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 الملبخص

في القنوات الفضائية السورية  زمةية لألخبار هدفت هذه الدراسة الى التعرف على المعالجة األ

في القنوات الفضائية حول  خبارللغة العربية، ومعرفة المواضيع التي تناولتها نشرات األباالموجهة 

السورية في  زمةالمرجعية والفرعية في معالجة األ ، وكذلك تحديد األطر الرئيسية واألطرزمةهذه األ

، والعناصر المستخدمة اً يث الكلمات المحورية األكثر بروز من ح الدراسة في قنوات خبارنشرات األ

ية، واشتمل مجتمع خبار في إبراز الخبر والشخصيات المحورية التي ركزت عليها المعالجة األ

القنوات الفضائية الموجهة الناطقة باللغة العربية: روسيا اليوم  في خبارنشرات األعلى  الدراسة

 خبارنشرات األالسورية في  زمةالمتعلقة باأل خبارباأل، أما عينة الدراسة فقد تمثلت 24وفرانس 

 28/2/2019لغاية  1/10/2018التي تم اختيارها بأسلوب األسبوع االصطناعي للفترة ما بين و 

  ية لكل قناة.أخبار ة ( نشر 20والبالغ عددها )

الدراسات لوصف ظاهرة أو  نسبوتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تعد من أ

مشكلة ما، إذ اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح من خالل أسلوب تحليل المضمون من خالل 

 االستمارة الخاصة بتحليل المضمون واألطر الرئيسية والمرجعية والفرعية.

 لت الدراسة الى مجموعة من النتائج التي أجابت على أسئلة الدراسة وكان من أبرزهاوتوص

ا على المواضيع السياسية وتصريحات مالدراسة وتركيزه تالف المواضيع التي عالجتها قناتياخ

جاء كل  نشرة حيث( 20والتي بلغ عددها ) خبارفي نشرات األ السورية زمةالدول حول تداعيات األ



 ك
 

ية خبار اتجاهات المعالجة األ(. كما تبين أن %5موضوع من هذه المواضيع بنسب متساوية بلغت )

والتي جاءت بنسبة  لحياديةاتصفت با (24قناة )فرانس في ية خبار النشرات األفي السورية  زمةلأل

 .(%60بنسبة بلغت ) ، بينما كانت اتجاهات المعالجة لقناة )روسيا اليوم( تميل للتأييد(55%)

بنسبة   24( وفرانس %80ية المرتبة األولى في قناة روسيا اليوم بنسبة )خبار احتلت التقارير األو 

السورية بنسبة بلغت على  زمة( من ضمن األنماط اإلعالمية المستخدمة في معالجة األ60%)

ية في قنوات الدراسة، السور  زمة(، وتوصلت الدراسة إلى اختالف اتجاه معالجة األ%80التوالي )

جاء اتجاه بينما  ،(%55السورية بنسبة بلغت ) زمةلأل اً اتجاه قناة روسيا اليوم مؤيدحيث جاء 

، كما غلب استخدام التقارير (%60بنسبة بلغت ) اً محايدالسورية  زمةلأل 24معالجة فرانس 

من ضمن األنماط اإلعالمية  24السورية في قناتي روسيا اليوم وفرانس  زمةية لألخبار األ

(. وأظهرت %60( و)%80السورية بنسبة بلغت على التوالي ) زمةالمستخدمة في معالجة األ

السورية في  زمةعلى مندوب القناة بشكل شبه كلي في معالجة األ 24النتائج اعتماد قناة فرانس 

ها في معالجة يلينما اعتمدت قناة روسيا على مراسامها للمراسلين، ب، وغاب استخدخبارنشرات األ

 زمة. كما تركزت معالجة األالسورية زمةمندوبين في تغطية األالسورية، ولم تعتمد على ال زمةاأل

كٍل من النطاق  تالهاالسورية في قنوات الدراسة على النطاق الجغرافي المحلي في المرتبة األولى و 

 قناتينليمي والدولي في المرتبة الثانية، وهذا يدل على اهتمام واضح من كال الالجغرافي االق

 السورية داخل الدولة السورية. زمةمعالجة األب

 السو ية. مزمةية، األ بخاا  ، المعالجة األ24نس قناة ف ا اليوم، وسيا  الكلمات المفتاحية: قناة
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Abstract 

This study aimed to identify the news processing of the Syrian crisis in 

satellite channels directed in Arabic, and to identify the topics covered by 

news bulletins on satellite channels about this crisis, as well as identifying 

the main frameworks, sub-frameworks and reference in dealing with the 

Syrian crisis in the news bulletins in the channels of the study sample in 

terms of the most prominent pivotal words, and the elements used to 

highlight the news and the central figures focused on the treatment of news, 

and the study community included the satellite channels directed in Arabic: 

RUSSIA TODAY and FRANCE 24, the sample of the study consisted of 

news bulletins selected by the artificial week style for the period from 

1/10/2018 to 28/2/2019. 

This study belongs to the descriptive studies, which is considered as one of 

the best studies to describe a phenomenon or problem, if this study relied 

on the survey methodology through the content analysis method and 

through the content analysis form and the main frames and the reference 

and sub-frameworks. 

The study reached a number of results that responded the study questions 

and the most prominent of these were the different topics dealt with by the 

study channels and their focus on the political subjects and the statements 

of the countries about the repercussions of the Syrian crisis in the news 

bulletins, which reached (20) where each of these topics came in equal 

proportions (5%). It was also found that the trends of news processing of 

the Syrian crisis in the news bulletins in France 24 were neutral which 

came at 55%, while the treatment trends of the channel (Russia Today) tend 

to support by 60%. News reports in Russia Today channel ranked first with 

(80%) and France 24 (60%) among the media patterns used to deal with the 

Syrian crisis, reached (80%) respectively, the study found that the trend of 

dealing with the Syrian crisis is different in terms of the channels of study 



 م
 

where the trend of the channel of Russia today is in favor of the Syrian 

crisis by 55%, while the trend of addressing France 24 to the Syrian crisis 

is neutral at 60%, in the channels of Russia today and France 24 of the 

types of information used in the treatment of the Syrian crisis by a 

percentage of respectively (80%) and (60%). The results showed that 

France 24 channel depends totally on the channel's representatives in 

covering the Syrian crisis in the news bulletins; it didn’t depend on news 

reporters, while the Russian channel relied on its correspondents to deal 

with the Syrian crisis, and did not rely on delegates to cover the Syrian 

crisis. The treatment of the Syrian crisis in the study channels was 

concentrated on the local geographical scale in the first place, followed by 

the regional and international geographical scope in second place, 

indicating a clear interest of both channels in dealing with the Syrian crisis 

within the Syrian state. 

Keywords: Russia Today channel, France 24 channel, News 

Processing, Syrian Crisis. 
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 الفصل األول
 الد اسة وأهميتهابخلفية 

 مقدمةال

ية خبار ضائية األمع تزايد دور اإلعالم في صنع السياسية الدولية، فقد أصبح للقنوات الف

من أركان اإلعالم الفضائي في الوقت الحالي، ويعود ذلك ألهمية الدور الذي  هام   المختلفة ركن  

تقوم به بتقديم المعلومات للمشاهدين عن مجريات األحداث العربية والعالمية التي بالتالي تعمل 

على تغيير المفاهيم في مجمل القضايا واألزمات المطروحة. ولقد كان لبروز القنوات الفضائية 

بداية التسعينيات من القرن الماضي، أن شهد العالم  العربية فيجنبية الناطقة باللغة العربية واأل

تجاوز حدود التأثير المحلي لمحطات التلفزيون  والفكري والسياسيالعربي ثورة في الخطاب الثقافي 

حدود الالمحلية، نظرُا للخصائص والمميزات الفنية والتقنية المستخدمة، وأهمها قدرته على تجاوز 

والمسافات البعيدة دون حواجز، وسرعته العالية في توصيل الرسالة اإلعالمية، إضافة إلى قدرته 

 على مخاطبة األفراد كافة بغض النظر عن مؤهالتهم والتأثير الفاعل فيهم.

الوطن العربي السياسية واالستراتيجية واالقتصادية، فقد شهدت السنوات  ألهميةونظرًا 

تنافسًا بين الدول األجنبية من العالم المتقدم في استقطاب المشاهدين العرب  األخيرةالعشرون 

ساعة، إذ وفرت العديد من الخيارات،  24ية ناطقة باللغة العربية، تبث على مدى أخبار لقنوات 

المتعلقة بالقضايا واألحداث العربية، وعززت  خباروعملت على كسر احتكار القنوات العربية لأل

ية والحوارية التي يهيمن خبار خالل تأثيرها على الرأي العام العربي من خالل البرامج األ مكانتها من

استطاعت هذه القنوات ان تكون بطاقات تعريف عليها التشويق واإلثارة والسبق اإلعالمي، بحيث 

 بدولها إلى العالم الخارجي ووسيلة لتنفيذ سياساتها الخارجية.
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الدولة اإلعالمية أصبحت تؤدي دورا هامًا في تحقيق أهدافها ومن هنا يمكن القول بأن قوة 

المتعلقة بالسياسة الخارجية، وفي المحافظة على المصالح القومية للدول، وفي حل أزماتها 

العرب محاصرين بفضائيات من الداخل  ونظ على استقاللها، ليصبح المشاهدالسياسية، والحفا

االستمرار والتأثير، وهذا يوضح أهمية اإلعالم أحد  على اتالفضائيوالخارج، ما يعني صدامًا بين 

 العناصر الرئيسية في إدارة األزمات والصراعات، ومحاولة استقطاب الرأي العام.

ه للمشاهد العربي من قبل القنوات الفضائية الناطقة باللغة ههذا وقد ازدادت البرامج الموج

حيث  ،الربيع العربيبرف ا الدول العربية فيما يعالعربية في ظل األحداث السياسية التي تمر به

وتحليلها في هذه القنوات، ومن  خبارأصبحت هذه القضايا واألزمات العربية مكانًا خصبًا وواسعًا لأل

والبرامج التي تبثها كل قناة حسب توجهات دولتها األم السياسية  خبارالطبيعي أن تكون األ

 ، حيث أدت2011اندلعت عام السورية التي  زمةواالستراتيجية نحو هذه األزمات.  ومن بينها األ

ي حولها، وحول مختلف مدورًا كبيرًا في صياغة وتشكيل الرأي العام العال هةالقنوات الفضائية الموج

السورية وتداعياتها  زمة، فقد استغلت هذه القنوات أحداث األزمةلفاعلة في هذه األاألطراف والقوى ا

وبالتالي  ،مع توجهات وسياسات هذه القنوات يتناسبمعينة، أو إعادة صياغتها بما  أخبارلتمرير 

ذات داللة إعالمية  زمةأصبحت المقارنة بين هذه القنوات المختلفة في توجهاتها نحو هذه األ

القنوات الفضائية الموجهة  بين، وذلك في محاولة للتركيز على أهم نقاط االختالف واالتفاق وعلمية

السورية. ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة للتعرف على  زمةلأل اة عند معالجتهباللغة العربي

 .السورية( زمةية للقنوات الفضائية الموجهة الناطقة باللغة العربية لألخبار المعالجة األ
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 مشكلة الد اسة

في ظل ما وصلت إليه األوضاع السياسية في سوريا، والتي تحولت لساحة حرب عسكرية 

قليمية، ظهرت خاللها مواقف هذه القوى التي  تباينت وسياسية واستراتيجية بين قوى كبرى دولية وا 

ريا، والذي السورية في إطار المصالح والحسابات لكل دولة إزاء الصراع الدائر في سو  زمةاأل حول

أدى بالتالي إلى صراع إعالمي دولي استخدم كأداة لمحاولة استقطاب والتأثير على الرأي العام 

 العربي من خالل قنواتها الموجهة.

ية، ومن بينها القنوات الفضائية الموجهة خبار وفي ضوء التنافس بين القنوات الفضائية األ

ي، وتزويد المشاهدين خبار ية لتحقيق السبق األخبار الناطقة باللغة العربية في تقديم الخدمات األ

عمدت هذه القنوات الفضائية الى زيادة ساعات البث وعلى مدار الساعة،  وآخر التطورات،بأحدث 

مما أسهم بشكل كبير في زيادة اهتمام الجماهير لمتابعتها لهذه القنوات مقارنة مع القنوات الفضائية 

 العربية.

المشكلة البحثية لهذه الدراسة في رصد وتحليل ودراسة أطر المعالجة  ومن هنا يمكننا تحديد

من خالل مقارنة هذه المعالجة في قناتي )روسيا  ،السورية، وسمات هذه المعالجة زمةية لألخبار األ

القناتين الموجهتين ألنهما تعبران عن توجهات  ينحيث اختار الباحث هات (،24فرانس  –اليوم 

 السورية. زمةايديولوجية مختلفة حول األ
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 أسئلة الد اسة

مجموعة من األسئلة، بحيث يتم توضيح طبيعة المعالجة  نالدراسة إلى اإلجابة ع سعت

صنفت والتي ( 24فرانس  –)روسيا اليوم  قناتي في خبارنشرات األ السورية في زمةية لألخبار األ

 كما يلي:

 كيف قيل( –قيل  )ماذاالمضمون  سئلة تتعلق اتحليلأ (أ

 ية؟خبار السورية في نشراتها األ زمةما المواضيع التي تناولتها قنوات الدراسة والمتعلقة باأل (1

 ية في قنوات الدراسة؟خبار السورية بالنشرات األ زمةية لألخبار ما اتجاهات المعالجة األ (2

 خباراأل السورية في زمةالمستخدمة في طرح أحداث األهي األنماط اإلعالمية ما  (3

 ية في قنوات الدراسة؟خبار المقدمة في النشرات األ

السورية  زمةحول األ خبارما هي مصادر المعلومات التي استقت منها قنوات الدراسة األ (4

  ية؟خبار األالنشرات  في

 في قنوات الدراسة؟ خبارالسورية في نشرات األ زمةما هو البعد الجغرافي لموضوعات األ (5

 في قنوات الدراسة؟ خبارالسورية في نشرات األ زمةاألما مدى التوازن في عرض  (6

 الدراسة؟ قنواتفي  خبارالسورية في نشرات األ زمةاأل أخبارهو موقع ما  (7

 

 السو ية مزمةية لل بخاا  األط  األ األسئلة البخاصة اتحليل  (ب

ية في خبار السورية بالنشرات األ زمةفي عرض األ المرجعية المستخدمةما أنواع األطر  (1

 (.السياسي، اإلطار الديني، اإلطار التاريخي، اإلطار القانوني اإلطار)الدراسة قنوات 
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ية في خبار السورية بالنشرات األ زمةما أنواع األطر الرئيسية المستخدمة في عرض األ (2

، إطار النتائج االقتصادية –اإلنسانية  االهتمامات -المسؤولية  –قنوات الدراسة )الصراع 

 (؟التعاون، إطار السالم، إطار الشرعية للحاكم

السورية في  زمةز المستخدمة في تناول األابر إلا الجرافيكية او عناصر ما هي العناصر (3

عينة الدراسة )صورة حية / صورة ثابتة شخصية أو رسوم وخرائط /  خبارنشرات األ

 (؟جرافيك / عناوين مكتوبة

عينة  خبارالسورية في نشرات األ زمةما الكلمات المحورية األكثر بروزًا في تناول األ (4

 الدراسة؟

السورية في قنوات   زمةية لألخبار ما الشخصيات المحورية التي ركزت عليها المعالجة األ (5

 الدراسة؟

  أهداف الد اسة

السورية في  زمةية لألخبار لتعرف على المعالجة األلالرئيسي من هذه الدراسة  الهدفجاء 

 وكذلك للتعرف على ما يلي:  ،"24ية لقناتي "روسيا اليوم" و"فرانس خبار النشرات األ

بالقنوات الفضائية الموجهة باللغة  خباربنشرات األية المقدمة خبار دراسة وتحليل المعالجة األ (1

السورية من حيث المواضيع التي تناولتها نشرات  زمة( لأل24العربية )روسيا اليوم وفرانس 

األهمية  ،السورية مقارنة مع التغطية العامة زمةحجم تغطية األ ،اتجاهات التغطية ،خباراأل

 .السورية زمةلألية خبار المعطاة للتغطية األ

قنوات في السورية  زمةلألية خبار األ لقضايا البارزة التي تناولتها النشراتتحديد وتحليل أطر ا (2

 الدراسة.
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 خباراألنشرات في  السورية زمةاألالتحليل الكيفي لألطر الرئيسية واألطر الفرعية في معالجة  (3

العناصر و  ،بروزامن حيث الكلمات المحورية األكثر  "24قناتي "روسيا اليوم" و "فرانس في 

 ية.خبار األ المعالجةبراز الخبر والشخصيات المحورية التي ركزت عليها المستخدمة في إ

 أهمية الد اسة

التعرف على : حيث تأتي أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو األهمية النظ ية

 السورية في القنوات الفضائية الموجهة التي أكدت على: زمةية لألخبار المعالجة األ

 أن األزمات السياسية أصبحت تدار إعالميًا وليس فقط سياسيًا.  -

القنوات تستهدف الشعوب العربية لبث أفكارها وسياساتها بشكل غير مباشر للتأثير على أن هذه  -

 المشاهدين لتحقيق أهدافها.

تبرز األهمية العلمية لهذه الدراسة نظرًا لالهتمام الكبير الذي توليه القنوات  :األهمية التطايقية

أن هذه الدراسة ستضيف معرفة علمية لطريقة إذ  غيرها،ية دون خبار وجهة للمواد األالفضائية الم

 .والقضايا الدوليةعربية ألحداث اللتعامل القنوات الفضائية الموجهة 

 مصطلحات الد اسة

في اللغة هي الضيق والشدة، والفعل أزم على الشيء أزمًا عض بالفم  زمةاأل لغويا : مزمةتع يف األ 

طبقًا  زمةكله عضًا شديدًا، فيقال أزم الفرس على اللجام، ويقال أزمت السنة أي اشتد قحطها، واأل

لقاموس لسان العرب هي الجدب أو القحط أو المجاعة، وطبقًا لقاموس المورد هي تغير مفاجئ 

بأنها نقطة تحول يحدث عنها تغير إلى  زمةألسوأ، ويعرف قاموس وستر األنحو األفضل أو نحو ا

باللغة العربية الدارجة تفهم  أزمةاألفضل أو األسوأ، أو هي لحظة حاسمة أو وقت عصيب، وكلمة 
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عن حدث عصيب يهدد كيان وجود الفرد أو المنظمة أو الدولة وبالتالي ال تدل على تغيير نحو 

  (.15، ص1999يز، األفضل )المعجم الوج

: "حالة توتر ونقطة تحول تتطلب قرارًا ينتج عنه مواقف جديدة سلبية هي اصطالحا : مزمةتع يف األ 

 (.26، ص2002كانت أو إيجابية تؤثر على مختلف الكيانات ذات العالقة" )الشعالن، 

تعني "الوقت غير المستقر أو الخطير المتعلق بشؤون الفرد أو الجماعة أو المجتمعات  زمةفاأل

فرازاتها تأثيرات حاسمة على تلك األطراف سواء كان ذلك باتجاه األسوأ أو  ويكون لنتائجها وا 

 (.134، ص2001األحسن" )البزاز، 

في  السورية العربية بأنها تحول سياسي مفاجئ حصل في الجمهورية اج ائيا : مزمةوتع ف األ 

، نتيجة المطالبات باإلصالحات السياسية، وتطور في كانون األول 2011 الخامس عشر من آذار

 لنظام السوري الحاكم حاليا، برئاسة بشار األسد من جهة،ا قوات بينليصبح نزاعًا مسلحًا  2012

احتجاجات  على شكل وذلك بعد أن كان .ىخر ألنظام الحاكم من جهة إلسقاط هذا ا يسعون والذين

. وأسفرت هذه التحوالت التي عصفت 2011في بداياته عام  الوطني الصعيد على ومطالبات

 . زمةفي هذه األدوليه القوى الباألراضي السورية إلى خلل في توازن المنطقة وتدخل 

مكانية الحذف واإلضافة  ية:بخاا  األالمعالجة  وهي تقديم للحدث بعد إعادة صياغة المواد الخبرية وا 

عليها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مما يعطي فرصة إمكانية التلوين والتحيز. ويقصد 

ية التي تقدمها الهيئات والمؤسسات المختلفة بعد إعادة خبار ية: إنها المادة األخبار بالمعالجة األ

 غتها وفقًا لعدد من معايير هذه المؤسسات.تحريرها وصيا
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 " 24وفرانسروسيا اليوم “ية التي قدمت في قناتي خبار بأنها جميع النشرات األ وتع ف إج ائيا :

( 20والبالغ عددها ) 28/2/2019لغاية  1/10/2018خالل الفترة من  السورية زمةوالمتعلقة باأل

 .ية لكل قناةأخبار نشرة 

قيام األقمار الصناعية بالتقاط البث التلفزيوني في بلد من البلدان، وبثه مباشرة : القنوات الفضائية

تحول دون التقاط البث دون وسيط  بعيدة،إلى أماكن أخرى تبعد عن مكان البث األصلي مسافات 

 (13،2007)العمر، 

األجنبية موجهة هي القنوات الفضائية التي تبثها الدول وتع ف القنوات الفضائية الموجهة إج ائيا : 

 (.24فرانس  –للجمهور العربي، وتتمثل في هذه الدراسة في كٍل من قناتي )روسيا اليوم 

ناطقة باللغة العربية روسية ية إعالمية أخبار هيئة هي الفضائية   RT Arabicقناة  وسيا اليوم: 

 2007نوفوستي" وهي هيئة مستقلة غير تجارية أطلقت عام –تابعة لمؤسسة "تي في 

(https://arabic.rt.com). 

من وجهة نظر عربية  خبارية فرنسية تهدف إلى تقديم األأخبار قناة فضائية  هي :24قناة ف انس 

القرب من ببتمويل من الحكومة الفرنسية وتبث  2006في كانون ثاني عام وفرنسية بدأت بثها 

 مالبحار وتطلق بثها على مدار اليو باريس، وتستهدف دول ما وراء 

https://ar.wikipedia.org)). 

اإلعالمية في تحديد  يةخبار عبارة عن أسلوب تحليلي لتفسير دور النصوص األية: بخاا  األط  األ

وكذلك هو " اختيار بعض الجوانب من  ،(Endres,2004, 8)القضايا وتعريف الجمهور بها"

وجعلها أكثر بروزًا في النص االعالمي، واتباع أسلوب أو مسار معين يتم من  الواقع دون غيرها

https://arabic.rt.com/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3_24
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بعادها وجوانبها قي ألدوثها، وكذلك التقييم االخالخالله تحديد المشكلة أو القضية، وتفسير اسباب ح

 ,Entman) (52 ,1993المختلفة، فضاًل عن طرح حلول وتوصيات بشأنها"

 )روسيا توجه المعالجة اإلعالمية التي قدمتها قنوات الدراسة: بأنها ية إج ائيا  بخاا  وتع ف األط  األ

السورية من حيث أسباب حدوث األزمات، وأطر المعالجة  زمةحول األ (24اليوم، فرانس 

والكلمات المحورية التي قد تتم من خالل اختيار سياقات ومفردات واألطر المرجعية ية، خبار األ

معينة لوصف الحدث سواء بالتهويل أو التهوين، كما قد يتم باإلضافة، أو بالحذف، أو التشويه، أو 

 وهو ما يمثل وجهة نظر محددة. السماح بذكر تفاصيل معينة دون أخرى،

 حدود الد اسة

 :كل ما يلي هذه الد اسة في تدتحد

 – 2018من العام الدراسي )ثاني تم اجراء هذه الدراسة خالل الفصل الالحدود المكانية:  (1

2019.) 

   28/2/2019 – 1/10/2018 خالل الفترة منالتحليلية تم إجراء الدراسة الحدود المزمنية:  (2

فرانس  –اليوم  )روسياناتي كل من قية في خبار النشرات األاقتصرت هذه الدراسة على و 

كون ان كل قناة من هذه  الموجهة،سبب اختيار الباحث لهذه القنوات الفضائية  (، ويعود24

مما يثري  ،السورية زمةايدولوجية مختلفة عن االخرى فيما يتعلق باألو لها توجهات  اتينالقن

 العلمية.الدراسة ويعزز من قيمتها 

 .24في قناتي روسيا اليوم وفرانس  خبارنشرات األتم تطبيق الدراسة على  المجال التطايقي:  (3
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 محددات الد اسة

داة اسة الكلي من خالل درجة مصداقية أالدراسة على مجتمع الدر  هذهنتائج  تعميميعتمد 

  اسئلة الدراسة.والتي تم تطويرها لتعكس اهداف و  التحليل المستخدمة

االداة وثباتها في حال تحقق صدق ال يوجد محددات لهذه الدراسة يرى الباحث أنه  وبالتالي

حيث تعد قناة روسيا اليوم مؤيدة  ة كٍل من قناتي الدراسة تجاه موضوع الدراسة،نظرًا لوضوح سياس

نها مملوكة جهة نظر المحللين السياسين رغم اقناة محايدة من و  24للدولة السورية فيما تعد فرانس 

  لفرنسية.من قبل الحكومة ا
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 الفصل الثاني
 النظ ي والد اسات السااقة اإلطا 

ية(، خبار يتضمن هذا الفصل النظرية المستخدمة في هذه الدراسة وهي: )نظرية األطر األ

ويتضمن أيضًا عرضًا لإلطار النظري ذي العالقة بموضوعات الدراسة بهدف تكوين خلفية مناسبة 

للدراسات السابقة التي  وأهدافها، كما تضمن أيضًا عرضاً عن الموضوعات المرتبطة بالدراسة 

موضوع الدراسة بهدف اإلفادة من إجراءاتها المنهجية ومقارنتها بالدراسة ب ولها عالقةأجريت 

 والدراسات السابقة. ،النظري األدب، قسمينالحالية، وقد قسم هذا الفصل إلى 

 النظ ي األدب ل  أو 

سورية في القنوات الفضائية ال زمةية لألخبار تسعى هذه الدراسة للتعرف على المعالجة األ

الناطقة باللغة العربية، وبالتالي فإن نظرية األطر اإلعالمية هي النظرية االنسب لهذه  هةالموج

غطية إذ تعد إحدى النظريات المهمة التي تسمح للباحثين بقياس المحتوى غير الصريح للتالدراسة، 

"  Entmanية بوسائل اإلعالم للقضايا المثارة خالل فترة زمنية معينة، وقد عرفها " إنتمان خبار األ

باالختيار والتركيز على بعض العناصر المتعلقة بالموضوع وتجنب بعض العناصر األخرى، وطبقا 

الخالف وجوهر لهذا التعريف، فاإلطار هو الفكرة الرئيسة التي تكسب الحدث معناه ويحدد موضوع 

عطاء تفسير  القضية، وأن التشكيل هو اختيار بعض الجوانب من الحقيقة لجعلها أكثر بروزا، وا 

 .(Entman, 1993,42) سببي، وتقييم أخالقي، وطريقة معالجة لهذه الحقيقة

 نظ ية األط  اإلعالمية

نظرية تحليل األطر اإلعالمية مدخاًل مناسبًا لدراسة التناول الصحفي واإلعالمي  دتع 

للقضايا التي يهتم بها الجمهور على اختالف طبيعة مضمونها. إذ يمكن النظر إلى اإلطار 
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الخاص بالنص الصحفي من خالل عناصره البنائية والتي تتكون من العناوين الرئيسية والفرعية، 

رة والتعليق عليها، واألدلة المقدمة، واختيار المصدر، واالقتباسات، والشعارات، واستخدام الصو 

واإلحصاءات، والبيانات، والفقرات الختامية، حيث يملك النفاذ من خاللها إلى المحتوى الضمني 

للنص وداللته، األمر الذي تتكامل معه الرؤية التحليلية تجاه القضايا باختالف أنواعها ودرجة 

 (.322، 2018)مزاهرة،  هاأهميت

 تع يف النظ ية

بأنها " إدراك  London فعرفهاالذين اهتموا بهذه النظرية،  ينتعددت تعريفات الباحث

 ، ويتفق(London, 2013, 107)ة القصة الخبري لألحداث وتحديد القضية أو تنظيم األفكار أو

 واالنتقاءأنماط للتمثيل  أن األطر اإلعالمية هي"ب (Deverese)طرحه هذا التعريف مع ما 

 وتعريف للمشكلة فهو يرى أن األطر عبارة عن تنظيم لألفكارواالستثناء، والتوكيد 

(Deverese,2014,107). 

