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  :ممخصال

الصفحات التعرف عمى الكيفية التي عالجت بيا  إلىتيدف ىذه الدراسة
 األطروما ىي  غير الشرعية، اليجرةقضية  االجتماعيعمى مواقع التواصل يةاإلخبار 

إطارىا النظري التي استخدمتيا الصفحات في معالجة القضية، واستخدمت الدراسة في 
حيث استخدمت  ؛ونظرية ثراء الوسيمة، واعتمدت الدراسة عمى منيج المسح األطرنظرية 

غير الشرعية عمى  اليجرةخبار الخاصة بألاتحميل المضمون لتحميل عينة من  داةأ
عربي، سكاي  42بي بي سي عربي، فرانس )وىي  الموجيةاإلخباريةالصفحات 
 .4141عام  إلى 4102بوك لمفترة الزمنية من عام عمى موقع فيس  (نيوزعربي

 :النتائج التالية وتوصمت الدراسة إلى
 ،غير الشرعية اليجرةقضية إلطار المستخدم في عرض ا إلىشارة نتائج الدراسة إ -0

ول طار الصراع( في الترتيب األا-البارزة الشخصيات طارا –إلطاراالنسانيا)ءوقد جا
 اليجرةاختالف الصفحات الثالث في طريقة المعالجة الخبرية لقضية ، و بنسبة كبيرة

يجابية في معالجة تضح ارتفاع األخبار السمبية عن األخبار اإلواغير الشرعية، 
 .اإلخباريةفحات في الصالقضية 

 لقضيةاإلخباريةالصفحات لمشاركة والتفاعل عمى ارتفاع نسبة ا إلىشارة النتائج إ -4
 إلىتميل  اإلخباريةلمصفحات  اإلخباريةن المعالجة أغير الشرعية، واتضح  اليجرة

 .اليجرةعدم التوازن عند عرض قضية 
 

 

 

 

 اإلخبارية، الصفحات االجتماعيتواصل مواقع ال ،غير الشرعية اليجرة الكممات الدالة:



 2222مارس  –واألربعون             العدد الثالث والسبعون  الثامنةالسنة  –مجمة بحوث الشرق األوسط 

Forty - eighth year - Vol. 73 March 2022 326 

Abstract: 

This study aims to identify how the news pages on social media 

have dealt with the issue of illegal immigration, and what frameworks 

the pages used to address the issue, and the study used in its 

theoretical framework the frameworks theory and the method richness 

theory, and the study relied on the survey method where it used a tool 

Content analysis to analyse a sample of news on illegal immigration 

on the targeted news pages (BBC Arabic, France 24 Arabic, Sky 

News Arabic) on Facebook for the period from 2018 to 2020. 

The study found the following results: 

1- The results of the study refer to the framework used to present the 

issue of illegal immigration, and (the humanitarian framework - the 

frame of prominent personalities - the framework of the conflict) 

came In the first place by a large percentage, and the three pages 

differed in the method of reporting on the issue of illegal 

immigration and in the use of the elements of highlighting, and it 

became evident that Negative news is about positive news in 

handling the issue in the news pages. 

 2-The results indicated an increase in the rate of participation and 

interaction on the news pages of the issue of illegal immigration, 

and it became clear that the news handling of the news pages tends 

to be unbalanced when presenting the issue of immigration. 
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 :المقدمة

 العصر في القضايا ىمأ من واحدة الشرعية غير اليجرة ظاىرة تمثل 
 تفرضيا التي القيود ودفعت ،عالمنا في بعادألا متعددة ةمعقد ةظاىر  وىي ،الحديث
 قضية اضحت والتي ،عيةالشر  غير اليجرة ظاىرة بروز إلى اليجرة وجو في الدول
 ودول العبور دول و المصدر دول من كل عمى اخطيرً  اتيديدً  تشكل عالمية

 السياسية العالقات توتر إلى ويؤدي الدول تمك سياسات عمى ينعكس بما االستقبال،
 واالتجار التيريب مافيات من سواء بالمياجرين المحدقة طراالمخ إلى ضافةإ بينيا،

 .المنظمة الجريمة مافيات وأ البشرب
 الوسائل واندماج المعمومات، بمجتمع يعرف ما خمق إلى التكنولوجي التطور دىأو  

