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ملخص
تهــدف هــذه الد ارســة إلــي معرفــة المعالــم الرئيســة لإلتجاهــات الحديثــة فــى د ارســات األجنــدة مســتخدمة
أســلوب التحليــل الثانــوى  Secondary Qualitative Analysisفضـاً عــن األســلوب الكمــي فــى تحليــل
أبــرز الد ارســات الحديثــة الصــادرة فــى مجــال د ارســات وضــع األجنــدة فــى المــدة مــن عــام 2007وحتــى
 . 2017وقــد قــام الباحــث بتحليــل  110د ارســة منهــا  35د ارســة عربيــة و 75د ارســة أجنبيــة بهــدف تحديــد
أبــرز اإلتجاهــات البحثيــة ووصفهــا وتقويمهــا التــى وردت ضمــن د ارســات ترتيــب األولويــات عربيــا وأجنبيــا.
وقــد توصلــت الد ارســة إلــي تنامــي د ارســات األجنــدة علــى مســتوى العالــم بشــكل مطــرد ،صاحبــه تنــوع فــى
اإلتجاهــات النظريــة واألدوات البحثيــة المســتخدمة .كمــا أكــدت النتائــج أن الد ارســات العربيــة غلــب عليهــا
إســتخدام الجوانــب المنهجيــة التقليديــة واألدوات البحثيــة المتعــارف عليهــا مثــل إســتخدام منهــج المســح وتحليــل
المضمون،عكــس الد ارســات األجنبيــة التــي إســتخدمت المنهــج التجريبــي كمــا ركــزت علــى الد ارســات الممتــدة
والمقارنــه وعبــر مــدد زمنيــة متباعــدة .وقــد أوصــت الد ارســة بزيــادة التعــاون بيــن الباحثيــن العــرب وإعــادة
مســح الخريطــة البحثيــة فــى مجــال د ارســات األجنــدة وزيــادة اإلهتمــام بالد ارســات المقارنــة ومراجعــة األدوات
والمناهــج المســتخدمة وزيــادة اإلهتمــام بالد ارســات البينيــة وعبــر مــدد زمنيــة متنوعــة.
المصطلحات األساسية :ترتيب األولويات  ،المستوي الثاني ،الدراسات الكيفية  ،األجندة االفقية  ،التواصل اآلجتماعي.
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ABSTRACT
This study aims to examine the main features of the new trends in agenda
studies using the secondary analytic approach in analyzing the newest studies
in agenda setting issues from 2007 till 2017, in addition to the quantitative
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approach.
The researcher has analyzed 110 studies -75 foreign and 35 Arabic - to
determine, describe and evaluate the key research trends which came in Arabic
and foreign agenda setting studies. The results confirmed that studies of the
agenda theory are increasing steadily worldwide with diversity in the theoretical
trends and used research tools. In addition, primary studies focus on content
analysis and the survey approach (method). Also, most Arabic agenda setting
studies used the traditional methods and known research tools such as content
analysis and survey, contrary to the foreign studies conducted in the same field
where they were characterized by the different research teams specializing in
many scientific branches. The study recommends more cooperation among Arab
researchers and the re-survey of the research map in fields of agenda studies.
It also recommends giving more attention to comparative studies, revising the
used methods and tools and focusing more on interdisciplinary studies through
different timespans (periods).
Keywords:
Agenda-setting theory, Secondary analysis, Qualitative analysis, Quantitative
analysis, Agenda-melding.

تمهيد

بالرغــم مــن مــرور مايقــرب مــن خمســة عقــود علــى بدايــات د ارســات وضــع األجنــدة ،فإنهــا الت ـزال
تشــغل حي ـ از مهمــا مــن إهتمــام المجتمــع األكاديمــى منــذ الد ارســة األولــى التــى أج ارهــا ماكومبــس ودونالــد
شــو  McCombs and Donald Shawعــام  1972أثنــاء حملــة االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة  ،بــل
ويتضاعــف التقديــر العلمــى لهــا يومــا بعــد يــوم نتيجــة إستكشــافها لــأدوار الفاعلــة التــى تمارســها وســائل
اإلعــام فــى الحيــاة السياســية واإلجتماعيــة.
وقــد إســتمر تنامــى إهتمــام علمــاء اإلتصــال بد ارســات ترتيــب األولويــات الســيما فــي المجتمعــات
الديمقراطيــة التــي تولــي عنايــة خاصــة إلهتمامــات ال ـرأي العــام وتوجهاتــه بوصفهــا ُمدخــات فــي عمليــات
صنــع القـ اررات ووضــع السياســات علــى المســتويات كافــة ،فيمــا تهتــم الــدول غيــر الديمقراطيــة بد ارســات وضــع
األولويــات رغبــة فــي إحــكام الســيطرة علــى الـرأي العــام  ،إذ يتــم توظيــف وســائل اإلعــام لتركيــز إهتمــام الـرأي
العــام حــول قضايــا بعينهــا ،و تشــتيت إنتباهــه بشــأن قضايــا أخــرى ال ُيـراد لــه التفكيــر فيهــا ( بســيوني حمــاده،
 . )2008وكان صــدور الطبعــة الثانيــة مــن كتــاب Setting the agenda: the mass media and
 public opinionعــام  ))2014 ,.McCombs, et al 2014دليــل علــى مــدى الثـراء الــذى تتميــز بــه
هــذه النظريــة وحيوتهــا خاصــة فــى ظــل بيئــة إعالميــة جديــدة تــؤدي فيهــا وســائل التواصــل االجتماعــى دو ار
فاعــا .والنظريــة تــم تطبيقهــا فــى العش ـرات مــن األبحــاث علــى مســتوى العالــم وصلــت الــى مايقــرب مــن
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 512د ارســة .) ,.Kim, et al )2017
لقــد إتســعت وتنوعــت اإلتجاهــات البحثيــة كمــا تنامــت الخريطــة النظريــة the theoretical map of
 agenda settingلنظريــة ترتيــب األولويــات مــع ظهــور اإلنترنــت وتقنيــات االتصــال الحديثــة والتغيـرات
المتصاعدة فى البيئة االتصالية( .)2014 .Guo, Lفلم يعد السـؤال الذي تدور حوله هذه الد ارســات هو
تكويــن الـرأي أو تغييــر اإلتجــاه فحســب بــل أصبــح السـؤال هــو :مــا دور وســائل اإلعــام فــي تنميــة معــارف
معينــة عــن القضايــا العامــة  ،أي أن د ارســات ترتيــب األولويــات (وضــع األجنــدة) لــم تعــد تنحــى فقــط منحــى
التركيــز علــى اإلقنــاع وتغييــر الـرأي واإلتجــاه  ،بــل أصبحــت وســائل اإلعــام تهتــم أيضـاً وأكثــر بد ارســة تأثيــر
وســائل اإلعــام فــي وضــع أجنــدة الجمهــور.
والد ارســة الحالية تســعي إلي التعرف على أبرزاإلتجاهات البحثية الجديدة فى د ارســات األجندةعالميا
وعربيــا فــى المــدة مــن عــام  2007وحتــى  2017باســتخدام أســلوب أســلوب التحليــل الكيفــي مــن المســتوي
الثانــي  Secondary Qualitative Analysisبوصفــه األســلوب األمثــل فــي تحليــل النتائــج العامــة التــي
توصلــت لهــا األدبيــات العلميــة فــي فــرع مــن فــروع المعرفــة بهــدف تقديــم رؤيــة علميــة متكاملــة عــن التـراث
العلمي لدراسات ترتيب األولويات ( األجندة) إتجاهاتها و أشكالها وأدواتها البحثية لمالحظة ماط أر عليها
مــن تغيــر وتطــور عالميــا وعربيــا .

اإلطار المنهجى للدراسة
قضية الدراسة

يفضل الباحث إســتخدام مصطلح (قضية الد ارســة) وليســت (مشــكلة الد ارســة) بإعتبار أن هذة الد ارســة
تنتمي لفئة الد ارســات التوثيقية الوصفية  ،فالد ارســة الحالية ال تتضمن مشــكلة بحثية يتطلب كشــف النقاب
عنهــا الوصــول لحلــول لهــا  .ومــن هنــا تتحــدد قضيــة الد ارســة فــي رصــد وتحليــل أهــم وأبــرز اإلتجاهــات
البحثيــة والتنظيريــة فــى بحــوث ود ارســات ترتيــب األولويــات المنشــورة فــى الدوريــات العلميــة المحمكــة األجنبيــة
والعربيــة وكذلــك قواعــد البيانــات العالميــة المعروفــة فــي مجــال الد ارســات اإلعالميــة ،للوقــوف وتقديــم رؤيــة
علميــة متكاملــة عــن الت ـراث العلمــي لد ارســات ترتيــب األولويــات ( األجنــدة) إتجاهاتهــا و أشــكالها وأدواتهــا
البحثيــة ،وإتجاهــات موضوعاتهــا عبــر عشرســنوات  2017- 2007لمالحظــة ماط ـ أر عليهــا مــن تغيــر
وتطــور ،مــن خــال إســتخدام أســلوب التحليــل الكيفــي مــن المســتوي الثانــي Secondary Qualitative
 Analysisبوصفــه األســلوب األمثــل فــي تحليــل النتائــج العامــة التــي توصلــت لهــا األدبيــات العلميــة فــي فــرع
مــن فــروع المعرفــة .ويســمح هــذا المنهــج برصــد وتحليــل الظاه ـرة مــن خــال الجمــع الموضوعــي والمنتظــم
للبيانــات وفقــا للمعاييــر العلميــة الســليمة وإج ـراء المقارنــات بيــن المــدارس العلميــة المختلفــة .وقــد ابتكــر
روجــرز هــذا المنهــج فــي بدايــة الثمانينــات مــن القــرن الماضــي بوصفــه أحــد األســاليب المهمــة فــي تحليــل
أهــم نتائــج ومؤشـرات الت اركــم العلمــي فــي أي مجــال مــن المجــاالت المعرفيــه .كمــا إســتخدم الباحــث التحليــل
الكمــي لتقديــم رؤيــة بهــدف تقديــم رؤيــة تحليليــة نقديــة متكاملــة .وقــد إعتمــد الباحــث علــى د ارســة كل مــن
يوجيــن كيــم  Yeojin Kimو يونجــى  Youngju Kimو سوتشــو زوو  Shuhua Zhouعــام 2017
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والتــى نشــرت فــى دوريــة بحــوث األجنــدة .

