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 الشرعية  ُأطر المعالجة اإلخبارية لقضية اليجرة غير
 "ةيدراسة تحميم"فى الفضائيات اإلخبارية 

 ، ا.د/أميمة محمد محمد ، ا.م.د/ أشرف رجب عطاعائشة محمد عبد القادر أ. 
 مستخمص البحث

الدراسة  إلةا الرفةرل  مةا أاطةر الةفالخة  اة لارية  لهجةي  ال خةر   تهدف       
غير الشر ي  فا الفجائيات اة لاري ، رافدَّ هذ  الدراسة  ةةا الدراسةات اليةةفي  

رنميةةةض ةجةةةةيا ادا  رطليةةة  لر ،اة الةةةةا الةسةةة كةةةةا اسةةةرفاات اللانهةةة  لةةةةا   
 -الفرلي  الندث  -ي هالث قايات إ لاري  ها )قاا  الايض اة لار  يا  ةا  ما 
BBC  الفرليةةةة  اة لاريةةةة ا لاسةةةةر دار أسةةةةميج النةةةةةر الشةةةةاةض لخةيةةةة  الاشةةةةرات

ي مةةةت الدراسةة  إلةةا ةخةي ةة  ةةةا  ،أشةة را 6)لةةةد   ةةالض اليةةير يلشةةكض يةةيةا 
 فة  األ لةار  ةرض فة  الهاةيات اة لارية  أطةر ةراي ة  اسر دار الارائ ، أهةا ا:

الشةر ي  لةيا أطةر ااسةااي   غيةر ال خر  قجي  نيض الدراس   يا  الهايات اشرات
يرةةةةرينات ديليةةة ، إطةةةار قةةةااياا، سياسةةةا، لياةةةةا كةةةاا اةطةةةار اةاسةةةااا فةةةا 
الةهدةةةة  لالاسةةةل  لمهاةةةيات اة لاريةةة  الفرليةةة  الايةةةض يالفرليةةة  النةةةدث، لياةةةةا خةةةا  

 يخيد اة لاريةة   الفرليةة  BBCاةطةةار الهةةااياا فةةا ةهدةةة  األطةةر لالاسةةل  لهاةةا  
 - لالفرلية  يالااطهة  الفرلية  اة لاري  الفجائي  الهايات ليا انةائيا دال  فري 
 ةيجةةيع راايلةةت الرةة  األ لةةار فةة  ال لريةة  األطةةر اسةةر دار  فةة  -الدراسةة   ياةة 
د فةةري  دالةة  إنةةةائيا لةةيا الهاةةيات الفجةةائي  الفرليةة  يخةةي   الشةةر ي  غيةةر ال خةةر 

ض األ لةةةار الةرفمهةةة  لهجةةةي  يالااطهةةة  لالفرليةةة   ياةةة  الدراسةةة  فةةةا أهةةةدال  ةةةر 
 ال خر  غير الشر ي  

 

الفجائيات ، ال خر  غير الشر ي اظري  األطر ال لري ، : الرئيسيةالكممات 
  اة لاري 
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Frames of news treatment for illegal immigration 

Issue in news satellites 

Abstract 

          The study aimed to identify the frames of news 

treatment of the issue of illegal immigration in the satellite 

news channels. This study is descriptive study. This study is 

considered from descriptive studies. The researcher also used 

the method of media survey by applying a content analysis 

tool to a sample of three news channels: (Nile News Channel - 

Al-Arabiya Al-Hadath - BBC Arabic) Using the method of a 

comprehensive inventory of all bulletins during the day and on 

a daily for (6) months, and the study concluded with a set of 

results, the most important of which are: News channels used 

various frameworks in presenting news in channel bulletins. 

Study sample on the issue of illegal immigration between 

humanitarian frameworks and international statements A legal 

and political framework, while the humanitarian framework 

was at the forefront of the Arab news channels, the Nile and 

the Arab al-Hadath, while the legal framework came at the 

forefront of the frameworks for the BBC Arabic news channel. 

There are statistically significant differences between the Arab 

and Arabic-speaking satellite news channels - the study 

sample - in the use of News frames in the news that dealt with 

the issue of illegal immigration. The existence of statistically 

significant differences between the Arab satellite channels and 

the Arabic-speaking sample of the study in the objectives of 

presenting news related to the issue of illegal immigration.  

Key Words: Framing news, Illegal immigration, satellites 

news. 

 

 



 

155 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 ُمقدمة الدراسة:
نيةةث يخةةد الةشةةاهد افسةة  أةةةار يظيفةة  ةةةا يظةةائل اة ةةالر  رفرلةةر األ لةةار 

ز ةةر ةةةا الهاةةيات ررسةةال  يرراةةافس ل دةرةة  إ لاريةةا فةة  فجةةا  إ الةةة  ةفرةةيح أل يةةت 
في  النديد الكالسيكي  كالم   يالنديد ةةا خفض  الهاةيات الرمفزيياية  اة لارية  رنرةض 
ةازل  ة ة  ليا يسائض اة الر ف   ةراا هذا، ف  ظض الرطير ال ائض ف  الرهايات 

رمفزيياي  الر  رسة  لاهض أي ندث إلا الةشاهد الةرفطش لةفرف  ةا ينيط ل  ةا ال
 نريج يأزةات رؤهر ف  نيار  لكض الطر  ياليسائض  

يةةةا  ةةالض الةرالفةة  الةكهمفةة  لمةجةةةيا اة لةةاري الةةذي يلةةث  لةةر الهاةةيات 
، الرميفزييايةةةة ، يرجةةةة  أا هةةةةذع اليسةةةةيم  اة الةيةةةة  رارهةةةة  ةجةةةةاةيا إ لاريةةةة  لفيا ةةةةا

ةةةا هةةر ي  ،فراَكهَّةةل ر طير ةةا لهجةةايا ةفياةة ، يفةة  اليقةةت ذارةة  ر ةةض الاظةةر  ةةا أ ةةر 
أةلنت الهايات اة لاري  ررخ  اني رأطير األنداث يالةيجي ات، أي رهدير أخزا  

 يةا هةذ  الهجةةايا قجةي  ال خةةر  غيةر الشةةر ي  ةفياة  ةةا النهةةائ  يفة  أطةةر ةنةدد 
  لارهر  الهايات اة لاري  الة رمف يالة اخريا غير الشر ييا الذيا راهض أ

 الااةيةةة  الةةةديض رسةةةف  رةةةيفير ةسةةةريي ةفيشةةة  نئةةة  لةياطاي ةةةا ففةةةا  إطةةةار
الةديض فخةي  كليةر  لةيا هةذ  رياخة  ةفظةر إن إا ةا ، الشةاةم  الراةية  رنهية  إلا خاهد 

رطمفةةةةات شةةةةفيل ا انةةةةي ةسةةةةري  أفجةةةةض لمنيةةةةا ، يلةةةةيا قةةةةةير الةةةةةيارد ياةةكاايةةةةات 
اي ، ياللشري ا  ا رنهية  هةذع الرطمفةات، يأةةل  الفةرد فة  ناخة  إلةا )الةادي ، يالف

اللنث  ا ةةدر أفجض لمرز ، يلر يخد أةاة  إن ال خر  إلا ال ةارج، يلكاة  كهيةرا 
ةةةةا يفشةةةض فةةة  رنهيةةة  هةةةذا ييفاخةةةأ لالةزيةةةد ةةةةا الةشةةةكالت، أا هةةةذع النهةةةي  ر جةةة  

رهلم  لم خةةر  يجةة  قةةياايا لمراظةير الهةةاايا  يفةةا نةةيا لةةدأت ديض الشةةاض الةةديض الةسةة
يشريط ةفيا  لم خر  إلي ا رسرهطج ل ا اليد الفاةم  الفالةي  يرنرر فئات أ ةر  ةةةا 
أد  إلةةةا ظ ةةةير أسةةةاليج أ ةةةر  لميةةةةيض إلةةةا أرض األنةةةالر يطةةةر  غيةةةر ةشةةةري   

إن إا الرةةةةا د فةةة  ال خةةةر  غيةةةر الةشةةةري   خفم ةةةا ررنةةةيض ةةةةا  سةةةفيا يرا  الةةةرز  
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 ةةا هائمة  أ داد يةيض 5102  ار ش د BBC لض رهرير  فيف  ظاهر  إلا ةشكم 
 5102 األيض رشةريا/ أكرةيلر شة ر يسةخض رركيا، طري   ا الييااا إلا الة اخريا

 أيريلةةةةةةا إلةةةةةةا ة ةةةةةةاخر ألةةةةةةل 551  مةةةةةةا يزيةةةةةةد ةةةةةةةا يةةةةةةةض  اةةةةةةدةا إخةةةةةةةال  أ مةةةةةةا
53987245)-https://www.bbc.com/arabic/world اةةةةةةةةةةةةةة  لفةةةةةةةةةةةةةد أا  ا 

ةةةل  هاةةاا رخةةار لم خةةر  غيةةر الةشةةري   يريلةةيا ر ريةةج اللشةةر  لةةر اللةةر ياللنةةر أ
  يرفرض نيار ر لم طر 

 :الدراسات السابقة -أوالا 
طةةة  يريةةةةةيار ا نةةةةيض  لنيةةةث رفرجةةةةت اللانهةةة  لفةةةةدد ةةةةا الدراسةةةةات الةرر      

  يال خر  غير الشر ي الهايات اة لاري  
  ما الاني اآلرا:يكاات 

 اإلخباريــة التغطيــة اتجاىــات : "(، بعنــوان2017دراســة ياســين طــو موســى  ( 0
 مــن لممــدة تحميميــة دراســة إنموذجــاا  الحــدث العربيــة قنــاة الموصــل تحريــر لمعركــة

ـــة 17/10  نخةةةر  مةةةا الرفةةةرل إلةةةا: الدراسةةة  هةةةذع رسةةةفا "؛11/11/2016 ولغاي
 الرةةةة  الةيةةةةةض رنريةةةةر لةفركةةةة  الفجةةةةائي  الفرليةةةة  النةةةةدث لهاةةةةا  اة لاريةةةة  الر طيةةةة 
 فةةة  الهاةةةا   مي ةةةا رركةةةز الرةة  اةرخاهةةةات يةفرفةةة  ،5106-01-01 لرةةةاري  ااطمهةةت

 ياةاخةازات الفسةكري  الةشةارك  نخةر  مةا يالرفةرل لمفةميةات الةرافة  اة لةاري له ا
  ةةةةةالض ةةةةةةا الر طيةةةة  نخةةةةةر إلةةةةا: الدراسةةةةة  ريةةةةةمت يقةةةةةد  الهطا ةةةةات رنهه ةةةةةا الرةةةة 

 ةخةي  ةةا كةةاا يالرةة  الةةذكير  لمهاةةا  الةفةةةم  الةراقلةة  أهاةا  ظ ةةرت الرةة  اةرخاهةات
  ةميةة  فةة  األةايةة  ياألخ ةةز  الفسةةكري  الهةةيات دير في ةةا األيض كةةاا ارخاهةةات،  شةةر 

  ةةةالض ةةةةا ظ ةةةرت الرةةة  اة لاريةةة  الهةةةير لفةةةض  مةةةا الرفةةةرل رةةةر يكةةةذلا الرنريةةةر
  الة ر الندث ل ذا اة لاري  الر طي 

 

https://www.bbc.com/arabic/world-53987245)
https://www.bbc.com/arabic/world-53987245)


 

157 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 السياســية األزمــات معالجــة أطــر:" بعنــوان ،(2016 عتيــق وحيــد ( دراســة دينــا5
 الجميـــور واتجاىـــات بالعربيـــة الناطقـــة اإلخباريـــة الفضـــائية القنـــوات فـــي العربيـــة
 الرةةة  الفرليةةة  السياسةةةي  األزةةةةات أطةةةر يرنميةةةض رةةةةد هةةةدفت الدراسةةة  إلةةةا:،"نحوىـــا
  مةا أهةر الرفةرل  ةالض ةةا  ةنةض، الدراسة  الهاةيات فة  اة لارية  الاشةرات رراايل ا
 يكيفية  الفا مة  يكةذلا الهةيي األزةةات ل ةذ  اة الةة  الراةايض فة  الةسةر دة  األطر

 الااطهةةة  اة لاريةةة  الفجةةةائي  الهاةةةيات ةفالخةةة  لةةةيا الفالقةةة  قيةةةاس يغيرهةةةا، الةفالخةةة 
رارةةا هةذ  الدراسة   يارخاهةات الخة ةير الةةةر  انيهةا، السياسي  لألزةات لالفرلي 

 إلةةا الدراسةةات اليةةةفي ، رةةر اسةةر دار ةةةا   الةسةة  لالفياةة ، أديات الدراسةة  اسةةرةار 
 ةةةةةا اسةةةةل  انسةةةةرلياا، أشةةةةارت ارةةةةائ  الدراسةةةة  إلةةةةا: أا ياسةةةةرةار  الةجةةةةةيا رنةيةةةض

 لةةةالهايات الفرليةةة  األزةةةةات السياسةةةي  ةرالفةةة  فةةة  اة لاريةةة   مةةةا الاشةةةرات يفرةةةةديا
  مة  الةلنةيهيا كليةر ، ا رةةاد لدرخة  لماةيع يفهةا   لالفرلية  الةيخية  األخالي  الفجائي 
 األخالية  الفجةائي  لةالهايات الفرلية  األزةةات السياسةي  ةرالفة  فة  اة لاري  الاشرات
ييخةةةةد اررلةةةةاط  داض انةةةةةائيا  لةةةةيا اةهرةةةةةار لاألزةةةةةات السياسةةةةي   ،لالفرليةةةة  الةيخيةةةة 

 لالفرليةةةة  الةيخ ةةةة  األخاليةةةة  لفجةةةةائياتالفرليةةةة  يان رةةةةةاد  مةةةةا اشةةةةرات األ لةةةةار لا
 "  ما ةفميةات ةا رما األزةات لمنةيض

ـــي محمـــد المصـــر ( دراســـة 3  ـــوان:" 2005  عرب ـــار (، بعن ـــرثير صـــياغة األخب ت
ةفرفةةة  أسةةةاليج ةةةةياغ  األ لةةةار الرميفزييايةةة  ؛ "التميفزيونيـــة عمـــى تـــذكر المضـــمون

دراسةة  ةيداايةة   مةةا الطةةالج الةةةؤهر  مةةا رةةذكر الةجةةةيا لمدراسةة ، أخر  اللانةةث 
الخةةاةفيا الفةةرج فةةا ةف ةةد الدراسةةات ياللنةةيث الفرليةة  الرةةال  لخاةفةة  الةةديض الفرليةة  

يريةةمت ارةائ  الدراسة   ،طاللةا 001خاةفة  األزهةر لمةد  ةددها  –فا ةديا  الهةاهر  
أهلرت الدراس  ةن  الفرص الهائض ليخيد فري  ذات دنل  ةفايية  فةا ةسةري  إلا: 

اةفييا الفةرج لأل لةار الرميفزيةيا لةيا األ لةار الةةةاغ  يفة  أاةةاط كرالة  رذكر الخ
يخيد فري  ذات دنل  ةفايي  فا ةسري  رذكر الخاةفييا الفرج  ، نديه  يةفاةر 
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لأل لار الرميفزيياي  ليا األ لار الةةاغ  يفها لإلطار  الةراع ياألهرةار اةاسااا 
لةةا ةةةن  الفةةرص الهائةةض ليخةةيد فةةري  ذات   يالرةةا يهةةض طيال ةةا  ةةا ذ4األ لةةارييا 

دنل  ةفايي  فا ةسري  رذكر الخاةفييا الفرج لأل لار الرا رسر در ل   رةةييري  
 ذات ألفاد لالغي  يليا األ لار الرا ن ررجةا ةياغر ا هذع الم   

ــاثير النظــرة العالميــة  بعنــوان، (Caicedo, David A  2016دراســة  (4   "ت
هةدفت هةذع  ؛والمسميات المختمفة لممياجريين غير الشرعيين عمى نمـوىم النفسـى"

ةفرفةةة  رةةةأهير الةسةةةةيات الة رمفةةة  الرةةة  رطمةةة   مةةة  الة ةةةاخريا غيةةةر  :إلةةةا الدراسةةة 
شةة اص  يفةةاديا أالشةةر ييا ةةةا الشةةلاج فةة  الينيةةات الةرنةةد  األةريكيةة  ةةةهال أا ةةر 

ذلا  ما اةيهر الافسا  اسر در  نيرلفيا الاظر الهااياي  فا اللمد يرأهير يأالهاايا 
خريةةةت  الدراسةةة   مةةة  ةخةي ةةة  ةةةةا الشةةةلاج ةةةةا الة ةةةاخريا غيةةةر أا ةةةةا   الةسةةة ، ي 

الشةةر ييا ةةةا رخةةارل ر الةفاشةة  يكيةةل رةةؤهر هةةذع الةسةةةيات  مةةي ر افسةةيا ياخرةا يةةا 
 يرةةةرفةةة  الةةةةدا يالجةةةيان   خريةةةت هةةةذع الدراسةةة   مةةة  الشةةةلاج فةةة  كميةةة  الةخرةةةة أا ي 

، ةةةةةا الجةةةةيان  515ةةةةةا الةاةةةةاط  النجةةةةري /  464)144ا ريةةةةار  ياةةةة  قياة ةةةةا 
لةة  إفةاد طةالج الخاةفةات فة  الةاةاط  النجةري  أأاة   لة :إيريةةمت ارةائ  الدراسة  

فةةاد أرؤيةة  يسةةةاع ةةةةطم  ن ينةمةةيا يهةةائ  " لمشةةلاج الة ةةاخريا غيةةر الشةةر ييا ي 
ا أ)ن ينةمةةيا يهةةائ ا كةةةا يةة  يسةةةاع ةةةةطم فةةات فةةا الجةةيان  رؤ طةةالج الخاة

هةةؤن  يمخةةؤا إلةةا ا فةةا  هةةيير ر لكةةا نيسةةةفيا هةةذ  الةسسةةةيات  الرةةا رةةؤهر  مةةي ر 
  افسيا 

" ترثير اليجرة غير الشرعية  (، بعنوان:2014  ( دراسة محمد مصطفى محمد6  
ال خةر   هةدفت الدراسة  إلةا: راايلةت الدراسة  ةيجةيع رةأهير؛ عمى القريـة المصـرية "

دراس  نال   ما قرية  ةيةت اةاخ  لةركةز ةيةت ” غير الشر ي   ما الهري  الةةري  
ا رةدت الدراسة   مةا ةةا   الةسة  انخرةةا   ، يأخريةت ” غةر لةنافظ  الدق مي  

هةذع الدراسةة   مةةا قرية  ةيةةت اةةاخ  لةركةز ةيةةت غةةةر لةنافظة  الدق ميةة   ةةا طريةة  
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مةة  فةة  اسةةرةار  انسةةرلياا يالرةة  أخريةةت  مةةا إسةةر دار أدا  اللنةةث انخرةةةا   الةرةه
ةفرد ا رةهض ةفظر نانت الة اخريا غيةر الشةر ييا  511 يا  ةا الشلاج لم ت )

ريةةمت ارةائ  الدراسة  إلةا: زيةاد  ، سيا  ةا نيث السا يالة ا  يالةسري  الرفميةة 
ئ  أ ةةداد الة ةةاخريا غيةةر الشةةر ييا ةةةا الشةةلاج ةةةا قريةة  الدراسةة ، يارجةة  ةةةا الارةةا

