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الملخص

يف ضوء التغيريات اليت شهدىا تلفزيون عمان يف اآلونة األخرية ،فقد ظهرت احلاجة دلعرفة مضامني نشرات األخبار
نظراً ألمهيتها ،ومدى انعكاس ذلك على النشرات .وهتدف ىذه الدراسة الوصفية إىل حتليل مضمون نشرة أخبار

العاشرة بتلفزيون سلطنة عمان ،والتعرف على أبرز القوالب الفنية ادلستخدمة يف ادلعاجلة اإلخبارية ،والكشف عن
أبرز خصائصها .كما اعتمدت الدراسة ادلنهج الوصفي التحليلي ،باعتماد منهج ادلسح اإلعالمي .حيث قام
الباحثان بتحليل مضمون عينة قوامها ( )30نشرة إخبارية ،بلغت مدهتا اإلمجالية ( 12ساعة و  1دقيقة) ،مت
اختيارىا بطريقة األسبوع االصطناعي ،يف الفًتة من  2013 /4 /2إىل  .2013 /11 /20بينت النتائج ما يأيت:
تفوق مضامني القضايا ذات الطابع السياسي مقارنة بادلوضوعات األخرى .ارتفاع عدد األخبار األمنية يف فئة
القضايا العربية ،بسبب تداعيات ثورات الربيع العريب ،يف حني احتلت األخبار ذات الطابع االقتصادي الصدارة يف
فئة األخبار الدولية .وأوصى الباحثان بضرورة حتقيق التوازن يف تغطية األخبار وفق موضوع اخلرب ،وإعادة النظر يف
توظيف القوالب الفنية ادلستخدمة يف ادلعاجلة اإلخبارية ،والعمل على االىتمام بالدراسات اليت تقيم واقع نشرات
األخبار التلفزيونية.
كلمات مفتاحية :احملتوى اإلخباري ،أخبار العاشرة ،تلفزيون عمان.

Abstract
The changes that took place in the Omani television recently, impose on researchers the need to
analyze the content of its news bulletin, and explore the reflection of these changes on the news
bulletin. This study aims to analysis the content of the news bulletin in Omani television. It
seeks to define the media mission and extract its main features by using the sampling survey
methodology. To achieve the objective, the researchers analyzed the content of a sample
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consisted of (30) of 10 p.m news bulletins for a total of 12 hours and 15 minutes), which were
chosen based on a satellite week. The chosen sample was from April 2, 2013 to November 20,
2013. The main findings of this paper are that there was a rise in the political news compared to
other topics. The security news was outperformed other topics due to the Arab spring.
Regarding international news economic news was in the lead. In conclusion, this study
recommended creation of balance of news events. Additionally, a revision of the deployment of
the news art styles of Oman Television is recommended.
Keywords: News Content, 10 pm news bulletin, Omani television.

المقدمة
شهدت صناعة األخبار التلفزيونية حتوالً ملحوظاً يف طُرق ادلعاجلة اإلخبارية لألحداث والوقائع ،كما احتلت اخلدمة

اإلخبارية مكانة بارزة من بني الرسائل اإلعالمية ادلختلفة ،إذ تشري العديد من الدراسات احلديثة إىل تنامي االىتمام
بنشرات األخبار التلفزيونية ،وذلك يف ظل الثورة التكنولوجية اذلائلة اليت سامهت يف سرعة وصول اخلرب للمتلقي،
ِ
التعرف على آخ ِر ادلستجدات واألحداث احمليطة بو،
ات األخبار التلفزيونية ادلصدر األساسي للمتلقي يف
وتُعد نشر ُ
َ
واليت ُُيكن من خالذلا تكوين رأي واجتاه ضلو قضية أو حدث ما ،وتشري البحوث والدراسات اإلعالمية إىل أن ما

يقارب  %86من األفراد يفضلون التعرف على األخبار من خالل التلفزيون عوضاً عن وسائل االتصال األخرى
(اخلليفي .)162 :2008 ،

يُعرف الباحثون نشرة األخبار على أهنا القالب اخلربي الذي يتم تقدُيو وفق عدد من ادلعايري والعوامل ،وذلك على
مدار الساعة ،وختتلف ادلدة الزمنية لكل نشرة باختالف طبيعة ادلؤسسة اإلعالمية اليت تنتمي ذلا (عوض ،اجلندويب،
 .)163 :2010وتعد ادلواد اإلخبارية من ادلواد اإلعالمية ادلهمة ،اليت حتتل مساحات زمنية يف اخلارطة الربارلية
بتلفزيون سلطنة عمان ،حيث أشار زلمد السليمي ( )2007يف دراسة حول استخدامات اجلمهور العُماين

لتلفزيون سلطنة عُمان واالشباعات ادلتحققة ،أن نشرات األخبار احتلت ادلرتبة األوىل بنسبة تصل إىل  %4887من
إمجايل العينة .من ىذا ادلنطلق ،ونظراً ألمهية نشرات األخبار بتلفزيون سلطنة عمان ،ظهرت احلاجة لوجود دراسة
حديثة هتتم بوصف وحتليل مضمون ىذه النشرات ،والتعرف على أبرز القوالب الفنية ادلستخدمة يف ادلعاجلة
اإلخبارية.

