
 

 الملخص

الخنفاض أسعل البرتول يف املواقع االلكرتونية للفضائيات  اإلعالميةتندرج هذه الدراسة املوسومة ب " املعاجلة 

"، ضمن الدراسات الوصفية التحليلية باالعتماد على أداة حتليل -اجلزيرة نت والعربية نت أمنوذجا– اإلخبارية

عاجل املوقعان االلكرتونيان لقنايت كيف اإلشكالية املطروحة املتمثلة يف التساؤل اآليت:  املضمون لإلجابة على 

 حدث اخنفاض أسعار البرتول؟اجلزيرة و العربية، 

وتدف الدراسة إىل التعرف على أسلوب املعاجلة اإلعالمية واملقارنة بني املوقعني يف التناول اإلعالمي هلذا احلدث،  

 الصحفية املستخدمة يف ذلك .كذلك الفنون 

وتوصلت الدراسة إىل نتائج متحورت أساسا يف التشابه بني املوقعني يف معاجلة اخنفاض أسعار البرتول من حيث 

املوضوع، واالختالف يف بعض النقاط املتعلقة بالشكل، ويف األخري متت صياغة التوصيات واملقرتحات اخلاصة 

 بالدراسة.

 الكلمات المفتاحية

 إعالم النفط. –املعاجلة اإلعالمية –اإلعالم االقتصادي –واقع االلكرتونية امل

Abstract 

fall this study tagged "media treatment of lower oil prices on the websites of the 
satellite news -Al jazeera Net, Al Arabia Net -", within the descriptive analytical 
studies based on content analysis tool to answer the problem posed of the 
following question: How Both sites addressed to al-Jazeera and al-arabia , there 
was a decline in oil prices? The study aims to identify the media treatment and 
comparison between the two locations in the media coverage of this event style, 
as well as the press used in the arts.  

The study focused primarily on the results of the similarities between the two 
locations in the treatment of low oil prices in terms of subject, and the difference 
in some of the points relating to the form, and the latter has the formulation of 
recommendations and proposals for the study.  
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 ة ـــــــــــــــــــــــمقدم

الصحافة االلكرتونية هلا أمهية بالغة يف مجيع جماالت احلياة، السياسية، االجتماعية واالقتصادية، وهي من وسائل 

مية متنوعة تلبية االتصال احلديثة اليت تشكل حيزا كبريا من شبكة االنرتنت، وأصبحت اليوم تقدم مضامني إعال

لرغبات املتلقي الذي جيد فيها حاجاته، خاصة يف ظل اآلفاق اليت فتحها التطور التكنولوجي واملعلومايت، وما 

 تتيحه التقنية احلديثة من سرعة يف تلقي املعلومة واختصار يف وقت وصوهلا.

، تقدم مضامني خمتلفة اإلخبارية وتتنوع الصحافة االلكرتونية بني نسخ لصحف ورقية ومواقع تابعة للفضائيات

والقضايا االقتصادية، بطرق  لألحداث اإلعالميمنها املواضيع االقتصادية اليت تشكل جزء هاما يف التناول 

 اإلعالميةوأساليب تتالءم مع خصائص هذه املواقع، ويف هذا الصدد أردنا دراسة أسلوب وطريقة املعاجلة 

االلكرتونية، والذي يعترب حدثا آنيا وحمور اهتمام العامل ملا له من  اإلخباريةالخنفاض أسعار البرتول يف املواقع 

 انعكاسات وأبعاد على عدة أصعدة.

واخرتنا يف هذه الدراسة موقعي اجلزيرة نت والعربية نت كأمنوذجني للتحليل والبحث لإلجابة على إشكالية 

 ذلك وفق اخلطة اآلتية:الدراسة املطروحة، و 
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 :موضوع الدراسة وإطارها المنهجيالفصل األول

 موضوع الدراسةأوال: 

 اإلشكالية-1

كلت حوله العديد إن احلدث االقتصادي البارز يف هذه الفرتة هو اخنفاض أسعار البرتول، وهو احلدث الذي شُ 

من اآلراء وأثارت النقاشات وجعلت الدول اليت متسها هذه األزمة تتخذ عدة إجراءات مستعجلة وقرارات 

على املدى القصري والطويل، خاصة الدول اليت تعتمد على البرتول يف  إسرتاتيجية للتخفيف من آثارها االقتصادية

 إيراداتا أو ما يسمى االقتصاد الريعي، ومنها الدول العربية.

هذا احلدث أخذ جانبا هاما يف وسائل اإلعالم مبختلف أشكاهلا وأنواعها، من خالل عرض األخبار املتعلقة 

وذلك ادف تنوير الرأي العام ومعرفة األساليب اليت تتخذها الدول  باخنفاض األسعار، أسبااا وانعكاساتا،

 ملواجهة االنعكاسات االقتصادية الخنفاض األسعار.

ومن بني وسائل اإلعالم املهتمة اذه القضية الفضائيات اإلخبارية، واملواقع االلكرتونية التابعة هلا، اليت اختذت من 

 للتناول اإلعالمي من خمتلف اجلوانب وبعدة قوالب صحفية.هذا احلدث االقتصادي مادة خام 

هذه الدراسة تركز على املعاجلة اإلعالمية الخنفاض أسعار النفط يف املواقع االلكرتونية التابعة للفضائيات 

 الوطن العريب، اإلخبارية، ومت اختيار املواقع االلكرتونية لقنايت اجلزيرة والعربية، باعتبارمها من أكثر القنوات متابعة يف

بقضايا العامل  العريب  وكذلك املواقع االلكرتونية التابعة هلا ثابتة وحمينة باستمرار، كذلك هذه املواقع اإلخبارية تتم

 ، والتساؤل الذي نطرحه هنا هو:املختلفة

 حدث اخنفاض أسعار البرتول؟ العربية، عاجل املوقعان االلكرتونيان لقنايت اجلزيرة وكيف  -

 الدراسة الفرعية تساؤالتال-2

 الفرعية اليت نعتمدها يف هذه الدراسة هي: التساؤالت

 ؟هذا احلدث معاجلةما هي املواضيع اليت تناوهلا املوقعان يف   -

 ما هي مصادر املعلومات اليت اعتمد عليها املوقعان؟ -



 البرتول؟ما هي الفنون الصحفية اليت استخدمها املوقعان يف معاجلة اخنفاض أسعار  -

 ما هي الوسائط والعناصر التفاعلية اليت استخدمت إلبراز املواضيع املطروحة؟ -

 ما هو موقف املوقعان من قضية اخنفاض أسعار البرتول؟ -

 ما هي أوجه االتفاق واالختالف بني املوقعني يف التناول اإلعالمي هلذا احلدث االقتصادي؟ -

 أهداف الدراسة-3

 يلي:تدف هذه الدراسة إىل ما 

 عار البرتول.زيرة نت والعربية نت مع اخنفاض أسالتعرف على كيفية تفاعل املوقعني االلكرتونيني اجل -

 أساليب املعاجلة اإلعالمية حلدث اخنفاض أسعار البرتول يف موقعي اجلزيرة نت والعربية نت.التعرف على  -

 أوجه الشبه واالختالف.املقارنة بني املوقعني يف التناول اإلعالمي هلذا احلدث من حيث  -

 إبراز الفنون الصحفية املستعملة وكذا عناصر اإلبراز والتفاعل مع هذا املوضوع. -

 التعرف على موقف املوقعني اإلخباريني من هذا احلدث. -

 أهمية الدراسة-4

فاض أسعار البرتول، وهو حمط اهتمام خنحدث اقتصادي هام يتمثل يف اتنبع أمهية هذه الدراسة من حيث دراسة 

الكثري من الدول العربية و األجنبية، باعتبار أن هذا االخنفاض أثر على اقتصاد معظم الدول وأصبح له تأثري أيضا 

واألمهية تربز أيضا من حيث اعتبار هذا احلدث مادة خام للمعاجلة على السياسات العامة والدبلوماسية اخلارجية، 

ن خمتلف اجلوانب ويف مجيع الوسائل، وهذه الدراسة تقودنا إىل معرف أمهية اإلعالم االلكرتوين ودوره اإلعالمية م

 .يف احلياة االقتصادية للدول 

 

 

 

 