التأطير بأنه "عبارة عن أسلوب تحليلي قام بابتكاره وتطويره علماء النفس  عرفكما 

 القضايا وتعريف الجمهور بها" تحديدية اإلعالمية في خبار واالجتماع لتفسير دور النصوص األ

(Entman،199352، ص.)  خلط في مجال دراسات األطر اإلعالمية أساسه عدم  يوجداإل أنه

مصطلحات  الثة، فهناك ثاتفاق الباحثين على استخدام مصطلح علمي موحد للدالله على التأطير

التأطير كعملية  الذي يشير إلى عملية" Framing" صريحة تدل على التأطير، وهي: التأطير

وهو يشير "Frame" أو اإلطار، " Frames" اتصال جماهيري متعددة األطراف، ومصطلح األطر

إلى الزوايا والجوانب التي يتم من خاللها تغطية األحداث والموضوعات والشخصيات والقضايا 
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عمل" إلى "إطار  " Framework "المختلفة وتأثيراتها في الجمهور، فيما يشير مصطلح إطار

 ر.ر بدقة عن المقصود بعملية التأطيويعتبر غير معب

 Entman) في هذا المجال بالبنان ويضعون نصب أعينهم تعريف )إنتمان  الباحثونيشير و 

 1993ريفًا ملهمًا لغيره من الباحثين، والذي قدمه في مراجعته العلمية عام عالذي أصبح ت  

اإلطار يحتوي بشكل أساسي على كل من االنتقاء  إلسهامات غيره من باحثي األطر، فهو يرى أن

والبروز بحيث يتم انتقاء بعض الجوانب من الواقع وجعلها أكثر بروزًا في النصوص اإلعالمية من 

خالل أساليب معينة هدفها تحديد المشكالت وتقديم تفسير ألسبابها وتقويمها أخالقيًا وتقديم حلول 

على التغطية األمريكية للشؤون الخارجية  اً رب الباردة مسيطر ثال ظل إطار الحلها، فعلى سبيل الم

حتى وقت قريب، حيث كان يتم إلقاء الضوء على أحداث وشؤون خارجية معينة خاصة الحروب 

األهلية في دول معينة باعتبارها مشكالت تتحدد أسبابها في المتمردين الشيوعيين ويقدم أحكامًا 

وأعداء ويقترح بعض الحلول لها مثل ضرورة تدخل  ونملحد ة تفيد أن هؤالء المتمردينأخالقي

 (Entman  1993,52)  الواليات المتحدة ودعم خصوم المتمردين

 ف ضيات نظ ية األط 

والتي جاءت كما  ،1972عام  McCombs Shaw &وضع فروض هذه النظرية كل من 

 يلي:

 اإلعالم تؤثر في استجابات  أن طريقة عرض وتقديم المعلومات بوسائل"نظرية التأطير  تفترض

 الجمهور تجاه محتوى نصوصها".

  تفترض النظرية "أن طريقة عرض وتقديم المعلومات بوسائل اإلعالم تؤثر في استجابات

لألطر فإن مداخل الرسالة  Entmanالجمهور تجاه محتوى نصوصها"، ووفقا لتعريف 
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قائم باالتصال ويستبعد البعض اإلعالمية تؤدي إلى بروز بعض المعلومات التي ينتقيها ال

 زمةاآلخر، وأن تبني الجمهور لهذه المداخل أو األطر يؤثر في رؤيته للمشكالت والحلول الأل

 لها. 

   حد ذاتها على مغزى معين،  تحليل االطر الخبرية أن "األحداث ال تنطوي في نظريةتفترض

نما تكتسب مغزاها من خالل وضعها في "إطار" يحددها وينظمها، ويضفي عليها قدرًا من  وا 

 االتساق، وذلك بالتركيز على بعض جوانب الموضوع واغفال جوانب اخرى". 

 المية في إطار معين يختلف في تأثيرها على وتفترض النظرية أيضًا "أن وضع الرسائل االع

 المتلقي إذا ما تم تأطيرها ضمن إطار مختلف. فوضع الرسائل في إطار مناسب يكسبها بريقا".

لنظرية التأطير بشكل علمي هي "أن تنظيم  Goffmanالباحث أما الف ضية التي وضعها 

لتأطير بصفة عامة يعني تنظيم رسائل وسائل اإلعالم تؤثر في أفكار وردود فعل الجمهور"، وا

مصطلح اإلطار، لإلشارة إلى مجموعة خاصة من   Goffmanوتصنيف المعلومات. فقد استخدم 

 Simon and)    التوقعات التي نعتمد عليها في إدراكنا لموقف اجتماعي ما خالل وقت معين

Others, 2000, p.366) وفقًا لرؤية وتعريف . فالتأطيرSimonحتواء المواد فترض أن ا، ت

اإلعالمية على تلميحات اجتماعية من شأنها مساعدة جمهور وسائل اإلعالم في تفسير األحداث، 

أن التأطير اإلعالمي ال يجب النظر إليه باعتباره مجرد تحيز    Tankardفقد أثبتت دراسة 

إعالمي من خالل هذه التلميحات، فهو أكثر تعقيدًا من ذلك، ويتجاوز مجرد تصنيفه إلى نوعين 

إيجابي وسلبي، ألنه يّعرف ويحدد كاًل من المواقف وقضايا الخطاب اإلعالمي، فقد أعاد 

Goffman كان يعني بالنسبة له بمثابة النسق المعرفي الذي يستخدم  صياغة مفهوم التأطير الذي

 في تفسير جوانب وزوايا خاصة من األحداث واألنشطة من خالل تنظيمها بهدف إدراكها.
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تتميز نظرية "التأطير االعالمي" بأنها نظرية مالئمة للتطبيق في بيئات إعالمية متنوعة، 

رسائل االعالمية، كما تساعد على تقديم تحليل حيث تتناول دور القائم باالتصال في صياغة ال

علمي لمعالجة رسائل المضمون، وتكتمل أركان النظرية بإمكانية دراسة تأثير المعالجة اإلعالمية 

 على معارف واتجاهات الجمهور. 

 ط  امتداد لنظ ية "وضع الجندة"نظ ية األ

من خالل تفسير الباحثين  تعتبر "االطر الخبرية" امتداد لنظرية "وضع االجندة"، وذلك

للمستوى الثاني لـ "نظرية وضع االجندة" الذي يصف تأثير السمات البارزة الموجودة في التغطية 

  .ية على الجمهور، وتفسير القصص الخبرية المقدمة في وسائل اإلعالمخبار األ

النظرية األم وحسب وجهة نظر العديد من الباحثين تعد "نظرية االطر" المستوى الثاني من 

"نظرية وضع االجندة"، وبأنها جزء ال يتجزأ منها، ويشترك "تحليل األطر الخبرية" مع أبحاث " 

دراك الجمهور خباروضع األجندة" في التركيز على العالقة بين القضايا السياسية العامة في األ ، وا 

يتحدث أو يفكر الجمهور لهذه القضايا، غير أن "تحليل االطر" يزيد عن أبحاث وضع األجندة عما 

. فنظرية "ترتيب األولويات" خبارمن خالل بحث كيفية تفكيرهم، وحديثهم عن القضايا المثارة في األ

تهتم ببروز القضايا، بينما "نظرية األطر" تهتم ببروز سمات هذه القضايا، ومن ثم فهي تؤثر على 

عطائها األهمية مما يساعد على سرعة معارف األفراد من خالل التأكيد على قيم وحقائق معينة، وا  

إدراك الجمهور لها وتذكرها بسهولة. وتبين من خالل معظم الدراسات أن وسائل اإلعالم ال تخبرنا 

نما توجهنا أيضا نحو كيفية التفكير في تلك القضايا من  بالقضايا التي يجب أن نفكر فيها فقط، وا 

لنص اإلعالمي، وهذا ما ينطبق على نظرية خالل الطريقة التي صيغت بها هذه القضايا في ا

"األطر الخبرية"، فوسائل اإلعالم يمكنها أن تضع الظواهر كالجريمة، اإلرهاب، قضايا سياسية في 
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إطارات وقوالب مختلفة، سواء بتجاهلها أو بالتشويش عليها ووضعها في خلفية االهتمامات، أو 

ظهارها. فنظرية "االطر" تفسر دور وسائل اإلعالم في تشكيل معارف واتجاهات  بالتركيز عليها وا 

الجمهور حول القضايا المختلفة، فهي تهتم بطريقة تناول القضايا وبوضع المضمون في إطار 

 يحدده وينظمه، ويضفي عليه قدرًا من االتساق فضاًل عن اهتمامها بالمضمون غير المباشر

 (.326، 2018)مزاهرة، 

 فوائد تحليل األط  اإلعالمية

 لكشف عن آليات التأطير التي يستخدمها القائم باالتصال بمعرفة أسلوب بناء وتركيب الرسالة ا

 االتصالية، ومدى ابراز جوانب معينة من الواقع، وعزل جوانب أخرى.

  ،معرفة اتجاهات القائمين باالتصال، اذ تبني وسائل اإلعالم أطرًا متعددة لتغطية أحداث مختلفة

القائمين باالتصال، وتأثير القيم في األسلوب الذي يكتبون به تخضع لتأثير اتجاهات 

 إضافة إلى عوامل أخرى.

  فهم التأثير المنظم لتأطير وسائل اإلعالم لألحداث على المتلقين، ودور األطر اإلعالمية في

 تشكيل اتجاهاتهم.

  تلك األطر يخدم تحليل اإلطار اإلعالمي في معرفة عالقات القوة التي غالبًا ما تنعكس في

 اإلعالمية المتبناة. 

 .معرفة اإلطار اإلعالمي الذي يمكن أن يسيطر على التغطية اإلعالمية لفترات زمنية طويلة 

 .معرفة قدرة وسائل اإلعالم على استخدام األطر اإلعالمية كقوة للتأثير في الرأي العام 
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 أنواع األط  اإلعالمية

 خبارة المرتبطة غالبا بتغطية وسائل اإلعالم لألقدم العلماء عدة أنواع لألطر االعالمي

 اإلعالمية، أهمها لألطر الباحثين تصنيفات تنوع إلى أدت التي المتغيرات من العديد يوجدو 

 من والمجتمع وغيرها والجمهور، اإلعالم، لوسائل الفكرية والتوجهات التحريرية السياسات اختالف

 على المستويين اختبارها وتكرار بالشهرة تتصف األطر من مجموعة هناك تظل لكن العوامل،

 (7، 2010، الحميد، بسيوني )عبد :ما يلي والميداني وأهمها التحليلي

يعد من أهم تصنيفات األطر اإلعالمية،  Episodic Frames":اإلطا  المحدد اقضية:  -1

حيث يتم التركيز على قضية أو حدث جوانبه  وهو إطار حديث في بحوث االتصال، 

واضحة عند الجمهور، ألنه حدث مرتبط بوقائع ملموسة، عندئذ يركز اإلطار على المدخل 

الشخصي أو تقديم عناصر الحدث وتداعياته )مثل أنفلونزا الطيور(، الحدث: انتشار مظاهر 

ية أخبار قصص  سؤولينالماإلصابة، ونصائح إجراءات سلوكية وطبية هي أدوار وقرارات 

عن االصابات أو صناعة سلعة ما التي تضررت، البدائل المتاحة عند الحكومة والشعب(، 

 القضايا عرض في تركز المحددة األطر أن إلى ) (Iyengar & Simonمن كل أشار وقد

 ). اإلرهابية، واألعمال االغتيال، حوادث :مثل محددة، ووقائع ملموسة، نماذج على المثارة

 .شخصية القضايا جعل إلى يهدف وهو

 يتسم سياق في المثارة القضايا يعالج وهو  "Thematic Frames": الطا  العام: -2

 من أكثر اً وموجز  لها، أوسع وصفاً  ويقدم عامة، ودالالت براهين ويقدم التجريد، أو بالعمومية

كما ويرى األحداث في سياق عام مجرد يقدم تفسيرات ،  مناسب سياق في وضعها خالل
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عامة للوقائع، ويربطها بالمعايير الثقافية والسياسية وقد تكون ثقيلة على نفسية المتلقي من 

 أنها هامة لفهم المشكالت وتقديم الحلول واالقناع على المدى البعيد  إالالناحية المهنية، 

يرى األحداث في سياقها االستراتيجي المؤثر  "Strategic Frame": إطا  الست اتيجية: -3

هذا اإلطار مع األحداث السياسية والعسكرية ويركز على  ءميتال، على أمن الدولة القومي

 قيم مثل:

 مبدأ الفوز والخسارة والتقدم والتأخر والنهضة أو االنهيار. -

 لغة الحروب والصراعات والتنافس الوطني والدولــــــي. -

 مبدأ النفوذ والقوة ومصادره وأشخاصه ومظاهــــــــــره. -

 تقديم االنجازات الضخمة أو االخفاقات واالنتقادات الكبرى. -

خالل  بكثرة ويستخدم " "Game Frame"اللعبة إطار“ أيضاً اإلطار  هذا على يطلقو 

األطر  دراسات مجال في الباحثون ويتفق مرشح، من أكثر بين والتنافس االنتخابية الحمالت

استراتيجية  مصطلحات خالل من اإلعالمية التغطية في يستخدم اإلطار هذا أن على اإلعالمية

 .الرهان وفرص والمكسب الخسارة :مثل عليه، دالة

يرى األحداث في سياق  "Human Interests Frame": :إطا  الهتمامات النسانية -4

الرسائل في قوالب وقصص درامية ذات نزعة تصاغ ’ تأثيراتها االنسانية والعاطفية العامة

 الجانب علىهذا االطار كما ويركز  ،عاطفية مؤثرة، حيث يتم تأطيرها في سياق إنساني

 عاطفية وبين عناصر القضية أو الحدث بين يربط حيث للحدث، والعاطفي الشخصي

 .إنسانية وجوانب
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  "Economic Consequences Frame": طا  النتائج القتصادية:إ -5

يضع هذا اإلطار الوقائع في سياق النتائج االقتصادية التي نتجت عن األحداث، ويشير للتأثير 

باالتصال حيث يستخدمون الناتج  ينوالدول، والمؤسسات القائمالمتوقع، أو القائم على األفراد، 

)بيع إحدى  المادي لجعل الرسالة اإلعالمية أكثر فاعلية على الناس، وأكثر ارتباطا بمصالحهم

شركات القطاع العام تتأطر في: عالج الخسائر المادية الحالية، تشغيل رأس المال الفردي، إيجاد 

 ا(.فرص عمل جديدة للشباب وهكذ

 يربط بأسلوب المشكلة أو الموضوع يقدم "Responsibility Frame": :ليةؤو المسطا  إ -6

 في التسبب مسئولية ويقدم جماعة، أو فرد وبين أي الحدث هذا أو القضية تلك مسئولية بين

يضع القائم باالتصال الرسالة لإلجابة عن السؤال "من المسئول عن؟" كما  .وحلها المشكلة

بمعرفة المسئول عن الحدث وتحديده في شخص أو األفراد والمؤسسات والدولة معنيون 

 مؤسسة أو قانون أو سلوك أو حكومة محددة.

 التغطية في واستخداماً  انتشاراً  األكثر اإلطار يعتبر "Conflict Frame": طا  الص اع:إ -7

 والمؤسسات، والجماعات، األفراد، بين الصراع على عنصر يؤكد وهو للقضايا، يةخبار األ

 والسياسية االجتماعية المشكالت تحول حيث الحمالت االنتخابية أثناء يستخدم ما وكثيراً 

تنافسي صراعي حاد، قد  إطارتقدم األحداث في كما و  .بسيطة صراعات إلى المعقدة

تتجاهل الرسائل اإلعالمية عناصر هامة في سبيل إبراز سياق الصراع، تبرز الفساد وعدم 

، ترى األشخاص قبل أن ترى األحداث، وترصد المصالح قبل أن ترصد المسؤولينالثقة في 

األهداف، وتقيس الرسالة غالبًا بمقياس الخاسر والرابح والمنتصر والمهزوم وهو بعد يبالغ 

الصحفيون والمذيعون كثيرًا في جعله إطارا لألحداث، )اعتذار أحد مرشحي الحزب عن 
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خطير داخل الحزب، تنافس بين الحرس  يؤطر في سياق: صراع قد االنتخاباتخوض 

 القديم والجديد، التيار اإلصالحي يهزم القدامى(.

عرض الوقائع في السياق األخالقي  "Morality Frame": :اطا  الماادئ األبخالقية -8

والقيمي للمجتمع، يخاطب المعتقدات والمبادئ الراسخة عند المتلقي، القائم باالتصال يرد 

لوعاء المجتمع األخالقي، قد يستشهد باالقتباسات واألدلة الدينية التي الحدث ردا مباشرا 

 ذاتدعم سوقه للوقائع أو بالمصادر والجماعات المرجعية التي تؤكد هذا اإلطار. كما يضع ه

 اإلطار يستخدم هذا وال أخالقي، توصيف أو عقائدي، سياق في القضية أو الحدث اإلطار

العبارات  إلى باإلضافة مقوالت اقتباس طريق عن يكون وانما مباشرة، بصورة إعالمياً 

 .السلوك محدد كود أو أخالقية، رسالة على النص يحتوي بحيث االستداللية،

 ية على موضوع الد اسة الحالية:بخاا  تطايق نظ ية األط  األ

المقدم في  يخبار نستنتج مما سبق أن األطر هي: الفكرة األساسية المنظمة للمضمون األ

القنوات الموجهة باللغة العربية، الذي يقدم السياق ويقترح ماهية القضية من خالل استخدام االنتقاء 

 ي حيث: خبار والتأكيد واالستثناء واإلدراج لعناصر الموضوع األ

ة، ( بتقديم األحداث المحلية واإلقليمية والدولي24 فرانس –تقوم قنوات الدراسة )روسيا اليوم  أول :

 ية التي تقدمها هذه القنوات.خبار السورية في النشرات األ زمةومن خاللها يتم إبراز األ

تفيد نظرية تحليل األطر الخبرية في تحليل ومعرفة األطر الرئيسية واألطر الفرعية  ثانيا :

 راسة.ية التي تقدمها قنوات الدخبار السورية البارزة في النشرات األ زمةالمستخدمة عند معالجة األ
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تهدف الدراسة إلى تحليل المحتوى غير الصريح )الضمني( المقدم في القنوات الموجهة باللغة  ثالثا :

إجراء العربية وهو ما يمكن تطبيقه من خالل نظرية األطر، حيث أن تحليل األطر يمكن من 

 السورية بقنوات الدراسة. زمةكيفي للطريقة التي تقدم بها األ تحليل

  :والمعالجة اإلعالميةاألمزمات 

  :مزمةتع يف األ 

فذهب الباحثون والمهتمون في  ،زمةوتعددت االجتهادات في تعريف معنى األ اآلراءكثرت 

اتجاهات مختلفة، وحاول كل منهم الوصول إلى تعريف شامل، وتكمن صعوبة تحديد مفهوم لماهية 

من المفاهيم واسعة  زمةفي شمولية هذا المفهوم واتساع نطاقه، حيث أصبح مفهوم األ زمةاأل

 زمةبدءًا من األ ،االنتشار في مجتمعاتنا المعاصرة وأصبح بشكل أو بآخر يمس كل جوانب الحياة

الفردية وانتهاء باألزمات الدولية، فهي بمثابة موقف خارج عن السيطرة وتحول عشوائي عن السلوك 

عتاد يؤدي إلى خلل وتهديد للمصالح، يؤثر على النظام العام للمجتمع، وأن مواجهة هذا الموقف الم

يتطلب اتخاذ قرار جريء وسريع في ظل محدودية المعلومات والمفاجأة وضيق الوقت المقترن 

 بالتهديد.

 to، ومعناها أن تقرر Krineinإلى الكلمة الالتينية  Crisis أزمةوترجع أصول كلمة 

Decide، تعني "لحظة قرار " زمةلذلك فإن األDecisive moment أي وقت صعوبة وشدة ،"

      يهدد تاريخ الشخص أو المنظمة، والحكماء هم الذين يرحبون بالمشكالت وال يرهبونها

 (.48، ص2005)مكاوي، 
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على أنها "نقطة حرجة تواجه المنظومة المجتمعية ينتج عنها خلل  زمةمن يعرف األ وهناك

أو توقف بعض أو كل الوظائف الحيوية للمجتمع، وتشتمل على تدمير مادي أو معنوي أو كليهما 

تداع سريع في األحداث، مما ينشط عناصر عدم االستمرار في النظام، ويدفع سلطة  همعًا يصاحب

، 2005)سالم،  السريع لمواجهة المواقف وإلعادة التوازن لهذا النظامالتدخل  لضرورةاتخاذ القرار 

 (. 36ص

السورية، وهي تحول سياسي مفاجئ حصل في  زمةهذه الدراسة تعرف أنها األ ولغايات

 باإلصالحات، نتيجة المطالبات 2011 في الخامس عشر من آذار السورية العربية الجمهورية

لنظام السوري الحاكم ا قوات بينليصبح نزاعًا مسلحًا  2012السياسية، وتطور في كانون األول 

  .أخرىإلسقاط هذا النظام الحاكم من جهة  يسعون والذين حاليا، برئاسة بشار األسد من جهة،

 ، حيث لاد من تحقق ثالثة عناص  أساسية هي كما يلي:أمزمةم احل تطو  الموقف العادي إلى 

 أحداث تتسبب في تغير لألسوأ. -1

 عدم قدرة الشخص أو المنظمة على التوافق مع هذا التغير. -2

 أن يشكل هذا التغير تهديدًا للشخص أو لبقاء المنظمة. -3

 مزماتواإل  اإلعالم

لدور الذي تقوم به أجهزة فيما يتعلق باألزمات من خالل ا اإلعالميتظهر أهمية البعد 

الجمهور بالبيانات والمعلومات أثناء األزمات، كما يمتد لبعد انتهاء مجتمعة في إمداد اإلعالم 

)الصفتي،  أو مرحلة انحسارها بهدف احتواء أثارها ووضع تصورات بديلة في المستقبل زمةاأل

 (.36ص
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ولالتصال اإلعالمي دور في التحذير من األزمات والكوارث واحتواء اآلثار السلبية لألزمات 

لمعلومات للجمهور مع وضع قواعد وأسس إرشادية للتغطية اإلعالمية لألزمات وتوفير البيانات وا

والكوارث بحيث ال تؤدي إلى الذعر أو اتخاذ مواقف وردود أفعال سلبية باإلضافة لتطوير قدرة 

المنظمات اإلعالمية على إنتاج ونشر الرسائل اإلعالمية بسرعة وبطريقة واضحة ومؤثرة للحيلولة 

 شار الشائعات.دون ظهور وانت

وللنظام اإلعالمي وظائف أساسية تجاه الجمهور هي: اإلعالم، والتفسير، والترفيه، والتثقيف، 

والتنشئة االجتماعية، أي أن وسائل اإلعالم تنقل للجمهور والرأي العام الواقع، وعملية النقل قد 

طاء وسائل اإلعالم إما تتعرض بقصد أو بدون قصد ألخطاء أو لقدر من التشويه، وبالتالي فإن أخ

 .(68-67)شومان، ص بالتهويل أو التهوين قد تؤدي إلى أزمات أخرى

ويمكن تحويل األزمات إلى فرصة للحل من خالل التعامل مع وسائل اإلعالم التي تسعى 

        والتفسيرات من خالل تعظيم الجوانب اإليجابية خبارللحصول على األ

 : (Prines,15,2000)معالجة األمزماتدو  القنوات الفضائية في  

يحظى المنظور اإلعالمي الفضائي بأهمية متزايدة، ويعد مكونًا أساسيًا من عدة مكونات 

تحمل في طياتها بعض العالقات المتداخلة  أزمةتكاملية لدراسة األزمات وذلك عند افتراض أن كل 

، وتبرز أهمية البعد الفضائي من خالل والمركبة من األمور الفردية والجماعية الداخلية والخارجية

ويمتد  زمةأثناء األ زمةالدور الذي تقوم به القنوات الفضائية في تزويد الجماهير بالمعلومات الأل

 بهدف احتواء آثارها. زمةهذا الدور لما بعد انتهاء األ



24 
 

ي فالقنوات الفضائية أصبحت ومن خالل امتالكها أدوات حديثة ومتطورة ذات دور فعال ف

التعرف على األزمات وآليات معالجتها، فهي تمثل أداة للتواصل بين الفرد والمجتمع والدولة من 

المتعلقة بالقضايا واألزمات، حيث تلعب القنوات  خبارخالل األطر التي تستخدمها في عرض األ

قراطية الفضائية دور الوسيلة اإلعالمية التي يحتاج إليها الشباب في سعيهم نحو الحرية والديم

القضايا واألزمات التي يعاني منها مجتمعهم، فهي كوسيلة اتصال  تجاهوتكوين المفاهيم المختلفة 

كافة المعلومات الفورية والمسجلة بأسلوب المحاكاة الجاذبة، وهذا يوفر ويولد  خاللهاينقل من 

ضايا والمسائل القناعة لدى جمهور المشاهدين ويؤثر على آرائهم ومواقفهم حول األحداث أو الق

 واألزمات المطروحة.

وفي ضوء نظرية األطر الخبرية، يعبر محتوى القنوات الفضائية ليس فقط عن واقع األزمات 

ولكن أيضًا عن تقييمات صريحة وضمنية، وخلق "كيان متناسق" من اآلليات المنطقية الموجهة 

مة المعلومات وتبني إطار لفهم طبيعة األزمات، وتحمل ءية األطر الخبرية تحدد ماللألزمات، فنظر 

محتوى يعبر عن آراء أصحابه، وتطرح تفسيرات شخصية وخاصة لألزمات، وتستعين بالصور 

الخارجية الخاصة بها ولبعض القنوات ووكاالت األنباء األخرى لمزيد من  المباشرةوالمشاهد الحية 

 ى طريقة تفكيرهم وفهمهم للعالم المحيط بهمإقناع الشباب، ومن تؤثر األطر الخبرية عل

(Anderson,56, 2012). 

المشتركة في معالجة األزمات بين الشباب ومضمون ما تحتويه  واألساليبيؤدي بناء القيم 

المواد اإلعالمية للقنوات الفضائية إلى بناء أطر مشتركة، هذه األطر تستطيع أن تقود الرأي العام، 

يد، خالقة رأيًا شبه موحد، تجاه ما يجري في العالم من أحداث، وبذلك موجهة إياه إلى ما تر 
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أصبحت واحدة من أهم وأبرز وسائل اإليصال المعلوماتية، وبناء الوعي وتوجيه الرأي والتأثير 

 (.Liebes, 295, 2010) المباشر فيه

دور القنوات الفضائية في ظل تكنولوجيا األقمار الصناعية، باإلضافة إلى دورها  ويظهر

األساسي في تقديم المعلومات وتفسيرها والتعليق عليها، وبالتالي تهيئة المناخ العام حول األزمات 

 وأساليب إدارتها، ومن خالل ما تمتلكه من اإلثارة الصوتية والصور النقية وبث األفالم الواقعية

والبرامج التي تحاكي حياة المجتمعات بكافة طبقاتها وشرائحها، تستطيع أن تحول المشاهد أو 

المتابع من مجرد متلقي إلى مؤمن ومعتقد ومتفاعل معها حول األزمات التي تعكسها القنوات 

 الفضائية.

أن نميز بين نوعين من تعامل الفضائيات مع األزمات وهي إدارة القنوات  يجبوهنا 

فضائية لألزمات من خالل ما تقدمه من معالجات تتعلق بها وتساهم في تشكيل رأي عام ذي ال

خصائص ومواصفات واتجاهات معينة بينما اإلدارة باألزمات تلجأ فيها الفضائيات إليها لصناعة 

معينة تتكون حولها دائرة جماهيرية قد تحدث لها حالة تمدد لتدخل في نطاق اهتمام فئات  أزمة

 .ة من الرأي العام مما يؤدي إلى زيادة االعتماد على القنوات الفضائية كمصدر للمعلوماتمعين

وتعقدها وأهميتها هي التي تفرض استخدام وسائل إعالم معينة حتى يستطيع  زمةاأل وطبيعة

 الجمهور متابعة تلك األزمات ومنها القنوات الفضائية بما تتميز به من: 

 في نقل الصوت والصورة مما يساعد على مصداقية الخبر. إمكانية القنوات الفضائية -1

 تداول المزيد من األنباء، وتوسيع رقعة التغطية الحية المهمة لألحداث. -2

والتصريحات واآلراء والتعليقات  خبارقدرتها على نقل كميات كبيرة من المعلومات واأل -3

 بدرجة نقاء عالية وفي زمن وجيز.
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ئية على معالجة تسهم في زيادة تأثير القنوات الفضاوهناك مجموعة من السمات التي 

 (Liu, Jin, 345, 2013) :األزمات ومن بينها

 معرفة ومتابعة األحداث جيدًا وقت األزمات. -1

 .زمةاالستعانة بآراء أصحاب الثقة والشخصيات المسؤولة والقيادية حول األ -2

 والتعمق والمقارنة.التطور بشكل سريع وملحوظ، وتوفير إمكانيات االستزادة  -3

االهتمام باألزمات من جميع جوانبها، مما يجذب إليها شرائح واسعة من المشاهدين  -4

 والمتابعين.

تتميز القنوات الفضائية باالنتشار العالمي بالبث المباشر عبر األقمار الصناعية، حتى  -5

من خالل ستة أصبحت القناة الفضائية الواحدة قادرة على الوصول إلى جميع قارات العالم 

 أقمار فضائية فقط.