 الشبكاتب يعرف ما وظيرديو،يوالف والصورة الصوت النص قدمت واحدة وسيمة في
 وتعتبر ،كبير بشكل المستخدمين عدد وزاد االجتماعي التواصل ومواقع ةاالجتماعي

 التواصل مواقع بدأتو  ،نترنتاإل شبكة عمى اانتشارً  الشبكات كثرأ من الشبكات ىذه
 الشرعية غير اليجرة ظاىرةل  لمترويج ذلك تعدى بل ،خرا منحى خذأت االجتماعي

 الفضائيات من لمكثير اإلخبارية قعاالمو  بدأت قدو  ،عالمية ظاىرة تعتبر التي
 غير اليجرة قضية حول خبارياإل المحتوى ومعالجة بنشر إلعالميةا والمؤسسات

  .رىانظ وجية من القضية وتأطير ،الشرعية

 الدراسة: مشكمة واًل أ

 غير اليجرة قضية معالجة أطر عمى التعرف في الدراسة مشكمة تتحدد  
 وكيفية ،االجتماعي التواصل مواقع عمىاإلخباريةالصفحات  خالل من الشرعية
 عامة رؤية إلى لموصول ذلك في المؤثرة والمتغيرات والعوامل ،اليجرة قضية معالجتيا
الصفحات  تمك في اإلخبارية األطرو  التحريرية السياسات عن واضحة ونتائج

 الدراسة تتناول سوف وبالتالي الدراسة، محل االجتماعي التواصل مواقع عمىاإلخبارية
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 التواصل مواقع عمىاإلخباريةالصفحات  معالجة أطر وتقييم يروتفس وتحميل رصد
 .الشرعية غير اليجرة لقضية االجتماعي

 :الدراسة هميةأ -ثانًيا
 األهميةالعممية:
 مواقع عمى اإلخباريةالصفحات  تتناول التي الدراسات وائلأ من الدراسة ىذه تعد .0

الشرعية. غير اليجرةو  عياالجتما التواصل

 عالمياإل الخطاب لتطوير المستقبل في إلعالميةا الخطط رسم في الدراسة تفيد  .4
.عالماإل وسائل في الشرعية غير اليجرة بقضية المتعمق

 في والحيوية ىميةاأل ذات الموضوعات من شرعيةال غير اليجرة موضوع يعد .3
 وخاصة واف بشكل اعالميا درست لم القضية عمى الرغم من أن االخيرة السنوات
 .االجتماعي التواصل بمواقع القضية عالقة

 األهميةالتطبيقية 
الصفحات  من لعدد اإلخبارية لممعالجة اوتفسيرً  لألداء اتقييمً  الدراسة ىذه تقدم .0

 غير اليجرة وىي ةميم قضية تجاه العربية بالمغة الناطقة جنبيةاأل اإلخبارية
.الشرعية

 مواقع عمىاإلخباريةالصفحات  في المعالجة أطر عن ؤشراتالم بعض تقدم  .4
 بارزة اىمية من تشكمو وما الشرعية غير اليجرة لقضية االجتماعي التواصل
 في دور من اإلخبارية المادة تمعبو ولما لممعمومات، ورئيسي ميم ومصدر

.نحوىا الجميور واتجاىات فكارأ ثيرعمىأالت
  الدراسة: هدافأ -اثالثً 
 غير اليجرة لقضية الخبرية مع المعالجة وتفاعمو الجميور مشاركة طبيعة درص -0

 نوع ةومعرف ،االجتماعي التواصل مواقع عمى اإلخباريةالصفحات  عمى الشرعية
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 في االجتماعي التواصل مواقع عمىاإلخباريةالصفحات  استخدمتيا التي األطر
 الشرعية. غير اليجرة قضية معالجة

الصفحات  قدمتيا التي التغطية مساحة عمى التعرف إلى الدراسة تيدف -4 
 غير اليجرة لقضية االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة عينة اإلخبارية
.يةالشرع غير اليجرة قضية تناول في إلعالميةا ساليباأل تحميلو  الشرعية،

  السابقة: الدراسات -ارابعً 

 :الشرعية يرغ الهجرةب االعالم وسائل بعالقة اهتمت دراسات

 تناولت، (1)(Kevin Smets, Jacinthe Mazzocchetti, 2019) دراسة 
 والعراقيين األفغانيين من وامرأة رجاًل  وأربعين أربعة مع أجريت التي الدراسة ىذه

