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تغطية قضايا اللجوء السوري باألردن في وسائل االعالم السورية العاملة في األردن 

 "دراسة في برامج تلفزيون أورينت وراديو سوريالي"

 إعداد: مالك عادل حافظ

 إشراف الدكتور: رائد البياتي

 الملخص

الدراسة إلى تسليط الضوء على التغطية االعالمية السورية لقضايا اللجوء السوري في هدفت هذه 

األردن والوقوف على تغطية البرامج االجتماعية في قناة أورينت وراديو سوريالي لمجريات أوضاع 

 الالجئين السوريين باألردن وقضاياهم.

المضمون أسلوبًا، بواسطة االستمارة وتم االعتماد على المنهج الوصفي في هذه الدراسة، وتحليل 

الخاصة بتحليل المضمون، وذلك بعد القيام بحصر شامل للبرامج االجتماعية في تلفزيون أورينت 

إلى  و   1/10/2017و راديو سوريالي والتي تناولت قضايا اللجوء السوري في األردن للفترة من 

تعريف وحدات وفئات التحليل تعريفًا وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل ،  1/3/2018

دقيقًا، وعرض أداة التحليل على مجموعة من الخبراء لتحكيمها، وتم اعتماد طريقة ثبات الباحث 

 مع نفسه من أجل التحقق من ثبات أداة التحليل.

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج؛ كان أبرزها، أن اإلطار المحدد بقضية تم اعتماده في 

 للبرامج التي تم تحليلها في تلفزيون أورينت وراديو  طية اإلعالميةالتغ

 ، واهتم تلفزيون أورينت بالتركيز على فئة الموضوعات االقتصادية بشكل أكبرسوريالي

 من باقي الفئات المتعلقة بفئة موضوعات التغطية اإلعالمية.



 ل
 

افية بشكل أكبر من باقي الفئات بينما اهتم راديو سوريالي بالتركيز على فئة الموضوعات الثق  

 المتعلقة بفئة موضوعات التغطية اإلعالمية.

وانتهت الدراسة ببعض التوصيات كأن تركز وسائل اإلعالم على الملف اإلنساني للقضية السورية 

بعيدًا عن استغالل ذلك لكسب تعاطف الجمهور المتلقي أو تأييده لرسائلها اإلعالمية في مجاالت 

، وأن يكون لإلعالم السوري أسلوب جديد في توظيف بالقضية السورية وصراعاتهاأخرى تتعلق 

المعلومة وتصديرها بحيث تساهم في إقناع المتلقي على اختالف الشريحة المتابعة والمتلقية 

 للمضامين اإلعالمية.

تغطية الكلمات المفتاحية: تلفزيون أورينت، راديو سوريالي، الالجئين السوريين في األردن، ال

 اإلعالمية.
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Supervised by: Dr. Raed Al. Bayati 

Abstract 

The study aims to highlight the Syrian media coverage of the Syrian refuge issues in 

Jordan, and the coverage of social programs in Orient channel and souriali Radio; for 

the situation of the Syrian refugees in Jordan and their issues. 

 

This study adopted descriptive approach and content analysis using the content 

analysis form, after a comprehensive limitation of the social programs of Orient 

Television and Radio Souriali, which dealt with the Syrian refuge issues in Jordan for 

the period from 1.10.2017 to 1.3.2018, the tool was verified by defining the categories 

and units of the analysis carefully.  

The analysis tool was presented to a group of experts for judging. The stability of the 

researcher method was adopted to verify the stability of the analysis tool. 

 

The study found a series of results. The most prominent is the “framework specified 

with an issue” was adopted in the media coverage of programs analyzed in Orient TV 

and Souriali Radio. 

 



 ن
 

Orient TV focused more on economic issues category more than other categories 

concerned with media coverage categories, while Radio Souriali focused more on 

cultural issues. 

 Keywords: Orient Television, Souriali Radio, Syrian Refugees in Jordan, Media 

Coverage. 
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 الفصل األول

 وأهميتها خلفية الدراسة

 

 المقدمة:

ـــــي شـــــهر  ذار مـــــن العـــــام  ـــــدأت األزمـــــة الســـــورية ف ـــــي أحـــــدثت أضـــــخم أزمـــــة انســـــانية  2011ب والت

تـــــزال ظـــــروف ســـــوريا وأحـــــوال الالجئـــــين فـــــي  ومـــــاشـــــهدها العـــــالم خـــــالل الحقبـــــة الزمنيـــــة الحاليـــــة، 

 . الدول المجاورة مستمرة في التدهور

المثيـــــــرة بســـــــبب تـــــــداعياتها المختلفـــــــة علـــــــى  زمـــــــاتالســـــــورية مـــــــن أكثـــــــر األ ألزمـــــــةتعتبـــــــر احيـــــــث 

المنطقـــــة العربيـــــة؛ وكــــــان مـــــن تأثيراتهـــــا المهمــــــة مشـــــاكل تحمـــــل عــــــبء اللجـــــوء مـــــن دول الجــــــوار 

المحيطـــــة بـــــالوطن الســـــوري؛ فتلـــــك األزمـــــة التـــــي أفـــــرزت الماليـــــين مـــــن الالجئـــــين؛ مـــــنهم مـــــن لجـــــأ 

ــــــى مــــــالذ  مــــــن يحــــــاف   ــــــى دول الجــــــوار ومــــــنهم مــــــن عبــــــر البحــــــار للوصــــــول إل ــــــى حيــــــاتهم إل عل

-www.unesco.org/new/ar/syria-crisis) ويجنــــــــــــــــــــبهم ويــــــــــــــــــــالت الحــــــــــــــــــــرب ومراراتــــــــــــــــــــه.

response) 

 

لرســــالة التــــي يقــــدمها اإلعـــــالم عــــن الالجئــــين قــــد تســـــهل ظــــروفهم الحياتيــــة وســــرعة انـــــدماجهم إن ا

فـــــي مجتمعـــــاتهم الجديـــــدة، وذلـــــك إذا مـــــا لعـــــب االعـــــالم دوره فـــــي توعيـــــة فئـــــات المجتمـــــع المختلفـــــة 

ف وحقــــــوق هــــــؤالء البشــــــر الــــــذين يجــــــب أن يتمتعــــــوا بكافــــــة حقــــــوقهم فــــــي أي مكــــــان. بــــــل بظــــــرو 
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ويمكـــــن أن يــــــدفع اإلعــــــالم تلــــــك الفئــــــات إلــــــى مطالبـــــة حكومــــــاتهم ببــــــذل كافــــــة الجهــــــود التــــــي مــــــن 

 شأنها أن تحسن أوضاعهم.

ازداد لجـــــوء الســـــوريين إلـــــى األردن بشـــــكل هائـــــل؛ وجـــــاء مخـــــيم الزعتـــــري  2013وفـــــي بدايـــــة ســـــنة 

ـــــم  لالجئـــــين ـــــين ل ـــــر تجمـــــع ســـــكاني فـــــي األردن؛ وطبعـــــًا فـــــ ن تركـــــز الالجئ الســـــوريين كخـــــامع أكب

يقتصــــــر علــــــى المخيمــــــات وإنمــــــا تعــــــداه النــــــدماجهم ضــــــمن مراكــــــز المــــــدن وتجمعاتهــــــا الســــــكنية؛ 

 79وبحســـــب مفوضـــــية شـــــؤون الالجئـــــين التابعـــــة لمنظمـــــة األمـــــم المتحـــــدة ف نـــــه يقـــــيم مـــــا يقـــــارب  

فـــــــــي  21ج المخيمـــــــــات، بينمـــــــــا يســـــــــكن حـــــــــوالي   مـــــــــن الالجئـــــــــين فـــــــــي منـــــــــاطق ســـــــــكنية خـــــــــار 

 (www.unhcr.orgالمخيمات. )

ــــد أصــــبا تغطيــــة األمــــور المعيشــــية والحاجــــات اإلنســــانية لــــدى الالجــــ  الســــوري ضــــرورة ماســــة  لق

ـــــد مـــــن رحـــــم األزمـــــة الســـــورية؛ فبعـــــد تواجـــــد  وحاجـــــة أساســـــية ملزمـــــة تستكشـــــف هـــــذا التجمـــــع الولي

األردنـــــي بـــــرزت وســـــائل إعالميـــــة ســـــورية ) قنـــــاة أورينـــــت هـــــذا المجتمـــــع الالجـــــ  ضـــــمن المجتمـــــع 

ــــــوطن األردنــــــي كعامــــــل  و راديــــــو ســــــوريالي( تهــــــتم بشــــــؤونهم وتعمــــــل ضــــــمن النطــــــاق الجغرافــــــي لل

طبيعــــي للتواجــــد الســــوري علــــى األراضــــي األردنيــــة، ومــــن خــــالل ذلــــك جــــاءت هــــذه الدراســــة لبحــــث 

ات التـــــــي طرحتهـــــــا ومعرفـــــــة التغطيـــــــة اإلعالميـــــــة لهـــــــذه الوســـــــائل والتركيـــــــز علـــــــى أهـــــــم الموضـــــــوع

مــــدى األهميــــة التــــي أولتهــــا لجوانــــب قضــــايا اللجــــوء الســــوري مــــن خــــالل تحليــــل مضــــمون برامجهــــا 

 االجتماعية، في المدة الزمنية الموضوعة لهذه الدراسة.
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 مشكلة الدراسة: 

الكيفيــــــة التـــــي غطــــــت مــــــن خاللهـــــا وســــــائل اإلعــــــالم  تســـــعى هــــــذه الدراســـــة إلــــــى تحليــــــل مضـــــمون 

ـــــينالســـــورية الع ـــــة فـــــي األردن لقضـــــايا الالجئ ـــــى ؛ امل ـــــة للوصـــــول إل ـــــل مضـــــمون هـــــذه التغطي وتحلي

 مدى استيفاء هذه التغطية للمهام المطلوبة منها. 

ــــاك اخــــتالف   ــــي؛ هــــل كــــان هن ــــر عــــن مشــــكلة الدراســــة مــــن خــــالل التســــا ل ا ت ــــذا فــــيمكن التعبي ل

ــــاألردن لقضــــايا الالجئــــين  ــــة وســــائل اإلعــــالم الســــورية العاملــــة ب ــــي تغطي الســــوريين المقيمــــين فــــي ف

 األردن؟ 

 أهداف الدراسة: 

ــــــق أهــــــداف هــــــذه الدراســــــة لتحقــــــق الهــــــدف العــــــام التــــــالي وهــــــو  كيــــــف تقــــــوم وســــــائل االعــــــالم تنطل

ة البـــــرامج االجتماعيـــــ مـــــن خــــاللقضـــــايا اللجــــوء الســـــوري فــــي األردن  الســــورية فـــــي األردن بتغطيــــة

 األهداف التالية:   ن هذا الهدف؛تتفرع مو ، في قناة أورينت وراديو سوريالي

الوقـــــــوف علـــــــى أهـــــــم الموضـــــــوعات المتناولـــــــة فـــــــي قضـــــــايا اللجـــــــوء الســـــــوري فـــــــي األردن بوســـــــائل  -1

 العاملة في األردن. ةاإلعالم السوري

ــــي األردن فــــي  -2 ــــة ف ــــه وســــائل االعــــالم الســــورية العامل ــــذي اعتمدت الكشــــف عــــن المجــــال الجغرافــــي ال

 تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

التعـــــرف علــــــى المصــــــادر التــــــي تــــــم االعتمــــــاد عليهـــــا فــــــي وســــــائل اإلعــــــالم الســــــورية العاملــــــة فــــــي  -3

 األردن خالل تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن.
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معرفـــــة أشـــــكال العـــــرض اإلعالميـــــة المتبعـــــة فــــــي تقـــــديم قضـــــايا اللجـــــوء الســـــوري فـــــي األردن فــــــي  -4

 برامج وسائل اإلعالم السورية العاملة في األردن.

 أهمية الدراسة: 

تغطيـــــــة اإلعالميـــــــة المثلـــــــى لملـــــــف الالجئـــــــين تحليـــــــل للم يتقـــــــدتنبـــــــع أهميـــــــة الدراســـــــة مـــــــن خـــــــالل 

ــــة الســــورية ، كمــــا أنهــــا ســــُتظهر وريين فــــي أمــــاكن تواجــــدهم بشــــكل عــــامالســــ دور الوســــائل اإلعالمي

العاملـــــــة فـــــــي األردن خصوصـــــــًا والوســـــــائل اإلعالميـــــــة الســـــــورية بشـــــــكل عـــــــام فـــــــي تشـــــــكيل الـــــــرأي 

 .الجئين السوريين في نواحي مختلفةم للجمهور وتأثيره على التعامل مع الالعا

ـــــه المؤسســـــات اإلعالميـــــة الســـــورية  وتســـــاهم الدراســـــة فـــــي تســـــليط الضـــــوء علـــــى الـــــدور الـــــذي تلعب

ــــــدور فــــــي التعامــــــل مــــــع الالجئــــــين  ــــــى أرض الواقــــــع وأثــــــر هــــــذا ال فــــــي إبرازهــــــا لمشــــــاكل معينــــــة عل

 السوريين.

ــــائج أيضــــًا وتســــتمد الدراســــة أهميتهــــا  ــــذي تبحثــــه؛ حيــــث ســــتقدم الدراســــة نت مــــن خــــالل الموضــــوع ال

عديــــــــدة تفيــــــــد المؤسســــــــات اإلعالميــــــــة والبحثيــــــــة ومراكــــــــز صــــــــنع القــــــــرار حــــــــول أســــــــاليب تغطيــــــــة 

، لـــــــذا فـــــــ ن الدراســـــــة تحـــــــاول امـــــــل ضـــــــمن إطـــــــار حاضـــــــن لالجـــــــ  الســـــــوري اإلعـــــــالم الســـــــوري الع

بخصــــــوع موضــــــوعات الالجئــــــين  اإلســــــهام المتواضــــــع بــــــ ثراء المكتبــــــة العلميــــــة بشــــــكل أكــــــاديمي

 في مختلف المجاالت. 

 أسئلة الدراسة:  

 مما سبق ستحاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة ا تية:
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مــــــا أهــــــم الموضــــــوعات التــــــي طرحتهــــــا وســــــائل االعــــــالم الســــــورية العاملــــــة فــــــي األردن بشــــــأن  -1

 قضايا اللجوء السوري في األردن؟

وســـــــائل االعـــــــالم الســـــــورية العاملـــــــة فـــــــي األردن فـــــــي مـــــــا المجـــــــال الجغرافـــــــي الـــــــذي اعتمدتـــــــه  -2

 تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

مــــــــا المصــــــــادر التــــــــي اعتمــــــــدت عليهــــــــا وســــــــائل اإلعــــــــالم الســــــــورية العاملــــــــة فــــــــي األردن فــــــــي -3

 تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

ردن مــــــن قبــــــل مــــــا أشــــــكال العــــــرض المســــــتخدمة فــــــي عــــــرض قضــــــايا اللجــــــوء الســــــوري فــــــي األ-4

 برامج وسائل اإلعالم السورية العاملة في األردن؟

 حدود الدراسة: 

 .2018 ذار 1وإلى  2017 األولتشرين  1 منالحدود الزمانية: 

 األردن.-الحدود المكانية: تلفزيون أورينت وراديو سوريالي في عّمان 

 أورينت وراديو سوريالي.الحدود التطبيقية: البرامج االجتماعية السورية في تلفزيون 

 محددات الدراسة:

 يتحدد تعميم النتائج في هذه الدراسة على النقطتين التاليتين:

 دالالت صدق وثبات كشاف تحليل المضمون الذي سيعتمده الباحث في هذه الدراسة.-1

 وحدات التحليل ونوعها واتجاهاتها العامة.-2
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 مصطلحات الدراسة: 

هي طريقة تتناول فيها المؤسسة االعالمية )المكتوبة، المرئية،  اإلعالمية)اصطالحًا(:التغطية 

المسموعة( مختلف الجوانب المتعلقة بالحدث من خالل متابعة مجريات األخبار وتحليل أبعادها 

و ثارها وذلك بغرض ايصال رسالتها الى جمهور الرأي العام والتأثير عليه إلحداث التغيير سلبا أو 

 (.198، 2010ايجابا )مشاقبة ،

ـــــًا(: ـــــة )إجرائي ـــــة اإلعالمي ـــــة نقصـــــد بهـــــا  التغطي ـــــه مـــــن وســـــائل اإلعـــــالم الســـــورية العامل مـــــا تـــــم بث

راديـــــو ســـــوريالي تجـــــاه موجـــــة اللجـــــوء الســـــوري إلـــــى األردن مـــــن خـــــالل تلفزيـــــون أورينـــــت و بـــــاألردن 

  وقضاياها.

ون لخطـــــر االضـــــطهاد فـــــي هـــــم أشـــــخاع عبـــــروا حـــــدودًا دوليـــــة ومعرضـــــ الالجئـــــون )اصـــــطالحًا(:

 (.2013بلدهم األصلي أو وقعوا ضحية له )اللجنة الدولية للصليب األحمر 

 

هــــم شــــريحة مــــن المــــدنيين الســــوريين الــــذين لجــــأوا خــــارج ســــوريا وأقــــاموا فــــي  الالجئــــون )اجرائيــــًا(:

، وبلـــــ  عـــــدد الالجئـــــين الســـــوريين فـــــي 2011األردن بفعـــــل األزمـــــة الســـــورية بعـــــد شـــــهر  ذار عـــــام 

 ألف الج . 660ردن بحسب مفوضية شؤون الالجئين نحو األ

دوات ألاجميعل هـــــــي ألصافيد بوســـــــائل اإلعـــــــالم بأنهـــــــا يقصو وســـــــائل اإلعـــــــالم )اصـــــــطالحًا(:

ـــــــــي  ـــــــــاس إلعالا صناعة في لتستعمالت ـــــــــى الن ن ورق الصـــــــــحيفة م دءابم وإيصـــــــــال المعلومـــــــــات إل

أو كمـــــــــــــــــــــــــا بصفة  مإلعالا لسائو أنال، إناعيةطالصا رألقماوا ليـــــــــــــــــــــــــة ا لحاســـــــــــــــــــــــــباتبا ءنتهاوا
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وعامة  بصفة متنقسل الجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيري( التصاا لسائ)وتسمى   سمعية روءةمق لسائإل

 (.  349، ع2008ل، التصاا لسائب، وحجارمنيدسمعية. )محمو يةربص لسائوو

 اجرائيًا فالمقصود بها في هذه الدراسة ما يأتي:وسائل اإلعالم أما 

 وسائل االعالم السورية العاملة في األردن ممثلة بـ: 

ــــت ــــون أورين مــــن دبــــي وعمــــل فــــي دمشــــق لعــــام  2009: وهــــو تلفزيــــون ســــوري انطلــــق عــــام تلفزي

ــــــــين إ 2011 ــــــــات مــــــــا ب ــــــــب دمشــــــــق لخالف ــــــــواب مكت ــــــــق أب ــــــــل أن تغل ــــــــون والحكومــــــــة قب دارة التلفزي

ـــــة اإلالســـــورية ـــــي بدول ـــــة دب ـــــث ا ن مـــــن مكتبهـــــا الرئيســـــي فـــــي مدين ـــــة المتحـــــدة، ، وتب مـــــارات العربي

 ولها مكاتب في كاًل من مدينة إسطنبول التركية وكذلك في العاصمة األردنية عّمان.

