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خصائص املضمون التحريري واإلعالني

خصائص املضمون التحريري واإلعالني يف الصفحة األوىل للصحف العمانية
العربية اليومية والعوامل املؤثرة فيها :دراسة يف املضمون والقائم باالتصال
عبداهلل بن مخيس الكندي و منى بنت سليمان الزدجالي
مستخلص:
ً
تسعى هذه الدراسة اىل حتديد خصائص مضامني الصفحة األوىل يف الصحف ُ
وحتديدا صحف الوطنُ ،عمان،
العمانية العربية اليومية،
الشبيبة ،والزمن .إىل جانب حتديد خصائص حمرري الصفحات األوىل يف تلك الصحف وتشخيص اجتاهاتهم وسياسات النشر جتاه ما ينشر يف
الصفحة األوىل .تعتمد الدراسة على منهج املسح اإلعالمي باستخدام أداتي حتليل املضمون واملقابلة غري املقننة لدراسة املضمون التحريري
واملضمون اإلعالني يف الصفحات األوىل للصحف عينة الدراسة ،إىل جانب مالمح السياسات التحريرية ،والضغوط اليت تواجه القائمني
باالتصال ،اليت تؤثر على املضامني املنشورة .وأظهرت نتائج الدراسة تفوق مساحة املضمون التحريري على املضمون اإلعالني يف الصفحات
ً
اهتماما
األوىل للصحف العمانية العربية اليومية؛ إذ بلغت نسبة األول  %67ونسبة الثاني  .%33وأكدت الدراسة أن الصحف اخلاصة أكثر
باملضمون اإلعالني من الصحيفة احلكومية .كما أشارت النتائج إىل اعتماد صحف الدراسة على مصادرها الذاتية يف مجع أخبار الصفحة
األوىل بنسبة إمجالية مل تتجاوز  %25فقط ،وهذه نسبة قليلة يف الصفحة األوىل اليت متثل واجهة هذه الصحف ،كما أشارت الدراسة إىل أن %4
من األخبار املنشورة يف الصفحات األوىل ظهرت دون مصدر أو جمهولة املصدر.
الكلمات الدالة :الصحافة العمانية ،املضمون الصحفي واإلعالني ،الصفحة األوىل

Characteristics of the Editorial and Advertisement Content of the Omani
Arabic Dailies Front Page: A Study on Content and Communicator
Abdullah Khamis Al Kindi & Muna Sulaiman Abdullah Al- Zadjali
Abstract:
This study aims to identify the characteristics of the editorial and advertisement content of the Omani Arabic
dailies front page. It explores the characteristics and attitudes of front page editors and journalists. The study
adopts a media survey methodology and uses content analysis in addition to the unstructured interview to
study both the editorial and advertisement contents. The study also studies the nature of the editorial policies
affecting content published in the front page of the newspapers in question. The results reveal the dominance of
editorial content over advertisement content in the front page, with 67% for editorial content, and only 33% for
advertisement content. The study shows that private newspapers are more interested in advertisement content
than public newspapers. The results also indicate that newspapers rely on their own sources in gathering news
for the front page. The study shows that 4% of the news published on the front page appeared with anonymous
sources.
Keywords: Omani Newspapers, Editorial and Advertisement Content, Front Page
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الكندي و الزدجالي

ً
تارخييا بأنها الواجهة اليت جتذب أنظار القراء
عرفت الصفحة األوىل

ًّ
تقليديا وعلى جانب كبري من األهمية عند دراسة خصائص تلك
ً
وانطالقا من
الوسائل ،وأساليب إدارتها ،وعالقتها جبمهورها.
ً
عناصر األهمية املرتبطة بالصفحة األوىل واملشار إليها آنفا ،تأتي

الصحف أهم أخبارها ،وتقدم اإلشارات األساسية إىل أهم املواد يف

هذه الدراسة لتتناول خصائص الصفحة األوىل يف الصحف العمانية

الصفحات الداخلية .وختتلف مضامني الصفحات األوىل وعناصرها،

العربية اليومية.

حسب توجهات الصحف اليت تنتجها ومدارسها ،فالصحف احملافظة

ّ
تارخييا ،ارتبط استخدام املضمون التحريري ببدايات الصحف يف

ّ
النخبوية ،تستخدم الصفحات األوىل لنشر أهم أخبارها وخباصة
أو

العامل اليت كان املضمون فيها –وال يزال -ميثل الرسالة األساسية.

األخبار اجلادة منها ،ألن قراءها متجانسون وهم غالبا من فئة

ومن خالل املضمون الذي يقدم بقوالب خمتلفة حتقق وسائل

املثقفني واملتعلمني ،الذين تستهويهم تلك النوعية من األخبار .أما

اإلعالم أغلب أهدافها االتصالية ،كما ميكن بشكل كبري احلكم على

الصحف الشعبية اليت ختاطب العامة من الشعب وأنصاف املتعلمني؛

اجتاهات ومواقف ومهنية تلك الوسائل من خالل حتليل مضمونها

فتقوم بعرض األخبار املشوقة والقصرية يف الصفحة األوىل ،حيث

الصحفي .أما املضمون اإلعالني ،فهو كذلك ارتبط ببدايات

ختتلف عادات قراء هذه الصحف ،خاصة ما يتعلق بعدم الرغبة يف

الصحافة يف العامل؛ إذ تشري الدراسات التارخيية إىل أن صحيفة ذا

قراءة التفاصيل الكثرية وسرعة تسرب امللل إليهم .ومن ثم تعمد

ويكلي نيوز ( )The Weekly Newsالربيطانية ،كانت قد نشرت أول

الصحف الشعبية إىل اإلكثار من الصور والرسوم واأللوان والعناوين

إعالن صحفي يف عام ( 1622العالق .)1 2 :2010 ،ويف فرنسا ظهر

الكبرية والقصص املشوقة يف الصفحات األوىل (همام.)31 :1984 ،

أول إعالن مطبوع يف عام  1631يف صحيفة ال جازيت دي فرانس

تشري األدبيات إىل أن الصفحة األوىل منذ نهايات القرن التاسع عشر،

(( )La Gazette de Franceصابات .)35 :1987 ،واالكثر من ذلك أن

عندما كان رواد الصحافة األوائل أمثال جوزيف بوليتزرJoseph

الصحف املطبوعة األوىل يف دولة كأملانيا كانت صحفا إعالنية.

مقدمة

وعامة اجلمهور ،وهي النافذة األساسية واألوىل للصحف ،فيها تنشر

 Pulitzerيؤسسون مبادئ العمل الصحفي وقواعده ،كانت أول جزء
يقرأ وينظر إليه يف الصحيفة ،بل إن بوليتزر ذهب إىل أبعد من ذلك،

الصحافة العمانية اليومية املعاصرة

فقد بدأ يعود القراء ويدربهم على االهتمام بالنظر إىل العمود يف

من الناحية التارخيية أثبتت العديد من الدراسات إصدار بعض

أقصى ميني الصفحة األوىل حيث ينشر هناك أهم األخبار الصحفية

الشخصيات العمانية لعدد من الصحف العربية يف جزيرة زجنبار

اليومية ( .)Leonard, 1995: 23وتؤكد األدبيات أن الصفحات األوىل

بشرق أفريقيا ،وصنفت تلك اإلصدارات ضمن اآلثار احلضارية

تستقطب نسبة قراء أكرب من الصفحات األخرى ،وتذهب أبعد

والثقافية للوجود العماني يف شرق قارة أفريقيا (الكندي ،حمسن:

من ذلك عندما تشري إىل إن الصفحات األوىل قد يقراؤها أو يطلع
ً
أصال ،أو قد يكونوا قراء غري منتظمني،
عليها أشخاص ال يقرأون

 2001والكندي ،عبد اهلل.)2004 :أما البدايات املعاصرة للصحافة

عندما ينظر هؤالء إىل العناصر واملكونات الظاهرية وال يقرأون

العمانية اليومية فتعود إىل عام  1971عندما تأسست صحيفة
الوطن داخل احلدود اجلغرافية للسلطنة وحتديداً بإصدار العدد

املضامني.)Bogart, 1984: 711( .

األول منها بتاريخ  28يناير  .1971وتؤكد الدراسات واإلحصائيات

من الناحية الفنية واإلخراجية تقوم الصفحة األوىل يف الصحف

املتوفرة عن الصحافة العمانية املعاصرة واليت تشمل الفرتة املمتدة

مقام أغلفة اجملالت اليت متثل بدورها واجهات أساسية وعناصر

من عام  1971إىل اليوم؛  ،2012أن هذه الصحافة شهدت العديد من

جذب للقراء ،ويدرك املهتمون والباحثون يف شؤون الصحافة

التطورات الكمية والنوعية ،فيما يتعلق بأعدادها ،وختصصاتها،

وقرائها بشكل عام أهمية صفحة الغالف وضرورة االعتناء بها

ومضامينها ،وسياساتها التحريرية ،وفئاتها اإلدارية والتحريرية

لتحقيق نسبة قرائية كبرية وأرقام توزيع واسعة .ومن ناحية
ً
عادة – يف أي
املكونات والعناصر األساسية اليت تضمها الصفحة األوىل

والفنية .ويف الوقت الراهن يصدر يف سلطنة عمان تسع صحف

صحيفة -فهي اسم الصحيفة وشعارها اللفظي واملصور ،ومعلومات
ً
معا ،كما تشمل
أساسية عن رئيس أو مدير حتريرها أو كليهما

يومية ،مخس منها باللغة العربية هي :الوطن ،وعمان ،والشبيبة،
والزمن ،والرؤية .كما يصدر يف السلطنة أربع صحف يومية
باللغة اإلجنليزية هي :تاميز أوف عمان (،)Times of Oman

وعمان أوبزيرفر ( ،)Oman Observerوعمان تربيون (Oman

سعر بيعها وتوزيعها ،إىل جانب أنواع خمتلفة من الفنون الصحفية
تقليديا ،يأخذ حيزاً
ًّ
خاصة اخلرب .وبعد أن كان املقال االفتتاحي
ً
ثابتا يف الصفحات األوىل ،أصبحت الصحف حول العامل تتفاوت يف

فيه ملكية صحيفتني من الصحف العمانية اليومية التسع إىل

وضع املقال االفتتاحي يف الصفحة األوىل أو يف غريها من الصفحات.

مؤسسة حكومية ،فإن باقي الصحف السبع تعود ملكيتها لشركات

ينقسم املضمون الذي تقدمه وسائل اإلعالم ،وعلى رأسها الصحافة،

ومؤسسات خاصة.

إىل مضمون حتريري وآخر إعالني؛ إذ يؤدي هذا املضمون بنوعيه

وعلى الرغم من تعدد الدراسات ووفرتها عن الصحافة العمانية

وظائف االتصال املعروفة كاإلخبار والتثقيف والتسويق والرتويج

املعاصرة ،إال أنه ال توجد –حسب علم الباحثني -دراسة كلية شاملة

ّ
ويعد التنافس على مساحة الصحف وأوقات
والتسلية والرتفيه.

خلصائص مضمون وإخراج الصحافة العمانية بشكل عام ،كما ال

البث اإلذاعي والتليفزيوني ،بل يف كل وسائل اإلعالم اجلماهريية،
ً
موضوعا
بني نوعي املضمون األساسيني (التحريري واإلعالني)،

توجد دراسة علمية واحدة تناولت خصائص الصفحة األوىل يف

 )Tirbuneومسقط ديلي ( .)Muscat Dailyويف الوقت الذي تعود

هذه الصحف ،على الرغم من األهمية النظرية والتطبيقية هلذا
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النوع من الدراسات .ومن هذا املنطلق تتناول الدراسة احلالية

جملة خليجية عربية ختاطب الشباب .واستمرت يف الصدور 75
ً
أسبوعا وتوقفت يف  18ديسمرب1990م .أما صحيفة الشبيبة اليومية

العمانية العربية اليومية ،بالتحديد صحف الوطن ،وعمان،

احلالية فهي تصدر عن دار مسقط للصحافة والنشر والتوزيـع،

والشبيبة ،والزمن ،وهي مجيع مفردات جمتمع الصحافة العمانية

وكانت يف بداياتها صحيفة يومية حتاول االستمرار يف املشروع

العربية اليومية باستثناء صحيفة الرؤية اليت مل تكمل عامها

الذي بدأته كمجلة رياضية شبابية متخصصة ،لكنها مبرور الوقت

األول ( ،)2009وهو العام الذي أخذت فيه عينة الدراسة .وفيما يلي

بدأت يف التحول إىل صحيفة يومية سياسية ثقافية شاملة ،تصدر

تعريف موجز بصحف الدراسة.

بشكل يومي ما عدا يوم اجلمعة .أدخلت الشبيبة تغريات جذرية
على تصميمها وشكلها اإلخراجي اعتباراً من تاريخ  4إبريل ،2010

صحيفة الوطن

وأصبحت تتألف من ستة ( )6أجزاء رئيسة هي :األوىل ،واملؤشر،

صدر العدد األول من صحيفة الوطن يف  28يناير1971م ،وأسسها

واحلدث ،واجلماهري ،ومزاج ،و أسواق .وتعكس هذه األجزاء

نصر بن حممد الطائي ،ومرت الصحيفة يف تارخيها 2012 -1971

ً
أبوابا يومية ثابتة وجماالت ختصصية تقدمها الصحيفة بشكل

بالعديد من مراحل التطوير والتغيري .فبعد البدايات األوىل على

يومي .فاجلزء األول من الصحيفة يضم الصفحة األوىل ويسمى

شكل جريدة أسبوعية تطبع خارج السلطنة بسبب عدم توفر

من الصفحة الثانية إىل نهايته بـ (بالدنا) حيث يقدم األخبار

خدمات طباعية مناسبة ،أصبحت هذه الصحيفة مؤسسة صحفية
ً
إضافة إىل العديد من التطورات
كبرية متلك مطبعتها اخلاصة،

احمللية ،واملؤشر هو امللحق االقتصادي اليومي ،واجلماهري هو امللحق
ً
أيضا .ويالحظ أن
الرياضي اليومي ،واألسواق ملحق إعالني يومي

الفنية على مستوى عدد الصفحات ونوعية الورق وجودة الطباعة
ً
وصوال إىل استخدام احلاسب اآللي يف كل عمليات
وتنوع املوضوعات،

الصحيفة ابتكرت أمساء خمتلفة وغري منطية ملالحقها املتخصصة

خصائص املضمون الصحفي واإلعالني للصفحات األوىل يف الصحف

لتنفرد بهذه األمساء على املستوى احمللي.

إنتاج الصحيفة ونشرها ،ووضع نسختها اإلليكرتونية على الشبكة
العاملية للمعلومات .يف الوقت الراهن ،يضم العدد اليومي من
الصحيفة إىل جانب الصفحة األوىل عدداً من األبواب الرئيسية ،هي:
احملليات ،وبريد واسرتاحة ،وأخبار ،وآراء ،وثقافة وفن ،ومنوعات.
وإىل جانب هذه األبواب اليومية الثابتة تصدر الوطن عدداً من

صحيفة الزمن
صدر العدد األول من الزمن يف  12أغسطس  ،2008كصحيفة شاملة
ّ
وتعد
يف ( )40صفحة ،وتصدر كل أيام األسبوع عدا يوم اجلمعة.
الزمن الصحيفة الوحيدة من الصحف العمانية اليومية الناطقة

املالحق اليومية واألسبوعية .حيث تصدر الصحيفة ملحقني

باللغة العربية ،اليت تصدر حبجم نصفي (تابلويد) .ويضم العدد
ً
أبوابا خمتلفة ومتنوعة مثل :أخبار سياسية،
اليومي للصحيفة

مرافئ وأشرعة الوطن.

وأخبار عمان ،واقتصاد ،وفنون ،ومنوعات ،وتسالي ،و رياضة.
وتصدر صحيفة الزمن عدداً من املالحق املتخصصة اليت ترتاوح

صحيفة عمان

صفحاتها من صفحة واحدة إىل صفحتني ،وتشمل ختصصات

صدر العدد األول من صحيفة عمان يف  18نوفمرب1972م ،يف مثاني
صفحات ،وبدأت الصحيفة إصدارها بشكل أسبوعي وحتديداً يوم

تلك املالحق :الشعر النبطي ،وحديث العدسة ،والسيارات ،وعلوم

يوميني ،األول اقتصادي والثاني رياضي .ومن املالحق األسبوعية

وتكنولوجيا ،وصدى الشركات ،وطب وصحة.

السبت ،عن املديرية العامة لإلعالم والسياحة .ويف  18نوفمرب
1975م ،بدأت الصحيفة تصدر مرتني يف األسبوع ،وذلك يف يومي

اإلجـراءات املنهجية:

السبت والثالثاء .وأصبحت الصحيفة تصدر بشكل يومي إال يوم

مشكلة الدراسة

اجلمعة َب ً
دءا من تاريخ  18نوفمرب  ،1980إال أنها أصبحت تصدر بشكل

تتلخص مشكلة الدراسة احلالية يف السعي للتعرف على خصائص

يومي دون استثناء َب ً
دءا من  18نوفمرب  .1982وإىل جانب الصفحة
األوىل ،يضم العدد اليومي للصحيفة عدداً من األبواب اليومية

املضمون الصحفي واإلعالني املنشور يف الصفحات األوىل للصحف
العمانية العربية اليومية ،والعوامل املؤثرة يف ذلك املضمون ،إىل

واألسبوعية ،هي :عمان اليوم ،قضايا وآراء ،العرب والعامل ،قضايا،

جانب دراسة القائمني باالتصال يف الصفحة األوىل لصحف الدراسة

اجمللة ،و صدى الدنيا .وتصدر الصحيفة ملحقني يوميني األول
اقتصادي والثاني رياضي ،وعدداً من املالحق األسبوعية ،أهمها:

وحتديد خصائصهم املهنية واملعايري اليت حتكم عملية انتقائهم
للمواد الصحفية املنشورة يف الصفحة األوىل .وتتعزز مشكلة هذه

مرايا عمان ،واليوم السادس ،وطب وتغذية ،وقراءات ،وانرتنت

الدراسة يف ظل احلاجة املاسة لرسم صورة مقربة عن الصحافة

وتكنولوجيا ،وفنون ،وإشراقات.

العمانية والسيما مع غياب الدراسات اليت حتدد تلك اخلصائص أو
تتناول هذه اجلوانب.

صحيفة الشبيبة
صدر العدد األول من الصحيفة يف  2يناير 1993م ،كجريدة يومية
ّ
وتعد الصحيفة استمراراً ملشروع جملة
تهتم بالشباب والرياضة.

-1غياب أو ندرة الدراسات العلمية اليت تتناول اخلصائص العامة

رياضية حتمل نفس االسم صدرت ألول مرة يف  4يونيو  ،1990كأول

( املضمون والشكل ) ،للصحف العمانية وسواء مستوى كامل
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الصفحات ومستوى صفحات بعينها.

فالدينية.

-2املساهمة يف رسم املالمح العامة للصحف العمانية العربية اليومية

جاء ترتيب االهتمام باإلطار اجلغرايف لألخبار املنشورة يف الصفحةاألوىل على النحو اآلتي :احمللية ،والعاملية ،وأخرياً العربية.

من ناحية املضامني الصحفية واإلعالنية وحتديد املؤثرات اليت
حتدد عمل احملررين والصحفيني املشرفني على الصفحات األوىل.

