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 اإلهداء

 
 إىل روح والدي الطاهرة، وإىل أمي الغالية

 ن علماني معىن اإلخالص وحب العلماللذي
 وإىل زوجتي وأطفايل الرائعني

 دعائهمالذين أعانوني بصربهم وحسن 
 أهدي هذا العمل
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 وتقدير شكر
 

أمحد اهللا الذي علمين وفهمين ما مل أكن أعلم، وأشكره لكمال نعمته علي وتوفيقي إلمتام هذا العمل، فله 
احلمد والثناء كما ينبغي جلالل وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على املبعوث رمحة للعاملني، سيدنا حممد صلى 

 ى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا.اهللا عليه وعل
وبعد: فإن مما يقتضيه احلال يف بداية تسطري هذا العمل أن أعترف باجلميل ألهله، وأن أنسب العطاء لكـل    

الرائعني الذين منحوين اهتمامهم ودعمهم، ويف املقام األول أتوجه جبزيل الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور/ حممـد  
التعليم العايل والبحث العلمي، ملا غمرين به من رعاية وتشجيع مستمر خـالل مراحـل   نائب وزير  -حممد مطهر 

 إعداد هذه الدراسة.
أستاذ اإلعالم  -كما أتوجه بالشكر اجلزيل ألستاذي الفاضل الدكتور/ عبد الرمحن حممد الشامي     

رفت بقبوله اإلشراف على هذه الرسالة واالتصال املشارك، ورئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم، الذي تش
العلمية، وتفضله مبنحي من وقته ورعايته العلمية الشيء الكثري، فله مين جزيل الشكر والتقدير، ولكل األساتذة 

 األجالء بالكلية، الذين تتلمذت على أيديهم وتعلمت منهم أجبديات البحث العلمي. 
ير لعضوي جلنة املناقشة واحلكم: األستاذ الدكتور/ أمحد مطهر عقبات وال يفوتين أن أتقدم خبالص الشكر والتقد    
األستاذ املشـارك يف   -أستاذ اإلذاعة والتليفزيون يف كلية اإلعالم جبامعة صنعاء، ، والدكتور/ حممد عبده هادي  -

 قسم اإلعالم جبامعة عدن، لتكرمهما باملوافقة على مناقشة هذه الرسالة.
األساتذة األجالء: الدكتور/ عبد الباسط احلطامي، والدكتور/ حممد الفقيـه، والـدكتور/   كما أخص بالشكر     

عبدامللك الدناين، والدكتور/ حممد القعاري ملا أفادوين به من مالحظات حبثية قيمة، وأمدوين بـبعض الدراسـات   
 واملراجع العلمية.

ء بكلييت التجارة واإلعالم جبامعة صـنعاء، الـذي   أستاذ اإلحصا -والشكر موصول أيضاً للدكتور سعيد املعلم     
أستاذ اللغويات التطبيقيـة جبامعـة    -تفضل مشكوراً بقراءة اجلانب اإلحصائي للدراسة، وكذا الدكتور حسن لنب 

عمران، واملهندس وجدي عثمان لتفضلهما مبساعديت يف ترمجة بعض الدراسات واملراجع األجنبية، كما ال يفـوتين  
واالمتنان لثلة رائعة من األخوة واألصدقاء الذين قدموا يل الدعم واملساندة يف سبيل اجناز هذا العمـل،   تقدمي الشكر

بدءاً بأخي حممد عمر خباش الذي تكفل بسداد الرسوم املالية، ومرورا باإلخوة مجيل محود مجيل، ومصطفى القحفه، 
لعنتري، واألخت سامية املطري، وكـل الـرائعني   وحممد حيي عثمان، وفايز املعلمي، وحممد جابر صالح، وعلي ا

 الذين أجد نفسي ممتناً ملواقفهم املساندة واملشجعة، فالتحية والشكر والتقدير واجب هلم يف هذا املقام.
يف اخلتام، ألتمس العذر مسبقا عن أي خطأ أو تقصري ، فإن أصبت فذلك بتوفيق من اهللا، وإن أخطأت فالكمال     

 له وحده.
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 خص الدراسةمل
 

سعت هذه الدراسة للتعرف على عملية بناء األولويات اإلخبارية املقدمة يف النشرة املسائية الرئيسة بقناة الـيمن      
الفضائية، من خالل حتليل النشرة اإلخبارية شكالً ومضموناً، واستقصاء آراء العاملني بـاإلدارة العامـة لألخبـار    

 اعلة لألحداث يف بناء األولويات اإلخبارية وترتيبها يف النشرة الرئيسة.بالقناة؛ ملعرفة تأثري القوى الف
ويف ضوء ذلك، اعتمدت الدراسة على منهج املسح اإلعالمي للمضمون اإلخباري، الذي مت متثيله بعينة عشوائية     

ما جرى األخذ باحلصـر  ) نشرة اختريت لدورة تليفزيونية كاملة، في٨٩من نشرة األخبار املسائية الرئيسة، قوامها (
 الشامل تمع املبحوثني.

ولتقدير تأثري القوى الفاعلة يف بناء األولويات اإلخبارية، استخدمت الدراسة حساب األوزان النسـبية لتقـدير       
مركز االهتمام الذي حتظى به القوى الفاعلة يف النشرة الرئيسة، كما حتققت من مدى تأثريها على بنـاء النشـرة   

 سة من خالل اختبار الفرضيات العلمية والتأكد من صحتها.  الرئي
وقد خلصت نتائج الدراسة إىل التأكيد على وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة وبناء النشـرة      

لزمنيـة  اإلخبارية الرئيسة يف القناة، من خالل تأثريها على ترتيب أولويات النشرة اإلخبارية، وعلى طول املساحة ا
 لألخبار ، واال اجلغرايف الذي تم بتغطيته، وعلى مواقع تقدميها يف النشرة.

وأظهرت النتائج تفوق رئاسة الدولة والسلطة التنفيذية واملسئولني احلكوميني على بقية القوى الفاعلة األخـرى      
ورمها يف بناء أولويات نشرة األخبار الرئيسة الواردة يف النشرة، مقابل ضعف تأثري اجلمهور واتمع املدين وتراجع د

بالقناة، مما يشري إىل قوة تأثري األولويات الرمسية يف بناء األولويات اإلخبارية للقناة، وهو ما يعكس سياسـة القنـاة   
محـرر  وتوجهها الرمسي. كما بينت نتائج الدراسة أيضاً أن احملددات املؤسسية للقناة تتفوق على احملددات الذاتية لل

يف تقرير أمهية اخلرب وجدارته باالنتقاء للبث يف النشرة الرئيسة بالقناة.
وكشفت النتائج عن اخنفاض تأثري اهتمام اجلمهور باخلرب على ترتيب أولويات النشرة اإلخبارية الرئيسة بالقناة،     

رتيب اهلرمي لسلطات الدولة، والتوجيهات من وجهة نظر املبحوثني، قياساً بتأثري السياسة الرمسية للدولة، ومراعاة الت
 اإلدارية اليت يتلقاها القائم على االتصال من سلطات عليا.