مشكلة الدراسة
نظراً ألمهية نشرات األخبار التلفزيونية كمصدر رئيسي للمعلومات ،اليت هتتم برصد آخر ادلستجدات ،إضافة إىل ما
تشهده صناعة األخبار ادلرئية من تطورات تقنية واسعة ،برزت احلاجة إىل التعرف على احملتوى اإلخباري للنشرات
التلفزيونية ،حيث أشارت دراسة أنور الرواس ( )1996إىل عدم وجود توازن بني موضوعات األخبار ،لذا جاءت
280

احملتوى اإلخباري لنشرة أخبار العاشرة بتلفزيون سلطنة عمان :دراسة حتليلية

ىذه الدراسة دلعرفة بعد مضي  17عام ،ىل التزال نشرة أخبار العاشرة تعاين من عدم توازن بعض مضامينها وما
القوالب الفنية ادلستخدمة يف ادلعاجلة اإلخبارية.
أهداف الدراسة
 تشخيص نوع مضامني األخبار اليت يتم تغطيتها يف نشرة األخبار العاشرة. حتديد القوالب واألشكال الفنية ادلستخدمة يف نشرة أخبار العاشرة.أهمية الدراسة

تتمثل أمهية الدراسة يف كوهنا من الدراسات العمانية القليلة ،اليت هتتم بتحليل مضامني األخبار التلفزيونية ،و لسد
فجوة حبثية يف الدراسات العمانية احلديثة ،خاصة يف ظل التطور التكنولوجي يف حقل صناعة األخبار وادلستجدات

اليت طرأت على تلفزيون سلطنة عمان ،من حيث اذلوية واحملتوى واستخدام االستوديوىات الرقمية.
األخبار التلفزيونية :النشأة والتطور
أصبحت اخلدمة اإلخبارية ىي ادلصدر الرئيسي الذي يتوىل مهمة إعالم وإخبار اجلمهور بأىم األحداث داخل
اجملتمعات أو يف العامل احمليط هبم ،حيث غالباً ما تسعى نشرات األخبار إىل تقدمي األحداث والقضايا اليت هتم
اجلمهور وتفسري األحداث وفق أبعاد حتليلية (نصر )170 :2001 ،و يرى إيريك برينز الذي عمل مراسالً
تلفزيونياً دلدة  20عام ،أن القوة احلقيقية لألخبار التلفزيونية مل تظهر إال يف هناية اخلمسينات من القرن العشرين ،من
خالل حركة احلقوق ادلدنية يف اجلنوب .حيث قامت قناتا  CBSو  NBCبعمل تغطيات إخبارية شاملة ذلذه
القضية ،وقامت برفع ادلدة الزمنية ادلتاحة للنشرات من خالل زيادة  30دقيقة إضافية للوقت األصلي للنشرات،
وسعت لتغطية أخبار حرب فيتنام والصراع ادلدين لتصل إىل كافة اجلماىري ،لتصبح بذلك مصدراً إخبارياً للتعرف
على أىم األحداث (الدليمي .)211 :2012 ،استطاع تيد ترينر  Ted Turnerمؤسس شبكة  ،CNNأن حيقق
نقلة نوعية يف دور التلفزيون كوسيلة إخبارية يف عام  ،1980وذلك من خالل صناعة شبكة بشرية من ادلراسلني
وادلندوبني وادلصادر اخلربية لالطالع على اىتمام اجلمهور( .نصر.)171 :2001 ،

ازدىرت عمليات إنتاج نشرات األخبار على الصعيد الكمي والكيفي من حيث تنوع طُرق الطرح وكيفية تقدمي
األخبار وعدد األخبار اليت يتم بثها من خالل النشرات ،واستطاعت نشرات األخبار ألمهيتها أن حتتل مساحة كبرية
يومياً من خارطة الدورات الربارلية ،ويعود السبب الذي طرأ التطور الذي اجتاح بناء نشرات األخبار إىل تعدد
القنوات الفضائية ،و وتطور ادلعاجلة اإلخبارية عرب األنظمة الرقمية والتكنولوجيا احلديثة .
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مفهوم الخبر التلفزيوني والنشرات اإلخبارية
يُعرف جوزيف بولتيزر  Joseph Pulitzerاخلرب أنو ىو رلموعة من العناصر جتتمع فيها " اجلدة والتميز والدراما
والتفرد والفكاىة ويشًتط أن تكون من أولويات اجلمهور" (اجلميلي و العاين.)130-110 :2012 ،
النشرة اإلخبارية :تعد نشرات األخبار من أىم أشكال اإلنتاج اإلخباري ،وىناك العديد من التعريفات اخلاصة
بنشرات األخبار ،يشري بعض الباحثني إىل أن النشرة ىي قالب خربي يتضمن عدد من األخبار اليت يتم ترتيبها
وفق عدد من ادلعايري والعوامل ،وختتلف ادلدة الزمنية لكل نشرة باختالف طبيعة ادلؤسسة اإلعالمية اليت تنتمي ذلا