ـــــي عـــــام  راديـــــو ســـــوريالي: ـــــو ســـــوري مجتمعـــــي تأســـــع بعـــــد بـــــدء األزمـــــة الســـــورية ف  2012رادي

ـــــق مـــــن ـــــب لـــــه فـــــي األردن وانطل ـــــى فرنســـــا وافتـــــتا مكت ـــــت للوصـــــول إل ، ويبـــــث عـــــن طريـــــق االنترن

 وريين على مختلف البلدان التي يتواجدون بها. كافة الس
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 النظري: األدب-أوالً 

التي تساهم في معرفة كيفية وضع الموضوع في إطار معين  طر؛يعتمد الباحث على نظرية األ

يوحي للجمهور المتلقي بكيفية التعامل مع هذه القضية، وفيما يلي عرض مفصل للنظرية 

 المستخدمة.

 :media framing theoryنظرية األطر االعالمية 

البناء عمل على تطوير مفهوم  الذي على يد عالم االجتماع غوفمان طرنشأت نظرية األ

االجتماعي والتفاعل الرمزي، وذلك من خالل البحث في قدرات األفراد على تأسيع مخزون من 

االستخدام األفضل لخبراتهم الشخصية، وذلك  خبراتهم يعمل على تحريك مدركاتهم، ويحفزهم الى

 عالمية تعطي معنى ومغزى للمضمون.  أطر إ  من خالل

" Frameعن طريق وضعها في إطار " معناهاوتفترض هذه النظرية أن األحداث تأخذ 

ينظمها ويكسبها قدرا من االنسجام، فهي قد ال تحمل مغزى معين في حد ذاتها، إال من خالل 

تسليط الضوء على جوانب معينة من الموضوع واهمال جوانب اخرى، فاإلطار االعالمي هو تلك 

ين، واإلطار االعالمي يعني انتقاءأحد الفكرة األساسية التي تدور حولها األحداث الخاصة بشأن مع

جوانب القضية بشكل مقصود وجعلها أكثر وضوحًا في النص االعالمي واستخدام  لية محددة في 

 (9-3، 2002)ابراهيم ،وصف المشكلة وتحديد اسبابها وتقييم أبعادها واستنتاج حلول لها. 
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فال يتم اختيارها صدفة وبذلك وعادة ال تكون األطر االعالمية محايدة أو معدومة القيمة، 

يكون الباب مفتوحا للتالعب بالخبر، وبناء على ذلك ف ن للتأطير أهمية كبيرة في تأثيره على الرأي 

 العامة. العام والسياسة 

هو تقديم نسقا منظما حول طريقة استخدام  عالميةطر اإلكان الهدف من وضع نظرية األلقد 

التوقعات، وذلك بغرض تفسير واظهار معنى لمواقف الحياة اليومية لألشخاع. وتركز النظرية كما 

شخاع كيفية تفسير عالمهم الطريقة التي يتعلم من خاللها األوضعها عالم االجتماع المؤسع على 

ساسيين عنصرين أ خذ باالعتباروري البد من األتص االجتماعي بصورة نمطية متكررة، ولخلق إطار

 :هما

 .صياغة االطرالمحتوى والسياق السياسي واالجتماعي، الذي يتم فيه تحديد و  اوال:

النتائج والعواقب السياسية واالجتماعية طويلة المدى، والمتعلقة باألطر التي يتم تعلمها من  ثانيا:

 (342، 2009،)مكاوي والسيد وسائل االعالم.

 

، حيث يعود «Robert Entman أول من حاول تأصيل النظرية في الدراسات اإلعالميةو 

دراساته المتعددة حيث ربط  والمنهجية فيإليه الفضل في اول تطبيق عملي يتسم بالدقة النظرية 

 .من قبل أفراد الجمهور وتمثيل المعلوماتالباحث بين تحليل األطر 

 أكثربانه "اختيار بعض الجوانب من الواقع دون غيرها وجعلها  اإلطار «Entman»وعرف     

القضية، بروزا في النص االعالمي، واتباع اسلوب او مسار معين يتم من خالله تحديد المشكلة او 
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، فضال عن طرح حلول وجوانبها المختلفةاسباب حدوثها، وكذلك التقييم االخالقي ال بعادها  وتفسير

 .وتوصيات بشأنها

، طر ال يثبت فقط من خالل إظهار بعض الجوانب في الوقائع أو األحداثأن تأثير األفا مضي 

و طرح توصيات خاصة من طرف القائم لجوانب اخرى، أ و التجاهلأيضا من خالل اإللغاء ولكن أ

 (.404، 2004عبد الحميد، باالتصال. )

وعليه فاإلطار االعالمي هو السمة المحورية التي تنتظم حولها الوقائع الخاصة بقضية معينة.  

ونستنتج من مضامين التعريفات السابقة ان االبعاد الرئيسية لألطر تتشكل في عمليات االنتقاء 

البروز، طر" يركز على االنتقاء و أخرى. فمفهوم "األ والتنظيم، وتثبيت جوانب محددة وإهمال جوانب

 :على تشخيص وتقييم نقطة محددة، مثالاألطر وتعمل 

إطار الحرب الباردة ظل مسيطرا على تغطية النصوع االخبارية االمريكية للشؤون 

الخارجية، حيث كان يلقي الضوء على احداث وشؤون خارجية معينة كالحروب االهلية باعتبارها 

ويقدم احكاما اخالقية بأنهم أعداء ملحدون، ويقترح مشكالت يحدد أسبابها في المتمردين الشيوعيين، 

عبد )بعض الحلول لها كضرورة تدخل الواليات المتحدة االمريكية ودعمها لخصوم هؤالء المتمردين. 

 .(204، 2004الحميد،

لقد اعتنى الباحثون والخبراء ب عادة ترتيب الرسائل االعالمية الخاصة بمختلف القضايا 

و أولية أو تنفيه، تلتقي مع الخبرات األ ضمن إطار أطر خبرية تثبت معنى ما والوقائع، وتم وضعها

حداث يؤثر على أحكامهم نحو الوقائع، أو األ و الحقيقة المدركة لهم، مماأالوقائع المهيمنة للمتلقين، 

 فعملية تحديد اإلطار هي عبارة عن عملية ترتيب الواقع اليومي لألفراد، عن طريق ،وتقديراتهم لها
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المرسل  مع مقاصد فرز المعلومات، وإضفاء داللة لألحداث، وتوصيف الحقيقة بما يتوافق

للمعلومات أو المؤسسة االعالمية، وهنا يتأثر الصحفيون باألطر المقررة عليهم، من قبل النخب 

 (5-4، 2002ات الضغط. )إبراهيم،والسلطات وجماع

اإلطار بمجموعة من العوامل والتي تتمثل بخصائص القائم  ولهذا تتفاعل عملية تشكيل

 .باالتصال وخلفياته، الضغوط التنظيمية مع النخبة وجماعات الضغط

 عاملين في «Entman» بشكل أساسي كما حددها ليات التأطير االعالمي تتمثل إن 

 :همارئيسيين 

خبار باختيار إطار معين للنص الخبري، ومن ثم األ "االنتقاء"و "البروز"، حيث يقوم محرر

 تكون الصفات المميزة للخبر ضمن ذلك اإلطار أكثر ظهورًا من العناصر الموجودة خارجه.

ليات التأطير من خالل التركيز على معلومات  "البروز يتحقق كأحد  نأ« Entman»مضيفًا 

" وعليه ف ن ثقافية شائعة"، ووصلها برموزمحددة من المؤسسة االعالمية، وتكرارها  معينة في مكانة

داللة رئيسية،  لية البروز" تعني أن هناك أجزاء معينة في القصة الخبرية يتم التأكيد عليها إلعطاء 

رسخه  ، وهذا ماوقضايا ثانيةالقضية  بين والتكرير والوصل لية البروز" من خالل المكانة “وتكتمل 

«Miller »أو تحديد األطر الخبرية تتمثل في تلك العملية التي تقوم من خاللها  أكد "ان تعيين حينما

وسائط االعالم بالتأكيد على عدة جوانب للحقيقة، وإهمال جوانب أخرى من خالل استعمال بعض 

 .واإلشارات والمؤثرات المرئيةالكلمات المفتاحية 

ية االنتقاء" و الذي تعني هي " ل « Entman » االعالمي التي حددهاية الثانية للتأطير ا ل

عملية تحديد تتم عبر معايير وظيفية، وذاتية، ومؤسسية، يقوم بها القائم بعملية االتصال او الوسيلة 
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 االعالمية حينما تتم معالجة أو تغطية قضية أو حدث  ما، و ذلك من خالل التركيز على نواحي

 خالصة نواحي اخرى في الجانب البنائي للموضوع أو القضية أو الحدث؛ وتبرز و اهمالمعينة، أ

 لية "االنتقاء" في "الحجم"، بمعنى التفخيم و إبراز المبالغة في التركيز على أجزاءتحديد االطار بآ

أو التصغير من مكانتها خالل السياق االخباري  و إهمال تلك األجزاءالقصة الخبرية، أ في محددة

 .بما يتعلق بهذه القصة أكثر أو أضعف لدى المتلقين تبيان ة، الشيء الذي يساهم فيللقص

 .(68-65، 2003،)عبد الفتاح

أدوات معينة؛ وهي: الكلمات  بأن االطر الخبرية تتشكل وتتكون من خالل Entmanويعتقد 

م التركيز على هذه يتالمرئية؛ ل الرئيسية، الوصف المجازي "االستعارات"، الصور، المفاهيم، الرموز

 دوات ضمن نطاق السرد الخبري لحدث أو قضية معينة، فمن خالل "التكرار" لكلمات معينة،األ

على  وغير محسوسة ثانية، وجعلها هامشية ألفكار بذاتها وإبعاد أفكار سيتم من خالل ذلك الداللة

اإلطالق، ويبرز من خالل التكرار و تدعيم ارتباط األفكار ببعضها البعض، على تثبيت تفسير 

واحد للقضية أو الحدث اكثر إحاطة ووضوح، واكثر إمكانية للتذكر من قبل المتلقين من 

 .(33-31، 2003،)عبد الفتاحاإليضاحات االخرى 

ضع االجندة"، وذلك من خالل تفسير طر الخبرية" امتدادا لنظرية "و "األ ويمكن اعتبار

الدارسين للمستوى الثاني لـ "نظرية وضع االجندة" الذي يشرح تأثير الصفات البارزة الكائنة في 

الخبرية المقدمة في وسائل االعالم  وتوضيا القصصالتغطية االخبارية على جمهور المتلقين، 

(A.Scheufele,1999,103.) 
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طر" المستوى الثاني من النظرية "نظرية األ دارسين تعتبروبحسب وجهة نظر العديد من ال

األساس "نظرية وضع االجندة"، وبأنها جزء ال يتجزأ منها، وتنخرط "تحليل االطر الخبرية" مع 

أبحاث " وضع االجندة" في التأكيد على االرتباط بين القضايا السياسية العامة باألخبار، وإدراك 

ن "تحليل االطر" يزيد عن ابحاث وضع االجندة عما يتحدث او يفكر الجمهور لهذه القضايا، بيد أ

 الجمهور عبر بحث كيفية تفكيرهم، وحديثهم عن القضايا المبثوثة في االخبار.

 

فنظرية "ترتيب االولويات" تركز على بروز القضايا، فيما تركز "نظرية االطر" على إبراز  

رف االفراد من خالل التأكيد على قيم وحقائق صفات هذه القضايا، ومن ثم فهي تؤثر على معا

ولقد ظهر من  راك الجمهور لها واستذكارها بيسر،معينة، ومنحها االهمية مما يعين في سرعة إد

نما فقط، وإ خالل أغلب الدراسات بأن وسائل االعالم ال تزودنا باألحداث التي يجب ان نفكر بها

األحداث، عبر األسلوب الذي صيغت بها هذه األحداث في أيضا تقودنا باتجاه كيفية التفكير بتلك 

طر الخبرية"، فوسائل االعالم يمكنها ان تضع نظرية "األالنص اإلعالمي، وهذا ما يتوافق مع

أو  طر وقوالب مختلفة، إن كان ب غفالهاضمن أالقضايا؛ كالجريمة، االرهاب، قضايا سياسية 

فنظرية "األطر"  مات، أو بالتركيز عليها وإظهارها،الهتمابتشتيت االنتباه عنها؛ وجعلها في خلفية ا

تبين دور وسائل االعالم في تكوين معارف وتوجهات الجمهور عن األحداث والقضايا المتعددة، 

إليه قدرا  فهي تركز على طريقة معالجة القضايا وبوضع المحتوىضمن إطار يحدده ويرتبه، ويضيف

 ( 218-215، 2004،عبد الحميد) المباشر.لمحتوى غير عنايتها با من االتساق، إضافة إلى
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 : أنواع األطر االعالمية

يتم االهتمام بقضية تتوضا جوانبها عند المتلقي فهو حدث يتوافق مع  االطار المحدد بقضية:. 1

 وقائع ملموسة؛ فيركز االطار حينها على إبراز عناصر الحدث وتداعياته. 

ينظر إلى األحداث في سياقها العام بشكل مجرد ويعطي توضيحات عامة للواقع،  االطار العام:. 2

الكبرى في فهم المشكالت وإعطاء الحلول  ويقومبربطها بالمعايير السياسية والثقافية، وتتمثل أهميته

 واإلقناع على المستوى البعيد. 

يجي؛ وذلك لوضعها في أساسها االسترات ينظر إلى األحداث من خالل اطار االستراتيجية:. 3

صيغة مالئمة وشرح المشكالت للتوصل الى إدراك مشترك للبيئة التي تحيط بها؛ ويتالءم هذا 

 اإلطار مع األحداث السياسية والعسكرية. 

يرى األحداث من أساس تأثيراتها االنسانية والعاطفية العامة، لتتم  اطار االهتمامات اإلنسانية:. 4

 عاطفية.  في قوالب وقصص درامية ذات صبغة صياغة الرسائل بعد ذلك

يضع هذا اإلطار الوقائع في سياق النتائج االقتصادية التي نتجت عن اطار النتائج االقتصادية: . 5

األحداث ويشير للتأثير الحاصل أو المتوقع على األفراد والدول والمؤسسات، فالمرسل في العملية 

من الرسالة االعالمية فاعلة بشكل أكبر على المتلقي وأكثر  االتصالية يستعمل الناتج المادي ليجعل

 عالقة بمصالحه.

ويتم من خالل هذا اإلطار عرض الحدث ضمن قالب تنافسي يحمل طابع  اطار الصراع:. 6

إظهار الصراع وبروزه، فيتم  الصراع الحاد، وقد تتجاهل الرسائل اإلعالمية أجزاء مهمة من أجل
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رصد األهداف؛ وتقيع الرسالة بأغلب األوقات بمعيار المنصر والمهزوم،  رصد المنافع قبل أن يتم

 (195-193، 2009)مكاوي والسيد،بشكل كبير في جعله إطارًا لألحداث.  ويبال  اإلعالميون 

 (211، 2012)الدليمي،  العوامل المؤثرة في اإلطار االعالمي:

 هناك عدة عوامل أشار اليها الباحثين باعتبارها تؤثر على اإلطار االعالمي وهي: 

 . العادات والتقاليد.1

 . القيود والضغوطات. 2

 . جماعات الضغط. 3

 . اتجاهات اإلعالميين االيديولوجية والسياسية.4

لية، إذ أن وبدراسة نظرية األطر اإلعالمية يمكن مالحظة ارتباطها مع موضوع الدراسة الحا

جعل األحداث والقضايا ضمن إطار من خالل ترتيب انتقاء جانب من األحداث المتعلقة بقضايا 

اللجوء السوري في األردن وابرازها وإغفال جوانب ُأخرى من التغطية اإلعالمية لهذه األزمة بطريقة 

جوانب التي تتوافق مع معينة، فذلك يعتبر أحد أهم األساليب في المعالجة اإلعالمية التي ُتظهر ال

سياسة وتوجهات الوسائل اإلعالمية القائمة بالتغطية، وبالتالي سيؤثر ذلك على كيفية إدراك 

الجمهور المتلقي للرسالة اإلعالمية تجاه قضايا اللجوء السوري سواء كان هذا التأثير إيجابي أو 

 سلبي.
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 اإلعالم في األزمات 

الظواهر االنسانية واالجتماعية التي تتعلق بكل النشاطات يعتبر االعالم واالتصال من 

ومهما حاول االفراد النأي  يز بتأثيرها الملموس على األفراد،ليات التي تتماليومية، وهما من ا 

خرين بشكل دائم، كما دون نفسهم دائما في احتكاك مع ا بنفسهم عن هذا التأثير في شخصهم يج

 خر، فيتلقون مضمونها ألنهما تقدمه وسائل االعالم بشكل أو بآلميجدون أنفسهم في تعرض دائم 

بشكل مؤكد يستمعون ويشاهدون ويتابعون كل ما يتم بثه عبر هذه الوسائل، فيتم إحداث التغيير أو 

 التقويم في سلوكهم وتفكيرهم، ويكون هذا بالطبع بمستويات متباينة تتعلق بثقافتهم وسنهم وتربيتهم.

لى االستفادة المثلى لقدرات وسائل االعالم، فوسائل سلوك األفراد يرجع إوالتأثير على 

 لتوعية المجتمعات مكانات ما يجعلها تقوم بدور مؤثرالشخصية والجماهيرية لديها من اإلاالتصال 

رفع المستوى الثقافي  بغية من أجل توحيد الجهود والتضافر بين السلطات العامة واألفراد

 ( 2012،193صادي. )الدليمي،واالجتماعي واالقت

إزائها في  أهمية وسائل االعالم في مواجهة األزمة من خالل اعتماد الجمهور المرتفعوتكمن    

والكيفية األنسب إلدارتها،  معرفة تفاصيل تلك األزمات، فهي التي تّكونتوجهات الجمهور تجاه األزمة

 وهي أيضا تمثل المصدر األساسي للمعلومات عن األزمة.

وقد أكدت عدة دراسات، أن المتلقي يعتمد على وسائل االعالم كمصدر رئيسي للمعلومات  

بجميع شرائحه، وذلك من أجل معرفة تفاصيل األزمات، ولوسائل االعالم أهمية ثانية تبرزمن خالل 

السيطرة على الشائعات التي تنتشر بكثافة وعلى نطاق كبير اثناء األزمة، مما يؤدي إلىارتدادات 
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لمصادرها، وذلك لعدم معرفة  الوصول سلبية على ادارة األزمة، فهي غامضة بطبيعتها ويصعب

 المعلومات الكافية عن األزمة. 