وتوصلت النتائج إىل أن وكالة األنباء اليمنية (سبأ) جاءت حمل إمجاع املبحوثني باعتبارها املصدر األول الـذي       
لية، ومل تضاهيها يف درجة االعتماد أيـاً مـن املصـادر    يعتمدون عليه للحصول على األخبار احمللية والعربية والدو

 األخرى.
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 فهرس احملتويات
 

 و فهرس احملتويات 
 ط  فهرس اجلداول 
 ل فهرس األشكال 

 
 ٢ املقدمة 

 ٤ أمهية الدراسة 
 ٥ الدراسات السابقة

 ٥ الدراسات العربية -
 ١٠ الدراسات األجنبية -

 ١٦ مشكلة الدراسة 
 ١٦ أهداف الدراسة 

 ١٧ تساؤالت الدراسة وفروضها  
 ١٩ التعريفات اإلجرائية للدراسة 

 ٢٠ حدود الدراسة 
 

 ٢٢ املبحث األول: نظرية بناء األولويات 
 ٢٤األصول النظرية لبناء األولويات-
 ٢٩بناء األولوياتاإلطار العام لعملية -
 ٣٨دور وسائل اإلعالم يف بناء األولويات-
 ٤٦املداخل البحثية للنظرية والنقد املوجه هلا-

 ٥٣ املبحث الثاين: مصادر بناء األولويات 
 ٥٥ الفاعلون السياسيون الرمسيون -

 ٥٥ رئيس الدولة-
 ٥٨  املشرعون-
 ٥٩ املسئولون احلكوميون  -

 ٦٣سياسيون غري الرمسينيالفاعلون ال-



٧ 
 

 ٦٣السياسيون والتنظيمات احلزبية-
 ٦٤مجاعات الضغط واملصاحل-
 ٦٦مجهور املواطنون-

 ٦٩أحوال العامل احلقيقي وأحداثه-
 ٧٤مصادر دعم املعلومات واألنباء -

 ٧٥ أجهزة العالقات العامة-
 ٧٨وكاالت األنباء الدولية-
 ٧٩وسائل اإلعالم األخرى-
 ٨٠وسائل اإلعالم اجلديد-

 ٨٦ املبحث الثالث: نشرة األخبار التليفزيونية
 ٨٦مفاهيم نظرية-
 ٨٨ ترتيب أولويات النشرة اإلخبارية. -
 ٩٠العوامل املؤثرة على األولويات اإلخبارية-
 ٩٧ نشرة األخبار يف قناة اليمن-

 
 ١٠٢   جراءات املنهجية ومسات املبحوثني املبحث األول: اإل

 ١٠٣اإلجراءات املنهجية للدراسة -
 ١٠٣منهج الدراسة -
 ١٠٣جمتمع الدراسة وعينته  -
 ١٠٦ أدوات مجع البيانات:-

 ١٠٧ إجراءات استمارة حتليل املضمون:-
 ١١١ إجراءات استمارة االستبيان:-

 ١١٣ املعاجلة اإلحصائية للبيانات-
 ١١٥   السمات العامة للمبحوثني-

 ١٢١  املبحث الثاين: نتائج الدراسة التحليلية
 ١٢٢ السمات العامة للنشرة الرئيسة-
 ١٢٥ حمتوى النشرة اإلخبارية الرئيسة-
١ ١٤٦ شكل النشرة اإلخبارية الرئيسة-



٨ 
 

 ١٦٠ املبحث الثالث: نتائج الدراسة امليدانية
 ١٦١ خبارية الرئيسةانتقاء أخبار النشرة اإل-
 ١٦٨ أولويات النشرة اإلخبارية الرئيسة-
 ١٧٠   املصادر اإلخبارية وخصائصها-

 ١٧٩ املبحث الرابع: اختبار فروض الدراسة 
 ١٨١ اريةالعالقة بني القوى الفاعلة وبناء النشرة اإلخب-
 ١٩٠  الفروق بني القوى الفاعلة وفقا للزمن -
 ١٩٢ اجلغرايف وفقا للزمن  الفروق بني اال -
 ١٩٤  الفروق بني طول اخلرب وفقا للزمن -

 ١٩٦  املبحث اخلامس: مناقشة نتائج الدراسة 
 

 ٢٠٢  خامتة الدراسة 
 ٢٠٣  نتائج الدراسة 

 ٢٠٨  توصيات الدراسة 
 ٢٠٩  مقترحات الدراسة 

 ٢١١  مراجع الدراسة 
 ٢٢٢  مالحق الدراسة 
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:مقدمة
أتاحت تقنيات االتصال واملعلومات بتطوراا املذهلة اليت شهدها العامل خالل العقدين األخريين ظهور فضـاء       

إعالمي واسع ومتعدد، اختزل العامل يف صورة أصغر من قرية الكترونية، وجعلت منه فضاًء متاحاً لتطبيقات الثـورة  
 -يف ضوء جتليات السياق العاملي اجلديـد   -اللغة الرقمية على جمريات احلياة. وقد شهد العامل  املعلوماتية، وهيمنة

عدداً من التحوالت اهلامة اليت مثلت تعقيداً للعملية االتصالية، وأصبح االتصال كما يقول الفيلسـوف الفرنسـي   
ل ثورة املعلومات وتكنولوجيا االتصـال،  . ويف ظ)١() "ضحية االتصال الزائد أو الفائض"Baudrillardبودريارد (

   عد، احتلت الوظيفة اإلخبارية يف التليفزيون صدارة االهتمام، وحظيـت مبكـاناليت أتاحت معاجلة األحداث عن ب
مناسب يف حيز البث اليومي، وباتت نشرات األخبار التليفزيونية من أهم املصادر اليت يعتمـد عليهـا اجلمهـور    

 واملعلومات عن حميطه وبيئته اليت يعيش فيها. للحصول على األخبار

لكن أمهية نشرات األخبار التليفزيونية ال تتوقف عند هذا احلد، بل تتعاظم أكثر بالنظر ملا متثله من فضاٍء مهمٍ 
ملمارسة االتصال السياسي بني السلطة السياسية وقوى اتمع األخرى، فهي نافذة أيديولوجية للسلطة السياسية، 

يف اتمع، كما أا باملقابل جمال حيوي لعكس نبض اتمع، والتعبري عن ) ٢(أداا الرئيسة "لتعميم قيم النظام"و
حركة مكوناته االجتماعية وتفاعالا اليومية، واليت تتجسد من خالل الدالالت االتصالية اليت حتملها النشرة 

رسة السلطة، وقوى املعارضة حتاول من خالهلا أيضاً التأثري على اإلخبارية، فالنخبة احلاكمة تسعى من خالهلا ملما
السياسات العامة لصياغتها أو زعزعتها، وبالتايل فإن النشرة اإلخبارية متثل ميدان تنافس بني مجاعات متعددة لبلوغ 

يتنبهوا للدعاية  األولويات اإلخبارية، ذلك أن "اإلغراء الكبري لألخبار ال يكمن يف أا تصل إىل الناس دون أن
  .)٣(اخلفية، بل ألا ميكن أن تضع بصمة الشرعية على القضايا واحلركات اليت تقدم عربها"

مل  وأمام تعدد قنوات االتصال، وتنوع الوسائط اإلخبارية، واتساع جمال االختيار اإلعالمي أمام اجلمهور،
مجهور املشاهدين على حد سواء، وأصبحت يعد مبقدور الدولة احتكار فضاءها السمعي البصري أو احتكار 

األمر الذي يضاعف من ،)٤("سياسة التعبئة اجلماعية وهندسة املوافقة أصعب بكثري يف حميط وسائل اإلعالم اجلديد"
التحديات املرتبطة مبسألة بناء األولويات اإلخبارية، وحتقيق اإلمجاع يف زمنٍ بات يعرف بعصر دميقراطية االتصال.