(عوض ،اجلندويب.)163 :2010 ،
تطور القطاع اإلخباري بتلفزيون سلطنة عمان
يقوم تلفزيون سلطنة عمان وادلتمثل يف قطاع األخبار ادلرئي بتقدمي ست نشرات يومية ،مخسة منها باللغة العربية
وواحدة باللغة اإلصلليزية تتوسط اليوم ،يتم بث النشرة األوىل يف دتام الساعة احلادية عشر ظهراً ،مث يليها نشرة الثانية
ظهراً ،ومن مث نشرة اخلامسة مساءً ،ونش رة باللغة اإلصلليزية يف دتام السابعة ،والنشرة الرئيسية يف دتام العاشرة ،ويف
النهاية نشرة الواحدة بعد منتصف الليل (العربي ،مقابلة .)2013 ،تًتاوح مدة بث نشرة أخبار العاشرة ما بني
( 22إىل  ) 45دقيقة ،يف حني أن بقية النشرات تكون ما بني(  1دقيقة إىل  ) 30كحد أقصى.
نشرة أخبار العاشرة في تلفزيون سلطنة عمان
تبدأ نشرة أخبار العاشرة بعناوين ألىم األخبار الواردة فيها ،ويتم ترتيب العنوان وفقاً دلسؤول التحرير أو القائم
باالتصال ادلعين بالنشرة ،وغالباً ما تتصدر األخبار ادلتعلقة بسلطان عمان ،مث رؤساء الدول يف ادلقام األول ،وىذا
ىو ادلتبع يف نشرة أخبار العاشرة بتلفزيون سلطنة عمان ،يف حني أن ىناك بعض القنوات الفضائية تعتمد على
ترتيب آخر وفق األحداث وادلوضوعات واألخبار األكثر أمهية للمتلقي .وحتتوي نشرة أخبار العاشرة رلموعة من
مزيج األخبار احمللية والعربية والعادلية.
سعى الباحثان بيت ادلال و إبراىيم ،)1991( ،إىل حتليل مضمون النشرة الرئيسية يف التلفزيون السعودي ،وذلك
بتتبع ادلتغريات األساسية يف النشرة من خالل التصدي لدراسة موضوع القصة اإلخبارية وموقع حدوثها ومصدرىا
وطول اخلرب .أشارت النتائج إىل أن األخبار السياسية جاءت يف ادلرتبة األوىل ،بنسبة وصلت إىل  ،%5383وىو
مؤشر على دور النشرات يف تشكيل اجتاىات وآراء اجلمهور ضلو القضايا ادلطروحة .أما الشخصيات احملورية يف
األخبار ،فقد ارتكزت على شخصية رئيس الدولة وادلسؤول احلكومي لتبلغ نسبة  ،%5586ليتضح توجو النشرات
اإلخبارية لالىتمام باألنشطة اليت ي قوم هبا مسؤولون من اجلهات الرمسية .واجلدير بالذكر أن األخبار ادلصحوبة مبادة
فيلمية بلغت  %88وىي داللة على اىتمام النشرات بادلواد ادلرئية اليت تساىم يف دعم مصداقية اخلرب وتأثريه.
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وحول مدى أمهية مضمون ادلادة اإلخبارية بتلفزيون سلطنة عمان ،أجرى العبد ،عاطف ( )1995دراسة كشف
من خالذلا عن أىم خصائص ادلادة اإلخبارية باستخدام االستقصاء جلمع البيانات الالزمة حول مدى متابعة
اجلمهور لألخبار يف التلفزيون ،ودتثلت العينة يف  700مفردة تًتاوح أعمارىم ما بني  15وحىت  25سنة .وشكل
الذكور  364مبحوث ويقابلها  336من اإلناث .وخلصت الدراسة لعدد من النتائج من أمهها %93.2 :من
أفراد العينة يشاىدون نشرات األخبار بشكل يومي ،ونسبة  %81.1من ادلبحوثني كانوا من ادلهتمني مبشاىدة نشرة
أخبار العاشرة ،واحتلت األخبار السياسية ادلركز األول بنسبة  ،%68.5تلى ذلك فئة احلوادث والكوارث بنسبة
كبرية بلغت  %53مث أخبار الطقس  ،%50.7ويف ادلرتبة الرابعة جاءت األخبار العسكرية لتشكل نسبة
 %47.6من إمجايل العينة.
أما دراسة الرواس ( ،)1996حول النشرات اإلخبارية بتلفزيون سلطنة عمان اىتمت بتحليل مضامني نشرة العاشرة
مساءاً بتلفزيون سلطنة عمان ،باستخدام حتليل ادلضمون للوصول إىل نظرة شاملة حول تلك النشرات ،و تقييمها
ورصد أىم اإلجيابيات والسلبيات بغرض تطوير معاجلتها مستقبالً ،وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ،من أمهها ما
يلي :شكلت األخبار السياسية نسبة  %4885لتحتل ادلرتبة األوىل ،واحتلت األخبار العسكرية ادلرتبة الثانية لتبلغ
نسبة  ،%30871تلى ذلك ادلوضوعات ذات الطابع اإلنساين بنسبة  .%5080وحول تغطية األخبار وفق
اإلطار اجلغرايف بلغت نسبة األخبار احمللية  ،%4872أما األخبار األخرى فوصلت لنسبة .%28 855
صلد أ ّن معظم الدراسات السابقة اعتمدت على منهج ادلسح ،شلا ساىم يف حتديد إجراءات ومنهجية الدراسة،
واالعتماد على أداة حتليل ادلضمون للتعرف على خصائص احملتوى اإلخباري للنشرات.
منهج الدراسة
تُعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية ،اليت هتدف إىل وصف زلتوى ادلادة اإلعالمية ،من خالل حتليل
خصائصها ومجع البيانات الالزمة ،مت االعتماد على استخدام ىذا النوع من الدراسات ،للتعرف على خصائص
مضمون نشرة أخبار العاشرة بتلفزيون سلطنة عمان ورصد القوالب ادلستخدمة يف ادلعاجلة اإلخبارية .وتعتمد ىذه
الدراسة على منهج ادلسح اإلعالمي ،وىو من ادلناىج شائعة االستخدام يف الدراسات اإلعالمية ،ويعتمد على مجع
البيانات وحتليلها.
وتستند ىذه الدراسة على آلية حتليل ادلضمون ،الذي يعد أداة حبثية علمية لوصف زلتوى الرسالة اإلعالمية من
حيث الشكل وادلضمون ،وحتديد خصائصها لتمكني الباحث من الوصول لتفسري الرسالة اإلعالمية (بدر:2008 ،
 .)127و مت االستعانة بادلقابلة ادلتعمقة اليت تعد أحد أدوات مجع البيانات من خالل ادلواجهة واحملادثة ادلباشرة بني
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الباحث وادلبحوث ،ودتكن ادلقابلة ادلعمقة الباحث من التحاور حبرية مع ادلبحوث ،والوصول دلعلومات مفصلة و
أكثر دقة (الطائي .)238 :2007 ،واعتمدت الدراسة على منط األسئلة ادلفتوحة إىل جانب حتليل ادلضمون
للحصول على معلومات أكثر حول صناعة نشرة أخبار العاشرة ولتفسري النتائج اليت توصلت ذلا الدراسة.