 مفاهيم الدراسةالتعريف اإلجرائي ل-5

 المواقع االلكترونية اإلخبارية-5-1

االنرتنت، تعرض األخبار واألحدث اجلارية هي أحد أصناف الصحافة االلكرتونية ذات عنوان ثابت على شبكة 

يف كافة أحناء العامل من قبل ذوي االختصاص يف الصحافة واإلعالم، إضافة إىل تقدمي خدمات ترفيهية 

واجتماعية، وتعتمد على كافة مصادر األخبار املتعارف عليها، وهدفها األساسي هو نشر األخبار بالنص 

0Fوري، وتكون متاحة ملن أراد اإلطالع عليها سواء جمانا أو باشرتاك.والتحليل على صفحات املوقع بشكل د

1 

 اإلعالمية المعالجة-5-2
.معينة قضية باجتاه ما جهة قبل من اإلعالمية التغطية واسرتاتيجيات  اجتاهات كشف عملية وهي  1F

2 

 السياسية األخبار ملختلف تغطيتها يف تقوم به املواقع اإلخبارية الذي اإلعالمي العمل هي اإلعالميةواملعاجلة 

 .أحداث أو وقائع عرض أو أخبارها تناول خالهلا من يتم اليت الطريقة أو واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية

 اإلعالم االقتصادي-5-3

حتقيق  –الفنون الصحفية املتنوعة (خرب  مبإست خدا االقتصاديةنشر املعلومة "أنه يعرف اإلعالم االقتصادي على 

مستوياتا وذلك ادف التوضيح  اختالفكاريكاتري) بأسلوب بسيط يالئم مجهور الصحافة علي   –مقال  –

 2F3.معني لدي الرأي العام اجتاهوالتفسري والتحليل والنقد والتأثري وتكوين 
 اإلطار النظري للدراسة-6

 نظرية وهي الدراسة مبوضوع صلة وذات اإلعالمية الدراسات جمال يف أمهية هلا نظرية على الدراسة هذه تعتمد
 :التايل النحو على تناوهلا يتم اليت اخلربية األطر
 أو اإلعالمية الخبرية األطر نظرية

 له مفهوما اإلطار مفهوم ويعترب االتصال، دراسات يف احلديثة النظرية الروافد أحد اإلعالمي اإلطار حتليل يعد
 العام الرأي اجتاهات وتشكيل بناء يف اإلعالم وسائل دور على التعرف يف يسهم إنه حيث إعالمية وداللة مغزى

 تقدم أ�ا إىل اخلربية األطر نظرية أمهية وترجع اإلعالم، وسائل تقدمها اليت املختلفة واملوضوعات القضايا إزاء
                                                           

مذكرة بكالوريوس، اجلامعة  ،-دراسة ميدانية-القائم باالتصال في المواقع االلكترونية اإلخبارية الفلسطينية:  زهري مصطفى دوله و عماد حممد اشتيوي- 1
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 فئاته مبختلف اجلمهور على اإلعالم لوسائل والوجدانية املعرفية التأثريات حدوث لكيفية ومنتظما عمليا تفسريا
 .وخصائصه

 النص يف بروزا أكثر وجعلها قضية أو ما حبدث يتعلق الواقع من معينة جوانب حتديد بأنه اإلطار ويعرف
 احملتوى يف إبرازها يتم اليت القضية أو باملوضوع يتعلق فيما اجلمهور طرأ بناء يف تسهم اإلعالمية فاألطر اإلعالمي،
  :نوعني إىل تنقسم األطر أن ذلك ويعين، اإلعالمي

 اليت األطر إىل الثاين النوع ويشري اإلعالمي، النص اا يتميز واليت اإلعالمية املعاجلة بإطار األول النوع يتعلق
3F.اإلعالم وسائل يف املطروحة القضية أو احلدث جتاه ويكو�ا اجلمهور يتبناها

4 
 

 المنهجيثانيا: اإلطار 

 منهج الدراسة وأدواتها-1

 نوع الدراسة-1-1

هذه الدراسة تدخل ضمن الدراسات الوصفية التحليلية اليت ال تقتصر على جمرد مجع البيانات من الواقع فقط ، 

 وإمنا مجع البيانات وحتليلها وتفسريها والوصول إىل نتائج لتحقيق أهداف الدراسة.

تتجه إىل الوصف الكمي والكيفي للظواهر املختلفة ، وتسعى من وراء ذلك إىل والدراسات الوصفية التحليلية 

4Fمعرفة كيفية وجود الظاهرة بوصفها وتشخيص مالحمها األساسية.

أي أ�ا تدف إىل وصف الظواهر من خالل  5

 مجع احلقائق واملعلومات.

5Fعليه الظواهر موضوع الدراسة. وهذه البحوث ال تكتفي مبجرد وصف الواقع بل تتم بتقرير ما جيب أن تكون

6 

ويستهدف هذا النوع من الدراسات تصوير وتوثيق الوقائع واحلقائق اجلارية ويهتم يف جمال دراسة املتلقني بوصف 

حجم وتركيب هذا اجلمهور وتصنيف الدوافع واحلاجات واملعايري الثقافية واالجتماعية وكذلك األمناط السلوكية 

6Fيات االهتمام والتفضيل.ودرجاتا أو شدتا ومستو 

7 
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 .26، ص1997، (د،ط) ، ديوان املطبوعات اجلامعية ، اجلزائر،أسس البحث وتقنياته في العلوم االجتماعيةفضيل دليو : - 5
 .35، ص 1983،(د،ط)  مكتبة غريب ،القاهرة، االجتماعية مناهج البحث في العلومصالح مصطفى القوال:  - 6

  .159)، القاهرة، عامل الكتب، ص 1(ط، البحث العلمي في الدراسات اإلعالمية،حممد عبد احلميد: -4 



 منهج الدراسة-1-2

إن اعتماد الدراسات على مناهج معينة يعد خطوة هامة من خطوات البحث العلمي ذلك أن املنهج هو "الطريق 

املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة، تيمن على سري العقل وحتدد عملياته 

7Fنتيجة معلومة"حىت يصل إىل 

8 . 

ويعترب املنهج ضروريا يف أي حبث علمي ألنه ميثل جمموعة القواعد واإلجراءات اليت جيب إتباعها من قبل الباحث 

(للوصول إىل النتائج املستهدفة
8F

9(. 

(يعرف املنهج أنه: "الطريقة الوحيدة اليت تنظم أفكارنا حبيث ترتابط فيما بينها بصورة مسلسلة"
9F

10(. 

أو طرق  يعين جمموعة من القواعد العامة اليت يتم وضعها بقصد الوصول إىل احلقيقة يف العلم، واملناهجواملنهج 

(البحث عن احلقيقة ختتلف باختالف املواضيع وهلذا توجد عدة أنواع من املناهج العلمية
10F

11(. 

 :علىالدراسة  تعتمد

  المضمونتحليل المسح بأداة منهج 

ومن  بني أهدافه "وصف االهتمام والتفضيل حملتوى وسائل اإلعالم يف إطار الدراسات اخلاصة بتأثريات وسائل  

(اإلعالم وتطبيقاتا "
11F

سيسمح لنا بالتحليل الكمي والكيفي للمادة اإلعالمية واكتشاف املعاين  ، وهذا املنهج)12

 الكامنة  يف احملتوى والتعبري عنها يف شكل أعداد وبيانات.

