسات تنقسـ ما فعادة قياسيا،
ال يمكف اإلعتماد  كثيرا بحيث فييا المترتبة عنيا مبالغ النتائج أفكما  .جدا واسعة فئات

 الخاصة المسح سواء في طريقة غير مستقرة بطبيعتيا نفسيا فالنظرية عمييا نظرا لعدـ دقتيا،
 كنت إذا 8المثاؿ سبيؿ عمى .النتائج عمى تؤثر التي المتغيرات مف اليائؿ العدد أو في بيا

 بيف الفرؽ في أوال تنظر أف عميؾ المجتمع، في العنؼ عمى اإلعالـ وسائؿ تأثير تدرس
 أف عميؾ ثـ ،لممشاىد فرقا يحدث أو ال يحدث قد والذي الخيالي، والعنؼ الوقائعي العنؼ
 عدد وبعد ذلؾ حساب اإلعالـ وسائؿ في العنؼ حادث التي يتكرر فييا المرات عدد تتبع

 إلى التوصؿ مف التمكف أف قبؿ ولكف المحتوى، ليذا يتعرض أف لمشخص يمكف التي المرات
 الفردية العنؼ وحاالت العامة العنؼ معدالت في النظر إلى تحتاج سوؼ إستنتاجات، أي

يمكنو كشؼ القضايا  ىذا شيء مف رتباط، غير أنو الإ أي ىناؾ كاف إذا ما وتحديد
بد مف طرح األسئمة المحيطة بالشخص الذي يرتكب أعماؿ العنؼ في المقاـ األوؿ، لذلؾ ال

 ذلؾ أثر كيؼ آخر؟ عنؼ أو اإليذاء ضحايا كانوا ىؿ األسرية؟ حياتيـ كيؼ كانت التالية8
 ىؿ لو ىذا الشخص مف طرؼ وسائؿ اإلعالـ ؟ تعرض الذي العنؼ مقدار ىو ما عمييـ؟
حقا  تختبر عندما العنؼ؟ يرتكب أف حتماليةإ في تساىـ أف يمكف أخرى متغيرات أي ىناؾ
 ممموس إستنتاج تتحصؿ عمى أف مستحيؿ ىو كـ بسرعة ترى أف يمكنؾ المتغيرات، جميع

 .74األجندة وضع نظرية لدعـ صمبة ومحددة بيانات أو
وضع األجندة  وجو كاراجيو وزمالؤه العديد مف اإلنتقادات لبحوثباإلضافة إلى ما سبؽ 

 875يمكف إجماليا عمى النحو التالي
 المستخدمة في إجراء ىذه البحوثساليب المنيجية تعدد األ -
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 ضيؽ المجاؿ الذي تتحرؾ فيو ىذه البحوث -
 إغفاؿ الطبيعة التراكمية التي تبثيا وسائؿ اإلعالـ، والتركيز عمى اآلثار قصيرة األمد -
غياب األسس النظرية التي ترتكز عمييا ىذه البحوث، ألنيا تركز عمى موضوعات  -

اإلىتماـ الممكنة التي تنقميا وسائؿ اإلعالـ وقضايا متخصصة بدال مف فحص مجاالت 
لعامة الناس، حيث تكمف قدرة وسائؿ اإلعالـ في تحديد الموضوعات المثيرة لمجدؿ مف 

 بيف سياؽ أكبر مف الموضوعات العامة.
 

 :األجندة اآلفاق البحثية لنظرية 1.1
 ألنيا بشدة؛ نظرا إنتقادىا تـ 0750 عاـ في أصال ظيرت التي النظرية عمى الرغـ مف أف

 اإلعالـ وسائؿ بيف لمعالقة المفرط ولتقديرىا الواسعة، القضايا عمى تركيزىا في تبسيطية
 ليذه الجدارة مف المزيد لوضع األجندة؛ أعطى الثاني المستوى فإف إدخاؿ وأجندة الجميور،

 الجديدة األسئمة عمى لإلجابة النظرية عمى العمماء مف العديد عمؿ الحيف ذلؾ ومنذ ،النظرية
 Kiousis etومكومبس كوسيس مف كؿ حمؿ 0222 عاـ ففي تطورا، أكثر نماذج وخمؽ

McCombs إىتماـ كيفية دراسة خالؿ مف الجميور مواقؼ عمى اإلعالـ وسائؿ تأثيرات 
 القضايا، ببعض فيما يتعمؽ الجميور مواقؼ تعزيز شأنيا التي مف بالمواضيع اإلعالـ وسائؿ
 نحو اإلعالمية التغطية حجـ تجاوزت خطوات بحثية Weaver ويفر تخذإ 0225 عاـ وفي

 التي الدراسات مف العديدبعد ذلؾ  ظيرتوبنفس النوع مف األبحاث  نفسو، المحتوى دراسة
 عمى بالتركيز ذلؾ كاف سواء األعماؿ، جدوؿ وضع نظرية مف مختمفة جوانب في تنظر

 مختمؼ في األعماؿ جدوؿ وضع لتحميؿ النظرية ستخدمتإ كما ،في تأطيره أو المحتوى
 في عمـ أيضا النظرية ىذه تطبيؽ يمكف السياسية السياقات فباإلضافة إلى ،المجاالت

 والعالقات السياسة عمى الشركات وتأثير األخبار التجارية ، اإلعالف ، والعالمات جتماع،اإل
 العاـ الرأي عمى اإلعالـ وسائؿ تأثير كيفية في تحميؿ ياستخدامإباإلضافة إلى  العامة،

 .76 (وغيرىا واألفالـ الموسيقى) الشعبية خاصة فيما يتعمؽ بالثقافة

                                                           
76 A.Javalgekar, Evaluation of the Agenda Setting Theory , (on-line). Available 
at:https://www.academia.edu/21277020/Evaluation_of_Agenda_Setting_Theory Accessed  october  22, 2017. 
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عمى أف نظرية وضع األجندة متميزة، فيي مف  MCcombs & Shawيؤكد كؿ مف  أخيرا،
        أفرزت توجيات بحثية ناحية أولى تعد نظرية خصبة ومثمرة، ومف ناحية ثانية 

ىذه النظرية بأنيا خصبة نظرا لثالثة معايير ىي8 التطور التاريخي القوي  جديدة، وتتصؼ
والمضطرد في أدبياتيا، وثانييما قدرتيا التكاممية مع مجاالت بحثية فرعية أخرى مف ميداف 

إلتساعيا وتطورىا كنظرية عممية، وثالثيا الستة مراحؿ الوىو ما توضحو  ،دراسات اإلتصاؿ
 77از رصد ومناقشة مشكالت بحثية جديدة.قدرتيا الدائمة عمى إفر 
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 :الخالصة
 يتطرقنا في ىذا الفصؿ إلى إحدى النظريات المفسرة لعممية التأثير في المجاؿ اإلعالم

ستعرضنا المفاىيـ األساسية لمنظرية والظروؼ التي إنتجت فييا. وىذا برصد مختمؼ إبحيث 
إنطالقا مف أبحاث ماكومبس ودونالد بوالية كارولينا المراحؿ التي مرت بيا النظرية 

ألبحاث التي تناولت آثار وضع األجندة عمى المواقؼ واآلراء، وصوال ااألمريكية، مرورا  ب
ولعؿ ما إلى آخر مرحمة مف مراحؿ النظرية والمتمثمة في وضع األجندة في مواقع الواب. 

وذج النظري ىو إشكالية وضع األجندة في ستعراض ىذا النمإأثار إىتمامنا مف خالؿ عممية 
 ستمرارا  و  اإلنترنت عبر تطبيقات التفاعمية ظيور أف الفضاء الرقمي، حيث مف الواضح

قدرة وسائؿ اإلعالـ عمى ترتيب إىتمامات  لفكرة تحديا عمى أوسع نطاؽ شكؿ إنتشارىا
اس قمنا بإستدعاء عمى ىذا األس. الجماىير في فترة األزمات وبالتحديد أثناء اإلنتخايات

مختمؼ الدراسات التي اىتمت بيذه العممية مف مختمؼ أنحاء العالـ وباألخص الواليات 
المتحدة األمريكية، أيف أجريت العديد مف األبحاث حوؿ الموضوع مثمما أشرنا في الفصؿ. 

تضح بعد الفحص والمتابعة وجود إقتراحات ومساعي عديدة لإلجابة عف التساؤؿ إوقد 
مالءمة وضع األجندة لتفسير الظواىر اإلعالمية الجديدة في ظؿ مدى ئي المتمثؿ في النيا

كيؼ يمكف قياس  8تعدد المصادر. ولعؿ أىـ إشكالية بحثية طرحت في ىذا السياؽ ىي
 يايمكنبحثية متغيرات  ظيور في ظؿاإلرتباطات بيف أجندات المستخدميف ووسائؿ اإلعالـ 

 رتكزت عمييا بحوث وضع األجندة في السابؽ.إ التيتقديـ نتائج مغايرة لتمؾ 
كيفية قياس طبيعة  بشأف المناقشات مف مزيد إجراءعمى الباحثيف  أنونعتقد  عمى العمـو

مع األخد باإلعتبار  ،والجميور في ظؿ التطور التكنولوجي اإلعالـ ؿوسائالعالقة بيف 
 لمبحث. مختمؼ التفاصيؿ والمتغيرات المتعمقة بالظاىرة الخاضعة
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  :تمهيد
قدرة عمى تأميف عممية مف ليا  لما ،وسائؿ اإلتصاؿ الحديثة أىـ ما يميزالتفاعمية تعتبر 

 يـحيث تتيح لعدد كبير من ،اإللكترونية الصحفيةمواقع ال خاصة فيبيف األفراد  تواصؿ فعاؿ
تساعدىـ عمى ثـ  ،بأنفسيـ يـإنتاج مضامين وتمكنيـ مفالمشاركة باآلراء والنقاشات الحرة 

عمى تيـ فرص سيطر  زيادة عمىكما تعمؿ  .نشرىا بسيولة وعمى أوسع نطاؽتقديميا و 
في صناعة  يففاعم اءنشطإلى  ـلعممية اإلتصالية في ىذه المواقع مف خبلؿ تحويميا

 .الخاصة بيـ اإلعبلمية اتاألحداث وبناء األجند
  في البيئة اإلعبلمية  في تغيير طبيعة العممية اإلتصاليةإنطبلقا مف أىمية التفاعمية 

ثـ عرض عبلقة ىذه  التفاعمية وخصائصمفاىيـ  معرفة نحاوؿ في ىذا الفصؿ، الجديدة
الذي الدور نتطرؽ إلى  بعدىا .تطور العمؿ الصحفي في الفضاء اإلعبلمي الجديداألخيرة ب

سواء بالتعميقات أو  اإللكترونية يمكف أف يقـو بو المستخدـ في إثراء مصادر الصحافة
أصبحت تمثؿ أىـ التي  ،المشاركات التي يقدميا في إطار ما يسمى بصحافة المواطف

مثمما أشرنا في الفصؿ األوؿ اإللكترونية  لمصحؼاألجندة اإلعبلمية  في المؤثرة المتغيرات
  لمدراسة.

 

  الخصائص والسمات ،التفاعمية: المفهوم .1
ألىـ قبؿ أف نشرع في سرد أىـ المفاىيـ والتعريفات المتعمقة بالتفاعمية البذ مف التطرؽ 

"، 2.0الواب "تكنولوجيا  في ظؿ تطورالتقنة الشبكية يا ب تميزتالتي الخصائص والسمات 
  .لكي تجعؿ مف المستخدميف مواطنيف رقمييف الوسائؿ الحديثةالتي أىمت 

 

 :1خصائص التقنة الشبكية 1.1
 

 وسيمة متعددة الوسائط Multimedia) وسيمة تجمع النص المكتوب  ( بمعنى أنيا
  فضبل عف الصوت المسموع. ،والصورة بنوعييا الثابتة والمتحركة

 

                                                           
1
 .26 -24، ص2013 ،2ط ،الجزائر، دار ىومو،  المواطن الرقمي: كيف ساعدت تكنولوجيا المعمومات الثورات العربية، محمد لعقاب  
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 النص المتشعب Hypertext) )  ويسمى أيضا النص الفائؽ، وىي عبارة عف برمجة
فإذا أراد المتصفح مزيدا مف  .نترنت إلى نص آخرتحيؿ القارئ أو المتصفح لمضموف اإل

، قضية إلخ( فما  المعمومات بخصوص موضوع معيف ) شخصية، صورة، فكرة، مفيـو
ف صورة ليد وىي عادة ما تكوف عبارة ع ) linkعميو سوى الضغط عمى إشارة الرابط ) 

تظير عمى كممة أو جممة ممونة بموف مغاير، حتى تجد نفسؾ تنتقؿ مف عالـ إلى عالـ 
 آخر.

 

  :ال يمكف نترنت عمى كـ مف المعمومات تتوفر اإلغزارة المعمومات وتدفقها الشحني
نترنت عمى فمف حيث المساحة تفوؽ اإل ،أصبل مقارنتو بما توفره وسائؿ اإلعبلـ التقميدية

الصفحات القميمة التي تقدميا الصحافة والكتب التقميدية، مف حيث الوقت تتفوؽ كثيرا 
عمى المدة التي يخصصيا الراديو أو التمفزيوف لبرنامج معيف. واألىـ مف ذلؾ أف 

ستعراضيا ا  ستقباليا و إنترنت تتدفؽ في شكؿ مجموعات أو شحنات، يتـ المعمومات في اإل
 معمومات أخرى أو شحنات أخرى.وتخزينيا أو الخروج منيا ل

 

  :نترنت بإمكانيا أف تكيؼ مضمونيا مع األحداث والمستجدات وحسب اإلالتكيفية
نترنت تجدد مضمونيا الظروؼ في كؿ حيف، فمثبل إذا طرأ جديد في قضية معينة فإف اإل

 وتتكيؼ معيا في الوقت المناسب.فورا، وتبقى تراقب التطورات 
 

 :مف المبلحظ أف وسائؿ اإلعبلـ تنقسـ حسب رقعة البث، فيناؾ وسائؿ اإلعبلـ  الكوكبية
المحمية والوطنية أو القومية، وىناؾ وسائؿ اإلتصاؿ الدولية أي ليا اىتماـ دولي 
باألحداث ويكوف توزيعيا أو بثيا في عدد كبير مف الدوؿ لكنو يستحيؿ أف تصؿ إلى كؿ 

ىذه األخيرة ليا صبغة كوكبية أي تصؿ إلى كؿ نقاط  إال أف .نترنتالدوؿ قبؿ إنتشار اإل
  .2لذلؾ أصبحت الرسالة اإلعبلمية مكوكبة أي عالمية النشر ؛المعمورة

 

 :وتعني التزامنية أف المستخدـ بإمكانو التعرض لممعمومات واألخبار  التزامنية والالتزامنية
نية تتيح لؾ فرصة مالبلتزافي الوقت الحقيقي، أي في نفس فترة النشر أو البث، بينما 

                                                           
2
 .26 -24، صمرجع سبؽ ذكره، محمد لعقاب  
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 ستقباؿ المعمومات والرد عمييا في الوقت الغير حقيقي أي في الوقت الذي يناسبؾإ
بمعنى أنؾ تستقبؿ معمومات ومواد ورسائؿ في بريدؾ اإللكتروني في وقت معيف وتقـو 

 باإلطبلع عمييا أو الرد عمييا في الوقت الذي يساعدؾ ويناسبؾ.
 

  التفاعميةInteractivity نترنت والبلتزامنية ىي التي جعمت شبكة اإل إف التزامنية
وسيمة تفاعمية تتيح لؾ فرصة التخاطب الفوري مع كاتب المقاؿ، أو مع رجؿ السياسة أو 

مما يجعؿ التفاعمية فعمية وحميمية  ؛إرساؿ بريد إلكتروني إليو في جو مف الحرية التامة
 .3عبر الشبكة وتتفوؽ عمى تفاعمية الوسائؿ التقميدية األخرى

 

 مفهوم التفاعمية :  1.1
باعتبارىا  Rogersبدأ اإلىتماـ بدراسة التفاعمية في الدراسات األجنبية حينما أشار إلييا 

 بالتفاعمية ظير في وقت  ، غير أف اإلىتماـ4إحدى سمات تكنولوجيا اإلتصاؿ الحديثة
 Feedbackعمى أىمية رجع الصدى  1948عاـ  Wienerسابؽ، حيث أكد "وينر" 

كعنصر رئيس مف عناصر العممية اإلتصالية، وأعقب ذلؾ صدور كتاب " ولبور شراـ " 
Wilbur schramm  وعنوانو : " عممية اإلتصاؿ الجماىيري وتأثيراتيا "، الذي  1954عاـ

إشارة لمصطمح "التفاعمية"، وذلؾ حينما أكد شراـ ضرورة وجود مجاؿ خبرة جاءت فيو أوؿ 
مشتركة بيف المرسؿ والمستقبؿ وعف طريؽ ىذا المجاؿ يتـ توصيؿ نوعيف مف رجع الصدى 

 . 5ىما: رسالة مف المستقبؿ إلى المرسؿ، ورسالة مف المستقبؿ ذاتو
تعزز اإلىتماـ بالتفاعمية وظيرت العديد  نتشار تطبيقاتيا اإلتصاليةا  نترنت و مع ظيور اإلو 

مف الدراسات التي عنيت بتحميؿ مفيـو التفاعمية تحميبل دقيقا لموصوؿ إلى مفيـو إجرائي 
ونظري يفيد في الدراسات المستقبمية في ىذا المجاؿ، ومف أىـ تمؾ المحاوالت، محاوالت 

ماكميبلف وىوانج  إضافة إلى kiausis 1999ماكميبلف وداونز ثـ سبيرو كياوسيس 
McMillan and Hwang 2002 نجحا في  ؛رصدا أكثر مف ثبلثيف تعريفا افالمذ

                                                           
3
 .26 -24، صمرجع سبق ذكره، محمد لعقاب  

4
 Rice.R.Rogers, M. & Williams.F.( sep 1988 ) Research Methods And The New Media, free press pp 10-12 

5
 .65، ص2014 ،4ط ،القاىرة، الدار المصرية المبنانية، الصحافة اإللكترونية دراسات في التفاعمية وتصميم المواقع، شريؼ درويش المباف  



التفاعمية في الصحف اإللكترونية وأدوار المستخدمين : الثانــيالفصـــــل   

 

  
88 

تصنيفيما إلى أربعة أقساـ: تعاريؼ عنيت بعممية التفاعؿ، الثانية بخصائصيا والثالثة 
 .6باستقباليا ورؤية الجميور ليا وتعاريؼ عنيت بخمط مف ىذه التصانيؼ

داوال وشائعا في األوساط األكاديمية، والصناعية، والصحافة أصبح مفيوـ التفاعمية متكما 
مع بداية التسعينيات مف القرف الماضي جراء نقطة اإللتقاء التي جمعت بيف المعموماتية 

إلى تغيير تمثيؿ اإلتصاؿ كميا، حيث صار ينظر إلى المتمقي أدى  مماواإلتصاالت الرقمية، 
ىتمت التعريفات المختمفة لمتفاعمية بمخرجاتيا إلذلؾ ، 7كنشط وفاعؿ مثمو مثؿ المرسؿ

وىي قدرة المتمقي عمى  ؛كمحددات لمتفاعؿ وتجسيد دور المتمقي الفرد في عممية اإلعبلـ
المشاركة في البيئة الوسيطة لئلعبلـ والتأثير عمييا، بالتفاعؿ مع األجيزة بما يحقؽ تمبية 

ء المحتوى وتقديمو، والقدرة عمى التجوؿ اإلتصاؿ في بناباختياراتو، والمشاركة مع القائـ 
  .8ىذا المحتوى لتمبية حاجة المتمقيالحر في المحتوى واإلختيارات المتعددة التي يتميز بيا 

الجيود المخططة حيث يرى أنيا  ،تعريفا لمتفاعمية "محمد عبد الحميد" في ىذا السياؽ يقدـ
في تصميـ مواقع الوسائؿ اإلعبلمية الجديدة وبرامجيا ومحتواىا، التي تسمح لممتمقي بأكبر 
قدر مف المشاركة في عممية اإلتصاؿ، واإلختيار الحر مف المحتوى والخدمات المتاحة عمى 

 .9ىتماموا  بقدر حاجاتو وتفضيمو و  تنترنشبكة اإل
التعريؼ يتوفر عمى مجموعة مف المحددات التي مف  يشير محمد عبد الحميد إلى أف ىذا

الممكف أف تعتبر مرشدا لمكشؼ عف وجود التفاعمية أو غيابيا، ومقياسا لمستوى التفاعمية 
المتاحة في البرنامج أو الموقع، أو تمؾ التي تتيحيا الوسيمة بصفة عامة لمستخدمييا ، وىو 

تقبميف لكافة الخدمات التفاعمية المتاحة، ومف المتمقيف في عمميات اإلتصاؿ واإلعبلـ أو المس
 :   10بيف ىذه المحددات

  تحقيؽ التفاعؿ بيف المتمقي وعناصر عممية اإلتصاؿ واإلعبلـ األخرى، ىو ىدؼ عاـ
لمجيود البشرية والتكنولوجية يسيـ فييا القائـ باإلتصاؿ مع مصممي البرامج والمواقع 

                                                           
المجمة العربية لئلعبلـ واإلتصاؿ،  ،العالقات التفاعمية بين المشاركين في العممية اإلتصالية عبير اإلعالم الجديد، حمد بف ناصر الموسى  6

 .131ص ،2013الرياض، العدد التاسع،ماي، 
، السعيد بومعيزة  7  .26، ص2006، القاىرة، مكتبة نانسي دمياط،  التفاعمية في اإلذاعة: أشكالها ووسائمها، خالد زعمـو
 .62-61، ص2007عالـ الكتب، القاىرة، ، نترنتاإلتصال واإلعالم عمى شبكة اإل ، محمد عبد الحميد  8
9
 .65ص ،  نفس المرجع، محمد عبد الحميد  

 .66ص ،  نفس الرجع، محمد عبد الحميد  10
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اإلستغبلؿ األمثؿ لخصائص الشبكات بصفة عامة عمى نترنت، وتقوـ عمى شبكة اإل
 وشبكة الويب بصفة خاصة وأدواتيا.

 

  ولعؿ ىذا ما دعى الكثير مف الخبراء إلى إطبلؽ مسمى منتج المحتوىcontent 
provider  عمى القائـ بالتحرير والكتابة أو اإلعداد، ألف تحقيؽ التفاعؿ مع المحتوى

لكتابة واإلعداد، ومطمبا ىاما لتوظيؼ أدوات التفاعؿ يعتبر إضافة إلى عممية التحرير وا
 المتاحة عمى الشبكات.

 

  الشبكات والتمفزيوف التفاعمي مف تحقيؽ  صحافةتتراوح أىداؼ الوسائؿ الجديدة مثؿ
السريعة نحو األشخاص أو الموضوعات، لذلؾ  التفاعؿ بيف مستوى تحقيؽ اإلستجابة

ستثارة المتمقي لمتعرض مع اإلنتباه الواعي لدوره إفإف اليدؼ األوؿ في عممية التفاعؿ ىو 
 في ىذه العممية.

 

 ولة وسرعة التجوؿ أو اإلبحار بيف البرنامج ييقـو اإلختيار الحر بداية عمى تحقيؽ س
تشعبة وأشكاؿ العرض والتقديـ، وذلؾ حتى ال والخدمات ووصبلت المحتوى المتعددة والم

يستغرؽ المتمقي في عممية التجوؿ واإلختيار عمى حساب التعرض وتحقيؽ األىداؼ 
 .اإلتصالية

 

  بجانب أدوات التجوؿ واإلختيار الحر، فإف مشاركة المتمقي في تحقيؽ أىداؼ اإلتصاؿ
ات اإلتصالية وأىدافيا، تفرض واإلعبلـ بدءا مف تطوير وتغيير المحتوى إلى تقديـ العممي

مشاركة المتمقي اإلىتماـ بأدوات اإلتصاؿ والتفاعؿ مع المحتوى والقائـ باإلتصاؿ في 
 .قنوات راجعة سواء بالكتابة أو بالصوت أو بالصورة أو كبلىما

 بتكر لمداللة عف شكؿأالتفاعمية مفيـو  أفنصر الديف العياضي  يرى مف ناحية أخرى
خاص مف العبلقة بيف السمعي البصري والمشاىد، وييدؼ إلى تحويؿ المشاىد الساكف 
والسمبي إلى عنصر فعاؿ ونشيط، بشكؿ يؤثر في البرمجة لكف اإلستخداـ التدريجي والمتعدد 
، أصبح يدؿ عمى كؿ أنواع مشاركة المتمقي في الرسالة، سواء أحدثت رجع  ليذا المفيـو
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مف  إلى أف مفيوـ التفاعمية يغطي العديد في سياؽ آخرر يشيو  ،11الصدى أو لـ تحدث
الممارسات بدءا مف بروتوكوالت التواصؿ بيف أجيزة الكمبيوتر في الشبكة والتي بفضميا يتـ 
تبادؿ المعمومات بينيا، والعبلقة التي يقيميا اإلنساف بالكمبيوتر الذي يستجيب لطمبو أو 

وجيا -أوامره، وصوال إلى التفاعؿ بيف األشخاص عبر المواد التي يتبادلونيا بشكؿ مباشر
أو عبر واسطة، والتي تصيغ الرابط اإلجتماعي، وتعيد صياغة العبلقات اإلجتماعية  -ولوج

12وفؽ تصورات محددة ومضاميف جديدة
. 

 وتختمؼتعدد تعريفات الباحثيف والمختصيف لمفيـو التفاعمية ت ،باإلضافة إلى المفاىيـ السابقة
دور أو  اإلتصاؿ الحديثةؿ في تقديـ مفيوـ موحد ليا يتجاوز اإلستجابة التي توفرىا وسائ

التي لذلؾ مف الميـ أف نشير لمختمؼ التعاريؼ العممية اإلتصالية، السيطرة عمى في  المتمقي
 :وجيات نظر مختمفة المفيـو مف ليذا التطرؽحاولت 

 

  يرتبط مفيـو التفاعمية بمفاىيـ الحرية والديمقراطية والمشاركة والحوار، فبالنسبة لمحرية
ختيار ما يريد مف الوسائؿ  وما إفيي تشير إلى ما أصبح يتمتع بو المستخدـ مف حرية 

     يرغب مف المحتويات في أي وقت وبأي مكاف عمى عكس وسائؿ اإلتصاؿ 
بقولو: الحرية... تتجسد عف التفاعمية  Lucien Sfezالتقميدية، وىذا ما عبر عنو 

الناتجة عف تقدـ آليات اإلتصاؿ، والتي تترؾ لئلنساف والفرد حرية التدخؿ أماـ حتمية 
  .13اآلالت

 

  قدمت دولوكيا وزمبلؤىا تعريفا شامبل لمتفاعمية بوصفيا سمة في نظاـ اإلتصاؿ تتيح
اإلتصاؿ كمرسميف أو مستقبميف مع مستخدـ ختياري لمستخدـ أو أكثر تبادؿ إعمى نحو 

واحد أو عدة مستخدميف آخريف ألجيزة اإلتصاؿ في وقت متزامف ويحدث في وضع يقع 

                                                           
أطروحة انيؿ شيادة الماجستير في اإلعبلـ ، التفاعمية ووسائمها في التمفزيون الجزائري البرامج الموضوعاتية أنموذجاتومي فضيمة،   11

 .38، ص2007واإلتصاؿ، جامعة الجزائر، 
، اإلعبلـ واإلتصاؿ المجمة العربية لعمـو، المدونات اإللكترونية والصحافة: تغيير المنظور إلستجالء األفق المعرفي، نصر الديف العياضي  12

 .258، ص2009العدد الخامس، نوفمبر،  ،الرياض
13

 .37ص ،مرجع سبق ذكره، تومي فضيمة  
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المستخدـ ويرتبط بدرجات  المضموف والتوقيت وترتيب اإلتصاؿ تحت سيطرة فيو كؿ مف:
 .14مختمفة بمضموف اإلتصاؿ السابؽ لو، وتوقيت ترتيبو

 

  التفاعميةInteractivity  ىي تسمية تطمؽ عمى درجة التأثير بيف المشاركيف في العممية
اإلتصالية فيذه الكممة مركبة مف كممتيف في أصميا البلتيني ومعناىا تبادؿ وتفاعؿ بيف 

 .15شخصيف فإف جوىر ىذا المصطمح يكمف في التبادؿ بيف إثنيف وجيا لوجو
 

 تصاال مف شخص إلى إيا تكنولوجيا توفر تعرفيا الموسوعة العالمية لئلتصاؿ عمى أن
آخر بواسطة قنوات إتصاؿ عف بعد، ويتـ التفاعؿ بيف اإلنساف واآللة بطريقة تحاكي 

 .16التفاعبلت الشخصية
 

  يرى جنسف أف التفاعمية تقيس مدى قدرة وسائؿ اإلتصاؿ عمى إتاحة الفرصة لممستخدـ
اإلتصاؿ الذي يتـ عبر وسيط ألف يحدث تأثيرا في المضموف أو ىي شكؿ مف أشكاؿ 

 .17معيف
 :أف نستخمص النقاط التالية ت المختمفة لمتفاعمية، يمكفإنطبلقا مف التعريفا

 

  المرسؿ والمستقبؿ في إطار العممية اإلتصالية المبنية التأثير بيف  شدةالتفاعمية تمثؿ
 عمى التفاعؿ والتبادؿ النشط. 

 

 تزيد مف قدرة الفرد عمى لعب دور إيجابي في البيئة اإلعبلمية مف خبلؿ التأثير  التفاعمية
 الكمي لممضموف اإلعبلمي في ىذه البيئة.بناء الفي  عمييا عف طريؽ المشاركة

 

 التي ساىمت في فرص المشاركة  تتميز التفاعمية في البيئة الرقمية بالتزامنية والبلتزامنية
 الفعالة لممواطنيف مف خبلؿ التخاطب الفوري والبريد إلكتروني وغيره.

 

                                                           
، 2008مجمة عالـ الفكر، الكويت، العدد األوؿ، جواف، ، معضمة التفاعمية في وسائل اإلتصال الحديثة، عبد الرحمف محمد سعيد الشامي  14
 .130ص
15

 .150ص  2012دار النفائس، األردف، ، اإلعالم اإللكترونية ودورها في اإلنماء المعرفيوسائل ، يسرى خالد ابراىيـ  
16

 .151ص نفس المرجع،، يسرى خالد ابراىيـ  
 .131، صمرجع سبق ذكره، عبد الرحمف محمد سعيد الشامي  17
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  تتجسد التفاعمية في طرؽ التصميـ التي تتميز بيا المواقع اإلعبلمية الجديدة والتي تتيح
 لممستخدـ أكبر قدر مف المشاركة في العممية اإلتصالية.

 

 عؿ المستقبؿ السمبي إلى متمقي فعاؿ ونشيط، أو بشكؿ التفاعمية مفيـو ييدؼ إلى ج
 .أوسع يعكس مفيوميا كؿ أنواع مشاركة المتمقي في الرسالة

 

  يشمؿ مفيوـ التفاعمية بروتوكوالت التواصؿ بيف الوسائؿ اإلتصالية الحديثة والعبلقة بيف
وكؿ حاالت التفاعؿ التي تحدث بيف األفراد  المستخدـ وجياز الكمبيوتر الذي يمبي رغباتو

 في الفضاء اإللكتروني الذي توفره ىذه األجيزة. 
 

  نتاج المحتوى يرتبط مفيـو التفاعمية بالحرية التي تتيح لممستخدـ الولوج واالختيار وا 
عادة نشره في وسائؿ اإلعبلـ الجديدة   .وا 

 

 أنواع التفاعمية:  1.1
 :18أنواعيقسـ البعض التفاعمية لثبلثة 

 

 :التفاعمية المتوقعة 
ويتوقع  .وتعني معدؿ التفاعؿ الذي يتوقعو الفرد مف الوسيمة أو مع الرسالة أو مع اآلخريف

مستخدمو اإلنترنت تفاعمية أكبر مع الرسالة والوسيمة والمرسؿ مقارنة بالوسائؿ التقميدية نظرا 
 لما تممكو ىذه الوسيمة مف إمكانيات تفاعمية.

 

 الحقيقية: التفاعمية 
تعني معدؿ التفاعؿ القائـ بالفعؿ بيف المستخدـ مف ناحية والمرسؿ والرسالة مف ناحية أخرى 

 وتتأثر التفاعمية الحقيقية المتوقة مف العممية اإلتصالية وأطرافيا.
 
 
 

                                                           

 18
، 2201، كمية اإلعبلـ ،القاىرة ،أطروحة ماجستير،الخبرية إزاء الشئون العامة في مصر المواقع اإلليكترونية تعميقات مستخدمي، ىند بشندي 
 .68ص

http://www.masrawy.com/news/Tag/47324/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9#bodykeywords
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 :التفاعمية المدركة  
تعني طبيعة إدراؾ المستقبؿ لئلمكانيات واألدوات التفاعمية التي تمتمكيا الوسيمة، ومدى 
قدرتو عمى التفاعؿ معيا والتحكـ في الرسائؿ اإلتصالية وفي إختيارىا وتعديميا، كما أف 

 التفاعمية المدركة تتأثر بالتفاعمية الحقيقية وتؤثر في التفاعمية المتوقعة.
 

 :19أنواع ثبلثة إلى الويب مواقع عمى التفاعمية تخيارا Deuzeيقسـ و 
 

 التجوالية  التفاعميةNavigational interactivity : 
أزرار القوائـ بالضغط عمى وذلؾ  تنظيما أكثر الموقع بطريقة في بالتنقؿ لممستخدـ يسمح

  ."األعمى إلى العودة" ،" التالية مثؿ "المرور إلى الصفحة
 

 الوظيفية  التفاعميةFunctional interactivity:  
المحتوى اإلعبلمي في الموقع  إنتاج في عممية ما حد إلى المشاركة لممستخدـ يمكف

 صفحات الواب والمواقع. منتجي المستخدميف اآلخريف أو مع التفاعؿ باإلضافة إلى
 

 التكيفية  التفاعميةAdaptive interactivity:  
 ىذا األخير أف برمجة ذلؾ .الموقع نتائج عمى محتوى ليا المستخدـ وظيفة يقـو بيا كؿ

تاحة امع طريقة تجواؿ كؿ فرد لوحده كالسم تتكيؼ ح لو بالتحميؿ ومناقشة المحتويات وا 
 غرؼ الدردشة بما يناسبو بفضؿ التصميـ الذكي لممواقع.

 

 مستوى قياس التفاعمية: 1.1
ىناؾ مقاييس لمعرفة مدى نجاح العممية التفاعمية، مف خبلؿ  مف الضروري أف تكوف

مكونات ومعالـ خاصة بيا، تشير في بنائيا إلى إمكانية تحديد مستوى وقياس التفاعمية 
 :20مثؿ
 عدد العمميات المتاحة ) تجواؿ، إختيار، ضبط ومشاركة(. .1

                                                           
19

  Deuze. M.(2003). The web and its journalisms: considering the consequences of different type of 
newsmedia online, new media & society. Vol5(2) .p 2014 

 .211-210ص  2014جسور لمنشر والتوزيع، الجزائر، ، والتطبيقاتمدخل إلى اإلعالم الجديد المفاهيم والوسائل ، رضوف بمخيري  20
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 عدد الخيارات المتاحة )وصبلت النص، وصبلت الرسائؿ(. .2
 المتاحة ) أدوات تزامنية، أدوات غير تزامنية(.تعدد األدوات  .3
 السيولة في اإلتصاؿ والتفاعؿ وسرعتو )جيد المستخدميف(. .4
 سيولة إستخداـ واجيات التفاعؿ لمبرامج والصفحات والمحتوى. .5
 سيولة اإلستجابة لمشاركة المتمقي. .6
 (.نظاـ الضبط والمراقبة )تقدير عدد الزوار والمشاركيف والمشاركات وأنواعيا .7

 

 :التفاعمية في المواقع الصحفية .1
وسائؿ التكنولوجية الجديدة، حيث ال عمى اإعتمادىمرت الصحافة الحديثة بعدة مراحؿ في 

ستخداـ أنظمة الجمع اإللكتروني، لتمثؿ بذلؾ بداية تحوؿ إبدأت الصحؼ منذ الستينات في 
في الوقت ذاتو بدأت أجيزة الكمبيوتر تدخؿ إلى  ،الصحؼ إلى إستخداـ األنظمة الرقمية

غرؼ األخبار في الصحؼ األمريكية والغربية، إلستخداميا في الجمع اإللكتروني، والكتابة 
والتحرير وجمع المعمومات واإلتصاالت الصحفية، كما زادت عمميات التشبيؾ اإللكتروني ما 

ؼ، وتـ ربط بنوؾ المعمومات الصحفية بيف قواعد البيانات والمعمومات المتاحة أماـ الصح
ما يسمى بالصحافة  عف ظيور، وىو ما أسفر 21ببنوؾ المعمومات المحمية والدولية

الصحفية وبشكؿ  صناعةالتي عكست تأثير منظومة التفاعؿ اإللكتروني عمى ال اإللكترونية
 . والجميورصر العممية اإلتصالية وأداءىا فيما يخص العبلقة بيف الصحافة أوسع عمى عنا

ثـ نتطرؽ إلى التفاعؿ اإللكتروني ككؿ أشكاؿ منظومة  التعرؼ عمىفيما يمي سنحاوؿ و 
 وذلؾ ،التي تعد أحد فروعيا المتواجدة في الفضاء اإلعبلمي الجديدالصحافة اإللكترونية 

 . بناء عمى ما توصمت إليو الدراسات التي عنيت بتفسير ىذه الظواىر اإلعبلمية
 
 
 

                                                           
 .187، ص2010، 2دار الكتاب الجامعي، اإلمارات، ط، نترنت كوسيمة إتصال جديدةاإل ، بخيت السيد  21
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 :22منظومات التفاعل اإللكترونيأشكال  1.1
 

 الحوار الجماعي: فضاءات 
 -إلى حد ما -تقـو فضاءات الحوار الجماعي عمى منطؽ الديمقراطية في المشاركة

 .بالتواصؿ ما بيف الجميور وتأخد فضاءات الحوار الجماعي شكؿ الدردشة أو الحوار
ويتمثؿ المبدأ العاـ الذي يميزىا في أف أفرادا تجمعيـ شواغؿ وىواجس مشتركة، يقرروف 
اإلئتبلؼ ضمف مجموعة إفتراضية، ليتحدثوا ويتبادلوا اآلراء حوؿ موضوع ما، فيشكموف بيذا 

ف كؿ عضو ىو في الوقت ذاتو مرسؿ أإذ  ؛المعنى جماعة يتواصؿ األعضاء فييا أفقيا
 ومستقبؿ.

 

 تالمدونا: 
 عمى موقع شخصي ىو إذ أىمية، األكثر لكترونيةاإل التفاعمية المنظومة أشكاؿ أحد وىو
 تطبيقات تطبيقًا مف ويعد متنوعة، مسائؿ حوؿ ومواقؼ آراء يتضمف نترنتاإل شبكة
 تظير الشبكة عمى عف صفحة وعبارة المحتوى، إلدارة نظاـ طريؽ عف يعمؿ نترنت،اإل

 منيا عدد ينشر تصاعديًا، ترتيبًا زمنياً  ومرتبة مؤرخة معمومات( – تدوينات)مدخبلت عمييا
 تمكف القديمة، المدخبلت آلية ألرشفة النظاـ ويتضمف المدونة، ناشر()مدير فيو يتحكـ
 الصفحة عمى متاحة غير تعود عندما الحؽ، وقت في معينة تدوينة إلى الرجوع مف القارئ
 .لممدونة الرئيسة
 .برامج التدويف وينفذوف المدونات يكتبوف الذيف األشخاص إلى فو المدون مصطمح ويشير
 المتاحة عمى والمدونات المدونيف مف كؿ يربط الذي بالمجتمع المدونات عالـ إلى ويشار

 ف المستخدميفإف ومجانية ومتاحة بسيطة التدويف أدوات فوأل كمو، العالـ أجزاء في نترنتاإل
 ومجتمعاتيـ الجغرافية، جتماعيةاإل شبكاتيـ في اآلخريف مع بسيولة تصاؿاإل يستطيعوف

خبلؿ  التفاعؿ مف عمى األفراد تساعد ذاتياً  منظمة جتماعيةإ أنظمة المدونات تمثؿ حيث
 جتماعيةالمشكبلت اإل حؿ عف فضبلً  والمعمومات، األفكار تبادؿ عبر والتعمـ المشاركة

                                                           
، 2011والترجمة، بغداد، الدار الجامعية لمطباعة والنشر ، اإلعال الجديد: تطور األداء والوسيمة والوظيفةا، انتصار ابراىيـ عبد الرزاؽ  22
 .31-27ص
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 في غير الموجودة التفاعمية مف حالة توفر أنيا المدونات يميز ما أىـ ومف والسياسية،
 رؤى مف المدوف يطرحو ما عمى بالتعميؽ لقرائيا المدونات تسمح إذ األخرى، اإلعبلـ وسائؿ
 جوف وكاف ، 1997 عاـ في المدونات وظيرت قيود. دوف آني بشكؿ وموضوعات وأفكار
 إال نترنتاإل شبكة عمى تنتشر لـ المدونات أف إال ىذا المصطمح، صاغ مف أوؿ ىو بارغر
 المدونات بإنشاء لممستفيديف السماح في االستضافة بدأت خدمة إذ ؛ 1999العاـ بعد

 مختصاً  برنامجاً  البس بيرا طور عندما وذلؾ نسبيًا، سريعة وسيمة بصورة بيـ المختصة
 .نترنتاإل مجانًا لمستعممي متاحاً  وجعمو بالتدويف

 

 الصحافة اإللكترونية: 
 شبكة قدرات مف تنطمؽ التي تصالية،اإل الخصائص مف بالعديد لكترونيةاإل الصحؼ تتسـ
 وسيطاً  أصبحتنيا أ عمى والدراسات األبحاث معظـ وأكدت حديثة، تصاؿإ كوسيمة نترنتاإل

 أية عبر المعمومات ستقباؿا  و  إرساؿ مف والمؤسسات األفراد مكنت حيث فعااًل، إعبلمياً 
 إقباؿ في سريعاً  وتزايداً  مضطرداً  نمواً  شيدت أف بعد السيما ..مكاف أو زماف أي وفي مسافة
 الصحافة بيا تتسـ التي الخصائص وتتنوع ستخداميا،إ عمى الصحفية المؤسسات مف العديد

إذف ما الصحافة  .نترنتاإل شبكة عمى لمنشر الجديدة الميزة بمثابة لتكوف االلكترونية،
 .23اإللكترونية؟

 

 .والخصائص المفهوم، األنواعالصحافة اإللكترونية:  1.1
نترنت العالمية التي جاءت أيضا كنتاج لشبكة اإلستخداـ الصحافة لممواقع اإللكترونية إظير 

لوجيا الحاسبات بما يعرؼ بالتقنية و تصاالت وثورة تكنلوجيا اإلو نتيجة المزج بيف ثورة تكن
ا متصاؿ والمعمومات وما نجـ عنيوكانت البدايات الفعمية نتيجة لما أحدثتو ثورتا اإل ،الرقمية

منظومة وسائؿ مف تقنيات وتطورات ألقت بظبلليا عمى الصحافة المطبوعة كجزء مف 
وبدأت تتكوف حوؿ نظـ الحاسبات المرتبطة ببعضيا البعض مف خبلؿ  اإلعبلـ التقميدية

يعتمد شبكة الكومبيوتر سواء المحمية أو الدولية وما تضمنتو ىذه الشبكات مف بث إعبلمي 
فمـ تكد تمضي سنوات  ،وسائؿ تعبير متعددة كالصوت والنص والصورة والموف وغيرىاعمى 

                                                           
 .31-27، صمرجع سبق ذكره، انتصار ابراىيـ عبد الرزاؽ  23
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متؤلت الشبكة الدولية لممعمومات بالعشرات مف المواقع التي إعمى ظيور اإلنترنت حتى 
تعتبر نسخًا إليكترونية لصحؼ ورقية أو مواقع كبيرة تنشر المواد اإلعبلمية التي تقدميا 

 .24ورقيةالصحيفة ال
 مف فيي عدة فوائد لتحقيؽ اإللكترونية نسخيا إصدار عمى الصحؼىذا التطور  شجع لقد

بقرائيا المتسربيف  تحتفظ ثانية ناحية ومف الورقية، لطبعتيا واإلعبلف لمترويج ناحية تستخدـ
لطبعاتيا  المتاح نتشار تتجاوزواإل لمتوزيع جديدة آفاقا تضمف ثالثا وىي األخرى الوسائؿ إلى

 وجدت ما سرعاف الصحؼ إدارات  لكف المالية، واإلمكانات والنقؿ الرقابة قيود بسبب الورقية
 أف ظير حيث القراء، حتياجاتإ تمبي الورقية لـ تعد المشابية لمطبعة اإللكترونية النسخة أف
 الطبعة بموضوعات ييتموف اإلنترنت عمى شبكة الصحيفة موقع زوار مف فقط% 10

 تحرير إدارات بإنشاء الصحؼ بدأت وىكذا، معمومات جديدة عف % 90 يبحث فيما الورقية،
 عف % 60 اؿ تتجاوز بنسبة "مختمفة" صحيفة تتولى تحرير اإللكترونية لمواقعيا خاصة
 كمية حيث مف اإلنترنت تقنية توفرىا التي الكبيرة المزايا ذلؾ مف في مستفيدة الورقية، النسخة

أنيت  مزية وىي اإللكتروني، لمموقع المحدودة غير الممكف تقديميا والمساحة المعمومات
 المطبوعة الصحافة واجيتيا التي المشاكؿ الفنية أىـ مف واحدة تعتبر مشكمة المساحة التي

 . 25منذ نشوئيا
 

 تعريف الصحافة اإللكترونيةأوال: 
 تعددت تعريفات الخبراء والباحثيف لمصحافة اإللكترونية، وفيما يمي نقدـ بعضيا: 

 وشبكات اإللكتروني الفضاء عبر يتـ البشر بيف تصاؿاإل مف الصحافة اإللكترونية نوع 
 الصحافة في العمؿ وميارات آليات فنوف فيو تستخدـ ..األخرى تصاالتواإل المعمومات
 الفضاء ستخداـإ تناسب التي المعمومات تقنية وآليات ميارات إلييا مضافا المطبوعة
 والصورة الصوتو  النص ستخداـإ ذلؾ في بما تصاؿإ وسيمة أو كوسيط اإللكتروني

                                                           
24

أطروحة ماجستير في ، دراسة تحميمية لمصحف اإللكترونية المرتبطة بالفضائيات اإلخبارية العربية نت نموذجا، فارس حسف شكر الميداوي  
 .50، ص2007، في الدنمارؾ المفتوحة االكاديمية العربية والتربية. كمية االدابمجمس اإلعبلـ واإلتصاؿ، 

25
-103ص 2008وكالة الصحافة العربية، القاىرة، ، الصحافة اإللكترونية العربية: اإللتزام واإلنفالت في الخطاب والطرح، خالد محمد غازي  
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 اآلنية وغير اآلنية األنباء ستقصاءإل المتمقي، مع التفاعؿ مف المختمفة والمستويات
 .26بسرعة اإللكتروني الفضاء عبر الجماىير عمى ونشرىا وتحميميا ومعالجتيا

 العالمية أو اإلنترنت شبكة عبر ونشرىا إصدارىا يتـ التي ىي اإللكترونية الصحافة 
 لصحيفة مطبوعة إلكتروني إصدار أو نسخة كانت سواء المعمومات شبكات مف غيرىا
 عامة كانت صحيفة سواء ورقية، مطبوعة إصدارة ليا ليست إلكترونية صحيفة أو ورقية،

 بيا كانت ممخصات لممنشور أـ الورقية لمنسخة دقيقا تسجيبل كانت سواء أو متخصصة
 ساعة ومف مضمونيا مف يـو آلخر تحديث يتـ أي منتظـ بشكؿ تصدر طالما أنيا

 .27الصدور جية إمكانات حسب آلخر حيف مف أو ألخرى
 نترنت، تتـ مف خبلؿ وسائط إلكترونية  متعددة ىي عممية إتصاؿ صحفي عبر شبكة اإل

نترنت مف مزايا تكنولوجية، وتصدر بشكؿ دوري، وليا موقع مستفيدة بما تقدمو شبكة اإل
محدد عمى الشبكة وتعتمد عمى تكنولوجيا الحاسب الآللي في تحميؿ وصياغة محتويات 

نترنت لخمؽ جو مف التفاعؿ معو وذلؾ بما توفره مف الصحيفة، وتقديميا لمقارئ عبر اإل
حتوياتو، مستدعائو والبحث في ا  ص، والقدرة عمى تصفحو و إمكانيات التفاعؿ مع الن

سترجاعو بأيسر الطرؽ وأسيميا  .28تخزينو وا 
  يعرفيا رضا عبد الواجد أميف عمى أنيا: وسيمة مف الوسائؿ متعددة الوسائط تنشر فييا

الدولية اإلنترنت بشكؿ  األخبار والمقاالت وكافة الفنوف الصحفية عبر شبكة العمومات
دوري وبرقـ مسمسؿ، باستخداـ تقنيات عرض النصوص والرسـو والصور المتحركة 
وبعض الميزات التفاعمية، وتصؿ إلى القارئ مف خبلؿ شاشة الحاسب اآللي، سواء كاف 

 .29ليا أصؿ مطبوع، أو كانت صحيفة إلكترونية خاصة
حافة اإللكترونية عمى أنيا إصدار صحفي إنطبلقا مف التعاريؼ السابقة يمكف تعريؼ الص

مف خبلؿ موقع خاص يتوفر عمى  ،نترنت بإنتظاـيتـ نشره عبر اإلورقي أو إلكتروني 

                                                           
 .104ص ،مرجع سبق ذكره، خالد محمد غازي  26

 27
 ،المصرية الصحف اإللكترونية عمى بالتطبيق األساسية والسمات المفهوم في مقارنة دراسة ..والورقية اإللكترونية الصحيفة الغريب، سعيد 

 .213 ص ، 2001 ديسمبر - أكتوبر - اإلعبلـ كمية القاىرة، جامعة اإلعبلـ، لبحوث المصرية المجمة
28

 .98، ص2008الدار المصرية المبنانية، القاىرة،  ،مستقبمية اإلنترنت والصحافة اإللكترونية..رؤية، ترباف ماجد سالـ  
29

 .95ص 2007دار الفجر لمنشر، القاىرة، ، الصحافة اإللكترونية، رضا عبد الواجد األميف  
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لتمكيف الجميور مف التفاعؿ  ،تطبيقات التفاعمية والوسائط المتعددة والنصوص التشعبية
  ابية مع المضاميف اإلعبلمية المنشورة .بإيج

 

 اإللكترونيةأنواع الصحف ثانيا: 
تواجد العديد مف المواقع الصحفية في مختمؼ بلحظ ينترنت عند تصفح شبكة اإل

في نوع التخصصات والمياديف كاإلقتصاد، السياسة، الفف، والمجتمع..إلخ، غير أنيا تختمؼ 
الصحيفة أو  حيث طبيعة نشاط سواء مف ،المؤسسة الصحفية التي تدير ىذه المواقع

  .مرجعيتيا
 : 30نوعيف رئيسييف مف الصحؼ اإللكترونية وىما أفرزتاإلختبلفات ىذه 

 

  الصحف اإللكترونية الكاممةOn-line newspaper:  
ف كانت تحمؿ اسـ الصحيفة الورقية )الصحيفة األـ(، ويتميز  وىي صحؼ قائمة بذاتيا وا 

 ىذا النوع مف الصحؼ اإللكترونية بما يمي:
 

  التي تقدميا الصحيفة الورقية مف أخبار وتقارير  والصحفيةتقديـ نفس الخدمات اإلعبلمية
 وأحاديث وصور...إلخ.

  عبلمية إضافية ال تستطيع الصحيفة الورقية تقديميا وتتيحيا تقديـ خدمات صحفية وا 
مثؿ خدمات  Hypertextنترنت وتكنولوجيا النص الفائؽ الطبيعة الخاصة بشبكة اإل

 الواب كميا وخدمات الربط بالمواقع األخرى وخدماتالبحث داخؿ الصحيفة أو في شبكة 
 الرد الفوري والوصوؿ إلى األرشيؼ.

  تقديـ خدمات الوسائط المتعددة Multimedia.النصية والصوتية والمصورة 
 

 :الصحف اإللكترونية من الصحف الورقية 
ونعني بيا مواقع الصحؼ الورقية عمى الشبكة والتي تقتصر خدماتيا عمى تقديـ كؿ أو 
بعض مضموف الصحيفة الورقية مع بعض الخدمات المتصمة بالصحيفة الورقية مثؿ خدمة 

 اإلشتراؾ في الصحيفة الورقية وخدمة تقديـ اإلعبلنات ليا والربط بالمواقع األخرى.

                                                           
30

 .188-187، ص2012الدار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة، األردف،  ،مدخل إلى وسائل اإلعالم الجديد، عبد الرزاؽ محمد الدليمي  
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 :31وىو نوع آخر يظيؼ )السعيد غريب(مف الصحؼ باإلضافة إلى ىذيف النوعيف 
  مواقع إخبارية تعمل كبوابات إعالمية شاممةPortails) ( : 

عمى وكاالت األنباء أو  تقدـ ىذه الصحؼ خدماتيا مف األخبار عمى مدار الساعة باإلعتماد
شبكة المراسميف، كما أنيا تنشر في كؿ عدد يومي مف أعدادىا مقاالت مختمفة مكتوبة 

مشتراة مف صحؼ ومجبلت أخرى، وىذا النوع مف الصحؼ يختمؼ خصيصا لمصحيفة أو 
ال  اعف المواقع اإلخبارية في أنو يحمؿ ترويسة تتضمف إسـ الصحيفة وتاريخ إصدارىا، لكني

مف إسـ رئيس التحرير في أغمب األحياف وال مرجعية الصحيفة أوىويتيا، كما تتميز تضت
البوابات الشاممة بأف خدماتيا ال تنحصر بتقديـ آخر األنباء السياسية وعمى مدار الساعة، 
بؿ تقدـ أيضا معمومات اقتصادية ومحركات بحث ومنتديات نقاش  ساخنة، وتعنى أيضا 

لى غير ذلؾ مف الخدمات.بأخبار الرياضة والفف و    األدب وا 
 

 توفرها الصحافة اإللكترونية لممستخدمين التي الخدماتثالثا: 
وفرت الصحافة اإللكترونية لؤلفراد إمكانية التواصؿ فيما بينيـ بكؿ حرية ودوف عقبات 

 لممضاميف اإلعبلمية كما أنيا قدمت ليـ فرص المشاركة والنشر .بفضؿ أدوات التفاعمية
وفي ما يمي سنحاوؿ رصد مختمؼ الخدمات التي  .الجديدة لمتقنة الشبكيةتطبيقات البفضؿ 

   توفرىا لممستخدميف عبر مواقعيا اإللكترونية:
  
  :إذ تتيح ىذه المواقع لمستخدمييا خدمة البحث داخميا أو داخؿ شبكة خدمة البحث

الويب، وقد يتـ  الويب، حيث يحدد المستخدـ مكاف البحث داخؿ الموقع أو داخؿ شبكة
البحث بكممة مفتاحية أو بتعبير معيف وبمجرد طمب ىذه الخدمة يقدـ الموقع قائمة 
الموضوعات المتصمة بالكممة التي يتـ البحث عنيا سواء أرشيؼ الموقع أو مواقع 

 .32الويب
 

                                                           
أطروحة  ،الجمهور المتفاعل في الصحافة اإللكترونية: دراسة إستكشافية لعينة من القراء في الصحافة اإللكترونية الجزائرية، كريمة بوفبلقة  31

تصاؿ، الجزائر،   .72، ص2009لنيؿ شيادة الماجستير إعبلـ وا 
 .160ص 2014دار غيداء لمنشر والتوزيع، األردف،  ،اإلعالم التقميدي واإلعالم الجديد، يف عمي الفبلحيحس  32
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  :يتصدر البريد اإللكتروني أدوات التواصؿ والتفاعؿ في الصحافة البريد اإللكتروني
ستخدامو وتوفير إمكانية تبادؿ إرونية، نظرا لما يتمتع بو مف مزايا تتمثؿ في سيولة اإللكت

المعمومات واآلراء وطمب المساعدة وتقديـ النصح واإلرشاد إلى المتمقي باإلضافة إلى 
 .33تبادؿ الرسائؿ مع المحرر والمجموعات سواء ىذه الرسائؿ في رموز نصية أو مصورة

 

  نتشارا في الصحؼ اإللكترونية حيث إمف أكثر األدوات  اإلستفتاء:صناديق اإلقتراع أو
تطرح األخيرة األفكار أو األحداث أو الشخصيات ويطمب مف القارئ المشاركة بالتصويت 
أو اإلقتراع عمى الفكرة أو الرأي أو السؤاؿ المطروح لئلجابة، وتتميز ىذه األداة بالسيولة 

وؽ اإلقتراع أو التصويت مف خبلؿ قياـ القارئ في التفاعؿ مع ما ىو مطروح في صند
بتسجيؿ عبلمة الموافقة أو اإلعتراض في المكاف المخصص لمتسجيؿ الذي عادة ما 

  .  34يكوف في الصفحة الرئيسية
 

  :تتضمف ىذه الخدمة عددا مف الخدمات الفرعية التي تستيدؼ خدمة النسخة المطبوعة
قديـ بعض الخدمات الترويجية ليا، وتشتمؿ ىذه ربط القارئ بالصحيفة الورقية األـ، وت

الخدمة تصفح عدد اليوـ، تصفح عدد األمس، اإلشتراؾ في الصحيفة المطبوعة، تسيؿ 
 .35تقديـ اإلعبلنات إلى الصحيفة المطبوعة

 

  :األرشيؼ  تتيح الصحؼ اإللكترونية إمكانية إستخداـاألرشيف اإللكتروني الفوري
وافرا مف العمومات حوؿ نقطة واحدة وفي ثواف  الخاص بيا، وىي بيذا تقدـ مخزونا

بؿ وبميزات أخرى تميزىا عف فكرة األرشيؼ التقميدي وكأنيا تقدـ لممستخدـ  ،معدودة
حافظة في جيبو لمعمومة ترد عمى خاطره ينقب عنيا بأيسر الطرؽ وأكثرىا فاعمية، وبيذا 

لى الوراء ىو أسرع طريقة لمسير إلى األماـ في التعامؿ مع الخبر أو يعتبر اإلرتداد إ
 .36المادة موضع التعامؿ والتفاعؿ
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  :وىي خدمة تقدميا الصحيفة لمقراء لمتعبير عف آرائيـ في خدمة مجموعة الحوار
 القضايا والموضوعات التي ييتموف بيا، وتنقسـ مجموعات الحاور إلى:

 .حوؿ أىـ الموضوعات المنشورة في العدد األخير حوار -
حوار حوؿ موضوعات أخرى غير مرتبطة بعدد اليـو وموزعة وفقا لؤلقساـ الرئيسية  -

 . 37لمصحيفة، مثؿ األخبار، اإلقتصاد والتكنولوجيا وغيرىا
الصحافة اإللكترونية لممستخدـ خدمة ميمة جدا تتمثؿ في شكميف رئيسييف مف تقدـ كما 
مية، حيث يشير بريف ماسي ومارؾ ليفي في دراستيما المعنونة بالتفاعمية في الصحافة التفاع

إلى التفاعمية بيف المستخدـ والنص، أو ما يمثؿ المرونة في إستخداـ المحتوى اإللكترونية 
Interactivity content الشخصي المتبادؿ بيف  ويشير الثاني إلى التفاعمية في اإلتصاؿ

 .Interactivit interpersonal  38البعض المستخدـ والمحرر وبيف المستخدميف وبعضيـ 
باإلضافة إلى الخدمات اآلنفة الذكر الحظنا خبلؿ تصفحنا لبعض مواقع الصحافة 

 اإللكترونية الخدمات التالية: 
الصحيفة  اإلرشاد إلى أىـ المواضيع التي يتابعيا الجميور أو تمؾ التي تجدىا خدمة -

 ميمة في إطار ما يسمى باألجندة الموجية.
 أيضا.خدمة خريطة الموقع التي تتواجد في المواقع األخرى  -
 خدمة اإلجابة عف األسئمة التي يطرحيا المستخدـ عمى المحرريف ومدير الموقع. -
   المواقع األخرى.خدمة الربط مع  -

 

 الصحافة اإللكترونية مزايارابعا: 
يرى )عبد الفتاح كنعاف( أف خصائص ومزايا الصحافة اإللكترونية ترتبط بسمات التقنة 
الشبكية، حيث حممت البيئة الجديدة الكثير مف اإلختبلفات عف بيئة عمؿ الصحافة 

في مجموعة مترابطة ومتكاممة وصنفيا  المطبوعة، لذلؾ قاـ بجمع تمؾ الخصائصر
 .39كالتالي
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 :تعدد الوسائط 
إذا كاف الراديو يقدـ الصوت والتمفزيوف يقدـ الصوت والصورة والصحافة تقدـ النص، فإف 
الصحافة اإللكترونية ىي الوسيمة الوحيدة التي بإمكانيا تقديـ الثبلثة معا بشكؿ مترابط وفي 

لؾ إلى أف أدوات ممارسة الصحافة اإللكترونية ذواإلفادة المتبادلة، ويعود  قمة اإلنسجاـ
مع المحتوى المخزف رقميا الذي يتـ فيو جمع وتخزيف وبث عمى التعامؿ تعتمد باألساس 

بغض النظر عما إذا كانت صوتا أو  ،جميع أشكاؿ المعمومات ويعتبرىا ذات طبيعة واحدة
سيؿ أف تضع ممفا رقميا عمى حاسب أو موقع صورة أو نص، ومف تـ يجعؿ مف ال

نترنت بداخمو نص أو صوت أو صورة، والتحدي األكبر أما الصحفي ىنا ىو إمتبلؾ باإل
ميارات التعامؿ مع األدوات واألجيزة السمعية والبصرية والمكتوبة، ثـ القدرة عمى تكويف 

 رؤية تستطيع صير ىذه المواد في بوتقة واحدة تخدـ الجميور.
 