 الذاتية السيرة مع مقابالت جراءا  و  4102 عام بعد بمجيكاإلى  وصموا الذين والسوريين
 في لالجئين اإلعالم وسائل وممثمي المياجرين نبشأ تشاركية بصرية عمل وورش
 انبالجو  من اثنين بشدة ينتقدون كانوا المشاركين أن الدراسة وبينت مبكر، وقت
 والالجئ ثقافًيا( أو دينًيا أو اقتصادًيا أو )سياسًيا يسية أي الالجئ باعتباره تيديًداالرئ

 حسابات تحميل عمى سةالدرا وقامت ،الالجئ الضحية شخصية عمى التركيزو  كضحية
 المشروعة، المجوء طمبات من يتجزأ ال جزًءا أصبحت المعاناة أن بينتو  المشاركين،

 الجيدين المياجرين بين االنقسام عمى متزايد بشكل تقوم ىذه االختيار عممية وأن
 (. نيوالغشاش الطفيميات)  اجرين السيئينوالمي الحقيقيين( )الضحايا

 مناقشة إلى Simona Bonini Baldini,2019))(4) فيما أشارت دراسة
 الجسرإلى  استناًدا السرد، وفعل بالالجئين االعتراف عممية بين العالقة في التفكير

 الالجئين أزمةف سين أمارتيا لدى القدرة ونيج ريكور لبول النظري الفكر بين المفاىيمي
 وسائل عبرة اليجر  تدفقات صور تداول أسيم فقد ذلك، ومع حديثة ظاىرة ليست

 باعتبارىا الالجئين فكرة تضخيم في ةاالجتماعي والشبكات الجماىيريأإلتصال 
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وأشارت النتائج إلى  الحدود، عسكرة إطار في القسريةاليجرة  ظاىرة وتأطير مشكمة،
 فحسب، رسالة تنشر ال اإلعالم وسائل أن كيف يكشف لالجئين اإلعالم وسائل تمثيل
 والثقافية ةاالجتماعي القوة بعالقات تتشكل صورة خمقل عرضية بطريقة تتصرف بل

 اإلعالمي التمثيل بين الوثيقة العالقةو  والسياسية االقتصادية العوامل جانبإلى 
 .ئين، وتصورات المواطنين لمظاىرةجلأل

 الدراسة ىذه رصدتالتي Amanda Alencar, 2018)) (3)وىناك دراسة 
 ةاالجتماعي عالماإل وسائل وتطبيقات بداعيةاال وجياوللمتكن السريع التطور بيان

 02 عمى نوعية دراسة ىيو  وربياأل المجتمع في الالجئيين اندماج مشكمة لمعالجة
 وسائل استخدام من التحقق جلأ من فغانستانأو  ريارتأو  السوريين من الالجئيين فرد

 في نالجئيال الندماج المختمفة بالمجاالت المرتبطة ومقاصدىااالجتماعي  التواصل
 كانتاالجتماعي  لمتواصل ةاالجتماعي الشبكات مواقع نأإلى  النتائج وتشير اىولند
 ،والثقافية المغوية الميارات عمى لمحصول نالالجئي من لممشاركين خاصة ىميةأ ذات
 لدور ميم واكتشافاالجتماعي  المال وراس الترابط من كل بناءإلى  ضافةإلبا

 تحديد في ينالالجئ مجال في الفاعمة الجيات ووكالة المضيف والمجتمع الحكومة
 .ةاالجتماعي عالماإل لوسائل جئينالال استخدام وتجربة طريقة

 يةكيف في التحقيقإلى  (4) (Raul Madrid Jr,8102دراسة ) تتيدفوأس
 المتحدة الواليات في الخمسين الواليات من والية كل في إلعالميةا التغطية نبرة تأثير
 مقاالً  22،،،0 باستخدام وذلك ،المياجرون بيا يقوم التي العممية عمى ةمريكياأل

 منافذ من واسع نطاق عمى توزيعيا تم الخمسين الواليات من والية كل منا صحفيً 
وأشارت  ،والتشريعية العامة المواقف عمى إلعالميةا التغطية نغمة تؤثر األخبار،وكيف