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى تتبع اإلتجاهات البحثية وتحليلها فى بحوث ودراسات ترتيب األولويات من خالل:
•رصد وتحليل أهم المداخل واالتجاهات النظرية فى بحوث ترتيب األولويات.
•رصــد وتحليــل أهــم القضايــا والموضوعــات التــى حظيــت بإهتمــام الباحثيــن مــن المــدارس المختلفــة
العربيــة واألجنبيــة فــى دراســات وضــع األجنــدة.
•رصد أهم المناهج واألدوات األكثر استخداما فى بحوث ترتيب األولويات.
•تقديم رؤية نقدية للبحوث والدراسات التى تناولت القضايا واالشكاليات محل الدراسة.
•إستخالص رؤية وتصور للبحوث المستقبلية فى مجال دراسات وضع األجندة.

تساؤالت الدراسة
إهتمت الدراسة بصياغة مجموعة من التساؤالت على وفق النحو اآلتي:
أوال :ما االتجاهات النظرية السائدة فى بحوث األجندة؟
ثانيا :ما أهم القضايا والموضوعات األكثر دراسة فى بحوث األجندة؟
ثالثا :ما الوسيلة االعالمية األكثر دراسة فى بحوث األجندة؟
رابعا :ما أهم المناهج واألدوات األكثر دراسة فى بحوث األجندة؟
خامسا :ما النظريات األخرى المستخدمة فى بحوث األجندة؟

أهمية الدراسة

ثمــة عوامــل عديــدة تحــدد أهميــة هــذه الد ارســة منهــا علــي ســبيل نــدرة األدبيــات العربيــة التــى تناولــت
تقويــم ومراجعــة د ارســات ترتيــب األولويــات بمجملهــا .ضــرورة مراجعــة د ارســات ترتيــب األولويــات فــي
ضــوء متغيـرات ثــورة المعلومــات و إختــاف البيئــة اإلعالميــة التــى ظهــرت فيهــا نظريــة ترتيــب األولويــات.
توفيرقاعــدة بيانــات عــن أبــرز الد ارســات العربيــة واألجنبيــة الخاصــة بد ارســات ترتيــب األولويــات التــى أجريــت
فــى الفت ـرة مــن  . 2017-2007اإلســهام فــى مجــال األدبيــات المتصلــة بد ارســات ترتيــب األولويــات وبمــا
يســهم فــى توفيــر مــادة بحثيــة حديثــة عــن أبــرز اإلتجاهــات البحثيــة فــى مجــال بحــوث  ،وقــد جمعــت هــذه
الد ارســة بيــن الجانبيــن الكيفــى والكمــى لتحقيــق التكامــل.
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تنتمــي عينــة الد ارســة إلــي العينــات اإلحتماليــة  ،نظـ ار لتعمــد الباحــث الوصــول الــي الد ارســات المرتبطــة
بموضــوع الد ارســة ( د ارســات ترتيــب األولويــات) ومــن ثــم تــم إختيــار العينــة بأســلوب العينــة المتاحــة بوصفهــا
العينــة األكثــر إســتخداما فــي بحــوث التحليــل الكيفــي مــن الت ـراث العلمــي الخــاص بالمجــاالت العلميــة
العريضــة .وقــد إعتمــد الباحــث علــي األبحــاث والد ارســات المنشــورة وغيــر المنشــورة والمحكمــة بالدوريــات
العربيــة واألجنبيــة ذات الســمعة العلميــة المميـزه والصــادره عــن مؤسســات علميــة مشــهود لهــا و المتخصصــة
فــي البحــوث اإلعالميــة وبحــوث الـرأى العــام واإلتصــال الجماهيــري  ،كمــا إعتمــد الباحــث علــى العديــد مــن
قواعــد البيانــات العالميــة المعروفــة فــي مجــال الد ارســات اإلعالميــة مثــل :

Science Direct, Scopus, Ebesco, Emerald Insight, Willey, Sage, ProQuest,
All Academic, Springer Link
ويوضــح الجــدول التالــى حجــم العينة وتوزيعها
نوع البحوث
العينة
بحوث

دراسات وبحوث عربية

دراسات وبحوث أجنبية

75

35

اإلطار الزمني للدراسة

تتحــدد الفتـرة الزمنيــة للبحــث فــي المــدة مــن  2007الــى  2017وهــي تمثــل العشــر ســنوات األخيـرة فــي
د ارســات ترتيــب األولويــات ( األجنــدة) .
تطور اإلتجاهات البحثية لنظرية األجندة (ترتيب األولويات)
وضع باحثو اإلتصال العديد من التصنيفات للمراحل واالتجاهات البحثية التى مرت بها بحوث ترتيب
األولويــات ،كان مــن أبرزهــا تصنيــف وضعــه كل مــن ماكســويل ماكومبــس  M.McCombsودونالــد شــو
 Donald Shawوديفيد ويفير  David Weaverفى دراسة تم نشرها فى دورية (Mass Communication
 )& Societyعام ، 2014وكذلك دراسة كل من يوجين كيم  Yeojin Kimو يونجى Youngju Kim
و سوتشــو زوو  Shuhua Zhouعــام  .2017وقــد تناولــت الد ارســتان أبرزاإلتجاهــات البحثيــة التــى مــرت
بهــا د ارســات األجنــدة خــال خمســة العقــود الماضيــة مــن عمــر نظريــة ترتيــب األولويــات وكانــت كمــا يأتــي:
•المستوى األولFirst-level agenda setting :
•المستوى الثانىSecond-level agenda setting :
•الحاجة للتوجهNeed for Orientation :
•بناء األجندة Agenda Building :
•األجندات البينية( :المتداخلة) Inter-media agenda setting
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44
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•المستوي الثالث:Third-level (or network) Agenda Setting :
•أجندة السياسة Policy Agenda :
•دمج األجندة ( :األجندة االفقية) Agenda Melding