 لسرعة والفورية والتحديث المستمر:ا 
المعمومات ووصوليا إلى أكبر شريحة وفي أوسع  تتميز الصحافة اإللكترونية بسرعة إنتشار

مجتمع محمي ودولي في أسرع وقت وأقؿ تكاليؼ، والتحديث الفوري لممعمومات تبعا لتطور 
مضاعفة القدرة عمى التحقؽ مف  األحداث وسرعة تعديؿ وتجديد الخبر اإللكتروني. وتستطيع

 لمصادر واإلحاالت الموجودة عمى الواقع اإللكترونية.الواقع بشكؿ فوري عبر تعدد ا
 

 : الشخصنة  
ال تستطيع الصحيفة المطبوعة أف تقدـ نسخة مفصمة أو معدة حسب إحتياجات كؿ قارئ 

كؿ زائر لمموقع قادرا بيد أف بيئة عمؿ الصحافة اإللكترونية بإمكانيا أف تجعؿ  عمى حدة،
فيركز عمى أبواب  عمى أف يحدد لنفسو وبشكؿ شخصي الشكؿ الذي يريد أف يرى بو الموقع،

ومواد بعينيا ويحجب أخرى وينتقي بعض الخدمات ويمغي أخرى، ويقـو بكؿ ذلؾ في أي 
ا وقت يرغبو وبإمكانو أيضا تعديمو وقتما شاء، وفي كؿ األحواؿ ىو يتمقى ويستمع ويشاىد م

 .40يتوافؽ مع إختياراتو الشخصية وليس ما يقـو الموقع ببثو
 
 

                                                           
40

 .29-27، صمرجع سبق ذكره، عمي عبد الفتاح كنعاف  



التفاعمية في الصحف اإللكترونية وأدوار المستخدمين : الثانــيالفصـــــل   

 

  
104 

 :الحدود المفتوحة 
المخصصة  في الصحافة المطبوعة يواجو المحرروف عادة مشكؿ محدودية المساححة

لمنشر، وىذه المشكمة ليست موجودة في الصحافة اإللكترونية بسبب خاصية الحدود 
المفتوحة، فمساحات التخزيف اليائمة الموجودة عمى الحسابات الخادمة التي تدير المواقع ال 
تجعؿ ىناؾ قيود تقريبا تتعمؽ بالمساحة أو بحجـ المقاؿ أو عدد األخبار، يضاؼ لذلؾ أف 

ا اإلنترنت خاصة تكنولوجيا النص الفائؽ والروابط النشطة تسمح بتكويف نسيج تكنولوجي
ريعات ال نيائية تسمح باستعاب جميع ما يتجمع لدى الصحيفة مف متنوع وذو أطراؼ وتف

 معمومات.
 

 التمكين والتشبيك والقدرة عمى التحكم في ظروف التعرض: 
في الصحافة المطبوعة ليس لمجميور خيار سوى قراءة ما ىو مكتوب بالصحيفة، لكف 
الصحافة اإللكترونية تقبؿ بفكرة تمكيف الجميور مف بسط نفوذه عمى المادة المقدمة وعممية 
اإلتصاؿ ككؿ، مف خبلؿ اإلختيار ما بيف الصوت والصورة والنص الموجود مف المحتوى 

أو تقارير أو تحميبلت، والمصادر المتعددة فالقارئ ليس أمامو الصحفي سواء كانت أخبار 
قصة إخبارية واحدة فقط حوؿ القضية، بؿ بيف يديو كؿ القصص التي نشرت عف الموضوع 
نفسو في السابؽ، وروابط لمواقع أخرى يمكنو أف يجد بيا معمومات إضافية، وبيف يديو أيضا 

 . 41خدمات متعددة يمكنو اإلختيار مف بينيا
 

 :التفاعل والمشاركة 
يكوف التفاعؿ الوحيد بيف القارئ والجريدة ىو النظر إلى المادة التي  في الصحافة المطبوعة

تستيويو ثـ القراءة وتقميب الصفحات لؤلماـ والخمؼ، وفي التمفزيوف يجمس ويتمقى بسمبية كؿ 
ف كا ت ىناؾ محاوالت لنشر ما يعرؼ بالتمفزيوف التفاعمي، لكف الصحافة نما يذاع وا 

اإللكترونية تسمح بمستوى غير مسبوؽ مف التفاعؿ، يبدأ بمجرد البحث في مجموعة مف 
وينتيي بإمكاف توجيو األسئمة لمصحفي أو مصدر المعمومة  النصوص واإلختيار فيما بينيا

و معمومة جديدة أثناء القراءة وتصفح الموقع و التدخؿ لممشاركة في صناعة خبر أأنفسو، 
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مف خبلؿ إبداء المبلحظات والحوارات الحية مع اآلخريف حوؿ ما يقرأ، أو المشاركة في 
ستطبلعات الرأي التي تعطي مساحة كبيرة لمقارئ مف إبداء رأيو دوف قمؽ لتكسر بذلؾ إ

لكتروني في الصحافة حاجز الخوؼ مف الرقابة، وتوفر النقد والتعميؽ عمى الخبر اإل
 .42اإللكترونية يزيد مف مستوى مشاركة الفرد في صنع القرار

 

 :الفضاء اإللكتروني الصحفيفي  نأدوار الستخدمي  -1
عدة أشكاؿ مف التفاعؿ والتطورات الكبيرة لتكنولوجيا الواب  الرقمية تصاالتثورة اإل وفرت

بيف  والمعمومات اتإلبتكار تبادؿ امناخ لخمؽ  ا أدى إلىم ،داخؿ حدود الفضاء التواصمي
، تنطمؽ التفاعمية الفرديةعف طريؽ سمسمة مف األنشطة العممية اإلتصالية المشاركيف في 

ميا مف مجموعة التساؤالت التي يولدىا الفضاء التقميدي "المتميز بالتعتيـ" وتنتيي بفتح ظمع
مجموعات  ستقطابإ في تساعدو  تقاسـ المعارؼعممية  أفرزتالتي مجموعة مف النقاشات 

  .فيما بينيـ دوف ما وجود عبلقات مشتركة سابقةالمرتبطيف  مستخدميفال يرة مفبك
بديبل عف وسائؿ الفضاء التواصمي  المشاركيف في بيفالعبلقات التفاعمية ىذه لقد مثمت 

مشاركتيـ في حدود  تتجاوزعف نشاطات  لمبحث يـالعديد منإتجو  حيث ،اإلعبلـ التقميدية
المؤسسات  لمضاميف إعبلمية تنافس الكثير مفإلى القياـ بدور المنتج  تبادؿ المعمومات

نشاء التي مكنتيـ مف إ 2.0الواب مف خبلؿ اإلستعانة بخدمات الصحفية العريقة، وذلؾ 
ونتيجة  ؛دوف أعباء مادية تقريبا خاصة بيـ كالمدونات ومنتديات الحوار إلكترونية مواقع
قدرة المستخدـ في التمرد عمى  يجسدجديد  مصطمحفي األوساط األكاديمية  إنتشرلذلؾ 

  ."صحافة المواطف"وسائؿ اإلعبلـ التقميدية وىو ما يسمى بػ 
 

 .األنواع: المفهوم، صحافة المواطن 1.1
 

  :مفهوم صحافة المواطن  - أ
في التقرير التأسيسي الذي أعده  Citizen Journalismظير مصطمح "إعبلـ المواطف" 

 Weحمؿ عنواف  ، والذي2003سنة  Chris Willisو  S hayne Bowmanكؿ مف 
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Media : How audiences are shaping the futur of news and 
information ويمتقي ىذا المصطمح في الكثير مف مضامينو مع مصطمح آخر روج لو ،
Jay Rosen اإلعبلـ المدني"نترنت، وىو ظيور اإل" Civic journalism  حيث يشير إلى
المحمية والتشارؾ والجماعية، وييدؼ إلى التأكيد عمى المسؤولية في ممارسة  لىإعبلـ يميؿ إ

  .43السمطة
كما يشير مصطمح صحافة المواطف إلى ذلؾ النشاط الذي يقـو مف خبللو المستخدـ أو 

ؿ اإلعبلـ، بإنتاج مضموف إعبلمي ومعالجتو كفرد مف أفراد جميور وسائ المواطف العادي
ونشره عبر تقنيات إتصالية متعددة، ويمكف ليذا المضموف أف يكوف نصيا أو مسموعا أو 

نترنت اإلتصالية، سمعيا بصريا أو يكوف متعدد الوسائط، وفي الغالب ينشر عبر تطبيقات اإل
 ت المحادثة اإللكترونيةكالمدونات، مواقع بث الفيديو، المواقع اإلجتماعية، منتديا

كالموسوعات التشاركية...، ويمكف كذلؾ أف ينشر عبر وسائؿ اإلعبلـ التقميدية كالقنوات 
 .44التمفزيونية أو اإلذاعية، وعبر المواقع اإللكترونية التابعة لوسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة

الباحثوف والمينيوف لوصؼ الدور الجديد الذي بات  ستخدمياإلقد تباينت المسميات التي 
وىو الدور الذي سماه البعض المحتوى   ،المستخدموف يقوموف بو في ظؿ التقنيات الجديدة

 Citizenأو صحافة المواطف  User Generated Contentالمنتج بواسطة المستخدـ 
Journalim  شموال يضـ كافة أو وغيرىا مف المصطمحات ولكف تـ صياغة مصطمح أكثر

والذي يعبر عف  Participatory Journalismتمؾ الممارسات وىو الصحافة التشاركية 
دمج األفراد في عمميات اإلنتاج المستمرة والتي تتسـ بالتعاونية والتجميع مع المؤسسات 
اإلعبلمية، وىو ما يمكف أف يتـ مف خبلؿ التقارير والمراجعات باإلضافة إلى المدونات، 

 .45ات التواصؿ اإلجتماعي وتعميقات المستخدميفشبك
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 صحافة المواطن نواعأ  - ب
إلى اإلختبلفات الحاصمة في الرؤى في مقالو حوؿ صحافة المواطف  J.D Lasica أشار

بيف الباحثيف بغية إيجاد تعريؼ محدد ليذا المصطمح، وقد قدـ في ىذا السياؽ مجموعة مف 
صنؼ ىذا األخير في ستة أنواع في نفس الوقت إلعبلـ المواطف و  التصورات المفاىيمية

 :46وىي كما يمي
 

 :وتشمؿ  مشاركات الجمهور في وسائل اإلعالم التقميدية 
مدونات الموظفيف مثؿ تمؾ التي كتبيا غيممور وآخروف وتسمح بدمج  تعميقات الجماىير  -

 سواء مف خبلؿ البريد اإللكتروني أو بالنشر المباشر
  ABCNEWS.COMمدونات الجميور المعتمدة مف طرؼ غرؼ التحرير مثؿ  -
 منتديات الحوار مثؿ منتديا النيويورؾ تايمز -
نترنت في الواليات المتحدة ، حيث أف العديد مف الصجؼ عمى اإلكتبيا القراءيمقاالت  -

بار وأوروبا تطمب مف طبلب المدارس الثانوية واآلباء والمشجعيف المساىمة في نشر األخ
والتصريحات المتعمقة بكرة القدـ والمصارعة وغيرىا مف األحداث الرياضية التي تحدث 

 في المدرسة.
 نيوز مورنينغ داالس صحيفة: تتمثؿ في القراء قبؿ مف المرسمة والتقارير والفيديو الصور -

The Dallas Morning News  مكوؾ لمأساة تغطيتيا في القراء صورالتي تنشر 
 المرسمة بالبريد الصور تستخدـ دائمة صفحة لديياالتي  BBC سي بي البي أو الفضاء

 The Santa Fe Newصحيفة  أو ،العالـ أنحاء جميع في القراء قبؿ مف اإللكتروني
Mexican باإلضافة القراء عمى موقعيا اإللكتروني،  قبؿ مف المقدمة الصور تنشر التي

 130 لػ نشأت عرض ديابوراماالتي أ  The Providence  جريدة بروفيدانس  إلى
 مساىمات أخرى لمقراء ، كما نجد ربيعية ثمجية عاصفة عف القراء قبؿ مف صورة أرسمت

 Hampton Roads (Va.) News Pressالعديد مف المواقع بما في ذلؾ   حيث أف

                                                           
46 J.D Lasica, what is partipatory journalisme ?, Date: 01/10/2017 at 20:24, 
http://www.jdlasica.com/2003/08/07/what-is-participatory-journalism         
 

http://www.dallasnews.com/
http://news.bbc.co.uk/
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تطمب مف القارئ إستعراض  New York Timesوالموقع اإللكتروني لمنيويورؾ تايمز 
 جميع األخبار المتعمقة بوجيات السفر إلى مختمؼ المطاعـ الفاخرة.

 

 :المواقع اإلخبارية المستقمة 
 لمبحث في أخبار الموجية المتخصصة والمنشورات  الفردية الواب يضـ ىذا النوع مدونات

 أخبار ،Gawker, Benicia News, OpinionPleasantonمثؿ المدينة أو المجتمع
 Drudge Reportمثؿ  أوالسياسة ،(Car Place, Consumer Worldمثؿ  المستيمؾ

 منشورات يعتمد ىذا النوع عمى الحاالت بعض وفي ،Gizmodo المتخصصة المواضيع أو
 والتقارير األصمية، والبحوث المقاببلت لمحصوؿ عمى المستقميف الكتاب أو الموىوبيف اليواة
 مف متفاوتة مع درجات إقتتاحيات ممخصة تعتمد عمى مواقع يضـ أخرى، حاالت وفي

أنو  حيف في بشكؿ عابر، الصحافة يمارس المواقع ىذا النوع مف ، وعمى العموـاتالتعميق
 ىدؼ أساسي.يعتبر منشورات المواطنيف 

 

 كاممة: تشاركية إخبارية مواقع 
يعتبر موقع  . المواد مف كبير بقدر الصحفيوف المواطنوف يساىـ المواقع، ىذه في

OhmyNews األبرز في ىذه النوع. الجنوبية في كوريا 
 

 التساهمية التعاونية اإلعالمية المواقع: 
 Slashdot, Kuro5hin  مثؿالحوار  ومنتديات المدونات واجية تستخدـ التي كالمواقع

and Metafilter، نحو  بعض الروابط عف فضبل بمحتوى المستخدموف يساىـ حيث
 الذاتي لمنشر آليات تضـ التي األخرى اإلجتماعية باإلضافة إلى المواقع اإلخبارية، القصص
  الذاتي. والتنظيـ الذاتي والترتيب

 

 الخفيفة وسائل اإلعالم" من أخرى أنواع: 
باإلضافة  اإللكترونية اإلخبارية والنشرات البريدية قوائـالوسائؿ المستخدمة لم األمثمة وتشمؿ
 .47المتخصصة رقمية طوسائإلى 

                                                           
47 J.D Lasica, op.cit, http://www.jdlasica.com/2003/08/07/what-is-participatory-journalism         
 

http://www.gawker.com/
http://www.benicianews.com/
http://www.consumerworld.org/
http://drudgereport.com/
http://www.gizmodo.com/
http://slashdot.org/
http://www.metafilter.com/
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 الشخصية: النشر مواقع 
 Daytonabeach-live.comموقع  مثؿ الفيديوي البث مواقع مف كبل المواقع ىذه وتشمؿ
 بإجراء  Ken Rutkowskiالمشغؿ يقـو حيث ،KenRadio.com مثؿ الصوت ومواقع

   .مختمفة إعبلمية مف مصادر يوميا تقنية إخبارية تقارير وجمع إخبارية مقاببلت
                           

 :مواطنبصحافة الواإلستعانة  وسائل اإلعالم التقميدية 1.1
فبضؿ تكنولوجيا الواب ، تغيرات كبيرة نترنتشبكة اإلبر عممية إنتاج المحتوى ع طرأت عمى

) ظيرت مبلييف المنشورات حيث  ،والنشر حكرا عمى المينييف تحريرلـ تعد عممية ال 2.0
مواطنيف لمنتجة مف طرؼ امقاطع فيديو، القصص اإلخبارية، المقاالت، الصور...( 

فضاء الذي أتاحتو تطبيقات ال الحر والتفاعؿعف ديمقراطية التدويف  معظميا تعبر ،عادييف
تحتكره الفضاء العمومي التقميدي الذي  " اإلبتكار، فعمى عكس بخاصية الجديد المتميزة

الفضاء الدولة والنخب المرتبطة بيا والتي استأثرت بوسائط التعبير وبحؽ الظيور فييا، يتسـ 
الجديد بأنو ليس مجاال تمثيميا يقتصر عمى نخبة معينة تتحدث باسـ العمومي اإلفتراضي 
وثائؽ كالإلى مبتكر لممضاميف ومنتج ليا فيو تحوؿ الجميور  بؿ مجاال ،الجماىير الصامتة

أحداث إجتماعية  ،ذات مضاميف ذاتية وعامة تتعمؽ بالعوالـ الذاتية لؤلفراد ىاتفيديو وال
إبداعات أصيمة أو إعادة تدويف لمضاميف تأتي مف وسائؿ اإلعبلـ التقميدية التي  ية،وسياس

 .48يضيؼ إلييا المستخدموف عناصر جديدة "
أدركت وسائؿ اإلعبلـ التقميدية ضرورة إتاحة الفرصة لمساىمة المستخدميف  بيذه الخصائص
نترنت سواء بمواد مكتوبة أو مصورة " عبر مواقعيا في شبكة اإل ا اإلعبلميفي تغدية محتواى

ففي كثير مف األحياف يقـو أشخاص مثبل بتصوير بعض األحداث باستعماؿ تقنيات مختمفة 
رساليا  إلى قنوات تمفزيونية لتقـو بنشرىا، ويحدث ىذا ) كاميرا رقمية أو ىاتؼ محموؿ( وا 

ف التضييؽ بالخصوص مع بعض الدوؿ التي تعرؼ إضطرابات سياسية وعسكرية حيث أ
     .49" عمى الصحفييف المحترفيف أدى إلى المجوء لتقنيات صحافة المواطف كإعبلـ بديؿ

                                                           
48

 ، بتصرؼ.22، ص2011، 3مجمة اإلذاعات العربية، تونس، العدد ،الميديا الجديدة والمجال العمومي: اإلحياء واإلنبعاث، الصادؽ الحمامي  
49

 ، بتصرؼ.177، صسبق ذكره مرجع، ابراىيـ بعزيز  
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اإللتحاؽ  الجديد مف خبلؿوسائؿ اإلعبلـ الرضوخ لمواقع اإلعبلمي  بدأت بعضلقد 
عممية  ما يظير في وىذا  المستخدميف،بالمؤسسات الميتمة بالمحتوى المنتج مف طرؼ 

المرسمة مف طرؼ ممقاالت، الفيديو والصور تقـو بيا بعض المؤسسات لالتي نتقاء اإل
المواطنيف العادييف في أعقاب بعض األحداث كيجمات لندف أو حروب الشرؽ األوسط 

 ىذه المؤسساتالعمميات التي تقـو بيا  كما يتأكد ىذا الرضوخ فيكأحداث سوريا والعراؽ، 
الجمعية كتطبيقات -دمج مختمؼ المضاميف الفردية" والمتمثمة في  لكترونيةمواقعيا اإل عمى

ستقطاب القراء إلى الموقع كالدردشة، وتخصيص فضاءات خاصة إتحريرية تيدؼ إلى 
دراج تطبيقات نشر الفيديو  بمدونات القراء، وربط المواقع بالشبكات اإلجتماعية وا 

صحفيييا عمى المؤسسات اإلعبلمية في تدريب  ىذه بدأت عف ذلؾ " بلفض ،50"الشخصي
رشادية لتعريؼ المستخدميف بكيفية اإلدلة األالمضاميف وصياغة  ىذهكيفية اإلستفادة مف 

شرعت مؤسسات أخرى  فيما، 51إرساؿ منشوراتيـ اإلعبلمية والمبادئ التي يجب اإللتزاـ بيا"
في وضع إعبلنات عمى الشبكة أو عف طريؽ مذيعييا تدعوا المستخدميف إلى إرساؿ مقاطع 

" ألنيا في كثير مف األحياف ال تممؾ حموال أخرى لتغطية خاصة في مناطؽ النزاع  ،يوفيد
الحدث وال تممؾ مراسميف صحفييف لنقؿ الواقع في تمؾ األماكف، فتضطر إلى اإلستعانة 

ؿ عمى ذلؾ تقديـ عدة تقارير ومراسبلت أعدىا يبالجميور وبمضامينو التي يقدميا والدل
سبيؿ المثاؿ  ىفعم ، 52" قنوات ووسائؿ إعبلمية في عدة أحداثالمواطنوف مف طرؼ عدة 

حيزًا ( Gulf News) اإلماراتية الناطقة بالمغة اإلنجميزية (أخبار الخميج)صحيفة  أتاحت
 (الجزيرة مباشر مصر)قناة ، أما منيـ إرساؿ تقاريػرىـ وصورىـ حيث تطمبلممدونيف، 

التغطية" ويطمب إرساؿ المقاطع عمى بريد تخصص إعبلنًا تحت شعار "كف شريكًا في ف
تخصص قناة الحرة فقرة ضمف نشرة األخبار لعرض مجموعة مف  ، بينماإلكتروني مخصص

وؾ وتويتر التغطيات واألحداث اليومية التي تداولتيا مواقع التواصؿ االجتماعية في فيسب

                                                           
، 2009المجمة العربية لئلعبلـ واإلتصاؿ،العدد الخامس، نوفمبر،  ،تجديد اإلعالم مناقشة حول هوية الصحافة اإللكترونية، الصادؽ الحمامي  50
 .84ص
 .176، ص2011دار الكتاب الجامعي، اإلمارات المتحدة،  ،الجديد في بحوث الصحافة، السيد بخيت  51
 ،دكتوراه في عموـ اإلعبلـ واإلتصاؿ أطروحة،مشاركة الجمهور في إنتاج محتوى وسائل اإلعالم وظهور صحافة المواطن، ابراىيـ بعزيز  52

 .175، ص2013، جامعة الجزائر ،الجزائر
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اإلعصار الذي  في أحداث بوضوحتعاوف  ىذا ظير كما، 53بومقاطع فيديو مف يوتيو 
مف الصور  عمى إختبلفياسائؿ اإلعبلـ و ستفادت إ، حيث 2013سنة سمطنة عماف ضرب 

حوؿ الفيضانات الكارثية التي نتج عنيا  التي بثيا المواطنوف عبر مواقع التواصؿ االجتماعي
نقاد  13وفاة  دور الصحفي في غرؼ  األفراد العادييف أخد أيفآخريف،  651مواطنا وا 
 Good Morning برنامج وفيلحظة بمحظة، خبار وتسارعوا لنقؿ أحداث الفيضاف األ

America  عمى قناة ABC  استخدـ YouTube Direct  لجمع مقاطع فيديو عف عطمة
مف   Good Morning America وطمب مضيفو برنامج ،2009عيد الشكر في خريؼ 

  abcnews.com عمى موقع« يوتيوب»جميورىـ تحميؿ مقاطع الفيديو الخاصة بيـ عبر 
عرض أىـ المقاطع في مونتاج حمقة وتـ  لمتعبير عف أكثر شيء يوّدوف تقديـ الشكر عميو

في توصيؿ  (CNN&YOUTUBE)اشتركت وفي مثاؿ آخر  ،يـو عيد الشكر بالبرنامج
أصوات المواطنيف إلى قمة األمـ المتحدة حوؿ تغّير المناخ في كوبنياغف عمى صفحة 

وقبؿ النقاش تمت دعوة المواطنيف إلى إرساؿ  (حوؿ تغّير المناخ CNN/YouTube قاشن)
وقد أرسؿ أكثر مف  ،«يوتيوب»عمى « غوغؿ»أسئمة مرئية ونصية مف خبلؿ منسؽ حوارات 

سؤاؿ مف الجميور وطرحت أىـ المختارات عمى ىيئة قادة تغّير المناخ بكوبنياغف  5500
مميوف مشاىد في المنازؿ مف خبلؿ البث المباشر  220وقد وصؿ الحدث إلى أكثر مف 

 .54والبث اإلعبلمي لقناة سي إف إف« يوتيوب»عمى 
تحاوؿ الصحؼ اإللكترونية بأنواعيا اإلعتماد عمى المضاميف  األمثمة السابقةباإلضافة إلى 

تزاوج بيف ىيئة أف ستطاعت إالمشاريع اليجينة التي "  مثؿالمنتجة مف طرؼ المستخدـ 
كنموذج  تحرير محترفة وطموحة وبيف نسبة كبيرة مف المضاميف التي ينتجيا اليواة

OhMyNews  عتباره أوؿ وسيط إعبلمي تشاركي مستقؿ، وقد تـ تأسيس ىذا إالذي يمكف
 %80ويكمف دور موظفيو في غربمة مضاميف تصميـ في ما يتعمؽ ب  2000الموقع سنة 
يقوـ ىؤالء )اإلعبلميوف المواطنوف( الذيف ال تنتمي متعاونا مع الموقع و  41000منيا مف لػ

                                                           
 ،10:24عمى الساعة  29/09/2017بتاريخ: إتجاه الصحف لإلعتماد عمى صحافة المواطن، ، أنظر: مبارؾ بف زعير  53

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/02/170209095935230.html 
54

  ،12:13عمى الساعة  29/09/2017بتاريخ:  دور اإلعالم التواصمي الجديد في تحريك الثوارت العربية،، نديـ منصور  
http://www.al-akhbar.com/node/61097 

http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/02/170209095935230.html
http://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/2017/02/170209095935230.html
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غالبيتيـ إلى المحترفيف بالحصوؿ عمى مقابؿ نظير ما يقوموف بو، وقد حفز ىذا 
ستخداـ التقنة الشبكية لنشر مضامينيا وفتح إعمى بعض المؤسسات اإلعبلمية  .55"النموذج

المدوانات وشباكت التواصؿ تطبيقات الربط مع عف طريؽ مجاؿ النقاش أماـ المستخدميف 
التي يتـ عبرىا تبادؿ اآلراء ونقؿ و تعميقات عمى المواد المنشورة الاإلجتماعي أو مف خبلؿ 

  . اإللكتروني لمصحيفة الرؤى والتفسيرات المساعدة عمى البناء الكمي لممحتوى في الموقع
 

  :تعميقات المستخدمينالصحافة اإللكترونية واإلستعانة ب 1.1
الصحؼ اإللكترونية بمجموعة مف  تزويدنترنت إلى التطورات الحاصمة في شبكة اإلأدت 

، "آليات التفاعمية  إلبداء رأيو  التي تعطي فرصة لمقارئ أو جميور الوسمية عمى العمـو
قتراحاتو ومبلحظاتو المتعمقة ب نترنت فمف خبلؿ شبكة اإل ،محتوى وبمختمؼ األحداثالوا 

اقش القائميف عمييا، مف محرريف نمباشرة مع الصحيفة وييمكف لمقارئ أف يتواصؿ 
أصبح رجع الصدى يمكف الصحؼ مف التعرؼ عمى اآلراء وتوجيات القراء كما وصحفييف، 

شكؿ بداية  وىو ما بصفة آنية عكس ما كاف عميو الحاؿ في الصحافة التقميدية الورقية،
متو في محتواىا بشكؿ غير مرحمة تدخؿ جميور الوسمية اإلعبلمية في مضمونيا ومساى

بداء المبلحظاتمباشر أي مف خبلؿ اإل غير أف  .56لمسيري الصحيفة " يحاء واإلقتراح وا 
إثارة  مف خبلؿىذا التدخؿ لـ يعد يقتصر عمى تقديـ اإلقتراحات بؿ أصبح يتـ بشكؿ مباشر 

النصوص  مع التعميؽ والتفاعؿ عف طريؽالنقاش وتبادؿ الآلراء حوؿ مختمؼ المواضيع 
 .في الصحيفة المنشورة

في المواقع اإللكترونية الصحفية األثر الكبير عمى  المستخدميفتعميقات  كاف لظيورلقد 
      حيث، العمومي اإلفتراضيفي الفضاء وكذا حرية الرأي والتعبير عممية إنتاج المحتوى 

ه في دوجو  توتمثؿ وسيمة ميمة لمقارئ إلثبا لممينييفتعتبر ظاىرة إعبلمية جديدة بالنسبة  "
عمى عكس الحقبة اإلعبلمية األوؿ أصبح مف الممكف اإلستماع لكؿ فرد ف، المواقع الصحفية

                                                           
 .249مرجع سبؽ ذكره، ص إعالم المواطن: بحث في المفهوم والمقاربات،، صادؽ الحمامي  55
 ، بتصرؼ.176مرجع سبؽ ذكره، ص ،تكنولوجيا اإلتصال الحديثة وتأثيراتها اإلجتماعية والثقافية، ابراىيـ بعزيز  56
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األقساـ إلى أف  (al&Ruiz) وآخروفرويز  وفي ىذا الصدد يشير، 57"لديو رأي خاص
 التحرير رؤساءفي الصحؼ اإللكترونية باإلضافة إلى بريد  لتعميقات الجميورالمخصصة 

منتدى ميـ لمنقاش والتأثير عمى الرأي العاـ، بؿ ويمكف إعتبارىا الشكؿ األكثر شعبية  تعتبر
 فضاءنترنت تمثؿ عمى المقاالت الصحفية عبر اإل مستخدميفلمشاركة الجميور، فتعميقات ال

تمؾ عمى األقؿ نظريا الخصائص الضرورية لمعمؿ جديد نسبيا لمنقاش بيف المواطنيف وتم
تعميقات شكؿ تفاعمي يسمح ىذه التأخد كما  إلجراء المحادثات الديمقراطية، مجاؿك

 وتمكنيـالتعبير عف آرائيـ ومناقشة المقاالت المنشورة بلمستخدمي الصحيفة اإللكترونية 
التي ، ومف بيف أىـ الخصائص نص مباشرةالفي مرفؽ خاص بالمقاؿ تحت نشر بالعادة 

وىو ما يفتح  ،وبكميات كبيرة وبأدنى رقابة الفورية في النشر ىذه السمة نجدتتمتع بيا 
الرسائؿ لرؤساء التحرير أو إلى القسـ العاـ عمى عكس المساحة بإرساؿ إمكانيات لممشاركة 

دميف مناقشة تتيح التعميقات لممستخباإلضافة إلى ذلؾ المحدودة في الصحؼ الورقية، 
مثؿ وت تعميقاتيـب مرتبطة نظرا ألف النصوص المتفاعؿ معياالموضوعات في سياقيا المحدد 

( تعميقات Domingo 2008)يصؼ دمنغو عمى ىذا األساس موضوع النقاش، 
قد تكوف أكثر وضوح  ياي أنوىذا يعن منتديات صغيرة مرتبطة باألخبارالمستخدميف بأنيا 

 توحفنترنت باإلضافة إلى أنيا أكثر تسييبل لمنقاش الممف المنتديات المستقمة عبر اإل
أف  ستطيعالمستخدـ يف ،بؿ وأكثر دقة مف بعض المضاميف المنشورة في الصحيفة .58والعاـ
 محتوىال في ىا الصحيفة بعيف اإلعتبارذلـ تأخ التي المشكمة جوانب حوؿ ثاقبة نظرة يقدـ

 المخاوؼ توضح أو الشخصية التجربة مف شياداتب تدليالتي  وباألخص تمؾ التعميقات
 نظر وجيات تقديـ مستخدميفلم أيضا يمكفكما  لخمؽ حموؿ فعالة، البلزمة والتدخبلت

                                                           
57  Arthur D. Santana, Online Readers’ Comments Represent New Opinion Pipeline, Newspaper Research 
Journal • Vol. 32, No03, 2011, p67 
58

 Kim Strandberg, Janne Berg, Online Newspapers’ Readers’ Comments –Democratic Conversation Platforms 
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 يعتبر الرأي في التنوع ىذا، ألف واحدة فتتاحيةإ في إيجادىا أو التعبير عنيا يصعب متعددة
 .59بأنواعيا لممشكبلت وحؿ جوانب المناقشات العامة مف ىاـ جانب

المواقع اإللكترونية الصحفية بفضؿ ىذه الخصائص التي تتميز بيا تعميقات المستخدميف في 
ففي  .بمساىمات المواطنيف في المشاركة بالمحتوى اعف ترحيبيمؤسسات العديد مف ال تأعرب

 &Hermidaدراسة حوؿ دمج مضاميف المستخدميف في الصحؼ البريطانية خمص كؿ مف 
Thurman تميؿ إلى دمج المحتوى المنتج مف طرؼ األفراد  اإلعبلمية المؤسسات إلى أف

 حفظ في الصحفيوف بو يقـو الذي التقميدي الدور عمى اإلبقاء مع غير أنيا ،العادييف
 تصفية طريؽ عف المستخدميف مشاركة تتيح الصحؼ أفإلى أيضا توصبل و  البوابات،
 كما توصؿ .60لمجميور وقيمة مفيدة أنيا تعتقد بطرؽ تعميقاتيـ وتجميع

Nagar&Hedman بمضموف واضح بشكؿ ييتموف الصحؼ محرري مف العديد أف إلى 
 عفويا نقاشا تشكؿ القراء تعميقات أف فاستنتج Hecht ىيشت ، أماالقراء تعميقات ونوعية
 في السمطة مف المزيد كتسابإ خبلؿ مف المدونة تعميقات عف وتختمؼ الجارية الشؤوف حوؿ
 القراء تعميقات أففي نفس السياؽ  Manosevitch & Walker ويظيؼ ،المواطنيف نظر
 أداة تصبح وقد األخرى ولمتعميقات نفسو لمتحرير وثيقا ىتماماإ تولي فتتاحيةاإل المقاالت عمى

 لمصحفييف اإللكتروني البريد عناويفإلى أف إتاحة  Deuze خمصو  .61لممواطنيف ديمقراطية
 ونقاد معمقيف إلى والمشاىديف القراء تحوؿ ،اإلخبارية قصصيـ بجانب مواقعال عمى

 مرة ؤلوؿف ثراء، أكثر وجميورىـ الصحفييف بيف العبلقة تكوف أف يمكفبحيث  ،ومتعاونيف
 ليسوا أنيـ كتشفواإ كما ،منيـ جميورىـ يتوقعو ما مؤكد بشكؿ يعرفوا أف لمصحفييف مكفأ

أكثر متابعة و  مراقبيف يكونوا أف لممستخدميف العاـ حيث يمكف المجاؿ في الوحيديف المراقبيف
 أيضا باإلضافة الناقصة التغطيات أو الخاطئة مف خبلؿ اإلشارة إلى البيانات األخبار لجودة

                                                           
59

 E. Manosevitch and D. Walker,  Reader Comments to Online Opinion Journalism: A Space of Public 
Deliberation, Paper prepared For presentation at the 10th International Symposium on online 
Journalism,Austin, TX, April 17-18,2009, p5. 
60

 Hermida & Thurman , A CLASH OF CULTURES: The integration of usergenerated content within 
professional journalistic frameworks at British newspaper websites, Journalism Practice: Vol 2, No 3, 2008, 
p352. . 
61

  Kim Strandberg op.cit, p.135. 
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فضبل عف  .62والجديدة الساخنة المواضيع عف الكاشفة الصحفي عيوف يكونوا أفإلى إمكانية 
ذلؾ أشارت العديد مف الدرسات أف الغالبية العظمى مف الصحفييف حصمت في بعض 

أف ىذه األخيرة كثيرا ما  العديد منيـأكد  حيث ،األحياف عمى أفكار القصة مف التعميقات
المستخدميف  بعضنظرا ألف  ،غيرت وجية نظرىـ حوؿ مجريات القصص اإلخبارية

 .  63يقولوف:"ىذه قصة جيدة، ولماذا أنيا جيدة"
 فقد" ،تعميقات المستخدميف مف طرؼ بعض المينييف لقتوالترحيب الذي  مف الرغـ عمىلكف 

 مف العديد تطرح قد القراء تعميقات أف التجريبية، الناحية مف الدراسات، مف العديد أظيرت
 الجودة مشاكؿ في، كالجوانب مف مجموعة بسبب التحرير، وغرؼ الصحفييف أماـ التحديات
، التشيير ، األخطاء المغوية  ، العنصرية الكراىية مثؿ مناسب غير خطاب بوجود مرتبطة

ففي مقاؿ  .64"اإلعبلمية المؤسسة سمعة عمى يؤثر قد واليويات المجيولة لممستخدميف، مما
عمى موقعيا اإللكتروني أعمف موقع أخبار  theguardian.comنشرتو جريدة الغارديف 
التعميقات حيث نشر  إلظيارت قعف اإليقاؼ المؤ  The Engadgetالتكنولوجيا ببل حدود 

ديد لمتعميقات عمى النحو لـ يعمؿ نظامنا الج -عبارة: ) إيقاؼ تعميقاتنا....إلى األسبوع القادـ
وجود الكثير مف التعميقات المجيولة والمسيئة والتي يجب القضاء المأموؿ( ، وىذا بسبب 

عمييا واإلحتفاظ بتمؾ المفيدة لمقارئ مف خبلؿ إصبلح نظاـ المراقبة وتجييز الصحفييف 
تضح أف ىناؾ العديد مف التعميقات التي أبدت إوآخروف  Diaz Noci وفي دراسة 65.لذلؾ

لذلؾ جيات النظر المميئة بالحجج الغير ناضجة وبو عدـ اإلحتراـ لمقراء بالكممات المسيئة 
التعميقات في األخبار ال تعزز الحوار الديمقراطي وأف اإلشراؼ  رأت الدراسة أف ىذه

الصحفي عمى التعميقات قبؿ نشرىا ىو الحؿ الوحيد إذا كاف اليدؼ ضماف نقاش ديمقراطي 
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كبر اليوميات األمريكية لدييـ فقد خمصت إلى أف الصحفييف في أ Arthurأما دراسة  .66بناء
نترنت حيث تعتبرىـ مصدر إلياء نظرا ألنيا ال نظرة سيئة عف تعميقات المستخدميف عمى اإل

تستخدـ اليدؼ الذي وضعت ألجمو فالكثيروف يشعروف بالضيؽ بسبب محتواىا ويعربوف عف 
أكدت كما  .67ستيائيـ مف تأييد المواقع األخرى لممناقشات المجيولة مف طرؼ القراءإ

الدراسات التي قامت بتحميؿ القضايا المينية والتنظيمية المتعمقة بالمحتوى الذي ينشئو األفراد 
أف المستخدميف يختمفوف عف الصحفييف نظرا ألف إسياماتيـ ال تسترشد بالضرورة بالمعايير 

 .68التحريرية المعموؿ بيا، مثؿ الموضوعية والخبرة
 غرؼ بعضقررت في اآلونة األخيرة ولتجنب الحوادث الناجمة عف نشر التعميقات المسيئة 

 صحيفة لوس مثؿ الفيسبوؾ إلى اإلنترنت شبكة عمى مواقعيا مف التعميقات نقؿ التحرير
  Reuters.com كوـ دوت رويترز أو 2011 في  Los Angeles Timesتايمز انجميس

 بعض المواقعقامت  كما يويتيـ الحقيقية،لعدـ كشؼ معظـ المستخدميف  بسبب ،2014 في
مصادر معمومات خارجية عند ستعانت با  بشكؿ كمي و  بالتخمي عف التعميقات الصحفية
بينما شرعت مؤسسات أخرى في وضع خطط جديدة لحؿ مشكؿ التعميقات  .69الحاجة

 صحيفة عشريف مف أكثر في التعميقات إدارة ستراتيجياتإ حوؿ بحثي مشروع فيالمسيئة، ف
 ىما رئيسييف موقفيف( Reich 2011) رايش حدد الشمالية، وأمريكا أوروبا في اإلنترنت عمى

 يحتفظ ،"شراؼاإل قبؿ ما" ستراتيجيةإل أما بالنسبة ،"شراؼاإل بعد ما" و" المسبؽ شراؼاإل"
 الكثير مف عمى ينطوي وىومانشره  قبؿ تعميؽ كؿ تقييـ عند البوابة حفظ بدور الصحفي
 ،النقاش نوعية بشأف المعيارية المخاوؼ عف فضبل اإلعبلـ، وسائؿ طرؼ مف المسؤولية

 المؤسسات معظـ لقمة الموارد المالية المتعمقة بالموظفيف وغرؼ التحرير فإف نظرا لكف
 شكاوىتقديـ  عند فقط الصحفيوف يتدخؿ حيث ،"اإلشراؼ بعد ما" نظاـ تستخدـ اإلخبارية

وفي دراسة أخرى  .70المشاركة شروط نتياؾإفي حالة  مف طراؼ القراء أو
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إلى أف معظـ المواقع اإلخبارية بحثت إستراتيجيات اإلشراؼ  (Domingo 2015)أشار
مف خبلؿ التجربة واإلستفادة مف والرقابة كي ال تسمح بالمرور المباشر لمتعميقات وىذا 

 المؤسسات الصحفية إلى اإلستراتيجيات تعرضت بعضلكف رغـ ىذه  .71السابقة األخطاء
أثارت الدائرة الكبر لممحكمة األوروبية لحقوؽ  2015جواف  16ففي  ،مساءالت قانونية

فو التعميقات ذح ـ" لعد Delfiاإلنساف جدال واسعا إثر معاقبتيا لمموقع اإللكتروني اإلستوني " 
عمى مسؤولية المواقع اإللكترونية في مراقبة التعميقات المرتبطة بالمقاؿ  بذلؾالمسيئة، لتؤكد 

   .72قبؿ وقوع التجاوزات المحتممة
عمى تعميقات  عتمادفي اإلتمخيص أىـ التحديات التي تواجو الصحافة اإللكترونية يمكف و 

المستخدميف كمصدر موثوؽ يثري مضامينيا اإلعبلمية ويخمؽ فضاء حقيقي لمنقاش والحوار 
 :73في النقاط التالية الفعاؿ

 .المنطؽ والدقة في نقؿ المعمومة والتأكد قبؿ بث الخبر: المصداقية  -
القواعد حتـر يال و  إلى التدريب الميني المستخدـ فتقرضعؼ التأىيؿ الميني لممستخدـ: ي -

 .األساسية لعممية نقؿ األخبار
لقذؼ ا : كما أشارت معظـ الدراسات تتضمف معظـ التعميقاتالتشيير ومخالفت قانونية -

  مف المخالفات القانونية. عتداء المفظي والتشيير ونحو ذلؾواإل
بتعميقات المستخدميف  ضرورة اإلستعانةعمى العديد مف الخبراء والباحثيف  يؤكد عمى العموـ

 .لممؤسسات الصحفية ولممينييف بشكؿ خاص رغـ كؿ المشاكؿ التي مف الممكف أف تسببيا
 فعمى سبيؿ ،وىذا نظر لمساىماتيا في إثراء النقاش واألكثر مف ذلؾ خمؽ فضاء لمديمقراطية

 في مرغوبة مساىمة القراء تعميقاتأف  إلى Singer & Ashman المثاؿ يرى كؿ مف
بعض أتبثت فيما  ،الخطاب عمى ديمقراطي طابع عبلمي يضفياإل ياومضمون الصحافة
 والحجج األفكار لتبادؿ ديناميكية مساحة ىي اإلنترنت عبر اإلخبارية التعميقات أف األبحاث
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 في جميورىـ إشراؾ عند التداولية المثؿ لتحقيؽ بأىمية التعميقات يعترفوف أنفسيـ الصحفييفف
 .74العامة القضايا مناقشة
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   :الخالصة
ستعرضنا في ىذا الفصؿ موضوع التفاعمية وأدوار المستخدميف في الفضاء اإللكتروني إ

       الصحفي، عف طريؽ رصد مختمؼ التعريفات التي حاولت تقديـ مفيـو شامؿ
إحدى سمات  التفاعمية عتبارإتضح أف معظـ ىذه التعريفات إتفقت عمى إث يلمتفاعمية، بح

تكنولوجيا اإلتصاؿ الحديثة وأىـ وسيمة جسدت إمكانية سيطرة األفراد عمى العممية 
المشاركة مع القائـ باإلتصاؿ في بناء المحتوى وتقديمو، والقدرة عمى  مف خبلؿ ،اإلتصالية

 ىؤالء األفراد. ختياراتإ ويمبيبما يحقؽ التجوؿ الحر 
التفاعمية في المواقع الصحفية، مف خبلؿ التطرؽ إلى أشكاؿ  كما تناولنا في ىذا الفصؿ

المنظومة التفاعمية والتي تعتبر الصحافة اإللكترونية أحد مكونتيا. ىذه األخيرة قمنا بالكشؼ 
عف أىـ تعريفاتيا وأنواعيا وكدا تطبيقات التفاعمية التي تتميز بيا. ولعؿ ىذه الخصائص 

اإللكترونية تعتبر أىـ متغير، نظرا لكونيا تمثؿ الجانب والمميزات التي ترتبط بالصحافة 
التطبيقي لدراستنا، بحيث تعتبر تعميقات المستخدميف في المواقع الصحفية أحد السمات التي 

 وىو ما تطرقنا إليو في المرحمة األخيرة ليذا الفصؿ. تجسد التفاعؿ والمشاركة.
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 تمييد>
مقاالت  مضمونو  شكلنعرض النتائج الكمية والكيفية المرتكزة عمى تحميل س جانبفي ىذا ال

 بيدفذلك  ،وتعميقات المستخدمين المتفاعمين معيا عبر موقعيا اإللكتروني الشروق أونبلين
فكما  .إستجابتيم ليذا التأثير مدىثير عمى القراء و أمعرفة الطرق واألساليب المستخدمة في الت

مجموعة من المقاالت األكثر  حتوىقام الباحث بتحميل م ،لمدراسةأشرنا في الجانب المنيجي 
وى تفاعبل والمتعمقة بموضوع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لعيدة رابعة باإلضافة إلى محت

إستجابة لمنبيات تتضمنيا كيفية عرض وتقديم المادة  تعميقات المستخدمين التي تعتبر
رصد مراكز اإلىتمام إنطبلقا من  ،، وىو ما سيجيب عن أسئمة الدراسة ويحقق أىدافياالصحفية

ىذه مدى مساىمة الكشف عن  وصوال إلى مضامين الجريدة وتعميقات المستخدمينفي 
  . الكمي لممحتوى في البناء التعميقات

 

 >فئات المضمونتحميل  .1
ترشح الرئيس"عبد العزيز  المتعمقة بموضوع ضمونالم اتسنحاول في ىذه المرحمة تحميل فئ

خمس طريق تخصيص عن  تحميبل كميا 4102 الرئاسيات الجزائريةيدة رابعة خبلل علبوتفميقة" 
في وخمس فئات لتعميقات مستخدمي موقعيا اإللكتروني  الشروق أونبلينجريدة ن اميفئات لمض
     رسوم بيانية بإستخدام  4102أفريل  03إلى  4102جانفي  04الممتدة من  زمنيةالفترة ال

قراءة لمبيانات ونتائج جزئية تمييا  ،ئويةمى تكرارات المواضيع والنسب المتحتوي عجداول كمية و 
مقارنتيا مع ثم مناقشة ىذه النتائج وتحميميا تحميبل كيفيا، بعد ذلك ، فيما سيتم لكل جدول

  الدراسات السابقة.
 

 فئة الموضوع> 1.1
ذلك أن ؟ الجريدة يدور محتوىا ماذعمى  6تساؤل التالياإلجابة عمى التستيدف ىذه الفئة 

لمموضوعات التي تتفق مع سياساتيا التحريرية، فما ينشر  الوسيمة اإلعبلمية تعطي إىتماما
منيا يعتبر أىم مما ال ينشر، وما ينشر بتوسع يعتبر أىم أيضا مما ينشر في مجاالت محدودة 

 .1لدى الوسيمة اإلعبلميةأو أوقات متفرقة ويقل تكرار النشر فييا عن غيرىا مما يحتل اإلىتمام 
نسب من خبلل  الشروق أونبلينمراكز اإلىتمام في مضمون عن ىذه الفئة  تكشف وفي دراستنا

                                                           

 بتصرف.، 041ص ،4101القاىرة، عالم الكتب،  ,تحميل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،  1 
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نتخابات الرئاسية اإل أثناءموقعيا اإللكتروني  في تناولتياالتي العيدة الرابعة تكرارات مواضيع 
 . 4102الجزائرية 

 
  11الجدول رقم 

 الشروق أونبلينمواضيع العيدة الرابعة المعالجة في 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أحتل المرتبة األولى نبلحظ من خبلل الجدول أعبله أن موضوع الموالون لمعيدة الرابعة قد 
يميو موضوع مرض الرئيس في المرتبة الثانية بنسبة  وحدة ، 031بتكرار بمغ  %44.82بنسبة 
وحدة ، ثم موضوع المعارضون لمعيدة الرابعة الذي جاء في المرتبة  45بتكرار  02.24%

 .وحدة 12بتكرار %5.3الثالثة بنسبة 
األولى إحتمت النسب األكبر في المضامين اإلعبلمية التي  ةوالمبلحظ أن المواضيع الثبلث

من مجمل مواضيع العيدة الرابعة الخاضعة  %10.41 حيث بمغتأونبلين  الشروقعالجتيا 

 الموضوع ك %

 للعهدة الرابعةالموالون  175 28.36

 مرض الرئٌس 89 14.42

 المعارضون للعهدة الرابعة 56 9.07

 نجازات الرئٌسإ 53 8.58

 الدٌمقراطٌة و التغٌٌر 52 8.42

 لسٌاسًاالفساد  42 6.80

 القراءات اإلحصائٌة لإلنتخابات 41 6.64

 األمن العسكريالصراع مع  40 6.48

 نتخاباتمصداقٌة اإل 31 5.02

 مظاهر تصدي السلطة للمعارضة 26 4.21

 الجٌش خالل اإلنتخاباتدور  12 1.94

 مواضٌع أخرى 00 00

 المجموع 706 011
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فتوزعت عمى كل من موضوع  %24.01موضوعا، أما باقي النسب البالغة  04لمدراسة البالغة 
التغيير بنسبة وحدة ، يميو موضوع الديمقراطية و  18بتكرار  %4.14إنجازات الرئيس بنسبة 

وحدة ، كما  24بتكرار  %2.41لفساد السياسي بنسبة وحدة ثم موضوع ا 14بتكرار  4.24%
بتكرار  %2.22والذي بمغ  القراءات اإلحصائية لئلنتخاباتإلى موضوع  أعبلهيشير الجدول 

وحدة يميو كل من  21بتكرار  %2.24راع مع األمن العسكري بنسبة وحدة ثم موضوع الص 20
وحدة و موضوع مظاىر تصدي  80بتكرار  %1.14موضوع مصداقية اإلنتخابات بنسبة 

وحدة، أما في المرتبة األخير فقد جاء موضوع  42بتكرار  %2.40السمطة لممعارضة بنسبة 
 .وحدة  04بتكرار  % 0.52دور الجيش خبلل اإلنتخابات بنسبة 

 

 

 أونالينالشروق مىاضيع العهدة الرابعة المعالجة في توضح األعمدة البيانية   : 10رقم  الشكل

 

من خبلل ىذه المعطيات الكمية نبلحظ أن مواضيع العيدة الرابعة المعالجة في   >نتيجة جزئية
أحتمت المواضيع الثبلثة األولى مراكز اإلىتمام  فقد ،الرتبتفاوتا في عرفت الشروق أونبلين 

وحدة أي أكثر من نصف عدد تكرارات المواضيع  841بتكرار  %10.41في الجريدة بنسبة 
راجع إلى طبيعة الموضوع وىذا ، 10رقم  الرسم البياني يشير إليياوالتي  الخاضعة لمتحميل 04

بين الموالين لمعيدة  احاد االخاضع لمدراسة حيث عرفت الساحة السياسية في الجزائر نقاش
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لرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفميقة إنتشار األنباء عن نية ارابعة والمعارضين ليا بسبب ال
وىو الموضوع  ،رغم ظروفو الصحية المثيرة لمجدل 4102أفريل  03خوض غمار إنتخابات 

موضوع تواجد كما نجد أن  وحدة، 45بتكرار  %02.24الذي أحتل المرتبة الثانية بنسبة 
جمب أكبر عدد من لجريدة من طرف ال ةمحاول يعكسولى يدة الرابعة في المرتبة األعالموالون لم

رى تالذي  ،بعد توسع رقعة اإلنتقادات الموجية إلى محيط الرئيسخاصة يا المتفاعمين مع
نطبلقا من ىذه إ األساليب.أنو المسؤول عن دفعو لمترشح باستخدام مختمف الطرق و  المعارضة

 ةنافسلم ةاإللكترونيتيا اصفح الجريدة بوتنعش  نقاش محل موضوعىذا الالحقائق يصبح 
مستخدمي شبكة الواب لمتفاعل أكبر عدد ممكن من  والتأثير فيالمواقع اإلخبارية األخرى 

    معيا.
 

 >فئة اإلتجاه 1.1
المعالجة في  العيدة الرابعة نحاول من خبلل ىذه الفئة معرفة اإلتجاىات التي تأخدىا مضامين

 حيال قائم باإلتصالتعتبر ميمة جدا في تحديد إتجاه ال إذخبلل فترة الدراسة،  الشروق أونبلين
التركيز عمى ب سواء ،4102 أفريل 03نتخابات إلموضوع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة 

ميم مؤشر تعتبر طبيعة ىذا اإلتجاه  كما .في المحتوىالمحايدة أو السمبية  ، جابيةيالجوانب اإل
 عمى محاولة الجريدة التأثير في إدراك المستخدمين ودفعيم لتبني طريقة طرحيا لمموضوع.
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10الجدول رقم   

الشروق أونالٌنإتجاه موضوع العهدة الرابعة فً   

 

 
 الشروق أونالينالعهدة الرابعة في  مىضىعإتجاه توضح األعمدة البيانية  : 10رقم  الشكل

 

مضامين تجاىات إجاء في صدارة أن اإلتجاه المعارض  14ول رقم من خبلل الجد تبين لنا
 %28.15وذلك بنسبة  14كما يوضحو الشكل رقم  موضوع العيدة الرابعةل الشروق أونبلين

وحدة  ثم اإلتجاه المحايد  052بتكرار  %80.22وحدة يميو اإلتجاه المؤيد بنسبة  425بتكرار 
 وحدة. 012بتكرار  %42.51بنسبة 

من خبلل ىذه المعطيات الكمية يتبين أن إتجاه التناول اإلعبلمي لموضوع العيدة الرابعة في 
ويعكس موقف الجريدة من الجدل السياسي الذي عمى العموم لم يكن متوازنا  الشروق أونبلين

من خبلل الجدول  ثر تفصيبلمعرفتو بشكل أك إلىوىو ما سنسعى  ،صاحب فترة اإلنتخابات
 الموالي.