واختيار منهج البحث يف أي دراسة ال يكون عشوائيا بل أن موضوع الدراسة وأهدافها يفرضان نوع املنهج 

كثر للنتائج املتوصل إليها، كما أن املناهج يف البحوث االجتماعية املناسب واالختيار الصحيح يؤكد مصداقية أ

 باختالف املواضيع واملشكالت والتساؤالت املطروحة.
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 المنهج المقارن 

 من تستطيع أكثر أو اجتماعيتني حادثتني بني االختالف وأوجه الشبه أوجه بتحديد تتم عقلية عملية هي"
 دور يقول والتصنيف املقارنة جمال يف احلادثة أو الدراسة موضوع اا منيز وأوقت أدق معارف على احلصول خالهلا
 تكون أن ميكن وترسيخها ومكا�ا بزما�ا حمددة احلادثة وهذهة، االجتماعي  للطريقة املثلى األداة ": هي كامي

 عن البحث موضوع متييز يف أمهيتها وتكمن للحساب قابل كم إىل لتحويلها كمية أو للتحليل قابلة كيفية
 كيفية و االختالفالتوافق و  جوانب إىل للوصول الدراسة موقعي بني مقارنة لعمل هي و ،12F13ىاألخر  املوضوعات

 الخنفاض أسعار البرتول. موقع كل تغطية
 
 أداة الدراسة-1-3

النجاح يف أي حبث علمي يتوقف على مدى فعالية األدوات اليت استخدمت يف مجع البيانات وهي:" تلك       

الوسائل املختلفة اليت يستخدمها الباحث يف مجع البيانات واملعلومات املستهدفة يف البحث ضمن استخدامه 

 13F14.ملنهج معني أو أكثر"

"أسلوب حبث  أنه:يعرف حتليل املضمون على اة حتليل املضمون، و وتعتمد هذه الدراسة يف مجع البيانات على أد

 14F15.لوضع وصف كمي موضوعي منتظم وظاهر للمضمون"

وتعترب استمارة حتليل املضمون إحدى أدوات مجع املعلومات والبيانات األساسية خصوصا يف حبوث اإلعالم شأ�ا 

 15F16.ة أو التعميم التجرييب"يف ذلك شأن صحيفة االستقصاء أو دليل املقابلة أو املالحظ

حىت يكون حتليل املضمون ناجحا ال بد من االعتماد على جمموعة من العوامل أمهها حتديد فئات التحليل اليت و 

 تتضمن فئات احملتوى وفئات الشكل.

هذا فئات احملتوى هي مضمون مادة التحليل واملعاين اليت تنقلها، أما فئات الشكل متثل الشكل الذي قدم فيه 

 املضمون وانتقلت من خالهلا معانيه.

                                                           
 .12، منشأة املعارف، اإلسكندرية، ص مناهج البحث في علم االجتماعحممد قباري: - 13
 .202، ص2003ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر،  علوم اإلعالم واالتصال، مناهج البحث العلمي فيأمحد بن مرسلي:  - 14
 .227، ص 1995، عامل الكتب، القاهرة، بحوث اإلعالممسري حممد حمسن:  - 15
 .83، ص 1993، دار املعارف، القاهرة، دراسة الجمهور في بحوث اإلعالمحممد عبد احلميد:  - 16



 )، وتتضمن فئات فرعية وهي:؟أوال: فئة الموضوع( ماذا قيل

 وتتمثل يف حتديد املواضيع الرئيسية اخلاصة باخنفاض أسعار البرتول وتشمل: فئة املوضوع: -

 .تصرحيات- مواقف–نتائج –انعكاسات –إجراءات –أبعاد  -أسباب

 الطرق املتبعة ملعاجلة املوضوع ونشمل:فئة األساليب: وتتمثل يف  -

 النقد.–التحليل –اآلراء –االقرتاحات –احلقائق 

 :فئة النطاق اجلغرايف للتغطية: وتتمثل يف الدول اليت املقصودة من اخلرب وتشمل -

 آسيا.–مشال إفريقيا –الشرق األوسط  –أوروربا  –أمريكا –دول اخلليج 

 الرفض أو احلياد جتاه املضمون املطروح وتتمثل يف:فئة االجتاه: وتشمل التأييد أو  -

 حمايد. –معارض  –مؤيد 

 فئة املصدر: ومتثل اجلهة اليت حصل منها على املعلومة: -

 املبعوث. –املندوب  –مصادر داخلية: املراسل 

 .املصادردون -متعدد املصادر  –مصادر خارجية: وكاالت األنباء (حملية، عاملية) 

 ، وتشمل الفئات التالية:ل (كيف قيل؟) : الشكل الذي قدمت به المادة اإلعالميةثانيا: فئات الشك

 فئة الفنون الصحفية: وتتمثل يف األشكال املعتمدة لتقدمي املادة: -

 املقال.–التحقيق –احلديث –التقرير –اخلرب 

 فئة العناوين : وتنقسم إىل: -

 فقرات. –فرعية  –رئيسية 

 للمادة اإلعالمية وقد تكون:فئة الصورة: وهي املدعمة  -



 ملف صويت–فيديو – رسوم–خرائط –املوضوعية –الشخصية –اخلربية 

 فئة العناصر التفاعلية: وهي اإلمكانية اليت تتيح للمستخدم املشاركة يف املوضوع وتشمل: -

 احلوار-تقدمي الرأي –التصويت  –التعليق 

 والعينة مجتمع الدراسة-2

 مجتمع الدراسة-2-1

التمع الذي يتم فيه اختيار العينة منه، والذي يتم تعميم النتائج عليه، وهو التمع الذي ميثل مجيع الوحدات هو 

16Fاليت تتم دراستها لتحقيق نتائج الدراسة.

17 

جمتمع البحث هو: " اجلمهور املستهدف الذي تسعى الدراسة إىل دراسته وتعميم النتائج على مفرداته، إال أنه و 

17Fالوصول إليه، األمر الذي سيعني الباحث على اختيار عينة ممثلة منه.يصعب 

18 

جمتمع البحث يف هذه الدراسة على جمموع املواقع االلكرتونية التابعة للقنوات اإلخبارية العربية، وهو جمتمع ويتمثل 
 ال ميكن حصره يف ظل تعدد القنوات وانتشارها الكبري يف العامل العريب.

 العينـــــــــــــــــــــة-2-2

حىت نتوصل إىل نتائج قريبة من الواقع يف الدراسات امليدانية، يفرتض تطبيق أدواتا على مجيع مفردات التمع 

األصلي للبحث، لكن يف بعض األحيان يصعب علينا تطبيق ذلك، واستعمال العينات لدراسة ظاهرة ما دراسة 

ث العلمي وذلك للمميزات اهلامة اليت تتميز اا العينة فهي تسمح باحلصول على علمية هلا شأ�ا يف جمال البح

(حاالت كثرية من املعلومات املطلوبة مع اقتصاد يف املوارد البشرية واملادية، لذلك يلجأ عادة إىل هذه التقنية
18F

19(. 

خمتلفة بطريقة متثل التمع وتعرف العينة أيضا أ�ا:"جزء من جمتمع البحث األصلي، خيتارها الباحث بأساليب 

(األصلي، وحتقق أغراض البحث وتغين الباحث عن مشقة دراسة التمع األصلي"
19F

20(. 
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موقعي العربية نت واجلزيرة نت، وهي عينة قصدية مت اختيارها وفقا ملعايري منها أ�ا قنايت العربية وتتمثل العينة يف 

ن العريب، وتعكس مواقف وسياسات معينة، إضافة إىل أن املوقعني واجلزيرة من القنوات اإلخبارية الرائجة يف الوط

 التحيني والتجديد يف املعلومات، أما بالنسبة للمادة يتمتعان بالثراء اإلعالمي والتنوع يف املضامني إضافة إىل

ينة الدائرية ، ومت استخدام الع2015مارس -اإلعالمية اليت يقدمها املوقعان فقد مت اختيارها يف الفرتة من جانفي

ادة هلذه امليف اختيار املقاالت واألخبار اليت تتناول حدث اخنفاض األسعار البرتول، وبالنظر إىل الكم الكبري 

النتائج املتعلقة اإلعالمية فقد مت اختيار املقاالت اليت ورد يف عنوا�ا "أسعار النفط أو البرتول"، وذلك للتدقيق يف 

 ردة.باألسعار حسب اإلشكالية الوا

 التعريف بموقعي الدراسة 

20Fموقع الجزيرة نت -أ

21 

مت افتتاح املوقع العريب للجزيرة نت ليكون أول موقع رئيسي عريب لألخبار على اإلنرتنت،  2001يف يناير عام 

 متكن املوقع العريب 2003وسرعان ما تربع على املركز األول بني املواقع املناظرة له يف العامل العريب. وخالل عام 

 .مليون زيارة للجزيرة نت من اجتذاب أكثر من

لقد أدى نشر اجلزيرة نت للموضوعات الساخنة واحلوارات اجلريئة عالوة على التقارير اإلخبارية املوضوعية  

واملداخالت التفاعلية دورا يف وضع املوقع بني قائمة العشر مواقع األكثر متيزا من حيث عدد الزوار على مستوى 

 .العامل

 وهناك الكثري مما يتوقع حتقيقه من خالل الصيغة العربية اجلديدة للجزيرة نت واليت مت إجنازها مؤخرا.  