المستوى األول

قــام العديــد مــن الباحثيــن بد ارســة العالقــة بيــن أجنــدة وســائل االعــام وأجنــدة الجمهوروهــو ماعــرف
بالمســتوى األول مــن د ارســات األجنــدة والتــى بــدأت مــع الد ارســة األولــى عــام  1972التــى قــام بهــا كل
مــن  ، McCombs & Shawوأثبتــا عــن طريقهــا قــدرة وســائل اإلعــام علــى ترتيــب أولويــات وإهتمامــات
الـرأي العــام .ويتخــذ المســتوى األول مــن أولويــات إهتمامــات الجماهيــر متغيـ ار تابعــا لهــا وهــو مايطلــق عليــه
وضــع أجنــدة الجمهــور  Public Agendaومــازال هــذا اإلتجــاه البحثــى هــو المســيطر علــى معظــم د ارســات
ترتيــب األولويــات سـواء األجنبيــة أو العربيــة  .فبينمــا يــرى بالمــاس ،و شــيافر (Balmas, & (2010
 ,Sheaferأن المستوى األول من نظرية األجندة يركز على دور اإلعالم في إخبارنا «بما يجب التفكير
فيــه» فــإن تركيــز المســتوى الثانــي يركــز علــى «كيفيــة التفكيرفيمــا أخبرتنــا بــه وســائل اإلعــام « .وكثيـ ار مــا
يرتبــط المســتوى الثانــي بأولويــات العناصــر والســمات فــي التغطيــة اإلعالميــة لموضــوع مــا بالنســبة للجمهــور.
وقــد حظــى المســتوى األول بإهتمــام العديــد مــن الباحثيــن العــرب منــذ أول د ارســة عربيــة لبســيوني
حمــادة عــام ( )1986حتــى أحــدث د ارســة لياســمين أحمــد ( )2017والتــى إســتهدفت التعــرف علــى دور
الصحــف المصريــة فــى ترتيــب أولويــات القضايــا السياســية فــى مصــر بعــد  25ينايــر وعالقاتهــا بالشــباب
الجامعــى  ،وقــد توصلــت الد ارســة إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــه قويــة بيــن أجنــدة وســائل اإلعــام المقــروءة
بعــد ثــورة  25ينايــر وأجنــدة الشــباب  .وفــى اإلتجــاه نفســه جــاءت د ارســة هويــدا عــزوز ( )2014والتــى
ســعت إلــى التعــرف علــى دور مواقــع التواصــل االجتماعــي فــى وضــع أجنــدة الشــباب بالتطبيــق علــى
القضايــا السياســية .وقــد زاد إهتمــام عــدد مــن الد ارســات العربيــة بالمســتوى األول مــن د ارســات األجنــدة
وتنوعــت مجــاالت الموضوعــات والقضايــا التــى ركــزت عليهــا د ارســات هــذا اإلتجــاه البحثــى حيــث ركزعــدد
مــن الباحثيــن علــى د ارســة دور وســائل اإلعــام فــى ترتيــب أولويــات الجماهيــر بالنســبة للقضايــا السياســية
مثــل د ارســة الزه ارنــى ، )2013( ،بينمــا ركــزت د ارســات أخــرى علــى قضايــا المـرأة منهــا (السـراج ،2014
عثمــان  ،2009محمــد  )2008وهنــاك د ارســات تناولــت قضايــا أخــرى كاإلصــاح اإلجتماعــى (اليمانــى
 )2008،وقضايــا ذوى اإلحتياجــات الخاصــة (محمــد )2009 ،وقضايــا البيئــة (هاجــى )2014 ،وقضايــا
التعليــم ( الغيالنــى .)2012 ،وكمتابعــة للد ارســة األولــى قــدم كال مــن ))1977 MCcombs & Shaw
مفهــوم أجنــدة الصفــات Attribute Agendaحيــث تــم التركيــز علــى إنتقــال ترتيــب أولويــات العناصــر
والســمات مــن التغطيــة االعالميــة لموضــوع مــا الــى الجمهــور وتأثيــر ذلــك علــى االهتمــام بالموضــوع وترتيبــه
بيــن الموضوعــات األخــري فيمــا عــرف بالمســتوى الثانــى لد ارســات األجنــدةSecond Level of Agenda
 Settingوهو إمتداد للمســتوى األول ويهتم بأولويات العناصر والســمات في التغطية اإلعالمية لموضوع
مــا بالنســبة للجمهــور  .)2015 ,Littau, & Stewart( .وقــد أجريــت العديــد مــن الد ارســات حــول د ارســات
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المســتوى الثانــى مــن بينهــا د ارســات ماكــس ماكومبــس وأخــرون  )2014( ,McCombsوكذلــك درســة لــى
و ليــن اريــس((,2014Lee, H., &Len-Ríosويختلــف المســتوى الثانــى عــن المســتوى األول مــن حيــث
تركي ـزه علــى اإلطــار الــذى تتــم فيــه تغطيــة وســائل اإلعــام للموضــوع فض ـاً عــن كيفيــة تغطيــة وســائل
االعــام للموضــوع والجوانــب التــى أبرزتهــا وتأثيــر ذلــك علــى ترتيــب الموضــوع بيــن قائمــة أولويــات ال ـرأى
العــام .وتجــدر اإلشــارة إلــى أن عــددا مــن الباحثيــن قــد ربطـوا بيــن د ارســات وضــع األجنــدة وبحــوث األولويــات
 Primingالتــى تفحــص تأثي ـرات وضــع األجنــدة علــى ال ـرأى العــام وعلــى إهتمامــات الجمهــور للتأكــد مــن
مــدى بــروز قضايــا معينــة  ،ودورهــا فــى تشــكيل األراء .
كمــا أكــد ماكومبــس ( )2014 ,McCombsأن التأطيــر هــو إمتــداد لوضــع األجنــدة مســتخدما مصطلــح
( )Second-level agenda-settingأى وضــع األجنــدة مــن المســتوى الثانــى وذلــك لوصــف أثــر
اإلبـراز لمميـزات التغطيــة االعالميــة فــى تفســير الجمهــور للقصــص االخباريــة .فالتأطيريعنــى إختيــار مفهــوم
أو فك ـرة يتــم وضــع الموضــوع فــى إطارهــا مــن خــال الســياق اإلتصالــى وجعلهــا ذات مغــزى وخاصــة مــن
قبــل وســائل اإلعــام والعامليــن بهــا والجمهــور بطريقــة تــؤدى إلــى فهــم الموضــوع أو تفســيرة.
ومــن بيــن اإلتجاهــات النظريــة الهامــة والتــى ســعت إلــى إستكشــاف العوامــل التــى تضعــف أو تقــوى
تأثيـرات وضــع األجنــدة  ،جــاء مفهــوم «الحاجــة للتوجــه» « Need for orientationالــذي يصــف تأثيــر
العوامل النفسية و الفروق الفردية بين أفراد الجمهور والجماعات المرجعية على عملية ترتيب األولويات،
ويفتــرض هــذا المفهــوم أن تأثيــر وضــع األجنــدة ال يتحقــق بنفــس الدرجــة بالنســبة لــكل األفـراد .وتتحــدد الحاجــة
للتوجــه مــن خــال األهميــة  Relevanceوعــدم اليقيــن ، Uncertaintyفالفــرد لــن يســعى للحصــول علــى
معلومــات مــن وســائل اإلعــام إذا كانــت القضيــة ليســت لهــا صلــة شــخصيه بــه .وبالتالــي تقــل لديــه الحاجــة
للتوجه .أما «مستوى عدم اليقين» وهو الشرط الثاني المحدد للحاجة للتوجه ،إذا كانت درجة عدم اليقين
منخفضــة تــزداد الحاجــة للتوجــه .وعندمــا تكــون القضايــا ذات أهميــة شــخصية عاليــة وعــدم اليقيــن مرتفــع،
ســتكون الحاجــة إلــى رصــد أي تغييـرات فــي تلــك المســائل أعلــى .وقــد إهتمــت العديــد مــن الد ارســات الحديثــة
فى مجال بحوث األجندة بعالقة الحاجة للتكيف والتوجه السياسى والق ارراإلنتخابى منها دراسة Na Yeon
 )2016( ,.Lودراسة )2014( ,Camaj & Linditaودراسة ,Valenzuela, Sebastián; Chernov
( )2016ود ارســة زهـرة جمعــة ( )2014و صبــاح جاســم ( .)2011وقــد حاولــت بعــض هــذه الد ارســات ربــط
الحاجــة للتوجــه بمتغي ـرات فرديــة تؤثــر فــى عمليــة وضــع األجنــدة ومنهــا طبيعــة ونــوع القضايــا المطروحــة
والتفرقــة بيــن القضايــا التطفليــة وغيــر التطفليــة وهــى تلــك التــى تقــع فــى متنــاول الخبـرة الشــخصية للجمهــور.
ومــن بيــن أكثــر اإلتجاهــات البحثيــة فــى د ارســات ترتيــب األولويــات تطــو ار وإســتمرار ،تلــك المتعلقــة
ببنــاء األجنــدة بوصفهــا أحــد اإلتجاهــات البحثيــة الهامــة التــى حظيــت بإهتمــام عــدد كبيــر مــن الباحثيــن
سـواء علــى مســتوى الد ارســات العربيــة أو األجنبيــة .وقــد شــارك فــى هــذا اإلتجــاه البحثــى العديــد مــن الباحثيــن
فــى تخصصــات السياســة واإلجتمــاع وعلمــاء النفــس اإلجتماعــى وعلمــاء اإلتصــال  ،وعليــه يالحــظ تعــدد
االنتمــاءات البحثيــة لمؤسســى هــذا اإلتجــاه الــذى يتعامــل مــع المؤث ـرات الثقافيــة واإلجتماعيــة واإلداريــة
والمهنية المســؤولة عن بناء أجندة وســائل اإلعالم  .وهذا اإلتجاه البحثى يهتم بد ارســة العوامل والمتغيرات
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التــى تتحكــم فــى ترتيــب األحــداث والقضايــا فــى وســائل اإلعــام  .فــإذا كانــت د ارســات األجنــدة قــد بــدأت
بالس ـؤال مــن يضــع أجنــدة الجمهــور؟  Who sets the public agendaفــان د ارســات بنــاء األجنــدة
حاولــت االجابــة عــن س ـؤال ? Who sets the media-agenda.لقــد اتجهــت د ارســات بنــاء األجنــدة
الــى د ارســة الكيفيــة التــى توضــع بهــا أجنــدة وســائل االعــام ممــا يتطلــب التعامــل مــع المؤث ـرات الثقافيــة
واالجتماعيــة واالداريــة والمهنيــة التــى تســبق وضــع أجنــدة الوســيلة  Media-agendaليوضــح العوامــل
المؤث ـرة فــى بنــاء أولويــات وســائل االعــام .وتنقســم د ارســات بنــاء األجنــدة علــى ثالثــة مســتويات:
•المســتوى األول  First Level of agenda building:ركــزت فيــه الدراســات علــى مــن يضــع
أجنــدة وســائل االعــام؟ ماهــى مصــادر أجنــدة وســائل االعــام.