أسئلة المقابالت
-

ما السبب يف تصدر األخبار ذات الطابع السياسي نشرة أخبار العاشرة بنسبة %63.8؟
ما السبب يف تفوق األخبار األمنية على موضوعات األخبار األخرى يف نشرة أخبار العاشرة؟
دلاذا جسد اخلرب القصري النسبة األكرب من فئات طول اخلرب األخرى يف نشرة أخبار العاشرة؟

-

ما السبب يف تراجع فئة األخبار التمهيدية مقارنة بأنواع التغطية اإلخبارية األخرى؟
دلاذا شكلت األخبار احمللية النسبة األكرب من مضامني نشرة أخبار العاشرة؟

مجتمع الدراسة
يتمثل رلتمع الدراسة يف مجيع نشرات أخبار العاشرة بتلفزيون سلطنة عمان ،اليت تقدم بصفة يومية على مدار العام،
وحتدد ادلدى الزمين للعينة (من
و تتكون العينة يف ىذه الدراسة من  30نشرة إمجايل ادلدة ( 12ساعة و 15دقيقة)َ ،
 2013/4/2وحىت  ،)2013 /11/ 20وذلك لكوهنا الفًتة اليت شهدت دخول نظام األرشفة اإللكًتوين يف
قطاع األخبار ،شلا ساىم يف إمكانية الرجوع للمادة اإلخبارية اخلاصة بالدراسة ،حيث أشارت رابعة العربي (مقابلة،
 )2013من قسم ختزين الوسائط الفنية إىل أن النشرات قبل ىذا التاريخ مل يتم أرشفتها بطريقة منظمة.
إجراءات اختيار العينة
تعتمد ىذه الدراسة على اختيار عينة عشوائية منتظمة ،باستخدام أسلوب األسبوع االصطناعي ،حيث مت اختيار
يوم من كل أسبوع ،على سبيل ادلثال :السبت من األسبوع األول واألحد من األسبوع الثاين وحىت هناية الفًتة احملددة
(إمساعيل.)141 :2012 ،
إجراءات الصدق والثبات
الصدق  :Validityىو مقياس حيدد مدى صالحية األداة ادلستخدمة لقياس ما هتدف الدراسة التحقق منو ،ومن
أجل ىذا الغرض يتم تصميم استمارة حتليل مضمون وعرضها على عدد من اخلرباء (ادلزاىرة.)57-56 :2010 ،
أما بالنسبة لثبات التحليل  :Reliabilityيقصد بو التأكد من مدى تطابق واتساق نتائج الدراسة يف حالة إعادة
تطبيقها على العينة نفسها وباستخدام األساليب والطرق البحثية ذاهتا ،باختالف الباحثني القائمني بالدراسة (عبد

احلميد.)267 :2010 ،
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مت عرض استمارة حتليل احملتوى على ٍ
عدد من األكادُييني وادلحكمني يف قسم اإلعالم جبامعة السلطان قابوس،
ُ
دلعرفة مواطن الضعف والقوة يف االستمارة وبني فئات التحليل ،ووصلت نسبة االتفاق على فئات التحليل إىل
 .% 92مع األخذ بعني االعتبار تعديل بعض الفئات ،ومت التأكد من صالحية االستمارة ومدى توافقها مع
األىداف ادلرجوة من الدراسة .أما بالنسبة للتحقق من ثبات النتائج ،مت االتفاق مع باحث آخر ،يف شهر يناير
 ،2014حيث قام بتحليل  15نشرة من عينة الدراسة ،هبدف إعادة تطبيق الدراسة على جزء من العينة للكشف
عن مدى تطابق النتائج اليت توصل إليها الباحثان مع نتائج الباحث ،وذلك من خالل اتباع صيغة ىولسيت الختبار
الثبات من خالل نسبة التوافق يف الًتميز بني الباحثني (عبداحلميد:)275 :2010 ،
معامل الثبات =  x 2عدد الوحدات ادلتفق عليها /رلموع وحدات الًتميز
ومت تطبيق اختبار درجة االتفاق  Inter-coder agreementبني النتائج اليت توصل إليها الباحثان ،حيث بلغ معامل
االرتباط .%92
نتائج الدراسة التحليلية