فالتصميم اجلديد للموقع يشكل خطوة أوىل حنو بناء شبكة متكاملة ملواقع اجلزيرة على اإلنرتنت، فقد صمم املوقع 

 :هي اجلديد ليوفر للزوار أربعة مصادر للمعلومات. وهذه املواقع

 .: وهو املوقع العريب الرئيس لألخبار حيث يقدم تغطية شاملة لألخبار العاملية وتطورات األحداثاألخبار 

وهو موقع يقدم اآلراء ذات األبعاد األكثر عمقا ملا وراء األخبار وذلك عن طريق التحليل والبحث  المعرفة:

 .العلمي والدراسات املتعمقة

قناة اجلزيرة حيث يعرض آخر التطورات يف القناة وحيتفظ بسجالت كاملة ملا تنتجه وهو املوقع اخلاص ب :القناة 

 .القناة يف قاعدة بيانات ضخمة يتم توفريها للزوار
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: وهذا املوقع هو أداة اجلزيرة للتسويق اإللكرتوين حيث يتم الرتويج لبيع اخلدمات يف جمال األعمال التجارية 

 .لفةاإلنرتنت وملنتجات القناة املخت

 .وترتبط هذه املواقع األربعة ببوابة توضح آخر وأهم ما ينشر يف كل موقع من هذه املواقع 

  الجزيرة نت.. النسخة اإلنجليزية 

وقد متكنت اجلزيرة مؤخرا من حتطيم "احلاجز اللغوي" عن طريق إطالق خدمات موقع اجلزيرة نت باللغة 

املتعلق بتذليل االتصال بني خمتلف الشعوب والقارات. وهكذا خطت اإلجنليزية، فقد متكنت من حتقيق احللم 

 .اجلزيرة باجتاه فتح نافذة جديدة تتيح الفرصة للناطقني باإلجنليزية ملشاهدة العامل من خالهلا

21Fموقع العربية نت-ب

22 

، بعد عملية ختطيط بدأت 2004فرباير  21يف  www.alarabiya.net "كان ميالد موقع "العربية.نت

، ليصبح واجهة القناة على اإلنرتنت، ووجهة املشاهد للحصول على 2003مع إطالق قناة العربية يف مارس 

  .تفاصيل أكثر للموضوعات والتقارير والصور ومتابعتها

بدأت عملية تكامل بني شاشة العربية واملوقع نقلته إىل موقع متلفز ملا تقدمه الشاشة من لقاءات  2009يف عام 

رامج، مضافاً إليها إمكانيات النشر من التوسع يف التفاصيل واخللفيات والصور والفيديوهات، مما أدى وأخبار وب

  .إىل زيادة غري مسبوقة يف زيارات املوقع

ملا تقدمه الشاشة من  تلفزيوين نقلته إىل موقع ،بدأت عملية تكامل بني شاشة العربية واملوقع 2009يف عام 

ضافاً إليها إمكانيات النشر من التوسع يف التفاصيل واخللفيات والصور والفيديوهات، لقاءات وأخبار وبرامج، م

  .مما أدى إىل زيادة غري مسبوقة يف زيارات املوقع

يقدم املوقع موضوعاته اخلاصة اليت ميده اا شبكة مراسلني واسعة حول العامل، واليت تقوم الشاشة بدورها بعرض 

 .ء معهاأهم ما فيها وتفاعالت القرا

العربية، وهو امتداد لقناة العربية اإلخبارية اليت بدأت بثها اليومي يف  اإلخباريةاملواقع  أهمموقع "العربية نت" من 

م ، واملوقع يتضمن النصوص الكاملة لكل برامج العربية منذ إطالق املوقع ويسعى لتقدمي إضافة يف 2003مارس 

ألف متصفح يوميا، كما تنقل عنه  50ووصل عدد زواره إىل حنو ،  لعريبمسرية الصحافة اإللكرتونية يف العامل ا

 .مواقع اإلنرتنت األخرى
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لتكون جسراً للتواصل  (www.alarabiya.net/english) "مت إطالق النسخة اإلجنليزية من "العربية.نت

عرب حيملون شغفاً خاصاً ملتابعة  بني العربية واملتحدثني باإلجنليزية، سواء كانوا عرباً يتحدثون اإلجنليزية أو غري

أخبار منطقة الشرق األوسط. وال يكتفي فريق املوقع بنشر أخبار وكاالت األنباء، بل يقوم يومياً برتمجة التقارير 

 .اخلاصة بـ"العربية.نت" والقصص االجتماعية
 

 ة اإلخباريةااللكتروني المواقعالفصل الثاني: 

 اريةظهور المواقع االلكترونية اإلخب-1
 أطلق الصحافة من جديد شكل النطالق األجواء اإلنرتنت شبكة عرب وطغيا�ا اإللكرتونية الصحافة بروز حّفز

 لذات وختضع مضامينها حيث من متكاملة صحيفة كو�ا عن خترج مل اليت اإلخبارية، اإللكرتونية املواقع عليه

 22F23.موادها حترير وأسلوب ملوضوعاتا، عرضها طريقة يف وكذلك ، تبويباً  اإللكرتوين احملددات

 على كله وهذا التقنية، ألخبار العربية والبوابة نت، والعربية نت، اجلزيرة مثل عربية إخبارية مواقع عدة أُنشأت وقد

 اإلخباري املوقع وبني إلكرتونية الصحيفة بني التمييز ضرورة باجتاه دفع الذي األمر احلصر، ال املثال سبيل

23Fا.بينهم اخللط وعدم اإللكرتوين،

24 

 الورق على ابتداء نشأت أ�ا اإللكرتونية الصحيفة فأصل النشأة، طبيعة هو االثنتني بني الفروق أبرز من ولعل

 إلكرتونية نسخة وجود ضرورة العصر لغة لاراة ارتأوا عليها القائمني لكن عادية، صحيفة كأي التقليدية بالصورة

 اليت الصحيفة من األصل طبق نسخة هي هنا اإللكرتونية فالصحيفة وبالتايل ، اإلنرتنت على الصحيفة هذه من

 على ابتداء نشأ فقد اإللكرتوين، اإلخباري املوقع أما .اعتيادية بصورة وتوزع ورقيا املختلفة بطبعاتا تصدر

 بفضاء املسماة الالمتناهية االفرتاضية البيئة تلك هي األساسية بيئته وإمنا ورقي،  أصل له وليس اإلنرتنت،

 24F25.اإلنرتنت
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25Fالمواقع اإلخباريةمميزات -2
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ال تقتصر خدماتا على تتبع أخبار السياسة على مدار الساعة، بل تقدم أخباراً رياضية وثقافية وفنية  -1

 .وأدبية، وتوفر معلومات اقتصادية وحمركات حبث ومنتديات نقاش ومنصات إرسال للهواتف احملمولة

مصادر معلومات إضافية ميكن الرجوع إليها حول األخبار، وتقدمي األخبار بأشكال متنوعة إتاحة  -2

(صوت وفيديو ونص)، وتوفري خدمات جديدة غري متاحة يف وسائل اإلعالم التقليدية، وإعداد ملفات 

ي، صحفية مميزة عن األحداث املهمة، وتقدمي خدمات تفاعلية مثل الربيد اإللكرتوين واستطالع الرأ

إضافة إىل حتديد مصادر األخبار واملعلومات املنشورة، مث شهرة املؤسسة اإلعالمية اليت تصدر املوقع 

 ومسعتها، ومراعاة التحديث وإتاحة االنتقال ملصادر معلومات مرجعية ومواقع ترتبط باملادة.

وتعين السرعة يف نقل اخلرب وهي بذلك تتنافس مع الفضائيات يف نقل األخبار العاجلة ورمبا  ،الفورية -3

تسبقها يف نقل تفاصيل األخبار خاصة وأن الفضائيات تلتزم مبواعيد نشرات ثابتة غالباً ما تكون على 

 الشاشة. رأس الساعة وإن كانت حتاول التعويض عن ذلك من خالل األخبار العاجلة اليت تظهر على

فرغم أن األخبار على املواقع اإلخبارية تتميز باجلمل والفقرات القصرية فإن ذلك ال مينع من  ،العمق -4

حتقيق صفة العمق من خالل اإلحاطة بالقضية بالروابط التشعبية واملرفقات امللحقة باخلرب، فضالً عن 

ها من الفنون األخرى وهذا يقودنا إىل إمكانية تناول القضية يف األخبار مث التقارير مث التحليالت وغري 

 النقطة التالية.