•المســتوى الثانى Second Level of agenda building :ركزت فيه الدراســات على الكيفية
التــى تتــم بهــا وضــع أجنــدة وســائل االعــام.
•المســتوى الثالث :األجندة اإللكترونية  Online agenda-settingفنتيجة التطورات المتســارعة
والمتعاقبة فى وسائل اإلعالم الجديدة ومع حدوث تغير كبير في نماذج اإلتصال وطبيعة العالقات
اإلجتماعيــة واألداء االتصالــي للسياســيين أصبــح مســتخدمي وســائل اإلتصــال الحديثــة قادريــن علــى
نشــر األخبــار مــن خــال المدونــات والحســابات الخاصــة بهــم علــى وســائل التواصــل االجتماعــي.
ومــن هنــا إتجهــت الدراســات فــى مجــال بنــاء األجنــدة الــى التعــرف علــى مــدى تأثيــر وســائل اإلعــام
الحديثــة متمثلــة فــي شــبكة اإلنترنــت علــى بنــاء أجنــدة وســائل اإلعــام التقليديــة مــن ناحيــة وبنــاء
أجنــدة الجمهــور مــن ناحيــة أخــرى وبنــاء علــى تلــك الدراســات ظهــر مصطلــح Online agenda-
 .settingوقــد قــام عــدد مــن الباحثيــن بتطويــر مفاهيــم تتعلــق ببنــاء األجنــدة اإللكترونيــة لدراســة مــدى
قــدرة الجمهــور علــى التاثيــر فــى بنــاء األجنــدة .بإعتبــار أن الجمهــور أحــد القــوى الخارجيــة التــى تضــم
الحكومــة والمصــادر اإلخباريــة ذات النفــوذ وجماعــات المصالــح ووســائل اإلعــام األخــرى .
وتعــد مصــادر بنــاء أجنــدة الوســيلة اإلعالميــة مــن العوامــل الهامــة التــى تقــف وراء طبيعــة األحــداث
والقضايــا التــى تهتــم بهــا وســائل اإلعــام  .ومــن هنــا إتجــه العديــد مــن الباحثيــن لد ارســة عالقــة مصــادر
األخبــارو عالقــة الوســائل التقليديــة بالوســائل الحديثــة والتأثيــر المتبــادل بيــن كل نــوع فــي بنــاء وترتيــب أجنــدة
اآلخــر ،فقــد إهتمــت هــذه الد ارســات بالتعــرف علــى كيفيــة انتقــال القضايــا مــن وســيلة ألخــرى  ،وكيــف يعتمــد
الصحفيــون والسياســيون علــى الوســائل الحديثــة  ،ودور الوســائل الحديثــة فــي طــرح القضايــا علــى الجمهــور
وإتاحتها الفرصة له للنقاش حولها وإبداء رأيه فيها  .ففى دراسة لنديه القاضى ( )2016حول دور مواقع
التواصــل االجتماعــى فــى بنــاء أجنــدة القائــم باالتصــال فــى الصحــف المصريــة بالنســبة لألخبــار والقضايــا
المحليــة  ،توصلــت إلــى وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بيــن إهتمــام مواقــع التواصــل اإلجتماعــى باألخبــار
.
والقضايــا المحليــة وإنتبــاة القائــم باالتصــال لهــا وظهورهــا فــى أجنــدة الصحــف
ومــن بيــن الد ارســات األجنبيــة د ارســة  )2015( ,Ordaz Valerالتــي هدفــت إلــي معرفــة دور وســائل
اإلعــام التقليديــة والحديثــة فــى بنــاء أجنــدة األحـزاب السياســية أثنــاء اإلنتخابــات األســبانية عــام  2011حيــث
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توصلــت إلــى أن اإلعــام التقليــدى دعــم بوضــوح أجنــدة األح ـزاب مــن خــال إفتتاحيــات الصحــف مــدة
اإلنتخابــات  ،فــى حيــن أن المدونــات السياســية نجحــت فــى إيجــاد حـوا ار موضوعيــا منفتحــا حــول القضايــا
العامــة .وفــى د ارســة لمنــى الم ارغــى ( ، )2016إســتهدفت د ارســة أجنــدة مقــاالت الـرأى فــى مواقــع الصحــف
األمريكيــة نحــو المرشــحين لإلنتخابــات الرئاســية األمريكيــة عــام  2016بالتطبيــق علــى موقعــى الواشــنطن
بوست والنيويورك تايمز من خالل تطبيق منهج المسح والمنهج المقارن ،توصلت الدراسة إلي تحيز أجندة
كال الموقعيــن لهيــارى كيلنتــون ضــد دونالــد ت ارمــب .ومــن اإلتجاهــات الحديثــة التــي نالــت إهتمــام العديــد مــن
الباحثين مايعرف يعرف باسم األجندة البينية  .Intermedia Agenda Settingوقد جذب هذا اإلتجاه
العديــد مــن الباحثيــن فإتجهـوا لد ارســة األجنــدات البينيــة (المتداخلــة) لمعرفــة تأثيــر أجنــدة وســيلة علــى أجنــدة
وســيلة أخرى .من بين هذه الد ارســات ماتوصلت إليه د ارســة ماركيز و لوبيز وأرياسMarquez, Lopez
 )2017( ,and , Ariasمــن وجــود تطابــق بيــن أجنــدة الموضوعــات التــي تــم طرحهــا علــى حســاب تويتــر
للرئيس األمريكي دونالد ترامب أثناء الحملة االنتخابية مع حسابات على تويتر لجهات مؤيده له .وهو ما
أكد عليه  )2015(,Eli and Arneأن وســائل مثل حســابات المرشــحين فى تويتر وفيســبوك تقوم بدور
هــام أثنــاء االنتخابــات فــي التأثيــر علــى الـرأي العــام والناخبيــن  ،كمــا أن الصحفييــن يعتمــدون عليهــا بوصفــه
مصــد اًر لألخبــار عــن هـؤالء المرشــحين وأنشــطتهم االنتخابيــة وبرامجهــم وآرائهــم .كمــا أثبــت باثانــي وكات و
دي  ) 2015 (, Bethany , Kate and Diأن هنــاك تداخـاً بيــن أجنــدات الوســائل الحديثــة والتقليديــة
فــى حمــات االنتخابــات الرئاســية األمريكيــة عــام  .2012وأوضــح كونـواي وكنســكي و وانــج (Conway,
 2015 (,Kenski and Wangتأثيــر تويتــر علــى الناخبيــن ووســائل اإلعــام أثنــاء الحمــات االنتخابيــة
الرئاســية فــي الواليــات المتحــدة وكيــف أن مرشــحي الرئاســة إســتفادوا منــه فــي تقديــم طــرح موضوعاتهــم علــى
الناخبيــن ودفــع وســائل اإلعــام للتركيــز عليهــا .وتوصــل ســكجيربو وكودلينــج و انجيبريســن Skogerbo,
 )2016( , Bruns , Quodling and Ingebresenإلــى أن وســائل االتصــال الحديثــة قامــت بــدور
فعــال فــي أثنــاء فتـرات االنتخابــات فــي كل مــن اســتراليا والنرويــج والســويد  ،مــن حيــث التركيــز علــى قضايــا
معينــة أدرك الناخبــون أهميتهــا وأصبحــت فــي دائ ـرة إهتماماتهــم  ،وشــاركوا فــي النقــاش حولها.كمــا أكــدت
د ارســة لدينهــام  .)2014( ,Denhamإلــى أن صحــف مثــل الواشــنطن بوســت والنيويــورك تايمــز
ولــوس انجلــوس تايــم تضــع أجنــدة وســائل أخــرى كالتليفزيــون فــى العديــد مــن القضايــا .والشــك أن المجتمــع
اإلفت ارضــى لعــب دو ار هامــا فــى تشــكيل هــذا اإلتجــاه البحثــى فــى د ارســات األجنــدة حيــث تنامــى دور وســائل
اإلعــام اإللكترونيــة وتأثيرهــا علــى أجنــدة الوســائل التقليديــة ( أحمــد فــاروق ،شــيرين موســي.)2017 ،
وفــى د ارســة حديثــة قارنــت بيــن تأثيـرات أجنــدة النســخة اإللكترونيــة لصحيفــة النيويــورك تايمزمــع أجنــدة
النســخة المطبوعة لنفس الصحيفة  ،وجدوا أن قراء النســخة المطبوعة يعدلون أجنداتهم بشــكل مختلف عن
قـراء النســخة اإللكترونيــة للصحيفــة ،ألن القـراء علــى االنترنــت لديهــم المزيــد مــن الســيطرة علــى تعرضهــم
لألخبــار ،هــذه الســيطرة تمكنهــم مــن تكويــن تصــورات ورؤى مختلفــة حــول أهميــة قضايــا معينــة بالمقارنــة
مــع قـراء النســخة المطبوعــة .وقــد يختلــف تأثيــر األجنــدة مــن دولــة الــى أخــرى ففــى د ارســة أجريــت فــى غانــا
أكــدت أن تأثيــر أجنــدة إحــدى الوســائل علــى أجنــدة الوســيلة األخــرى ( األجنــدة المتداخلــة) لــم يحــدث ال
بسبب نوع الوسيلة االعالمية ( إعالم تقليدى أو إعالم جديد) أو بسبب نمط الملكية ( حكومى أو خاص)
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وانمــا جــاء عامــل اللغــة هــو األكثــر تأثي ـ ار فــى األجنــدات المتداخلــة بيــن الصحــف الغانيــة ,Sikanku
( )2011كمــا ذهــب عــدد مــن الباحثيــن مثــل مي ـراز (  2009( ,Merazإلــى تأثيــر المدونــات اإلخباريــة
علــى أجنــدة وســائل اإلعــام  ،حيــث أصبحــت إحــدى المصــادر التــي يســتقى منهــا عــدد كبيــر مــن الصحفييــن
األخبــار التــي ينشــرونها  ،فمــا ينش ـره األف ـراد بوســائل التواصــل االجتماعــي يعــد فــي حــال تحقيقــه النتشــار
ومشــاركة عبــر هــذه الوســائل أحــد الموضوعــات التــي تركــز عليهــا وســائل اإلعــام وتتناولهــا بحيــث تنتقــل
هــذه الموضوعــات مــن أجنــدة الوســائل الحديثــة إلــى أجنــدة الوســائل التقليديــة .وقــد إهتمــت بعــض الد ارســات
العربيــة بد ارســة هــذا اإلتجــاه البحثــى ومنهــا د ارســة مهــا فتحــى  )2013( ،التــى ســعت إلــى التعــرف علــى
علــي العالقــات المتبادلــة بيــن أجنــدة كل مــن الصحــف باختــاف توجهاتهــا ( قوميــة – حزبيــة – خاصــة )
وأجنــدة الفضائيــات المصريــة باختــاف أنمــاط ملكيتهــا( حكوميــة وخاصــة ) وأجنــدة الصفــوة.
وفــي ظــل تنامــى إســتخدام وســائل التواصــل االجتماعــي وتحــول البيئــة اإلتصاليــة الــى بيئــة تفاعليــة ،
ظهــر مايعــرف بدمــج األجنــدة  Agenda Meldingكأحــد اإلتجاهــات البحثيــة الجديــدة لد ارســات األجنــدة
وهــو مفهــوم يعنــى أن الجمهــور يقــوم بدمــج وربــط األجنــدات فــى إطــار يتفــق مــع قيمــه  ،وأن ذلــك يتــم نتيجــة