اشتملت عينة الدراسة على ( 30نشرة أخبار) من نشرات العاشرة بتوقيت سلطنة عمان ،من تاريخ /4 /2
 2013وحىت  ،2013 /11/ 20وبلغت مدهتا (  12ساعة و  15دقيقة و  9ثواين) ،وتضمنت النشرات
 592خرباً ،وفيما يلي استعراض النتائج اليت توصلت إليها الدراسة التحليلية:

موضوع الخبر المحلي

تصنف األخبار يف نشرة العاشرة وفقاً دلوضوع اخلرب احمللي الوارد فيها ،ومت تصنيفها إىل عدد من ادلوضوعات ادلختلفة

بناءً على مضمون احلدث.
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شكل رقم ( )1توزيع األخبار وفق موضوع الخبر المحلي في نشرة أخبار العاشرة

توزيع األخبار وفق موضوع الخبر المحلي في نشرة العاشرة
0.39%

إنساني

0.78%

نووي /أسلحة كيميائية

1.94%

علمي/تقني/تكنولوجي

2.33%

طبي/صحي

2.33%

جرائم وحوادث مرورية/حرائق/غرق سفن وأفراد

2.33%

رياضي

2.71%

ديني

3.49%

سياحي/آثار

3.88%

تعليمي وتربوي

4.65%
5.43%

أخرى
ثقافي

7.75%

مشاريع تنموية/خطط إنمائية

7.75%

بيئي/حياة برية
سياسي

30.62%

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

أفادت النتائج يف الشكل السابق أن موضوع اخلرب احمللي السياسي شغل نسبة أكرب من ادلوضوعات األخرى ليحتل
بذلك ادلرتبة األوىل بنسبة شكلت  ،%30.62ويف ادلرتبة الثانية كانت األخبار ذات ادلضامني االقتصادية بنسبة
 ،% 18.22أما ادلشاريع التنموية وريادة األعمال األخبار البيئية فقد احتلت ادلرتبة الثالثة بنسبة بلغت ،%7.75
وأظهرت النتائج وجود اختالل يف توزيع التغطيات وفق ادلوضوعات ،وتفاوت بني سلتلف الفئات .تتفق ىذه النتائج
مع دراسة العبد ( ) 1995حيث حتتل األخبار السياسية ادلركز األول بنسبة تصل إىل  ،%68.5أما بالنسبة لدراسة
الرواس ( )1996احتلت األخبار االقتصادية ادلرتبة األوىل  .%63.8مث جاءت األخبار السياسية بنسبة
 ،%26.2وأشار علي العجمي (مقابلة )2014 ،إىل أن السبب يف تفوق نسبة األخبار السياسية عن ادلضامني
األخرى لكوهنا النشرة الرئيسية اليت حتظى بنسبة مشاىدة عالية.
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موضوع الخبر العربي:يوضح لنا الشكل التايل توزيع األخبار العربية يف نشرة العاشرة وفق ادلوضوع.
شكل رقم ( )2توزيع األخبار وفق موضوع الخبر
توزيع األخبار وفق موضوع الخبر العربي في نشرة
العاشرة
0.00%

إجتماعي

0.00%

إنساني

0.00%

علمي/تقني/تكنولوجي

0.00%

تعليمي وتربوي

0.00%

طبي/صحي

0.00%

كوارث مناخية وأنواء مناخية

0.00%

مشاريع تنموية/خطط إنمائية

0.00%

أخرى

0.78%

جرائم وحوادث مرورية/حرائق/غرق سفن وأفراد

0.78%

سياحي/آثار

0.78%

البيئة/حيوانات

1.55%

ثقافي

1.55%

ديني

6.98%

إقتصادي

6.98%

عسكري
نووي /أسلحة كيميائية

9.30%

سياسي

31.78%

أمني

39.53%

0.00%5.00%10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
40.00%
45.00%

أوضحت نتائج اجلدول السابق أن نسبة األخبار األمنية العربية ىي األعلى بني ادلوضوعات األخرى بنسبة بلغت
 ،%39.53مث تأيت بعدىا يف ادلرتبة الثانية األخبار السياسية بنسبة  ،%31.7وشكلت األخبار اليت تتضمن
ملفات األسلحة النووية والكيماوية  %9.30لتحتل ادلرتبة الثالثة ،وىي نتائج متوقعة نظراً لألحداث السياسية
واألوضاع األمنية اليت دتر هبا الدول يف الوطن العريب ،وتشري ىذه األرقام إىل عدم توازن يف انتقاء مضامني األخبار
العربية ،وأشار محري العربي (مقابلة )2014 ،إىل أن السبب يف ارتفاع نسبة األخبار العربية ذات الطابع األمين
بسبب األزمة السياسية تعاين منها ادلنطقة أثناء فًتة الدراسة يف العينة البحثية.
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فئة موضوع الخبر الدولي:تتضمن ىذه الفئة تصنيف لألخبار الدولية تبعاً دلوضوعها.
شكل رقم ( )3يوضح توزيع األخبار وفق موضوع الخبر الدولي
توزيع األخبار وفق موضوع الخبر الدولي في نشرة
العاشرة
0.00%