0

10

20

30

40

50

 محاٌد مؤٌد معارض

 اإلتجاه ك %

 معارض 074 95.34

 مؤٌد 049 50.99

 محاٌد 039 09.43

 المجموع 706 011
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  10الجدول رقم  
 الشروق أوناليناتجاه مواضيع العيدة الرابعة المعالجة في  

 

الفرعية لموضوع  04توزيع فئة اإلتجاه عمى المواضيع  18نبلحظ من خبلل الجدول رقم 
المحايدة والمعارضة في  ،العيدة الرابعة حيث يشير إلى نسب وتكرارات اإلتجاىات المؤيدة 

المؤيد يأتي في المرتبة األولى موضوع  ففي ما يخص اإلتجاه .الشروق أونبلينمضامين 
وحدة، و يميو في المرتبة الثانية موضوع  28بتكرار  %01.40الموالون لمعيدة الرابعة بنسبة 

وحدة، ثم في المرتبة الثالثة موضوع مرض  24بتكرار  %12.41إنجازات الرئيس بنسبة 
وع الصراع مع األمن وحدة ثم يأتي عمى التوالي موض 41بتكرار  %12.11الرئيس بنسبة 

وحدة، ثم موضوع مصداقية اإلنتخابات بنسبة  42بتكرار  %18.44العسكري بنسبة 

 
 معارض

 
 محاٌد

 
 مؤٌد

                      
 االتجاه                      

 
  الموضوع

% 

 
 ك

 

% 

 
 ك

 

% 

 
 ك

 الموالون لمعيدة الرابعة 80 11.11 01 8:.6 1: ;10.1

 الرئيسمرض  17 16.17 ;1 6.91 07 7.89

 المعارضون لمعيدة الرابعة 17 1.60 19 1.97 16 ::.0

 نجازات الرئيسإ 61 1:.8 11 11 11 :1.9

 لتغييراالديمقراطية و  16 1.86 10 :1.6 67 ;9.1

 لسياسياالفساد  11 11 11 1.18 61 8.86

 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات 11 11 61 8.86 11 11

 األمن العسكريالصراع مع  16 ::.0 :1 ;1.1 :1 ;1.1

 نتخاباتمصداقية اإل  19 1.97 16 1.86 11 1.81

 مظاىر تصدي السمطة لممعارضة 11 11 11 0.61 17 1:.1

 الجيش خالل اإلنتخاباتدور  16 1.86 11 11 :1 ;1.1
 مواضيع أخرى 11 11 11 11 11 11

 المجموع 6;1 01.66 176 7;.16 ;18 ;60.7
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بتكرار  %14.28وحدة، يميو موضوع المعارضون لمعيدة الرابعة بنسبة  03بتكرار  14.31%
وحدة، ويتقاسم المركز األخير كل من موضوع الديمقراطية والتغيير وموضوع دور الجيش  01

وحدات، أما موضوع الفساد السياسي، القراءات  2بتكرار  %1.22إلنتخابات بنسبة خبلل ا
أي بنسبة  ؤيداإلحصائية لئلنتخابات ومظاىر تصدي السمطة لممعارضة لم تأخد أي إتجاه م

1%. 
 

 
مواضيع العيدة الرابعة المعالجة في  عمى تجاهاإل  توزيع فئةتوضح األعمدة البيانية > 10رقم  الشكل

 الشروق أونالين
 

يأتي في المرتبة األولى موضوع القراءات اإلحصائية لئلنتخابات فيما يخص اإلتجاه المحايد 
وحدة، يميو في المرتبة الثانية موضوع الموالون لمعيدة الرابعة  20بتكرار  %12.22بنسبة 
بنسبة  في المرتبة الثالثة وحدة، ثم موضوع مرض الرئيس 81بتكرار  %12.42بنسبة 
وحدة، يمييم موضوع مظاىر تصدي السمطة لممعارضة بنسبة  45بتكرار  12.31%
بتكرار  %14.31المعارضون لمعيدة الرابعة بنسبة وحدة، ثم موضوع  40بتكرار  18.21%

وحدات وفي  4بتكرار  %10.45مع األمن العسكري بنسبة وحدة، يميو موضوع الصراع  03
وحدات ثم موضوع  2بتكرار  %1.22مصداقية اإلنتخابات بنسبة  األخير يأتي كل من موضوع
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وحدات، يميو موضوع الفساد السياسي بنسبة  8بتكرار  %1.24الديمقراطية والتغيير بنسبة 
 .%1، أما باقي المواضيع فمم تأخد أي إتجاه وىو ما نسبتو تكرار واحدب 1.02%

ألولى موضوع الموالون لمعيدة الرابعة يأتي في المرتبة اأما في ما يخص اإلتجاه المعارض 
يميو في المرتبة الثانية موضوع الديمقراطية والتغيير بنسبة  وحدة، 44بتكرار  %08.45بنسبة 
 %12.22بنسبة في المرتبة الثالثة وحدة، ثم موضوع الفساد السياسي  21بتكرار  13.45%
، ثم  وحدة 81 % 11.23الرئيس بنسبة  مرضيميو عمى التوالي موضوع  وحدة، 20بتكرار 

وحدة، يميو موضوع إنجازات الرئيس  42 %18.44موضوع المعارضون لمعيدة الرابعة بنسبة 
بتكرار  %10.24حدة، ثم موضوع مصداقية اإلنتخابات بنسبة و  00بتكرار  %10.34بنسبة 

ويأتي كل من موضوع الصراع مع األمن العسكري ودور الجيش خبلل اإلنتخابات  ،وحدات 01
وحدات، يميو في األخير موضوع مظاىر تصدي  4بتكرار  %10.45في نفس المرتبة بنسبة 
وحدات، في حين تظير باقي المواضيع دون إتجاه  1بتكرار  %1.41ة السمطة لممعارضة بنسب

  .%1أي بنسبة 
 

الذي  الشروق أونبليناإلتجاه المعارض في يتبين من خبلل المعطيات الكمية أن  6نتيجة جزئية
ويظير ذلك في موضوع الموالون ، تفوق عمى اإلتجاىات األخرى %28.15 تونسب بمغت

والتي بمغت لمعيدة الرابعة و موضوع مرض الرئيس ثم موضوع المعارضون لمعيدة الرابعة 
 إستحود اإلتجاه المعارضفقد  األخرى ضامينالميتعمق بفيما أما ، %44.42 نسبةة مجتمع

مثل موضوع  ،%1اإلتجاه المؤيد الذي بمغ نسبة مقابل في  %011 يابنسبة بمغت في بعض
نحياز الجريدة إلى ونفسر ىذه النسب بإ .الفساد السياسي ومظاىر تصدي لمسمطة لممعارضة

مصطمحات لبعض ال يااستخدامفي ذلك  يظير ، بحيثلمعيدة الرابعة المعارض التيار
المنددة أنصار المترشح عمي بن فميس والمظاىرات مواضيع المتعمقة بلم ياتناول خبللساليب األو 

من خبلل السير مع نبض جريدة لمتأثير عمى إدراك المستخدمين كمحاولة من طرف ال بالفساد،
جابية بعد إعبلن ير إغير أن معالجة الجريدة أصبحت أكث .ىتمامات المشيد العاما  الشارع و 

وظيور مؤشرات قوية عمى فوزه في اإلنتخابات،  الرئيس عبد العزيز بوتفميقة ترشحو لعيدة رابعة
عن غمق بعض المؤسسات اإلعبلمية   لغة المصالح خاصة بعد الحديثتفرضو وىو تحول 
 .حفيةمينة الصالوزىا ألخبلقيات ابحجة  تج
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 >فئة القيم 0.1
والعامل  ،أساسيين ىما العامل النفسي المرتبط برغبات الفرد وميولوالقيمة بعاممين ترتبط 

أي الرأي الخاص  ؛يا المجتمعضوالضوابط التي يفر  المعايير ،اإلجتماعي المرتبط بالقوانين
ىتماماتو وكذلك النظام اإلجتماعي والتراث الثقافي الذي  بالفرد والذي يعبر عن إتجاىتو وا 

" تعتبر القيم السياسية جزء أساسي ورئيسي من الثقافة السائدة في  وبيذا المعنى،  2يتفاعل فيو
المحرك الرئيسي ليا خبلل جميع قدرات النمو والتحول نحو الغايات السياسية المجتمع و 

الشروق وفي دراستنا ىذه نحاول الكشف عن القيم السياسية في مضمون  .3" المطموبة والمأمولة
ليو في إالتعريف اإلجرائي الذي أشرنا بناء عمى  4102خبلل االنتخابات الرئاسية  أونبلين

       ، ما يجعل ىذه القيم تختص بمفيوم محدد تمميو الظروف السياسية اإلطار المنيجي
السياقات التي تبرز فييا إلى إظيار خبلل ىذه الفئة من كما نيدف  .والثقافية لمفرد الجزائري

 .في مضمون الجريدة أىمية كل قيمة
 

  40الجدول رقم 
 الشروق أونالينالقيم السياسية في مضامين  

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           

 .25ص ،4113الجزائر،  ،طاكسيج كوم لمدراسات والنشر والتوزيع، تحميل المحتوى لمباحثين و الطمبة الجامعيينيوسف تمار،  2 

 .10ص ،4110 ،القاىرة ، دار الثقافة لمنشر ،القيم السياسية في اإلسالماسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي،  3 

 الموضوع ك %

 الديمقراطية 28 06.02

 الوطنية 18 06.96

 المصالحة 15 09.37

 المشاركة الساسية 14 05.34

 الحرية 09 12.65

 العدالة 06 13.20

 المساواة 03 10.40

 المجمىع 015 011
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 الشروق أونالينتوضح األعمدة البيانية القيم السياسية البارزة في مضمون  > 16رقم  الشكل
 

تضمنتيا مواضيع العيدة الرابعة  أبرز القيم التي أعبله ضحة في الجدولو تشير البيانات الم
 %43.04بنسبة الديمقراطية المرتبة األولى  احتمتحيث  ،الشروق أونبلين المعالجة في 

وحدة، ثم  04بتكرار  %03.23وحدة، تمييا الوطنية في المرتبة الثانية بنسبة  44بتكرار 
، تمييا عمى التوالي المشاركة وحدة  01بتكرار  %02.12المصالحة في المرتبة الثالثة بنسبة 

وحدات، تميو  5بتكرار  %4.38وحدة، ثم الحرية بنسبة  02بتكرار % 08.15السياسية بنسبة 
 8بتكرار  %14.50تكرارات، في األخير تأتي المساواة بنسبة  2بـ  %11.44بنسبة العدالة 
 وحدات.

 

المعطيات يتضح أن قيمة الديمقراطية كانت األكثر تداوال في من خبلل ىذه  >نتيجة جزئية
المطمب السياسي رقم واحد الذي تمحور حولو النقاش الدائر  بإعتبارىاالشروق أونبلين مضامين 

أما باقي القيم فمم تختمف كثير عن قيمة الديمقراطية من حيث السياق  .بين المواالة والمعارضة
في محاولة منيا  ،الذي أتت ضمنو فقد إستخدمتيا النخب السياسية إلبراز مواقفيا وتدعيم آرائيا

فمن جية حاولت المعارضة تسويق أفكارىا من خبلل  .لمحميلمتأثير عمى الرأي العام ا
 .الشعارت الحاممة ليذه القيم بمفيوميا المجرد بغية خمق صورة مثالية عن برامجيا اإلنتخابية

باألدوار اإليجابية التي يمكن أن يؤدييا المواطن الجزائري أما المواالة فقد ربطت ىذه القيم 
أساسيا في أن مشاركتو القوية في الحياة السياسية تعد عامبل خبلل مرحمة األزمة عمى اعتبار 

منصة إعبلمية لعبور ىذه الشروق أونبلين بناء عمى ذلك شكمت  الحفاظ عمى ىذه القيم.
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المنتجات الفكرية بغية التأثير عمى البناء النفسي والسموكي لممستخدمين من خبلل فيميم لمواقع 
 ميو الجريدة.السياسي وبناء تصوراتيم وفق ما تم

 

 >فئة الفاعمين 6.1
خبلل الشروق أونبلين نحاول من خبلل ىذه الفئة الكشف عن أىم الفاعمين في مضمون 

 أدوا الشخصيات السياسية أو منظمات المجتمع المدني الذين ك،  4102اإلنتخابات الرئاسية 
 جديدة.حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لعيدة   إثارة النقاشدورا ميما في 

  17الجدول رقم 
 الشروق أونالينالفاعمين في مضامين  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المجموع ك %

 عبد العزيز بوتفميقة 199 41.80

   عبد المالك سالل 58 12.18

 عمي بن فميس 54 11.34

 دانييعمار سع 51 10.71

   عمارة بن يونس 23 4.83

 محمد مدين 19 3.99

 اليامين زروال 16 3.36

 غول عمار 15 3.15

 أحمد طالب االبراىيمي 14 2.94

 عبد الرحمن بمعياط 07 1.47

 قايد صالح 06 1.26

 عبد المجيد مناصرة 05 1.05

 منظمات المجتمع المدني 04 0.84

 عبد اهلل جاب اهلل 03 0.63

 لويزة حنون 02 0.42

 المجموع 476 111
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المرتبة األولى في ترتيب عبد العزيز بوتفميقة  المرشح إحتبلل إلى 11الجدول رقم  يشير
بتكرار  %20.41بنسبة الشروق أونبلين الفاعمين المحركين لمحدث السياسي في مضمون 

وحدة ، ثم عمي بن فميس  14بتكرار  %04.04وحدة، يميو عبد المالك سبلل بنسبة  055
الرابعة عمار سعيداني بنسبة ، و يأتي في المرتبة وحدة  12بتكرار  %00.82بنسبة 

في  موحدة ، أما باقي الفاعمين السياسيين فانحصرت  نسبة ظيورى 10بتكرار  01.30%
 .) %1.24و  2.48 (المحتوى ما بين

 

 
 

 الشروق أونالينتوضح األعمدة البيانية الفاعمين السياسيين في مضمون  > 17رقم  الشكل
 

في تناوليا لمعيدة الرابعة الشروق أونبلين المعطيات تركيز ىذه يتضح من خبلل  >نتيجة جزئية
نبلحظ التدرج اليرمي في الترتيب، والذي يعكس مكانة كل  إذ ،عمى شخصيات دون األخرى

 الشخصيةعبد العزيز بوتفميقة يعتبر  لرئيسفا .فاعل من حيث مركزه في القيادة وصنع القرار
ره المترشح لمعيدة الرابعة وصاحب الشرعية الثورية في ىذا الحدث بإعتبا ةوالمحوري ةالرئيسي

الذي يشغل منصب ، يميو عبد المالك سبلل الوطني والتاريخ النضالي في حزب جبية التحرير
يعد أىم شخصية  الذيالمترشح عمي بن فميس  ثم حممتو اإلنتخابية،الوزير األول ومدير 

ىذه الشخصيات مركز إىتمام في  تمثل بالتاليو المنافس األقوى لو، رشح الرئيس و معارضة لت
سبق إنطبلقا مما  .اإلنتخابي حدثلصناعة اودورىا في السياسي  ياثقمل نظراالشروق أونبلين 

ترتيب  في تأثيربغية الفاعمين السياسيين التركز اإلنتباه عمى بعض الشروق أونبلين يتبين أن 
 المتفاعمين معيا.المستخدمين  اتمإىتماأولويات 
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 >المصدر فئة 7.1
 في تشكل التي المادة خبلليا من تجمع مصادر عدة عمى الصحفية المضامين تعتمد ما كثيًرا
 ثريت التي المصادر مختمف عنىذه الفئة   تبحث وعميو المقدم، المضمون المطاف نياية

 المحطات الصحف،، األشخاص في المصادر ىذه أىم تتمثل، و التحميل محل المضمون
 المصادر من غيرىاو  الوثائق الشخصية، غير والمصادر األفبلم الكتب، التمفزيونية، أو اإلذاعية
 إثراءوفي دراستنا نحاول الكشف عن أىم المصادر التي إعتمدت عمييا الجريدة في  .4المختمفة
 األمر الذي يعكسة رابعة، عبد العزيز بوتفميقة لعيد ا المتعمقة بموضوع ترشح الرئيسمضاميني

 .يا عبر موقيا اإللكترونياألىمية التي تولييا الجريدة إلستيداف القراء ودفعيم لمتفاعل مع
 

 الشروق أونالين> مصادر مضامين  18الجدول رقم 
 

 

 

 
 

 

 
 الشروق أونالينن يمامض مصادرتوضح األعمدة البيانية  > 18رقم  الشكل

 
 % 42.42أن التحرير المركزي جاء في المرتبة األولى بنسبة  12تكشف بيانات الجدول رقم 

وحدات، أما و كاالت األنباء  11بتكرار  %01.01وحدة، يميو المراسمون بنسبة  44بتكرار 
     .% 1أي بنسبة  عمييا فتظير البيانات عدم إعتماد الجريدة

                                                           

 
4
 ، بتصرف.32ص ، مرجع سبق ذكره،لمباحثين و الطمبة الجامعيينتحميل المحتوى يوسف تمار،  

0

50

100

 وكاالت األنباء المراسلون التحرٌر المركزي

 المصدر ك %
 التحرير المركزي :1 6:.6:
 المراسمون 17 17.17

 وكاالت األنباء 11 11
 المجموع 00 111
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تعتمد في تحريرىا الشروق أونبلين من خبلل ىذه المعطيات أن  يتضح >نتيجة جزئية
 بـلممضامين المتعمقة بموضوع العيدة الرابعة عمى التحرير المركزي بنسبة عالية جدا تقدر 

ىتمام الجريدة إىذا اإلرتفاع إلى  رجعنيمكن أن ، و 12رقم كما يشير الجدول  42.42%
خاصة لدى الرأي العام الجزائري حساسسية الموضوع وأىميتو حدث اإلنتخابي باإلضافة إلى بال

ىذه المعطيات أن المضامين المحررة  تبين كما .من العيار الثقيلوطنية يتناول شخصيات وأنو 
 من طرف ةتمقى إىتماما ومتابعمن طرف صحفيين محترفين ومختصين في الشأن السياسي 

 .لمتفاعمين مع الجريدة المستخدمين ا
 

 >فئة التفاعمية 8.1
تعميقات و مشاركات ، راء آتمثل مشاركات المتمقين عمى المواقع اإلعبلمية وما يقدمونو من 
حيث تتميز ىذه  ، 5اإلعبلمي بالصور الثابثة والمتحركة جزءا أساسيا من البناء الكمى لممحتوى

المشاركات بالثراء واستكمال المعنى في الموضوعات المطروحة في معظم األحوال، فإنو ال 
حتواىا مع ميغيب عن أىداف تحميل المواقع اإلعبلمية رصد ىذه المشاركات وصور التفاعل و 

مون بناء عمى ذلك نستيدف من خبلل ىذه الفئة تحميل مض .6المحتوى الذي يمثل مادة التحميل
 لمكشف عنالشروق أونبلين تعميقات المستخدمين عمى مواضيع العيدة الرابعة التي تناولتيا 

 مراكز اإلىتمام فييا وتقييم مشاركتيا في البناء الكمي لممحتوى.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 .410- 411مرجع سبق ذكره ، ص  ,تحميل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،   

6
 .410مرجع سبق ذكره ، ص ,تحميل المحتوى في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،   
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 > مواضيع العيدة الرابعة في تعميقات المستخدمين 19الجدول رقم 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مواضيع العيدة الرابعة المعالجة في تعميقات المستخدمينتوضح األعمدة البيانية   > 07رقم  الشكل
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 الموضوع ك %

 للعهدة الرابعةالموالون  2737 27.01

 المعارضون للعهدة الرابعة 1817 17.93

 مرض الرئٌس 1354 13.36

 مواضٌع أخرى 1079 10.65

 الدٌمقراطٌة و التغٌٌر 956 9.43

 لسٌاسًاالفساد  647 6.38

 مصداقٌة االنتخابات 581 5.73

 األمن العسكريالصراع مع  362 3.57

 انجازات الرئٌس 332 3.27

 الجٌش خالل اإلنتخاباتدور  113 1.11

 مظاهر تصدي السلطة للمعارضة 108 1.06

 القراءات اإلحصائٌة لإلنتخابات 44 0.43

 المجموع 10130 011
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إحتل المرتبة األولى بنسبة يتبين أن موضوع الموالون لمعيدة الرابعة  13بتفحص الجدول رقم  
موضوع المعارضون لمعيدة الرابعة في المرتبة الثانية يميو  وحدة، 4383بتكرار  43.10%
بنسبة  في المرتبة الثالثة مرض الرئيسموضوع وحدة، ثم  0403بتكرار % 03.58بنسبة 
وحدة، والمبلحظ أن المواضيع الثبلثة األولى إستحودت عمى إىتمام  0812بتكرار  08.82%

، أما وحدة 01081وحدة من مجموع  1514بتكرار  %14.8بنسبة أكبر عدد من المعميقين 
نسبة إىتمام المعمقين بالمواضيع التي ليس ليا عبلقة بموضوع العيدة الرابعة فقد إحتمت المرتبة 

الديمقراطية موضوع عمى التوالي مييا يوحدة، ثم  0135بتكرار  %01.21الرابعة بنسبة 
بتكرار  %2.84الفساد السياسي بنسبة وحدة، ثم موضوع  512بتكرار  %5.28بنسبة والتغيير 

ثم موضوع وحدة،  140بتكرار %  1.38يميو موضوع مصداقية اإلنتخابات بنسبة وحدة،  223
وحدة، وكذا موضوع إنجازات الرئيس  824بتكرار % 8.13الصراع مع األمن العسكري بنسبة 

دور الجيش خبلل  وفي المرتبة األخيرة يأتي موضوعوحدة،  884بتكرار  %8.43بنسبة 
موضوع القراءات اإلحصائية اىر تصدي السمطة لممعارضة و ظمموضوع اإلنتخابات و 

 وحدة. 421 بتكرار %4.2 لئلنتخابات بمجموع نسبتو
 

البيانات الكمية إىتمام تعميقات المستخدمين بكل من موضوع من خبلل  نبلحظ >نتيجة جزئية
   %14.8موضوع مرض الرئيس بنسبة  اذوك لياالموالون لمعيدة الرابعة وموضوع المعارضون 

مثل أكثر من نصف نسبة تكرارت المواضيع الخاضعة لمدراسة، وىو إىتمام يعكس تأثر توالتي 
الدائر حول الصراع بين المواالة والمعارضة بسبب ترشح عبد بالنقاش السياسي المستخدمين 

في  المستخدمين يخص مشاركت أما فيما ،العزيز بوتفميقة المصاب بوعكة صحية لعيدة رابعة
 أما، %45.81 فقد بمغت نسبة التعميقات حول موضوع العيدة الرابعةالبناء الكمي لممحتوى 
خرين أو سب وشتم تعميقات تتضمن ردود مسيئة لآلفتمثل  %01.21النسبة المتبقية والبالغة 

 .المؤسساتلؤلشخاص و 
 

 >المستخدمين مضامين تعميقاتفئة إتجاه  9.1
في تعميقات  العيدة الرابعة معرفة اإلتجاىات التي تأخدىا مضامين تستيدف ىذه الفئة

 ميم حيث تمثل طبيعة ىذه اإلتجاىات مؤشر، الشروق أونبلينالمستخدمين المتفاعمين مع 
 . تعميقات المستخدمين باإلتجاه السائد في مضامين الجريدةتأثر مدى عمى 
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:1الجدول رقم   

 إتجاه موضوع العيدة الرابعة في تعميقات المستخدمين
 

 

 

 

 
 توضح األعمدة البيانية إتجاه موضوع العيدة الرابعة في تعميقات المستخدمين > :1رقم  الشكل

 

 
 61.3%بنسبة  يحتل المرتبة األولىاإلتجاه المعارض  أن 14من خبلل الجدول رقم نبلحظ 
وحدة ثم اإلتجاه  3201بتكرار 35.36% وحدة و يميو اإلتجاه المؤيد بنسبة  5556بتكرار 

 وحدة. 452تكرار ب %8.42المحايد بنسبة 
مقابل تعميقات المستخدمين  عمىالمعارض تجاه اإل ىيمنةالكمية  البيانات خبلل يتضح من

بشكل أكثر  معرفتوسنسعى إلى ىو ما و  ،المؤيد والمحايداإلتجاه  تكرارات في نسب تراجع
 تفصيبل من خبلل الجدول الموالي.
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 محاٌد مؤٌد معارض
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 معارض 5556 61.38

 مؤٌد 3201 35.36

 محاٌد 049 5.09
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 تعميقات المستخدمينفي > اتجاه مواضيع العيدة الرابعة المعالجة  09الجدول رقم 

 

 
 تعميقات المستخدميناإلتجاه في  >توضح األعمدة البيانية توزيع فئة 09رقم  الشكل
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 مؤٌد
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  الموضوع

% 

 
 ك

 

% 

 
 ك

 

% 

 
 ك

 الموالون لمعيدة الرابعة 1130 12.48 10 0.11 9;15 17.64

 المعارضون لمعيدة الرابعة 867 79.;1 154 01.70 8;7 08.79

 مرض الرئيس 356 03.93 07 0.07 991 10.94

 الديمقراطية و التغيير 372 16.11 32 0.35 552 6.09

 لسياسياالفساد  07 0.07 00 00 640 7.07

 مصداقية االنتخابات 69 0.76 45 0.49 467 5.15

 األمن العسكريالصراع مع  132 1.45 30 0.33 200 02.20

 انجازات الرئيس 222 02.45 01 0.01 109 01.20

 الجيش خالل اإلنتخاباتدور  38 0.41 09 0.09 66 0.72

 مظاىر تصدي السمطة لممعارضة 01 0.01 00 00 107 1.18

 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات 07 0.07 06 0.06 31 0.34
 مواضيع أخرى 11 11 11 11 11 11

 المجموع 3201 35.36 294 03.24 5556 61.38
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الفرعية لموضوع  04توزيع فئة اإلتجاه عمى المواضيع  15نبلحظ من خبلل الجدول رقم 
المحايدة والمعارضة في  ،العيدة الرابعة حيث يشير إلى نسب وتكرارات اإلتجاىات المؤيدة 

اإلتجاه المؤيد يأتي في المرتبة األولى الخاضعة لمتحميل، ففي ما يخص  تعميقات المستخدمين
وحدة، يميو في المرتبة الثانية  0081وبتكرار  % 04.24موضوع الموالون لمعيدة الرابعة بنسبة 

، ثم موضوع وحدة 423وبتكرار  % 15.13موضوع المعارضون لمعيدة الرابعة بنسبة 
وحدة، يميو عمى التوالي  834وبتكرار  % 12.00الديمقراطية والتغيير في المرتبة الثالثة بنسبة 

وحدة، ثم موضوع إنجازات الرئيس  884وبتكرار  % 18.22موضوع مرض الرئيس بنسبة 
وحدة، يميو موضوع الصراع مع األمن العسكري بنسبة  444وبتكرار  % 14.21بنسبة 
 1.32وحدة، أما باقي المواضيع فقد إنحصرت نسبة التأييد ما بين )  084وبتكرار  % 10.21

- 1.10  )% . 
بنسبة  رضون لمعيدة الرابعةاالمعوفيما يخص اإلتجاه المحايد يأتي في المرتبة األولى موضوع  

 %1.25بنسبة  مصداقية اإلنتخاباتوحدة ، يميو في المرتبة الثانية  012وبتكرار  % 10.31
و بتكرار  % 1.81الثالثة بنسبة  الديمقراطية والتغيير في المرتبةوحدة، ثم موضوع  21وبتكرار 

 .% ( 1 - 1.88 ) فقد إنحصرت نسبة الحياد بينباقي المواضيع  وحدة، أما 84
 % 03.22في اإلتجاه المعارض يأتي في المرتبة األولى موضوع الموالون لمعيدة الرابعة بنسبة 

 14.35المعارضون لمعيدة الرابعة بنسبة وحدة، يميو في المرتبة الثانية موضوع  0153وبتكرار 
       % 01.52مرض الرئيس بنسبة ، ثم في المرتبة الثالثة موضوع وحدة 352وبتكرار  %

وبتكرار  % 13.13ثم يأتي عمى التوالي موضوع الفساد السياسي بنسبة وحدة،  550وبتكرار 
وحدة، يميو  114وبتكرار  % 12.15الديمقراطية والتغيير بنسبة  وحدة، ثم موضوع 221

وحدة، أما المواضيع المتبقية فقد  223وبتكرار  % 11.01موضوع مصداقية اإلنتخابات بنسبة 
 .%(  1.82 - 4.41إنحصرت نسبة المعارضة فييا بين ) 

 

م ظالمرتبة األولى في مع إحتلأن اإلتجاه المعارض  ىذه النتائجيتبين من  >نتيجة جزئية
 ركيز تعميقاتبت يمكن تفسير ىذه النسبو ، 15ر الجدول رقم يتحميل كما يشالخاضعة لمقضايا ال

الرد عمى مضمون المادة  خبللسواء الدراسة موضوع في  السمبيةجوانب عمى الالمستخدمين 
 %03.22موضوع الموالون لمعيدة الرابعة  ففي خرين.الخبرية أو في التعقيب عمى تعميقات اآل

دافعوا عن  % 04.24لفريق المواالة في المقابل  السياسية موا مسؤولية األزمةمن المعمقين حم  



 التحميل الكمي والكيفي لفئات الشكل والمضمون
 

 
140 

 بالنسبة .عتبروىا واعية بالرىانات والتحديات التي تواجو الجزائراالشخصيات السياسية الموالية و 
ما قدم  عبد العزيز بوتفميقة أن ونر ي من المستخدمين % 01.52فإن  مرض الرئيس موضوعل

ميامو الدستورية في ظل  من المستحيل أن يواصلأصبح لكن عميو في الثبلث عيدات السابقة 
ولو  الرئاسية قادرا عمى تأدية واجباتو اعتبرتو % 8.58في المقابل  ،عو الصحيتردي وض

 يتعمق بالمواضيع األخرىفيما  أما .اإلقتصاديةالعقل لتدبر شؤون الحكم ومواصمة االنجازات 
 4102أفريل  04إستمرت في اإلرتفاع إلى غاية  فييا أن نسب المعارضةالحظ الباحث  فقد

 .اإلنتخابات نتائجإعبلن تاريخ 
 

 >في تعميقات المستخدمينفئة القيم  1.:
تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الكشف عن القيم السياسية في مضمون  ىذه الفئة تحاول

واإلجابة عمى أسئمة  تحقيق أىداف البحثل 4102خبلل االنتخابات الرئاسية الشروق أونبلين 
  .الدراسة

 
 > القيم السياسية في تعميقات المستخدمين 11الجدول رقم 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع ك %
 الديمقراطية 347 ;:.68
 الوطنية 169 0:.11
 اسيةيالس المشاركة 89 11.11
 المصالحة 65 :9.:
 الحرية 36 8:.6
 العدالة 24 0.16
 المساواة 10 1.07
 المجموع 961 111
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 تعميقات المستخدمينتوضح األعمدة البيانية القيم السياسية البارزة في  > 11رقم  الشكل 
 

الشروق تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع تضمنتيا  أبرز القيم التي 01الجدول رقم  يوضح
وحدة،  823وبتكرار  % 22.45بنسبة  تأتي في المرتبة األولى قيمة الديمقراطيةحيث ، أونبلين

 المشاركة السياسيةوحدة، ثم  025وبتكرار  % 44.48تمييا الوطنية في المرتبة الثانية بنسبة 
بنسبة  المصالحةوحدة، تمييا عمى التوالي  45وبتكرار  % 04.14في المرتبة الثالثة بنسبة 

العدالة  ا، تمييةوحد 82وبتكرار  % 12.42وحدة، ثم الحرية بنسبة  21وبتكرار  % 14.34
 01وبتكرار  % 10.81في األخير تأتي المساواة بنسبة  ،وحدة 42تكرار بو  % 18.42بنسبة 
 وحدات.

 

ت بأكبر نسبة تكرارات في يحض الديمقراطيةقيمة أن  المعطياتمن ىذه  يتبين >نتيجة جزئية
مستخدمي العديد من  أنتعميقات، حيث الحظ الباحث من خبلل تحميل عينة الدراسة المضمون 

جراء  عن طريقبدمقرطة الحياة السياسية يطالبون الشروق أونبلين  التداول عمى السمطة وا 
التعميقات  اتضح أن بعض الوطنية فقد أما فيما يتعمق بقيمة .إنتخابات في جو من الشفافية

خبلصي     اخيار إستمرارية عبد العزيز بوتفميقة في السمطة نابع من حبي عن تعتبر دفاعيا  اوا 
فييا من حيث اإلتجاه الذي يأخده  ظيرتالسياقات التي  فقد إختمفتباقي القيم  بينما لموطن.

من الحفاظ  دة البسب وطنياالبعض مك إعتبرىا ، الحرية والعدالةالمضمون، فقيم المصالحة
 فقط. خطاباترىينة البقيت  شعاراتمجرد خرون آ ىاآر فيما  عمييا
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 >في تعميقات المستخدمين فئة الفاعمين 1.;
الشروق ين مع متعميقات المستخدمين المتفاعالفئة عن أىم الفاعمين في مضمون  تبحث ىذه

خبلل  دور كان ليا التي  المدني ، ومنظمات المجتمعالشخصيات السياسيةك، أونبلين
 .4102اإلنتخابات الرئاسية 

 
 11الجدول رقم 

 تعميقات المستخدمينالفاعمين في مضامين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المجموع ك %

 عبد العزيز بوتفميقة 1747 51.88
 عمي بن فميس 503 14.93
   عبد المالك سالل 293 8.70
 اليامين زروال 215 6.38
   عمارة بن يونس 199 5.91
 عمار سعداني 139 4.12
 محمد مدين 105 3.11
 عمارغول 76 2.25
 أحمد طالب االبراىيمي 53 1.57
 لويزة حنون 26 0.77
 قايد صالح 03 0.09
 عبد المجيد مناصرة 05 0.12
 منظمات المجتمع المدني 00 0.03
 عبد الرحمن بمعياط 01 0.02
 عبد اهلل جاب اهلل 00 00
 المجموع 5576 011
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المرتبة األولى في ترتيب عمى المرشح عبد العزيز بوتفميقة  تحصليظير لنا من خبلل الجدول 
 0323وبتكرار  % 10.44بنسبة تعميقات المستخدمين الفاعمين المحركين لمحدث السياسي في 

في يميو  .00كما يشير الجدول رقم  ، وىي نسبة تمثل أكثر من نصف عدد الفاعمينوحدة
عبد المالك سبلل في وحدة ، ثم  118وبتكرار  % 02.58بنسبة المرتبة الثانية عمي بن فميس 

 اليمين زروالوحدة ، ويأتي في المرتبة الرابعة  458وبتكرار  % 14.31بنسبة  الرتبة الثالثة
 موحدة، أما باقي الفاعمين السياسيين فانحصرت  نسبة ظيورى 401وبتكرار  % 12.84بنسبة 
 .%(  1 - 11.50 ) 6المحتوى ما بين في 
 

 
 تعميقات المستخدمينتوضح األعمدة البيانية الفاعمين في  > 11رقم  الشكل

 
في تناوليا لمعيدة  تعميقات المستخدمين إىتماميتضح من خبلل ىذه المعطيات  >نتيجة جزئية

ىا عمى ذبإستحواأي  % 10.44بمغت ة المترشح عبد العزيز بوتفميقة بنسبة شخصيبالرابعة 
 ىاما قياديا يشغل منصباسياسي فاعل و يمكن تفسير ذلك بمكانتو ك، نصف العدد اإلجمالي

باإلضافة إلى إعتباره الشخصية  الوزير األول لمدفاع الوطني،و  القاضي األول لمببلديتمثل في 
مق إستقطاب خإلى الترشح لعيدة رابعة  وحيث أدى إعبلن ؛المركزية في النقاش السياسي الدائر

 فس األقوىانمالالمترشح عمي بن فميس يميو  .ةوالمعارض ةالمواال يفريقسياسي وصراع بين 
العديد من المناصب حيث تقمد الحافل، السياسي  تاريخال صاحبترشح عبد العزيز بوتفميقة لمم

في سنة  حكومةال ئيسور الوطني أمين عام لحزب جبية التحرير  بمنصوالتي من بينيا 
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أثارت الذي عبد المالك سبلل الوزير األول ثم يأتي في المرتبة الثالثة  .0555-4111
م ظاإلخبارية وىو ما عكستو معتصريحاتو جدال واسعا في شبكات التواصل اإلجتماعي والمواقع 

فاعمين فقد تباينت نسبة ظيورىم في أما باقي ال .تعميقات المستخدمين الرافضة ليذا السموك
 درجة ظيرتبناء عمى ماسبق  المحتوى حسب درجة تأثيرىم في صناعة الحدث اإلنتخابي.

الساحة السياسية  بروز الفاعمين في مضامين المستخدمين إنطبلقا من أىمية كل شخصية في
  في البمد.ىندسة مستقبل السياسة و الجزائرية ودورىا في التأثير عمى إتخاد القرار 

 

  >يقات المستخدمينمفئة ىوية تع 11.1
العبلقة فيم  بغيةالشروق أونبلين المتفاعمين مع  المستخدمين ىوية معرفةتستيدف ىذه الفئة 

في باإلضافة إلى محاولة معرفة مدى مسؤولية الجريدة  طبيعة الحدث السياسي بينو  بينيا
      الكشف عن ىذه اليوية. 

 
 تعميقات المستخدمين ىوية>  12الجدول رقم 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  %  

 
ك           

 
 المصدر

 الجزائر 7675 77.67

 مجيول 0750 03.46

 أوروبا 324 3.20

 أمريكا 056 0.53

 الشرق األوسط 01 1.14

100 10130 
 

 المجموع
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 تعميقات المستخدمين ىويةتوضح األعمدة البيانية  > 12رقم  الشكل

 
بنسبة  المرتبة األولى من الجزائر جاءت في مستخدمينأن ىوية ال يتبين من ىذه النتائج

وبتكرار  % 41.53بنسبة  يويةوحدة، تمييا التعميقات المجيولة ال 2328وبتكرار  % 22.32
 145وبتكرار  % 1.40بنسبة  وروباأمن و في المرتبة الثالثة تأتي تعميقات ، ةوحد 4280

 الشرق األوسط  ة نجدفي المرتبة األخير و  ،وحدة 083وبتكرار  % 0.81بنسبة  يكاوحدة، ثم أمر 
 .   وحدات 01وبتكرار  % 1.15بنسبة 

  
الشروق يتضح من خبلل ىذه النتائج أن جل تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع  >نتيجة جزئية

ين في قمب تواجدالممن الجزائريين يا معظم إذ يتبين أن، الحقيقية كشفت عن ىويتيا أونبلين
المجيولة  التعميقاتأما  .القضايا المحميةإىتمام ىذه التعميقات بمؤشر ميم عمى الحدث، وىو 

و فيما يتعمق بيوية المعمقين خارج  .فنعتقد أنيا تعكس خوف بعض القراء من المتابعة القانونية
 فتظير إىتماما جزائريي الميجر باألوضاع السياسية في ببلدىم.الجزائر 
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 >تحميل فئات الشكل .1
ترشح الرئيس"عبد العزيز المتعمقة بموضوع  شكلسنحاول في ىذه المرحمة تحميل فئات ال

تحميبل كميا عن طريق تخصيص  4102لعيدة رابعة خبلل البلنتخابات الرئاسية بوتفميقة" 
لتعميقات مستخدمي موقعيا اإللكتروني في  فئتانو  الشروق أونبلينفئات لمضمون مقاالت  ثبلثة

بإستخدام رسوم بيانية  4102أفريل  03إلى  4102جانفي  04الممتدة من  زمنيةالفترة ال
تمييا قراءة لمبيانات و نتائج  ،ئويةمى تكرارات المواضيع والنسب المتحتوي عجداول  كمية و 

 جزئية لكل جدول. 
 

  >فئة األنواع الصحفية  1.1
 أنواع إلى تحميمو المراد المحتوى تقسيم إلى تسعى وىي الصحفية الكتابة بفنون الفئةتعنى ىذه 

 العمود االفتتاحية، صحفية، أحاديث القصص، التحقيق، الحديث، المقال، الخبر، مثل كتابية
و في دراستنا ىذه نحاول ، 7التحرير تقنيات من المختمفة األنواع من ذلك غير إلى .. الصحفي،
خبلل االنتخابات الرئاسية الشروق أونبلين مستخدمو  اتفاعل معي التي فنيةال القوالبمعرفة نوع 

 اإلدراكية الخصائص إلى يخضع لنوع صجفي دون غيره الصحف استخدام أن ،  حيث4102
 أجريت 8ميدانية دراسة أثبتت فقد ،أخرى دون معينة جوانب في التأثيرية نجاعتو أو النوع ليذا

 دوافع بين قوية عبلقة ىناك أن األمريكية المتحدة الواليات في رئاسيةال نتخابيةاال حممةال خبلل
 دوافع بين قوية عبلقة ذلك وضمن الدوافع، تمك تشبع التي التحريرية األشكال واختيار الجميور
 في اإلخبارية، والتقارير الحية لمتغطية التمقائي واالنتباه االنتخابية الحمبلت أثناء البيئة مراقبة
وىو ما يكشفو ،  الصحفيين آراء أو المقال لفن واالنتباه الدافع ذاك بين أقل ارتباط ىناك حين

 6التاليتحميل الباحث لعينة الدارسة في الجدول 
 
 

 
 
 

 

                                                           
 .52مرجع سبق ذكره ،ص ,الجامعيينتحميل المحتوى لمباحثين و الطمبة يوسف تمار،   7

 8
، أطروحة ماجستير في اإلعبلم واإلتصال،جامعة قسنطينة، من خالل الصحافة الجزائرية الخاصة ;111الحممة اإلنتخابية لرئاسيات لحسن رزاق،  

 .024، ص4115الجزائر، 
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 الشروق أوناليناألنواع الصحفية في > 10الجدول رقم 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     % 40.40إلى أن التقرير الصحفي جاء في المرتبة األولى بنسبة  08يشير الجدول رقم 
وحدات، أما باقي  12وبتكرار  % 04.04الخبر الصحفي بنسبة وحدة، يميو  43وبتكرار 

 .% 1فمم تسجل أي نسبة أي القوالب الفنية 
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 التعلٌق الصحفً المقال الصحفً التحقٌق الصحفً الحدٌث الصحفً الخبر الصحفً التقرٌر الصحفً

 الموضوع ك %

 التقرير الصحفي 27 81.81

 الصحفي الخبر 06 18.18

 الحديث الصحفي 00 00

 التحقيق الصحفي 00 00

 المقال الصحفي 00 00

 التعميق الصحفي 00 00

 المجموع 33 100
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 الشروق أونالينأنواع الصحفية في توضح األعمدة البيانية  > 13رقم  الشكل

إىتمت بشكل كبير في تناوليا  الشروق أونبلينيتبين من ىذه النتائج أن  >نتيجة جزئية
 طبيعةبونفسر ذلك  .الصحفية عيدة الرابعة عمى التقاريرل عبد العزيز بوتفميقة ترشحلموضوع 

دون  ةسيم بطريقةلمجميور  مختمف المعمومات إيصالالنقاش السياسي الدائر الذي يستدعي 
يدفع الجريدة إلى تحرير المادة الصحفية بشكل يراعي اإلخبلل بالتفاصيل وىو األمر الذي 

أتبثت البحوث أن  إذ" الميمة، معموماتوحاجاتو في البحث عن ال قارئالمستوى الثقافي لم
نترنت ال يحبون النصوص الطويمة المنشورة عمى أكثر من صفحة و يفضمون أن مستخدمي اإل

نية في آو  ، وىو ما يتوفر عميو التقرير الصحفي من وضوح 9"تكون النصوص قصيرة ومركزة
فيما يتعمق بالفنون األخرى فقد الحظ الباحث أثناء و  .المغةنقل المعمومات باإلضافة إلى بساطة 

ا ولعل ىذا يال يميمون لمتفاعل مع الشروق أونبلينمستخدمي  مظمع دراستو اإلستطبلعية أن
يعود لطول النص في ما يتعمق بالتحقيق الصحفي أو صعوبة الفيم واإلستعاب في مقاالت 

     الرأي.
 

   >المستخدمة في الرسالة اإلقناعية اإلستماالتفئة  1.1
الببلغة  فقد كان أفبلطون يعرف persuationيرتبط محتوى الرسالة عادة بالقدرة عمى اإلقناع 

القدرة عمى   "وكان أرسطو يرى الببلغة عمى أنيا 6  "كسب عقول الناس بالكممات  "بأنيا6 
فإن القائم باإلتصال في لذلك ، 10 "بعينياكشف جميع السبل الممكنة لئلقناع في كل حالة 

قناع ساليباألو  مختمف الطرقوسائل اإلعبلم يحاول إستغبلل  بوجية  ولمتأثير في المتمقي وا 
 وفي دراستنا ىذه. أو كبلىما معا خاصة إذا استيدف إستمالة العاطفة أو العقل معينة نظر

خبلل  الشروق أونبليناإلقناعية في مضمون  المستخدمة في الرسالةاإلستماالت رصد سنحاول 
يعتير عرض الرسالة اإلعبلمية في ىذه الفترة  طريقة إذ أن معرفة ،4102الرئاسية اإلنتخابات 

ستراتيجية ترسيخ األفكار  الكشف عن ميما لتحقيق أىداف الدراسة المتمثمة في تقنيات البرىنة وا 
عادة بنائولتحميل الواقع توظيفيا القائم باإلتصال في الجريدة يحاول  التي     السياسي وا 

   خدم أجندات معينة.ت اتوفق تصور وتنظيمو 

                                                           
 .803ص، 4101الحديث، القاىرة،  ب، دار الكتاأساسيات الفنون الصحفيةحاتم عابد،   9

10
 .043ص ،4102، القاىرة، 00المصرية المبنانية،ط، دار اإلتصال و نظرياتو المعاصرة، ، ليمى حسن السيدحسن عماد مكاوى  
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 16الجدول رقم 

 الشروق أونالين مضامين فياإلستماالت المستخدمة 
 

 

 

 

 

 

 

 

تضمنتيا مواضيع العيدة  التياألساليب اإلقناعية  16رقم تشير البيانات الموضحة في الجدول 
 71المرتبة األولى بنسبة  االستماالت العقميةحيث احتمت  الشروق أونبلينالرابعة المعالجة في 

 10بتكرار و  % 0;.07في المرتبة الثانية بنسبة  اإلستماالت العاطفيةوحدة، تمييا  01وبتكرار  %
 وحدات. 09وبتكرار  % 16.18في المرتبة الثالثة بنسبة  إستماالت التخويفوحدة، ثم 

 

 
 الشروق أوناليناألساليب اإلقناعية في مضامين توضح األعمدة البيانية  > 14رقم  الشكل
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 إستماالت التخوٌف اإلستماالت العاطفٌة االستماالت العقلٌة  

 الموضوع ك %

   االستماالت العقمية 01 71

 اإلستماالت العاطفية 10 0;.07

 إستماالت التخويف ;1 16.18

 المجموع 86 111
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العقمية في  رتفاع نسبة إستخدام اإلستماالتإنبلحظ من خبلل ىذه المعطيات  >نتيجة جزئية
ويمكن تفسير ىذه النسبة  .4102ئاسية ر خبلل فترة اإلنتخابات ال الشروق أونبلينمضامين 

بعدة أسباب منيا أن الخطاب السياسي في ىذه الفترة تميز بتركيزه عمى الحجج، الشواىد 
عرفت حيث  .الرسالة اإلقناعيةبغية تحقيق أىداف المنطقية،اإلحصائيات والنصوص القانونية 

ترشح  حادا بين المواالت والمعارضة حول مدى دستورية الساحة السياسية في الجزائر نقاشا
توظيف كل حرجة، األمر الذي أدى إلى الصحية رغم حالتو العبد العزيز بوتفميقة لعيد رابعة 

 أما فيما يتعمق باإلستماالت .لمتأثير في إتجاىات المتمقيالعقمية  األساليبفريق لمختمف 
في مضامين الجريدة نظرا لطبيعة العاطفية والتخويف فقد الحظ الباحث أنيا تظير بنسبة أقل 

 إذ يحتاج ىذا النوع من القضايا إلى تحميل منطقي  ؛الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية
 ر المخاطب من النخبة.خاصة إذا كان الجميو  إلتباث أو نفي وجية نظر معينة وعقمي

 

  >موقع النشر فئة 0.1
 لو فالموقع المدروسة، المادة في التحميل محل الفكرة أو الموضوع بموقع تيتم التي الفئة وىي
 لو المادة موقع فإن لذلك المتفرج، أو المستمع أو القارئ عمى المحتوى تأثير في كبيرة أىمية
اإللكترونية ال يختمف األمر  فضاءاتوفي ال ،11اآلخر دون موقع في لوضعيا مقصودة داللة

 طريقة قراءةويتعمق ىذا المبدأ بتفكير المصمم في  ،كثيرا بحيث يتم تصميميا ليدف التفاعل
تجاىات تصفح المعمومات و  مكان نشر في دراستنا معرفة سنحاول  لذلك ،12المستخدم لمموقعا 

 الشروق أونبلين في ةالمضامين التي تناولت موضوع ترشح عبد العزيز بوتفميقة لعيدة رابع
 حيث تم ،بمؤسسة الشروق المعمومات التي تحصل عمييا الباحث خبلل إتصالو إستنادا عمى

بشكل مميز يراعي حاجات القارئ و يأخد في اإلعتبار لمجريدة  ةاإللكتروني صفحةالتصميم 
 واحدكل  ضمنيتإلى أربعة أقسام  ىذا األخير تقسيمطريقة إستخدامو لمموقع وىذا من خبلل 

يتم إختيارىا وتصنيفيا التي مجموعة من المواضيع السياسية، اإلقتصادية واإلجتماعية  منيا
ويمثل أعمى الصفحة في القسم األول األىم من حيث  لجريدةاحسب مركز إىتماميا في 

 المواضيع المنشورة. 
 

                                                           
 49مرجع سبق ذكره ،ص ,تحميل المحتوى لمباحثين و الطمبة الجامعيينيوسف تمار،   11
 .، بتصرف59ص  ،2015دار العالم العربي، القاىرة،  ,اإلخبارية دراسة في المفاىيم و المصداقية المواقع اإللكترنيةشيرين عمي موسى،   12
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 15الجدول رقم 
 الشروق أونالينموقع النشر في 

 
 

 

 

 

 

 

 
 الشروق أونالينفي موقع النشر توضح األعمدة البيانية  > 15رقم  الشكل

 
عمى صفحتيا  الشروق أونبلينموقع النشر في  01رقم تشير البيانات الموضحة في الجدول 

وبتكرار  %011إستحود أعمى الصفحة عمى مجموع عينة الدراسة أي بنسبة اإللكترونية، حيث 
 وحدة، بينما لم تسجل أي نسبة في باقي مواقع النشر في الصفحة اإللكترونية لمجريدة. 88

 

بموضوع العيدة أولت إىتماما كبيرا  الشروق أونبلينيتبين من ىذه النتائج أن  >نتيجة جزئية
 .في أعمى الصفحة "الييدالينزشريط " م وحدات العينة عمىظمع ويظير ذلك في نشر ةالرابع
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 ٌمٌن الصفحة أسفل الصفحة منتصف الصفحة أعلى الصفحة

 الموقع ك %

 الصفحة أعمى 00 111

 منتصف الصفحة 11 11

 أسفل الصفحة 11 11

 يمين الصفحة 11 11

 المجموع 111 111
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ىتماماتو  ع مدت ةالحظ الباحث أن القائم باإلتصال في الجريدكما  وضع المواضيع التي تتفق وا 
لكتروني لمموقع اإل وطريقة تصفحوسموكات القارئ بلمعرفتو المسبقة  انظر قع ىذا المو في 

   لمجريدة.
 

 >في التعميقاتالمغة المستخدمة فئة  6.1
 الشروق أونبلينالمتفاعمين مع  المستخدمة في تعميقات القراء تستيدف ىذه الفئة معرفة المغة

سيمة المغة و  ذلك أن .المستوى الثقافي والفكري لممستخدمين إظيارحيث تظير أىميتيا  في 
إكتسابيا  يدلكما  .لمتعبير عن األفكار وتحقيقق الفيم بين المشاركين في الفضاء اإللكتروني

عن رأيو بحيث يمكنو وضع  في التعبير معمى قدرة المستخد ،والتحكم في إستخدام مصطمحاتيا
          خر.ويحاول إيصاليا لمطرف اآلتراكيب لغوية صحيحة تعكس المعاني التي يقصدىا 
 16الجدول رقم 

 المغة المستخدمة في التعميقات

 

 

  

 

 

 

 

 

 
يتبين أن إستخدام العربية الفصحى البسيطة إحتل المرتبة األولى  02بتفحص الجدول رقم 

   % 05.41وحدة ، يميو في المرتبة الثانية العامية بنسبة  3443وبتكرار  % 30.82بنسبة 
،  وحدة 141وبتكرار  % 11.08وحدة ، ثم الفرنسية في المرتبة الثالثة بنسبة  4112وبتكرار 

 

  %  

 
ك           

 
 المغة

 البسيطة الفصحى العربية 7227 71.34

 العامية 2006 19.80

 الفرنسية 520 15.13

 مزيج من المغتين 334 13.29

 العربية الفصحى 43 0.42

011 10130 
 

 المجموع
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وحدة،  882وبتكرار  % 18.45أما إستخدام مزيج من المغتين فقد إحتل المرتبة الرابعة بنسبة 
 وحدة. 28وبتكرار  % 1.24العربية الفصحى بنسبة و في األخير تأتي 

 

 
   المستخدمين المغة المستخدمة في تعميقاتتوضح األعمدة البيانية  > 16رقم  الشكل

 

 الشروق أونبلينم القراء المتفاعمين مع ظأن مع 02تظير نتائج الجدول رقم  >نتيجة جزئية
بميول غالبية المعمقين إلى  تفسير ىذه النسبة يستخدمون المغة العربية الفصحى البسيطة ويمكن

إضافة إلى أن استخداميم ليذا المستوى من المغة يعكس  ،التوضيح واإلبتعاد عن التعقيد
أن  كما الحظ الباحث .أي أن أسموبيم ليس بأسموب نخبوي ؛مستواىم الثقافي أو العممي

خمو  اإللكترونية ويظير ذلك فيمتمرس عمى الكتابة  الشروق أونبلينالجميور المتفاعل مع 
عن اإلسياب في عرض  المستخدمين ابتعاد باإلضافة إلىالتعميقات من األخطاء المغوية  بعض

وىو ما يتبلءم والبيئة الرقمية حيث جاءت تعميقاتيم في حجم الجممة أو فقرة واحدة ب ،فكاراأل
 التي تتطمب ىذا النوع من الكتابة. 