 ية وسائل اإلعالم أثناء األمزماتأهم

العصر الحالي وسيلة فعالة في تكوين وجدان الشعوب  سماتأصبح اإلعالم أحد 

والمجتمعات، حيث أصبح اإلعالم حقًا من حقوق اإلنسان األساسية بوصفه القادر على نقل ونشر 

الحقائق وتبصير كل فرد بما يحدث من حوله في كل بقاع العالم، ولم يعد مقبواًل حجب أو إخفاء 

جال السياسة ومن الحكم أو المجاالت االجتماعية، أي خبر أو معلومة عن أي فرد سواء في م

واالقتصادية، والثقافية، والعلمية وغيرها من المجاالت وأصبحت المؤسسات واألفراد ملزمة بإمداد 

وسائل اإلعالم بالحقائق واألحداث أواًل بأول حتى يحصل الجمهور على حقهم في اإلعالم 

 واالتصال.
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من خالل زيادة اعتماد الجمهور عليها  زمةمواجهة األ وتنعكس أهمية وسائل اإلعالم عند

لدى الجمهور،  زمةفي معرفة تفاصيل تلك األزمات، فهي تمثل المصدر الرئيسي للمعلومات عن األ

 .(146، ص2005)مكاوي،  وكيفية إدارتها زمةوأيضًا في تشكيل اتجاهاته نحو األ

، ونوعيتها، وحجمها، وطبيعة النظام السياسي زمةعلى طبيعة األ زمةويتوقف التعامل مع األ

، ذلك ألن اإلعالم يقوم بدور فعال تجاه أزمةالسائد، والجماهير المستهدفة خاصة عند مواجهة 

األزمات، وقد تنامى هذا الدور مع الثورة المعلوماتية وانتشار البث الفضائي للدرجة التي جعلت 

 ئل اإلعالم في تقييم الموقف.السياسة ومتخذي القرارات يعتمدون على وسا

والحد من تأثيراتها السلبية،  زمةال تعني فقط بمواجهة أحداث األ زمةوأصبحت اتصاالت األ

نما تتطرق إلى تغليب االهتمام باالستراتيجيات الوقائية التي تعمل على منع األ ، وتالفي زمةوا 

تغير والتحول الكبرى التي تحدث أسباب حدوثها من خالل إدارة القضايا، وكذلك إدارة عمليات ال

 .(336، ص2011)جنيد،  على نطاق البيئة الداخلية والخارجية للمنظمة

ولقد أصبح لإلعالم مسؤولية اجتماعية تلقي على عاتقه للسعي الدائم وراء كل تطور وخلف 

 كل جديد، كما أصبح عليه دور كبير في التوعية والتثقيف والتعليم في شتى مجاالت الحياة.

ومن منطلق هذه الدور المتنامي والحيوي لإلعالم في كافة مناحي الحياة، يلعب اإلعالم 

التي تواجه األفراد والمجتمعات  همًا وخطيرًا في األزمات والكوارثبوسائله المختلفة دورًا م

أو  أثنائها في أو الكارثة سواء قبل حدوثها أو زمةوالمنظمات، وهو دور مؤثر في كل مراحل األ

 .فيما بعد انتهاء أحداثها وتداعياتها
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 الموجهة الناطقة االلغة الع اية البخصائص التي تتميمز اها القنوات الفضائية

متداولة في القنوات في اللحظة ذاتها واتضح تركيز معظم هذه القنوات على  خبارأصبحت األ -1

وهو ما يؤكد ما أشرنا إليه حول قناعة العديد من النظم الغربية بدور قناة  يةخبار المادة األ

"الجزيرة" في تشكيل الرأي العام العربي وضرورة السعي إلى مواجهة نفوذها من خالل قنوات 

 ية منافسة.أخبار 

 سعى هذه القنوات إلى تقديم صورة إيجابية عن دولة المصدر باعتباره هدفًا رئيسيًا تسعى إليه -2

كافة القوى الكبرى، قصوره الدولة لدى الجماهير في الخارج تساعد في تحديد مكانه هذه الدولة 

 في المجتمع الدولي.

بعض هذه القنوات تم إطالقها في حضور حكومي ورسمي ورفيع المستوى،  أنويؤكد ذلك 

 جاح عملها.فضاًل عن ضخامة الميزانية المخصصة لهذه القنوات والتسهيالت الفنية المقدمة لن

إهتمام هذه القنوات باكتساب ثقة المواطن العربي لضمان نجاحها، فعلى الرغم من الدعم  -3

الحكومي والرسمي المعلن الذي أشرنا إليه إال أن هذه القنوات تؤكد على استقالليتها الكاملة 

عن حكومة الدولة، كذلك اهتمت هذه القنوات باالعتماد على مذيعين عرب لكسر الحاجز 

 لنفسي بينها وبين المشاهد العربي باعتبارها قناة أجنبية.ا

إطالع المشاهدين على أنماط ثقافة الشعوب والتعرف على درجة التقدير والرقي الذي يتحقق 

وهو ما يسمى "التفتح السمح" حيث  واالجتماعيةلديها في المجاالت السياسية واالقتصادية والثقافية 

ق حياة لشعوب أخرى متقدمة فكريًا وحضاريًا يؤدي إلى تحفيز أن التعريف بأنماط تفكير وطر 

 (.2009،130المجتمع لتطوير ذاته )العبد،
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 ية الناطقة االلغة الع ايةبخاا  ألالقنوات الفضائية ا

الدول على إطالق القنوات الفضائية العامة والمتخصصة، وتباينت قدرات تلك  تنافست  

الدول في هذا المضمار، كما ساهم المستثمرون في زيادة التنافسية التي لم تعد بين الدول فحسب، 

بل شاركتها المؤسسات الخاصة والشركات وذوو االستثمارات الخاصة أيضًا، وتمخض عن ذلك 

الدة العديد من القنوات الفضائية المتخصصة للدخول إلى عالم الفضاء اإلعالمي الحراك التنافسي و 

 المتخصص بوصفه شكاًل من أشكال اإلعالم الحديث وتوجهًا عالميًا ال يمكن إهماله أو تجاهله.

توجهها دول أجنبية لتحقيق أهداف سياسية، ويمثل البعض منها مصدرًا هامًا من  قنوات وهذه

مكانيات وسائل إعالمهم  خبارمصادر األ بالنسبة للمشاهدين العرب في ظل ضعف مستوى وا 

المحلية، إضافة على حالة عدم الثقة لدى المشاهدين العرب في كل ما تقدمه وسائل اإلعالم 

 الرسمية.

( حين بدأت بريطانيا أولى تجاربها للبث 1994تلك القنوات عام ) انطالقوكانت بداية 

العربية، والتي سرعان ما توقفت بعد أقل من عامين، ثم عاودت هيئة الفضائي الموجه باللغة 

( 2008( إرسالها باللغة العربية في الحادي عشر من مارس عام )B.B.Cاإلذاعة البريطانية )

 (.2009،207العبد، )

موجهة باللغة العربية من الجنبية الفضائية أالعديد من القنوات الالعربية  المنطقةوتستقبل 

-تركيا-روسيا-ألمانيا  -فرنسا  – إيطاليا -الواليات المتحدة -إسرائيل-دول هي )بريطانياعشر 

 كوريا الجنوبية(.-الصين-إيران
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ية أخبار الموجهة باللغة العربية ألغراض سياسية و  الفضائيةويوضح الجدول التالي القنوات   

 مرتبة حسب تاريخ نشأتها.

 (1جدول  قم )
 *يةأبخاا  القنوات الفضائية الناطقة االلغة الع اية ألغ اض سياسية و 

 تا يخ الاث الدولة القناة الفضائية التسلسل
 1994 بريطانيا B.B.Cقناة  1
 2002 إسرائيل القناة الفضائية اإلسرائيلية الثانية 2
 2002 إيطاليا اإليطالية  RAIقناة  3
 2003 إيران قناة العالم اإليرانية 4
 2004 الواليات المتحدة قناة الحرة 5
 2004 الواليات المتحدة قناة الحرة/ العراق 6
 2005 ألمانيا قناة دويتش فيللى 7
 2006 فرنسا 24قناة فرنسا  8
 2007 روسيا قناة روسيا اليوم 9
 2008 دول االتحاد االوروبي قناة اليورنيوز 10
 2009 كوريا الجنوبية قناة كوريا 11
 2009 الصين قناة الصين الدولية 12
 2010 تركيا  التركية TRTقناة  13
 2012 نيةالبريطا يشبكة سكا يةخبار نيوز األ يقناة سكا 14
 2012 اتحاد اليهود األوروبيين اليهودية خبارقناة األ 15
 لموقع الرسمي للقناةا 
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 قناة  وسيا اليوم -

 تطو :النشأة و ال

ورثت روسيا تاريخًا طوياًل لالتحاد السوفيتي السابق كان  السوفيتيعندما انهار االتحاد 

إحدى أهم وأبرز قوتين تحكمان الصراع الدولي، وطوال السنوات التي ظل االتحاد السوفيتي طرفًا 

أساسيًا في إدارة الصراع الدولي والتحكم في مصائر شعوب العالم المختلفة، ارتبط االتحاد السوفيتي 

. حيث كان مدركًا الدول الغربيةة بالعديد من الدول العربية التي كانت في مواجهة مع بعالقات وثيق

ألهمية االعالم في بناء جسور الصداقة والتواصل مع شعوب العالم، فانتشرت مكاتب وكالة األنباء 

( صحيفة 60( بلدًا، كما كانت الوكالة تصدر أكثر من )120الروسية الرسمية في أكثر من )

( لغة عالمية، وكانت إذاعة موسكو تبث إرسالها بالعديد من اللغات العالمية من 45بنحو )ومجلة 

بينها اللغة العربية.   ولم تغب روسيا عن الساحة العربية من خالل حضورها الدائم في مختلف 

 الملفات السياسية التي تهم دول المنطقة العربية، وظلت مواقفها المؤيدة لحقوق الفلسطينيين في

 مواجهة أطماع إسرائيل وتأييد القوى الغربية محل تقدير من جانب العديد من الدول العربية.

" الروسية المستقلة غير التجارية، ولقد وتتبع قناة روسيا اليوم مؤسسة تى. في نوفوستى

اتخذت قناة روسيا شعارًا لها " مشروع جديد من صديق قديم" في إشارة واضحة للعالقات التاريخية 

تقدم (. حيث www,Arabic,Rt.comالعربية)الراسخة بين االتحاد السوفيتي والعديد من الدول 

ية تبث ألربع أخبار ، وهي قناة 2007ها في أيار نفسها باعتبارها جهة مستقلة غير تجارية، بدأت بث

ا أخبار في روسيا والعالم، إضافة إلى تقديمها  خباروعشرين ساعة في اليوم، حيث تقدم أهم األ

اقتصادية ورياضية وثقافية في نشرات مستقلة، ونجاحها في إنتاج برامج وثائقية متميزة تكشف 

 (.245، ص 2011يد، )عبد الحم الكثير عن جوانب الحياة في روسيا
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 الناطقة االلغة الع اية: 24نس اقناة ف  

سقاط نظام  بدأت فكرة انشاء قناة ناطقة باللغة العربية لدى دولة فرنسا  منذ احتالل العراق وا 

صدام حسين حينما برزت عشرات القنوات العراقية )كالشرقية، والعراقية، والبغدادية..........( 

ووسط هذا الزحام، وربما الفوضى والتخمة الفضائية، بدأت الدبلوماسية الفرنسية تتلمس طريقها 

ئيس الفرنسي السابق جاك شيراك الذي وتبحث عن مكان لها لدى المشاهد العربي نتيجة رغبة الر 

مع معارضة فرنسا للحرب على العراق إلى قناة تلفزيونية دولية لفرنسا على غرار  2003دعا عام 

CNN  وBBC  القسم العربي للمشروع  حيث لم يحظ   2006النور إال عام  ، إال أن المشروع لم ير

 فرانس(، إال انه كان يفكر بإطالق قناة 98، 2009)الجمال،  باهتمام لدى الرئيس نيكوال ماركوزى

( باللغة الفرنسية فحسب، وأن 24فرانس ية )خبار " عندما أعرب عن رغبته بأن تبث القناة األ24"

يتم تغيير اسمها إلى "فرنسا العالم" مع رفضه أن تبث القناة باللغة العربية، غير أن وزير الخارجية 

عن موقفه لحاجة فرنسا إلى صوت عربي في ل و بالعدالفرنسي بزار كوشنير، أقنع الرئيس الفرنسي 

الة شعبها واستدراجهم عبر إطالق قناة باللغة منطقة تتهافت دول العالم الكبيرة والقوية على استم

لمدة أربع ساعات  بالبث باللغة العربية 2006من عام  يالعربية، حيث بدأت في شهر كانون ثان

ساعات يومًيا قبل أن يتم إطالق البث على مدار اليوم في  مدة البث إلى عشر تيومًيا، ثم امتد

ية التي تعكس وجهة خبار اة العديد من البرامج األحيث بدأت تقدم القن .2010تشرين أول من عام 

 (.207، 2007)سعيد،  النظر الفرنسية تجاه أحداث العالم المختلفة

 24اداية الاث قناة ف انس  

كقناة إعالمية دولية بدأت بثها باللغة  2006ديسمبر  6" في 24 فرانسانطلقت قناة "

، 2007الفرنسية واالنجليزية ثم بدأت بث ارسالها باللغة العربية لمدة أربع ساعات يوميًا في ابريل 
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ساعة  24ساعات يوميًا، قبل أن يبث إطالق البث على مدار اليوم  10ثم امتدت مدة البث إلى 

تها تغطية األحداث بنظرة فرنسية وتوصيل الرؤية والقيم إلى جميع أنحاء ، ومهم2010في أكتوبر 

العالم، وتُبث برامج القناة على ثالث قنوات: األولى تذيع باللغة الفرنسية والقناة الثانية تذيع باللغة 

ناة ببث إرسالها الق قومباللغة االسبانية، وت والقناة الرابعة اإلنجليزية والقناة الثالثة تذيع باللغة العربية

نت على األقمار الصناعية وعن طريق الكابل كما تزود القناة بموقع الكتروني على شبكة االنتر 

 (.2009، 44الجمال، )

 تمويل القناة

( مناصفة بين تليفزيون فرنسا الحكومي وأكبر شبكة انترنت في 24تنقسم ملكية قناة )فرانس 

. وتقدر الميزانية TV 5، كما تتعاون مع عدد من الشبكات الكبرى مثل اليورنيوز وIFIفرنسا 

  في اتحاد التليفزيونات األوروبية    اً مليون يورو، كما تعد القناة عضو  80السنوية لها 

EUN(www.alhewar.org.(accessed2014-4-18 .) 

 (:200،2007، الوهاب )عبد: 24قناة ف انس أهداف 

تقدم القناة وجهة نظر فرنسا تجاه أحداث العالم المختلفة، فهي تقدم رؤية تحليلية عن   -1

تزويده بالمزيد من و األحداث المختلفة في محاولة لتقديم خدمة إجبارية غير تقليدية للمشاهد 

العامة وتتوجه القناة إلى المشاهدين في المعرفة كما تسلط الضوء على الثقافة وأسلوب الحياة 

فريقيا والشرق األوسط.  الواليات المتحدة وأوروبا وا 

صادقة وأن تعكس  تكونحرص على أن وتالقناة موضوعية  أن القائمين على علىالتأكيد   -2

صورة المجتمع للحكومات وليس العكس أي عرض وجهات النظر الحكومية للشعوب وأن 

http://www.alhewar.org.(accessed/
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ي المتنوع، تعد إضافة إيجابية لإلعالم العربي وللمشاهد خبار المي واألالقناة بمحتواها اإلع

 (. www.swissinfo.ch/ara (2014حرية االستفادة منها

مليون شخص يتحدثون العربية  300"المدير العام للقناة الفرنسية" أن هناك  ويرى دوبوزيك  

حول العالم كما أن العربية هي لغة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث تشهد مواجهة حضارية 

ويضيف أن لفرنسا "قربًا تاريخيًا" مع العالم العربي والقناة تسمح للمشاهدين باالطالع على الرؤية 

 (www.assabah.press.ma).العالم  لألحداث في

 :www.france24.com)الجوانب اإلدا ية والتنظيمية )

( هي فرع تابع لإلعالم المسموع والمرئي الخارجي لفرنسا، فريقها يشمل أكثر من 24)فرانس 

صحفيًا من  260ن والتوزيع و متخصصًا في اإلعال 65تقنيين و  205موظفًا من بينهم  530

بلدا يتقنون لغتين على األقل ومؤهلين الستعمال التقنيات الحديثة وهم يتمتعون بالخبراء الواسعة في 

 24والجزيرة وتتعامل فرانس  BBCو   CNNالمجال اإلعالمي وممن عملوا في قنوات عدة مثل 

اسلون حصريون إلى جانب مراسل في جميع أنحاء العالم من بينهم مر  1000مع أكثر من 

 صحفيين أخريين من شبكات مؤسسات شريكة وقعت معها عقود تعاون مثل 

(France Televisios,T51.00 RFL.,GRN) 

 المضامين المقدمة

 - االقتصاد -خباروهي "األ 24العربية على ركائز مؤسسة فرانس  24ترتكز قناة فرانس 

( هي قاعدة 24 )فرانسالطقس". كالفنانتين بالفرنسية واالنجليزية، فهذه القناة  -الرياضة  –الثقافة 

الدولية برؤية فرنسية معتمدة  خبارساعة، حيث تتناول األ 24على مدار  خبارإعالمية حقيقة لأل

http://www.swissinfo.ch/ara
http://www.france24.com/
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ائق تبث كل نصف دق 10ومدتها  خبارعلى تباين اآلراء وتنوع النقاشات، وتقدم القناة نشرات األ

 24ساعة مباشرة من قاعة التحرير ثم تتبعها البرامج والحوارات التي تتميز بها فرانس 

www.france24.com) )ية والبرامج االقتصادية إلى خبار ، وتقدم القناة العديد من البرامج األ

 جانب تقديم مجموعة من البرامج الثقافية واالجتماعية والصحة واألزياء. 

العربية واجهت منذ بداية إطالقها مجموعة من  24رغم مما سبق، إال قناة فرانس وعلى ال

المشكالت واإلخفاقات أهمها انحسار االستقاللية والموضوعية والمهنية على األداء العام في 

والبرامج، وانخفاض مستوى التحرير والضعف اللغوي الواضح وبجالء كما أن بروز  خباراأل

"المدير العام للقناة"  (. بينما يرى دوبوزياكwww.alhewar.org) لى وبوضوحالجهات المحلية يتج

أن المنظار الفرنسي لألحداث يتميز بالتعددية وأهمية الثقافة، وبإعطاء أهمية للجدل والمواجهة في 

األفكار في مقابل النموذج األمريكي الذي له نظرة واحدة للعالم، ويعطى األهمية األكبر لالقتصاد 

 .www.Assabah) يد أن نفكر بالعربيةعلى حد قوله" نحن نريد أن نتكلم بالعربية ولكن ال نر 

Press.ma  كما وال تزال القناة عاجزة عن توفير ميزانية خاصة للمراسلين للقيام بعملهم كما .)

يجب حيث يقدم أغلب المراسلين مادتهم عبر الهاتف فقط معززة بصورة شخصية وصور من 

 .وكاالت األنباء العالمية

أنه ال يوجد اهتمام مفاجئ بالمشاهد العربي، بل أن منطق  24 انسوبشكل عام ترى قناة فر 

العولمة هو الذي جعل الغرب يفرد حيزًا لما يحدث في مناطق أخرى من العالم، فكافة القوى 

أصبحت تطمح ألن تكون موجودة في العالم العربي، وبالتالي لعب دور فيه، وفرنسا فهمت هذا 

 لكن مع الحفاظ على خصوصيتها اإلعالمية.التحدي 

http://www.alhewar.org/
http://www.assabah/
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 : الد اسات السااقةثانيا  

تضمن مسح التراث العلمي لموضوع الدراسة تعدد الدراسات التي تناولته، فقد تناوله الباحثون 

من زوايا مختلفة، يهتم كل منهم بقضايا معينه، فالدراسات السابقة هي البحوث العلمية التي أعدت 

(، ألن الحكمة من استعراض هذه الدراسات هو 1997خليفة، ) نقطة البحثمن قبل في نفس 

معرفة نقاط التشابه ونقاط االختالف بين الدراسة الحالية والدراسات والبحوث ذات الصلة بموضوع 

الدراسة، فقد قام الباحث بالبحث واالطالع على أهم الدراسات التي عالجت المواضيع القريبة من 

 أنه لم يجد رسالة متعلقة بموضوع هذه الدراسة بشكل مباشر حول المعالجة هذه الدراسة، إال

نما وجد مجموعة  هةسورية في القنوات الفضائية الموجال زمةية لألخبار األ الناطقة باللغة العربية، وا 

من خالل التعرض إلى الدراسات العربية هذه الدراسة من الدراسات لها صلة غير مباشرة بموضوع 

 .السورية زمةاألالثورات العربية و ية التي تناولت واألجنب

ية لقضايا العالمين الع اي واإلسالمي في بخاا  ( اعنوان المعالجة األ2007د اسة " عاد الغني" )
 األم يكية.قناتي العالم اإلي انية والح ة 

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل وفهم أبعاد ظاهرة اإلعالم التليفزيوني الموجه بالتطبيق على 

قناتي العالم اإليرانية والحرة األمريكية الموجهتين باللغة العربية، لبحث أساليب وطرق عرض 

لفاعلة في القضايا العربية واإلسالمية في القناتين ومسارات اإلقناع المستخدمة وسمات أدوار القوى ا

تلك القضايا ومالمح الخطاب األيديولوجي التي تستخدمه كل قناة وقد استخدمت الدراسة منهج 

المسح وكذلك المنهج المقارن لقياس وجوه اتفاق واالختالف بين أساليب وتقنيات قناتي "الدراسة 

لكال القناتين على مدار ية الرئيسية خبار الحرة األمريكية والعالم اإليرانية، حيث تم تحليل النشرة األ

 وذلك باستخدام أسلوب العينة العمدية. 2006نوفمبر  30-1شهر كامل من 
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 أهم النتائج: 

السياسية  خبارالسياسية بشكل كامل تقريبًا، حيث جاءت األ خباراهتمت قناتا الدراسة باأل -1

في قناة  %74في قناة العالم ونسبة  %88القناتين، بنسبة  أخبارفي مجموع  %81بنسبة 

 الحرة.

اإليجابية  خبارالسلبية التي تعرض القتل والدمار واالضطرابات والحروب عن األ خبارزادت األ -2

السلبية بنسبة  خبارالتي تنقل الخير والحق والجمال والسالم في قناتي الدراسة، فقد جاءت األ

 في قناة الحرة. %67بنسبة  خبارلم بينما كانت هذه النوعية من األقناة العا أخبارمن  76%

اعتمدت قناتا الدراسة على مسارات اإلقناع الطبيعية المتمثلة في عرض البيانات حول  -3

ونسبة بلغت في قناة الحرة  خبارمن مجموع األ %6.5األحداث بنسب بلغت في قناة العالم 

لنظر المختلفة حول األحداث كأحد مسارات ، واعتمدت على أسلوب عرض وجهات ا12.5%

 في قناة الحرة. %21.8في قناة العالم وبنسبة بلغت  %25.3اإلقناع بنسبة بلغت 

ثبتت صحة الفرض القائل بــ وجود وفروق ذات داللة إحصائية بين قناتي العالم اإليرانية  -4

ضايا العربية واإلسالمية والحرة األمريكية الموجهتين باللغة العربية من حيث أساليب عرض الق

 بالقناتين. 

ية للقضية الفلسطينية في بخاا  أط  المعالجة األ( اعنوان 2009ة صالح الدين أاو حسن )د اس
   .القنوات األجناية الموجهة االلغة الع اية

المذاعة من أول يونيو إلى نهاية  يةخبار قامت الدراسة على تحليل عينة من النشرات األ

عبر قناة باللغة العربية وروسيا اليوم والحرة، باستخدام تحليل المضمون كأداة  2008أغسطس 

القضية الفلسطينية في  أخبارلجمع البيانات، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها: ظهرت 
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طويلة. أهم أساليب  أخبارا ( منه%37.1( من عناوين النشرات عينة الدراسة، وكانت )38.5%)

(، تقرير مراسل من موقع %31.1في هذه القنوات الموجهة هي: مذيع فقط ) خبارتقديم األ

(، حوار مع المراسل من موقع الحداث %14.4(، تقرير من داخل االستوديو )%39.2األحداث )

قنوات  أخبارنشرات  الخاصة بالقضية الفلسطينية في خبار(. أهم القضايا التي تتناولها األ4.7%)

(، المقاومة %18.6( التهدئة )%21.2(، الحصار )%26.8الدراسة هي: عملية السالم )

 (.%14.4(، والعدوان الصهيوني على الفلسطينيين )8.4%)

اعنوان اعتماد ال أي العام على القنوات الفضائية الموجهة االلغة الع اية  (2009د اسة العاد، )
 العدوان اإلس ائيلي على غمزة نموذجا . أمزمةفي أوقات األمزمات: 

هدفت هذه الدراسة الى معرفة درجة اعتماد الجمهور العربي على القنوات الفضائية األجنبية 

الدراسة  وقد اعتمدت غزة. أزمةاألخيرة للقضية الفلسطينية وهي  زمةالموجهة باللغة العربية في األ

( مبحوث من الجمهور 400طبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها ) على منهج المسح.حيث

أما  العربي العام الذين يتعرضون للقنوات الفضائية األجنبية الموجهة أو المترجمة باللغة العربية.

 أهم النتائج: 

جات أهم أوجه تميز القنوات الفضائية األجنبية الموجهة باللغة العربية من وجهة نظر عينة  -1

 أثناء األزمات هي: خبارة في معالجتها لألالدراس

، تميز القنوات باإلمكانات المتطورة، الكوادر البشرية المدربة، خبارالجرأة والمصداقية في عرض األ

 التصوير واإلخراج المميز.



39 
 

جاءت أشكال المواد اإلعالمية المفضلة من القنوات الفضائية األجنبية بالترتيب على النحو  -2

، تقارير المراسلين %61.3، البرامج الحوارية %69.8ية خبار ت األالتالي: النشرا

 .%30.8، البرامج الوثائقية 35.8%

ية في القنوات الفضائية األجنبية الموجهة خبار وجاءت أهم أوجه القصور في التغطية األ -3

 هي:  –بالترتيب  –باللغة العربية من وجهة نظر الدراسة 

ية خبار ، التحيز الواضح إلسرائيل في التغطية األ%2.8سبة بن خبارعدم الموضوعية في عرض األ

 .%22، عرض وجهة نظر مالك الوسيلة الغربية %29.3بنسبة 

( اعنوان أساليب الدعاية السياسية في القناة الفضائية اإلس ائيلية الموجهة 2010د اسة جاد، )
 .االلغة الع اية

هدفت الدراسة الى تحليل أساليب الدعاية السياسية في القناة الفضائية اإلسرائيلية الموجهة 

باللغة العربية ومعرفة التكنيكيات الدعائية المستخدمة في هذا المجال والوقوف على أهم 

 األطروحات السياسية التي تقدمها هذه القناة وأهم مسارات البرهنة التي تستخدمها، وقد استخدمت

ية خبار الباحثة منهج المسح باستخدام أسلوب العينة، حيث اختارت الباحثة عينة من النشرات األ

شهور. أما أهم  3المقدمة في القناة الفضائية اإلسرائيلية الموجهة باللغة العربية وتحليلها لمدة 

 النتائج التي خرجت بها الدراسة فهي:

التي تم االعتماد عليها في النشرات  خبارالسياسية والعسكرية قائمة األ خبارتصدرت األ -1

 (.%46.7السياسية ) خبارية حيث بلغت نسبة األخبار األ

( واحتلت %50.5ذات االتجاه السلبي بصورة كبيرة حيث بلغت نسبتها ) خبارسادت األ -2

 المركز األول.
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 خباروالتشويه لألكان أكثر األساليب الدعائية استخدامًا هو أسلوب التكرار ثم أسلوب التحريف  -3

 التي يتم عرضها.

ية الع اية واألجناية كما بخاا  مستويات مصداقية القنوات األ اعنوان( 2010د اسة عاد الوهاب )
 .ت اها الصفوة

ية الفضائية العربية خبار مصداقية القنوات األ على دراسةهدفت هذه الدراسة الى التعرف 

 واألجنبية من خالل مستويين: 

  العام: التصديق العام من قبل الصفوة المصرية لهذه القنوات وتقييمهم لها في المستوى

 ضوء ما يتوافر بداخلها من معايير للمصداقية.

 ية الفضائية العربية وبعضها البعض خبار المستوى الفرعي: المقارنة بين هذه القنوات األ

 ية الفضائية العربية واألجنبية. خبار وبين القنوات األ

والتي طبقت على عينة من الصفوة المصرية قوامها  دمت الدراسة منهج المسح بالعينة،وقد استخ

ية خبار مفردة( بوصفهم األقدر على تقييم األطر واألطروحات التي توظفها القنوات األ155)

 الفضائية بشكل عام سواء عربية أم أجنبية.