ً
نهائيا
مجهور الصفحة األوىل يفضلون اختفاء اإلعالن منها(خالف.)407-398 :1983 ،

أهـداف الدراسة

وتناولت دراسة أخرى أجراها عصام الدين سيد عبد اهلادي بعنوان

-3حتديد ووصف خصائص الصفحات األوىل للصحف ُ
العمانية

«حترير الصفحة األوىل يف اجلريدة املسائية :دراسة تطبيقية على

العربية اليومية من الناحيتني التحريرية واإلعالنية.

جريدتي القاهرة واملساء«  ،الفنون الصحفية املستخدمة يف الصفحة

-4حتديد خصائص الصحفيني واحملررين املشرفني على الصفحات

األوىل للصحف املسائية ،وموضوعات املواد الصحفية املنشورة بها،

األوىل يف الصحف العمانية العربية اليومية،

واإلطار اجلغرايف الذي تشمله تلك املواد ،وفئات حتليل أخرى

-5حتديد العوامل املؤثرة على مضامني املواد التحريرية واإلعالنية

ترتبط ببناء املواد الصحفية املنشورة يف تلك الصفحات .وقد

يف الصفحات األوىل للصحف العمانية العربية اليومية واجتاهات

توصلت هذه الدراسة إىل عدد من النتائج املهمة ،لعل أبرزها:

الصحفيني واحملررين فيها.

-تفوق موضوعات الشؤون السياسية يف الصفحة األوىل بنسبة تزيد

األدبيات السابقة

عن النصف.
ً
-ارتفاع نسبة اخلرب يف الصفحة األوىل مقارنة بالفنون الصحفية

ال توجد حسب علم الباحثني ،دراسة واحدة تفصيلية وشاملة

األخرى.
اخنفاض نسبة األخبار احمللية لصاحل األخبار اخلارجية عامةًً
خاصة (عبد اهلادي.)280-265 :1987 ،
والعربية

العربية واالجنبية ذات الصلة بالدراسة احلالية .من الدراسات

ومن الدراسات القريبة الصلة بالدراسة احلالية ،تلك اليت أجراها

األوىل واملتقدمة اليت تناولت الصفحة األوىل يف الصحافة العربية

أمحد صالح الدين نفادي بعنوان «أخبار الصفحة األوىل :دراسة

دراسة أمحد حسني الصاوي بعنوان «الصفحة األوىل يف الصحف

مقارنة يف املضمون والقائمني باالتصال يف صحف االحتاد واخلليج

األمريكية مع دراسة لتطور الصفحة األوىل يف الصحف املصرية»
(الصاوي .)1958 ،انقسمت دراسة الصاوي إىل قسمني أساسيني؛

والبيان بدولة اإلمارات العربية املتحدة« .تناولت الدراسة التحليلية
ملضمون الصفحة األوىل يف صحف الدراسة عدداً من احملاور هي:

تناول األول «الصفحة األوىل يف الصحف األمريكية» ،ومت الرتكيز

نوعية األخبار ،ومصادرها ،وجماهلا اجلغرايف ،والشخصيات احملورية

فيه على العناصر الطبوغرافية لتلك الصحف .أما القسم الثاني

يف األخبار ،وموضوعات األخبار ،واستخدام الصور .أما يف الدراسة

فتناول «تطور الصفحة األوىل يف الصحف املصرية« ،وفيه تناول

التحليلية للقائمني باالتصال يف الصفحة األوىل فتناولت الدراسة

الصاوي العناصر الطبوغرافية للصفحة األوىل إىل جانب وصف

مساتهم ،وخصائصهم املهنية ،وعالقتهم بالسياسات التحريرية.

املواد التحريرية املنشورة بها .وتظل دراسة الصاوي من الدراسات

وتوصلت دراسة نفادي إىل عدد من النتائج املهمة ،مثل:

األساسية يف موضوع الصفحة األوىل وسواء الناحية التحريرية

-تشكل األخبار السياسية وأخبار احلرب واألمن قائمة اهتمامات

واإلخراجية .تناولت دراسة الصاوي العناصر اإلخراجية املختلفة

موضوعات صحف الدراسة.
ً
-اهتمت صحف الدراسة بالقضايا احمللية أوال ثم العربية ثم

الصفحة األوىل بشكل خاص ،إىل جانب دور الصفحة األوىل يف

العاملية.

الرتويج للصحيفة وزيادة توزيعها.
ً
ومن الدراسات العربية املتقدمة أيضا عن الصفحة األوىل دراسة

اعتمدت صحف الدراسة على مصادر األخبار العاملية بشكل كبري.-اقتصر استخدام الصورة على الصور اإلخبارية و الشخصية.

فوزي عبد الغين خالف بعنوان «العالقة بني شكل الصحيفة

-نشرت صحف الدراسة الكثري من األخبار دون حتديد أو ذكر

ومضمونها :دراسة ميدانية على مجهور القراء واملخرجني

ملصادرها.

الصحفيني باجلرائد اليومية جتاه الصفحة األوىل» .توصلت هذه

-ضرورة إملام حمرري الصفحات األوىل بسياسة الدولة.

الدراسة إىل عدد من النتائج املهمة ،وسوف نعرض بعض تلك

ً
ابتداء
-تنوعت الضغوط اليت يواجهها حمررو الصفحات األوىل

النتائج املتعلقة باملضمون ،الرتباطها الوثيق بالدراسة احلالية:

من السياسة التحريرية ،ومصادر األخبار ،وعدم تقدير الرؤساء،

-تأكيد األهمية املطلقة للصفحة األوىل بالنسبة جلمهور القراء على

وزيادة ساعات العمل ،وسيطرة اإلعالنات ونفوذ املعلنني ،وموقف

باقي الصفحات.

الدولة جتاه بعض القضايا (نفادي.)211-203 :1987 ،

-الصفحة األوىل أكثر الصفحات حاجة لتوافق الشكل واملضمون؛ ألن

واقرتبت دراسة عن الصحافة اخلليجية من الدراسة احلالية عندما

اإلخفاق يف ذلك يصيب اجلريدة بالفشل.

تناولت ثالثة عناصر ضمن خصائص مضمون الصفحة األوىل يف

-أغلب مفردات العينة يفضلون األخبار السياسية ثم الرياضية،

ست ( )6صحف خليجية يومية ،من بينها صحيفة عمان ،إحدى

فالفنية،

صحف هذه الدراسة (خطاب .)69-13 :1992 ،وطرحت هذه الدراسة

تناولت خصائص الصفحة األوىل أو الصفحات الداخلية يف الصحف
العمانية العربية اليومية ،لكن توجد العديد من الدراسات

وتأثري االهتمام بها على مضمون الصحيفة بشكل عام وعلى

فاالجتماعية،

فاالقتصادية،

فاألدبية،

فاحلوادث،
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أسئلة عن مصادر األخبار املنشورة يف الصفحات األوىل والداخلية

حضوراً ،تلتها األخبار اليت تزخر بقيم الربوز والشهرة .واقرتحت

يف صحف الدراسة ،إىل جانب حتديد نوعية تلك األخبار واملناطق

الدراسة يف خامتتها ضرورة إجراء املزيد من الدراسات لتحديد

اجلغرافية اليت تنتمي إليها .وتوصلت هذه الدراسة إىل أن  %81من

خصائص وسائل اإلعالم والعاملني فيها ،واجملتمعات اليت ختدمها

األخبار املنشورة يف الصفحة األوىل لصحيفة عمان اعتمدت على

تلك الوسائل ،إىل جانب ضرورة أن تشمل الدراسات املستقبلية

مصادر أجنبية ،مقابل  %14اعتمدت على مصادر حملية .وتوصلت

وسائل إعالم أخرى وال تقتصر على الصحف .وعادت هذه الباحثة
ً
تقريبا لدراسة نفس
– باالشرتاك مع باحث أخر -بعد عشر سنوات

الدراسة كذلك إىل أن  %47من األخبار اليت نشرتها جريدة عمان
يف صفحتها األوىل كانت سياسية ،ثم العسكرية بنسبة  ،%21ثم

ً
سابقا ،لكن بعنوان
املوضوع ويف نفس الصحف اليت متت دراستها

االضطرابات والقالقل بنسبة  ،%16ثم باقي املوضوعات بنسب

خمتلف هذه املرة Changes in News Use on the Front Pages of

متفاوتة .وأشارت هذه الدراسة إىل أن  %50من األخبار اليت نشرتها
جريدة عمان يف صفحتها األوىل كانت أخباراً عاملية تغطي مناطق

« 1993-the American Daily Newspaper, 1986تغريات استخدام

خمتلفة من العامل ،و  %40من تلك األخبار غطت العامل العربي،
بينما مل تتجاوز نسبة األخبار احمللية  %9يف الصفحة األوىل.
ً
خاصة ،بالكثري
يف املقابل ،تزخر األدبيات األجنبية والغربية
من الدراسات اليت تناولت الصفحة األوىل من حيث خصائص

األخبار يف الصفحات األوىل للصحف اليومية األمريكية .»1993-1986
ً
آنفا ،أضاف
وباإلضافة إىل اهلدفني الرئيسيني للدراسة املشار إليهما
ً
ً
ثالثا متثل يف رغبة الكشف عن التغريات اليت
هدفا
الباحثان هنا
حدثت يف مضامني الصفحة األوىل للصحف اليومية األمريكية منذ

مضامينها ،أو من حيث استخدامها كأداة أو جمال لدراسة موضوعات

انتهاء الدراسة السابقة عام  .1986وتقلصت عينة الدراسة احلالية
ً
مقارنة مبئة وصحيفة
لتصل إىل ستة وتسعني ( )96صحيفة فقط

أخرى ليست ذات صلة مباشرة بالصحافة .ومن الدراسات الغربية

واحدة ( )101يف الدراسة السابقة ،بسبب عدم توفر بعض الصحف

املتقدمة اليت اطلع عليها الباحثان يف هذا املوضوع دراسة أجراها

لتوقفها أو عدم القدرة على توفري أعدادها للتحليل .وتوصلت

جمموعة من الباحثني بعنوان «الصفحة األوىل املتغرية لصحيفة

الدراسة إىل أن التغريات اليت حدثت يف خصائص الصفحة األوىل

نيويورك تاميز The Changing Front Page of“ 1970-1900

يف الصحف األمريكية يف فرتة امتدت عشر ( )10سنوات ،كانت
ً
وحمدودة جداً .وجاء ترتيب القيم اخلربية األكثر حضوراً
قليلة

 .)344وعلى الرغم من أن هذه الدراسة نشرتها جملة Journalism

يف األخبار اليت مت نشرها يف الصفحة األوىل على النحو اآلتي :القرب

 Quarterlyضمن قسم “حبوث خمتصرة” ومل تتجاوز صفحاتها

النفسي واملكاني ،واحلداثة ،والشهرة ،والتأثري .وظلت األخبار
اجلادة هي األكثر حضوراً يف الصفحات األوىل (Janet A. and Lamar

واملهمة فيما يتعلق بدراسة الصفحة األوىل ،بسبب تركيزها على

)W., 1998

-Ogan, et al.1975: 340( .1970-the New York Times, 1900

اربع صفحات فقط ،إال أنها تعد من املقاالت العلمية املتقدمة
خصائص الصفحة األوىل بشكل مباشر وبسبب الفرتة الزمنية اليت

ً
أيضا موضوع القيم اخلربية يف أخبار
وتناولت دراسة أخرى

تغطيها واملمتدة لسبعة عقود .اعتمدت هذه الدراسة على منهج

الصفحة األوىل لعينة من الصحف األمريكية القومية واإلقليمية،

حتليل املضمون ،ومت اختيار العينة بطريقة األسبوع الصناعي

وكانت بعنوان «اإلمجاع على ترميز القيم اإلخبارية يف مقدمات

مبعدل أسبوع واحد لكل مخس سنوات ،وركزت على فئات حتليل

أخبار الصفحة األوىل» Value Coding Consensus in Front

هي :نوع املادة الصحفية يف الصفحة األوىل ،مصادرها اإلخبارية،

 Page News Leadsأجراها دينس جورجيان Dennis Corrigan

ومراكزها اجلغرافية ،ومعدل املواد الصحفية والصور يف تلك

لعينة من الصحف األمريكية القومية واإلقليمية .استخدمت

الصفحة والتتمات اليت يشار إليها يف الصفحة األوىل ويتم استكماهلا

الدراسة أداة حتليل املضمون لتحليل الصفحات األوىل لصحيفتني

يف الصفحات الداخلية.

أمريكيتني قوميتني هما نيويورك تاميز  New York Timesو

ويف دراسة أخرى بعنوان «News Use on the Front Pages of the

الواشنطن بوست  Washington Postوصحيفتني إقليميتني

 »American Dailyاستخدام األخبار يف الصفحات األوىل للصحف

هما ديس موينس رجيسرت  Des Moines Registerو ايوا سييت

اليومية األمريكية” ،استعرضت الباحثة مضامني الصفحة

برس سيتزن  .Iowa City Press Citizenوتوصلت الدراسة إىل أن

األوىل يف مائة وصحيفة واحدة من الصحف ( )101األمريكية اليت

األخبار يف الصفحات األوىل من صحف عينة الدراسة تتأثر بالقيم

تنتمي لسبع وثالثني ( )37والية أمريكية ،إىل جانب حتديد
القيم اإلخبارية األكثر توفراً وحضوراً يف األخبار اليت نشرت يف

اإلخبارية املعروفة مثل الصراع والشهرة والقرب النفسي واملكاني،
أكثر من تأثرها أو اعتمادها على توفر إجابات لألسئلة األساسية

الصفحات األوىل لتلك الصحف ( .)Janet A., 1989اعتمدت الدراسة

املعروفة (من ،ماذا ،ملاذا ،متى ،أين ،و كيف) .وأكدت الدراسة على
ً
عادة على ترميز موحد للقيم اإلخبارية
أن الصحفيني يعتمدون

الصناعي .توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج املهمة ،أبرزها

املعروفة بنسبة تقارب  %98يف اختاذ قراراتهم اخلاصة بنشر أخبار

أن  %85من مساحة الصفحات األوىل يف صحف الدراسة خصصت

الصفحة األوىل (.)Corrigan, 1990

لألخبار وخباصة األخبار اجلادة ،وتوزعت النسبة الباقية على

وتناولت دراسة علمية أخرى بعنوان «تغطية األخبار اخلارجية

مواد غري إخبارية ومن ضمنها اإلعالنات .أما على مستوى القيم

يف بعض الصحف األمريكية Foreign News Coverage »1997-1927

اخلربية ،فتوصلت الدراسة إىل أن األخبار املتعددة القيم هي األكثر

A Content Analysis :1997-in Selected U.S Newspapers 1927

على منهج حتليل املضمون وحددت عينتها باستخدام األسبوع
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 ،األخبار اخلارجية يف الصفحات األوىل من الصحف األمريكية.

الصفحة األوىل والصفحات الداخلية يتشابه إىل حد كبري والسيما

وركزت الدراسة على ثالث ( )3صحف أمريكية إقليمية هي

عندما تكون األحداث احمللية والعاملية عادية وطبيعية .وحققت

بورتالند أورجينني  ،The Portland Oregonianكليف الند بالين

الدراسة أحد أهدافها األساسية املتمثل يف توثيق املوضوعات اليت

ديلر  ،The Cleveland plain Dealerو ممفس كومرشل أبيل The

اهتمت بها الصحيفة سواء صفحاتها األوىل والداخلية يف فرتة زمنية

 .Memphis Commercial Appealومت اختيار العينة بطريقة

بلغت مثاني سنوات ،وهو هدف توثيقي مهم إلجراء املزيد من

األسبوع الصناعي مبعدل أسبوعني لكل عام من أعوام ،1947 ،1927

الدراسات املستقبلية ( Wolfe, Boydstun, and Baumgatner,

 .1997 ،1977وحسب الدراسة مت اختيار هذه األعوام بسبب متتع

.)2009

العامل بسالم نسيب وتقلص حدة احلروب واالضطرابات .وطرحت
الدراسة عدداً من األسئلة ،أهمها :ما نسبة تغطية األخبار اخلارجية

تناولت دراسة أجراها جمموعة من الباحثني اجتاهات حتديد
األولويات يف الصفحة األوىل يف أربع صحف هندية رئيسية باللغة

يف صحف الدراسة؟ وهل تغريت كمية تلك األخبار ونسبتها على

اإلجنليزية هيThe Hinustan Times, The Indian Express, :

امتداد فرتة الدراسة؟ ما نوعية التغطيات اليت نشرتها صحف

 .The Times of India, and The Hinduاستخدمت الدراسة منهج

الدراسة؟ وما الدول اليت مت الرتكيز عليها؟ وتوصلت الدراسة إىل

حتليل املضمون النقدي بالرتكيز على عدد من فئات التحليل هي:

عدد من النتائج أبرزها أن تغطية األخبار اخلارجية يف الصفحات

العناوين ،واملوضوعات ،والصور ،واإلعالنات .انطلقت الدراسة من

األوىل للصحف األمريكية يف هذه الدراسة ارتفعت يف الفرتة من

مالحظة أساسية متثلت يف توجه الكثري من الصحف اهلندية ناحية

 ،1997-1927وبلغت ذروتها يف عام .)Allen, 2005( 1947

التعامل مع األخبار واملواد الصحفية بصيغة جتارية لالستهالك

وتعرضت دراسة أخرى إىل اجتاهات املضامني وأساليب فرز املواد

اجلماهريي من خالل الرتكيز على اجلرائم ،واملشاكل القانونية

الصحفية ونشرها يف الصفحات األوىل يف أكثر مخسة عشر ()15
ً
توزيعا يف الواليات املتحدة األمريكية ،وتنتمي ألقاليم
صحيفة

واخلالفات السياسية ،وغريها من املوضوعات .وسعت الدراسة إىل
معرفة كيفية تأثري الطابع التجاري لألخبار الذي قاد النموذج

جغرافية خمتلفة هي شرق وغرب ووسط الواليات املتحدة

الصحفي األمريكي ما بعد العوملة على الصحافة اهلندية اليومية
الناطقة باللغة اإلجنليزية .وطرحت الدراسة عدداً من األسئلة

تاميز  ، New York Timesواشنطن بوست ،Washington post

املهمة كان أبرزها؛ هل تأثرت الصحافة اهلندية اليومية الناطقة

شيكاغو تربيون  ،Chicago Tribuneلوس اجنلوس تاميز Los

باللغة اإلجنليزية بنظرية التوجهات التجارية يف اختياراتها

 ،Angeles Timesوصحف أخرى .واعتمدت الدراسة على أداة
حتليل املضمون ،وطرحت عدداً من األسئلة األساسية مثل :ما

لألخبار واملواد الصحفية ونشرها؟ هل أثرت نظرية التوجهات
التجارية للصحافة على ممارسات اختيارات الصحافة اهلندية