 >التعميقات في كتابةالأسموب فئة  7.1
ة مدى قدر  الشروق أونبلينفي  مطروحةتعميق عمى المضامين الالكتابة في اليعكس أسموب 

يرتبط ىذا  كما .وضع تصوراتو وأفكاره في قالب صحفي، أدبي  أو عممي عمى المستخدم
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إثراء الموضوع محل في المشاركة  ىو يكون اليدف من الكتابةاألسموب بطبيعة الحدث بحيث 
وفي دراستنا تيتم ىذه الفئة بالكشف عن األسموب أو  .تناسب والبناء الكمي لممحتوىي بماالنقاش 

المتفاعل مع المستخدم  متمكياي والميارات التين المستوى التحرري اتبيلنمط كتابة التعميقات 
 .الشروق أونبلين

 
 19الجدول رقم 

 المستخدمين تعميقات في الكتابة أسموب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  %  

 
ك           

 
 األسموب

 عادي مستوى 9084 89.67

 مستوى متوسط 773 7.63

 مستوى ىابط 224 2.21

 مستوى راقي 49 0.48

100 10130 
 

 المجموع
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   المستخدمين في تعميقات أسموب الكتابةتوضح األعمدة البيانية  > 19رقم  الشكل

 
مستويات أسموب الكتابة في تعميقات المستخدمين حيث يأتي  03من خبلل الجدول رقم  نبلحظ

وحدة، يميو المستوى  5142وبتكرار  % 45.23في المرتبة األولى المستوى العادي بنسبة 
 442وبتكرار  % 4.40بنسبة اليابط ، ثم المستوى 338وبتكرار  % 3.28المتوسط بنسبة 

 وحدة. 25وبتكرار  % 1.24وحدة، وفي األخير يأتي المستوى الراقي بنسبة 
 

معظم تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع جريدة يتبين من ىذه النتائج أن  >نتيجة جزئية
الشروق اليومي جاءت في أسموب عادي حيث الحظ الباحث عدم تضمنيا لمبراىين واألدلة 

إال ، موضوعيمنطقي و بأسموب  وجية نظر المستخدم اتجاه موضوع الدراسة العممية التي تتبث
 المواطن الجزائري وعيتعكس التي شواىد الجتماعية و اإلحقائق ال أنيا لم تخمو من سرد

خبلل طرحو  مالمستخدذلك في عقبلنية يتبن  وعيشو البمد، يبتحديات الوضع السياسي الذي 
خبرتو المكتسبة من مختمف المصادر تجاربو الشخصية و لمحمول التي يتصورىا إنطبلقا من 

   .  معيا يوميا لالتي يتفاع
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 :تمهيد
والجميور  الشروق أونالين ( بين متغيرات الدراسة عالقةتوضيح السنحاول في ىذه المرحمة 

لعيدة رابعة خالل "عبد العزيز بوتفميقة"  ترشح الرئيسالمتعمقة بموضوع  )المتفاعل معيا 
المتغير المستقل مركبة بين ول اجدعن طريق تخصيص ، 4102الرئاسية  نتخاباتاإل

حيث  .ثم توظيف القياسات اإلحصائية المناسبة "الصحافة" والمتغير التابع "المستخدمين"
لمرتب بالنسبة لفئة اإلرتباط  ل التوافق بالنسبة لفئة اإلتجاىات ومعاملمعامفي ذلك ب سنستعين
ل عمى قيم حسابية تمثل درجة صنتحسىذا التوظيف ومن خالل  .الفاعمين والقيم ،الموضوع

التساؤالت كما أشرنا في الجانب عن  يجيبحقق أىداف البحث و اإلرتباط أو التوافق وىو ما ي
 .المنيجي لمدراسة

 
  :المستخدمينأجندة و  الشروق أونالين أجندةبين اإلرتباطية العالقة  .1
دمج نتائج مستخدمين وأجندة ال الشروق أونالينبين أجندة  تطمب معرفة العالقة اإلرتباطيةت

الموضوع في جدول مركب بين المتغير المستقل "الصحافة" والتابع  فئةمحتوى تحميل 
ذلك بعد و ترتيبا تصاعديا، الفرعية لموضوع العيدة الرابعة ثم ترتيب المواضيع  "المستخدمين"

المعطيات في برنامج الحزم اإلحصائية  عن طريق إدخال لمرتب  سبيرمانمعامل  نستخدم
Spss  ومنو يمكن اإلستعانة بيذا القياس اإلحصائي لإلجابة عن تساؤالت الدراسة وتحقيق ،

  أىدافيا. 
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18الجدول رقم   
 وتعميقات المستخدمين الشروق أونالينمواضيع العهدة الرابعة في مضامين ترتيب 

 

تعميقات القراءمواضيع العهدة الرابعة في مضامين  الشروق أونالينمواضيع العهدة الرابعة في    

رتبال الموضوع ك رتبال الموضوع ك   

 01 الموالون لمعهدة الرابعة 175 01 الموالون لمعهدة الرابعة 2737

 02 مرض الرئيس 89 03 مرض الرئيس 1354

 03 المعارضون لمعهدة الرابعة 56 02 المعارضون لمعهدة الرابعة 1817

 04 انجازات الرئيس 53 99 انجازات الرئيس 332

 05 الديمقراطية و التغيير 52 05 الديمقراطية و التغيير 956

 06 لسياسياالفساد  42 96 لسياسياالفساد  647

 07 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات 41 12 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات 44

 08 األمن العسكريالصراع مع  40 98 األمن العسكريالصراع مع  362

 09 مصداقية االنتخابات 31 97 مصداقية االنتخابات 581

 19 مظاهر تصدي السمطة لممعارضة 26 19 مظاهر تصدي السمطة لممعارضة 108

 11 الجيش خالل اإلنتخاباتدور  12 11 الجيش خالل اإلنتخاباتدور  113

 12 مواضيع أخرى 00 04 مواضيع أخرى 1079

 

 

  

متوسط  بين ترتيب أولويات القضايا في  إيجابيرتباط  إأظهر معامل ارتباط سبيرمان وجود 
حيث بمغت قيمة  هاوترتيبها في مضمون تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الشروق أونالين

 0.58معامل ارتباط الرتب سبيرمان 
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 أجندةو  الشروق أونالين أجندة اإلرتباطية بينالعالقة : يوضح المنحنى البياني  20رقم  شكلال
 المستخدمين

 
 
تجاهات مضامين  .2    :الشروق أونالينالعالقة بين إتجاهات تعميقات المستخدمين وا 

مستخدمين المتفاعمين التجاىات ا  و  الشروق أونالين تجاىاتإاإلرتباطية بين معرفة العالقة تعتبر 
خاصة فيما يتعمق بمدى تأثر الجميور بوجية نظر  التفاعلميمة لمكشف عن طبيعة  معيا

فئة اإلتجاىات في  نتائج تحميل دمجالقائم باالتصال في مضمون الجريدة، ولمعرفة ذلك قمنا ب
التوافق ) معامل  جدول مركب بين المتغير المستقل "الصحافة" والتابع "المستخدمين" ، ثم وظفنا

موضوع ترشح الرئيس  حيالتجاه اإل في سياقيين لمكشف عن العالقة بين ىذين المتغير  ( كـ
 . 4102عبد العزيز بوتفميقة لعيدة رابعة خالل اإلنتخابات الرئاسية الجزائرية 
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19الجدول رقم   

 وتعليقات المستخدمين الشروق أونالينموضوع العهدة الرابعة في  اتإتجاهالعالقة بين 

 

  

 

 

 

 

 
مىقع الشروق مىضىع العهدة الرابعة في يوضح المنحنى البياني العالقة بين إتجاهات  :81رقم  الشكل

  أونالين
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 محايد مؤيد معارض
 الجريدة
 المستخدمين

 الجريدة المستخدمين
 اإلتجاه

 ك % ك %

 معارض 269 43.59 5556 61.38

 مؤيد 194 31.44 3291 35.36

 محايد 154 24.95 294 3.24

 المجموع 617 199 9951 199

 
 إتجاهات مضامين الشروق أونالين         بين  إيجابيرتباط إوجود  ( كـالتوافق ) أظهر معامل 

 ( كـالتوافق ) حيث بمغت قيمة معامل  حيال موضوع العهدة الرابعةتعميقات المستخدمين  و
0.125 
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 اليىمي و تعليقات المستخدمين

 

 

وتعميقات  الشروق أونالينالعالقة اإلرتباطية بين ترتيب الفاعمين في مضامين  .3
  :المستخدمين

ترتيبيم في و  الشروق أونالينمضامين  ترتيب الفاعمين فيتطمب معرفة العالقة اإلرتباطية بين ت
فئة الفاعمين في جدول مركب بين المتغير  محتوى دمج نتائج تحميلمستخدمين التعميقات 

ترتيبا تصاعديا، وبعد الفاعمين السياسيين ترتيب  المستقل "الصحافة" والتابع "المستخدمين" ثم
 في ىذه العالقة. طبيعة اإلرتباطلمكشف عن معامل سبيرمان لمرتب  ذلك نوظف

 
 
 

  

 

الشروق في مضامين  الفاعمينترتيب : يوضح المنحنى البياني العالقة اإلرتباطية بين  21رقم  شكلال
وتعميقات المستخدمين أونالين  
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21الجدول رقم   

 وتعميقات المستخدمين الشروق أونالينفي مضامين  الفاعمينترتيب 
 

تعميقات المستخدمينفي مضامين الفاعمين  الشروق أونالينفي مضامين  الفاعمين   

 ك
رتبال الموضوع ك الرتب   

 01 عبد العزيز بوتفميقة 199 01 عبد العزيز بوتفميقة 1747

 02   عبد المالك سالل 58 03   عبد المالك سالل 293

 03 عمي بن فميس 54 02 عمي بن فميس 593

 04 عمار سعداني 51 06 عمار سعداني 139

 05   عمارة بن يونس 23 05   عمارة بن يونس 199

 06 محمد مدين 19 07 محمد مدين 195

 07 اليامين زروال 16 04 اليامين زروال 215

 08 عمارغول 15 08 عمارغول 76

 09 أحمد طالب االبراهيمي 14 09 أحمد طالب االبراهيمي 53

 19 عبد الرحمن بمعياط 07 14 عبد الرحمن بمعياط 01

 11 قايد صالح 06 11 قايد صالح 95

 12 عبد المجيد مناصرة 05 12 عبد المجيد مناصرة 03

 13 منظمات المجتمع المدني 04 13 منظمات المجتمع المدني 02

 14 اهلل عبد اهلل جاب 03 15 عبد اهلل جاب اهلل 09

 15 لويزة حنون 02 19 لويزة حنون 26

 ا
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  :وتعميقات المستخدمين الشروق أونالينالعالقة اإلرتباطية بين ترتيب القيم في مضامين  .4
ترتيبيا في تعميقات و  الشروق أونالين ترتيب القيم فيتطمب معرفة العالقة اإلرتباطية بين ت
فئة القيم في جدول مركب بين المتغير المستقل محتوى دمج نتائج تحميل مستخدمين ال

معامل سبيرمان  ترتيبا تصاعديا، وبعد ذلك نوظف ياترتيب التابع "المستخدمين" ثم"الصحافة" و 
 طبيعة اإلرتباط في ىذه العالقة.لمكشف عن لمرتب 

 

 
الشروق في مضامين  القيمترتيب : يوضح منحنى بياني العالقة اإلرتباطية بين  22رقم  شكلال 

وتعميقات المستخدمين أونالين  
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رتباط إيجابي قوي بين ترتيب الفاعمين السياسيين في إرتباط سبيرمان وجود إأظهر معامل 

وترتيبهم في مضمون تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الجريدة حيث  الشروق أونالين
 0.89بمغت قيمة معامل ارتباط الرتب سبيرمان 
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22الجدول رقم   
 تعميقات المستخدمينو  الشروق أونالينترتيب القيم في مضامين 

 

 

  

 

 
 
 

تعميقات القراءفي مضامين القيم  الشروق أونالينفي مضامين  القيم   

رتبال القيم ك رتبال القيم ك   

 01 الديمقراطية 28 01 الديمقراطية 347

 02 الوطنية 18 02 الوطنية 169

 03 المصالحة 15 05 المصالحة 65

 04 المشاركة الساسية 14 03 المشاركة الساسية 89

 05 الفساد السياسي 10 04 الفساد السياسي 66

 06 الحرية 09 06 الحرية 36

 07 العدالة 06 07 العدالة 24

 08 المساواة 03 08 المساواة 19

 
في  قيم السياسيةبين ترتيب الجدا رتباط إيجابي قوي إأظهر معامل ارتباط سبيرمان وجود 

وترتيبهم في مضمون تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الجريدة حيث بمغت  الشروق أونالين
 0.92قيمة معامل ارتباط الرتب سبيرمان 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

نتائج مناقشة 
 الدراسة



 منـاقشة النتائج

 

 
166 

 :تمييد
توضيح و مف أجؿ فيـ أفضؿ لطبيعة العبلقة بيف الصحافة الخاصة والجميور المتفاعؿ معيا 

دور ىذا األخير في البناء الكمي لممحتوى اإلعبلمي ومساىمتو في خمؽ نقاش عقبلني حقيقي، 
سابقا إلستخبلص ورصد بيانات الكمية التي تـ عرضيا ال توظيؼسنحاوؿ في ىذه المرحمة 

الواضح والمعمؽ  الفيـاإلستقراء المرتكز عمى و  الدقيؽ المعاني الكامنة وراء ىذه النتائج بالتحميؿ
الدراسة  أىداؼ ف التوظيؼ الصحيح ليذه األخيرة مف شأنو تحقيؽأذلؾ  .لممؤشرات البحثية

 .التقنة الشبكية اتظؿ تطور عبلمية في اإلظاىرة ال ىذه تغيرات فتح المجاؿ البحثي لتتبعو 
وأساليب  الشروؽ أونبليفأجندة إىتمامات المحور الخاص بإلى عمى ىذا األساس سنتطرؽ أوال 

خبلؿ  موضوع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لعيدة رابعةأثناء تناوليا ل التأثير في القراء
إىتمامات جميور  أولويات، يميو المحور الخاص ب2014اإلنتخابات الرئاسية الجزائرية 

طية بيف ثـ تحميؿ العبلقة اإلرتبا ،أثناء نفس الفترة الشروؽ أونبليفالمستخدميف المتفاعميف مع 
وتفسير النتائج الخاصة بمشاركة تعميقات  فيـنحاوؿ وأخيرا  ،متغير الصحافة والمستخدميف

 .في البناء الكمي لممحتوىقراء ال
  
  :وأساليب التأثير في القراء الشروق أونالينأجندة المحور األول 

لدى تفحصنا لمبيانات الواردة في المرحمة األولى مف الجانب التطبيقي لمدراسة يتضح وجود 
 التأثير في بيدؼلمكنزمات محددة  الشروؽ أونبليفمجموعة مف المؤشرات الدالة عمى توظيؼ 

ويظير ىذا التوظيؼ  ،ـ بالمعمومات المتصمة بالحدث السياسيوتزويدى المستخدميفإدراؾ 
المتعمقة بموضوع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لعيدة  بعض القضايا عمىماـ اإلىتبتركيز 
قناعو وبروز مجموعة مف األساليب جدديدة     .باتخاذ موقؼ معيفالتي مف شأنيا توجيو القارئ وا 

 الشروؽ أونبليفالتحميؿ الكيفي لطريقة معالجة في ىذا المحور نعرض  عمى ىذا األساس
ترتيب الفاعميف ثـ القيـ و جريدة القضايا في ال ترتيب أولوياتالرابعة بالتطرؽ للموضوع العيدة 

 .فئات المناسبةالبإستخداـ  في القراء ساليب التأثيرأتحميؿ بعد ذلؾ نشرع في  ،السياسية
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  :الشروق أونالينأجندة  .1
 

  :أولويات قضايا موضوع العيدة الرابعةترتيب  1.1
" حيث شكؿ موضوع  01يتضح مف خبلؿ نتائج التحميؿ تبايف كبير بيف النسب " الجدوؿ رقـ 

" ، فيما تراوحت باقي النسب بيف % 28.36الموالوف لمعيدة الرابعة مركز إىتماـ الجريدة بنسبة 
الموضوع بشكؿ متكرر  تناوؿبيمكف تفسير ىذا التبايف  ذلؾ، وبناء عمى %"  1.94 -14.42

حيث خصصت الجريدة نسبة كبيرة مف مادة التحميؿ لشؤوف الفريؽ المؤيد لترشح الرئيس عبد 
 النادرلظيورىا ذلؾ و نفس اإلىتماـ المواضيع األخرى لـ تمؽ  بينماالعزيز بوتفميقة لعيدة رابعة، 

شير ىذا التبايف كما ي .وحدة 617مرة مف مجموع  12إذ تكرر بعضيا  مضاميف الجريدة،في 
نتقاء إليات التي تعمؿ عمى وفؽ مجموعة مف اآلواقع السياسي الصياغة إلى دور الجريدة في 

إليو  التطرؽسنحاوؿ ، وىو ما وفؽ أجندات معينة ياعرضيا عمى صفحاتثـ ترتبييا و القضايا 
  .مضاميف الجريدةالمعالجة في قضايا القضية مف  مف خبلؿ تحميؿ كؿ

 

  لمعيدة الرابعةالموالون:   
التناوؿ اإلعبلمي لموضوع ترشح الرئيس عبد أف  الحظنامف خبلؿ البيانات المتوفرة لدينا 

 ،مبدأ السبؽ الصحفي والتنافس اإلعبلمي لنقؿ الحدث إستند عمىجديدة العزيز بوتفميقة لعيدة 
حيث عمت  .الساحة السياسية الجزائرية الفاعمة فيالقوى  تنافس شديد بيففي ظؿ  وىذا

التي في كوكبة مف النخب  ةاألصوات الداعية إلنتخاب عبد العزيز بوتفميقة لوالية رابعة ممثم
ضعيؼ لبعض األحزاب  في مقابؿ حضور ،الجزائري في توجيات الرأي العاـ حاولت التأثير

نشاطيا في إلقاء الخطب وفي المراىنة  تحصر" أنيا المحمميفى العديد مف التي ير  المعارضة
الشروؽ وضع  يفسرولعؿ ىذا األمر الذي  1" ـحات التي تدلي بيا لوسائؿ اإلعبلعمى التصري

 لنشاطات األحزاب والشخصيات الموالية في مقدمة أجندات إىتماماتيا اإلعبلمية.   أونبليف
إلى الجدؿ السياسي الذي أثارتو تصريحات بعض الشخصيات السياسية  كما نرجع ىذا اإلىتماـ

خبلؿ محاولتيا الدفاع عف خيارات الرئيس عبد العزيز بوتفميقة في الترشح لعيدة رئاسية رابعة، 
   " لـ أسّب أّي أحد.. و"أطفرت فيكـ" يا معارضي بوتفميقة "مثؿ تصريحات عمارة بف يونس: 

                                                           
 ،     15:00 :عمى الساعة 10/04/2017، بتاريخ: لماذا تفتقد المعارضة الجزائرية إلى الشرعية الشعبيةأزراج عمر،   1

http://www.alarab.co.uk/article/Opinion/82267 

http://www.alarab.co.uk/article/Opinion/82267
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أفريؿ القادـ، أف  18بالقوؿ "ىؿ تريدوف يوـ  نوات العشرية السوداءوتحذيره مف العودة إلى س
أو تصريحات عبد المالؾ سبلؿ حوؿ إدارة الحممة  ، "نعود إلى قضية "عمييا نحيا وعمييا نموت

الرئيس ليس ممزما بفعؿ كؿ شيء وأف أعضاء لجاف المساندة  "اإلنتخابية وشفافية اإلنتخابات: 
، مشددا عمى أف االنتخابات الرئاسية المقبمة ستجرى "في شفافية تامة"، يمكنيا التكفؿ بالعممية

في رد ضمني عمى مف يشككوف  "القانوف سيعاقب المزوريف"محذرا مف كؿ محاولة تزوير بقولو 
بدوف أف  لـ تمر في نزاىة اإلنتخابات ويعارضوف بشدة العيدة الرابعة، غير أف ىذه التصريحات

وعنؼ  مشادات كبلمية تثير ردود فعؿ قوية مف طرؼ الفريؽ المعارض والتي تطورت إلى
غوؿ في مرسيميا مف طرؼ  حصمت لعمارة بف يونس وعمارمثؿ المطاردات التي مادي 

 الشباب.مجموعة مف 
ثار السمبية التي يمكف أف تترتب عف الجزائرييف مف اآل أدت إلى تخوؼ ةالسياسي التجاذباتىذه 

نتخابات، خاصة حدوث انزالؽ أمني قبؿ أو أثناء أو حتى بعد اإل" ك أجنحة النظاـالصراع بيف 
في أعقاب خروج الصراع مف الصالونات المغمقة إلى العمف وبشكؿ غير مسبوؽ في تاريخ 

ركزت إذ  ؛فريؽ المواالةؤوف لش الشروؽ أونبليفيفسر طريقة تغطية  ، ولعؿ ىذا األمر2"الجزائر
والتي     ألمني واإلقتصاديالجانب افيما يتعمؽ ب يـخطابات عف قصد أو عف غير قصد عمى

عبروا مف خبلليا عف نية الرئيس في مواصمة مشروع التجديد الوطني والحفاظ عمى أمف 
يقظيف، وال  كونوا"  قوؿ عبد المالؾ سبلؿ : مثؿفرقة توسبلمة المواطنيف ونبذ كؿ أشكاؿ ال

أو  " تتركوا الفرصة لمف يريد خمؽ الدمار، وزرع اإلحباط واليأس فينا، ال تتركوا الفرصة لمفتنة
عاب عمينا كثيروف ما قمنا بو مف إنفاؽ لؤلمواؿ عمى إنجاز المرافؽ والسكنات االجتماعية "

 .".ونحف نرد عمييـ بالقوؿ إف أمواؿ وثروات الدولة يستفيد منيا الشعب
تأسيسا عمى ما سبؽ يتضح أف قضية الموالوف لمعيدة الرابعة أخذت حيزا كبيرا في أجندات 

بناء عمى نسبة تكرارىا في المضموف المعالج وأىميتيا في إبراز الدور الذي  الشروؽ أونبليف
مف يسموف بدعاة الفتنة تمعبو بعض الشخصيات السياسية لمدفاع عف خيار اإلستمرارية ضد 

 والتفرقة.
 

                                                           
2
  ،10:00عمى الساعة:  02/02/2017، بتاريخ انتخابات الرئاسة الجزائرية عمى وقع تجاذبات أقطاب النظام ياسيف بودىاف،  
-of-bickering-the-amid-elections-presidential-analysis/view/algerias-http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy

regime-polarized-a   

http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/algerias-presidential-elections-amid-the-bickering-of-a-polarized-regime
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/algerias-presidential-elections-amid-the-bickering-of-a-polarized-regime
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 سمرض الرئي:  
المرتبة  إحتؿ موضوع مرض الرئيسيتضح أف النتائج التي تحصمنا عمييا في دراستنا بتفحص 
خبلؿ اإلنتخابات الرئاسية  بقضايا العيدة الرابعة الشروؽ أونبليف ترتيب إىتمامات فيالثانية 
مثمت قد الحظنا أف ىذه القضية طرحت في معظـ المضاميف الخاضعة لمتحميؿ حيث ف، 2014

في نفس  ،القوى الرافضة لذلؾو  فريؽ الموالي لترشح الرئيسالبيف  القائـ لب الجدؿ السياسي
ممارسة ميامو ومواصمتو لوالية اإلستفيامات حوؿ قدرة الرئيس عمى الوقت أثارت العديد مف 

وأداء إيداع ممؼ الترشح والحممة االنتخابية  " :مثؿ المقاؿ الذي جاء تحت عنواف ىرئاسية أخر 
" والذي طرحت فيو الجريدة  كيؼ سيقطع بوتفميقة طريقو إلى المرادية؟ - اليميف الدستورية

حيث  ،يعمف بيا الرئيس ترشحو لعيدة رئاسية رابعةسمجموعة مف التساؤالت عف الكيفية التي 
الداخمية، مدير الحريات العامة والشؤوف القانونية بوزارة تصريحات  في ىذا الصدد إلىأشارت 

سحب استمارة الترشح لبلنتخابات الرئاسية، ليس مشروطا بتقدـ الشخص بنفسو "  :محمد طالبي
،  ".القانوف يسمح بتفويض شخص آخر يحؿ مكانو بوثيقة رسمية مكتوبةو إلى وزارة الداخمية، 

 نظرا لورودىا فيركزت عمى قضية مرض الرئيس  الشروؽ أونبليفكما الحظ الباحث أف 
أكد الوزير األوؿ : " العبارات التالية نجد الفاعميف السياسييف، فبالنسبة لفريؽ الموالة تصريحات

أف "الرئيس بوتفميقة في صحة جيدة ويتمتع بكؿ طاقاتو الفكرية والرؤية البلزمتيف لتولي ىذه 
لنسبة أما با،  ."الرئيس بوتفميقة أعطى كؿ ما لديو لمجزائر  المسؤولية"، الفتا إلى أف "

بدفع المترشح لدعاة اإلستمرارية  أتي حديثيا عف مرض الرئيس في سياؽ إتياميايف لممعارضة
كقاضي أوؿ رغـ تعرضو لنوبة إقفارية تنمعو مف مواصمة ميامو والية رئاسية رابعة إلى  بوتفميقة
المسؤوؿ السابؽ لمستشفى عيف النعجة العسكري " :  المقاؿ الذي جاء تحت عنواف مثؿ لمببلد

  "عمى القايد صالح وتوفيؽ تحمؿ مسؤوليتيما..فبوتفميقة مريض–الجنراؿ عنتر في رسالة إلييما 
ما يفعمو بعض  " تصريحات المسؤوؿ العسكري السابؽ بقولو:والذي أشار فيو الكاتب إلى 

ىو مسخرة في حؽ شخص مثؿ  الوزراء وأصحاب المصالح المتورطوف في قضايا الفساد
بوتفميقة، يسعوف بكؿ الطرؽ إلى إبقائو عمى كرسي الرئاسة، دوف أف يحترموه أو يحترموا 

 بعض النخب الحاكمة رفض ممارساتفي إشارة واضحة ل  "شخصا مريضا يريد فعبل أف يرتاح
 .عشية اإلستحقاؽ اإلنتخابي
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 الشروؽ أونبليففي أجندات  كبيراأخذت حيزا يتبيف أف قضية مرض الرئيس  ساسعمى ىذا األ
بيف أجنحة  بناء عمى نسبة تكرارىا في المضموف المعالج وأىميتيا في النقاش السياسي الدائر

 .  النظاـ
  

 المعارضون لمعيدة الرابعة:   
مف  % 9.07تشير النتائج الدراسة إلى أف موضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة تحصؿ عمى 

إجمالي النسب الكمية لمضاميف الجريدة وىي نسبة ضعيفة مقارنة بموضوع الموالوف لمعيدة 
 في ترتيب المعارضةشؤوف ب قمة إىتماـ الجريدةتبيف لمباحث الرابعة ومرض الرئيس حيث 

إذ لـ تشر ىذه األخيرة  2014التي تناولتيا خبلؿ الرئاسيات الجزائرية  أولويات القضايا
شكؿ في طرحت  كما الحظنا أف ىذه القضية ،وحدة 617مرة مف مجموع  56 لمموضوع إال

المقاؿ الذي جاء  ردود فعؿ بعض الشخصيات المعارضة لفريؽ المواالة مثؿبعض اإلنتقادات و 
والذي  " اإلبراىيمي وبف يمس وعمي يحيى ُيطمقوف مبادرة ضد العيدة الرابعة" : تحت عنواف 

الشخصيات الوطنية لمنع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة غير يتناوؿ مبادرة بعض 
 واضحا رفضاتحمؿ المقاؿ بمجموعة مف المبلحظات التي  ىأف الباحث الحظ أف الكاتب أني

وبانتقاد الثبلثة لحصيمة الرئيس يكونوا قد اصطفوا مف حيث يدروف أو ال " رة في قولو : دلممبا
يدروف، خمؼ المؤسسة األمنية، في حيف كاف يتعيف عمييـ دعوة الطرفيف إلى التعقؿ وضبط 
النفس، عمى غرار مبادرة القائد التاريخي لموالية الرابعة التاريخية، المجاىد لخضر بورڤعة التي 

 موضوعبو  حظيفسر سبب الترتيب الذي ي رفضال ا، ولعؿ ىذ."شروؽأطمقيا أمس عبر "ال
المقاؿ يحمؿ إتيامات خطيرة مثؿ " خاصة وأف في مضاميف الجريدة  وف لمعيدة الرابعةالمعارض

ندد موقعو البياف بما وصفوه االنحراؼ السياسي واألخبلقي والتسيير الكارثي لشؤوف الدولة، 
و بناء  "وتقاعسيا في مواجية تنامي الجيوية والطائفية والقوى النابذة التي تيدد بتفجير الببلد

في يتبيف أف الجريدة تحاوؿ رأب الصدع والحيمولة دوف وقوع إنزالقات أمنية خطيرة  عمى ذلؾ
 هيدؿ عمى تحمي الجريدة بنوع مف المسؤولية في التعاطي مع ىذوىو األمر الذي الببلد، 

 ع.يضاالمو 
يتضح أف موضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة أخد مرتبة ضعيفة في  تأسيسا عمى ما سبؽ

والمطالب التي تطمقيا بعض الشخصيات  تلحساسية التصريحا نظرا الشروؽ أونبليفأجندات 
   لمجريدة.السياسي  توجوالو يتماشى  والتي يتضح أف بعضيا ال
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 نجازات الرئيسإ: 
بأىمية كبيرة في مضاميف حظى ييتضح مف نتائج الدراسة أف موضوع إنجازات الرئيس لـ 

تخصيص الجريدة ليذا  ولعؿ ىذا مايفسرنظرا لبروزه في سياقات خاصة  الشروؽ أونبليف
 فقد الحظ الباحث أف ،مف مجموع تكرارات القضايا الخاضعة لمتحميؿ % 8.58الموضوع 

وذكػّر سبلؿ عمى سبيؿ  ": مثؿ خطابات المواالةمع  قضية إنجازات الرئيس تزامنت ظيور
ألؼ  900المثاؿ بما تـ إنجازه مف سكنات شممت مختمؼ الصيغ والتي بمغ عددىا مميونا و 

( مؤكدا في ىذا اإلطار بأنو سيتـ مواصمة 2010 - 2000سكف في ظرؼ عشر سنوات )
وطمب عبد المالؾ سبلؿ مف  "أو   " برنامج عدؿ مع تخصيص برنامج موجو إلى الشباب

الحاضريف في القاعة والجزائرييف، بإجراء مقارنة بيف الفترة التي جاء فييا بوتفميقة إلى الحكـ 
، والوقت الراىف الذي ينعـ فيو الشعب الجزائري بالسمـ واالستقرار، الفتا االنتباه إلى 1999سنة 

سياسي "جد صعب" -محيط جيو ضرورة الحفاظ عمى ىذا المكسب، خاصة وأف الببلد تقع في
لكونيا محاطة بدوؿ تعيش وضعا غير مستقر، كما جدد سبلؿ تذكيره بأف مشروع التجديد 
الوطني الذي يعرضو بوتفميقة عمى الشعب يرمي إلى بناء جميورية جديدة ودولة حديثة "تحتـر 

حيث يتضح مف خبلؿ ىذه الخطابات محاولة  ، "فييا الحريات وتكرس فييا حقوؽ اإلنساف
فريؽ المواالة التذكير باإلنجازات اإلقتصادية واألمنية التي عرفتيا الجزائر خبلؿ فترة حكـ 

و لوالية رئاسية وىو ما يمثؿ رسالة قوية لدعاة المعارضة الذيف يرفضوف ترشح ،الرئيس بوتفميقة
     لمشعب الجزائري بنفسو وجييا ئؿ التي كما برز موضوع إنجازات الرئيس في الرسا .رابعة

أرجع بوتفميقة اإلنجازات التي تحققت بالجزائر إلى عودة السمـ  " :  بعضيا والتي جاء في
والتخمص مف وزر المديونية الخارجية الجزائرية الذي أنقض كاىؿ شعبنا وأوىى شوكتو وأذاقو 

نجاز برامج تنموية  "األمريف"، ولقد  متعددة القطاعات عمى امتداد التراب تأتي إطبلؽ وا 
 ."الوطني. وأتاح ذلؾ لمسواد األعظـ مف المواطنيف التمتع بظروؼ معيشة أفضؿ مف ذي قبؿ

 إنجازات الرئيسلموضوع  لـ تخصص تغطية كبيرة الشروؽ أونبليف يتبيف أف بناء عمى ماسبؽ
واكتفت بتناولو عبر خطابات الفريؽ الموالي لممرشح عبد العزيز بوتفميقة خبلؿ اإلنتخابات 

 .2014الرئاسية 
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 الديمقراطية والتغيير: 
 ضعيفة بمغت نسبة تحصؿ عمى الديمقراطية والتغيير موضوعأف نتائج التحميؿ الكمي  أظيرت
حتجاجات  بتصريحات المعارضة إرتبطإذ  مف إجمالي القضايا الخاضعة لمتحميؿ، % 8.53 وا 

صابات في صفوؼ مثؿ المقاؿ الذي جاء تحت عنواف " الشارع  فيما سجمت إغماءات وا 
"  شخصا 50الشرطة تجيض وقفة "ضد العيدة الرابعة"..وتوقيؼ  -المحتجيف ورجاؿ األمف

ضد ترشح  حتجاجيةإ تنظيـ مجموع مف النشطيف السياسييف لوقفةفيو الكاتب والذي تناوؿ 
ممثميف لحركة "بركات" ومسانديف لممرشح الحر عمي بف  مف بينيـ الرئيس بوتفميقة لعيدة رابعة

الشعارات التي  إلىا لمحدث يوصففي جريدة القد أشارت و  ."ا ممثمي حزب "جيؿ جديددفميس وك
النشيد  وترديد آخريف الرابعة، عبارات مناىضة لمعيدة بعضيـ ترديدمثؿ : " أطمقيا المحتجوف 

بعض المظاىرات الجريدة كما رصدت  ."تحيا الجزائر "جزائر حرة ديمقراطية" وعبارات الوطني
خارطة الطريؽ التي ل المساندةمسيرة تغطيتيا لمالمساندة لشخصيات وطنية تطالب بالتغيير مثؿ 

  .  بوالية باتنة طرحيا زرواؿ
في بتناولو  الجريدة إكتفتفي سياؽ خاص بحيث  جاءت قضية التغيير عمى ىذا األساس

راجع إلى محاولتيا اإلبتعاد عف حالة الصراع واإلستقطاب الحاصمة  ىذاولعؿ  مناسبات معينة
خاصة إذ كانت  المينية بعض المتاعب ليا في الساحة السياسية والتي مف الممكف أف تسبب

دعوة أحمد طالب اإلبراىيمي  مثؿ السياسيتوجييا و تصريحات بعض المعارضيف ال تتماشى 
نتقاده لما سماىـ بالزمرة الحاكمة النظاـ تغييرل وىي تصريحات ترفضيا الجريدة  بأي طريقة وا 

 .خاصة إذا عممنا أنيا أشارت مف قبؿ إلى ضرورة "التعقؿ وضبط النفس"
تصريحات لـ تخرج عف تغطية بعض التغيير الديمقراطية و بناء عمى ماسبؽ يتضح أف قضية 

حرص الجريدة عمى  رغـف ترشح الرئيس بوتفميقة لوالية رابعة ضد الشارع حتجاجاتالمعارضة وا  
بإنتياء  انتيى كاف ظرفيا حيث وب ياأف إىتمام إالوفؽ منطؽ العمؿ اإلخباري موضوع النقؿ 

  .الحدث
 

  لسياسياالفساد: 
 حديثموضوع الفساد السياسي في سياؽ  جاءفي نسبة ضعيفة مقارنة بالقضايا السابقة 

الحظ الباحث حيث  ،والوضع الذي تعيشو الببلدتصرفات بعض النخب الحاكمة عف  المعارضة
جاء مرادفا لفساد بعض  رابعةترشح الرئيس بوتفميقة لوالية رئاسية ل ىذه األخيرة أف رفض
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أصبحت رىينة في يد إف الجزائر تصريح أحمد بف شريؼ : "  الشخصيات المحيط بو مثؿ
 اإلبراىيمي وبف يمس وعمي يحيىالمبادرة التي أطمقيا كؿ مف أو في  " المافيا السياسية والمالية

كافة ، وألصؽ البياف الذي حرر بالمغة الفرنسية "والتي جاء في بعضيا  ضد العيدة الرابعة
ر النظامي عمى اآلفات والعيوب بفترة حكـ بوتفميقة، وحمموه مسؤولية سيطرة القطاع غي

االقتصاد الوطني، وتفشي المضاربة والتيرب الضريبي، وكافة أشكاؿ الفساد وسيادة منطؽ 
البلعقاب، واالنتشار الكبير لممخدرات اآلتية مف المغرب، والـ البياف الرئيس بوتفميقة عمى 
تصميمو الذىاب إلى عيدة رابعة في خضـ "وضع متفجر بجنوب الببلد وتصريحات غير 

 ."ولة صدرت باسـ حزب جبية التحرير الوطنيمسؤ 
الشروؽ  خر عف تغطيةيتبيف أف موضوع الفساد السياسي لـ يخرج ىو اآل تأسيسا عمى ماسبؽ

 تإذ لـ يكف محؿ إىتماـ الجريدة رغـ أىميتو كقضية إستندتصريحات المعارضة ل أونبليف
ولعؿ ىذا  ،لمعيدة الرابعةلتبرر موقفيا الرافض  ةاألحزاب والشخصيات السياسيعمييا بعض 

ألدلة وبراىيف  تحتاج في معظـ األحيافتيامات خطيرة إل وتضمنو  راجع لحساسية الموضوع
بعيدة عف المساءلة ربما  لتبقى طراؼتمؾ األعف  االجريدة إكتفت بنقميأف  نعتقدلذلؾ تثبتيا 

 القانونية.
 

 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات:   
 ئيةعممية إستقرائلنتخابات في شكؿ حصائية لاإلقراءات موضوع ال جاءفي نسبة ضعيفة جدا 

مجموعة مف  الشروؽ أونبليفوظفت مف خبلليا  سنة 20منذ  في الجزائر الرئاسياتلكرنولوجيا 
األرقاـ واإلحصائيات لتعبر عف توقعاتيا بفوز الرئيس بوتفميقة لعيدة رابعة حيث طرحت في 

عاما المرشح  20خبلؿ الػ قراءة في أرقاـ رئاسيات الجزائرمقاليا الذي جاء تحت عنواف " 
بيف تفوؽ الرئيس " بعض النسب المائوية التي ت بوتفميقة األوفر حظا لمفوز بوالية رئاسية رابعة

عمى بوتفميقة عمى منافسيو في جميع المناسبات اإلنتخابية مما يعتبر حسب الجريدة مؤشر قوي 
ولعؿ ىذه القراءة توضح  ثقؿ السياسي الذي يتمتع بو الرئيس،ال ـخريف أماضعؼ المرشحيف اآل

فئة إتجاه موضوع العيدة الرابعة وىو ما سنتطرؽ لو في مناقشة نتائج  اتجاهالجريدة  موقؼ
 المضاميف.
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نتائج فرز أصوات الناخبيف خبلؿ ع القراءات اإلحصائية مرادفا إلعبلف موضو  جاءكما 
ئيس بوتفميقة بعيدة رابعة عف طريؽ تغطية الجريدة الر فوز و  2014اإلنتخابات الرئاسية 

 عيز.ملممؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الداخمية الطيب ب
عمى ىذا االساس يتضح أف موضوع القراءات اإلحصائية لئلنتخابات شغؿ حيزا ضعيفا في 

 .الشروؽ أونبليففي أجندة ترتيبو مستوى ما يفسر  مضاميف الجريدة وىو
 

  األمن العسكريالصراع مع: 
 بمطالبة عمارإرتبط موضوع الصراع مع األمف العسكري في المضاميف الخاضعة لمتحميؿ 

إياه بتشويو محيط الرئيس بوتفميقة والتدخؿ في  وبإتياموسعيداني لمفريؽ محمد مديف باإلستقالة 
وقد الحظ الباحث أف موضوع ىذا  .عمؿ األحزاب السياسية واإلخفاؽ في تسيير األمور األمنية

الصراع جاء في توقيت عارضت فيو بعض الشخصيات العسكرية ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة 
تطرقت ليذا الموضوع بحذر شديد كونو يعتبر حجر  أونبليفرئاسية رابعة، غير أف الشروؽ 

يفسر ضعؼ ولعؿ ىذا ما  ،األساس في اإلستقطاب السياسي الذي عرفتو الجزائر في ىذه الفترة
قتصاره عمى بعض  هنسبة تكرار  أنيا  الحظناالتي  األخبار والتقاريرفي مضاميف الجريدة وا 

 قدمت في إطار نقؿ تصريحات المسؤولييف السياسييف دوف التطرؽ لمموضوع بالنقد والتحميؿ.
 

 مصداقية االنتخابات: 
بعض الخطب التي أطمقتيا النخب في موضوع مصداقية اإلنتخابات  جاءبنسبة ضعيفة جدا 

والرد عمى  مف أجؿ طمأنة الرأي العاـ ،الموالية لترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رابعة الحاكمة
أسس  الئلحتكاـ إلى الصندوؽ والتقاليد التي تمميي تيـالمشككيف في نزاىة اإلنتخابات ودعو 

الرئاسية المقبمة ستجرى في شفافية  نتخاباتاإل " الديمقراطية مثؿ تصريح عبد المالؾ سبلؿ :
ولما كنا نتأىب لنذىب "رسالة الرئيس بوتفميقة لمشعب الجزائري التي جاء في بعضيا :  أو "تامة

الدولة ػػ يأبى عمّي الواجب إال أف   رئيس الببلد ػػ يضيؼ رئيس نتخابإلى مكاتب التصويت إل
أذكر مرة أخرى بأف السيادة السياسية ممؾ لمشعب دوف سواه، وبأف ذلؾ يمزمو إف ىو أراد أف 
يبني نظاما ديمقراطيا سميـ القواـ، بتفعيؿ ىذه السيادة مف خبلؿ تصويت كؿ أفراده المؤىميف، 

ومشروعيتيا يتوقفاف عمى مدى مشاركة المواطنات والمواطنيف في ذلؾ أف بناء الديمقراطية 
 فقد اعتبر أف المعبة اإلنتخابية مغمقة والنتائج محسومة مسبقا لمعارضةا أما فريؽ ."التصويت
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مثؿ تصريح المسؤوؿ السابؽ لعيف النعجة الجنراؿ عنتر في رسالة إلى بعض الشخصيات 
، غير أف ىذا التشكيؾ في نزاىة " وتوقيؼ ىذه الميزلةيجب توقيؼ التزوير العسكرية : " 

اإلنتخابات ظير في خطب معارضي اإلستمرارية بشكؿ كبير بعد إعبلف ترشح الرئيس بوتفميقة 
 بومغار لطفيوىو ما جاء في تصريحات لعيدة رابعة حيث لـ يكف األمر كذلؾ قبؿ ىذا التاريخ 

نتخابات الرئاسية المقبمة سوؼ لف "اإل :ف فميسب المسؤوؿ األوؿ بالمداومة اإلعبلمية لعمي
 تكوف مغمقة".

لـ تتطرؽ لموضوع مصداقية اإلنتخابات واكتفت  الشروؽ أونبليفتأسيسا عمى ماسبؽ يتضح أف 
ولعؿ ىذا راجع إلى إنعداـ مؤشرات قوية تأكد  ،بنقؿ بعض التصريحات المتعمقة بالقضية

عدة منظمات مف دولييف السمطات أكدت حضور مراقبيف " إدعاءات المعارضة خاصة وأف 
خبلؿ  3"منظمة األمـ المتحدة واإلتحاد األوروبي اإلتحاد اإلفريقي، دولية مثؿ الجامعة العربية،

 عممية اإلقتراع . 
 

 مظاىر تصدي السمطة لممعارضة: 
مف خبلؿ البيانات المتوفرة لدينا الحظنا أف موضوع مظاىر تصدي السمطة لممعارضة جاء في 

لئلحتجاجات التي عرفتيا بعض المناطؽ الجزائرية ضد ترشح سياؽ منع السمطات األمنية 
وقد  .خاصة في العاصمة حيث يمنع التظاىر بدوف ترخيصالرئيس بوتفميقة لعيدة رابعة 

فيما سجمت إغماءات لمموضوع في المقاؿ الذي جاء تحت عنواف "  فالشروؽ أونبليتطرقت 
صابات في صفوؼ المحتجيف ورجاؿ األمف الشرطة تجيض وقفة "ضد العيدة الرابعة"..  وا 

" والذي تناوؿ فيو الكاتب إجياض الشرطة لئلحتاج وتوقيفيا لمشخصيات  شخصا 50وتوقيؼ 
إختتمت ثـ عارات المناىضة لمعيدة الرابعة المنظمة لو في وسط فوضى وترديد المحتجيف لمش

إف  "الشروؽ" ممف تحدثت إلييـ ويقوؿ شرطيالجريدة المقاؿ بتصريح إلحد أعواف األمف: "
نما في ،حسبو التوقيفات ليس قمعا لحرية التعبير المفعوؿ  إطار تطبيؽ القانوف الساري وا 
 ."والمتعمؽ بمنع االحتجاجات بالعاصمة

                                                           
 ، 11:00عمى الساعة:  15/03/2017بتاريخ  ،الجزائر: حضور مراقبين دوليين في انتخابات الرئاسة ،فرانس برس -الجزائر  3
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تناولت موضوع تصدي السمطة لممعارضة في  الشروؽ أونبليفعمى ىذا األساس يتضح أف 
وىو مايفسر ضعؼ عدد تكرارات  ،سياؽ محدد حيث إنتيى إىتماميا بو بإنتياء الحدث

 الموضوع في المضاميف الخاضعة لمتحميؿ.  
 

  الجيش خالل اإلنتخاباتدور: 
بعض لشكؿ مطالب  فيظير موضوع دور الجيش خبلؿ اإلنتخابات  فقط تكرارا 12في 

المقاؿ الذي جاء تحت مثؿ  ،الشخصيات الرافضة لترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة
  :المسؤوؿ السابؽ لمستشفى عيف النعجة العسكري الجنراؿ عنتر في رسالة إلييما عنواف: "

" والذي دعى فيو المسؤوؿ  مسؤوليتيما.. فبوتفميقة مريضعمى قايد صالح وتوفيؽ تحّمؿ "
الوضع في الجزائر خطير جدا، ألنيا  السابؽ بعض الشخصيات العسكرية لمتدخؿ بقولو : "

تجتاز مرحمة عصيبة وحساسة والشعب ينتظر مف قادة الجيش موقفا حازما لتمكينو مف التمتع 
إال أف الجريدة لـ تتطرؽ إليو  موضوع دور الجيش خبلؿ اإلنتخاباتأىمية إذف رغـ  ." بحريتو
 ة لمتحميؿ.  عفي إجمالي المادة الخاضضعؼ نسبتو وىو ما يفسر  اكثير 

 

 مواضيع أخرى:  
عف موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية  الشروؽ أونبليفلـ تخرج القضايا التي تناولتيا 

 .% 100كؿ المضاميف الخاضعة التحميؿ أي بنسبة  خيررابعة حيث شمؿ ىذا األ
 

الشروؽ حجـ التغطية اإلخبارية لقضايا العيدة الرابعة في يتبيف أف إنطبلقا مف ىذه النتائج 
إذ الحظ الباحث أف الموضوع المتعمؽ  ؛كاف متباينا مف حيث نسب تكرار كؿ قضية أونبليف

الشروؽ وىو مؤشر يدؿ عمى أف األكبر  ةبالفريؽ الموالي لترشح الرئيس بوتفميقة أخد النسب
عمى أجندتيا خاصة في المناسبات اإلنتخابية  الحاكمة تضع قضايا النخب السياسية أونبليف

" وسائؿ اإلعبلـ مف أكثر الطرؽ لدى المرشح لموصوؿ الدراسات إلى أف بعضوقد توصمت 
لمناخيبيف ومف خبلؿ ذلؾ يؤثر المرشح عمى أولويات القضايا لوسائؿ اإلعبلـ بأسموب مباشر 
وغير مباشر والتأثير المباشر يتـ مف خبلؿ اإلعبلف والتأثير غير المباشر مف خبلؿ األحاديث 

ما الحظنا أف معظـ المواضيع الخاضعة لمدراسة ك .4والتقارير السياسية الخاصة بالقضايا"
إنتيى اإلىتماـ بيا مع إنتياء الحدث باإلضافة إلى عدـ تناوليا مف طرؼ الجريدة بالتحميؿ 

                                                           
4
 .119ص ،1996مكتبة نيضة الشرؽ، القاىرة،  ,وسائل اإلعالم والسياسة دراسة في ترتيب األولوياتبسيوني ابراىيـ حمادة،   
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الشروؽ ولعؿ ذلؾ يفسر تركيز  في سياؽ محدد ووفؽ منطؽ إخباريالمعمؽ حيث إكتفت بنقميا 
قراءات أو تأويبلت مف شأنيا توجيو ىذه  عمى تصريحات الفاعميف السياسييف دوف تقديـ أونبليف

وتمعب دور الوسيط بيف تنوير الرأي العاـ الجزائري رأية نقدية تساىـ في الخطب السياسية وفؽ 
وبنتائج متقاربة توصؿ الباحث يوسؼ تمار في دراستو إلى أف ما طرحتو  .السمطة والمواطف

التبعية، بمعنى لـ تفرض الصحافة أخد طابع  2004 الصحافة فيما يخص الحممة اإلنتخابية
المكتوبة قضايا ومحاور بإمكانيا توجيو خطاب الحممة لكنيا تبنت خطاب الحممة كما جاء في 

 .5سياقو، عوض أف تمعب الدور الوسيط بيف النسؽ السياسي والمواطف
لمقضايا لسياسة تحريرية حذرة أثناء تناوليا  الشروؽ أونبليف إنتياجوالمبلحظ بصفة عامة ىو 

بعد  إستقطاب سياسي خطيرظيور  ،ألسباب عديدة منيا العيدة الرابعة المتعمقة بموضوع
ؽ بعض الشخصيات المعارضة طبلإ تمثؿ في 2014مارس  03في بوتفميقة  ترشحإعبلف 

 يارفضباإلضافة إلى  ،تتبث إدعاءاتياالتي دلة ألاإتيامات لمحيط الرئيس بالفساد دوف تقديـ 
مع الدستور الجزائري  وتتوافؽأنيا تأتي في إطار الحرية الفردية  المطمؽ لمعيدة الرابعة رغـ

 .2008الذي ال يحدد مدة العيدة الرئاسية منذ تعديمو سنة 
 

   :لعيدة الرابعةترشح الرئيس بوتفميقة إتجاه قضايا موضوع  2.1
حياؿ  الشروؽ أونبليففي مضاميف  تجاهإلى اإل 02تشير نتائج التحميؿ الكمي في الجدوؿ رقـ 

حيث يتضح أف اإلتجاه المعارض جاء في موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة 
ثـ اإلتجاه المحايد  % 31.44يميو اإلتجاه المؤيد بنسبة  % 43.59المرتبة األولى بنسبة 

بتغيرات موازيف القوى في  يمكف تفسير ىذا التبايف عمى ىذا األساس ،% 24.95بنسبة 
تعكس اإلتجاه العاـ الساحة السياسية الجزائرية مف فترة إلى أخرى وبروز معطيات سياسية 

السائد عمى مضاميف الجريدة مف خبلؿ تصريحات الفاعمييف السياسييف التي تحمؿ مجموعة 
يا المثيرة حيث تقدـ معايير الحكـ عمى القضا ،حوؿ موضوع النقاش راء واإلتجاىاتمف اآل
مما ينعكس فيما بعد عمى  عف طريؽ الجريدة تجاىات المتمقيإما مف شأنو التأثير عمى  ،لمجدؿ

العديد مف الدراسات تساؤالت حوؿ صاحب القوة  في ىذا الصدد وقد طرحت .سموكو اإلنتخابي
الحقيقي أو المصدر األصمي لمتأثير حيث أشارت إلى أف نقؿ وسائؿ اإلعبلـ لتصريح رئيس 

                                                           

، رسالة تخرج دراسة نقدية عمى ضوء الحقائق اإلجتماعية والثقافية واإلعالمية في المجتمع الجزائري Agenda settingنظرية يوسؼ تمار،  5 
 .2004دولة في عموـ اإلعبلـ واالتصاؿ، جامعة الجزائر، لنيؿ شيادة دكتوراه 
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الجميورية أو جمسة ساخنة لمبرلماف يحدث تأثيرات في الجماىير مما يستدعي البحث عف 
جندة عمى أف وسائؿ اإلعبلـ التأثير الحقيقي، لذلؾ يفسر مدخؿ القوة في دراسات األصاحب 

أف لذلؾ نعتقد  6وتعكس الوزف النسبي ليذه القوة تعبر عف إىتمامات مراكز القوة في المجتمع
معظـ اإلتجاىات المؤيدة أو المعارضة في مضموف الجريدة تعكس الخمفيات الفكرية لمختمؼ 

   herman and domhoff ,بعض الباحثيف أمثاؿ غير أف  ،القوى السياسية في الجزائر
parenti وىو ما يفسر ظيور بعض 7يروف أف وسائؿ اإلعبلـ تمثؿ أيضا مركز قوة في ذاتيا 
الذي الحظ الباحث الحقيقي  ياعكس إتجاىت التي المضاميفمف خبلؿ  لمجريدة مباشرةال المواقؼ

لوالية ترشح الرئيس بوتفميقة  وعدـ التوازف حياؿ اإلرتباؾأنو تميز في الكثير مف األحياف ب
 الشروؽ أونبليفى التحوالت التي عرفيا إتجاه مضموف سنتطرؽ إلبناء عمى ذلؾ  .رئاسية أخرى

العيدة الرابعة  الفرعية لموضوع قضاياال كؿ تناوؿمف خبلؿ  2014خبلؿ الرئاسيات الجزائرية 
    .بالتحميؿ الدقيؽ والمعمؽ

نبلحظ تبايف إتجاىات المضاميف في ىذه  03مف خبلؿ النتائج الكمية في الجدوؿ رقـ 
مف خبلؿ فالخاضعة لمتحميؿ،  مواضيعالقضايا، بحيث أف ىذا التبايف يبدو كبيرا في معظـ ال

 .كثر بروزا مقارنة باإلتجاىات األخرىالنسب يتضح أف اإلتجاه المعارض ىو األىذه تفحص 
يمثؿ النسبة األكبر في  رضعافبالنسبة لموضوع الموالوف لمعيدة الرابعة نجد أف اإلتجاه الم

السمبية التي  تصريحاتالبعض في  يظيروىو ما  ع نسب اإلتجاه المتعمقة بالموضوع،مجمو 
تصريح أحمد طالب  مثؿ 2014ة عشية اإلنتخابات الرئاسية الجزائرية المعارض أطمقيا فريؽ
كنا نأمؿ أف محيط الرئيس أماـ إصرار الشارع عمى رفض العيدة الرابعة وردود : " اإلبراىيمي

الفعؿ المعارضة لمذىاب بالجزائر نحو خمس سنوات أخرى برئيس مريض )اهلل يشفيو ويعافيو( 
حياؿ العيدة الرابعة في  حيث يظير اإلتجاه السمبي "أف يتراجع أو يتعاطى إيجابيا لكنو لـ يفعؿ

الشروؽ كما الحظ الباحث معارضة  .اإلبراىيمي عف المواليف لمرئيس بوتفميقةسياؽ حديث 
 :السمبية مثؿمعاني لمعيدة الرابعة وبشكؿ مباشر مف خبلؿ توظيفيا لبعض الكممات وال أونبليف

" لمعيدة الرابعة، أف الرسالة التي وجييا بوتفميقة بمناسبة اليـو الوطني لمشييد، يرى "المطبموف"
دليؿ قاطع عمى أنو قادر أكثر مف أي وقت مضى عمى تسيير شؤوف الدولة، وسبقيـ إلى ذلؾ 

                                                           
 .200، ص 2008، عالـ الكتب، القاىرة، دراسات في اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال والرأي العامأنظر: بسيوني ابراىيـ حمادة،   6
 .200، ص نفس المرجع  بسيوني ابراىيـ حمادى،  7
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رئيس الحركة الشعبية، وزير الصناعة وترقية االستثمار، عمارة بف يونس، حينما قاؿ بأف تسيير 
بالعقؿ وليس باألرجؿ، وأف عقؿ الرئيس بوتفميقة ينشط أكثر مف عقوؿ رجاالت الدولة الدولة يتـ 

المستخدمة مف طرؼ فريؽ المعارضة وف" الجريدة لكممة "المطبم توظيؼ"، حيث نبلحظ جميعا
رغـ أنيا جاءت في سياؽ نقؿ تقارير إخبارية عف مرض  "الموالوف"عوض إستخداـ كممة 

مواقؼ في  تشير نتائج ىذه الدراسة أنو يظيرالمؤيد في ىذا الموضوع  بالنسبة لئلتجاه .الرئيس
ف األمي اتتصريحمثؿ  لعيدة رئاسية رابعة لترشح الرئيس بوتفميقة بعض الشخصيات المساندة

العاـ لحزب جبية التحرير الوطني حوؿ الفريؽ المساند لمرئيس بوتفميقة والتي جاء في بعضيا : 
عف تدخؿ شقيؽ الرئيس، في تسيير القضايا المصيرية لمببلد، ليست  ما يروج واعتبر سعداني "

سوى إشاعات وأكاذيب، اليدؼ منيا المساس بسمعة محيط رئيس الجميورية، مشيرا إلى أف كؿ 
كما يظير  ." اإلطارات واألسماء التي تعرضت ليذه الحمبلت تعد مقربة مف الرئيس بوتفميقة

فوز الفي المرشحيف بعض حظوظ يا لتناولالموقؼ المباشر لمجريدة خبلؿ في المؤيد اإلتجاه 
قراءة في أرقاـ رئاسيات الجزائر خبلؿ " : في التقرير التالي وىو ما نجدهباإلستحقاؽ اإلنتخابي 

" والذي إستدلت فيو  المرشح بوتفميقة األوفر حظا لمفوز بوالية رئاسية رابعة -عاما  20الػ
في  ترجيح كفة الرئيس بوتفميقة وتأكيد تفوقو باألرقاـ واإلحصائية مف أجؿ الشروؽ أونبليف

في حيف يفرض العمؿ الصحفي تقديـ تغطية متوازنة لشؤوف الفاعميف السياسييف  ،اإلنتخابات
أننا الحظنا أف الجريدة لـ  كما .التغطية اإلعبلميةستخداـ األخبار والتقارير في إند عخاصة 

رقاـ واإلحصائيات لتأييد مرشح معيف بؿ وظفت بعض الجمؿ والعبارات تكتفي بإستخداـ األ
نسبة المشاركة في  % 51.70: " التقرير التالي  ىو ما نجده فيو لمتعبير عف موقفيا 

الرئاسيات العيدة الرابعة تنتصر وبوتفميقة بالضربة القاضية " والذي إستخدمت فيو الجريدة 
في إشارة واضحة لموقفيا المؤيد لفوز بوتفميقة الكاسح مقابؿ نسبة  "الضربة القاضية"عبارة 

أما بالنسبة لئلتجاه المحايد فيظير  .ضئيمة جدا لؤلصوات التي حصدتيا الشخصيات األخرى
ف كانت أحزاب :  مثاؿ 8"المضاميف " التي تتعرض لوجيتي النظر بأسموب متوازف في وا 

أكدت أحزاب المواالة استعدادىا لتنشيط الحممة  المعارضة أعمنت رفضيا لمعيدة الرابعة،
 . " "االنتخابية لػ"مرشحيا

                                                           
8
 .124مرجع سبؽ ذكره ، ص ,إلعالمتحميل المحتوى في بحوث امحمد عبد الحميد،   
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بالنسبة لموضوع مرض الرئيس فنبلحظ تقارب في نسب اإلتجاىات ولعؿ ىذا راجع إلى بروز 
أي بيف رفض المعارضة لترشح الرئيس  ؛الرأي والرأي المضاد بقوة في مضاميف الجريدة

الوضع الصحي الخطير لمرئيس "ال يؤىمو  سبب مرضو مثؿ :"بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة ب
أكد الوزير  :مثؿلحكـ امواصمة عمى قدرة بوتفميقة في  المواالة تأكيدأو  ."لبلستمرار في الحكـ

الرئيس بوتفميقة في صحة جيدة ويتمتع بكؿ طاقاتو الفكرية والرؤية البلزمتيف لتولي  األوؿ أف "
نفى  التالية : " والجمؿ اإلتجاه المحايد فيأتي مف خبلؿ بعض العباراتأما  ." ىذه المسؤولية

مختصوف في القانوف وجود أي مادة تمنع الرئيس بوتفميقة قانونيا ودستوريا مف توكيؿ أحد 
أقاربو أو أحد رجاالتو المقربيف مف محيطو إليداع نية الترشح لمرئاسيات أو سحب استمارات 

في حيف قاؿ بعضيـ إف أداء اليميف الدستورية سيفضح  ،االنتخابية التوقيعات أو تنشيط حممتو
  ."حقيقة الوضع الصحي لمرئيس

 اإلتجاىات بنسب متقاربة ظيورفقد الحظ الباحث  بالنسبة لموضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة
تاريخ في مضامينيا خاصة بعد  بيذا الموضوعإىتماـ الجريدة  وىو ما نعتقد أنو راجع إلى قمة

حيث أظيرت نتائج التحميؿ " 2014مارس  03"إعبلف الرئيس بوتفميقة ترشحو لعيدة رابعة 
عمى شؤوف المواالة وتناوليا بشكؿ أقؿ لموضوع المعارضة مما أثر في نسب تركيز الجريدة 

اإلبراىيمي وبف "مثؿ : المعارض اإلتجاه  لعؿ ىذا ما نجده فيو  اإلتجاه المتعمقة بيذه األخيرة،
يأتي في سياؽ الذي اإلتجاه المؤيد أو في " العيدة الرابعة  مس وعمي يحي يطمقوف مبادرة ضدي

جاء كبلـ سبلؿ عمى بف فميس، اإلنتقادات التي أطمقيا فريؽ المواالة ضد المعارضة مثؿ " 
ودوف أف يذكره باالسـ حذره مف تجاوز حدوده، وقاؿ "لف نسمح ألي أحد كاف بتيديدنا 

اإلتجاه المحايد  أما ،" وىؤالء ما عمييـ إال التوجو لمصندوؽ وأخذ حقيـ مف خبللو والتعرض لنا،
رفض ''الطرؼ اآلخر'' ممثميف في أمثاؿ بف فميس ومقري " :مثؿموقؼ الجريدة  فيظير في

  ."ومناصرة وجاب اهلل وبف بيتور، احتكار أو اختزاؿ الحفاظ عمى االستقرار في أّي شخص
بالنسبة لموضوع إنجازات الرئيس نجد أف اإلتجاه المؤيد يمثؿ النسبة األكبر في مجموع نسب 
اإلتجاه المتعمقة بالموضوع  وىو ما يظير في معظـ التصريحات التي أطمقيا فريؽ الموالة أثناء 

ػّر وذك الحصيمة اإلقتصادية واألمنية لمرئيس بوتفميقة خبلؿ فترة حكمو لمببلد مثؿ "دفاعو عف 
سبلؿ عمى سبيؿ المثاؿ بما تـ إنجازه مف سكنات شممت مختمؼ الصيغ والتي بمغ عددىا مميونا 

( مؤكدا في ىذا اإلطار بأنو سيتـ 2010 - 2000ألؼ سكف في ظرؼ عشر سنوات ) 900و
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رسالة الرئيس بوتفميقة  أو  "مواصمة برنامج عدؿ مع تخصيص برنامج موجو إلى الشباب
 وأرجع بوتفميقة اإلنجازات التي تحققت بالجزائر إلى  " لتي جاء في بعضيا:لمشعب الجزائري وا

عودة السمـ والتخمص مف وزر المديونية الخارجية الجزائرية الذي أنقض كاىؿ شعبنا وأوىى 
نجاز برامج تنموية متعددة القطاعات عمى امتداد  شوكتو وأذاقو األمريف، ولقد تأتي إطبلؽ وا 

ذلؾ لمسواد األعظـ مف المواطنيف التمتع بظروؼ معيشة أفضؿ مف ذي  التراب الوطني وأتاح
بنسبة فيكاد يختفي في ىذا الموضوع حيث يظير فقط وفيما يتعمؽ باإلتجاه المعارض  ."قبؿ