مت الدراسات اإلعالمية املختلفة ببحث جوانب العملية اإلخبارية يف وسائل اإلعالم، وجعلت منها وقد اهت
حقالً مهماً لدراسة العالقات االتصالية املتبادلة بني مكونات اتمع وتأثرياا على بعضها البعض، ومنها دراسات 

على أن األولويات اإلخبارية لوسائل  ) اليت خلصت إىل التأكيدAgenda Setting Theoryوضع األولويات (

                                                             
(بريوت:  ٣، ترمجة: نصر الدين العياضي والصادق رابح، ط:وميشال ماتالر أرمان )١(

  .٢٠٠) ص٢٠٠٥العربية،مركز دراسات الوحدة 
 .١٣) ص١٩٨٦رفة، (الكويت: عامل املع ، ترمجة عبد السالم رضوان هربرت شيللر:  )٢(
، ترمجة زين جنايت (القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  دوريس جرابر وآخرون:  )٣(

 .٣١٥ - ٣١٤ص  ص )٢٠٠٤
 لكتروينإلا وقعمتاح على امل كتاب الكتروين  فلحي:حممد جاسم  )٤(

 . ٢٠٠٩مايو  ١١تاريخ الوصول:  يف الدمنارك فتوحةألكادميية العربية املل
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اإلعالم تؤثر يف أولويات اجلمهور، لكن تلك الدراسات حبلول الثمانينات انتقلت بأولويات وسائل اإلعالم من 
متغري مستقل إىل متغري تابع، ليصبح السؤال املثار هو:"إذا كانت الصحافة تضع أولويات اجلمهور، من يضع 

. )٥(أولويات وسائل اإلعالم؟"
الباحثني أن ينتقلوا ملا وراء عملية وضع األولويات، وأن يضعوا ١٩٨٢عام  )Gandy( وقد شجع جاندي

اعتباراً للتكوينات اليت تؤثر على األولويات اإلعالمية؛ لتحديد من يضع أولويات وسائل اإلعالم؟ وكيف وضعت 
وكان احلدث األبرز واألكثر أمهية خالل تلك ، )٦( وألي أهداف؟ ومع أي تأثري على توزيع القوة والقيم يف اتمع؟

) "املعركة من أجل الرأي العام: الرئيس، والصحافة، Lang & Lang( الباحثان النج والنج الفترة دراسة
، عندما وصفا الكيفية اليت غطت ا وسائل اإلعالم فضيحة ووترجيت، واستطالعات الرأي العام أثناء ووتر جيت"

رى القضية اليت انتهت باستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون وخروجه املثري من السلطة، وقد اعتربا وتأثريها على جم
) مصطلح مناسب أكثر من وضع األولويات لوصف قضية Agenda Buildingمفهوم بناء األولويات (

 .)٧(ووترجيت
تاريخ، وإن مل حتظ وقتها باالختبارات غري أن التفكري العلمي يف هذه املسألة والتنظري بشأا يبدو سابقاً هلذا ال

بتساؤهلما: ١٩٤٨) هذا املوضوع عام Lazarsfeld & Mertonاإلمربيقية املناسبة، إذ تناول الزرسفيلد ومريتون (
من يضع أولويات وسائل اإلعالم؟ وأشارا إىل أن أولويات وسائل اإلعالم ليست إال نتيجة لتأثري القوى االجتماعية 

 .)٨( ذلك املؤسسات الصناعية والتجارية وغريها من املؤسسات املؤهلة ملمارسة الضبط االجتماعيالسائدة، مبا يف

 )٩(١٩٧١) أول من أطلق مصطلح بناء األولويات عام Cobb & Elderويعد الباحثان كوب و ايلدر (
ثالثة مكونات أساسية هي: عندما حتدثا عن كيفية تكوين األولويات يف اتمع، من خالل التفاعالت املتبادلة بني 

                                                             
 )5( Maxwell McCombs: A Look at Agenda Setting: Past, Present and 

Future, , Vol. 6, No. 4, 2005, p. 548.:    [تاريخ الوصول:  
Nov 13, 2010]. 

)6(  Oscar Gandy: Beyond Agenda Setting, In David Protess and Maxwell 
McCombs (Eds.): 

, New Jersey: Lawrence Erlbaum, 1991, p. 
266.  

 جالديز اجنل النج وكريت النج: وسائل اإلعالم ووتر جيت، يف: دوريس جريرب:  )٧(
  .٣٤٢) ص١٩٩٩ة: أسعد أبو لبدة (عمان: دار البشري،، ترمج

، )٤( العدد ، جندةاالجتاهات احلديثة يف حبوث وضع األ :محادة بسيوين )٨(
 .٣٤١ص ،١٩٩٨ديسمرب 

)9(  Ellen W. Kanervo & Donid W. Kanervo: How administrator's view 
relates to agenda building in community press,  
Vol. 66, No. 2, Summer 1989, P. 308.  V
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 احلكومة واجلمهور ووسائل اإلعالم، وحتدثا عن طبيعة العالقة الثالثية وتأثرياا على بناء أولويات السياسة العامة، 

وشرحا يف تنظريهم لعملية بناء األولويات كيف تصبح القضية حمور االهتمام لصناع السياسة، وكيف ينظر إليها 
 مهم؟ كموضوع اهتمام مناسب و

ويتمثل هذا االجتاه البحثي اجلديد يف دراسات بناء األولويات اليت تم بالتركيز على دراسة "الصلة بني 
أولويات وسائل اإلعالم وأولويات الرأي العام وأولويات السياسة من خالل مؤشرات األحداث، وتوضيح املتغريات 

فمفهوم بناء األولويات ال يعين وجهاً آخراً لعملية وضع ، )١٠(اليت جتعل قضية ما صاحلة لألولوية أو غري صاحلة هلا"
األولويات، بقدر ما يكشف عن التفاعالت االجتماعية املتعددة بشأن موضوع ما لتحويله إىل قضية عامة حتظى 
 باالهتمام والنقاش السياسي يف اتمع، من خالل عملية معقدة وخمططة تتم عرب مراحل عدة، ال تتوقف عند بروز

القضايا يف وسائل اإلعالم، أو وضعها ضمن األولويات العامة لدى الناس، بل تتجاوزها وصوالً ألولويات صناع 
فاألبعاد الفلسفية للنظرية تعكس سياسة بناء األولويات يف اتمع، والقوى الفاعلة  القرار يف رأس اهلرم االجتماعي،

   صاً.اليت تؤثر يف تطور مسار القضية تصعيداً أو تقلي

) سعت هذه الدراسة للتعرف على عملية Agenda Building Theoryويف إطار نظرية بناء األولويات (
بناء نشرة األخبار يف قناة اليمن الفضائية، من خالل حتليل النشرة اإلخبارية شكالً ومضموناً، لتتبع تأثري القوى 

 النشرة الرئيسة بالقناة، ومدى تأثريها احملتمل على تشكيل الفاعلة املختلفة يف بناء األولويات اإلخبارية املقدمة يف
مالمح النشرة الرئيسة وترتيب أولوياا اإلخبارية، باإلضافة إىل استقصاء آراء القائمني على االتصال يف اإلدارة 

الحيتها، وحمددات العامة لألخبار بالقناة للتعرف على عملية بناء النشرة الرئيسة، من حيث انتقاء األخبار ومعايري ص
 االختيار اليت يعمل يف ضوئها، ومراكز التأثري يف بناء النشرة، وغريها من اجلوانب املتصلة. 

 

 : أهمية الدراسة
تأتى أمهية هذه الدراسة يف ضوء ما يشهده اتمع اليمين من حتوالت هامة على مستوى الفضاء اإلعالمي، أو 

العام، مما يستدعي تسليط الضوء على الكيفية اليت تبىن ا األولويات على مستوى النقاش السياسي يف اال 
اإلخبارية يف القناة الرمسية األوىل، قناة اليمن الفضائية. ذلك أن دراسة النشرة اإلخبارية الرئيسة سيكشف عن طبيعة 

الا مع بعض مبا يعكس األولويات اإلخبارية، ومدى متثيلها للمكونات االجتماعية املختلفة، والتعبري عن تفاع
مستوى حضورها ومشاركتها يف صنع السياسة العامة يف اتمع، والوقوف على طبيعة مراكز االهتمام الفعلي يف 

 النشرة الرئيسة، والقوى الفاعلة اليت تؤثر يف بناء األولويات اإلخبارية للنشرة الرئيسة يف القناة.
يف ضوء املآخذ واالنتقادات املتعددة اليت رصدا بعض الدراسات  وتكتسب هذه الدراسة أمهيتها العلمية أيضاً

اإلعالمية يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف القناة، مما جيعل االهتمام العلمي بتقصي األسباب الكامنة وراء مظاهر 
اجلمع بني ثنائية حتليل االختالل يف بناء النشرة الرئيسة دافعاً قوياً إلجراء الدراسة ومنحها أمهية خاصة، من خالل 

 حمتوى النشرة وشكلها، واستقصاء رأي القائم على االتصال يف هذه الدراسة. 