إســتخدام عــدد كبيــر مــن الجمهورلوســائل التواصــل اإلجتماعــى ومصــادر إخباريــة أخــرى إلســتكمال معلوماتــه
عــن األحــداث  ،وإليجــاد آراء تتفــق مــع توقعاتــه .وهــذا الجهــد مــن قبــل الجمهــور يســمى بدمــج األجنــدة .إذ
بينمــا تضــع وســائل اإلعــام األجنــدة ،فــإن الجمهــور يدمــج هــذه األجنــدة لتتوافــق مــع قيمــه وصفاتــه ،وقــد
أثبتــت عــدد مــن الد ارســات قــدرة الوســائل الحديثــة ومنهــا وســائل التواصــل االجتماعــي علــى ترتيــب أولويــات
قضايــا مســتخدمي الوســيلة وتشــكيلها إلدراكهــم لطبيعتهــا وإتاحــه الفرصــة لهــم للنقــاش والتفاعــل بشــأنها.
فبعــد أن كانــت نظريــة ترتيــب األولويــات مرتبطــة بتأثيــر اإلعــام علــى الجمهــور أصبحــت تتنــاول أجنــدات
المجموعــات اإللكترونيــة وأدوات التواصــل بينهــا حيــث تشــكلت هــذه المجموعــات عبــر وســائل االتصــال
الحديثــة لتتشــارك فــي نفــس القيــم واالتجاهــات واآلراء والمصالــح ( أحمــد فــاروق ،شــيرين موســي.)2017 ،
وقــد أكــد عــدد مــن الباحثيــن( 2010(,.Weaver, Wojdynski r, & Shaw, Dإلــي أنــه يجــب
د ارســة نظريــة ترتيــب األولويــات فــي ضــوء مفهــوم دمــج األجنــدة مــن خــال ثالثــة متغي ـرات أساســية هــي:
تغيــر عمليــة تكويــن األجنــدة  ،تغيــر طريقــة تأثيــر الوســيلة  ،البيئــة التــي يحــدث فيهــا هــذا التأثيــرYu, et,( .
 )2006 ,.alوفى د ارســة لدونالد شــو ( 2017( ,Shawأكد فيها أن هناك ثالثة عناصر تؤثر فى تكوين
األجنــدة األفقيــة حيــث يرتبــط العنصــر األول بوســائل االعــام مــن منظــور أفقــى أمــا العنصــر الثانــى يرتبــط
بوســائل اإلعــام مــن منظور أرســى وأخي ـ ار الخب ـرة الشــخصية ألف ـراد الجمهــور .وتوجــد نــدرة فــى الد ارســات
العربيــة التــى تناولــت هــذا اإلتجــاه  ،فحســب علــم الباحــث التوجــد ســوى د ارســة عربيــة واحــدة وهــي د ارســة
ألحمــد وفــاروق وش ـرين موســي ( )2017ســعت الــى الكشــف عــن كيفيــة تشــكل أولويــات الموضوعــات
والقضايــا المتداخلــة بيــن مســتخدمي وســائل التواصــل االجتماعــي والتــي يعتقــدون فــي أهميتهــا وبيــن كل مــن
أولويــات موضوعــات وقضايــا المســتخدمين اآلخريــن المشــاركين فــي مجموعــات عبــر هــذه الوســائل  ،وكذلــك
طبيعــة العالقــة بينهــا وبيــن أولويــات قضايــا وســائل اإلعــام التقليديــة.
ومــن بيــن المعالــم األساســية فــى عمرد ارســات ترتيــب األجنــدة ماعــرف بإســم Network agenda
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 setting yأو وضــع األجنــدة االلكترونيــة بوصفهــا المســتوى الثالــث مــن د ارســات األجنــدة  ،ففــى أحــدث
إســتطالع للـرأى قــام بــه مركــز أبحــاث بيــو ( Pew Research Centerفــى الفتـرة مــن  21-8أغســطس
 2017علــى عينــة مكونــة  4971فــردا  ،أكــدت نتائــج اإلســتطالع أن  %67مــن األمريكييــن يحصلــون
علــى معلوماتهــم مــن خــال شــبكات التواصــل اإلجتماعــى .إن اإلعــام الجديــد أدى إلــى حــدوث عــدة ظواهــر
ومــن أهمهــا المشــاركة فــي وضــع األجنــدة حيــث ينجــح اإلعــام الجديــد أحيانـاً فــي تســليط الضــوء بكثافــة علــى
قضايــا مســكوت عنهــا فــي وســائل اإلعــام التقليديــة ،ممــا يجعــل هــذه القضايــا المهمــة هاجس ـاً للمجتمــع،
للتفكيــر فيهــا ومناقشــتها ومعالجتهــا وظهــور إعــام الجمهــور إلــى الجمهــور( أحمــد فــاروق ،شــيرين موســي،
 .)2017لقــد تغيــرت النظـرة إلــى عمليــة تكويــن األجنــدة  ،كمــا تغيــرت الطريقــة التــي تؤثــر بهــا الوســيلة علــى
عمليــة تكويــن األجنــدة والبيئــة التــي تتكــون فيهــا األجنــدة .حيــث إختلفــت هــذه البيئــة مــن عمليــة اتصــال
تتــم فــي اتجــاه واحــد إلــى بيئــة تفاعليــة ،ومــن عمليــة اتصــال يختلــف فيهــا القائــم باالتصــال عــن الجمهــور
المســتقبل إلــى عمليــة اتصــال يمكــن أن يتبــادل مــن خاللهــا األط ـراف أدوارهــم ووظائفهــم ويصبــح فيهــا
الجمهــور مســتخدماً فعــاالً للوســيلة (  .2011 ( ,Guo, &McCombsممــا أدي لظهــور مفهــوم األجنــدة
العكســية والتــي تعنــي انتقــال األجنــدة مــن الـرأي العــام الــى وســائل اإلعــام  ،حيــث تلعــب الوســائل الجديــدة
دو اًر مزدوج ـاً فــي التأثيــر علــى أجنــدة وســائل اإلعــام وبناءهــا وكذلــك فــي التأثيــر علــى أجنــدة الجمهــور
.)2010(, Sayre, Bode, Shah, Wilcox & Shah )2010( ,Groshek & Groshek
وفــى عصــر مابعــد اإلتصــال الجماهيــرى  ،طــرح الباحثــون سـؤاال حــول متــى وكيــف يقــع تأثيــر وضــع
األجنــدة فــى عصــر شــبكات التواصــل اإلجتماعى.رغــم هــذا التغييــر الكبيــر إال أن وســائل اإلعــام التقليديــة
لــم تفقــد دورهــا فــي هــذا العصــر الــذي تكاثــرت فيــه وســائل االتصــال وانشــطرت فيــه قطاعــات الجماهيــر إلــى
أجزاء صغيرة ،فالزلنا نذكر نجاحها في وضع أجندة الرأي العام العالمي بشأن العديد من القضايا العالمية
مثــل قضيــة اإلرهــاب وتغيــر المنــاخ األمــر الــذي يؤكــد بقــاء الــدور والتأثيــر القديــم ( ســيد بخيــت . )2010 ،
فــى ظــل هــذه البيئــة اإللكترونيــة الجديــدة قــام ماكومبــس وشــو بتكويــن مجموعــة بحثيــة مــن أجــل مراجعــة
وتوســيع المفاهيــم األساســية الخاصــة بنظريــة ترتيــب األولويــات ومحاولــة إرتيــاد وإستكشــاف مجــاالت بحثيــة
جديــدة .وبنــاء علــى ذلــك قامـوا بإســتخدام ثــاث مداخــل بحثيــة وهــى  :وضــع األجنــدة، Agenda setting
قطــع األجنــدة ، Agenda-Cuttingتصفــح األجنــدة Whyte, Christopher(. Agenda Sufing
 )2016 ,.Eويهتــم المدخــل األول باعالقــة بيــن بــروز قضيــة مــا وبيــن المــدى الــذى يعتقــد فيــه الجمهــور
بأهميــة هــذه القضيــة .أمــا المدخــل الثانــى قطــع األجنــدة، Agenda-cuttingفيركــز علــى أن الجمهــور
ويهتــم ببعــض القضايــا وقــد اليــدرك وجودهــا ،حتــى تضعهــا وســائل اإلعــام علــى أجندتهــا وإبرازهــا مثــل
قضايــا اإليــدز والمالريــا  .امــا المدخــل الثالــث  Agenda sufingفيركــز علــى إتبــاع وســائل اإلعــام لموجــه
اإلهتمامــات التــى تضعهــا وســائل األعــام األخــرى البــارزة .حيــث أن ذلــك يســاعد فــى التنبــؤ بالقصــص
التــى يمكــن أن تغطيهــا وســائل اإلعــام االخــرى وتلــك التــى تســتلهمها .ومــن هنــا فــإن هــذا التصــور يســعى
للمالئمــة بيــن مابيــن القصــص الصحفيــة والوســيلة اإلعالميــة والوقــت المناســب لنشــرها .والفكـرة المطروحــه
هنــا هــى د ارســة الواقــع كمــا هــو  ،والواقــع كمــا تطرحــه وســائل اإلعــام مــن خــال ( وضــع األجندةوتصفــح
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وتزلــج األجنــدة) والواقــع الــذى التعرضــه وســائل اإلعــام ( قطــع األجنــدة) وتأثيــر كل ذلــك علــى تصــورات
الجمهــور للواقــع)2017 ,.Shafi, A( .
إن التنــوع فــى االتجاهــات البحثيــة يوضــح مــدى الث ـراء الــدى تتميــز بــه النظريــة ،ومــن المهــم
اإلشــارة الــى أن اإلتجاهــات الحديثــة فــى د ارســات ترتيــب األولويــات التقلــل مــن أهميــة اإلتجاهــات األقــدم أو
تلغيهــا  ،علــى العكــس مــن دلــك مــازال اإلتجــاه األول هــو األكثــر ســيطرة علــى معظــم الد ارســات حتــى األن
وفــى مختلــف دول العالــم  ،إن حداثــة االتجــاه البحثــى ال يقلــل مــن قيمــة اإلتجــاه األقــدم  ،كمــا انــه اليعنــى
أنــه األفضــل ممــا ســبقه أو أن احتياجنــا اليــه بدرجــة أكبــر ممــا ســبقه .كمــا أن قــدم االتجــاه البحثــى اليعنــى
أننــا قــد وصلنــا الــى الحقيقــة العلميــة بشــانه .فالعلــوم االجتماعيــة التعــرف الحقائــق المطلقــة .كمــا أن تشــعب
المتغي ـرات وتغيــر البيئــة االعالميــة وظهــور وســائل التواصــل االجتماعــى باالضافــة الــى تعــدد المتغي ـرات
فــى ظــل بيئــة اعالميــة متغيـرة وجديــدة يجعلنــا فــى حاجــة الــى البحــث واعــادة البحــث بشــكل مســتمر .وهنــاك
اتجــاه مــن الباحثيــن يــري أن االتجاهــات العديــدة الســابقة يعيبهــا عــدم وجــود اطــار علمــى متكامــل يجمــع
وينســق بينهــا ومــن هنــا تظهــر الحاجــة الماســة الــى ضــرورة وجــود تصــور منهجــى متكامــل مــن قبــل الباحثيــن
يتغلــب علــى ســلبيات د ارســة كل نظــام فرعــي لوضــع األجنــدة علــى حــدة (بســيونى إبراهيــم حمــادة.)2015 ،

