
 المضامین
االعالمیة





ھل سمعتم عن ھذه االخبار مسبقا؟

عن ماذا تتحدث ھذه االخبار برأیكم؟

ھل داعي إلنھاء االخبار أحیانا حتى نعرف 
ما ھي المواضیع المعروضة؟ 



ما ھي األمور التي تفكرون فیھا في الفترة األخیرة وتشغل 
بالكم؟

ما ھي األمور المشتركة بین ثالثة االخبار 
المعروضة؟

ما ھي األمور التي ننكشف عنھا في اآلونة األخیرة في 
االعالم؟



 نظریّة األجندة
نظریّة األجندة تُسمى أیضا بنظریّة جدول األعمال، والفكرة من ◦

وراء االسم أّن وسائل اإلعالم لھا جدول اعمال خاص، تحّدد من 
خاللھ المواضیع بحسب أھمیتھا، من األھّم وحتّى األقل أھمیة، كما 

أّن جدول األعمال في كّل لقاء یُرتّب مواضیع النّقاش بحسب 
اھمیتھا.



 نظریّة األجندة
ما ھي قوة االعالم بحسب رأیك؟ 

كیف یؤثر االعالم على تفكیرنا؟



 نظریّة األجندة
األجندة اإلعالمیة ھي المواضیع الُمغطاة في وسائل اإلعالم، ونظریّة 

األجندة تّدعي بأّن وسائل اإلعالم تتمتّع بقوه كبیرة في تشكیل الّرأي العام 
حول القضایا الّتي یواجھھا المجتمع من خالل تحدید حجم تغطیتھا لھذه 

المواضیع. 

اإلعالم لدیھ القدرة على أن یُحّدد لنا بماذا نُفكر ونتحدث، ولكن لیس ماذا 
نُفكر



تقسیم فرق

على كل فرقة ایجاد تقریر او خبر لنناقش ما ھو الموضوع الرئیسي 
الذي یشغل بال الجمھور ویفكر فیھ الجمھور بسبب انكشافھ على 

االحبار والتقاریر.

ما ھي األمور التي شغلت بالكم من خالل 
التقریر؟



أنواع األجندات
 األجندة اإلعالمیّة– وھي المواضیع◦

 المطروحة في وسائل اإلعالم، في
الصحف واإلذاعات والقنوات التلفزیونیّة.

ما ھو اخر خبر انكشفتم علیھ من خالل •
 االعالم؟ 

https://www.alarab.com/Article/974560
https://www.alarab.com/Article/974560
https://www.alarab.com/Article/974560


أنواع األجندات
 األجندة الجماھیریّة– المواضیع الُمتداولة◦

 بین النّاس، وھي المواضیع الّتي تُشّكل
 محورا مركزیا ألحادیث النّاس في البیوت،

أماكن العمل، المقاھي والجلسات العائلیة.

ما ھو اخر خبر انكشفتم علیھ من خالل •
 االعالم في ھذا المجال؟ 

https://www.panet.co.il/article/2786847
https://www.panet.co.il/article/2786847
https://www.panet.co.il/article/2786847
https://www.panet.co.il/article/2786847
https://www.panet.co.il/article/2786847
https://www.panet.co.il/article/2786847
https://www.panet.co.il/article/2786847


أنواع األجندات
 األجندة السیاسیة-المواضیع المطروحة◦

 والّتي یتّم معالجتھا على المستوى
 السیاسي، وھي المواضیع الّتي یتطّرق
 إلیھا السیاسیون في لقاءاتھم، جوالتھم،

مقابالتھم الصحفیة وبیاناتھم.

ما ھو اخر خبر انكشفتم علیھ من خالل •
 االعالم في ھذا المجال؟ 

https://www.alarab.com/Article/974210
https://www.alarab.com/Article/974210
https://www.alarab.com/Article/974210
https://www.alarab.com/Article/974210
https://www.alarab.com/Article/974210
https://www.alarab.com/Article/974210
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التأثیرات المتبادلة بین األجندات الثالث
األجندة اإلعالمیة تؤثّر تأثیًرا ُمباشًرا على األجندة الجماھیریّة، على األقل نتیجة لقدرة وسائل اإلعالم على جذب انتباه 1.

الجمھور.

بما أّن السیاسیین یُعتبرون ُرُسل الجمھور فھم متأثرون برأي الجمھور (الرأي العام) أي األجندة  الجماھیریّة تؤثّر على 2.

األجندة السیاسیّة.