أهر أسلاج ال خر  غيةر الشةر ي  يهة  الرغلة  فة  النةةيض  مةا فرةة  يقمة  الةد ض 
يرنسيا ظريل الةفيش   كةا ليات الارائ   ياةةض الرشةخي   مةا هخةر  الةلنةيهيا، 
  يأيجنت الارائ  طريه  ال خر  السري  لمة اخريا الر  خا ت  ا طري  السةاسر 

" اليجـرة غيـر الشـرعية و  بعنـوان:(، 2013( دراسة ونيسة الحمروني رجب   7 
ريجةةي  ةف ةةير ال خةةر   :هةةدفت الدراسةة  إلةةا؛ العالقــات بــين دول غربــي المتوســط "

غيةةةر الشةةةر ي  يةفرفةةة  ألفادهةةةا يرأهيرهةةةا  مةةةا الفالقةةةات لةةةيا ديض غرلةةة  الةريسةةةط 
ةةةا أهةةر الظةةياهر اللةةارز  يالرةة  اررلطةةت لاةاسةةاا ةاةةذ ظ ةةيرع  مةةا  لا رلارهةةا ظةةاهر 

يةةةافت أي ال خةةر  غيةةر الشةةر ي   مةةا أا ةةا ظةةاهر   الةيةة  ررةهةةض فةة   يخةة  األرض
اارهةةاض األفةةراد ةةةا ةكةةاا إلةةا أ ةةر لنه ةةا  ةةا نيةةا  أفجةةض أي هريل ةةا ةةةا يجةة  ةفةةيا 

لفةةد ريظيف ةةا لةةةا   رنميةةض الةةاظر يريةةةمت ارةةائ  الدراسةة  إلةةا: ، لشةةكض غيرةشةةريع
 ا يالهجةايا الرة  رةؤهر اةقميةي  يذلا ةا  الض الرفريل لةالاظر اةقميةية  ي ةائةة

ل رج الةريسط إلا أا ظاهر  ال خر  غير الشر ي  ظةاهر  اريخة   ف  الاظار اةقمية 
قرةةةادي  الةرزايةةةد  لةةةيا  ةةالة  ال اةةةا يالفهةةةر ة مفةةة  النجةةةاري  يالراةييةةة  ياة لمفخةةي 

رأسة ا  إشكاليات ةرفمه  لالراةي  ياألةا ياةادةاج يرهير قمة  الفديةد ةةا الةديض ي مةا
  ديض األيريلي ال
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة، وأوجة اإلستفادة منيا:
 تعقيب عام عمى الدراسات السابقة: -
ا ةةا رفرجةةت لةخةي ةة  ةةةا الخيااةةج أ يرجةة  ةةةا اسةةرفراض الدراسةةات السةةاله ،    

يفيةةةا يمةةا رفميةة   ةةار  مةةا الدراسةةات  الدراسةة  الناليةة ،ةا ةةا الرةةا يةكةةا أا راطمةة  
 الساله :

الةسةةةةة  فةةةةةا إطةةةةةار الدراسةةةةةات اسةةةةةر دةت ةفظةةةةةر الدراسةةةةةات السةةةةةاله  ةةةةةةا    -
 ي  اليةف

هةةةةر أاسةةةةر در  ةةةةدد ةةةةةا الدراسةةةةات السةةةةاله  الةةةةةا   الرنميمةةةةا الةهةةةةارا كانةةةةد  -
   الةي  الةااه  فا ةخاض الدراسات اة

 هةي  دراس  ال خر  غير الشر ي   أيجنت ارائ  لفض الدراسات أ -
هرةاةا كليةرا ةةا إل خر  غير الشر ي  يجنت لفض الدراسات  در راايض اأ -

  قلض اللانهيا
خالي   ما  طةير  ال خةر  غيةر الشةر ي  ي األأارفهت الدراسات سيا  الفرلي   -

 ةا ةةا ج ية اطر الة اخرييا يةا يالقي  هؤن  
فةا  ةخةاض الفمةةير  تغمةج الدراسةات الرةا راايلةت ال خةر  غيةةر الشةر ي  كااةأ -

اةةةدر  فةةةا  يهاةةةااهيرهةةةا  مةةةا الةخرةةةة  يالشةةةلاج أيري مةةةر الةةةافس خرةا يةةة  اة
 لةةار  لهجةةي  ال خةةر   دراسةةات الةاخسةةرير يالةةدكريراع الرةةا راايلةةت الراةةايض اة

خةةةرا  ا  ي  ايالااطهةةة  لالفرليةةة  -الفرليةةة ) لاريةةة  غيةةةر الشةةةر ي  فةةةا الهاةةةيات اة
  ما ند إطالع اللانه   ةهارا  ليا ةا

 ستفادة من الدراسات السابقة:وجو اإلأ

قةةةدةت الدراسةةةةات السةةةاله  ةخةي ةةةة  ةةةةا الخيااةةةةج الة ةةةة   الرةةةةا يةكةةةا لمدراسةةةة      
 :رالايها كال ا رسرفيد ةا اأالنالي  



 

161 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

، ةةةياغ  رسةةاؤنت الدراسةة  يفريجةة ا، رفةيةة  الةشةةكم  اللنهيةة  يةةةياغر ا  -
 سا دت اللانه  فا ا ريار ةخرة  الدراس  

 ةيجيع الدراس   رفرل اللانه   ما ةاقدةر  فا الدراسات الساله  فا -
هةيةةة  رنهيهةةة  أكهةةةر لالةيجةةةيع ةنةةةض الدراسةةة  ي أفةةةادت اللانهةةة  فةةةا رفريف ةةةا أ -

 كلر أيالرفة  في  يكشل الةيجيع لشكض 
يجةة  رةةةير  ةةار لمدراسةة  ةةةا  ةةالض رنديةةد أهةةر األلفةةاد الرةةا يةةرر الرركيةةز  -

  مي ا فا راايض الةشكم  اللنهي  
الدراسةةة  يالرفميةةة   مي ةةةا، اةسةةةرفاد  ةةةةا ارائخ ةةةا فةةةا رنميةةةض يرفسةةةير ارةةةائ   -

إجةةةاف  إلةةةا الرفةةةرل  مةةةا أيخةةة  ان ةةةرالل ياةرفةةةا  لةةةيا الدراسةةة  الناليةةة  
 يالدراسات الةررلط  

 ُمشكمة الدراسة:
 لاريةةة   فةةة  اارهةةةا  األ لةةةار ةالهاةةةيات ا اريخةةة  ليخةةةيد ةفةةةايير رفرةةةةدها  ةةةاد         

ياألهةةدال الرةة  ررلااهةةا يرنريرهةةا يررريل ةةا، يلةةةا أا رمةةا الةفةةايير رةةررلط لالسياسةةات 
الهاا  اة لاري ، فإا الةفطيات قد رشير إلا يخيد اهرةار لارز لهجايا  ما نسةاج 
قجةةايا أ ةةر ، ياسةةر دار ل ةة  يةاطةة  فةة  الفةةرض يالراةةايض يالشةةرح ياةلةةراز لمهجةةايا 
ف  جي  رما الةفايير، يرلرز ألفاد  ةمي  ريظيل رما الةفةايير ريظيفةا أساسةيا  فة  

 طي  اة لاري  الر  رفد  ةمي  أساسي  ف  إدار  األزةات ةا هذ  الهاةيات،  ةمي  الر
 ييفرلةةةةر  ةةةةةراا النةةةةإلا  ةةةةةر ةمةةةةو لةةةةالنريج يالةةةةةرا ات يانزةةةةةات )سياسةةةةي ،

ةةةةا يفاةةا يخةةيد هخةةر  غيةةر شةةر ي  نةةيض الفةةالر خفم ةةا ةةةا  يغيرهةةا   ا ياقرةةةادي ،
 لاريةة  ررسةةارع الهاةةيات اةيةةث ن  الهجةةايا الةهيةةر  الرةةا رراايل ةةا اشةةرات ان لةةار لةةرزأ

  ياظةةرا  ألا ال خةةةر  خذالةة  لم ايةة  اقرةةةةاديا  فةة  ةهةةةالض أا ةةا ةهيةةد  فةةا اهةةض ا لةةارهر
ييرفةةرض الة ةةاخرييا  ،يةكمفةة  لشةةد  فهةةد أد  ذلةةا إلةةا اشةةي  هخةةر  غيةةر شةةر ي ، 

غيةةةر الشةةةر ييا إلةةةا الهةةةلض  مةةةي ر، يغاللةةةا  الةةةةيت فةةة  الشةةةاناات أي اللنةةةار، يقةةةد 
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للفض أا هذع األنداث الةأسايي  أةلنت شةائف ، ألا ةا فهةدت رأهيرهةا يلةر يسرار  ا
يةةرر رفلئةة  الةةرأي الفةةار  اةةة  فةة  الةةديض الة ةةاخر إلي ةةا إن لال رةةراض  مةةا اةز ةةاج 
الةةذي رسةةلج فيةة  يخةةيد أخااةةج، لةةدن  ةةةا الرنةةرا لسةةلج الةةةيرا الةةذيا يةةرر اة ةةالا 

 لنهي  فا الفلار  الرهريري  الرالي :يةةا سل  يةكا لمير  الةشكم  ال  ا ر كض يير 
  ".ُأطر المعالجة اإلخبارية لقضية اليجرة غير الشرعية فى الفضائيات االخبارية "

 أىمية الدراسة:
 فا: الدراس هةي  أررخما 
ا هذ  الدراس  رراايض أطر الةفالخ  اة لاري  لهجي  ال خةر  غيةر الشةر ي  أ -

  لاري   فا الفجائيات اة
لهجةةةي  ال خةةةر  غيةةةر كةةةةا يسةةةرةد اللنةةةث النةةةال  أهةيرةةة  ةةةةا  ةةةالض راايلةةة   -

يالرةةةا رفةةةد أنةةةد ألةةةرز الهجةةةايا يالةشةةةكالت الفةةةةري الرا رياخ ةةة   الشةةةر ي  
 الشفيج يالديض يطاق  لشري  فا طريه ا لمجياع 

ا أهةيةةة  اللنةةةث النةةةال  رةةةررلط ةةةةا اانيةةة  أ ةةةر  لأهةيةةة   - راةةةايض الهاةةةيات يا 
ااطهةة  لالفرليةة  ةيجةةيع ال خةةر  غيةةر الشةةر ي  يالفةةري  اة لاريةة  الفرليةة  يال

لةةةيا هةةةذ  الهاةةةيات فةةةا الراةةةايض يالرفةةةاطا ةةةة  الهجةةةي  نيةةةث ررلاةةةا كةةةض قاةةةا  
 يخ   اظر ديلر ا 

كةا أا اظزي  األطر اة لاري  رفةد ةةا أهةر الاظريةات فةا النهةض اة الةةا  -
ع الخة ير يالرا ريج  ةد  رأهير األطر الرا يرلااها اة الر  ما ةا يرلاا

 ةا يخ ات اظر ارخا  الهجي  الةطرين  
رهةارا لةيا الهاةيات اة لارية  الفرلية  يالااطهة   الةي  الرةا ادر  الدراسات اة -

 مةةةا نةةةد لالفرليةةة  فةةةا األطةةةر الةسةةةر دة  فةةةا راةةةايض ال خةةةر  غيةةةر الشةةةر ي  
 اطالع اللانه  
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 أىداف الدراسة:
 ني الرالا: ررايع أهدال الدراس  ي ياةكا رنديدها  ما الا

الرفةةةةةرل  مةةةةةا األطةةةةةر ال لريةةةةة  الةسةةةةةر دة  فةةةةةا الهاةةةةةيات اة لاريةةةةة   ياةةةةة   -
 الدراس  اني قجي  ال خر  غير اشر ي  

الكشةةةةل  ةةةةا الفةةةةري  لةةةةيا الهاةةةةةيات الفجةةةةائي  ان لاريةةةة  الفرليةةةة  يالااطهةةةةة   -
  لار  لهجي  ال خر  غير الشر ي  لالفرلي  فا الراايض اة

 تساؤالت الدراسة:
  لاريةةةةةةة  الهاةةةةةةةيات الفجةةةةةةائي  اة فةةةةةةاهةةةةةةا الهيالةةةةةةةج الفايةةةةةة  الةسةةةةةةةر دة  ةةةةةةةا 

 لةةةةةار  لهجةةةةةي  فةةةةةا الراةةةةةايض اة ) ياةةةةة  الدراسةةةةة االفرليةةةةة  يالااطهةةةةة  لالفرلي 
 ال خر  غير الشرر ي ؟

   ةةةةةةا هةةةةةا أهةةةةةدال  ةةةةةرض ال لةةةةةر فةةةةةا الهاةةةةةيات  ياةةةةة  الدراسةةةةة  انةةةةةي قجةةةةةي
 ال خر  غير الشر ي ؟

  غيةةةةةةر الشةةةةةةر ي  فةةةةةةا ةةةةةةةا األطةةةةةةر الةسةةةةةةر دة  فةةةةةةا  ةةةةةةرض قجةةةةةةي  ال خةةةةةةر  
 الهايات اة لاري  الفرلي  يالااطه  لالفرلي   يا  الدراس ؟

 الهايات ةاطليف  النميض الةهررن  لنض قجي  ال خر  غير الشر ي  فا فا 
 الدراس ؟  يا  لالفرلي  يالااطه  الفرلي  اة لاري 

 فرضيات الدراسة:
 رسفا الدراس  لمرنه  ةا ةن  الفريض اآلري :

ريخةةةد  القةةةة  دالةةة  انةةةةةائيا لةةةيا راةةةةيع اسةةةر دار األطةةةةر ال لريةةة  فةةةة  اشةةةةرات     0
يالهةةةير ال لريةةة   - ياةةة  الدراسةةة –األ لةةةار لالفجةةةائي  الفرليةةة  يالااطهةةة  لالفرليةةة  

 الةرجةا  ف  األ لار الةفريج  نيض ةيجيع ال خر  غير الشر ي  
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لفرليةة  يالااطهةة  ريخةةد فةةري  دالةة  إنةةةائيا لةةيا الهاةةيات الفجةةائي  اة لاريةة  ا    5
ف   رض النمةيض الةهررنة  نةيض قجةي  ال خةر  غيةر  - يا  الدراس  -لالفرلي  
  الشر ي 

ريخد فري  دال  إنةائيا ليا الهايات الفجائي  الفرلي  يالااطه  لالفرلي   يا     4
  الدراس  يأهدال  رض األ لار الةرفمه  لهجي  ال خر  غير الشر ي 

ليا الهايات الفجائي  اة لاري  الفرلي  يالااطه  ريخد فري  دال  إنةائيا   4
ف  اسر دار األطر ال لري  ف  األ لار الر  راايلت  - يا  الدراس  -لالفرلي  

 ةيجيع ال خر  غير الشر ي  

 نوع الدراسة ومنيجيا:
هةةةةةذ  الدراسةةةةة  ةةةةةةا الدراسةةةةةات اليةةةةةةفي  الرةةةةةا رسةةةةةر دل خةةةةةة  الليااةةةةةات  فةةةةةدَّ را       

خةةةةةةةةةة  اة لاريةةةةةةةةةة  لهجةةةةةةةةةةي  ال خةةةةةةةةةةر  غيةةةةةةةةةةر الشةةةةةةةةةةر ي  فةةةةةةةةةةا ال اةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةأطر الةفال
يرسةةةةةةر در هةةةةةةذ  الدراسةةةةةة  ةةةةةةةا   الةسةةةةةة  اة الةةةةةةةا، يرةةةةةةر الفجةةةةةةائيات ان لاريةةةةةة   

اسةةةةةةةر دار أسةةةةةةةميج الةهاراةةةةةةة  لمةهاراةةةةةةة  لةةةةةةةيا الهاةةةةةةةيات اة لاريةةةةةةة  الفرليةةةةةةة  يالااطهةةةةةةة  
 لالفرلي   يا  الدراس  

 ُمجتمع الدراسة:
 ا الااطه  لالفرلي  -الفرلي  لاري  )يرةهض ةخرة  الدراس   فا: الهايات اة 

 عينة الدراسة:
 ررةهض  يا  الدراس  فا اآلرا:  
 : رر سنج  يا  ةا -

الفرليةةةةةةةةة  قاةةةةةةةةةا   -قاةةةةةةةةةا  الايةةةةةةةةةض لأل لةةةةةةةةةار) قاةةةةةةةةةيات إ لاريةةةةةةةةة   رليةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةا: -
 الندثا 

 )لا لا سا لالفرلي ا قايات إ لاري  ديلي :                 -
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 الرنميمي  فا: يقد رةهمت أسلاج ا ريار  يا  الدراس  -
رةةةةةر ا ريةةةةةار قاةةةةةا  الايةةةةةض لأل لةةةةةار ألا ةةةةةا قاةةةةةا  ةةةةةةةر األيلةةةةةا يرفلةةةةةر  ةةةةةا  -

يخ ةةةةة  اظةةةةةر الديلةةةةة  الةةةةةةةري  كةةةةةةا إا ةةةةةا ر ةةةةةرر لالشةةةةةأا الةةةةةدا ما الةةةةةةةر  
فيةةةةةةا يرفمةةةةة  لأ لةةةةةار ال خةةةةةر  الةةةةةةةري ، قاةةةةةا  الفرليةةةةة  النةةةةةدث قاةةةةةا  نديهةةةةة  
فةةةةةةةا ةخةةةةةةةاض اللنةةةةةةةث اة الةةةةةةةةا يررةيةةةةةةةز لسةةةةةةةر   اهةةةةةةةض األ لةةةةةةةار  اةةةةةةةةرا  

لةةةةةار الة ةةةةةاخريا غيةةةةةر الشةةةةةر ييا  مةةةةةا نةةةةةد إطةةةةةالع اللانهةةةةة  كةةةةةةا إا ةةةةةا أ 
رةهةةةةةةةةض الةنةةةةةةةةيط الفرلةةةةةةةةا ييخ ةةةةةةةة  الاظةةةةةةةةر الفرليةةةةةةةة  ارخةةةةةةةةا  ال خةةةةةةةةر  غيةةةةةةةةر 
الشةةةةةةر ي  يالة ةةةةةةاخريا يأ لةةةةةةارهر، لةةةةةةا لةةةةةةا سةةةةةةا اة لاريةةةةةة  الفرليةةةةةة  هةةةةةةا 
أقةةةةةةةدر يأ ةةةةةةةر  قاةةةةةةةا  إ لاريةةةةةةة  أيريليةةةةةةة   يرةهةةةةةةةض يخ ةةةةةةة  الاظةةةةةةةر األيريليةةةةةةة  

    الةي  نر ص لمد لفيا ا فال خر  غير الشر ي  ظاهر 
يقةةةةةةد اسةةةةةةر دةت اللانهةةةةةة  أسةةةةةةميج النةةةةةةةر الشةةةةةةاةض لمرطليةةةةةة   مةةةةةةا كةةةةةةض  -

الاشةةةةةرات  ةةةةةالض اليةةةةةير فةةةةةا الهاةةةةةيات  ياةةةةة  الدراسةةةةة  يلشةةةةةكض يةةةةةيةا  ةةةةةالض 
لةةةةةةةةةد  سةةةةةةةةر   5101سةةةةةةةةلرةلر 41ةةةةةةةةةارس إلةةةةةةةةا  40الةةةةةةةةةد  الزةايةةةةةةةة  ةةةةةةةةةا 

 أش ر يفيةا يما ريةيل لفيا  الدراس  الرنميمي :
 شرات اإلخبارية التي تم تحميمييا في القنوات عينة الدراسةتوصيف الن (1جدول  