نقصد اا قدرة املواقع اإلخبارية على تقدمي املادة اإلعالمية يف أكثر من شكل صحفي، فضًال  ،التنوع -5

 عن الروابط واملرفقات واستخدام الوسائط املتعددة.

يث مل يعد املتلقي جمرد طرف سليب يتلقى أهم ما مييز اإلعالم اجلديد عموماً هو التفاعلية، حب ،التفاعلية -6

ما ينشر أو يذاع ولكنه أصبح مشاركاً من خالل التعليقات وحلقات النقاش واستطالع الرأي واملواطن 

 الصحفي.
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األرشفة حيث توفر هذه املواقع أرشيفاً إلكرتونياً خاصاً اا أو بالقنوات اليت أصدرتا مما يسمح  -7

 عات اليت يريدها ويف أي وقت.للمستخدم بالرجوع إىل املوضو 

وفرت املواقع اإلخبارية فرصة كبرية للقنوات الفضائية لتقدمي البث احلي هلا مما وفر هلا إمكانية الوصول إىل  -8

أعداد كبرية من املشاهدين يف بلدان ال تسمح السلطات فيها ببث القنوات الفضائية وهي ميزة خاصة 

 .CNN   والسي إن إنات اإلخبارية كاجلزيرة والعربية للمواقع اإلخبارية املرتبطة بالفضائي

 المعايير المهنية للعاملين في المواقع اإلخبارية-3

 كل صحفي عامل يف املواقع االلكرتونية اإلخبارية أن يراعي جمموعة املقاييس واملعايري التالية: جيب على

 قرارات مستنرية. السعي لتوفري نطاق واسع من املعلومات لتمكني اجلمهور من اختاذ -

 السعي للحصول على احلقيقة وتقدمي األخبار بدقة وعلى أكمل وجه. -

 الكشف عن مصدر املعلومات بوضوح، واإلشارة إىل كافة املواد املأخوذة عن وسائل إعالمية أخرى. -

 تقدمي األخبار بصدق وموضوعية وجتنب تضارب املصاحل، واحرتام رغبات اجلمهور وعناصر األخبار. -

 ي إىل فهم تنوع التمع ونقله للجمهور دون احنياز أو منطية.السع -

 الفصل الثالث: اإلعالم االقتصادي

يشكل اإلعالم االقتصادي حجر الزاوية يف تيئة األجواء الالزمة والضرورية للحركة االقتصادية الناجحة يف التمع، 

حبركة االستثمار، الاالت  األمرني، سواء تعلق حيث أنه يعمل على توفري البيانات واملعلومات للعامة واملتخصص

 االقتصادية املختلفة، القوانني، إجراءات إ�اء املعامالت، أخبار األسهم والبورصات وأسعار صرف العمالت.

 وظائف اإلعالم االقتصادي-1

26Fما يلي: من أهم وظائف اإلعالم االقتصادي
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نشر الوعي والثقافة االقتصادية يف التمع، كالتعريف بالقوانني والتشريعات واإلجراءات التنظيمية حىت   -

، ومن هنا يأيت الدور االسرتاتيجي لإلعالم االقتصادي يف التنمية يستطيع الفرد أن يعرف حقوقه وواجباته

 أساسيتان لنجاح العملية االقتصادية.ركيزتان الشاملة، فالوعي االقتصادي والثقافة االقتصادية مها 

التغطية الشاملة والدقيقة لألحداث االقتصادية حمليا وإقليميا ودوليا، وطرح خمتلف وجهات النظر واآلراء  -

حول املسائل االقتصادية وتكوين آراء ومواقف مبنية على معلومات سليمة وحتليالت ودراسات، تقدمي 

 ية لفهم القضايا االقتصادية يف سياقها السليم.والتفسريات الضرور األطر واخللفيات 

التجاوزات واألخطاء واملعوقات اليت تعرتض سبل جناح التنمية والتطوير يف التمع كسارة  نالكشف ع -

 والتسيري وضعف القرار االقتصادي والفساد املايل.

مي رسالة إعالمية اقتصادية املسامهة يف دعم الربامج االقتصادية ومشاريع التنمية املستدامة من خالل تقد -

 مبنية على املهنية واحلرفية واالستقصاء والنقد العلمي للخطط واملشاريع التنموية.

 سمات اإلعالم االقتصادي-2

:ما يلييف  االقتصادية اإلعالمميكن حتديد مسات  27F

28 

 .صحافة جادة تتعامل مع مضمون جاد -

 .واإلحصاءات واألرقامتعتمد بشكل أساسي علي املعلومات والبيانات   -

 .، وربطه بغريه من األحداثتغطية احلدث، إيل حتليله وتفسريه ىتتخط -

 اإلعالم االقتصاديبعالقة البترول -3

كما أنه   ،فهو سلعة إسرتاتيجية هلا أمهيتها احمللية والدولية ،تباط قوي باإلعالم ومن عدة جوانبالبرتول سلعة هلا ار 
سلعة استهالكية تم املواطن العادي يف كافة الدول من حيث توفرها وأسعارها، تلك األسعار اليت تتقلب ليس 

  .فقط بالسنة والشهر، بل باليوم والساعة
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وسائل اإلعالم ترتبط بالبرتول وتطوراته املختلفة ارتباطاً وثيقاً من حيث إبالغ الناس باألحداث املختلفة يف  
واجتاهاتا صعوداً أو هبوطاً، من ناحية  ،ية، ومن حيث تأثريها على األسعاروالصناعة البرتولية من ناح السوق
 .أخرى

إىل بداية القرن العشرين، عندما أصبح البرتول سلعة مهمة وبالذات  يعود االرتباط الوثيق بني البرتول واإلعالم و
ية محلة إعالمية قوية ضد شركة ستاندرد أويل، اليت يف الواليات املتحدة، حيث قادت بعض الصحف األمريك

ميلكها جون روكفلر، متهمة إياها باحتكار السوق األمريكية والتالعب باألسعار، حيث أدت تلك احلملة 
  .الصحفية إىل صدور أمر قضائي بتفكيك شركة ستاندرد أويل إىل أكثر من ثالثني شركة مستقلة

داية النظرة السلبية لدى وسائل اإلعالم والرأي العام الغريب، وبالذات األمريكي، تلك احلملة اإلعالمية، كانت ب و
جتاه البرتول وصناعته وملكيته، مع ربطه بنظرية املؤامرة (اقتصادياً وسياسياً)، وربطه كذلك بالثراء الفاحش السهل 

الستينيات امليالدية بدأت محلة إعالمية  لألفراد العاملني واملالكني هلذه الصناعة والدول والواليات املنتجة. وخالل
ضد شركات البرتول العاملية، واليت عرفت فيما بعد باألخوات السبع، متهمة إياها بالتحكم يف السوق العاملية 

واحتكار اإلنتاج واألسعار. وخالل السبعينيات وأوائل الثمانينيات، اشتدت احلملة اإلعالمية الغربية السلبية ضد 
نت موجهة ضد دول األوبك، وبالذات الدول العربية املنتجة للبرتول. وكانت دوافع تلك احلملة البرتول وكا

سياسية، نتيجة للمقاطعة العربية لتصدير البرتول إىل بعض الدول الغربية اليت ساندت بشكل مباشر إسرائيل يف 
قيام الدول الصناعية الغربية ، وارتفاع أسعار البرتول بأكثر من ثالثة أضعاف، تال ذلك 1973حرب أكتوبر 

28F .كمنظمة متّثل الدول املستهلكة ومضادة ملنظمة األوبك1974بإنشاء وكالة الطاقة الدولية يف عام 
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 الفصل الرابع: اإلطار التطبيقي للدراسة

والعربية نت يتناول هذا الفصل الدراسة التحليلية اليت تدف إىل التعرف على كيفية معاجلة موقعي اجلزيرة نت 

اإلعالمية، إضافة إىل املصادر املعتمدة يف أخبار  حلدث اخنفاض أسعار البرتول، واجتاه هذه املواقع يف املعاجلة

 اخنفاض أسعار البرتول، والفنون الصحفية املستخدمة يف كال املوقعني.