اجتاهات الصحف يف نشر مضامني الصفحة األوىل ،وما نسبة

اليومية الناطقة باللغة اإلجنليزية لألخبار واملواد الصحفية؟ هل

املضامني احمللية اليت قدمتها صحف الدراسة .وعلى الرغم من أن

ال تزال الصحف اهلندية اليومية باللغة اإلجنليزية تهتم حباجات

الدراسة تعرضت جملموعات خمتلفة من الصحف من حيث منط

اجلمهور بغض النظر عن أولويات النظرية التجارية لألخبار؟

امللكية وحجم السوق اإلعالمية الذي تعمل فيه تلك الصحف ،إال أن

وتوصلت هذه الدراسة ،إىل أن صحف الدراسة تأثرت باالجتاه

النتائج اليت توصلت إليها هذه الدراسة أشارت إىل أن ممارسات فرز

التجاري لألخبار واملواد الصحفية من حيث املضمون واإلخراج

األخبار واختيارها ونشرها يف الصفحات األوىل متشابهة بفروق

يف صفحاتها األوىل ولو بشكل متفاوت ونسيب بينها (Murthy,

تظهر من منطقة إىل أخرى بسبب الرغبة يف تلبية متطلبات

.)Ramakrishna, and Melkote, 2010

القراء ،كما توصلت الدراسة إىل أن الصحف اليت تضع الكثري من

وقارنت دراسة أجرتها اليزابيث لي  ،Elisabeth Leبني العناوين

مواردها لتلبية احتياجات قرائها متتلك فرصة أكرب للحفاظ على

يف الصفحات األوىل جلريدة لوموند  LeMondeالفرنسية وتلك

قرائيتها وقدرتها على املنافسة لفرتات قادمة (.)Schroeder, 2006

املنشورة يف موقعها اإلليكرتوني .وكان السؤال الرئيس الذي

كما قارنت دراسة أخرى أجراها جمموعة من الباحثني بني

طرحته هذه الدراسة هو :هل تغريت لغة العناوين يف الصفحة

موضوعات الصفحة األوىل وموضوعات الصحيفة يف باقي الصفحات

األوىل املطبوعة من الصحيفة عن تلك اللغة املستخدمة يف

يف صحيفة نيويورك تاميز  New York Timesيف فرتة امتدت مثاني

النسخة اإلليكرتونية منها؟ وهل يرتبط ذلك االختالف باجلانب

( )8سنوات ،لتحقيق ثالثة أهداف رئيسية هي :معرفة كيفية بناء

اإلليكرتوني والتقين فقط ،أم بسبب اختالف مفهوم العمل الصحفي

الصحف لرتتيب أولويات اجلمهور ،وتوثيق املوضوعات اليت نشرتها

بني النسختني املطبوعة واإلليكرتونية من الصحيفة؟ حللت

الصحيفة يف فرتة زمنية ممتدة ،ومقارنة املوضوعات اليت مت نشرها

الدراسة عينة من الصحيفة يف نسختيها املطبوعة واإلليكرتونية

يف الصفحات األوىل وتلك املنشورة يف الصفحات الداخلية .ومن

يف ستة أسابيع صناعية يف الفرتة من سبتمرب  2010إىل فرباير .2011

أهم نتائج هذه الدراسة تركز األخبار السياسية وأخبار احلروب

وركزت الدراسة على كيفية اختيار نسخيت الصحيفة لألخبار،

واألخبار الدبلوماسية يف الصفحات األوىل ،مقابل كثافة األخبار

والفاعلني األساسيني يف األخبار .وتوصلت الدراسة إىل أن العناوين

االقتصادية والفنية واألدبية والرتفيهية يف الصفحات الداخلية.

األبرز يف النسختني املطبوعة واإلليكرتونية من صحيفة لوموند

وتوصلت الدراسة كذلك إىل أن ترتيب الصحيفة ألولوياتها يف

تشرتك يف املوضوعات واجلوانب اليت تركز عليها .وأظهرت النتائج

األمريكية .ومن الصحف اليت مشلتها هذه الدراسة نيويورك
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كذلك أن عناوين النسخة اإلليكرتونية ظهرت أقل “خنبية” من

 -مصادر اإلعالنات يف الصفحات األوىل

تلك العناوين يف النسخة املطبوعة .واقرتحت الدراسة يف خامتتها

 -مجهور اإلعالنات يف الصفحات األوىل

ضرورة فصل احملررين العاملني يف النسخة املطبوعة عن أولئك

 -4ما أهم خصائص الصحفيني واحملررين املشرفني على الصفحات

العاملني يف النسخة اإلليكرتونية للحفاظ على الصحافة الغربية

األوىل يف صحف الدراسة؟ وكيف تؤثر تلك اخلصائص على حترير

املطبوعة اليت تتسم باجلودة (.)Le, 2012

تلك الصفحات؟
 -5ما مالمح السياسات التحريرية اليت تعتمدها صحف الدراسة يف

تعليقات على الدراسات السابقة:

حترير الصفحات األوىل؟

 تنتمي دراسات الصفحة األوىل إىل دراسات خصائص الصحافة اليتتتناول املضمون أو الشكل بصورة منفردة أو كليهما ً
معا ،أو قضية

 -6ما ضغوط العمل املؤثرة على حترير الصفحات األوىل؟
 -7ما حمددات نشر اإلعالن يف الصفحات األوىل لصحف الدراسة؟

بعينها شكلية أو مضمونية أو مهنية يف تلك الصفحة.

 -8كيف ّ
تقيم الصحف العمل الصحفي اليومي يف الصفحات األوىل؟

 -تزخر األدبيات األجنبية والعربية بدرجة أقل بالعديد من

 -9ما أهم مقرتحات تطوير العمل يف تلك الصفحات؟

الدراسات اليت تناولت الصفحة األوىل بالدراسة والتحليل.
ً
اجتاها يدرس الصفحات
-اختذت بعض الدراسات األجنبية السابقة

منهج الدراسة وفئات التحليل:

ً
عاما ،أو
األوىل يف فرتة تارخيية متتد لقربة مائة عام أو مخسني

تستخدم الدراسة منهم املسح اإلعالمي من خالل االعتماد على

حتى عشرة أعوام.

أداتي حتليل املضمون لتحديد خصائص املضمون التحريري

 -ركزت أغلب الدراسات السابقة على استخدام حتليل املضمون

واإلعالني للصفحات األوىل يف الصحف العمانية العربية اليومية،

كمنهج مستقل أو كأداة ضمن منهج يف دراسة خصائص الصفحة

واملقابلة غري املقننة لتحديد خصائص القائم باالتصال يف الصفحات

األوىل ،وقد استفادت الدراسة احلالية من التطبيقات املختلفة

األوىل لصحف الدراسة ،والسياسات التحريرية اليت يتبناها القائم

لتحليل املضمون يف الدراسات السابقة إلجناز الدراسة احلالية.

باالتصال وتوثر بدورها على مضمون الصفحات األوىل .وقد صمم

 -تعرضت بعض الدراسات السابقة لتأثري حمرري الصفحة األوىل

الباحثان استمارة حتليل املضمون اخلاصة بهذه الدراسة واليت

على مضامينها املختلفة ،وذلك باستخدام أداة املقابلة املقننة أو
ً
أيضا يف
غري املقننة .واستفادت الدراسة احلالية من هذا اجلانب

ضمت فئات املضمون التحريري اإلعالني (انظر ملحق رقم .)1

صياغة أسئلة املقابلة املقننة حملرري الصفحات األوىل يف الصحف

وأحلقت هذه االستمارة جبداول للتعريفات اإلجرائية لفئات
ً
أيضا استمارة
التحليل (انظر ملحق رقم  .)2كما صمم الباحثان

العمانية حمل الدراسة.

املقابلة املقننة مع الصحفيني واحملررين املشرفني على الصفحات

 أكدت أغلب الدراسات السابقة أن املوضوع السياسي هو املوضوعاألكثر حضوراً يف الصفحات األوىل كما أن اخلرب هو الفن األبرز

األوىل يف صحف الدراسة (انظر ملحق رقم .)3

ً
استخداما.
واألكثر

عينة الدراسة:
تركز هذه الدراسة على الصحف العمانية العربية اليومية

أسئلة الدراسة

وبالتحديد الوطن ،عمان ،الشبيبة ،والزمن .واستبعدت الدراسة

تطرح هذه الدراسة األسئلة الرئيسة اآلتية:

صحيفة الرؤية ألنها كانت قد بدأت اإلصدار يف نهاية عام ،2009

 -1ما نسبة مساحة املواد التحريرية إىل مساحة املواد اإلعالنية يف

وهو العام الذي بدأ فيه الباحثان اختيار عينة الدراسة .يف هذه

الصفحات األوىل لصحف الدراسة؟

الدراسة مت اختيار مفردات العينة ،من يناير  2009حتى ديسمرب

 -2ما خصائص املواد التحريرية اليت نشرتها صحف الدراسة يف

 ،2009وفق نظام العينة العشوائية املنتظمة ،باستخدام أسلوب

صفحاتها األوىل؟ ويتناول هذا السؤال فئات فرعية هي:

األسبوع الصناعي ،لضمان متثيل كل أيام األسبوع .ووقعت القرعة

 -موضوعات املواد الصحفية يف الصفحات األوىل

على اختيار يوم األحد كيوم أول لعينة الدراسة يف شهر يناير ،ويوم

 -نوع التغطية الصحفية يف الصفحات األوىل

االثنني يف شهر فرباير ،ويوم الثالثاء يف شهر مارس ،وهكذا دواليك

 -مراكز التغطية يف الصفحات األوىل

حتى يوم السبت ،وبعدها تبدأ الدورة من جديد حتى تنتهي شهور

 -قوالب املواد الصحفية يف الصفحات األوىل

السنة يف ديسمرب( 2009انظر ملحق رقم .)4

 مصادر املواد الصحفية يف الصفحات األوىل -الفاعل الرئيس يف املواد الصحفية يف الصفحات األوىل

ً
ثانيا :نتـائج الدراسة ومناقشتها

 -أنواع الصور يف الصفحات األوىل

ينقسم هذا اجلزء من الدراسة إىل قسمينّ أساسيني هما:

 -3ما خصائص املواد اإلعالنية اليت نشرتها صحف الدراسة يف

 2-1نتائج حتليل مضمون الصفحات األوىل لصحف الدراسة

صفحاتها األوىل؟ ويتناول هذا السؤال فئات فرعية هي:

 2-2نتائج حتليل املقابلة غري املقننة حملرري الصفحات األوىل يف

 -أنواع اإلعالنات يف الصفحات األوىل

صحف الدراسة

 -موضوعات اإلعالنات يف الصفحات األوىل
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 2-1نتائج حتليل مضمون الصفحات األوىل لصحف الدراسة

حداثة نشأتها مل متكنها بعد من زيادة املضمون اإلعالني على

 1-1-2مساحة املواد التحريرية واملواد اإلعالنية
ً
ّ
يعد سؤال نسبة مساحة املواد التحريرية قياسا على نسبة

مستوى الصفحة األوىل وال على مستوى كل الصحيفة من خالل
مالحظة الباحثني هلا خالل فرتة الدراسة.

مساحة املواد اإلعالنية من املساحة اإلمجالية ألي وسيلة إعالمية
ً
ً
جوهريا؛ ومن ثم أصبحت إجابة
سؤاال
مطبوعة أو إليكرتونية،

2-1-2موضوعات املضامني الصحفية يف صحف الدراسة

ً
مهمة لتحديد خصائص الوسيلة اإلعالمية .يف الدراسة
هذا السؤال

يستعرض هذا اجلزء من التحليل موضوعات املضامني الصحفية

احلالية قام الباحثان بتحديد مساحة املواد التحريرية واإلعالنية

اليت تقدمها صحف الدراسة على صفحاتها األوىل .وتشري النتائج

ونسبة كل منهما من املساحة اإلمجالية يف صحف الدراسة على
ً
عرضا ملساحة املواد
مستوى الصفحة األوىل .يقدم اجلدول رقم (،)1

اليت يقدمها اجلدول رقم ( )2يف األسفل إىل أن املوضوعات السياسية
حتتل املرتبة األوىل يف الصفحات األوىل للصحف العمانية،؛ إذ

التحريرية واإلعالنية يف صحف الدراسة.

بلغت النسبة اإلمجالية للموضوعات السياسية  ،%56.94واحتلت

يتضح من اجلدول رقم ( ،)1أن إمجالي نسبة مساحة املضمون

املوضوعات االقتصادية املرتبة الثانية بنسبة إمجالية بلغت

التحريري يف صحف الدراسة يتفوق باستمرار على املضمون

 .%9ومن النتائج املهمة فيما يتعلق مبواضيع الصفحات األوىل يف

اإلعالني .وتتفاوت صحف الدراسة يف درجة اهتمامها باملضمون

الصحف العمانية اليومية ،نسبة اهتمام هذه الصحف مبوضوعات

التحريري واإلعالني يف صفحاتها األوىل؛ إذ كانت صحيفة الزمن
ً
اهتماما باملضمون التحريري ،بلغت نسبة
أكثر صحف الدراسة

األحوال املناخية اليت بلغت نسبتها اإلمجالية يف صحف الدراسة

مساحته اإلمجالية فيها  ،%87.67وتلتها باملرتبة الثانية صحيفة
ُعمان بنسبة ( .)%76.82ويف حني ميكن رؤية تفوق املضمون

قرابة  %6وهي ذات النسبة اليت بلغتها املوضوعات االجتماعية يف
ً
ّ
اهتماما
وتعد صحيفة الزمن أكثر صحف العينة
صحف الدراسة.
ً
ً
مساحة أقرب ما
عادة
مبوضوعات األحوال املناخية؛ إذ ختصص

التحريري يف صحيفة الزمن منطقيا من منطلق أن الصحيفة

تكون إىل املساحة الثابتة يف أسفل الصفحة األوىل.

حديثة النشأة (صدر العدد األول منها يف  12أغسطس  ،)2008إال

يف الوقت الذي تشابهت فيه درجات اهتمام صحف الدراسة

أن هذه النتيجة ليست منطقية بالنسبة جلريدة عمان اليت مضى
ً
عاما (صدر العدد األول منها
على تأسيسها قرابة مثانية وثالثني

باملوضوعات السياسية واالقتصادية يف صفحاتها األوىل يف فرتة
الدراسة ،تفاوتت يف درجات اهتمامها باملوضوعات األخرى .وحسب

يف  .)1972-11-18لكن يبدو أن امللكية احلكومية للصحيفة اليت تكفل

النتائج اليت يشري إليها اجلدول رقم ( ،)2يتضح أن صحيفة عمان

توفري املوارد الالزمة هلا ،وقلة إقبال املعلنني عليها هي األسباب

اهتمت باملوضوعات الدينية على صفحاتها األوىل وقد بلغت نسبة

الفعلية وراء اخنفاض نسبة املادة اإلعالنية فيها.

مساحة تلك املوضوعات  ،%6إىل جانب اهتمامها باملوضوعات

يف املقابل تظهر النتائج أن صحيفة الوطن كانت أكثر صحف
ً
اهتماما باملضمون اإلعالني يف صفحاتها األوىل؛ إذ بلغت
الدراسة

الصحية اليت بلغت نسبة مساحتها اإلمجالية  .%4أما املوضوعات
اليت جاءت يف الرتتيبني الثالث والرابع يف صحيفة الوطن فكانت

النسبة اإلمجالية للمضمون اإلعالني يف فرتة الدراسة يف الصحيفة

املوضوعات الصحية اليت بلغت نسبة مساحتها اإلمجالية  ،%5ثم

 ،%46.72وجاءت صحيفة الشبيبة يف املرتبة الثانية يف مستوى

املوضوعات الدينية اليت بلغت مساحتها اإلمجالية  .%4واختلف

حضور املضمون اإلعالني حيث بلغت نسبة مساحته اإلمجالية يف

الوضع يف صحيفة الشبيبة اليت اهتمت باملوضوعات االجتماعية؛

فرتة الدراسة .%41.95

إذ بلغت نسبة مساحتها االمجالية  ،%7وهي درجة اهتمام فاقت

تشري هذه النتائج إىل أن الصحف العمانية العربية اليومية يف

اهتمام الصحيفة باملوضوعات االقتصادية .كما اهتمت الصحيفة

صفحاتها األوىل تغلب املضمون التحريري الذي بلغت نسبته

باملوضوعات الدينية اليت جاءت يف املرتبة الرابعة من درجة اهتمام

اإلمجالية  %67فيما بلغت نسبة املواد اإلعالنية  .%33كما تشري

الصحف باملوضوعات املنشورة فيها .أما صحيفة الزمن فقد اهتمت

النتائج كذلك إىل أن الصحف اخلاصة (الوطن ،الشبيبة) أكثر
ً
اهتماما باملضمون اإلعالني على الصفحة األوىل من الصحيفة

مبوضوعات األحوال املناخية أكثر من اهتمامها باملوضوعات

احلكومية (عمان) .واالستثناء الواضح من هذه النتيجة كان
صحيفة الزمن اليت هي صحيفة مملوكة للقطاع اخلاص لكن

االقتصادية ،كما أن هذه األخرية تساوت درجة االهتمام و مع
ً
ترتيبا جديداً
املوضوعات البيئية .وبهذه النتيجة حققت الزمن
لدرجات اهتمام الصحف العمانية باملوضوعات اليت تنشرها على

جدول ( :)1نوع املضامني يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة

الوطن

الزمن

الشبيبة

م
نوع املضمون

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي
النسبة %

1

املضمون التحريري

16427.25

76.82

11392.75

53.28

13932.93

61.71

9573.5

87.67

51326.43

67.30

2

املضمون اإلعالني

4956.75

23.18

9991.25

46.72

8645,07

38.29

1346.5

12.33

24939.57

32.70

21384

100.00

21384

100.00

22578

100.00

10920

100.00

76266

100.00

اجملموع

23

خصائص املضمون التحريري واإلعالني

صفحاتها األوىل؛ ففي الوقت الذي اعتادت فيه هذه الصحف الرتكيز

فرتة هذه الدراسة .ومن أبرز النتائج اليت يشري إليها اجلدول رقم

على املوضوعات السياسية واالقتصادية واالجتماعية والعسكرية

( )3اخنفاض إمجالي نسبة التغطية التمهيدية يف الصحف العمانية

وغريها من املوضوعات التقليدية ،اجتهت صحيفة الزمن إىل

اليومية؛ إذ مل تتجاوز تلك النسبة  %4فقط ،بينما بلغت نسبة

االهتمام مبوضوعات األحوال املناخية واملوضوعات البيئية

إمجالي التغطية التسجيلية يف هذه الصحف .%73

والصحية .بشكل عام ميكن القول إن الصحف العمانية العربية

وعلى الرغم من تفاوت صحف الدراسة يف إمجالي نسبة كل نوع

اليومية باستثناء الزمن حديثة النشأة ،ال تزال ترتب درجات

من أنواع التغطية اليت تقدمها يف صفحاتها األوىل إال أنها تتفق
ً
مجعيا يف اخنفاض نسبة التغطية التمهيدية مقابل النسبة العالية

تقليدي؛ السياسية ،فاالقتصادية ،فالدينية ،فاالجتماعية ،اخل.

للتغطية التسجيلية .وتفوقت صحيفة الوطن على الصحف

ويف هذا االجتاه اخنفضت درجات اهتمام هذه الصحف باملواضيع

األخرى يف نسبة التغطية التمهيدية يف صفحاتها األوىل اليت بلغت

املنوعة ،واملوضوعات الفنية ،والقانونية ،والعلمية ،والسياحية،

 ،%5.5مقابل ضعف مستوى ذلك النوع من التغطية يف صحيفة

والثقافية.

الشبيبة؛ إذ مل تتجاوز نسبة التغطية التمهيدية فيها  %1.8فقط.