تعليمي وتربوي

0.00%

مشاريع تنموية/خطط إنمائية

0.00%

ديني

1.46%

إنساني

1.46%

سياحي/آثار

1.47%

أخرى

1.95%

علمي/تقني/تكنولوجي

1.95%

بيئي/حيوانات

1.95%

ثقافي

2.44%

إجتماعي

2.44%

طبي/صحي

3.41%

عسكري

3.90%

جرائم وحوادث مرورية/حرائق/غرق سفن وأفراد

6.83%

كوارث مناخية وأنواء مناخية

7.32%

نووي /أسلحة كيميائية
أمني

11.71%

سياسي

17.56%

إقتصادي

34.15%

0.00% 5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%

ووفقاً لبيانات الشكل السابق ،صلد أن األخبار ذات الطابع االقتصادي تتفوق على موضوعات اخلرب األخرى بنسبة

تصل إىل  % 34.15بفارق كبري بينها وبني ادلوضوعات األخرى ،وتكرار بواقع  70من رلمل عينة الدراسة ،مث
جاءت األخبار السياسية بنسبة  ،%17.56يليها األخبار األمنية يف ادلرتبة الثالثة بنسبة  .%11.71وجاءت
األخبار النووية واألسلحة الكيماوية ،ومن وجهة نظر الباحثان فإن الوضع الراىن يف اجملتمع الدويل والعريب ىو
السبب وراء ىذه النسبة ادلرتفعة ،أما األخبار اخلاصة بالكوارث الطبيعية واألنواء ادلناخية بلغت .%6.83
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قضية الخبر المحلي :هتتم فئة قضية اخلرب احمللي بالتعرف على القضايا اليت شغلت الرأي العام يف فًتة الدراسة،
وماىي نسبة اىتمام القائمون على نشرة أخبار العاشرة يف تسليط الضوء عليها.

شكل رقم ( )4يوضح توزيع األخبار وفق القضايا المحلية في نشرة العاشرة
توزيع األخبار وفق القضايا المحلية في نشرة العاشرة
1.16%

ملف إقتصادي-قضية الباحثين عن عمل

1.16%

الملف العسكري

1.94%

ملف إقتصادي-ريادة أعمال/مؤسسات صغيرة ومتوسطة

1.94%

ملف الطقس

3.10%

الملف السياحي

3.10%

ملف حماية المستهلك

5.43%

الملف الثقافي

5.43%

ملف إقتصادي-سوق مسقط لألوراق المالية

5.43%

أخرى
ملف المشاريع التنموية

9.30%

الملف السياسي-برقيات ومراسيم لصحاب الجاللة

13.18%

ملف فعاليات مؤسسات حكومية وخاصة

48.83%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00%

كشفت بيانات اجلدول السابق عن تصدر األخبار اليت تضمنت فعاليات مؤسسات حكومية وخاصة
 ،% 48.83لتصبح يف ادلرتبة األوىل ،ويليها يف ادلرتبة الثانية األخبار السياسية واليت دتثلت يف الربقيات ومراسيم
صاحب اجلاللة لتحتل الصدارة بنسبة  %13.18من إمجايل عينة الدراسة ،واحتلت أخبار ادلشاريع التنموية ادلرتبة
الثالثة بنسبة بلغت  ،% 9.30وىو مؤشر بارز على اىتمام نشرات األخبار بتسليط الضوء على اجلوانب التنموية
يف السلطنة ،وإبراز جهود احلكومة يف العمليات اخلدمية والتطوير.
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فئة قضية الخبر العربي :مت اختيار رلموعة من القضايا األكثر تكراراً يف النشرات بناءً على الدراسة االستطالعية،
وتتمثل ىذه القضايا يف ادللف ادلصري ،والسوري والعراقي والفلسطيين واللبناين ومشال ادلغرب العريب.
شكل رقم ( )5يوضح توزيع األخبار وفق القضايا العربية في نشرة العاشرة
توزيع األخبار وفق القضايا العربية في نشرة العاشرة
48.92

18.75%
1.39%

3.47%

ملف شمال الملف اللبناني
المغرب
العربي

6.94%
أخرى

11.81%

9.72%

الملف الملف العراقي الملف
المصري
الفلسطيني
واالحتالل
االسرائيلي

الملف
السوري
واألسلحة
الكيميائية

تشري نتائج اجلدول السابق إىل أن ادللف السوري حيتل الصدارة بنسبة بلغت  ،%48.92ولرمبا السبب يف ذلك أن
أثناء إجراء الدراسة كانت سوريا تعاين من تداعيات الثورة وعمليات القصف العسكري ،وجاء ادللف ادلصري يف
ادلركز الثاين حيث شكلت نسبة  .%18.75ويف ادلرتبة الثالثة كان ادللف العراقي بنسبة بلغت  .%11.81و
يرجح الباحثان أن السبب يف اىتمام أخبار العاشرة هبذه القضايا أمر منطقي لكوهنا القضايا اليت تعكس مرور سوريا
ومصر والعراق أزمات سياسية أثناء إجراء الدراسة .وشغل ادللف الفلسطيين نسبة  ،%9.72وليس السبب ىو قلة
ادلستجدات أو االشتباكات مع االحتالل اإلسرائيلي ولكن كلما ظهرت قضايا جديدة طغت على القضايا القدُية.
فئة قضايا الخبر الدولي :حتتوي ىذه الفئة على عدد من القضايا اليت طرأت على الساحة الدولية أثناء إجراء
الدراسة ،واليت مت استنباطها بناءً على نتائج الدراسة االستطالعية اليت مت إجراؤىا على  15نشرة.
م