زمة على طبيعتها، ونوعيتها، وحجمها، وطبيعة النظام ويتوقف التعامل اعالميا مع األ

 ( 2001،213شافعي،السياسي السائد خصوصا عندما يتم مواجهة أزمة على المستوى الوطني. )ال

الثورة  عالم بدور رئيسي في األزمة وتفاعالتها سلبا وايجابا، وقد تطور هذا الدور فيفيقوم اإل

حاب القرار يعتمدون على المعلوماتية، وانتشار البث الفضائي للدرجة التي جعلت السياسيين وأص

 ( 143،1999. )الشعالن،عالم في تقييم األوضاع الراهنة وصياغة المواقف والتحركاتوسائل اإل

 التغطية اإلعالمية: 

هي عملية الحصول على بيانات وتفاصيل حدث معين والمعلومات المتعلقة به واإلحاطة 

بأسبابه ومكان وقوعه وأسماء المشتركين فيه وكيف وقع ومتى وقع، وغير ذلك من المعلومات التي 

ًا للنشر، فهناك كثير من االحداث التي تجعل الحدث مالكًا للمقومات والعناصر التي تجعله صالح

جعله صالحًا للنشر. تمر في الحياة اليومية، لكن عدد قليل منها يحظى بالتغطية اإلعالمية التي ت

 (255، 2008)أبو زيد،

من المصادر فقط، إنما  إن التغطية اإلعالمية الناجعة ال تنحصر في الحصول على البيانات

األحداث بذكر بعض الوقائع التي تضيف مصداقية للخبر، كوصف  تعتمد استكمال الخبر من موقع

مشهد أو تعليق من أحد الحاضرين، ولنقل الجمهور إلى ساحة الحدث وأجوائه وتعريفه بآخر 

التطورات والتداعيات التي من الممكن أن تصاحب الحدث والمواقف التي تؤثر فيه وردود األفعال 

 لتي تتبادر إلى ذهنه؟ل األسئلة احوله بل واإلجابة عن ك
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فالتغطية اإلعالمية تعطي معنى اإلحاطة الشاملة بالموضوع والتعاطي معه من مختلف 

معاني االستمرار والنمو  تأخذ شكل العملية بكل ما في هذه الكلمة من أبعاده، ألنها كفعل اتصالي

)ربيع، ه للجمهور. والتطور، وكذلك تقويم المادة الصحفية وتحريرها بأسلوب إعالمي مناسب لعرض

2005 ،133-138) 

 أنواع التغطية اإلعالمية

 (142-140، 2005( )ربيع، 265وهناك عدة أنواع من التغطية اإلعالمية )أبو زيد، ع

 تغطية تسجيلية أو تقريرية:-أوال

وهي تغطية األحداث التي حصلت وانتهت أو ال زالت قائمة، مثل سقوط طائرة أو حدوث 

 أحد المشاهير. أعمال شغب أو زواج

 تغطية تمهيدية:-ثانيا

وهي التغطية التي تهتم بالحصول على التفاصيل المتعلقة بحدث متوقع، أي حدث لم يتم بعد 

ولكن هناك مؤشرات تشير إلى احتمال وقوعه، مثال فوز حزب معارضة بأغلبية نيابية تعني سقوط 

التمهيدية محاولة الحصول على معلومات  الوزارة الحاكمة وتشكيل وزارة جديدة فهنا يقصد بالتغطية

 عن رئيع الوزراء القادم.

 التغطية المتابعة للحدث: -ثالثاً 

وهي التي تقوم بمعالجة نتائج وتطورات جديدة ألحداث سابقة، مثل تحسن القطاع التجاري 

 وذلك نتيجة قرارات إيجابية تدفع بعجلة اإلقتصاد نحو األمام والتقدم.

  هي:من حيث اتجاه المضمون  عالميةللتغطية اإلوهناك عدة أنواع 
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وفيها يقدم الصحفي الحقائق فقط، أي قصصًا إخبارية موضوعية خالية من  التغطية المحايدة:-

العنصر الذاتي الشخصي والتحيز، أي يعرض الحقائق األساسية والمعلومات المتعلقة بالموضوع من 

 دون تعميق أبعاد جديدة أو تقديم خلفيات أو تدخل بالرأي أو مزج الوقائع بوجهات النظر.

فيها يجمع الصحفي المعلومات المساعدة أو التفسيرية إلى جانب الحقائق و  التغطية التفسيرية:-

األساسية للقصص اإلخبارية بهدف تفسير الخبر أو شرحه وخدمة القراء الذين ليع لديهم وقت كاف 

للبحث بأنفسهم، بشرط أن تكون هذه التغطية منصفة تقدم كل التفاصيل، وتتضمن هذه التغطية 

ط بالحدث أو وصف المكان أو وصف األشخاع و ذكر بعض المعلومات وصف الجو العام المحي

الجغرافية أو التاريخية أو االقتصادية أو السياسية عن البلد التي وقع فيها الحدث وتحليل األسباب 

والدوافع والنتائج وا ثار المتوقعة المبنية على الجهد والدراسة والربط بين الواقع واألحداث المشابهة 

 مقارنات.وعقد ال

وفي هذه التغطية يركز الصحفي على جانب معين من الخبر وقد  التغطية المتحيزة أو الملونة:-

يحذف بعض الوقائع أو يبال  في بعضها أو يشوه بعضا منها، وقد يخلط وقائع الخبر برأيه 

 الشخصي وهدف هذه التغطية هو تلوين أو تشويه الخبر.

 مراحل التغطية اإلعالمية

 ( با تي: 2013حل التغطية اإلعالمية كما حددها )الربيعي، تمثل مرا

وهي المرحلة التي تكون فيها الوسيلة اإلعالمية لم تصل بعد إلى  مرحلة التغطية العشوائية:-

 مستوى التنسيق المتكامل والسبب هو أن األزمة ما تزال في مراحلها.
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ن تعرف وسائل اإلعالم أهمية األنظمة وهي المرحلة التي تأتي بعد أ مرحلة التغطية المنظمة:-

التي تقوم بأول توجيه مجموعة من الفنيين والصحفيين إلى مواقع الحدث للعمل على بث األخبار 

 أواًل والتعليق عليها وتصل التغطية الصحفية فيها إلى أعلى درجات التنسيق المنظم.

الم استراتيجية جديدة تتناسب مع وفيها تضع وسائل اإلع مرحلة التكيف مع واقع ما بعد األزمة:-

ما  لت إليه األمور في مجتمع األزمة وتعمل على المشاركة ببلورة المفاهيم الجديدة للمتغيرات 

وتقريبها إلى الرأي العام ومساعدته على تقييمها، لكن جميع هذه المراحل ترافقها إشكاليات التغطية 

لمتبادلة بين المسؤولية ورجال اإلعالم، وتتمثل اإلخبارية أبان األزمات تكون على خط العالقة ا

اإلشكالية في أوقات األزمات؛ إذ تزداد رقابة الحكومات أو الجهات ذات العالقة على مصادر 

األخبار والمعلومات؛ وهو أمر وقضية جدلية قديمة حديثة لم يتمكن اإلعالم من تجاوزها، ووقوع 

المنحازة إلى أحد أطراف الصراع المتنازع ليجدوا  الصحفيين من حيث ال يشعرون في شرك الدعاية

 أنفسهم مستخدمين كوسيلة دعائية لهذا الطرف أو ذاك.

 قضايا الالجئين السوريين 

دفع النزاع المتعلق باألزمة السورية؛ ماليين من السوريين إلى الهروب من بيوتهم؛ بين نهاية عام 

هؤالء المدنيين السوريين مشردين داخليا، ، وأصبا عديد من 2014وحتى منتصف عام  2011

وإلى األردن  بينما هاجر  خرون إلى الدول المجاورة لسوريا والمتمثلة باألردن وتركيا والعراق ولبنان،

ضطرابا في لجىء مئات ا الف من السوريين، وقد تسبب تدفق موجة اللجوء السورية إلى األردن ا

س كما أحدث أيضًا تواجد الالجئين السوريين إلى اختالالت المثقلة باألساالميزانية األردنية؛ و 

 إجتماعية وإقتصادية.



21 
 

السوريين؛ بينما  وتعتبر مدن إربد والرمثا والمفرق؛ أولى األماكن في األردن التي استقبلت الالجئين

يسكن عديد الالجئين السوريين ذوي الوضع المادي المتدني في محافظة الزرقاء؛ كذلك فتشهد 

 مة األردنية تواجد لالجئين السوريين بشكل واضا نسبيًا.العاص

ألف الج  سوري في  618فقد سجلت مفوضية شؤون الالجئين أكثر من  2014ومنذ أواخر عام 

ألف( األزرق  81األردن يعيش منهم ما يقارب المئة ألف فقط في ثالثة مخيمات وهي )الزعتري؛ 

الف( وما يتبقى من الالجئين السوريين يعيشون في   4ألف( مخيم مريجب الفهود )أكثر من  11)

المجتمعات األردنية من إربد والمفرق في الشمال والعاصمة ومأدبا في الوسط إلى معان والعقبة في 

 الجنوب.

بالمئة من العائالت السورية يعولها أرباب أسر عاطلون عن العمل؛ األمر الذي  50ويقدر ما نسبته 

لديهم الرغبة بالعودة إلى سوريا في مراحل الحقة، ويستأجر ما نسبته  يجعلهم ضعفاء؛ مما يشكل

بالمئة من السوريين الالجئين والذين يعيشون في مناطق وتجمعات خارج المخيمات أماكن في  90

 80بعض المنشآت السكنية للعيش فيها؛ بينما يحصل معظم السوريين في األردن بنسبة تصل إلى 

 احتياجاتهم من الخدمات الصحية والغذائية والمياه النظيفة وخدمات أخرى. بالمئة على خدمات تلبي 

؛ ف ن عدد المسجلين لديهم من النساء 2014ووفقًا لبيانات أصدرتها مفوضية شؤون الالجئين لعام 

يتجاوز الرجال بنسبة أكثر بقليل، فيما تمثل النساء الغالبية األكبر من الالجئين السوريين الذين 

 الثمانية عشر عامًا. تجاوزوا

فيما نشأت دواع مقلقة تجاه الفرع االقتصادية المتعلقة بالالجئين السوريين في عام 

حينمابينت دراسات بأن ما يوازي من أكثر من نصف الالجئين يكون دخلهم العائلي شهريًا 2013
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لفقر في دينار أردني، األمر الذي يضعهمبمستوى أقل بكثير من الحد الرسمي ل 250أقل من 

 المملكة األردنية.

وكشفت دراسات اجتماعية أيضًا أنه في غالب األوقات ف نه يمكن القول أن األردنيون وعلى طول 

الحدود السورية؛ قد استقبلوا الالجئين السوريين بترحاب مستضيفين إياهم في بيوتهم ومجتمعاتهم. 

(ww.rand.org/t/RR1069http://w) 

 تلفزيون أورينت:

وهو محطة تلفزيونية سورية ضمن مجموعة إعالمية تضم راديو ومركز تدريب إعالمي، مؤسع  

، 2009المحطة رجل أعمال سوري مقيم باإلمارات، انطلقت القناة التلفزيونية في الثاني من شباط 

رة بثت برامجها خالل عامين من دمشق، قبل أن تندلع األزمة السورية لتنقل كادرها بالكامل إلى إما

دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتفتتا مكاتب لها في تركيا و األردن، ومن خالل 

استوديوهاتها وكوادرها في عّمان تفرد مجموعة من البرامج اليومية واألسبوعية )سياسية واجتماعية( 

السياسي و  في متابعة شؤون الالجئين السوريين في األردن؛ لها برامج أسبوعية ويومية متعددة بين

االجتماعي ويتخللها نشرات إخبارية يومية تغطي الشأن السوري بالمقام األول إضافة إلى تغطية أهم 

االحداث العربية والدولية، تركز في تغطيتها اإلعالمية على تأييد المعارضة السورية ضد الحكومة 

واإلجتماعية في بثها السورية في دمشق؛ وتعتمد على النشرات اإلخبارية والبرامج السياسية 

التلفزيوني؛ مركزها في مدينة دبي اإلعالمية؛ ولديها مكاتب تمثيل واستوديوهات في العاصمة 

 (orient-news.netاألردنية عّمان وفي مدينة اسطنبول التركية )الموقع الرسمي للتلفزيون،

 

http://www.rand.org/t/RR1069
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 راديو سوريالي: 

يعبر الراديو عن هويته بأنه مساحة تعبير ألفكار نابعة من الشباب السوري، خلقت من أجل تكون 

متنفع جديد لهم؛ وليكون مكانًا يجتمعون فيه للحديث بال حدود وبدون قيود عن الحاضر 

 والمستقبل، وليتناول الراديو كل المواضيع التي تهم الشرائا السورية في الداخل والخارج، للحديث

عن حال السوريين ووجعهم وعن أملهم وإصرارهم على حب بلدهم، انطلق بث الراديو عبر شبكة 

وتتخذ من من مدينة بوردو في فرنسا مقرًا لها، ولها مكتب تمثيلي فقط في  2012اإلنترنت منذ عام 

داث العاصمة األردنية عّمان؛ ومن خالل هذا المكتب تقوم بتغطية الشؤون السورية ومتابعة األح

والفعاليات التي تخص الالجئين السوريين في األردن؛ وهي تعتمد بشكل متفرد على اإلنترنت 

وتطبيقات الهواتف المحمولة في الوصول إلى المتلقي؛ وهي كما تعبر عن نفسها ف ن اإلذاعة هي 

المية إذاعة مجتمعية تبتعد عن التغطية السياسية اإلخبارية بشكل رئيسي وتعتمد في تغطيتها اإلع

للشؤون السورية من خالل برامج إجتماعية وثقافية وفنية ورياضية؛ وتتبنى في معالجتها لبرامجها 

الموقف المؤيد للمعارضة السورية على حساب الحكومة السورية في دمشق )الموقع الرسمي للراديو 

www.souriali.com ) 
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 الدراسات السابقة:-ثانيا

 بعنوان )تغطية االنتخابات الرئاسية األمريكية. دراسة تحليلية) Cruikshank) 2009 دراسة

 (."جليزيةالناليوم "ا وروسيا BBC والعلى الجزيرة  2002النتخابات 

(U.S. Presidential Election Coverage on the Global Stage A 

Content Analysis of 2008 Election Coverage on Al Jazeera 

 ،and Russia Today). BBCthe 

 

 والجزيرة BBC الـعالمية بما يخص قنوات إلمضمون التغطية ا هدفت هذه الدراسة إلى تبيان

 وأشكال ، ومقارنة نقاط التوافق2008م الع األمريكية لالنتخابات الرئاسية اإلنكليزية؛اليوم  وروسيا

وإلى أي حد أثرت  األمريكيةاالنتخابات  االختالف بينهم، والكيفية التي عالجت فيها القنوات الثالثة؛

أجنداتهم الخاصة في تغطيتهم اإلعالمية، واعتمد الباحث منهجًا لدراسته وهو المنهج الوصفي 

اإلخباري الذي  وقد تم انتقاء عينة من المضمون تحليل المضمون، على أداة  معتمداً  المقارن؛

 113حث من خالل تحليل البا األمريكية، وتوصل مرحلة االنتخابات خالل عرضته القنوات الثالثة

تشرين الثاني من العام ذاته؛ إلى أن  3إلى  2008 األول تشرين 6المسائية للفترة من من األخبار 

 صورة الرئيع 

 بحيث إيجابية بشكل أكبر من منافسه اإلنتخابي جون ماكين، األمريكي أوباما قد تكونت بطريقة

التجربة والخطاب السياسي لجون ماكين، وقد  ة فيتطرقت تغطية القنوات الثالث إلى عناصر سلبي

المرشحين؛ عوضًا  الضوء على تنافع تسلطوالجزيرة  BBC الـكانت أغلب التغطية اإلعالمية في 
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عن القضايا التي كانت تتم مناقشتها في ذلك الحين، وأوضحت الدراسة أن األطر واألشكال الخبرية 

 المرشحين في كل القنوات المبحوثة.ذاتها قد تم استخدامها للحديث عن 

نمو اللجوء  الدراسة إلى مراقبة هدفت ( بعنوان )أوضاع الالجئين في سورية(2010دراسة منور )

اللجوء إلى سوريا، وتوضيا أبرز مشاكل  في المجتمع السوري، وتعيين أهم العناصر الجاذبة في

للجوء إلى المجتمع السوري، والكشف عن المتغيرات المحددة لعملية التكيف بين  التكيف المرافقة

بين الالجئين إلى المجتمع الالجئين إلى المجتمع السوري، وتبيان المظاهر المرافقة لعملية التكيف 

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، أما الطرق واألدوات التي وظفت لجمع السوري، 

 ات، فقد اعتمدت المالحظة بالمشاركة، والمقابلة المعمقة.البيان

 اإلخبارية لقضايا الوطن العربي على شبكتي سي أن أن ( بعنوان )المعالجة2011دراسة الجمل)

 ."وقناة الجزيرة اإلنجليزية( "دراسة تحليلية

 يتجاوز عمرهاهدفت الدراسة إلى التعرف على مدى استطاعة قناة "الجزيرة اإلنجليزية" والتي لم 

قناة إخبارية عالمية كبيرة كـ "سي إن  وقت إجراء الدراسة" خمع سنوات على مجاراة "حين  اإلعالمي

 إزاء خارجية،الفي تعيين السياسات  مؤكداً  عامال تم اعتبارها بحسب احدى الدراسات، إن" التي

لقناتي "الجزيرة  اإلعالميةعملت الدراسة على المقارنة بين المعالجة  األحداث المهمة؛ وقد

 .اإلنجليزية" و"سي أن أن "لقضايا المنطقة العربية

البرامج  أسلوب تحليل المضمون في دراسة عينة من عملتواعتمدت الدراسة المنهج الوصفي، واست

 اإلخبارية التي غطت الحراكات العربية في مصر وليبيا وتونع وسوريا واليمن؛ منذ والنشرات

بين مدى  وعلى امتداد ستة أشهر، وتم العمل على إجراء المقارنات 2011لعام  األولى األشهر
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في التغطية اإلعالمية لقضايا المنطقة العربية في القناتين اللتين تختلفان في  الحياد أو االنحياز

السياسات  أثر معرفة المقارنة بأنهاعملت على التمويل والسياسات اإلعالمية، وكان من أثر هذه

 لقضايا المنطقة العربية. إزاء الوسيلتين اإلعالميتين في تغطيتهما األيديولوجي اإلعالمية في مداها

ألحداث الشرق  ( بعنوان )تغطية الجزيرة العربية والجزيرة اإلنجليزيةBdiwi(2011دراسة 

 "الثورة المصرية نموذجا. ً " األوسط(

ناتي الجزيرة باللغة العربية ونظيرتها اإلنجليزية؛ وهدفت الدراسة هذه إلى التعرف على العالقة بين ق

وذلك من حيث السياسة التحريرية في التغطية اإلعالمية؛ وباألخص تلك األحداث التي رافقت 

وحتى شهر شباط من العام نفسه؛ ، 2011الحراك الشعبي في مصر من شهر كانون الثاني لعام 

اسة اإلعالمية لكل من قناتي الجزيرة العربية وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج تمثلت بأن السي

واإلنجليزية تشتركان في ذات السياسة اإلعالمية، وبالتالي ف ن تغطيتهما اإلعالمية لألحداث لم 

 .تختلف إالمن خالل اللغة المستخدمة ويرجع ذلك الختالف المتلقين المستهدفين

 11يناير حتى  25التحرير من طية احتجاجات ميدان ( بعنوان )تغEL-Afify(2011دراسة 

 ".( " الجزيرة والبي بي سي دراسة مقارنة2011فبراير 

(The Coverage Tahrir Square protest from 25 January and 11 

February 2011 by AL Jazeera and BBC A Comparative). 