اهتمامها باملوضوعات اليت تنشرها على الصفحات األوىل بشكل

وتشري هذه النتائج إىل ضعف اهتمام الصحف العمانية العربية
 3-1-2نوع التغطية الصحفية يف صحف الدراسة

اليومية يف صفحاتها األوىل بصناعة األخبار اجلديدة وتقدميها

ّ
يعد سؤال نوع التغطية الصحفية اليت تقدمها الصحف يف صفحاتها

للقراء واالكتفاء بتقرير وتسجيل أحداث انتهت فعالياتها؛ ومن
ً
ً
أيضا
تسجيليا .كما تشري هذه النتائج
ثم يصبح دور هذه الصحف

باألداء املهين هلذه الصحف .وتنقسم التغطية اليت تقدمها الصحف

إىل قلة اهتمام الصحف العمانية العربية اليومية بفكرة «السبق

وغريها من وسائل اإلعالم إىل نوعني أساسيني هما:
ً
عادة كمؤشر ملستوى
( )1تغطية متهيدية تسبق احلدث وتستخدم

الصحفي» للحصول على أخبار جديدة أو متوقعة يف املستقبل،
ً
خاصة
مما يضعف قدرتها على منافسة وسائل اإلعالم األخرى

إسهام الصحيفة يف صناعة احلدث وحتويله إىل مادة صحفية.

الشبكة العاملية للمعلومات (اإلنرتنت) ،واألخبار على مدار الساعة

( )2تغطية تسجيلية ،وهي على الرغم من أهميتها تعتمد على

يف اإلذاعة والتليفزيون.

كلها بشكل عام ويف الصفحات األوىل بشكل خاص من األسئلة املتعلقة

تقرير حدث قد انتهى ،كما أن املؤسسات املعنية بذلك احلدث
يصبح من مهامها احلرص على نشر تلك التغطية التسجيلية

 4-1-2مراكز التغطية الصحفية يف صحف الدراسة

باحلدث اخلاص بها.

يقدم حتليل مراكز التغطية اليت تهتم بها أي وسيلة من وسائل

يوضح اجلدول رقم ( )3نتائج حتليل نوع التغطية الصحفية اليت

اإلعالم صورة مقربة لطريقة ترتيب هذه الوسيلة الهتماماتها

قدمتها الصحف العربية العمانية اليومية يف صفحاتها األوىل يف

وقيمها اإلخبارية اليت تعتمد عليها .ولطاملا كانت قيمة «القرب

جدول ( :)2موضوعات املضامني الصحفية يف صحف الدراسة
م

ُعمان

الصحيفة

الوطن

الزمن

الشبيبة

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة
56.94

املوضوعات

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

سياسية

8882.625

60.83

6397.79

65.43

7874.58

65.83

2415.45

28.20

25570.445

2

اقتصادية

1554.25

10.64

845.23

8.64

738.48

6.17

889.8

10.39

4027.76

8.97

3

اجتماعية

531.875

3.64

276.75

2.83

831.53

6.95

443.5

5.18

2083.655

4.64

4

ثقافية وأدبية

156

1.07

195.75

2.00

262.5

2.19

92.5

1.08

706.75

1.57

5

دينية

862.25

5.90

415.5

4.25

688.5

5.76

52.5

0.61

2018.75

4.50

6

فنية

34

0.23

40.75

0.42

84.65

0.71

45.5

0.53

204.9

0.46

7

رياضية

377.125

2.58

241.12

2.47

95.5

0.80

397

4.63

1110.745

2.47

8

صحية

602

4.12

504.01

5.15

255.88

2.14

614.75

7.18

1976.64

4.40

9

تعليمية

314

2.15

68.25

0.70

228.28

1.91

63

0.74

673.53

1.50

10

علوم وتقنية

234.75

1.61

151.75

1.55

140.7

1.18

223.6

2.61

750.8

1.67

11

بيئة

76.5

0.52

227.75

2.33

310.48

2.60

888.15

10.37

1502.88

3.35

12

أحوال مناخية

413.25

2.83

63

0.64

42.75

0.36

1553.5

18.14

2072.5

4.61

13

أمنية وعسكرية

216.75

1.48

217.75

2.23

19.25

0.16

455.75

5.32

909.5

2.03

14

قانونية

72

0.49

-

-

146.95

1.23

-

-

218.95

0.49

15

سياحية

268.875

1.84

84

0.86

-

-

430.5

5.03

783.375

1.74

16

منوعات
اجملموع

24

7

0.05

49.35

0.50

241.9

2.02

-

-

298.25

0.66

14603.25

100.00

9778.75

100.00

11961.93

100.00

8565.5

100.00

44909.43

100.00

الكندي و الزدجالي

جدول ( :)3نوع التغطية الصحفية يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة

الوطن

الزمن

الشبيبة

م
نوع التغطية

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة/
سم2

امجالي املساحة
املساحة /سم2

النسبة%

امجالي النسبة%

1

متهيدية

678

4.64

539.25

5.51

222.9

1.86

338

3.95

1778.15

3.96

2

تسجيلية

10781

73.83

7169.15

73.31

9851.25

82.36

5162.2

60.27

32963.6

73.40

3

متهيدية وتسجيلية

828.25

5.67

813.25

8.32

1053.68

8.81

1531.8

17.88

4226.98

9.41

4

أخرى

2316

15.86

1257.1

12.86

834.1

6.97

1533.5

17.90

5940.7

13.23

14603.25

100.00

9778.75

100.00

11961.93

100.00

8565.5

100.00

44909.43

100.00

اجملموع

جدول ( :)4مراكز التغطية الصحفية يف صحف الدراسة
م

ُعمان

الصحيفة
مراكز التغطية

الوطن

الزمن

الشبيبة

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي
النسبة%
45.74
2.55

-

-

5324.63

11.86

418.5

4.89

6451.37

14.37

-

-

3504.35

7.80

-

-

2002.22

4.46

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

حملية

6121.07

41.92

3665.23

37.48

4139.76

34.61

6613.5

77.21

20539.56

2

خليجية

365.5

2.50

175.8

1.80

605.3

5.06

-

-

1146.6

3

عربية

1701.18

11.65

1455.2

14.88

2168.25

18.13

4

دولية

1951.25

13.36

953.4

9.75

3128.22

26.15

5

أكثر من مركز

1061.25

7.27

1429.05

14.61

1014.05

8.48

6

بال مركز

1087

7.44

842.97

8.62

72.25

0.60

7

أخرى
اجملموع

2316

15.86

1257.1

12.86

834.1

6.97

1533.5

17.90

5940.7

13.23

14603.25

100.00

9778.75

100.00

11961.93

100.00

8565.5

100.00

44909.43

100.00

اهتمام الصحافة العمانية بالشؤون املختلفة تكون الصحف العمانية

املكاني» و «النفسي» من القيم اإلخبارية املهمة اليت تعتمد عليها
ً
عامة يف قرار االهتمام حبدث من األحداث وحتديد
وسائل اإلعالم

العربية اليومية قد اختلفت مع قيم إخبارية راسخة ترتبط

أهميته بالنسبة للوسيلة اإلعالمية .يف هذه الدراسة مت تقسيم

بالقرب املكاني والنفسي ،فاألخبار واملواد الصحفية الدولية نسبتها

مراكز التغطية يف الصفحات األوىل للصحف العمانية العربية

اإلمجالية أكرب من تلك املرتبطة بالشؤون العربية ،وهذه األخرية

اليومية إىل أربع فئات رئيسة هي :احمللي ،واخلليجي ،والعربي،

نسبتها اإلمجالية أكرب من األخبار واملواد الصحفية املرتبطة
ً
أيضا قد تفسر هذا الرتتيب
بالشؤون اخلليجية .لكن هذه الصحف

مركز ،وأخرى .ويوضح اجلدول رقم ( )4التحليل اإلحصائي ملراكز

اجلديد ملراكز التغطية الصحفية هلا باعتمادها على قيم إخبارية
أخرى أكثر أهمية وتأثرياً مثل األهمية ،واجلدة واحلداثة ،واحلجم،

تشري النتائج اليت يقدمها اجلدول رقم ( )4إىل أن صحف الدراسة

والصراع ،وغريها.

والدولي ،إىل جانب ثالث فئات أخرى هي أكثر من مركز ،و بال
التغطية الصحفية يف الدراسة احلالية.
ركزت يف مادتها الصحفية على الشأن احمللي؛ إذ بلغت النسبة
اإلمجالية ملساحة املواد الصحفية احمللية يف الصفحات األوىل لصحف

 5-1-2األمناط الصحفية يف صحف الدراسة

الدراسة  ،%46وتوزعت النسبة املتبقية على مراكز جغرافية

يستعرض هذا اجلزء من التحليل األمناط الصحفية اليت اعتمدت

أخرى؛ خليجية ،وعربية ،وعاملية ،وأكثر من مركز .وتفاوتت

عليها الصحف العمانية العربية اليومية لتقديم مادتها الصحفية
ً
عرضا
يف صفحاتها األوىل .حيث يقدم اجلدول رقم ( )5يف األسفل

صحف الدراسة فيما بينها يف درجات االهتمام بكل مركز من
هذه املراكز؛ إذ حققت صحيفة الزمن أعلى درجة اهتمام باإلطار

ً
إحصائيا لألمناط اليت مت االعتماد عليها يف فرتة الدراسة.

اجلغرايف احمللي يف صفحاتها األوىل بنسبة إمجالية بلغت  ،%77تلتها

ويظهر اجلدول رقم ( )5بعض النتائج املنطقية عن األمناط اليت

صحيفة عمان بنسبة بلغت  ،%42ثم صحيفة الوطن بنسبة بلغت
 ،%37وأخرياً صحيفة الشبيبة بنسبة بلغت .%35

استخدمتها الصحف العمانية لتقديم مادتها يف الصفحات األوىل؛ إذ
إن اخلرب حقق نسبة إمجالية بلغت  ،%83يف مقابل نسبة إمجالية

يتضح من هذه النتائج أن الصحيفة األحدث –الزمن -من حيث

مل تصل إىل  %1لفنون التحقيق واحلديث الصحفي .وهي نتائج
ً
ً
أوال واحليز
قياسا على أهمية اخلرب ومكانته الصحفية
منطقية
ً
املكاني الذي حيتله عادة ،وال سيما أن احلديث هنا عن الصفحة

نشأتها احلديثة حاولت حتقيق عنصر تفوق على الصحف احمللية

األوىل .يف املقابل فإن التحقيق واحلديث كفنون صحفية حتتاج إىل
ً
عادة .لكن ميكن للصفحة
مساحة أكرب من تلك اليت حيتاجها اخلرب

اليت يقدمها اجلدول رقم ( )4أن دوائر اهتمام الصحف العمانية

ً
أجزاء من حتقيقات وأحاديث صحفية مهمة تستكمل
األوىل أن تقدم
ً
يف الصفحات الداخلية كما تستكمل بعض األخبار أيضا .وهذا ما

الدولي ،ثم العربي ،ثم اخلليجي .وبهذه النتائج املرتبطة بدرجات

حاولت صحيفة واحدة الشبيبة من صحف الدراسة القيام به؛ إذ

النشأة التارخيية حتاول أن تستحوذ على اهتمام القراء احملليني
بالرتكيز على الشأن احمللي .وميكن القول إن هذه الصحيفة حبكم
املتقدمة عليها بالرتكيز على الشأن احمللي ،كما يتضح من النتائج
العربية اليومية يف صفحاتها األوىل تنطلق من الشأن احمللي ،ثم
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خصائص املضمون التحريري واإلعالني

جدول ( :)5األمناط الصحفية يف صحف الدراسة
م

ُعمان

الصحيفة
األمناط الصحفية

الوطن

الزمن

الشبيبة

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة%
82.55
0.44

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

اخلرب

12197.5

83.53

8521.65

87.14

9579.66

80.08

6772

79.06

37070.81

2

التحقيق

-

-

-

-

195.45

1.63

-

-

195.45

3

احلديث

-

-

-

-

40

0.33

-

-

40

0.09

4

التقرير

65

0.45

-

-

798.62

6.68

207.5

2.42

1071.12

2.39

5

املقال

24.75

0.17

-

-

514.1

4.30

52.5

0.61

591.35

1.32

6

اإلشارات واإلحاالت

1683.75

11.53

1257.1

12.86

822.85

6.88

1533.5

17.90

5297.2

11.80

7

املعلومات
اجملموع

632.25

4.33

-

-

11.25

0.09

-

-

643.5

1.43

14603.25

100.00

9778.75

100.00

11961.93

100.00

8565.5

100.00

44909.43

100.00

ً
أجزاء بسيطة من حتقيقات وأحاديث صحفية يف الصفحة
نشرت

العربية اليومية يف صفحاتها األوىل ،قلة استخدام املقال الصحفي،
ومنها املقال «االفتتاحي» حتديداً .لكن هذا الغياب للمقال من

العمانية أن تكثف من استخدام أمناط صحفية خمتلفة يف الصفحات
ً
بدال من الرتكيز على منط اخلرب الصحفي فقط .إذ إن مثل
األوىل

الصفحات األوىل ال يعين غيابه الكامل يف هذه الصحف؛ فإن صحف
الدراسة باستثناء الشبيبة ،تنشر مقاالتها االفتتاحية يف الصفحات

هذا التنويع ميكن أن خيرج هذه الصحف من النمطية املعتادة يف

الداخلية؛ ومن ثم اختفى املقال من الصفحات األوىل هلذه الصحف

تقديم املادة الصحفية يف الصفحة األوىل بالرتكيز على منط اخلرب

باستثناءات قليلة وحمدودة.

األوىل واستكملتها يف الصفحات الداخلية .وكان ميكن للصحف

الصحفي ،كما أن تقديم أجزاء من التحقيقات واألحاديث الصحفية
يف الصفحات األوىل يشجع على تطوير هذه الفنون وتعويد القراء

 6-1-2مصادر التغطية الصحفية يف صحف الدراسة

ً
ابتداء من الصفحة األوىل.
على االهتمام بها

ميكن تقسيم مصادر التغطية الصحفية اليت اعتمدت عليها

ومن الفنون الصحفية اليت مل توظفها الصحف العمانية العربية

الصحف العمانية العربية اليومية يف صفحاتها األوىل إىل مصادر

اليومية يف صفحاتها األوىل فن القصة اإلخبارية؛ إذ تظهر النتائج

ذاتية تتمثل يف :احملرر ،واملراسل ،واملندوب ،وأخرى خارجية

يف اجلدول رقم ( )5أن صحف الدراسة مل تستخدم فن القصة
ً
أيضا حتقيق
اإلخبارية على اإلطالق .وكان ميكن للقصة اإلخبارية

هي :وكاالت األنباء احمللية والدولية ،واخلدمات الصحفية .ويشري
اجلدول رقم ( ،)6إىل عدد من النتائج املهمة فيما يتعلق مبصادر

التنويع يف استخدام الفنون الصحفية يف الصحف األوىل للصحف

التغطية الصحفية يف الصفحات األوىل للصحف العمانية العربية

العمانية العربية اليومية ،لكن هذه الصحف مل تستخدم فن القصة

اليومية يف فرتة هذه الدراسة.

اإلخبارية طوال فرتة الدراسة احلالية .وميكن تفسري هذا الغياب

ومن النتائج املهمة اليت توصلت إليها هذه الدراسة أن صحف الدراسة

الكامل لفن القصة اإلخبارية من الصفحات األوىل للصحف العمانية

اعتمدت على مصادرها الذاتية (احملرر ،واملراسل ،واملندوب)

املدروسة بعدم وجود القدرات املهنية الالزمة لكتابة هذا الفن

بنسبة إمجالية بلغت  %22.91فقط ،فيما توزعت النسبة املتبقية

ألنه حيتاج اىل قدرات أدبية ومهنية خاصة تتجاوز فكرة الكتابة

على مصادر أخرى .ويتضح من اجلدول رقم ( )6أن وكالة األنباء

الوظيفية اجملردة للخرب .ومن املالحظات املهمة األخرى فيما

احمللية تستحوذ على أعلى نسبة من بني مصادر التغطية األخرى

يتعلق بأمناط الفنون الصحفية اليت استخدمتها الصحف العمانية

يف صحف الدراسة؛ إذ يبلغ إمجالي نسبة املساحة لوكالة األنباء

جدول ( :)6مصادر التغطية الصحفية يف صحف الدراسة
م

ُعمان

الصحيفة
فئة املصدر

الوطن

الزمن

الشبيبة

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة%
13.74
1.41

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

احملرر

-

-

503.8

5.15

2027.04

16.95

3640.25

42.50

6171.09

2

املراسل

-

-

-

-

634.33

5.30

-

-

634.33

3

املندوب

1675.75

11.48

417.5

4.27

490.05

4.10

900.8

10.52

3484.1

7.76

4

وكالة األنباء احمللية

4712.82

32.27

2343.07

23.96

2297.92

19.21

1850.95

21.61

11204.76

24.95

5

وكاالت األنباء
الدولية

2947.18

20.18

338.25

3.46

2264.44

18.93

-

-

5549.87

12.36

6

خدمات صحفية

-

-

-

-

575.75

4.81

-

-

575.75

1.28

7

أكثر من مصدر

1863.5

12.76

3963.25

40.53

2766.05

23.12

640

7.47

9232.8

20.56

8

جمهولة املصدر

1088

7.45

955.78

9.77

72.25

0.60

-

-

2116.03

4.71

9

أخرى

2316

15.86

1257.1

12.86

834.1

6.97

1533.5

17.90

5940.7

13.23

14603.25

100.00

9778.75

100.00

11961.93

100.00

8565.5

100.00

44909.43

100.00

اجملموع
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الكندي و الزدجالي

احمللية ( ،)%24.95يف حني حتصل اخلدمات الصحفية واملراسلني

 7-1-2الفاعل الرئيس يف املادة الصحفية بصحف الدراسة

على أقل النسب يف صحف الدراسة ،وذلك بنسبة ( )%1.28للخدمات

تذهب بعض الدراسات اإلعالمية إىل حتديد فئة الفاعل يف املواد

الصحفية ،و( )%1.41للمراسلني .وبالنظر إىل النتائج اخلاصة

اإلعالمية أو الصحفية املنشورة بغرض معرفة الشخصيات أو

بكل صحيفة من صحف الدراسة فيما يتعلق مبصادر التغطية

اجلهات اليت تركز عليها تلك املواد كونها صانعة لألحداث .ويتم
ً
عادة من خالل النص الذي يقدم
حتديد الفاعل يف املادة الصحفية

من املصادر األساسية لصحيفة عمان؛ إذ بلغت نسبة املواد الصحفية
ً
منسوبة إىل وكالة األنباء العمانية ،%32.27
اليت نشرتها الصحيفة

إشارة واضحة للشخصية أو اجلهة (حمور احلدث) .تقسم الدراسة
احلالية فئات الفاعل يف املواد الصحفية املنشورة يف الصفحات األوىل

يف حني مل تنشر الصحيفة أي مواد صحفية منسوبة إىل حمرري أو

من الصحف العمانية العربية اليومية يف فرتة الدراسة إىل ست

مراسلي الصحيفة .وتشري هذه النتائج إىل أن الصحيفة ال تعتمد

عشرة فئة .وميكن تقسيم هذه الفئات إىل ثالثة أقسام رئيسة:

على مصادرها الذاتية يف صفحاتها األوىل ،األمر الذي يؤثر على

فئات الفاعل الرمسي واحلكومي ( 11فئة) ،وفئات الفاعل غري

قوة الصحيفة ومهنيتها فيما يتعلق بصناعة الصحيفة ألخبارها

الرمسي (فئتان) ،وفئات عامة ( 3فئات) .ويشري اجلدول رقم ()7

ومادتها الصحفية بشكل عام ويف صفحاتها األوىل بشكل خاص .أما

إىل عدد من النتائج املهمة فيما يتعلق بالفاعل يف املواد الصحفية يف

صحيفة الوطن فنسبت أكثر موادها الصحفية إىل “أكثر من مصدر”؛

الصفحات األوىل لصحف الدراسة.