جدول رقم ( )1توزيع األخبار وفقاً للقضايا الدولية في نشرة العاشرة
التكرار

النسبة

الترتيب

قضية الخبر الدولي

1

ادللف الًتكي

7

%10.29

5

2

ادللف األمريكي

16

%23.53

1

3

تذبذب األسعار العادلية للربانت

15

%22.06

2

4

ادللف الصيين االقتصادي

5

%7.35

7

5

ادللف الباكستاين

10

%14.71

3

6

ادللف األفغاين

9

%13.24

4

7

ادللف اإليراين

6

%8.82

6

اجملموع

68

%100
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يتضح لنا من بيانات اجلدول السابق أن أخبار ادللف األمريكي احتلت ادلرتبة األوىل بنسبة  %23.53والذي مشل
تداعيات األزمة االقتصادية بواقع تكرار يصل إىل  16مرة ،وجاءت ىذه النتيجة انعكاس لألزمة االقتصادية اليت
تعاين منها الواليات ادلتحدة األمريكية ،واحتلت قضية تذبذب أسعار الربلنت ادلرتبة الثانية بنسبة بلغت %22.06
أما ادللف الباكستاين والذي يتضمن رلموعة من األخبار األمنية فقد احتل ادلرتبة الثالثة بنسبة  ،%14.71تلى
ذلك ادللف األفغاين بنسبة  ،% 13.24وىو من النتائج ادلنطقية بسبب النزاع وحالة عدم االستقرار الذي تعاين منو
أفغانستان بسبب حتركات خاليا من القاعدة ،أما أخبار تركيا فلقد جاءت يف ادلرتبة اخلامسة  ،10.29حيث
كانت تركيا دتر أث ناء فًتة ىذه الدراسة بعدد من االحتجاجات ومطالبات بإصالحات داخلية ،شلا انعكس على
مضامني النشرة ،تلك النسب مؤشر على أن اجملتمع الدويل يعاين من األزمات االقتصادية و األمنية كما ىو احلال
يف اجملتمع العريب.
فئة طول الخبر :هتتم ىذه الفئة بادلدة الزمنية لكل خرب ،وتتوزع األخبار وفق طوذلا إىل ثالثة فئات ،تتمثل يف اخلرب

القصري الذي يشكل أقل من  60ثانية ،واخلرب ادلتوسط الذي يًتاوح ما بني دقيقة إىل دقيقتني ،والطويل أكثر من
دقيقتني.
جدول رقم ( )2توزيع األخبار وفقاً لطول الخبر في نشرة العاشرة

الترتيب

م

طول الخبر

التكرار

النسبة

1

خرب قصري :أقل من دقيقة

258

43.58%

1

2

خري متوسط :من  2-1دقيقة

176

29.73%

2

3

خرب طويل :أكثر من دقيقتني

158

26.69%

3

اجملموع

592

100

تشري بيانات اجلدول السابق أن األخبار القصرية شغلت نسبة  %43.58لتحتل ادلرتبة األوىل ،بواقع تكرار ،258
مث جاءت األخبار ادلتوسطة لتشكل نسبة تصل إىل  ،%29.73ويف ادلرتبة الثالثة بلغ عدد األخبار الطويلة ،158
بنسبة  .% 26.69وتتفق ىذه النتائج مع دراسة الرواس حيث شغل اخلرب القصري ادلرتبة األوىل إال أهنا ختتلف معو
يف ادلرتبة الثانية واليت حيتلها اخلرب الطويل .وذكر محاد احلدادي (مقابلة )2014 ،أن السبب يف تفوق نسبة األخبار
القصرية على األنواع األخرى ،بسبب اتباع القائمون على األخبار هنج ادلدرسة الربيطانية ادلتمثلة يف وكالة رويًتز واليت
تؤكد أن اخلرب ال يتجاوز  45ثانية إال يف حاالت خاصة.
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فئة القوالب الفنية للخبر :حتتوي ىذه الفئة على عدد من القوالب الفنية ادلستخدمة يف نشرات األخبار التلفزيونية
بشكل عام.
شكل رقم ( )6يوضح توزيع األخبار وفق القوالب الفنية في نشرة العاشرة
توزيع األخبار وفق القوالب الفنية في نشرة العاشرة
0.00%

وسائل توضيحية (جرافيك/رسم بياني)

0.34%

آخرى

0.51%

قراءة للخبر فقط

0.69%

إتصال هاتفي

0.84%

تحليل إخباري وضيف في االستديو

1.01%

خبر مقروء مع طباعة الكترونية

2.87%

وسائل توضيحية (خريطة)