 أهم النتائج: 

ية الفضائية الموجهة خبار العربية وقناة الحرة كأول القنوات األ BBCجاءت كل من قناة  -1

 من حيث تفضيالت مشاهدة المبحوثين لها.

ية الفضائية الموجهة خبار العربية وقناة الحرة كأكثر القنوات األ BBCجاءت أيضًا قناة  -2

 "مصداقية" من وجهة نظر أفراد العينة.
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تلتها البرامج التسجيلية والوثائقية كأفضل ثم البرامج التحليلية،  خبارجاءت نشرات األ -3

 المجاالت التي يفضل الصفوة مشاهدتها.

جاء معيار "الفورية في نقل األحداث" واإلعتماد على شبكة مراسليها في نقل األحداث من  -4

 مواقعها "كأبرز معايير المصداقية توافر داخل قناة الحرة.

ا الوطن الع اي على شاكتي سي أن أن وقناة ية لقضايبخاا  ( المعالجة األ2011د اسة الجمل )
 الجمزي ة اإلنجليمزية د اسة تحليلية مقا نة

هدفت هذه الدراسة إلى إجراء مقارنة بين معالجة قناة "الجزيرة اإلنجليزية" لقضايا الوطن 

عربية ومقرها الشرق األوسط، توجه للعالم باللغة اإلنجليزية،  يةأخبار العربي الراهنة، باعتبارها قناة 

ية عالمية كبيرة، وهي شبكة أخبار التي ال يتعدى عمرها اإلعالمي خمس سنوات على منافسة شبكة 

الدراسات عاماًل حاسمًا في تحديد السياسات الخارجية تجاه  إحدىسي أن التي اعتبرت بحسب 

 ها األول.األحداث الهامة، وخاصة في عقد

ية التي تناولت الثورات خبار وعالجت الدراسة تحليل مضمون عينة من النشرات والبرامج األ

وعلى امتداد ستة أشهر، والتي شملت تونس  2011واالنتفاضات في العالم العربي منذ بداية عام 

استها ومصر وليبيا وسوريا واليمن. على صعيد المقاربة المنجية استخدمت الباحثة في هذه در 

ية خبار ية، وذلك لمقارنة مدى الحياد أو االنحياز في المعالجة األخبار نظرية تحليل األطر األ

للقضايا العربية لدى قناتين مختلفتين في التوجه والتمويل والسياسة اإلعالمية. كما أن من شأن هذه 

أليديولوجي لكل من المقاربة أن تساعد في التعرف على مدى تأثير األجندة اإلعالمية في بعدها ا

ي للقضايا العربية وترتيبها حسب األهمية واألولوية التي تحظى بها خبار القناتين على التناول األ

على الشاشة. إلى جانب ذلك قامت الباحثة بإجراء عدد من المقابالت مع الموظفين والصحفيين 
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ا ولدورهما في تغطية العاملين في المحطتين بفرض الوصول إلى فهم لتصور القناتين لمهمتهم

  قضايا العالم العربي.

اعنوان: نظ ية األط  البخا ية وتغطية األمزمات: كيف يمكن لنظ ية  Gavilan, (2011)د اسة: 
 األط  البخا ية تحسين معالجة األمزمات السياسية في الصحافة اإللكت ونية الموجهة للشااب.

(Framing The News: From Political Conflict To Peace: How The 

"Framing Theory' And The "Political Context Model" Can Enhance 

The Journalism Model). 

هدفت الدراسة إلى فحص الدور الذي يمكن أن تلعبه تطبيق األطر الخبرية على تحسين 

معالجة األزمات السياسية في الصحافة اإللكترونية الموجهة للشباب، واعتمد البحث على منهج 

تحليل محتوى األطر الخبرية لمعالجات الصحف اإللكترونية للقضايا السياسية، وتكونت عينة 

( مقال من صحف إلكترونية أمريكية خالل فترة عامين حول الصراع الفلسطيني 329البحث من )

اإلسرائيلي. تم تكويد المقاالت في ضوء األطر الخرية التي تتناولها حول القضية الفلسطينية، تم 

تجميع البيانات باستخدام األداة الرئيسية التالية: استمارة تحليل المحتوى واألطر الخبرية الصحفية. 

ية خبار م التوصل من التحليالت إلى النتائج التالية: أظهرت التحليالت تحسن في األطر األت

لمعالجات الصحف اإللكترونية بالعينة لقضية الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، أظهرت التحليالت 

 يةخبار اإلحصائية تزايد في أعداد قراء الصحف اإللكترونية كنتيجة للتحسن في أطر المعالجة األ

 للقضايا واألزمات، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تأثير قوي محتمل.
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الع اية لمع كتي الفلوجة  BBCية لموقعي الجمزي ة والـ بخاا  ( التغطية األ2011د اسة الفالحي )
 د اسة تحليلية 2004عام 

من خالل تسليط الضوء على أسلوب  يةخبار هدفت الدراسة إلى المعرفة التفصيلية للتغطية األ

ية وعناوينها بالدراسة، خبار تغطية كل من الموقعين أعاله، من خالل بيان ارتباط المواد األ

ومضمون تلك المواد، وتحديد فئات الشخصيات أو الجهات التي جرى معها أو عنها الحديث، 

يها الموقعين، واألشكال التحريرية ية التي يغطخبار وطبيعة المكانة التي تشغلها، ومصادر المواد األ

ية، والمصطلحات التحريرية المستخدمة. اعتمدت الدراسة المنهج خبار المستخدمة، وأهداف المواد األ

الوصفي باستخدام أسلوب تحليل المضمون )المحتوى(، إذ سعت الدراسة إلى توصيف الظاهرة 

العربية  BBC لدراسته موقعي الجزيرة محل الدراسة ومن ثم التحكم فيها رقميًا، واختار الباحث 

على أساس أنهما ينتميان لحقل اإلعالم اإللكتروني الحديث إذ أن األول يعد إعالمًا إلكترونيًا 

ت عينة الدراسة على صر عربيًا، أما الثاني فيعد إعالمًا غربيًا موجهًا إلى العرب باللغة العربية. واقت

-12-31ولغاية  2004-1-1ين في طول مدة الدراسة من والتقارير الواردة في الموقع خباراأل

2004. 

وأظهرت نتائج الدراسة أن المادة التي كانت باألساس عن الفلوجة في موقع الجزيرة نت أقل 

بالرغم من أن قناة الجزيرة كانت تمثل الفريق الصحفي الوحيد  BBCمما هي عليه في موقع الــ 

لى وكانت تمتلك عددًا من المراسلين المكلفين بالعمل لموقع داخل المدينة في معركة الفلوجة األو 

 في الميدان. BBCالجزيرة نت حصرًا في الوقت الذي كان يندر فيه وجود مراسل لموقع الـ 

وبينت النتائج أن موقع الجزيرة نت عول على مصادر عراقية وعراقية غير رسمية وأشار إلى 

مصطلحات أخرى مثل مسلحين واستخدم  BBCالــ المقاومة العراقية في حين استخدم موقع 
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مصادر أمريكية رسمية وأمريكية عسكرية، ولم تتفق الوسيلتان على المصطلحات التحريرية 

المستخدمة، وهذا االختالف يعكس توجهات كل منهما، وبالوقت الذي أظهرت فيه النتائج تعاطف 

حرص على تقديم  BBCكي، فإن موقع الــ موقع الجزيرة نت مع مقاومة العراقيين لالختالل األمري

 ية المجردة مع دعم بنسبة قليلة لقوات االحتالل األمريكي.خبار المادة األ

الص اع الفلسطيني اإلس ائيلي على  مزمة( اعنوان: تحليل األط  البخا ية أل 2012) Rossد اسة: 
 .شه  في مقالت صحيفة النيويو ك تايممز اإللكت ونية 13مدى 

News Framing of the Palestinian-Israeli Conflict in Thirteen Months of 

Online New York Times; Effects on Youth). 

الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي في مقاالت  زمةهدفت الدراسة إلى تحليل األطر الخبرية أل

لشباب، واستخدم البحث النسخة اإللكترونية من صحيفة النيويورك تايمز وتأثيراتها على القراء ا

( افتتاحية منشورة على 34التصميم النوعي المدعوم بالوصف الكمي، وتكونت عينة البحث من )

شهر تؤطر للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني العنيف، وتم تجميع البيانات باستخدام األدوات 13مدى 

للصحيفة خالل تلك الفترة، استتابة التالية: استمارة التحليل الناقد لألطر الخبرية، التوزيعات العددية 

مفاهيم الشباب نحو معالجة القضايا السياسية بالصحف اإللكترونية. وتم التوصل من خالل 

التحليالت إلى النتائج التالية: أظهرت التحليالت وضوح األطر الخبرية التالية في تغطيات الصراع 

المصالح األمريكية، وااللتزامات األمريكية، الفلسطيني اإلسرائيلي بالصحف األمريكية اإللكترونية: 

والمصالحات، ظهرت عالقة ارتباطية بين تعليقات القراء على أسئلة االستبانة والتأثر بمحتوى 

 الصحيفة اإللكترونية حول طبيعة الصراع.
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اين تأثي   محتوى مقا ن( اعنوان: نظ ية األط  البخا ية: تحليل 2012) Cisselد اسة: 
  .مظاه ات "احتلوا وول ست يت" في الصحف الو قية واإللكت ونية على الشااب أمزمةمعالجة 

News Framing Theory; A Comparative Content Analysis on 

Mainstream and Electronic News Coverage of Occupy Wall Street). 

هدفت الدراسة إلى فحص العالقة بين األطر الخبرية المستخدمة في كل من الصحف  

مظاهرات "احتلوا وول ستريت" ومدى تأثيرها على الشباب،  أزمةاإللكترونية والورقية خالل معالجة 

واستخدم البحث منهج تحليل المحتوى المقارن، وتكونت عينة البحث من مقاالت الرأي المنشورة في 

تظاهرات "احتلوا وول  أزمة( خالل فترة األسابيع الثالثة األولى من 7كترونية )العدد = صحف إل

ستريت" في الواليات المتحدة. وتم تجميع البيانات باستخدام األدوات التالية: استمارة تحليل محتوى 

ق ذات األطر الخبرية الصحفية، وتم التوصل من خالل التحليالت إلى النتائج التالية: ظهرت فرو 

 زمةداللة إحصائية بين األطر الخبرية المستخدمة في معالجة الصحف اإللكترونية والورقية أل

مظاهرة "احتلوا وول ستريت". ففي الوقت الذي ركزت فيه األطر الخبرية بالصحف الورقية على 

يير االرتباك واألمن، ركزت األطر الخبرية بالصحف اإللكترونية على كل من قوة الشباب والتغ

السياسي، أظهرت النتائج ارتباط نوع المعالجة الصحفية في كل من الصحف اإللكترونية والورقية 

 ، وذلك من خالل التحليالت الكمية.زمةبإحجام أو مشاركة الشباب في العمل السياسي خالل األ

ية في الصحافة بخاا  اعنوان: التغطيات األ Janssen, Maria Carolina( 2013د اسة: )
 كت ونية والمدونات من منظو  نظ ية األط  البخ ية وتأثي ها على الم اهقين والشااب.اإلل

 A News Framing Analysis of Weblogs and Online Newspapers and Effects 

on teen and youth. 

هدفت الدراسة إلى استكشاف مدى مالئمة الصحافة اإللكترونية كأطر خبرية على التأثير في 

المراهقين والشباب. ينقسم هذا الهدف إلى مجموعة من األهداف الفرعية التالية: استكشاف 
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الصحف والمدونات اإللكترونية كميادين للتأثير على المراهقين والشباب في ضوء نظرية األطر 

، التحقق من استخدام الصحف اإللكترونية كأطر خبرية، استكشاف الحوار العام عبر الخبرية

الصحف اإللكترونية وتأثيرها على تشكيل توجهات المراهقين والشباب، واستخدم البحث المنهج 

التجريبي والنوعي على دراسة الحالة. أيضًا، استعان الباحث بالعديد من المصادر الثانوية الكمية 

ية كمطلقات للتحليل خالل الدراسة. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: تحققت صحة والنوع

الفرضية األولى مع تأكد أن استخدام الصحف اإللكترونية كأطر خبرية خالل الحملة االنتخابية 

ث الرئاسية لباراك أوباما اتسم باالنفتاح واإلتاحة أمام الجميع، تحققت صحة الفرضية الثانية من حي

تفضيل المستخدمين من فئة المراهقين والشباب للصحف اإللكترونية، مع عدم وجود حدود 

للعضوية بالمواقع الصحفية والمدونات وتوحد المستخدمين في قراءة موضوعات القضايا بصرف 

النظر عن مكانتهم بالمجتمع، تحققت صحة الفرضية الرابعة، حيث ظهر أن الصحف اإللكترونية 

أمام الشباب والمراهقين بتشكيل معارفهم وتوجهاتهم السياسية، كما يسمح بظهور ما  تقدم الفرصة

 يعرف باسم الجمهور الضعيف والقوي.

 الفضائيتين: د اسة( تغطية الشأن السو ي في قناتي الع اقية واغداد 2013)القيسيد اسة 
  1/3/2013لغاية  1/12/2012ال ئيسة للفت ة من  بخاا مقا نة لنش ات األ

قناتي العراقية  أخبارية في خبار هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على القيم والمضامين األ

لغاية  1/12/2012الرئيسة للفترة من  خباروبغداد الفضائيتين دراسة مقارنة لنشرات األ

". وقد اعتمدت الدراسة على مصادر البيانات بنوعيها األولية والثانوية، وتم الحصول 1/3/2013

على البيانات الثانوية من عدد من الكتب والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة، اما 

ية لقناتي العراقية وبغداد الفضائيتين خبار شرات األالبيانات األولية فتم الحصول عليها من إرشيف الن

 الدراسة.الخاصة بالشأن السوري وتحليلهما وفق استمارة تحليل المضمون خالل مدة 
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ويمثل مجتمع الدراسة كاًل من: قناة العراقية الفضائية وقناة بغداد الفضائية، وبالنسبة لعينة 

الرئيسة التي  خباري التي وردت في نشرة األالخاصة بالشأن السور  خبارالدراسة هي جميع األ

، كما اعتمدت الدراسة على 1/3/2013لغاية  1/12/2012قدمتها قناتا العراقية وبغداد للفترة من 

ية الرئيسة التي تقدمها خبار الباحث في تحليل النشرات األ مهااستمارة تحليل المضمون التي استخد

ة وفقًا لألمثلة التي طرحت في المشكلة، من حيث رصد القيم قناتا العراقية وبغداد في جداول تحليلي

( أداة الدراسة 2ية ومن حيث نوعها ومضامينها ومن حيث تكرارها، ويبين الملحق رقم )خبار األ

بكافة محاورها، وخلصت الدراسة إلى أن درجات التباين ما بين قناتي )العراقية، وبغداد(، تبين 

الخاصة بالشأن السوري، إذ إن األوساط الحسابية لهذه  خبارولها لألرجحان كفة قناة بغداد، في تنا

القناة كانت مرتفعة مقارنة مع نظيرتها قناة )العراقية(. وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج التي 

 تخص الشأن السوري وأهمها:

الخاصة  خبارركزت قناة العراقية على قيمة الجدة أو الحداثة واإليجابية في تناولها األ -1

بالشأن السوري بينما ركزت قناة بغداد على قيمة الجدة أو الحداثة والصراع في تناولها 

 الخاصة بالشأن السوري. خباراأل

السياسية بالدرجة األساس، أما قناة بغداد فإنها ركزت  خبارركزت قناة العراقية على األ -2

 األمنية والسياسية بفارق بسيط بينهما. خبارعلى األ

(: تحليل بخطاب الجمزي ة نحو أحداث ال ايع الع اي في سو يا "ا نامج 2013ح احشة )د اسة 
 التجاه المعاكس أنموذجا ".

 زمةهدفت هذه الدراسة إلى إجراء تحليل بالغي لخطاب قناة الجزيرة اإلعالمي نحو "األ

، فتم تحليل خطاب قناة الجزيرة وتكمن أهمية زمةالسورية" في ظل الحراك الشعبي ومنذ بداية األ
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هذا الخطاب بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها المنطقة العربية، مما شكل دافعًا قويًا من أجل 

التعرف لطبيعة العالقة بين الوسائل اإلعالمية التي تدعي االستقاللية وبين الدولة الحاضنة 

في األهمية بالنسبة لقناة تدعي االستقاللية، وترفع شعار وخطابها السياسي، وتعد هذه الحيثية غاية 

 الرأي والرأي اآلخر.

ويمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة، أن فيصل القاسم مقدم برنامج االتجاه المعاكس، قام بدور 

ضمن فكرة  زمةالسورية، فقد تناول برنامجه هذه األ زمةمهم خالل فترة الربيع العربي باألخص األ

تمامًا،  زمةت جميع الحلقات، تتمثل في استحالة اإلصالح واستبعاد الحل السياسي لألمحددة أطر 

السورية، وتوصلت الدراسة إلى أن  زمةوكان خطاب القاسم تصعيديًا بهدف تبني الحل العسكري لأل

برنامج االتجاه المعاكس ال يقدم اتجاهين متعاكسين، بل إن خطاب هذا البرنامج يسير دائمًا في 

 اه واحد بهدف تحقيق أهداف معينة.اتج

( تغطية قناتي "الجمزي ة" و وسيا اليوم "للحملة العسك ية ال وسية في 2016جنااي )د اسة 
 سو يا:

هدفت هذه الدراسة الوقوف على التغطية اإلعالمية لقناتي الجزيرة وروسيا اليوم للحملة 

لفرق في تغطية القناتين للحملة. . وا15/3/2016إلى  30/9/2015الروسية في سوريا للفترة من 

وذلك من خالل التعرف إلى درجة تناول قناة "الجزيرة" في برنامج "لما وراء الخبر" على قناة 

الجزيرة، وبرنامج "اسأل أكثر" على قناة روسيا اليوم خالل تغطيتهما للحملة العسكرية الروسية في 

إلى الفرق بين تغطية قناتي للجزيرة وروسيا  سوريا، والفرق بين تأطير القناتين للحملة، والتعرف

لغاية  9/2015/ 30اليوم في تناولهما الحملة العسكرية الروسية في سوريا للفترة من

من حيث اتجاه التغطية، ودرجة االختالف بين تغطية برنامج "ما وراء الخبر" في قناة 15/3/2016



49 
 

حملة العسكرية الروسية في سوريا من حيث الجزيرة، وبرنامج اسأل أكثر في قناة روسيا اليوم، لل

 التوارث.

وقد اعتمد الدراسة المنهج الوصفي، وأسلوب تحليل المضمون بواسطة االستمارة الخاصة 

بتعيين المضمون. توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزها، أخذت الحملة العسكرية 

الجزيرة وروسيا اليوم، وتم مالحظة اهتمام القناتين الروسية في سوريا حيزًا متقاربًا في تغطية قناتي 

. %9.64وكانت نسبتها في روسيا اليوم  %10.24بالحملة إذ كان نسبة التغطية في قناة الجزيرة 

في تناولها للحملة، فيما ركزت قناة  %43.87وركزت قناة الجزيرة على اإلطار اإلنساني بنسية 

، وتوصلت الدراسة إلى أن االتجاه العام %58.46ة روسيا اليوم على اإلطار السياسي بنسب

على  %77.73و  %50للتغطية في قناة الجزيرة وقناة روسيا اليوم هو االتجاه المؤيد بنسبة 

التوالي لكن قناة الجزيرة كان االتجاه المعارض ضمن االتجاه العام في المرتبة الثانية بنسبة 

بة الثانية ضمن تغطية قناة روسيا اليوم بنسبة فيما كان االتجاه المؤيد في المرت 47.32%

، وأظهرت النتائج أن القناتين ثم تكن تغطيتهما متوازنة للحملة، فكان هناك انحياز ألحد 22.27%

طرفي الحوار. وخرجت الدراسة ببعض التوصيات، كضرورة التزام القنوات الفضائية بالمبادئ 

همية االتفاق على مواثيق إعالمية تعنى بتنظيم التغطية المهنية والتوازن في التغطية اإلعالمية، وأ

 اإلعالمية للنزاعات السلعة والحروب.

د اسة  الالجئين السو يين في األ دن: مزمةالتغطية الصحفية األ دنية أل  .(2016ممزاه ة )الد اسة 
 ال أي، الدستو ، الع ب اليوم. :تحليلية على الصحف اليومية

الالجئين السوريين في  زمةأسلوب تغطية الصحافة األردنية ألإلى الكشف عن  الدراسةهدفت 

، واألنماط التي استخدمت في تغطية زمةاألردن، ومعرفة المواضيع التي تم تغطيتها حول هذه األ
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اشتملت عينة الدراسة التحليلية على الصحف: الرأي، الدستور، العرب المواضيع المتعلقة بها؟ وقد 

عد هذه الدراسة دراسة وصفية استخدمت الباحثة المنهج المسحي باستخدام تحليل اليوم. وت

الالجئين السوريين في األردن، وقد خرجت الدراسة بعدد  أزمةالمضمون أداة لجمع المعلومات عن 

الالجئين السوريين في األردن في الصحف  أزمةمن النتائج جاء اهمها، ضعف االهتمام بتغطية 

التي خلفتها بشكل خاص، حيث تركزت التغطية  المختلفة زمةف عرض جوانب األاألردنية، وضع

على مواضيع تتعلق بالزيارات للمخيمات والمساعدات المقدمة لالجئين، وتقارير عن أعدادهم 

لى طرح أوضاعهمواستمرار تدفقهم، واالجتماعات التي تعقد لمتابعة  ، وافتقرت إلى التفاصيل، وا 

 بشكل عام، -المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن األردني زمةلتي خلفتها هذه األالتبعات المختلفة ا

 خباراقتصرت على األ زمةأظهرت الدراسة أن األنماط الصحفية المستخدمة في طرح هذه األ اكم

 ية، بينما أهملت االعتماد على التقارير، والتحقيقات والمقاالت، التي ربما تساهمخبار والتقارير األ

عالة في معالجة بعض المشكالت التي يوجهها الالجئون السوريون في األردن في عدة مساهمة ف

 قطاعات كالتعليم، والصحة، والبيئة وغيرها.

السو ية: د اسة تحليلية على  مزمةتغطية الصحافة الع اية اليومية لل  (،2017د اسة القطامي )
 (اللانانية والقدس الع اي بخاا صحف )الغد األ دنية واأل

السورية من  زمةلألالصحف العربية اليومية  مالمح تغطية على التعرف الدراسة هذه هدفت

 والشكل المضمون السورية، وموضوعاتها، وخصائص زمةباأل االهتمام خالل التعرف على حجم

الدراسة من صحيفة الغد األردنية، وصحيفة  مجتمعتكون وقد السورية.  زمةاأل معالجات في

 باستخدام الوصفي المنهج الّدراسة اعتمدت. اللبنانية، وصحيفة القدس العربي اللندنية خباراأل

 24استمارة التحليل عشر فئات رئيسية، وشملت عينة الدراسة  وتضّمنت المضمون، تحليل أسلوب
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 1عدد لصحف الدراسة الثالث، وذلك في الفترة الواقعة ما بين ) 72عدد لكل صحيفة بمجموع 

 :اآلتية إلى عدة نتائج، منها الّدراسة وتوّصلت م(.2015تشرين األول  1م إلى 2015نيسان 

السورية،  زمةجاءت صحيفة القدس العربي في المرتبة األولى كمًا في تغطية مواضيع األ -1

 اللبنانية في المرتبة األخيرة. خباروتلتها صحيفة الغد األردنية ومن ثم صحيفة األ

السوريون ومخيمات اللجوء في الدول المضيفة من أكثر المواضيع الالجئون موضوع كان   -2

 زمةالجماعات المتشددة واأل، بينما كان موضوع والقدس العربي أيضاً  ة الغدطرحًا في صحيف

 .خبارالسورية من أكثر المواضيع طرحًا في صحيفة األ

 ي أكثر القوالب واألنماط الصحافية استخدامًا. خبار جاء التقرير األ -3

 ن االتجاه المحايد إزاء النظام الحاكم السوري الحالي هو االتجاه الغالب في التغطية.كا -4

 المتعلقة. خبارجاء موقع الصفحات الداخلية أكثر موقع استخدامًا لنشر األ -5

 لم تكن أغلب المواد المنشورة مرفقة بأي نوع من الصور أو الرسومات. -6

 ي ااأل دن في وسائل اإلعالم السو ية العاملة (: تغطية قضايا اللجوء السو 2018حافظ )د اسة 
 في األ دن "د اسة في ا امج تلفمزيون أو ينت و اديو سو يالي" 

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

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

 أوضاع الالجئين السوريين باألردن وقضاياهم.

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

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

 1/10/2017التي تناولت قضايا اللجوء السوري في األردن للفترة من أورينت وراديو سوريالي و 
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لى  ، وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل تعريف وحدات وفئات التحليل تعريفًا 1/3/2018وا 

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

 من ثبات أداة التحليل.نفسه من أجل التحقق 

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

اعتماده في التغطية اإلعالمية للبرامج التي تم تحليلها في تلفزيون أورينت وراديو سوريالي، واهتم 

باقي الفئات المتعلقة  تلفزيون أورينت بالتركيز على فئة الموضوعات االقتصادية بشكل أكبر من

بفئة موضوعات التغطية اإلعالمية. بينما اهتم راديو سوريالي بالتركيز على فئة الموضوعات 

 الثقافية بشكل أكبر من باقي الفئات المتعلقة بفئة موضوعات التغطية اإلعالمية.

ية وانتهت الدراسة ببعض التوصيات كأن تركز وسائل اإلعالم على الملف اإلنساني للقض

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

مجاالت أخرى تتعلق بالقضية السورية وصراعاتها، وأن يكون لإلعالم السوري أسلوب جديد في 

المتلقية توظيف المعلومة وتصديرها بحيث تساهم في إقناع المتلقي على اختالف الشريحة المتابعة و 

 للمضامين اإلعالمية.

 الحالية:أوجه التوافق والبختالف اين الد اسات السااقة والد اسة 

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في انها ركزت على القنوات الفضائية الموجهة  -

 ائيةفي حين ان معظم الدراسات السابقة تناولت تغطية القنوات الفض، الناطقة باللغة العربية

 العربية.غير العربية لألزمات العربية دون تحديد انها قنوات موجهة ناطقة باللغة العربية و 

تحليل المضمون بفرعيه ماذا قيل وكيف تم استخدام كآل من كما اختلفت هذه الدراسة في انه 
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أداة في حين ان الدراسات السابقة كانت تتناول ، ية الرئيسية والفرعيةخبار األطر األقيل و 

 .واحدة للتحليل

 كعينة 24وفرانسكما اختلفت الدراسة الحالية في اعتمادها على كل من قناة روسيا اليوم  -

 القنوات.للدراسة على الرغم من اعتماد بعض الدراسات السابقة على احدى هذه 

وأدوات استفاد الباحث من الدراسات السابقة من خالل االطالع على المناهج المستخدمة  -

التي سوف تقوم بإثراء  واألدب النظريالى بعض الجوانب المنهجية  الدراسة، باإلضافة

 الحالية.الدراسة 

 التعقيب على الد اسات السااقة

من خالل قيام الباحث باستعراض الدراسات السابقة المتعلق بمحاور الدراسة خلصت إلى ما 

 يلي: 

وأحداث العالم العربي واإلسالمي التي تهدف تحيز واضح في معالجة وسائل اإلعالم لقضايا  -1

 دومًا إلى سياسة عدم االستقرار في الوطن العربي.

وجود ارتباط بين السياسة الخارجية للدولة وشكل ونوع األنباء الدولية في وسائل إعالمها، كما  -2

 أنه غالبًا ما يكون هناك اتساق بين سياسة الدولة وما ينشر ويذاع في وسائل إعالمها.

وجود عديد من الدراسات تناولت األزمات واألحداث والقضايا السياسية العربية لكن لم تتناولها  -3

 دراسة واحدة في القنوات الفضائية الناطقة باللغة العربية.

اهتمام الجمهور وحاجته للتعرف على األحداث واألزمات السياسية العربية وربطها بالحداث  -4

غير مواقف الدول من دول المنطقة العربية من خالل وسائل وتطوراتها الدولية في العالم وت
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نظرًا لبعد الجمهور عن الحدث  –إذاعة وتليفزيون وصحافة وانترنت  –اإلعالم المختلفة 

 واألطراف الفاعلة فيه.

( رغم االهتمام 2000ية في الدراسات العربية )خبار حداثة االهتمام بتطبيق نظرية األطر األ -5

 د في الدراسات األمريكية.بها منذ ثالثة عقو 

 استفاد الااحث من الد اسات السااقة فيما يلي: 

ية وأهم العناصر المكونة لهذه النظرية وفروضها خبار بلورة اإلطار النظري الخاص باألطر األ (1

 وتطبيقاته.