مبادرة اإلبراىيمي في عمى سبيؿ المثاؿ عينة الدراسة وىو ما نجده نسب مف مجموع  % 1.78
وانتقد البياف عدـ استغبلؿ أمواؿ النفط وغيرىا مف "  الرابعة :وبف يمس وعمي يحي ضد العيدة 

المقومات التي توفرت في فترة حكـ الرئيس بوتفميقة، في النيوض باالقتصاد الوطني ونقمو مف 
أنو لـ  03نبلحظ حسب الجدوؿ رقـ تجاه المحايد اإل أما ، "االقتصاد الريعي إلى اقتصاد منتج

ويمكف تفسير ذلؾ بطبيعة القضية حيث اقتصر تناوليا مف طرؼ الجريدة في  يظير تماما
سياؽ الخطاب السياسي المدافع أو المنتقد إلنجازات الرئيس وىو ما نعتقد أنو يرتبط بمحاولة 
الجريدة اإلبتعاد عف القضايا الحساسة خاصة في ظؿ الظروؼ السياسية التي مرت بيا 

 . الجزائر
ىو الغالب عموما مقارنة باإلتجاىات المتبقية الحظنا أف اإلتجاه المعارض بالنسبة لممواضيع 

لئلتجاه  % 12.61لئلتجاه المؤيد و % 7.91مقابؿ  % 17.32األخرى حيث يظير بنسبة 
  .المحايد

دخمػػت فػػي قمػػب الصػػراع السياسػػي الػػدائر بػػيف  الشػػروؽ أونبليػػفتأسيسػػا عمػػى مػػا سػػبؽ يتبػػيف أف 
 مجػػاؿ تػػوفيرمػػف خػػبلؿ  2014فريػػؽ المػػواالة والمعارضػػة خػػبلؿ اإلنتخابػػات الرئاسػػية الجزائريػػة 

الشخصػػػػػيات األحػػػػػزاب و مختمػػػػػؼ تعريػػػػػؼ الجمػػػػػاىير بفعاليػػػػػة وأداء منقاشػػػػػات الحػػػػػرة و لمحػػػػػوار وال
 المبلحػػظ اإللكترونػػي غيػػر أف عبػػر موقعيػػا عػػف طريػػؽ تغطيػػة ىػػذا اإلسػػتحقاؽ السياسػػية الفاعمػػة

أظيػرت نتػائج تحميػؿ  فقػد ،عمػى مسػافة واحػدة مػف الجميػع أثناء ىػذه العمميػة عػدـ وقػوؼ الجريػدة
 أقػػؿمقابػػؿ نسػػبة المعػػارض  تجػػاهاالنسػػبة كبيػػرة مػػف المضػػاميف المعبػػرة عػػف عينػػة الدارسػػة بػػروز 
الػذي يعتبػر مػف أىػـ المعػايير "   مما يدؿ عمى أف الجريدة لـ تحقػؽ التػوازف ،لئلتجاىات األخرى

الدوليػػة لمممارسػػة اإلعبلميػػة المينيػػة واألخبلقيػػة التػػي تمثػػؿ مرجعيػػة ميمػػة لوسػػائؿ اإلعػػبلـ أثنػػاء 
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المعبر عنيا في المضموف جػاءت  اإلتجاىاتىذه أف  أوضحت النتائجكما  .9"الفترات اإلنتخابية
لخبلفات والصراعات الحزبية، سواء مف خبلؿ تصػريحات قيػاداتيـ أو المبػاذرات التػي افي سياؽ 

نعتقػد أف  طاروفي ىذا اإل ،أطمقت مف طرؼ التيارات المعارضة ضد ترشح بوتفميقة لعيدة رابعة
 موقفيػامف أجؿ إخفاء ىذه الصراعات دوف التطرؽ إلييا بالتحميؿ والنقد  تناولت الشروؽ أونبليف

لشخصيات المتصػارعة التػي امواقؼ  توظيؼوقد اعتمدت في ىذا الصدد عمى  ،موضوعالحياؿ 
 األحداث. ىذه حوؿ لمجريدة تجاه الحقيقياإلعكس بالضرورة نعتقد أنيا ت
 4102أنو كاف متدبدبا طػواؿ فتػرة اإلنتخابػات الرئاسػية  السائد في المضموف الحظناىذا اإلتجاه 

 .ومسػتجدات عرفتيػا السػػاحتاف السياسػية واإلعبلميػػة فػي الجزائػػر خاصػة بعػد ظيػػور عػدة أحػػداث
مػػػارس  10بتػػػاريخ لعيػػػدة رئاسػػػية رابعػػػة ترشػػػحو أمػػػا األولػػػى فتتمثػػػؿ فػػػي إعػػػبلف الػػػرئيس بوتفميقػػػة 

سػتخداميا لػبعض العنػاويف إ مػف خػبلؿتجاه الجريدة حياؿ الموضوع إتغير  حيث الحظنا ،4102
ثانيػػػة لم وبالنسػػػبة .لترشػػػح الػػػرئيس بوتفميقػػػة الشػػػروؽ أونبليػػػف تأييػػػدبمؤشػػػرات تػػػوحي تحمػػػؿ التػػػي 

 إسػػتعماليا السػػيء بسػػببغمػػؽ بعػػض وسػػائؿ اإلعػػبلـ الخاصػػة مػػف طػػرؼ السػػمطات تتمثػػؿ فػػي ف
عشػػػية  ليػػػاوىػػػو مػػػا يظيػػػر فػػػي اإلنتقػػػادات الموجيػػػة  ،لحريػػػة التعبيػػػر ومساسػػػيا بػػػاألمف الػػػوطني

ىنػػػاؾ " جػػػاء فػػػي بعضػػػيا الػػػذيو بمناسػػػبة يػػػـو الشػػػييد  ة بوتفميقػػػةرسػػػال اإلسػػػتحقاؽ اإلنتخػػػابي مثػػػؿ
مآرب تتخفى وراء التعميقات باسـ حرية التعبير، ليا غايات خبيثة ىدفيا المساس بالدفاع واألمػف 

نعتقػد أنػو كػاف سػببا ميمػا  المؤسسػات اإلعبلميػة ىػذهالغمػؽ الػذي تعرضػت لػو  اىػذ .10"الػوطنييف
فيمػا يتعمػؽ شؤوف فريؽ المعارضة خاصة  ركيز عمىالتر توجيات الجريدة وتراجعيا عف يفي تغي

 عيدة الرابعة.المواليف لمالتصريحات الخطيرة التي كاف يطمقيا ضد ب

قضايا المتعمقة بموضوع العيدة ال حياؿ الشروؽ أونبليف أف موقؼوالمبلحظ بصفة عامة ىو 
لمييئة  الرئيس بوتفميقة جانفي تاريخ إستدعاء 18تميز باإلرتباؾ خبلؿ الفترة الممتدة مف الرابعة 
تتبع  تضح لنا مف خبلؿحيث ا ،نتائج اإلنتخاباتتاريخ إعبلف  أفريؿ 18إلى غاية  الناخبة
 الشروؽ أونبليف مسايرةلمموضوع مجموعة مف المؤشرات الدالة عمى  تناوؿ الجريدة طريقة

خاصة وأف بعض القوى والشخصيات السياسية المعارضة في الببلد لتغيرات المناخ السياسي 
                                                           

9
، المركز العربي لمبحوث 13:02عمى الساعة  04/04/2017، بتاريخ األطر التشريعية والممارسة المينية: دور اإلعالم في االنتخابات أيمف والش،  

 http://www.acrseg.org/36627والدراسات، 
10

 ،14:00عمى الساعة  05/03/2017، بتاريخ السياسي خالل التحضير لمعيدة الرابعة اإلعالم الجزائري يدخل الصراعصحيفة العرب،   
http://alarab.co.uk/?id=18231 
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نعتقد أماـ رىانات عديدة وضع الجريدة  األمر الذيكانت واثقة بإمكانية فوزىا بيذا اإلستحقاؽ، 
 الوقوؼ مع المرشح األقوى.مف أجؿ  والترقب نتظاراإلوأدخمتيا في لعبة  اأنيا أخمطت حساباتي

 

  :الشروق أونالينفي مضامين  القيم السياسيةترتيب  3.1
 نسب بيفبعض التبايف وجود  "04الجدوؿ رقـ " عينة الدراسة حسب نتائج تحميؿأظيرت 

التي  أبرز القيـ الديمقراطية تحيث شكم ،الشروؽ أونبليفتكرارات القيـ السياسية في مضاميف 
-%17.47: )، فيما تراوحت باقي النسب بيف%28.36الجريدة بنسبة  حتوىم تحميؿ أظيرىا
كؿ قيمة سياسية في أىمية إنطبلقا مف وبناء عمى ذلؾ يمكف تفسير ىذا التبايف  .( 2.91%

لقضية المعارضوف  بالنسبة .ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رابعةبموضوع سياؽ القضايا المتعمقة 
وظفتو بعض الشخصيات  كشعار سياسي ظيور مصطمح الديمقراطيةنا الحظلمعيدة الرابعة 

لنخبة الحاكمة خاصة بعد إحتداـ الصراع بيف ىذه األخيرة ا إلنتقادالفاعمة في الساحة السياسية 
الرئيس السابؽ اليميف زرواؿ: " عممتنا والشخصيات المعارضة لمعيدة الرابعة مثؿ: قوؿ 

 ،عايش مع سمطة مضادة "السمطة الت الديمقراطية في العالـ أف الدولة القوية ىي التي تقبؿ فييا
عشية اإلستحقاؽ  الشخصيات ىذه أطمقتو ذياإلنتقاد الىذا  عمى ىذا األساس يتضح أف

عمى األسس الميبرالية التي وضعيا يرتكز مجرد ربط بيف الديمقراطية كمفيـو  تضمفاإلنتخابي 
 تفعيؿو بيف األزمة السياسية في الجزائر خاصة في مسألة 11 (1704 -1632 :جون لوك) 

أف توظيؼ نعتقد  وعميو، مف خبلؿ إشراكيا في اتخاد القرار السياسي نسؽمعارضة في الالدور 
بحجز مكاف لـ يخرج عف مطالب ىذه األخيرة  الديمقراطية كقيمة سياسية في خطاب المعارضة

في  المواطنيف تأثيركآلية مف آليات  واستثنى بذلؾ مفيـو الديمقراطيةفي الحياة السياسية  ليا
 ،12( 2002-1911جبريييل ألموند :سير النظاـ والعممية السياسية مثمما يشير إلى ذلؾ ) 

الديمقراطية تكررت كثيرا في موضوع الديمقراطية والتغيير الذي تناوؿ قيمة كما نجد أف 
" الجزائر حرية   المظاىرات المناىضة لمعيدة الرابعة في كؿ مف الجمؿ والعبارات التالية :

غير أف المبلحظ مف خبلؿ تحميؿ عينة الدراسة وجود ديمقراطية "، "نعـ لمتداوؿ عمى السمطة"، 
فرؽ واضح في مفيوـ ىذه القيمة مف حيث ورودىا في خطابات النخبة أو في شعارات 
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ىرمس  مةمج ،الديمقراطية من عبثية المفيوم إلى ىشاشة التطبيق قراءة في خطاب سيمور مارتن ليبست السياسي ،شعباف عبد اهلل محمد أنظر:  
 .139ص ،-مصر– مركز جامعة القاىرة لمغات والترجمة ، 2013نوفمبر ، 02 العدد واالجتماعية، االنسانية معمـول

12
 .142، صنفس المرجعشعباف عبد اهلل محمد،  أنظر:  
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 ،مف جيةويظير ىذا الفرؽ في السياؽ الذي يأتي فيو المصطمح  ،المتظاىرييف المطالبيف بيا
لعؿ و  ،وفي إدراؾ الجماىير عمى مختمؼ مستوياتيـ ليذه القيمة عمى نحو تاـ مف جية أخرى

لحاؿ راجع حسب اعتقادنا إلى الثقافة السياسية السائدة لدى الجميور والتي تختمؼ بطبيعة ا ىذا
فقد الحظنا أف قيمة  الرابعة أما بالنسبة لموضوع الموالوف لمعيدة .عف تمؾ الموجودة عند النخب

والتي  الموجية لمشعب الجزائريالديمقراطية تكررت بشكؿ كبير في رسالة الرئيس بوتفميقة 
ادة السياسية ممؾ : " تعزيز أسس ديمقراطية تعددية حقة " ، " السيحممت العبارات التالية 
ـ بتفعيؿ ىذه السيادة يمزمو إف ىو أراد أف يبني نظاما ديمقراطيا سميـ القوالمشعب دوف سواه" ، " 

بناء الديمقراطية ومشروعيتيا يتوقفاف عمى مدى  " " ،مف خبلؿ تصويت كؿ أفراده المؤىميف
 الديمقراطيةمفيـو أف  ضحيتعمى ىذا األساس ، مشاركة المواطنات والمواطنيف في التصويت "

اإلستحقاؽ في  ممواطنيفالمشاركة القوية لبوتفميقة انحصر تقريبا في الرئيس في رسالة 
يؤكد مرتبطة بإرساء الشرعية لمنظاـ السياسي مثمما المشاركة ىذه عمى إعتبار أف  ،اإلنتخابي

الذي يمكف أف النشاط يشير إلى  كما يتبيف أف ىذا المفيوـ ،13صمويل ىنتنجتونذلؾ  عمى
القرار عمى عممية صنع لمتأثير  المناقشات السياسية وحرية الرأيفي إطار المواطف  يمارسو

نعتقد أف رسالة الرئيس بوتفميقة تناولت قيمة الديمقراطية  عنىوبيذا الم ،ومجريات الشؤوف العامة
دعائـ الديمقراطية في عمى  لمحفاظالحموؿ واآلليات الممكنة  توضيح بغية المعاصربمفيوميا 

الجزائر عف طريؽ توفير الفرص الدستورية التي تسمح لقطاعات واسعة مف الجزائرييف بالتأثير 
ما مف شأنو الحفاظ عمى الحقوؽ السياسية، اإلجتماعية والثقافية  نتخابيةعمى العممية اإل

  المنصوص عمييا في القانوف.لممواطنييف 
أنيا ظيرت بشكؿ متكرر في موضوع الموالوف لمعيدة  ظ الباحثفقد الح وطنيةالقيمة لبالنسبة 
الجمؿ خاصة في رسالة الرئيس بوتفميقة الموجية لمشعب الجزائري وىو ما نجده في الرابعة 

والعبارات التالية : " المقاطعة سموؾ يعبر عف عدـ اإلنتماء إلى األمة الجزائرية " ، " اإلنتخاب 
أف الرئيس ربط بيف الوطنية ومشاركة األفراد ىذه األمثمة يتضح  مف خبلؿأـ شعائر المواطنة " 

ولعؿ ىذا راجع إلى   ،بالرغـ مف وجود معايير أخرى يمكف القياس عميياإلنتخابية في العممية ا
السياؽ الذي وظفت فيو ىذه القيمة والذي نعتقد أنو مرتبط بالظروؼ السياسية التي تدفع 

التأكيد عمى دور الروح الوطنية في حماية الصالح العاـ أو اإلرادة العامة في بالنخب إلى 
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ما مف شأنو إبعاد اإلنشقاقات والتفرقة في األمة  ،المجتمع عف طريؽ تفعيؿ العممية السياسية
بالنسبة لممواضيع األخرى نبلحظ ورود قيمة الوطنية في موضوع الديمقراطية أما  .الجزائرية

حيث استخدميا  بلؿ الجممة التالية " لسنا جيوييف إنما جزائريوف وطنيوف "والتغيير مف خ
عف حبيـ لمجزائر وتأكيدىـ عمى أف مطالبيـ نابعة مف وطنية خالصة دوف  االمتظاىروف ليعبرو 

 .إعتبارات أخرى
مف حيث السياؽ الذي أتت  والوطنية القيـ فمـ تختمؼ كثير عف قيمة الديمقراطيةبالنسبة لبقية 
الحظنا مف خبلؿ تحميؿ عينة الدارسة أنيا وظفت في خطابات الفاعميف السياسييف ضمنو فقد 

مثؿ قيمة المصالحة التي تتضح في موضوع المعارضوف  ،المحميلتأثير عمى الرأي العاـ ابغية 
ال يمكف أف يكتب  فميس: "مستقبؿ الجزائر لمعيدة الرابعة مف خبلؿ تصريحات المرشح عمي بف

كما نجد أف  .إال بمصالحة حتى مع التاريخ" ، " ترقية المصالحة الوطنية إلى عفو شامؿ " 
قيمة المصالحة وظفت في موضوع الموالوف لمعيدة الرابعة مثؿ تصريحات عبد المالؾ سبلؿ " 

لسابقة أف قيمة التزاـ بوتفميقة بمواصمة سياسة التضامف الوطني" ، حيث يتبيف مف ىذه األمثمة ا
السياسات التي جمبت المصالحة تعتبر ميمة جدا بالنسبة لممجتمع الجزائري خاصة أنيا مف أىـ 

  .اإلرىاباألمف واإلستقرار بعد عشرة سنوات مف 
بالنسبة لقيمة المشاركة السياسية فنجدىا في رسالة الرئيس بوتفميقة مثؿ :" إنني أىب بكافة 

أال يفرطوا في المشاركة في اإلنتخاب الرئاسي أو يسيوا عنو، وأف يدلو  المواطنات والمواطنييف
كما نجد ىذه القيمة في  .بخيارىـ إحقاقا وتجسيدا لسيادة شعبيـ التي استعيدت بأبيظ األثماف"

موضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة مثؿ تصريح أحمد طالب اإلبراىيمي : " تعييف الرؤساء 
والتي يعني بيا حتمية الدور الذي يجب أف يقـو بو المواطف في  يدخؿ في صبلحيات الشعب"

 .إطار المشاركة السياسية التي تمنحو الحؽ في إختيار رئيس الببلد
قيمة الحرية فنجدىا في موضوع الديمقراطية والتغيير مف خبلؿ العبارات التالية : " ب فيما يتعمؽ

ضوع الموالوف لمعيدة الرابعة مثؿ تصريح عبد الجزائر حرية "،" نعـ لجزائر الحريات" أو في مو 
  .المالؾ سبلؿ: " التكريس النيائي وضماف الحريات لمجميع" 

أما قيمتي العدالة والمساواة فنبلحظ أنيا لـ تتكرر كثيرا في عينة الدراسة وىو ما نجده في 
تالية : " إعادة العبارات التالية: " العدؿ أساس الحكـ " أو بالنسبة لممساواة نجد الجممة ال

     اإلعتبار لمف تـ تيميشيـ ".
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كانت متباينة مف  الشروؽ أونبليفأف القيـ السياسية في مضاميف يتبيف  تأسيسا عمى ماسبؽ
القيـ مف خبلؿ ىذه الجريدة في ابراز  دوريمكف تفسير ذلؾ بو  حيث نسب تكرار كؿ قيمة،

كؿ  أىمية حيث ترتبطفي القضايا األكثر أىمية مثؿ موضوع الموالوف لمعيدة الرابعة،  إظيارىا
 .بأىداؼ الخطاب السياسي الذي تناولتو مضاميف الجريدةقيمة سياسية 

في المجتمع بشكؿ غير مباشر في  السياسية نى يتضح دور الجريدة في ترسيخ القيـعبيذا الم
في المجتمع ، وىذا   " Hegemony" مؽ نوع مف السيطرة فوسائؿ اإلعبلـ تخ"  غالب األحياف

المصطمح يشير إلى دور وسائؿ اإلعبلـ في جعؿ قيـ أو أفكار معينة تسيطر أو تسود في 
.  14" القيـ واألفكار والصور الذىنية غير المنسجمة أو المتناغمة لمحقيقة بعدتتسالمجتمع، و 

يمكف أف تحقؽ ما ىو أكثر مف مجرد ترتيب أولويات  الصحافةأف  يتبيف لنا جميابناء عمى ذلؾ 
أف تأثير وسائؿ اإلعبلـ ليس في التحويؿ  والذي يرى  جانوتس"  وىذا ما ذىب إليوالقضايا، 

الدرامي المفاجئ لقضايا واىتمامات الرأي العاـ، ولكنو يتمثؿ في وضع الحدود أو اإلطار العاـ 
يحدد الوظيفة  janowitzأي أف جانوتس  ؛لممناقشات والمناظرات العامة لمقضايا الخبلفية

وؿ اإلجتماعي ألفكار معينة واستبعاد أفكار السياسية لوسائؿ اإلعبلـ في إضفاء الشرعية أو القب
 الشروؽ أونبليفومف خبلؿ دراستنا نعتقد أف  .15"ومفاىيـ أخرى مف الجدؿ أو النقاش السياسي

التركيز عمى خطاباتيا التي حممت مجموعة مف القيـ بأضفت الشرعية ألفكار النخب الحاكمة 
قناعو بالتصويت والمشاركة شأنو الػتأثير ع مف ، وىو ماأشرنا إلييا سابقاالتي  مى الجميور وا 

 الفعالة في اإلستحقاؽ اإلنتخابي.
 

  :الشروق أونالينالفاعمين السياسيين في مضامين ترتيب  4.1
 الفاعميفنسب تكرارات  كبير في" وجود تبايف 05حسب "الجدوؿ رقـ  الدراسةأظيرت نتائج 

 %41.80الرئيس بوتفميقة عمى نسبة  إستحود، حيث الشروؽ أونبليففي مضاميف  يفالسياسي
بيف:  تكرارات الفاعميف ، فيما تراوحت باقي نسبالمادة الخاضعة لمتحميؿ مف إجمالي

توظيؼ ىذه  طريقةىذا التبايف إلى  أف نرجعبناء عمى ذلؾ يمكف و  (،0.42%-12.18%)
تناوليا خبلؿ  الشروؽ أونبليفالتي خصصتيا اإلعبلمية  التغطيةفي  الشخصيات الفاعمة

خاصة ما تعمؽ بشخصية الرئيس التي تـ توظيفيا بشكؿ كبير في  ،لموضوع العيدة الرابعة
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أولت  ىذه األخيرة نعتقد أف ، حيثمعظـ القضايا التي أخدت حيزا كبيرا في أجندة الجريدة
انطبلقا مف عممية تصنيؼ القوى الفاعمة وتحديد دورىا في الصراع  يذه الشخصيةب إىتماما

في سياؽ الموضوع  ووالفريؽ المعارض ل المساند لمرئيسالقائـ، مف خبلؿ التمييز بيف الفريؽ 
ولعؿ ىذا التمييز ارتكز عمى معيار الشخص األقوى أو  .المتعمؽ بترشحو لوالية رئاسية رابعة

ظيار موقفو السياسيةالساحة الفاعؿ المحوري في  ىذا  اإلجابي في الذي يجب تمجيده وا 
سياسية الشرعية بال الذي يتمتعالرئيس بوتفميقة  ، وىو ما نعتقد أنو ينطبؽ عمى شخصالصراع

  .إضافة إلى منصبو كقاضي أوؿ لمببلد العريؽ نضاليالتاريخ الو 
موضوع الموالوف بوتفميقة بنسبة كبيرة في  الرئيسشخص يظير توظيؼ  تأسيسا عمى ماسبؽ

التصريحات التي أطمقتيا بالتي تناولت ىذه القضية سواء تعمؽ  تقاريرفي جميع ال لمعيدة الرابعة
أو في  بعض الشخصيات الموالية لمرئيس بغية الدفاع عف خياره في الترشح لمرئاسيات الجزائرية

وىو ما نجده في الجمؿ والعبارات  ،بيذه اإلنتخابات الرئيس إعبلف نتائج فوزالتي تضمنت  تمؾ
 "،  "بوتفميقة يفوز بعيدة رابعة"،  "العيدة الرابعة تنتصر وبوتفميقة بالضربة القاضية"التالية: 

كما نبلحظ توظيؼ ىذه الشخصية في  ،"سبلؿ: انتخبوا بوتفميقة لُيطمؽ مشروع "التجديد الوطني
ال قانوف االنتخابات وال الدستور " في األمثمة التالية:مرض الرئيس وىو ما يظير موضوع 

أداء اليميف الدستورية سيكشؼ حقيقة الوضع الصحي  :يمنعاف الترشح بالوكالة.. قانونيوف
بوتفميقة سيعمف  في شريط مسجؿ يجري اإلعداد لو ويبث خبلؿ الساعات القادمة" ، "  لبوتفميقة

الحظ  نسبة لموضوع المعارضوف لمعيدة الرابعةوبال ."ترشحو ويتكمـ ألوؿ مرة عف مرضو
عمى عكس المواضيع  سمبيالباحث أف شخصية الرئيس بوتفميقة تـ توظيفيا في اإلتجاه ال

المسؤوؿ السابؽ لمستشفى عيف النعجة العسكري الجنراؿ عنتر في رسالة  : " األخرى مثاؿ
" والذي تضمف نقد  فبوتفميقة مريضعمى قايد صالح وتوفيؽ تحّمؿ مسؤوليتيما..   :إلييما

واضح لشخص الرئيس فيما يتعمؽ بطريقة التسيير وعدـ إمكانية مواصمتو لميامو كرئيس 
فيظير التوظيؼ الكبير لشخص  لئلنتخاباتموضوع القراءات اإلحصائية أما بالنسبة ل .لمدولة

باإلنتخابات وىو ما نجده في بغية ابراز حظوظو في الفوز  الشروؽ أونبليفمف طرؼ الرئيس 
المرشح بوتفميقة األوفر  -عاما  20قراءة في أرقاـ رئاسيات الجزائر خبلؿ الػالمقاؿ التالي " 

" والذي تكرر فيو اسـ بوتفميقة العديد مف المرات رغـ وجود حظا لمفوز بوالية رئاسية رابعة
 أسماء شخصيات أخرى تضمنتيا القراءة اإلحصائية لمجريدة.
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ة اإلنتخابية حممالمنصب الوزير األوؿ ومدير الذي يشغؿ  نسبة لشخصية عبد المالؾ سبلؿبال
وىو ما نجده في  %12.18إحتبللو المركز الثاني بنسبة  الدراسة نتائجتظير  لمرئيس بوتفميقة

جامعيوف ُيشيدوف وزير  "، " سبلؿ أكد ترشحو رسميا لعيدة رابعة"  : الجمؿ والعبارات التالية
بناء  ."بف فميس: لف نسمح لؾ بتيديدنالسبلؿ " ، "  المجاىديف وزرواؿ في مسيرة ضد سبلؿ

بينما لـ يذكر في أف إسـ الوزير األوؿ تكرر في بعض المواضيع الباحث  الحظعمى ذلؾ 
أو موضوع  الذي تضمف تصريحات الوزير أخرى مثؿ موضوع الموالوف لمعيدة الرابعة

وىو ما يفسر قمة  ليذه الشخصيةالذي إحتوى عمى الشعارات المناىضة  الديمقراطية والتغيير
 .في عينة الدراسةالسياسي الفاعؿ ىذا عدد تكرارات 

مرتبة الثالثة بنسبة الإحتبللو  نتائج التحميؿفتظير أما بالنسبة لشخصية المرشح عمي بف فميس 
 ": ع المعارضوف لمعيدة الرابعة مثاؿارتكزت معظميا في موضو  .وحدة 54وبتكرار  11.34%

أنا المرشح وليس أخي.. والجزائر تحولت إلى  بف فميس يخرج لممواجية المباشرة مع الرئيس
قاؿ أنو يمتـز بقوؿ الحقيقة لمجزائرييف بف فميس: انتيى زمف الرجؿ "، "  دولة أصحاب وأحباب

موضوع  يظير توظيؼ ىذه الشخصية بشكؿ أقؿ في المواضيع األخرى مثؿ بينما ."ةالمعجز 
سبلؿ البف فميس: لف نسمح لؾ : " الموالوف لمعيدة الرابعة وىو ما نجده في الجممة التالية

التصنيؼ التي  بعممية ىذه الشخصية ظيور قمةبناء عمى ذلؾ يمكف تفسير  ".بتيديدنا
عمى معيار الشخص التركيز  مف خبلؿ الفاعميف السياسييف بغية تمييزالجريدة  تستخدميا

فرغـ الثقؿ السياسي مثمما أشرنا سابقا،  األقوى أو الفاعؿ المحوري في الساحة السياسية
عتبار شخصية عمي بف فميس ل ظيوره في المضموف  إال أفالمنافس األقوى لممترشح بوتفميقة   هوا 

عكاسا لتوجيات الجريدة فيما يتعمؽ بتغطية النشاطات وىو ما نعتقد أنو يعد إن ،لـ يكف كبيرا
    السياسية لمفاعميف خبلؿ ىذه المرحمة. 

أما بالنسبة لمفاعيف السياسييف اآلخريف فتظير النتائج عدـ توظيفيـ مف طرؼ الجريدة بشكؿ 
ىي نتيجة منطقية بالنظر إلى ، و  %34.68بمغت نسبة تكرارىـ في المضموف  كبير حيث

 ىذهدورىـ في مجريات األحداث، حيث الحظنا مف خبلؿ عممية تحميؿ عينة الدراسة توظيؼ 
 ضعيؼ ورظي أو بمعنى آخرفي سياقات محددة ومنظمات المجتمع المدني  الشخصيات

رؤساء ولعؿ مف أبرز ىذه الشخصيات نجد بعض  .بعض المناسباتفي لمفاعمييف السياسييف 
مرة أو أحمد  476مثؿ عبد اهلل جاب اهلل الذي ذكر ثبلث مرات مف مجموع  المعارضة حزاباأل
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ت في أو حتى منظمات المجتمع المدني التي تكرر  مرة، 14طالب اإلبراىيمي الذي ذكر 
لـ تخصص تغطية إعبلمية  الشروؽ أونبليفأف  يتبيفوبناء عمى ذلؾ  .أربع مرات المضموف

لترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة  المحسوبيف عمى التيار الرافض السياسييفكبيرة لبعض الفاعميف 
في إطار وظيفة في المجتمع الجزائري بناء الحقيقة السياسية يؤثر في  نعتقد أنو ممارابعة 

ىماؿ  إذ  ؛بعضيـ اآلخرإضفاء المكانة مف خبلؿ التركيز عمى بعض الفاعميف السياسييف وا 
عمى أنو ليس مف الضروري  Merton, Lazarafeideيؤكد " كؿ مف ميرثوف والزرسفيمد 

بؿ يكفي  لوسائؿ اإلعبلـ أف تدعـ أو تؤيد الشخصيات التي تتناوليا حتى تضفي عمييا المكانة
سيكوف بالفعؿ أف تركز اإلنتباه فقط عمييا فالجميور يعتقد أنو إذا كاف المرء ىاما فعبل، فإنو 

ذا كاف بالفعؿ موضع إىتماـ وسائؿ اإلتصاؿ  موضع اىتماـ وسائؿ اإلتصاؿ الجماىيري، وا 
 .16الجماىيري ، فمف المؤكد أنو موضع اىتماـ فعمي"

صورة محايدة ومتساوية  الشروؽ أونبليفلـ يعكس الخطاب اإلعبلمي في  تأسيسا عمى ماسبؽ
ويظير ذلؾ في عدـ إعطاء األىمية لمقوى المعارضة وحصر  .لتعددية الفاعميف السياسييف

حادية الخطاب أل تكريسال ما مف شأنو ،اإلىتماـ بالشخصية المحورية في ىذا الصراع
قتضي إعطاء نفس المساحة اإلعبلمية ت تيبمبدأ الخدمة العمومية ال مساسالاإلعبلمي و 

آليات  نعتقد أف الجميع. عمى ىذا األساسالوقوؼ عمى مسافة واحدة مف مف خبلؿ  ،لمفاعميف
ؤثر في طريقة وأسموب ت الشروؽ أونبليفالتوظيؼ اإلعبلمي لمفاعميف السياسييف المنتيجة في 

 .2014خبلؿ اإلنتخابات الرئاسية  الجزائرية لمبيئة السياسية المستخدميف فيـ جميور
 

 :الشروق أونالينالمعتمدة في تحرير مضامين  دراالمص 5.1
تعتمد عمى التحرير المركزي بنسبة  الشروؽ أونبليفأف " 06نتائج حسب "الجدوؿ رقـ ال شيرت

 الرئاسيات الجزائريةمف مجموع عينة الدراسة المتعمقة بموضوع العيدة الرابعة خبلؿ  84.84%
ويمكف أف نفسر ذلؾ  .المراسميففتشير إلى مصدر  %15.15أما باقي النسبة البالغة  ،2014
مجموعة مف الصحفييف العامميف في مقر  المتمثمة في والبشرية اإلمكانيات الماديةبتوفر 
 شبكة مف المراسميف المتواجديف عبر مختمؼ المكاتب الموزعة عمى ربوع الوطف والتيو  ،الجريدة

 وفالنشاطات التي يقوم لمعظـ واسعة تغطيةتقدـ ترصد مختمؼ تنقبلت الفاعميف السياسييف و 
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في تغطية كمصدر أساسي  عمى ىذه الكوادر البشريةعتماد االولعؿ  ،اإلنتخاباتفترة  طوؿ بيا
مف خبلؿ  لمحفاظ عمى مصداقيتيا أماـ الجميور الشروؽ أونبليف سعيراجع إلى  حداثىذه األ

ذلؾ أف مصداقية المصدر  .تقديـ المعمومات الصحيحة عما يمكف أف يحدث في العالـ الحقيقي
وأف خاصة  ،موضوع العيدة الرابعة حوؿالرأي العاـ الجزائري  إتجاىاتفي التأثير  امف شأني
وفي ، المتعمقة بيذا األخير يتـ الحصوؿ عمييا حصريا عف طريؽ وسائؿ اإلعبلـ خبارمعظـ األ

إلى أف  Hovland and weiss، 1951انتيت دراسة ىوفبلند وويس في عاـ "  ىذا اإلطار
فيشف وآزيف  وىو ما أكده كؿ مف ترتبط طرديا مع درجة المصداقية، إمكانية تغيير اإلتجاىات
Fishbein and Ajzen  بل إلى تحقيؽ الفرض القائؿ توص ، حيثتحميؿ ىذه الدراسةمف خبلؿ

  .17"عاؿ المصداقية يقـو بتغيير الرأيبأف القائـ باإلتصاؿ 
خبرتيا في تحرير المواضيع لنظرا  خاصةتعتمد عمى مصادرىا ال الشروؽ أونبليفأف  نعتقد كما

صحفييف ال بعض موقعة مف طرؼ صحفية ريراوجود تقحيث الحظنا  السياسية الحساسة،
يا ترغـ أف المعمومات التي تضمن ،السياسي أفمتخصصيف في الشالالعامميف بمقر الجريدة و 

مثؿ  ،الوطففي المكاتب الموزعة عمى مختمؼ أنحاء تمؾ التقارير مصدرىا المراسموف العامموف 
بف فميس: انتيى زمف  قاؿ أنو يمتـز بقوؿ الحقيقة لمجزائرييف"   :المقاؿ الذي جاء تحت عنواف

" سميرة  ،لخضر رزاوي "  " ،" محمد مسمـ " مف طرؼ كؿ مف  والذي وقع"  الرجؿ المعجزة
الذيف تعتبر عممية ضبط وتدقيؽ المعمومات مف قبؿ الصحفييف عمى ىذا األساس  .18"بالعمري

انتيت " قدف إلقناع الجماىير بوجية نظر المرسؿ، جدا يتمتعوف بالخبرة في ىذا المجاؿ ميمة
إلى أف القائـ باإلتصاؿ الخبير أكثر تأثيرا  Birnbaum and stegnerدراسة بيرنيـو وستيجر 

 .19"في اإلقناع عف غير الخبير
المتعمقة بموضوع ترشح الرئيس نعتقد أف عممية تحرير المضاميف اإلعبلمية وبصفة عامة 

ذلؾ أف  .تعكس األجندة اإلعبلمية الخاصة بالجريدة الشروؽ أونبليففي  بوتفميقة لعيدة رابعة
بمعنى أف تأثير األجندة  ؛ىذه األخيرة ال تعتمد عمى مصادر المؤسسات اإلعبلمية األخرى

   .إلى الجميورمستوى واحد أي مف الجريدة يسير في  الشروؽ أونبليفاإلعبلمية في 
 

                                                           
 .133-132، ص 2010، 2، دار النيضة العربية، بيروت ، ط نظريات اإلتصالالعبد اهلل، مي انظر:   17
عمى المقاالت  مف خبلؿ إتصاؿ الباحث بمؤسسة الشروؽ تـ الحصوؿ عمى مجموعة مف المعمومات التي تتعمؽ بوظيفة الصحفييف الموقعييف  18

 الخاضعة لمتحميؿ
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   :الشروق أونالينالصحفية المستخدمة في  األنواع 6.1
إعتمدت عمى التقرير الصحفي بنسبة  الشروؽ أونبليفأف  "13الجدوؿ رقـ "يتضح مف خبلؿ 

بالطابع اإلخباري لمجريدة ويمكف تفسير ذلؾ  .مف إجمالي المادة الخاضعة لمتحميؿ 81.81%
تتمثؿ في تقديـ التفاصيؿ  إخبارية بتجسيد وظيفةيومية وطنية ميتمة بالدرجة األولى  بإعتبارىا

رصد مختمؼ عف الحدث بمغة واضحة وبعيدة عف التعقيد، تعكس خصوصية الجريدة في 
تجسد ىذه ومف بيف التقارير التي  .لتمكيف الجميور مف اإلحاطة بالواقع الحقيقي المعمومات

صابات في صفوؼ المحتجيف ورجاؿ لتاليالتقرير ا الوظيفة نجد : " فيما سجمت إغماءات وا 
شخصا "، والذي يستعرض فيو  50الشرطة تجيض وقفة ضد العيدة الرابعة.. وتوقيؼ  -األمف

الكاتب قضية اإلحتجاجات التي أطمقتيا بعض األحزاب والشخصيات السياسية ضد ترشح 
قديـ أىـ المعمومات سرد مجريات الحدث وتالرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة، مف خبلؿ 

المتعمقة بو، مثؿ اإلشارة إلى شبكات التواصؿ اإلجتماعي المستخدمة لئللتحاؽ بمكاف 
اإلحتجاج أو رصد طريقة تعامؿ السمطات مع الواقعة، باإلضافة إلى التأكيد عمى الحضور 

الشروؽ بناء عمى ما سبؽ يتضح أف  .القوي أو المكثؼ لوسائؿ اإلعبلـ الوطنية واألجنبية
بالوقوؼ تحاوؿ استخداـ التقارير اإلخبارية إلبراز الجوانب الميمة في الحدث وذلؾ  أونبليف
يساىـ في إضفاء نوع مف وىو ما ، جميورلم بكؿ موضوعية ثـ تقديميا يقة السياسيةالحق عمى

 .ريراالتقه ىذعمى المصداقية 
 الشروؽ أونبليفاإلعتماد عمى التقرير اإلخباري في مف خبلؿ نتائج الدراسة أف  بيفكما يت

وذلؾ ، التأثير في درجة إىتماـ الجميور بالقضايا المطروحة لمنقاش ىذه األخيرة بمحاولةرتبط ي
 خمؽ منبيات أو مؤثراتمجموعة مف الخصائص التي تعمؿ عمى النوع الصحفي  لتضمف ىذا

في ىذا  .القضايا التي تتناوليا الجريدة ألىمية ألفرادإدراؾ اأغمب األحياف عمى في  عدتسا
" أف وسائؿ اإلعبلـ تضع األخبار في قوالب تساعد  إلىأشارت العديد مف الدراسات  صددال

تـ بناء ت أف عممية التأثير في ترتيب أولويات إىتمامات الجميور معنىب ؛20عمى إدراؾ أىميتيا"
إذ يقـو  ،لمرسالة اإلعبلمية القائـ باإلتصاؿبأسموب صياغة  معظميا بطرتتعمى عدة قرارات 

إغفاؿ بعض آليات متعددة تتمثؿ بعضيا في وفؽ الحقائؽ واألفكار  بإستعراض خيرىذا األ
أشار  في ىذا السياؽو  .لمجريدة التحريرية ةسياسال مع تتماشى التي تمؾالتركيز عمى القضايا و 

                                                           
 .341ص، 2010، القاىرة، 3، عالـ الكتب، طنظريات اإلتصال واتجاىات التأثيرمحمد عبد الحميد،   20



 منـاقشة النتائج

 

 
192 

ا تكتسب معناىا مف خبلؿ وضعيا ضمف مإن، الحقائؽ ليس ليا معنى بحد ذاتيا غامسوف أف "
عطاؤىا اتساقا, يتـ في أثنائو اختيار بعضيا مف أجؿ التأكيد عمييا  إطار أو قصة يتـ ترتيبيا وا 

 .21بينما يتـ إىماؿ بعضيا اآلخر"
مف إجمالي المادة الخاضعة  %18.18فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة  الصحفي الخبرأما 

بإعتماد الجريدة عمى التقرير اإلخباري كفف صحفي يقدـ تغطية ويمكف تفسير ذلؾ  .لمتحميؿ
تفصيمية لمحدث ويتميز بمجموعة مف الخصائص التي تتجاوز النقاط الرئيسية الموجودة في 

 .أيف، كيؼ ولماذا؟ " األسئمة الست " مف، ماذا، متى، الخبر والتي تتمثؿ في اإلجابة عمى
الشروؽ وبالنسبة لؤلنواع الصحفية األخرى تشير نتائج الدراسة أنيا لـ تشكؿ أىمية كبيرة لدى 

 إلىأثناء تغطية موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة، ولعؿ ىذا راجع  أونبليف
ما وراء  وأالخمفيات الجريدة عمى تقديـ الحقيقة السياسية كما جاءت دوف البحث عف  إعتماد

حذرة مثمما تحريرية خطورة الموضوع الذي يفرض عمى الجريدة انتياج سياسة ل ىذاو  ؛األحداث
في التأثير عمى وضع أجندة القضايا  الشروؽ أونبليفغير أف دور  .أشرنا في التحاليؿ السابقة

إنتقاء " وسائؿ اإلعبلـ في  دورلدى الجميور يبقى قائما، حيث يشير بسيوني حمادة إلى 
المعمومات واآلراء المتفقة مع بعضيا واستبعاد المعمومات واآلراء المتناقضة بما سياعد عمى 

ار الخصائص التي يتميز بيا ، وىو ما نعتقد أنو يأتي في إط22"تكويف الحقيقة أماـ الجميور
 األخرى. الصحفيةدوف الحاجة إلى إستخداـ األنواع  اإلخباري التقرير

 

 :الشروق أونالينالنشر في  موقع 7.1
شريط "معظـ وحدات العينة في  نشرت الشروؽ أونبليفأف  الدراسة نتائج خبلؿيتبيف مف 
التي  المواضيع برازاألخيرة في إ هىذ بدور ويمكف تفسير ذلؾ .بأعمى الصفحة الييدالينز"

 مستخدـلميقدـ  أف ىذا الشريط ذلؾ .الجميور وضعيا عمى أجندة إىتمامات إلىتسعى الجريدة 
 الجميورأىـ األخبار التي تتصدر عناويف الجريدة بشكؿ بسيط يراعي قدرة  عف عامة لمحة

وىو بذلؾ يقابؿ الصفحة األولى في النسخة  ،عمى قراءة العناويف الرئيسية والفرعية بوضوح تاـ
كما يتميز ىذا الشريط بسيولة اإلستخداـ نظرا إلمكانية الوصوؿ  .الورقية التي تتضمف المنشاة

 إلى جميع المعمومات بشكؿ مباشر دوف المرور عبر الوصبلت التشعبية .
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ات الجميور يمكف أف إىتمام ترتيب أولوياتلموقع النشر في  الشروؽ أونبليفغير أف إستخداـ 
، الييدالينزال يكوف عامبل حاسما في إختيار المستخدميف لممواد اإلعبلمية البارزة في شريط 

التي تتوفر عمى خاصية األخبار األكثر قراءة  2.0حيث تعمؿ بعض تطبيقات تكنولوجيا الواب 
ي موقع مستخدمذلؾ أف  .شريطالرفع مستوى تفاعؿ الجميور مع التقارير المنشورة عمى  في

في ىذا اإلطار تشير بعض الدراسات  .الجريدة يميموف أكثر لممضاميف التي يتفاعؿ معيا القراء
نتقاءات ا  ىتمامات و إجندة الموجية بنترنت توظؼ فكرة األعبلمية عمى اإلأف المواقع اإل " إلى

و ألقراء ايقات كثر الموضوعات جذبا لتعمالجميور مف خبلؿ المضاميف التي تقدميا باإلشارة أل
 .23ستعراضا وقراءة مف قبؿ زوار المواقع"إكثر الموضوعات أ

يمثؿ أىـ العوامؿ  لمشروؽتأسيسا عمى ماسبؽ يتبيف أف موقع النشر في الفضاء اإللكتروني 
" ظيور التي تعبر عف إىتمامات الجريدة بموضوع العيدة الرابعة، باإلضافة إلى دوره في 

فراد أمستوى جديد مف مستويات تأثير األجندة والذي يتمثؿ في تأثيرات وضع األجندة بيف 
تعمؿ عمى التأثير  الشروؽ أونبليفبمعنى أف قوة األجندة التي تضعيا  ؛24"الجميور فيما بينيـ

 جميور القراء.إىتمامات في أجندة المستخدميف التي بدورىا تأثر في 
 

 :تأثير في القراءلم اإلستماالت المستخدمة .2
أىـ  تبيافسنحاوؿ في ىذه المرحمة  الشروؽ أونبليفبعد تطرقنا في المرحمة السابقة إلى أجندة 

ذلؾ أف التأثير في الجميور  .اإلعبلمية باإلستماالت المستخدمة في الرسالةالنتائج المتعمقة 
 يتجاوزه إلى محاولةبؿ خبلؿ فترة اإلنتخابات ال يقتصر فقط عمى ترتيب أولويات إىتماماتو 

تحويؿ البناء النفسي لمفرد بشكؿ يجعؿ اإلستجابة المعمنة  تقديـ "رسالة ذات سمات قادرة عمى
 وظؼالقائـ باإلتصاؿ في الجريدة  في ىذا السياؽ الحظنا أفو ، 25متفقة مع موضوع الرسالة"

لمتأثير في عواطؼ ومشاعر  بطريقة عرض الحقائؽ السياسيةمجموعة مف القرارات المتعمقة 
 .اإلقناعية الرسالةالجماىير ودفعيـ لئلستجابة التمقائية لممنبيات التي تتضمنيا 

الشروؽ لئلستماالت المستخدمة في مضاميف نعرض التحميؿ الكيفي سعمى ىذا األساس 
لييا في ، إنطبلقا مف النتائج الكمية التي تـ التوصؿ إ2014خبلؿ الرئاسيات الجزائرية  أونبليف

                                                           
 .238، ص2013القاىرة،  ،شركة الوبؿ الصيب، مناىج البحث في اإلعالم الجديد ،حساـ إلياـ وآخروف  23
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حسف " باإلرتكاز عمى ثبلث أنواع مف اإلستماالت مثمما يشير إلى ذلؾوىذا  ،"14الجدوؿ رقـ "
 .26وليمى حسيف السيد" عماد مكاوي

 

 :نيةعقال الت الااإلستم 1.2
 .الشروؽ أونبليففي مضاميف  نيةستخداـ اإلستماالت العقبلإارتفاع نسبة نتائج الدراسة  تظير

المواضيع التي تناولتيا سياؽ في ىذه اإلستماالت  وظيفةمف  إنطبلقاويمكف تفسير ذلؾ 
بعض التصريحات التي  وجودالحظنا فبالنسبة لموضوع الموالوف لمعيدة الرابعة  .الجريدة
 مثؿ، عقوؿ الجماىيرمخاطبة ل اإلستشياد بالمعمومات واألحداث الواقعيةعمى أسموب  اعتمدت
عاب عمينا كثيروف ما قمنا بو مف إنفاؽ لؤلمواؿ عمى إنجاز المرافؽ  العبارات التالية : "الجمؿ و 

أو "  والسكنات االجتماعية ونحف نرد عمييـ بالقوؿ إف أمواؿ وثروات الدولة يستفيد منيا الشعب"
ذكػّر سبلؿ عمى سبيؿ المثاؿ بما تـ إنجازه مف سكنات شممت مختمؼ الصيغ والتي بمغ عددىا و 

( مؤكدا في ىذا اإلطار 2010 - 2000ف في ظرؼ عشر سنوات )ألؼ سك 900مميونا و 
باإلضافة إلى  ،"بأنو سيتـ مواصمة برنامج عدؿ مع تخصيص برنامج موجو إلى الشباب

وأرجع بوتفميقة اإلنجازات التي تحققت  العبارات التي نجدىا في رسائؿ الرئيس بوتفميقة مثؿ: "
المديونية الخارجية الجزائرية الذي أنقض كاىؿ بالجزائر إلى عودة السمـ والتخمص مف وزر 

نجاز برامج تنموية متعددة القطاعات  شعبنا وأوىى شوكتو وأذاقو األمريف"، ولقد "تأتي إطبلؽ وا 
عمى امتداد التراب الوطني. وأتاح ذلؾ لمسواد األعظـ مف المواطنيف التمتع بظروؼ معيشة 

 إستخدمتتصريحات المواالة أف  قةمف األمثمة الساب يتضححيث ، أفضؿ مف ذي قبؿ"
 مثؿ بحياة األفرادمباشرة المرتبطة الحقائؽ أىـ إبراز عمى  باإلستنادعقمية  اتإستراتيجي

 النخب الحاكمة أي أف ؛تحقؽ في فترة حكـ الرئيس بوتفميقةالذي  اإلقتصادي لنموااإلستشياد ب
 ليذا األخيربناء المعرفي بال المسبقة إنطبلقا مف معرفتيا الجزائري جميورال التأثير فيحاولت 

 فترات سابقة مف تاريخ أثقمت كاىمو في التيالصعبة الظروؼ اإلقتصادية بالمتمثؿ في وعيو و 
عمى ىذا األساس يتبيف أف وظيفة اإلستماالت العقمية في موضوع الموالوف لمعيدة  .الجزائر

و المعرفية في سياؽ األحداث التي الرابعة أخدت بعيف اإلعتبار إىتمامات الجميور وخصائص
 تمر بيا الجزائر. 
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لمعيدة الرابعة أظيرت نتائج الدراسة توظيؼ الفريؽ المعارض بالنسبة لموضوع المعارضوف 
أف الحديث  فميس( )بف وقاؿالعبارات التالية : " و  الجمؿ مثؿألسموب بناء النتائج عمى مقدمات 

وعف أو "  " ال يمكف أف يقود إال إلنتاج أجياؿ متعبة عف أساتذة متعبيف ومنظومة تربوية متعبة
قراءتو لموضع السياسي الراىف، قاؿ اإلبراىيمي الذي ال يخرج عف صمتو إال قميبل بعد أف 
اعتزؿ العمؿ السياسي: "اهلل وحده يعمـ ذلؾ! لكف يمكنني القوؿ بناء عمى مؤشرات الوضع 
السياسي الحالي واإلصرار عمى الدفع بالرئيس المترشح نحو عيدة رابعة، إف األمور تسير نحو 

لتسويؽ أفكاره المنطؽ  عمى إعتمدأف الفريؽ المعارض يتبيف ىذه األمثمة  فمف خبلؿ ، "وا  األس
بعض الظروؼ واألحداث إلستنتاج العواقب التي  المضادة لمفريؽ اآلخر، وذلؾ باإلستدالؿ عمى
وبناء عمى ذلؾ يتضح أف وظيفة اإلستماالت  .مف الممكف أف يؤوؿ إلييا مستقبؿ الجزائر

التي يستعيف عمى العمميات المنطقية  ستندتفي موضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة إ نيةالعقبل
مف طرؼ بعض الفاعميف مف أجؿ تفسير الواقع المحيط وفؽ اإلستتاجات المقدمة ور يبيا الجم
 .السياسييف

لئلنتخابات مف خبلؿ أسموب  كما تظير اإلستماالت العقمية في موضوع القراءات اإلحصائية
حوؿ حظوظ  الشروؽ أونبليفاألرقاـ واإلحصاءات، وىو ما نجده في القراءة التي قدمتيا تقديـ 

قراءة "  : في المقاؿ الذي جاء تحت عنواف 2014الرئيس بوتفميقة لمفوز باإلنتخابات الرئاسية 
المرشح بوتفميقة األوفر حظا لمفوز بوالية رئاسية  - عاما 20في أرقاـ رئاسيات الجزائر خبلؿ الػ

إلضفاء مصداقية عمى النسب المئاوية و  األرقاـ " والذي وظفت فيو الجريدة مجموعة مف رابعة
وىو ما عمى إمكانية إنتصار العيدة الرابعة، والتأكيد  برىنةتبرير موقفيا مف خبلؿ الالتقرير و 
لجعؿ الجميور يتقبؿ ىذه المعطيات دوف تشكيؾ القائـ باإلتصاؿ طرؼ محاولة مف نعتقد أنو 

 .تفوؽ المنطقي لمرئيس بوتفميقةفي ال
في شكمت معظـ األساليب الموظفة  نيةالعقبلاإلستماالت تأسيسا عمى ما سبؽ يتضح أف 

إلى وعي النخب  ولعؿ ىذا راجع .الشروؽ أونبليفتصريحات الفاعميف السياسييف عبر مضاميف 
 في " الذي ساىـالسياسية بالتغيرات الحاصمة في المجتمع الجزائري جراء التطور التكنولوجي 

، حيث أصبحت 27شاركتيـ في صنعو"مزيادة وعي الناس بأىمية المعمومات في اتخاد القرار و 
سيع في ظؿ وجود أساليب مستحدثة " تساعد عمى تو بالحقائؽ المحيطة  درايةالجماىير عمى 
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الدراسات التي تناولت في ىذا السياؽ أشارت  .28الذىف وزيادة اإلدراؾ واكتساب أفكار جديدة "
عمى شكؿ مجموعة  ىذه األفكار والمعارؼنموذج التييئة المعرفية إلى دور الذاكرة في تخزيف 

مف  وقد قدـ كؿنا لممعمومات المرتبطة بيذه العقد، "إستقبالعند التي يتـ تنشيطيا مف العقد 
( شرح لمنموذج العقمي لمتييئة حيث 2009و آخروف  rokos ewoldsenركوس اولدسوف )

رأو أنو عندما يتعرض الناس لوسائؿ اإلعبلـ فإنيـ يبنوف نموذج موقفي يشتمؿ عمى ما تـ 
استقبالو مف كافة الوسائؿ اإلتصالية عف موضوع ما ونموذج عقمي يحتوي عمى مختصرات 

كونت لدييـ مف عممية اإلتصاؿ ويقـو الناس باستخداـ ىذه المختصرات لبعض المفاىيـ التي ت
الفكري مستوى تطور ال لذلؾ نعتقد أف ،29العقمية لفيـ والحكـ عمى األحداث الحالية والبلحقة

والغرائز، وىذا في  لؤلفراد إستدعى مف الفاعميف السياسييف مخاطبة العقوؿ أكثر مف العاطفة
 ظؿ التطورات التي يعرفيا المجتمع الجزائري مثمما أشرنا سابقا.