إذ بلغت نسبة األخبار املنسوبة إىل هذه الفئة  .%40.53وتشري هذه

تشري نتائج الدراسة احلالية إىل تصدر فئات الفاعل الرمسي

النتيجة إىل اجلهد التحريري الذي يبذله حمررو الصفحات األوىل

ًّ
حمليا كان أو غري حملي يف املواد الصحفية اليت نشرتها
واحلكومي

يف الصحيفة كما نسبت الصحيفة  %23.96من موادها الصحفية

صحف الدراسة يف فرتة الدراسة؛ إذ بلغت النسبة اإلمجالية

يف صفحاتها األوىل إىل وكالة األنباء العمانية .ومل تنسب صحيفة
أيضا ًّ
ً
أيا من موادها الصحفية يف صفحاتها األوىل يف فرتة
الوطن

لتلك الفئات اإلحدى عشرة ،قرابة  .%66.4وبالنظر إىل النتائج
التفصيلية اليت يقدمها اجلدول رقم ( )7عن الفاعل يف املواد

الدراسة إىل مراسليها.

ّ
تعد الفاعل
الصحفية املنشورة ،يتضح أن فئة «رئيس الدولة»

وعلى عكس الصحيفتني املتقدمتني ،نسبت صحيفة الزمن

األبرز يف الصفحة األوىل لصحف الدراسة؛ إذ بلغ إمجالي نسبة

 %42.50من موادها الصحفية املنشورة يف صفحاتها األوىل إىل حمرري

مساحة املواد الصحفية اليت كان فيها الفاعل «رئيس الدولة»

الصحفية ،أوضحت نتائج الدراسة أن وكالة األنباء العمانية كانت

الصحيفة ،بشكل يشري إىل أن هذه الصحيفة كانت تسعى إىل تأكيد

ً
اهتماما بهذه
قرابة ( .)%17.16وكانت صحيفة عمان أكثر الصحف

قدرتها على صناعة أخبارها وموادها الصحفية ،وال سيما أنها

الفئة؛ إذ بلغت نسبة مساحة املواد املنشورة فيها وكان الفاعل فيها

كانت آخر الصحف العمانية العربية اليومية وأحدثها نشأة يف فرتة

“رئيس الدولة” قرابة ( ،)%21.71بينما كانت صحيفة الشبيبة األقل
ً
اهتماما بهذه الفئة؛ إذ مل تتجاوز نسبة املواد الصحفية اليت كان

إعداد الدراسة .أما صحيفة الشبيبة فنشرت ما يقرب من %23.12
ً
منسوبة إىل “أكثر من
من موادها الصحفية يف صفحاتها األوىل

فيها الفاعل «رئيس الدولة» (.)%11.03

ً
منسوبة
مصدر” ،بينما نشرت ما يقرب من  %19.21من تلك املواد

وتشري هذه النتائج إىل سيطرة الطابع الرمسي واحلكومي على

إىل وكالة األنباء العمانية .واعتمدت صحيفة الشبيبة يف صفحاتها

الصفحات األوىل يف صحف الدراسة .وعلى الرغم من اختالف

األوىل على مصادرها الذاتية ومن املراسلني واملندوبني واحملررين
ً
أيضا
حتديدا بنسبة إمجالية بلغت  ،%26كما اعتمدت الصحيفة

ملكية صحف الدراسة بني احلكومية واخلاصة مل ختتلف يف

على اخلدمات الصحفية بنسبة بلغت .%4.81

سيطرة حضور الفاعل الرمسي احلكومي يف املواد الصحفية اليت
ً
أيضا،
نشرتها الصحف يف صفحاتها األوىل .وتؤكد نتائج الدراسة

وبالنظر إىل النتائج العامة للمصادر اليت اعتمدت عليها الصحف

ّ
يعد الفاعل الرئيس يف إمجالي مساحة صحف
أن رئيس الدولة

العمانية العربية اليومية يف موادها الصحفية يف الصفحات األوىل

الدراسة ،يف حني تتفق صحيفة ُعمان والوطن والشبيبة ،يف أن أقل

يتضح أن النسبة اإلمجالية للمصادر الذاتية (احملرر ،واملندوب،

نسبة للفاعل الرئيس تكمن يف فئة املؤسسات احمللية اخلاصة وفئة

واملراسل) هلذه الصحف مل تتجاوز  %25بشكل يشري إىل أن اجتاه
ً
وخباصة الصفحات األوىل مل
صناعة األخبار يف هذه الصحف

الفاعل غري احملدد ،وتوافقها صحيفة الزمن يف فئة الفاعل «غري
احملدد».

يتشكل بصورة واضحة ،كما اتضح من خالل نتائج التحليل أن
هذه الصحف تعتمد على وكالة األنباء العمانية كمصدر أساسي
من مصادر األخبار؛ إذ بلغ إمجالي نسبة األخبار واملواد الصحفية
املنسوبة لتلك الوكالة يف هذه الصحف قرابة  .%25ومن النتائج
املهمة يف هذه الدراسة فيما خيص مصادر األخبار نشر صحف

 8-1-2نوع الصورة الصحفية بصحف الدراسة
متثل العناصر املرئية بشكل عام والصورة بشكل خاص عنصراً
ً
مهما يف االجتاه اإلخراجي الذي تتبناه أي صحيفة من الصحف،

ً
جماال للمقارنة والتمييز بني صحيفة وأخرى.
ويظل هذا العنصر

الدراسة ما نسبته  %4من أخبارها يف الصفحات األوىل دون مصدر

ومما يزيد من أهمية الصورة يف هذه الدراسة ،تركيز هذه األخرية

حمدد أو جمهولة املصدر .ومما ضاعف من أهمية هذه النتيجة أن

على الصفحة األوىل اليت متثل واجهة الصحيفة (أية صحيفة)

تلك األخبار «اجملهولة املصدر» نشرت يف الصحف العمانية األقدم
ً
تارخيا واألطول عمراً من حيث املهنة وهي الوطن وعمان.

وعنوانها األساسي .وكشفت الدراسة احلالية عن عدد من النتائج
املهمة فيما يتعلق بالصورة الصحفية يف الصفحات األوىل لصحف
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جدول ( :)7الفاعل الرئيس يف املادة الصحفية يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة

الوطن

الزمن

الشبيبة

م
الفاعل الرئيس

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

رئيس الدولة

3170.82

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة%

21.71

1554

15.89

1319.77

11.03

1661.95

19.40

7706.54

17.16

2

رؤساء دول خليجية

112

0.77

338.57

3.46

352.3

2.95

-

-

802.87

1.79

3

رؤساء دول عربية

168

1.15

144.41

1.48

425.7

3.56

-

-

738.11

1.64

4

رؤساء دول أجنبية

547.75

3.75

194.15

1.99

328.75

2.75

105

1.23

1175.65

2.62

5

مسئولون حكوميون
حمليون

1514.5

10.37

642.55

6.57

1530.24

12.79

864.5

10.09

4551.79

10.14

6

مسئولون حكوميني غري
حمليون

1951.75

13.37

966.55

9.88

1950.6

16.31

189

2.21

5057.9

11.26

7

مؤسسات حملية حكومية

557

3.81

493.78

5.05

888.38

7.43

1910.3

22.30

3849.46

8.57

8

مؤسسات حملية خاصة

233.5

1.60

179.55

1.84

142.62

1.19

-

-

555.67

1.24

9

مؤسسات خارج نطاق الدولة

601.5

4.12

258.24

2.64

1770.27

14.80

66.5

0.78

2696.51

6.00

10

جمالس وجلان حملية

900.75

6.17

595.03

6.08

-

-

215.75

2.52

1711.53

3.81

11

جمالس وجلان غري حملية

429.75

2.94

378.5

3.87

165

1.38

-

-

973.25

2.17

12

متخصصون وخرباء حمليون
وغري حمليون

393

2.69

522.57

5.34

678.57

5.67

1264.5

14.76

2858.64

6.37

13

مواطنون حمليون وغري
حمليون

168

1.15

108.25

1.11

332.75

2.78

248.5

2.90

857.5

1.91

14

أكثر من فاعل

1538.93

10.54

2113.5

21.61

1211.38

10.13

443

5.17

5306.81

11.82

15

فاعل غري حمدد

-

-

32

0.33

31.5

0.26

63

0.74

126.5

0.28

16

أخرى
اجملموع

2316

15.86

1257.1

12.86

834.1

6.97

1533.5

17.90

5940.7

13.23

14603.25

100.00

9778.75

100.00

11961.93

100.00

8565.5

100.00

44909.43

100.00

جدول ( :)8نوع الصورة الصحفية بصحف الدراسة
م

ُعمان

الصحيفة

الشبيبة

7.61

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

244.25

7.81

132

5.30

428.5

17.90

15.75

0.57

820.5

2819.25

90.20

1844.75

74.00

1965.75

82.10

2748.25

99.43

9378

87.02

3

الرسوم

34

1.09

-

-

-

-

-

-

34

0.32

4

أخرى

28

0.90

516

20.70

-

-

-

-

544

5.05

3125.5

100.00

2492.75

100.00

2394.25

100.00

2764

100.00

10776.5

100.00

1

2

نوع الصورة

الوطن

الزمن

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة %

فردية
شخصية
صورة
احلدث

اجملموع

الدراسة كما يوضحها اجلدول رقم .8

كل صحف الدراسة  ،%7.6وبلغت أعلى نسبة حضور هلا بني صحف

يوضح اجلدول رقم ( )8أن صورة احلدث استحوذت على أعلى نسبة

الدراسة يف صحيفة الشبيبة عندما حققت ما نسبته (،)%17.90

من بني أنواع الصور األخرى يف صحف الدراسة؛ إذ بلغ إمجالي نسبة

وتلتها صحيفة ُعمان بنسبة ( ،)%7.81ثم صحيفة الوطن بنسبة

املساحة اليت خصصتها صحف الدراسة لصورة احلدث (.)%87.02

( ،)%5.30يف حني حققت أقل حضور هلا يف صحيفة الزمن بنسبة

يف املقابل حصلت الرسوم على أقل النسب يف صحف الدراسة؛ إذ

(.)%0.57

مل تتجاوز املساحة اإلمجالية اليت خصصتها صحف الدراسة هلذه

وإذا كانت مدرسة الصحافة التقليدية تعتمد على الصورة

الرسوم ( .)%0.32وتفاوتت صحف الدراسة يف درجات اهتمامها
بصور احلدث؛ ففي حني وصلت املساحة اإلمجالية اليت شغلتها هذه

الشخصية الفردية بشكل أساسي ثم مبرور الوقت اعتمدت على
ً
أشكاال خمتلفة
صور احلدث ،فإن املدارس الصحفية املعاصرة تقدم

الصور يف صحيفة الزمن ما نسبته ( ،)%99.43ويف صحيفة عمان

من العناصر املرئية كاجلداول والرسومات املعتمدة على الصورة

إىل ( ،)%90.20وصحيفة الشبيبة ( ،)%82.10و يف صحيفة الوطن

أو املبتكرة على أساس قراءة النص .أما بالنسبة للصحف العمانية

( .)%74.00أما الصور الشخصية فلم تتجاوز املساحة اإلمجالية هلا يف

يف فرتة الدراسة احلالية ويف صفحاتها األوىل على وجه اخلصوص،
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جدول ( :)9نوع اإلعالنات يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة
م

الوطن

الزمن

الشبيبة

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة %

18.61

نوع االعالن

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

سلعة

978.75

19.75

2488.5

24.91

1075.5

12.44

98

7.28

4640.75

2

خدمة

3978

80.25

7502.75

75.09

7569.57

87.56

1248.5

92.72

20298.82

81.39

4956.75

100.00

9991.25

100.00

8645.07

100.00

1346.5

100.00

24939.57

100.00

اجملموع

فيبدو أنها ال تزال تقليدية وإن ركزت على صور احلدث؛ إذ مل

املصروفات اإلعالنية والرتوجيية اليت ختصصها مؤسسات إنتاج

توظف هذه الصحف التقنيات املعاصرة يف تقديم العناصر املرئية

السلع لإلعالن مما يؤدي إىل ضعف السوق اإلعالني احمللي .وقد
ً
أيضا إىل اجتاه الصحف العمانية حمل الدراسة
تشري هذه النتائج

يف صفحاتها األوىل.

إىل ختفيف الرتكيز على السلع واملنتجات يف الصفحات األوىل
 9-1-2نوع اإلعالنات يف صحف الدراسة

وتقديم اخلدمات لتجنب اتهامها بتعزيز قيم االستهالك خاصة يف

متثل اإلعالنات النوع الثاني من املواد الصحفية اليت تنشرها
ً
عادة .وتتفاوت الصحف يف عدد ومساحة اإلعالنات اليت
الصحف

الصفحات األوىل اليت متثل الواجهة الرئيسية للصحف.

تنشرها يف خمتلف صفحاتها .وختتلف املدارس الصحفية حول

 10-1-2موضوعات اإلعالنات يف صحف الدراسة

العامل فيما يتعلق بنسبة مساحة اإلعالنات يف العدد الواحد من

يتضح من اجلدول رقم ( )10أن فئات إعالنات اخلدمات يف الصفحات
األوىل لصحف الدراسة واليت بلغت إحدى عشر ً
فئة تتفوق بنسبة

املدارس الصحفية إىل القول بأن مساحة اإلعالنات ترتاوح من

كبرية على فئات إعالنات السلع البالغ عددها ست فئات .ففي حني

ّ
التقيد
 %40-%25يف كل عدد ،بينما يذهب البعض اآلخر إىل عدم

مل يتجاوز إمجالي مساحة إعالنات السلع يف كل صحف الدراسة %19

بأي نسبة لعدد اإلعالنات أو مساحتها يف العدد الواحد .وحيتدم

فقط ،بلغ إمجالي نسبة إعالنات اخلدمات .%81

اجلدل أكثر بشأن عدد اإلعالنات ومساحتها يف الصفحات األوىل

توضح النتائج العامة ملوضوعات اإلعالنات املنشورة يف صحف

من الصحف ،فهناك من يعتقد أن هذه الصفحات متثل واجهة

الدراسة تفوق إعالنات «اخلدمات املالية»؛ إذ بلغت نسبتها

الصحف وتقدم من خالهلا أهم موادها الصحفية وأقواها ،وال سيما

اإلمجالية يف فرتة الدراسة  .%32وجاءت إعالنات «اخلدمات

تلك املواد متثل الرسالة األساسية ألي صحيفة وغايتها األمسى

الطبية» يف الرتتيب الثاني بنسبة إمجالية بلغت  .%19.21يف

واألهم .ويف املقابل تعتقد بعض الصحف ومعها بعض املعلنني أن
ً
أيضا وظيفة أساسية من وظائف الصحافة ،وميكن تأدية
اإلعالن

املقابل جاءت إعالنات «خدمات التوظيف» ،يف الرتتيب األخري

أي صحيفة ويف األماكن اليت حتتلها تلك اإلعالنات؛ إذ تذهب بعض

بنسبة  .%0.51وفيما يتعلق باملواد االستهالكية ،تفوقت إعالنات

تلك الوظيفة يف أي صفحة من الصفحات .ويعتقد هذا الفريق من

«املواد التجميلية» يف صحف الدراسة؛ إذ بلغت نسبتها يف فرتة
الدراسة  ،%8أما أقل أنواع اإلعالنات االستهالكية حضوراً يف صحف

والطلب هي اليت حتدد مساحة اإلعالنات وعددها يف الصحف،

الدراسة فكانت إعالنات «األثاث والديكور» اليت مل تتجاوز نسبتها

ومواقع نشرها .وأشارت النتائج السابقة يف هذه الدراسة إىل أن

اإلمجالية يف فرتة الدراسة .%1.1

املساحة اإلمجالية لإلعالنات يف الصفحات األوىل من صحف الدراسة

تشري هذه النتائج إىل قناعة املؤسسات املالية كالبنوك وشركات
ً
أيضا
االستثمار املختلفة باإلعالن عن خدماتها ،كما تشري النتائج

للمواد الصحفية التحريرية .أما نوع اإلعالنات اليت نشرتها صحف

إىل القدرة املالية لتلك املؤسسات يف الرتويج خلدماتها واإلعالن

الدراسة يف صفحاتها األوىل ،فيقسمها اجلدول رقم ( ،)9إىل نوعني

عنها .وتتضح هذه القناعة والقدرة املالية للمؤسسات املالية

أساسني )1( :إعالنات السلع وبلغت إمجالي مساحتها يف صحف

واالستثمارية يف الفرق الواضح بينها يف نسبة حضور هذه

الدراسة  ،%19و ( )2إعالنات اخلدمات اليت بلغ إمجالي املساحة اليت

اإلعالنات يف صحف الدراسة اليت بلغت  %32ونسبة حضور إعالنات

احتلتها يف صحف الدراسة .%81

«املواد التجميلية» اليت بلغت  %8فقط.

الصحف واملعلنني أن شروط العمل التجاري احملكوم مببادئ العرض

مل تتجاوز  ،%33يف حني خصصت تلك الصحف املساحة املتبقية

وعلى الرغم من بعض الفروق البسيطة بني صحف الدراسة يف
درجة ومستوى االهتمام بأنواع اإلعالنات املنشورة فيها ،إال أن

 11-1-2مصادر اإلعالنات يف صحف الدراسة

االجتاه العام هلذه الصحف هو االهتمام بإعالنات اخلدمات بشكل

تشري النتائج اليت يقدمها اجلدول رقم ( ،)11إىل تفوق القطاع اخلاص
يف كونه مصدراً لإلعالن يف الصفحات األوىل لصحف الدراسة؛ إذ بلغ

كبري وواضح من اهتمامها بإعالنات السلع .وتشري هذه النتائج إىل
بعض التفسريات املهمة من قبيل عدم قناعة مؤسسات إنتاج السلع

إمجالي نسبة مساحة اإلعالنات اليت كان القطاع اخلاص مصدراً

باإلعالن الصحفي للرتويج عن السلع اليت تنتجها تلك املؤسسات.