                                                             
 -عالقات التفاعل بني العوامل املؤثرة يف بناء أجندة قضايا الرأي العام يف الصحف املصرية: السيد نسي )١٠(

 .١، ص٢٠٠٢ رسما )،١٤العدد( -ةدراسة يف إطار بناء األجندة
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باإلضافة إىل ذلك، تعد هذه الدراسة أول حماولة علمية لتطبيق نظرية بناء األولويات على بيئة التليفزيون 
، لإلجابة على التساؤل الذي أفضت إليه حبوث اليمين، من خالل دراسة بناء النشرة اإلخبارية بقناة اليمن الفضائية

وضع األولويات: من يضع أولويات وسائل اإلعالم؟ إذ حتاول اختبار تأثري القوى الفاعلة يف اتمع على بناء 
ات األولويات اإلخبارية املقدمة يف النشرة الرئيسة بالقناة. وبالتايل، فإن هذه الدراسة متثل رافداً علمياً جديداً للدراس

 اإلعالمية يف اليمن، وحافزاً مهماً يساعد إدارة القناة علي تقييم األداء وجتويد اخلدمة اإلخبارية مستقبالً.
 

 
:لة الدراسةكشم

متثل نشرة األخبار يف أي قناة تليفزيونية إنتاجاً خاصاً يعكس فلسفتها اإلعالمية ويعرب عن ثقافة اتمع، ومـع      
ية الفضائية والبث املباشر لألنباء حلظة وقوعها نشأ جدل حول مستقبل نشرات األخبـار يف  انتشار القنوات اإلخبار

التليفزيونات الوطنية، ومدى قدرا على املنافسة واحملافظة على مجهورها، مما يعين أن جمال بناء األولويات اإلخبارية 
 فس بني اجلميع.  وتشكيل اهتمامات اجلمهور مل يعد حكراً على أحد، بل أصبح موضع تنا

وانطالقاً من أمهية الوظيفة اإلخبارية للتليفزيون الوطين، فإن مشكلة الدراسة تتحدد يف التعرف على كيفية بنـاء      
نشرة األخبار الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية، ومدى تأثري القوى الفاعلة لألحداث على عمليـة بنـاء األولويـات    

ا يف النشرة الرئيسة بقناة اليمن الفضائية، من خالل نسق زمين تراتيب يـربز درجـة   اإلخبارية، وعلى طريقة تقدميه
 األمهية واالهتمام الذي حتظى به تلك األولويات اإلخبارية يف النشرة الرئيسة. 

 

أهداف الدراسة التحليلية:
موناً.التعرف على السمات العامة لنشرة األخبار الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية شكالً ومض)١
التعرف على القوى الفاعلة لألحداث اليت تضمنتها أخبار النشرة الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية.)٢
التعرف على القيم اإلخبارية اليت تضمنتها أخبار النشرة الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية . )٣
التعرف على مصادر أخبار النشرة الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية.)٤

دراسة امليدانية:أهداف ال
التعرف على القيم اإلخبارية اليت يعتمدها القائم على االتصال الختيار أخبار النشرة الرئيسة يف قناة اليمن )١

الفضائية وحمددات اختيارام . 
التعرف على معايري االهتمام اخلربي لدى القائم على االتصال ببعض األخبار لبثها يف النشرة الرئيسة بقناة )٢

الفضائية وأسباب جتاهل بعضها اآلخر.اليمن 
التعرف على مصادر التأثري يف بناء أولويات نشرة األخبار الرئيسة بقناة اليمن الفضائية.)٣
التعرف على مصادر األخبار اليت يعتمد عليها القائم على االتصال يف بناء النشرة الرئيسة يف قناة الـيمن  )٤

الفضائية وأسباب اعتماده.
صائص الشخصية واملهنية للقائم على االتصال املعين بإنتاج النشرة اإلخبارية الرئيسـة يف  التعرف على اخل)٥
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قناة اليمن الفضائية. 
 

 
 

تساؤالت الدراسة:
تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق أهدافها البحثية يف ضوء اإلجابة على جمموعة من التساؤالت والتحقق من صـحة      

داف، وتنقسم األسئلة إىل قسمني، أحدمها يتعلق باحملتوى اإلخبـاري للنشـرة   بعض الفروض اليت تعكس تلك األه
الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية، من خالل حتليل مضمون النشرة اإلخبارية وشكلها، واآلخر يتعلق ببنـاء النشـرة   

 ها على النحو اآليت:اإلخبارية، من خالل استقصاء آراء املبحوثني باإلدارة العامة لألخبار بالقناة، وميكن عرض

 توى اإلخبارياحملاألسئلة اخلاصة ب :أوال
 من حيث املضمون:   

ما الزمن الكلي للنشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-١
كم عدد األخبار اليت تتضمنها النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟ -٢
رئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟ما طول اخلرب يف النشرة اإلخبارية ال-٣
ما نوع األخبار اليت تتضمنها النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-٤
ما اال اجلغرايف ألخبار النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-٥
ية ؟ما حمور االرتكاز يف أخبار النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائ-٦
ما اجتاه األخبار املقدمة يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-٧
ما مدى التوازن يف عرض اخلرب يف النشرة اإلخبارية الرئيسة بقناة اليمن الفضائية؟-٨
ما القيم اإلخبارية الواردة يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-٩

لة لألحداث اليت تضمنتها النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟ما القوى الفاع -١٠
ما هي مصادر أخبار النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟ -١١
ما صفة مصادر املعلومات ألخبار النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟ -١٢

 

 من حيث الشكل:
 يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟ما موقع ترتيب اخلرب-١
ما مدى ورود اخلرب يف عناوين النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-٢
ما شكل تقدمي اخلرب يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية ؟-٣
ة اليمن الفضائية ؟ما طرق عرض اخلرب يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قنا-٤
ما مدى تطابق الصورة مع النص اإلخباري يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟-٥
 ما مدى تزامن الصورة مع النص اإلخباري يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟-٦
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األسئلة اخلاصة ببناء النشرة اإلخبارية الرئيسة :ثانيا
العناصر اخلربية (القيم اخلربية) األكثر أمهية اليت يعتمدها القائم على االتصال للحكم على صالحية  ما هي-١

اخلرب للبث يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟
ما احملددات اليت خيتار القائم على االتصال يف إطارها أخبار النشرة الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟-٢
ا املعايري اليت تدفع القائم على االتصال لالهتمام باخلرب أكثر ومنحه أولوية االختيار والبـث يف النشـرة   م-٣

اإلخبارية الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟
ملاذا ال حتظ بعض األخبار والقضايا باالهتمام، ويتم إمهاهلا عند بناء نشرة األخبار الرئيسة يف قناة الـيمن  -٤

الفضائية؟
ترتيب املتغريات اليت تؤثر يف بناء نشرة األخبار الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟ما -٥
فيما يتعلق بالقضايا الوطنية، ما ترتيب مراكز التأثري يف صناعة األخبار وبناء األولويات اإلخبارية بالنشرة -٦

الرئيسة يف قناة اليمن الفضائية؟
لى االتصال يف بناء نشرة األخبار بقناة اليمن الفضائية، فيمـا  ما مصادر األنباء اليت يعتمد عليها القائم ع-٧

خيص األخبار الوطنية؟
ما مصادر األنباء اليت يعتمد عليها القائم على االتصال يف بناء نشرة األخبار بقناة اليمن الفضائية، فيمـا  -٨

خيص األخبار اخلارجية العربية واألجنبية؟
تصال يف قناة اليمن الفضائية أن مصادر األنباء اليت يعتمـد عليهـا   ما اخلصائص اليت يعتقد القائم على اال-٩