 ولكن عام، بشكل سمبية الواليات أنحاء جميع في التغطية ليجة أننتائج الدراسة إلى 
 المياجرين عمى اإلعالم وسائل تركيز وراء السبب ليست الديموغرافية التغييرات ىذا

 أإلعالمية التغطية ليجة أن أيًضا وجد االستقصائية، التجربة طريق عن سمبي بشكل
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ى السكان عم اإلخبارية التغطية تركز عندما حتى لدييا ميل لتغييرمواقف الجميور،
 .المياجرين داخل الوالية

 جوانب االستفادة من الدراسات السابقة:

 :المعرفي الجانب -1

 الجميور عالقة عمى ركزت نياأ السابقة الدراسات مسح خالل من اتضح 
 .Esther Greussing &Hajo G)) دراسة مثل والصحف الفضائية اإلخبارية بالقنوات

Boom garden, 2017) )و (8102, Raul Madrid Jr) الدراسات من اموغيرى 
 مواقع عمى إلى الصفحات اإلخبارية تتطرق ولم الشرعية، غيراليجرة  قضية حول

 الدراسات من كونيا في الباحث لمصمحة يسجل االختالف وىذا ،االجتماعي التواصل
 الحديثة. والبحوث

 :الجانب المنهجي -2

 الدراسات استخدمتيا التي ثيةالبح واألدوات المناىج من الباحث استفاد 
 المناىج كأحد المضمون تحميل منيج اختيار تم المختمفة العممية المناىج فمن السابقة،
 موضوع حول النتائج من قدر اكبرإلى  الوصول جلأ من الدراسة لطبيعة المالئمة
 .الدراسة

 :تسأوالت الدراسة -اخامسً 
 التواصل مواقع عمىبارية الصفحات اإلخ في المستخدمة االبراز عناصر ما -0

 الشرعية؟ غيراليجرة  قضية لمعالجةاالجتماعي 

 التواصل مواقع عمىالصفحات اإلخبارية  في والمشاركة التفاعل اشكال ما -4
 الشرعية؟ غيراليجرة  لقضية الخبرية لممعالجةاالجتماعي 

رة اليج لقضية التواصل مواقع عمىالصفحات اإلخبارية معالجة في التوازن مدى ما -3
 ؟
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 ؟ اليجرةلقضية  االجتماعيعمى مواقع التواصل الصفحات اإلخباريةمدى ثراء ما  -2
 غيراليجرة  قضية مناقشة في عمييا االعتماد تم التي المعمومات مصادر ما -2

 الدراسة؟ عينةالصفحات اإلخبارية في الشرعية
 ضيةلق التواصل مواقع عمىالصفحات اإلخبارية  فياإلخبارية  المعالجة اتجاه ما -،

 ؟اليجرة 
اليجرة  لقضيةالصفحات اإلخبارية معالجة في المستخدمة االستماالت نواعأ ما -7

 الشرعية؟ غير
الصفحات  في الشرعية غيراليجرة  قضية معالجة في المستخدمة األطر انواع ما -2

  ؟االجتماعي  التواصل مواقع عمى الدراسة عينةاإلخبارية

  نوع الدراسة: -اسادسً 

 بغرض معينة ظاىرة تتبع التي الوصفية البحوثإلى  سةالدرا ىذه تنتمي
 التعرفإلى  الدراسة تسعى حيث ىا،ءورا تقف التي سباباأل ومعرفة وتحميميا وصفيا
اليجرة  لقضيةاالجتماعي  التواصل مواقع عمىالصفحات اإلخبارية معالجةأطر  عمى
 .الشرعية غير
 :منهج الدراسة -اسابعً 

لمحصول عمى  امنظمً  اعمميً  اعتباره جيدً اب يج المسحتعتمد ىذه الدراسة عمى من
بيانات ومعمومات عن الموضوعات، كما يسمح منيج المسح باختبار فروض الدراسة 

وتعتمد ىذه  ،(5) (013-014، ص 4102القمني، ) واستخالص النتائج التفسيرية ليا
لمصفحات  يةسوف يقوم الباحث بدراسة تحميمو  ، التحميمي الدراسة عمى منيج المسح