هلا  ،%89يف مقابل  %10فقط كان مصدرها القطاع احلكومي ،و %1

وتفرز هذه القناعة املتدنية بأهمية اإلعالن الصحفي تراجع

مصدرها أفراد أو أشخاص عاديون.
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تشري النتائج اليت توصلت هلا الدراسة احلالية واملشار إليها يف اجلدول

ومن ثم ينشر من خالهلا ما يقرتب من  %50من إعالناته ألسباب

رقم ( )11أن  %49من إعالنات القطاع احلكومي نشرت يف صحيفة

إدارية واتفاقات بينية على مستوى املؤسسات احلكومية ،أو بسبب

عمان ،بينما نشرت  %32منها يف صحيفة الوطن ،ونشرت %19

الثقة الكربي يف الصحيفة احلكومية لتحقيق انتشار تلك اإلعالنات

منها يف صحيفة الشبيبة .ومل يقدم القطاع احلكومي أي إعالنات

وحتقيق التأثري املتوقع منها .واختفت اإلعالنات احلكومية من

لصحيفة الزمن .وتبدو هذه النتيجة طبيعة ومتوقعة؛ إذ إن

صحيفة الزمن اليت كانت يف فرتة اختيار عينة الدراسة احلالية،

القطاع احلكومي يعامل صحيفة عمان معاملة املؤسسات احلكومية،

حديثة النشأة .يف املقابل انفردت صحيفتا الوطن والشبيبة

جدول ( :)10موضوعات املضامني اإلعالنية يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة

الوطن

الزمن

الشبيبة

م
املوضوعات االعالنية

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة/
سم2

النسبة%

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة %

1

مواد استهالكية

29.75

0.60

329.25

3.30

157.5

1.82

98

7.28

614.5

2.46

2

مواد طبية

-

-

422.5

4.23

-

-

-

-

422.5

1.69

3

مواد جتميلية

581.75

11.74

1336.25

13.37

-

-

-

-

1918

7.69

4

الكرتونيات

283.25

5.71

40

0.40

-

-

-

-

323.25

1.30

5

اثاث وديكور

28

0.56

255.75

2.56

-

-

-

-

283.75

1.14

6

مطاعم

-

-

104.75

1.05

867

10.03

-

-

971.75

3.90

7

خدمات عقارية

56

1.13

246.25

2.46

358

4.14

-

-

660.25

2.65

8

خدمات طبية

-

-

1357.25

13.58

3432.5

39.70

-

-

4789.75

19.21

9

خدمات مالية

1871.5

37.76

3773.5

37.77

1434.57

16.59

858

63.72

7937.57

31.83

10

خدمات تعليمية

248

5.00

367

3.67

588

6.80

-

-

1203

4.82

11

خدمات ثقافية

56

1.13

16

0.16

486

5.62

-

-

558

2.24

12

خدمات خريية

314.75

6.35

-

-

-

-

-

-

314.75

1.26

13

خدمات اتصالية

874.25

17.64

653.75

6.54

-

-

338

25.10

1866

7.48

14

خدمات عامة

56

1.13

369.25

3.70

811

9.38

-

-

1236.25

4.96

15

خدمات سياحة وطريان

56

1.13

-

-

463.75

5.36

-

-

519.75

2.08

16

خدمات توعوية

445.5

8.99

647.5

6.48

46.75

0.54

52.5

3.90

1192.25

4.78

17

خدمات توظيف

56

1.13

72.25

0.72

-

-

-

-

128.25

0.51

4956.75

100

9991.25

100.00

8645.07

100.00

1346.5

100.00

24939.57

100.00

اجملموع

جدول ( :)11مصادر اإلعالنات يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة

الوطن

الزمن

الشبيبة

م
مصادر االعالن

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة %

1

قطاع حكومي

1245

25.12

806.25

8.07

486

5.62

-

-

2537.25

10.17

2

قطاع خاص

3655.75

73.75

9028.75

90.37

8159.07

94.38

1346.5

100.00

22190.07

88.98

3

شخصي

56

1.13

156.25

1.56

-

-

-

-

212.25

0.85

4956.75

100.00

9991.25

100.00

8645.07

100.00

1346.5

100.00

24939.57

100.00

اجملموع

جدول ( :)12نوع اجلمهور الذي خياطبه االعالن يف صحف الدراسة
ُعمان

الصحيفة
م

الوطن

الزمن

الشبيبة

امجالي املساحة
املساحة /سم2

امجالي النسبة %

89.83

نوع اجلمهور

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

املساحة /سم2

النسبة%

1

عام

4375

88.26

8095.5

81.03

8586.57

99.32

1346.5

100.00

22403.57

2

رجال

581.75

11.74

1383.25

13.84

58.5

0.68

-

-

2023.5

8.11

3

سيدات

-

-

512.5

5.13

-

-

-

-

512.5

2.05

4956.75

100.00

9991.25

100.00

8645.07

100.00

1346.5

100.00

24939.57

100.00

اجملموع
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بالنصيب األكرب من إعالنات القطاع اخلاص ،فنشرت األوىل  %41من

إذ تناولت هذه املقابلة ستة عناصر أساسية ،هي:

تلك اإلعالنات ،ونشرت الثانية  %37منها .وتقامست صحيفتا عمان

( )1البيانات الشخصية واملهنية.

والزمن النسبة املتبقية من إعالنات القطاع اخلاص فنشرت عمان

( )2مالمح السياسة التحريرية للصحفية.

 %16منها ،ونشرت الزمن  %6فقط من إعالنات القطاع اخلاص.

( )3تنفيذ السياسة التحريرية يف الصفحة األوىل.

وميكن القول إن اجتاه القطاع اخلاص إىل نشر أغلب إعالناته يف

( )4اإلعالن يف الصفحة األوىل.

الصحف اخلاصة مؤشر مهم وقوي على مهنية هذه الصحف وقوة
ً
عادة ال تنشر إعالناتها
انتشارها؛ ذلك أن مؤسسات القطاع اخلاص

( )5ضغوط العمل الصحفي يف الصفحة األوىل.
( )6اقرتاحات لتطوير الصفحة األوىل.

إال يف املؤسسات اإلعالمية اليت حتقق هلا وملنتجاتها وخدماتها املزيد
ً
عادة يف حتديد
من االنتشار ،كما أن مؤسسات القطاع اخلاص تعتمد

 1-2-2البيانات الشخصية واملهنية

املؤسسات الصحفية اليت تنشر فيها إعالناتها ،على مسوحات وأرقام

تعرضت املقابلة غري املقننة لعدد من العناصر املتعلقة بالبيانات

التوزيع.

الشخصية واملهنية للصحفيني واحملررين القائمني على الصفحات
ً
ملخصا للبيانات
األوىل يف صحف الدراسة .يقدم اجلدول رقم (،)13

 12-1-2نوع اجلمهور الذي خياطبه اإلعالن يف صحف الدراسة
تذهب اإلعالنات مثلها مثل املواد الصحفية األخرى إىل خماطبة

الشخصية واملهنية لصحف الدراسة.
ً
فروقا أساسية بني القائمني على حترير
يوضح اجلدول رقم (،)13

مجهور واسع وعريض ،لكنها قد تتجه للتأثري على فئات معينة

الصفحات األوىل يف صحف الدراسة والذين متت مقابالتهم ألغراض

حبسب العمر أو النوع أو املستوى التعليمي واالقتصادي وغريها

احلصول على إجابات للدراسة احلالية .وعلى الرغم من االتفاق
ً
مثال،
يف بعض العناصر بني هؤالء احملررين فيما يتعلق باجلنس

بنوع اجلمهور الذي خياطبه اإلعالن يف الدراسة احلالية إىل أن

فجميعهم ذكور ،وتفرغ مجعهم للعمل الصحفي ،فإنهم خيتلفون

النسبة األكرب من تلك اإلعالنات توجه إىل اجلمهور العام ،بينما ال

يف العمر ،والعمر املهين واالسم الوظيفي .وخيتلفون إىل حد ما

تتجاوز نسبة اإلعالنات املوجهة إىل الرجال  ،%8و  %2فقط من تلك

يف اخلصائص الواجب توفرها يف الصحفي أو احملرر املشرف على

اإلعالنات موجهة إىل السيدات.

الصفحات األوىل .وميكن هلذه الفروق الشخصية واملهنية أن تؤدي

تؤكد هذه النتائج اخلاصة بنوع اجلمهور الذي ختاطبه إعالنات
الصفحة األوىل يف صحف الدراسة ،أن الصحف العمانية ّ
فضلت

إىل فروق على مستوى األداء يف الصفحات األوىل هلذه الصحف.
وتتفاوت صحف الدراسة يف االسم اخلاص بالصحفيني أو احملررين

خماطبة اجلمهور العام يف صفحاتها األوىل؛ ومن ثم مل تربط هذه

املشرفني على الصفحات األوىل فيها ،ففي الوقت الذي يطلق عليه يف

الصحافة تأثري إعالناتها بالنوع (اجلنس) الذي ختاطبه تلك

جريدة عمان اسم أو وظيفة نائب رئيس التحرير ،أو نائب مدير
التحرير للشؤون احمللية ،فإنه يف جريدة الوطن يسمى حمرراً .ويف

يف دراسات الصحافة ووسائل اإلعالم بشكل عام ودراسات اإلعالن

صحيفة الشبيبة يسمى القائم على حترير الصفحة األوىل مدير

بشكل خاص ،اليت تشري إىل توجه نسبة كبرية من اإلعالنات

التحرير أو مساعد مدير التحرير للشؤون الصحفية ،أما بالنسبة

اليت تنشرها وسائل اإلعالم ،إىل النساء بغرض حتقيق املزيد من

لصحيفة الزمن فإن حمرر الصفحة األوىل هو رئيس قسم احملليات.

التأثري؛ إذ تشري النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية أن نسبة

على الرغم من اختالف التسميات اليت تستخدمها الصحف العمانية

اإلعالنات املوجهة إىل النساء يف صحف الدراسة مل تتجاوز  %2فقط

العربية اليومية فيما يتعلق بوظيفة حمرر الصفحة األوىل واحملرر

من إمجالي مساحة اإلعالنات يف تلك الصحف ،كما أن تلك اإلعالنات

املشرف عليها ،إال أن هذا االختالف بسيط ،وال متثل الفروق يف
ً
فروقا تستدعي الوقوف عندها،
التسمية بني هذه الصحيفة وتلك

الوطن .وقد يكون سبب ذلك االجتاه  ،رغبة الصحف العمانية

من قبيل تأثريها على العمل الصحفي ومضامني الصفحة األوىل

حمل الدراسة يف احلفاظ على الطابع الكالسيكي أو اجلاد للصفحة

موضوع هذه الدراسة.

األوىل الذي قد يتأثر ببعض اإلعالنات املوجهة إىل النساء من سلع

أما فيما يتعلق بعمر الصحفيني أو احملررين املشرفني على

وخدمات هلا خصوصية معينة ،أو رمبا تعكس هذه النتيجة قناعة

الصفحات األوىل يف صحف الدراسة ،فتنقسم صحف الدراسة إىل

صحف الدراسة بعدم الرتكيز على اإلعالنات الفئوية اليت تركز

ثالث فئات هي:

على جنس أو عمر معني وال سيما وأن هذه الصحف صحف يومية
عامة ختاطب مجهوراً ًّ
عاما.

()1صحيفتا الوطن والزمن ،وفيهما ترتاوح أعمار الصحفيني

من املعايري .تشري النتائج اليت يقدمها اجلدول رقم ( ،)12واملتعلقة

اإلعالنات ،كما أن صحف الدراسة خالفت إحدى األفكار الرائجة

املوجهة إىل النساء مل تنشر إال يف صحيفة واحدة فقط هي صحيفة

املشرفني على الصفحات األوىل بني  35 -20سنة)2( ،صحيفة
الشبيبة ،وفيها ترتاوح أعمارهم بني  45- 40سنة)3( ،صحيفة

 2-2نتائج حتليل املقابلة املقننة حملرري الصفحات األوىل يف

ُعمان ،وفيها ترتاوح أعمارهم بني  50 -35سنة .وكان من املتوقع

صحف الدراسة

أن تقع صحيفتا عمان والوطن يف فئة واحدة فيما يتعلق بعمر

يعرض هذا القسم من التحليل نتائج املقابلة املقننة اليت مت

الصحفيني املشرفني على الصفحة األوىل حبكم تقدم جتربتهما

توزيعها على القائمني على حترير الصفحة األوىل بصحف الدراسة؛

الصحفية وقدمها يف السلطنة ،وإمكانية توفر خربات بشرية
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خصائص املضمون التحريري واإلعالني

تشرف على الصفحات األوىل ،لكن اتضح من املعلومات الواردة يف

ضرورة اإلملام بالسياسة الداخلية واخلارجية ومتابعة األحداث،

استمارة املقابلة املقننة أن صحيفة الوطن خالفت هذا التوقع

والثاني أقرب إىل املهنية واالحرتاف ،يتحدث عن بعض قيم العمل

وهي األقدم بني الصحف العمانية العربية اليومية املعاصرة،

الصحفي ،وأخالقياته .وبطبيعة احلال حيتاج الصحفي أو احملرر

بينما حققته صحيفة عمان .وقد أوكلت صحيفة الزمن اإلشراف

املسؤول عن الصحيفة بشكل عام وعن الصفحة األوىل بشكل خاص
إىل الرؤيتني أو االجتاهني ً
معا ،دون جتاهل أو تفريط يف ًّ
أي منهما.

على الصفحة األوىل وحتريرها إىل حمررين ترتاوح أعمارهم بني
 ،35-20ألنها صحيفة حديثة النشأة وجتربتها الصحفية ال تزال
يف مراحلها األوىل .ومل ختتلف هذه النتائج يف اإلجابة اليت حصل

 2-2-2السياسة التحريرية للصحفية

عليها الباحثان فيما يتعلق بالعمر املهين أو سنوات اخلربة العملية

أكد الصحفيون الذين متت مقابالتهم أنهم على إملام بالسياسة

للصحفيني واحملررين املشرفني على الصفحات األوىل يف صحف

التحريرية يف جمال األخبار والسيما يف الصحيفة اليت يعملون

الدراسة؛ إذ يشري اجلدول رقم ( )13إىل أن الصحفيني واحملررين

فيها .وفيما يتعلق مبالمح السياسة التحريرية يف صحف الدراسة،

املشرفني على الصفحة األوىل يف صحيفيت الزمن والوطن ترتاوح

أشار حمررو الصفحة األوىل بصحيفيت ُعمان والوطن إىل أهمية

جتربتهم املهنية بني  15-10سنة ،ويف الشبيبة ترتاوح سنوات اخلربة

االلتزام مببادئ العمل الصحفي من حيث :املصداقية ،واألمانة،

بني  20-15سنة ،أما يف عمان فبلغت سنوات اخلربة أو العمر املهين

والدقة .وأضاف حمررو صحيفة ُعمان يف هذا السياق أهمية االلتزام

 25سنة فأكثر.

بسياسة الدولة اإلعالمية من حيث عدم املساس بذات السلطان،

وفيما يتعلق بالصفات الواجب توفرها يف املسؤول عن إعداد

وعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول وضرورة االلتزام بقانون

الصفحة االوىل وحتريرها ،أفاد القائمون على حترير الصفحة األوىل

املطبوعات والنشر ،وتناول القضايا بكل هدوء والبعد عن اإلثارة

بصحف عمان و الوطن والشبيبة إىل أن األولوية لإلملام بسياسة

واالرجتال ،مع أهمية االهتمام باألخبار الرمسية ،وجتنب ما

ًّ
ًّ
خارجيا ،و بالسياسة الدولية و األحداث العاملية
داخليا و
الدولة

يعارض ثقافة اجملتمع ومعتقداته .وأشار حمرر صحيفة الوطن

املهمة .أما بالنسبة لصحيفة الزمن فكانت األولوية لاللتزام باحلياد

إىل أهمية التغطية املوضوعية ،وحتري الدقة مع االلتزام مببادئ

يف تناول االخبار و التمسك بأخالق املهنة ،باإلضافة إىل التمتع

العمل الصحفي .أما بالنسبة حملرر صحيفة الزمن فقد ركز على

باحلس الصحفي يف صياغة األخبار و اختيار العناوين .وتشري

أهمية عنصر السبق اإلخباري ،وحتليل اخلرب وفق األولويات اليت

اإلجابات السابقة إىل أن الصحف العمانية العربية اليومية تتأثر

تهم القارئ يف السياق احمللي مع االبتعاد عن النمطية يف الطرح.

برؤيتني أو اجتاهني أساسيني :األول تقليدي وراسخ يتحدث عن

واتفق معظم القائمني على حترير الصفحات األوىل بصحف

جدول  :13البيانات الشخصية واملهنية للصحفيني واحملررين املشرفني على الصفحات األوىل يف صحف الدراسة
الصحيفة

ت

عمان

الوطن

الزمن

الشبيبة

املوضوع
1

عدد الصحفيني واحملررين

1

املشرفني على الصفحة األوىل
وافد

2

2

اجلنسية

3

اجلنس

4

األسم الوظيفي

حمرر

5

املؤهل الدراسي

بكالوريوس صحافة

ماجستري اتصال مجاهريي

6

العمر

 35-20سنة

 50 -35سنة

7

العمر املهين

 15-10سنة

8

التدريب والتأهيل

9

التفرغ للعمل

10

اخلصائص الواجب توفرها

2
مواطن/وافد

مواطنان

1
مواطن

مجيعهم ذكور
 -نائب رئيس التحرير

 -مدير التحرير

 -نائب مدير التحرير للشؤون احمللية

 -مساعد مدير التحرير للشؤون الصحفية

رئيس قسم احملليات
دبلوم إدارة أعمال
عال
دبلوم ٍ

 25سنة فأكثر
أقل من  20سنة

دبلوم تعليم عام (ثانوية عامة)

 45- 40سنة

 35 -20سنة

 20-15سنة

سنوات

 حصل على أكثر من  4دورات تدريبيةحصل على أكثر من  4دورات
تدريبية

حصل على أكثر من  4دورات تدريبية

 -مل حيصل على

 حصل على أكثر من  4دوراتتدريبية

دورات
مجيعهم متفرغون للعمل الصحفي
 االلتزام باحلياد يف تناول األخبارًّ
داخليا
اإلملام بسياسة الدولة

ًّ
ًّ
وخارجيا،
داخليا
اإلملام بسياسة الدولة

ًّ
ًّ
وخارجيا،
داخليا
اإلملام بسياسة الدولة

ًّ
وخارجيا ،وبالسياسة الدولية

وبالسياسة الدولية األحداث العاملية

وبالسياسة الدولية واألحداث العاملية

واألحداث العاملية اهلامة.

اهلامة

اهلامة

والتمسك بأخالق املهنة،
 التمتع باحلس الصحفي يف صياغةاألخبار و اختيار العناوين.
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الدراسة ،باستثناء صحيفة الزمن ،على أن السياسة التحريرية

الزمن -فيشري إىل أن الصفحة األوىل تعكس سياسة الصحيفة جتاه

للصحيفة يتم اكتسابها من خالل التعليمات املباشرة من رئيس

القضايا واالهتمام بالقراء .وتعكس قناعات االجتاه التقليدي يف

التحرير ،واجتماعات القسم ومناقشاته .أما بالنسبة للزمن فقد
ً
ضمنا أثناء فرتة عمله
اكتسب احملرر خربته بالسياسة التحريرية «

الصحف العمانية العربية اليومية الطابع الرمسي هلذه الصحف
يف الرتكيز على اجلوانب الرمسية وإجنازات احلكومة ،وهو االجتاه

يف جمال األخبار» .وفيما يتعلق برتتيب املسئولني يف الدول عند

الذي امتد لفرتة زمنية طويلة ،والبد من مراجعته وإعادة النظر

نشر أخبارهم ،اتفق كل حمرري الصفحة األوىل يف صحف الدراسة

فيه إلحداث توازن بني املعايري املهنية املختلفة يف اختيار أخبار

على أن الرتتيب يكون وفق الربوتوكول الرمسي للدولة؛ إذ يأتي

الصفحة األوىل.