 النسبة % التكرار القنوات اإلخبارية

 3991 63 بي بي سي العربية

 3197 51 العربية الحدث

 2992 47 النيل اإلخبارية

 %111 161 اإلجمالي
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: رةةةدر قاةةا  لةةا لةةا سةةا اة لاريةة  الفرليةة  قائةةة  ( أن1يتضــم مــن جــدول        
%ا  أا 93>6ا اشةةر  أ لةةار لاسةةل )96الاشةةرات الرةةا رةةر رنميم ةةا نيةةث لمةةد  ةةددها )

قاا  لا لا سا ر رر لهجي  ال خر  غير الشر ي  ألا ا رؤر  ديض أيريلا ييرخ  هذا 
ة ةةايل إلةةا أا قاةةا  اللةةا لةةا سةةا  رفلةةر  ةةا يخ ةة  الاظةةر األيريليةة   اةةة  ي ةةا ال

يالةشةةكالت الةيخةةيد  يالرةةا رياخ  ةةا الةةديض األيريليةة  يةةةا أهةةر الهجةةايا يالةشةةكالت 
قجي  ال خر  غير الشر ي  نيث رفرلر أيريلا ديض اسرهلاض ييةأرا إلي ةا أ ةداد كليةر  
ةا الة اخريا  لر اللنةر لةذلا رراةايض لاسةرةرار قجةايا الة ةاخريا غيةر الشةر ييا، 

رةةةر فةةةا الةررلةةة  الهاايةةة  نيةةةث لمةةةد  ةةةدد الاشةةةرات الرةةةا  يخةةةا ت قاةةةا  الفرليةةة  النةةةدث
قاةةةا  الفرليةةة  النةةةددث أيجةةةا رةةةيلا اهرةاةةةةا لهجةةةي  %ا:639ا لاسةةةل  )83رنميم ةةةا )

ال خر  غير الشر ي  ألا قاةا  الفرلية  النةدث راهةض يخة  الاظةر الفرلية  ايةزا  ة رمةل 
يا غيةةةةر الهجةةةةايا يرفرلةةةةر الةةةةديض الفرليةةةة  ديض  لةةةةير لةةةةذلا رفةةةةرض قجةةةةايا الة ةةةةاخر 

لفةدد الشر ييا يةأسار ر اةاسااي ، لياةا خا ت قاا  الايض لأل لةارفا الةررلة  الهالةث 
%ا يذلا ألا قاةا  الايةض قاةا  نكيةية  ر ةرر لاأل لةار 92>2)ا لاسل  :7اشرات لمد )
 الةنمي  أكهر 

 أدوات الدراسة:
 :Tools of the Study أدوات الدراسة

 لاريةةةةةة  الفرليةةةةةة  يالااطهةةةةةة  لالفرليةةةةةة    ةةةةةةالض رنميةةةةةةض ةجةةةةةةةيا لمهاةةةةةةيات اة    
 ش ر  أ سر  لةد  ريالراةخي ريادير 

 :حدود الدراسة
 َرنددت نديد الدراس  لالنديد اآلري :

 : راةةايض:  مةاةةا نيةثا الةيجةيع رهرةةر الدراسة  النالية   نةديد ةيجةي ي 
 لاريةةةةة  لهجةةةةةي  ال خةةةةةر  غيةةةةةر الشةةةةةر ي  فةةةةةا الفجةةةةةائيات أطةةةةةر الةفالخةةةةة  اة
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يرفرةةةةد اللانهةةة   مةةةا ةةةةنيف  رنميةةةض فةةةا جةةةي  اظريةةة  األطةةةر،  لاريةةة  اة
  الدراس  الرنميم   ةجةيا نخرا 

 : 40ةنيف  رنميض الةجةيا رر رطليه ا فا الفرر  الزةاي  ةةا  نديد زةاي 
أشةةةة ر يذلةةةةا  ل ةةةةدل  6يلةةةةةد   5101سةةةةلرةلر  41إلةةةةا  -5101ةةةةةارس 

لشةةةر ي  فةةةا الرفةةةرل  مةةةا أطةةةر الةفالخةةة  اة لاريةةة  لهجةةةي  ال خةةةر  غيةةةر ا
 الفجائيات اة لاري   

 متغيرات الدراسة:
 ياةكا رنديد ةار يرات الدراس  فا الةار يرات األري :

 :لاري  أطر الةفالخ  اة لاري  فا الفجائيات اة ةر ير ةسرهض  
  : جي  ال خر  غير الشر ي  قةر ير رال 
  ةر يرات يسيط : ايع الهاا  

 :الدراسةوَمفاىيم صطمحات مُ 
  رض ةاةطمنات يةفاهير الدراس   ما الاني اآلرا: ياةكا

 لاة ريةةةةار":  Entman إارةةةةةاا"  "  رف ةةةةا (:برنيــــا اصــــطالحيا،األطــــر تعــــرف   
 األ ةر ، الفااةةر لفةض يرخاةج لالةيجةيع الةرفمهة  الفااةر لفض  ما يالرركيز
  لد ط )  ةفااع الندث ركسج الر  الرئيس  الفكر  هي فاةطار الرفريل، ل ذا يطلها

 " ا1) ا5116 الفاطا،
رنديد خيااج ةفيا   ا غيرها لمهجي  أي النةدث أي الةيجةيع  :تعرف إجرائيا برنيا

يخفمةة  أكهةةر يجةةينَا ةةةا غيةةر  ةيةةةاض فكةةر  ةفياةة  لةةد  خة ةةير الةرمهةةيا يةةةا هةةر 
 النةيض  ما اسرخال  ةفيا  ارخا  الهجي  أي الندث الةهار 

 (:Migrationاليجرة  
                                                

 .APA V السادس اإلصدار النفس لعمم األمريكية بالجمعية الخاص التوثيق نظام الباحثة استخدمت( 1 

6.0).Psychological Association American 
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ظةةاهر  خ رافيةة  رفلةةر  ةةا ديااةكيةة  سةةكااي   مةة  )يرفةةالل اةةةطالنيا ، لأا ةةاا:  
يهةا خةةز  ةةا النركةة  الفاةة  لمسةةكاا )ةنةةةد  ،شةكض اارهةةاض السةكاا ةةةا ةكةاا أل ةةر

   ا51 ،5102 ال زالا،
 ،ساايئ  الرا لر راشل  في  ناخات اةي اللأررا الةكاا  لأا اا: )رفرل إخرائيا،     

ا يشةةل  ناخارةة  أص الفةةةض لكةةا يسةةرطي  ر الكريةةة  سةةفيا لرنسةةيا فةة الناخةة  لمنيةةا ك
 خرةا ي  اة

 (:Migration Illegalاليجرة غير الشرعية  
الة ةاخريا غيةر الشةر ييا، هةر هةؤن  األفةراد الةذيا  لأا ا: رفرل اةطالنيا،       

لالةياطاة ، د ميا أي ينايليا الد يض إلا اطا  ديل  ليست ديلر ر سيا  لالةيالد أي 
يكذلا ليست الديل  الرة  يكةيا لةدي ر نة  الةد يض إلي ةا لةديا يخةيد إذا د ةيض فة  

  ا5101 ةض  لدالكرير  لاس،أشكض رأشيرات د يض شر ي  )
يديلة  ديا النةةيض أةنايل   لةير ياخريةاز نةديد ةاطهة   :رفرل إخرائيا لأا ا     

ي ديا أ ديلةةة  ةةةةا،  يضلةةةد مةةةا إذا ةسةةةل  يديا ةرا ةةةا  رطليةةة  الهةةةياايا الةنةةةدد  
 أشير  د ي ةسله   ف ذ  رسةا هخر  غير شر ي  رالنةيض  ما 

 األساليب اإلحصائية الُمستخدمة فى الدراسة:
 تمثمت األساليب اإلحصائية لمدراسة فى اآلتى:

لفةةد اةار ةةا  ةةةا خةةة  ليااةةات الدراسةة  الرنميميةة  نيةةثا رةةر ررةيةةز الليااةةات       
د ال ةةةةةةا إلةةةةةةا الكةليةةةةةةيرر، هةةةةةةر خةةةةةةرت ةفالخر ةةةةةةا يرنميم ةةةةةةا ياسةةةةةةر راج الارةةةةةةائ   يا 

ا، يلراةةةةةةاة  اةكسةةةةةةض، لرفريةةةةةةد الليااةةةةةةات Spssاةنةةةةةةةائي  لاسةةةةةةر دار لراةةةةةةاة  )
الةفالخةةات اةنةةةائي  يةفالخر ةةا إنةةةائيا  ةسةةر راج الارةةائ ، يذلةةا ةةةا  ةةالض 

 الرا رجةات اآلرا:
 الركرارت يالاسج الةئيي   -
 ةفاةض ألفا كريالاخ ةسري  هلات األدا   -
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 ةفاةض اررلاط ليرسيا يسليرةاا  -
 نساج الةريسط النسالا ياةانرال الةفيار   -
 ، يا رلار ت 5ا رلار كا -
ا  ، ا رلار رنميض الرلايا أناد  انرخLSDا رلار الةهارا  اللفدي   -

ANOVA  

 -اإلطار النظري لمدراسة:
 News Framing Analysis األاطر ال لري  

ا رنديةد أ ةالر  مةا اظريات ال اة  لالفالق  ليا الفرد ييسائض اةلكدت اأ
  Davies و   Baranلنسةج لةا نةد كليةر إهذع الفالق  يارائخ ا يرنكر في ةا الفةرد 

 ةةالر فةةا هير يسةةائض اةأالرهريةةر لرةة، نيةةث يةكةةا لةةا غيةةر ذلةةاإا الياقةة  يشةةير أن إ
ي الهةةةةةي  ةةةةةةانل  الةةةةةةةمن  فةةةةةا أديافةةةةة  رةسةةةةةا السةةةةةمط  يهةةةةةذا يفسةةةةةر  الةخرةةةةةة ، 

ي مةا ذلةا  ا5101)ةنةةد  لةد النةيةد،  الةخرةفات فا السيطر   ما هةذع اليسةائض
رسراد هذع الدراس  ف  إطارها الاظري يالةا خ   ما اظري  رنميةض األطةر اة لارية  

Framing Theory of News   إذ رفةةد إنةةةد  الاظريةةات الة ةةةة  الرةة  رسةةةة
لملانةةةث لهيةةةاس الةنرةةةي  غيةةةر الةةةةري  لمر طيةةة  ال لريةةة  ليسةةةائض اة ةةةالر لمهجةةةايا 

رفرةةد الدراسة   مةا ا،نيث 5116ط   لد الفاطا،  )الةهار   الض فرر  زةاي  ةفيا 
اسة  يهة  اظري  ل ا أهةي  ف  ةخاض الدراسةات اة الةية ، يذات ةةم  لةيجةيع الدر 

يرافد الاظري  ياند   " News Framing Analysis"اظري  رنميض األاطار ال لري " "
ةةةةا الريافةةةد الاظريةةة  النديهةةة  فةةة  دراسةةةات انرةةةةاض، نيةةةث رسةةةة  لهيةةةاس الةنرةةةي  

 ا 5105)اةير  راةا، الجةا  لمرسائض اة الةي  الر  رفكس ا يسائض اة الر
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 مفيوم الترطير:
 السياسةةةةات يياجةةةةفي السياسةةةةييا  الل ةةةةا ةةةةةا يسةةةةرطي   ةميةةةة  هةةةةي الرةةةةأطير

 رسةةال  لرهةةدير ةفياةة  ةسةةأل  لشةةأا ةفهةةد  ةياقةة  رنديةةد يالةةةنفييا النةةةالت يةةةديري
 Benjamin Isakhan, Zim Nwokora, Chengxin 9)يرةذكرها ف ة ةا يسة ض

Pan,2019) أكهةةةر خفمةةة  أي انةةةي الةيجةةةيع، انارلةةةاع لخةةةذج ةنايلةةة  هةةةي يالرةةةأطير 
 ا ريةةار طريهةة  غةةرار  مةةا األ ةةر ؛ الخيااةةج  ةةا لفيةةدا اةارلةةاع رنييةةض ةةة  يجةةينا
  (Ryan J. Phillips9، ;213) الةير  خيااج لفض  ما لمرأكيد الةير  إطار

رفريةةةةل ةشةةةةكم  ةفياةةةة ، الرفسةةةةير السةةةةلل ،الرهيير األ القةةةة ، أي  ةةةةةا  ةةةةالض
 82Ching-Hua Chuan1, and others) ريةةي  الفةالج لمفاةةر الةيةةيل

يخسد ةف ةير الرةأطير رفسةير ا نساس ةا لمرنةينت فة  الةفرهةدات يالةياقةل  ي  (2019,9,
 .A ،>213)9رشةةةكيض الةةةرأي رةةةأطير  ةميةةة  ديااةيكيةةة  ةمزةةةة  ظرفي ةةةا لةةةةال ييفرلةةةر

Scheufele 9) 
  فروض نظرية األطر:

 ةا إطار فا يالهجايا األنداث يج " أا الاظري : ل ذع الرئيس  الفرض        
ارها  راظير  الض هةاض لالندث الةرفمه  الةفميةات يا   لطريه  ةا  أ ري خيااج يا 
 لديرع يؤهر ية ز  ةفاا سيكسل ا أا  كةا اةرسا ، ةا قدرا    مي ا سيجف  ةفيا 
 سيؤهر يلالرال  الهجي ، أي الندث  ا الةاسرَهِلض الخة ير يكيا ا الر  األفكار  ما
 & Simon Adam لنسج"انيها يسميك  يرهيية  الخة ير إدراا كيفي   ما ذلا

Exeses (ا 2 ،5104 الرنير،  لد رشا 
 الفروض الفرعية 

ةةةا    أا يسةةائض اة ةةالر رنةةدد اهرةةةار الةةرأي الفةةار لةيجةةي ات ةنةةدد ، ف ةة  رهةةرر١
 الةيجةي ات الذي يخج أا يفكر في  الخة ير، يالةنفييا هر الذيا ي راريا هةذع

 ا 416، 5104)خيزيل أاطيا ةرر ، 
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نيث     ادةا يرر رهدير  لر ةا فإا  يندث ةا هي أكهر ةا ةخرد رهدير هذا ال لر٢
ال لةةر هةةي ةةةا  إا الطريهةة  الرةة  رخ ةةز ل ةةا األ لةةار، ياةطةةار الةةذي يهةةدر ةةةا  اللةة 

 ا ريار الةنفييا أيجا 

يهرةر ديرها  ما ةخرد ا يسائض ان الر ن أااطالقا ةةا سل  ذكرع يةكا الهيض *

ةةةةا  ةةةالض  للاةةةا  ةفاةةةا ل ةةةذا الةنرةةةي ، أيجةةةا   لةةةاري، ف ةةة  رهةةةير رهةةةدير الةنرةةةي  اة
رةةأطيرع يفةة  زيايةةا يخيااةةج ةفياةة  رةكةةا ةةةا إلةةدا  أنكةةار لشةةأا ، يهةةذا ةةةا يزيةةد ةةةا 

  أهةي  اظري  "الرأطير ان الة " 
 توظيف األطر اإلخبارية فى الدراسة:

 ألطةةر فةةا الرفةةرل  مةةا الةنرةةي  اة لةةار  ةةةا اسةةر دةت اللانهةة  اظريةة  ا
نيةةث الشةةةكض يالةجةةةيا لماشةةةرات اة لاريةة  فةةةا الهاةةيات اة لاريةةة  الفرليةةة  
يالهايات اة لاري  الااطه  لالفرلي   يا  الدراس  الرةا يةرر ةةا  الل ةا راةايض 
قجةةةي  ال خةةةر  غيةةةر الشةةةر ي ، ياألطةةةر اة لاريةةة  الرةةةا اسةةةر داةر ا الهاةةةيات 

 لاريةة  الفرليةة  يالهاةةيات اة لاريةة  الااطهةة  لالفرليةة   ياةة  الدراسةة  الهاةةيات اة
 فا ر طير ا لهجي  ال خر  غير الشر ي  

  الكشةةةل  ةةةا األطةةةر الةسةةةر دة  فةةةا الهاةةةيات اة لاريةةة   ياةةة  الدراسةةة  فةةةا
 ر طير ا لهجي  ال خر  غير الشر ي   

    ياةة  الدراسةة  الرفةةرل  مةةا األسةةلاج يالنمةةيض الرةةا رلار ةةا الهاةةيات اة لاريةة
 فا ر طير ا لهجي  ال خر  غير الشر ي  

 الهجرة غير الشرعية

رض يهةةي ينةةايض قةةدر اسةةرطا ر  أا يفةةيش ةاةةذ لةةدأ اناسةةاا نيارةة   مةة  األ
ليةة  ةةةا  رغةةد يسةةفاد  إةاةةا ةطةئاةةا ن يري ةة  شةة   ين ينةةيض لياةة  يلةةيا ةةةا يسةةف  آ

السةائد  اليةير أةةل  ا  يفةا ظةض الة ةايل األةاية  00 ،5111 نائض )ةنةد  ليةد،
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ي مة    ا1 ،5105 رخرير نرك  الااس  لر النديد يزداد ييةا  لفد يير)خةيا كةيس،
الةةةةرغر ةةةةةا أا ظةةةةاهر  ال خةةةةر  ظةةةةاهر  قديةةةةة  يلفجةةةةم ا ركياةةةةت النجةةةةارات ياشةةةةأت 

لةة  الةةديض الةرغةةيج في ةةا لخةةأ النةةالةيا إيلرجةةيي  فةةرص قلةةيض ال خةةر   الةخرةفةةات 
لةة  رمةا الةةديض فظ ةةرت " إيج غيةةر ةشةةري   لمافةاذ ياللةانهيا  ةةا فرةة  الفةةةض أسةال

 ا5 ،5105ةشري   ")نةدي شفلاا، الال خر  غير 
 أشكال اليجرة المرتبطة باليجرة غير الشرعية:

 

 الشرعية غير باليجرة المرتبطة اليجرة ( أشكال1شكل  

 
 العوامل المحفزة لميجرة غير الشرعية: 

لف ر ظاهر  ال خر  غةير الةشر ي  ةا رهة  أسةلال ا، الرةة  يةكةةا رم يةةة ا 
 ف   هاله   ياةض رئيةسي :  ما الاني الرال :  
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 العوامل المحفزة لميجرة غير الشرعية (2شكل  

 قتصادية: العوامل اإل
 قرةةةةادي الرلةةةايا فةة  الةةةةسري  انقرةةةةادي: يرخمةةا الرلةةةةايا فةة  الةسةةري  اة

   لةير   ياجن  لةيا الديض الطارد  يالديض  الةسرهلم 
 سوق العمل: 

سةةرهلاض فةةةإا الاةةةي الةةديةخراف ، رغةةر اليجةةفي  فةة  ديض اة ييخةةد الفةةا لةةةا 
ارهةةةةاض الةةةةديةخراف  فةة  الةةةةديض الةيفةةد ، ةةةازاض ةررففةةا اسةةليا الةرهدةةة  لةةةةا  يةةةةسةا لاة

طيا يلالرةةةال   ةةةما  ةةرض الفةةةض فةة  يهةةذا لةة  اافكةةاس   مةةا نخةةر  الةةةسكاا الاةةةشي
 ا 29 ،5104ةةطف ،  سنرسي  الش ض)

 العوامل المحفزة: 
 ساسا ف  هاله   ياةض: أررخم  
 جتماعي: صورة النجاح اإل 

   الذي يظ رع الة اخر  اد  يدر  إلا لمةدع  لهجا  الفطم 
 القرب الجغرافي:  

كمةر يالشةاطو اةسةةلاا  يةكةةا  ١١فأيرلا ن رلفد  ةا الةشاطو الة ةرل  
  رؤيرة  ةنيا ةا  الشاطو الة رل  الةةرد 
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  :عوامل النداء 
إا نمر ال خر  هي اراج الةةايع هةي رد ففةض أةةار غمة  األلةياج أةةار ال خةر  