 السورية زمةتعميق الجانب المعرفي الخاص بتطورات األ (2

واإلجراءات واالختبارات التي يمكن أن يستفيد منها  تزويد الباحث بالكثير من األفكار واألدوات (3

 في إجراءاتها لحل المشكلة.

 االستفادة من نتائج األبحاث والدراسات السابقة وذلك في اآلتي:  (4

 بناء مسلمات البحث اعتمادًا على النتائج التي توصل إليها اآلخرون. -

 استكمال الجوانب التي وقفت عندها الدراسات السابقة. -

اتفاق الدراسات التي تناولت القنوات واإلذاعات الموجهة باللغة العربية أن سياسة معظم هذه  (5

القنوات واإلذاعات تتسم بتقديم السمات السلبية عن الدول العربية، والعمل على إبرازها في 

 ية.خبار النشرات والبرامج األ

ي إال أنه خبار في المجال األ رغم نشر العديد من الدراسات التي تناولت دور اإلعالم الدولي (6

يالحظ قلة الدراسات المتعمقة في تقييم األداء المهني لهذا اإلعالم الموجه وتأثيره على جمهور 

 المشاهدين.



55 
 

تعددت الدراسات الخاصة بالقضايا العربية عبر وسائل االتصال الدولية وخاصة القضية  (7

ب وافر منها، كما تحظى القضية الفلسطينية والصراع العربي اإلسرائيلي حيث تحظى بنصي

 العراقية أيضًا بنصيب من االهتمام. 

ية للقضايا العربية في خبار ازدياد اإلهتمام بالنواحي السياسية والعسكرية واألمنية في التغطية األ (8

 القنوات واإلذاعات الموجهة باللغة العربية.

محاولة هذه القنوات الموجهة، البعد عن الشكل الدعائي المباشر واستخدام األسلوب غير  (9

 المباشر من خالل طرح وجهات نظر مؤيدة لسياسة وفلسفة القناة أو المحطة الباثة.

 واالتالي تتضح أهمية الد اسة الحالية في تناولها لهذه القناتين االتحليل والمقا نة اينهم.

الدراسات الخاصة بنظرية األطر الخبرية فقد لوحظ تنوع وتعدد الدراسات التي بالنسبة لمحور  (10

استخدمت نظرية األطر الخبرية سواء بالنسبة لوسائل اإلعالم المرئية أو المسموعة أو 

المقروءة، نظرًا ألهمية هذا المدخل النظري في فهم المعالجة اإلعالمية للقضايا المختلفة بشكل 

 في لتفسير المحتوى غير الظاهر في وسائل اإلعالم.كمي وكذلك بشكل كي

إن أغلب الدراسات التي تناولت تحليل مضمون وسائل اإلعالم المختلفة عبر تحليلها لألطر  (11

 المقدمة من خاللها غالبًا ما تناولت القضايا السياسية.

لت كيمز وهو األم  الذي ساعد الااحث في تحديد مشكلة الد اسة اشكل واضح ومحدد من حيث ا

 على معالجة القضايا السياسية الع اية في القنوات الموجهة االلغة الع اية.

تناولت الدراسة الخاصة بنظرية األطر الخبرية مجموعة كبيرة من األطر المستخدمة في  (12

 -إطار القضية –المسؤوليةإطار  –معالجة القضايا المختلفة وكان أبرزها )إطار الصراع 
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اإلطار  –أطر األسباب والحلول  –إطار االهتمامات اإلنسانية  –دية إطار النتائج االقتصا

 إطار الضحية..( –إطار األهمية  –الدعائي 

أط   ئيسية لم يعد هو التقسيم األوحد عند  5هكذا يتضح أن التقسيم البخاص ااألط  إلى 

يظه  مجموعة من التحليل الكيفي للط  البخا ية، فتاعا  لكل د اسة وكل قضية يتم معالجتها، قد 

 األط  التي تضفي بخصوصية على القضية أو الحدث الذي تتم معالجته وتأطي ه.

السابقة للباحث في تحديد مشكلة الدراسة تحديدًا دقيقًا  اتومما سبق يتضح مدى إفادة هذه الدراس

 وكذلك تحديد تساؤالت الدراسة وفروضها بشكل واضح.
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 الفصل الثالث
 الط يقة واإلج اءات

 مقدمة

في هذه الدراسة، حيث يتضمن تم استخدامها يتناول هذا الفصل وصفًا لإلجراءات التي 

لجمع البيانات  تستخدمأتعريفًا لمنهج الدراسة المستخدم ومجتمع الدراسة وعينتها، واألدوات التي 

جراءات تطبيقها، إضافة إلى التأكد من صدقها وثباتها،  المتعلقة بموضوع الدراسة، وكيفية بنائها وا 

في تحليل بيانات هذه الدراسة الستخالص النتائج  تستخدمأووصف الطريقة االحصائية التي 

 النهائية.

 منهج الد اسة

يعرف )هويتني( الدراسات الوصفية بأنها  الوصفية حيثتعد هذه الدراسة من الدراسات 

أو موقف، أو مجموعة من الدراسات التي تتضمن دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة بطبيعة ظاهرة، 

وذلك من  (،2014)مزاهرة،  األشخاص، أو مجموعة من األحداث، أو مجموعة من األوضاع

السورية  زمةللتعرف على أطر معالجة األ الدراسةية بقنوات خبار خالل تحليل مضمون النشرات األ

 في القنوات الفضائية الموجهة الناطقة باللغة العربية.

جهدًا علميًا منظمًا للحصول على  كونه( بSurveyالدراسة على منهج المسح ) تعتمدا

بيانات ومعلومات وأوصاف الظاهرة اإلعالمية في وضعها الحالي، ولمعرفة مختلف جوانب الدراسة 

 تحليل اسلوب  ماستخدتم ا، حيث (194، ص2004)عبد الحميد،  واستخالص النتائج المفسرة له

تحليل  وتمعربية، لغة الية الناطقة بالخبار ية بالقنوات الفضائية األخبار ات األالنشر لمسح المضمون 

  العربية وهي الناطقة باللغة ية بالقنوات الفضائية الموجهةخبار مضمون عينة من النشرات األ
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ت الفضائية السورية بالقنوا زمة(، وذلك للتعرف على أطر معالجة األ24 فرانس)روسيا اليوم 

: هو عبارة عن أسلوب أو أداة منهجية (Content Analysis)تحليل المضمون أن الموجهة، ذلك 

كمية ارتبطت في الدراسات اإلعالمية، وظهرت بسبب االحتياجات المنهجية للباحثين إلى بلورة 

استنباط أسلوب جديد في جمع المعلومات وتحليلها وفقًا ألشكال وأنماط متنوعة بما يؤدي إلى 

المزيد من التحليالت والتفسيرات واالستدالالت منها، وربطها مع مجموعة من المعارف األخرى 

 ـالمتصلة بموضوع التحليل، وهو األسلوب الذي اصُطلح على تسميته في بدايات القرن العشرين ب

 .)ىالمحتو )تحليل المضمون أو تحليل 

االتصال بطريقة منهجية موضوعية  عرف تحليل المضمون: "بأنه منهج لدراسة وتحليل

 (.19، 1996، )حسين وكمية، وذلك بغرض قياس المتغيرات

كما ُعرف تحليل المضمون: بأنه أي إجراء منتظم يستخدم لفحص مضمون المعلومات 

بأنه كتكنيك بحثي من تحليل المضمون  كذلك ُعرف Walizer, Wienir, 1978, 98)المسجلة )

ما أ (Klaus, 1980, 67)، البيانات قابلة للتكرار وصادقة بالنسبة لسياقهاأجل صنع إحاالت من 

السويل فقد عرفه: "بأنه أسلوب بحث يهدف إلى وصف المحتوى الظاهر لالتصال، وصفًا 

 (312، 2014)مزاهرة،  موضوعيًا ومنهجيًا وكمياً 

 مجتمع الد اسة

، 2006،)حسين ا سمات مشتركةيعرف المجتمع البحثي بأنه "التجمع الكامل لعناصر تجمعه

روسيا اليوم وفرانس  ياتقنية المقدمة على خبار يشمل مجتمع الدراسة جميع النشرات األو (. 302ص

 .28/2/2019ولغاية  1/10/2018خالل الفترة من  الموجهة باللغة العربية 24
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 الد اسةعينة 

في  خبارالسورية والتي قدمت في نشرات األ زمةالمتعلقة باأل خبارباألتمثلت عينة الدراسة 

 .28/2/2019ولغاية  1/10/2018خالل الفترة من  (24)روسيا اليوم، فرانس  قناتي

، اعتمد الباحث على منهج المسح بأسلوب ة إجراء مسح شامل لمجتمع الدراسةنظرًا لصعوبو 

ية خبار ناعي( لجمع البيانات حول المعالجة األطصالن خالل استخدام أسلوب )األسبوع االعينة م

لكل قناة من نشرة ( 20من خالل تحليل )موضوع الدراسة السورية في القنوات الفضائية  زمةلأل

وقد قام  الدراسة، بواقع نشرة من كل أسبوع،اتي ( نشرة لجميع قن40قنوات الدراسة بما مجموعه )

ة روسيا اليوم، ونشرة الساعة السابعة في قناة فرانس الباحث بتحليل نشرة الساعة العاشرة في قنا

من  الثالثاءمن األسبوع األول، ويوم  اإلثنين بداية األسبوع في دولة القناةحيث تم اختيار يوم  ،24

وفيما الخ. ...من األسبوع الرابع... لخميسمن األسبوع الثالث، ويوم ا األربعاءاألسبوع الثاني، ويوم 

 توزيع العينة:يلي جدول يبين 

 (2جدول  قم )
 (24ية )قناة  وسيا اليوم، قناة ف انس بخاا  النش ات األ
 التا يخ اليوم
 1/10/2018 اإلثنين
 9/10/2018 الثالثاء
 17/10/2018 األربعاء
 25/10/2018 الخميس
 5/11/2018 اإلثنين
 13/11/2018 الثالثاء
 21/11/2018 األربعاء
 29/11/2018 الخميس
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 3/12/2018 اإلثنين
 11/12/2018 الثالثاء
 18/12/2018 األربعاء
 26/12/2018 الخميس
 7/1/2019 اإلثنين
 15/1/2019 الثالثاء
 23/1/2019 األربعاء
 30/1/2019 الخميس
 4/2/2019 اإلثنين
 12/2/2019 الثالثاء
 20/2/2019 األربعاء
 28/2/2019 الخميس

 

 الد اسةأداة 

حول المعالجة ية خبار استخدم الباحث استمارة تحليل المضمون، واستمارة تحليل األطر األ

اللغة العربية، وأداة أساسية لتحليل بالسورية في القنوات الفضائية الموجهة  زمةية لألخبار األ

عدها بعد استشارة عدد من المتخصصين أالتي  السورية زمةوالمتعلق باأل مضمون قنوات الدراسة

حيث تعمل هذه االستمارات على جمع وفرز المواضيع التي تناولتها . في الصحافة واإلعالم

ت االقنوات الفضائية الموجهة باللغة العربية حول موضوع الدراسة. وقد قسم الباحث وحدات وفئ

 التحليل كما يأتي:
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 فئات التحليل ووحداتهالتع يفات اإلج ائية ل

 تحديد وحدات التحليل: -

على الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية وهي )وحدة الخبر( باعتبارها  هذه الدراسة تعتمدا -

ية خبار النشرات األتالئم طبيعة وأهداف الدراسة وذلك في تحليل  الوحدات التيانسب 

 الدراسة. بقنوات

 :التحليلتحديد فئات  -

فئات التحليل نظرا إلى أن هذه الدراسة تهدف إلى تحليل مضمون قناتين فضائيتين، فإن 

 التي استخدمت بالدراسة هي كما يأتي:

الدراسة حول  ف على المواضيع التي بثتها قنواتتهدف للتعر فئة ماذا قيل؟ )فئة الموضوع(  (1

السورية خالل مدة الدراسة، حيث يسعى تحليل الموضوع إلى وصف عناصر المضمون  زمةاأل

وصفا كامال، فمن الضروري أن يتم تقسيم هذا المضمون إلى فئات، أو عناصر معينة؛ حتى 

تم استخدام  بها، وقدة منها، وحساب التكرار الخاص يمكن القيام بدراسة كل عنصر أو فئ

 الفئات الفرعية اآلتية:

وهي الفئة األكثر استخداما في دراسات تحليل المضمون التي تقوم بتصنيفه ة الموضوع: فئ (أ

وفقا لموضوعاته، وتجيب عن التساؤل األساسي الخاص بالموضوع، أو بمجموعة 

 الموضوعات التي تدور حولها المادة اإلعالمية. 

السورية،  زمةالموجهة من األتهدف هذه الفئة لتحديد اتجاهات القنوات الفضائية  فئة التجاه: (ب

من خالل توضيح الموقف: )التأييد أو المعارضة أو الحياد( في المضمون موضع التحليل 

 .يةالسور  زمةحول األ
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 فئات الشكل )كيف قيل(: وقد تم استبخدام الفئات الف عية اآلتية: (2

ماط المختلفة التي تستخدم هذه الفئة للتفرقة بين األشكال، أو األن: عالميةأ( فئة األنماط اإل

تتخذها المادة اإلعالمية في الوسائل المختلفة، وذلك للتعرف على األنماط الصحفية األكثر 

 ي، تحقيق، ريبورتاج(.أخبار في صحف الدراسة )خبر، تقرير  زمةاستخدامًا في تغطية هذه األ

لجهة وهي الفئة الخاصة بالكشف عن الشخص أو المجموعة أو ا فئة مصد  المعلومة:ب( 

 ......(. )وكاالت، مندوب القناة، مراسل القناة مصدر المعلومة

قنوات تهدف هذه الفئة إلى التعرف على نطاق التغطية التي تناولتها  الاعد الجغ افي: ج( فئة

 السورية.  زمةالدراسة حول األ

 وهي الفئة التي تشير عرض وجهات: د( فئة التوامزن:

   عرض وجهة نظر واحدة: يقصد بها عرض رأي شخصية هامة لها دور أو عالقة

 بالحدث السياسي المثار.

  عرض وجهتي نظر: يقصد بها عرض رأيين لشخصيتين لهما دور أو عالقة رئيسية

 بالحدث السياسي المثار.

 نظر: يقصد بها عرض أكثر من رأي لشخصيات هامة حول  تيعرض أكثر من وجه

السورية من أجل التوصل إلى حل لهذه القضية الواردة في  زمةحول األ المثارة خباراأل

 ي لقنوات الدراسة.خبار المضمون األ

  زمة: ويقصد بها الخبر الذي ال يقدم أي رأي أو انطباع عن األل يع ض أي وجهة نظ 

نما عبارة عن سرد ألهم المعلومات والبيانات عن األحداث المتعلقة ب  زمةهذه األالسورية، وا 

 المطروحة في قنوات الدراسة.
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موقع الخبر من النشرة يرجع إلى عامل األهمية بالنسبة للقناة الفضائية  فئة طايعة موقع البخا :هـ( 

 والرأي العام من الجمهور:

المنشيتات  أخبارعلى مدار اليوم، وهو ما يوازي  خبارتبدأ النشرة بأقوى األ مقدمة النش ة: -

ى بالصحف وهو األكثر شيوعًا، وتحدد قيمة الخبر بالحداثة أي الخبر في الصفحة األول

 األكثر حداثة، واألكثر قربًا مكانيًا أو عاطفيًا، وعادة ما تذاع في الثلث األول من النشرة.

، عادة ما خبار: هذا المكان يعد مكانًا مهمًا بالدرجة الثانية من حيث أهمية األوسط النش ة -

، حيث تأتي في الثلث الثاني من النشرة أي في خبارابقها من األتكون أقل أهمية من س

 ية.خبار منتصف النشرة األ

ن كانت نهاية نشرات األنهاية النش ة - في التليفزيون  خبار: تختتم النشرة بأقل قيمة خبرية، وا 

مصورًا  اً تعتبر من اللحظات الهامة التي تستحوذ على االهتمام الكبير للمشاهدين بأن يقدموا موجز 

 قبل نهاية النشرة. خبارالتي تتناولها نشرة األ خبارألهم األ

ال توجد –اطر تاريخية –اطر قانونية –اطر سياسية –اطر دينية  المستبخدمة:و( الط  الم جعية 

 مرجعية(

جنبية )رئيس دولة أشخصيات  -شخصيات عربية –شخصيات محلية  المحو ية.الشبخصيات مز( 

 .حكومة/الوزراء/رؤساء واعضاء احزاب/شخصيات عامة (/رئيس 
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 اإلطا  المستبخدم في ع ض البخا ح( 

إطار  -إطار النتائج االقتصادية -إطار المبادئ األخالقية -الصراع إطار -المسؤولية)إطار 

 -إطار اإلنجازات -إطار التغيير السياسي -إطار السالم -إطار التعاون -االهتمامات اإلنسانية

 إطار الشرعية للحاكم(.

عينة الدراسة )صورة  خبارفي نشرات األ السو ية مزمةمز المستبخدمة في تناول األ اا  إلعناص  ا( ط

 حية / صورة ثابتة شخصية أو رسوم وخرائط / جرافيك / عناوين مكتوبة(.

 . خبارالسورية في نشرات األ زمةبروزًا في تناول األ األكثر المحو يةالكلمات ( ي

 صدق أداة الد اسة

األداة بيانات ذات عالقة بمشكلة الدراسة من  درجة توفرأي  الدراسة إلىيعرف صدق أداة 

( حيث قام الباحث بعرض كشاف تحليل المضمون الذي 96، 2014مزاهرة، )الدراسة مجتمع 

أكاديميين  خمسة محكمينتحليل المضمون( على  )استمارةتضمن تعريفات لفئات التحليل 

الباحث  إذ قام، المستخدمةبهدف التأكد من صدق األداة مختصين في مجال الصحافة واالعالم، 

بناء على آرائهم ووجهات نظرهم حتى أصبحت االستبانة في صورتها  زمةالتعديالت الأل بإجراء

 .(1)ملحق رقم  النهائية لتطبيق الدراسة

 الداةثاات 

 ما أو ا،نفسه النتائج المضمون تحليل استمارة تعطي أن (Reliability) الثبات يعني

مختلفين  باحثين بواسطة أو ة،مختلف أوقات في معينة مادة على تطبيقها إعادة حال في يقاربها

االختبار نتائج إعادة  هولستي( على)الباحث بتطبيق معادلة  قد قامو  (،275، ص2012)بركات، 
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( التي تعد %92نسبة التوافق واالتساق بين القائمين بالتحليل وخرجت النتيجة بنسبة بلغت ) لبيان

 حسب المعادلة التالية:ضمن المستوى الذي يمكن اعتماده في الدراسات والبحوث العلمية 

 متوسط االتفاق بين المحكمين  Xنمعامل الثبات = 
 بين المحكمين()متوسط االتفاق  x( 1)ن_ +1                   

2X  18  
  19+20 

 متغي ات الد اسة

يعرف المتغير البحثي هو الخاصية أو الصفة أو السلوك عند مجموعات أو عينة المجتمع 

متغيرات الدراسة على عنوان الدراسة  وقد اعتمدت (،54، 2010)مزاهرة،  الظاهرة الخاضعة للبحث

 كما يلي:

التغيير في قيمة  هو ذلك المتغير الذي يعتقد الباحث أنه يحدث بعض المتغي  المستقل: (أ

 .(السورية زمةاأل)والمتغير في هذه الدراسة هو المتغير التابع 

هو المتغير الذي يحدث فيه التغيير أو يقع عليه التأثير جراء المتغير  المتغي  التااع: (ب

ائق موجودة التي يسعى الباحث الى المستقبل والذي يتم تحديده بناء على أسس منطقية أو حق

  تفسيره.

 والمتغي ات التااعة في هذه الد اسة هي كما يلي:

 ية لقناة روسيا اليوم.خبار المعالجة األ 

 24ية لقناة فرانس خبار المعالجة األ. 
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 إج اءات الد اسة

 التالية:قام الااحث ااتااع الج اءات 

  تم تحديد فكرة الدراسة الحالية، ومن ثم تم تحديد العنوان المناسب لهذه الدراسة والذي جاء .1

اللغة العربية دراسة بالسورية في القنوات الفضائية الموجهة  زمةية لألخبار المعالجة األ "

 أنموذجًا. 24فرانس و قناتي روسيا اليوم لتحليلية مقارنة 

الطالع على العديد من الدراسات القريبة من موضوع تم تحديد المشكلة البحثية بعد ا .2

 والنظرية.ومن ثم تحديد االهمية العلمية  الدراسة،

 على المشكلة البحثية. وتساؤالتها بناءتم القيام بتحديد اهداف الدراسة  .3

 االسترشادي.العمل على كتابة خطة الدراسة البحثية وفق الدليل  .4

النظري المالئم لهذه الدراسة، حيث اعتمد الباحث على نظرية األطر  اإلطارتحديد  .5

السورية  زمةاإلعالمية. كما تم تحديد االدب النظري الخاص بالدراسة البحثية والمتعلقة باأل

 العربية.وعالقة اإلعالم باألزمات، والفضائيات الموجهة الناطقة باللغة 

ية خبار لباحث باالطالع على عدد من النشرات األكما قام ا الدراسة،تم تحديد مجتمع وعينة  .6

 لقنوات عينة الدراسة.

جمع البيانات  تحديد أدوات، وكذلك تم مقارنة(وصفية  )دراسةتحديد نوع ومنهج الدراسة  .7

 المضمون.المالئمة لهذه الدراسة وهي تحليل 

غايات ية وكشاف التحليل لخبار تم إعداد وتصميم استمارة تحليل المضمون واألطر األ .8

 تحكيمها، ومن ثم اختبار صدق األداة وثباتها. 
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السورية  زمةية في األخبار القيام بجمع البيانات الخاصة بموضوع الدراسة وهي النشرات األ .9

 .24وفرانس روسيا اليوم  ياتفي قن

 . spssتحليل البيانات باستخدام .10

 عرض ومناقشة النتائج التي تم التوصل اليها. .11

 الدراسة.ة والتوصيات التي خرجت بها عرض النتائج النهائي .12

 االسترشادي.اخراج الدراسة بصورتها النهائية استنادا الى دليل جامعة الشرق االوسط  .13

 المستبخدم في الد اسة اإلحصائيتصميم ال

 الحزمة "تم استخدام برنامج ، الميدانية الدراسة بيانات جمعمن أن تم االنتهاء بعد 

 Science Statistical Package for the Social (SPSS،)االجتماعية  للعلوم اإلحصائية

 في التالية واالختبارات اإلحصائية المعامالت إلى لجوءفي تحليل المادة الميدانية، وكذلك تم ال

 :الدراسة بيانات تحليل

 .ةالمئوي والنسب البسيطة ( التكرارات1

للكشف عن الفروق بين قنوات الدراسة في  (ANOVA(  تطبيق اختبار تحليل التباين )2

 السورية. زمةية لألخبار المعالجة األ



68 
 

 الفصل ال ااع
 نتائج الد اسة

سعت هذه الدراسة إلى اإلجابة عن أسئلة الدراسة من أجل تحقيق هدفها الرئيسي وهو 

اللغة العربية بالسورية في القنوات الفضائية الموجهة الناطقة  زمةية لألخبار المعاجة األالتعرف على 

ضوع الدراسة لجمع البيانات حول مو  المضمون كوسيلة لخالل استخدام تحلي تحليلية مندراسة 

 ومن ثم جمعها وتحليل نتائجها. 28/2/2019لغاية  1/10/2018خالل الفترة ما بين 

ية في قناتي خبار لنتائج التحليل الكمي لفئات التحليل للنشرات األ اً يتضمن هذا الفصل عرض

السورية  زمة(، وكذلك التحليل الكيفي لألطر الرئيسية واألطر الفرعية لأل24اليوم وفرانس  )روسيا

 على اسئلة الدراسة والتي جاءت كما يلي: بناء

 التحليل الكمينتائج  أول :

 مزمة( المتعلقة ااأل 24ف انس  –ما المواضيع التي تناولتها القنوات ) وسيا اليوم السؤال األول: 

 ية؟بخاا  السو ية في نش اتها األ

 قناة  وسيا اليوم:  -

 (3جدول )
 (20)ن= اليوم اة عن مواضيع قناة  وسياالتك ا ات والنسب المئوية لإلجا

 النساة المئوية التك ا  الموضوع ال قم
 5.0 1 نقرة: حان الوقت إلخراج الوحدات من منبجأ 1
 5.0 1 مقبرة جماعية في مدينة الرقة أكبر 2
 5.0 1 قسد تستصعب طرد داعش من شرقي سوريا 3
 5.0 1 الضهورأبو دلب عبر إخروج عائالت من  4

5 
ت كيميائية يعدون استفزاز  والخوذ البيضاءاالرهابيون  االمن:روسيا في مجلس 

 ا.في سوري
1 5.0 
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في قناة روسيا اليوم والتي بلغ  خبارتضمنتها نشرات األ( المواضيع التي 3بين الجدول رقم )

فترة  المواضيع خالل( لكل موضوع نظرًا لعدم تكرار تناول %5( موضوع بنسبة بلغت )20ها )تكرار 

 .28/2/2019لغاية  1/10/2018تاريخ من الدراسة التحليلية 

 :24ف انس قناة  -

 (4جدول )
 (20)ن= ،24ف انس  مواضيع قناةالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن 

 5.0 1 االكراد في التسوية كفيل بنأيهم عن النزعات االنفصالية طموسكو: انخرا 6
 5.0 1 درعا تستعيد نشاطها تدريجيآ بعد المصالحة 7
 5.0 1 وقت أقربتركيا تدعو لحل سياسي بسوريا في  8
 5.0 1 داعشيآ في السويداء 270من  أكثرالجيش السوري يقضي على  9
 5.0 1 عدسة روسيا اليوم توثق شهادات مختطفات السويداء 10
 5.0 1 سورياموسكو ترحب بزيارة الرئيس السوداني الى  11
 5.0 1 تعزيزات عسكرية جديدة تركية الى سوريا 12
 5.0 1 قتلى بمعارك بين الفصائل المسلحة في سوريا 13
 5.0 1 سوريا... معاناة طفلة جراء ممارسات االرهاب 14
 5.0 1 بوتين: االنسحاب االمريكي من سوريا ايجابي 15
 5.0 1 اتفاق تركي امريكي بشأن المنطقة اآلمنة 16
 5.0 1 األسدالتواصل مع دمشق ال يعني شرعية  انقرة: 17
 5.0 1 شويغو يبحث الملف السوري في انقرة 18
 5.0 1 موسكو تتهم واشنطن بالسعي لتقسيم سوريا 19
 5.0 1 بوتين: خطة لتثبيت االستقرار في سوريا 20

 100.0 20 المجموع الكلي

 النساة المئوية التك ا  الموضوع ال قم

1 
تطلق صواريخ على مقر ارهابيين في سوريا ردآ على اعتداء  إيران

 االهواز
1 5.0 

-ستواصل غاراتها في سوريا رغم تسلحها بمنظومة اس لنتنياهو: اسرائي 2
300 

1 5.0 

 5.0 1 .عن مهامه نهاية نوفمبر سيتخلى ميستوراالموفد االممي لسوريا دي  3
 5.0 1امهاتهم  وفصلهم عنباريس تدرس اعادة اطفال جهادييها من سوريا  4
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 .الالتي يحاكمن هناك

اصدار الحكومة الفرنسية لمذكرات توقيف بحق مسؤولين في االستخبارات  5
 .السورية

1 5.0 

6 
في هجوم للنظام على المنطقة منزوعة السالح بريف  شخصآ 22مقتل 
 حماه

1 5.0 

7 
 وقصف للنظامقتلى في هجمات لتنظيم الدولة االسالمية في دير الزور 

 في ادلب
1 5.0 

السورية  والدفاعات الجويةغارات اسرائيلية على مواقع قرب دمشق  8
 تتصدى لها

1 5.0 

9 
جثة في مقبرة بانوراما الجماعية بمدينة  500من  أكثرانتشال  سوريا:
 الرقة

1 5.0 

10 
شن هجوم بري على  وتوقعات بقربتعزيزات عسكرية تركية في كوباني 
 .مواقع وحدات حماية الشعب الكردي

1 5.0 

 5.0 1 .2011الرئيس السوداني في اول زيارة لرئيس عربي الى سوريا منذ  11

12 
انتهاك صارخ لسيادة سوريا بعد قصف جوي قرب موسكو تتهم اسرائيل ب 

 .دمشق
1 5.0 

13 
واشنطن تؤكد ان انسحاب قواتها من سوريا يجب ان يتم مع ضمان الدفاع 

 5.0 1 .واالكرادعن اسرائيل 

14 
الى  بيدرسون يصل سوريا النرويجي غيرالمبعوث االممي الجديد الى 

 .دمشق في اول زيارة له منذ تعيينه
1 5.0 

 5.0 1 .السورية زمةفي موسكو األ واردوغان يبحثانبوتين  15

16 
وزير خارجية العراق يقول ان العمليات العسكرية لبالده في سوريا هدفها 

 .القضاء على بقاء الجهاديين
1 5.0 

 5.0 1 .منخفض مستوى على السوري النظام مع تبقي اتصاالت ااردوغان: تركي 17

18 
ضابطين سابقين في االستخبارات السورية بتهمة ارتكاب  لالمانيا: اعتقا
  اإلنسانية.جرائم ضد 