من خالل مسح و  وذلكموقع فيس بوك،  االجتماعيمواقع التواصل عمى  اإلخبارية
لقضية  االجتماعيعمى مواقع التواصل  اإلخباريةلمصفحات  خباريتحميل المضمون اإل

 .0/0/4141 إلى 0/0/4102 من غير الشرعية، لمفترة اليجرة
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 مجتمع الدراسة:  -اثامنً 

 بالمغة ناطقةجية مو  اخبارية صفحات ثالث ويشمل ة،التحميمي الدراسة مجتمع
 نا بأعممً (، عربي نيوز سكاي عربي، 42 فرانس عربي، سي بي بي) وىي العربية
 عالميةاإل الوسيمة ممكية لنمط واضح ثيرتأ ىناك حيث ،امختمفً ا توجيً  تمثل  الثالث
 .بيا تعتتم التي الحرية ومساحة لمقضايااإلخبارية  بالمعالجة يتعمق فيما

:التحميميةعينة الدراسة  -تاسًعا

الناطقةالموجية  جنبيةالصفحات اإلخباريةاأل في تتمثل عمدية عينة وىي 
الصفحات  بتحميل الباحث وسيقوم ،االجتماعي التواصل مواقع عمى العربية بالمغة

 موقع: خالل مناالجتماعي  التواصل مواقع عمى العربية غةمبال االجنبيةاإلخبارية
 .(عربي نيوز سكاي- عربي 24 فرانسعربي سي بي )بي، وىي بوك يسف

 :Validityالصدق  -اعاشرً 

 أو الظواىر عن الكشفإلى  البحث نتائج تؤدي أنإلى  الصدق وييدف 
 عرض تم لمبيانات الظاىر الصدق ولتحقيق أجميا، من البحث يجري التي السمات
 عمى المقترحة التعديالت إجراء تم ثم ،المحكمين من مجموعة عمى االستمارة نموذج
 االستمارة. أسئمة

 دوات الدراسة:أ -حادي عشر

الدراسة المحددة  والتاتسلمبحث وكذلك  امن األىداف المحددة مسبقً  اانطالقً 
إلطار النظري الممتغيرات المتنوعة المطموب قياسيا من خالل ىذه الدراسة مرورا ب

الخبرية ونظرية ثراء الوسيمة ومن  األطرفي نظرية  المستخدم في ىذه الدراسة والمتمثل
  :خالل منيج البحث المتمثل في تحميل المضمون فسوف يتم تصميم
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تشمل جميع المتغيرات التي تختبر فروض الدراسة، وقد تم : صحيفة تحميل المضمون 
تحديد استمارة تحميل المضمون كأداة لجمع البيانات.

 :طار الزمني لجمع البياناتاأل

 الفترة مدار عمى البيانات وجمع المسح وتطبيق التحميمية الدراسة إجراء تم 
 .4141أغسطس آخرإلى  مايو أول من الممتدة

 :حصائية المستخدمةاإل المقاييس -عشر ثاني
 وتشمل: الوصفية المقاييس-أ
 في المتغيرات بعض بعرض الباحث يقوم سوف: التكرارية والتوزيعات الجداول 

.والنسب التكرارات عن الكشفإلى  تيدف جداول
 االرتباط: معامالت-ب
 . متغيرين بين والعكسي الطردي االرتباط مدى لقياس وذلك 
 4اختبار كا( لجداول التوافقContingency – Tables Chi Square Test) 

لدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بين متغيرين من المستوى االسمي 
(Nominal). 

 تعريفات االجرائية:ال -ثالث عشر

 الشرعية: غيرالهجرة  -1

 خرأإلى  بمد من االفراد انتقال بيا يقصد التي القانونية غيراليجرة  ىي
 والرزق لالستقرار سعيا وذلك لميجرة، المستقبمة السمطات موافقة بدون والعمل قامةإلل

 ،4100عمرو، ابراىيم) لو الدول ومقاومة لممياجر الموقف خطورة من بالرغم
 (6) .(24ص
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 :االجتماعي التواصل مواقع -2

 إمكانية توفر التيتصال الا وسائل من وسيمة ىي ،االجتماعي التواصل مواقع
 من بمجموعة ترتبط الناس من مجموعة ىي والتي الوصول إلى الشبكات االجتماعية،