يف مقدمتها سلطان البالد ،ثم نائب رئيس جملس الوزراء لشئون

أما بالنسبة لألساليب املستخدمة إلبراز اخلرب الرئيسي يف الصفحة

جملس الوزراء ،ويتبعهما بعد ذلك مسؤولو الدولة وفق الربوتوكول

األوىل عن بقية األخبار األخرى يف الصفحة نفسها ،فاتفقت معظم

الرمسي.

صحف الدراسة على أهمية وضع اخلرب يف موقع بارز من الصفحة

وأفاد معظم القائمني على حترير الصفحات األوىل واإلشراف عليها

واستخدام العناوين البارزة .وركزت صحيفة ُعمان والشبيبة على

يف صحف الدراسة ،بأنهم على دراية كاملة بقانون املطبوعات و

نشره يف عدد أكرب من األعمدة .وأضافت الشبيبة والوطن ضرورة

النشر ،باستثناء أحد احملررين املشرفني على الصفحة األوىل يف

وضع صورة أو خريطة أو كاريكاتري مصاحب للخرب الرئيسي من

صحيفة الشبيبة –غري عماني -أشار إىل أنه ليس على دراية بذلك

أجل إبرازه.

القانون .وأكد كل الصحفيني واحملررين املشرفني على صحف
الدراسة أنهم يلتزمون باحملظورات يف جمال األخبار ،و باألخص عدم

 3-2-2تنفيذ السياسة التحريرية يف الصفحة األوىل

املساس بذات السلطان و األسرة احلاكمة .أما بالنسبة للمحظورات

اتفق كل القائمني على حترير الصفحة األوىل بصحف الدراسة على

األخرى اليت يلتزمون بها ،فتفاوتت إجابات الصحفيني ،باستثناء

أن املسئول عن اختيار أخبار الصفحة األوىل بصحف الدراسة هو

الصحفي من جريدة الزمن الذي مل حيدد حمظورات بعينها ،على

رئيس التحرير ومدير التحرير .ويف صحف عمان والشبيبة أكد

النحو اآلتي:

احملررون أن رؤساء األقسام يشاركون رئيس التحرير يف اختيار

 -صحيفة عمان:

أخبار الصفحة األوىل ،كما أشار احملررون املسؤولون عن حترير

•املواد و الصور اليت ختدش احلياء واألخالق والدين

الصفحة األوىل يف عمان إىل عقد اجتماع يومي حيضره رؤساء

•إثارة الرأي العام ضد الدولة

األقسام ونائب رئيس التحرير وسكرتري التحرير ،يتم خالله

 -صحيفة الشبيبة:

ترشيح األخبار ذات األولوية بالنشر وخباصة احمللية منها .أما

•التعرض ألي موضوع يؤثر على الوحدة الوطنية

صياغة األخبار املرشحة للنشر يف الصفحة األوىل يف صحيفيت عمان

•إثارة القضايا املذهبية

والشبيبة ،فتسند إىل حمرري الصفحة األوىل وسكرتري التحرير .أما

•املوضوعات اليت تؤثر على عالقات اجلوار بالدول الشقيقة

يف صحيفيت الوطن والزمن ،فإنها تسند إىل حمرري الصفحة األوىل

•ما يؤثر على عالقات السلطنة

فقط.

 صحيفة الوطن:•املواد املخالفة لقيم اجملتمع وعاداته

 4-2-2اإلعالن يف الصفحة األوىل

•األخبار غري املوثوقة

تفاوتت اجتاهات صحف الدراسة فيما يتعلق باإلعالن يف الصفحة

•الشائعات

األوىل يف عدد من العناصر .ففيما يتعلق بتحديد املساحات

•إثارة النعرات

اإلعالنية وموضوعاتها يف الصفحة األوىل ،أكد احملررون يف

واتفق القائمون على حترير الصفحة األوىل يف صحيفة ُعمان

صحيفيت ُعمان والشبيبة أن رئيس التحرير هو من حيدد تلك

والشبيبة والوطن ،على أن املعايري اليت يتم على ضوئها اختيار

املساحات وموضوعات اإلعالن ،إىل جانب دائرة اإلعالن .أما يف

أخبار الصفحة األوىل ،تتعلق برئيس الدولة أو كبار املسئولني ،أو

صحيفة الوطن فرئيس التحرير هو املسؤول عن ذلك التحديد ،ويف

بإجنازاتهم أو باألحداث املهمة داخليا وخارجيا ،واألخبار اليت تهم
عدداً كبرياً من القراء .كما جيب أن تعكس أخبار الصفحة األوىل

صحيفة الزمن يتم االتفاق بني رئيس التحرير وقسم اإلعالنات
وحمرر الصفحة األوىلّ .
وقدم الصحفيون واحملررون املسؤولون عن

سياسة الدولة أو احلكومة أو الصحيفة جتاه قضية معينة .أما

ً
ً
أيضا عن مدى
متفاوتة
الصفحات األوىل يف صحف الدراسة إجابات
حتكم املعلن يف مساحات الصفحة األوىل يف صحف الدراسة ،تراوحت

بالنسبة لصحيفة الزمن فأكدت ضرورة أن يعكس اخلرب سياسة
ً
ومرة
الصحيفة جتاه قضية معينة ،ويهم عدداً كبرياً من القراء.

بني أنه (املعلن) ال يتحكم فيها إطالقا يف صحيفة الوطن ،ويتحكم

أخرى تنقسم الصحف العمانية العربية اليومية إىل اجتاهني؛

بعض األحيان وبدرجة متوسطة يف صحيفيت الشبيبة والزمن،

األول تقليدي ،يف صحف الوطن وعمان والشبيبة ،يؤكد ضرورة أن

ويتحكم بشكل كبري يف صحيفة ُعمان مع وجود توجه يف الصحيفة

تربز الصفحة األوىل سياسة الدولة وإجنازات احلكومة واملسؤولني

ّ
وتعد
إىل أن ال تزيد مساحة اإلعالن عن نصف الصفحة األوىل.

ًّ
داخليا وخارجيا .أما االجتاه الثاني –تتبناه
فيها ،وأهم األحداث

إجابة احملرر يف صحيفة عمان خمالفة للتوقع ،ألن هذه الصحيفة
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حكومية ومواردها متوفرة ،فكيف يتحكم فيها املعلن بشكل كبري؟

 -صحيفة الشبيبة:

إال إذا كان احلديث هنا عن املعلن احلكومي الذي أثبتت الدراسة

•التحول إىل عرض وحتليل ما وراء اخلرب؛ ألن اخلرب مل يعد ذا

التحليلية يف القسم األول أن نسبة حضوره كبرية يف جريدة عمان.

أهمية يف

وأكدت صحف الدراسة عدم وجود أولوية يف النشر بني اإلعالنات

•ظل التسابق الفضائي وثورة املعلومات

احلكومية وإعالنات القطاع اخلاص .وحتدد هذه الصحف أولوية

 -صحيفة الزمن:

النشر وفق معايري ترتبط برغبة املعلن وموعد حجز املساحة

•االعتماد بشكل أكرب على حتليل األخبار

اإلعالنية ،وعالقة املعلن بالدائرة أو القسم املختص باإلعالنات يف

•االهتمام بقضايا اجملتمع

الصحيفة ،وحجم إعالناته السنوية يف الصحيفة.

•االبتعاد عن العرض الرمسي
•البحث عن اخلرب الذي تنفرد به الصحيفة

 5-2-2ضغوط العمل الصحفي يف الصفحة األوىل
تنوعت الضغوط اليت أشار إليها الصحفيون واحملررون املسؤولون

ً
ثالثا :اخلامتة واملقرتحات

عن الصفحات األوىل يف صحف الدراسة ،وذلك عن النحو اآلتي:

ميكن تلخيص خامتة هذه الدراسة يف النقاط اآلتية:

 -صحيفتا الوطن والزمن:

 -1تفوقت مساحة املضمون التحريري على املضمون اإلعالني يف

•قلة مصادر األخبار

الصفحات األوىل للصحف العمانية العربية اليومية؛ إذ بلغت نسبة

•موقف الدولة و سياستها جتاه بعض القضايا

األول  %67ونسبة الثاني  .%33وأكدت الدراسة أن الصحف اخلاصة
ً
اهتماما باملضمون اإلعالني من الصحيفة احلكومية.
أكثر

•زيادة عدد ساعات العمل

 -2ال تزال أغلب الصحف العمانية العربية اليومية تتبع االجتاه

 صحيفة الشبيبة: -صحيفة عمان:

التقليدي يف االهتمام باملوضوعات املنشورة يف الصفحة األوىل؛

•قلة مصادر األخبار

إذ حتتل املوضوعات السياسية ثم االقتصادية ،ثم الدينية ثم

•زيادة عدد ساعات العمل

االجتماعية املساحات الكربي يف تلك الصفحات ،مقابل حضور أقل

•ضعف جتاوب املصادر مع الرغبة يف احلصول على األخبار

للموضوعات املنوعة والعلمية والدينية والثقافية.

احلديثة

 -3تفوقت التغطية التسجيلية ألخبار الصفحة األوىل يف الصحف

•افتقار التنسيق بني األقسام االخبارية

العمانية على غريها من أنواع التغطيات ،ويشري هذا التفوق إىل

يتضح من الضغوط املشار إليها يف األعلى أن الصحفيني واحملررين

ضعف االهتمام بصناعة األخبار اجلديدة وفكرة السبق الصحفي

املشرفني على الصفحات األوىل يف صحف الدراسة ،يعانون من

ويف الصفحات األوىل بشكل خاص.

مصادر األخبار القليلة ،ومن ضعف جتاوبها مع الصحفيني .ومن

 -4ال يزال اخلرب هو الفن الصحفي األول واألساسي يف الصفحات األوىل

الضغوط املهمة اليت أشار إليها بعض الصحفيني مثل موقف الدولة

للصحف العمانية العربية اليومية؛ إذ بلغت نسبته اإلمجالية يف

وسياستها من بعض القضايا وطبيعة طرحها يف الصحف .ولكي

صحف الدراسة .%83

تتمكن الصحافة من مواجهة هذه الضغوط حتتاج إىل إطار قانوني

 -5اعتمدت صحف الدراسة على مصادرها الذاتية يف أخبار

يكفل االنفتاح على املصادر ويضمن نشر املعلومات اليت تقدمها تلك

الصفحة األوىل بنسبة إمجالية مل تتجاوز  %25فقط ،وهذه نسبة

املصادر ،كما حتتاج الصحف إىل إطار مهين وتقاليد صحفية أوضح

قليلة يف الصفحة األوىل اليت متثل واجهة هذه الصحف ،كما أشارت

وأقوى يف معاملة مصادر األخبار .أما الضغط املتمثل يف سياسة

الدراسة إىل أن  %4من األخبار املنشورة يف الصفحات األوىل ظهرت

الدولة جتاه بعض القضايا فيحتاج إىل بعد إسرتاتيجي جديد تتبناه

دون مصدر أو جمهولة املصدر ،بشكل ميثل خمالفة مهنية غري

الدولة يف معاملة وسائل اإلعالم على شكل إسرتاتيجية إعالمية أو

مقبولة يف سائر الصفحات فكيف بالصفحات األوىل!

سياسة إعالمية جديدة واضحة وحمددة.

 -6تصدرت فئات الفاعل الرمسي واحلكومي ،على املستويني احمللي
والدولي ،فئات الفاعل يف املواد املنشورة يف الصفحات األوىل لصفحات

 6-2-2مقرتحات لتطوير العمل يف الصفحة األوىل

الدراسة.

يف السؤال األخري من املقابلة املقننة ّ
قدم الصحفيون واحملررون
املسؤولون عن الصفحة األوىل باستثناء الوطن ،عدداً من املقرتحات

 -7اهتمت صحف الدراسة بنشر إعالنات اخلدمات أكثر من اهتمامها
بنشر إعالنات السلع يف الصفحات األوىل.

لتطوير العمل يف الصفحة األوىل ،ميكن تلخيصها على النحو اآلتي:

 -8تصدرت إعالنات «اخلدمات املالية» قائمة إعالنات اخلدمات

 -صحيفة عمان:

يف صحف الدراسة ،بينما تفوقت إعالنات «املواد التجميلية» على

•إقناع املصادر اإلخبارية بتغيري مواقفها من العمل الصحفي

غريها من إعالنات السلع.
 -9اعتمدت صحف الدراسة على القطاع اخلاص ليكون مصدراً

•تأهيل الكوادر الصحفية

إلعالنات الصفحة األوىل؛ إذ أسهم بنسبة إمجالية يف صحف الدراسة

•منح مكافآت وامتيازات للسبق الصحفي والتميز يف األخبار

بلغت  ،%89مقابل  %10للقطاع احلكومي و  %1فقط لألفراد.

وزيادة انفتاحها على النشر
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الكندي و الزدجالي

 -10تأثر الصحفيون واحملررون املشرفون على الصفحات األوىل
يف صحف الدراسة برؤيتني أو اجتاهني فيما يتعلق بسياسات
التحرير ومواصفات حمرر الصفحة األوىل :االجتاه األول تقليدي
يؤكد ضرورة االلتزام بسياسة الدولة اخلارجية والداخلية وإبراز
إجنازات احلكومة واملسؤولني فيها ،والثاني يسعى إىل االهتمام بأن
تعكس املادة الصحفية سياسة الصحيفة وتهتم أكثر بالقراء.
 -11أكد حمررو الصفحات األوىل يف صحف الدراسة معرفتهم بقانون
املطبوعات والنشر وإدراكهم للمحظورات اليت يؤكدها ذلك القانون.
 -12انتقد حمررو الصفحات األوىل يف صحف الدراسة قلة املصادر
اإلخبارية وضعف جتاوبها مع الصحافة والصحفيني ،كما أشار
بعضهم إىل تأثري موقف الدولة وسياستها جتاه بعض القضايا على
املادة املنشورة يف الصفحات األوىل للصحف العاملني فيها.
أما أهم املقرتحات اليت تقرتحها هذه الدراسة فهي:
 -1توجيه الصحف العمانية العربية اليومية وإقناع إدارات
التحرير فيها بأهمية تبين اجتاهات صحفية وحتريرية حديثة
تؤكد مبادئ العمل الصحفي وخصائص العاملني فيه وتشجع
على التحديث فيما يتعلق بالفنون الصحفية املستخدمة ومصادر
األخبار واملوضوعات اليت يتم الرتكيز عليها والتقليل من الطابع
الرمسي احلكومي للصفحات األوىل.
 -2ضرورة اإلبقاء على النسبة احلالية للمضمون التحريري مقابل
املضمون اإلعالني يف الصفحات األوىل وعدم جتاوزها أو السماح
بانتشار اإلعالن بشكل أكرب وطغيانه على الصفحات األوىل.
 -3تطوير اجتاهات الصحفيني واحملررين املشرفني على الصفحات
األوىل يف الصحف العمانية العربية اليومية فيما يتعلق بسياسات
التحرير وقيم العمل الصحفي واالهتمام املباشر بالقارئ وتقليص
الطابع الرمسي واحلكومي للصفحات األوىل يف الصحف اليت يعملون
فيها.
 -4إجراء املزيد من الدراسات الشاملة للصفحات األوىل يف الصحف
العمانية اليومية العربية واألجنبية دون استثناء ويف فرتات
زمنية ممتدة ،إىل جانب احلاجة املاسة لدراسات شاملة خلصائص
الصحف العمانية اليومية بشكل كامل وعدم التوقف عند حدود
الصفحة األوىل.

35

خصائص املضمون التحريري واإلعالني

م

املساحة
سم2

موضوع املادة
الصحفية
( 1ـــ ) 16

اسم الصحيفة :
عدد الصفحات :

نوع التغطية مراكز التغطية األمناط الصحفية
(  1ـــ ) 7
(  1ــ ) 7
(1ــ )4

مصادر التغطية
(  1ـــ )7

الفاعل الرئيس
(  1ــ ) 16
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ملحق ()1
خصائص املضمون الصحفي واإلعالني يف الصفحة األوىل للصحف العمانية العربية اليومية والعوامل املؤثرة فيها:
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الكندي و الزدجالي

ملحق رقم ()2
جداول التعريفات اإلجرائية لفئات التحليل
أنواع املضامني
التعريف

الفئة

املساحة التى ختصص يف الصحيفة للمواد التحريرية والعناصر املرتبطة بها (صور
املضمون الصحفي (املساحة التحريرية)

ورسوم) ،وتقدم يف شكل أخبار وحتقيقات وأحاديث صحفية ومقاالت ودراسات،
إىل جانب عنوان الصحيفة واملعلومات املتعلقة بها وتقاس املساحة يف هذه الدراسة
بالسنتيمرت املربع وهي حاصل (الطول× العرض).

يعرف االعالن بأنه “وسيلة غري شخصية لتقديم األفكار والرتويج عن السلع بواسطة
املضمون اإلعالني (املساحة اإلعالنية)

جهة معلومة مقابل أجر مدفوع” .وتقاس املساحة املخصصة للمادة اإلعالنية يف هذه
الدراسة بالسنتيمرت املربع وهي حاصل (الطول× العرض).

ً
أوال:املضمون التحريري

 -1املوضوعات الصحفية
الفئة
سياسية

التعريف
هو كل املوضوعات املتعلقة بالقضايا واألحداث السياسية ،على الصعيدين احمللي و اخلارجي.

اقتصادية

هي املوضوعات املتعلقة بأخبار االقتصاد واملال والتجارة.

اجتماعية

األمور املتعلقة بأمور اجملتمع وقضاياه واهتماماته.

ثقافية وأدبية

هي املوضوعات اليت تتعلق باآلداب والفنون والقيم.

دينية

هي كل ما يتعلق باألمور الدينية من فقه وعبادات.

فنية

كل املوضوعات التى تتعلق بالفنون من رسم وتصوير وتشكيل ومعارض ومؤمترات

رياضية

هي كل املوضوعات املتعلقة باأللعاب والفنون الرياضية مبختلف أنواعها ،واملباريات.

صحية

املوضوعات املتعلقة بكافة األمور الصحية من أمراض ولياقة

تعليمية
علوم وتقنية
بيئة
أحوال مناخية
أمنية وعسكرية

كافة املوضوعات املتعلقة بشؤون التعليم سواء على مستوى املدارس واجلامعات والكليات واملؤسسات واهليئات
ومايرتبط به.
املوضوعات املرتبطة بالتقنية املعلوماتية والنظم وأجهزة احلاسوب ،والربامج اإللكرتونية.
كل ما يرتبط بالبيئة ومايصاحبها من موضوعات خاصة حبماية البيئة والتلوث والضوضاء.
كل مايتعلق بأحوال الطقس واملناخ والتوقعات املرتقبة.
األمنية هي املوضوعات املتعلقة بقضايا احملاكم واجلرائم والعقوبات .أما العسكرية فهي كل ما يتعلق باهليئات
العسكرية والعسكريني من احتفاالت وتقليد ميداليات .اخل.

قانونية

هي كل ما يرتبط بالقوانني واللوائح واألحكام الصادرة من احملاكم .

سياحية

هي كافة املوضوعات املتعلقة بتنشيط السياحة داخل الدولة.

منوعات

هي املوضوعات املرتبطة بالتسلية والرتفية.
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 -3نوع التغطية الصحفية
التعريف

الفئة
متهيدية

هي األخبار التمهيدية ،لألحداث والقضايا اليت سوف حتصل الحقا.