1 5.0 

المئات من جنسيات مختلفة يغادرون آخر جيب لتنظيم الدولة االسالمية  19
  .في شرق سوريا

1 5.0 

20 
الديمقراطية  وقوات سوريامزيد من المحاصرين في الباغوز  ءسوريا: اجال

 .تتأهب القتحام البلدة
1 5.0 

 20 20 المجموع الكلي
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 24في قناة فرانس  خبارالمواضيع التي تضمنتها نشرات األأن ( 4الجدول رقم )بينت نتائج 

لكل موضوع من  (%5بلغت )بنسبة  آ( موضوع20ت )السورية، والتي بلغ زمةالمتعلقة باأل

لغاية  1/10/2018فترة الدراسة التحليلية خالل الفترة من المواضيع التي بثتها القناة في 

 كلٌّ من هاتين القناتينالتي طرحتها  في المواضيعوبالمقارنة بين قنوات الدراسة  .28/2/2019

وتشير النتائج الى االهتمام الكبير من قنوات الدراسة بالتركيز على المواضيع السياسية  يتبين

 .زمةوتصريحات الدول حول تداعيات هذه األ خبارنشرات األ السورية في زمةالمتعلقة باأل

ية في قنوات بخاا  السو ية االنش ات األ مزمةية لل بخاا  السؤال الثاني: ما اتجاهات المعالجة األ

  الد اسة؟

 (5جدول )
 و وسيا اليوم 24ف انس  تيية لقنابخاا  التك ا ات والنسب المئوية لفئات اتجاهات المعالجة األ

الدللة 
ةالحصائي  

Chi-
Square 

24ف انس   وسيا اليوم  فئة اتجاه ع ض 
بخاا نش ات األ  

0.49 1.40 

يةالنساة المئو  التك ا  النساة المئوية  التك ا  
 التأييد 3 %15.0 11 %55.0
 المعا ضة 5 %25.0 5 %25.0
 الحياد 12 %60.0 4 %20.0
 المجموع 20 100.0% 20 100.0%

جاء في المرتبة و  هو مؤيد للنظام السورين اتجاه قناة روسيا اليوم أ( 5الجدول ) نتائجبينت 

(، وجاء االتجاه المحايد في %15) 24( بينما بلغت في قناة فرانس %55األولى بنسبة بلغت )

 بينما احتلت التغطية المحايدة نسبة متدنية (%60بنسبة بلغت ) 24المرتبة األولى في قناة فرانس 

( وبداللة إحصائية 1.40) (Chi-Square)وبلغت قيمة  .(%20في قناة روسيا اليوم بلغت )

 ية.خبار ( أي ال يوجد فروق دالة إحصائيا بين القناتين في اتجاه عرض النشرات األ0.49)



72 
 

السو ية في النش ات  مزمةالسؤال الثالث: ما هي األنماط اإلعالمية المستبخدمة في ط ح األ 

 في قنوات الد اسة؟ يةبخاا  األ

 (6جدول )
 تيالسو ية لقنا مزمةمعالجة األ في األنماط اإلعالمية المستبخدمة التك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن 

 (20و وسيا اليوم، )ن= 24ف انس 

ية جاءت في المرتبة األولى بنسبة بلغت خبار األ أن التقارير (6)رقم  نتائج الجدولبينت 

 (،%20بنسبة بلغت ) في المرتبة الثانية خباراليوم، وتلتها األ روسيا( في قناة 80%)

بنسبة بلغت  أيضًا في المرتبة األولى يةخبار ر األجاءت التقاري فقد 24س أما في قناة فران 

ويالحظ من نتائج التحليل غياب  (.%40بنسبة بلغت )في المرتبة الثاني ة خبار(، وتلتها األ60%)

السورية خالل فترة التحليل في كٍل من القناتين  زمةفي تغطية األ اتورتاجكٍل من التحقيقات والريب

( 0.01( وبداللة إحصائية )6.40) (Chi-Square)وبلغت قيمة  (.24فرانس  –)روسيا اليوم 

 ي.خبار اليوم من حيث التقرير األ وكانت الفروق لصالح قناة روسيا

  

الدللة 
ةالحصائي  

Chi-
Square 

24ف انس   وسيا اليوم األنماط  
 اإلعالمية

0.01 6.40 

يةالنساة المئو  التك ا  النساة المئوية  التك ا  
 بخا  8 %40.0 4 %20.0
 أبخاا تق ي   12 %60.0 16 %80.0

 تحقيق - - - -
  ياو تاج - - - -  

 المجموع 20 %100.0 20 100.0%  
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ية في بخاا  السو ية في النش ات األ مزمةط ح األ السؤال ال ااع: ما هي فئات مصد  المعلومة في 

 ؟قنوات الد اسة

 (7جدول )
و وسيا  24ة ف انس السو ية لقنا مزمةالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن مصد  المعلومة حول األ 

 (20اليوم، )ن=

( %80ت )في المرتبة األولى بنسبة بلغ القناة جاء أن مندوب( 7بينت نتائج الجدول رقم )

 (،%20مراسل القناة في المرتبة الثانية بنسبة بلغت ) الهاوت، 24في قناة فرانس 

(، وتلتها %95.0في المرتبة األولى بنسبة بلغت )ليوم فقد جاء مراسل القناة أما في قناة روسيا ا

(. ويالحظ من نتائج التحليل غياب الوكاالت في %0.50الوكاالت في المرتبة الثاني بنسبة بلغت )

معالجة القناة في  وغياب مندوبي ،24في قناة فرانس السورية خالل فترة التحليل  زمةاأل معالجة

( وبداللة احصائية 18.95) (Chi-Square)السورية في قناة روسيا اليوم، وبلغت قيمة  زمةاأل

لمندوب  24( وكانت الفروق لصالح قناة روسيا اليوم لمراسل القناة، ولصالح قناة فرانس 0.00)

 القناة.

  

الدللة 
ةالحصائي  

Chi-
Square 

24ف انس   وسيا اليوم مصد   
 المعلومة

0.00 18.95 

يةالنساة المئو  التك ا  المئويةالنساة   التك ا  
 وكالت - - 1 0.50%

 مندوب القناة 16 80.0% - -

 م اسل القناة 4 20.0% 19 95.0%

 المجموع 20 100.0% 20 100.0%
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السو ية في قنوات  مزمةفي ط ح األ  بخاا السؤال البخامس: ما هي فئات الاعد الجغ افي لنش ات األ

 الد اسة؟

 (8جدول )
 24ف انس  تيالسو ية لقنا مزمةلجغ افي حول األ التك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن فئات الاعد ا

 (20و وسيا اليوم، )ن=
الدللة 
ةالحصائي  

Chi-
Square 

اليوم وسيا  24ف انس   مصد   
 المعلومة

0.29 2.45 

يةالنساة المئو  التك ا  النساة المئوية  التك ا  
 دولي 6 30.0% 5 25.0%

 إقليمي 6 30.0% 5 25.0%

 محلي 8 40.0% 10 50.0%

 المجموع 20 100.0% 20 100.0%

السورية  زمةالمحلي لأل ( أن أعلى تكرار لطبيعة الموقع الجغرافي8رقم )بينت نتائج الجدول 

في المرتبة  الها(، وت40.0ة األولى بنسبة بلغت )%في المرتب ( جاء24قناة )فرانس  السورية في

( بينما بلغت %30(، وثم البعد االقليمي بنسبة بلغت )%30الثانية البعد الدولي بنسبة بلغت )

( 50)% قناة )روسيا اليوم( للبعد الدولي بنسبة بلغت السورية في زمةطبيعة الموقع الجغرافي لأل

(. وبلغت %25والتي جاءت في المرتبة األولى، بينما جاء البعد الدولي واالقليمي بنسبة بلغت )

( أي ال يوجد فروق ذات داللة 0.29( وبداللة احصائية )2.45) (Chi-Square)قيمة 

 إحصائية بين القناتين في مصدر المعلومة.
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السو ية في قنوات   مزمةالسؤال السادس: ما هي فئات التوامزن في وجهات النظ  في ط ح األ 

 الد اسة؟

 (9جدول )
 تيالسو ية لقنا مزمةت النظ  حول األ التك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن فئات التوامزن في وجها

 (.20و وسيا اليوم، )ن= 24ف انس 

السورية في قناة  زمة( أن أعلى تكرار لوجهات النظر حول األ9بينت نتائج الجدول رقم )

الها (، وت65.0األولى بنسبة بلغت )%في المرتبة  "ال يعرض أي وجهة نظرت" ( جاء24)فرانس

عرض وجهة نظر واحد بنسبة  (، وجاء%25بنسبة بلغت ) "تي نظرعرض وجه"في المرتبة الثانية 

السورية  في قناة )روسيا  زمة(، بينما بلغت نسبة وجهات النظر حول األ%10.0متدنية بلغت )

( والتي جاءت في المرتبة األولى، بينما جاء عرض 55)% اليوم( لعرض وجهتي نظر بنسبة بلغت

بنسبة متدنية بلغت ( بينما جاء عرض أكثر من وجهتي نظر %25وجهة نظر واحدة بنسبة بلغت )

أظهرت النتائج غياب عرض أكثر (. كما %10(، وال يعرض أي وجهة نظر بنسبة بلغت )10%)

( وبداللة 13.40) (Chi-Square)(، وبلغت قيمة 24 )فرانسمن وجهتي نظر في قناة 

بعدم عرض اي وجهة نظر، ولصالح قناة  24( وكانت الفروق لصالح قناة فرانس 0.00احصائية )

 اليوم لعرض وجهة نظر. روسيا

الدللة 
ةالحصائي  

Chi-
Square 

اليوم وسيا  24ف انس    
 ع ض وجهات النظ 

0.00 13.40 

يةالنساة المئو  التك ا  النساة المئوية  التك ا  
 ع ض وجهة نظ  واحدة 2 10.0% 5 25.0%
 وجهتي نظ ع ض  5 25.0% 11 55.0%
 ع ض أكث  من وجهتي نظ  - - 2 10.0%
 ل يع ض أي وجهة نظ  13 65.0% 2 10.0%
 المجموع 20 100.0% 20 100.0%
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ية في قنوات بخاا  السو ية في النش ات األ مزمةحول األ  بخاا ما ت تيب تقديم األ: سااعالسؤال ال

 ؟الد اسة

 (10جدول )
 24ف انس  تيالسو ية لقنا مزمةاأل المتعلقة ا بخاا لفئات موقع األالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة 

 (20يوم، )ن=و وسيا ال
24ف انس   وسيا اليوم  

 طايعة موقع البخا 
يةالنساة المئو  التك ا  النساة المئوية  التك ا  
 مقدمة النشرة 16 %80.0 19 %95.0
 وسط النشرة 4 %20.0 1 %5.0
 أخر النشرة - - - -

 المجموع 20 100.0 20 100.0%

 السورية فيالسورية  زمةاأل أخبارأعلى تكرار لطبيعة موقع أن ( 10رقم ) الجدولبينت نتائج 

في  الهاوت(، 80.0بنسبة بلغت )%ات في المرتبة األولى في مقدمة النشر  جاء( 24قناة )فرانس 

السورية  زمةاأل أخبارت نسبة موقع بينما بلغ(، %20المرتبة الثانية في وسط النشرة بنسبة بلغت )

والتي جاءت في المرتبة األولى، بينما  (95)% بنسبة بلغتفي مقدمة النشرة  قناة )روسيا اليوم( في

كما أظهرت  .(%5السورية في وسط النشرة بنسبة متدنية بلغت ) زمةحول األ خبارجاء موقع األ

 (.24فرانس  –السورية في آخر النشرة في القناتين )روسيا اليوم  زمةاأل أخبارالنتائج غياب موقع 
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السو ية االنش ات  مزمةفي ع ض األ  المستبخدمةالم جعية ما أنواع األط  : ثامنالسؤال ال

 ؟السياسي، اإلطا  الديني، اإلطا  التا يبخي، اإلطا  القانوني اإلطا )الد اسة ية في قنوات بخاا  األ

 (11جدول )
 24ف انس  تيالسو ية لقنا مزمةالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن أنواع األط  الم جعية حول األ 

 (20اليوم، )ن= و وسيا
24ف انس   وسيا اليوم الم جعية فئة األط    

 التك ا  النساة المئوية التك ا  النساة المئوية
 اإلطا  السياسي 11 %55.0 13 %65.0

 اإلطا  القانوني 3 %15.0 - -
 اإلطا  التا يبخي - - - -

 ل يوجد م جعية 6 %30.0 7 %35.0
 المجموع 20 100.0% 20 100.0%

ية خبار بالنشرات األ خباراألطر المرجعية المستخدمة في األ (11) رقم الجدول بينت نتائج 

(، %55في المرتبة األولى بنسبة ) جاء 24في قناة فرانس أن اإلطار السياسي ، ويتضح بالقناتين

(، بينما جاء اإلطار القانوني في المرتبة الثالثة بنسبة %30وتالها ال يوجد مرجعية بنسبة بلغت )

في جاء اإلطار السياسي (، بينما أظهرت النتائج في الجدول أعاله أن %15منخفضة بلغت )

الثانية  لمرتبةد مرجعية في اجال يو  الها(، وت%65ا اليوم بنسبة بلغت )المرتبة األولى في قناة روسي

(، وغاب اإلطار القانوني كمرجعية في هذه القناة، وكذلك لم يتم استخدام %35بنسبة بلغت )

 . 24في كٍل من قناتي روسيا اليوم وفرانس  خبارفي نشرات األ خباراألطر التاريخية نهائيا في األ
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 بخاا السو ية في نش ات األ مزمة: ما هي العناص  األا مز المستبخدمة في تناول األ لتاسعالسؤال ا
  عينة الد اسة )صو ة حية / صو ة ثااتة شبخصية أو  سوم وبخ ائط / ج افيك / عناوين مكتواة(؟

 (12جدول )
ف انس  تيالسو ية لقنا مزمةالعناص  المستبخدمة في تناول األ  أا مزالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن 

 (20و وسيا اليوم، )ن= 24

في كانت  خبارفي نشرات األعناصر اإلبراز المستخدمة ( أن 12رقم ) الجدولبينت نتائج 

بنسبة  في المرتبة الثانية(، وتلتها صورة ثابتة%65كانت للصورة الحية بنسبة بلغت ) 24فرانس 

 بينما (،%90بلغت ) مرتفعة أما في قناة روسيا اليوم فقد جاءت صورة حية بنسبة (،%35بلغت )

، وقد بلغتمنخفضة خرائط في المرتبة الثانية بنسبة متساوية الرسوم و الثابتة و الصورة الل من جاء ك

في تناول  أظهرت النتائج التحليلة عدم استخدام كٍل من الجرافيك والعناوين المكتوبة كعناصر ابراز

  السورية  زمةاأل أخبار

  

24ف انس   وسيا اليوم ناول عناص  األا امز المستبخدمة في ت 
السو ية مزمةاأل  يةالنساة المئو  التك ا  النساة المئوية   التك ا  

 صو ة حية 13 %65.0 18 %90.0
 صو ة ثااتة 7 %35.0 1 %5.0
  سوم وبخ ائط - - 1 %5.0
 ج افيك - - - -
 عناوين مكتواة - - - -
 المجموع 20 %100.0 20% 100.0%
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السو ية  مزمةية لل بخاا  : ما الشبخصيات المحو ية التي  كمزت عليها المعالجة األعاش السؤال ال

 قنوات الد اسة؟ في

 :24قناة ف انس 

 (13جدول )
 (24، )ن=24السو ية لقناة ف انس  مزمةالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن الشبخصيات المحو ية في األ 

يةالنساة المئو  ا التك     الشبخصيات 

 شبخصيات محلية
  ئيس دولة 2 %8.3
 ومز اء 2 %8.3
 ابخ ى 7 %29.1
  ئيس دولة 4 16.6%

 شبخصيات دولية
  ئيس حكومة 2 8.3%
 ومز اء 2 %8.3

دةالماعوث األممي لهيئة األمم المتح 2 8.3%  
  ئيس دولة 1 4.1%

ةشبخصيات ع اي   ئيس حكومة 1 4.1% 
 أبخ ى 1 4.1%

( كانت للشخصيات 24( أن الشخصيات المحورية لقناة )فرانس 13يظهر من الجدول )

األخرى من ضمن الشخصيات المحلية التي جاءت بأعلى نسبة في المرتبة األولى بنسبة بلغت 

(، أما الشخصيات %8(، وتلتها كٍل من روؤساء وزراء ووزراء بنسب متساوية بلغت )29%)

( %17ة األولى بنسبة بلغت )يس الدولة في المرتبالدولية جاءت في المرتبة الثانية، حيث جاء رئ

(، أما الشخصيات العربية 16.6رئيس حكومة ووزراء في المرتبة الثانية بنسبة بلغت ) الهاوت

جاءت في المرتبة الثالثة تمثلت بكل من رئيس دولة ورئيس حكومة وأخرى بنسب منخفضة 

 (.%4متساوية بلغت )
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 قناة  وسيا اليوم:

 (14جدول )
 لقناة  وسيا اليوم السو ية مزمةالتك ا ات والنسب المئوية لإلجااة عن الشبخصيات المحو ية في األ 

يةالنساة المئو   الشبخصيات التك ا  
 شبخصيات
 محلية

  ئيس دولة 1 %8.3
 ومز اء 2 %8.3
 أبخ ى - -
  ئيس دولة 2 16.6%

 شبخصيات
 دولية

  ئيس حكومة 1 8.3%
 ومز اء 3 8.3%
اممثل القوات المسلحة ال وسية في  وسي 2 16.6%  
  ئيس دولة 1 8.33%

 شبخصيات
 ع اية

  ئيس حكومة 1 8.3%
 أبخ ى 2 16.6%

في  خبار( أن الشخصيات المحورية األكثر بروزًا  في نشرات األ14يظهر من الجدول رقم )

أخرى المرتبة شخصيات ؤساء الدول و قد احتل ر فقناة )روسيا اليوم( كانت للشخصيات الدولية، 

بنسب متساوية كٍل من رئيس الحكومة والوزراء في  الها( وت%16.6بنسب متساوية بلغت )األولى 

(، وفي المرتبة الثانية جاءت الشخصيات المحلية والتي تمثلت %8المرتبة الثانية بنسب بلغت )

، وفي المرتبة الثالثة (%8.3رئيس الدولة بنسبة بلغت ) الها(، وت%16.6وزراء بنسبة بلغت )بال

( وتلتها بنسب %16.6جاءت الشخصيات العربية التي تمثلت بشخصيات أخرى بنسبة بلغت )

 .(%8.3متساوية كل من رئيس دولة ورئيس حكومة بلغت )
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 السو ية مزمةل ئيسية والف عية لل ثانيا : نتائج التحليل الكيفي للط  ا

( 24 فرانس –الدراسة )روسيا اليوم  ية بقنواتخبار للنشرات األ خالل التحليل الكمي تبين من

السورية، من حيث المواضيع التي طرحتها  زمةية لألخبار في المعالجة األاتين القناتين اختلفتا أن ه

 زمةوبالتالي اختالف معالجتها لألطر الرئيسية والفرعية التي تناولتها لأل خبارخالل نشرات األ

من خالل  زمةالسورية، وفي التحليل الكيفي سوف يتم التعرف على طريقة المعالجة لهذه األ

دراسة ال واتالسورية من خاللها في قن زمةاستخدام األطر الرئيسية واألطر الفرعية التي تم تناول األ

 التالية:

 قناة  وسيا اليوم: (أ

على  اليوم ركزتالسورية أن قناة روسيا  زمةية لألخبار كشف التحليل الكيفي للمعالجة األ

ية والتي خبار السورية خالل نشراتها األ زمةتغطيتها لأل الرئيسية فيية خبار من األطر األ مجموعة

 تمثلث بمجموعة من األفكار الرئيسية ومن هذه األطر ما يلي:

 إطار الصراع. (1

 إطار السالم. (2

 إطار التغيير السياسي. (3

 فيما يلي: هذا اإلطا م األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن ( إطا  الص اع: تمثلت أه1

 .من جراء عمليات داعش أكبر مقبرة جماعية في الرقةالحديث عن  -1

 "داعشيا" في السويداء. 270الجيش السوري يقضي على أكثر من  -2

 سوريا.لألكراد بتعزيزات عسكرية جديدة تركية   -3

 قتلى بمعارك بين الفصائل المسلحة في سوريا. -4
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 ية ما أكد على هذه األفكار ومن أمثلة ذلك ما يلي:خبار إذ وردت في النشرات األ

 9/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"بدأ فريق االستجابة األولية التابع لمجلس الرقة المدني عمليات انتشال الجثث في مقبرة 

ال يقل عن ألف وخمسمائة جثة مقبرة جماعية في المدينة، إذ ضمت ما  تعد أكبرالبانوراما، والتي 

حيث  المجزرة،من السكان المحليين وقتلى من داعش الذي يعد هو المسؤول الرئيسي عن هذه 

 استخدم الفريق ادوات بسيطة للكشف عن الجثث كاللباس واألوراق الثبوتية والخواتم."

 3/12/2018اتا يخ  بخاا وو د في نش ة األ

ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا أوليغ ماكاريفيتش، أن الجيش السوري قضى  أعلن"

مسلحا من تنظيم "داعش" اإلرهابي خالل هجوم شنه على مواقعهم في  270على أكثر من 

محافظة السويداء، وقد تم أثناء العملية مصادرة عدد كبير من األسلحة والذخائر واأللغام األجنبية 

صاروخا مضادا للدبابات من طراز، كما أشار إلى أن العملية العسكرية جرت  12يها الصنع، بما ف

في ظروف جوية سيئة وفي منطقة هضبة بركانية، وأضاف: "في هذه المنطقة أنشأ العدو دفاعا 

مستقرا، ونشر فيها كمائن لقنص الدبابات وحقول ألغام. وفي جميع حدود المنطقة كان لدى العدو 

 .خائر واألغذية"مستودعات للذ

 26/12/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

ذلك مع تحرك فصائل مسلحة  السوري، وتزامنعسكرية تركية دخلت إلى الشمال  قوافل"

سورية موالية ألنقرة بأسلحتها الثقيلة إلى أطراف مدينة منبج، وهي تحركات تنذر بإطالق عملية 

ن   ".بعملية عسكرية الرئيس التركي يتوعدتستهدف المدينة، وا 
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 7/1/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

" قتل أكثر من مئة مسلح وأصيب عشرات المدنيين جراء احتدام المعارك بين مسلحي هيئة 

تحرير الشام وحركة نور الدين زنكي أحد أبرز مكونات الجبهة الوطنية للتحرير المدعومة من أنقرة، 

دلب وحماة".ويأتي ذلك بعد امتداد المعارك   لتشمل أرياف حلب وا 

 فيما يلي: هذا اإلطا تمثلت أهم األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن  ( إطا  السالم:2

 بوتين: خطة لتثبيت االستقرار في سوريا -1

 اتفاق تركي أمريكي بشأن المنطقة اآلمنة . -2

 لبلدبوتين: االنسحاب األمريكي من سوريا إيجابي لتحقيق االستقرار في ا  -3

 تركيا تدعو لحل سياسي بسوريا في أقرب وقت. -4

ر السالم، ومن أمثلة ذلك ما ية ما أكد على هذه األفكار ضمن إطاخبار إذ وردت في النشرات األ

 يلي:

 28/2/2019اتا يخ  بخاا األنش ة  و د في

الرئيس الروسي فالديمير بوتين خطة لتشكيل مجموعة عمل لتثبيت االستقرار النهائي  كشف"

في سوريا بعد النصر على تنظيم داعش. وقال الرئيس بوتين إن مجموعة العمل ستضم جميع 

أن القضاء على اإلرهابيين في آخر معاقلهم بإدلب وشرق الفرات قد بات  مؤكداالمعنية، األطراف 

 قريبًا".
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 29/11/2018اتا يخ  بخاا نش ة األو د في 

األمن القومي التركي إن اإلرهاب الموجود شرق نهر الفرات في سوريا هو  مجلس"قال 

 زمةالتهديد األكبر للحل السياسي في هذا البلد، حيث ركزت توصيات للمجلس على الدعوة لحل األ

السورية في أسرع وقت، معتبرة أن إعادة بناء اإلرهاب شرق الفرات هو الخطر األكبر على الحل 

 .السياسي"

 23/1/2019اتا يخ  بخاا األنش ة  و د في

فالديمر بوتين خالل مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب  الروسي"أكد الرئيس 

ي لتحقيق االستقرار في البلد، من جهته أردوغان أّن االنسحاب األمريكي من سوريا تطور إيجاب

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أّن موسكو وأنقرة ستتخذان خطوات مشتركة للحفاظ على 

 .استقرار إدلب"

 30/1/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"تتواصل المباحثات بين تركيا والواليات المتحدة عبر االتصاالت بين مسؤولي البلدين 

لمناقشة التطورات في الشمال السوري، خاصة ما يتعلق بإنشاء المنطقة اآلمنة، والتنسيق بعد 

 االنسحاب األمريكي، ويأتي هذا فيما تهدد أنقرة بإطالق عملية عسكرية شرق الفرات".

 فيما يلي: هذا اإلطا تمثلت أهم األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن ( إطا  التغيي  السياسي: 3

 ة: التواصل مع دمشق ال يعني شرعية األسد.أنقر  -1

 موسكو تتهم واشنطن بالسعي لتقسيم سوريا.  -2
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ية ما أكد على هذه األفكار ضمن إطار التغيير السياسي، ومن أمثلة خبار إذ وردت في النشرات األ

 ذلك ما يلي:

 4/2/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تواصل االستخبارات السورية والتركية ال 

يعني االعتراف بشرعية بشار األسد، وكان مراقبون سوريون اعتبروا أن تصريحات الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان بشأن وجود تواصل استخباراتي منخفض بين أنقرة ودمشق قد تؤسس الحقا 

 .ى تنسيق علني بين العاصمتين"إل

 20/2/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

نشاء"اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف الواليات المتحدة بالسعي لتقسيم   سوريا وا 

دويلة شرق الفرات، وقد أكد الفروف أن واشنطن ال تمتلك الحق بإمالء شروط على أصحاب 

 األرض"

 السو ية في قناة  وسيا اليوم: مزمةالمستبخدمة عند معالجة األ ب( األط  الف عية 

 زمةية لألخبار بينت نتائج التحليل الكيفي أن الكلمات المحورية األكثر بروزًا في المعالجة األ

 في قناة روسيا اليوم كان من أمثلتها: خبارالسورية في نشرات األ

 –مقبرة جماعية   -اإلرهابيين   -لسوريالجيش ا –داعش  –الحكومة السورية  –الدولة السورية 

شرعية بشار األسد  –تطور ايجابي  –المنطقة اآلمنة  -مقبرة البانوراما -تواصل استخباراتي –قسد 

 فصائل مسلحة سورية موالية ألنقرة. –
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 9/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

مقبرة  عمليات انتشال الجثث في"بدأ فريق االستجابة األولية التابع لمجلس الرقة المدني 

 مقبرة جماعية في المدينة. تعد أكبر، والتي البانوراما

 3/12/2018اتا يخ  بخاا وو د في نش ة األ

قضى الجيش السوري "أعلن ممثل القوات المسلحة الروسية في سوريا أوليغ ماكاريفيتش، أن 

شنه على مواقعهم في  اإلرهابي خالل هجوم تنظيم "داعش"مسلحا من  270على أكثر من 

 محافظة السويداء،

 26/12/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

فصائل مسلحة ذلك مع تحرك  السوري، وتزامن"قوافل عسكرية تركية دخلت إلى الشمال 

 بأسلحتها الثقيلة إلى أطراف مدينة منبج، سورية موالية ألنقرة

 28/2/2019اتا يخ  بخاا نش ة األ و د فيكما 

"أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين خطة لتشكيل مجموعة عمل لتثبيت االستقرار النهائي 

 تنظيم داعش".في سوريا بعد النصر على 

أن القضاء  مؤكداالمعنية، "وقال الرئيس بوتين إن مجموعة العمل ستضم جميع األطراف 

 قريبًا".في آخر معاقلهم بإدلب وشرق الفرات قد بات اإلرهابيين على 

 23/1/2019اتا يخ  بخاا نش ة األ و د في

"أكد الرئيس الروسي فالديمر بوتين خالل مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب 

 لتحقيق االستقرار في البلد. تطور إيجابيأردوغان أّن االنسحاب األمريكي من سوريا 
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 4/2/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن تواصل االستخبارات السورية والتركية ال 

 بشرعية بشار األسد.يعني االعتراف 

 :24ثانيا: قناة ف انس 

على قد ركزت  24السورية أن قناة فرانس  زمةية لألخبار التحليل الكيفي للمعالجة األ كشف

ية والتي خبار السورية خالل نشراتها األ زمةالرئيسية في تغطيتها لأل يةخبار من األطر األ مجموعة

 تمثلث بما يلي:

 إطار الصراع. (1

 لية.و إطار المسؤ  (2

 إطار االهتمامات االنسانية. (3

 إطار التعاون. (4

 فيما يلي: هذا اإلطا ( إطا  الص اع: تمثلت أهم األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن 1

 خبارات السورية بتهمة ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية.اعتقال ضابطين سابقين في االست -1

 شخصا في هجوم للنظام على المنطقة منزوعة السالح بريف حماه. 22مقتل   -2

 جثة في مقبرة "بانوراما" الجماعية بمدينة الرقة 500انتشال أكثر من  -3

 إيران تطلق صواريخ على مقر "إرهابيين" في سوريا ردا على اعتداء األهواز. -4

 في هجمات لتنظيم "الدولة اإلسالمية" في دير الزور وقصف للنظام في إدلب.قتلى   -5

 .300-إسرائيل ستواصل غاراتها في سوريا رغم تسلحها بمنظومة إس -6
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وزير خارجية العراق يقول إن العمليات العسكرية لبالده في سوريا هدفها القضاء على   -7

 بقايا الجهاديين.