 George) المعمومات وتبادل والمشاركة الصداقة مثل ةاالجتماعي العالقات

Konetes&Matthew McKeague2011,p2) (7) 

 :االجتماعي التواصل مواقع عمىالصفحات اإلخبارية -3

 والتياالجتماعي  التواصل مواقع عمى الموجودةالصفحات اإلخبارية وىي 
الصفحات ك خالليا من تتاح التي الوسيمة خصائص مع وسماتيا خصائصيا تتفق

 حدأ وىي ،االجتماعي التواصل قعموا من وغيرىا بوك فيس عمى الموجودةاإلخبارية
 النص والصوت والصورة في آن واحد. بين يجمع الذي الوسائط متعدد عالماإل شكالأ

 طار النظري لمدراسة:األ

 ثراء ونظرية، الخبرية األطرتحميل  نظرية) الدراسة ىذه تطبق سوف 
 مواقع عمىالصفحات اإلخبارية في خبارياإل المضمون معالجةو  اختبار في (الوسيمة
  .الشرعية غيراليجرة  لقضيةاالجتماعي  التواصل

Framing News Theory  :الخبرية األطرنظرية  -1

 Goff man جوفمان العالم بفضل وتطورت إلعالميةا األطر نظرية نشأت
 في والقضايا حداثاأل وضع أن في تمثل والذي لمنظرية الرئيسي الفرض وضع الذي

 منو خرىأ جوانب ىمالا  و  بالحدث المتعمقة المعمومات ءوانتقا تنظيم خالل من طارإ
 جوانب ىمالا  و  بالحدث، المتعمقة المعمومات منا قدرً  عمييا يضفي معينة بطريقة

 ىومغز  معنى يكسبيا انو كما االتساق منا قدرً  عمييا يضفي معينة، بطريقة منو خرىأ
 القضية، وأ الحدث ىذا عن المتمقي الجميور يكونيا التي فكاراأل في بدوره يؤثر
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 نحوىا وسموكو ليا، وتقييمو الجميور راكإد كيفية في يؤثر وبالتالي
Esther 

Greussing & Hajo G. Boom garden,2017. p.1749.)) (8) بترتيب تقوم حيث؛ 
 كانت سواء االقتصاديةا المختمفة السياسية واالجتماعية،و القضاي ومكونات محتويات

 ،(9) (،2ص. ،4102العراقي،) موضوعية وأ سمبية وأ ابيةيجإ المرتبة العممية تمك
 ترتبطاألطر  نظرية الماضي، القرن عبراألطر  نظرية شيدتيا التي التطورات ورغم

اإلخبارية  التغطية في القضايا بروز الجميور دراكإ مثل خرىأ عالميةإ بنظريات
 االعالم بوسائل

Claes H. De Vreese , 2011, p. 180).)
إلطار اب ويقصد ،(12) 

Farming اإلعالمي النص في بعينيا عناصر واستخدام والتركيز االختيار التأطير أو 
 ما ،موضوع وتأطير وحموليا وتقييميا ومسبباتيا المشكالت عمى برىان أو حجة لبناء
برازىا المدركة الحقيقة أوجو بعض اختيار يعني ستخدام كا االختيار آليات عبر وا 

 ،(11)(092،ص.4113،يحيى)،محددة نمطية صور بارات أوع كممات معينة أو
 تؤثر والتي والقضايا حداثلأل اإلعالم وسائل معالجة كيفية عمى أنو طيرأالتعرف و 

 ،4112، الرزاق عبد، )المعروضة حداثلأل المشاىد الجميور فيم عمى ما بشكل
 .(12) (29ص

 :نظرية ثراء الوسيمة -2

 موضوع يــف ليياإ االستناد ىميةأو  الوسيمة ثراء نظرية الحالية الدراسة تتناول
الدراسة. يــف النظرية توظيف راإطـ يــف البحث

 (،092 - 0922) عامي بين فى فترة(Daft & Lengel) من كل قدم
 عمى تقوم والتي ،(media Richness Theory إلعالميةا الوسيمة ثراء نظريتيما

 (،Ambiguity) الغموض بتقميل الفيم حسينت عمى أإلعالمية الوسيمة لقدرةشارت األ
األطر  في االختالفات عمى التغمب يمكنيا التي ىي بالثراء وصفيا التي تتصاالالاف