ل ةةا آهةةار  كسةةي   الةةةشر ي  يالسياسةة  الرةةة  رلار ةةةا أيرلةةةا فةة  هةةةذا الةخةةةاض يالرةة  كااةةت
 نيث أخخت ةا يريةر  ال خةر  السةري  يخفمةت كمفر ةةا لاهظةة  لالاسةل  لمةرشة  لم خةر 

  ا 61، 5104سنر ةةطف ،)
 ثالثا: القنوات اإلخبارية

)ةاةةةة     رةةةةةاض الخةةةةةاهير  ةةةةةر اة –فرلةةةةر الهةةةةرا الفشةةةةريا لنةةةة  هةةةةي يا         
 اة الةية  لمةاافسة  سةان  الفجةا  يأةةل  ا54 ،5119النديدي، شةريل درييةش، 

 الةنمية  لةض الفالةية  الهجةايا إزا  رةةيرر  ي ةياقفة   ما يالرأهير الخة ير ةخرذاج
  ةةةير هالهةة   ةةالض ةةةا الرمفزيةةيا يقةةد اارهةةضا 4 ،5112السةةيد ةنةةةد،  هاةةا )أيجةةا
 لفةد ةا  ةر" Lotz يسةي  يةا ، الهايات ةرفدد ياةارهاض ، الشلك   ةر ، ةرةيز 
يلةر يكةا ظ ةير الهاةيات اة لارية  الفرلية    (,Chuck Tryon, 2019 8)"  الشلك 

ياارشارها ةخرد رطير شديد األهةي  فةا ةخةاض ان ةالر، يااةةا كةاا قفةز  راري ية  فةا 
ررةيز الفجائيات  ، كةاا5، 5104 ) ما ةيليد فاجض، ةخاض السياس  الفرلي  كم ا

الديليةة  الةيخ ةة  لاشةةرار ا اة لاريةة  يلراةخ ةةا الةلركةةر  ةةةةا يةةؤدي إلةةا خةةذج اهرةةةار 
الةشاهد الفرل  لةا رهدة  ةا ةياد إ لاري  فجال  ا الرهاية  الفالية  فة  اةارةاج لةذا 
ف ةةة  رفةةةةض  مةةةا رةةةأطير ةةةةا رهةةةدر نسةةةيةا الاشةةةرات اة لاريةةة  لةةةةا يرفةةة  يارخاهار ةةةا 

رفرلةةةةةر الهاةةةةةيات ف  ا5109 )ين  ةنةةةةةةد  مةةةةةا، ة الةيةةةةة  الرةةةةة  رنكة ةةةةةايالسياسةةةةة  ا
لسةةاا  اة لارية  الااطهةة  لالفرليةة  يةةة  ا ةةرالل الةفالخةة  اة لاريةة  ةةةا قاةةا  ة ةةر ،

  ا5106 )دياا ينيد  ري ،   ناض ديلر ا
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 أشكال المادة اإلخباريت

 

 ( أشكال المادة اإلخبارية3شكل  
 لةار الرفةةيمي  يالةراي ة  يها شكض إ لار ، يرجةا ةخةي ة  ةةا األ خبار:نشرة األ

ةةاليا  شةر إلةا  ةسةة      لمةيجةي ات، رةذاع لةةف  ةارظةةة ، يررةرايح ةةد  الاشةر   ةةاد
رفرلر اشرات األ لار أهر ةكيا فة  ي   ا44، 5104)لركات  لد الفزيز ،  شر دقيه 

  ا21 ،5109،) ير   دير الشلك  اللراةخي  ألي قاا  إ لاري  
 :قنوات الدراسة
 لمديلةةة ، فجةةةائيات رالفةةة : قسةةةةيا إلةةةا الفرليةةة  اة لاريةةة  الفجةةةائيات راهسةةةر

 رشةةةةكيض ل ةةةةدل الفرليةةةة  الخةةةةةاهير إلةةةةا ةيخةةةة  يكةةةةال الةةةةةافيا  يفجةةةةائيات  اةةةةة 
 ةةا ةاافسة  شةديد  هاةاا لالةهالةض لكةا الشةائك ، الهجةايا ة رمةل رخةاع يخ ات اظةر

 هةذع يرهةير الخة ةير، هةذا كسج الفرلي   ما لالم   الااطه  األخالي  الفجائيات قلض
يخ ةة   ةةةا لمةااقشةة  يرطرن ةةا الفرليةة  الةاطهةة  فةة   مةةا األنةةداث لةةالرركيز األ يةةر 
 رليةة  يأخاليةة    )ألي خفخةةيل  سياسةةي  يش ةةةيات ةنممةةيا لاسرجةةاف  غرليةة  اظةةر

 ا 01، 5106الزهر ، 
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 :الدراسة(أوالا: القنوات الفضائية العربية  عينة 
ا اارشةةار الهاةةيات الرمفزييايةة  الفجةةائي  الفرليةة  ال اةةة  يفرلةةر رطةةيرا ةةيةةزا إ

يقد أجن  ةةا الةةفج لةةير  ةرزايةد  أا اسةاير الفةدد الةرزايةد ةةا   يغير ةسلي 
 يرةرةةةة  ةشةةةةاهدال أةةةةةل  هةةةدفم  ا1، 5112)ةنةةةةةد ايةةةةاز ، الةيةةةة  الخديد الهاةةةيات اة

 ا 00، 5106)أليخفخيل الزهر ، الفرلي  اة لاري الهايات  ف  إ الةي  لرفددي 
 قناة النيل لألخبار:-1

 6 فة  اللةث لةدأت الهةاهر ، ةةا رلةث ةةةري  إ لارية  فجةائي  قاا  ه  الايض
 ةرنةاد الرالفة  الايةض رميفزيةيا شةلك  قاةيات إنةد  اللداي  ف  يكاات ،0991 أكريلر
 لةةةافس الرةةةال  ةةةةةر أ لةةةار ةركةةةز إلةةةا رارهةةةض أا قلةةةض الةةةةةري يالرميفزيةةةيا اةذا ةةة 
 يةةة  ييةيةةا ، سةةا   54 إلةةا ليةةةض اةرسةةاض اةرةةد يأةريكةةا الفةةرا  نةةرج  ية اةرنةةاد
)ال يئةةة  اليطايةةة  اة لاري   ةةةةةر قاةةةا  ليةةةةل  الهاةةةا  اسةةةر ر يةةةر 5111  ةةةار لدايةةة 

 ((https://www.maspero.eg/wps/portal/tv/channels/nileلإل ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالر

 ييليةةةي يفةةةا الةر ةةةةة  الايةةةض قاةةةيات لاقةةةات جةةةةا اة لاريةةة  ةةةةةر قاةةةا  يلةةةدأت
 ةسةةرهم  لاقةة  فةةا NileTVا الديليةة  يالايةةض ان لاريةة  ةةةةر)قاارةةا  اخرةفرةةا 5119
 أيض لأل لةار الايةض قاةا  يرفةد  ا95 ،5102، ناةةد الةنسةا  لد) اة لاري  لمهايات

 يالفرليةة  الةةةةري  ان لةةار ياهةةض ا لاريةة ،  دةةة  لرةةيفير يرهةةير ةةةةري  إ لاريةة  قاةةاع
  ا01، 5119ل دادي،  إسةا يض هال ) ةةري   لفييا يالفالةي 

 :قناة العربية الحدث-2
قاةةةةا   5105ةةةةةارس  4ااطمهةةةةت السةةةةا   الهاةاةةةة  لريقيةةةةت غةةةةريارش، السةةةةلت،

قاةا  إ لارية  ةر ةةة  شةهيه   "ي"النةدث."الندث"، أندث الهايات الفرلية  اة لارية 
الر طيةة  الةسةةرةر  يالةرالفةة  اآلايةةة  لكةةض الرطةةيرات فةةة  لهاةةا  "الفرليةة "، يرفرةةةد  مةةةا 

يكشةةل  9(https://www.alarabiya.net/ar/last-page…/،2137) .الةاطهةة ،
الةةةةدير الفةةةار لمهاةةةاريا اة لةةةاريريا "الفرليةةة " ي"النةةةدث"  لةةةدالرنةا الراشةةةد، أا قاةةةا  
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هةة  ةر ةةةة  "النةةدث" رهةةدر لمةشةةاهديا اةيذخةةا  خديةةدا  ةةةا الةةةناف  الرمفزييايةة ، ي 
فة  ةرالفة  أنةداث أقةض  ةددا ، إن أا ر طير ةا سةركيا لطريهة  أكهةر شةةين  ةةا الهاةةا  

يرفرةةةةد آليةةةات الفةةةةض، دا ةةةض غرفةةة  أ لةةةار "النةةةدث"،  مةةةا الر طيةةة  الةلاشةةةر   .األر
النةدث" رالفة  لةخةي ة  "اةر لة  سة "، يةهرهةا ةدياة  "يقاةا   لألنداث فةير يقي  ةا،
رفد الاشةرات اة لارية  الرةا ي   ا5104 ي  )إلراهير أقاسيس،دل ، ف  انةارات الفرل

رهةةدة ا الفرليةة  النةةدث ةةةةدرا ة ةةةا ةةةا ةةةةادر الةفميةةةات لمكهيةةر ةةةا الةةةياطايا 
، قاةةةةةا  رسةةةةةةيا« الفرليةةةةة »أطمهةةةةةت قاةةةةةا    ي ا1، 5-0، 5101) ةةةةةادض أنةةةةةةد الفةةةةةراج ،

  ا5105  لد الرنةا الراشد،)كهاا  ةكةم  لمهاا  الرئيسي « دثالفرلي  الن»
 ثانياا: القنوات اإلخبارية الناطقة بالعربية  عينة الدراسة(:

 =BBC Arabicبى بى سى العربية  قناة-3
 ١٩٩١خاليةة  راطمةة  لال ةة  الفرليةة   ةةار أيض فجةةائي  أكااةةت اللةة  لةة  سةة  

ااطمهةت الهاةا   ٢٠٠٢يرلةت، هةر اغمهةت يفة  ةةارس  ةار ألركيا إند  قايات شةلك  
يةةةةةةةيض ةةةةةةا قلةةةةةض يزار  ال ارخيةةةةة  اللريطاايةةةةة ، يارسةةةةةةت  ةةةةةري لشةةةةةكض ةسةةةةةرهض أةةةةةةر  

  ا06،01، 5104لالةيجةةةي ي  يالنياديةةة  يانسةةةرهاللي ، )رااد   اشةةةير  لةةةدالفزيز،
 0941اسةةرنيذت هيئةة  اةذا ةة  اللريطاايةة  الرةة  ااطمهةةت  ةةدةر ا الفرليةة  فةة  الفةةار ي 

هةةذا الاخةةاح الهةةائةيا  مي ةةا نفز ر   ةة اةةةا  أ 21 مةةا ةكااةة   اةةة ، يلفةةد أكهةةر ةةةا 
أيض قاةةةا   BBCأاشةةةأت ي  ا5104 ،أةةةةيا سةةةفيد  لةةةد ال اةةةا)لةةةإطال   دةةةة  ةرئيةةة ، 

 ا521، 5119 ،فزييا ديلا لريطااا   ) اطل  دلاكايض رم رمفزيياي  فا الفالر،
 :غير الشرعية عالمية لميجرةاإل المعالجة
ان الر ال رل  ف  ر طير   لهجايا ال خةر  يالة ةاخريا الفةرج أا هد لينظ ل

لرةةزار إةشةةكالت الااخةةة   ةةا  ةةدر لملةةا الةرالفةة  ال لريةة  إةريكةةا يةيةةض أيريلةةا ي ألةةا إ
الة ةةاخريا الفةةرج لالهيا ةةد يالةفةةايير الديليةة  لم خةةر  ين الرةة  رةةاص  مي ةةا ارفاقيةةات 

  ا10 ،5101ح ،ال خر  الةادر   ا ةاظة  الفةض الديلي )لسة  ةال
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 النتائج العامة لمدراسة وتفسيرىا
يراةةةايض هةةةذا الةلنةةةث  ةةةرض ارةةةائ  الدراسةةة  الرنميميةةة ، إجةةةاف   إلةةةا ا رلةةةار         

 ةن  الفرجيات، يفيةا يما  رض لرما الارائ :
 وتفسيرىا التحميمة الدراسة نتائج  -أوالا 

ها" قاا  الايض قاةت اللانه  لرنميض ييةا لاشرات هالث قايات إ لاري   
ةارس  63لا لا سا الفرلي  اة لاري  " لداي  ةا  -الفرلي  الندث  -لأل لار
 يلةد  سر  أش ر، يذلا  ما الاني الرالا: ;213سلرةلر  61إلا  ;213

 

 فئات خاصة بالشكل: ( أ

 طبيعة وشكل النشرة اإلخبارية في القنوات عينة الدراسة: -
 نوع النشرة: -

 نوع النشرات اإلخبارية في القنوات عينة الدراسة  (2جدول  
             القنوات            

 

 نوع النشرة       

 اإلجمالي العربية  BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 3303 558 5 3108 15 5 3108 83 5 511 15 نشرة رئيسية

 1192 18 2 1493 9 2 1991 9 ــــ ــــ ــــ موجز أنباء

 111 161  111 63  111 47  111 51 اإلجمالي

الاشةةرات الرئيسةةي  خةةا ت فةةا الررريةةج األيض ةةةا  :أن( 2 جــدول مــن يتضــم
%ا، لياةا خةا  ةةيخز األالةا  هاايةا  لفةدد ;9;;ا لاسل  )376نيث ايع الاشر  لفدد )
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ا 87%ا الرا رر في ا راايض أ لار ال خر  غير الشر ي   ةا ةا)3392ا لاسل );3لمد)
 ت فةةةةا اة لاريةةة  نيةةةةث خةةةةا الفرليةةةة  BBCا ةةةةةيخز أالةةةا  لهاةةةةا  >اشةةةر  رئيسةةةةي  ي)

الررريج األيض ييفيد إلا أا أيريلا ها ياخ   الة اخريا غير الشةر ييا ةة  انرةدار 
الةةةةةراع لةةةةيا الز ةةةةةا  األيريليةةةةيا يرةةةةةا د أةةةةةيات اليةةةةةيا الةرطةةةةرل فةةةةا أيريلةةةةا 

ا اشر  رئيسي  لهاةا  الفرلية  النةدث 83الةطالج لطرد الة اخريا يةا  اسرهلال ر، هر)
هةد أيلةت الهاةا  إهرةاةةا  كليةرا  ةةا الاانية  اةاسةااي  نيث خةا ت فةا الررريةج الهةااا ف

لهجةةةةي  الة ةةةةاخريا غيةةةةر الشةةةةر ييا يالرفاةةةةةض األيريلةةةةا ةف ةةةةر، يأ يةةةةرا  قاةةةةا  الايةةةةض 
ا ةيخز أالا  فهاا  الايض رفلر  ا يخ   اظر >ا اشر  رئيسي  ي);6اة لاري  لياق )

ار الةنميةة  فةةا الررريةةج الديلةة  الةةةةري  إزا  ة رمةةل الهجةةايا ييةةأرا اةهرةةةار لاأل لةة
  األيض فا الر طي  الشاةم  يالراايض 

 توقيت النشرة: -
 توقيت النشرات اإلخبارية التي تم تحميمييا في القنوات عينة الدراسة (3جدول  

    القنوات            

 توقيت النشرة       

 اإلجمالي العربيت  BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

ـــرة مـــن  ـــرة الظيي  10فت
 مساءا 5ص الى 

21 3992 1 23 4899 1 21 3197 2 15 8503 

 6الفترة الصـباحية مـن 
 ص 10ص الى 

3 599 4 8 17 3 23 3695 1 15 8508 

ـــرة المســـاء مـــن  م  5فت
 م 10الى 

13 2595 3 11 2193 2 14 2292 3 88 2502 

م  10فتــرة الســيرة مــن 
 ص 2الى 

15 2994 2 6 1298 4 6 995 4 51 808 

 %111 161  111 63  111 47  111 51 اإلجمالي
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ةسةةا ا  خةةا ت  8ص إلةةا  31فرةةر  الظ يةةر  ةةةا  :أن( 3 الجــدول مــن يتضــم       
فا الةررل  األيلا ةا نيث ريقيت الاشرات الرا رر رنميم ةا نيةث لمةد  ةدد الاشةرات 

%ا يهةةةةذا يفةةةةيد إلةةةةا أا اشةةةةر  الظ يةةةةر  ركةةةةيا شةةةةاةم  يةفةةةةةم  ;679ا لاسةةةةل  )89)
ص نيةث نمةت هاايةا  لفةدد اشةرات  31ص إلا  9لألنداث، هر الفرر  الةلاني  ةا 

%ا ييفةيد هةذا إلةا أا أ لةار الفرةر  الةةلاني  رنةي  أ لةار :639ا لاسل  )83)لمد 
فرةر  السة ر  يةاخةةا  في ةا ةةةا رهةارير يةةا رةةر راايلة  ةةةا أ لةار ةةةا ينهةة  إلةةار أكلةةر 

 الةسةا  لهجي  الة اخريا غير الشر ييا يراايل ا فا الهاةيات  ياة  الدراسة ، هةر فرةر 
%ا، يخا ت فا الةررل  2792لاسل  ) ا>6له  )خا ت الةررل  الها  31 الا ر 8 ةا

ا لاسةةةل  38ص لفةةةدد اشةةةرات لمةةةد ) 2 الةةةا ر 31 ةةةةا السةةة ر  الرالفةةة  ياأل يةةةر   فرةةةر 
ةسا ا  ما الررريةج األيض  8 الا ص 31 ةا %ا  نيث نةمت فرر  الظ ير 96>)

 الةةا ص 9 ةةةا الةةةلاني  ا اشةةر  قاةةا  الفرليةة  النةةدث، لياةةةا خةةا ت الفرةةر 21لفةةدد )
 الةا ص 31 ةةا الظ يةر  ، يخةا ت أيجةا  فرةر ا4لفدد ) ص فا الررريج األ ير 31

 السة ر  ا، لياةا خا ت فرةر 26ةسا ا فا الررريج األيض لهاا  الايض اة لاري  لفدد) 8
ا، لياةةةا خةةا  فةةا الررريةةج األيض 9ص فةةا الررريةةج األ يةةر لفةةدد) 2 الةةا ر 31 ةةةا

ا، 26ص لفةةدد) 31 الةةا ص 9 ةةةا الةةةلاني  الفرليةة  اة لاريةة  الفرةةر  BBCلهاةةا  
 ريقيةت ا ةةا9ص لياقة ) 2 الةا ر 31 ةا الس ر  لياةا خا  فا الررريج األ ير فرر 

  الدراس    يا  الهايات ف  رنميمي ا رر الر  اة لاري  الاشرات
 القوالب الفنية لمخبر:

القوالب الفنية لمخبر المتعمق باليجرة غير الشرعية في النشرات اإلخبارية التي تم  (4جدول  
 تحميمييا في القنوات عينة الدراسة 

             
  القنوات

     

 
 القوالب الفنية       

 اإلجمالي العربية اإلخبارية BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 %511 555 5 511 58 5 511 58 5 511 15 حديث مباشر

 8303 518 2 8503 55 5 511 58 5 511 15تعميق عمى مادة 
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 مصورة
 3303 558 8 8102 51 2 3108 83 2 3302 51 احصاءات وبيانات