 9/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم 

أكيموف خالل اجتماع في القدس الثالثاء الذي يعد أول لقاء مع مسؤول روسي بارز منذ إسقاط 

 الجيش السوري لطائرة روسية في أيلول/سبتمبر بأن الدولة العبرية ستواصل ضرب األهداف

المتطورة للدفاع  300-المعادية في سوريا رغم قرار موسكو تسليح دمشق بمنظومة صواريخ إس

 الجوي".

 13/11/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

أن إيران قد أطلقت  الرسمي "أعلن الحرس الثوري صباح االثنين على موقعه اإللكتروني

الفرات بسوريا، ردا على االعتداء الذي صواريخ بالستية على مقر لقيادة "إرهابيين" في شرق 

قتيال. كما وقد ذكرت وكالة األنباء  24أيلول/سبتمبر، مخلفا  22استهدف مدينة األهواز في 

"فارس" القريبة من المحافظين أن نوعين من الصواريخ استخدما في الهجوم، "ذو الفقار" الذي يبلغ 

توعد الرئيس حسن روحاني في اليوم نفسه بأن كلم(، هذا وقد  800كيلومترا و"قيام" ) 750مداه 

الرد سيكون "رهيبا" على االعتداء، بينما أعلن حرس الثورة عن "انتقام ال ُينسى" في مستقبل قريب 

 حيث يشكل العرب غالبية سكان األهواز، كبرى مدن محافظة خوزستان".

 13/11/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

النظام السوري قد شن هجوما على مناطق تسيطر عليها فصائل "أعلن المرصد السوري بأن 

شخص ليل الخميس الجمعة، في حصيلة تعد  22معارضة في ريف حماة الشمالي وأدى إلى مقتل 
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أيلول/سبتمبر في ريف حماه  17األكبر في المنطقة المنزوعة السالح التي تم االتفاق عليها في 

وقد قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى اندالع الشمالي المحاذي لمحافظة إدلب، .هذا 

اشتباكات عنيفة طوال الليل إثر الهجوم الذي شنته قوات النظام على موقع تابع لفصيل جيش العزة 

في منطقة اللطامنة، وأسفرت االشتباكات عن إصابة عشرات الجرحى في صفوف الفصيل، وال 

 تزال عملية البحث عن مفقودين مستمرة".

 21/11/2018اتا يخ  بخاا في نش ة األو د 

"شن تنظيم "الدولة اإلسالمية" الجمعة والسبت عددا من الهجمات ضد مواقع تابعة لقوات 

من مقاتلي القوات التي تتكون  47سوريا الديمقراطية قرب دير الزور شرق البالد، ما أدى لمقتل 

الشمال الغربي أدى قصف شنته  من مقاتلين عرب وأكراد وتدعمها قوات التحالف الدولي. وفي

قوات النظام على مواقع خاضعة لسيطرة المعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا إلى مقتل 

 .سبعة مدنيين"

 3/12/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"عام بعد خروج تنظيم "الدولة اإلسالمية" من الرقة )شمال وسط سوريا(، ال تزال عملية 

ن المقابر الجماعية المتعددة المنتشرة بالعاصمة السابقة للتنظيم اإلرهابي مستمرة. انتشال الجثث م

جثة تعود لمدنيين أو مقاتلين، فيما يقدر أطباء  500ففي مقبرة "بانوراما"، تم انتشال أكثر من 

 ".. وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى الرقة رغم الدمار واأللغام1500شرعيون عدد الجثث فيها بنحو 
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 11/12/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"الجيش التركي استهدف بقصف مدفعي مواقع "لوحدات حماية الشعب الكردية" في زور 

مغار غرب كوباني، وهي منطقة تقع شرق الفرات، حيث تتواصل التعزيزات العسكرية التركية في 

، وسط أنباء عن عملية برية وشيكة. وقد كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد توعد كوباني

 بشن عملية برية في منطقة شرق الفرات "لتطهيرها" من الفصائل الكردية".

 30/1/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

 ائه نظيرهلق"صرح وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم الذي يزور روسيا حاليًا خالل 

الروسي سيرغي الفروف، أن بغداد تؤيد مساعي التوصل إلى حل سلمي في سوريا، مشيرا إلى أن 

العمليات العسكرية التي تنفذها بالده في هذا البلد، هدفها القضاء على بقايا الجهاديين، في إطار 

يران".  "التحالف الرباعي" الذي يضم أيضا سوريا، روسيا، وا 

 12/2/2019اتا يخ  اا بخو د في نش ة األ

"أعلن االدعاء الفدرالي في ألمانيا أنه تم اعتقال رجلين قالت إنهما ضابطان سابقان في 

االستخبارات السورية متهمان بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية في إطار سياسة 

عامًا(  42ياد أ. )عاما( وا   56وهما أنور ر. ) 2011النظام السوري لقمع نشاطات المعارضة منذ 

 ".2012بالتينات. وكانا قد غادرا سوريا في -في برلين ومقاطعة الراينالند

 فيما يلي: هذا اإلطا ( إطا  المسؤولية: تمثلت أهم األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن 2

  الموفد األممي لسوريا دي ميستورا سيتخلى عن مهامه نهاية نوفمبر. -1

 ية ما أكد على هذه األفكار ومن أمثلة ذلك ما يلي:خبار إذ وردت في النشرات األ
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 17/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"صرح الموفد األممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا األربعاء أمام مجلس األمن الدولي أنه 

د سيتخلى عن منصبه في نهاية الشهر المقبل وذلك "ألسباب شخصية". ويكون دي ميستورا بذلك ق

بقي في المنصب مدة أربع سنوات وأربعة أشهر، كما أعلن دي ميستورا أنه سيتوجه األسبوع المقبل 

 .إلى دمشق بدعوة من السلطات السورية لبحث تشكيل لجنة دستورية مكلفة بصياغة دستور جديد"

يما ف هذا اإلطا إطا  اإلهتمامات اإلنسانية: تمثلت أهم األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن ( 3

 يلي:

 باريس تدرس إعادة أطفال جهادييها من سوريا وفصلهم عن أمهاتهم الالتي يحاكمن هناك. -1

 ية ما أكد على هذه األفكار ومن أمثلة ذلك ما يلي:خبار إذ وردت في النشرات األ

 25/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

طفال من أبناء  150من نحو أن باريس تريد إعادة قسم " صرح مصدر في وزارة الخارجية 

جهاديين فرنسيين تم اإلبالغ عن وجودهم في سوريا في المناطق الخاضعة لسيطرة األكراد الذين 

يبحثون عن حل لمسألة المقاتلين األجانب الشائكة في ظل رفض الغربيين استعادتهم وتم اإلبالغ 

طق الخاضعة لسيطرة األكراد منذ عن وجود هؤالء األطفال من قبل العائالت في فرنسا أو في المنا

 ".2017دحر تنظيم "الدولة اإلسالمية" في العام 

 فيما يلي: هذا اإلطا ( إطا  التعاون: تمثلت أهم األفكا  ال ئيسية التي عا ت عن 4

ن كان التواصل مقطوعا بين  -1 تركيا تبقي اتصاالت مع النظام السوري "على مستوى منخفض وا 

 القادة.
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ألممي الجديد إلى سوريا النرويجي غير بيدرسون يصل إلى دمشق في أول زيارة له المبعوث ا -2

 منذ تعيينه.

 السورية. زمةبوتين وأردوغان يبحثان في موسكو األ -3

واشنطن تؤكد أن انسحاب قواتها من سوريا يجب أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن إسرائيل  -4

 .واألكراد

 7/1/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"أعلن مستشار األمن القومي في البيت األبيض جون بولتون األحد األحد لدى لقائه رئيس 

الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس أن االنسحاب األمريكي من شمال شرق سوريا يجب 

واألكراد. وقال أن يتم مع "ضمان" الدفاع عن حلفاء واشنطن في المنطقة، وخص بالذكر إسرائيل 

أيضا إن بعض القوات األمريكية قد تبقى في الجنوب بقاعدة التنف في إطار الجهود لمواجهة 

الرئيس )دونالد ترامب( باالنسحاب، ولكن  مناقشة قراركما صرح بولتون أنه ستتم  .الوجود اإليراني

قد ‘ اإلسالمية ةالدول’ تنظيمبهدف تنفيذ االنسحاب من شمال شرق سوريا في طريقة تضمن أن 

 هزم ولم يعد قادرا على إحياء نفسه ليصبح تهديدا مجددًا".

 15/1/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"وصل المبعوث الجديد لألمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون إلى دمشق الثالثاء في أول 

بعوث األمم المتحدة زيارة له منذ تعيينه في منصبه خلفا لستافان دي ميستورا. وبيدرسون هو م

هذا وقد وكان نائب وزير الخارجية السوري  .2011العام الرابع إلى سوريا منذ بدء النزاع في 

فيصل المقداد أكد في وقت سابق استعداد بالده التعاون مع بيدرسون "بشرط أن يبتعد عن أساليب 
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إلرهابيين كما وقف من سبقه وأن يعلن والءه لوحدة أرض وشعب سوريا، واأل يقف إلى جانب ا

 ."سلفه

 23/1/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

أجرى الرئيس الروسي فالديمير بوتين األربعاء في موسكو محادثات مع نظيره التركي  "

حول سوريا وسط سعي أنقرة إلى إقناع المسؤولين الروس باقتراحها إقامة  رجب طيب أردوغان

"منطقة آمنة" في شمال سوريا لمنع أي حكم ذاتي كردي على الحدود. ويقف الرئيسان على طرفي 

السورية، فروسيا تقدم الدعم للحكومة السورية بينما تدعم تركيا فصائل مسلحة  زمةنقيض من األ

 الرئيس بشار األسد"معارضة تحارب نظام 

 4/2/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له يوم األحد أن حكومته أبقت  "

ن كان  اتصاالت "على مستوى منخفض" مع النظام السوري عبر جهاز االستخبارات حتى وا 

رغم الخصومة الشديدة بين أنقرة ودمشق. وفي موضوع منفصل، اتهم  .القادةالتواصل مقطوعا بين 

أردوغان الواليات المتحدة "بالتزام الصمت" حيال قضية خاشقجي، مطالبا بتوضيح "فظاعة الجريمة 

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان األحد أن حكومته أبقت اتصاالت "على  ."التي ارتكبت

وري عبر جهاز االستخبارات، رغم أن أنقرة هي من أشد خصوم مستوى منخفض" مع النظام الس

وبرر أردوغان تلك االتصاالت بالقول إنه "حتى مع عدوك، فإنك ال تقطع العالقات في  .هذا النظام

 شكل نهائي فقد تحتاج إليه".
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 :24السو ية في قناة ف انس  مزمةب( األط  الف عية المستبخدمة عند معالجة األ 

 السو ية في قناة  وسيا اليوم: مزمةية لل بخاا  الكلمات المحو ية األكث  ا ومزا  في المعالجة األ-

 24ية في قناة فرانس خبار برزت عدد من الكلمات والعبارات المحورية خالل بث النشرات األ

دولة تنظيم ال –الجهاديين  –النظام السوري  -الرد سيكون رهيبًا   -ضرب األهداف المعادية مثل:

التنظيمات  –خالف  –قوات سوريا الديقراطية   –مقبرة جماعية   –اإلسالمية في العراق والشام 

نظام  -فصائل مسلحة معارضة  -ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية -ممارسة التعذيب  -اإلرهابية

 اتصاالت "على مستوى منخفض" -الرئيس بشار األسد

 9/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

أعلن رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه أبلغ نائب رئيس الوزراء الروسي ماكسيم "

أكيموف خالل اجتماع في القدس الثالثاء الذي يعد أول لقاء مع مسؤول روسي بارز منذ إسقاط 

ضرب األهداف الجيش السوري لطائرة روسية في أيلول/سبتمبر بأن الدولة العبرية ستواصل 

 في سوريا". ديةالمعا

 13/11/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

 على االعتداء". "رهيبا""هذا وقد توعد الرئيس حسن روحاني في اليوم نفسه بأن الرد سيكون 

 13/11/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

قد شن هجومًا على مناطق تسيطر عليها فصائل  النظام السوري"أعلن المرصد السوري بأن 

 شخص ليل الخميس الجمعة". 22معارضة في ريف حماة الشمالي وأدى إلى مقتل 
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"هذا وقد قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إلى اندالع اشتباكات عنيفة طوال الليل إثر الهجوم 

 طقة اللطامنة".على موقع تابع لفصيل جيش العزة في من قوات النظامالذي شنته 

 3/12/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

من الرقة )شمال وسط سوريا(، ال تزال عملية  تنظيم "الدولة اإلسالمية""عام بعد خروج 

انتشال الجثث من المقابر الجماعية المتعددة المنتشرة بالعاصمة السابقة للتنظيم اإلرهابي مستمرة. 

 جثة تعود لمدنيين أو مقاتلين. 500أكثر من  "، تم انتشالمقبرة "بانوراماففي 

 21/11/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

لقوات الجمعة والسبت عددا من الهجمات ضد مواقع تابعة  تنظيم "الدولة اإلسالمية""شن 

من مقاتلي القوات التي تتكون  47قرب دير الزور شرق البالد، ما أدى لمقتل  سوريا الديمقراطية

 من مقاتلين عرب وأكراد.

 12/2/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

"أعلن االدعاء الفدرالي في ألمانيا أنه تم اعتقال رجلين قالت إنهما ضابطان سابقان في 

في إطار سياسة  وارتكاب جرائم ضد اإلنسانية بممارسة التعذيبمتهمان  االستخبارات السورية

 ".2011لقمع نشاطات المعارضة منذ  النظام السوري

 25/10/2018اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

طفال من أبناء  150أن باريس تريد إعادة قسم من نحو " صرح مصدر في وزارة الخارجية 

 فرنسيين تم اإلبالغ عن وجودهم في سوريا".جهاديين 

  



96 
 

 23/1/2019اتا يخ  بخاا في نش ة األ و د

نظام تحارب  فصائل مسلحة معارضة"روسيا تقدم الدعم للحكومة السورية بينما تدعم تركيا 

 الرئيس بشار األسد".

 4/2/2019اتا يخ  بخاا و د في نش ة األ

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات له يوم األحد أن حكومته أبقت  "

 مع النظام السوري عبر جهاز االستخبارات مستوى منخفض"لى اتصاالت "ع

 لتعليق على نتائج التحليل الكيفيا

( اهتمام القناتين 24 فرانس –السورية في قناتي )روسيا اليوم  زمةالكيفي لأل التحليلكشف 

، ويفسر ذلك في ضوء أهمية األحداث خبارالسورية في نشرات األ زمةالمتعلقة باأل خبارببث األ

التي تمر بها الدولة السورية، ودور كل من روسيا وفرنسا في تداعيات األحداث وتوجهاتها 

. اإل ان التحليل الكيفي قد توصل الى نتائج 2011السياسية بهذه األحداث منذ اندالعها في عام 

 عامة جاءت كما يلي:

ية في كٍل من قناة روسيا اليوم خبار ي المعالجة األية المستخدمة فخبار اختالف األطر األ -1

والتي يمكن إرجاعها إلى اختالف المواقف السياسية بين الدول المالكة للقنوات  24وفرانس 

وبين الدولة السورية، إذ تربط روسيا مواقف وعالقات قوية مع الحكومة السورية جعلت 

تتسم بالتحيز الواضح للدولة السورية، بينما المواقف والعالقات  يةخبار النشرات األ التغطية في

تتصف بالحذر،  24السياسية التي تجمع الدولة السورية بفرنسا الدولة المالكة لقناة فرانس 

 ية بالحياد إلى حد ما في معالجة األحداث.خبار وبالتالي اتسمت المعالجة األ
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بروزًا  المحورية األكثرفي استخدام الكلمات  (24فرانس  –اختالف القناتين )روسيا اليوم  -2

أهمها استخدام روسيا اليوم كلمات مثل: للدولة  ، ومنخباراألالسورية في نشرات  زمةحول األ

 النظام.  السوري، جيش: النظام 24السورية والحكومة السورية، في حين تستخدم فرانس 

 زمةمتعلقة باأل( على جوانب 24رانس ف –اليوم  )روسيااالختالف في التركيز بين القناتين   -3

 السورية وتجاهل جوانب أخرى فيما يعرف باستراتيجية التضمين واالستبعاد. 
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 الفصل البخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

في قناتي روسيا اليوم وفرانس  خباريتضمن هذا الفصل مناقشة تحليل مضمون نشرات األ

السورية في القنوات الفضائية الموجهة الناطقة  زمةية لألخبار المعالجة األ، بهدف التعرف على 24

، والتعرف على فروقات المعالجة 28/2/2019لغاية  1/10/2018باللغة العربية للفترة ما بين 

بناء وفيما يلي استعراض لنتائج الدراسة  ية، وكذلك ربط نتائج الدراسة مع الدراسات السابقة.خبار األ

 ة الدراسة.على أسئل

 –لمواضيع التي تناولتها القنوات ) وسيا اليوم أول : مناقشة نتائج السؤال األول المتعلقة اا
 ية؟بخاا  السو ية في نش اتها األ مزمة( المتعلقة ااأل 24ف انس 

من  التي بثتها كلً  خباراألاختالف معظم مضامين مواضيع إلى نتائج الدراسة  توصلت

السورية خالل فترة الدراسة التحليلية، والتي  زمةالمتعلقة بأحداث األو  اليوم،وروسيا  24قناتي فرانس 

 ،والتي اتسمت باالنتقائية  24 قناة فرانسالتي بثتها  خباراألارتبطت ، حيث اً ( خبر 40بلغ عددها )

غفال أخرى، وقد تمثلت األ واستمالة مشاعر المشاهدين  خبارمن خالل تضخيم بعض األحداث وا 

والغارات  تصريحات رئيس الحكومة االسرائيليو  ،في سوريا إيران دور: ت عليها هذه القناةالتي ركز 

المتعلقة  خباروالفصائل التابعه له، واأل االمريكي لدى األكرادوالدور  اإلسرائيلية على سوريا،

القتلى وصف هجمات النظام السوري ووقوع و االسالمية في العراق والشام،  نتظيم الدولةبهجمات ت

 هجمات.هذه الوالجرحى جراء 

نظرًا لالستراتيجية التي تتخذها فرنسا من  خبارعلى هذه األ 24تركيز قناة فرانس  ويعود

فهي  ،الواليات المتحدة األمريكية هالسورية، فدولة فرنسا هي احدى دول التحالف التي تقود زمةاأل
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إلى الموقف  القناة تستندالتي تبثها  خبارفإن األوبالتالي التي تبثها،  خبارتقدم وجهة نظرها تجاه األ

 والمعارض للحكومة السورية. المساند لدور فرنسا في التدخل في سوريا

 والحكومة السورية على المواضيع التي تدعم الجيش خبارأما قناة روسيا اليوم فقد تركزت األ

روسيا في هيئة األمم المتحدة للدفاع عن الحكومة السورية، ودور  ودوروعلى المواقف اإليجابية، 

الجيش السوري في القضاء على داعش، ودور تركيا في دعم االستقرار في سوريا، وتصريحات 

اإليجابية  خبارالرئيس الروسي لدعم االستقرار في سوريا، ويأتي تركيز قناة روسيا اليوم على األ

الحديث، ولمصالحها السياسية  السورية القديم زمةسي في األللدور الرو  خاص نظراً بشكل 

( أن 2017اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )قطامي،  واالستراتيجية في سوريا والشرق األوسط.

بينما ، خبارالسورية من أكثر المواضيع طرحًا في صحيفة األ زمةالجماعات المتشددة واألموضوع 

ومخيمات اللجوء السوريين  جئينالال مواضيعبأن هذه النتيجة مع ما جاء بنفس الدراسة  تتعارض

 .والقدس العربي أيضاً  ة الغدفي الدول المضيفة من أكثر المواضيع طرحًا في صحيف

في  السو ية مزمةية لل بخاا  نتائج السؤال الثاني والمتعلق ااتجاهات المعالجة األ مناقشةثانيا : 
 (.24ف انس  –ية في القنوات ) وسيا اليوم بخاا  النش ات األ

على وجود فروقات في  السورية زمةالدراسة حول األ قنواتالنتائج المتعلقة باتجاهات  كشفت 

 ( 24روسيا اليوم، فرانس  قناة)في  خباراتجاهات تغطية نشرات األ

في قناة روسيا اليوم والذي بغت  خبارحيث تبين ارتفاع االتجاه المؤيد في نشرات األ

(. %15حيث بلغت ) 24فرانس  قناة خباراأل(، في حين انخفض االتجاه المؤيد في نشرات 55%)

بينما بلغ  ،(%60والتي بلغت ) 24في قناة فرانس  خباركما سيطر االتجاه المحايد على نشرات األ

وبالنسبة لقناة )روسيا اليوم( بلغ فقط، ( %20في قناة روسيا اليوم ) خبارنسبة الحياد في نشرات األ
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طبيعة العالقات السياسية إلى ويعود ذلك  (.55.0( وبنسبة مئوية )11أعلى تكرار للتأييد )

اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتيجة دراسة قد و واالستراتيجية والتحالفات المختلفة للدول مالكة القناة. 

( التي بينت أن االتجاه العام للتغطية في قناة الجزيرة وقناة روسيا اليوم هو االتجاه 2016، )جنابي

على التوالي لكن قناة الجزيرة كان االتجاه المعارض ضمن االتجاه  %77.73و %50المؤيد بنسبة 

من تغطية االتجاه المؤيد في المرتبة الثانية ض كانفيما  %47.32العام في المرتبة الثانية بنسبة 

( التي بينت 2010جاد،  )دراسةبينما اختلفت مع نتيجة دراسة  .%22.27قناة روسيا اليوم بنسبة 

التي  خبارأن أكثر األساليب الدعائية استخدامًا هو أسلوب التكرار ثم أسلوب التحريف والتشويه لأل

ذات االتجاه  خباراأل( بأن 2010وتتعارض هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة )جاد  يتم عرضها.

 ( واحتلت المركز األول.%50.5بصورة كبيرة حيث بلغت نسبتها ) جاءت السلبي

 حول بخاا األما هي األنماط اإلعالمية المستبخدمة في نش ات مناقشة نتائج السؤال الثالث  ثالثا :
 في قنوات الد اسة؟ يةبخاا  المقدمة في النش ات األ بخاا األالسو ية االنساة إلجمالي  مزمةاأل 

ية خبار والتقارير األ خباراستخدام القنوات الفضائية على األ اقتصار نكشفت نتائج الدراسة ع

 يةخبار حيث جاء استخدام التقارير األخالل فترة الدراسة،  خبارالسورية في نشرات األ زمةحول األ

( في قناة روسيا اليوم، وبنسبة بلغت %80في المرتبة األولى في القناتين، إذ جاءت بنسبة بلغت )

في المرتبة األولى في قناة روسا اليوم بنسبة متدنية  خبار، وجاءت األ24( في قناة فرانس 60%)

انس وهذا يدل على قناة فر  (.%40بنسبة بلغت ) 24(، بينما جاءت في قناة فرانس %20بلفت )

على غياب استخدام  ناة روسيا اليوم، كما دلت النتائجمن ق خبارلأل أكبرًا امأولت اهتم 24

حول  خبارالريبورتاجات والتحقيقات التي تعد من أفضل األنماط اإلعالمية في طرح القضايا واأل

( 2016رة، اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )مزاه في كال القناتين. خبارالسورية في نشرات األ زمةاأل

 خبارعلى األ اقتصرتالسوريين الالجئيين  أزمةاألنماط الصحفية المستخدمة في طرح بأن 
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. كما اتفقت هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة ية، بينما أهملت التحقيقات والمقاالتخبار والتقارير األ

 أكثر القوالب واألنماط الصحافية استخدامًا. يخبار جاء التقرير األ( 2017)القطامي، 

 الد اسة التي اعتمدت عليها قنوات ااعا : مناقشة نتائج السؤال ال ااع ما هي مصاد  المعلومات 
 السو ية: مزمةحول األ 

قد اعتمدت بشكل كبير على مندوب القناة في  24ن قناة فرانس أ الدراسةأظهرت نتائج 

بينما انخفضت  (%80بنسبة مرتفعة بلغت ) السورية زمةأحداث األالحصول على المعلومات حول 

 24، بينما لم تعتمد فرانس (%20نسبة االعتماد على المراسلين والتي جاءت بنسبة بلغت )

السورية، أما قناة روسيا اليوم فقد  زمةت األنباء في الحصول على المعلومات المتعلقة باألوكاال

(، وجاء اعتمادها بشكل %95مرتفع على المراسلين بنسبة بلغت ) أظهرت النتائج اعتمادها بشكل

عبد )اتفقت هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة . (%5وكاالت األنباء بنسبة بلغت )منخفض على 

الفضائية العربية واألجنبية على شبكة مراسليها في نقل  يةخبار إعتماد القنوات األ (2010,الوهاب 

 ، وكذلك مع ما جاء بدراسةاألحداث من مواقعها "كأبرز معايير المصداقية توافر داخل قناة الحرة

أن قناة الجزيرة كانت تمثل الفريق الصحفي الوحيد داخل المدينة في  التي بينت (2011,الفالحي )

معركة الفلوجة األولى وكانت تمتلك عددًا من المراسلين المكلفين بالعمل لموقع الجزيرة نت حصرًا 

 في الميدان. BBCفي الوقت الذي كان يندر فيه وجود مراسل لموقع الـ 
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السو ية  مزمةفي ط ح األ  بخاا لنش ات األ الاعد الجغ افيما هو السؤال البخامس: بخامسا : مناقشة 
 في قنوات الد اسة؟

 زمةاأل أخبارفي  (24فرانس  –في أهتمام القنوات )روسيا اليوم كشفت نتائج الدراسة تقارب 

 النطاق الجغرافي المحليالمحلي والدولي واإلقليمي، اإل أن النطاق الجغرافي على كٍل من  ةالسوري

( وقناة %50كال القناتين بنسب متقاربة بلغت على التوالي لقناة روسيا اليوم ) قد تصدر اهتمام

محليًا نظرا ألهمية  ةالسوري زمةوهو ما يشير إلى اهتمام كٍل من القناتين باأل %40) 24فرانس 

رية على سو ال زمةثم اهتمام هاتين القناتين باأل السورية منذ اندالعها، من زمةاألحداث حول األ

 .النطاق الدولي واإلقليمي

السو ية في  مزمةاأل حول  النظ التوامزن في وجهات ما مدى  :سادسالسؤال المناقشة : ا  سادس
 في قنوات الد اسة؟ بخاا نش ات األ

روسيا اليوم( في التوازن في عرض  – 24كشفت نتائج الدراسة اختالف بين القناتين )فرانس 

تصدرت عدم عرض أي وجهة نشر السورية، حيث تبين أن قناة فرانس  زمةاأل حولالنظر  وجهات

عرض وجهتي النظر ( فيما جاء %65حيث بلغت النسبة )السورية  زمةحول األ خبارفي نشرات األ

عرض وجهة نظر واحدة في المرتبة األخيرة بنسبة بلغت  (، وجاء%25مرتبة الثانية بنسبة )في ال

باالعتماد  خباراإللترام بأهم قواعد تحرير وتقديم األ 24فرانس  (، وهذا يعني محاولة قناة10%)

على الحيادية، بينما اختلف التوازن في قناة روسيا اليوم في عرض وجهات النظر، حيث اعتمدت 

(، %55ى وبشكل مرتفع بلغ )ها على عرض أكثر من وجهتي نظر بالدرجة األولأخبار في نشرات 

،بينما جاء كل من عرض أكثر من وجهتي (%25عرض وجهة نظر واحدة بنسبة بلغت ) وتالها

تحيز قناة ( وهو ما يدل على وضوح %10نظر وال تعرض اي وجهة نظر بنسب متساوية بلغت )

. وتتعارض هذه النتيجة مع ما جاء بدراسة خبارتي نظر داخل األروسيا اليوم في طرح وجه
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للحملة، فكان هناك في وجهات النظر  تكن تغطيتهما متوازنة لمين القنات( بأن 2016)الجنابي، 

 انحياز ألحد طرفي الحوار.