تتسم ا؟
ما مصادر األنباء املصورة اليت يعتمد عليها القائم على االتصال يف بناء نشـرة األخبـار بقنـاة الـيمن      -١٠

الفضائية، فيما خيص املواد اإلخبارية املصورة؟
 قناة اليمن الفضائية أن املصدر اإلخباري املصور الـذي  ما اخلصائص اليت يعتقد القائم على االتصال يف -١١

يعتمد عليه يتسم ا؟
 

الرئيسة النشرةيف اإلخبارية  األولويات الفروض اخلاصة ببناء :الثثا
باإلضافة إىل التساؤالت السابقة، حتاول هذه الدراسة اختبار أربعة فروض حبثية تتعلق ببناء النشرة اإلخباريـة،      

 و اآليت: على النح
القوى الفاعلة لألحداث وبناء النشرة اإلخبارية الرئيسة بالقناة، من خالل التحقق  الفرض األول: اختبار العالقة بني

من صحة أربعة فروض فرعية، على النحو اآليت:
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة لألحداث وطول اخلرب يف النشـرة الرئيسـة   -١

لقناة.با
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة لألحداث وموقع اخلرب يف النشـرة الرئيسـة   -٢

بالقناة.
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة لألحداث واال اجلغرايف الـذي ـتم بـه    -٣
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النشرة الرئيسة بالقناة.
توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة لألحداث ونوع املضمون اخلربي يف النشـرة  -٤

الرئيسة بالقناة.
بقناة اليمن الفضائية النشرة اإلخبارية الرئيسة الفرض الثاين: اختبار الفروق بني القوى الفاعلة لألحداث الواردة يف 

 وفقا للمدة الزمنية للخرب.
بقناة اليمن الفضـائية  النشرة اإلخبارية الرئيسة ثالث: اختبار الفروق بني نوع اال اجلغرايف الذي تم به الفرض ال

 وفقا للمدة الزمنية للخرب.
 بقناة اليمن الفضائية وفقا ملدته الزمنية.النشرة اإلخبارية الرئيسة الفرض الرابع: اختبار الفروق بني طول اخلرب يف 

ائية:التعريفات اإلجر
الـيت  ، بالعاصمة صنعاء ١٩٧٥سبتمرب  ٢٤قناة اليمن الفضائية: هي القناة التليفزيونية الرمسية يف اليمن، تأسست يف 

وكانت تعرف بالقناة األوىل إىل جانب البث األرضي،  ١٩٩٥وانتقلت للبث الفضائي يف ديسمرب تبث منها براجمها،
 أو الفضائية اليمنية سابقاً. 

الرئيسة: يقصد ا النشرة اإلخبارية الرئيسة املقدمة يف الساعة التاسعة مساًء باللغة العربية مـن قنـاة   نشرة األخبار 
 اليمن الفضائية. 

اختيار األحداث وإخضاعها لتراتيبية زمنية  بناء النشرة اإلخبارية: يقصد به جمموعة العمليات الوظيفية اليت تقود إىل
واألشخاص واجلهات وقوى اتمع األكثر تأثرياً يف االهتمامـات اإلخباريـة   معينة، حبيث تعكس أمهية األحداث 

 للنشرة الرئيسة. 
مضمون النشرة: ويقصد به النص اإلخباري الذي يترجم األحداث اليومية إىل أنباء تليفزيونية جديرة بـالظهور يف  

 النشرة (حمل الدراسة) بعد إمتام معاجلتها الصحفية.
ه طريقة عرض النشرة اإلخبارية (حمل الدراسة) يف مظهرها العام، متضمنة العناصر املرئيـة  شكل النشرة: ويقصد ب
املرافقة للنص اإلخباري.

األولويات اإلخبارية: قائمة باألخبار اليت حتظى بدرجة عالية من االهتمام وفرص الظهور يف النشرة، سواًء يف النشرة 
خربية بالنسبة للقناة.الواحدة أو بشكل تراكمي، وهي متثل أولوية 

القائم على االتصال: يقصد به العاملني باإلدارة العامة لألخبار بقناة اليمن الفضـائية، مـن احملـررين واملشـرفني     
واملسئولني املعنيني عن بناء النشرة اإلخبارية الرئيسة يف القناة (حمل الدراسة).

 

 حدود الدراسة 
خبار الرئيسة املقدمة يف الساعة التاسعة مسـاًء يف قنـاة الـيمن    اقتصرت حدود هذه الدراسة على نشرة األ

الفضائية، واهتمت بدراسة تأثري القوى الفاعلة على خمرجات العملية اإلخبارية، بصرف النظر عن طبيعة القضـايا،  
 . ٢٠١٠) من العام ٣١/٣ – ١/١وذلك خالل الفترة الزمنية من (
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 وتوصياتها الدراسة نتائج
 

ذه الدراسة للتعرف على بناء األولويات اإلخبارية املقدمة يف النشرة الرئيسة بقناة اليمن الفضائية، من سعت ه
خالل حتليل النشرة اإلخبارية شكالً ومضموناً، وتتبع القوى الفاعلة لألحداث واملصادر احملتمل تأثريها على تشكيل 

 Agendaالدراسة على نظرية بناء األولويات ( مالمح النشرة وترتيب أولوياا اإلخبارية، حيث اعتمدت

Building Theory كمدخل علمي نظري مناسب للدراسة ملعرفة القوى املؤثرة يف بناء النشرة الرئيسة وطبيعة (
 ذلك التأثري.

ة واعتمدت الدراسة على منهج املسح "بالعينة" يف الدراسة التحليلية، وقد متثّل جمتمع الدراسة التحليلية يف نشر
األخبار الرئيسة املقدمة يف الساعة التاسعة مساءاً من قناة اليمن الفضائية، وجرى اختيار عينة التحليل بطريقة 

، ٢٠١٠عشوائية لدورة تليفزيونية كاملة، بدأت يف األول من يناير وانتهت يف احلادي والثالثني من مارس العام 
يف الدراسة امليدانية فقد اعتمدت على األخذ باحلصر  ) خرباً، أما١٥٣٦) نشرة إخبارية ضمت (٨٩بإمجايل (

الشامل تمع الدراسة، املكون من فريق العمل اإلخباري باإلدارة العامة لألخبار بالقناة، ويضم املندوبني واحملررين 
 اإلخباريني واملسئولني املباشرين على إدارة العملية اإلخبارية بالقناة.

من أدوات مجع البيانات، مها: استمارة حتليل احملتوى اإلخباري واستمارة  واعتمدت الدراسة على أداتني
استقصاء القائم على االتصال، وقد جرى اختبار صدقهما بعرضهما على عدد من أساتذة اإلعالم واإلحصاء 

نسبة ثبات للتحكيم العلمي يف جامعة صنعاء وبعض اجلامعات العربية، فيما أشار معامل اختبار الثبات إىل ارتفاع 
االستمارتني وصالحيتهما للقياس ومجع البيانات املطلوبة، وقد استخدمت الدراسة عدد من املعامالت اإلحصائية 

كما اعتمدت على حساب األوزان النسبية لتقدير مركز االهتمام الذي حتظى به القوى الفاعلة يف النشرة  املناسبة،
تأثري تلك القوى على بناء النشرة، باختبار بعض الفروض العلمية  اإلخبارية الرئيسة، كما حتققت أيضاً من مدى

 والتحقق من صحتها.
وقد احتوت الدراسة على ثالثة فصول، األول: اإلطار املنهجي للدراسة، استعرض أمهية الدراسة ومشكلتها 

راسة وتساؤالا اليت تسعي البحثية، يف ضوء التراث العلمي املرتبط مبوضوع الدراسة، باإلضافة إىل حتديد أهداف الد
لإلجابة عليها. فيما اختص الثاين باإلطار النظري للدراسة، واشتمل على ثالثة مباحث تناولت: نظرية بناء 