األجندة اإلعالمیّة تؤثر على األجندة السیاسیّة حیث یُعتبر اإلعالم كمنبر للتعبیر عن الرأي العام وعن األجندة 3.

الجماھیریّة (عند السیاسیین على األقل).

األجندة السیاسیّة تُؤثّر على األجندة اإلعالمیّة تاثیراً مباشراً، مثل جلسة مناقشة میزانیّة الدولة في الكنیست أو جلسات 4.

الحكومة وقراراتھا، في مثل ھذه الحاالت اإلعالم یكون مضطًرا لتغطیة ھذه األحداث وإدخالھا إلى األجندة اإلعالمیّة.

ھناك أحداث عالمیّة تُحّدد األجندة الجماھیریّة وتفرض نفسھا على وسائل اإلعالم الّتي تضطر لتغطیتھا واالھتمام بھا 5.

نظرا لضخامتھا، مثل الكوارث واإلصابات، األزمات واالنقالبات، في ھذه الحاالت األجندة الجماھیریة تؤثّر على 

األجندة اإلعالمیة.



الوسائل لتحدید األجندة االعالمیة
اختیار الموضوع: 1.

لمجرد االنشغال بالموضوع من قبل وسائل اإلعالم المختلفة (صحیفة، رادیو، تلفزیون، انترنیت) یؤدي إلى انكشاف 
الجمھور للموضوع وإدراكھ على أنھ مھم. 

ابراز الموضوع: 1.
2.1 موقع الموضوع◦
2.2 حجم الخبر ◦
2.3 العناوین الرئیسیة◦
2.4 استخدام الصور◦
2.5 متابعة واستمراریة القضیة في وسائل االعالم یبرزھا بشكل أكبر ویشیر الى اھمیتھا.◦



 اسباب تركیز وسائل االعالم على موضوعات
معینة

القضایا الھامة التي تحتاج حقا إلى االبراز والمعالجة -قضایا الرأي العام-◦

قضیة جماھیریة 

اعتبارات لنسبة المشاھدة (ریتینج): المواضیع الغضة التي تھم الجمھور -◦

قضایا اجتماعیة-قضیة تثیر اھتمام الجمھور. 

مصالح اقتصادیة\سیاسیة بھدف تعزیز رأي \شخص\عمل. ◦

في بعض األحیان، یتم ابراز موضوع معین بھدف خلق خدعة اعالمیة.◦



مراجعة تعریف نظریة االجندة 

سماع الطالب ومعرفة آرائھم وموقفھم في سیاق النظریة
صف الحادي عشر اعالم



مصطلحات

 االجندة اإلعالمیة – االجندة الجماھیریة – االجندة
السیاسیة

                                                         



مشاھدة فیلم قصیر

https://youtu.be/NUt0Q_TGeXs


تقسیم الطالب الى مجموعات ( 4 طالب في كل مجموعة )
               یتم توزیع روابط لصحف الكترونیة 
              وارسال رابط لكل مجموعة لإلجابة

             على األسئلة التالیة:

اشرح االدعاء المركزي الذي یطرحھ مبدأ تحدید االجندة؟ 
ب.  اشرح العالقة بین االجندة الجماھیریة واالجندة االعالمیة 

واالجندة السیاسیة كما تنعكس في القطعة؟



جد من خالل الصحیفة االلكترونیة  المرفقة خبرا واحدا على األقل، وحدد نوع االجندة، 
ادعم اجابتك بمثال بناء على الخبر الذي تم اختیاره؟ 

https://alarab-co-uk.cdn.ampproject.org/c/s/alarab.co.
uk/?amp



بناء على النص المرفق اجب على ما یلي
مذھب "تحدید االجندة":

امتازت االنتخابات البرلمانیة االخیرة  باستخدام الشبكات االجتماعیة.

 ان صفحة الفیسبوك للمرشح تشكل الیوم قوة اعالمیة مثل اي  وسیلة من وسائل االتصال.

 یتعرض الناس لشبكة الفیسبوك باعتبارھا صحیفة أو برنامجا إذاعي. 

بشكل عام، الفیسبوك یتیح للجمھور أن یعبر عن نفسھ أكثر. 

ال حاجة ألي  اجتماع انتخابي  في ساحة البلدة، حیث یتحدث المرشح والجمھور یصفق لھ.

 الیوم، یثیر المرشح اي"ستاتوس"  ویستجیب الجمھور لھ من خالل الشبكة.