 

 السمات العامة للمحتوى (ماذا قيل)-1

 البترول في الموقعين محل الدراسةالمواضيع التي تعالج انخفاض أسعار -1-1

 اخنفاض أسعار البرتول.يبني اجلدول اآليت املواضيع اليت تناوهلا املوقعان يف ما خيص 

 

 ) : المواضيع التي تعالج انخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسة.1جدول (

 المواقع االلكترونية            
 المواضيع

 العاماالتجاه  العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 21,05 12 22,58 07 23, 19 05 أسباب
 17,54 10 12,90 04 23,07 06 انعكاسات

 78, 15 09 12, 16 05 15,38 04 إجراءات
 24,56 14 22,58 07 26,92 07 تصرحيات

 21,05 12 25,80 08 15,38 04 توقعات مستقبلية
 100 57  31  26 المجموع

 

 املسئولنيمن خالل اجلدول يتبني أن أبرز املواضيع اليت تناولت اخنفاض أسعار البرتول كانت عبارة عن تصرحيات 

، وجاءت بنسبة مقاربة معاجلة موضوع أسباب % 24,56والوزراء وممثلي اهليئات البرتولية الدولية وكانت النسبة 

على التوايل، اما بالنسبة  % 21,05االخنفاض وموضوع التوقعات املستقبلية ملستوى األسعار بنسبيت 

لالنعكاسات اليت خلفها اخنفاض األسعار على اقتصاد الدول وحجم املبادالت بينها فقد جاءت بنسبة  

 .%78, 15املتخذة من قبل الدول جتاه تدهور أسعار البرتول بنسبة ويف األخري موضوع اإلجراءات  17,54%

 :ومن خالل اجلدول نفسه وبدراسة نتائج كال املوقعني تتضح الفروق اآلتية

 



 موقع الجزيرة نت

من جمموع  األوىليتبني أن املواضيع اليت تناولت تصرحيات املسئولني بشأن اخنفاض أسعار البرتول جاءت يف املرتبة 

 بنسبة األسعارعدها مواضيع اليت تناولت انعكاسات اخنفاض ، تأيت ب%26,92ما عاجله املوقع بنسبة 

املواضيع اليت تناولت  األخري، ويف %19,23وتلتها مواضيع معاجلة أسباب االخنفاض بنسبة ،  23,07%

 .%15,38بنسبة  األسعارإجراءات مواجهة االخنفاض والتوقعات املستقبلية ملستوى 

 موقع العربية نت

، % 25,80بنسبة  األسواقيف  األسعاراهتم موقع العربية نت مبوضوع معاجلة التوقعات املستقبلية ملستوى 

اهتم املوقع مبوضوع أسباب االخنفاض و التصرحيات الرمسية بشأن هذه املسألة،  )% 22,58وبنسب متقاربة (

االنعكاسات  األخري، ويف % 16,12ذة ملواجهة هذا االخنفاض بنسبةوتأيت بعدها موضوع اإلجراءات املتخ

 .%12,90اليت خلفها هذا االخنفاض على الدول اليت تضررت منه بنسبة 

 األساليب المعتمدة في معالجة انخفاض أسعار البترول في الموقعين محل الدراسة-1-2

 معاجلة اخنفاض أسعار البرتول.يبني اجلدول اآليت األساليب املعتمدة من قبل املوقعني يف 

 

 انخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسة. معالجةاألساليب المعتمد في ) : 2جدول (

 المواقع االلكترونية           
 األساليب

 االتجاه العام العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 53,06 26 56 14 50 12 واملعلومات احلقائق
 28, 14 07 16 04 12,5 03 اآلراء

 12,24 06 12 03 12,5 03 التحليل
 4,08 02 04 01 16, 4 01 النقد

 16,32 08 12 03 20,83 05 االقرتاحات
 100 49  25  24 المجموع

هو أكثر األساليب استعماال يف  األسواقأسلوب عرض احلقائق  واملعلومات املتعلقة بتطورات أسعار البرتول يف 

، ويأيت بعدها أسلوب االقرتاحات املطروحة ملعاجلة %53,56معاجلة اخنفاض أسعار البرتول يف املوقعني بنسبة 

أسلوب النقد بنسبة  األخري، مث أسلوب التحليل ويف % 14,28، تليها أسلوب اآلراء %احلدث،بنسبة 

4,08%. 



 موقع الجزيرة نت

يتبني أن أسلوب عرض احلقائق وتقدمي املعلومات حول أسعار البرتول يف االسواق العاملية هو  من خالل اجلدول

تقدمي االقرتاحات بشأن قضية اخنفاض ، مث يأيت أسلوب % 50االكثر استعماال يف موقع اجلزيرة نت بنسبة 

، ويف األخري  %12,5، ويأيت بعدها أسلوب التحليل وتقدمي اآلراء بنسبة %20,83أسعار البرتول بنسبة 

 .% 4,16أسلوب النقد بنسبة 

 موقع العربية نت

ظهر أسلوب عرض احلقائق وتقدمي املعلومات أكثر األساليب استعماال يف موقع العربية نت ملعاجلة موضوع 

، بعدها أسلوب التحليل وأسلوب تقدمي %16اخنفاض األسعار البرتول، تاله أسلوب تقدمي اآلراء نسبته

 .%4، ليأيت يف األخري أسلوب النقد بنسبة %12بنسب متساوية  االقرتاحات

 انخفاض أسعار البترول في الموقعين محل الدراسة النطاق الجغرافي لتغطية-1-3

، يف املوقعني حمل خنفاض أسعار البرتوللنطاق اجلغرايف الذي تغطيه املعاجلة اإلعالمية اليبني اجلدول اآليت ا

 الدراسة.

 انخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسة.لنطاق الجغرافي لتغطية ) : ا3جدول (

 المواقع االلكترونية            
 النطاق الجغرافي

 االتجاه العام العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 32,72 18 34,61 09 31,03 09 اخلليج
 23,63 13 26,92 07 20,68 06 أمريكا
 9,09 05 3,84 01 13,79 04 أوروبا

 18,18 10 19,23 05 17,24 05 آسياروسيا و 
 12,72 07 11,53 03 13,79 04 الشرق األوسط

 3,63 02 3,84 01 3,44 01 مشال إفريقيا
 100 55  26  29 المجموع

من خالل هذا اجلدول يتضح أن املعاجلة اإلعالمية الخنفاض أسعار البرتول مشلت بسبة أكرب دول اخلليج 

لتأيت بعدها ، % 8,18، ويف املرتبة الثالثة دول آسيا وروسيا بنسبة %23,63تلتها أمريكا بـ ، % 32,72

دول مشال إفريقيا بنسبة  ، و%9,09دول أوروبا بنسبة  ، ويف األخري%12,72دول الشرق األوسط بنسبة 

3,63 %. 



 موقع الجزيرة نت

البرتول يف موقع اجلزيرة نت هي دول اخلليج  أسعارالخنفاض  اإلعالميةأكثر املناطق اجلغرافية اليت مستها التغطية 

وتليها بنسب  % 17,24 ،وتأيت بعدها دول آسيا وروسيا بـ% 20,68 ، مث أمريكا بنسبة%31,03بنسبة 

 .%3,44 ، ويف األخري دول مشال إفريقيا بنسبة %13,79 بــ األوسطمتساوية دول أوروبا والشرق 

 موقع العربية نت

دول  األوىلالخنفاض أسعار البرتول تناوهلا موقع العربية نت يف حيز جغرايف احتله يف املرتبة  اإلعالمية املعاجلة

، مث الشرق %19,23، وبعدها روسيا وآسيا بــ % 26,92، تلتها أمريكا بنسبة%34,61اخلليج بنسبة 

 .%3,84، لتأيت يف املرتبة األخرية دول أوروبا ومشال إفريقيا بـ % 11,53 األوسط

 

 انخفاض أسعار البترول في الموقعين محل الدراسة مواضيعمصادر  -1-4

املعاجلة اإلعالمية الخنفاض أسعار البرتول، يف املوقعني حمل  املصادر اليت يعتمدها املوقعان يف يبني اجلدول اآليت 

 الدراسة.

 انخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسة. مصادر مواضيع) : 4جدول (

 المواقع االلكترونية                   
 المصادر

 االتجاه العام العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 مصادر
 داخلية

 37,5 09 58,33 07 16,66 02 مراسل
 00 00 00 00 00 00 مندوب

 خارجية مصادر
 (وكاالت األنباء)

 54,16 13 41,66 05 66,66 08 عاملية
 00 00 00 00 00 00 حملية

 8,33 02 00 00 16,66 02 متعدد املصادر
 00 00 00 00 00 00 بدون مصادر
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من خالل دراسة هذا اجلدول يتبني أن وكاالت األنباء العاملية تأيت يف صدارة مصادر األخبار واملعلومات ملعاجة 

، ويف األخري %37,5، يأيت بعدها املراسلون املوقعني بنسبة %54,16موضوع اخنفاض أسعار البرتول بنسبة 

 .%8,33تعدد املصادر بنسبة 

 



 موقع الجزيرة نت

يعتمد موقع اجلزيرة نت بالدرجة األوىل على وكاالت األنباء العاملية يف احلصول على األخبار واملعلومات املتعلقة 

 .%16,66وكذا تعدد املصادر بنسبة ، %16,66، تليها املراسلني بـ  %66,66باملوضوع بنسبة

 موقع العربية نت

نالحظ أن موقع العربية نت يعتمد على مصدرين أساسيني يف احلصول على األخبار ومها املراسلون ووكاالت 

 .% 41,66، والوكاالت بــ %58,33األنباء العاملية، وتأيت يف املقدمة املراسلون بنسبة 

 

 )السمات العامة للشكل (كيف قيل-2

 الفنون الصحفية المستخدمة في المعالجة اإلعالمية النخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسة-2-1

 يبني اجلدول اآليت الفنون الصحفية اليت استخدمها املوقعان يف معاجلة املواضيع املتعلقة باخنفاض أسعار البرتول.

 

 النخفاض أسعار البترول ): الفنون الصحفية المستخدمة في المعالجة اإلعالمية5جدول (

 المواقع االلكترونية            
 الفنون الصحفية

 االتجاه العام العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 29,16 07 25 03 33,33 04 اخلرب
 58,33 14 58,33 07 58,33 07 التقرير

 8,33 02 16,66 02 00 00 احلديث
 4,16 01 00 00 8,33 01 الريبورتاج

 00 00 00 00 00 00 املقال
 00 00 00 00 00 00 الكاريكاتري
 100 24  12  12 المجموع

يظهر من خالل اجلدول أن املوقعان يعتمدان على التقرير الصحفي كفن من الفنون الصحفية لتقدمي املادة 

، ويف األخري %8,33، مث احلديث الصحفي  بنسبة  29,16، يليه اخلرب بــ %58,33اإلعالمية بنسبة 

 ، أما املقال والكاريكاتري مل يكن هلما تواجد يف معاجلة اخنفاض أسعار البرتول يف املوقعني.% 4,16الريبورتاج بــ 

 

 



 موقع الجزيرة نت

برز يف موقع اجلزيرة نت استخدام التقرير الصحفي يف معاجلة موضوع اخنفاض أسعار البرتول، وكانت نسبته 

، ومل ترد فنون املقال، احلديث % 8,33،ويف األخري الريبورتاج، بنسبة %33,33بــ ، تاله اخلرب 58,33%

 والكاريكاتري.

 موقع العربية نت 

تشابه موقع العربية نت مع موقع اجلزيرة نت يف ترتيب الفنون الصحفية املعتمدة يف املعاجلة، فيما تعلق بــ التقرير 

غياب الريبورتاج وحضور احلديث ، لكن االختالف ورد يف % 25، واخلرب بـ %58,33الصحفي بنسبة 

 ، ومل ترد فن املقال ولكاريكاتري.%16,33الصحفي بــنسبة 

 

 العناوين المستخدمة في المعالجة اإلعالمية النخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسة-2-2

 يع املتعلقة باخنفاض أسعار البرتول.يبني اجلدول اآليت العناوين اليت استخدمها املوقعان يف معاجلة املواض

 

 ): العناوين المستخدمة في المعالجة اإلعالمية النخفاض أسعار البترول6جدول (

 المواقع االلكترونية            
 العناوين

 االتجاه العام العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 63,15 24 80 12 52,17 12 رئيسية
 28,94 11 20 03 34,78 08 فرعية

 7,89 03 00 00 13,04 03 فقرات
 100 38  15  23 المجموع

، تلتها العناوين الفرعية بنسبة % 63,15ظهرت العناوين الرئيسية بشكل كبري يف موقعي الدراسة بنسبة 

 .% 7,89، أما عناوين الفقرات فكانت أقل استخداما بنسبة % 28,94

 

 موقع الجزيرة نت

، أما % 34,78، تلتها العناوين الفرعية بنسبة % 52,17موقع اجلزيرة نت العناوين الرئيسية بنسبة برز يف 

 .% 13,04عناوين األخبار بنسبة 



 موقع العربية نت

اقتصرت املعاجلة اإلعالمية الخنفاض األسعار البرتول يف موقع العربية نت على استخدام العناوين الرئيسية بشكل  

 .%20، والعناوين الفرعية بنسبة  %80كبري بنسبة 

 المستخدمة في المعالجة اإلعالمية النخفاض أسعار البترول في موقعي الدراسةوالوسائط  ةالصور -2-3

 اليت استخدمها املوقعان يف معاجلة املواضيع املتعلقة باخنفاض أسعار البرتول.والوسائط  ةيبني اجلدول اآليت الصور 

 

 المستخدمة في المعالجة اإلعالمية النخفاض أسعار البترولوالوسائط  ة): الصور 7جدول (

 المواقع االلكترونية            
 والوسائط ةالصور 

 االتجاه العام العربية نت الجزيرة نت
 % ك % ك % ك

 00 00 00 00 00 00 اخلربية
 23,33 07 21,42 03 25 04 الشخصية
 66,66 20 64,28 09 68,75 11 املوضوعية

 3,33 01 7,14 01 00 00 فيديو
 3,33 01 7,14 01 00 00 ملف صويت

 00 00 00 00 00 00 خرائط
 3,33 01 00 00 6,25 01 رسوم

 100 30  14  16 المجموع
ة اخنفاض أسعار البرتول يف موقعي الدراسة، بنسبة جلاعتمد املوقعان على الصورة املوضوعية بالدرجة األوىل يف معا

، وتأيت بعدها بنسب متساوية كل من الرسوم والفيديو % 23,33، تلتها الصور الشخصية بنسبة % 66,66

 ، يف حني لوحظ غياب الصورة اخلربية واخلرائط.% 3,33وامللف الصويت بنسبة 

 موقع الجزيرة نت

ة ر ، تلتها الصو % 68,75برزت الصورة املوضوعية باملرتبة األوىل يف معاجلة اخنفاض أسعار البرتول بنسبة 

 ، يف حني نسجل غياب باقي أنواع الصور والوسائط.% 6,25، والرسوم بنسبة  % 25الشخصية بـ 

 موقع العربية نت



ى الصورة املوضوعية والشخصية، حيث أن تشابه موقع العربية نت مع موقع اجلزيرة نت من حيث االعتماد عل

، تلتها الصورة الشخصية بنسبة % 64,28الصورة املوضوعية هي األكثر استعماال يف موقع العربية نت بنسبة 

 .% 7,14، كما جند استخدام الفيديو وامللف الصويت خبالف موقع اجلزيرة نت بنسبة % 21,42

 

 مناقشة وصياغة نتائج الدراسة التحليلية-3

من خالل البيانات اليت تضمنتها اجلداول السابقة يتبني أن موقعي اجلزيرة نت والعربية نت تناوال حدث اخنفاض 

أسعار البرتول بأسلوب وكيفية تتالءم مع سياسة كل موقع ، ومبعاجلة متقاربة يف الشكل واملضمون باعتبار أن 

والتحليل واملناقشة ، واالقرتاب أكثر إىل  موضوع احلدث اقتصادي يستوجب إتباع منهجية خاصة يف الطرح

تساعد املهتمني يف املوضوعية واحلياد يف نقل املعلومات، كما أن املواضيع االقتصادية تقدم عادة حقائق واقعية 

الال االقتصادي اختاذ القرارات املناسبة، كما أن موضوع البرتول أو النفط هو موضوع اقتصادي له أبعاد عاملية 

 يف أسعاره دول معدودة. وتتحكم

ذاا يف فاض أسعار البرتول وتذبمعاجلة أسباب اخنومن خالل املعاجلة أيضا جند أن املوقعني ركزا عموما على 

األسواق وكذا البحث يف التوقعات املستقبلية ملستوى األسعار وأين ستصل، يف حني غاب التحليل املعمق 

طرية على الدول غري املنتجة، وهنا اقتصار فقط على معاجلة األسباب لألسباب والنتائج السلبية واالنعكاسات اخل

واستقرار األسعار ، وهذا يعود إىل أن املوقعني تابعني لفضائيتني إخباريتني خليجيتني، لذلك انعكس النطاق 

ف رئيس يف معادلة اجلغرايف يف املعاجلة اإلعالمية وكانت دول اخلليج يف املرتبة األوىل، إضافة إىل أمريكا أل�ا طر 

 أسعار البرتول وا�يارها يف األسواق العاملية.