 األولويات، ومصادر بناء األولويات، ونشرة األخبار التليفزيونية. 
ج الدراسة ومناقشتها، واشتمل أما الفصل الثالث: فقد اهتم باجلانب التطبيقي للدراسة، من خالل عرض نتائ

ونتائج الدراسة  وخصائص جمتمع املبحوثني، على مخسة مباحث على النحو اآليت: اإلجراءات املنهجية للدراسة
التحليلية، ونتائج الدراسة امليدانية، واختبار فروض الدراسة، ومناقشة نتائج الدراسة. فيما تضمنت خامتة الدراسة 

تائجها، وأهم التوصيات العلمية والعملية، باإلضافة ملا تقترحه الدراسة من مشاريع حبثية عرضاً موجزاً للدراسة ون
مستقبلية. وميكن استعراض النتائج العلمية اليت توصلت إليها هذه الدراسة بشأن بناء النشرة اإلخبارية الرئيسة يف 

 قناة اليمن الفضائية، على النحو اآليت:
 :ةالتحليلينتائج الدراسة  أوال

اتسمت نشرة األخبار الرئيسة املقدمة يف الساعة التاسعة مساًء يف قناة اليمن الفضائية بعدم الثبات النسيب 
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لزمن النشرة اإلخبارية، وبتفاوت توزيع األخبار على النشرات وفقاً لطبيعة االهتمامات اإلخبارية الـيت  
متنحها القناة أولوية التغطية يف النشرة.

ر النشرة الرئيسة هي من فئة األخبار القصرية اليت يقل طوهلا عن دقيقـة، غـري أن   أكثر من نصف أخبا
توزيع املساحة الزمنية ألخبار النشرة الرئيسة وفقاً لطول اخلرب، يكشف عن أن فئة األخبار الطويلة متتـد  

الغالبة ألطـوال  على حنو ثلثي املساحة الزمنية ألخبار النشرة الرئيسة، وتظهر األوزان املرجحة أن السمة 
أخبار النشرة الرئيسة هي فئة األخبار الطويلة.

يوجد تفاوت ملحوظ يف توزيع أخبار النشرة وفقا ملواقع تقدميها يف النشرة الرئيسة، إذ أن الثلث األخري 
استوعب القسم األكرب من األخبار، واليت شـكلت مـا نسـبته     -وهو اية النشرة  -من زمن النشرة 

وع أخبار النشرة الرئيسة.من جمم ٪٤٤،٧
السمة الغالبة على تقدمي النشرة اإلخبارية الرئيسة هو شكل تقدمي اخلرب فقط، والذي يشكل مـا نسـبته   

من أخبار النشرة، مما جيعل نشرة األخبار تفتقر إىل التنوع واحليوية، كما يالحظ ارتفاع نسـبة   ٪٩٣،٢
دة من أي صور مصاحبة.  األخبار اليت عرضت يف النشرة بطريقة سردية جمر

، وهو ٪٧٩،٤تطابقت الصورة التليفزيونية مع النص اخلربي املقدم يف النشرة الرئيسة بنسبة مرتفعة بلغت 
مؤشر تطابق جيد حيسب للقناة.

تفوقت األخبار السياسية على بقية األنواع األخرى اليت تتضمنها النشرة الرئيسة، إذ استأثرت وحدها مبا 
جمموع أخبار النشرة.من  ٪٣٩نسبته 

مـن أخبـار    ٪٦٣،٦يمن األخبار احمللية بشكل واضح على توزيع أخبار النشرة، وشكلت ما نسبته 
النشرة الرئيسة، وقد تركزت معظم األحداث والنشاطات احمللية اليت متت تغطيتـها يف نشـرة األخبـار    

من األخبـار احملليـة    ٪٨٣،٨نسبته  الرئيسة يف نطاق أمانة العاصمة صنعاء، واليت استأثرت وحدها مبا
الواردة بالنشرة الرئيسة.

مـن   ٪٨٤معظم أخبار النشرة الرئيسة متحورت حول تغطية وقائع وأحداث يومية، وشكلت ما نسبته 
جمموع األخبار، غري أن تركيز االهتمام يف اخلرب على تغطية نشاطات الشخصيات الرمسية وتصرحياا جاء 

ل احمللي.مرتبطا بأخبار اا
من أخبار النشرة الرئيسـة   ٪٦٧شكلت األخبار االجيابية ثلثي أخبار النشرة الرئيسة، ومثلت ما نسبته 

بالقناة، كما شكلت فئة األخبار اليت تعرض حقائق جمردة أكثر من نصف أخبار النشرة، وجـاءت مبـا   
.٪٥٦،١نسبته 

التنمية والشهرة يف املرتبة األوىل، تليهمـا علـى    أكثر القيم اخلربية تكرارا وبروزا يف النشرة هي: قيميت
 املرتبة الثانية قيمة الصراع، مث قيمة األمهية والفائدة يف املرتبة الثالثة.

تشري نتائج الوزن النسيب للقوى الفاعلة إىل تفوق رئاسة الدولة على بقية أوزان القوى األخرى، باعتبارها 
بارية للنشرة الرئيسة للقناة. األكثر تأثريا يف بناء األولويات اإلخ

تشري نتائج الوزن النسيب للقوى الفاعلة لألحداث الواردة بالنشرة الرئيسة يف القنـاة إىل ضـعف تـأثري    
اجلمهور واتمع املدين، وتراجع دورمها يف بناء أولويات نشرة األخبار الرئيسة بالقناة قياسـا بـالقوى   
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األخرى ذات الطابع الرمسي.
بة االعتماد على وكالة األنباء اليمنية (سبأ) كمصدر للحصول على األخبار قياسا باالعتمـاد  ارتفاع نس

على ما يقدمه مندوب األخبار وفريق التغطية التليفزيونية.
تفوقت الشخصيات احلكومية على بقية مصادر املعلومات املختلفة الواردة يف أخبار النشـرة الرئيسـة   

حضورا وتفردا يف األخبار.بشكل جيعلها املصدر األكثر 
أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني القوى الفاعلة لألحداث وطـول الفتـرة    

الزمنية للخرب يف النشرة الرئيسة بالقناة.
أوضحت نتائج االختبار اإلحصائي وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني القوى الفاعلة لألحداث وموقع 

خلرب يف النشرة الرئيسة بالقناة.تقدمي ا
كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني القوى الفاعلة لألحداث والتركيز على 

مناطق جغرافية معينة يف نشرة األخبار الرئيسة بالقناة.
ونوع مضـمون  دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني القوى الفاعلة لألحداث 

اخلرب املقدم يف النشرة الرئيسة بالقناة.
دلت نتائج الدراسة على وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا بني القوى الفاعلة لألحداث وبنـاء النشـرة   

اإلخبارية الرئيسة يف القناة.
يف أخبـار   بينت النتائج اإلحصائية وجود فروق ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة لألحداث الواردة

النشرة الرئيسة بالقناة وفقاً لطول زمن اخلرب يف النشرة.
أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بني اال اجلغرايف الذي تم به النشرة الرئيسة يف القناة 

وفقا لطول املدة الزمنية للخرب.
احمللي وكالً من زمن أخبار اـال  كشفت النتائج عن وجود فروق إحصائية دالة بني زمن أخبار اال 

) بني ٥٩،١٢العريب وزمن أخبار اال الدويل، حيث كان الفرق لصاحل زمن أخبار اال احمللي بفارق (
املتوسطني.

أوضحت النتائج اإلحصائية وجود فروق غري دالة إحصائياً بني زمن أخبار اال العريب وزمـن أخبـار   
).٠،٦٢٨مستوى الداللة (اال الدويل، عندما  كان 

أكدت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بني طول األخبار الواردة يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف 
القناة وفقا لطول املدة الزمنية للخرب.