وباإلضافة إلى ذلك، ھناك المدونون الذین یكتبون عن القضایا السیاسیة بشكل مستمر. ، في  كل حملة 

انتخابیة تنضم وسائل اعالم مختلفة لتلعب دورا مھما، وینبغي أن تشمل الحملة جمیعھا بطریقة صادقة 

وموثوق بھا ، والتي تعزز رسائل الحملة االنتخابیة.

     



 أ) اشرح االدعاء المركزي الذي یطرحھ مبدأ تحدید االجندة ؟

 ب) اشرح العالقة بین االجندة الجماھیریة واالجندة االعالمیة واالجندة السیاسیة كما تنعكس في 

القطعة؟



 عرض تطبیق محوسب
(كاھوت)

https://create.kahoot.it/preview/e60797df-7dfb-44fd-a5ae-dc2dc6b59372
https://create.kahoot.it/preview/e60797df-7dfb-44fd-a5ae-dc2dc6b59372


الخدعة االعالمیة
مبادرة متعمدة من المنشورات تھدف إلى تركیز انتباه التغطیة اإلعالمیة على ◦

شيء آخر، أو إعطاء القصة التي تتناول الحقائق أو التحلیل.
الغرض من الخدعة االعالمیة عادةً ما یكون المقصود بھ ھو الھاء وسائل ◦

اإلعالم عن موضوعات مثیرة للمشاكل.

https://www.youtube.com/watch?v=LbAgayIdfKE&feature=youtu.be


التأطیر اإلعالمي
التأطیر ھو طریقة لتأطیر (وضع في إطار) ظاھرة في شكل معین. ال یخبرنا التأطیر فقط ما الذي یجب ◦

التفكیر فیھ ولكن كیفیة التفكیر. یتم ذلك عن طریق: استخدام كلمات أو عبارات معینة، عرض السیاقات 
المختلفة، استخدام صور او افالم معینة، اعطاء امثلة معینة...، ھذه االمور جمیعھا تؤدي بجمھور 

الھدف لتلقي معنى واحد وتفضیلھ على معنى اخر. 

إن اختیار زاویة واحدة ◦
بد
اً من األخرى ھو اختیار لرمز معین یالحظ من خاللھ الصحفي واقع او یراه بعینیھ وینعكس ذلك على وجھة نظره وتقاریره. ل

تنبع طبیعة التأطیر من عدة أسباب:◦
االعتبارات التنظیمیة لوسیلة االعالم وقواعد العمل الصحفي وأیدیولوجیة الصحافي وغیر ذلك.



التأطیر اإلعالمي
التأطیر ھو طریقة لتأطیر (وضع في إطار) ظاھرة في شكل معین. ال یخبرنا التأطیر فقط ما الذي ◦

یجب التفكیر فیھ ولكن كیفیة التفكیر. یتم ذلك عن طریق: استخدام كلمات أو عبارات معینة، عرض 
السیاقات المختلفة، استخدام صور او افالم معینة، اعطاء امثلة معینة...، ھذه االمور جمیعھا تؤدي 

بجمھور الھدف لتلقي معنى واحد وتفضیلھ على معنى اخر. 

إن اختیار زاویة واحدة ◦
بد
اً من األخرى ھو اختیار لرمز معین یالحظ من خاللھ الصحفي واقع او یراه بعینیھ وینعكس ذلك على وجھة نظره وتقاریره. ل



التأطیر اإلعالمي
 انواع التأطیر:◦

إطار الحدث (ممیز أكثر للتلفاز) -یعرض الموضوع بواسطة حدث واحد من خالل عرض امثلة ◦
خاصة. مثال: من اجل التحدث عن موضوع الفقر، یتم التركیز على عائلة معینة من خالل التقاط 

صور للثالجة الفارغة والمطبخ.

إطار عمل موضوعي (ممیز أكثر للصحیفة): عرض عام و ملخص لمواضیع اجتماعیة. التركیز ◦
على الخلفیة، المعطیات، التحلیالت واقتراحات للحلول. 



 نموذج داونز: صعود وھبوط القضایا
 االجتماعیة نتیجة لتأطیر وسائل

اإلعالم
مرحلة ما قبل اإلشكالیة◦
اكتشاف القلق والحماس األوبرالي◦
الوعي وفھم ثمن حل المشكلة◦
االنخفاض التدریجي لشدة االھتمام الجمھور◦
المرحلة ما بعد اإلشكالیة ◦



 مثال من احد االخبار التي اختارھا
 الطالب سابقا



أسئلة واستفسارات