 18 81 5 5803 55 8 5503 22 8 1503 28 قارير مسجمةت

 53 28 1 2105 55 1 301 5 5 5805 8 سائل مراسمينر 

 808 55 5 5505 8 5 5203 5 1 103 8 مناظرات ومناقشات

 508 8 8 808 1 5 205 5 5 508 5 استطالعات لمرأي

 508 8 3 505 5 5 205 5 5 508 5 تقارير حية

مزيج بين التقارير 
 الحية والمسجمة

 196 1 8 399 1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

رةةدر النةديث الةلاشةر الةررلة  األيلةا فةا الهيالةج  (:4 جدول من يتضم 
%ا، 311ا ركرار لاسل  )393الفاي  لفرض ال لر فا الاشرات اة لاري  نيث لمد )

%ا، ;9;>ا لاسةةل )>38يخةةا  رفميةة   مةةا ةةةاد  ةةةةير  فةةا الةررلةة  الهاايةة  لركةةرار)
%ا، ييرجةةة  ةةةةا الخةةةديض ;9;;هالهةةةا  لاسةةةل  )لياةةةةا خةةةا ت اةنةةةةا ات يالليااةةةات 

اقرةةةراج اسةةةل  النةةةديث الةلاشةةةر يرفميةةة   مةةةا ةةةةاد  ةةةةةير  ياةنةةةةا ات يالليااةةةات 
ييفيد هذا إلا طليف   رض األ لةار نيةث هاةاا نةديث ةلاشةر ةةا الةةذي  يفةرض 
ال لةةةةر ييكةةةةيا هاةةةةاا ةةةةةاد  ةةةةةةير  ةةةةةةانل  لمرفميةةةة  رؤكةةةةد ةةةةةن  ال لةةةةر ييخةةةةيد 

ات ألا طليف  أ لار الة اخريا غير الشر ييا رني  انةا ات اةنةا ات ياللياا
ل ةةر يليااةةات  ةةا الةةديض الةةةةدر  ل ةةر يأنيااةةا  يكةةيا هاةةاا غرقةةا ياةةاخيا، يخةةا ت 

%ا، يخةةةةا  فةةةةا 73%ا لاسةةةةل  )>8الرهةةةةارير الةسةةةةخم  فةةةةا الةررلةةةة  الرالفةةةة  لاسةةةةل  )
%ا 199ل  )يالةسةةةةةخم  لاسةةةةة النيةةةةة  الرهةةةةةارير لةةةةةيا الةررلةةةةة  الراسةةةةةف  ياأل يةةةةةر  ةةةةةةزي 

 %ا  97>>لاسل )
راي ةةةت الهيالةةةج الفايةةة  لم لةةةر الةرفمةةة  لةةةال خر  غيةةةر الشةةةر ي  فةةة  الاشةةةرات 
اة لاري  الر  رر رنميمي ا ف  الهايات  يا  الدراس  ةةا يفكس أهةي  الهجي ، يلكا 
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رفيقةةةت قاةةةا  لةةةا لةةةا سةةةا الفرليةةة  فةةةا اسةةةر دار الرهةةةارير انةةةي قجةةةي  ال خةةةر  يذلةةةا 
األيريليةةةة  أكهةةةةر أةةةةةار الةةةةرأ  الفةةةةار الفةةةةالةا ألا ةةةةا ةةةةةا ديض  لريجةةةةي  يخ ةةةة  الاظةةةةر

اةسةةرهلاض ييؤ ذ  مةةا قاةةا  الايةةض اا فةةاض  ةةدد ةةةرات  ةةرض  الرهةةارير  ةةا أ لةةار 
الة ةةاخريا غيةةر الشةةر ييا يرسةةائض الةراسةةميا ياةكرفةةا  لفةةرض فيةةديي ل ةةر ةةة  رفميةة  

  لةد يشيةا  اير،  ما نسيا دراس  اريخ  ة  هذ  الدراس  اريخ  الةذي  فهط  ررف 
نيةةةةةةث خةةةةةةا  النةةةةةةةديث الةلاشةةةةةةر فةةةةةةا الةهدةةةةةةة   لاسةةةةةةةل   ا:2138)  ةةةةةةالي  الةخيةةةةةةد

 %ا ;769)
 ذكر الخبر فى الشريط اإلخبار : -

 ذكر الخبر في الشريط اإلخباري فى القنوات عينة الدراسة  (5جدول  
 القنوات                    
 ذكر الخبر

 اإلجمالي العربية اإلخبارية BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث
 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 52 5 511 58 5 511 15 نعم
830
5 

5 551 8805 

 105 5 2 505 5 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ال

 161  111 63  111 47  111 51 اإلجمالي
111
% 

%ا رةةةر ذكةةةر ال لةةةر فةةةا شةةةريط 97>>لاسةةةل ) :أنـــو( 5 جـــدول  مـــن يتضـــم
%ا  يهةةةذا يرخةةة  إلةةةا أا الشةةةريط اة لةةةار  199األ لةةةار ةهالةةةض  ةةةدر ذكةةةر  لاسةةةل  )

يني   ااييا الاشر  يةايأرا في ا كةا أا الشريط اة لار  ي طا ة رمةل األنةداث 
الفيريةة  يالفاخمةة  لةةةير  أكلةةر يأسةةرع  نيةةث نةةةمت افةةر رةةر ذكةةر  فةةا الشةةريط لهاةةا  

ا :7%ا، كةا نةةمت افةر  مةا   ةدد )311ا لاسل  )83ي  الندث  ما  دد)الفرل
%ا لهاةةةا  الايةةةض اة لاريةةة ، كةةةةا نةةةةمت افةةةر  مةةةا الررريةةةج األيض لهاةةةا  311لاسةةةل )
BBC  ا 3%ا، هةةةةةةةةةةةر ن لياقةةةةةةةةةةة  )97;>ا لاسةةةةةةةةةةةل )92اة لاريةةةةةةةةةةة  لفةةةةةةةةةةةدد ) الفرليةةةةةةةةةةة
 %ا 199لاسل )
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 فئات خاصة بالمضمون: ( ب

 القيم الخبرية: -
 القيم الخبرية المتضمنة في األخبار في نشرات القنوات عينة الدراسة  (6جدول  

 القنوات              
 القيم الخبرية       

 اإلجمالي العربية اإلخبارية BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث
 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 511 555 5 511 58 5 511 58 5 511 15 اآلنية

 3302 552 2 8305 52 8 3105 51 2 8305 51 األىمية

اإلىتمامات 
 اإلنسانية

15 511 5 55 8805 2 28 5208 5 522 8103 

 1803 88 8 35 15 8 2101 52 8 1303 81 القرب

 5505 81 5 1805 85 1 5105 58 1 8802 21 الصراع والمنافسة

 5508 82 1 1205 88 5 8502 58 5 5805 22 الضخامة

 23 51 8 2105 55 5 5205 21 3 5805 8 الجدية

 2101 55 3 2202 55 8 8508 51 5 2801 52 الشيرة

 2101 88 51 5208 3 3 2803 55 8 2505 55 الوضوح

 5805 23 8 2105 58 51 5508 8 8 5108 3 الفائدة

 فة  الةرجةةا  ال لرية  اآلاية  إنرمةت ةهدةة  الهةير :أن( 6 جـدول من يتضم
%ا نيةةةث أا هةةةذ  الهيةةةة  311الدراسةةة  لاسةةةل  )  ياةةة  الهاةةةيات اشةةةرات فةةة  األ لةةةار

راكسةةج الهاةةيات اة لةةار أهةير ةةا ةةةا نيةةث الهةةدر   مةةا إذا ةة  النةةدث لنظةة  يقي ةة  
%ا نيث راشر كض قاا  ال لر 92;;يله ، هر خا  فا الةررل  الهااي  األهةي  لاسل  )

الةةذ  ي ةةر الخة ةةير الةةذ  ر اطلةة  لمنةةةيض  مةةا ةرالفرةة  ل ةةا يرلةةث ةةةا  ةةالض ذلةةا 
يمي ةةا فةةا الةررلةة  لرةةؤهر فةةا يخ ةة  اظةةرهر يارخاهةةار ر ،يخ ةة  اظرهةةا ارخةةا  الهجةةي  

ا فةةال خر  غيةةر الشةةر ي  ررجةةةا ةأسةةا  8;89:الهالهةة  اةهرةاةةةات اةاسةةااي  لاسةةل  )
يرفةةةرض ل ةةةا لفةةةض األفةةةراد لنهةةةا   ةةةا ألسةةةط النهةةةي  األةةةةا يالنيةةةا  كريةةةة ،  لياةةةةا 

 %ا  3:97ير  لاسل  )خا ت الفائد  فا الةررل  الفاشر  ياأل 
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 أىداف عرض الخبر:
 أىداف عرض الخبر في نشرات القنوات عينة الدراسة (7جدول  

 القنوات               
 
 

 األىداف       

 اإلجمالي العربية  BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 511 555 5 511 58 5 511 58 5 511 15 اإلخبار

 3508 588 2 8505 51 2 8501 58 5 511 15 سميط الضوءت

 5803 88 8 5108 51 8 5803 81 2 8201 88 استنكار

 5202 53 8 5802 85 5 5205 21 5 8808 58 التحميل والتفسير

 8801 15 5 8508 22 5 2808 58 8 8808 58 توعية

 2808 55 5 58 52 5 2808 58 8 8808 58 الحشد

 2508 58 1 28 58 5 2808 58 1 2101 58 توثيق أحداث

 2505 52 3 5508 8 1 2803 55 8 8808 58 التنديد واإلدانة

 5205 21 51 508 5 3 301 5 5 2801 52 شجب

 5503 58 8 5208 3 8 5105 1 8 5503 5 إقتراحات وحمول

 503 55 55 503 8 8 505 8 3 803 1 تشخيص

ةهدةة  أهةدال  ةرض ال لةر فةا اشةرات اة لةار خةا  فةا  :أن( 7 جدول من يتضم
%ا فاة لةةةار يظيفةةة  اة ةةةالر األيلةةةا  إطةةةالع 311الهاةةةيات  ياةةة  الدراسةةة  لاسةةةل  )

%ا يذلةةا يرااسةةج ةةة  الهةةير 996;يمي ةةا رسةةميط الجةةي  لاسةةل )، الخةةةاهير لةةةا يخةةر 
ال لري  الةرجةا  فا األ لار الةهار   ا ال خر  نيث خا ت األ لار اةاسةااي  فةا 

األيض لةةةذلا خةةةا  اة لاريرسةةةميط الجةةةي  ال ةةةدل ةةةةا  ةةةرض هةةةذ  األ لةةةار  الررريةةةج
لمنةيض  ما رأ   ار  الةا لنض قجةي  الة خةاريا غيةر الشةر ييا اةاسةااي ، هةر 

%ا يهةةةةةا  ةةةةةرض ال لةةةةةر فةةةةةا قالةةةةةج ااسةةةةةااا لمرةةةةةأهير فةةةةةا 9697الرشةةةةة يص لاسةةةةةل )
ث لةيس ةةا %ا نية;339الخةاهير، يفةا الةررلة  األ يةر  خةا  اقرةراح النمةيض لاسةل )

يظةةائل ال لةةر طةةرح النمةةيض يلكا ررفةةايت اةهةةدال ةةةا قاةةا  أل ةةر  فكةةاا اة لةةار 
%ا، 311يرسميط الجي  يالرشة يص فةا الررريةج األيض لهاةا  الفرلية  النةدث لاسةل )
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%ا، كةةةا ;339هةةر هاايةةا  اةسةةراكار، يفةةا الررريةةج األ يةةر خةةا  اقرةةراح نمةةيض لاسةةل )
%ا، لياةةةا نةةضم 311األيض لهاةةا  الايةةض لاسةةل ) خةةا  اة لةةار يالرشةة يص فةةا الررريةةج

%ا، ينةةةةةةةضم هالهةةةةةةةا  اةسةةةةةةةراكار 398>رسةةةةةةةميط الجةةةةةةةي  فةةةةةةةا الةررلةةةةةةة  الهاايةةةةةةة  لاسةةةةةةةل )
%ا  كةةةةا خةةةا  اة لةةةار فةةةا 98;%ا، لياةةةةا خةةةا  أ يةةةرا  الشةةةخج لاسةةةل );969لاسةةةل )

%ا، يفةةا الرريةةج الهةةااا 011لاسةةل  ) الفرليةة  اة لاريةة  BBCالررريةةج األيض لهاةةا  
%ا، 5 49%ا، يهالها خا  الرنميض يالرفسير يذلا لاسل )4 10ط الجي  لاسل )رسمي

%ا  ارفهةةت الهاةةيات 4 6لياةةةا فةةا الةررلةة  األ يةةر  خةةا  الشةةخج يالرشةة يص لاسةةل )
اة لاريةة  الفرليةة  الةرةهمةة  فةةا الفرليةة  النةةدث يالايةةض اة لاريةة  فةةا أهةةدال  ةةرض 

ر  غيةةةةةةر الشةةةةةةر ي ، ةةةةةةة  ال لةةةةةةر لةةةةةةيا إ لةةةةةةار يرسةةةةةةميط الجةةةةةةي  انةةةةةةي قجةةةةةةي  ال خةةةةةة
اريخ  الرفاةةةةض غيةةةر األ القةةةا ةةةةا ديض اةسةةةرهلاض ارخةةةا  الة ةةةاخريا غيةةةر اةسةةةراكار 

الشر ييا نيث هاخر رراةج الة اخريا يةاف ر ةا د يض اللالد ي زض األطفاض  ةا 
أهم ر الة اخريا كةا أغمهت أيريلا أليال ا فا يخ  ر يأ ذ الز ةا  األريلييا يمهيا 

، كةةا ا رلرمة  سةفا ر ال شة  أةةياج اللنةر ر اللفض راركيا الة ةاخريالر ر  ما لفج
اسةةةراكرت لةةةا لةةةا سةةةا سياسةةةات رراةةةةج ارخةةةاع الة ةةةاخريا غيةةةر الشةةةر ييا يفةةةةض 
األطفاض  ا زيي ر لكا لر رر ذ افس الةيقل ارخةا  لفةض الةديض األيريلية  الرةا لةر 

  رسرهلض ها األ ر  الة اخريا غير الشر ييا 

 المستخدمة فى عرض الخبر:اإلستماالت 
 اإلستماالت المستخدمة في عرض األخبار في نشرات القنوات عينة الدراسة  (8جدول  

 القنوات            
 
 ستماالتاإل

 اإلجمالي اإلخبارية العربية BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

 5.83 .13 1 81.. 32 1 1.81 23 1 3508 58 تمزج بينيما

 3183 22 3 .138 11 3 .218 13 3 5108 3 عاطفية

 100 161  100 63  100 47  100 51 اإلجمالي

رةدرت ةزي  ليا الفهمية  يالفاطفية  الةررلة  األيلةا  :أنو( 8 جدول من يتضم 
 الدراسةةة   ياةة  الهاةةةيات اشةةرات فةةة  ان لةةار  ةةةرض فةة  الةسةةةر دة  فةةا اةسةةرةانت



 

186 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

%ا فالخة  ليا اةسرةانت الفاطفي  98>:الشر ي  لاسل  ) غير ال خر  قجي  نيض
يالفهميةةة  ية اطلةةة   هةةةض ي اطفةةة  الخةةةةاهير ينةةةدث رةةةأهير كليةةةر ييسةةةا د فةةةا رلاةةةا 
الةشاهديا ةاررا  هذ  الهاا  ارخا  الهجايا الة رمف ، ينممت اةسرةالت الفاطفي  هاايةا  

اقااع الخةاهير لريخ ار ةا %ا  يذلا يرخ  ةدراا الهايات أهةير ا فا 2198لاسل  )
 اني قجي  ال خر  غير الشر ي   

 األخبار: عرض في المستخدمة الخبرية األطر
 األطر الخبرية المستخدمة في عرض األخبار في نشرات القنوات عينة الدراسة  (9جدول  

               
 القنوات

 األطر الخبرية      

 اإلجمالي العربية اإلخبارية BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

إطار اىتمامات 
 انسانية

53 8505 5 51 3105 5 25 8808 5 518 5808 

 5805 512 2 8505 51 2 5305 82 8 58 21 تصريحات دولية

 1202 35 5 8505 58 8 5508 25 1 8505 55 إطار قانوني

 5801 81 8 15 85 5 8502 58 5 8808 58 إطار أزمات سياسية

 5202 53 8 8508 21 5 8502 58 2 5103 85 إطار الرفض

 8505 18 5 5802 85 1 8508 51 5 2101 58 إطار صراع

 2802 58 1 5208 28 5 2803 55 3 5503 5 إطار أمني

 5805 23 3 2305 53 3 505 8 8 5808 8 إطار الترييد

 58 25 55 2105 58 3 505 8 8 803 1 إطار الحمول

 5503 58 52 5108 51 8 5203 5 51 108 8 إطار تعاون

 5502 53 8 2803 51 8 508 2 55 2 5 إطار نسب المسئولية

إطار التبعات 
 االقتصادية

5 2 55 5 205 51 55 2202 51 55 808 

 502 51 58 5505 8 8 508 2 55 2 5 إطار تاريخي

 808 5 55 508 5 51 205 5 55 2 5 إطار ديني
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 ال لريةة  اةطةةار اةاسةةااا خةةا  فةةا ةهدةةة  األطةةر :أن( 9 جــدول مــن يتضــم       
 ال خةر  قجةي  نةيض الدراسة   ياة  الهاةيات اشةرات ف  األ لار  رض ف  الةسر دة 

%ا، يهةةةذا اريخةةة  ةاينةةةدث لمة ةةةاخريا يةايمهياةةة  ةةةةا :9:9الشةةةر ي   لاسةةةل  ) غيةةةر
نانت غةر  فةا اللنةر ي ةدر اسةرهلاض الةديض األيريلية  ل ةر يذلةا فةا الفرةر  الرةا رةر 
في ةةةا رنميةةةض ةجةةةةيا الاشةةةرات فةةةا الهاةةةيات  ياةةة  الدراسةةة ، يميةةة  إطةةةار الرةةةةرينات 

نات الديليةةة  ةةةةا ز ةةةةا  %ا، نيةةةث كهةةةرت الرةةةةري9697الديليةةة  نيةةةث لمةةةد اسةةةلر  )
اةرنةةةةةاد األيريلةةةةةا نةةةةةيض قجةةةةةي  ال خةةةةةر  غيةةةةةر الشةةةةةر ي  فةةةةةا نةةةةةيا رةةةةةةا د أ ةةةةةداد 

%ا، 8292الة اخريا غير الشر ييا، هر اطار قااياا نيث نضم هالها  فكاات لاسل  )
نيث يرر النديث  ا  قياايا ال خر  غير الشر ي  يرفديم ا يةد  أنهية  الة ةاخريا 

في  أنالة ر يأةا ر، يخا  فا الةررل  الرالف  إطةار أزةةات  فا المخي  ليطا ينههيا
%ا، ييرخةة  ذلةةا إلةةا إنرةةدار الةةةراع لةةيا ديض أيريلةةا ي ةةدر 7698) لاسةةل سياسةةي  

قلةةيض الة ةةاخريا يغمةة  اللةةاج أةةةاة ر ةةةا ديض اةسةةرهلاض األيلةةا كإيطاليةةا يرفجةة ا 
 شةر ياأل يةر  اةطةار اسرهلاض الة اخريا يرنةض أ لائ ر، يخةا  فةا الةررلة  الرالفة  

إطةةةةار اةهرةاةةةةةات اةاسةةةةااي  فةةةةا  نيةةةةث خةةةةا %ا :69الةةةةدياا نيةةةةث لم ةةةةت لاسةةةةل  )
طةار اسةج ا، يأ يةرا  إطةار;7الررريج األيض لهاا  الفرلية  النةدث لفةدد )  الةسةئيلي  يا 