قنوات في  بخاا السو ية في نش ات األ مزمةاأل  أبخاا هو موقع ما مناقشة السؤال السااع:  :سااعا  
 الد اسة؟

في مقدمة النشرة في كٍل من القناتين  ةدر الوا خباركشفت نتائج الدراسة ارتفاع نسبة األ

(، بينما %80و) 9%95( حيث جاءت بنسب بلغت على التوالي )24فرانس  –)روسيا اليوم 

 ،24( في قناة فرانس %20في وسط النشرة في القناتين، حيث جاءت بنسبة ) خبارانخفضت األ

ام القناتين بطرح أحداث (، ويعود ذلك إلهتم%5بلغت أدنى نسبة بلغت ) روسيا فقد في قناةأما 

 السورية في نهاية النشرة.  زمةباأل علقةالمت خبارغابت األالسورية، فيما  زمةاأل

( التي أشارت إلى أن أشكال المواد اإلعالمية 2009مع دراسة )العبد، نتيجة هذه ال تتفق

، %69.8ية خبار المفضلة من القنوات الفضائية األجنبية بالترتيب على النحو التالي: النشرات األ

اتفقت هذه . كما %30.8، البرامج الوثائقية %35.8، تقارير المراسلين %61.3البرامج الحوارية 

ثم البرامج التحليلية، تلتها  خبارنشرات األالتي تضمنت ( 2010دراسة )عبد الوهاب، النتيجة مع 

 دتها.البرامج التسجيلية والوثائقية كأفضل المجاالت التي يفضل الصفوة مشاه

السو ية  مزمةفي ع ض األ  الم جعية المستبخدمةما أنواع األط   ثامنا : مناقشة السؤال الثامن:
السياسي، اإلطا  الديني، اإلطا  التا يبخي، اإلطا   )اإلطا  الد اسةفي قنوات  يةبخاا  األاالنش ات 
 ؟القانوني

أظهرت  إذ خباراألتصدر استخدام اإلطار السياسي بوضوح في قنوات الدراسة في نشرات 

قناة روسيا اليوم قد احتلت المرتبة األولى في استخدام هذا اإلطار في حين بلغت نسبة  النتائج أن

الجوانب ضائية باهتمام القنوات الفعلى  واضحة(، وهذا دالله %55) 24االستخدام في قناة فرانس 
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يوجد مرجعية ال رية، فيما جاءت السو  زمةباألومعالجتها فيما يتعلق السياسية والمرجعيات السياسية 

(، %35اليوم )كٍل من القناتين بنسب متقاربة بلغت النسبة في قناة روسيا  المرتبة الثانية في في

(. بينما أوضحت النتائج الى انخفاض نسبة استخدام األطر %30) 24بينما بلغت في قناة فرانس 

(، ولم تستخدم نهائيًا في قناة روسيا %15نسبة منخفضة ) 24القانونية والتي بلغت في قناة فرانس 

 اليوم.

ي ( التي أشارت إلى اهتمام قنات2007وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة )عبد الغني، 

في  %81السياسية بنسبة  خبارالسياسية بشكل كامل تقريبًا، حيث جاءت األ خبارالدراسة باأل

في قناة الحرة. واتفقت أيضًا مع  %74في قناة العالم ونسبة  %88القناتين، بنسبة  أخبارمجموع 

التي  خبارالسياسية والعسكرية تصدرت قائمة األ خبار( التي بينت أن األ2010، )جادنتيجة دراسة 

(. كما %46.7السياسية ) خبارية حيث بلغت نسبة األخبار تم االعتماد عليها في النشرات األ

( التي بينت أن قناة العراقية ركزت على 2013هذه النتيجة مع دراسة )القيسي ومحمود، واتفقت 

 السياسية بالدرجة األساس. خباراأل

أورينت  اهتمام تلفزيون( التي بينت 2018بينما تعارضت هذه النتيجة مع دراسة )حافظ، 

متعلقة بفئة موضوعات بالتركيز على فئة الموضوعات االقتصادية بشكل أكبر من باقي الفئات ال

بينما اهتم راديو سوريالي بالتركيز على فئة الموضوعات الثقافية بشكل أكبر  التغطية اإلعالمية.

 من باقي الفئات المتعلقة بفئة موضوعات التغطية اإلعالمية.
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السو ية في  مزمة: ما هي العناص  األا مز المستبخدمة في تناول األ عستاالسؤال التاسعا : مناقشة 
عينة الد اسة )صو ة حية / صو ة ثااتة شبخصية أو  سوم وبخ ائط / ج افيك /  بخاا نش ات األ

 عناوين مكتواة(؟

كشفت نتائج الدراسة التحليلية أن الصور الحية كانت أكثر  العناصر األبرز التي 

 ةدامها مرتفعحيث جاءت نسبة استخ (24فرانس  –استخدمتها القنوات الفضائية ) روسيا اليوم 

(، بينما جاء استخدامها في %90بشكل عام، حيث بلغت نسبة استخدامها في قناة روسيا اليوم )

 24استخدام الصور الثابتة في المرتبة الثانية في قناة فرانس  الهاوت (،%65) 24قناة فرانس 

(، كما %5(، بينما انخفضت نسبة استخدامها  في قناة روسيا اليوم إذ بلغت )%35بنسبة بلغت )

(، بينما لم %5جاء استخدام الرسوم والخرائط بنسب منخفضة في قناة روسيا اليوم بنسبة بلغت )

في كٍل من  خبار. كما اظهرت النتائج أن نشرات األ24قناة فرانس في  خبارتستخدمها نشرات األ

الجرافيك والعناوين المكتوبة كعناصر من  الً ( لم يستخدما ك24فرانس  –اليوم يا سالقناتين )رو 

 السورية. زمةالمتعلقة باأل خبارإلبراز األ

خدام عناصر والمرتفع للقنوات عينة لدراسة باستوبشكل عام تبين ان االهتمام الواضح 

التي تتم  خباراإلبراز إلضفاء الثراء على الصورة بما يجذب الجمهور إلبراز جوانب مختلفة من األ

تتعارض هذه النتيجة مع دراسة )عبد . السورية زمةالمتعلقة باأل خبارألمعالجتها خالل نشرات ا

الدراسة على مسارات اإلقناع الطبيعية المتمثلة في عرض  ي( التي بينت اعتماد قنات2007ني، الغ

كما تعارضت هذه النتيجة مع دراسة  .%6.5البيانات حول األحداث بنسب بلغت في قناة العالم 

( التي بينت أن التغطية ركزت على مواضيع تتعلق بالزيارات للمخيمات 2016)المزاهرة، 

عدادهم واستمرار تدفقهم، واالجتماعات التي تعقد والمساعدات المقدمة لالجئين، وتقارير عن أ
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لى طرح التبعات المختلفة التي خلفتها هذه األ  زمةلمتابعة أوضاعهم، وافتقرت إلى التفاصيل، وا 

 بشكل عام. -المرتبطة بشكل مباشر بالمواطن األردني

 أا مز نتائج التحليل الكيفي للد اسة جاء كما يلي: 

 زمةمن قنوات الدراسة على المواضيع السياسية المتعلقة باألاالهتمام الكبير التركيز و  -1

 .زمةوتصريحات الدول حول تداعيات هذه األ خبارالسورية في نشرات األ

قناة )فرانس في ية خبار النشرات األفي السورية  زمةية لألخبار ن اتجاهات المعالجة األإ  -2

 )روسيا اليوم( تميل للتأييد. لحيادية، بينما كانت اتجاهات المعالجة لقناةاتصفت با (24

 زمةفي قنوات الدراسة حول األ خبارية في نشرات األخبار غلب استخدام التقارير األ  -3

، خبارالسورية من بين األنماط اإلعالمية المستخدمة والتي جاءت بنسب مرتفعة وتلتها األ

 زمةجة األبينما أهملت قنوات الدراسة استخدام كٍل من التحقيق والريبورتاج في معال

 .خبارالسورية في نشرات األ

السورية في  زمةالقناة بشكل شبه كلي في معالجة األ يعلى مندوب 24اعتمدت قناة فرانس  -4

ها في نما اعتمدت قناة روسيا على مراسلي، وغاب استخدامها للمراسلين، بيخبارنشرات األ

 .السورية زمةمندوبين في تغطية األالسورية، ولم تعتمد على ال زمةمعالجة األ

السورية في قنوات الدراسة على النطاق الجغرافي المحلي في  زمةتركزت معالجة األ -5

المرتبة األولى وتلتها كٍل من النطاق الجغرافي االقليمي والدولي في المرتبة الثانية، وهذا 

 .السورية داخل الدولة السورية زمةيدل على اهتمام واضح من كال القناتين في معالجة األ
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في مقدمة النشرة في كٍل من القناتين  ردةالواالسورية  زمةالمتعلقة باأل خباراأل نسبة ارتفاع -6

فيما ، في وسط النشرة في القناتين خباربينما انخفضت األ (24فرانس  –)روسيا اليوم 

 .السورية في نهاية النشرة زمةالمتعلقة باأل خبارغابت األ

 السورية في زمةمعالجة األ فياألطر المرجعية  بينالسياسي تصدر استخدام اإلطار  -7

 .خبارت الدراسة في نشرات األقنوا

 –اليوم  )روسيابرز التي استخدمتها القنوات الفضائية إلا أكثر عناصرالصور الحية كانت  -8

 نسبة استخدامها مرتفعًا بشكل عام( حيث جاءت 24فرانس 

 توصيات الد اسة

 :يلياناء على ما توصلت اليه الد اسة من نتائج فان الااحث يوصي اما 
 
القيم المهنية واالخالقية للعمل االعالمي وخصوصآ خالل تغطية  التوصية للباحثين بدراسة-1

 .الحروب واالزمات

  .مهنيةوااللتزام بال ائية الموجهة عن المحاباةضرورة ابتعاد وسائل االعالم والقنوات الفض -2

امتثال القنوات الفضائية الموجهة للممارسة االعالمية الفضلى وعدم االنسياق للتوجهات  -3

 . قدر اإلمكان السياسية وااليدولوجية

 .في طرح وجهات النظر وتفسيرهاالموضوعية ايالء القنوات الفضائية الموجهة  -4

لغات بباللغة العربية و  يتوجب على الدول العربية اصدار قرار توافقي بانشاء تلفزيون ناطق-5

المشبوهة  خبارليتسنى للمتلقي العربي استسقاء المعلومة الصحيحة وحمايته من األ ،اجنبية اخرى

  .بالشأن العربيالمتعلقة  خبارباألالجنبي تزويد المشاهد اوغير الزائفة وايضآ 
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وذلك  الحروب واالزمات أخباركوادرها لتغطية تأهيل على حث المؤسسات اإلعالمية العمل  -6

دورات علمية لرفع جاهزيتهم وعقد  ،من خالل الحاقهم ببرامج اكاديمية متخصصة في ذات الشأن

 . المهنية والقدرة على مواجهة االعالم الموجه بشكل عام

جراء إلابحاث إعالمية متخصصة كز انشاء مر دعوة كليات اإلعالم في الوطن العربي إل -7

عالم الموجه إلامية للقنوات الفضائية الموجهة و التغطية االعالحول الدراسات البحثية االعالمية 

 .بشكل عام
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 ، دار الكتاب العربي، بيروت.الصحاحمبختا  (. 1967الرازي، محمد بن أبي بكر )
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 إدا ة العالقات العامة المدبخل الست اتيجي"،(. 2014).  راسم محمد جمال، خيرت معوض عياد
 ، )القاهرة.4الدار المصرية اللبنانية، ط

النتقال من  –التواصل الفعال مع األمزمات (. 2015روبرت أولمر، تيموثي سيمنو، ماثيو سيجر )
 ترجمة: أحمد المغربي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة. ف صة،إلى ال مزمةاأل 

، إدا ة األمزمات والكوا ث اين المفهوم النظ ي والتطايق العملي"(. 2005محمد صالح ) سالم،
 عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة.

الى اإلعالم الموجه، مؤسسة اإلعالم من التدفق األحادي (. 2010السعدي، محفوظ بن خميس)
 لبنان. –الطبعة الثانية، بيروت  النتشا  الع اي،

ية لقضايا العالمين الع اي واإلسالمي في قناتي العالم اإلي انية بخاا  المعالجة األأمين، سعيد، 
كلية  –، جامعة القاهرة المجلة المصرية لبحوث اإلعالم (. 2007)، األم يكيةوالح ة 

 ديسمبر، القاهرة. –، أكتوبر 28اإلعالم، عدد 

(. المضمون وتعريفاته ومفاهيمه ومحدداته، النشر للمؤلف، الطبعة   الثانية، 1996سمير حسين، )
 القاهرة.

 ية،بخاا  األ (CNN)ية لقضايا الش ق األوسط في شاكة بخاا  (. األط  األ2007) شاهين، هبا،
 سبتمر. ،27المجلة المصرية لبحوث االعالم، العدد 

معالجة القضايا اإلي انية في القنوات الفضائية الموجهة االلغة (. 2013ريم، سامي، ) ،الشريف
رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة  الع اية وعالقتها اصو ة إي ان لدى الجمهو  الع اي،

 القاهرة، كلية اإلعالم.

 العربية، القاهرة.، دار النهضة قضايا في اإلعالم الدولي(. 2007)سامي، الشريف، 

أكاديمية نايف العربية  اآلليات، –الم احل  -األمزمات: األسس إدا ة(، 2002فهد أحمد ) الشعالن،
 للعلوم األمنية، الرياض.

الجتماعية للا امج الحوا ية المقدمة االقنوات  المسؤولية(، 2014)محمد، ، نهال الشناوي
، رسالة ماجستير غير منشورة، الفضائية وعالقتها ااتجاهات الشااب الجامعي نحو األمزمات

 جامعة بورسعيد: كلية التربية النوعية.
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(. معالجة الصحف الحمزاية لقضية اإلصالح القتصادي في مص : د اسة 1998الصفتي، نوال، )
 لة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، العدد التاسع.مجتحليلية، 

دو  التليفمزيون والصحف في تشكيل معلومات واتجاهات (. 2001) صالح الدين، خالد حسين،
رسالة دكتوراه غير منشوره، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة،  الجمهو  نحو القضايا البخا جية،

2001. 

، دار  التصال الدولي، –الق ن الحادي والعش ين  اإلعالم في (.2011، أسامة، )عبد الحميد
 ، القاهرة.  1الفكر العربي، ط

ية للقضايا الع اية في بخاا  تأثي  السياسة اإلعالمية في األط  األ(. 2013) عبد اللطيف، ياسر.
 رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، القاهرة.قناة الجمزي ة، 

ية بخاا  األ CNNية لقضايا الش ق األوسط في شاكة بخاا  األط  األ(. 2007)هبا، عبد الوهاب، 
سبتمبر،  –، يوليو 27، المجلة المصرية لبحوث اإلعالم، العدد األم يكية: د اسة تحليلية

  القاهرة.

ية الع اية واألجناية كما بخاا  مستويات مصداقية القنوات األ(. 2010عبد الوهاب، هبة حسين، )
 رسالة ماجستير غير منشورة. )القاهرة: كلية اإلعالم، جامعة القاهرة. لصفوة.ت اها ا

اعتماد ال أي العام على القنوات الفضائية الموجهة االلغة الع اية في أوقات ( 2009العبد، نهى)
، المؤتمر العلمي الخامس لشعبة علوم العدوان اإلس ائيلي على غمزة نموذجا   أمزمةاألمزمات: 
أخالقيات ممارسة العمل اإلعالمي،  وعلوم اإلعالميباالكاديمية الدولية للهندسة اإلعالم 
 القاهرة.

دا ة (. إ2005عجوة، علي، فريد، كريمان ) دا ة العالقات العامة اين اإلدا ة الست اتيجية وا 
 عالم الكتب، القاهرة.األمزمات، 

ر الوطن، الطبعة األولى، ( البث المباشر حقائق وأرقام، دا2007العمر، ناصر سليمان، )
 الرياض.

 لبنان. -(. الثقافة التليفزيونية، المركز الثقافي العربي، بيروت2004الغدامى، عبداهلل محمد )
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(. الفضائيات العربية ما لها وما عليها، دار سفير الدولية للنشر والتوزيع، 2010الغضبان، السيد، )
 القاهرة.

 للحداث الع اية، الع اية BBCوية لموقعي الجمزي ة بخاا  التغطية األ(. 2011، صهيب، )الفالحي
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، القاهرة.

السو ية: د اسة تحليلية على  مزمةتغطية الصحافة الع اية اليومية لل  (،2017قطامي، ريم، )
رسالة ماجستير غير منشورة، ، اللانانية والقدس الع اي( بخاا صحف )الغد األ دنية واأل

 األردن. –معهد اإلعالم األردني، عمان 

تغطية الشأن السو ي في قناتي الع اقية واغداد الفضائيتين: د اسة ( 2013) محمودالقيسي، 
رسالة  ،1/3/2013لغاية  1/12/2012ال ئيسية للفت ة من  بخاا مقا نة لنش ات األ

 جامعة الشرق األوسط، عمان. ماجستير منشورة، قسم الصحافة واإلعالم،

مكتبة دار الفكر للطباعة  سيكولوجية إدا ة األمزمات المد سية،(. 2010كامل، عبد الوهاب. )
 والنشر والتوزيع، عمان.

 . طبعة خاصة، عمان.المعجم الوجيمز(، 1999مجمع اللغة العربية )

تحديات السياسة  (،2سو يا في عهد اشا  )(، 2004المجموعة الدولية لمعالجة األزمات )
 ، بروكسل.الدابخلية

 ، دار الثقافة، القاهرة.مفاهيم إدا ية حديثة(، 2003محمد الفتاح الصيرفي. )

 (، منهجية البحث العلمي، دار وائل للنشر، عمان.1997محمد عبيدات وآخرون، )

 الحديث، القاهرة.، دار الكتاب است اتيجية إدا ة األمزمات وفعالية التسيي (، 2008مرباح ملكية. )

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان.إدا ة العالقات العامة وتنظيمها .(2014المزاهرة، منال )

د اسة تحليلية  السو يين،الالجئين  مزمةالتغطية الصحفية األ دنية أل (. 2016) المزاهرة، منال
، 12، دورية الشرق األوسط، جامعة فلوريدا، مجلد )ال أي الغد، الع ب اليوم( على صحف

 (. 10) العدد
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الطبعة الثانية، المسيرة للنشر والتوزيع،  ، دارالتصالنظ يات (. 2018هالل )منال  مزاهرة،ال
 عمان.

 ، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمانمناهج الاحث اإلعالمي(. 2014المزاهرة، منال هالل )
 ، دار كنوز المعرفة، عمان.اإلعالم احوث(. 2010مزاهرة، منال هالل )ال

، مركز بحوث الرأي العام، نظ يات العالم(. 2007مكاوى، حسن عماد، العبد، عاطف عدلي )
 جامعة القاهرة. -كلية اإلعالم 

 القاهرة.، الدار المصرية اللبنانية، "اإلعالم ومعالجة األمزمات"(. 2011مكاوي، حسن عماد )

 ، دار الكتاب الحديث، القاهرة.ست اتيجية إدا ة األمزمات وفعالية التسيي (. ا2008ملكية، مرباح )

مقال منشور األ دني،  القتصاد أعااء فاقمت السو ية مزمةاأل  تداعيات(، 2014نعمان، عصام )
 biya.netwww.alara موقع قناة الع ايةعلى 

ال اديو والتليفمزيون والقنوات الفضائية، النشأة والتطو  واآلفاق (، 2009نهى عاطف العبد. )
 دار الفكر العربي، القاهرة. المستقالية،

ية الع اية واألجناية كما بخاا  مستويات مصداقية القنوات األ (2010)هبة حسين عبد الوهاب 
 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، مصر. ت اها الصفوة.

 ، مركز تطوير األداء والتنمية، القاهرة.مها ات إدا ة األمزمات(. 2004محمد عبد الغني ) هالل،

، دار اقيادة الص اع في المو وث اإلسالمي المعاص  مزمةإدا ة األ (. 2004الهميم، عبد اللطيف )
 عمان. عمان للنشر والتوزيع،

  

http://www.alarabiya.net/
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 الملحقات

 (1الملحق  قم )

 قائمة اأسماء المحكمين

 اسم المحكم ال تاة الجامعة التبخصص

 األستاذ الدكتو  تيسي  أاو ع جه استاذ جامعة الات ا الصحافة

 الدليمياألستاذ الدكتو  عاد ال مزاق  استاذ جامعة الات ا دعاية اعالمية

 الدكتو  عاد الك يم الدايسي استاذ مشا ك جامعة الات ا صحافة

 الدكتو ة منال الممزاه ة استاذ مساعد جامعة الات ا اإلعالم

 الدكتو  محمد صاحب سلطان استاذ مساعد جامعة الات ا عالقات عامة
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(2ملحق  قم )  

 ..............................................سعادة الدكتو  

 تحية طياة واعد،،،

قوم اد اسة علمية لنيل د جة الماجستي  من كلية اإلعالم ي الااحث أ جو إعالمكم اأن

السو ية في القنوات الفضائية  مزمةية لل بخاا  معنونة " المعالجة األألوسط، جامعة الش ق ا

(، ولهذا 24ف انس  –قناتي ) وسيا اليوم ل" د اسة تحليلية مقا نة الموجهة الناطقة االلغة الع اية

 الغ ض تم إعداد استما ة تحليل المضمون الم فقة.

السو ية في قناتي الد اسة من  مزمةية لل بخاا  األ على المعالجةتهدف الد اسة التع ف 

التغطية، األنماط اإلعالمية ، اتجاهات التغطية، حجم بخاا حيث المواضيع التي تناولتها نش ات األ

 ، مصد  المعلومة، الاعد الجغ افي للتغطيةبخاا المستبخدمة في ع ض نش ات األ

وتحليل أط  القضايا الاا مزة التي تناولتها الا امج  الد اسة تحديدكما تهدف هذه 

 ية في قنوات الد اسة.بخاا  األ

عنكم من بخا ة واسعة أ جو التك م االمساعدة في تحكيم هذه الستما ة، لما ع ف 

 وسمعة أكاديمية عالية.

   واقالوا فائق الحت ام،،

: الااحث                                                                               

 موسى سالم الكساساة
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في القنوات الفضائية الموجهة الناطقة االلغة  بخاا استما ة تحليل معالجة نش ات األ

 السو ية مزمةالع اية لل 

 (24ف انس  –)قناة  وسيا اليوم 

 قم الستما ة 

................................................................................... 

اسم القناة: 

....................................................................................... 

 ...............................ية .......................................بخاا  تا يخ النش ات األ
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 في القنوات الفضائية الموجهة الناطقة االلغة الع اية بخاا مضمون نش ات األ فئات تحليل
 )فئات ماذا قيل(
 (1الجدول  قم )

 1 الموضوعفئة 
 الموضوعات التي ط حتها  الت ميمز التك ا  النساة  مالحظات

 بخاا نش ات األ
 ت

   (1-1)   
   (1-2)   
   (1-3)   
   (1-4)   
   (1-5)   
   (1-6)   
   (1-7)   
   (1-8)   
   (1-9)   
   (1-10)   

 2 بخاا نش ات األ فئة اتجاه ع ض الت ميمز التك ا  النساة المئوية مالحظات
  التأييد (2-1)   
  المعا ضة (2-2)   
  الحياد (2-3)   

 ت فئة مصد  المعلومة 
 3 مصد  المعلومة الت ميمز التك ا  النساة المئوية مالحظات

  وكالت (3-1)   
  مندوب القناة (3-2)   
  م اسل القناة (3-3)   

 

  



124 
 

 قيل( )كيففئات التحليل 
 ت بخاا المستبخدمة في ع ض نش ات األ األنماط اإلعالميةفئة 

 4 األنماط العالمية الت ميمز التك ا  النساة المئوية مالحظات
  بخا  (4-1)   
  يأبخاا  تق ي   (4-2)   
  تحقيق (4-3)   
   ياو تاج (4-4)   

 
 ت بخاا فئة الاعد الجغ افي لنش ات األ

 الاعد الجغ افي الت ميمز التك ا  النساة المئوية مالحظات
 

5 

  دولي  (5-1)   
  إقليمي (5-2)   
  محلي (5-3)   

 
 6 فئة التوامزن في وجهات النظ 

الفئات  التك ا  النساة مالحظات
 الت ميمز الف عية

 ع ض وجهات النظ 
 ت 

ع ض وجهة    
 نظ  واحدة

(6-1) 
 

ع ض    
 وجهتي نظ 

(6-2) 
 

   
ع ض أكث  

 تيمن وجه
 نظ 

(6-3) 

ل يع ض أي    
 4-6) وجهة نظ 
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 7 فئة طايعة موقع البخا 

الفئات  التك ا  النساة مالحظات
 ت طايعة موقع البخا  الت ميمز الف عية

   (1-7) مقدمة النش ة   
   (2-7) وسط النش ة   
   (3-7) نهاية النش ة   
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 (2جدول  قم )
 في القنوات الفضائية الموجهة الناطقة االلغة الع اية بخاا ية لنش ات األبخاا  األط  األ

 8 فئة األط  الم جعية
 ت األط  الم جعية المستبخدمة الت ميمز التك ا  النساة  مالحظات

  اإلطا  الديني (8-1)   
  اإلطا  القانوني (8-2)   
  اإلطا  التا يبخي  (8-3)   
  ل يوجد م جعية (8-4)   
الشبخصيات  (1-9) شبخصيات محلية   

 المحو ية
9 

 (2-9) شبخصيات ع اية   
 (3-9) شبخصيات اجناية   
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 األط  المستبخدمة في ع ض البخا 
فئة األط   الت ميمز الفئات الف عية التك ا  النساة  مالحظات

المستبخدمة في 
 ع ض البخا  

 ت

 11 إطا  المسؤولية (11-1)    
    (11-2) 
    (11-3) 
    (11-4) 
    (11-5) 
 إطا  الص اع (12-1)    

 
 
 
 

12 
    (12-2) 
    (12-3) 
    (12-4) 
    (12-5) 
إطا  الماادئ  (13-1)    

 البخالقية
 
 
 

13 
    (13-2) 
    (13-3) 
    (13-4) 
    (13-5) 
إطا  النتائج  (14-1)    

 القتصادية
 
 
 

14 
    (14-2) 
    (14-3) 
    (14-4) 
    (14-5) 
إطا  الهتمامات  (15-1)    

 اإلنسانية
15 

    (15-2) 
    (15-3) 
    (15-4) 
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    (15-5) 
 16 إطا  التعاون (16-1)    
    (16-2) 
    (16-3) 
    (16-4) 
    (16-5) 
 17 إطا  السالم (17-1)    
    (17-2) 
    (17-3) 
    (17-4) 
    (17-5) 
إطا  التغيي   (18-1)    

 السياسي
18 

    (18-2) 
    (18-3) 
    (18-4) 
    (18-5) 
 19 إطا  اإلنجامزات (19-1)    
    (19-2) 
    (19-3) 
    (19-4) 
    19-5) 
 الش عيةإطا   (20-1)    

 للحاكم
20 

    (20-2) 
    (20-3) 
    (20-4) 
    (20-5)  
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عناص  األا امز  (1-21) صو  حية   
المستبخدمة في 

 مزمةتناول األ 
 السو ية

21 
 (2-21) صو  حية ثااتة   
 (3-21)  سوم وبخ ائط   
 (4-21) ج افيك   
 (5-21) عناوين مكتواة   
الكلمات المحو ية  (22-1)    

األكث  ا ومزا  في 
 مزمةتناول األ 

السو ية في نش ات 
 بخاا األ
 
 
 
 

22 
    (22-2) 
    (22-3) 
    (22-4) 
    (22-5) 
    (22-6) 
    (22-7) 
    (22-8) 
    (22-9) 
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(3ملحق  قم )  
(42ف انس  –) وسيا اليوم  لقناتي في القنوات الفضائية بخاا مضمون نش ات األ كشاف تحليل  

عناص  

 اإلا امز

األط  

 الم جعية

 موقع

 البخا 

التوامزن 

في 

وجهات 

 النظ  

الاعد 

الجغ اف

 ي

مصد  

 المعلومة

 األنماط

 

 اإلعالمية

فئة  التك ا ات التجاه

الموضوع

 / الفك ة

 تا يخ

ةالنش    

(1-5) (1-5) (1-3) (4-1) (3-1) (1- 4) (1-4) (1-3)       

           

  