 لموصول الغامضة القضايا توضيح يمكن كما، والمستقبل المرسل من لكل المرجعية
p.417) Robert Entman) (13). 2003 الوقت المناسب في مشترك لمعنى
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تصال تممك االية ثراء وسائل اإلعالم عمى أن جميع قنوات وتنص نظر 
تصال ىو اختيار وسيمة اخصائص معينة تجعميم أقل أو أكثر ثراًء، وأحد أىم أىداف 

أكثر  إلىتقميل غموض الرسالة إذا كانت الرسالة غامضة، فإنيا تكون غير واضحة وبالت
 إلىرسالة غامضة، زادت الحاجة فكمما كانت ال صعوبة عمى مستقبل الرسالة لفك شفرتيا،
 ,Richard L. Daft, Robert H1986) ،اإلشارات والمعطيات الالزمة لفيميا

p.554.)
(14).   

إلعالمية التي توفر رجع صدى تكون أكثر ثراء، المنظرية فإن الوسائل  وطبًقا
فيض ، فثراء المعمومات يقوم بتخاتصال الفعال أكثر حدوثً الافكمما قل الغموض ا كان 

يجاد مساحة من المعاني المشتركة باستخدام وسيمة اتصالية  معينة درجة الغموض وا 
 (15) (22-22ص 4102 )محمود،

 بسبب الماضى في اإلعالم وسائل ثراء نظرية الباحثين من العديد انتقد
 عمى تؤثر أن يمكن ةاالجتماعي الضغوط أن Markus ماركس وأكد القطعية، طبيعتيا
 المبادئ مع تتعارض وبطرق ثرائيا، من بكثير أكبر بقوة عالماإل وسائل استخدام
 (Simon, Steven John; Peppas, Spero) اإلعالم وسائل ثراءـ لنظرية األساسية

C. 2004. P270))
 (16) 

 االجتماعي:غير الشرعية ومواقع التواصل  الهجرة -3

 في جديدة صالات قنوات فقط ليست ةاالجتماعي اإلعالم وسائل نإ القول يمكن
 تقوم وبالتالي، الشبكات ىذه طبيعة بنشاط تدعم أنيا أيضا ولكناليجرة  ،شبكات

 وسائل بيا تسيل صمة ذات طرق اربع النوعية البيانات تكشفو   ،اليجرة تسييلب
 الدولية:االجتماعي اليجرة  التواصل

  في بمد تعزيز إمكانات الحفاظ عمى عالقات قوية مع العائمة واألصدقاء
 المصدر.

  المياجرينمعالجة العالقات الضعيفة ذات الصمة بتنظيم عممية اليجرة ودمج. 
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 .أنشاء بنية تحتية جديدة تتكون من روابط كامنة 
  غير  اليجرة التي ىي منفصمة و عنتوفير مصدرا غني لممعرفة من الداخل

ره رسمية وىذا ما يجعل المياجرين المحتممين عمى دراية بطرق اليجرة بما توف
وأشار إلى  ،Dekker, 2014,p401.)) (17) من معمومات عند القيام باليجرة

أن المياجرين يفضمون وسائل اإلعالم االجتماعية التي تنبع من الروابط 
االجتماعية القائمة والمعمومات التي تستند إلى التجارب الشخصية بشكل عام 

ستخدم المياجرون وتعتبر ىذه المعمومات اكثر جدارة بالثقة والمجوء، وي
استراتيجيات مختمفة لمتحقق من صحة الشائعات الموجودة عمى وسائل 
االعالم االجتماعية والتي تاتي من مصادر غير معروفة وتشمل 
االستراتيجيات التحقق من مصدر المعمومات، والتحقق من صحة المعمومات 

 .(18) ((.Dekker,et al, 2018p1-2)مع العالقات االجتماعية الموثوقة )

-Zijlstra, J. and van Liempt, 2017.pp177من كل واشار 

 التكنولوجية جيزةاأل فى ظلو  الحاضر الوقت في نوأ دراستيم في ،(19)((178
 تجارب عمى كبير تأثير لو الذكية واليواتف المحمولة اليواتف مثل المحمولة،
 فيسال خالل من السفر معمومات مع تحديثيا ويتم والعائمة صدقاءاأل من المسافرين