 ومنه ميكن صياغة النتائج العامة اآلتية:

اهتم املوقعان مبعاجلة موضوع أسباب اخنفاض أسعار البرتول وكذا عرض التصرحيات اخلاصة بالوزراء  -1

، األسعارستقبلية بشأن استقرار الدول واملسؤولية وممثلي املنظمات البرتولية، إضافة إىل التوقعات امل

، ألن البرتول يعد  واألسباب وكان االختالف بنسب بسيطة ومتقاربة، ويأيت االهتمام بالتصرحيات

مادة أساسية يف اقتصاد الكثري من الدول املنتجة أو غري املنتجة، لذا وجب االهتمام بأسباب 

لتنوير الرأي العام، وكذا طمأنته من خالل اخنفاض األسعار وتقدمي التصرحيات والتوضيحات الالزمة 

 تقدمي توقعات استقراره يف املستقبل القريب أو البعيد.



اعتمد املوقعان على أسلوب عرض احلقائق وتقدمي املعلومات اخلاصة بأسعار البرتول، وهو أسلوب  -2

الفصل  مناسب ملعاجلة مثل هذه املواضيع واألحداث االقتصادية ، وهو ما يعكس ما أوردنا يف

عتمد بشكل أساسي علي املعلومات والبيانات يالنظري يف ما خيص مسات اإلعالم االقتصادي، أنه  

، ومن جهة أخرى جند أن حتليل أسباب االخنفاض وانعكاساته مل يرج بالشكل واإلحصاءات واألرقام

وحتقق أبرز  املطلوب يف املوقعني بالرغم أن هذه النقطة مسة أخرى من مسات اإلعالم االقتصادي

 وظائفه وهي وظيفة التغطية الشاملة والدقيقة لألحداث االقتصادية.

العاملية واملراسلني يف حتصيل األخبار  األنباءاعتمد كل من املوقعني بشكل كبري على وكاالت  -3

واملعلومات اخلاصة باخنفاض أسعار البرتول، يف حني اختفت أنواع املصادر األخرى، وهذا بغرض 

االقتصادي، بينما  اإلعالمى املعلومة الدقيقة والرمسية مبا يكفل املصداقية واجلدية اليت متيز احلصول عل

جند االختالف بني املوقعني يف االعتماد على املصادر، حيث جند أن اجلزيرة نت تعتمد على 

يرجع رمبا إىل  العاملية ،يف حني تعتمد العربية نت على املراسلني بالدرجة األوىل، وهذا األنباءوكاالت 

 تعامل املوقعني مع مصادر املعلومة ومدى توافر املراسلني واالشرتاكات املطلوبة يف الوكاالت.

وذلك  األوىلالخنفاض أسعار البرتول على دول اخلليج بالدرجة  اإلعالميةركز املوقعان يف املعاجلة  -4

ل املنتجة واملصدرة للبرتول، فكان الرتباط هذين املوقعني اذه الدول، إضافة إىل أن اخلليج من الدو 

رات اليت حتتضنها واملؤمت واإلجراءاتلزاما االهتمام اذا النطاق اجلغرايف نظرا للكم الكبري من القرارات 

يف هذا اجلانب، وتأيت بعدها أمريكا وروسيا، وهنا يتضح أن هذا احلدث االقتصادي حمط اهتمام 

 ن دول مشال إفريقيا تكاد تغيب يف هذه املعاجلة.أمريكا وروسيا ودول آسيا، يف حني جند أ

التقرير الصحفي هو أهم وأكثر الفنون الصحفية اليت استعملها املوقعان يف معاجلة اخنفاض أسعار  -5

البرتول، وكانت بنسب متساوية بني املوقعني، وذلك أن املواقع االلكرتونية هلا خصائصها يف الكتابة 

عتماد الكبري على الصحفية، حيث أن التقرير يعطي جماال أوسع لتقدمي املعلومة وتطوراتا، كذلك اال

يؤدي إىل تطوير املادة وعرضها يف تقرير، كما أن املواضيع االقتصادية هلا خاصية  األنباءوكاالت 

السابقة لتدعيم املعلومات اجلديدة.  األحداثوتستدعي العودة إىل  األخرىتنفرد اا عن املواضيع 

 اإلخباريةأن اخلرب يستخدم أكثر يف التغطية االعتماد على  اخلرب يف املرتبة الثانية فهذا يعود غلى  أما

 نزولال حتتاج إىل تغطية أو  ثابتة، أما األخبار االقتصادية فهي حقائق ومعلومات اآلنية لألحداث



العاجلة. يف حني جند استخدام ضعيف للحديث الصحفي والريبورتاج يف  األخبارإىل امليدان وتقدمي 

 ول.معاجلة املوقعني الخنفاض أسعار البرت 

العناوين الرئيسية هي األكثر استخداما يف موقعي الدراسة، والعناوين الفرعية لكن هناك تفاوت بني  -6

املوقعني يف استخدام العناوين الفرعية وعناوين الفقرات، وهذا يعود إىل القوالب الفنية املستخدمة من 

 جهة ، وخصوصية اإلعالم االقتصادي من جهة أخرى.

مة يف املعاجلة اإلعالمية الخنفاض أسعار البرتول هي صور موضوعية مرتبطة أبرز الصور املستخد -7

مبوضوع اخلرب أو التقرير، إضافة إىل الصورة الشخصية اليت متثل صاحب التصرحيات، وجند غياب 

الصورة اخلربية وهذا راجع إىل غياب التغطية اإلخبارية كما أوردنا سابقا، واالعتماد على ما يرد من 

وحقائق ختص األسعار، كما نالحظ عدم االهتمام بالوسائط املتعددة كالفيديو وامللفات  معلومات

الصوتية، وهي ضرورية يف املواقع االلكرتونية أل�ا تعطيها مقروئية أكرب ومصداقية ملعلوماتا، كما 

 ختلق التفاعلية والتنافسية مع الوسائل اإلعالمية األخرى.

 

 التوصيات 

على املصادر اخلاصة، والتقليل من االعتماد على الوكاالت العاملية إلضفاء مصداقية أكرب زيادة االعتماد  -

 للخرب، واحلرص على تقدميه مبوضوعية دون تدخل جهات أخرى.

التنويع يف الفنون الصحفية املستخدمة يف هذا النوع من املواضيع االقتصادية وعم االقتصار على نوع  -

 صحفي واحد.

بالتحقيق الصحفي ملا له من أمهية يف كشف األسباب واستشراف النتائج، خاصة االهتمام أكثر  -

 األحداث االقتصادية اليت هلا دور كبري يف الساحة السياسية الدولية.

التنويع يف األساليب املتبعة لعرض احلقائق ومناقشة املواضيع االقتصادية، وإعطاء جمال للجمهور إلبداء  -

 عتماد التحليل املعمق لتنوير الرأي العام.رأيه حول املوضوع، وكذا ا

ويف األخري البد من االهتمام أكثر باإلعالم االقتصادي االلكرتوين وخباصة اإلعالم النفطي، ملا له من  -

 أمهية جوهرية يف توجيه الرأي العام ومساعدة صناع القرار يف اختاذ مواقفهم جتاه األحداث االقتصادية.
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