 

 :اإلستماالت العاطفية 2.2
 الشروؽ أونبليففي مضاميف  عاطفيةنسبة استخداـ اإلستماالت ال أفتظير نتائج الدراسة 
مف وظيفة ىذا النوع مف  ويمكف تفسير ذلؾ إنطبلقا .%35.93بنسبة  إحتمت المرتبة الثانية

اإلعتماد عمى مخاطبة حيث يتضح أف اإلستماالت في سياؽ المواضيع الخاضعة لمتحميؿ، 
خاصة فترة، ىذه اللـ يخرج عف تصريحات الفاعميف السياسييف خبلؿ عواطؼ ومشاعر الناس 

ناصر الماألبرز في معظـ الخطب السياسية سواء  تكان التيالشعارات والرموز  إستخداـ
فبالنسبة لموضوع الموالوف لمعيدة الرابعة الحظنا وجود  .تمؾ التي تعارضورئيس بوتفميقة أو لم

ستخداـ الرموزبعض التصريحات التي اعتمدت عمى أسموب  لمخاطبة  إطبلؽ الشعارات وا 
التجديد انتخبوا بوتفميقة لُيطمؽ مشروع  الجماىير، مثؿ الجمؿ والعبارات التالية : " عاطفة
وىو شعار يمخص مف خبللو مدير حممة بوتفميقة عبد الماؿ سبلؿ مجموعة مف  " الوطني

األىداؼ التي يتوؽ إلييا الجميور الجزائري، وبيذا المعنى يصبح شعار التجديد الوطني عنواف 
باإلضافة إلى ىذا ، ورىاف النخب الحاكمة لتجسيد المشاريع المسطرة في برنامج الرئيس المرحمة
 " القانوف سيعاقب المزوريفمحذرا مف كؿ محاولة تزوير بقولو  "نجد العبارات التالية: المثاؿ 
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مما نعتقد أنو يدفع بالمتمقي إلى  ،وىو شعار جذاب يمثؿ المصداقية والجدية في تطبيؽ القانوف
بالنسبة لموضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة  .تبني ىذه الشعارات دوف المرور بمرحمة التفكير

وىو شعار أطمقو  " الجزائر تحولت إلى دولة أصحاب وأحباب"  نجد العبارات والجمؿ التالية:
المرشح عمي بف فميس عشية اإلنتخابات في إشارة إلى المحسوبية في تسيير شؤوف البمد حيث 

األزمة السياسية بمنظوره الخاص بغية جعؿ ىذه العبارت منبيا تمقائيا  نعتقد أنو يحاوؿ إختصار
    إدراؾ المتمقي لؤلىداؼ األقرب إلى ذاكرتو التي تعرضت بأستمرار ليذا الشعار.    مف أجؿ

إرتكزت  الشروؽ أونبليفمضاميف في  عاطفيةتأسيسا عمى ما سبؽ يتضح أف اإلستماالت ال
خمو الخطاب العاطفي مف الجيد  ولعؿ ىذا راجع إلى .الشعارات والرموز عمى أسموب إستخداـ

مف  خالياخطابا مريحا لمنفس الفكري وعدـ إعتماده عمى البناء المعرفي لمفرد حيث يعتبر " 
لجوء النخب السياسية لمشعارات التي تمخص مجموعة وىذا يفسر  ،30"عباء والتكاليؼ العمميةاأل

وواضح، يمكف مف خبلليا التأثير عمى قطاعات واسعة مف الجماىير بشكؿ سيؿ مف األىداؼ 
(  graber  2004غرابر ) تتحدثفي ىذا اإلطار" و  ،تعتمد عمى الفيـ البسيط لؤلحداث التي
عاطفية أو زوايا عاطفية في القصة حيث أشارت  احتواء الرسالة اإلعبلمية عمى استماالت عف

وقد رأت أف اإلستماالت العاطفية أحيانا ال  ،إلى وجود تأثيرات عاطفية عمى المعرفة اإلنسانية
كما دعمت دراسات أخرى ىذه الفكرة ورأت  .تجعؿ الجميور يزف القضايا بشكؿ عقبلني رشيد

اىتماـ عدد أكبر مف الجماىير وتأثر عمييـ أف القصص اإلخبارية ذات األبعاد العاطفية تجذب 
 .31"بشكؿ أكبر

 

 :إستماالت التخويف 3.2
إحتمت  الشروؽ أونبليففي مضاميف  تخويؼتظير نتائج الدراسة أف نسبة استخداـ إستماالت ال

ويمكف تفسير ذلؾ إنطبلقا مف وظيفة ىذا النوع مف  .%14.06بنسبة  خيرةالمرتبة األ
 الجماىيرأسموب تخويؼ أف  يتبيففي سياؽ المواضيع الخاضعة لمتحميؿ، حيث  اإلستماالت

 نجده في وىو ما، لمجريدة مف اإلضطرابات األمنية كاف األبرز في المضموف اإلعبلمي
رئيس الجميورية ىو الضامف الوحيد مثؿ الجمؿ والعبارات التالية : "  لممواالةالخطب السياسية 
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أفريؿ القادـ، أف نعود إلى قضية "عمييا نحيا وعمييا  18ىؿ تريدوف يـو أو "  ''ستقرار الببلدإل
بعض األحداث ستخدـ إفمف خبلؿ ىذه األمثمة يتضح لنا أف القائـ باإلتصاؿ  ." نموت

التاريخية التي مرت بيا الجزائر مف أجؿ وضع الجميور أماـ عممية مقارنة بيف األوضاع 
، 1999الدور اإليجابي الذي قدمو الرئيس بوتفميقة بعد إنتخابات  إظيارثـ الحالية والسابقة 

مشروع المصالحة الوطنية الذي أعاد لمبمد الطمأنينة والسمـ بعد عشرة  ىذا األخير حيث أطمؽ
كما تشير عممية إستخداـ إستماالت التخويؼ التي تعمؿ عمى  .سنوات مف الصراع والقتؿ

قي إلى صعوبة " إستخداـ األساليب الموضوعية والحقائؽ تنشيط اإلثارة العاطفية لدى المتم
ماىير الج إقناع حاولتالنخب الحاكمة في ىذا اإلطار  ولعؿ، 32المادية في إستمالة الرأي العاـ"

ضرورة مساندة مشروع ، وذلؾ بالتأكيد عمى لدييـ غريزة الخوؼ إثارة عف طريؽالجزائرية 
 في الجزائر.اإلستقرار و  األمفالتجديد الوطني الذي أطمقو الرئيس بوتفميقة مف أجؿ الحفاظ عمى 

 

 الشروق أونالينالمستخدمين المتفاعمين مع : أجندة ثانيالمحور ال  
الشروؽ المستخدميف المتفاعميف مع  رصد مراكز اإلىتماـ في تعميقاتنحاوؿ في ىذا المحور 

 كأساس بحثالرتكز عمييا ي المتعمقة بفئات تحميؿ المحتوى التيبمناقشة النتائج وىذا ، أونبليف
ترتيب أولويات عف كشؼ ال   :لئلجابة عمى تساؤالت الدراسة وتحقيؽ أىدافيا المتمثمة في

أخيرا ترتيب و الفاعميف السياسييف ترتيب المطروحة لمنقاش ثـ  إىتمامات المستخدميف بالقضايا
 ىذه التعميقات. ضموفملقيـ السياسية في ا
 

 :في فئة التفاعمية أولويات قضايا موضوع العيدة الرابعة .1
" حيث شكؿ موضوع  07يتضح مف خبلؿ نتائج التحميؿ تبايف كبير بيف النسب " الجدوؿ رقـ 

، فيما تراوحت باقي %27.01بنسبة  تعميقات المستخدميفالموالوف لمعيدة الرابعة مركز إىتماـ 
إنطبلقا مف أىمية بناء عمى ذلؾ يمكف تفسير ىذا التبايف  ."%0.43 -%17.93النسب بيف " 

شؤوف الفريؽ المؤيد لترشح الرئيس حصمت أخبار تفي تعميقات المستخدميف، حيث موضوع  كؿ
واضيع األخرى ، بينما لـ تمؽ المعمى أعمى نسبة مف التعميقات عبد العزيز بوتفميقة لعيدة رابعة

مرة مف مجموع  44إذ تكرر بعضيا  ؛التعميقاتذلؾ لظيورىا النادر في و نفس اإلىتماـ 

                                                           
 .70، ص2007، دار الفكر العربي ،القاىرة، الدعاية واإلقناع األسس النظرية والنماذج التطبيقية ، عاطؼ عدلي العبد  32
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التي وىو ما سنحاوؿ التطرؽ إليو مف خبلؿ تحميؿ كؿ قضية مف القضايا وحدة،  10130
 . موقع اإللكتروني لجريدة الشروؽفي التفاعؿ معيا المستخدموف 

 

 الموالون لمعيدة الرابعة:   
معيدة الربعة، وىذا ل الموالوف بموضوع الشروؽ أونبليفقراء  إىتماـ تشير نتائج الدراسة إلى

راجع إلى الجدؿ السياسي الذي أثاره فريؽ المواالة أثناء دفاعو عف ترشح الرئيس بوتفميقة لوالية 
الرئيس  أسباب األزمة السياسية في الجزائر بمحيطالعديد مف المعمقيف  ربط رئاسية جديدة، حيث

المشكمة ليست في  السبلـ وبعد .."  وىو ما نجده في التعميؽ التالي:  ،بوب الغير مرغو 
فاني في عممو ...لكف توغايتو ال نو يحب الجزائرأننا نعرؼ شخص بوتفميقة فالجميع يحترمو أل

عا لقد كنا جميأو التعميؽ التالي: "  "حد يرغب فييـأشخاص المحيطيف بو فبل المشكمة في األ
ف أمع السيد بوتفميقة ودعمناه في ثبلثة عيدات سابقة وىو مشكور عمى ما قدمو وما حاوؿ 

نساف إفيو  ،يقدمو لمجزائر ولكف دورة الزمف قالت كممتيا وحاف الوقت لممغادرة الكماؿ هلل
صحاب المصالح أسؼ فنو لؤلأال إرادتو إف يغادر بمحض أيخطىء ويصيب لقد كنا نتمنى 

كما الحظنا أف بعض تعميقات  ."تخاد قرارهإلـ يتركو لو مجاال ليفكر بعمؽ في متمسكيف بو و 
ت براغماتية مرتبطة بمواقؼ محددة تممييا تصوراالمستخدميف الميتمة بموضوع المواالة عكست 

ربما يكوف في العيدة الرابعة الظروؼ التي يعيشيا الجزائري وىو ما نجده في التعميؽ التالي: " 
ف الخيارات ضعيفة والبرامج عشوائية وغير مقنعة عدا السيد بوتفميقة أخير لمجزائرييف خصوصا 

خر رغـ آي شخص أكثر مف أوالجزائر تحتاجو في الوقت الراىف  ،قؿ لديو الخبرةالذي عمى األ
ضافة إلى ورود بعض "، باإلفضؿأختيارت إني كمواطف تمنيت مف كؿ قمبي اف تتاح لنا أ

التعميقات التي أظيرت تعاطفا مع بعض الشخصيات السياسية المحيطة بالرئيس بوتفميقة مثؿ 
مرح جدا يحب النكت  ،سبلؿ رجؿ متواضع جدا يعبر عف بساطة الجزائري التعميؽ التالي: "

ية طيب كانت رقصتو جميمة جدا وىو يحمؿ في يده بندقية البارود عند زيارتو لمصحراء الغال
ذا كاف كذلؾ فرجؿ مستبد إ مسؤوليف متكبريف متعجرفيف مستبديف ديكتاتورييف؟؟ ىؿ نريد القمب

 ". ديكتاتوري يقبض السمطة بيد مف حديد ىؿ الحؿ ؟
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 المعارضون لمعيدة الرابعة:   
المعارضوف لمعيدة الرابعة بتفحص النتائج التي تحصمنا عمييا في دراستنا يتضح أف موضوع 

الشروؽ  مستخدمي الموقع اإللكتروني لجريدةإىتمامات أولويات ترتيب  فيالمرتبة الثانية  إحتؿ
 إنطبلقا مف النقاش ويمكف تفسير ذلؾ .2014بقضايا العيدة الرابعة خبلؿ اإلنتخابات الرئاسية 

تنتقد التي تعميقات ال بعضالذي عرفو الفضاء التفاعمي لمجريدة، حيث الحظنا بروز  السياسي
في فترة سابقة مثؿ التعميؽ  الببلد بيا مرت التي األوضاع عف بالمسؤولية وتتيميا المعارضة
لوال الرشوة وسوء  ..دخمونا في سنوات االرىاب والديوف والرشوةأ وبراىيمي وجماعتاإل التالي:"

ي تالفيبلت ال ىمتـ عمصيف حأقوؿ ليؤالء مف أ ..كتوبرأ 5 التسير ما خرج الشعب يوـ
رىاب واليـو الببلد في اإل وأغرقتـكنتـ في الحكـ  ..نوبرصعالي حيدرة ونادي الأتسكنونيا في 

."، باإلضافة إلى ذلؾ ظيرت بعض محيا اهلل وبوتفميقة والرجاؿ المخمصيفأصدوف بعدما و تع
ىؿ مف بديؿ  التعميقات المعبرة عف عدـ ثقتيا في المعارضة وىو ما نجده في التعميؽ التالي: "

نتيازية إ ىه المعارضة التي تثير الفوضذى ،ا الوقت قادر عمى قيادة الببلدذال يوجد أحد في ى
التي جاءت في شكؿ رد تعميقات الحظنا وجود العديد مف الكما  ."الدولةطامعة في مناصب 

نو يشتـ أك مثؿ: "حوؿ المرشح بوتفميقة بعض الشخصيات المعارضة مباشر عمى تصريحات 
الرجؿ يريد  ؟ثـ مف يحتكر الوطنية والمصالحة، بوتفميقة بقولو زمف الرجؿ المعجزة قد ولى

نتخابات السابقة ومف بوتفميقة الذي وضعو في موضعو حيف نتقاـ مف الشعب لبيدلتو في اإلاإل
ربي يستر الجزائر مف كؿ ..... ف بوتفميقة ساذج,أف يتسمؽ لمرئاسة عمى ظيره ظنا منو بأراد أ
تبيف  كما ".ف بوتفميقة غير محبوب في الجزئرأف تظف بأياؾ ، إىمونتيازي خادـ لنفسو وألإ

تحيا بف فميس الجزائر رضة مثؿ: "  المباحث وجود تعميقات أخرى دافعت عف الشخصيات المع
فضؿ المرشحييف ىو سي عمي أف أرى أبمعرفتي السابقة لمسياسة  انأ ..تحتاج الى رجؿ التغيير

ي % لي سي عمي ىذا قوؿ صادؽ لست مطبؿ أل90نتظروا نسبة ا  كتسحتيا و إبسكرة ىنيئا لؾ 
  ".مرشح ىذه الحقيقة

 

 مرض الرئيس:   
تظير نتائج الدراسة أف موضوع مرض الرئيس إحتؿ المرتبة الثالثة في ترتيب إىتمامات 

النقاش  ويمكف تفسير ذلؾ إنطبلقا مف أىمية ىذا الموضوع في .الشروؽ أونبليفمستخدمي 
، حيث الحظنا أف السياسي الدائر بيف الفريؽ الموالي لترشح الرئيس والقوى الرافضة لذلؾ
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الصراع الذي نشب بيف النخب السياسية إنتقؿ إلى الفضاء الرقمي، وىو ما عكستو تعميقات 
رصد  في ىذا اإلطار .المستخدميف خبلؿ تفاعميا مع التقارير التي تناولت ىذا الموضوع

لما رأس روزفمت  " :  الميتمة بقضية مرض الرئيس مثؿمجموعة مف التعميقات الباحث 
بو و  فتخرإكؿ العالـ  ،الواليات المتحدة األمريكية وىو يعاني مف الشمؿ عمى كرسي متحرؾ

رؤساء مروا عمى الواليات األمريكية وأصبح كؿ العالـ يضرب بو األمثاؿ في  3كاف مف أعظـ 
واآلف رئيسكـ الذي أخرجكـ مف الجحيـ تستيزؤوف بو عيب  ..تحدي المرض ورئاسة الببلد 
جنبية لـ تضحؾ لماذا الدوؿ األ ..جنبية تضحؾ عمى الجزائرييف وعار عميكـ وتقولوف الدوؿ األ

رفت تعمثمما يقاؿ إى روزفمت والواليات االمريكية أقوؿ لكـ لسبب بسيط ألف ىذه الدولة عم
وستكوف  سيظير بوتفميقة غدا بالصوت والصورة"  أو" ليس مثمكـ تركتموىـ يتكمموف يارئيسب

بوتفميقة ، ختر األمف واالستقرارإأييا الشعب ، ضربة موجعة لكؿ مف شكؾ في صحة الرئيس
كتشؼ مخطط إبوتفميقة ترشح بعدما ، صبلحات جذريةإلمشباب بعد أف يجري سيسمـ المشعؿ 

صوتو بقوة عمى بوتفميقة مف ، ستيداؼ البمد مف بعض الحركات المدعومة مف الخارجرىيب إل
عندمايعتبر اقداـ " "، باإلضافة إلى ذلؾ نجد التعميقات التالية: أجؿ كشؼ خيوط المؤامرة

كنا ننتظر "  أو" نفسو مفاجاة فاقراو السبلـ عمى ىذا الوطفالرئيس عمى المشي والتصويت ب
السيد  حتفعؿ المادة التي تتحدث عف عجز الرئيس في تأدية ميامو، ونحف اآلف أماـ ترش

 ".إلى متى تعيش بمدي بيف التنقضات، الرئيس شفاه اهلل
 

 الديمقراطية والتغيير:  
، حيث بمغ عدد الشروؽ أونبليفلدى قراء  كبيرايشكؿ موضوع الديمقراطية والتغيير إىتماما لـ 

بوجود ، ويمكف تفسير ىذه النتيجة 10130تعميؽ مف أصؿ  956عمى الموضوع  اتالتعميق
ىذا الموضوع قياسا بالقضايا األخرى حيث إنحصرت  تطرقت إلىعدد قميؿ مف التقارير التي 

ومف بيف عيدة رابعة، رئيس لترشح ال التي إندلعت عقب إعبلفقضية التغيير في اإلحتجاجات 
ال أعرؼ ىؿ ىؤالء الناس الذيف   " التعميقات التي إىتمت بموضوع الديمقراطية والتغيير نجد :

و محتجيف ال أعرؼ ىؿ يدركوف أنيـ ممكف أف يكونوا سببا في أيخرجوف لمشوارع متظاىريف 
ونعود إلى ما كنا عميو في العشرية السوداء ! أـ  ،زرع الفوضى والفتنة والتناحر بيف الجزائرييف

ويا ترى إذا حصؿ ال قدر اهلل لمجزائر مكروه بسببيـ ىؿ  ىؿ ينظروف فقط أماـ أعينيـ؟؟؟
ىؿ تساءلتـ ىذا السؤاؿ؟ وفكرتـ في العواقب أـ أنتـ ناوف عمى خرابيا؟  يستطيعوف إيقافو؟
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صعب جدا جدا  انو إذا فقدناىبوتفميقة أل احققي تيحافظوا عمى األمف والسمـ والمصالحة ال
و ضده لكف أنا لست مع الرئيس عبد العزيز بوتفميقة " أ أو" نا أكتب ىذاأأتألـ و  ا..سترجاعيا

ف يقصيو مف أال إف يقصى الرئيس عبد العزيز بوتفميقة مف عيدة رابعة فما عميو أمف يريد 
حتى لو كاف  ي،طامطمب غير ديمقر ا ذما مف يدعوف عدـ ترشحو فيأقتراع خبلؿ صناديؽ اإل

القانوف والدستور أف طالما  ةف يمنعو مف الترشح لعيدة رابعأع يطتحد يسأالرئيس مريض فبل 
التي إنتقدت باإلضافة إلى ذلؾ نجد التعميقات  ."والشعب ىو صاحب القرار ،لؾذلو ب افيسمح

ف مف يطمقوف عمى أرى أ: " بعض المنظمات والشخصيات السياسية الداعية لمتغيير مثؿ
عقمياتيـ عبر ما يعرؼ  ةنيـ فئة مف المجتمع الجزائري تمت قرصنأنفسيـ بالتنسقية أ

جمؿ كمصير دولة وشعب عبر الفايسبوؾ ىؿ كؿ مف  امر أف ننقاش أثـ ىؿ يعقؿ  ،بالفايسبوؾ
لسنا مخترقيف مف أ ،نو ضد العيدة الرابعة جزائري فعبلأالفايسبوؾ ويعبر عمى  ىيكتب عم

بعض  ..ريد بيا الشر وىذا ما حدث لمكثير مف البمداف العربيةأعدائنا بيذا الوسيمة التي أرؼ ط
ي وسيمة وىذا ما يخالؼ أمف يشكموف ىذه المسيرات ىميـ السمطة الوصوؿ ليـر السمطة وب

الحظنا وجود بعض كما  ".ف يرتكز مطمب ىؤالء عمى الجيويةأالشرع والعقؿ ثـ ىؿ يعقؿ 
ف يرفع أعمى الشباب الجزائري تي تطرح الموضوع بوجية نظر أخرى مثؿ: " التعميقات ال

"  نيا الفرصة الكبرى لتغير النظاـ مف جدورهإا ترشح فعبل إذالمشعؿ وينتخب بقوة ضد بوتفميقة 
 ".فرادأو مجموعة أكبر مف فرد أالتداوؿ السممي عمى السمطة ىو الحؿ والجزائر أو " 

 

 الفساد السياسي: 

تظير نتائج الدراسة أف موضوع الفساد السياسي لـ يشكؿ إىتماما كبيرا لدى مستخدمي الموقع 
لحساسية الموضوع مثمما أشرنا في المحور األوؿ ليذه اإللكتروني لجريدة الشروؽ، وىذا نظرا 

لسياسة حذرة اتجاه التعميقات نشر في موقع الجريدة يخضع ال، حيث نعتقد أف عممية الدراسة
بناء عمى ذلؾ رصدنا مجموعة مف التعميقات التي  .يعضامو ىذا نوع مف ال تتفاعؿ مع التي

التي أطمقتيا بعض الشخصيات عشية و  المثيرة لمجدؿ عبرت عف إىتماميا بالتصريحات
تنطبؽ عمى سبلؿ  نفس المبلحظة حوؿ تصريح عمارة بف يونساإلنتخابات الرئاسية مثؿ: " 

يضا يجب التحمي بالرزانة والتفكير مميا وضبط المصطمحات أو  عتذاراإل يجب ترسيخ ثقافة
يجب التحمي  خصوصا لؤلشخاص الذيف يمارسوف مياـ سياسية عمى غرار رئيس الحكومة

سبلؿ لـ يرتكب جـر ىو كاف يمازح  " أو "ولكف لؤلسؼ واقعنا السياسي عبثي يثقافة رجؿ الدولة
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وجود  الحظناكما  ."وجد فييا حممة مجانيةصديقو فمماذا كؿ ىذا التيويؿ اـ اف بف فميس 
السبلـ  بعض التعميقات التي تناولت مسألة الفساد المالي والتسيير السيء لشؤوف الدولة مثاؿ: "

وغايتو  نو يحب الجزائرأننا نعرؼ جميع يحترمو ألالوبعد ..المشكمة ليست في شخص بوتفميقة ف
حد يرغب فييـ ...وكؿ ألمحيطيف بو فبل شخاص افاني في عممو ...لكف المشكمة في األتال

نجاح ىذه المشاريع العمبلقة مواؿ وليست ليـ القدرة الكافية إلشيء قائـ عمى الفساد وتضييع األ
بالمئة مف  10قؿ مف أسنة مف الحكـ تـ توزيع  14غمب الوالية وخبلؿ أخاصة السكف ف

صبح الكذب أيب وال رقيب ....و جميوريات جديدية دوف حس اقامو أالوالة ..." أو " المخطط لو
مواؿ الشعب التي ترسميا الدولة التي ال طائؿ ليا أمور المعتادة ونيب عمى المواطف مف األ

ما الصحة أرقاـ خيالية لمداخمية ووزارة السكف ....أزجت في مشاريع وىمية والوالة يرسموف 
 ...تحياتي" .فمازالت تعاني رغـ ما حققتو

 

 مصداقية اإلنتخابات: 
قراء  أىمية كبيرة لدىبتفحص نتائج الدراسة يتبيف أف موضوع مصداقية اإلنتخابات لـ يشكؿ 

ويمكف تفسير ذلؾ إنطبلقا مف مضموف التعميقات التي تفاعمت مع ىذا  .الشروؽ أونبليف
جدال واسعا بيف المستخدميف حوؿ مدى  مسألة مراقبة اإلنتخاباتحيث أثارت ، الموضوع

 اتوىو ما نجده في التعميق ودور المترشحيف في ىذه العممية  مصداقية تسيير مكاتب اإلقتراع
ىـ دور في العممية االنتخابية وعمى كؿ أمراقبو االنتخابات عمى مستوى كؿ مكتب ليـ  ":ةالتالي

نتخاب الشعب عميو ويبمغ إمعرفة نتيجة كفاء لموقوؼ عمى الحقيقة و أطر مراقبيف أف يأمترشح 
ختاره غالبية إو فشمو ويينئء الفائز بالرئاسة الذي أالشعب بيا بكؿ نزاىة ويعترؼ بنجاحو 
ظف أ أو " " يجابي عمى المجتمع وشكرانتخابية دورىا اإلالشعب بيذه الطريقة ستظفي العممية اإل

يمس صوتو  ف الأف يختار ويصوت عمى مرشحو بكؿ حرية ومف حقو أف مف واجب الشعب أ
قتراع كفاء يحضرو عممية اإلأعواف أطرو أوي ف يستغمو الوسائؿ القانونيةأوعمى المترشحيف 

فيما إختمفت العديد مف التعميقات  . " والفرز ويسجمو النتائج ويستممو المحاضر الفرز الممضاة
مبروؾ لكؿ الجزائرييف ألؼ  وىو ما نجده في التعميقات التالية: " اإلنتخابات تقييميا لنتائجحوؿ 

بدوف تزوير " أو" نتصار كاف لمجزائر وكؿ الشعب لـ ينتصر بوتفميقة و لكف اإل ،بيدا الفوز
كما الحظنا أف  . "% في أقصى الحاالت40نسبة المشاركة في كؿ اإلنتخابات لـ تتعدى 

لموضوع مصداقية  الشروؽ أونبليفبعض التعميقات جاءت في شكؿ رد عمى كيفية تناوؿ 
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ياـ الماضية، ثـ لتزمت الحياد طيمة األإلماذا يا جريدة الشروؽ  " اإلنتخابات مثؿ التعميؽ التالي:
ا ' ؟؟؟؟ ىؿ ىذه وفر حظنتخابات تطميف عمينا بالبنط العريض ' بوتفميقة األقبؿ يوـ واحد مف اإل

 ."خطة ممنيجة مف البداية ؟؟؟ 
 

 الصراع مع األمن العسكري:       
لـ يسجؿ موضوع الصراع مع األمف العسكري أىمية كبير في تعميقات المستخدميف، وىذا نظرا 

مف خبلؿ تحميمنا لعينة الدراسة ف .ع بنسبة كبيرة في مضاميف الجريدةلعدـ تناوؿ ىذا الموضو 
تصريحات األميف العاـ لحزب جبية عبرت عف موقفيا مباشرة حياؿ أف معظـ التعميقات  إتضح

عمى الشعب الجزائري  " وىو مانجده في التعميقات التالية: التحرير الوطني حوؿ ىذا الموضوع،
ىو كبلـ  لغريب فيما تناولو سعيداني،ا ما"  أو"  التماسؾ وال يمقي باال ليذه الصراعات الزائمة

وربما يكوف رغـ تحفظي  مستيمؾ ومنتيي الصبلحية اليـو فمماذا كؿ ىذا التعجب المصطنع؟
فميقة إنو أوؿ رئيس نفض الغبار تأما مسألة ترشح بوتفميقة ففي يد بو ، منو سعيداني عمى حؽ

 .." عمى مؤسسة الرئاسة وأقاـ الحكـ المدني في الجزائر وقاؿ ال أريد أف أصبح نصؼ رئيس
ف جياز المخابرات ىو وراء الحركات التصحيحية ألكثير والكثير، ومف بيف ما قالو قاؿ ا"  أو

التي قامت بيا األحزاب، ىؿ نسي أف ترؤسو لحزب الجبية جاء عف طريؽ حركة 
إف كنت تريد بيذا الكبلـ كسب تعاطؼ الشعب والظيور بمظير المغوار البطؿ  تصحيحية؟؟؟

انؾ عمى األقؿ تجنب الحديث عف "شكيب خميؿ" الذي تمكف مف تحدي "توفيؽ" كاف بإمك
السياسية في ببلدنا، فإف كاف ىذا  ءة ما بعدىا رداءة تعيشيا الساحةردا، ووصفو بالرجؿ النزيو

  ."الكبلـ خارجا مف رأس الحزب العتيد فبل لـو عمى شطحات رؤساء األحزاب المجيرية
 

 إنجازات الرئيس: 
لـ يتفاعموا كثيرا مع موضوع إنجازات  الشروؽ أونبليفقراء يتضح مف خبلؿ نتائج الدراسة أف 

الرئيس رغـ ظيور العديد مف التعميقات التي تناولت ىذا الموضوع طيمة الفترة التي عرفت جدال 
جدد بوتفميقة "ومف بيف التعميقات التي إىتمت بيذا الموضوع نجد :  و.سياسيا حوؿ ترشح

يدي اإلرىاب والديوف أنجز وشيد ومنحكـ األمف والطمأنينة التي ال أالجزائر وخمصيا مف 
يف أمواؿ البتروؿ في أف قيمتيا و نتـ تتمتعوف بالحرية التي ال تعرفأىا ..... تشترى بأي ثمف 

عاما 15 ...حدأالعشرية السوداء ال إنجازات وال حتى مدرسة شيدت لماذا التحاسبوف عمييا 
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ف المتأمؿ لمسيرة " إأو "مـ فييا الجزائر خراب ودمار وكيؼ أصبحتحكـ فييا بوتفميقة كيؼ است
لكف ىؿ ىذا التغير و ، بوتفميقة خبلؿ حكمو لمجزائر سوؼ يبلحظ التغير الكبير في الجزائر

فمو كاف  ،يتوازى مع تأمبلت الشعب وقدرات الدولة خاصة البترولية منيا بطبيعة الحاؿ ال
يعاب عميو وعمى محيطو سياسات  ،لجزائر دولة متقدمة نوعا ماينا اأكثر قدرة لر أفخامتو أجدر و 

  .قتصاد الدولة مف المنافسة الصينية الرديئةإالترقيعية والبريكوالج في كؿ المجاالت وعدـ حماية 
 

 دور الجيش خالل اإلنتخابات: 
نسبة ضئيمة مثؿ يموضوع دور الجيش خبلؿ اإلنتخابات  مف خبلؿ نتائج التحميؿ يتضح أف

وىذا نظرا لورود التعميقات المتفاعمة مع ىذه القضية الخاضعة لمتحميؿ،  عينةالجدا مف مجموع 
نتقادت لتصريحات بعض الشخصيات يظير أنيا جاءت  ؛في سياقات محددة عمى شكؿ ردود وا 

 كفا مف التفاىاتومف بيف ىذه التعميقات نجد التالي: "  .المطالبة بتدخؿ الجيش العسكرية
المفروض أف دور الجيش "  أو "ي دور في الحياة المدنيةأليس لمعسكري  ،امنا ديموقراطيظفن

حماية الحدود ومكانو الثكنات ولكف في ىذه المرحمة الحساسة عميو بالتدخؿ وتصحيح المسار 
ف تتدخؿ عمى األقؿ في منع التزوير أمف المفترض عمى المؤسسة العسكرية "  أو"  الديمقراطي

ف يكوف لدييـ موقؼ أستقرار البمد يجب إو أألف أمف البمد ضمف مياميـ وأي قرار يمس بأمف 
 ". ىذا ىو المنطؽ ،فيو

 

 مظاىر تصدي السمطة لممعارضة:  
 .بنسبة ضعيفة جدا ظير موضوع مظاىر تصدي السمطة لممعارضة في تعميقات المستخدميف

مع ىذه القضية في إطار اإلحتجاجات التي خرجت لمشارع  الشروؽ أونبليففقد تفاعؿ قراء 
ومف بيف التعميقات التي تفاعمت مع ىذا الموضوع نجد التالي: "  عشية اإلستحقاؽ اإلنتخابي،

نما في إطار تطبيؽ القانوف الساري المفعوؿ والمتعمؽ  ،قمعا لحرية التعبير تإف التوقيفات ليس وا 
بمنع االحتجاجات بالعاصمة" ىذا ما تقولو الشرطة...ممتاز ولنسمـ بذلؾ.....فمماذا ال تكمموف 
أفواه مف ينادوف بالعيدة الرابعة ويحتجوف كما يحبوف ويتبجحوف كيؼ ما يشاؤوف؟ بؿ تجدىـ 
حتى يشتموف معارضييـ ويسبونيـ أما المؤل؟ لقد رأينا شخصاف يتجادالف أماـ ميكروفوف أحد 

عبلمييف، فأما معارض العيدة فكمـ فاه وحمؿ كأنو شاه وألقي بو في سيارة الشرطة....وأما اإل
نطمب مف السمطات " أو " مؤيد العيدة فترؾ يتكمـ ويشتـ ...أيف العدؿ وأيف القانوف وأيف الحرية
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لـ ومف قوموا بنفيو  يفتح فمو لذيوا ال تكفيالشرطة ... العسكر أف يخرجواذا تكرر اإلحتجاج إ
 ". مثؿ ىؤالءيكوف فييا أف  التي ال يشرفيا فميخرج مف الجزائر يعجبو األمر

 

 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات: 
إىتمامات إحتؿ موضوع القراءات اإلحصائية لئلنتخابات المرتبة األخيرة في ترتيب أولويات 

ىذا  امف السياقات التي ظير فيي ويمكف تفسير ذلؾ إنطبلقا .الشروؽ أونبليفع دمي موقمستخ
جاءت عمى شكؿ إنتقادات لمقراءات المقدمة مف الموضوع، فقد الحظنا أف معظـ التعميقات 

حترامي لجريدة الشروؽ التي تعتبر الجريدة رقـ واحد في الجزائر إال إمع طرؼ الجريدة مثؿ : " 
 ،نو ال يعي ما يقوؿأظف ألمكاتب  حتراماتيإمع كؿ "  أو"  أنني أعترض عمى األرقاـ المقدمة

راء التي تتحدث عنيا يف ىي عمميات سبر اآلأبالمائة  60لى إيف ىذه المشاركة التي تصؿ أ
كما نجد بعض التعميقات التي تفاعمت مع  ." ذا كانت في مخيمة صاحب المقاؿإال إالميـ 

ب كنت مسخر في مكتب باألمس القريالموضوع بناء عمى خبرتيا الخاصة في الميداف مثؿ : " 
%، و عند الفرز تفاجأت 65نتيت في مكتبنا بػا  قتراع، نسبة المشاركة بدأت بقوة منذ الصباح و إ

 ". %، ىنا تأكدت بأف ىذا الشعب يريده فعبل72بعدد أصوات بوتفميقة حيث بمغت 
قضايا بإىتماـ مستخدمي الموقع اإللكتروني لجريدة الشروؽ إنطبلقا مف ىذه النتائج يتبيف أف 

إذ الحظ الباحث أف الموضوع  ؛العيدة الرابعة كاف متباينا مف حيث نسب تكرار كؿ قضية
دؿ عمى أف ت اتمؤشر  يوى .المتعمؽ بالفريؽ الموالي لترشح الرئيس بوتفميقة أخد النسبة األكبر

 في مقدمة الشروؽ أونبليفف بشكؿ كبير مع المواضيع التي تضعيا يتفاعمو  المستخدميف
مف التساؤالت حوؿ درجة التأثير التي  العديديطرح  ما ىذاو  .إىتماماتيا الخاصةأولويات 

الواقع السياسي تصوير بإعتبارىا وسيمة أساسية ل تعرض ليا القراء أثناء تفاعميـ مع الجريدة
بناء عمى ذلؾ سنحاوؿ الكشؼ عف . 2014خبلؿ اإلنتخابات الرئاسية  المجتمع عاشوالذي 

 .المراحؿ البلحقةىذا التأثير في 
 

   :إتجاه قضايا موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة الرابعة في تعميقات المستخدمين .2
جريدة  تعميقات مستخدمي موقعإلى اإلتجاه في  08تشير نتائج التحميؿ الكمي في الجدوؿ رقـ 

حيث يتضح أف اإلتجاه  ،الشروؽ حياؿ موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة
المائة ب 35.36%يميو اإلتجاه المؤيد بنسبة  %61.38المعارض جاء في المرتبة األولى بنسبة 
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إنطبلقا مف عمى ىذا األساس يمكف تفسير ىذا التبايف  .3.24%ثـ اإلتجاه المحايد بنسبة 
اإلندفاع في التعبير حيث اتسمت معظميا باليجومية و  ،تعميقات القراء عمى الموضوع مضموف

بينما أظيرت النتائج  .المعاشدوف إستخداـ التحميؿ والتفسير لفيـ الواقع السياسي  آرائياعف 
حياؿ وجية نظرىا  لتوضيحإستندت عمى العقؿ والتحميؿ المنطقي أخرى  وجود تعميقات

مف خبلؿ تناوؿ كؿ  مضموف إتجاىات ىذه التعميقاتوبناء عمى ذلؾ سنتطرؽ إلى موضوع، ال
 . " 09في الجدوؿ رقـ "  القضايا الفرعية لموضوع العيدة الرابعة

 

 موضوع الموالون لمعيدة الرابعة:  
 أف اإلتجاه المعارض يمثؿ النسبة األكبر في مجموع نسب اإلتجاه يتبيف مف خبلؿ النتائج

يا سبلؿ كؿ مرة تتكمـ ىي فقط  التعميقات التالية : "المتعمقة بالموضوع  وىو ما يظير في 
وراؽ أويحيى سعداني كميا أستعماؿ ورقة غوؿ وبف يونس وسبلؿ بمخادـ إ " أو "خرطي كذوب 

ولكف المصالح الشخصية  أنيـ عمى الطريؽ الخطأنفسيـ يعمموف أالخسارة والدمار في قرارة 
بالنسبة لئلتجاه  ."صبلح قطاعو فكيؼ يقنع مقاطعيوإذا كاف غوؿ ال يستطيع إبصارىـ أعمت أ

ىؤالء الذيف ىاجموا غوؿ وبف يونس ىـ في الحقيقة ال " المؤيد فنجده في التعميقات التالية: 
ربما يكوف في العيدة الرابعة خير لمجزائرييف "  أو"  بالديمقراطية وال بالحرية يؤمنوف ال
عدا السيد بوتفميقة الذي عمى  ،الخيارات ضعيفة والبرامج عشوائية وغير مقنعة فأخصوصا 

" أو في بعض خرآي شخص أكثر مف أقؿ لديو الخبرة والجزائر تحتاجو في الوقت الراىف األ
التعميقات التي أيدت تصريحات الرئيس بوتفميقة فيما يتعمؽ بمسألة المشاركة في اإلنتخابات 

ف السذج بالمقاطعة ىـ أناس ال يريدوف مف ىذا الشعب أف يتعمـ النضاؿ الذيف يقنعو " مثؿ: 
بالممارسة يريدوف أف يكوف سمبيا قابعا في منزلو يشاىد المعارؾ مف بعيد وييذي مرددا الفتاوي 

ىذا التصور  ،ار ويرى نفسو ىو الوحيد عمى صوابالمظممو وأف يكوف تصوره أحاديا يمقت الج
ىات ما عندؾ مف خير يعـ  ،السمبية تقتؿ النضاؿ ،تعمـ النضاؿمارس اإلنتخاب و  ،بالي

لكؿ جزائري الحؽ " ىذا الموضوع فنجده في المثاؿ التالي:  أما اإلتجاه المحايد في ." الجميع
مف  ،ياتبيااجإفي الترشح والرئيس بوتفميقة واحد مف أبناء ىذا الشعب فترة حكمو ليا سمبياتيا و 

حتراـ إف يكوف ىذا في إطار أالميـ  ،و ذلؾمحر ومف أراد العكس فف يكوف معو فيو أأراد 
 ." خي بيف الجميعآوت
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 المعارضون لمعيدة الرابعة:  
جاء في المرتبة في موضوع المعارضة عيدة الرابعة لمتشير نتائج الدراسة أف اإلتجاه المؤيد  

 التي وجيتيا تعميقات المستخدميف لمفريؽ المعارض مثؿ :  اإلنتقاداتاألولى، ويظير ذلؾ في 
عندما يئس بف فميس وفقد األمؿ بالفوز عمى سيادة الرئيس بوتفميقة لـ يجد مف مخرج إال " 

 2004يف كنت مف " أ أو"  بالعزؼ عمى وتر الجيوية وتجنيد أمثاؿ زرواؿ في ىذه المعبة النتنة
ف الشعب أـ أال عندما تقترب اإلستحقاقات اإلنتخابية لماذا ال نسمع حسا لرجاؿ السياسة إ

ي أيتبخر بيف كؿ موعد إنتخابات وآخر وال يكوف حاضرا لماذا ال تحتكوف بالبسطاء مف دوف 
 سنغزو الصناديؽ بقوة"  نجد التعميقات التالية: بالنسبة لئلتجاه المعارض ."سببب سياسي

لقد عرفناكـ مخمصيف لشيداء الثورة  " أو"  وسنصوت بقوة لصالح األستاذ عمي بف فميس
ف يحي عبد النور سكت دىرا فيو غافؿ أنفسكـ مع ربكـ، و مف يقوؿ أالمباركة ،صادقيف مع 

 أيا البمد العزيز لقد دافع يحي عبد النور حتى عمف يعارضو في الفكر والر ذعما يحدث في ى
 (سانت ايجيدي)عقؿ وشارؾ في الت ةمف دعا فحمد طالب االبراىيمي فكاأما أفي التسعينيات، 

صوت وىو  1200000وناؿ  الرئاسيةنتخابات زمتيا، وترشح في اإلأخراج البمد مف فكاره إلأب
تجاه لئل بالنسبة ." وبداء رأي فيإستطيع أبف المؤسسة العسكرية ال إما بف يمس ىو أمنسحب، 

    ألفكاركـ وقدموا مقترحاتيا اخواني دعوكـ مف التعصب  المثاؿ التالي: " فنجده في المحايد
ف كؿ معارض لمعيدة الرابعة أوحموؿ لما تؤمنوف بو وليس بالضرورة وال مف العدالة في شيء 

ذا كاف الحؿ ىو إكثر أولتوضيح  ،ىو خائف وعميؿ وليس كؿ مؤيد لمعيدة الرابعة ىو منافؽ
الرابعة فاألحرى  كاف الحؿ في معارضة العيدة ذاا  لى ذلؾ و إالعيدة الرابعة فكيؼ السبيؿ 

 عمينالى الشوارع والعالـ يتفرج إف يكوف الحوار وليس بالنزوؿ أوالواجب تقديـ البديؿ ىكذا يجب 
 ". ني قد بمغت الميـ فاشيدإالميـ  ،نتـ تعمموفأعداءنا و أكثر أوما 

 

 مرض الرئيس: 
المرتبة األولي في موضوع مرض الرئيس وىو  تظير نتائج الدراسة أف اإلتجاه المعارض إحتؿ

طاقـ الممثؿ لممرشح بوتفميقة يموموف ممثمي المعارضة في " المانجده في المثاؿ التالي : 
لقد استقبؿ  ،ثـ ىا ىـ يستغموف الممؼ نفسو لمدعاية لو ،الخوض في مسألة صحة الرئيس

الشخصي  رهو حضمكف أف تعوض ه كميا ال يذلؾ .. ىذالرئيس وزير الخارجية وافقا وما إلى 
وممفات ثقيمة  ،أبريؿ تنتظره مياـ جسيمة 18الرئيس بعد  .... في الحممة التي غاب عنيا
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بالنسبة  ."ىنيةذلؾ يستدعي عافية وقوة نفسية و ذووضع أمني ال بد أف يتصاعد ويتعقد .. كؿ 
لى مسيرة إال فمننظر أو  لئلتجاه المؤيد والذي يأتي في المرتبة الثانية نجد التعميؽ التالي: "

نو أال إرغـ كثرة المسؤوليف الفاسديف ..... ،ثانيا كاف ذراع بومديف اليمنى، الرئيس النضالية
 حؽذف يستإممات الدـ والديف الخارجي ظخرج الجزائر مف ......أف يفي بوعوده أستطاع إ

أوؿ " المحايد فيظير في المثاؿ التالي:  أما اإلتجاه .ا "رابعة حتى لو كاف مقعداللعيدة با التكريـ
الصندوؽ ىو  ميقة وسائر مرضى المسمميف وثانيااهلل يشافي المترشح عبد العزيز بوتف :قولوأشئ 

كثر مف أالعقؿ  حكـن فأخريف فمبروؾ عميو المميـ حد المترشحيف اآلأذا فاز إالفاصؿ وثالثا 
 و ".خبلقألعاطفة وكؿ واحد لو ضميره و ا
 

 الديمقراطية والتغيير: 
، وىو جاء في المرتبة األولى اإلتجاه المعارضفي موضوع الديمقراطية والتغيير الحظنا أف 

ف يرفع المشعؿ وينتخب بقوة ضد بوتفميقة أعمى الشباب الجزائري مانجده في المثاؿ التالي: " 
لئلتجاه المؤيد نجد المثاؿ  بالنسبة ."نيا الفرصة الكبرى لتغير النظاـ مف جدوره إا ترشح فعبل إذ

ىمية الخطيرة التي عانينا نصح الشعب الذي ذاؽ مرارة الدـ والحرب األأنا كمواطف التالي: " أ
   ف يتمثؿ في خمطة متكونة مف الصبر والحكمة النضاؿ اآل، لى الوراءإمنيا ال يمكف الرجوع 
فيظير في التعميؽ اإلتجاه المحايد أما  ." سس الديمقراطيةأرساء إجؿ أوالتعقؿ والمثابرة مف 

 ."فرادأو مجموعة أكبر مف فرد أالتداوؿ السممي عمى السمطة ىو الحؿ والجزائر  التالي: "
 

 الفساد السياسي:  
النسبة األكبر في موضوع الفساد السياسي، وىو ما يظير في التعميؽ  شكؿ اإلتجاه المعارض

عمارة بف يونس نفى أنو شتـ الجزائرييف ويقصد في كبلمو كما يزعـ المي ميحبش  التالي: "
أف المصوتيف عمى العيدة الرابعة أو  لكف نذكره فإف الذكرى تنفع المؤمنيف، الجزائر والجزائرييف

 بلديشغستقداميـ مف اليند أو مف بف إيستطيع عمارة بف يونس  لفو  ضدىا سيكونوف جزائرييف
المسؤوليف الساميف  ليو ىؤالءإنحطاط الذي وصؿ اإل فلكف أتساءؿ ع ،جزائرييف طبعا سيكونوف

بو في فترة ال تتعدى  كيد لو يقصييـ رئيس الجميورية مف مناصبيـ سيكفروفواأل، في الدولة
بالنسبة لئلتجاه  ." وىذه ىي حقيقتيـ السعي وراء المناصب مف أجؿ الريع المالياألسبوع 

سبلؿ لـ يرتكب جـر ىو كاف يمازح صديقو فمماذا كؿ ىذا التيويؿ  لتالي: "المؤيد نجد المثاؿ ا
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أما اإلتجاه المحايد فمـ تسجؿ نتائج الدراسة أي تعميؽ  ." ف بف فميس وجد فييا حممة مجانيةأـ أ
 بيذا الخصوص.

  

 مصداقية اإلنتخابات: 
المرتبة األولى في ىذا الموضوع وىو ما نجده في  تشير النتائج أف اإلتجاه المعارض إحتؿ

وفر حظا لمفوز ف الرئيس المنتيية واليتو ىو األإفي كؿ الدوؿ العربية ف " التعميؽ التالي:
مكانياتيا في خدمتو ا  ف كؿ مؤسسات الدولة و أنتخابات مرة ثانية وثالثة ورابعة...ماداـ باإل

بالنسبة لئلتجاه  ."خابات ىذه ىي الديمقراطية عندنانتف ىناؾ مف يقوـ بدور المحمؿ لئلأوماداـ 
نتخابات لـ تزور وبف فميس لـ يفز وكذلؾ اإل ،الحقيقة تقاؿالمؤيد نجد المثاؿ التالي: " 
الصندوؽ أما اإلتجاه المحايد فيظير في المثاؿ التالي: "  ." المقاطعوف, لقد فعميا بوتفميقة

لنا رئيسا شرعيا يخاطب األمة  لمخمصيف الشرفاء تفرزالشفاؼ والمؤطريف النزىاء والمراقبيف ا
ألف األىـ والميـ ىو شفافية العممية  أو عمت ضعفتال ييـ نسبة المشاركة ميما ، بإسـ الشعب

 ".رادة ىذا الشعبإنتخابي يعبر عف الصندوؽ اإل افاتركو  نتخابيةاإل
 

 الصراع مع األمن العسكري: 
اإلتجاه المعارض في موضوع الصراع مع األمف العسكري في مف خبلؿ عممية التحميؿ يظير 

الجزائر مف اإلرىاب الداخمي والخارجي  ىي حمذياسعداني الجنراؿ توفيؽ ىو ال المثاؿ التالي: "
بالنسبة لئلتجاه المؤيد نجد التعميؽ  ." وىو الرجؿ الوحيد الذي وقؼ ضد الفساد والمفسديف

عموما  ،يف يضع قدميوأبمو ليقوؿ ىكذا كبلـ وىو يعرؼ أف سعداني ليس أكيد األ التالي: "
عمى  أما اإلتجاه المحايد فيظير في المثاؿ التالي: " ."قوياءالميـ احفظ الببلد مف صراع األ

 ". الشعب الجزائري التماسؾ وال يمقي باال ليذه الصراعات الزائمة

 

 إنجازات الرئيس: 
المؤيد لمعيدة الرابعة جاء في المرتبة األولى وىو ما نجده في التعميؽ  تظير النتائج أف اإلتجاه

ال إنجازاتو إال ينكر   نسب ليذه المرحمة الصعبة التي تمر بيا الببلدبوتفميقة ىو األ التالي: "
بالنسبة  .ر"الجزائ ةفنى حياتو في خدمأ غيور عمى بمده سياسي ودبمماسي محنؾ.. جاحد

 وكمأت لـ تجد ماخرى أناس تترامى فالمستشفيات و المعارض نجد المثاؿ التالي: " ال لئلتجاه
صبحت أوالرشوة  ،تسبح في منازليا اليشة أناسوشباب ظائع وغارؽ فالمخدرات والبطالة و 
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د البتروؿ والطرؽ ال نتكمـ الماء والغاز في ببل ليس لديياتعطى في كؿ مكاف وواليات 
  ما اإلتجاه المحايد فمـ يظير في ىذا الموضوع.أ ." ازاتنجاإلىذه ىي عنيا....أ

 

 دور الجيش خالل اإلنتخابات: 
نسبة أكبر بقميؿ ب ظيرتظير نتائج الدراسة أف اإلتجاه المعارض  لموضوع دور الجيش،بالنسبة 

        اإلتجاه المعارض نجد:مضمونيا  خرى، ومف بيف التعميقات التي أخذمف اإلتجاىات األ
المفروض أف دور الجيش حماية الحدود ومكانو الثكنات ولكف في ىذه المرحمة الحساسة عميو " 

كفا مف بالنسبة لئلتجاه المؤيد نجد المثاؿ التالي:"  ."بالتدخؿ وتصحيح المسار الديمقراطي
أما اإلتجاه المحايد  ." ي دور في الحياة المدنيةأليس لمعسكري  ،امنا ديموقراطيظالتفاىات فن

نتخابات ليست معركة ىو تنافس بيف بوتفميقة وبف فميس اإليظير في التعميؽ التالي: "...ف
 ".عباء يعمميا اهلل والشعبأخر ابف شييد والجيش لديو حدىـ مجاىد واآلأف
 

 مظاىر تصدي السمطة لممعارضة: 
اإلتجاه بالنسبة ليذا الموضوع الذي لـ يشكؿ إىتماما كبيرا في أجندة المستخدميف يظير 

الصور خير تعبير عف القمع الشرطة غطت عمى جموع  المعارض في التعميؽ التالي: "
نطمب بالنسبة لئلتجاه المؤيد نجد المثاؿ التالي: "  ." المعارضيف وما ىكذا تكوف الديمقراطية

قوموا  يفتح فمو لذيوا ال تكفيالشرطة ... العسكر أف يخرجواذا تكرر اإلحتجاج إمف السمطات 
أما  ." مثؿ ىؤالءيكوف فييا أف  التي ال يشرفيا فميخرج مف الجزائر ومف لـ يعجبو األمربنفيو 

 فمـ نسجؿ أي تعميؽ.اإلتجاه المحايد 
 

 القراءات اإلحصائية لإلنتخابات: 
تعميقات المستخدميف تفاعمت  بالنسبة لموضوع القراءات اإلحصائية والذي أظيرت النتائج أف

ىذا  نجد اإلتجاه المعارض في المثاؿ التالي: " .في سياؽ الرد عمى تحميبلت الجريدة معو
بالنسبة  ." المقاؿ اعتبره سابقة حتى ال يندىش المتتبعيف والعالـ مف تقديـ نتائج عكس حقيقتيا

باألمس القريب كنت مسخر في مكتب اقتراع، نسبة  لئلتجاه المؤيد نجد التعميؽ التالي: "
%، وعند الفرز تفاجأت بعدد أصوات 65ة بدأت بقوة منذ الصباح وانتيت في مكتبنا بػالمشارك

فمـ أما اإلتجاه المحايد  ." %، ىنا تأكدت بأف ىذا الشعب يريده فعبل72بوتفميقة حيث بمغت 
  يسجؿ أي ظيور في ىذا الموضوع. 
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 الموقع اإللكتروني لجريدةالمستخدميف المتفاعميف مع أف موقؼ  بناء عمى ىذه النتائج نبلحظ
ىذا نظرا إلفتقاد و  ،بعدـ اإلتزاف الشروؽ حياؿ القضايا المتعمقة بموضوع العيدة الرابعة تميز

متوازنة ال والنظرة العقمية عتمد عمى البرىنةي ذيال عمميال موباألسالتعميقات التحميؿ المنطقي و 
 .لقراء الجريدةالثقافة السياسية  سمبا عمى انعكس مما ؛في تحميؿ الواقع السياسي المعاش

)     ألنماط الثقافة السياسية الثبلث " ألموند وفيبرا"قدميا " التحاليؿ التي  فبالرجوع إلى
متقوقعة، رعايا وثقافة مشاركة( والتي تتحدد وفؽ نظرة أفراد المجتمع وتوجياتيـ إزاء أربع 

الثقافة أف نجد  ؛33 "السياسي، مدخبلتو، مخرجاتو، إزاء أنفسيـ كمشاركيف صر:النظاـاعن
اس الذي يتـ مف خبللو معرفة نمط ىذه يالسياسية لممستخدميف تكاد تنعدـ وىذا بناء عمى المق

ففي حالة إذا كانت توجيات األفراد إزاء العناصر األربعة تساوي صفر فتعتبر الثقافة  .الثقافة
ذا كاف  .األفراد ليس لدييـ وعي أو معمومات أو معرفة بالنظاـ السياسيأي أف  ؛متقوقعة وا 

فالثقافة ىنا  عاليا يـ نحو النظاـ السياسي وما يرتبط بو مف مخرجاتيإىتماـ األفراد وتوج
  .34فتعتبر ىذه ثقافة مشاركة نحو ىذه العناصرأما إذا كاف إتجاىيـ ووعييـ صراحة  .رعوية

نحو القضايا السياسية يعتمد عمى حقيقية وجادة  إتجاىاتتشكيؿ يف أف تبي تأسيسا عمى ما سبؽ
وفي ىذا  والتوصؿ إلى الحموؿ المناسبة لؤلزمات، والكفاءة في السياسي ـبالنظا الجيدة المعرفة

 ؤكد أنيا تشير إلىي" " لمثقافة السياسية حيث روبرت داىلاإلطار يمكف اإلستناد عمى تعريؼ " 
أف حؿ المشكبلت، ىؿ تتسـ بالعقبلنية وطابع التأصيؿ النظري، أـ براجمتية توجيات األفراد بش

     .35" ماعية، ىؿ تنـ عف التعاوف أـ ال؟عممية واقعية، وبشأف الحركة الج
المستخدميف تميزت باإلندفاع والعاطفة مضموف تعميقات وبصفة عامة تظير نتائج التحميؿ أف 

مما يدفعنا لطرح  .2014التي عرفتيا الجزائر سنة السياسية  ةفي التعاطي مع األزمالمفرطة 
إزاء موضوع  المستخدميف توجيات وراءالحقيقة  التأثيراتو  مجموعة مف التساؤالت حوؿ األسباب

 العيدة الرابعة، وىو ما سنحاوؿ معرفتو في المراحؿ البلحقة.   
 
 

                                                           
 .100-99، صمرجع سبق ذكره ،عبد الغفار رشاد القصبي  33
34

 بتصرؼ. 100، صنفس المرجع ،عبد الغفار رشاد القصبي  
35
 .102، صمرجع سبق ذكره ،عبد الغفار رشاد القصبي 
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  :تعميقات المستخدمينترتيب القيم السياسية في  .3
بيف نسب تكرارات  تبايف كبير" وجود 10أظيرت نتائج تحميؿ عينة الدراسة حسب "الجدوؿ رقـ 

، حيث شكمت الديمقراطية أبرز القيـ التي الشروؽ أونبليفتعميقات مستخدمي القيـ السياسية في 
وبناء عمى ذلؾ يمكف تفسير ىذا التبايف إنطبلقا مف  .ىذه التعميقاتأظيرىا تحميؿ محتوى 

 .ة كؿ قيمة سياسية في سياؽ القضايا المتعمقة بموضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رابعةأىمي
 الديمقراطية والتغيير موضوعالحظنا أنيا تكررت كثيرا في كؿ مف بالنسبة لقيمة الديمقراطية ف
عمى السمطة  المطالبة بالتدواؿ إطارظيور ىذه القيمة في  رصدناحيث  ،مصداقية اإلنتخاباتو 

و مجموعة أكبر مف فرد أالتداوؿ السممي عمى السمطة ىو الحؿ والجزائر  مثؿ التعميؽ التالي: "
مثؿ:  وضرورة اإلحتكاـ لمصندوؽ إلقصاء الخصـ حرية التعبير عف الرأيالمطالبة بأو  ،" فرادأ
الحؽ في حب الرئيس لكـ  ـنتأرائيـ بكؿ حرية آ فع اف تتركوا الناس يعبرو أمف الديمقراطية " 

ف أمف يريد "  أو " وؿ والثانيمف دوف صداـ األ فوعيدتو الرابعة ونحف لنا الحؽ في رفضيا لك
ف يقصيو مف خبلؿ صناديؽ أال إيقصى الرئيس عبد العزيز بوتفميقة مف عيدة رابعة فما عميو 

لرئيس مريض حتى لو كاف اف يطاا مطمب غير ديمقر ذعدـ ترشحو فيلما مف يدعوف أقتراع اإل
لؾ ذطالما القانوف والدستور يسمح لو ب ةف يمنعو مف الترشح لعيدة رابعأطتيع ستحد يأفبل 

كما تظير ىذه القيمة في التعميقات التي ترى بضرورة نزاىة   ."والشعب ىو صاحب القرار
الصندوؽ  : "وىو ما يظير في األمثمة التالية الببلد رئيسل الحرضماف اإلختيار و اإلنتخابات 

الشفاؼ والمؤطريف النزىاء والمراقبيف المخمصيف الشرفاء تفرزلنا رئيسا شرعيا يخاطب األمة 
ف يختار ويصوت عمى مرشحو بكؿ حرية ومف أف مف واجب الشعب أظف " أ أو ب"بإسـ الشع

كفاء أعواف أ اطرو أوي القانونية الوسائؿ اف يستغمو أيمس صوتو وعمى المترشحيف  ف الأحقو 
 ." محاضر الفرز الممضاة االنتائج ويستممو  اقتراع والفرز ويسجمو عممية اإل ايحضرو 

وىو ما نجده ، الخاضعة لمتحميؿ تعميقاتال جميعتوزعت عمى بالنسبة لمقيـ األخرى الحظنا أنيا 
مشاركة فعؿ يعبر عف المواطنة أكيد ولكف قد تكوف المقاطعة فكرة تعبر ال في األمثمة التالية: "

نعـ صوتوا عمى  " ،" تشارؾ وتصوت عمى مف تشاء ولو بالورقة البيضاء  ،المواطنةعف 
تخابات كمما كانت لى المشاركة في اإلإواهلل كمما دعوتـ الشعب  " ، "بوتفميقة إلستقرار الجزائر

      " ،وعمار غوؿ مثاؿ سعداني وسيدي السعيدأمف  ذا كانت الدعوةإكثر وخاصة أالمقاطعة 
اتقو  "، "ال نمارسيا يـو اإلقتراعالغباء أف نمارس كمنا السياسة طيمة أياـ السنة ، و  أليس مف" 
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وال تجعموا ىذه الحرية  ،بيذه الحرية اجميا الشيداء حتى تنعمو أمف ضحى اهلل في ببلدكـ التي 
 أفسدىا.... مف)بف فميس( لدولة التي تطعف في مؤسساتيا أنت ا " " ،نتـ ال تشعروفأنقمة و 
تكررىا ولست مبدعا ليا حيف  أغنية جديدة ، الترخيصات التي دعمتيا بتوصياتؾ الشفوية منحت

  ". تشكو مف فساد العدالة وأنت أحد أعضائيا
تعميقات المستخدميف وظفت بشكؿ كبير في السياسية في  القيـأف يتبيف  تأسيسا عمى ما سبؽ

في ف .القضايا الخاضعة لمنقاش طبيعةل وىذا نظرا ؛بعض المواضيع بينما لـ تظير في أخرى
أكد معظـ القراء عمى ضرورة التغيير  "مصداقية اإلنتخابات"و "الديمقراطية والتغيير"موضوع 

بينما رأت تعميقات  المرتكز عمى األسس الديمقراطية التي مف شأنيا تجنيب الببلد الفوضى،
 المقاطعة.مف خبلؿ  التغييرأخرى بضروة 

المعبرة عف ىذه القيـ إنحصرت في مفيوميا  الجمؿ والعبارتعظـ م أف كما تشير نتائج الدراسة
 الذي يمكنيـ مفمعرفي النظري و ال الرصيد لدييـأي أف مستخدمي الموقع لـ يكف  ؛اإلجرائي

الموجية لمفاعميف السياسييف وفؽ نموذج ديمقراطي  تقديـ الحموؿ واإلقتراحات أو حتى اإلنتقادات
القصور في ، ولعؿ ىذا معيف يتيح ليـ الممارسة السياسية التي يكفميا القانوف والمشرع الجزائري

مستوى الثقافة السياسية مثمما أشرنا إلى إلى راجع عممية توظيؼ القيـ بمرجعية فكرية واضحة 
  ذلؾ في فئة اإلتجاه.   