 لبريطانية والجزيرةهدفت الدراسة إلى مقارنة وتحليل التغطية اإلعالمية في قناتي بي بي سي ا

إزاء الحراك الشعبي بمصر والذي انطلق بميدان التحرير في القاهرة للفترة من  القطرية باللغة العربية

، حيث تم تحليل طريقة التناول التي أطرت من خاللها 2011شباط 11كانون الثاني وحتى  25
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واعتمد الباحث في دراسته على المنهج القناتين موضع الدراسة أحداث الحراك الشعبي بمصر، 

مستقلة عندما  وقد خلص التحليل إلى أن الوسيلتين اإلعالميتين قد أدت مهمةالوصفي المقارن، 

إلى  تجاوزت تغطية الحراك الشعبي المهمة كانت تغطي النشاطات السياسية المعارضة، لكن هذه

 إليه من نتائج، وكذلك بحثت هذه ما  لالسعي بالتحكم والعمل على توجيه الحراك؛ بشكل ساهم في

هناك  أهدافهم، وكشفت نتائج الدراسة أن الدراسة كيفية تمكين وسائل اإلعالم المتظاهرين من تحقيق

اختالفات واضحة في تغطية المؤسستين اإلعالميتين، وفي اختيار واستعراض أخبار الحراك، كذلك 

الواسع، كما تبين الدراسة بأن التغطية كانت في ردود أفعال الحكومة على الحراك الشعبي  أبرزت

المتظاهرين المعارضين للحكومة المصرية  نذاك، وأظهرت النتائج بأن التغطية اإلعالمية  جانب

اإلعالمية قناة البي بي سي التي كانت  لقناة الجزيرة كانت لصالا المتظاهرين؛ أكثر من التغطية

استخدمت الدراسة التحليل الكمي والنوعي لدراسة المضامين أقل انحيازًا في التغطية اإلعالمية، و 

 المصادر اإلخبارية. والقيم اإلخبارية واستخدام

 ، ( بعنوان )مشكالت الالجئين وسبل معالجتها( دراسة تحليلية2011دراسة دراجي )

الخاصة هدفت الدراسة إلى إظهار الواقع الضعيف النضمام الدول العربية إلى االتفاقيات الدولية 

بالالجئين، وكذلك بينت تخلف التشريعات الوطنية والمعاهدات اإلقليمية العربية الخاصة باللجوء، 

 األمر الذي ساهم في حالة الفراغ التشريعي والقانوني.

كما أظهرت الدراسة المرجعية القانونية للتعامل مع قضايا اللجوء، وبينت أن مرجعيات حقوق 

اقيات الالجئين على اعتبار أن كثير من الحقوق التي تمنا لالجئين ال الالجئين التتوقف عند اتف

 يعني ذلك أنه قد فقد صفته كالج  إنما يمنا تلك الحقوق بصفته البشرية ك نسان.
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وتوصلت الدراسة لنتائج تمثلت في التأكيد على عدم واستخدم الباحث في دراسته؛ المنهج الوصفي، 

قع اللجوء بالمجمل في المنطقة العربية وأن ذلك الواقع إمكانية إصدار حكم قاطع على وا

 يختلفوضعه من دولة ألخرى.

( بعنوان )الماضي والحاضر والمستقبل للنزاع االنتقالي في Becker، 2013دراسة بيكر )

وهدفت هذه الدراسة األردن: دراسة حالة على الالجئين السوريين في المملكة األردنية الهاشمية(، 

استكشاف  األثر الناتج عن األزمة في سوريا على األوضاع باألردن، باإلضافة إلى إلى معرفة

الت أحوال الالجئين كذلك، ومعرفة أهم القضايا التي يقاسي منها الالجئين، سواء كانت في مجا

وتم إجراء الدراسة الخدمات أو التعليم أو الصحة، واعتمدت الدراسة على المنهج المسحي المقارن، 

 50ردن، وتشكل مجتمع الدراسة من السوريين الالجئين باألردن، وتألفت عينة الدراسة من في األ

ألف الج ، حيث تم التعرف على أهم المشكالت التي يعاني منها الالج  السوري، وتوصلت 

الدراسة إلى نتائج أبرزها كان بأنالالج  السوري لم يستطع االستفادةبشكل كامل من الدعم المقدم 

نظمات الدولية مثل مفوضية شؤون الالجئين وغيرها من المنظمات الدولية أو المنظمات من الم

 غير الحكومية.

( بعنوان )التغطية اإلخبارية لقضايا الالجئين السوريين في األردن من 2014دراسة مهيرات )

تي تم وهدفت الدراسة لمعرفة أبرز  قضايا اللجوء السوري ال وجهة نظر القائمين على األخبار(

عرضها في التلفزيون األردني الرسمي، وقناة ر يا الخاصة من خالل ر ية العاملين في قسم 

األخبار بالقناتين المذكورتين، واعتمدت الدراسة على االستبانة كأداة للحصول على البيانات 

األولى من  االهتمام بالشؤون السياسية جاء بالمرتبة والمعلومات من المبحوثين، وأبرزت النتائج بأن
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لشؤون االجتماعية وجاء أخيرا الشؤون ا حيث التكرارات في التلفزيون األردني الرسمي يليها

تالها الشؤون  االقتصادية، أما قناة ر يا الخاصة، فكانت الشؤون االجتماعية في المرتبة األولى،

 اإلقتصادية والسياسية في المرتبة ذاتها.

 ع الالجئين في المملكة األردنية الهاشمية(( بعنوان )أوضا2015دراسة الحمود )

استهدفت الدراسة التعرف على أوضاع اللجوء السوري في األردن، فضاًل عن  ثار هذا اللجوء من 

األردن ودوره  وأبرزت الدراسة استعراضًا لتجربةالجوانب االقتصادية والسياسية واإلجتماعية واألمنية، 

 عبر أربعة أعوام متتالية، واهتمت الدراسة في توضيا األثر في التعامل مع قضايا اللجوء السوري 

الناجم عن تواجد أعداد كبيرة من الالجئين السوريين على كل األصعدة الحياتية في األردن، كما 

أبرزت الدراسة دور المجتمع األردني ومشاركاته الفعالة في مجاالت المشروعات اإلغاثية واإلنسانية 

 نمية المقدمة لالجئين السوريين.فضال عن الخدمات والت

وناقشت الدراسة القضايا اإلجتماعية واإلقتصادية واألمنية والسياسية والحلول الشاملة لها إزاء قضايا 

 .ه الحلول من خالل الواقع األردني، واستخدم الباحث المنهج المسحي في دراستهاللجوء واختبار هذ

تم األخذ بها من طرف الحكومة األردنية لتطوير وبينت الدراسة الخطوات واإلجراءات التي 

األوضاع اإلنسانية لالجئين وتحسين مستوى األعمال اإلغاثية المقدمة لهم، فضاًل عن المجاالت 

التي عملت األردن من أجلها إزاء تقديم خدمات األمن والحماية وخدمات الصحة والعمل والتعليم 

 والمساعدة القانونية.
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 2014)التغطية اإلخبارية لألزمة السياسية في العراق  بعنوان (2015دراسة عاني )

 الجزيرة نت" و" العربية نت" دراسة تحليلية("لموقعي

نت" و "الجزيرة نت"، وذلك من  شكل التغطية اإلعالمية لموقعي " العربية هدفت الدراسة إلى تحليل

والمجال  ل المصادر الخبرية،تحليل الموضوعات التي تناولتها التغطية اإلعالمية من خال خالل

والفنون الصحفية المستخدمة، وتم اعتماد المنهج الوصفي في الدراسة بأسلوب تحليل  الجغرافي،

وتضمنت عينة الدراسة كل الفنون الصحفية التي تم نشرها واستخدامها على الموقعين  المضمون،

من العام نفسه، وقد تعرض وحتى األول من شهر  ب  2014خالل المدة ما بين األول من أيار 

 .السياسية في أزمته العراق خالل هذه المدة لتصاعد

وأظهرت الدراسة أن موقع الجزيرة، عمل على التركيز في محورعدم قبول األطراف السياسية في 

الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي، في حين سلط موقع العربية اهتمامه على موضوع  تشكيل

االختالف ف ن ذلك يبرز التوجهات المتعاكسة بين الموقعين  وبهذا المالكي بالطائفية، اتهام نوري 

مايسمى  للجزيرة في التركيز على التنديد بأفعال إزاء هذا الموضوع، كما اهتم الموقع االلكتروني

المالكي  والشام"، بينما كان تركيز موقع العربية في اتهامه لنوري  العراق في الدولةاالسالمية "بتنظيم

وتوصلت الدراسة إلى أنالموقعين لم يعتمدا على وكاالتاألنباء  بمسؤوليته لسقوط محافظة نينوى،

 العراقية ضمن مصادرهما اإلخبارية.

( بعنوان )التغطية اإلذاعية ألزمة الالجئين السوريين في 2015دراسة العنانزة والخصاونة )

 إف إم نموذجًا"(األردن "برنامج ساعة سورية في إذاعة يرموك 

 تهدف الدراسة في معرفة شكل التغطية اإلذاعية ألزمة اللجوء السوري في األردن، للفترة 
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من من شهر تشرين الثاني  10وحتى  2014الزمنية الممتدة بين منتصف شهر شباط من عام 

ضمون من ل الممع استخدام أداة تحلي الوصفي التحليلي واعتمدت الدراسة على المنهجالعام ذاته، 

 إذاعية من البرنامج المبحوث في إذاعة يرموك إف إم.حلقة  34خالل تحليل 

وبينت الدراسة أن البرنامج اإلذاعي ركز خالل تغطيته ألزمة اللجوء السوري بشكل كبير على 

 مواضيع التوعية الحقوقية والحماية القانونية وكذلك موضوعات التعليم والصحة. 

ذاعي خالل تغطيته اإلعالمية وبجانب كبير على مصادره الخاصة، كما بينت كما استند البرنامج اإل

بينما البرنامج، النتائج أن تناول المقابالت والتقارير اإلذاعية كان غالبًا بشكل واضا في حلقات 

اهتمامه ب طار القضية  أظهر البرنامج اإلذاعي خالل تغطيته اإلعالمية ألزمة اللجوء السوري 

 التركيز على إطار االهتمامات اإلنسانية بنسبة كبيرة.المحددة وتم 

-2011السورية " لألزمة ( بعنوان )معالجة صحيفة المجد األردنية2015مكناي ) دراسة

2014)" 

تهدف الدراسة لمعرفة التغطية اإلعالمية التي عالجت من خاللها الصحيفة لألزمة السورية في المدة 

، واتخذت الدراسة كمنهج مستخدم أثناء الدراسة؛ المنهج 2014و  2011الزمنية الممتدة بين أعوام 

الوصفي من خالل أداة تحليل المضمون، كما شملت استمارة تحليل المضمون على تسع فئات 

رئيسية، ومن أجل اإلجابة عن أسئلة الدراسة، فقد تم استخراج النسبة المئوية للتكرارات في تحليل 

ي وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج كالتالي؛ أن أهم القضايا التي المضمون، وتم استخدام مربع كا

وردت في صحيفة المجد على الصعيد المحلي كانت ) التدخل األجنبي، المعارضة، تفجيرات 

 واغتياالت، عمليات ارهابية، عصابات مسلحة،إصالح سياسي.(
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وبعض المحطات الفضائية لألزمة وأهم القضايا اإلعالمية كانت ترتبط بتغطية المواقع االلكترونية 

 في سوريا، وتالها ما يرتبط بقضايا تغطيها قناة الجزيرة.

وأما القضايا اإلنسانية فكان من أهمها جانب التدخل اإلنساني وتالها موضوع المخيمات، وتالها 

 .موضوع جهاد النكاح، أما موضوع األكراد فقد كان من أقل القضايا التي تناولتها صحيفة المجد

فيما كانت أهم القضايا التي غطتها الصحيفة على المستوى اإلقليمي كانت )موقف الفعاليات 

واألحزاب السياسية في اإلقليم، موقف السعودية، موقف دول الجوار، موقف إسرائيل، التدخل 

 األجنبي.(

مخيم  ( بعنوان )المشكالت التي تواجه الالجئين السوريين في2015دراسة العضايلة والزغول )

 الزعتري "دراسة ميدانية"(

هدفت هذه الدراسة لمعرفة المشاكل التي تواجه الالج  السوري في مخيم الزعتري، من خالل 

على المشاكل التي تتعلق في الجوانب األسرية والنفسية واإلرشادية واالقتصادية التي تواجه  التعرف

الحلول المقترحة لإلقالل من المشاكل  الالج  السوري في مخيم الزعتري، فضال عن محاولة معرفة

 التي تواجهه والمرتبطة باألسرة الالجئة.

واستخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي التحليلي، وأخذت العينة بالطريقة المتاحة المتيسرة 

بسبب عدم إمكانية الوصول لعينة عشوائية منتظمة للعائالت السورية بالمخيم، وتوصلت الدراسة 

 من النتائج كان من أهمها؛ أن المشاكل التي تواجه الالج  السوري والتي تتعلق بالجانبلمجموعة 

النفسي كانت مرتبطة بالقلق على األبناء مما قد يواجهون من مواقف؛ وذلك نتيجة لألحوال الصعبة 

لي، التي يالقوها داخل المخيم، كما يلي ذلك معاناتهم من التهميش واإلهمال من طرف المجتمع الدو 
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كذلك تبين أن أبرز المشاكل التي تواجه الالج  السوري في مخيم الزعتري والمتعلقة بالجانب 

األسري تمثلت في شعور الالج  بالعجز عن تلبية الحاجات الرئيسية للعائلة، باإلضافة إلى الشعور 

كانت أبرز في الرغبة بالتهرب من الواقع المعاش وذلك بسبب تعدد المشاكل التي يالقوها، فيما 

المشاكل المتعلقة بالجانب االقتصادي التي يعانيها الالج  داخل المخيم تبرز وبشكل أساسي في 

مشكلة اإلنفاق على األسرة، حيث كانت المتطلبات والحاجات المالية أعلى وأكثر من الدخل 

خاصة الشهري، ومن خالل ذلك توضا في الدراسة أن األوضاع داخل المخيم تحتاج لدعم كبير، 

 في ظل ما يعيشونه من ظروف معيشية غير اعتيادية، بعد موجة اللجوء المفاجئة عن بلده.

الدراسة  توصلت ( بعنوان )تغطية الصحافة العربية اليومية لألزمة السورية(2012دراسة قطامي )

مع  ظاهر لتغطية الصحف عينة الدراسة، لوقائع األزمة السورية وذلك بما يتفق إلى تواجد اختالف

 .السياسة التحريرية لكل صحيفة

المواضيع التي عملت عليها الصحف في تركيزها؛ وذلك تبعًا  فيوأوضحت الدراسة عن وجود اختالف

 لسياسة تحريرالقائم باالتصال؛ وكذلك األجندة الخاصة لكل صحيفة.

فة" كان وأشارت الدراسة إلى أن موضوع "الالجئون السوريون ومخيمات اللجوء في الدول المضي

 .األكثر تكرارا، فيما كان موضوع "التفاعالت العسكرية السورية" هو األقل تكراراً 

وقالت الدراسة أن كل صحيفة اعتمدت على مراسيلها بصورة أعلى في تغطية أحداث األزمة 

السورية، لحرصها على إبراز أجندتها الخاصة في المواد الصحفية التي نشرتها بما يتالئم مع 

وكانت النسبة األكبر من المواد التي تم نشرها في الصحف  التحريرية الخاصة بها، السياسة

 .المبحوثة، ذات طابع محايد، وبررت الدراسة أن ذلك عائد لكونها مواد خبرية وليست مواد رأي
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وأوصت الدراسة التي شملت صحف: الغد األردنية واألخبار اللبنانية والقدس العربي، خالل المدة 

، إلى عمومية النظر لألزمة السورية، 2015الزمنية الممتدةبين نيسان إلى تشرين األول من عام 

 االقتصادية واالجتماعية واإلنسانية. بحيث يتم التغطية اإلعالمية من جوانب متعددة لتشمل الجوانب

 

 التعليق على الدراسات السابقة:

الموضوعات مستخدمة أسلوب تحليل المضمون، وكانت لقد تناولت الدراسات السابقة العديد من 

وقد استفاد منها الباحث من منهجيتها في كيفية دراستها لموضوع ( Cruikshank( )2009دراسة )

التي استخدمت في أداة الدراسة (2011)( EL-Afifyالتغطية اإلعالمية، وكذلك كانت دراسة )

الدراسة الحالية على كيفية استخدام أداة  تحليل مضمون مقارن، ومن خاللها اطلع الباحث في

الدراسة وتوظيفها بشكل يتماثل مع العملية البحثية في هذه الدراسة، وتتشابه دراستي )العنانزة 

( مع الدراسة الحالية في تناولها لمشكلة اللجوء السوري 2015( و )الحمود،2015والخصاونة، 

ق على قضايا اللجوء السوري بجوانبها المتعددة باألردن، ولكن الدراسة الحالية تركز بشكل أعم

هدفت ( التي Becker،2013) وباألخص الشأن االجتماعي لالجئين السوريين،بينما كانت دراسة

إلى التعرف على  ثار األزمة السورية على األوضاع في األردن، فضاًل عن تقصي أوضاع 

نها الالجئين، سواء الصحية أو التعليمية، الالجئين كذلك، والتعرف على أبرز القضايا التي يعاني م

هدفت التعرف على قضايا الالجئين السوريين التي عرضت في ، مهيرات( والتي 2014ودراسة )

التلفزيون الرسمي األردني وقناة ر يا الخاصة من وجهة نظر العاملين في قطاع األخبار، واللتان 

ألردن والقضايا التي عالجتها وسيلتين إعالميتين ركزتا على  ثار األزمة السورية على األوضاع في ا



35 
 

أردنيتين لقضايا اللجوء السوري وهو ما يختلف عما تتميز عنه الدراسة الحالية والتي تستخدم أداة 

الضوء على التغطية االعالمية السورية لقضايا اللجوء السوري في تحليل المضمون في تسليط 

امج االجتماعية في قناة أورينت وراديو سوريالي لمجريات األردن من خالل الوقوف على تغطية البر 

أوضاع الالجئين السوريين باألردن وقضاياهم، حيث تحاول الدراسة الحالية أن تقدم تقييمًا موضوعيًا 

ألداء وسائل اإلعالم السورية العاملة في األردن؛ وهو ما لم تتناوله دراسة سابقة مما يعد إضافة 

 ية.جديدة للمكتبة العرب
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 الفصل الثالث

 منهجية الدراسة )الطريقة واالجراءات(

 منهج الدراسة:

ـــــــك ألنـــــــهمـــــــد الباحـــــــث فـــــــي هـــــــذه ااعت تهـــــــتم بالعالقـــــــات القائمـــــــة،  لدراســـــــة المـــــــنهج الوصـــــــفي، وذل

 واالتجاهات عند األفراد.  ووجهات النظر والممارسات

والمشــــكالت كمــــا هــــي، أو تعيــــين وتســــعى البحــــوث فــــي هــــذا المــــنهج الــــى توصــــيف حــــال الظــــواهر 

 (223، 2015عليها. )النعيمي والبياتي وخليفة،  والتي ينبغي للصورة أن تكون  القواعد،

وتــــــــم اســــــــتخدام تحليــــــــل المضــــــــمون كــــــــأداة لهــــــــذه الدراســــــــة، وتحليــــــــل المضــــــــمون يعنــــــــي: أســــــــلوب 

ــــــرى  ــــــه الوصــــــول إلــــــى وصــــــف منهجــــــي، وكمــــــي، وموضــــــوعي، وي للبحــــــث، والهــــــدف الرئيســــــي من

ــــدقيق لمــــا يقــــال عــــن موضــــوع ل الزويــــ أن تحليــــل المضــــمون يهــــدف إلــــى الوصــــف الموضــــوعي وال

 ( 2009،13معين في وقت معين. )عبد الحميد ،

وبنـــــاء علـــــى مـــــا تقـــــدم تـــــم القيـــــام بحصـــــر شـــــامل لمـــــا تـــــم بثـــــه فـــــي البـــــرامج االجتماعيـــــة المدروســـــة 

و 1/10/2017علــــــــــــى قنــــــــــــاة أورينــــــــــــت وراديــــــــــــو ســــــــــــوريالي فــــــــــــي الفتــــــــــــرة الممتــــــــــــدة مــــــــــــا بــــــــــــين 

 والتي تخص قضايا اللجوء السوري باألردن ومن ثم تم استخالع النتائج.1/3/2018

 مجتمع الدراسة: 

ـــــان  ـــــار هات ـــــم اختي ـــــد ت ـــــو ســـــوريالي"، وق ـــــت" و"رادي ـــــون "أورين ـــــة لتلفزي ـــــرامج االجتماعي ـــــي الب ـــــل ف يتمث

 الوسيلتان اإلعالميات لألسباب ا تية:

 األردن بطاقم عمل سوري وإدارة سورية.انهما المحطتان الوحيدتان اللتان تعمالن في  -1
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ـــــث أن أورينـــــت محطـــــة تلفزيونيـــــة وســـــوريالي محطـــــة  طبيعـــــة الوســـــيلتان اإلعالميتـــــين  -2 مـــــن حي

ـــــة تناولهمـــــا قضـــــايا اللجـــــوء  ـــــث كيفي ـــــة للمقارنـــــة بينهمـــــا مـــــن حي ـــــة؛ ولمـــــا لـــــذلك مـــــن أهمي إذاعي

 السوري في األردن والمقارنة بين تغطيتهما.