اإلتجاهات المنهجية الحديثة في نظرية وضع األجندة:

أثــار الباحثــون العديــد مــن اإلشــكاليات المنهجيــة فــى إطــار البحــوث الحديثــة فــى وضــع األجنــدة علــي
أســاس أن اإلتجاهــات الحديثــة لــم تلتــزم كثيـ ار بالتصــور المنهجــى األصلــى كمــا طرحــه مؤسســا النظريــة .مــن
بيــن هــذه القضايــا إســتطالعات الـرأى وتحليــل المضمــون  ،فمــا ازلــت البحــوث تســتخدم تحليــل المضمــون أوال
ثــم إجـراء بحــث ميدانــى للتأكــد مــن رؤيــة الجمهــور للقضايــا المهمــة  ،باإلضافــة إلــي أن الد ارســات حتــى األن
سواء األجنبية أو العربية تتناول مجموعة من القضايا فى وسائل اإلعالم وكذلك مجموعة من القضايا لدى
الجماهير ثم قياسها باألسلوب التجميعى وإستخدام معامل «سيبرمان» لمعرفة مدى اإلرتباط بين األجنديتين.
وقد انتقد العديد من الباحثين هذه الطريقة بآعتبارها التظهر العالقة السببية ( )2017 ,Donald, Shaw
ومــازال السـؤال المطــروح ،أيهمــا يأتــى أوال وســائل اإلعــام هــى التــى تؤثــر فــى الجمهــور ،أم الجمهــور
هــو الــذى يؤثــر فــى تغطيــة ال ـرأى العــام .اإلشــكالية الثانيــة هــى قضيــة حســاب الفــارق الزمنــى ،والمتعلقــة
بالوقــت الزمنــى األمثــل الــذى ينبغــى أن تغطــى فيــه قضيــة مــا قبــل أن تصبــح ذات أهميــة لــدى الجمهــور،
حيــث حــددت البحــوث فـوارق زمنيــة مختلفــة لقضايــا مختلفــة ،وإعتبــرت أنــه كلمــا زاد الوقــت كلمــا زاد تأثيــر
الوســيلة علــى أجنــدة الجمهــور .اإلشــكالية الثالثــة وهــى تتعلــق بقضيــة قيــاس بــروز ســمة أو صفــة معينــة.
حيــث حاولــت بعــض الد ارســات الحديثــة تغييــر طريقــة القيــاس بالس ـؤال عــن أهــم مشــكلة ي ارهــا الجمهــور
مناســبة له .لكنها لم تتوصل لفوارق ذات أهمية  ،سـواء تم ذلك بإســتخام الطريقة التقليدية  ،أو عن طريق
األســئلة المفتوحــة  ،أو عــن طريــق إختيــار أهــم قضايــا مــن بيــن قائمــة.
وقــد حــاول آخــرون وضــع أســئلة بإســتخدام مقيــاس مكــون مــن  5نقــاط لتحديــد أهــم قضيــة  ،والبعــض
اآلخــر إســتخدم مقيــاس داللــى ثنائــى القطــب Bipolar Semanticكمــا هــو المعمــول بــه فــى الد ارســات
التجريبــة  ،وبعضهــا إعتبــر أن عــدم اإلجابــة هــو مؤشــر علــى بــروز الموضــوع أو القضيــة المثــارة .وأنــه كلمــا
زاد عــدد األفـراد الذيــن اليحملــون أريــا تجــاه قضيــة مــا كلمــا زاد بروزهــا .إن مســتقبل د ارســات وضــع األجنــدة
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كمــا يــرى مؤسســا النظريــة يتوقــف علــى ب ارعــة الباحثيــن فــي عــدم االقتصــار علــى د ارســة كل نظــام فرعــي
لوضــع األجنــدة علــى حــدة ،والبحــث فــي تصــور منهجــي كلــي يفحــص التفاعــل والديناميكيــة والتأثيــر المتبــادل
بيــن اإلعــام والـرأي العــام والسياســة فــي إطــار مــا يســمى بمنهــج تحليــل النظــم  .فمــن الضــرورى د ارســة أكثــر
مــن مكــون مــن مكونــات المجتمــع باعتبــار أن ذلــك يمثــل مطلبــا حيويــا لنضــج البحــث العلمــي فــي النظريــة،
كمــا أن د ارســة كل مكــون مــن هــذه المكونــات علــى حــدة ســيحكم عليــه بالعجــز والقصــور.

الدراسة الكمية

أوال :تطور عدد دراسات األجندة فى المدة من ( ) 2007-2017
شكل ()1

مــن خــال مســح الت ـراث العلمــى األجنبــى والعربــى المتــاح فــى د ارســات وضــع األجنــدة(  35د ارســة
عربيــة باالضافــة الــى  75د ارســة أجنبيــة) خــال العشــر ســنوات األخيـرة (  .)2017-2017فقــد أظهــرت
الق ـراءة التحليليــة والنقديــة لألدبيــات العلميــة أن عــدد الد ارســات البحثيــة المتعلقــة بنظريــة ترتيــب األولويــات
يت ازيــد بمــرور الوقــت سـواء عربيــا أو أجنبيــا  .فيمــا يتعلــق للد ارســات األجنبيــة كمــا يتضــح مــن الشــكل رقــم
( )1ت ازيــد عــدد الد ارســات مــن  %4فــى عــام  2007ليصــل الــى  %20عــام  ، 2016أمــا الد ارســات العربيــة،
كانــت النســبة فــى عــام  2007هــى  %5.7إرتفــع فــى عــام  2014ليصــل الــى  ، %17.4والمالحــظ أن
نســبة التطــور فــى عــدد الد ارســات العربيــة ليــس بنفــس الزيــادة فــى عــدد الد ارســات األجنبيــة وقــد يعــود ذلــك
إلــي أن الد ارســات األجنبيــة شــملت جغرافيــا معظــم دول العالــم فقــد مثــل شــمال أمريــكا ،أســيا ،أوروبــا و
أمريــكا الالتينيــة .وتتفــق هــذه النتيجــة مــع ماتوصلــت اليهــا د ارســات كل مــن غابريــل ويمــان وكيــم وآخــرون،
( )2017 ,.Kim, et al & 2017 ,.Gabriel Weimann, et alوالتــى أكــدت تنامــي عــدد د ارســات
ترتيــب األولويــات علــى مســتوى العالــم لتشــمل معظــم اإلتجاهــات البحثيــة.
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ثانيا:أهم االتجاهات النظرية فى دراسات األجندة فى المدة من .2017-2017