 

  :تعميقات المستخدميناعمين السياسيين في ترتيب الف .4
" وجود تبايف كبير في نسب تكرارات الفاعميف 11أظيرت نتائج الدراسة حسب "الجدوؿ رقـ 

، حيث إستحود بوتفميقة عمى نسبة الشروؽ أونبليفتعميقات مستخدمي موقع السياسييف في 
عمى ذلؾ يمكف أف نرجع ىذا التبايف  وبناء .المادة الخاضعة لمتحميؿ مف إجمالي 51.88%

بروز شخصية الرئيس في جميع تعميقات القراء المتعمقة بمواضيع العيدة الرابعة سواء إلى 
كما أف تصدر الرئيس لترتيب الفاعميف في ىذه التعميقات أمر  .المؤيدة أو المعارضة لترشحو

الساحة جميع القوى الفاعمة في منطقي ألنو الشخصية البارزة في الصراع السياسي الدائر بيف 
  التعميقات التي أشرنا إلييا في المراحؿ السابقة مف الدراسة. أظيرتو ما السياسية الجزائرية، وىو

، وىذا %14.93بالنسبة لممرشح عمي بف فميس تظير النتائج إحتبللو المركز الثاني بنسبة 
التعميقات التي تفاعمت مع موضوع المعارضوف لمعيدة الرابعة، فعمى عكس  إلقتصار ظيوره في

 جؿ المواضيعبف فميس في شخصية عمي ب المتعمقة تكرارال القميؿ مف ناسجم المرشح بوتفميقة
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عمى ىذه الشخصية في مضامينيا  الشروؽ أونبليفاألخرى، ولعؿ ىذا راجع إلى عدـ تركيز 
لفاعميف لترتيب اأما بالنسبة  .ىؤالء الفاعميف ألىميةعمى إدراؾ القراء إنعكس  مما ؛اإلعبلمية

تركيز قراء الجريدة عمى معظـ الشخصيات السياسية سواء اآلخريف تشير نتائج الدراسة عدـ 
     الموالية أو المعارضة لمرئيس في تعميقاتيـ عمى مواضيع العيدة الرابعة.    

 

  والمستخدمين المتفاعمين  الشروق أوناليناإلرتباطية بين أجندة المحور الرابع : العالقة
 .معيا

عميف والمستخدميف المتفا الشروؽ أونبليف ات كؿ مفإلى أجندالسابقة  حاورفي المبعد تطرقنا 
بطبيعة العبلقة النتائج المتعمقة مناقشة سنحاوؿ في ىذه المرحمة ، معيا عبر موقعيا اإللكتروني

في ظؿ تطور التقانة الشبكية وتوفر خاصية التفاعمية التي ميزت ىذه  المتغيريفبيف ىذيف 
 الحـز اإلحصائية مف خبلؿ برنامجباإلستناد عمى النتائج التي تـ التوصؿ إلييا  وذلؾالعبلقة، 

"Spss." 
ة وأجند الشروؽ أونبليف ة إىتماماتأجندتشير نتائج الدراسة إلى أف العبلقة اإلرتباطية بيف 

وىو ما يظير في نتائج ، عمى العموـتعميقات المستخدميف ىي عبلقة إيجابية  إىتمامات
التحميؿ المتعمقة بقيمة إرتباط معامؿ سبيرماف في كؿ مف ترتيب القضايا ، القيـ والفاعميف أو 

ولعؿ ىذا  .بلقة بيف اإلتجاىاتعبالنسبة لم) كػ ( في النتائج الخاصة بقيمة معامؿ التوافؽ 
) المتغير المستقؿ ( في  الشروؽ أونبليفالتأثير القوي لمضاميف  باط اإليجابي راجع إلىاإلرت

 .)المتغير الوسيط( 2014الرئاسية تعميقات المستخدميف )المتغير التابع( خبلؿ اإلنتخابات 
ترتيب القضايا في الجريدة وترتيبيا في  رتباطإ قيمة معامؿأف  نجدنتائج الدراسة إلى  فبالرجوع
مواضيع الموالوف لمعيدة الرابعة ، متوسط، حيث الحظنا أف  كاف إيجابيالمستخدميف  تعميقات

 أولويات الجريدة وتعميقاتترتيب جاءت متقاربة في مرض الرئيس ، المعارضوف لمعيدة الرابعة 
كاف الموالوف لمعيدة الرابعة  موضوعأي أف ىناؾ إىتماـ مشترؾ في أىميتيا، ف ؛المستخدميف

لمجدؿ السياسي الذي أثارتو تصريحات بعض  ستخدميف نظراماألبرز في إىتمامات الجريدة وال
، أما مرض الرئيس النخب الحاكمة أثناء دفاعيا عف ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية جديدة

لي لترشح الرئيس والقوى الرافضة فكاف النقطة األساسية في الصراع القائـ بيف الفريؽ الموا
حظى بإىتماـ كبير مثؿ المواضيع يلـ  وفرغـ أن ف لمعيدة الرابعةيلذلؾ، أما بالنسبة لممعارض
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برز في المراتب الثبلث األولى لمجريدة والمستخدميف خاصة وأنو عبر عف  والسابقة إلى أن
لـ تمثؿ أولوية في مضموف بالنسبة لممواضيع التي و  .إستمرارية بوتفميقة كرئيس لمدولة رفض

الذي لـ الجريدة وتعميقات المستخدميف وجاءت متقاربة في الرتب نجد مثبل الفساد السياسي 
نعكس عمى مما ا مثمما أشرنا سابقاوالبراىيف األدلة  هإلفتقاد يظير بشكؿ كبير في الجريدة نظرا

 ترتيبو في أولويات تعميقات المستخدميف.

تجاىات مضاميف الجريدة  يةعبلقة اإلرتباطملبالنسبة أما  بيف إتجاىات تعميقات المستخدميف وا 
تقارب كبير بيف نسب يظير ، حيث إيجابيةكانت فتشير قيمة معامؿ التوافؽ )كػػ( أف العبلقة 

 فيعبلقة اإلرتباطية ال أف الحظناكما  .خاصة فيما يتعمؽ بالتأييد والمعارضة اإلتجاىاتىذه 
ارتباط سبيرماف لمرتب، ترتيب الفاعميف كانت إيجابية قوية مثمما تشير إلى ذلؾ قيمة معامؿ 

وىذا نظر لظيور الشخصيات المحورية في الصراع السياسي عمى قائمة أولويات الجريدة 
وبالنسبة لمعبلقة  .مثؿ الرئيس بوتفميقة وعمي بف فميس وعبد المالؾ سبلؿ المستخدميف وتعميقات

 قيـال، وىذا ما يظير في شير معامؿ اإلرتباط أنيا كانت إيجابيةيترتيب القيـ لاإلرتباطية 
التي برزت بشكؿ كبير خاصة أنيا الديمقراطية ك جريدة والمستخديمفالمتقاربة في أولويات ال

تعميقات المستخدميف رغـ مضموف كانت المطمب رقـ واحد في تصريحات النخب السياسية وفي 
التي تعد عامبل ميما بالنظر إلى المستويات الثقافية والعممية  مختمفاكاف ىذه القيمة ـ أف مفيو 
 في ذلؾ.

أف آليات التأثير في إدراؾ الجميور ألىمية القضايا وحتى اإلتفاؽ  نعتقد بناء عمى ما سبؽ
لمصحافة المواقع اإللكترونية في خاصة  عمييا )اإلتجاه( لـ تتغير في البيئة اإلعبلمية الحديثة

التي أكدت العديد  متغيرات وسيطية جديدة مثؿ تطبيقات إعبلـ المواطف ظيوررغـ  ،الخاصة
مف الدراسات عمى أىميتيا في توفير البدائؿ أماـ المتمقي " لممارسة التأطير اإلعبلمي بنفسو 

يطرح التساؤؿ  وىو ما ، 36مف خبلؿ التدخؿ بالتعديؿ في الرسالة أو بعرضيا بشكؿ مختمؼ"
 .؟حوؿ دور األجندة اإلعبلمية في عصر التقانة الشبكية

تحاوؿ فيـ وظيفة نموذج إلى أف البحوث الجديدة لمصحافة  أشار "بخيت السيد" في ىذا اإلطار
، حيث لـ تعد العبلقة ظؿ الطفرة التكنولوجية وتعدد مصادر المعموماتفي  ترتيب األولويات

العاـ تخضع لنفس الظروؼ والمتغيرات التي خضعت ليا بيف وسائؿ اإلعبلـ التقميدية والرأي 
                                                           

 .235، صمرجع سبق ذكره، حساـ إلياـ وآخروفأنظر:   36
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    فالعبلقة التفاعمية عمى سبيؿ المثاؿ تعتبر المتغير األىـ في الحمقة البحثية ،37مف قبؿ
والطابع المباشر الذي يميز استخداـ أفراد الجميور  إذ أصبحت ىذه الخاصية الرقمية "؛ الجديدة

وسيمة المستخدمة مف عمميات التشويو والتأثير ومف أي لئلنترنت يمنع الرسائؿ والمضاميف وال
رفضت بعض الدراسات الفرض الرئيسي لوضع األجندة  كما .38طابع إكراىي مفروض فرضا"

ودراسة Deuze2006 متغيرات وسيطية مثؿ دراسة مارؾ دوزال ظيور ىذهفي ظؿ 
التي أشارت إلى بعض النتائج الميمة، حيث أكدت " أف مف بيف  Metzger 2009ميتزيجر

صار مستخدموه أكثر إنتقادا لممضاميف اإلعبلمية التي تقدميا لو  وتأثيرات اإلعبلـ الجديد أن
كما كشفت نتائج إحدى الدراسات التي أجراىا  .وسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية وأقؿ اقتناعا بيا

لمتحدة األمريكية عف ضعؼ العبلقة بيف أجندة اإلىتماـ التي في الواليات ا PEWمؤخرا مركز 
قدمتيا التغطية اإلعبلمية لعدد مف المؤسسات اإلعبلمية األمريكية المعروفة وبيف أجندات 

 .39ىتمامات الجميور كما عكستيا أطروحاتيـ عمى تطبيقات اإلعبلـ الجديد"إ
الفكرة في دراستنا ىذه أثبتت والمستخدميف  الشروؽ أونبليفبيف طبيعة العبلقة غير أف 

األساسية لنظرية وضع األجندة والتي إفترضت "وجود عبلقة قوية بيف الطريقة التي تعرض بيا 
وسائؿ اإلعبلـ اإلخبارية القضايا والموضوعات وبيف أىمية ىذه القضايا لدى الجميور 

 .مثؿ قضية اإلنتخابات الرئاسيةالممموسة الغير خاصة بالنسبة لممواضيع 40المتعرض لموسيمة"
إنطبلقا مف اآلليات الموظفة مف طرؼ القائـ باإلتصاؿ في الجريدة لمحفاظ ويمكف تفسير ذلؾ 

عمى الدور التقميدي في توجيو الجماىير والتأثير في بنائيا المعرفي مف خبلؿ التحكـ في عممية 
دات النخب الحاكمة مثمما أشرنا في ثـ أجن ،تدفؽ المعمومات بما يتناسب وأجندات الجريدة أوال

فرغـ أف تعميقات المستخدميف أظيرت مجموعة مف المعمومات الغير  .المحور األوؿ لمدراسة
متوفرة في مضموف الجريدة والتي نعتقد أف مصدرىا الخبرة الشخصية وقادة الرأي أو حتى 

ى واضحا في النتائج المتعمقة المصادر المتوفرة في شبكة الواب إال أف الدور التوجيو لمجريدة بد
بيف المتغيرات أو في تصريحات السياسييف التي حممت العديد مف بالعبلقات اإلرتباطية 

 .المعاشالسياسي المؤثرة في تشكيؿ الجميور لمواقع العقبلنية ، التخويؼ والعاطفية اإلستماالت 
                                                           

 .51، ص2011 ،اإلمارت -العيف، دار الكتاب الجامعي، الجديد في بحوث الصحافة، السيدبخيت أنظر:   37
 .206، صمرجع سبق ذكره، عبد الغفار رشاد القصبي  38
 .234، صمرجع سبق ذكره، حساـ إلياـ وآخروف  39
 .105، ص4002والتوزيع، القاهرة، ، دار الفجر للنشر اإلعالم السياسي والرأي العام: دراسة في ترتيب األولويات ،عزيزه عبده  40
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ظؿ نتائج دراستنا لـ تتكيؼ مع المستجدات الحاصمة في وبيذا يظير أف الصحافة الخاصة في 
ولـ تأخد بعيف اإلعتبار الدور النشيط لممستخدـ الذي تفضؿ العديد مف الدراسات العالـ الرقمي 

تنظر إليو في إطار عبلقتو بوسائؿ اإلعبلـ كمتمقي نشط يمتمؾ القدرة عمى "  الحديثة أف
ى إتجاىاتو نحو الوسيمة مف جانب وما يمكف أف يكتسبو اإلختيار والنقد واتخاذ القرار بناء عم
تحافظ عمى نمط الصحافة الخاصة الزالت  كما أف .41"مف التعرض ليا مف جانب آخر

حيث يشير كاستمز في ىذا الصدد اإلتصاؿ الجماىيري الذي يتسـ بالمركزية وأحادية اإلتجاه 
باإلضافة إلى دورىا عمى إحكاـ قبضتيا عمى السياسة  وسائؿ اإلعبلـ التقميدية تعمؿ"إلى أف 

مع الفاعميف السياسييف في تقصير التكيؼ مع السياسة المعموماتية مما يشكؿ أزمة الديمقراطية 
 .42"في عصر المعمومات
يتضح أف تعميقات مستخدمي الموقع اإللكتروني لجريدة الشروؽ لـ تعمؿ  قياسا وىذه النتائج
إلتصالي التقميدي الذي يتبع مسار أحادي اإلتجاه، غير أننا نعتقد أنيا تثري عمى تغيير النمط ا

الموقع اإلفتراضي لمجريدة مف خبلؿ إنتاج مضامينيا اإلعبلمية الخاصة بيا، باإلضافة إلى أنو 
بإمكانيا أف تساىـ في خمؽ مستوى جديد في وضع األجندة، وىو ما سنحاوؿ تفسيره وفيمو في 

    المحور التالي.
 

 تعميقات في البناء الكمي لممحتوى ودورىا  في ترتيب األولوياتال وظيفة : رابعالمحور ال. 
حمة الكشؼ عف وظيفة التعميقات في البناء الكمي لممحتوى ودورىا في سنحاوؿ في ىذه المر 

لطبيعة العبلقة بيف في المراحؿ السابقة  معرفتنابعد خمؽ مستويات جديدة لوضع األجندة، وىذا 
 والمستخدميف فيما يتعمؽ بعممية التأثير في البيئة اإلعبلمية الجديدة. الشروؽ أونبليف

أف نسبة تعميقات المستخدميف عمى مواضيع  ( 07رقـ ) تشير نتائج الدراسة حسب الجدوؿ 
 تثممأما النسبة المتبقية ف ،%89.35بمغ  الشروؽ أونبليفالعيدة الرابعة في مضاميف 

 .مف التعميقات المتضمنة ردود مسيئة لآلخريف أو سب وشتـ لؤلشخاص والمؤسسات 10.65%
اإللكتروني ثراء الفضاء بالدور الفعاؿ الذي أصبح يقوـ بو المستخدـ إلذلؾ  نفسريمكف أف و 

 هبمختمؼ اآلراء واألفكار والخبرات الشخصية لطرح وجية نظر  المشاركةوالمتمثؿ في لمجريدة 
دمج ىذه المضاميف في  مف خبلؿالدور الذي ساعدت في تفعميو الجريدة  وىو ،حوؿ الموضوع

                                                           
41

تجاىات التأثير ،محمد عبد الحميد    .262ص مرجع سبؽ ذكره ،نظريات اإلعالم وا 

 ، بتصرؼ.152، ص2015، بيروت، يةدراسة السياسالالمركز العربي لؤلبحاث و ، المجتمع الشبكي: أنور الجمعاوي، تر ،دارف بارني   42
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كما نعتقد أف مشاركة المستخدميف بنسبة عالية  .البناء الكمي لممحتوى اإلعبلمي الخاص بيا
مؤثرة في مساحة  إحتبلؿ ليـتطور التقنة الشبكية التي أتاحت  في بناء المحتوى راجع إلى

رفع عمى  تشجع والتي ونياالمضاميف التي ينتج مف خبلؿتصالية الجديدة اإلالمنظومة 
بما ينعكس عمى إتجاىات العممية اإلتصالية في الموقع اإللكتروني لموسيمة مستويات التفاعؿ 

الجريدة والمستخدـ ثـ  مضاميفمترابطة بيف  أو سمسمة ةدائريحمقة تشكيؿ حيث ت ،اإلعبلمية
أي أف ؛ بيف المستخدـ ومستخدـ آخر والذي بدوره يتفاعؿ مع ما تطرحو الجريدة مف مضاميف

خمقت مستوى  جرائدلم ةقع اإللكترونياىذه التقنة الجديدة التي وفرت لنا خاصية التفاعمية في المو 
الجميور  بيفثـ  يورالجمو  جريدةالجديد مف مستويات وضع األجندة يتمثؿ في التأثير بيف 

 الجميور.و 
فكرة األجندة الموجية بإنتقاءات الجميور " وظفت  الشروؽ أونبليففي ىذا السياؽ الحظنا أف 

مف خبلؿ المضاميف التي تقدميا باإلشارة ألكثر الموضوعات جذبا لتعميقات القراء، أو أكثر 
 الشروؽ أونبليفما يعني أف أجندة  43"الموضوعات استعراضا وقراءة مف قبؿ زوار الموقع

ىتمامات اآلخريف في المضاميف اإلعبلمية لمتأثير في أجندة إتتفاعؿ مع األجندة الموجية ب
 roberts)منيا: دراسة  44الدراسات اإلعبلمية العديد مفغير أف  إىتماـ الجميور العاـ،

( أشارت إلى وجود مستوى آخر مف delwiche 2005 ،wallstern 2007، و2002
مستويات وضع األجندة يسير فيو إتجاه التأثير بيف الجميور والوسيمة اإلعبلمية في مسار 

ويتمثؿ ىذا صاعد وآخر ىابط أي مف الوسيمة إلى الجميور ثـ مف الجميور إلى الوسيمة، 
يتشكؿ لوتجذب إىتماميا تمفت إنتباه وسائؿ اإلعبلـ  مضاميف المستخدميف التيالمستوى في 

إتجاه صاعد يحمؿ تأثير األجندة اإلعبلمية المطروحة في تعميقات المستخدميف نحو بذلؾ 
 .  الوسيمة اإلعبلميةأجندة إىتماـ 

عدـ وجود مستوى وضع األجندة في  إتضح السابقة (ور امحالفي )  قياسا وتحميؿ الدراسة
تعميقات المستخدميف عمى مواضيع العيدة اإلتجاه الصاعد أي مف األجندة المطروحة في 

رغـ أننا ، 2014خبلؿ اإلنتخبات الرئاسية  الشروؽ أونبليفأجندة إىتمامات الرابعة نحو 
الحظنا مف خبلؿ الدراسة اإلستطبلعية وجود بعض المقاالت والتقارير الصحفية التي إعتمدت 

                                                           
 .237ص مرجع سبق ذكره ،حساـ إلياـ وآخروف  43
44

 .243، صنفس المرجع، حساـ إلياـ وآخروف  



 منـاقشة النتائج

 

 
220 

قراء الشروؽ أونبليف  : "التقارير التالية الجريدة في تحريرىا عمى تعميقات المستخدميف مثؿ
قراء الشروؽ أونبليف ال  أجمعوا عمى أنيا محاكمة سياسية ، " 45"متشائموف بشأف مستقبؿ ليبيا

قراء  أكدوا أف ألوانيـ السياسية غير ميمة"  ، 46"يتوقعوف تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ مرسي
، والتي وظفت فييا الجريدة آراء قراء 47" "الشروؽ أونبليف": الشعب يريد وزراء نزىاء وطنييف

يصاؿ وجية نظر القراء حوؿ الموضوع المطروح لمنقاش إلفي محاولة منيا موقعيا اإللكتروني 
ويجمع قراء "الشروؽ أونبليف" عمى أف الحكومة المقبمة يجب وىو ما نجده في العبارات التالية " 

ف عف المناصب لحكـ الشعب مف أجؿ أف تحتوي عمى رجاؿ ثقة وطنييف ونزىاء وال يبحثو 
   .48"الثراء أو الغرؽ في الفساد

العديد مف التساؤالت حوؿ العوامؿ التي أدت إلى عدـ إعتماد  تأسيسا عمى ما سبؽ نطرح
خبلؿ اإلنتخابات الرئاسية  عمى تعميقات المستخدميف في وضع أجندتيا الخاصةالجريدة 
مثمما في الفضاء الرقمي  المستوى األوؿ لوضع األجندةبتوظيؼ واإلكتفاء  2014الجزائرية 
 .أشرنا سابقا

معظـ التعميقات الخاضعة لمتحميؿ بالرجوع  فحصلئلجابة عمى ىذا التساؤؿ قاـ الباحث بإعادة 
مف أجؿ الكشؼ عف أىـ العوامؿ التي نعتقد  ؛غة التعميقاتول أسموبىوية، إلى فئات التالية: 

واإلكتفاء   الجريدةالمستخدميف في وضع أجندة اإلعتماد عمى تعميقات أنيا كانت سببا في عدـ 
    وعميو سنتطرؽ إلى ىذه الفئات بالتفصيؿ والتحميؿ المعمؽ. .بإظافتيا في البناء الكمي لممحتوى

 

 :الشروق أونالينلمتفاعمين مع ىوية المستخدمين ا .1
إحتمت المرتبة األولى بأكثر مف نصؼ أف تعميقات الجزائرييف  الدراسة يتضح مف خبلؿ نتائج 

العدد اإلجمالي لعينة الدراسة وىي نسبة طبيعية ألنيـ متواجدوف في الجزائر فيـ أكثر إىتماما 
                                                           

، 22:28عمى الساعة  27/03/2016بتاريخ ، قراء الشروق أونالين متشائمون بشأن مستقبل ليبيا، يونس.ؽ  45
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/83060.html 

عمى  27/03/2016، بتاريخ قراء الشروؽ أونبليف ال يتوقعوف تنفيذ حكـ اإلعداـ بحؽ مرسي أجمعوا عمى أنيا محاكمة سياسية، وائل.نوري  46
 http://www.echoroukonline.com/ara/articles/244265.html، 22:27 الساعة

عمى الساعة  27/03/2016، بتاريخ قراء "الشروؽ أونبليف": الشعب يريد وزراء نزىاء وطنييف غير ميمةأكدوا أف ألوانيـ السياسية ، محمد.ل  47
22:25 ،http://www.echoroukonline.com/ara/articles/488691.html 

48
 .22:28عمى الساعة  27/03/2016بتاريخ  نفس المرجع،، محمد.ؿ  

مستويات يمكف الرجع إلييا في الفصؿ االوؿ  عدةأحد طرؽ وضع األجندة في الفضاء الرقمي والتي تنقسـ إلى  ،نقصد بالمستوى األوؿ لوضع األجندة  

بوالية كارولينا األمريكية والتي تتعمؽ بوضع  1968ولى سنة مف اإلطار النظري لمدراسة، وليس المستوى األوؿ الذي أشار إليو ماكمبس  في دراستو األ
 ا يطمؽ عميو بالمستوى االوؿ لوضع األجندة.إىتمامات الجميور أو م

http://www.echoroukonline.com/ara/articles/83060.html
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/83060.html
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بالتغيرات التي تحدث في البمد، إضافة إلى عنصري القرب والجوارية حيث ينساؽ المستخدموف  
رجع إلى رغبة الكثير مف المستخدميف إلى أما ىوية المعمقيف المجيولة فت .نحو القضايا المحمية

التعبير عف آرائيـ بكؿ حرية مما تفرض عمييـ عدـ اإلفصاح عف ىويتيـ الحقيقية ضمانا لعدـ 
وىو ما نجده في بعض التعميقات التي عبرت  ،المتابعة القانونية والرقابة اإلجتماعية المفروضة

تناد عمى الشواىد والبراىيف التي تتبث عف رأييا في الموضوع المطروح بكؿ جرأة ودوف اإلس
كما الحظنا عمى مستوى ىذه التعميقات وجود عبارات السب  .إدعاءاتيا المعبر عنيا في التعميؽ

واأللفاظ السوقية اليابطة )والتي ال يمكف إعادة كتابتيا في ىذه الدراسة(  ءالخادشة لمحيا والشتـ
فيما يتعمؽ اإلخبلقية التي تقع عمى عاتؽ الجريدة حوؿ المسؤولية  عدة تساؤالتمما يطرح 

تساىـ  في البناء الكمي  ىذه األخيرةفإذا سممنا أف  .بالسماح في إعادة نشر ىذه التعميقات
 . لممحتوى فيذا ال يمغي دور لمجريدة في فمترة ومراقبة التعميقات المسيئة

با إلى أمريكا وصوال إلى الشرؽ يوية المعمقيف خارج الجزائر فقد تباينت مف أورو ل بالنسبة
األوسط ويبدو ىذا الترتيب منطقي أيضا حيث يميؿ العديد مف الشباب الجزائري إلى اليجرة 
  نحو المدف األوروبية الكبرى نتيجة المشاكؿ اإلجتماعية واإلقتصادية بينما يتمركزوف بأمريكا 

         يمنعيـ مف إىتماميـ والشرؽ األوسط بشكؿ أقؿ، ونبلحظ أف تواجدىـ خارج الوطف لـ
، غير أف تعميقاتيـ عمى الموضوع لـ تشكؿ نسبة كبيرة في ومتابعتيـ لكؿ ما يجري في الجزائر

 .مجموع تعميقات المستخدميف
 

 :المستخدمين لغة تعميقات .2
يستخدموف المغة العربية  الشروؽ أونبليفأظيرت نتائج التحميؿ أف معظـ القراء المتفاعميف مع 

تجاىتيـ حياؿ موضوع ترشح الرئيس  بوتفميقة لعيدة رئاسية  البسيطة في التعبير عف آرائيـ وا 
ف أربما يكوف في العيدة الرابعة خير لمجزائرييف خصوصا أخرى، ومف بيف ىذه التعميقات نجد: "

 ،قؿ لديو الخبرةالذي عمى األالخيارات ضعيفة والبرامج عشوائية وغير مقنعة عدا السيد بوتفميقة 
ني كمواطف تمنيت مف كؿ أخر رغـ آي شخص أكثر مف أوالجزائر تحتاجو في الوقت الراىف 

وستكوف ضربة  سيظير بوتفميقة غدا بالصوت والصورة " أو" فضؿأختيارت إف تتاح لنا أقمبي 
بوتفميقة سيسمـ ، ختر األمف واالستقرارإأييا الشعب ، موجعة لكؿ مف شكؾ في صحة الرئيس

كتشؼ مخطط رىيب إبوتفميقة ترشح بعدما ، صبلحات جذريةإالمشعؿ لمشباب بعد أف يجري 
صوتو بقوة عمى بوتفميقة مف أجؿ ، ستيداؼ البمد مف بعض الحركات المدعومة مف الخارجإل
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ة أقداـ الرئيس عمى المشي والتصويت بنفسو مفاجإيعتبر  عندما"   أو  "كشؼ خيوط المؤامرة
مف خبلؿ ىذه األمثمة يتبيف أف معظـ تعميقات المستخدميف . "و السبلـ عمى ىذا الوطفأقر اف

تميؿ إلى التوضيح واإلبتعاد عف التعقيد إلببلغ رأييا لمجميع، حيث يمكف لمقراء اآلخريف فيـ 
ىذه الجمؿ والعبارات دوف الحاجة لمتمحيص والتدقيؽ في معاني تمؾ األلفاظ المكتوبة في 

ؽ، إضافة إلى أف استخداميا ليذا المستوى المغوي يعكس ثقافة معينة ومستوى عممي التعمي
أي ليس بأسموب نخبوي مثمما أشرنا إلى ذلؾ في التحاليؿ السابقة )المحور الثاني:  ؛متواضع

كما الحظ الباحث أف تعميقات المستخدميف  جاءت في حجـ  .إتجاه تعميقات المستخدميف(
 ة وىو ما يتبلءـ و البيئة الرقمية التي تتطمب ىذا النوع مف الكتابة. الجممة أو فقرة واحد

 

 :أسموب تعميقات المستخدمين .3
 الشروؽ أونبليفتشير نتائج ىذه الدراسة إلى أف معظـ تعميقات المستخدميف المتفاعميف مع 

ورقة غوؿ وبف يونس  ستعماؿجاءت في أسموب عادي وىو ما نجده في التعميقات التالية: " إ
نيـ عمى أنفسيـ يعمموف أوراؽ الخسارة والدمار في قرارة أويحيى سعداني كميا أوسبلؿ بمخادـ 
صبلح إذا كاف غوؿ ال يستطيع إبصارىـ أعمت أولكف المصالح الشخصية  أالطريؽ الخط

الرئيس عندما يئس بف فميس وفقد األمؿ بالفوز عمى سيادة "  أو" قطاعو فكيؼ يقنع مقاطعيو
بوتفميقة لـ يجد مف مخرج إال بالعزؼ عمى وتر الجيوية وتجنيد أمثاؿ زرواؿ في ىذه المعبة 

   " فمف خبلؿ ىذه األمثمة يتبيف أف تعميقات المستخدميف تفتقد في معظميا إلى البراىيف النتنة
موضوع بأسموب منطقي وموضوعي، فعمى سبيؿ الواألدلة العممية التي تتبث وجية نظرىا اتجاه 

إصبلح قطاعو دوف اإلستناد إلى  ـالمثاؿ نبلحظا أف المستخدـ إتيـ الوزير عمار غوؿ بعد
عطائو المصداقية التي نعتقد  حصائيات أو حتى تصريحات بعض النخب لتقوية موقفو وا  أرقاـ وا 

لكف رغـ ىذا  ،معمومات لمجريدة أنيا تعتبر عامبل ميما وحاسما في إعتماد التعميقات كمصدر
 والخبرات المستوى الذي ظيرت بو تعميقات المستخدميف إال أنيا عكست الكثير مف الحقائؽ

تشير نتائج ف بالنسبة لممستويات األخرىأما  خبلؿ فترة اإلنتخابات. الفرد الجزائري عاشياالتي 
ستخدمت أسموبا عقبلنيالدراسة إلى أف نسبة ضعيفة جدا مف التعميقات ظيرت بمستوى ر   ااقي وا 

في الطرح نعتقد أنو مكتسب مف مختمؼ المصادر التي يتفاعؿ معيا المستخدـ يوميا، ومف بيف 
نفسيـ بيف متحدث غير فاعؿ وفاعؿ غير أعندما ينقسـ السياسيوف عمى ىذه التعميقات نجد: " 

عبلـ ة الصحافة واإلناس في واجيأذ ثمة إ ،متحدث يصبح المواطف مدبدب التواصؿ مع دولتو
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فبيف  ،عبلـ يفعموف ويقرروفخروف غائبوف عف الصحافة واإلآفعاؿ و أقواؿ ببل أيغوصوف في 
يو ضعيؼ أمواطف شحيح في ر  ،سمطة مرئية وسمطة غير مرئية تتـ صناعة المواطف الباىت

  ".في تحميمو عقيـ في تواصمو
 في عدـ ىذه التعميقات كاف العامؿ األبرزيتبيف أف أسموب كتابة المؤشرات البحثية ىذه قياسا و 
الحظنا  إذ ؛موقعيا اإللكتروني ومستخدمالتي ينتجيا  مضاميفالعمى  الشروؽ أونبليفإعتماد 

عبرت عف رأييا إزاء مواضيع العيدة الرابعة بأسموب عادي ال يرقى  التعميقاتأف جؿ ىذه 
التيجـ عمى  مف خبلؿ األفكاربعض  غوغائية في طرح فيما أظيرت بعضيا ،يات العميامستو مل

العقؿ  اإلستناد عمى دوف بناء عمى والئيا السياسي تفسير الواقع السياسي المعاشاآلخريف و 
 .والتحميؿ المنطقي

عمييا  والمصادر التي تعتمدتعميقات المستخدميف ال تتماشى يتبيف أف  ما سبؽ بناء عمى 
رغـ وجود بعض التعميقات المكتوبة بأسموب راقي يمكف أف تمثؿ مادة إعبلمية  الشروؽ أونبليف

وىو األمر الذي دفعنا لمبحث عف مؤشرات أخرى  ،عمييا الجريدة كمصدر لممعمومات تستند
وبالبحث والمبلحظة رصدنا بعض التقارير التي  .توضح لنا األسباب الحقيقية وراء ذلؾ

فيما يترقب مثؿ التقرير التالي: "  2014اإلنتخابات الرئاسية بعد تضمنت تعميقات المستخدميف 
المنشور بتاريخ  49"أغمبية قراء الشروؽ أوف اليف يتفاءلوف بالتغيير - البعض مزيدا مف التوتر

في الجمؿ  ، والذي تناولت فيو الجريدة رأي قرائيا حوؿ نتائج اإلنتخابات 01/05/2014
التي حصؿ مف خبلليا المترشح عبد العزيز  2014ريؿ صنعت نتائج رئاسيات أف: " التالية

صوات المعبر عنيا، العديد مف المشاىد التي إختمفت في غمبية المطمقة مف األبوتفميقة عمى األ
مف قراء "الشروؽ أوف اليف" يتمنوف في  % 60زيد مف أف أالمضموف واتفقت في الشكؿ، بحكـ 

مايجري في الساحة العربية مف تغييرات جذرية ستقرار واألمف لمببلد في ظؿ تعميقاتيـ اإل
 ." خاطتيا رياح الربيع العربي وعصفت بحكومات بأكمميا

إنتيجت سياسة حذرة في طريقة تناوليا  الشروؽ أونبليفنعتقد أف  عطياتىذه الم مف خبلؿ
الفاعميف السياسييف مثمما أشرنا في  )الخطيرة( تصريحاتفي لموضوع العيدة الرابعة، سواء 

مضاميف تعميقات المستخدميف، وعميو يتبيف أف بالنسبة لالمحور األوؿ مف ىذه الدراسة أو 

                                                           
49
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مد عمى التحرير المركزي المتمثؿ في الصحفييف المحترفيف لتحرير المواضيع تالجريدة تع
تسبب التي مف الممكف أف  المصادر معظـوتستبعد كموضوع العيدة الرابعة السياسية الحساسة 
    قانونية.  وأليا مشاكؿ أخبلقية 
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 :النتائج العامة
الشروق المستخدمين مع متعمقة بكيفية تفاعل ىذه الدراسة استحضار مؤشرات بحثية  حاولت
 وبعد .4182أفريل  81إلى غاية  4182جانفي  81من الفترة الزمنية الممتدة من  أونالين

التحميل الكمي والكيفي لمضامين الجريدة وتعميقات المستخدمين توصل الباحث إلى مجموعة 
من النتائج التي نحاول من خالليا اإلجابة عمى إشكالية الدراسة وتساؤالتيا المطروحة في 

 اإلطار المنيجي.   
 
 4112خالل الرئاسيات الجزائرية  الشروق أونالين النتائج المتعمقة بأجندات -1

 واإلستماالت المستخدمة لمتأثير:
  لمواضيع العيدة الرابعة بشكل متباين يتفق مع وجية نظر الشروق أونالين إن معالجة

وىو ما يظير في ترتيب أولويات إىتمامات الجريدة  ،التيارات المؤثرة في الساحة السياسية
قضايا النخب السياسية الحاكمة عمى أجندتيا في يذه المواضيع، حيث تضع ىذه األخيرة  ل

 .المناسبات اإلنتخابية

  رئاسية رابعة في التناول اإلعالمي لموضوع ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفميقة لعيدة يرتبط
 .مبدأ السبق الصحفي والتنافس اإلعالمي لنقل الحدثبالشروق أونالين 

 تصريحات تثيره الجدل السياسي الذي ب أثرإن إىتمام الجريدة بموضوع العيدة الرابعة يت
وىذا ما يظير في  ،السياسية ياخالل محاولتيا الدفاع عن خيارات النخب الحاكمةبعض 

 بعض المواضيع مثل موضوع الموالون لمعيدة الرابعة. 

   إن حساسية تصريحات بعض الفاعمين السياسيين التي ال تتماشى والتوجو السياسي لمجريدة
في أجندات  ظيورىا الضعيففي طريقة تناول ىذه األخيرة لبعض القضايا من خالل  تأثر
 .جريدة ال

 ذلك أن  .إن طبيعة القضية والسياق الذي تظير فيو تأثر في ترتيب إىتمامات الجريدة
صحتيا تفرض  المواضيع التي تتضمن إتيامات خطيرة وتفتقد لألدلة والبراىين التي تتبث

 الفاعمين السياسيين.عمى الجريدة إغفاليا واإلكتفاء بنقميا في سياق تصريحات 
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  تمثل بعض القضايا الحساسة والتي تعتبر حجر األساس في اإلستقطاب السياسي عامال
وىذا ما يظير في  ،لبعض المواضيع المطروحة لمنقاشالشروق أونالين أساسيا في إغفال 

  من العسكري.موضوع الصراع مع األ

 إن إىتمام الجريدة ببعض المواضيع يأتي ظرفيا حيث ينتيي اإلىتمام بيا بإنتياء     
 تتطرقحيث لم  ،ما يظير في المواضيع التي تناولت قضية اإلحتجاجات وىو، الحدث

  ألجنداتيا المرتبطة بالمواضيع األكثر أىمية.  الجريدة إلييا في أوقات أخرى نظرا
 ووفق منطق إخباري تم تناوليا من طرف الجريدة ضيع الخاضعة لمدراسة معظم الموا إن

عمى الشروق أونالين تركيز  دون التطرق إلييا بالتحميل المعمق، وىو ما يظير في
تصريحات الفاعمين السياسيين دون تقديم قراءات أو تأويالت من شأنيا توجيو ىذه الخطب 

الرأي العام الجزائري وتمعب دور الوسيط بين السياسية وفق رأية نقدية تساىم في تنوير 
  .نالسمطة والمواط

  إلى السياسة التحريرية ليذه األخيرة الشروق أونالين تخضع عممية وضع أجندة القضايا في
إعالن الذي أعقب خطير السياسي الستقطاب والتي تتميز بالحذر الشديد، وىذا نظرا لإل

بعض الشخصيات المعارضة إتيامات  أطمقتحيث  ،4182مارس  10ترشح بوتفميقة في 
باإلضافة إلى رفضيا المطمق  ،لمحيط الرئيس بالفساد دون تقديم األدلة التي تتبث إدعاءاتيا

الدستور الجزائري ال يحدد مدة العيدة الرئاسية منذ تعديمو سنة أن لمعيدة الرابعة رغم 
4111. 

  حيال موضوع العيدة الرابعة يتأثر ن الشروق أوناليإن اإلتجاه العام السائد في مضامين
باألوضاع السياسية وتغيرات موازين القوي التي تعكسيا تصريحات النخب الحاكمة في 

  .جممة من اآلراء واإلتجاىات حول موضوع النقاش
  معظم اإلتجاىات في مضمون الجريدة تعكس الخمفيات الفكرية لمختمف القوى السياسية إن

 عمى القضايا المثيرة لمجدل. الحكممعايير  التي تقدم

  ، يظير الموقف الحقيقي لمجريدة حيال موضوع العيدة الرابعة من خالل توظيفيا لألرقام
 اإلحصائيات ، الجمل والعبارات لتبرير تأييدىا لمرشح معين. 

  وعدم التوازن حيال ترشح الرئيس  في الكثير من األحيان باإلرتباكاإلتجاه في الجريدة تميز
 .بوتفميقة لوالية رئاسية أخرى
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  إن بروز نسبة كبيرة من المضامين المعبرة عن اإلتجاه المعارض مقابل نسبة أقل
يشير لعدم وقوف الجريدة عمى خاصة قبيل إعالن بوتفميقة الترشح، لإلتجاىات األخرى 

   ت رات السياسية خالل اإلنتخابامسافة واحدة من الجميع خالل تناوليا لشؤون التيا
 .  4182 الرئاسية

 عن طريق ،تعتمد الجريدة في إخفاء موقفيا من العيدة الرابعة في الكثير من األحيان 
، غير أن طريقة دون التطرق إلييا بالتحميل والنقد توظيف مواقف الشخصيات المتصارعة

 .ذه األحداثتناوليا لمموضوع يعكس بالضرورة إتجاىيا الحقيقي حول ى

 خاصة  4102اإلتجاه السائد في المضمون متدبدبا طوال فترة اإلنتخابات الرئاسية  يظير
  .4102مارس  10بعد إعالن الرئيس بوتفميقة ترشحو لعيدة رئاسية رابعة بتاريخ 

 المستجدات التي ظيرت عمى الساحة اإلعالمية والمتمثمة في غمق بعض المؤسسات  إن
سببا ميما في تغيير توجيات الجريدة وتراجعيا عن التركيز  تكانالصحفية ألسباب أخالقية 
خاصة فيما يتعمق بالتصريحات الخطيرة التي كان يطمقيا ضد  ،عمى شؤون فريق المعارضة

 الموالين لمعيدة الرابعة.
  يتأثر ببروز ىذه القيم في القضايا الشروق أونالين إن تباين القيم السياسية في مضامين

  .مثل موضوع الموالون لمعيدة الرابعةاألكثر أىمية 
 تناولتو مضامين الجريدةتبأىداف الخطاب السياسي الذي ترتبط أىمية كل قيمة سياسية  إن 

 خالل قترة اإلنتخابات.
 دور الجريدة في ترسيخ القيم السياسية في المجتمع بشكل غير مباشر من خالل جعل  يظير

 تسيطر أو تسود في المجتمع.ىذه القيم 
 إن بروز بعض القيم السياسية في مضمون الجريدة أضفى الشرعية ألفكار النخب   

عمى خطاباتيا السياسية التي حممت مجموعة الشروق أونالين من خالل تركيز  ،الحاكمة
 من القيم كالديمقراطية والمشاركة السياسية. 

  إرتبط بالشعارت التي وظفتيا بعض الشروق أونالين إن بروز قيمة الديمقراطية في مضمون
الشخصيات الفاعمة في الساحة السياسية إلنتقاد النخبة الحاكمة، حيث تضمن ربط بين 

م مجرد يرتكز عمى األسس الميبرالية وبين األزمة السياسية في الجزائر الديمقراطية كمفيو 
 خاصة في مسألة تفعيل دور المعارضة في النسق السياسي.
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  انحصر تقريبا في المشاركة القوية  خطابات النخب الحاكمةمفيوم الديمقراطية في إن
في إطار المناقشات  تمارسيمكن أن  التي اتالنشاطو  لممواطنين في اإلستحقاق اإلنتخابي

 .لمتأثير عمى عممية صنع القرار ومجريات الشؤون العامة ،السياسية وحرية الرأي

  عن قيمة  اختمف كثير ي لمالشروق أونالين إن ظيور معظم القيم السياسية في مضامين
أنيا وظفت في خطابات الفاعمين السياسيين بغية التأثير عمى  حيث ،الديمقراطية والوطنية

 .4182خالل الرئاسيات الجزائرية الرأي العام 

  محايدة لتعددية الفاعمين غير صورة  يعكسالشروق أونالين الخطاب اإلعالمي في إن
بعض عدم إعطاء األىمية لمقوى المعارضة وحصر اإلىتمام ب وذلك فيالسياسيين، 

 .لمحورية في الصراعا اتالشخصي

   نفس المساحة اإلعالمية لمفاعمين السياسيين خالل معالجتيا الشروق أونالين لم تقدم
مما أثر  بمبدأ الخدمة العمومية التي تقتضي الوقوف عمى مسافة  ،لموضوع العيدة الرابعة

 .واحدة من الجميع
  يمكن أن  ،شروق أونالينالآليات التوظيف اإلعالمي لمفاعمين السياسيين المنتيجة في إن

تؤثر في طريقة وأسموب فيم جميور المستخدمين لمبيئة السياسية الجزائرية خالل اإلنتخابات 
 .4182الرئاسية 

 

  معظم القضايا بالشروق أونالين السياسية المحورية في مضمون الشخصيات إرتبط توظيف
 شخصيىة الرئيس بوتفميقة.، وىو ما يظير في ت حيزا كبيرا في أجندة الجريدةذالتي أخ

  رتكز عمى معيار الشخص األقوى إ ،الجريدة بالشخصيات الفاعمة في الموضوعإىتماما إن
ظيار موقفو اإلجابي في ىذا  أو الفاعل المحوري في الساحة السياسية الذي يجب تمجيده وا 

 .الصراع

 فيما  ياوجياتيعد إنعكاسا لت ،السياسية في مضمون الجريدةالشخصية بعض قمة ظيور  إن
 يتعمق بتغطية النشاطات السياسية لمفاعمين خالل ىذه المرحمة.    

  تغطية إعالمية كبيرة لبعض الفاعمين السياسيين المحسوبين الشروق أونالين لم تخصص
يؤثر في بناء  وىو ما يمكن أن  ،عمى التيار الرافض لترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رابعة

 لمجميور.الحقيقة السياسية 

  عمى التحرير المركزي كمصدر إلثراء مضامينيا اإلعالمية. الشروق أونالين تعتمد 
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 عممية تحرير المضامين اإلعالمية المتعمقة بموضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة  تعكس
ال تعتمد  ألنيا وىذا نظرااألجندة اإلعالمية الخاصة بالجريدة، الشروق أونالين رابعة في 

 .عمى مصادر المؤسسات اإلعالمية األخرى
   الشروق تأثير األجندة اإلعالمية في إن إعتماد الجريدة عمى مصادرىا الخاصة يجعل

 .أي من الجريدة إلى الجميور تنازلييسير في مستوى  أونالين 
  اإلمكانيات المادية إن إعتماد الجريدة عمى التحرير المركزي راجع إلى توفر       

المتمثمة في مجموعة من الصحفيين العاممين في مقر الجريدة، وشبكة من  ،والبشرية
والتي ترصد مختمف  ،المراسمين المتواجدين عبر مختمف المكاتب الموزعة عمى ربوع الوطن

النشاطات التي يقومون بيا طول فترة  لمعظم واسعة تغطيةتنقالت الفاعمين السياسيين وتقدم 
 .اإلنتخابات

 راجع إلى  ،الكوادر البشرية كمصدر أساسي في تغطية ىذه األحداث إعتماد الجريدة عمى إن
ذلك أن مصداقية المصدر من شأنيا التأثير  .لمجميورالمعمومات الصحيحة تقديم  محاولتيا

 .في إتجاىات الرأي العام حول موضوع العيدة الرابعة
  راجع  والمتخصصين في الشأن السياسيمين بمقرىا الصحفيين العامإن إعتماد الجريدة عمى

  .4182المتناولة في فترة اإلنتخابات الرئاسية المواضيع السياسية  إلى حساسية
  في تناوليا لموضوع العيدة الرابعة راجع عمى التقرير الصحفي الشروق أونالين إن إعتماد

وظيفة نية ميتمة بالدرجة األولى بتجسيد الطابع اإلخباري لمجريدة بإعتبارىا يومية وط إلى
ة وبعيدة عن التعقيد، تعكس إخبارية تتمثل في تقديم التفاصيل عن الحدث بمغة واضح

 .في رصد مختمف المعمومات لتمكين الجميور من اإلحاطة بالواقع الحقيقي خصوصيتيا
 من مة في الحدث ستخدام التقارير اإلخبارية إلبراز الجوانب الميإالشروق أونالين  تحاول

ضفاء نوع إل وىذاتقديميا بكل موضوعية لمجميور، و الوقوف عمى الحقيقة السياسية  خالل
 من المصداقية عمى ىذه التقارير.

 بمحاولة ىذه األخيرة التأثير  مرتبطالشروق أونالين اإلعتماد عمى التقرير اإلخباري في  إن
لتضمن ىذا النوع الصحفي ذلك ش، و في درجة إىتمام الجميور بالقضايا المطروحة لمنقا

مجموعة من الخصائص التي تعمل عمى خمق منبيات أو مؤثرات تساعد في أغمب األحيان 
 .عمى إدراك األفراد ألىمية القضايا التي تتناوليا الجريدة
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  بشكل أقل راجع إلى عدم توفره عمى الخبر الصحفي  عمىالشروق أونالين إن إعتماد
في اإلجابة عمى األسئمة الست "  ةتمثمالمتتجاوز النقاط الرئيسية التقرير والتي خصائص 

 ؟.من، ماذا، متى، أين، كيف ولماذا
  أثناء تغطية موضوع الشروق أونالين لم تشكل األنواع الصحفية األخرى أىمية كبيرة لدى

لتي ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة، نظرا إلى طريقة معالجة الجريدة لمموضوع وا
 .ارتكزت عمى التقارير لنقل الحقيقة كما ىي دون البحث عن الخمفيات أو ما وراء األحداث

 في إبراز المواضيع التي تسعى إلى وضعيا عمى أجندة الشروق أونالين  يظير دور
نشر معظم وحدات العينة في في  ،4182خالل اإلنتخابات الرئاسية  إىتمامات الجميور

 .ى الصفحةبأعم شريط الهيدالينز""

  لمحة راجع إلى دوره في تقديم في الموقع اإللكتروني لمجريدة شريط الهيدالينز""إن إىمية 
أىم األخبار التي تتصدر عناوين الجريدة بشكل بسيط يراعي قدرة  عن مستخدملم عامة

الصفحة  يقابلوىذا نظرا ألنو  ؛الجميور عمى قراءة العناوين الرئيسية والفرعية بوضوح تام
 التي تتضمن المنشاة.األولى في النسخة الورقية لمجريدة و 

 يمثل أىم العوامل التي تعبر عن الشروق أونالين موقع النشر في الفضاء اإللكتروني  إن
 .إىتمامات الجريدة بموضوع العيدة الرابعة

  الربط بين األجندة التي تضعيا  في يظير دور موقع النشر في الفضاء اإللكتروني لمجريدة
الشروق أن قوة األجندة التي تضعيا أي  ؛أفراد الجميور فيما بينيمأجندة و الشروق أونالين 

جميور إىتمامات تعمل عمى التأثير في أجندة المستخدمين التي بدورىا تأثر في  أونالين
 القراء.

  شكمت اإلستماالت العقالنية معظم األساليب الموظفة في تصريحات الفاعمين السياسيين
، وىذا نظرا لوعي النخب السياسية بالتغيرات الحاصمة في الشروق أونالين امين عبر مض

المجتمع الجزائري جراء التطور التكنولوجي الذي ساىم في زيادة وعي الناس بأىمية 
 تخاد القرار.إالمعمومات في 

 إن تطور المستوى الفكري لألفراد دفع بالفاعمين السياسيين إلى مخاطبة العقول أكثر من 
وىذا إلقناعيم بوجية نظرىم حيال موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة  ،العاطفة والغرائز

 رابعة.
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  راجع إلى الشروق أونالينستخدام اإلستماالت العقالنية في مضامين إإن ارتفاع نسبة ،
وظيفة ىذه اإلستماالت في سياق المواضيع التي تناولتيا الجريدة، وىو ما يظير في أسموب 

 شياد بالمعمومات واألحداث الواقعية لمخاطبة عقول الجماىير.اإلست
  معظم تصريحات المواالة إستخدمت إستراتيجيات عقمية باإلستناد عمى إبراز أىم الحقائق

المرتبطة مباشرة بحياة األفراد، وىو ما يظير في  اإلستشياد بالنمو اإلقتصادي الذي تحقق 
 في فترة حكم الرئيس بوتفميقة.

  النخب الحاكمة التأثير في الجميور الجزائري من خالل اإلستماالتحاولت        
إنطالقا من معرفتيا المسبقة بالبناء المعرفي لمجميور والمتمثل في وعيو  ،العقالنية

 بالظروف اإلقتصادية الصعبة التي أثقمت كاىمو في فترات سابقة من تاريخ الجزائر.
  بناء النتائج عمى مقدمات إعتمادا عمى المنطق وظفت بعض الشخصيات السياسية أسموب

إلستنتاج  ؛لتسويق األفكار المضادة، وذلك باإلستدالل عمى بعض الظروف واألحداث
العواقب التي من الممكن أن يؤول إلييا مستقبل الجزائر، وىذا ما يظير في تصريحات 

 المعارضين لمعيدة الرابعة.
 إلضفاء مصداقية عمى  يم األرقام واإلحصاءاتتظير اإلستماالت العقمية في أسموب تقد

تقارير الجريدة التي أشارت إلى موقفيا حيال الموضوع، وىذا لجعل الجميور يتقبل 
 المعطيات المقدمة دون تشكيك. 

  في اإلعتماد عمى الشروق أونالين يظير استخدام اإلستماالت العاطفية في مضامين
شعارات والرموز، وىذا ما الحظو الباحث في مخاطبة عواطف ومشاعر الناس بإستخدام ال

 تصريحات الفاعمين السياسيين خالل ىذه الفترة.
  عمى أسموب إستخدام الشروق أونالين إن إرتكاز اإلستماالت العاطفية في مضامين جريدة

الشعارات والرموز راجع إلى خمو الخطاب العاطفي من الجيد الفكري وعدم إعتماده عمى 
 لمفرد. البناء المعرفي 

 لجوء النخب السياسية لمشعارات التي تمخص مجموعة من األىداف بشكل سيل وواضح،  إن
راجع إلى إمكانية تأثيرىا عمى قطاعات واسعة من الجماىير التي تعتمد عمى الفيم البسيط 

 لألحداث.
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  في أسموب تخويف الشروق أونالين يظير استخدام إستماالت التخويف في مضامين
 اإلضطرابات األمنية التي من الممكن أن تحدث في الجزائر. الجماىير من

  إن توظيف إستماالت التخويف في مضمون الجريدة  راجع إلى صعوبة إستخدام األساليب
الموضوعية والحقائق المادية في إستمالة الرأي العام، وىو ما يظير في محاوالت النخب 

 ثارة غريزة الخوف لدييم.الحاكمة في إقناع الجماىير الجزائرية عن طريق إ
 

خالل الرئاسيات الجزائرية المتفاعمين مع الجريدة  المستخدمين نتائج المتعمقة بأجنداتال -4
4112: 

  إن تعميقات مستخدمي الموقع اإللكتروني لجريدة الشروق بقضايا العيدة الرابعة كانت
 متباينة من حيث نسبة تكرار كل قضية.

  قوي عمى تفاعلمؤشر  ،لمعيدة الرابعة لممرتبة األولىالموالون موضوع إن احتالل 
في مقدمة أولويات إىتماماتيا الشروق أونالين المستخدمين مع المواضيع التي تضعيا 

 .الخاصة
  بموضوع الموالون لمعيدة الربعة، راجع إلى الجدل السياسي الشروق أونالين إن إىتمام قراء

عن ترشح الرئيس بوتفميقة لوالية رئاسية جديدة، حيث الذي أثاره فريق المواالة أثناء دفاعو 
 ربط العديد من المعمقين أسباب األزمة السياسية في الجزائر بيذا الفريق.

  أظيرت العديد من التعميقات تعاطفا كبيرا مع بعض الشخصيات السياسية المحيطة بالرئيس
 في ىذه التعميقات.بوتفميقة إنطالقا من قناعاتيا السياسية التي برزت بشكل واضح 

 عن بالمسؤولية من خالل إتياميا أظيرت العديد من التعميقات إنتقادات كبيرة لممعارضة 
 في فترة سابقة. البالد بيا مرت التي األوضاع

 الشروق التي تعالج موضوعات معينة تأثر في أولويات إىتمامات قراء  إن قمة التقارير
 خالل تفاعميا مع بعض القضايا، وىوما يظير في موضوع الديمقراطية والتغيير.  أونالين

  إن حساسية بعض المواضيع تأثر في إىتمامات مستخدمي الموقع اإللكتروني لجريدة
الشروق، وىو ما يظير في موضوع الفساد السياسي، حيث تخضع عممية إظيار ونشر 

 ة التحريرية لمجريدة. تعميقات المستخدمين في ىذا اإلطار لمسياس
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  معظم تعميقات المستخدمين التي تفاعمت مع مضامين الجريدة جاءت في شكل ردود
نتقادات عمى كيفية تناول الشروق لموضوع العيدة الرابعة، وىو ما يظير في موضوع  وا 

 مصداقية اإلنتخابات
 عيدة الرابعة  اتسمت معظم تعميقات المستخدمين أثناء التعبير عن موقفيا حيال موضوع ال

باليجومية واإلندفاع، دون إستخدام التحميل والتفسير لفيم الواقع السياسي المعاش، بينما 
 إستندت تعميقات أخرى عمى العقل والتحميل المنطقي لتوضيح وجية نظرىا حيال الموضوع.

 حيال القضايا المتعمقة بموضوع الشروق أونالين المستخدمين المتفاعمين مع موقف  إن
 بعدم اإلتزان، وىو ما يظير في نسبة المعارضة والتأييد. عيدة الرابعة تميزال

  تميزت باإلندفاع والعاطفة المفرطة الشروق أونالين إن تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع
 . 4182في التعاطي مع األزمة السياسية التي عرفتيا الجزائر سنة 

 سموب العممي الذي يعتمد عمى البرىنة العقمية إن إفتقاد التعميقات لمتحميل المنطقي واأل
إنعكس سمبا عمى الثقافة السياسية لقراء  ؛والنظرة المتوازنة في تحميل الواقع السياسي المعاش

 الجريدة، وىذا ما تبين في التعميقات التي إستخدمت األسموب اليجومي.
 مقياس  إن مستويات الثقافة السياسية لدى مستخدمين تكاد تنعدم وىذا وفق           

 "، مما شكل عائقا أمام القراء لفيم األوضاع السياسية المعاشة. ألموند وفيبرا"
  إن تشكيل إتجاىات حقيقية وجادة نحو القضايا السياسية في تعميقات المستخدمين يعتمد

 عمى المعرفة الجيدة بالنظام السياسي والكفاءة في والتوصل إلى الحمول المناسبة لألزمات.
 حيث بالتباينالشروق أونالين موقع القيم السياسية في تعميقات مستخدمي  تميز ظيور ،

 .شكمت الديمقراطية أبرز القيم التي أظيرىا تحميل محتوى ىذه التعميقات
 القيم السياسية في تعميقات المستخدمين وظفت بشكل كبير في بعض المواضيع بينما  معظم

موضوع "الديمقراطية والتغيير" و"مصداقية وىو ما يظير في لم تظير في أخرى، 
  .اإلنتخابات"

  عمى التغيير السممي في تناوليا لقيمة الديمقراطية تعميقات المستخدمين  العديد من تارتكز
 .الذي من شأنو تجنيب البالد الفوضى
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  تناولت معظم تعميقات المستخدمين قيمة الديمقراطية في إطار المطالبة بالتدوال عمى
واإلحتكام لمصندوق إلقصاء الخصم، وىو ما يظير في موضوع الديمقراطية السمطة 

 .والتغيير ومصداقية اإلنتخابات
  توزعت معظم القيم السياسية التي جاءت في مراتب متباينة عمى جميع التعميقات الخاضعة

 لمتحميل.
  معظم الجمل والعبارت المعبرة عن ىذه القيم السياسية إنحصرت في مفيوميا     

الرصيد النظري والمعرفي الشروق أونالين اإلجرائي، بحيث لم يكن لدى مستخدمي موقع 
 الذي يمكنيم من تقديم الحمول واإلقتراحات أو حتى اإلنتقادات الموجية لمفاعمين السياسيين.