 

 عينة الدراسة:

ـــــة؛ اشـــــتملت هـــــذه  ـــــة مبحوث ـــــامجين مـــــن كـــــل وســـــيلة إعالمي ـــــى برن ـــــة مـــــن مجتمـــــع الدراســـــة عل العين

ــــــــت،  ــــــــون أورين ــــــــا ســــــــوريا"من تلفزي ــــــــران"و "هن ــــــــل مضــــــــمون كــــــــال مــــــــن برنــــــــامجي "جي فســــــــيتم تحلي

وبرنـــــــامجي "جـــــــدايل" و "كانفـــــــاس" مـــــــن راديـــــــو ســـــــوريالي؛ خـــــــالل المـــــــدة الزمنيـــــــة المبحوثـــــــة بـــــــين 

 ة لكل برنامج من البرامج األربعة.حلق 15، بمعدل 2018و ذار  2013تشرين األول 

 أداة الدراسة:

تـــــــم إعـــــــداد أداة خاصـــــــة بتحليـــــــل المضـــــــمون )اســـــــتمارة التحليـــــــل(، لتحليـــــــل مـــــــا تـــــــم حصـــــــره 

 .تحلياًل كميًا ونوعيًا بما يخدم أهداف الدراسة، ويحقق االجابة عن التسا الت

ـــــم اســـــتخدامها فـــــي هـــــذه الدراســـــة، فهـــــي وحـــــدة     ـــــي ت ـــــل الت الموضـــــوع؛ أمـــــا وحـــــدات التحلي

حيــــــث ستســــــتخدم وحــــــدة الموضــــــوع لغــــــرض إجــــــراء التحليــــــل الكمــــــي لفئــــــات المواضــــــيع )سياســــــي، 

 عسكري، إجتماعي( التي تناولتهماالوسيلتان.

ـــــل  وإلجـــــراءات التحليـــــل ســـــيتم وضـــــع التصـــــنيفات فـــــي كشـــــاف خـــــاع وتســـــمى فئـــــات التحلي

يتـــــه؛ ومحتـــــواه، وتعنـــــي: مجموعـــــة مـــــن التصـــــنيفات يقـــــوم الباحـــــث ب نشـــــائها طبقـــــا للمضـــــمون ونوع

ــــل؛ بغيــــة اســــتخدامها فــــي وصــــف هــــذا المضــــمون، وتحقيــــق نســــبة عاليــــة مــــن  والهــــدف مــــن التحلي
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الشــــــــــــــمول والموضــــــــــــــوعية، ممــــــــــــــا يتــــــــــــــيا امكانيــــــــــــــة التحليــــــــــــــل وســــــــــــــهولة اســــــــــــــتخراج النتــــــــــــــائج. 

 ( 2013،31)الدبيسي،

 التعريفات اإلجرائية لوحدات التحليل وفئاته:

 التحليل وحدات-1

وحدة الموضوع: وهي تمثل الموضوع الرئيع للدراسة وهي "تغطية قضايا اللجوء السوري باألردن  -

في وسائل االعالم السورية العاملة في األردن الواردة في البرامج اإلجتماعية عينة الدراسة في 

 ؛ وما يتفرع عن ذلك من مواضيع ثانوية. وراديو سورياليتلفزيون أورينت 

 التحليل فئات-2

تتمثل فئة التحليل الرئيسية في إطار القضية حيث يتم من خالله التركيز  إطار القضية: فئة-1

على قضية مهمة عند الجمهور ألنها حدث مرتبط بوقائع ملموسة، وعندئذ يركز على تقديم عناصر 

 الحدث وتداعياته.

إلعالمية المبحوثة في ويمكن تعريفها هنا بأنها تمثل أنواع الموضوعات التي تناولتها الوسائل ا

 برامجها وهي:

وهو كل ما تم تأطيره ضمن النطاق العسكري واألمني واألردن الذي يتأثر به  عسكري وأمني: -1

 بشكل أو بآخر الالجئون السوريون في األردن.

هو كل ما تم تأطيره ضمن النطاق السياسي في األردن وما قد يتأثر به الالجئون  سياسي: -2

 السوريون في األردن.
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كل ما تم تأطيره ضمن النطاق اإلقتصادي لالجئين السوريين في األردن وما يتعلق  اقتصادي: -3

ظمات في أوضاعهم المادية والدعم المالي والمادي المقدم لهم من قبل المجتمع المضيف والمن

 والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتواجد على أراضي المملكة األردنية.

كل ما تم تأطيره ضمن النطاق اإلجتماعي لالجئين السوريين في األردن وما يتعلق  إجتماعي: -4

بأوضاعهم المعاشية وتفاعلهم وإندماجهم مع المجتمع المضيف وما يتصل بفعالياتهم اإلجتماعية 

 ها والمتعلقات ذات الصلة.واحتياجات

كل ما تم تأطيره ضمن النطاق الديني والشعائري للمناسبات والطقوس الدينية لالجئين  ديني: -5

 السوريين في األردن وتفاعلها من خاللها فيما بينهم أو مع المجتمع المضيف. 

ردن من كل ما تم تأطيره ضمن النطاق الثقافي الهتمامات الالجئين السوريين في األ ثقافي: -6

خالل هذا اإلطار وتفاعلهم من خالله وتناول كل ما تم ضمن هذا اإلطار من أثر وتأثر 

بالنشاطات والفعاليات الثقافية وما يتصل ويتفرع عنها من فعاليات لالداب والعلوم ومشاركتهم 

 بها أو إشراكهم بها. 

سوريين ويندرج ضمن كل ما تم تأطيره ضمن إطار الخدمات التي تقدم لالجئين ال الخدمات: -3

 خارجها.تقديم خدمات البنى التحتية ومايتعلق بها سواء داخل المخيمات أو 

كل ما تم تأطيره وتناوله ضمن إطار الصحة والمساعدات والدعم الصحي المقدم  الصحة: -8

 لالجئين السوريين في األردن بكل أعمارهم.
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دماته المتخصصة في التعليم األكاديمي كل ما تم تأطيره وتناوله ضمن إطار التعليم وخ التعليم: -9

والمنا الدراسية والتعليم المهني والورش والدورات التدريبية بمختلف اختصاصها ولكل أعمار 

 والفئات التعليمية من الالجئين السوريين في األردن.

ويقصد بها الكشف عن المكان المستهدف ذو العالقة من خالل المحتوى  المجال الجغرافي: فئة-2

مجاالت جغرافية؛  3اإلعالمي الذي تم تحليله لعينة الدراسة؛ وبناء على عينة الدراسة تم تحديد 

 وهي: 

 

وهو أكبر المخيمات في األردن التي استقبلت الجئين سوريين، بتعداد سكاني  مخيم الزعتري: -1

، واألحداث التي تحصل 2012ألف، يقع في محافظة المفرق وتأسع منذ عام  150تجاوز الـ 

داخله هي بمنأى عن باقي التجمعات التي يتواجد بها سوريين كما هو الحال لباقي المخيمات 

 ين السوريين. والتجمعات السكانية لالجئ

الجىء  أألف 50ويقع هذا المخيم في محافظة الزرقاء بتعداد سكاني يقارب الـ  مخيم األزرق: -2

 .2014سوري. وتم افتتاحه في عام 

 الف الجىء،  6يقع في شرق محافظة الزرقاء بتعداد سكاني يتجاوز الـ  مخيم مريجب الفهود: -3

 .2013وافتتا في منتصف عام 

وهي مخيمات صغيرة يتركز غالبها في إقليم الشمال، ومقامة بشكل إفرادي  مخيمات عشوائية: -4

 من قبل بعض الالجئين ويتواجد بها عديد العائالت من الالجئين السوريين.
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ويقصد به الالجئون السوريون المقيمون في مناطق تجمعات خارج المخيمات )إقليم الشمال(:  -5

 محافظات إربد، المفرق، عجلون، جرش(.حضرية بالمحافظات داخل إقليم الشمال )في 

ويقصد به الالجئون السوريون المقيمون في مناطق  تجمعات خارج المخيمات )إقليم الوسط(: -6

 حضرية بالمحافظات داخل إقليم الوسط )في محافظات العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مأدبا(.

ريون المقيمون في مناطق ويقصد به الالجئون السو  تجمعات خارج المخيمات )إقليم الجنوب(: -3

 حضرية بالمحافظات داخل إقليم الجنوب )في محافظات الكرك، معان، الطفيلة، العقبة(.

واإلخبارية التي قام  والمؤسسات اإلعالميةويقصد بها الوسائل  :اإلعالمية المصادر فئة-3

يالي( معلوماته في التي استقى منها )تلفزيون أورينت وراديو سور  وراديو سورياليتلفزيون أورينت 

 فئة فرعية؛ وهي: 22مضامين برامجهم المبحوثة؛ وتم تحديد 

 مراسلو ومندوبو الوسيلة نفسها -1

 بترا–وكالة األنباء االردنية  -2

 وكاالت أنباء عربية -3

 وكاالت أنباء دولية -4

 صحف أردنية -5

 صحف سورية -6

 صحف عربية -3

 صحف دولية -8

 محطات تلفزيون أردنية -9
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 محطات تلفزيون سورية-10

 محطات تلفزيون عربية-11

 تلفزيون دولية محطات-12

 أردنية إذاعات-13

 سورية إذاعات-14

 عربية إذاعات-15

 دولية إذاعات-16

 إلكترونية أردنية مواقع-13

 إلكترونية سورية مواقع-18

 إلكترونية عربية مواقع-19

 إلكترونية دولية مواقع-20

 التواصل اإلجتماعي مواقع-21

ويقصد بها األنواع واألشكال الصحفية المستخدمة في التغطية اإلعالمية حفية: فئة األشكال الص-4

( في عينة الدراسة )البرامج اإلجتماعية التي تم وراديو سورياليلمجتمع الدراسة )تلفزيون أورينت 

اختيار تحليلها في الوسيلتين المذكورتين( ومن خالل هذه األشكال الصحفية تمت التغطية اإلعالمية 

 ضايا اللجوء السوري في األردن؛ وتشمل خمسة فئات فرعية؛ وهي: لق

 تقرير-1

 مباشر حديث-2
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 حوار-3

  تحقيق-4

 ذكره من ضمن الفئات السابقة. ولم يتمشكل تم عرضه  يأخرى: أ-5

 صدق األداة

 عـــــام،ال يختلـــــف مفهـــــوم الصـــــدق فـــــي تحليـــــل المضـــــمون عنـــــه فـــــي البحـــــث العلمـــــي بشـــــكل 

يعنـــي أن يـــتمكن كشـــاف تحليـــل المضـــمون )اســـتمارة التحليـــل( مـــن  " Validity " فالصـــدق

ـــــم تصـــــميم الكشـــــاف لقياســـــه  ـــــاس مـــــا ت ـــــز،  بدقـــــة.قي ـــــد العزي  ،2009)زغيـــــب،  (234 ،2012)عب

( ومـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق الصـــــــدق؛ قـــــــام الباحـــــــث بوضـــــــع تعريـــــــف لفئـــــــات التحليـــــــل، وعـــــــرض 163

حكيمهــــا وبنــــاء علــــى ذلــــك اســــتمارة التحليــــل علــــى مجموعــــة مــــن األســــاتذة واألكــــاديميين مــــن أجــــل ت

  والتوجيهات.تم اعتماد الشكل األخير للكشاف بعد استيفاء المالحظات 

 ثبات األداة:

"الدرجـــــــة التـــــــي يمكـــــــن أن تعطـــــــي فيـــــــه األداة نتـــــــائج متشـــــــابهة فـــــــي مختلـــــــف  ويعـــــــرف بأنـــــــه

 Test " االختبــار الباحــث ب عــادة( وقــام 162، 2015النعيمــي والبيــاتي وخليفــة، )". األوقــات

retest method " والـــذي ُيســـمى ايضـــًا "ثبـــات الباحـــث مـــع نفســـه " Intracoder 

Reliability " وذلـــك بتحليـــل جـــزء مـــن العينـــة مـــرتين )بفـــارق زمنـــي مدتـــه شـــهر واحـــد فـــي هـــذه ،

 المرتين.ليتم بعد ذلك احتساب معامل الثبات اعتمادا على نتائج هاتين  الدراسة(

 (163 ،2009)زغيب، 



44 
 

التحقـــــق مـــــن ثبـــــات األداة، تـــــم القيـــــام بتطبيـــــق كشـــــاف التحليـــــل علـــــى جـــــزء مـــــن عينـــــة  ومـــــن أجـــــل

الدراســــــة مــــــرتين، بفــــــارق زمنــــــي مدتــــــه شــــــهر واحــــــد واســــــتخراج معامــــــل الثبــــــات باســــــتخدام معادلــــــة 

 هولستي

𝐌 𝐱 𝟐

𝟐𝐍 + 𝟏𝐍
=  معامل الثبات

 عدد الفئات المتفق عليها في عمليتي التحليل. تساوي  Mحيث أن 

 مجموع فئات التحليل. تساوي  Nو

 

ــــت  -1 ــــون أورين ــــة مــــن بــــرامج تلفزي ــــار، تحليــــل عين ــــائج إعــــادة االختب ــــى نت ــــة هولســــتي عل تطبيــــق معادل

 " هنا سوريا وجيران"، فكانت النتيجة كالتالي:

36x2 

42+42 = 

 85.71%معامل الثبات لتحليل برنامجي أورينت " جيران، هنا سوريا" =  

إعــــــــادة االختبــــــــار تحليــــــــل عينــــــــة مــــــــن برنــــــــامجي راديــــــــو تطبيــــــــق معادلــــــــة هولســــــــتي علــــــــى نتــــــــائج  -2

 سوريالي، فكانت النتيجة كالتالي:

34x2 

42+42 = 

 80.95%معامل الثبات لتحليل برنامجي راديو سوريالي "جدايل، كانفاس" = 
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 %83.33=  2( ÷ 80.95+85.71معامل الثبات العام للتحليل = )

 اعتماده في الدراسات والبحوث العلمية.وتعد نسبة الثبات هذه ضمن المستوى الذي يمكن 

 متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة: -1

 قضايا اللجوء السوري في األردن.   

 التابعة:  المتغيرات-2       

بما أن المتغيرات التابعة هي التي يالحظها الباحث ويفترض أنها تحدث نتيجة لتأثيرات المتغيرات 

 (53، 2009الظاهرة التي يسعى الباحث تفسيرها". )زغيب، المستقلة، والمتغير التابع هو 

 ف ن المتغيرات التابعة لهذه الدراسة تتمثل بالتالي: 

 التغطية اإلعالمية لتلفزيون أورينت.                   -

 التغطية اإلعالمية لراديو سوريالي.                   -

 

 المعالجة اإلحصائية:

ثـــــم إدخالهـــــا إلــــــى الحاســـــوب ومعالجتهــــــا بحزمـــــة بــــــرامج  تـــــم جمـــــع البيانــــــات وترتيبهـــــا ومــــــن

ــــــة " ــــــوم االجتماعي " بهــــــدف اســــــتخراج النتــــــائج الخاصــــــة بتحليــــــل المضــــــمون SPSSاإلحصــــــاء للعل

ـــــــة عـــــــن أســـــــئلة الدراســـــــة  وهـــــــي التكـــــــرارات والنســـــــب ـــــــات التحليـــــــل، مـــــــن أجـــــــل اإلجاب ـــــــة لفئ المئوي

ــــات كشــــاف الترميــــز  والوصــــول إلــــى نتائجهــــا الدراســــة، وتطبيــــق معادلــــة )هولســــتي( للتحقــــق مــــن ثب

 "أداة الدراسة".
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 إجراءات الدراسة

قــــــام الباحــــــث بتحديــــــد فكــــــرة الدراســــــة، ليحــــــدد بعــــــدها عنــــــوان الموضــــــوع بالصــــــيغة ا تيــــــة تغطيــــــة  .1

ـــــة فـــــي األردن."دراســـــة فـــــي  ـــــاألردن فـــــي وســـــائل االعـــــالم الســـــورية العامل قضـــــايا اللجـــــوء الســـــوري ب

 .اغة مشكلة الدراسة بعد ذلكبرامج تلفزيون أورينت وراديو سوريالي"وتم صي

تــــــــم البحــــــــث فــــــــي األدب النظــــــــري حــــــــول الموضــــــــوع بشــــــــكل مكثــــــــف وذلــــــــك مــــــــن خــــــــالل دراســــــــة  .2

ـــــي يمكـــــن مـــــن خاللهـــــا تكـــــوين مســـــار علمـــــي لمعالجـــــة مشـــــكلة الدراســـــة،  ـــــة الت النظريـــــات االعالمي

 .ليتم االعتماد بعد ذلك على نظرية"األطر االعالمية " 

بقة التــــــي تعــــــالج مواضــــــيع قريبــــــة مــــــن موضــــــوع الدراســــــة، العــــــودة إلــــــى الدراســــــات واألبحــــــاث الســــــا .3

وذلـــــك بغيـــــة االطـــــالع علـــــى المنـــــاهج واألدوات التـــــي اعتمـــــدتها هـــــذه الدراســـــات، والنتـــــائج التـــــي تـــــم 

 الوصول اليها لالستفادة منها في الدراسة الحالية. 