خلصت نتائج الدراسة إىل التأكيد على وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة وبناء 
شرة اإلخبارية الرئيسة يف القناة، من خالل تأثريها على ترتيب أولويات النشرة اإلخبارية، وعلى طول الن

املساحة الزمنية لألخبار اليت تتضمنها، وعلى اال اجلغرايف الذي تم بتغطيته، وعلى مواقع تقـدميها يف  
 النشرة الرئيسة.
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 الدراسة امليدانية:نتائج  ثانيا
ية بروزا يف إجابات املبحوثني فيما يتعلق باختيار األخبار الوطنية هـي: قيمـة األمهيـة    أكثر القيم اخلرب

والفائدة، وقيمة اآلنية واجلدة، وقيمة التنمية الوطنية، فيما تساوت قيميت شهرة الشخصـية وحـدوث   
رة الكوارث، ومل يشكل ارتباط اخلرب مبوضوع جدل فكري أو منطقة صراع يف اليمن قيمة خربية جـدي 

بالتفضيل بالنسبة النتقاء األخبار الوطنية.
القيم األكثر تكرارا يف إجابات املبحوثني فيما يتعلق باختيار األخبار العربية هي: قيمة اآلنيـة واجلـدة،   

وقيمة القرب اجلغرايف، وقيمة أخبار الكوارث، وقيمة الصراع. 
تيار األخبار الدولية، متثلت يف: قيمـة أخبـار   القيم األكثر تكرارا يف إجابات املبحوثني فيما يتعلق باخ

الكوارث واحلوادث، وقيمة اآلنية واجلدة، وقيميت الصراع وشهرة الدول أو خنبويتها كـدول عظمـى،   
وقيمة شهرة الشخصية.

تفوقت احملددات املؤسسية للوسيلة على احملددات الذاتية للمحرر يف تقرير أمهية اخلرب وجدارته باالنتقـاء  
 النشرة الرئيسة بالقناة، إذ تصدرت سياسة الدولة بقية احملددات األخرى، تليها السياسة اخلربيـة  للبث يف

للقناة، مث توجيهات رؤساء العمل، فيما تراجعت الرقابة الذاتية للمحرر إىل املرتبة الرابعة علـى سـلم   
دة الختياراته إال بنسبة ضـئيلة  احملددات، ومل حيظ القائم على االتصال حبرية مطلقة ختلو من القيود احملد

جدا ارتبطت بأخبار الكوارث الطبيعية والغرابة والطرافة.
األخبار املتعلقة بأحداث عاجلة وجديدة حظيت بالنصيب األوفر من القيود، تليها األخبار املتعلقة بقضايا 

مية يف املرتبة الثالثة، أما القيمة املواطن ومصاحله يف املرتبة الثانية، فيما جاءت األخبار املرتبطة بقضايا التن
 اخلربية األقل تقييدا فقد متثلت يف األخبار املتعلقة بأحداث تتسم بالغرابة والطرافة.

يتأثر تقدير القائم على االتصال ألمهية اخلرب واختياره ضمن أولويات النشرة اإلخبارية باهتمام رؤسـاء  
مما يعين أن رؤساء العمل ميارسون دور املرجعية اليت العمل، الذي يطغى على كل االهتمامات األخرى، 

يلجأ إليها احملرر لتقرير صالحية اخلرب وأولويته، يليه يف املرتبة الثانيـة اهتمـام املسـئولني احلكـوميني     
واهتمامات اجلمهور واهتمامات القنوات الفضائيات اإلخبارية، ويف املرتبة الثالثة جاء اهتمام وكـاالت  

ءت يف املرتبة الرابعة اهتمام وسائل اإلعالم األخرى، وأخريا االهتمام الشخصي للقائم علـى  األنباء، وجا
االتصال.

يوجد تباين واضح يف ترتيب معايري االهتمام لدى القائم على االتصال حبسب اال اجلغرايف للخرب، ففي 
مام اليت تأثر ـا القـائم علـى    األخبار الوطنية تصدر اهتمام املسئولون احلكوميون قائمة معايري االهت

االتصال، يليه اهتمام رؤساء العمل، مما يعكس تأثري األولويات الرمسيـة احلكوميـة علـى األولويـات     
اإلخبارية يف القناة، فيما تقامست الفضائيات اإلخبارية ورؤساء العمل حيـز االهتمـام األول بالنسـبة    

ظ أن األولويات اإلعالمية تصدرت حيز االهتمام األول الذي لألخبار العربية، أما األخبار الدولية فاملالح
يؤثر يف تفضيل أولويات األخبار الدولية بالنسبة للقناة.

تشري األوزان املرجحة ألسباب سقوط بعض األخبار واملوضوعات من اهتمام النشرة أن مربر تعـارض  
يفة الثانية مربر احلفاظ على مصاحل الـوطن، ويف  اخلرب مع سياسة الدولة يأيت يف املرتبة األوىل، يليه يف املرتب
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املرتبة الثالثة جاء مربر عدم توافق اخلرب مع قيم اتمع، أما مربر عدم الثقة باملصدر اإلخباري فقد جاء يف 
املرتبة الرابعة، وجاء غياب املادة اخلربية املصورة مربرا لسقوط بعض األخبار يف املرتبة اخلامسة، أما عدم 

 اجلمهور باخلرب فقد حل يف املرتبة األخرية.اهتمام 
تفوقت السياسة الرمسية للدولة على بقية املتغريات املؤثرة يف ترتيب األولويات اإلخبارية للنشرة الرئيسـة  
يف القناة، واحتلت املرتبة األوىل، فيما جاء الترتيب اهلرمي لسلطات الدولة يف املرتبة الثانيـة، وحلـت   

ة اليت يتلقاها القائم على االتصال من سلطات عليا بالدولة يف املرتبة الثالثة، وتتسـبب  التوجيهات اإلداري
هذه املتغريات الثالثة يف بروز بعض األخبار العادية ذات القيمة اخلربية املنخفضة وتصـدرها أولويـات   

النشرة الرئيسة. 
ا هاما للقائم على االتصال، ومـؤثرا  مل تشكل القيمة اخلربية لألحداث واهتمام اجلمهور اليمين ا متغري

عليه يف ترتيب األولويات اإلخبارية للنشرة الرئيسة يف القناة قياسا باملتغريات السابقة، وهو ما يعكـس  
تدين التأثري املفترض هلذين املتغريين يف ترتيب األولويات اإلخبارية للنشرة، ويرجع ذلك لطبيعـة البنـاء   

الدولة والنشاطات احلكومية لسلطات الدولة واملسئولني وفق الترتيب اهلرمي الروتيين الذي يراعي سياسة 
 لبناء الدولة على حساب القيمة اخلربية لألحداث.

تعد رئاسة اجلمهورية والسلطة التنفيذية (احلكومة) والسلطتني التشريعية (النواب والشورى) من أكثـر  
اإلخبارية، من وجهة نظر املبحوثني، فيما جاء املسئولون  القوى الفاعلة اليت تؤثر دائما يف بناء األولويات

احلكوميون ووسائل اإلعالم األخرى واألحزاب السياسية يف صدارة القوى الفاعلة اليت تـؤثر يف بعـض   
األحيان، أما اجلمهور العام واملنظمات األهلية والنخب وقادة الرأي فهم قـوى غـري مـؤثرة يف بنـاء     

قناة، من وجهة نظر املبحوثني.األولويات اإلخبارية لل
تشكل وكالة األنباء اليمنية (سبأ) ومندوب األخبار التليفزيوين مصدرين أساسيني للحصول على أخبـار  
النشرة الرئيسة املتعلقة بالشأن الوطين احمللي، لكن الوكالة جاءت حمل إمجاع كل املبحـوثني باعتبارهـا   

كل بقية املصادر اإلخبارية األخرى مصادرا ثانويـة تكمـل   املصدر األول الذي يعتمدون عليه، فيما تش
احتياجات القناة اخلربية يف بعض احلاالت احملدودة، اليت يتعذر حصول القناة على اخلرب مـن مصـدريها   

الرئيسيني.
حافظت وكالة األنباء اليمنية (سبأ) على تصدرها قائمة املصادر اإلخبارية، واحتلت املرتبـة األوىل مـن   

در اليت تعتمد عليها القناة للحصول على األخبار العربية والدولية، ومل تضاهيها يف درجة االعتمـاد  املصا
وكاالت األنباء الدولية اليت تشترك القناة يف خدماا اإلخبارية، وقد جاءت وكالة أنباء رويترز يف املرتبة 

يف املرتبة الثالثة، أما بقية املصادر فقـد  الثانية ولكن بدرجة اعتماد متدنية، فيما جاءت القنوات الفضائية 
 جاءت بنسب متدنية للغاية.