تسجيلية

هي األخبار اليت حدثت بالفعل ،ومت تسجيلها ونشرها.

متهيدية وتسجيلية
أخرى

هي اليت جتمع بني األخبار اليت سوف حتدث واليت حدثت بالفعل.
املواد اليت تقدم املعلومات واإلشارات واإلحاالت.

 -4مراكز التغطية اجلغرافية
الفئة
حملية
خليجية

التعريف
يكون مركز التغطية الصحفية لألخبار اليت ختتص بشؤون الدولة ،سواء داخل الدولة أو خارج احلدود اجلغرافية هلا.
تكون مراكز تغطية األخبار يف نطاق دول جملس التعاون اخلليجي ،باستثناء عمان واليمن والعراق.

عربية

تكون مراكز تغطية األخبار يف نطاق الدول العربية كافة ،عدا دول جملس التعاون اخلليجي.

دولية

تكون مراكز التغطية لألخبار على نطاق أوسع يشمل دول العامل ،عدا دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية والدول
العربية.

أكثر من مركز
بال مركز
أخرى

تكون فيها مراكز التغطية الصحفية لألخبار متعددة ،تشتمل على أكثر من مركز.
اليت ال يوجد بها مركز للتغطية الصحفية.
املواد اليت تقدم املعلومات واإلشارات واإلحاالت.

 -5األمناط الصحفية
الفئة
اخلرب

التعريف
هو ما تنشره الصحف من أنشطة وأحداث وقعت ويهم الناس معرفتها (شليب.)654 :1994 ،
هو أحد الفنون الصحفية الذي يقوم على تناول وعرض خرب أو قضية أو فكرة بنوع من الشرح والتفصيل وسرد البيانات

التحقيق

واملعلومات واآلراء ووجهات النظر املختلفة للوصول إىل قرار أو حل أو رأي يف القضية أو املوضوع املطروح ،وعرض هذه احلقائق
على القارئ بالكلمة والصورة ( شليب.)825 :1994 ،

احلديث

التقرير

هو أحد الفنون الصحفية اليت تعتمد احلوار واللقاء واملقابلة الصحفية مع شخصية أدبية أو سياسية أو رياضية ،وهو حديث
غالبا مايكون ثنائيا بني صحفي وشخصية معينة.
هو عبارة عن رصد حلدث أو قضية أو واقعة ،مع سرد التفاصيل واخللفيات عن احلدث أو الواقعة وعرض االنطباعات واآلراء
واالجتاهات مبا خيدم موضوع التقرير.
حديث أو قول مكتوب يتناول موضوعا ما أو مشكلة ما ،يهدف الكاتب من خالله اىل إبراز آرائه وأفكاره حول املوضوع أو

املقال

املشكلة بطريقة منظمة ومنطقية ،ويعتمد على عرض األدلة والرباهني التى تؤيد رأيه .وأنواع املقال متعددة منها الدينى
واألدبي والعلمي والسياسي واالجتماعي (منري.)517 :2004 ،

اإلشارات واإلحاالت

املعلومات
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يقصد بها املعلومات املقدمة على شكل خمتصر وخمتزل ،واملعلومات اليت حتتوى على عناوين مقتضبة تشري إىل موضوعات
تفصيلية داخل الصحيفة أو املالحق التابعة هلا.
يقصد بها املعلومات التى تقدمها الصحيفة على شكل أرقام وبيانات إحصائية مقتضبة تشري إىل مواعيد الصالة ودرجات
احلرارة وأسعار النفط.

الكندي و الزدجالي

 -6مصادر التغطية الصحفية
التعريف

الفئة

هو الذي يقوم مبهمة اإلعداد للنشر ،وحترير املواد صحفية باسم الصحيفة؛ أو ينشر مادته باسم رئيس التحرير ،وعلى

احملرر

سبيل املثال املقاالت االفتتاحية واليت تعنون باسم رئيس التحرير (منري.)477 :2004 ،
هو الصحفي املكلف بتغطية األخبار ،خارج الدولة اليت تصدر منها الصحيفة ،وميد الصحيفة باألخبار اخلاصة باملنطقة

املراسل

اليت يقيم فيها ( شليب.)231 :1994 ،
هو الصحفي املكلف جبلب األخبار ،اليت ختصصه الصحيفة لتغطية جمال أو نشاط أخباري يف نفس املدينة اليت تصدر فيها

املندوب

الصحيفة ( شليب.)231 :1994 ،

وكالة األنباء احمللية

وكاالت األنباء الدولية

هي الوكالة اليت تقوم بتغطية األخبار املتعلقة بالدولة اليت تنتمي إليها ،ويقصد بها يف الدراسة «وكالة األنباء ُ
العمانية».
هي وكاالت األنباء اليت متلكها دول غري الدول العربية واخلليجية ،ومن أشهرها رويرت الربيطانية ،ووكالة األنباء الفرنسية،
ووكالة اليونيتدبرس األمريكية ،ووكالة تاس السوفيتية.

خدمات صحفية

هي خدمة صحفية تقدمها صحف دولية وفق اتفاق مع الصحيفة.

أكثر من مصدر

اليت يكون فيها مصدر التغطية أكثر من وكالة واحدة.

جمهولة املصدر

اليت يكون فيها مصدر التغطية جمهوال.
هي املواد اليت تقدم املعلومات واإلشارات واإلحاالت.

أخرى

 -7الفاعل الرئيس يف املادة الصحفية
الفئة
رئيس الدولة
رؤساء دول خليجية

التعريف
هي املوضوعات التى يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب هو رئيس الدولة.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب رؤساء دول خليجية.

رؤساء دول عربية

هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب رؤساء دول عربية.

رؤساء دول أجنبية

هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب رؤساء دول أجنبية.

مسئولون حكوميون حمليون
مسئولون حكوميون غري حمليون
مؤسسات حملية حكومية
مؤسسات حملية خاصة
مؤسسات خارج نطاق الدولة
جمالس وجلان حملية
جمالس وجلان غري حملية
متخصصون وخرباء حمليون وغري حملني
مواطنون حمليون وغري حملني

هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب مسئوولون حكوميون حمليون وعلى مستوى نطاق
الدولة.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب مسئوولون حكوميون غري حمليني وعلى مستوى
خارج نطاق الدولة.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب مؤسسة حكومية حملية سواء هيئة أو وزارة حكومية..
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب مؤسسة خاصة حملية مثل الشركات واملصانع....
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب مؤسسات تقع خارج النطاق احمللي سواء كانت
حكومية أو خاصة.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب إحدى اجملالس أو اللجان املتخصصة على النطاق
احمللي.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب إحدى اجملالس أو اللجان املتخصصة على مستوى نطاق
خارج الدولة.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب املتخصصون واخلرباء سواء على املستوى احمللي
واخلارجي.
هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب املواطن العادي سواء على املستوى احمللي واخلارجي.

أكثر من فاعل

هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس للخرب أكثر من فاعل قد جيمع بني ما سبق ذكره.

فاعل غري حمدد

هي املوضوعات اليت يكون فيها الفاعل الرئيس غري حمدد أو واضح.

أخرى

هي املواد اليت تقدم املعلومات واإلشارات واإلحاالت.
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 -8نوع الصورة الصحفية
التعريف

الفئة

هي الصورة املعنية بإحدى الشخصيات ( رعاية مناسبة ،لقاء صحفي ،سرية ذاتية)

فردية شخصية

هي الصورة اليت تنقل واقع احلدث املتعلق باحلدث نفسه.

صورة احلدث
الرسوم

هي اليت تفسر املوضوع من خالل دعمه بالرسوم واخلرائط واجلداول.

أخرى

هي نوعية الصورة اليت مل يرد ذكرها سابقا.

ثانيا :املضمون اإلعالني:

 -1نوع االعالنات
التعريف

الفئة
سلعة

اإلعالن الذي يروج لسلعة معينة.

خدمة

اإلعالن الذي يروج خلدمة ،سواء كانت خدمة ذات طابع جتاري أو خدمات عامة.

 -2املوضوعات اإلعالنية
الفئة
مواد استهالكية
مواد طبية
مواد جتميلية
إلكرتونيات
أثاث وديكور
مطاعم
خدمات عقارية

التعريف
هي املواد اليت يستهلكها الفرد كاملواد الغذائية والبرتول...
هي املواد املرتبطة باألدوية واألعشاب الطبية وبعض األجهزة املستخدمة للعالج.
يقصد بها مستلزمات اجلمال كالعطور واحلقائب والساعات واألحذية.
اليت تتعلق باملواد االلكرتونية مثل املكيفات والثالجات والكامريات والتلفزيونات...
املتعلقة بأثاث املكاتب واملنازل والديكورات.
املتعلقة باملطاعم وما تقدمه من وجبات وخدمات توصيل للمنازل.
كل ما يتعلق بالبيع والشراء التأجري للعقار (أرض ،مبنى ،مسكن ،منشأة).

خدمات طبية

كل اخلدمات الطبية والعالجية اليت تقدمها املراكز واجملمعات الصحية.

خدمات مالية

كل اخلدمات اليت تقدمها البنوك واملصارف وشركات التأمني.

خدمات تعليمية

كل اخلدمات التعليمية اليت تقدمها املعاهد والكليات واجلامعات اخلاصة.

خدمات ثقافية

تتعلق مبختلف الندوات أو احملاضرات اليت تنظمها جهات حكومية أو خاصة.

خدمات خريية
خدمات اتصالية
خدمات عامة
خدمات سياحة وطريان

كل اخلدمات اخلريية اليت تقدمها اهليئات املختصة باألعمال اخلريية التى حتث املواطنني على التربع من خالل البنوك ،وفق
أرقام حسابات حمددة. .
اخلدمات اليت تقدمها شركات اهلواتف على منتجاتها املختلفة ،كالعروض املقدمة ألسعار اهلواتف واملكاملات وبطاقات التعبئة..
تلك اليت تقدم خدمات عامة مثل التنظيف والشحن والنقل..
اخلدمات والعروض اليت تقدمها شركات الطريان والشركات السياحية على النطاقني احمللي واخلارجي.

خدمات توعوية

هي التنبيهات واإلرشادات التوعوية ملختلف اجملاالت اليت من شأنها احلفاظ على املواطن.

خدمات توظيف

املتعلقة بعروض الوظائف يف مؤسسات القطاع اخلاص والعام.
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 -3مصادر اإلعالن
الفئة
قطاع حكومي
قطاع خاص
شخصي

التعريف
اإلعالن الذي يصدر عن مؤسسة أو هيئة حكومية
اإلعالن الذي يصدر عن مؤسسة خاصة.
اإلعالن الذي يصدر من قبل أفراد.

 -4نوع اجلمهور
التعريف

الفئة
عام

يقصد به كافة فئات اجلمهور من ذكور وإناث دون متييز

رجال

يقصد به اجلمهور الذي خياطبه اإلعالن من فئة الرجال

سيدات

يقصد به اجلمهور الذي خياطبه اإلعالن من فئة السيدات

املراجع:
شليب ،كرم .)1994 ( .معجم املصطلحات اإلعالمية ،بريوت :دار اجليل.
منري ،حجاب حممد ( .)2004املعجم اإلعالمي ،القاهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع.
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خصائص املضمون التحريري واإلعالني

ملحق رقم ()3
خصائص املضمون الصحفي واإلعالني يف الصفحة األوىل للصحف العمانية العربية اليومية والعوامل
املؤثرة فيها :دراسة يف املضمون والقائم باالتصال
حماور وأسئلة استمارة املقابلة املقننة للقائمني على حترير الصفحة األوىل يف صحف الدراسة
احملور األول :البيانات الشخصية واملهنية
.1

1البيانات الشخصية :النوع ،السن ،اجلنسية ،املؤهالت العلمية

2 .2ما الصحيفة اليت تعمل بها اآلن؟
3 .3متى التحقت بالعمل يف صحيفتك؟ (السنة)
4 .4كيف التحقت بالعمل يف هذه الصحيفة؟
5 .5ما نوع العمل الذي كنت متارسه قبل التحاقك بهذه الصحيفة؟
6 .6كم عدد سنوات عملك يف جمال الصحافة؟
7 .7هل حصلت على دورات تدريبية يف جمال عملك الصحفي؟ (إذا كانت اإلجابة نعم ،نرجو ذكر بعض املعلومات عن هذه الدورات).
8 .8يف حالة اإلجابة ب (نعم) اذكر البيانات اآلتية عن (الدورات) اليت حضرتها:
9 .9هل متارس حاليا أية أعمال تدر عليك دخال غري عملك الصحفي؟
1010هل تعمل اآلن؟
1111هل متارس أنشطة خاصة بك إىل جانب عملك الصحفي؟ ويف أي جمال بالتحديد؟
1212ما األسباب اليت من أجلها التحقت بالعمل يف صحيفتك؟
1313ما األسباب اليت دفعتك للعمل يف جمال األخبار بصحيفتك؟

احملور الثاني :مالمح السياسة التحريرية للصحفية
.1

1هل تعلم أن هناك سياسة حتريرية للعمل يف جمال األخبار بالصحيفة؟

2 .2هل أنت ملم بالسياسة التحريرية لصحيفتك يف جمال األخبار؟
3 .3من واقع جتربتك؛ ما مالمح السياسة التحريرية اليت يلتزم بها العاملون يف جمال األخبار؟
4 .4من أين اكتسبت معرفتك بالسياسة التحريرية للصحيفة اليت تعمل بها؟
5 .5ما ترتيب املسؤولني يف الدولة عند نشر أخبارهم يف صحيفتك؟
6 .6هل هناك شخصيات رمسية حملية ،يقتصر نشر أخبارها على الصفحة األوىل فقط؟
7 .7ما أهم تلك الشخصيات وما وظائفها؟

احملور الثالث :تنفيذ السياسة التحريرية يف الصفحة األوىل

.1

1من املسئول عن اختيار أخبار الصفحة األوىل يف صحيفتك؟

2 .2من واقع عملك يف الصحيفة؛ من يقوم بصياغة األخبار املرشحة للنشر يف الصفحة األوىل؟
3 .3كيف تتم معاجلة أخبار الصفحة األوىل املرشحة للنشر؟
4 .4ما املعايري اليت يتم يف ضوئها اختيار أخبار الصفحة األوىل؟
5 .5ما األساليب املستخدمة يف صحيفتك إلبراز خرب يف الصفحة األوىل عن بقية األخبار األخرى يف الصفحة نفسها؟
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احملور الرابع :اإلعالن يف الصفحة األوىل
.1

1من حيدد املساحات اإلعالنية يف الصفحة األوىل؟

2 .2من حيدد موضوعات اإلعالن يف الصفحة األوىل؟
3 .3إىل أي مدى يتحكم املعلن يف مساحات الصفحة األوىل؟
4 .4هل توجد أولوية يف النشر بني اإلعالنات احلكومية وإعالنات القطاع اخلاص؟
5 .5ما أولويات نشر اإلعالنات يف الصفحة األوىل لديكم يف الصحيفة؟
6 .6هل ختتلف تكلفة اإلعالن لديكم بني مؤسسات القطاع اخلاص والقطاع احلكومي؟
7 .7ما املعايري اليت تعتمد يف حتديد أولوية املادة املنشورة يف الصفحة األوىل :صحفية أم إعالنية؟

احملور اخلامس  :ضغوط العمل الصحفي يف الصفحة األوىل
.1

1ما الصفات الواجب توفرها يف املسؤول عن إعداد أخبار الصفحة األوىل وصياغتها؟

2 .2من وجهة نظرك ،ما لضغوط اليت تواجهك يف جمال العمل اإلخباري بصحيفتك؟
3 .3هل تقوم صحيفتك بعمل تقويم ملا ينشر من أخبار يف الصفحة األوىل؟ وما أشكال التقويم؟
4 .4هل أنت على دراية بقانون املطبوعات والنشر يف سلطنة ُعمان؟
5 .5ما احملظورات اليت ال جيوز نشر مواد صحفية عنها يف صحيفتك؟
6 .6احملور السادس :اقرتاحات تطوير الصفحة األوىل
7 .7ما اقرتاحاتك لتطوير مضامني الصفحة األوىل وخاصة فيما يتعلق باألخبار؟
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اخلميس

األربعاء

الثالثاء

األثنني

األحد

السبت

اجلمعة

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

االثنني

األحد

اليــوم

2009/12/10

2009/11/11

2009/10/20

2009/9/28

2009/8/16

2009/7/11

2009/6/12

2009/5/7

2009/4/15

2009/3/10

2009/2/23

2009/1/25

التاريخ

9627

9599

9577

9555

9513

9477

9448

9412

9390

9354

9339

9310

العدد

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

األثنني

األحد

السبت

اجلمعة

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

االثنني

األحد

اليــوم

2009/12/10

2009/11/11

2009/10/20

2009/9/28

2009/8/16

2009/7/11

2009/6/12

2009/5/7

2009/4/15

2009/3/10

2009/2/23

2009/1/25

التاريخ

• * جريدة الزمن مل تدرج (العدد) ،واكتفت بتاريخ اإلصدار.

•

ديسمرب

نوفمرب

اكتو بر

سبتمرب

أغسطس

يوليو

يونيو

مايو

ابريل

مارس

فرباير

يناير

شهـور السنة
2009

صحيفة الوطـــن

صحيفة ُعمـــان

10418

10389

10367

10345

10302

10266

10237

10201

10179

10143

10128

1009

العدد

السبت

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

األثنني

األحد

السبت

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

األثنني

األحد

اليــوم

ملحق رقم ( :)4أعداد عينة الدراسة

2009/12/12

2009/11/12

2009/10/21

2009/9/29

2009/8/17

2009/7/12

2009/6/13

2009/5/7

2009/4/15

2009/3/10

2009/2/23

2009/1/25

التاريخ

صحيفة الشبيبة

5214

5191

5172

5153

5118

5087

5062

5031

5012

4981

4968

4943

العدد

السبت

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

األثنني

األحد

السبت

اخلميس

األربعاء

الثالثاء

األثنني

األحد

اليــوم

2009/12/12

2009/11/12

2009/10/21

2009/9/29

2009/8/17

2009/7/12

2009/6/13

2009/5/7

2009/4/15

2009/3/10

2009/2/23

2009/1/25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

العدد

-

التاريخ

صحيفة الزمــن
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ً
ثالثا :املقابالت غري املقننة
أجريت املقابالت املقننة مع الصحفيني اآلتية أمساؤهم يف صحف
الدراسة:
.1

1اسر قبيالت – مساعد مدير التحرير للشئون الصحفية
جبريدة (الشبيبة) .التحق العمل يف  2010أما حمرر الصفحة
األوىل يف السابق جمدي الشاذلي ،من 2010 -2006

2 .2سيف بن سليمان بن محدان املزيين -مدير التحرير جبريدة
(الشبيبة).
3 .3خالد بن محد املعمري – نائب مدير التحرير للشئون احمللية
جبريدة ُ
(عمان).
4 .4سيف بن سعود احملروقي -نائب رئيس التحرير جبريدة
ُ
(عمان) .التحق العمل يف 2010
5 .5هيثم حممد علي العايدي – حمرر جبريدة (الوطن)
6 .6زاهر بن سامل بن سليمان العربي -رئيس قسم احملليات
جبريدة (الزمن).
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