بالنســبة ألهــم اإلتجاهــات النظريــة الســائدة فــى بحــوث األجنــدة س ـواء عربيــا أو أجنبيــا .أكــدت النتائــج
أن د ارســات األجنــدة عبــر خمســة عقــود تنوعــت وتطــورت حتــى وصلــت إلــى حوالــى ثمانيــة إتجاهــات بحثيــة
 ))2017 ,.Kim, et alكان أبرزهــا د ارســات المســتوى األول س ـواء فــي الد ارســات العربيــة أواألجنبيــة.
بالنســبة للد ارســات األجنبية ســيطرت د ارســات المســتوى األول بنســبة  ، % 26.6ثم د ارســات األجندة البينية
( المتداخلــة) بنســبة  %18.6وفــي الترتيــب الثالــث بنــاء األجنــدة بنســبة  ، %14.6نفــس الحــال بالنســبة
للد ارســات العربيــة جــاءت د ارســات المســتوى األول فــى الترتيــب األول بنســبة  %34.2يليــه د ارســات بنــاء
األجنــدة بنســبة  %20وتتفــق هــذه النتيجــة مــع د ارســة كيــم وأخــرون عــام  ، 2017التــي أكــدت أنــه بالرغــم
مــن ســيطرة د ارســات المســتوى األول حتــى االن علــى غالبيــة د ارســات ترتيــب األولويــات الــى أنهــا أخــذت فــى
التناقــص فــى الســنوات األخيـرة  ،ففــى فتـرة الســبعينات ركــزت معظــم الد ارســات علــى المســتوى األول والثانــى
والحاجــة للتوجــه  ،أمــا فت ـرة الثمانينــات فقــد ركــزت غالبيــة الد ارســات علــى بنــاء أجنــدة السياســة Policy
 ،agendaواألجنــدة البينيــة  ، Intermedia agenda settingومــع تغيــر البيئــة االتصاليــة وظهــور
وســائل التواصــل األجتماعــى ظهــرت د ارســات المســتوى الثالــثNetwork Agenda setting (third-
 )levelمــن د ارســات األجنــدة .ومــن المالحــظ أنــه توجــد إ تجاهــات بحثيــة لــم تتناولهــا الد ارســات العربيــة
مثــل األجنــدة األفقيــة  Agenda meldingولــم يعثــر الباحــث ســوى علــى د ارســة واحــدة فــى عــام .2017

شكل ()2

جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 45 - 44

54

اإلتجاهات الحديثة فى دراســات وضع األجندة

د .حمزه ســعد محمد

ثالثا :أهم القضايا والموضوعات األكثر دراسة فى بحوث األجندة.

فيمــا يتعلــق بأهــم القضايــا والموضوعــات التــى تناولتهــا د ارســات األجنــدة  ،أكــدت النتائــج أن كال مــن
القضايــا المتنوعــة والقضايــا السياســية كانــت أكثــر القضايــا التــى ركــزت عليهــا د ارســات األجنــدة فــى الفتـرة
مــن  2007وحتــى  .2017بالنســبة للد ارســات األجنبيــة جــاءت القضايــا المتنوعــة فــى الترتيــب األول بنســبة
 %28يليهــا القضايــا السياســية بنســبة  . %26.6نفــس النتيجــة بالنســبة للد ارســات العربيــة فقــد إحتلــت
القضايــا المتنوعــة الترتيــب األول بنســبة  %48.5ثــم القضايــا السياســية بنســبة  .%20تتفــق هــذه النتيجــة مــع
ماتوصلــت اليــه د ارســة كيــم وأخــرون عــام .2017
شكل ()3

رابعا :أهم الوسائل االعالمية التى ركزت عليها دراسات ترتيب األولويات
فيمــا يتعلــق بأهــم الوســائل االعالميــة التــى ركــزت عليهــا بحــوث األجنــدة عبــر خمســة عقــود .أكــدت
النتائــج أن الصحــف يليهاالتليفزيــون ثــم وســائل التواصــل االجتماعــى كان ـوا أكثرالوســائل االتصاليــة الــى
تناولتهــا د ارســات األجنــدة  .بالنســبة للد ارســات األجنبيــة ،جــاءت الصحــف فــى الترتيــب األول بنســبة %32
يليهــا وســائل التواصــل اإلجتماعــى بنســبة  %22.6ثــم التليفزيــون بنســبة  .%21.3أماالد ارســات العربيــة
جــاءت الصحــف فــى الترتيــب األول بنســبة  %34.2يليهــا التليفزيــون بنســبة  %25.7ثــم وســائل التواصــل
االجتماعــى بنســبة  %17.1وأكثــر مــن وســيلة (أخــرى) بنســبة  .%20و هــذه النتيجــة تؤكــد أن الصحــف
الكبــرى ما ازلــت تمــارس دو ار كبي ـ ار فــى وضــع األجنــدة  ،بالرغــم مــن ت ارجــع مقروئيتهــا  ،فما ازلــت وســائل
اإلعــام التقليديــة تــزود الجمهــور بالمعلومــات التــى يســتخدمونها فــى النقاشــات اإللكترونيــة.
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شكل ()4

خامسا :أهم المناهج واألدوات األكثرإستخداما فى بحوث األجندة.

بالنســبة ألهم المناهج واألدوات البحثية األكث إرســتخداما فى بحوث األجندة .أكدت النتائج أن منهج
المســح وتحليــل المضمــون سـواء فــى الد ارســات العربيــة أو األجنبيــة كانـوا أكثــر المناهــج واألدوات البحثيــة
التــى اســتخدمت فــي غالبيــة د ارســات األجنــدة علــي مــدار خمســة عقــود  .فقــد اســتخدم تحليــل المضمــون فــي
الد ارســات العربيــة بنســبة وصلــت أكثــر مــن  %97وفــي الد ارســات األجنبيــة بنســبة أثكثــر مــن  . %42وقــد
أكــدت النتائــج أن الد ارســات األجنبيــة تفوقــت علــى الد ارســات العربيــة فــى توظيفهــا للعديــد مــن األدوات
البحثيــة الكيفيــة مثــل المقابــات المتعمقــة ومناقشــات المجموعــات المرك ـزة ود ارســات الحالــة  ،ممــا مكــن
الد ارســات األجنبيــة مــن إضافــة البعــد التفســيرى والرؤيــة الذاتيــة والمجتمعيــة للنتائــج .عكــس الد ارســات
العربيــة التــى إعتمــدت بشــكل أســاس علــى األســلوب الكمــى  ،فــى حيــن اعتمــد عــدد محــدود منهــا علــى
األســلوب الكيفــى .وهــذا يفســر غيــاب البعــد التفســيري عــن العديــد مــن الد ارســات العربيــة وتوقفهــا فقــط
عنــد مرحلــة الوصــف .فما ازلــت اســتمارات االســتقصاء مــن أكثــر األدوات إســتخداما فــى البحــوث العربيــة .
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شكل ()5