 تـــــم تكـــــوين فكـــــرة أوليـــــة بعـــــد االطـــــالع علـــــى بعـــــض مـــــا تـــــم تغطيتـــــه فـــــي الوســـــيلتين اإلعالميتـــــين .4

 "مجتمع الدراسة" وذلك في الفترة الزمنية الخاصة بالدراسة. 

 تم اعداد أداة الدراسة "كشاف التحليل" ومن ثم قياس صدق األداة، واختبار ثباتها بعد ذلك.  .5

ـــــم حصـــــر عينـــــة الدراســـــة، .6 وفـــــق اســـــتمارة التحليـــــل، ومعالجتهـــــا  ثـــــم اخضـــــاعها للتحليـــــل الكمـــــي وت

 .نتائج الدراسةاحصائيا بالطرق المناسبة، والخروج ب

ن تحمــــل أالتوصــــيات التــــي يمكــــن  مناقشــــة النتــــائج التــــي تــــم استخالصــــها مــــن الدراســــة، ثــــم تثبيــــت .3

 فائدة بما يتعلق بموضوع الدراسة، سواء في الجانب العلمي أو البحثي.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

 

تلفزيون أورينت، وبرنامجي  برنامجي "جيران"و "هنا سوريا"منقام الباحث ب جراء تحليل المضمون لـ "

" وتم استخراج التكرارات والنسب المئوية بهدف االجابة عن "جدايل" و "كانفاس" من راديو سوريالي

أسئلة الدراسة الموسومة بعنوان "تغطية قضايا اللجوء السوري باألردن في وسائل االعالم السورية 

وراديو سوريالي" " فخرجت الدراسة بالنتائج العاملة في األردن"دراسة في برامج تلفزيون أورينت 

 التالية:

 

ألول: ما أهم الموضوعات التي طرحتها وسائل االعالم السورية اأواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال 

 العاملة في األردن بشأن قضايا اللجوء السوري في األردن؟

لمئوية للفئة الرئيسية والتي هي فقد تم استخراج التكرارات والنسب ا سؤالوبهدف االجابة عن هذا ال

اإلطار المحدد بقضية، والفئات الفرعية المتمثلة بأهم الموضوعات المطروحة في الوسائل اإلعالمية 

" في عينة الدراسة كما وراديو سورياليوالتي تم االعتماد عليها من قبل "تلفزيون أورينت  المدروسة

 ( 1هو موضا في الجدول رقم)
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 (1)الجدول رقم 

التكرارات والنسب المئوية لفئة إطار القضية الذي تم اعتماده في برامج "جيران" و "هنا سوريا" في 

 تلفزيون أورينت، وبرامج "جدايل" و "كانفاس" في راديو سوريالي

 

 ت

 

 الفئات الفرعية

 راديو سوريالي تلفزيون أورينت

 المرتبة  النسبة %  التكرار  المرتبة  النسبة %  التكرار

 8  %5.023 9  8  % 6.158 21  عسكري وأمني 1

 6  %8.339 15  2  %15.835 54  سياسي  2

 3  %14.525 26  1  %18.435 63  اقتصادي 3

 4  %11.331 21  6  %10.553 36  إجتماعي 4

 9  %1.113 2  9  %1.359 6  ديني 5

 1  %21.383 39  3  %14.956 51  ثقافي  6

 3  %3.821 14  4  %12.609 43 الخدمات  3

 5  %10.614 19  5  %11.143 38  الصحة  8

 2  %18.994 34  3  %8.504 29  التعليم  9

 %100  139  %100  341 المجموع      
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يوضا الجدول أعاله أن فئة )الموضوعات اإلقتصادية( حلت في المرتبة االولى في عينة الدراسة، 

من مجموع الموضوعات التي اعتمد عليها في تلفزيون أورينت، وتلتها في  %18.435بنسبة قدرها 

، وفي المرتبة الثالثة حلت %15.835المرتبة الثانية )الموضوعات السياسية( بنسبة قدرها 

، وكانت موضوعات الخدمات( في المرتبة الرابعة %14.956)الموضوعات الثقافية( بنسبة قدرها 

، %11.143، وفي المرتبة الخامسة موضوعات الصحة( بنسبة قدرها %12.609بنسبة قدرها 

، وفي المرتبة %10.553بينما جاءت )الموضوعات االجتماعية( في المرتبة السادسة بنسبة قدرها 

، بينما كانت )الموضوعات العسكرية %8.504السابعة حلت )موضوعات التعليم( بنسبة قدرها 

 .% 6.158بنسبة قدرها واألمنية( في المرتبة الثامنة 

( أن فئة )الموضوعات الثقافية( حلت في المرتبة األولى في عينة 1كما يوضا الجدول رقم )

من مجموع الموضوعات التي اعتمد عليها في راديو سوريالي،  %21.383الدراسة، بنسبة قدرها 

كانت )الموضوعات  ، بينما%18.994وتلتها في المرتبة الثانية )موضوعات التعليم( بنسبة قدرها 

، و )الموضوعات اإلجتماعية( في المرتبة %14.525اإلقتصادية( في المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

، فيما حلت )موضوعات الصحة( في المرتبة الخامسة بنسبة قدرها %11.331الرابعة بنسبة قدرها 

، وحلت %8.339ا ،  وفي المرتبة السادسة جاءت )الموضوعات السياسية( بنسبة قدره10.614%

، وفي المرتبة الثامنة حلت %3.821)موضوعات الخدمات( في المرتبة السابعة بنسبة قدرها 

 .%5.023)الموضوعات العسكرية واألمنية( بنسبة قدرها 
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 ( يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة إطار القضية1الشكل رقم )
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ما المجال الجغرافي الذي تناولته عينة الدراسة من برامج  الثاني: ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال

 وراديو سوريالي"؟"تلفزيون أورينت 

 

 (2الجدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية لفئة المجال الجغرافي الذي تم اعتماده في برامج "جيران" و "هنا سوريا" في 

 راديو سورياليتلفزيون أورينت، وبرامج "جدايل" و "كانفاس" في 

 

 ت

 

 الفئات الفرعية

 راديو سوريالي    تلفزيون أورينت      

  النسبة %  التكرار

 المرتبة

 المرتبة  النسبة %  التكرار 

 23.308 62 مخيم الزعتري  1

% 

2 35 22.580% 2 

 4 %10.322 16 6 %3.518 20 مخيم األزرق  2

10.902 29 مخيم مريجب الفهود 3

% 

4 10 6.451% 5 

 6 %3.225 5 5 %3.894 21 مخيمات عشوائية 4

تجمعات خارج  5

 المخيمات )إقليم الشمال(

46 13.293

% 

3 26 16.334% 3 
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تجمعات خارج  6

 المخيمات )إقليم الوسط(

30 26.315

% 

1 59 38.064%  1 

تجمعات خارج  3

المخيمات )إقليم 

 الجنوب(

18 6.366% 3  4 2.580%  3 

 %100 155  %100 266 المجموع 

 

ويبين الجدول أعاله أن فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الوسط"( حلت في المرتبة االولى بنسبة 

؛ من ضمن فئة المجال الجغرافي الذي اعتمد عليه تلفزيون أورينت في برامجه %26.315قدرها 

، بينما جاءت % 23.308عينة الدراسة، وجاء في المرتبة الثانية فئة )مخيم الزعتري( بنسبة قدرها 

، وكانت فئة )مخيم مريجب %13.293فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الشمال"( بنسبة قدرها 

، وفي المرتبة الخامسة جاءت فئة )مخيمات %10.902الفهود( في المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 

رتبة السادسة بنسبة ، بينما جاءت فئة )مخيم األزرق( في الم%3.894عشوائية( بنسبة وقدرها 

، وفي المرتبة السابعة جاءت فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الجنوب"( بنسبة %3.518قدرها 

 .%6.366قدرها 

( أن فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الوسط"( جاءت في المرتبة 2كما يوضا الجدول رقم )

في الذي اعتمد عليه راديو سوريالي ؛ من ضمن فئة المجال الجغرا%38.064األولى بنسبة قدرها 

، %22.580في برامجه عينة الدراسة، وجاء في المرتبة الثانية فئة )مخيم الزعتري( بنسبة قدرها 
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راديو سوريالي

، %16.334وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الشمال"( بنسبة وقدرها 

، وبالمرتبة الخامسة أتت فئة %10.322بة قدرها وفي المرتبة الرابعة تأتي فئة )مخيم األزرق( بنس

، وفي المرتبة السادسة جاءت فئة )مخيمات %6.451)مخيم مريجب الفهود( بنسبة وقدرها 

، وفي المرتبة السابعة واألخيرة جاءت فئة )تجمعات خارج %3.225عشوائية( بنسبة وقدرها 

 .%2.580المخيمات "إقليم الجنوب"( بنسبة قدرها 

 ( يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة المجال الجغرافي.2قم )الشكل ر 
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ما المصادر التي اعتمدت عليها وسائل اإلعالم السورية  الثالث: ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال

 العاملة في األردن في تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

 (3الجدول رقم )

لفئة المصادر اإلعالمية التي تم اعتمادها في برامج "جيران" و "هنا سوريا" التكرارات والنسب المئوية 

 في تلفزيون أورينت، وبرامج "جدايل" و "كانفاس" في راديو سوريالي

 

 ت

 

 الفئات الفرعية

 راديو سوريالي    تلفزيون أورينت      

  النسبة %  التكرار

 المرتبة

 المرتبة  النسبة %  التكرار 

مراسلو ومندوبو الوسيلة  1

 نفسها

119 34.893 % 1 58 32.402% 1 

 2 %8.938 16 2 %8.504 29 وكالة األنباء األردنية 2

 8 %3.910 3 11 %3.225 11 وكاالت أنباء عربية 3

 3 %6.145 11 4 %5.865 20 وكاالت أنباء دولية 4

 9 %2.393 5 14 %2.052 3 صحف أردنية 5

 16 %2.234 4 19 %1.359 6 صحف سورية 6

 10 %2.393 5  12 %2.639 9 صحف عربية 3

 4 %6.145 11 5 %5.238 18 صحف دولية 8
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 15 %2.234 4 18 %1.359 6 محطات تلفزيونية أردنية 9

 14 %2.234 4 21 %0.839 3 محطات تلفزيونية سورية 10

 13 %1.635 3 13 %1.359 6 محطات تلفزيونية عربية 11

 6 %4.469 8 6 %4.105 14 تلفزيونية دولية محطات 12

 18 %1.635 3 20 %1.466 5 إذاعات اردنية 13

 5 %5.586 10 13 %2.639 9 إذاعات سورية 14

 19 %1.635 3 16 %1.359 6 إذاعات عربية 15

 11 %2.393 5 10 %3.225 11 إذاعات دولية 16

 20 %1.635 3 15 %2.052 3 مواقع الكترونية أردنية 13

 3 %4.469 8 8 %3.225 11 مواقع الكترونية سورية 18

 21 %1.113 2 3 %3.519 12 مواقع الكترونية عربية 19

 13 %2.234 4 3 %6.158 21 مواقع الكترونية دولية 20

مواقع التواصل  21

 االجتماعي

11 3.225% 9 5 2.393% 12 

 %100 139  %100 341 المجموع 

ويوضا الجدول أعاله أن فئة مراسلو ومندوبو الوسيلة نفسها حلت في المرتبة األولى لدى تلفزيون 

من فئة المصادر اإلعالمية التي اعتمد عليها تلفزيون أورينت في  % 34.893أورينت بنسبة قدرها 
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بنسبة قدرها  برامجه عينة الدراسة، بينما جاءت فئة )وكالة األنباء األردنية( في المرتبة الثانية

، وحلت %6.158، وفي المرتبة الثالثة كانت فئة )مواقع الكترونية دولية( بنسبة قدرها 8.504%

، وفي المرتبة الخامسة جاءت فئة %5.865بالمرتبة الرابعة فئة )وكاالت أنباء دولية( بنسبة قدرها 

المرتبة السادسة ، وحلت فئة )محطات تلفزيون دولية( في %5.238)صحف دولية( بنسبة قدرها 

، وفي المرتبة السابعة حلت فئة )مواقع الكترونية عربية( بنسبة قدرها %4.105بنسبة قدرها 

؛ وهي فئات %3.225، بينما حلت أربعة فئات بنفع مرتبة عدد التكرارات بنسبة قدرها 3.519%

نباء عربية(، وفي ) مواقع التواصل اإلجتماعي، مواقع الكترونية سورية، إذاعات دولية، ووكاالت أ

، وفي المرتبة الثالثة عشر %2.639المرتبة الثانية عشر حلت فئة )صحف عربية( بنسبة قدرها 

، كما حلت فئتين بنفع مرتبة عدد التكرارات وهما %2.639حلت فئة )إذاعات سورية( بنسبة قدرها 

أربعة فئات في ذات  ، وحلت أيضاً %2.052)صحف أردنية و مواقع الكترونية أردنية( بنسبة قدرها 

مرتبة التكرارات وهم ) إذاعات عربية، محطات تلفزيونية عربية، محطات تلفزيونية أردنية، و صحف 

، وفي المرتبة العشرين حلت فئة )إذاعات أردنية( بنسبة قدرها %1.359سورية( بنسبة قدرها 

رية( بنسبة قدرها ، وفي المرتبة الحادية والعشرون جاءت فئة )محطات تلفزيونية سو 1.466%

0.839%. 

( أن فئة )مراسلو ومندوبو الوسيلة نفسها( جاءت في المرتبة األولى 3كما أوضا أيضًا الجدول رقم )

من ضمن المصادر اإلعالمية التي اعتمد عليها راديو سوريالي في برامجه  %32.402بنسبة قدرها 

، %8.938األنباء االردنية( بنسبة قدرها  عينة الدراسة، وحلت في المرتبة الثانية أيضًا فئة )وكالة

وفي المرتبة الثالثة حلت فئتين بذات نسبة التكرارات حيث جاءت فئتي )وكاالت أنباء دولية وصحف 
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، وفي المرتبة الخامسة حلت فئة )إذاعات سورية( %6.145دولية( بنفع النسبة والتي جاء قدرها بـ 

 بذات نسبة التكرارات حيث جاءت فئتيفئتين جاءت  ، وفي المرتبة السادسة%5.586بنسبة قدرها 

، %4.469) مواقع الكترونية سورية ومحطات تلفزيونية دولية( بنفع النسبة والتي جاء قدرها 

، وفي المرتبة التاسعة %3.910وحلت في المرتبة الثامنة فئة )وكاالت أنباء عربية( بنسبة قدرها 

ث جاءت فئات )صحف أردنية، صحف عربية، إذاعات حلت أربعة فئات بذات نسبة التكرارات حي

، وجاءت أيضا في %2.393دولية، ومواقع التواصل اإلجتماعي.( بذات النسبة والتي كان قدرها 

المرتبة الثالثة عشر؛ أربعة فئات بنفع نسب التكرارات وكانت فئات )مواقع الكترونية دولية، 

، %2.234.( بنسبة وقدرها وصحف سوريةية، محطات تلفزيونية أردنية، محطات تلفزيونية سور 

مواقع الكترونية )فئات كما حلت ثالثة فئات في المرتبة السابعة عشر وبنفع نسب التكرارات وكانت 

وفي المرتبة العشرين جاءت فئة ، %1.635.( بنسبة قدرها وإذاعات عربيةأردنية، إذاعات أردنية، 

وفي المرتبة الحادية والعشرين جاءت فئة )مواقع  ،%1.635)مواقع الكترونية أردنية( بنسبة 

 .%1.113؛ بنسبة قدرها (الكترونية عربية
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راديو سوريالي

 ( يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة المصادر اإلعالمية.3الشكل رقم )
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ما أشكال العرض المستخدمة التي اعتمدت عليها وسائل  رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

 السورية العاملة في األردن في تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟ اإلعالم

 (4الجدول رقم )

التكرارات والنسب المئوية لفئة أشكال العرض اإلعالمية التي تم اعتمادها في برامج "جيران" و "هنا 

 سوريا" في تلفزيون أورينت، وبرامج "جدايل" و "كانفاس" في راديو سوريالي

 

 ت

 

 الفئات الفرعية

 راديو سوريالي    تلفزيون أورينت      

  النسبة %  التكرار

 المرتبة

 المرتبة  النسبة %  التكرار 

 2 %41.340 34 1 %43.108 143 تقرير 1

 1 %50.833 91 2 %36.950 126 حديث مباشر 2

 3 %6.303 12 3 %13.302 59 حوار 3

 4 %1.113 2 4 %1.359 6 تحقيق 4

 - - - 5 %0.839 3 اخرى  5

 %100 139  %100 341 المجموع

من  %43.108ويوضا الجدول أعاله أن فئة )تقرير( حلت في المرتبة األولى لدى تلفزيون أورينت 

ضمن أشكال العرض اإلعالمية التي اعتمد عليها تلفزيون أورينت في برامجه عينة الدراسة، وجاءت 

، وكانت فئة )حوار( حلت في %36.950فئة )حديث مباشر( في المرتبة الثانية، بنسبة قدرها 

، وفئة )تحقيق( جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة قدرها %13.302المرتبة الثالثة؛ بنسبة وقدرها 
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، وفئة )أخرى، والتي شملت وثائقيات( كانت في المرتبة الخامسة بنسبة قدرها 1.359%

0.839%. 

ها ( أن فئة )حديث مباشر( جاءت في المرتبة األولى بنسبة قدر 4كما أوضا أيضًا الجدول رقم )

من ضمن أشكال العرض اإلعالمية التي اعتمد عليها راديو سوريالي في برامجه عينة  50.833%

، وفي المرتبة الثالثة %41.340الدراسة، بينما جاءت فئة )تقرير( في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 

بنسبة ، بينما جاءت فئة )تحقيق( في المرتبة الرابعة %6.303جاءت فئة )حوار( بنسبة قدرها 

 .%0.00، وكانت فئة )أخرى( في المرتبة األخيرة والخامسة بنسبة %1.113قدرها 

 ( يوضح النسب المئوية للفئات الفرعية لفئة أشكال العرض اإلعالمية.4الشكل رقم )
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

 

 مناقشة النتائج

 

الموضوعات التي طرحتها وسائل اإلعالم السورية ما أهم أوالً: مناقشة نتائج السؤال األول: 

 العاملة في األردن بشأن قضايا اللجوء السوري في األردن؟

 اإلعالمية للبرامج)قضية( اعتمد في التغطية -دلت نتائج التحليل على أن اإلطار المحدد ب

الذي سعت  التي تم تحليلها في تلفزيون أورينت وراديو سوريالي؛ وهو تأطير متناسب مع الهدف

التركيز فإليها الوسيلتين اإلعالميات في تغطيتهما اإلعالمية لقضايا الالجئين السوريين باألردن؛ 

 .بوقائع ملموسةايا الالجئين السوريين بجوانبها المتعددة كان واضحاً ومبرراً الرتباطها على قض

االقتصادية حصلت  ن الموضوعاتأرينت جاءت نتائج التحليل لتبين بوأوفيما يخص تلفزيون 

، حيث أبرز ذلك اهتماما من قبل تلفزيون %18.435بنسبة وصلت إلى ولى على المرتبة األ

والذي تأزم  ،أورينت بالشؤون االقتصادية أكثر من غيرها؛ تأثراً بالوضع االقتصادي في األردن

حسب بأنه أتى جّراء التوافد الكثيف لالجئين السوريين إلى المجتمع األردني؛ وذلك في توجه ي

لتبيان األحوال االقتصادية لالجئين السوريين وكذلك للملكة األردنية والعالقة المتبادلة فيما بين 

 ذلك. 