طةةةةار الرلفةةةةات طةةةةار انقرةةةةةادي  يا  خةةةةا ت األطةةةةر  نيةةةةثا  3دياةةةة  لفةةةةدد) رةةةةاري   يا 
ا، يأ يةةرا  إطةةار الرلفةةات 71اةاسةةااي  فةةا الررريةةج األيض لهاةةا  الايةةض اة لاريةة  لفةةدد)

طار دياا لفدد) ا  لياةةا رةةدر اةطةار الهةااياا الررريةج األيض لهاةا  3اةقرةادي  يا 
BBC  ييةكةا رفسةير ذلةا ا 7ا، يأ يةرا  إطةار دياةا لفةدد):7اة لاري  لفةدد) الفرلي

 لارية  فة  قالةج إاسةاا  ألا الةةنف  ن يرفاةةض اةريجة  الهةة   الة لأا  اةد الكر
)فيةةض ة  أنداث خاةةد  فةفيةار الرفاةةض ةة  ال لةر يال ةا أا يكةيا ةفيةارا إاسةاايا 

 ا  5101نسا ةطر، 
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 أسباب اليجرة غير الشرعية كما طرحيا النص اإلخبار : -
 أسباب قضية اليجرة غير الشرعية كما طرحيا النص اإلخباري  (11جدول  

 القنوات             
 األسباب

 اإلجمالي العربية اإلخبارية BBC النيل اإلخبارية العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

سية
سيا

ال
 

إحتكار المشيد 
 السياسي

1 2   2 4.3   1 1.6   4 201 

أسموب أجيزة الدولة 
 ومؤسساتيا

 502 2   1.6 1   2.1 1 ـــــ ـــــ ـــــ

ضعف الحريات 
 105 1 ـــــ ـــــ ـــــ   2.1 1 ـــــ ـــــ ـــــ العامة

دية
صا

إلقت
ا

 

انخفاض مستو  
 22   58.8 33 المعيشة

46.
8 

  17 27   69 5208 

عدم اإلستقرار 
 الوظيفي

 105 1 ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   2 1

العولمة واإلنفتاح 
 اإلقتصادي

 - - ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ

عية
تما
إلج

ا
 

 19   51 26 البطالة
43.
4 

  9 14.3   54 8801 

 502 2 ـــــ ـــــ ـــــ   2.1 1   2 1 الشعور باإلغتراب

الترويج لمفشل 
شاعة اإلحباط  وا 

4 7.8   2 4.3   2 3.2   8 1 

 805 5   4.8 3   2.1 1   2 1 الزيادة السكانية

سية
النف

 

 5505 71   41.3 26   34 16   56.9 29 التطمع لممستقبل

 23   74.5 38 األمن واآلمان
42.
6 

  23 36.5   81 1108 

فية
وثقا

ية 
عمم

 

 502 2   3.2 2 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ تراجع مستو  التعميم

ضعف اإلىتمام 
 بالبحث العممي

 105 1   1.6 1 ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ

 201 4   1.6 1   4.3 2   2 1 ضعف الثقافة

 51 اإلجمالي
11

1 
 47 111  63 111  161 111 
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األسةلاج الافسةي  رةةدرت أيلةا األسةلاج الداففة   :أن( 11 جدول من يتضم       
األسةلاج  ةهدة  فا األيلا الةررل  فا ياآلةاا األةا خا  لم خر  غير الشر ي  نيث

  ياةة  الهاةةيات فةةا اة لةةار  الةةاص طرن ةةا كةةةا الشةةر ي  غيةةر ال خةةر  إلةةا رةةدف  الرةةا
 فةا لمةسةرهلض الرطمة  نةضم  لياةةا ،%ا8196)ياآلةةاا  مةا نيث نةض األةةا الدراس 
، لياةةةا انرمةةت األسةةلاج اةقرةةةادي  الةررلةة  الهاايةة  %ا7793) لاسةةل  الهاايةة  الةررلةة 
 فا خا  كةا ال خر  إلا رردف  الرا األسلاج أيلا الةفيش  ةسري  إا فاض يرةدر
لياةةةةا انرمةةةت الةررلةةة  الهالهةةة  فةةةا  ،%ا>729) اسةةةلر  خةةةا ت نيةةةث اة لةةةار  الةةةاص

 األسةةةةةلاج األسةةةةةلاج الداففةةةةة  لم خةةةةةر  غيةةةةةر الشةةةةةر ي  كةةةةةةا طرن ةةةةةا الةةةةةاص اة لةةةةةار 
 هاايةةةا   يخةةةا  ،%ا6698) لاسةةةل  األسةةةلاج أيلةةةا اللطالةةة  نيةةةث رةةةةدرت اةخرةا يةةة 

شةةةا   لمفشةةةةض الرةةةريي   الشةةةةفير خةةةا  لياةةةةةا ،%ا;) لاسةةةل  خةةةةا ت نيةةةث اةنلةةةةاط يا 
، لياةةةةا نمةةةت فةةةا الةررلةةة  ال اةسةةة  %ا392) لاسةةةل  الرالفةةة  الةررلةةة  فةةةا لةةةاةغرراج

الههافة  فةا  يجةفل الرفمةير، ةسةري  ياأل ير   األسةلاج الههافية  يالفمةية  فخةا  رراخة 
الةررلةة  األيلةةا ةةةا نيةةث األسةةلاج الههافيةة  الرةةا أدت إلةةا ال خةةر  غيةةر الشةةر ي  كةةةا 

%ا، لياةةةا خةةا  فةةا الةررلةة  392طرن ةةا الةةاص اة لةةار  نيةةث نةةةال  مةةا اسةةل  )
يقةةةد رةةةةدرت الفياةةةةض الافسةةةي   %ا  199الهاايةةة  جةةةفل اةهرةةةةار لاللنةةةث الفمةةةةا )

غيةةر الشةر ي  ةةةةا يؤكةةد أهةيةة  الفاةةةض الافسةةا  قائةة  األسةةلاج الرةةا أدت إلةةا ال خةةر 
يأاةةة  الةنةةةرا األساسةةةا الةةةداف  لةهةةةض هةةةذ  الظةةةاهر  يمي ةةةا األسةةةلاج اةخرةا يةةة ، هةةةر 
األسةةلاج السياسةةي ، هةةر األسةةلاج الفمةيةة  يالههافيةة   ير رمةةل هةةذ  الاريخةة  ةةة  اريخةة  

ةة  ةةا ا: نيث خا ت الفياةض اةقرةادي  فةا الةهد2133دراس   ز  ةنةيد أةيا )
 نيث الفياةض الدافف  لم خر  
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 الحمول المقترحة لمقضية المطروحة: -
(الحمول المقترحة لقضية اليجرة غير الشرعية كما طرحتيا األخبار في نشرات 11جدول  

 القنوات عينة الدراسة حول قضية اليجرة غير الشرعية 
 القنوات             

 
 الحمول المقترحة

 اإلجمالي العربية  BBC اإلخباريةالنيل  العربية الحدث

 % ك الترتيب % ك الترتيب % ك الترتيب % ك

حل النزاعات  فى 
الدول المصدرة 

 لميجرة

58 8808 5 58 8502 2 1 808 8 55 2101 

التعاون بين دول 
 اإلستقبال

8 5808 1 3 58 1 25 8305 5 88 2502 

يادة اإلستثمار في ز 
 الدول النامية

51 2805 2 58 5105 5 5 508 3 83 2805 

نع إستقبال م
 المياجرين

1 803 8 8 5805 5 53 2305 2 82 5808 

 5305 81 5 801 5 8 2808 58 8 2505 55 وفير فرص العملت

 5101 21 8 58 52 8 301 5 5 5805 8 م يتم ذكرحمولل

لتعاون مع دول ا
 العبور

5 5503 5 5 5203 5 52 58 8 25 5508 

 801 52 5 5508 8 8 205 5 8 808 2 مل مناطق آمنةع

 801 52 1 5208 3 3 505 8 51 2 5 مل مراكز إحتجازع

 502 51 3 508 5 3 505 8 3 108 8 مل اتفاقات دوليةع

رض عقوبات عمى ف
 الميربين

8 108 3 5 205 8 5 801 5 51 502 

 502 51 8 503 8 8 301 5 3 108 8 عمار دول اإلرسالإ



 

191 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

نةةض الازا ةةات فةةا الةةديض الةةةةدر  لم خةةر  خةةا   :أن( 11 جــدول مــن يتضــم
فا الةررل  األيلا ةا نيث النميض الةهررن  فا اشرات الهايات  يا  الدراس  لاسةل  

%ا ، يخةةةةا  الرفةةةةايا لةةةةيا ديض اةسةةةةرهلاض كنةةةةض هةةةةااا لهجةةةةي  ال خةةةةر  غيةةةةر 2898)
الراسةةةف  ياأل يةةةر  خةةةا ت  الةررلةةة  فةةةا %ا ، هةةةر2792الشةةةر ي  نيةةةث خةةةا ت لاسةةةل  )

النميض األري  فا افس الةررل ، فرض  هيلات  مةا الة ةرليا،  ةةض ارفاقةات ديلية ، 
  نيةث خةا  نةضم الازا ةات  ا%992) خةا ت لاسةل  إ اد  إ ةار ديض اةرسةاض نيةث

ا، >3فةا الةديض الةةةةدر  لم خةر  فةا الررريةةج األيض لهاةا  الفرلية  النةةدث لركةرار لمةةد)
ا  لياةةا خةا  فةا الررريةج األيض لهاةا  الايةض 3 ةض ةراكةز انرخةاز لركةرار لمةد) يأ يرا  

آةاةة   ةاةةاط  ا، يأ يرا  ةةةض>3الااةيةة  لركةةرار ) الةةديض فةة  اةسةةرهةار زيةةاد  اة لاريةة 
ا، فخا ت النمةيض األةاية  فةا ا اية  النمةيض 3الة رليا لركرار)  ما  هيلات يفرض

لهاةةةا  الفرليةةةة  يالايةةةض األ لاريةةةة ، لياةةةةا النمةةةةيض اةاسةةةااي  كااةةةةت فةةةا ةهدةةةةة  النمةةةةيض 
 اة لاريةة  الرفةةايا الفرليةة  BBCالةطرينةة  لمهجةةي   يخةةا  فةةا الررريةةج األيض لهاةةا  

اةرسةةةاض فةةةا الررريةةةج األ يةةةر  ديض ا، يأ يةةةرا  إ ةةةةار27اةسةةةرهلاض لركةةةرار) ديض لةةةيا
ا فكااةةةت النمةةةيض األةايةةة  فةةةا ةهدةةةة  النمةةةيض لهجةةةي  ال خةةةر  غيةةةر الشةةةر ي  6لركةةةرار)

 يخا ت النميض اةاسااي  فا الررريج األ ير 
يراي ةةةت النمةةةيض لةةةيا نمةةةيض أةايةةة  لمهجةةةي  ينمةةةيض إاسةةةااي  رلار ةةةا الهاةةةيات 

   لرا  يجييل يااشةطيا اة لاري  الفرلي   يا  الدراس  يكاات ةا  الض اسرجاف
يةاهةذيا ي ةةاةميا فةةا ةاظةةةات إاسةةااي  لياةةا رلاةةت الهاةةيات الااطهةة  لالفرليةة  النمةةيض 

 األةاي  لمهجي  يذلا  ما لساا الز ةا  األيريلييا  
  الدراسة استنتاجات 
 لاسةةةةةل  الاشةةةةةر  اةةةةةيع نيةةةةةث ةةةةةةا األيض الررريةةةةةج فةةةةةا خةةةةةا ت الرئيسةةةةةي  الاشةةةةةرات -

 %ا5 00)لاسل  هاايا   األالا  ةيخز خا  لياةا ،%ا1 11)
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ةسا ا خا ت فا الةررلة  األيلةا  نيةث  2 -ص01فرر  الظ ير  يالرا ةا الفرر   -
 أا فرر  الظ ير  ركيا شاةم  يةفةم  لألنداث، يمي ا هاايا  ةيخز األالا  

 لاسةةةل  ذكةةةر   ةةةدر ةهالةةةض األ لةةةار شةةةريط فةةةا ال لةةةر ذكةةةر رةةةر%ا 4 99)لاسةةةل  -
 %ا 6 1)

 فةةة  الشةةةر ي  غيةةةر ال خةةةر   ةةةا الةهةةةار  األ لةةةار جةةةةياة راي ةةةت إسرشةةة ادات -
ةةةةةير  فةةةا الةررلةةة  األيلةةةا لاسةةةل   الدراسةةة   يخةةةا ت فيةةةدييهات  ياةةة  الهاةةةيات

 %ا ها األ ما اسر داةا  4 99)
  ةةا الةهةةار  األ لةار رهةةدير  اة لةار ياة ةةالر كةاا األاسةةميج ال الةةج لةيا أسةةاليج -

هةةر ال خةةير هةةر  %ا011) لاسةةل  الدراسةة   ياةة  الهاةةيات فةة  الشةةر ي  غيةةر ال خةةر 
 الرفسير 

 اشةةةرات فةة  األ لةةار فةة  الةرجةةةا  ال لريةةة  الهةةير ةهدةةة  إنرمةةت كةةةا أا اآلايةة  -
   %ا011) لاسل  الدراس   يا  الهايات

 فة  ال لةر  ةرض أهةدال ةهدةة  فةا خةا  الجةي  كةا أشةارت الارةائ  أا رسةميط -
  %ا4 16) لاسل  يذلا الدراس   يا  الهايات اشرات

 الهايات اشرات ف  األ لار  رض ف  اسر دةت الهايات اة لاري  أطر ةراي   -
الشةةر ي  لةةيا أطةةر ااسةةااي  يرةةةرينات  غيةةر ال خةةر  قجةةي  نةةيض الدراسةة   ياةة 

ديلي ، إطةار قةااياا، سياسةا، لياةةا كةاا اةطةار اةاسةااا فةا الةهدةة  لالاسةل  
لمهايات اة لاري  الفرلي  الايض يالفرلي  النةدث، لياةةا خةا  اةطةار الهةااياا فةا 

 اة لاري   الفرلي  BBCةهدة  األطر لالاسل  لهاا  
 الداففة  األسةلاج أيلةا رةةدرت الافسي  األسلاج أا  ا الدراس  ارائ  يأسفرت  -

   الشر ي  غير لم خر 
 اة لاري  الهايات رلار ا إاسااي  ينميض لمهجي  أةاي  نميض ليا النميض يراي ت -

 يااشةةةطيا يجةةةييل  لةةةرا  اسرجةةةاف   ةةةالض ةةةةا يكااةةةت الدراسةةة   ياةةة  الفرليةةة 
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 لالفرليةةة  الااطهةةة  الهاةةةيات رلاةةةت لياةةةةا إاسةةةااي  ةاظةةةةات فةةةا ي ةةةاةميا يةاهةةةذيا
   األيريلييا الز ةا  لساا  ما يذلا لمهجي  األةاي  النميض

 الفروض:نتائج إختبار صحة  
 سفت الدراس  الرنميمي  لمرنه  ةا ةن  الفريض الرالي :

ريخةةةد  القةةة  دالةةة  انةةةةائيا لةةةيا راةةةيع اسةةةر دار األطةةةر ال لريةةة  فةةة  اشةةةرات   0
يالهةير ال لرية   - ياة  الدراسة –األ لار لالفجائي  الفرلية  يالااطهة  لالفرلية  

 الةرجةا  ف  األ لار الةفريج  نيض ةيجيع ال خر  غير الشر ي  
ية  يالااطهة  ريخد فةري  دالة  إنةةائيا لةيا الهاةيات الفجةائي  اة لارية  الفرل  5

فةة   ةةرض النمةةيض الةهررنةة  نةةيض قجةةي  ال خةةر   - ياةة  الدراسةة  -لالفرليةة  
  غير الشر ي 

ريخةةد فةةري  دالةة  إنةةةائيا لةةيا الهاةةيات الفجةةائي  الفرليةة  يالااطهةة  لالفرليةة    4
   يا  الدراس  يأهدال  رض األ لار الةرفمه  لهجي  ال خر  غير الشر ي 

الهايات الفجائي  اة لاري  الفرلي  يالااطه  ريخد فري  دال  إنةائيا ليا   4
ف   اسر دار األطر ال لري  ف  األ لار الر   - يا  الدراس  -لالفرلي  

 راايلت ةيجيع ال خر  غير الشر ي  
 وفيما يمى التحقق من صحة الفروض، وذلك عمى النحو التالى:

 أوالا. التحقق من الفرض األول
تنوع استخدام األطر الخبرية في نشرات األخبار توجد عالقة دالة احصائيا بين  -

والقيم الخبرية المتضمنة  -عينة الدراسة–بالفضائية العربية والناطقة بالعربية 
 في األخبار المعروضة حول موضوع اليجرة غير الشرعية.

 رر اسر دار ةفاةض اررلاط ليرسيا )را يرر الريةض إلا الخديض الرال :
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استخدام األطر الخبرية والقيم الخبرية المتضمنة في القنوات العالقة بين  (33جدول  
 اإلخبارية عينة الدراسة

المتوسط  ن المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
القيمة  قيمة ر المعياري

 المعنوية
مستو  
 الداللة

 197888 491817 161 القيم الخبرية
دال عند  19111 19325

 1958646 591435 161 األطر الخبرية 1911
ا  اةد ةسةري  19628أا قيةة  ةفاةةض ر  لم ةت ) (33يتضم من الجـدول  

يةةةةا هاةةةا يةكةةةا  1913ا يلالرةةةال  هةةة  دالةةة  انةةةةائيا  اةةةد ةسةةةري  19111ةفاييةةة  )
الهةيض أاةة  ريخةد  القةة  طرديةة  ةيخلة  لةةيا راةيع اسةةر دار األطةةر ال لرية  فةة  الهاةةيات 

ف  األ لار الفجائي  الفرلي  يالااطه  لالفرلي   يا  الدراس  يالهير ال لري  الةرجةا  
الرةةة  رراةةةايض قجةةةةي  ال خةةةر  غيةةةر الشةةةةر ي   ييرجةةة  ةةةةا ذلةةةةا أاةةة  كمةةةةا زاد ةفةةةةدض 
اسةةر دار األطةةر ال لريةة  كمةةةا زاد اسةةر دار الهةةير ال لريةة  يالفكةةس  نيةةث أا األطةةر 

 ففةةا اة لاريةة ، الهاةةيات فةة  األ لةةار ةفةةايير اارهةةا   ةةالض ةةةا رظ ةةر  ااةةةرها لكةةض
 ةا الهير لةخةي   رريج ر در سياس  الهاا  أةلنتالرا  لمةياجي  طري  ةفالخر ا

 اآلاية  قيةة  لفةض ألرزهةا الناجةر، ياليقةت فة  اة لارية  الاشرات ف  رافرةد أةلنت
 الةياجةي  فة  الرايية   ةالض ةةا سريفا لماشةر  ريرةا  مهت الر  األنداث  رض ف 

 الندث   رض ف  يالسر  
 ثانيا. التحقق من الفرض الثانى:

دالة إحصائيا بين القنوات الفضائية اإلخبارية العربية والناطقة توجد فروق  -
في عرض الحمول المقترحة حول قضية اليجرة  -عينة الدراسة -بالعربية 

 غير الشرعية.
ا يرر الريةض إلا ANOVAرر اسر دار رنميض الرلايا أانادي اةرخاع )
 الخديض الرال :
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 عينة الدراسة في عرض الحمول المقترحةالفروق بين القنوات اإلخبارية  (36جدول  

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

القيمة  ف
 المعنوية

 الداللة

 غير دالة 19656 1423 2 19622 19243 بين المجموعات
 158 1947 2329311 داخل المجموعات

 161  2339553 اإلجمالي
ا  اد قية  ةفايي  19726أا قية  ل لم ت ) (38يتضم من الجدول  

ا يه  قية  غير دال  إنةائيا لذا يةكا قليض الفرض الةفري الذي ياص 19989)
 لاري  الفرلي  ريخد فري  دال  انةائيا ليا الهايات الفجائي  اة ما أا  ن 

 لهجي   رض نميض ةهررن ف  الرايع ف   - يا  الدراس  -يالااطه  لالفرلي  
نيث أا قجي  ال خر  غير الشر ي  قجي   الر  لمنديد رةس  .ال خر  غير الشر ي 

ة رمل الديض فراهسر الديض في ا ليا ديض إرساض يديض  لير يديض إسرهلاض يكاا 
نرةا  راايض ة رمل النميض لنض الهجي  ألا ا إاسااي  يرةس نيا  اللشر  نيث 

  اةسرهةار في ا،  ةض ارفاقات ديلي ، كاات النميض ليا إ ةار ديض اةرساض يزياد
اسااي  لنض الهجي   نيث  فرض  هيلات  ما الة رليا فراي ت النميض ليا أةاي  يا 

األيريل ،  انرناد دا ض ياسفا خدن يهير شر ي  غير ال خر  ةيجيع يزاض ن
يةازاض ز ةا  اةرناد األيريلا يمهيا اةر اةات فا الرهةير لن  الة اخريا غير 

لشر ييا اةاسااا فا النةيض  ما نيا  كرية  نيث يرر اقرراح إ ةار ديض ا
نيث  رجت قاا  لا لا سا  اةرساض  لنض الهجي  لشكض خذر  فراي ت النميض 

الااطه  لالفرلي  إقاة  ةراكز إييا  لمة اخريا غير الشر ييا دا ض ديض شةاض إفريهيا 
يلا ل فر السيانض الميلا لةد الرا رفد ديض  لير يأيجا د ر اةرناد األير 

اشا  ةفسكرات لمة اخريا  ارج  الة اخريا دا ض اللنر قلض يةيل ر إلا أيريلا يا 
أيريلا فا شةاض إفريهيا ل دل رد  ر  ا اخرياز الةريسط األةر الذ  رفجر  



 

196 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

رياسا الرا رفد  -ليليا  –الة رج  -الديض الةفاي  فا شةاض إفريهيا يها )ةةر
لمفلير نيث ررفض لشكض قاط  إقاة  ة يةات إنرخاز  ةنط  الة اخريا

 لمة اخريا  ما أراجي ا  
 الثالث:التحقق من الفرض  ثالثاا.