أكثر السمات اليت يعتقد القائم على االتصال أن املصدر اإلخباري الذي يعتمد عليه يتسم ا هي: صحة 
زن اخلرب اليت تشري إىل مسألة موثوقية املصدر، يليها على الترتيب سرعة التغطية، والتغطية الشاملة، وتـوا 

التغطية، وسهولة الصياغة اخلربية.
تعتمد القناة بشكل دائم على مصادرها الذاتية يف تزويدها بالصورة اخلربية (الفيديو) خصوصا األخبـار  
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الوطنية، وجاءت يف املرتبة األوىل، يليها على الترتيب خدمة التبادل اإلخباري يف املرتبة الثانية خصوصـا  
، وجاءت وكالة رويترز املصورة يف املرتبة الثالثة، وجاء يف األخري االسـتعانة  فيما يتعلق باألخبار العربية

بلقطات خربية من القنوات الفضائية يف حال تعذر احلصول عليها من املصادر الرئيسية الثالثة.
أكثر اخلصائص أو السمات اليت يعتقد القائم على االتصال أن مصدر الصورة اخلربية الذي يعتمد عليـه  

م ا هي تقدمي املصدر تغطية مصورة لألحداث تتناسب مع موعد تقدمي النشرة الرئيسـة، يليهـا يف   يتس
املرتبة الثانية سرعة تغطية املصدر لوقوع األحداث، ويف املرتبة الثالثة التدفق املنـتظم الثابـت والـدائم    

خمتلفة من أحناء العامل، أما املرتبـة  لألخبار املصورة، ويف املرتبة الرابعة جاء مشول التغطية املصورة ملناطق 
اخلامسة فقد كانت من نصيب مسة تنوع الفقرات املصورة وتوفر تفاصيل أكثر فيها، وأخريا مسة سـهولة  

التعامل مع املصدر واخنفاض التكلفة.
 

    توصيات الدراسة:
الباحث بعضاً مـن التوصـيات   يف ضوء ما خلصت إليه الدراستني التحليلية وامليدانية من نتائج علمية هامة، يضع 

املناسبة، اليت ميكن أن تسهم يف تطوير العمل اإلخباري يف القناة، وتعزز ثقة اجلمهور اليمين أكثر يف قناته الرمسيـة  
األوىل، وذلك على النحو اآليت:

ـ  - دة االهتمام بضبط موعد تقدمي النشرة اإلخبارية، بدون تقدمي أو تأخري، والعناية جيداً بضبط طـول امل
الزمنية ألخبار النشرة اإلخبارية الرئيسة بالقناة، مع مراعاة أمهية التخلص من الصياغات اخلربية اليت تتسم 

باإلسهاب واإلطناب.
ضرورة تنويع أشكال تقدمي اخلرب وطرق عرضه وإبرازه يف النشرة اإلخبارية الرئيسة بالقناة، والتخلص من -

األمثل للتقنيات املعلوماتية احلديثة يف جمال الصورة اإلخبارية والبـدائل  األمناط الرتيبة للتقدمي، واالستغالل 
املرئية األخرى.

مراعاة عدم تركيز أخبار اال احمللي الواردة يف النشرة اإلخبارية الرئيسة يف نطاق أمانة العاصمة، وعـدم  -
اختزاهلا يف تغطية النشاطات احلكومية الرمسية.

-تمع اليمين وقضاياه يف النشرة اإلخبارية الرئيسة بالقناة، مبـا يسـمح بعكـس    ضرورة تغطية فعاليات ا
التفاعالت احليوية بني مكونات اتمع املختلفة، بشكل مهين متجرد، خيلو مـن التبعيـة وأدوار التعبئـة    

السياسية املضمنة يف الصيغ اخلربية. 
اإلخبارية الرئيسة، وعدم قصرها أو حصرها يف  االهتمام بتنويع مصادر املعلومات الواردة يف أخبار النشرة-

الشخصيات الرمسية احلكومية فقط.
إعادة النظر يف السياسة اخلربية للقناة، وكذا يف نظرة القناة لطبيعة عالقتها باجلمهور، وتصورها عن نظرة -

سـيلة إىل اجلمهـور،   اجلمهور هلا، و أن تعرب تلك السياسة عن عالقة إجيابية تفاعلية، ثنائية االجتاه من الو
والعكس صحيح.

ضرورة اعتماد مبدأ اجلدارة اخلربية (القيم اخلربية) معياراً النتقاء أخبـار النشـرة اإلخباريـة الرئيسـة     -
وتفضيلها، وتقليص القيود احملددة ألحكام احملررين بشأن انتقاء األخبار. 
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ل غرفة التحرير اإلخباري، والفصـل بـني   زيادة هامش احلرية والفاعلية املهنية للقائم على االتصال داخ-
العمل املهين والتدخل اإلداري، عند تقرير صالحية األخبار وجدارا بالتفضيل اإلخبـاري لتقـدميها يف   

النشرة الرئيسة.
التخلص من الترتيب النمطي لألولويات اإلخبارية الواردة يف النشرة الرئيسة بالقناة، واعتماد سياسة مهنية -

سب درجة األمهية واجلدارة اخلربية، وتنظيمها وفق بناء موضوعي وفين حيقق اجلاذبية واإلمتـاع  لترتيبها حب
الفين للمشاهد.

أمهية تطوير الكفاءات املهنية يف حقل العمل اإلخباري، واعتماد شبكة مراسلني يف احملافظـات، لتـأمني   -
د على مصادرها الذاتية.التغطية اخلربية على األقل داخل الوطن، مبا ميكنها من االعتما

أخرياً، يوصي الباحث بإجراء املزيد من حبوث املشاهدين لدراسة رجع الصدى للعملية اإلخباريـة، مـن   -
وجهة نظر اجلمهور اليمين، واالستفادة من نتائج الدراسات العلمية وتوصياا لتطوير العمل اإلخباري يف 

 القناة.

 ما تثريه الدراسة من أحباث مستقبلية:
ضع الباحث بعضاً من املقترحات البحثية املناسبة يف إطار نظرية بناء األولويات، على النحو اآليت:ي

دراسة بناء األولويات يف قضية مينية، من خالل حتليل نشرات الفضائيات اإلخبارية ومقارنتها بنشرات -
التليفزيون اليمين. 

-تمع، لبناء األولويات يف قضية حمددة عرب أكثر مـن  دراسة العالقات التفاعلية بني القوى الفاعلة يف ا
وسيلة إعالمية، عرب فترة زمنية ممتدة، باستخدام منوذج حتليل املسار، الستكشاف حركة التفاعل واجتاه 

التأثري.
دراسة تأثري املتغريات الوسيطة كاالجتاه السياسي للوسيلة اإلعالمية ومنط ملكيتها يف بناء األولويـات  -

عرب فترة زمنية ممتدة، من خالل حتليل حمتوى مقارن لقنوات التليفزيون الـيمين احلكوميـة    اإلخبارية
واخلاصة.

دراسة العالقات التفاعلية بني وسائل اإلعالم التقليدية والبديلة يف اليمن، ملعرفة كيف تسري عملية وضع -
ع؟ من خالل بيئة إعالمية تنافسـية  األولويات اإلعالمية املتداخلة فيما بينها؟ من يقود العملية؟ ومن يتب

 واسعة.
 
 