سادسا :ماالنظريات األخرى المستخدمة فى بحوث األجندة؟

بالنســبة ألهــم النظريــات التــى اســتخدمها الباحثــون فــى د ارســات األجنــدة ،أكــدت النتائــج أن أكثــر
النظريــات كانــت هــى نظريــة األطــر اإلعالميــة يليهــا نظريــة حــارس البوابــة .ولعــل هــذه النتيجــة تتفــق مــع
ماذهــب إليــه مؤســس النظريــة ماكومبــس أن التأطيــر هــو إمتــداد لوضــع األجنــدة .فالتأطيريعنــى إختيــار مفهــوم
أو فكـرة يتــم وضــع الموضــوع فــى إطارهــا مــن خــال الســياق االتصالــى وجعلهــا ذات مغــزى الســيما مــن قبــل
وســائل اإلعــام والعامليــن بهــا والجمهــور بطريقــة تــؤدى إلــى فهــم الموضــوع أو تفســيرة
شــكل رقم ()6
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النتائج العامة للدراسة
تكشف مراجعة اإلتجاهات الحديثة فى دراسات األجندة عن جملة خالصات عامة من أهمها:
1 .1تنامــي دراســات ترتيــب األولويــات علــى مســتوى العالــم بشــكل مطــرد ،فالنظريــة تعــد األكثــر ثــراء
مــن حيــث عــدد الدراســات واألبحــاث التــي أنجــزت وكذلــك عــدد البلــدان التــي طبقــت فيهــا ،يصاحــب
ذلــك نمــو وتنــوع فــى اإلتجاهــات النظريــة والمناهــج البحثيــة المســتخدمة.
2 .2جــاءت دراســات المســتوى األول فــي الترتيــب األول مــن بيــن جميــع اإلتجاهــات البحثيــة المتعــددة
للنظريــة وهــو مايعنــى أن دراســات األجنــدة التقليديــة مازالــت هــى األقــوى حتــى اآلن.
3 .3مازالت الصحف والتليفزيون هى أكثر الوسائل اإلتصالية التى ركزت عليها دراسات األجندة.
4 .4إهتمــام الدراســات األولــى بتحليــل المحتــوى وتركيزهــا علــى منهــج المســح وإســتخدام اإلســتقصاءات
ودراســات الحالــة فــى فتــرة زمنيــة واحــدة ،علــى الرغــم مــن دراســتها لموضوعــات مختلفــة ووســائل
إتصاليــة متنوعــة.
5 .5توســع آفــاق دراســات األجنــدة ،وثرائهــا وزيــادة نضجهــا فــى الدراســات األجنبيــة ،وتنــوع المعنييــن بهــا
مــن الباحثيــن ومــن تخصصــات مختلفــة .
6 .6بالرغــم مــن التقــارب الملحــوظ بيــن باحثــى دراســات األجنــدة فــى المجتمعــات الغربيــة وزيــادة حــاالت
ودرجات التعاون بينهم ،وإســتحداث شــبكات تواصل تعنى بدراســة قضايا بحثية مشــتركة من رؤى
ثقافيــة وسياســية مختلفــة ،إال أن الخريطــة البحثيــة فــى مجــال دراســات األجنــدة بيــن الباحثيــن العــرب
مازالــت مبعثــرة ومجــزأة  ،حتــى علــى مســتوى الدولــة الواحــدة .
7 .7أدت تكنولوجــا اإلتصــال الحديثــة واإلنترنــت دورا كبيــرا فــى ثــراء دراســات األجنــدة ممــا ســاعد علــى
إســتحداث إتجاهــات بحثيــة جديــدة علــى مســتوى العالــم مثــل دراســات المســتوى الثالــثNetwork
 Agenda-Settingودراســات دمــج األجنــدة .Agenda- Melding
 8 .شــكل إنتقــال بعــض الوســائل اإلعالميــة التقليديــة الــى البيئــة اإللكترونيــة تحــوال كبيــرا فــى إهتمامــات
دراســات األجنــدة  ،ســواء مــن حيــث طــرح موضوعــات بحثيــة جديــدة لــم تكــن مطروقــة مــن قبــل ،
أو مــن حيــث اإلهتمــام بمناقشــة دور الوســائل الجديــدة التــى طرحتهــا هــذه البيئــة فــى تشــكيل أجنــدة
الجمهــور ،وأوجــه الشــبه واإلختــاف بيــن الوســائل التقليديــة واإللكترونيــة  ،وتأثيــر هــذه الوســائل علــى
عمليــة وضــع األجنــدة .
 9 .التــزال دراســات األجنــدة تستكشــف الجديــد مــن اإلتجاهــات البحثيــة والمداخــل النظريــة الجديــدة مثــل
 Agenda-Cuttingقطــع األجنــدة  Agenda-Surfing ،تصفــح ( تزلــج األجنــدة).
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1010أغلــب الدراســات العربيــة فــى مجــال دراســات األجنــدة إفتقــدت البعــد التفســيري وتوقفــت عنــد مرحلــة
الوصــف وذلــك بســبب إســتخدام الجوانــب المنهجيــة التقليديــة واألدوات البحثيــة المتعــارف عليهــا
مثــل إســتخدام منهــج المســح وتحليــل المضمــون  ،دون إســتخدام مناهــج بحثيــة أخــري إال فــى عــدد
محــدود مــن الدراســات ( منهــج الدراســات المقارنــة و المنهــج التاريخــى) .فــى حيــن ركــزت غالبيــة
الدراســات األجنبيــة علــى الدراســات الممتــدة والمقارنــه وعبــر فتــرات زمنيــة متباعــدة وإســتخدام
المنهــج التجريبــى  ،باالضافــة الــى منهــج المســح بالعينــة بشــقية الوصفــى والتحليلــى.
	 11.لــم تســع كثيــر مــن البحــوث العربيــة فــى مجــال دراســات األجنــدة الــى مواكبــة و تطبيــق االتجاهــات
النظريــة المعاصــرة لدراســات األجنــدة علــى الرغــم مــن تعددهــا حيــث وقفــت معظمهــا عنــد المســتوى
األول مــن دراســات األجنــدة .
1212علــى الرغــم مــن أن بنــاء األجنــدة يمثــل أحــد التطــوارات النظريــة لدراســات األجنــدة الــى أن الكثيــر
مــن الدراســات العربيــة أطلقــت عليهــا نظريــة بنــاء األجنــدة عكــس الدراســات األجنبيــة التــى تعتبرهــا
أحــد االتجاهــات النظريــة التــى تمثــل تطــور نظريــة بحــوث األولويــات.
1313غالبيــة الدراســات العربيــة إفتقــدت الــى العمــل الجماعــى أو البحــوث البينيــة  .عكــس الدراســات
الغربيــة التــى تميــزت بالفــرق البحثيــة المختلفــة و مــن تخصصــات علميــة متعــددة .
1414غالبيــة البحــوث العربيــة فــى مجــال دراســات ترتيــب األولويــات تمثــل انعكاســا للبحــوث المنشــورة
فــى الدوريــات األجنبيــة بشــكل أو بأخــر ،وال تعبــر عــن إتجاهــات بحثيــة أو تنظيريــة مســتقلة يمكــن
رصدهــا وتتبــع تطورهــا.
1515معظــم الدراســات األجنبيــة  ،وان لــم يكــن جميعهــا  ،تقيــس التاثيــر مــن خــال الدراســات التجريبيــة
أو الدراســات الممتــدة عبــر فتــرات زمنيــة مطولــة للوصــول إلــى المتغيــرات التــى تســبب التأثير،وهــذا
بعكــس أغلــب الدراســات العربيــة التــى تقيــس التأثيــرات مــن خــال اســتمارات اســتقصاء واجــراء
مقابــات متعمقــة.
1616أغلــب الدراســات األجنبيــة فــى دراســات األجنــدة إعتمــدت علــى جمــع البيانــات مــن العينــة علــى
مرحلتيــن وفــى فتــرات زمنيــة متباعــدة وهــو مايعنــي إختيــار العينــة المناســبة للدراســة ممــا يســاعد فــى
حــاالت كثيــرة علــى معرفــة العالقــة الســببية  ،عكــس الدراســات العربيــة التــى تقــوم بجمــع البيانــات
مــرة واحــدة وهــو مــاال يســهم فــى تحديــد التأثيــر والمتغيــرات المســببة لــه.
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تصور ورؤية لإلتجاهات المستقبلية لدراسات األجندة:
•أوال :ضــرورة مواكبــة اإلتجاهــات النظريــة الحديثــة لنظريــة ترتيــب األولويــات والتــى وصلــت الــى
ثمانيــة إتجاهــات بحثيــة وليــس الوقــوف فقــط عنــد حــدود المســتوى األول والثانــى .
• ثانيا :ضرورة أن تواكب بحوث ترتيب األولويات التحوالت الدراماتيكية والمتســارعة فى البيئة
اإلعالمية سواء عالميا أو إقليميا أو محليا وما يصاحب ذلك من تغيرات سياسية وإقتصادية وإجتماعية
وثقافية  ،ويجب أن يكون ذلك وفق أسس علمية مدروسة تساعد على وصف وفهم وتفسير هذه التحوالت.
•ثالثــا :معرفــة مــدى تطابــق األفــكار التــى تتضمنهــا هــذه النظريــة مــع واقــع المجتمعــات العربيــة التــى
تنتــج فيهــا مضاميــن إعالميــة وفقــا لســياق يختلــف عمــا هــو موجــود فــى المجتمعــات الغربيــة.
•رابعــا :ضــرورة تقســيم الجماهيــر التــى يتــم تطبيــق الدراســات عليهــا لتكــون أكثــر تحديــدا ،ممايســهل
القــدرة علــى التنبــؤ بســلوكياتها فــى المســتقبل.
•خامســا :ضــرورة اإلهتمــام باجــراء البحــوث البينيــة و المشــتركة والتعــاون مــع المــدارس األجنبيــة
المختلفــة وهــو األمــر الــذى تفتقــد اليــه البحــوث العربيــة حتــى األن .

المراجع
1 .1أحمــد الزهرانــى .)2015 (.الســلطة السياســية واإلعــام فــي الوطــن العربــي ،بيــروت ،
دراســات الوحــدة العربيــة ،الطبعــة األولــى .

مركــز

2.2أحمــد الزهرانــى  . )2013(.التعــرض للصحافــة الســعودية اليوميــة وعالقتــه بترتيــب أولويــات المواضيــع السياســية
لــدى الجمهــور الســعودي» ،رســالة دكتــواره غيــر منشــورة ،جامعــة القاهــرة ،كليــة االعــام.
3.3أحمــد فــاروق ،شــيرين موســى . )2017( .دور وســائل التواصــل االجتماعــي فــي ترتيــب أولويــات المجتمــع ووســائل
اإلعــام التقليديــة دراســة فــي مفهــوم األجنــدة األفقيــة المتداخلــة  ،المؤتمــر العلمــى الثانــى »،المجتمــع العربــى وشــبكات
التواصــل االجتماعــى فــى عالــم متغيــر»  30أكتوبــر 2-نوفمبــر ،كليــة االداب ،جامعــة الســلطان قابــوس.
4.4أمنيــة الغنــام . )2017( .تأثيــر مواقــع التواصــل االجتماعــى علــى المحتــوى البرامجــى المقــدم بالفضائيــات المصريــة
 ،بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــى الســنوى للجمعيــة العربيــة المريكيــة ألســاتذة االعــام « الصحافــة واالعــام فــى عصــر
المعلومــات» – الجامعــة األمريكيــة بالقاهــرة فــى الفتــرة مــن  24-12اكتوبــر .2017
5.5أمينــة هاجــي  . )2014( .الصحافــة المكتوبــة وترتيــب اولويــات الجمهــور الجزائري نحــو القضايا البيئية دراســة وصفية
تحليليــة لجريــدة الشــروق اليومــي وجمهورهــا  ،رســالة دكتــوراة غير منشــورة  ،جامعة إبراهيم ســلطان شــيبوط الجزائر.
6.6إلهــام يونــس أحمــد  ” . )2010( .العالقــة بيــن االعتمــاد علــى القنــوات الفضائيــة االخباريــة العربيــة ومســتوى المعرفــة
بالقضايــا الداخليــة لــدى الجمهــور المصــرى  ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــوره ،جامعــة القاهــرة .كليــة االعــام.
7.7برلنــت نزيــه محمــد قابيــل . )2011 ( .أولويــات واتجاهــات الجمهــور المصــرى نحــو قضايــا المــرأة المقدمــة فــى
الصحــف والتليفزيــون  ،رســالة دكتــوراه غيــر منشــوره  ،جامعــة القاهــرة ،كليــة االعــام.
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