توجد فروق دالة إحصائيا بين القنوات الفضائية العربية والناطقة بالعربية  -
  عينة الدراسة فى أىداف عرض األخبار المتعمقة بقضية اليجرة غير الشرعية.

يرر الريةض إلا الخديض  2إ رلار الخدايض الةرهاطف  يكارر اسر دار 
 الرال :

نحو قضية اليجرة غير وأىداف عرض األخبار عينة الدراسة  الفروق بين القنوات (37جدول  
 الشرعية

أىداف 
 العرض

 بي بي سي عربية النيل اإلخبارية العربية الحدث
القيمة  2كا

 ال نعم ال نعم ال نعم  المعنوية
 % ك % ك % ك % ك % ك % ك

 19564 19147 3793 61 199 3 2793 44 199 3 2896 46 391 5 التشخيص
غير 
 دالة

 19577 19199 2595 41 1397 22 2191 34 891 13 1999 32 1198 19 التوعية
غير 
 دالة

 19969 19163 2896 46 1196 17 2191 34 891 13 2396 38 891 13 التوثيق
غير 
 دالة

إقتراح 
 الحمول

6 397 45 28 5 391 42 2691 8 5 55 3492 19111 19947 
غير 
 دالة

التحميل 
 والتفسير

17 1196 34 2191 21 1294 27 1698 31 1993 32 1999 29913 19233 
غير 
 دالة

تسميط 
 الضوء

دالة  19111 219997 1192 18 28 45 295 4 2697 43 1 1 3197 51
1911 

غير  19195 49718 3197 51 795 12 2191 34 891 13 1999 32 1198 19 الحشد
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 دالة
التنديد 
 واإلدانة

دالة  1917 89183 3395 54 596 9 2195 33 897 14 1999 32 1198 19
1915 

دالة  19111 439195 3299 53 692 11 1196 17 1896 31 897 14 23 37 اإلستنكار
1911 

دالة  19114 89581 3696 59 295 4 2697 43 295 4 2492 39 795 12 الشجب
1915 

لةةيا  1913أاةة  ريخةةد فةةري  دالةة  انةةةائيا  اةةد ةسةةري   (37يبــين الجــدول  
 2الهاةةةيات اة لاريةةة  الةةةهالث  ياةةة  الدراسةةة  فةةة  رسةةةميط الجةةةي  نيةةةث لم ةةةت قيةةةة  كةةةا

، كةةةا رلةةيا يخةةيد فةةري  دالةة  انةةةائيا  اةةد 1913ا  اةةد ةسةةري  ةفاييةة  :>>219)
اة  نيةث ليا الهاةيات اة لارية  الةهالث  ياة  الدراسة  فة  الراديةد ياةدا 1918ةسري  

، ييخةةةةةدت فةةةةةري  دالةةةةة   :1913ا  اةةةةةد ةسةةةةةري  ةفاييةةةةة  6;93;) 2لم ةةةةةت قيةةةةةة  كةةةةةا
لةةةةةيا الهاةةةةةيات اة لاريةةةةة  الةةةةةهالث  ياةةةةة  الدراسةةةةة  فةةةةة   1913انةةةةةةائيا  اةةةةةد ةسةةةةةري  

، كةةةةةا 19111ا  اةةةةد ةسةةةةري  ةفاييةةةة  8>7691) 2اةسةةةةراكار نيةةةةث لم ةةةةت قيةةةةة  كةةةةا
 لاريةة  الةةهالث  ياةة  لةةيا الهاةةيات اة 1918يخةةدث فةةري  دالةة  انةةةائيا  اةةد ةسةةري  
، 19137ا  اةةد ةسةةري  ةفاييةة  1;98;) 2الدراسةة  فةة  الشةةخج نيةةث لم ةةت قيةةة  كةةا

ف  ةهالض ن ريخد  القة  انةةائي  دالة  انةةائيا لةيا الهاةيات الةهالث  ياة  الدراسة  
 ف  الرش يص يالري ي  يالريهي  ياقرراح النميض يالرنميض يالرفسير يالنشد 

رية  الفرلية  الةرةهمة  فةا الايةض يالفرلية  النةدث إلةا رسةميط هدفت الهاةيات اة لا     
الجةةةي   مةةةةا الة ةةةاخريا يةاينةةةةدث ل ةةةةر، ل ةةةدل الراديةةةةد ياةدااةةة  انةةةةي رفاةةةةةض ديض 
الةهةةةةد ةةةة  الة ةةةاخريا يغمةةة  اللةةةاج فةةةا يخ  ةةةر يرةةةرك ر ي رقةةةيا فةةةا اللنةةةر ي ةةةدر 

ذ  السياسات غير اسرهلاض سفا اةاهاذ الرا راهم ر، يرأخي  الرأ  الفار انيهر لد ر ه
اةاسةةااي  لرةةةض إلةةا شةةخج الهاةةيات الفرليةة  اة لاريةة  إلةةا شةةخج هةةذ  السياسةةات، 

رسةميط الجةي   سةا لةا لةا قاةا  فةا ةرةهمة  لالفرلية  الااطهة  الهايات اسر دةت لياةا
لياةةةةةا اسةةةةر دةت الهاةةةةيات الااطهةةةة  لالفرليةةةة  ةرةهمةةةة  فةةةةا قاةةةةا  لةةةةا لةةةةا سةةةةا الرنميةةةةض 
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ر األيريلي  يسياسر ا ارخا  الة اخريا غير الشر ييا كةا يالرفسير لشرح يخ   الاظ
ارفهةةةت الهاةةةيات الةةةهالث فةةةا اسةةةر دار الري يةةة  يالريهيةةة  ياقرةةةراح النمةةةيض ياريخةةة  هةةةذا 
الفةةةةرض ررفةةةة  ةةةةة  اريخةةةة  الفةةةةرض الرالةةةة  الهائةةةةض لأاةةةة  ن ريخةةةةد فةةةةري  لةةةةيا الهاةةةةيات 

 لنميض  اة لاري  الفرلي  يالااطه  لالفرلي  فا الرايع فا اقرراح ا
 

 رابعاا. التحقق من الفرض الرابع:     
توجد فروق دالة إحصائيا بين القنوات الفضائية اإلخبارية العربية والناطقة  -

في  استخدام األطر الخبرية في األخبار التي  -عينة الدراسة -بالعربية 
 تناولت موضوع اليجرة غير الشرعية.

ا يرر الريةض إلا ANOVA)رر اسر دار رنميض الرلايا انادي اةرخاع 
 الخديض الرال :

 (الفروق بين القنوات اإلخبارية عينة الدراسة في األطر الخبرية34جدول  
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

القيمة  ف
 المعنوية

 الداللة

دال   19111 :33922 2 8;639 :969 ليا الةخةي ات
انةائيا 

 1913 اد 
 158 29867 448925 المجموعاتداخل 

 161  511995 االجمالي
ا  اةةد قيةةة  ةفاييةة  :33922أا قيةةة  ل لم ةت ) (34يتضــم مــن الجــدول  

ا يه  قية  دالة  إنةةائيا لةذا يةكةا رفةض الفةرض الةةفري يقلةيض الفةرض 19111)
ريخةةةد فةةةري  دالةةةة  انةةةةائيا لةةةةيا الهاةةةيات الفجةةةةائي  اللةةةديض الةةةذي يةةةةاص  مةةةا أاةةةة   

طر ال لرية  فة  ف  اسر دار األ - يا  الدراس  - لاري  الفرلي  يالااطه  لالفرلي  اة
  نيةةث ركةةزت قاةةا  لةةا لةةا سةةا  لةةار الرةة  راايلةةت ةيجةةيع ال خةةر  غيةةر الشةةر ي األ

 مةةا األطةةر الهاايايةة  ياألةايةة  أكهةةر ياةقرةةةادي ، فةةا نةةيا خةةا ت األطةةر اةاسةةااي  
يقاةا  الفرلية  النةدث لمسياسةات األيريلية  ارخةا  يأطر الرفض فا قاا  الايض لأل لار 
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 الةةةاد  لاةةا رهةةدرالهاةةيات اة لاريةة  الااطهةة  لالفرليةة   أةةةلنتنيةةث  الة ةةاخريا 
 رسةر ض أا الفجةائيات هةذع ياسةرطا ت الةزةا، ةةا سةا   24 ةدار  ما اة لاري 
 يفة  يريخي ة  لةض النةدث ةةاا   ف  لرشارا الكلير  يخةاهيرير ا اة الة  ز ة ا
 ا 6،  5106)ألي خفخيل الزهر ،رريدع الذي يالسياس  الفكري انرخاع

وتم استخدام اختبار المقارنات البعدية لمتعرف عمى إتجاه الفرق بين القنوات في 
 استخدام األطر الخبرية وتم التوصل إلى الجدول التالي:

خدام األطر (يوضم المقارنة البعدية بين القنوات عينة الدراسة في است35جدول  
 الخبرية

 مستو  الداللة القيمة المعنوية متوسط اإلختالف القنوات

 غير دالة 19489 1923154- النيل اإلخبارية والعربية الحدث
 1911دالة عند  19111 1915512- النيل اإلخبارية وبي بي سي العربية
 1911دالة عند  19111 1938655- العربية الحدث وبي بي سي العربية

أا  ريخد فري  دال  انةائيا  اد ةسري   يتضم من الجدول السابق
ليا قاار  الايض ان لاري  يل  ل  س  الفرلي  ف   اسر دار األطر ال لري   1913

ا لةال  ل  ل  19111ا يقية  ةفايي  )3938812-نيث لمد ةريسط ان رالل )
اا  الايض ا له69:123ا ف  ةهالض ):8;79س  الفرلي  نيث لمد ةريسط ا )

 اة لاري  
ليا  1913كةا ارج  أيجا أا  ريخد فري  دال  انةائيا  اد ةسري  

قاار  الفرلي  الندث يل  ل  س  الفرلي  ف   األطر ال لري  الةسر دة  ف  قجي  
ا يقية  ةفايي  988;396-ال خر  غير الشر ي  نيث لمد ةريسط اة رالل )

ا ف  ةهالض :8;79لمد ةريسط ا )ا لةال  ل  ل  س  الفرلي  نيث 19111)
ا لهاا  الفرلي  الندث  يهذا يرخ  إلا أا قاا  لا لا سا كاات ررفاةض 697:19)

ة  قجي  ال خر  الة اخريا لازدياخي  نيث نياةا يرفم  األةر لال خر  الهادة  اني 
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أيريلا كاات ررفاةض لشكض في  خةيد يفا إطار قااياا يأةاا لياةا نياةا يرفم  
ع ال خر  لديل   ارج اةرناد األيريلا، فإا ا ررفاةض فا إطار ااسااا يايع ةيجي 

ةا الشخج يالرخرير لةا يمهاع الة اخريا كةا ندث فا قجي  ال خر  غير الشر ي  
فا الينيات الةرند  نيث راايلت الةيجيع لشكض إاسااا فاسراكرت سياسات 

 يا هخر  غير شر ي  رراةج لسلج قرار   زض األطفاض  ا زيي ر الة اخر 

 المقترحة والبحوث التوصيات -رابعاا 
فى ضوء ماتوصمت إلية الدراسة من نتائج ُيمكن تقديم التوصيات عمى النحو 

 التالى:
 الدراسة توصيات 

 توصى الباحثة الجيات الُميتمة بما يمى: 
 الفجائيات لفض هااا أا اآل ر رغر إلا الةيخ  الفرل  اة الراةهرةار ل 

 الااطه " اة لاري  الخزير  قاا " أهة ا األخالي  يةا لالم ات الااطه  الفرلي 
 فةا الةرطةرل اليةةيا راةاةا ظةض فةا  اةرا كال غير لكا هذا لاةاخميزي 

  لم خر  غير الشر ي  الةااهض ال رج
 لةةةا ةزيةةةد ةةةةا الرطةةةيير  مةةةا ةسةةةري  إ لةةةار فةةة  ناخةةة  ةاسةةة  قاةةةا  الايةةةض لأل

 لةةةةاري، يد ةةةةر شةةةةلك  الةراسةةةةميا فةةةة  فةةةة  الفةةةةةض اة الركاميخيةةةةا الةسةةةةر دة 
 ياةةةر الفةةالر الة رمفةة  يالةةر مص ةةةا الاةطيةة  يالررالةة  فةة  رهةةدير ان لةةار، 

نةةةةداث، يراةيةةةة  ة ةةةةارات  لةةةةار فةةةة  ةياقةةةة  األيسةةةةر   الر طيةةةة  المنظيةةةة  لأل
 الهائةيا لانرةاض لشكض دائر يةسرةر 

 لارهر ةد  زةاي  أطيض اةهرةار لأ لار الة اخريا غير الشر ييا يا  طا  أ 
فا  رض ال لةر  فيةةا ي ةص قاةا  الايةض لأل لةار ي ةدر اةكرفةا  فهةط لةذكر 

 لفض األ لار فا الشريط اة لار  فهط  اةرا  أا ةةر ديل   لير 
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 لةةةةار الرةةةة  رفةةةة  جةةةرير  رةةةةةد الةيزاايةةةةات الةاليةةةة  الةالئةةةةة  لهاةةةةا  الايةةةةض لأل 
كهةةةةةر ففاليةةةةة  لمهاةةةةةا  أالةيةةةةةا   أدا ا  إلرنهيةةةةة  ةرطملةةةةةات الهاةةةةةا ، يلةةةةةةا ينهةةةةة  

 ةسرهلال  
  جرير  رةر  الهايات اة لاري  الفرلي  لايع ةا النري  ي در الرهيةد ليخ ةات

  الاظر الرا رند ةا اهم ا لألنداث الة رمف 
  رةةةةةاد  مي ةةةةا فةةةةا النةةةةةيض  مةةةةا   الةةةةةةادر اة لاريةةةة  الرةةةةا يةةةةرر اةيةةةةراي 

ا ةا ةيق  األنداث لهاةا  الةاديليا يالةراسمي األ لار يلةف   اة  رهارير
  الايض لأل لار 

 غيةةر ال خةةر   ةةا الةهةةار  األ لةةار ةجةةةيا إسرشةة ادات الريسةة  فةةا اسةةر دار 
فيةةةةةا ي ةةةةص قاةةةةا  الايةةةةض نيةةةةث شةةةة دت لفةةةةض انسرشةةةة ادات اةةةةدر   الشةةةةر ي 

يأنيااا  در اسر دار فا  رض أ لار الة اخريا غير الشر ييا رغر أهةي  
  ةهض  فر السيانض، آرا  ش يد الفياا هذ  انسرش ادات فا  رض ال لر

   رففيةةةض دير ارنةةةاد يكةةةانت األالةةةا  الفرليةةة  لرلةةةادض الةفميةةةةات لشةةةكض سةةةري
 يفير  ير طي  أكهر شةين 

 لنيةةث يكةةيا لةةديلاا الفرليةة   اليقةةيل لخااةةج اة ةةالر الفرلةةا الةيخ ةة  ل  ةةر
 لةيجةةةةةي ي  الفةةةةةالر إلةةةةةا الفرلةةةةة  الفةةةةةالر أ لةةةةةار يةةةةةةيض ةةةةةةيت يلجةةةةةةاا

 األالةا  يكةانت لفةض رله ةا الر  الفرلي  األ لار رأهير ةا يرند ي يةةداق
  يالرشيي  الرنريل ةا ر مي ين الفالةي 

   ةةةةض الهاةةةةيات اة لاريةةةة ةةةةة  جةةةةةنايا ال خةةةةةر  غةةةةةير الشةةةةر ي   لا رلةةةةارهر رفاةا
جةةةةنايا يلكةةةةةةا لطريهةةةة  ةهااةةةة  ركةةةةيا ةيائةةةةة  يةالئةةةةة  ف ةةةةر ةر ةةةةةةيا لهةةةةةدر 

يلكا ر جنايا لهةةدر ةا رفرجيا ل  ةا إجرار ةادية   ةشاركر ر ف  الخرية  
نريةةةةاض يآنر يةةةةةني  يةفاييةةةة  يةةةةةا رفرجةةةةيا لةةةة  ةةةةةا أسةةةةاليج الاةةةةةج ياة

 ية اطر     
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  سةرفاد  ةا ةا ةة  كهةر لم خةر  الشةر ي  ياةأا رةيفر  قاةيات أ م  كةض اللمةداا
   ةيا نهي  الة اخريا  رنت رجيي  قايات ر ريج الة اخريا لملائسياأر

 ةار كةض أغال  النديد رةاةا إقااع الديل  الةسرهلم  لأا  ليس ةا ةةمنر ا إ
 ا هذا سيدف  الةزيد ةا الة اخريا لةنايل  الرسمض  أل –اياع ال خر  أ

 المقترحة البحوث 
وضعت الباحثة مجموعة من المجاالت البحثية التى توصمت إلييا فى ضوء ىذة 

 الدراسة كالتالى:
 الشةةةةةلاج أل لةةةةةار الة ةةةةةاخريا غيةةةةةر الشةةةةةر ييا  إخةةةةةرا  دراسةةةةة  نةةةةةيض رفةةةةةرض

يالرفكيةةر فةةا ال خةةر  غيةةر الشةةر ي   مةةا طةةالج الةةديلميةات يال ةةريخيا ةةةا 
  51-02 ةر 