3.21%

أكثر من قالب

4.73%

تقرير إخباري

30.91%

لقطات فيديو مصاحبة للخبر

54.90%
60.00%

صورة ثابتة

50.00%

40.00%

30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

وتبعاً لنتائج الشكل السابق يتضح لنا أن اخلرب ادلقروء وادلصاحب لو لقطات فيلمية يتفوق على القوالب الفنية
األخرى بنسبة تصل إىل  % 54.90وىي نسبة كبرية ،جتاوزت نصف إمجايل عينة الدراسة ،ويف ادلرتبة الثانية جاء
التقرير اإلخباري بنسبة  ،% 30.91ليتضح لنا أن أكثر القوالب اخلربية ادلستخدمة يف نشرة أخبار العاشرة ىي ما
بني اخلرب ادلقروء ادلصاحب لو مادة فيلم ية وبني التقارير اإلخبارية ،ويف ادلرتبة الثالثة كانت اخلرب ادلقروء ادلصاحب لو
صورة ثابتة بنسبة شغلت .%4.73
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فئة نوع التغطية :ختتلف التغطية اإلخبارية وتتنوع وفق طبيعتها الزمنية ،الشكل التايل يوضح نسب كل تغطية واردة

يف نشرات األخبار.

جدول رقم ( )3يوضح نوع التغطية اإلخبارية في نشرة العاشرة
م

نوع التغطية

التكرار

النسبة

الترتيب

1

تغطية دتهيدية

10

1.69%

3

2

تغطية تسجيلية

551

93.07%

1

3

تغطية متابعة

31

5.24%

2

اجملموع

592

100%

تشري النتائج أن التغطية التسجيلية حتتل ادلرتبة األوىل بنسبة تصل إىل  %93.07أي بواقع تكرار  551وىي
نسبة كبرية جداً ،ومل ترد يف الدراسات السابقة فئة التحليل ىذه ،واىتم الباحثان يف ىذه الدراسة بوضع ىذه الفئة
للتعرف على اىتمام القائمني بتحرير األخبار باالىتمام بتنويع التغطيات ،ومن خالل ادلالحظة ادليدانية توصل
الباحثان أن األخبار التمهيدية ال يتم اللجوء إليها إال يف حالة التنويو عن خرب مهم أو حدث كبري ،على سبيل
ادلثال زيارة صاحب اجلاللة السلطان قابوس إيران غداً (احلمداين ،2014 ،مقابلة).
مناقشة النتائج
أوضحت النتائج السابقة أن وظيفة األخبار يف تلفزيون سلطنة عمان تتفق مع وظائف وسائل االتصال يف ادلدخل
الوظيفي ،واليت تتمثل يف إخبار وإعالم ادلتلقي وحتقيق تفاعل اجتماعي من خالل عرض قضايا هتم اجلمهور،
وأثبتت النتائج أن نشرة العاشرة انصب االىتمام فيها على األخبار احمللية أكثر من األخبار العربية والدولية
(العجمي ،مقابلة .)2014 ،كما أشارت النتائج إىل وجود تفاوت بني تناول موضوعات خرب سلتلفة ،شلا يعين أنو
من الضروري حتقيق التوازن يف الطرح من جهة ،ومن جهة أخرى االىتمام بالقضايا العادلية لتحتل ادلرتبة الثانية فكرة
غري صائبة وذلك ألن ىناك عدد من ادلعايري والعوامل العربية والقومية اليت تدفع السلطنة لالىتمام بالشأن العريب
واإلقليمي أكثر من العامل ،وذلك الرتباطنا مبصري مشًتك وتاريخ واحد .أما بالنسبة دلوضوع اخلرب الدويل ،أثبتت
النتائج تصدر األخبار االقتصادية والسياسية واألمنية والكوارث الطبيعية واحلوادث واجلرائم ،و كلها فئات تدل على
عدم توازن يف زلتوى النشرة ،فادلوضوعات االجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية قليلة ،على الرغم من أن األخبار
الدولية اليت ترد عرب وكاالت األنباء ال هتتم جبوانب السياسة واألوضاع األمنية فحسب بل بكل اجملاالت.
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توصيات الدراسة
اقتصارىا على القضايا

 ضرورة حتقيق التوازن يف زلتوى النشرات لتغطية ادلوضوعات واألحداث ادلختلفة وعدم.السياسية

. وتفعيل القوالب األخرى لكسر مجود النشرة،العمل على حتقيق التنويع يف استخدام القوالب الفنية للخربتوجيو الباحثني يف اإلعالم السياسي ضلو إجراء دراسات تقيم واقع نشرات األخبار التلفزيونيةالخاتمة
، نابع من أمهية ىذا احملتوى ومدى انعكاسو على ادلتلقي،إن اذلدف احلقيقي من حتليل زلتوى نشرة أخبار العاشرة
 هبدف دتكني ادلتلقي من تشكيل رأي أو اجتاه ضلو القضايا احمللية،وذلك من خالل ما يقدمو من أحداث ووقائع
 ومن مث فإن تقدمي أبعاد وخلفيات ىذه األحداث ال ُيكن أن يتحقق مبعزل عن ادلعايري ادلهنية،والعربية والعادلية
 فريتبط، لتصبح النشرات اإلخبارية ىي حلقة الوصل بني ادلشاىد و اجملتمع احمليط بو،اإلعالمية والضوابط األخالقية
بو أكثر وبالتايل يصبح ادلشاىد شريك فاعل يف األحداث اجملتمعية والسياسية واالقتصادية وغريىا من جوانب احلياة
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