 إلى نتائج أبرزها كان بأن الالجئ السوري توصلتالتي و( 3102ويتفق ذلك مع دراسة )بيكر،

، الحكومية أو المنظمات غيرية لم يستطع االستفادة بشكل كامل من الدعم المقدم من المنظمات الدول

الناجم عن تواجد  في توضيح األثراهتماما  أبرزت( والتي 3102وكذلك يتفق مع دراسة )الحمود، 

 .أعداد كبيرة من الالجئين السوريين على كل األصعدة الحياتية في األردن

 

وهي  ،%028.22وتلى الموضوعات االقتصادية؛ فئة الموضوعات السياسية بنسبة بلغت 

وهذا ما يتسق مع سياسة معالجة تلفزيون  نسبة متقاربة من الفئة التي حلت في المرتبة األولى،
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أورينت إلبراز أهم الشؤون التي تم تغطيتها والتي تتقاطع مع األوضاع التي تؤثر باألردن حيال 

نما كانت فئة ، بي%14.956أزمة الالجئين السوريين؛ وجاء ثالثاً فئة الموضوعات الثقافية بنسبة 

، وهذا %10.553الموضوعات االجتماعية في المرتبة السادسة بعد فئتي الخدمات والصحة؛ بنسبة 

يدل اهمااًل من قبل تلفزيون أورينت للجوانب االجتماعية األساسية لحياة الالجئين السوريين باألردن؛ 

لجوء على األردن أكثر من ال  وفي ذلك انسياق واضا ألورينت في إيالء مواضيع تتعلق بأثر أزمة

اهتمامها بموضوعات االندماج السوري بالمجتمع األردني ومشاكلهم الحياتية المجتمعية وتعايش 

 الالجئين فيما بينهم.

 ؛ وهي فئة مهمة بالنسبة لتناول%8.504وجاءت في المرتبة السابعة موضوعات التعليم بنسبة 

 م ونموهم الفكري والمعاشي. حياة الالج  السوري وأثرها في تطور مستوياته

 وكانت فئة موضوعات العسكري واألمني في المرتبة الثامنة واألخيرة لتبين تفضيل تلفزيون 

أورينت االبتعاد عن تغطية هذين الجانبين بشكل أقل من باقي الفئات؛ وقد يكون ذلك متوافقًا مع 

أبعادها المعاشة لالجئين ضمن طبيعة اإلطار الذي تناولته أورينت في تغطية قضايا الالجئين ب

 نطاق المجتمع األردني. 

 حصلت على ثقافيةال ن الموضوعاتأجاءت نتائج التحليل لتبين ب راديو سورياليوفيما يخص 

، وتلتها في المرتبة الثانية فئة موضوعات التعليم %21.383 بنسبة وصلت إلىولى المرتبة األ

 ( على الرغم من أن2015العنانزة والخصاونة، ، وذلك بما يتفق مع دراسة )%18.994بنسبة 

موضوع تلك الدراسة كان يتعلق بالتغطية اإلذاعية ألزمة الالجئين السوريين باألردن إال أنها بينت 

وكذلك التوعية الحقوقية  موضوعات التعليم بشكل كبير على مواضيع التغطية اإلذاعيةز يكتر 

 والحماية القانونية.
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راديو سوريالي التركيز على الجوانب الثقافية في حياة الالجئين السوريين ويبين ذلك اهتمام 

على وجودهم في المجتمع األردني وكذلك أثر التعليم باالهتمام لمستقبل الالجئين السوريين  وأثرها

 باألردن.

، لتتوافق في هذه %14.525وجاءت في المرتبة الثالثة فئة الموضوعات االقتصادية بنسبة 

إبراز أهمية تغطيتها عن فئات أخرى مع تلفزيون أورينت؛ حيث أوالها راديو سوريالي نسبة الفئة و 

 متفوقة عن فئات عديدة متأثرًا بتداعيات أزمة الالجئين على األردن وكذلك ضعف المردود

 االقتصادي لالج  السوري باألردن بفعل عدة عوامل.

، لنجد هنا أيضًا %11.331بعة بنسبة وجاءت فئة الموضوعات االجتماعية في المرتبة الرا

ضعف اهتمام راديو سوريالي بهذه الفئة بالمقارنة مع فئات سبقتها ويتفق ذلك مع اهتمام تلفزيون 

 أورينت بذات الفئة.

 ولتليها بنسبة أقل فئة موضوعات الصحة ففئة الموضوعات السياسية، وتأتي فئة موضوعات

، وليبين قصورًا واضحًا وغير مبرر في تغطية راديو %3.821الخدمات بالمرتبة السابعة بنسبة 

سوريالي للجوانب الخدماتية لالجئين السوريين؛ فيما اتفقت مع تلفزيون أورينت في تغطيتها لفئة 

؛ ويدخل ذلك %5.023الموضوعات العسكرية واألمنية والتي جاءت بالمرتبة الثامنة واألخيرة بنسبة 

 ية والتي تعبر عن نفسها بأنها إذاعة مجتمعية.ضمن إطار سياسة المحطة اإلذاع
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 الموضوعات يوضح نتائج التحليل بالنسبة لفئة جدول

 راديو سوريالي تلفزيون أورينت رقم المرتبة

 الموضوعات الثقافية الموضوعات اإلقتصادية 1

 موضوعات التعليم الموضوعات السياسية 2

 االقتصاديةالموضوعات  الموضوعات الثقافية 3

 الموضوعات االجتماعية موضوعات الخدمات 4

 موضوعات الصحة موضوعات الصحة 5

 الموضوعات السياسية الموضوعات االجتماعية 6

 موضوعات الخدمات موضوعات التعليم 3

 الموضوعات العسكرية واألمنية الموضوعات العسكرية واألمنية 8

 

ما المجال الجغرافي الذي تناولته عينة الدراسة  :الثاني بالسؤالالنتائج المتعلقة مناقشة : ثانياً 

 "؟تلفزيون أورينت وراديو سوريالي"برامج من 

أظهرت نتائج التحليل المتعلقة بالسؤال الثاني بما يخص تلفزيون أورينت أن المجال الجغرافي 

بما  ؛%26.315بنسبة  السائد في الدرجة األولى هو فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الوسط"(

يشير إلى سبب ذلك قد يعود لوجود كثافة سكانية من الالجئين في محافظة العاصمة فكان االهتمام 

بتغطية شؤونهم بشكل أكبر من باقي من الفئات إضافة إلى تواجد مكاتب المحطة التلفزيونية في 

بشكل رئيسي في  ن الالجئينمحافظة العاصمة؛ فضاًل عن تواجد اإلدارات والمنظمات المعنية بشؤو 
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)تجمعات خارج المخيمات  محافظة العاصمة )عّمان(، أما بالنسبة لراديو سوريالي فجاءت أيضًا فئة

؛ ونالح  نسبة تغطية أعلى بالنسبة لراديو سوريالي %38.064"إقليم الوسط"( في الدرجة األولى 

سياسة المحطة اإلذاعية في تركيز تغطيتها لهذه الفئة بالمقارنة مع تلفزيون أورينت وذلك مرده يعود ل

 على إقليم الوسط ومحافظة العاصمة بشكل أخص؛ مما

 يؤدي إلى اختالل في توازن النسبة الممنوحة في التغطية لباقي فئات المجال الجغرافي. 

 23.308وفي الدرجة الثانية بالنسبة لتلفزيون أورينت فقد جاءت فئة )مخيم الزعتري( بنسبة 

 ، وقد%22.580سبة متقاربة جاءت نفع الفئة في الدرجة الثانية بالنسبة لراديو سوريالي ، وبن%

يفسر ذلك بسبب أن مخيم الزعتري يأتي تصنيفه كخامع أكبر تجمع سكاني في األردن لذا نالح  

 االهتمام العالي بالتغطية لهذه الفئة؛ على الرغم من المظلومية التي قد تلحق بباقي الفئات األقل

بينما اإلعالمية،  درجة؛ ولوال أن الكثافة السكانية لالجئين السوريين فيه تبرر هذه النسبة من التغطية

 كانت فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الشمال"( في الدرجة الثالثة في تلفزيون أورينت

الترتيب  ( ونالح  هنا أيضًا توارد نفع الفئات بذات%16.334( وراديو سوريالي )13.293%)

تغطية  لدى كاًل من الوسيلتين اإلعالميات؛ ويفسر ذلك بأن كلتاهما يتبعون ذات األولويات في

المجال الجغرافي ويرجع ذلك بناء على توزع الكثافة السكانية، ولكن يبقى ذلك في أحيان غير مبررًا 

د تكون توجب بسبب وجود مجاالت جغرافية أخرى تمت تغطيتها بنسب أقل على الرغم من أنها ق

من تولى اهتمامًا  المتابعة بشكل أكبر وذلك بسبب أن الفئات التي تم تغطيتها بنسب أكبر هي ذاتها

 إعالميًا أكبر أيضًا في وسائل اإلعالم األخرى. 
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 ،%10.902فيما جاءت بالدرجة الرابعة فئة )مخيم مريجب الفهود( لدى تلفزيون أورينت بنسبة 

تشابهًا  ، ونرى في هذه النسب المتقاربة%10.322راديو سوريالي بنسبة وفئة )مخيم األزرق( لدى 

متجددًا لدى فئات المجال الجغرافي ولكن بهذه المرة كان التشابه في تدني االهتمام بالتغطية 

الموجه للوسيلتين  اإلعالمية لكال المخيمين؛ ويبدو أن االعتبارات ألعداد الكثافة السكانية تبقى هي

عاملة في األردن وتهتم  ؛ لكن ما وجب أخذه بعين االعتبار بأنه كوسائل إعالم سوريةاإلعالميات

يمية والوسائل بقضايا الالجئين في نفع البلد أن يكون تركيزها أعلى من وسائل اإلعالم اإلقل

وشهدت فئة )تجمعات خارج المخيمات "إقليم الجنوب"( نسب ضئيلة جدًا في اإلعالمية األخرى، 

 (.%2.580( ولدى راديو سوريالي )%6.366ن حيث كانت لدى تلفزيون أورينت )الوسيلتي

 جال الجغرافيالم يوضح نتائج التحليل بالنسبة لفئة جدول

 راديو سوريالي تلفزيون أورينت رقم المرتبة

 تجمعات خارج المخيمات "إقليم الوسط" تجمعات خارج المخيمات "إقليم الوسط" 1

 الزعتري مخيم  مخيم الزعتري  2

 تجمعات خارج المخيمات "إقليم الشمال" تجمعات خارج المخيمات "إقليم الشمال" 3

 مخيم األزرق  مخيم مريجب الفهود 4

 مخيم مريجب الفهود مخيمات عشوائية 5

 مخيمات عشوائية مخيم األزرق  6

 تجمعات خارج المخيمات "إقليم الجنوب" تجمعات خارج المخيمات "إقليم الجنوب" 3
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: ما المصادر التي اعتمدت عليها وسائل اإلعالم الثالث النتائج المتعلقة بالسؤالمناقشة ثالثًا: 

 السورية العاملة في األردن في تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

"مندوبو  جاءت النتائج لفئة المصادر اإلعالمية التي اعتمدت عليها الوسيلتين اإلعالميات لصالا

ومراسلو الوسيلة نفسها" حيث وصلت نسبة التكرار في تلفزيون أورينت بالنسبة لهذه الفئة الفرعية 

، وهي نتيجة جيدة شكاًل ومضمونًا %32.402وفي راديو سوريالي وصلت إلى  %34.893إلى 

 حيث كان االعتماد على المندوبين والمراسلين التابعين للوسيلتين اإلعالميات مصدرًا أساسًا في

التغطية اإلعالمية لقضايا الالجئين السوريين باألردن؛ وهو أمر يحسب لكال الوسيلتين في تصديرها 

 للمعلومة ومتابعتها.

وكانت فئة )وكالة األنباء األردنية( في المرتبة الثانية بكال الوسيلتين بنسب متقاربة؛ وذلك يعود 

على صدر األخبار عن الالجئين المتوزعين العتمادهما على وكالة األنباء الرسمية المحلية التي ت

بينما اختلفت نسب التكرار على باقي مصادر المعلومات لدى الوسيلتين؛ بحسب األراضي األردنية، 

األحداث التي غطتها وركزت عليها كاًل من الوسيلتين اإلعالميات؛ سواء كانت فئات  اختالف

لفئات )صحف أو محطات إذاعية أو وكاالت إقليمية أو دولية على اختالف أشكال تلك ا إعالمية

 .أو محطات تلفزيونية( أنباء

ويالح  الباحث أن تلفزيون أورينت قلل من اعتماده على مصدر من وسيلة إعالمية مشابهة من 

حيث النوع وتتبع لنفع البلد؛ حيث جاءت فئة )محطات تلفزيونية سورية( في المرتبة األخيرة لدى 

، %0.839نسبة التكرارات المستخدمة لدى الفئات الفرعية المتعلقة بأورينت ووصلت إلى نسبة 

ذلك على عكع راديو سوريالي حيث اعتمد على إذاعات سورية بنسبة تكرارات وصلت إلى و 
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وضعتها في المرتبة الخامسة ضمن الفئات الفرعية للمصادر اإلعالمية التي استخدمها  5.586%

 راديو سوريالي.

 المصادر اإلعالمية يوضح نتائج التحليل بالنسبة لفئة جدول

 راديو سوريالي تلفزيون أورينت رقم المرتبة
 مراسلو ومندوبو الوسيلة نفسها مراسلو ومندوبو الوسيلة نفسها 1
 وكالة األنباء األردنية وكالة األنباء األردنية 2
 وكاالت أنباء دولية مواقع الكترونية دولية 3
 صحف دولية وكاالت أنباء دولية 4
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اعتمدت عليها  أشكال العرض المستخدمة التيما  :الرابع : النتائج المتعلقة بالسؤالرابعاً 

 ؟السوري في األردنوسائل اإلعالم السورية العاملة في األردن في تغطيتها لقضايا اللجوء 

 تفيد النتائج التي توصل إليها الباحث بفئة أشكال العرض المستخدمة أن تلفزيون أورينت اعتمد

على الفئة الفرعية )تقرير( حلت في الدرجة األولى بنسبة كبيرة؛ بما يفسر أن ذلك جاء طبقًا لطبيعة 

يصال المعلومة بالشكل اإلعالمي عينة الدراسة ويتم االعتماد على ذلك من أجل تغطية األحداث وإ

القائمون على  فاعتمد، %36.950األنسب؛ وتالها في الدرجة الثانية فئة )حديث مباشر( بنسبة 

البرامج، وكانت فئة  البرامج في عرض المعلومات على المباشرة في طرح األحداث من خالل مقدمي

)تحقيق( بالدرجة الرابعة و فئة )أخرى( )حوار( بنسب تكرار أقل في الدرجة الثالثة؛ فيما كانت فئة 

في المرتبة األخيرة لدى تلفزيون أورينت؛ حيث تم استخدام وثائقيات متلفزة والتي تم شملها من خالل 

فئة )أخرى( وعلى الرغم من النسب المنخفضة جدًا في فئتي )تحقيق( و )أخرى( فقد يمكن تبرير 

مخصصة ضمن إطار التحقيقات  اجتماعية وليست ذلك من أن طبيعة البرامج من حيث أنها برامج

أو الوثائقيات؛ ولكنه ال يلغي القول أن إستخدام التحقيق كان ضعيف جدًا في فئات أشكال العرض 

وهو شكل صحفي مهم في التقصي عن مشاكل الالجئين وأوضاعهم؛ وكذلك يتطابق هذا القول عند 

ل العرض التي استخدمها تلفزيون أورينت؛ حيث مناقشة قلة تكرار الوثائقي التلفزيوني ضمن أشكا

 يبرز هنا ضعف المعالجة اإلعالمية للموضوعات التي تحدثت عنه الوسيلة اإلعالمية. 

 فيما أوضحت النتائج التي توصل إليها الباحث في أشكال العرض المستخدمة لدى راديو

يؤدي  ؛ مما%50.833بنسبة سوريالي والتي حازت من خاللها فئة )حديث مباشر( الدرجة األولى 

القول أن االستخدام المتكرر لهذه الفئة كان عائدًا لطبيعة الوسيلة فقد كان شكل الحديث المباشر هو 



70 
 

المباشرة في الحديث  األكثر تعبيرًا عن مضمون المادة ضمن اإلذاعة والتي يتم االعتماد فيها على

المتلقي؛ بينما حلت فئة  ة مع الجمهورمع المتلقي من أجل ضمان خلق تواصلية أكثر استمراري

النتيجة انتقادًا لدى الباحث  )تقرير( بالمرتبة الثانية و فئة )حوار( بالمرتبة الثالثة؛ وهنا تثير هذه

 35حول استخدام التقرير بنسب تكرار أكبر بكثير من الحوار بفارق نسبي وصل إلى أكثر من 

تعزيز المعلومات التي بثها الراديو  بل راديو سوريالي فيبالمئة؛ واعتبره الباحث ضعفًا واضحًا من ق

من خالله برامجها فاعتمد على التقريرية أكثر من استضافة أصحاب االختصاع أو الشأن في 

تغطية معلوماته في نواحي كثيرة من حلقات برامجه المبحوثة؛ بينما غابت أي أشكال عرض أخرى 

م يستخدم راديو سوريالي أي عن التكرار؛ حيث لم تسجل أي نسبة تكرار ضمن فئة )أخرى(؛ فل

وثائقي إذاعي أو أي شكل  خر من األشكال اإلعالمية بخالف التقرير والحوار والحديث المباشر؛ 

بينما كانت فئة )تحقيق( في الدرجة الرابعة بنسبة تكرار ضئيلة جدًا وتكاد تكون معدومة وصلت إلى 

 في راديو سوريالي.من نسب التكرارات ألشكال العرض المستخدمة  %1.113نسبة 

 

 أشكال العرض يوضح نتائج التحليل بالنسبة لفئة جدول

 راديو سوريالي تلفزيون أورينت رقم المرتبة

 حديث مباشر تقرير 1

 تقرير حديث مباشر 2

 حوار حوار 3

 تحقيق تحقيق 4

 اخرى  اخرى  5
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 التوصيات: 

 : يوصي بـنتائج فان الباحث بناء على ما توصلت إليه الدراسة من 

ضرورة التركيز على إجراء الدراسات البحثية فيما يتعلق بالالجئين السوريين وقضاياهم؛ لما  -1

 ألزمة اللجوء السوري األثر الكبير على المجتمعات المستضيفة.