  الراةةايض اة لةةار  لهجةةي  الالخئيةةيا ي القر ةةا لالريةةةةض  نةةيض دراسةة  إخةةرا
 لنميض لهجاياهر 

  ظةةةةاهر  الفةةةةةالات الةاظةةةةة  الرةةةة  رفةةةةةض فةةةة  ر ريةةةةج  اخةةةةرا  دراسةةةة  نةةةةيض
 هارهةاآطليفة  الفةةالات يطةر   ةم ةا ي  مةا يالرفةرل  –الة اخريا لةهالةض 

   ا قرج
   أطر اسر دار الهايات اة لاري  الفرلية  لةفةدض اارشةار يلةا  كيرياةا ي القرة

 لهم  الةسرهلض لد  الةرأ  الةةري  
 لشةر ي  فةا جةي  خائنة  كيرياةا فةا الراايض اة لةار  لهجةي  ال خةر  غيةر ا

 الفالر 
  الر طيةةة  اة لاريةةة  أليجةةةاع الالخئيةةةيا يالة ةةةاخرييا غيةةةر الشةةةر ييا نةةةيض

 الفالر فا ظض خائن  كيرياا 
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 المراجع والمصادر
 مراجع العربيةال -(1 

 أوالا(.الكــتــب:

، العربيـــة التمفزيونيـــة الصـــحافة  ا5119) إسةةةةا يض ةنةةةةد هالةةة  ل ةةةداد ، -
  النديث، اةسكادري  الخاةفا الةكرج

 وجيــة مــن االطفــال وبخاصــة بالبشــر اإلتجــار  ا5100)ةنةةةد لكةةر، أةيةةر  -
ـــة النظـــر ـــة والنفســـية العممي ـــة واالجتماعي  الفرليةةة ، الا جةةة  دار ،والقانوني
   الهاهر 

 واالعـالم االتصـال فنـون  ا5119) درييةش الملاا، شريل -النديد ، ةا  -
  الهاهر  الملاااي ، الةةري  الدار ،المتخصص

 دار ،اإلعــــالم وســــائل فـــى الخبــــر  ا5105) ةنةةةةد الةةةةراز  الةةةدلية ،  لةةةد -
   األردا  ةاا الةسير ،

_  مفيوميـا االعالميـة المقاومـة  ا5104)  سةاير الةرنةا الرياشد ،  لةد -
 األردا  – الافائس، ةاا ، دارصناعتيا استراتيجيتياـ ـ مشروعيتيا

 وضــوغط الــداخل ىمــوم بــين الغربــة فــي المــواطن  ا5100) الةةزقر، سةةاة  -
  الهاهر  ةدليل ، ةكرل  ، الخارج

 ،الرأســمالية العولمــة عصــر فــي العربــي اإلعــالم  ا5101) ةةةالح، لسةةة  -
رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهر  دار،  5151ةا

https://news.un.org/ar/story/2020/02/104902   
 النظــرة والتطبيــقتــرثيرات الصــورة الصــحفية   ا5114ةنةةةد ) لةةد النةيةةد،  -

 السيد ل اسا ، الر الكرج 
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، المــاة اإلخباريــة فــى الراديــو والتميفزيــون  ا5104)، لركةةات  لةةد الفزيةةز -
 الدار الةةري  الملاااي ، الهاهر    

 التميفزيونيــــة القنــــوات مواقــــع دور  ا5104) اشةةةةير   لةةةةد الفزيةةةةز، رااةةةةد  -
ــدي االتجاىــات تشــكيل فــي اإلخباريــة  السياســية،  القضــايا نحــو الشــباب ل
   لمةفارل، الهاهر  الفرل  الةكرج

 التمفزيــون و الراديــو  ا5119)  ةةاطل الفلةةد، ا ةةا ،  ةةدلا الفلةد،  ةةاطل -
   ، الهاهر 0ط  الفرل ، الفكر ، دارالفضائية القنوات و

 التدفق وعصر الجديد اإلعالم  ا 5102) ناةد الةنسا  هيم ،  لد -
 راح  ما  ةا الةاةير الةةري ،  ، الةكرل االعالمى

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61443 

ــالم فــي الســرية اليجــرة  ا5102) غزالةةا، ةنةةةد -  األيلةةا، دار الطلفةة  ،الع
   األردا  ةاا، الناةد،

ــادة الفضــائيات  ا5112) السةةيد ةنةةةد، هاةةا  - ــرأي وق ــى أثرىــا دراســة ال  عم
 الفرل ، الهاهر    ، الااشراالتصال السموك

 والتقـارير  لمصـورة الكتابـة ميارات و أسس  ا5101) نسا ةطر، فيةض -
  الفخر، دةش ، سيريا دار ،التمفاز 

 ثانياا(.الرسائل الجامعية:
 الفالقةات ي الشةر ي  غيةر ال خةر ا  5104)  رخج النةريا  يايس  ليلكر، -

ــوراه رســالة:  2+2 اةقميةةة  الرخةةة  دراسةة : الةريسةةط غرلةة  ديض لةةيا  ،دكت
  السياسي  الفمير قسر السياسي ، يالفمير انقرةاد كمي  الهاهر ، خاةف 

  ةةةالض ةةةا انرهةةاج لظةةاهر  ان الةيةةة  الةفالخةة ا  5105) رةةاةا، اةةةير    -
 رنميمي  دراس : الةر ةة  الفرلي  ان لاري  الفجائيات ف  النياري  اللراة 

http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61443
http://repository.nauss.edu.sa/handle/123456789/61443
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 ،دكتــوراه رســالة ،" السةفيدي " الفرليةة " ي الهطرية " الخزيةر " قاةةار  لةيا ةهاراة 
  الخزائر خاةف  اةرةاض، ي اة الر  مير قسر

 أسةةةةر رياخةةةة  الرةةةةا الةشةةةةكالتا  5101)  لةةةةاس  لةةةةدالكرير نسةةةةاايا، أةةةةةض  -
 ةةا ةا ةا الر فيةل فا انخرةا ي  ال دة  يدير الشر ي  غير ال خر  جنايا
 ال دةةة  كميةة  أسةةييط، خاةفةة  ،ماجســتير رســالة  الفاةةة ، الةةارسةة  ةاظةةير

  انخرةا ي  ال دة  ةخانت قسر انخرةا ي ،
 الفةةةةالةيا لهجةةةةايا اة لاريةةةة  الةفالخةةةة ا  5104) سةةةةفيد  لةةةةد ال اةةةةا، أةةةةةيا -

 رنميميةة  دراسةة  األةريكيةة  يالنةةر  اةيراايةة  الفةةالر قاةةار  فةة  ياةسةةالةا الفرلةة 
رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح ةهاراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةا

http://dalya6848.blogspot.com/2014/04/22.html 

 الفجةائي  لمهاةيات ال لري  األطر ديرا  5101) الرنير  لد رشا  لدالفظير، -
: الفةةار الةةرأي قجةةايا انةةي الخةةاةف  الشةةلاج ارخاهةةات رنديةةد فةة  الةر ةةةة 

 اة ةةةةالر قسةةةةر الاي يةةةة ، الررليةةةة  كميةةةة  الةاةةةةةير ، خاةفةةةة  ،الــــدكتوراه رســــالة
  الررلي 

 الفرلةةا السياسةةا اةةةةالح قجةةايا ةفالخةة  أطةةر  ا5105) أنةةةد  مةةا،  ةةز  -
 ارخاهةةات رشةةكيض فةةا أهرهةةا ياألةريكيةة  الةةةةري  الفاةةة  الةخةةالت  طةةاج فةةا

 ر،5112-5114  ةةةةاةا  ةةةةالض يةيداايةةةة  رنميميةةةة  دراسةةةة  الةةةةةةري  الةةةةفي 
  الهاهر  خاةف  اة الر، كمي  ةناف ، قسر ،ماجستير رسالة

 رةةةةياس ألنةةةةداث اة لاريةةةة  الةفالخةةةة  أطةةةةر  ا5104) ةيلةةةةيد فاجةةةةض،  مةةةةا -
 كميةة  الةاةةةير ، خاةفةة  ،ماجســتير رســالوالفراقيةة ،  الفجةةائيات فةةا يةةةةر
  إ الر قسر انداج،

 الفرليةةةة  قاةةةةا   مةةةةا األرداةةةةا الشةةةةلاج  ا رةةةةةادا5101) أنةةةةةد الفةةةةراج،  ةةةةادض -
 خاةفةة  ،ماجســتير رســالة السةةيري ، الهجةي   ةةا لمةفميةةات كةةةةدر النةدث



 

206 

2021 نوفمبرـ  والثالثون السابععدد ـ ال السابعالمجلد   

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح  األردا اة ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالر، كميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اليرةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيا،
http://search.mandumah.com/Record/869233 

 الهريةةة   مةةةا الشةةةر ي  غيةةةر ال خةةر  رةةةأهيرا  5104) ةةةةةطفا ةنةةةد، ةنةةةةد -
  مةةةةر قسةةةةر اآلداج، كميةةةة  الةاةةةةةير ، خاةفةةةة  ،ماجســــتير  رســــالة: الةةةةةةري 
   اةخرةاع

 األ لةةةةةةةةار ةةةةةةةةياغ  رةةةةةةةأهيرا  5112) الةةةةةةةةةةر  ةنةةةةةةةةد  رلةةةةةةة الةةةةةةةةةر ،  -
 يالرميفزيةيا اةذا ة  قسةر ،دكتـوراة رسـالة:  الةجةةيا رذكر  ما الرميفزيياي 

  يالرميفزييا اةذا   قسر اة الر، كمي  الهاهر ، خاةف 
 اةسةةالةي  لمةهايةةة  اة لاريةة  األطةةر  ا5116) الفةةاطا  لةةد ةةةةطفا، طةة  -

 الةةةيطا ةةةةنيفر  ةةةةا لفياةةة  رنميميةةة  دراسةةة  الفرليةةة ، الةةةةناف  فةةة  الملااايةةة 
 لكميةةةةة  للاةةةةاا،  مةةةةا اةسةةةةرائيمي  النةةةةةرج  ةةةةالض السةةةةيري  يرشةةةةريا السةةةةفيدي 
  األسكادري  خاةف  اآلداج،

 ثالثاا(. البحوث المنشورة فى مجالت عممية ومؤتمرات:

 الفيلةةة  يقةةير الفرليةة  اة لاريةة  الفجةةائياتا  5106)خفخةةيل، الزهةةر   ألةةي -
 يانرةةةاض اة ةةالر  مةةير قسةةر ياةاسةةااي ، اةخرةا يةة  لمدراسةةات األكاديةيةة 

  االةة  – ة رةةار لةةاخ  خاةفةة  انخرةا يةة  ي اةاسةةااي  يالفمةةير اآلداج كميةة 
 قسر/ ج واإلنسانية اإلجتماعية لمدراسات األكاديمية مجمة فا ةاشير ةهاض
رةةاح 04 – 4 ص   5106 خةةياا - 06 الفةةدد اةخرةا يةة  الفمةةير    مةةا ةا

https://www.researchgate.net/publication/332608299_alf

dayyat_alakhbaryt_alrbyt_wqym_alwlmt 

 النخةةةر الةف ةةةير الشةةةر ي   غيةةةر ال خةةةر ا  5104) ةةةةةطفا نةةةافظ، سةةةنر -
 يالخاائي  انخرةا ي  لملنيث الهية  لالةركزا ةسرشار) الرشريفي  الةياخ  
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 – يالرشةةةري  يالفدالةةة  الليئةةة  لشةةةفلر  الةر ةةةةة  الهيةيةةة  الةخةةةالس  جةةةي
  الهااا الةخمد 5 الفدد الخة يري  رئاس 

 لاةا  ف  انخرةا   الرياةض شلكات ةةادر دير ،ا5109) دير،  ير     -
 لةةا أنةةةد خاةفةة  الفرليةة ، اة لاريةة  الهاةةيات فةة  اة لاريةة  الاشةةرات أخاةةدات

  مةةا ةراةةاح  0 الفةةدد -06 الةخمةةد اإلجتماعيــة العمــوم مجمــة   يهةةراا ، لمة 
http://dspace.univ-

setif2.dz/xmlui/handle/123456789/1256 

 الةشةةري   غيةةر ال خةةر  لةةيا الفالقةة ا  5105) سةةفيد لةةا السةةرااا،  لةةداه -
هةةةةةدر لنةةةةةث ،" اللشةةةةةر ير ريةةةةةج  غيةةةةةر ال خةةةةةر  ةكافنةةةةة  الفمةيةةةةة  الاةةةةةدي  فةةةةةا ةا

 السادسةة  ال طةة   ةةاص  ةةدد ،والحيــاة األمــن مجمــة فةةا ةاشةةير الةشةةري  ،
 – الريةةاض رفهةةد الخاةفةة   السادسةة  لم طةة  الفمةةة  لملراةةاة  رافيةةذها جةةةا
   السادس  ال ط   اص  دد ادي   421 الفدد الفةض خمسات يالنيا  أنةا

 الهاةةةةةيات فةةةةةا الةمكيةةةةة  اةةةةةةط رةةةةةأهير"،ا5116) ةنةةةةةةد  لةةةةةد الفةةةةةاطا،  ةةةةةال  -
 اة ةالر قسةر السياسةي ، يظيفر ةا  مةا الفرلي  اة لاري  الفجائي  الرمفزيياي 
 األول العممـــى المـــؤتمر الةاةةةةير  خاةفةةة  - الاي يةةة  الررليةةة  كميةةة  الررلةةةي ،

  5116 ألريض 04-05 الةاةير ، خاةف  النوعية، التربية لكمية
ـــة الفجةةةائي ، الهاةةةياتا  5102) نةيةةةد الفليةةةد ،  مةةة  - ـــة مجم  الحقـــوق كمي

  ما ةاراح   5102،السا 1 ،الفدد الا ريا ،خاةف 

- https://www.iasj.net/iasj?func=search&query=au 

 فةةة  الفرليةةة  السياسةةةي  األزةةةةات ةفالخةةة  أطةةةر  ا5106) ينيةةةد  ريةةة ، دياةةةا -
 ،"انيهةةةا الخة ةةةير يارخاهةةةات لالفرليةةة  الااطهةةة  اة لاريةةة  الفجةةةائي  الهاةةةيات
 المجمـة يرمفزيةيا، اذا ة  قسةر اة ةالر، كمية  الهةاهر ، خاةفة  دكريرا ، رسال 
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رةةاح ،5106السةةا  ،6الفةةدد ،والتمفزيــون اإلذاعــة لبحــوث العمميــة المجمــة  ةا
 https://search.mandumah.com/Record/889517   ما

 يةةةياد للةةراة  الفراقةة  الخة ةةير رفجةةيالتا  5104) نسةةيا  مةةياا، ةنةةةد -
 ةيداايةة ، دراسةة  ،ااة لاريةة  – الفرليةة  - الخزيةةر ) الفرليةة  اة لاريةة  الهاةةيات

  50الفدد ،العممى الباحث مجمة ياسط، خاةف /  اة الر كمي 
ا، النةةةديد الةفرينةةة  يهةةةر أر سياسةةة  ةسةةةرهلمي  نرةيةةة ، 5105يس، خةةةيا )كةةة -

دراسات  الةي  رةدر  ا ةركز اةةارات لمدراسات ياللنيث انسرراريخي ، 
 ، أليظلا، انةارات الفرلي  الةرند  5، ط011الفدد 

 يال اةة  النكيةية  الرميفزيةيا قاةيات دير  ا5104) أاطيا ةرر ، خيزيل -
 الهةةةةةةةيةا األةةةةةةةةا قجةةةةةةةايا انةةةةةةةي يارخاهارةةةةةةة  الشةةةةةةةلاج ةفةةةةةةةارل رشةةةةةةةكيض فةةةةةةةا

: الااشةر ،العـام الـرأي لبحـوث المصـرية المجمـة: فةا ةاشةير الةةر ،لنث
: الفةةدد/الةخمةةد الفةةار، الةةرأي لنةةيث ةركةةز - اة ةةالر كميةة  - الهةةاهر  خاةفةة 

  211: الةفنات - 410  4 ع،  05 ة 
 الفجةةةائيات فةةة  اةرهةةةاج لظةةةاهر  اة لاريةةة  األطةةةر  ا5109) ةنةةةةد، ين  -

 قاةةةا  فةةة  الرئيسةةة  األ لةةةار لاشةةةرات رنميميةةة  دراسةةة  لالفرليةةة  الةيخ ةةة  الديليةةة 
 ةخمةةد ،اإلعالمــى الباحــث مجمــة ل ةةداد خاةفةة  ان ةةالر، كميةة  اليةةير، ريسةةيا
:  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ةراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاح  44 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد ،00

https://doi.org/10.33282/abaa.v11i43.251  

 رنريةةر لةفركةة  اة لاريةة  الر طيةة  ارخاهةةاتا  5101) طةة  ةيسةةا، ياسةةيا -
 مجمـة ،اة ةالر قسةر ركريةت، خاةفة  إاةيذخةا ، النةدث الفرلية  قاةا  الةيةض
  والحضارية. التاريخية الدراسات
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 انيسةةةط الشةةةر  فةةة  يالساسةةةي  الفرليةةة  الفجةةةائياتا  5112) ايةةةاز ، ةنةةةةد -
 ةركةةةز  ةةةا رةةةةدر ،21 الفةةةدد ،عالميـــة دراســـات مجمـــو فةةةا ةاشةةةير لنةةةث

  انةارات انسرراريخي ، ياللنيث لمدراسات انةارات

 رابعاا(. الندوات وورش العمل والتقارير:
 المشـروعة غيـر اليجـرة نـدوة فةا قادةت يرق ا  5105) شفلاا، نةد  -

 الشةةةرط  لأكاديةيةةة  ،0444 ةةةةفر421الفةةةدد 29  والحاجـــة، الضـــرورة
   الفرلي  ةةر خة يري 

 اإلنترنت: مواقع خامساا(.
 إلكترونيـو جريدة ىيسبريس، فى منشور مقال  ا5104) إلراهير أقاسيس، -

  18=18 – 5104 فلراير 00 الهالها  الرلاط ةا هسلريس مغربية

- https://www.hespress.com/24-heures/132501.html 

 خريةةةد  الريـــاض جريـــدة فةةةا ةاشةةةير ةهةةةاض  ا5105) الةةةرنةا الراشةةةد،  لةةةد -
 0444 اآل ر رلي  00 انند الةنفي ، اليةاة   ةؤسس   ا رةدر ييةي 

 14-14-5105  49 السةةا  – 02929 الفةةدد – ر5105 ةةةارس 4 - هةةة
  ما ةراح  ،دل 51:42:44

- WWW.alriyadh.com/715010# 

 11 - هةةةةة 0442 الهةةةاا  رليةةة  1 السةةةةلت: الاشةةةر رةةةارخ الفرليةةةة  قاةةةا  ةيقةةة  -
 الفرلية  – دلة : الةةدر  KSA 23:00 – GMT 20:00 5104 فلراير
 /…https://www.alarabiya.net/ar/last-page  ما ةاراح

  مةةةةةةةةةا ةراةةةةةةةةةاح 02/1/5151/ ص 00:51لإلعـــــــــالم الوطنيـــــــــة الييئـــــــــة -
https://www.maspero.eg/wps/portal/home/tv/channels/nil

22/11/2020-e))10:05pm 

https://www.maspero.eg/wps/portal/home/tv/channels/nile))10:05pm-22/11/2020
https://www.maspero.eg/wps/portal/home/tv/channels/nile))10:05pm-22/11/2020
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