  المتعمق معظم تعميقات المستخدمين إىتمت بالشخصية المحورية في الصراع السياسي
 بوتفميقة.بروز شخصية الرئيس  وىو ما يظير في ،الرابعةع العيدة و بموض

 وىذا نظرا أمر منطقي المستخدمين لترتيب الفاعمين في تعميقات بوتفميقة ن تصدر الرئيس إ 
 .البارزة بين جميع القوى الفاعمة في الساحة السياسية الجزائرية توشخصيل
 موضوع المعارضون  عمىالمستخدمين في تعميقات المرشح عمي بن فميس  إقتصر ظيور

في السياسية شخصية بيذه الالمتعمقة  اتالقميل من التكرار  تسجيل حيث تملمعيدة الرابعة، 
 .جل المواضيع األخرى

 في مضامينيا اإلعالمية إنعكس  بعض الشخصياتعمى الشروق أونالين عدم تركيز  إن
 تعميقات المستخدمين.، وىو ما يظير في معظم عمى إدراك القراء ألىمية ىؤالء الفاعمين

 
"( و) المستقلالمتغير " الشروق أونالينالمتعمقة بالعالقة بين متغيرات الدراسة )  نتائجال -3

 :" (المتغير التابعالمستخدمين "
  وأجندة إىتمامات تعميقات الشروق أونالين ىناك إرتباطية إيجابي بين أجندة إىتمامات

 .4182الرئاسية الجزائرية  المستخدمين خالل اإلنتخابات
  وترتيبيا في الشروق أونالين ىناك إرتباط  إيجابي متوسط  بين ترتيب أولويات القضايا في

 تعميقات المستخدمين.
  تجاىات تعميقات الشروق أونالين ىناك إرتباط  إيجابي بين إتجاىات مضامين وا 

 رابعة.المستخدمين حيال موضوع ترشح الرئيس بوتفميقة لعيدة رئاسية 
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  وترتيبيم في تعميقات الشروق أونالين ىناك إرتباط  إيجابي قوي  بين ترتيب الفاعمين في
 المستخدمين.

  وترتيبيا في الشروق أونالين ىناك إرتباط  إيجابي قوي جدا بين ترتيب القيم السياسية في
 تعميقات المستخدمين.

  واإلتفاق عمييا خالل اإلنتخابات إن آليات التأثير في إدراك المستخدمين ألىمية القضايا
 متغيرات وسيطية جديدة. بروزالرئاسية لم تتغير في البيئة اإلعالمية الحديثة رغم 

  أثبتت ىذه الدراسة الفكرة األساسية لنظرية وضع األجندة التي إفترضت وجود عالقة قوية
ت وبين أىمية بين الطريقة التي تعرض بيا وسائل اإلعالم اإلخبارية القضايا والموضوعا

، بالرغم من توفر خاصية التفاعمية في الفضاء ىذه القضايا لدى الجميور المتعرض لموسيمة
 الرقمي لمجريدة.

  تحافظ عمى الدور الشروق أونالين إن اآلليات الموظفة من طرف القائم باإلتصال في
من خالل  ،المعرفيالتقميدي لوسائل اإلعالم المتمثل في توجيو الجماىير والتأثير في بنائيم 

 التحكم في عممية تدفق المعمومات بما يتناسب وأجندات الجريدة والنخب السياسية الحاكمة.
  إن إظيار تعميقات المستخدمين مجموعة من المعمومات الغير متوفرة في مضمون الجريدة

 لم يؤثر في الدور التقميدي لمجريدة فيما يتعمق بعممية التوجيو والتحكم.
 لم تتكيف مع المستجدات الحاصمة في الشروق أونالين ج المذكورة سمفا تبين أن إن النتائ

 العالم الرقمي .
 متالكو القدرة عمى اإلختيار والنقد لم يغير من ن ط اإلتصال مإن الدور النشيط لممستخدم وا 

 .في الجريدة ولم يظير أي تأثير حيال مضامينيا
 سة يكشف دور الجريدة في إحكام قبضتيا عمى إن طبيعة التأثير الذي أظيرتو نتائج الدرا

من خالل حذف بعض القضايا وتغييبيا من مضامينيا  ،تصورات األفراد لمواقع سياسي
 اإلعالمية والتركيز عمى تمك التي تخدم أجندتيا وأجندة النخب السياسية الحاكمة .
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في ترتيب   وظيفة التعميقات في البناء الكمي لممحتوى ودورهاالنتائج المتعمقة ب -2
 :األولويات

  عمقوا عمى موضوع ترشح الرئيس الشروق أونالين إن جل المستخدمين المتفاعمين مع
  بوتفميقة لعيدة رابعة، في حين عمق القميل منيم عن مواضيع أخرى.

  في تفعيل مشاركة المستخدمين من خالل دمج المضامين التي الشروق أونالين ساعدت
 لممحتوى اإلعالمي الخاص بيا. ينتجونيا في البناء الكمي

  إن مشاركة المستخدم في البناء الكمي لممحتوى في الجريدة يرجع إلى الدور الفعال الذي
أصبح يقومو بو إلثراء الفضاء اإللكتروني بمختمف اآلراء واألفكار والخبرات الشخصية 

 لطرح وجية نظره حول الموضوع.
 مستويات التفاعل بما ينعكس عمى إتجاىات  إن المضامين التي ينتجيا المستخدمون ترفع

العممية اإلتصالية في الموقع اإللكتروني لمجريدة، حيث تتشكيل حمقة دائرية أو سمسمة 
مترابطة بين مضامين الجريدة والمستخدم ثم بين المستخدم ومستخدم آخر والذي بدوره 

 يتفاعل مع ما تطرحو الجريدة من مضامين.
 خمقت مستوى جديد من مستويات  الشروق أونالينموقع ي وفرىا إن خاصية التفاعمية الت

 وضع األجندة يتمثل في التأثير بين الجريدة والجميور ثم بين الجميور والجميور.
  من خالل اإلشارة ألكثر  ،فكرة األجندة الموجية بإنتقاءات الجميورالشروق أونالين وظفت

موضوعات العيدة الرابعة جذبا لتعميقات القراء، أو أكثر الموضوعات استعراضا وقراءة من 
 قبل زوار الموقع.

     إن وضع األجندة في الموقع اإللكتروني لجريدة الشروق خالل اإلنتخبات الرئاسية
ضيع العيدة الرابعة نحو يسير في اإلتجاه الصاعد أي من األجندة المطروحة في موا 4182

 تعميقات المستخدمين.
  عمى تعميقات المستخدمين في وضع أجندتيا الخاصةالشروق أونالين إن عدم إعتماد  

 واإلكتفاء بإظافتيا في البناء الكمي لممحتوى يرجع لعوامل متعمقة بطبيعة التعميق.
  لطبيعة الموضوع، جزائرية وىذا نظرا الشروق أونالين إن معظم ىويات مستخدمي موقع

 حيث أن القضايا الوطنية تيم المواطن الجزائري بالدرجة األولى.
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  يستخدمون المغة العربية البسيطة في التعبير الشروق أونالين إن معظم القراء المتفاعمين مع
تجاىتيم حيال موضوع ترشح الرئيس  بوتفميقة لعيدة رئاسية رابعة.  عن آرائيم وا 

  إن جل التعميقات المعبرة عن رأييا إزاء مواضيع العيدة الرابعة جاءت بأسموب عادي ال
غوغائية في طرح بعض األفكار من خالل  أخرىيرقى لممستويات العميا، فيما أظيرت 

التيجم عمى اآلخرين وتفسير الواقع السياسي المعاش بناء عمى والئيا السياسي دون 
 ل المنطقي.اإلستناد عمى العقل والتحمي

  من اإلعتماد الشروق أونالين يعتبر أسموب كتابة التعميقات من أىم العوامل التي منعت
عمى المضامين التي ينتجيا مستخدمو موقعيا اإللكتروني لوضع أجندتيا الخاصة خالل 

 .4182اإلنتخابات الرئاسية 
  عتمادىا عمى مصادر لمشاكل أخالقية أو قانونية جراء إ الشروق أونالينإن إمكانية تعرض

؛ منعيا من وضع أجندة المستخدمين في مضامينيا  خالل اإلنتخابات غير مينيةمعمومات 
 . 4182الرئاسية 
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 :خاتمة
الشك أن فيم طبيعة العالقة بين الصحافة الخاصة والمستخدمين المتفاعمين معيا عبر 

يستدعي منا إستحضار جميع المفاىيم والمؤشرات البحثية التي تم  ةقعيا اإللكترونيامو 
الدراسة التحميمية التي إختبرت ىذه باإلضافة إلى نتائج  ،السابقةفصول الالتطرق إلييا في 

 العالقة في ظل توفر سمات التفاعمية.
تفاعل سعينا إلى معرفة كيفية  والتي تمثمت فيال بذ من التذكير بأىداف الدراسة،  بداية

ودور تعميقاتيم في إثراء مضمونيا اإلعالمي أثناء  الشروق أونالينالمستخدمين مع 
ثالثة إطارت وىي: عتمدنا عمى خطة بحثية تكونت من ابحيث  ،4102الرئاسيات الجزائرية 

  تطبيقي.النظري ثم اإلطار الاإلطار المنيجي، اإلطار 
بعدىا إستعرضنا بالنسبة لإلطار المنيجي حاولنا تحديد مشكمة الدراسة وخمفيتيا النظرية، ثم 

بعد ذلك تطرقنا إلى منيج  .ع التفاعمية في الجزائرو مختمف الدراسات التي تناولت موض
. ولعل ىذا توأنيينا ىذا الجانب بتحديد مجتمع البحث وعينثم  ،الدراسة وأدوات البحث

 ،الثرات النظري ألشكال التأثير اإلعالمي وروادهحول  ؤيةساعدنا عمى توضيح الر اإلطار 
التحوالت التي عرفيا  كما كشف لنا ،من خالل المراحل التي مرت بيا الدراسات اإلعالمية

غيرت من بروز عالقات إتصالية جديدة و  4.1المجال العام مع ظيور تكنولوجيا الواب 
بإستخدام آليات التفاعمية  كمتمقي سمبي لممعمومة إلى مستخدم إيجابي منتج لياموقع الفرد 
عمى توفر تالمواقع اإلخبارية التي كالمدونات الشخصية، المنتديات، و  الواب، ىالمتوفرة عم

الجانب  نا إستطعنا من خاللوالواقع أن ت الرقمية لمتفاعل مع المستخدمين.مختمف التطبيقا
تطور التقنة إشكالية  تمثلالبحث فييا، بحيث  زاوية التي يجبالتحديد المنيجي لمدراسة 

واقع عممية الجدل الدائر حول محور وكدا تفاعمية وتعدد المصادر، الشبكية التي تتسم بال
عمى  دراستنا ت. عمى ىذا األساس ارتكز في الفضاء اإلعالمي الجديد وكيفية حدوثيا التأثير

، ومنو طرحنا تفسير ىذه الظاىرة يانموذج وضع األجندة كخمفية نظرية يمكن من خالل
عممية التأثير في ظل توفر سمات  أن تفسراألجندة وضع نظرية يمكن لالسؤال التالي: كيف 

 ؟التفاعمية
 بحيث ،تطرقنا في الفصل األول لمدراسة إلى نظرية وضع األجندةىذا التساؤل  عمىلإلجابة 

إنطالقا من التحسينات  ،أظيرنا الظروف التي تأسست فييا النظرية والمراحل التي مرت بيا
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نتياء بو مكومبس وعمماء آخر التي تعرضت ليا النظرية عمى يد  التي  مبريقيةالدراسات اإلن وا 
أو ما يطمق عميو بالمرحمة السادسة في البيئة الرقمية بدأت في إختبار فروض النظرية 

تفاعل لتعتبر حجر الزاوية في دراستنا ىذه المرحمة األخيرة ولعل  .لبحوث األجندة
أمكننا اإلستفاذة ، بحيث 4102المستخدمين مع الصحافة الخاصة خالل الرئاسيات الجزائرية 

 ، مثلالجديد اإلعالمي المشيد مع األجندة وضع مفاىيم بتكييفقامت الدراسات التي  من
 قد الجميور من واسعة لقطاعات المتاحة المصادرمختمف  أن التي أثبتتدراسة مكومبس 

 نياية كونت أن المتوقع من لذلك ونتيجة ،والمعمومة ىذا األخير بين العالقة في تغييرا ولدت
ألجندات إعالمية  الجماىير األولويات في مقابل إمتالك تحديد عمى اإلعالم وسائل قدرة
 إعالم وسائل ظيور مع أنوإلى التي خمصت ميراز  أو دراسة .فعال بنشاط تم تشكيمياي فريدة

المدونين  حيث أن ،واحد اتجاه في تعمل تعد لموسائل اإلعالم التقميدية  سمطة فإن المواطن،
 في ىذا السياق. ينوالمواطن اإلعالم وسائل بين األجندة سمطة وضع أعادوا توزيع المستقمين
 دور المستخدم كمواطنأبحاث األجندة تناولت عمى نحو كبير في اآلونة األخيرة  يبدو أن
المضامين التي ينتجيا من خالل يمكنو المساىمة في وضع أجندات وسائل اإلعالم  صحفي

المواقع اإلخبارية التي تمتمكيا وسائل في مواقع التواصل اإلجتماعي والمدونات أو حتى  في
  السابق. إليو في، رغم وجود دراسات أخرى أثبتت العكس مثمما أشرنا اإلعالم التقميدية

المفاىيم المتعمقة  تحديدفي الفصل الثاني من الدراسة كان عمينا  عطياتمن ىذه المإنطالقا 
لتوضيح آليات التواصل التي  بمصطمح التفاعمية وأداور المستخدمين في الفضاء الصحفي،

ية المحتوى اإلعالمي لوسائل ذتغلخمق منتديات لمنقاش الحر و يعمل في سياقيا األفراد 
موضوع تناولنا ىا بعد .تطبيقاتياو مفاىيم عامة حول التفاعمية  استعرضنا أوال .اإلعالم

أشكال المنظومة التفاعمية التي تعتبر  التعرف عمىمن خالل التفاعمية في المواقع الصحفية 
حاولنا التركيز عمى أدوار المستخدمين في الفضاء  ثم الصحافة اإللكترونية أحد مكونتيا.

كيفية إستعانة وسائل و لمصطمح صحافة المواطن وأنواعيا أين تطرقنا بالتفصيل  ،الصحفي
 ،تعميقات المستخدمين في المواقع الصحفية أىمية بإستعراضفي األخير قمنا و . اإلعالم بيا

من خالل تبيان الديناميكية التفاعمية التي تحدث بين الصحافة اإللكترونية والمستخدمين 
فاعمين معيا وأثر ذلك عمى عممية إنتاج المحتوى وحرية الرأي والتعبير في الفضاء المت

إلجراء  مجالكالتعميقات تسميط الضوء عمى خصائص ، باإلضافة إلى العمومي اإلفتراضي
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تطرقنا في ىذا العنصر إلى . كما وبكميات كبيرة وبأدنى رقابةبفورية  المحادثات الديمقراطية
 من العديد تطرح قد القراء تعميقات أن التجريبية، الناحية من أظيرت بعض الدراسات التي

الكراىية، العنصرية،  اتخطاب وجود بسبب التحرير، وغرف الصحفيين أمام التحديات
خالل تحميل تعميقات تأكد لنا وىو ما ، خطاء المغوية واليويات المجيولةالتشيير، األ
 .أونالينالشروق مع  ينالمتفاعمالمستخدمين 

في المرحمة التطبيقية لمدراسة ، حاولنا اإلطار النظري معطياتعمى ذلك وبالنظر إلى قياسا 
وتعميقات الشروق أونالين المنبثقة من عممية تحميل مضامين عرض النتائج الكمية والكيفية 
 طبيعة التأثير في ظل توفر خصائص التقنة بغية تبيان ،المستخدمين المتفاعمة معيا

ىذه العممية ال يمكن أن التي تأخذىا مسارات المعرفة في الباحث  رغبة ذلك أن .الشبكية
سواء تمك المتعمقة  ،التفاعل ديناميكيةالعناصر األساسية المتحكمة في  حميلت دون تتحقق

بترتيب القضايا، القيم، الفاعمين، المصادر أو المتعمقة ببنية الخطاب اإلعالمي في 
الخمفية النظرية لمدراسة من أجل إختبار ىذه العناصر وكدا إستدعاء فضال عن  .التعميقات

 الصحفي.اإللكتروني المفاىيم المتعمقة بأدوار المستخدمين في الفضاء 
الشروق بأجندة أظيرت نتائج التحميل في المحور األول الخاص  ما سبق ىتأسيسا عم
عالجت موضوع ترشح الرئيس أن الصحافة الخاصة وأساليب التأثير في القراء أونالين 

قضايا وطبيعة الالنخب الحاكمة  وفق إىتمامات 4102بوتفميقة لمرئاسيات الجزائرية 
 بالحذر الشديد تميز لذيا لمجريدة التحريري والسياقات التي ظيرت فييا، باإلضافة إلى الخط

الثاني الخاص بأجندة المستخدمين  بالنسبة لممحور أثناء تناول المواضيع السياسية الحساسة.
 وضعتالمتفاعمين مع الجريدة، فقد تبين أنيا لم تختمف عن أجندات الجريدة، حيث أنيا 

 التفاعل مع طريقةو  بالمواقفوفق إىتمامات النخب الحاكمة رغم وجود إختالفات تتعمق 
التي تجيب عن بين متغيرات الدراسة  نتائج العالقة اإلرتباطيةمحور فيما يخص  .ألحداثا

أثبتت الفكرة  ىذه الدراسة طبيعة التأثير في ظل توفر خاصية التفاعمية، فقد تبين أن
األساسية لنظرية وضع األجندة التي إفترضت وجود عالقة قوية بين الطريقة التي تعرض بيا 

ضايا لدى الجميور وسائل اإلعالم اإلخبارية القضايا والموضوعات وبين أىمية ىذه الق
بالنسبة لممحور األخير الخاص بنتائج أدوار المستخدمين في البناء الكمي  .المتعرض لموسيمة

لم تعتمد عمى تعميقات الشروق أونالين لممحتوى ودورىم في وضع األجندة، فقد اتضح لنا أن 
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افتيا ضواكتفت بإ 4102المستخدمين لوضع أجنداتيا الخاصة خالل اإلنتخابات الرئاسية 
  في البناء الكمي لممحتوى اإلعالمي في الموقع.

تحقيق في  ساعدتناميمة جدا، نظر ألنيا التي توصمنا إلييا قد تكون ىذه المحصمة البحثية 
دور و الشروق أونالين كيفية تفاعل المستخدمين مع  تبيانمن خالل  أىداف الدراسة،

 ىل ىذا يعنيلكن  .4102الرئاسيات الجزائرية أثناء اإلعالمي  يافي إثراء مضمون تعميقاتيم
. في واقع األمر ؟عمى جميع الظواىر التي تقع في مجال بحثنا ىذه النتائج تعميميمكن  وأن

تتعمق معظميا  ،ث عن عممية التعميم وىذا لعدة أسبابدمن السابق ألوانو أن نتح ونعتقد أن
المجال العام بالجوانب المنيجية وكدا السياقات التي يتم فييا إنتاج المضامين اإلعالمية في 

المراجع التقصي في مختمف و وىو ما تأكد لنا من خالل البحث  .خاصالجزائري بشكل 
عمى ىذا األساس توصمنا إلى مجموعة من  .التي تناولت ىذه الظاىرة اإلعالميةالدراسات و 

 :في النقاط التالية ختصارىاإيمكن المقترحات، 
 
  لكي نتمكن من تعميم نتائج ىذه الدراسة، البد من إجراء مجموعة من األبحاث األخرى

مع األخذ بعين اإلعتبار األدوات المنيجية والسياقات اإلجتماعية والسياسية التي أجريت 
 فييا دراستنا.

 والتعميقات المتفاعمة  اإلخباريةمواقع مثل بعض الليذه الدراسة  جديدةمتغيرات  إن إضافة
وفتح آفاق بحثية بينيا، من شأنو تحسين النتائج  رتباطيةثم إنشاء العالقات اإل ،معيا

 أخرى.
 قتصادية وعدم اإلقتصار  ال بد من إجراء ىذا النوع من الدراسات عمى قضايا إجتماعية وا 

عمى المواضيع السياسية وخاصة الحساسة منيا. كما أنو من الضروري إختيار تمك 
 ال يحتاج التي أو أزمة السكن مباشرة معيا كالبطالة خبرة المواضيع التي لدى األفراد

 وىذا معيا. مباشرة شخصية تجربة أشياء عنيا ألن لديو لمعرفة اإلعالم وسائلإلى الفرد 
 إذا ما عمىيعتمد  األجندة وضع قوةما يمكن أن يغير النتائج المتوقعة لمدراسة نظرا ألن 

 عالقة مباشرة بالموضوع. شخصلم كان
 ما  لموصول إلى نتائج موثوقة البد من رصد طبيعة التأثير في المواقع الصحفية عبر

في دراستنا  المحتوى لتحميل المختار الزمني اإلطار، بحيث أن السالسل الزمنيةيسمى ب
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 عمىلمصحافة الخاصة  األجل الطويل األثر عن الكشفنوعا ما ليتمكن من  قصيرا يبدو
 المستخدمين عبر مواقعيا اإللكترونية.

  حول المشرفين عمى المواقع الصحفية الصحفيين  لمعرفة رأيضافة تقنية المقابمة إيمكن
واإلشكاالت القانونية  كمصدر لممعمومات التعميقاتمضامين  إمكانية اإلعتماد عمى

 لمنتائج الكمية. والمناقشة تحميلال ما يدعم عممية ىوو عن ذلك.  المترتبة
  مثللتعدد العوامل المؤثرة في متغيرات الدراسة  ،الحذر أثناء عممية التحميل توخيالبد 

 السياسية.و  اإلجتماعية، اإلقتصاية، المستخدم النفسية اتخصوصي
  ت التي في ظل التحوال اإلعالمية األبحاثمن  ديدىذه الدراسة الطريق لمعتميد  أخير،و

ة دزياالتي أفضت إلى ة اإلتصال يطامقر يدتوفر مع يشيدىا المجتمع الجزائري، خاصة 
مجتمع المعمومات في ظل ما بات يطمق عميو  لألنترنتالجزائري استخدام الشباب نسبة 

 .أو ما بعد الحداثة
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 10الممحق رقم:
 ستمارة تحميل المحتوىإ

 
الصحافة الخاصة " إنجاز أطروحة الدكتوراه الموسومة بـــ: ستمارة نقدميا في إطار اإلذه ى   

لتفاعل مستخدمي الشروق أونالين خالل رئاسيات دراسة تحميمية : واإلنتخابات في الجزائر
التي اخترنا فييا فئة المضمون والتي تتمثل في بذلك أداة  تحميل المحتوى  ين، مستعمم"4102
الموضوع، االتجاه، القيم، الفاعمين، المصدر، التفاعمية، اتجاه مضامين التعميقات،  )فئات:

أما  (،الفاعمين في مضامين التعميقات، القيم السياسية في مضامين التعميقات، مصدر التعميقات
األساليب اإلقناعية، موقع النشر، لغة  ،األنواع الصحفية )مت في فئات :فئة الشكل فتمث

في معظم  :عد التاليةوحدات الكما وقع  اختيارنا عمى   ،(التعميقات، أسموب كتابة التعميقات
اعتمدنا عمى  ، بالنسبة لألنواع الصحفيةموضوعالفي سياق  الجممةو  لعبارةاالفئات استخدمنا 
الشخصية في سياق الموضوع، أما في فئة الفاعمين السياسيين استخدمنا ، وحدة أشكال النشر

 وحدة التعميق كأداة لمعد والقياس.لتحميل التعميقات استخدمنا وأخيرا 

أىمية مكان النشر في الموقع  :الموقع وتمثمت فيبالنسبة لوحدات القياس فقد انحصرت في فئة 
   حسب طريقة التصميم المعتمدة. اإللكتروني لمجريدة

 من سيادتكم: رجولذلك ن 
 ع عمى دليميا. اإلطالستمارة و التمعن في اإل 
 تارة.خقراءة التعاريف اإلجرائية مع ما يتناسب والفئات الم 
 .المالحظات التي تقدمونيا تسجل في مكان مخصص ليا، أوفي ورقة مستقمة 

 

 
  المؤطرو  المشرف                الباحث                            الطالب     
 د.عبد القادر مالفي                                       بوزياننورالدين      
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 :جرائيةالتعريفات اإلدليل  .0
 فئات المضمون: 

 

 01، وذلك ما بين الشروق أونالينىي مجموع المواضيع التي طرحتيا  فئة الموضوع: .0
والمتزامنة مع مرحمة اإلنتخابات الرئاسية  4102أفريل  01إلى غاية  4102جانفي 

، حيث تتمحور حول موضوع ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة، 4102الجزائرية لعام 
 المواضع الفرعية والتي تمثمث في: وليذا إرتأينا تقسيم ىذا الموضوع إلى مجموعة من

العسكرية والمدنية المعارضة  ،ىي مجموع التيارات السياسية :المعارضون لمعهدة الرابعة . أ
 .الشروق أونالينلترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة والتي تناولتيا 

الذي ظير إلى العمن بعد يشير ىذا المضمون إلى صراع  :األمن العسكريالصراع مع  . ب
رفض بعض الشخصيات العسكرية ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة والذي تناولتو 

 .الشروق أونالين
العسكرية والمدنية المؤيدة لترشح  ،ىي مجموع التيارات السياسية :الموالون لمعهدة الرابعة . ت

 .الشروق أونالينالرئيس الجزائري لعيدة رابعة والتي تناولتيا 
سياسية وأمنية حققيا  ،قتصاديةإيتمخص ىذا المضمون في مكاسب   انجازات الرئيس: . ث

الشروق والتي تناولتيا  4102إلى غاية  0111من برنامج الرئيس خالل مدة حكمو 
 .خالل فترة اإلنتخابات أونالين

تسيير  مننتشرت خالل حكم الرئيس إتضمن الفضائح المالية التي ي لسياسي:االفساد  . ج
الشروق  وتناولت الذيو  تصريحات غير مسؤولة لبعض السياسيينو سيء لممال العام 

 .أونالين
حصائيات حول العممية رقام واإللى جميع األإتشير  :القراءات اإلحصائية لإلنتخابات . ح

الشروق والتي تضمنتيا مقاالت  4102لى غاية إ 1999سنة نتخابية في الجزائر منذ اإل
 .أونالين
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ستدعائو لمييئة الناخبة إقبيل بوعكة صحية  يتعمق بإصابة الرئيس الجزائري الرئيس:مرض  . خ
 .الشروق أونالينوالتي تناولتيا  4102أفريل  01لى غاية ا  و  4102جانفي  01في 

في تغيير الوضع الحالي  رضةلى مطالب المعاإيشير ىذا المضمون  الديمقراطية والتغيير : . د
طالق الحريات الشخصية ا  الديمقراطية عن طريق التداول عمى السمطة و سس أعادة ترسيخ ا  و 

والتي تعبر عن سخط الجماىير عمى ظيرت في الشارع لى الشعارات التي إضافة باإل
 في مقاالتيا خالل فترة االنتخابات. الشروق أونالين، والتي تناولتيا وضاع الراىنةاأل

تجاه المعارضين لمعيدة إود أفعال السمطة ىي مجموع رد : مظاهر تصدي السمطة لممعارضة . ذ
حتجاجات، وىو المضمون الذي تناولتو مقاالت الرابعة والتي تمثمث في منع ممارسة اإل

 .نتخاباتالجريدة خالل فترة اإل
أو التشكيك فييا  يشير ىذا المضمون إلى مظاىر نزاىة اإلنتخابات مصداقية االنتخابات : . ر

خالل المسار  الشروق أونالينمن طرف المواالة والمعارضة عمى حد سواء والذي تناولتو 
 . اإلنتخابي

 مجموع المطالب السياسية والعسكرية والمدنية لى إيشير  : نتخاباتالجيش خالل اإل دور  . ز
 الديمقراطية.مور لصالح منع ترشح الرئيس لعيدة رابعة وحسم األفي لتدخل الجيش 

ترشح  التي ليس ليا عالقة بموضوع الجريدةلى جميع مواضيع إ: تشير  مواضيع أخرى . س
 الرئيس لعيدة .

 

 تجاه مواضيع الجريدة : إفئة  .2
، وقد ترشح الرئيس لمعيدة الرابعة إتجاهتجاه مضامين الفئات السالفة الذكر إتتضمن ىذه الفئة 

 تم تقسم اإلتجاه إلى التالي :
لموضوع ترشح الرئيس الجزائري لعيدة  الشروق أونالينلى تأييد إتجاه يشير ىذا اإل ِمؤيد: . أ

 رابعة. 
 .تجاه موضوع ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعةإ الشروق أونالينيشر إلى حياد  محايد: . ب
لموضوع ترشح الرئيس الجزائري  الشروق أونالينيشير ىذا اإلتجاه إلى معارضة  معارض: . ت

 لعيدة رابعة.
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من خالل تقديميا  الشروق أونالينالسياسية التي تناولتيا لى القيم إتشير  :فئة القيم .3
لممعمومات والمعارف المتعمقة بموضوع العيدة الرابعة، باإلضافة إلى ما تناولتو الخطابات 

 عتمدنا في دراستنا عمى القيم التالية:إوقد السياسية لمفاعمين في ىذا المحتوى، 
ضافة مة الجزائرية والوالء ليا دون غيرىا باإلنتماء لألىي الشعور الجماعي باإل الوطنية: . أ

 عتزاز بتاريخيا ورجاليا األبطال.لى اإلإ
عدم التفرقة بين المواطنيين الجزائريين في ظل القانون والدستور ميما كان  المساواة: . ب

 جتماعي أو الوظيفة التي يشغمونيا.مركزىم اإل
 ىدار المال العام.ا  قيمة سمبية تتعمق بالتسيير السيء لشؤون الحكم و : الفساد السياسي . ت
 : حق المواطن في الممارسة المشروعة لمفعل السياسي.المشاركة الساسية . ث
 ضطياد .إرائو وقناعاتو الشخصية بدون آ: حق المواطن في التعبير عن الحرية . ج
حالل دولة إوالتحيز من خالل ستقاللية القضاء ومعاقبة الفاسدين وعدم المحابات إ: العدالة . ح

 القانون.
: التداول عمى السمطة وفتح المجال لمعبة السياسية أمام المواطنين ومنظمات الديمقراطية . خ

 المجتمع المدني.
 : العفو والتسامح الشامل بين مكونات المجتمع الجزائري وطي صفحة الماضي.المصالحة . د
 

  ىي مجموع الشخصيات الفاعمة في مضمون الجريدة: فئة الفاعمين في مواضيع الجريدة .4
والتي تنقسم إلى شخصيات طبيعية وأخرى معنوية سواء كانت سياسية، عسكرية أو في 

 شكل منظمات المجتمع المدني وىي :
 رئيس الجميورية الجزائرية والمترشح لعيدة رئاسية رابعة.    عبد العزيز بوتفميقة: . أ

 .تجمع أمل الجزائر األمين العام لحزب عمارغول: . ب
     .الحركة الشعبية الجزائرية رئيس حزب : عمارة بن يونس . ت
 .4102ترشح لرئاسيات سابق و رجل قانون، م: وزير عمي بن فميس . ث
 نتخابية لممترشح بوتفميقة.    ول ومدير الحممة اإل:  الوزير األعبد المالك سالل . ج
 : جنرال متقاعد و رئيس الجميورية الجزائرية سابقا.اليامين زروال . ح
 : أمين عام حزب جبية التحرير الوطني.       عمار سعداني . خ

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 جبية التغيير.: رئيس عبد المجيد مناصرة . د
          عضو المكتب السياسي بحزب جبية التحرير الوطني: عبد الرحمن بمعياط . ذ
 .: مدير جياز االستعالمات و األمنمحمد مدين . ر
 .   4102: رئيسة حزب العمال، مترشحة لرئاسيات لويزة حنون . ز

 : وزير خارجية سابقا.أحمد طالب االبراهيمي . س
         . رئيس جبية العدالة والتنمية: عبد اهلل جاب اهلل . ش
     .: نائب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح . ص
 .جمعيات و : أحزاب سياسيةمنظمات المجتمع المدني . ض
                                     

الشروق تتضمن مجموعة المصادر والمراجع في مضمون :  فئة مصدر مواضيع الجريدة .5
 والتي يتفاعل معيا المستخدمون و تنقسم إلى:  أونالين

ويقومون بتغطية  الشروق أونالينلى إ: ىم مجموع الصحفيين الذين ينتمون المراسمون . أ
جل نشرىا ضمانا لتغطية كل ألى المركزية من إرساليا إحداث بشكل يومي ومن تم األ

 المناطق. 
عمى مستوى  الشروق أونالينلى إ: ىم مجموع الصحفيين الذين ينتمون المركزي التحرير . ب

   .المؤسسة اأٌلم بالجزائر العاصة
وسع وحصرية في أعالمية التي تتميز بتغطية : ىي كل المؤسسات اإلاألنباء وكاالت . ت

عالمية عمى شكل الحصول عمى المعمومة ومن تم توزييا عمى مختمف المؤسسات اإل
 برقيات. 

 

 الشروق أونالينالمستخدمين مع المواضيع المطروحة في  ىي أشكال تفاعل: فئة التفاعمية .6
 : لىإرتأينا تقسيميا إوالتي  رابعة عيدةترشح الرئيس الجزائري لموضوع  عبر تعميقات إتجاه

العسكرية والمدنية المعارضة  ،ىي مجموع التيارات السياسية :المعارضون لمعهدة الرابعة . أ
تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع لترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة والتي تناولتيا 

 .الجريدة
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الذي ظير إلى العمن بعد يشير ىذا المضمون إلى صراع  :األمن العسكريالصراع مع  . ب
ي تناولتو رفض بعض الشخصيات العسكرية ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة والذ

 .تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الجريدة
العسكرية والمدنية المؤيدة لترشح  ،ىي مجموع التيارات السياسية :الموالون لمعهدة الرابعة . ت

 .تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الجريدةالرئيس الجزائري لعيدة رابعة والتي تناولتيا 
سياسية وأمنية حققيا  ،قتصاديةإيتمخص ىذا المضمون في مكاسب  انجازات الرئيس: . ث

تعميقات والتي تناولتيا  4102إلى غاية  0111من برنامج الرئيس خالل مدة حكمو 
 .المستخدمين المتفاعمين مع الجريدة

تسيير  مننتشرت خالل حكم الرئيس إتضمن الفضائح المالية التي ي لسياسي:االفساد  . ج
الشروق الذي تناولتو ، و تصريحات غير مسؤولة لبعض السياسيينو سيء لممال العام 

 .أونالين
حصائيات حول العممية رقام واإللى جميع األإتشير  :القراءات اإلحصائية لإلنتخابات . ح

الشروق مقاالت التي  تضمنتيا و  4102لى غاية إ 0112سنة  نتخابية في الجزائر منذ اإل
 .المتفاعمون مع الجريدةعمق عمييا المستخدمون و  أونالين

ستدعائو لمييئة الناخبة إقبيل بوعكة صحية  يتعمق بإصابة الرئيس الجزائري مرض الرئيس: . خ
تعميقات المستخدمين والتي تناولتيا  4102أفريل  01لى غاية ا  و  4102جانفي  01في 

 .المتفاعمين مع الجريدة
في تغيير الوضع الحالي  رضةلى مطالب المعاإيشير ىذا المضمون  الديمقراطية والتغيير: . د

طالق الحريات الشخصية ا  سس الديمقراطية عن طريق التداول عمى السمطة و أعادة ترسيخ ا  و 
والتي تعبر عن سخط الجماىير عمى ظيرت في الشارع  لى الشعارات التي إضافة باإل
تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع  ىو المضمون الذي يظير في، و وضاع الراىنةاأل

 .الجريدة
تجاه المعارضين لمعيدة إىي مجموع ردود أفعال السمطة  :مظاهر تصدي السمطة لممعارضة . ذ

تعميقات حتجاجات، وىو المضمون الذي تناولتو الرابعة والتي تمثمث في منع ممارسة اإل
 .المستخدمين المتفاعمين مع الجريدة
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نتخابات أو التشكيك فييا ىذا المضمون إلى مظاىر نزاىة اإل يشير نتخابات:مصداقية اإل  . ر
تعميقات المستخدمين المتفاعمين من طرف المواالة والمعارضة عمى حد سواء والذي تناولتو 

 .  مع الجريدة
 العسكرية والمدنية  ،مجموع المطالب السياسيةلى إيشير  :نتخاباتالجيش خالل اإل دور  . ز

وىو  لصالح الديمقراطيةمور منع ترشح الرئيس لعيدة رابعة وحسم األفي لتدخل الجيش 
 .الموضوع الذي تناولتو تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع الجريدة

ترشح  لى جميع مواضيع التعميقات التي ليس ليا عالقة بموضوعإ: تشير مواضيع أخرى . س
 الرئيس لعيدة رابعة.

 

تعميقات  مضامينإتجاه : تتضمن ىذه الفئة تجاه مضامين تعميقات المستخدمينإفئة  .7
 لى التالي:إ، وتم تقسيميا حول ترشح الرئيس لمعيدة الرابعة المستخدمين

 خدمين لموضوع ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة. تلى تأييد المسإتجاه : يشير ىذا اإلمؤيد . أ
 تجاه موضوع ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعةإ: يشر إلى حياد المستخدمين محايد . ب
اإلتجاه إلى معارضة المستخدمين لموضوع ترشح الرئيس الجزائري : يشير ىذا معارض . ت

 لعيدة رابعة.
 

   السياسية المتناولة في مقاالت الجريدةلى القيم إ: تشير في التعميقات السياسية فئة القيم .8
في  عتمدناإوقد  والتي تظير في نفس الوقت في تعميقات المستخدمين المتفاعمين مع النص،

 دراستنا عمى القيم التالية:
لى إضافة مة الجزائرية والوالء ليا دون غيرىا باإلنتماء لألىي الشعور الجماعي باإل الوطنية: . أ

 عتزاز بتاريخيا ورجاليا األبطال.اإل
عدم التفرقة بين المواطنيين الجزائريين في ظل القانون والدستور ميما كان  المساواة: . ب

 أو الوظيفة التي يشغمونيا. جتماعيمركزىم اإل
 ىدار المال العام.ا  : قيمة سمبية تتعمق بالتسيير السيء لشؤون الحكم و الفساد السياسي . ت
 : حق المواطن في الممارسة المشروعة لمفعل السياسي.المشاركة الساسية . ث
 ضطياد .إرائو وقناعاتو الشخصية بدون آ: حق المواطن في التعبير عن الحرية . ج
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حالل دولة إستقاللية القضاء ومعاقبة الفاسدين وعدم المحابات والتحيز من خالل إ: العدالة . ح
 القانون.

: التداول عمى السمطة وفتح المجال لمعبة السياسية أمام المواطنين ومنظمات الديمقراطية . خ
 المجتمع المدني.

 .: العفو والتسامح الشامل بين مكونات المجتمع الجزائري وطي صفحة الماضيالمصالحة . د
 

: ىي مجموع الشخصيات الفاعمة في مضمون تعميقات فئة الفاعمين في التعميقات .9
  ،المستخدمين والتي تنقسم إلى شخصيات طبيعية وأخرى معنوية سواء كانت سياسية

 عسكرية أو في شكل منظمات المجتمع المدني والتي تنقسم إلى   :
 : رئيس الجميورية الجزائرية والمترشح لعيدة رئاسية رابعة.   عبد العزيز بوتفميقة . أ

 تجمع أمل الجزائر األمين العام لحزب: عمارغول . ب
      الحركة الشعبية الجزائرية رئيس حزب : عمارة بن يونس . ت
 .4102ترشح لرئاسيات : وزير سابق ورجل قانون، معمي بن فميس  . ث
  نتخابية لممترشح بوتفميقة. ول ومدير الحممة اإل: الوزير األعبد المالك سالل . ج
 سابقا.: جنرال متقاعد ورئيس الجميورية الجزائرية اليامين زروال . ح
 : أمين عام حزب جبية التحرير الوطني.       عمار سعداني . خ
 : رئيس جبية التغيير.عبد المجيد مناصرة . د
         .عضو المكتب السياسي بحزب جبية التحرير الوطني: عبد الرحمن بمعياط . ذ
 .ستعالمات واألمن: مدير جياز اإلمحمد مدين . ر
 .   4102: رئيسة حزب العمال، مترشحة لرئاسيات لويزة حنون . ز

 : وزير خارجية سابقا.أحمد طالب االبراهيمي . س
         .رئيس جبية العدالة والتنمية:  عبد اهلل جاب اهلل . ش
      .: نائب قائد أركان الجيش الوطني الشعبيقايد صالح . ص
  .جمعيات و: أحزاب سياسية  منظمات المجتمع المدني . ض

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9_%D8%A3%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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مع  ونالمناطق التي يتواجد بيا المستخدمون المتفاعملى إتشير  التعميقات: فئة مصدر  .01
 لى:إرتأينا تقسيم ىذه المصادر ا  و حول موضوع العيدة الرابعة  الشروق أونالين

  لى كل التعميقات التي مصدرىا المناطق الجزائرية.إ: تشير الجزائر . أ
 دول القارة األوروبية. لى كل التعميقات التي مصدرىاإ: تشير وروباأ . ب
 لى كل التعميقات التي مصدرىا دول القارة األمريكية .إ: تشير أمريكا . ت
 لى كل التعميقات التي مصدرىا دول الشرق األوسط.إ: تشير الشرق األوسط . ث
 لى التعميقات المجيولة المصدر.إ: يشر مجهول . ج
 
 فئات الشكل: 

 

  :األنواع الصحفيةفئة  .0
ستخدمتيا الجريدة في عرضيا لموضوع العيدة إلى الفنون الصحفية التي إتشير ىذه الفئة 

لى ميل المستخدم إن المقاالت التي تم تناوليا في قالب تحميمي تشير في دراستنا أالرابعة بحيث 
متحميل، الفيم والوعي بأىمية الموضوع أما المقاالت ذات القالب الخبري فتشير لالمتفاعل معيا 

نواع الصحفية عتماد عمى األوقد تم اإل .المستخدم وتواضع مستواه المعرفي لى بساطة تفكيرإ
 التالية :

خالل الشروق أونالين مجموع األخبار البسيطة والمركبة التي تناولتيا  الخبر الصحفي: . أ
 .4102االنتخابات الرئاسية 

رة خالل فتالشروق أونالين مجموع الحوارات الصحفية التي أجرتيا  الحديث الصحفي: . ب
 االنتخابات مع مختمف الشخصيات السياسية.

بغرض إعطاء الشروق أونالين ىو مجموع التقارير الصحفية التي أجرتيا  التقرير الصحفي: . ت
عبر موقعيا  4102نتخابات الرئاسية تفاصيل أكبر عن مختمف األحداث التي تزامنت واإل

 لكتروني.اإل
من أجل كشف الشروق أونالين يا ىو مجموع التحقيقات التي فتحت التحقيق الصحفي: . ث

 مالبسات وكواليس ترشح الرئيس الجزائري لعيدة رابعة.
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 الشروق أونالينفتتاحية التي حررتيا ىو مجموع المقاالت التحميمية واإل المقال الصحفي: . ج
 تجاه العيدة الرابعة.إراء كبار صحفيييا آلتعبر عن 

 الشروق أونالينىو مجموع التعميقات الصحفية التي كتبيا صحفيي  التعميق الصحفي: . ح
 رائيم الشخصية حول موضوع ترشح الرئيس.آوتعكس 

 

إنطالقا من قرارات تتخذىا الجريدة في  :قناعية في مواضيع الجريدةفئة األساليب اإل .2
خالل عممية تأطير  البد من إنتقاء الحجج، األدلة واإلستماالت ،أسموب عرضيا لمموضوع

المحتوى، لتنبيو سموك المستخدم ودفعو لمتفاعل مع موضوع ترشح الرئيس لعيدة رابعة، 
لذلك قمنا بتوظيف ىذه الفئة لمكشف عن اإلستماالت المستخدمة في تناول الجريدة 

وقد تم اإلعتماد عمى  .لمموضوع بقمم صحفيييا أو في الخطابات الفاعمين في المحتوى
 ت التالية:  اإلستماال

 

 :ستماالت العقميةاإل . أ
ستخدام  إب الشروق أونالينفي مضامين  عقل المستخدمينتشير ىذه الفئة إلى أسموب مخاطبة 

نتخابات الرئاسية الجزائرية حصائيات التي تخص اإلرقام واإلالحجج والبراىين العقمية كاأل
4102. 

 : ستمالت العاطفيةاإل . ب
 الشروق أونالينفي مضامين مقاالت سموب مخاطبة عاطفة المستخدمين ألى إتشير ىذه الفئة 

ستعارة ساليب المغوية كالتشبيو واإلستخدام الشعارات أو األإثير في وجدانيم من خالل ألمت
 ستشياد بالمصادر.لى اإلإضافة باإل
 :  استماالت التخويف . ت

           خبار األرغام المستخدمين عمى تقبل في إساليب المستخدمة لى األإتشير ىذه الفئة 
الشروق ما تتناولو من خالل ليا مخاطر محتممة، ثم تقديم الحمول التي تتناول معمومات الو 

 .نتخابيخالل المسار اإل أونالين
 
 
 



 المالحق

 

 : فئة موقع نشر مواضيع الجريدة .3
ن موقع نشر موضوع العيدة الرابعة لو أىمية قصوى في دراستـنا بحيث تشير المقاالت التي إ

لى وجود مؤشر قوي عمى تفاعل المستخدم مع المحتوى، وقد إتحتل موقعا ميما في الجريدة 
بعين  خذاألمن  دالبنو ألى إلكترونية شارت بعض الدراسات الميتمة بتصميم المواقع اإلأ

الصفحات حسب تصميم  تقسيمبوعميو قمنا  ؛ىات تصفح المستخدم لموقع الجريدةتجاإعتبار اإل
 التالي:  ك موقع جريدة الشروق وكان

تفصميا عن  ،اإلقتصاد والبيئة وغيرىا ،ميمة حول المجتمعتضم أخبار : منتصف الصفحة . أ
 . خر لمقاالت الرأيآالصفحة العموية شريط يضم اإلشيار و 

"  ييدالين" الالموقع حيث تحتوي عمى شريط عمى يسار : تضم أىم األخبار عمى الصفحةأ . ب
 ثم تمييا باقي األخبار في شكل متسمسل عمى يسار الصفحة دائما."  و" األخبار العاجمة

عدة أقسام والتي  حتوى عمىسفل وتلى األإيمين الموقع من األعمى  تضم :يمين الصفحة . ت
يدة عالنات الجر إلخر آراء و راءة وقسم خاص بصبر اآلقكثر من بينيا قسم المقاالت األ

 .شيارقسام لإلباإلضافة إلى أ
 ،ةأالمر  ،حوال المجتمعأقل أىمية من متفرقات حول األ خبار: تحتوي عمى األسفل الصفحةأ . ث

 يفصميا عن الصفحة الوسطى شريط إشياري. ،الثقافة وغيرىا
 

 :فئة المغة المستخدمة في تعميقات المستخدمين .4
تشير ىذه الفئة إلى طبيعة المغة المستخدمة في عممية تفاعل المستخدمين مع مقاالت الجريدة 
حيث تعتبر ميمة في دراستنا كونيا مرتبطة بكيفية تقديم التعميقات والتي تعكس المستوى الثقافي 
 لممستخدم وكفاءتو في  طريقة التعبير عن أفكاره التي يحاول من خالليا خمق أرضية لمنقاش

 التعبير عن موقف سياسي معين، وقد تم اإلعتماد عمى التقسيم التالي:و 
 الشروق أونالينىي المغة التي يستخدميا المعمقون عمى مضامين  العربية الفصحى: . أ

لى إضافة باإل ،عراب والصياغة المضبوطةعتبارىا تخضع لقوانين وقواعد وتعتمد عمى اإلإب
  .ستخدام القواميسإلى إحيان مصطمحات متنوعة تحتاج في بعض األ ستخداما  و  البالغة 

الشروق ىي المغة التي يستخدميا المعمقون عمى مضامين  العربية الفصحى البسيطة: . ب
 والتي تخضع لقوانين وقواعد وىي في متناول معظم القراء.  أونالين

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTnYaxnMvLAhXBfRoKHeFnCJ4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.akhersaa-dz.com%2F&usg=AFQjCNEhDjmKNPPxAV6AiOuuG6AL0pI8wA&bvm=bv.117218890,d.d2s
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiTnYaxnMvLAhXBfRoKHeFnCJ4QFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.akhersaa-dz.com%2F&usg=AFQjCNEhDjmKNPPxAV6AiOuuG6AL0pI8wA&bvm=bv.117218890,d.d2s
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يستخدميا و  ،عامة الناسينطق بيا التي ىي خميط من الفصحى والمغات الدخيمة  العامية: . ت
 . الشروق أونالينالمعمقون عمى مضامين 

ىي لغة أجنبية يتقنيا الكثير من الجزائريين ويستخدميا المعمقون عمى مضامين  :الفرنسية . ث
 .الشروق أونالين

 ،خميط من المغة العربية " الفصحى أو العامية " والمغة الفرنسية مزيج من المغتين: . ج
 .الشروق أونالينمضامين  يستخدميا المعمقون عمى

 

 : فئة أسموب كتابة تعميقات المستخدمين .5
تتضمن ىذه الفئة الكشف عن المصطمحات الموظفة في كتابة التعميقات، سواء المتعمقة 
بالجانب اإلعالمي والتي تعكس معرفة المستخدم بأبجديات الكتابة الصحفية أو الجانب العممي 

كما تتضمن المؤشرت الدالة  .بتحديات المشيد في البمدوالتي تشير إلى مدى وعي المستخدم 
فكار وقدرتو عمى إنتقاء العبارات الصحيحة عمى مدى إمكانية المستخدم في التوظيف الجيد لأل

 و المصطمحات العممية، وقد تم اإلعتماد عمى التقسيم التالي: 
نتقاء ا  ة الجيدة و لى الصياغإضافة عالمية باإلا  ستخدام مصطمحات سياسية و إ مستوى راقي: . أ

 العبارات " تقديم ميني لمرسالة ".
قتراب لى محاولة اإلإضافة ستخدام بعض المصطمحات السالفة الذكر باإلإ مستوى متوسط: . ب

 من المستوى الراقي.
 أسموب كتابة عادي يخمو من الشروط السالفة الذكر. :عادي مستوى . ت
 وكممات ىابطة. ، يستخدم نقاش بزنطيرديئسموب أ هابط : مستوى . ث
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 ورقة الترميز: .2

 الصحيفة سمإ                                           

                            تاريخ الصدور            بيانات أولية

                العدد             

 المضمون  اتفئ - أ

 

   

       تجاه الموضوعإ                                 

  السياسية القيم       

  الفاعلين         بيانات كمية

                                                                                                                                                                                                       
         المصدر                                                     

         

 التفاعلية                                          

 

 تجاه مضامين التعليقاتإ                               
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          في التعليقات الفاعلين                                     

                         

  التعليقات هوية                                            

    فئات الشكل   - ب

 نواع الصحفية األ                                          
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 موقع النشر                                               
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 سلوب كتابة التعليقاتأ                                   
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 المالحق

 

 :دليل االستمارة .3
 

 :بيانات أولية خاصة بالوثيقة الخاضعة للتحليل 
 

  .سم الجرٌدةإ 21 -1
 .(سنة الصدور /شهر الصدور /ٌوم الصدور )4-3-2   -0
 .رقم العدد الصادر من الجرٌدة والخاضعة مقاالته للتحلٌل 23 -1

 

 :بيانات كمية خاصة بفئات المضمون والشكل 
 

 : فئات المضمون .1
 

لى إفتشٌر على التوالً  16الى  5من والى الموضوع الرئٌسً : العهدة الرابعة،   24ٌشٌر المثلث رقم  . أ

 لون للعهدة لرابعةواالم/  الصراع مع األمن العسكري/  المعارضون للعهدة الرابعةالمواضٌع الفرعٌة ) 
مظاهر / الدٌمقراطٌة و التغٌٌر /  القراءات اإلحصائٌة لإلنتخابات/  الفساد السٌاسً/  الرئٌسإنجازات / 

 (.مواضٌع أخرى/  الجٌش خالل اإلنتخاباتنتخابات / دور اإل مصداقٌة/  تصدي السلطة للمعارضة
 

 / معارض(. حاٌدتجاه )مؤٌد / مفئة اإل  01-02 -17 . ب
 

/ المشاركة السٌاسٌة /  الحرٌة السٌاسًفئة القٌم السٌاسٌة ) الوطنٌة / المساواة / الفساد  07 إلى 00 من . ت

 / العدالة / الدٌمقراطٌة / المصالحة (.
 

رغول / عمارة بن ٌونس /  علً بن فلٌس /  اعبد العزٌز بوتفلٌقة / عمفئة الفاعلٌن  ) 22 إلى 12 من . ث

مار سعدانً /  عبد المجٌد مناصرة / عبد الرحمن بلعٌاط  /  عبد المالك سالل / الٌامٌن زروال / ع
محمد مدٌن /  لوٌزة حنون /  أحمد طالب االبراهٌمً / عبد هللا جاب هللا  /  قاٌد صالح / منظمات 

 المجتمع المدنً (. 
 

 (.األوببء وكبالت/  المركزً التحرٍر/   المراسلون) فئة المصدر  25إلى 23 من . ج
 

/  المعارضون للعهدة الرابعةالمواضَع الفرعَة  )  60إلي  44فئة التفبعلَة و مه  48المثلث رقم  . ح
القراءات /  الفساد السٌاسً/  إنجازات الرئٌس/  الموالون للعهدة الرابعة/  الصراع مع األمن العسكري

/  ضةمظاهر تصدي السلطة للمعار/  الدٌمقراطٌة و التغٌٌر/  مرض الرئٌس/  اإلحصائٌة لإلنتخابات
 / مواضٌع أخرى. دور الجٌش خالل اإلنتخابات/  مصداقٌة اإلنتخابات

 

 .فئة اتجاه مضامٌن تعلٌقات المستخدمٌن )مؤٌد / محاٌد /معارض( 41إلى 41من  . خ
 

/ المشاركة  السٌاسً فئة القٌم السٌاسٌة فً التعلٌقات ) الوطنٌة / المساواة / الفساد 51 إلى 42 من . د

 السٌاسٌة / الحرٌة / العدالة / الدٌمقراطٌة / المصالحة (.
 

/  عمارة بن ٌونس /  علً  رغولاعبد العزٌز بوتفلٌقة / عمفئة الفاعلٌن فً التعلٌقات )  64إلى  50 من . ذ

بن فلٌس / عبد المالك سالل / الٌامٌن زروال / عمار سعدانً /  عبد المجٌد مناصرة / عبد الرحمن 
براهٌمً / عبد هللا جاب هللا /  قاٌد صالح / بلعٌاط / محمد مدٌن /  لوٌزة حنون / أحمد طالب اإل

 منظمات المجتمع المدنً (. 
 

لٌقات المستخدمٌن ) الجزائر / أوروبا / أمرٌكا / الشرق األوسط / فئة مصدر تع 71 إلى 65من . ر

 مجهول(.
 



 المالحق

 

 :فئات الشكل .2
 

ع الصحفٌة ) الخبرالصحفً / الحدٌث الصحفً / التقرٌر الصحفً / التحقٌق اونفئة األ 75 إلى 70من  . أ

 الصحفً / المقال الصحفً / التعلٌق الصحفً (. 
 

ستماالت إستماالت العاطفٌة / ستماالت العقلٌة / اإل) اإل قناعٌةسالٌب اإلفئة األ 122 إلى 76 من . ب

 التخوٌف(.
 

 (.سفل الصفحةأ/  ٍمَه الصفحة/ علي الصفحة أ /مىتصف الصفحة فئة موقع النشر ) 122 إلى 121 من . ت
 

/   الفروسَة /العبمَة / الفصحي البسَطة  /الفصحي  ) العربٌةتعلٌقات الفئة لغة   127 إلى 123 من . ث

 (. اللغتَهمزٍج مه 
 

/   عبدً مستوى /مستوى متوسط  /مستوى راقٌ )  كتابة التعلٌقات فئة اسلوب   111 إلى 112من  . ج

 هببط ( . مستوى
 

  : المالحظات 
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 02 الملحق رقم:

  

 القضايا لترتيبمعامل اإلرتباط 
 

متوسط  بين ترتيب أولويات القضايا  إيجابيرتباط  إرتباط سبيرمان وجود إأظهر معامل 
حيث  هاوترتيبها في مضمون تعليقات المستخدمين المتفاعلين مع الشروق أونالينفي 

مثلما يشير برنامج الحزم اإلحصائية  85.0بلغت قيمة معامل ارتباط الرتب سبيرمان 
spss5 

 

 

 

 
 

 

Corrélations 

 JOURNALISME UTILISATEURS 

Rho de Spearman 

JOURNALISME 

Coefficient de corrélation 1,000 ,580
*
 

Sig. (bilatérale) . ,048 

N 12 12 

UTILISATEUR 

Coefficient de corrélation ,580
*
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,048 . 

N 12 12 

*. La corrélation est significative au niveau 0,05 (bilatéral). 
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 30 الملحق رقم:

 

 لترتيب الفاعلينمعامل اإلرتباط 
 

رتباط إيجابي قوي بين ترتيب الفاعلين السياسيين في إرتباط سبيرمان وجود إأظهر معامل 
حيث بلغت  هاوترتيبهم في مضمون تعليقات المستخدمين المتفاعلين مع الشروق أونالين

 spss8مثلما يشير برنامج الحزم اإلحصائية  08.0قيمة معامل ارتباط الرتب سبيرمان 
 

 

 

Corrélations 

 UTILISATEURS JOURNALISME 

Rho de Spearman 

UTILISATEURS 

Coefficient de corrélation 1,000 ,896
**
 

Sig. (bilatérale) . ,000 

N 15 15 

JOURNALSME 

Coefficient de corrélation ,896
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,000 . 

N 15 15 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 
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 40 الملحق رقم:

 

 لترتيب القيممعامل اإلرتباط 
 

في  قيم السياسيةبين ترتيب الجدا رتباط إيجابي قوي إرتباط سبيرمان وجود إأظهر معامل 
حيث بلغت  هاوترتيبهم في مضمون تعليقات المستخدمين المتفاعلين مع الشروق أونالين

 .spssمثلما يشير برنامج الحزم اإلحصائية  0.29قيمة معامل ارتباط الرتب سبيرمان 
 

 

 

Corrélations 

 JOURNALISME UTILISATEURS 

Rho de Spearman 

JOURNALSME 

Coefficient de corrélation 1,000 ,929
**
 

Sig. (bilatérale) . ,001 

N 8 8 

UTILISATEURS 

Coefficient de corrélation ,929
**
 1,000 

Sig. (bilatérale) ,001 . 

N 8 8 

**. La corrélation est significative au niveau 0,01 (bilatéral). 

 
 

 