أن تولي وسائل اإلعالم السورية النشطة في بلدان اللجوء السوري؛ إهتمامًا أكبر وبتركيز معمق  -2

 مسؤوليات التي تهم الالجئين السوريين.على القضايا وال

أسلوب جديد في توظيف المعلومة وتصديرها بحيث  في بلدان اللجوء؛ أن يكون لإلعالم السوري  -3

 تساهم في إقناع المتلقي على اختالف الشريحة المتابعة والمتلقية للمضامين اإلعالمية.

 في مجال التغطية اإلعالمية للقنوات السورية في ظل  القيام بدراسات بتحليلية -4

ضمون الرسالة السورية وما نتج عنها من مشاكل وأزمات؛ لتكون هذه الدراسات جامعة لم األزمة

 أهدافها.اإلعالمية وتأثيرها بناء على 
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 ( 1الملحق رقم )
 

 أسماء المحكمين 
 

 مكان العمل التخصص االسم

 جامعة الشرق األوسط إعالم أ.د عزت حجاب

 جامعة الشرق األوسط إعالم د. كامل خورشيد مراد

 جامعة الشرق األوسط إذاعة وتلفزيون  د. أحمد عريقات

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا التعليم د.حمزة العساف

 جامعة الشرق األوسط إعالم د.حنان الكسواني
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 (2الملحق رقم )

 استمارة تحليل المضمون 

من خالل تناولهما لقضايا اللجوء السوري في  وراديو سوريالياستمارة تحليل الفئات لقناة أورينت 

 األردن

 الموضوع: طلب تحكيم أداة دراسة

 2018/ ذار /التاريخ   

 الدكتور ............................................................ المحترم

 تحية طيبة وبعد،

كانة العلمية التي تتمتعون بها، أرجو منكم التفضل ب بداء الرأي والمشورة العلمية بالنظر إلى الم

باستمارة تحليل المضمون المرفقة طيًا، علمًا بأن الصحيفة معدة خصيصًا لغرض إنجاز رسالة 

 االعالم وسائل في باألردن السوري  اللجوء قضايا " تغطيةماجستير في اإلعالم والموسومة بـ 

 سوريالي" تلفزيون أورينت وراديو برامج في "دراسة األردن في العاملة السورية

 وذلك إستكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في اإلعالم من جامعة الشرق األوسط، 

 .الدكتور: رائد البياتيب شراف 
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في األردن  كيف تقوم وسائل االعالم السوريةلتحقق الهدف العام التالي وهو  تهدف هذه الدراسة

ة في قناة أورينت وراديو البرامج االجتماعي من خاللقضايا اللجوء السوري في األردن  بتغطية

 .سوريالي

ـــــل مشـــــكلة الدراســـــة هـــــل كـــــان هنـــــاك اخـــــتالف فـــــي تغطيـــــة وســـــائل  التســـــا ل ا تـــــي: فـــــي وتتمث

 اإلعالم السورية العاملة باألردن لقضايا الالجئين السوريين المقيمين في األردن؟ 

 وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من خالل بعض األمور وهي: 

تغطيــــــة اإلعالميــــــة المثلــــــى لملــــــف الالجئــــــين تحليـــــل للم يتقــــــدمــــــن خــــــالل  تنبــــــع أهميـــــة الدراســــــةأن 

ــــة الســــورية ، كمــــا أنهــــا ســــُتظهر وريين فــــي أمــــاكن تواجــــدهم بشــــكل عــــامالســــ دور الوســــائل اإلعالمي

اإلعالميـــــــة الســـــــورية بشـــــــكل عـــــــام فـــــــي تشـــــــكيل الـــــــرأي العاملـــــــة فـــــــي األردن خصوصـــــــًا والوســـــــائل 

 .الجئين السوريين في نواحي مختلفةالعام للجمهور وتأثيره على التعامل مع ال

ـــــه المؤسســـــات اإلعالميـــــة الســـــورية  وتســـــاهم الدراســـــة فـــــي تســـــليط الضـــــوء علـــــى الـــــدور الـــــذي تلعب

ــــــدور فــــــي التعامــــــل مــــــع الالجئــــــين  ــــــى أرض الواقــــــع وأثــــــر هــــــذا ال فــــــي إبرازهــــــا لمشــــــاكل معينــــــة عل

 السوريين.

ــــائج وتســــتمد الدراســــة أهميتهــــا أيضــــًا  ــــذي تبحثــــه؛ حيــــث ســــتقدم الدراســــة نت مــــن خــــالل الموضــــوع ال

يــــــــة والبحثيــــــــة ومراكــــــــز صــــــــنع القــــــــرار حــــــــول أســــــــاليب تغطيــــــــة عديــــــــدة تفيــــــــد المؤسســــــــات اإلعالم

، لـــــــذا فـــــــ ن الدراســـــــة تحـــــــاول امـــــــل ضـــــــمن إطـــــــار حاضـــــــن لالجـــــــ  الســـــــوري اإلعـــــــالم الســـــــوري الع

اإلســــــهام المتواضــــــع بــــــ ثراء المكتبــــــة العلميــــــة بشــــــكل أكــــــاديمي بخصــــــوع موضــــــوعات الالجئــــــين 

 في مختلف المجاالت. 
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 وينبثق من هذه الدراسة األسئلة التالية: 

مــــــا أهــــــم الموضــــــوعات التــــــي طرحتهــــــا وســــــائل االعــــــالم الســــــورية العاملــــــة فــــــي األردن بشــــــأن  -1

 قضايا اللجوء السوري في األردن؟

مـــــــا المجـــــــال الجغرافـــــــي الـــــــذي اعتمدتـــــــه وســـــــائل االعـــــــالم الســـــــورية العاملـــــــة فـــــــي األردن فـــــــي  -2

 تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

وســــــــائل اإلعــــــــالم الســــــــورية العاملــــــــة فــــــــي األردن فــــــــي  مــــــــا المصــــــــادر التــــــــي اعتمــــــــدت عليهــــــــا-3

 تغطيتها لقضايا اللجوء السوري في األردن؟

مــــــا أشــــــكال العــــــرض المســــــتخدمة فــــــي عــــــرض قضــــــايا اللجــــــوء الســــــوري فــــــي األردن مــــــن قبــــــل -4

 برامج وسائل اإلعالم السورية العاملة في األردن؟

 

 المرفقات:

 مقترح صحيفة تحليل المضمون. -1

 تعريف فئات التحليل.  -2

 كشاف الترميز.  -3

 

 أساتذتي األفاضل،،،

 أرجو التكرم بتعبئة البيانات التالية: 
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 االسم الكامل: .................................................

 التخصص العلمي: ................................................

 .....................................................مكان العمل: 

 الرتبة العلمية: ...................................................

 رقم الهاتف: ........................................................

 ......البريد اإللكتروني: ..............................................

 

 : ..................................................................المالحظات

......................................................................................

.......................................................... 

 متنانيوتقبلوا جزيل شكري وعظيم ا

 طالب الماجستير: مالك عادل حاف 

 0396030534هاتف: 

 malek.alhafez1@gmail.comبريد إلكتروني: 

 

 مالحظات النسبة التكرار الفئات الفرعية الترميز الفئات الرئيسية 

mailto:malek.alhafez1@gmail.com
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 إطار القضية

    عسكري وأمني (1-1)
    سياسي (1-2)
    اقتصادي (1-3)
    إجتماعي (1-4)
    ديني (1-5)
    ثقافي (1-6)
    الخدمات (1-3)
    الصحة (1-8)
    التعليم (1-9)
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 المجال الجغرافي

    مخيم الزعتري  (2-1)
    مخيم األرزق  (2-2)
    مخيم مريجب الفهود (2-3)
    مخيمات عشوائية (2-4)
تجمعات خارج المخيمات )إقليم  ( 2-5)

 الشمال(

   
تجمعات خارج المخيمات )إقليم  ( 2-6)

 الوسط(

   
تجمعات خارج المخيمات )إقليم  ( 2-3)

 الجنوب(
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 فئة المصادر

    مراسلي ومندوبي الوسيلة نفسها ( 3-1)
    بترا–وكالة األنباء االردنية  ( 3-2)
    وكاالت أنباء عربية ( 3-3)
    وكاالت أنباء دولية ( 3-4)
    صحف أردنية ( 3-5)
    صحف سورية ( 3-6)
    صحف عربية ( 3-3)
    صحف دولية ( 3-8)
    محطات تلفزيون أردنية ( 3-9)
    محطات تلفزيون سورية ( 3-10)
    تلفزيون عربيةمحطات  (3-11)
    محطات تلفزيون دولية ( 3-12)
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 التعريفات اإلجرائية لوحدات التحليل وفئاته:

 التحليل وحدات-1

 في باألردن اللجوءالسوري  قضايا وحدة الموضوع: وهي تمثل الموضوع الرئيع للدراسة وهي "تغطية -

األردن الواردة في البرامج اإلجتماعية عينة الدراسة في تلفزيون  في العاملة السورية االعالم وسائل

 ؛ وما يتفرع عن ذلك من مواضيع ثانوية. وراديو سورياليأورينت 

 التحليل فئات-2

    إذاعات أردنية ( 3-13)
    إذاعات سورية ( 3-14)
    إذاعات عربية ( 3-15)
    إذاعات دولية ( 3-16)
    مواقع إلكترونية أردنية ( 3-13)
    مواقع إلكترونية سورية ( 3-18)
    إلكترونية عربيةمواقع  ( 3-19)
    مواقع إلكترونية دولية ( 3-20)
    مواقع التواصل االجتماعي ( 3-21)

 

4- 

 

 أشكال العرض

    تقرير ( 4-1)
    مباشر حديث ( 4-2)
    حوار ( 4-3)
    تحقيق (4-4)
    أخرى  ( 4-5)
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فئة التحليل الرئيسية في إطار القضية حيث يتم من خالله التركيز  لتتمث القضية:إطار  فئة-1

على قضية مهمة عند الجمهور ألنها حدث مرتبط بوقائع ملموسة، وعندئذ يركز على تقديم عناصر 

 الحدث وتداعياته.

ولتها الوسائل اإلعالمية المبحوثة في ويمكن تعريفها هنا بأنها تمثل أنواع الموضوعات التي تنا

 برامجها وهي:

وهو كل ما تم تأطيره ضمن النطاق العسكري واألمني واألردن الذي يتأثر به بشكل  عسكري وأمني:

 أو بآخر الالجئون السوريون في األردن.

هو كل كل ما تم تأطيره ضمن النطاق السياسي في األردن وما قد يتأثر به الالجئون  سياسي:

 السوريون في األردن.

كل ما تم تأطيره ضمن النطاق اإلقتصادي لالجئين السوريين في األردن وما يتعلق في  اقتصادي:

لمنظمات أوضاعهم المادية والدعم المالي والمادي المقدم لهم من قبل المجتمع المضيف وا

 والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي تتواجد على أراضي المملكة األردنية.

كل ما تم تأطيره ضمن النطاق اإلجتماعي لالجئين السوريين في األردن وما يتعلق  إجتماعي:

بأوضاعهم المعاشية وتفاعلهم وإندماجهم مع المجتمع المضيف وما يتصل بفعالياتهم اإلجتماعية 

 جاتها والمتعلقات ذات الصلة.واحتيا

كل ما تم تأطيره ضمن النطاق الديني والشعائري للمناسبات والطقوس الدينية لالجئين  ديني:

 السوريين في األردن وتفاعلها من خاللها فيما بينهم أو مع المجتمع المضيف. 
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األردن من خالل  كل ما تم تأطيره ضمن النطاق الثقافي الهتمامات الالجئين السوريين في ثقافي:

هذا اإلطار وتفاعلهم من خالله وتناول كل ما تم ضمن هذا اإلطار من أثر وتأثر بالنشاطات 

والفعاليات الثقافية وما يتصل ويتفرع عنها من فعاليات لالداب والعلوم ومشاركتهم بها أو إشراكهم 

 بها. 

السوريين ويندرج ضمن تقديم  كل ما تم تأطيره ضمن إطار الخدمات التي تقدم لالجئين الخدمات:

 خدمات البنى التحتية ومايتعلق بها سواء داخل المخيمات أو خارجها.

كل ما تم تأطيره وتناوله ضمن إطار الصحة والمساعدات والدعم الصحي المقدم لالجئين  الصحة:

 السوريين في األردن بكل أعمارهم.

وخدماته المتخصصة في التعليم األكاديمي  كل ما تم تأطيره وتناوله ضمن إطار التعليم التعليم:

والمنا الدراسية والتعليم المهني والورش والدورات التدريبية بمختلف اختصاصها ولكل أعمار والفئات 

 التعليمية من الالجئين السوريين في األردن.

وى ويقصد بها الكشف عن المكان المستهدف ذو العالقة من خالل المحت المجال الجغرافي: فئة-2

مجاالت جغرافية؛  3اإلعالمي الذي تم تحليله لعينة الدراسة؛ وبناء على عينة الدراسة تم تحديد 

 وهي: 

وهو أكبر المخيمات في األردن التي استقبلت الجئين سوريين، بتعداد سكاني تجاوز  مخيم الزعتري:

حصل داخله هي ، واألحداث التي ت2012ألف، يقع في محافظة المفرق وتأسع منذ عام  150الـ 
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بمنأى عن باقي التجمعات التي يتواجد بها سوريين كما هو الحال لباقي المخيمات والتجمعات 

 السكانية لالجئين السوريين. 

أألف الجىء  50ويقع هذا المخيم في محافظة الزرقاء بتعداد سكاني يقارب الـ  مخيم األزرق:

 .2014سوري. وتم افتتاحه في عام 

 الف الجىء،  6يقع في شرق محافظة الزرقاء بتعداد سكاني يتجاوز الـ  د:مخيم مريجب الفهو 

 .2013وافتتا في منتصف عام 

وهي مخيمات صغيرة يتركز غالبها في إقليم الشمال، ومقامة بشكل إفرادي من  مخيمات عشوائية:

 قبل بعض الالجئين ويتواجد بها عديد العائالت من الالجئين السوريين.

ويقصد به الالجئون السوريون المقيمون في مناطق تجمعات خارج المخيمات )إقليم الشمال(: 

 حضرية بالمحافظات داخل إقليم الشمال )في محافظات إربد، المفرق، عجلون، جرش(.

ويقصد به الالجئون السوريون المقيمون في مناطق  تجمعات خارج المخيمات )إقليم الوسط(:

 حضرية بالمحافظات داخل إقليم الوسط )في محافظات العاصمة، البلقاء، الزرقاء، مأدبا(.

ويقصد به الالجئون السوريون المقيمون في مناطق  تجمعات خارج المخيمات )إقليم الجنوب(:

 الكرك، معان، الطفيلة، العقبة(.حضرية بالمحافظات داخل إقليم الجنوب )في محافظات 

واإلخبارية التي قام تلفزيون أورينت  والمؤسسات اإلعالميةويقصد بها الوسائل  المصادر: فئة-3

 فئة فرعية؛ وهي: 22بنسب المعلومات في مضامين برامجهم المبحوثة؛ وتم تحديد  وراديو سوريالي
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 الوسيلة نفسها وومندوب ومراسل-1

 بترا–االردنية وكالة األنباء -2

 وكاالت أنباء عربية-3

 وكاالت أنباء دولية-4

 صحف أردنية-5

 صحف سورية-6

 صحف عربية-3

 صحف دولية-8

 محطات تلفزيون أردنية-9

 محطات تلفزيون سورية-10

 محطات تلفزيون عربية-11

 محطات تلفزيون دولية  -12

 إذاعات أردنية -13

 إذاعات سورية -14
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 إذاعات عربية -15

 إذاعات دولية -16

 مواقع إلكترونية أردنية -13

 مواقع إلكترونية سورية -18

 مواقع إلكترونية عربية -19

 مواقع إلكترونية دولية -20

 االجتماعيمواقع التواصل  -21

ويقصد بها األنواع واألشكال الصحفية المستخدمة في التغطية اإلعالمية  فئة األشكال الصحفية:-4

لمجتمع الدراسة )تلفزيون أورينت و راديو سوريالي( في عينة الدراسة )البرامج اإلجتماعية التي تم 

اختيار تحليلها في الوسيلتين المذكورتين( ومن خالل هذه األشكال الصحفية تمت التغطية اإلعالمية 

 اللجوء السوري في األردن؛ وتشمل خمسة فئات فرعية؛ وهي: لقضايا 

 تقرير -1

 حديث مباشر -2

 حوار -3

 تحقيق -4

 .ذكره من ضمن الفئات السابقة عرضه ولم يتم شكل تم أخرى: أي-5
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 (3الملحق رقم )

فيما يخص تغطيتهما لقضايا  وراديو سورياليكشاف ترميز صحيفة تحليل مضمون تلفزيون أورينت 

 اللجوء السوري في األردن:

 كشاف الترميز

 فئة إطار القضية

 الفئات الفرعية الرمز

 عسكري وأمني (1-1)

 سياسي (1-2)

 اقتصادي (1-3)

 إجتماعي (1-4)

 ديني (1-5)

 ثقافي (1-6)

 الخدمات (1-3)

 الصحة (1-8)

 التعليم (1-9)
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 فئة المجال الجغرافي

 الفئات الفرعية الرمز

 مخيم الزعتري  (2-1)

 مخيم األزرق  (2-2)

 مخيم مريجب الفهود (2-3)

 مخيمات عشوائية (2-4)

 تجمعات خارج المخيمات )إقليم الشمال( (2-5)

 تجمعات خارج المخيمات )إقليم الوسط( (2-6)

 تجمعات خارج المخيمات )إقليم الجنوب( (2-3)

 

 فئة المصادر

 الفئات الفرعية الرمز

 مراسلي ومندوبي الوسيلة نفسها (3-1)

 وكالة األنباء األردنية )بترا( (3-2)

 وكاالت أنباء عربية (3-3)

 وكاالت أنباء دولية (3-4)

 صحف أردنية (3-5)
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 صحف سورية (3-6)

 صحف عربية (3-3)

 صحف دولية (3-8)

 محطات تلفزيون أردنية (3-9)

 تلفزيون سوريةمحطات  (3-10)

 محطات تلفزيون عربية (3-11)

 محطات تلفزيون دولية (3-12)

 إذاعات أردنية (3-13)

 إذاعات سورية (3-14)

 إذاعات عربية (3-15)

 إذاعات دولية (3-16)

 مواقع إلكترونية أردنية (3-13)

 مواقع إلكترونية سورية (3-18)

 مواقع إلكترونية عربية (3-19)

 مواقع إلكترونية دولية (3-20)

 مواقع التواصل اإلجتماعي (3-21)
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 فئة أشكال العرض

 الفئات الفرعية الرمز

 تقرير (4-1)

 حديث (4-2)

 حوار (4-3)

 تحقيق (4-4)

 أخرى  (4-5)
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 (4الملحق رقم )

كتاب نسبة االستالل 
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 (2الملحق رقم )

 التدقيق اللغوي واإلمالئي

 