 تعطي ةاالجتماعي الشبكات وكانتالرحالت، صور تحميل ويتم ،النصية والرسائل بوك
 .أوروبا إلى السفر كيفية حول يينالمستقبم لممياجرين عممية نصائح أيًضا

  لمهجرة: إلعالميةا التغطية-2

 حظونال ،لميجرة العامة والمواقف السياسات عمى إلعالميةا التغطية تؤثر 
 وسائل قدمت فكمما ،اليجرة عن االعالم وسائل تقدميا التي التقارير خالل من ذلك
 فرادأ يكون فسوف يجابيةإ نبرة باستخدام وذلك ،يجابيةإ بطريقة اليجرة قضية عالماإل

 الدعم من مزيد إلى ذلك بعد تؤدي وسوف اليجرة حول يجابيةإ كثرأ المجتمع
  خرى،أ ناحية ومن لميجرة تساىال كثرأ سياسات إلى تؤدي ثم ومن ؛اليجرة لسياسات
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 نبرات باستخدام وذلك سمبي بشكل اليجرة قضية و عالماإل وسائل تقارير ذكرت ذاإ
 قضية حول فرادلأل السمبية النظر وجيات من مزيد إلى ذلك يؤدي خطابيا في سمبية
 سوف ثم ومن ؛اليجرة لسياسات اقل دعم إلى ذلك بعد تؤدي سوف والتي اليجرة
 Madrid Jr) اليجرة قضية حول سنيا ىيجر  تقييدا كثرأ سياسات إلى تؤدي

Raul2018. P.46) (41). 

 ويتبع العامة، السياسة صناع بين الرئيسية القناة ىي االعالم وسائل نإ
 المصدر ىي عالماإل ووسائل العام، يأوالر  عالماإل وسائل اتجاىات السياسة صانعو
 القضايا عمى فقط تؤثر ال عالماإل وسائل نإف وىكذا ؛ورالجمي لمعمومات الرئيسي

 وكيفية معينة مشكمة محتوى عمى ايضا ولكن ،االىتمام من قدر كبرأب تحظى التي
 سبتمبر من الحادي حداثأ وقدمت ،Beau Niles. 2010 p. 25-26.)) (40)طيرالتأ

 في لممياجرين خاصة تحول نقطة وتمثل والعالم المتحدة لمواليات استثنائيا وضعا
 والغضب الحزن من مختمطة الجميور مشاعر كانت ،يةرىاباإل اليجمات عقابأ

 عالماإل وسائل ولعبت الشرعية، غير اليجرةو  لالرىاب الجانبية لمعالقة نتيجة والخوف
 في محورا المشروعية عدم صبحتوأ خباراأل سرد في الجارية حداثاأل في ارئيسيً  ادورً 

 .Gerardo Villa Lobos Romo. 2016.p.43)) (44) عالماإل وسائل تفكيك
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 :التحميمية الدراسة نتائج

 الدراسة. محل اإلخباريةالصفحات  في المستخدمة يضاحواإل برازاإل عناصر -0
 (1) رقم جدول

 اإلخبارية لصفحاتا في وااليضاح برازاإل عناصر
 الصفحة        

 اسم
 االخبارية

 24 فرانس
 إلىاالجم عربية نيوز سكاى عربية سى بى بى عربية

 % ك % ك % ك % ك
 38 221 15.9 21 28.1 48 58.4 132 حية صورة
 58.2 328 83.3 112 62.8 124 41.6 94 ثابتة صورة
 2.3 12 2.8 1 6.4 11 2 2 ارشيفية مادة

 1.3 7 2 2 4.1 7 2 2 مكتوبة عناوين
 2.2 1 2 2 2.6 1 2 2 صوتية مؤثرات
 122 529 122 132 122 171 122 226 إلىاالجم

الصفحات  تتبعو الذى الفني سموباأل إلى (0رقم) الجدول بيانات تشير          
 غير اليجرة قضية لعرض (بوك فيس موقع)االجتماعي التواصل مواقع عمىاإلخبارية
 ،كبيرة بنسبة ساسيةأ برازإ كوسيمة الثابتة الصورة تفوق الجدول من ويظير الشرعية
 .%1,4 بنسبة الصوتية المؤثرات نسبة انخفضت فيما ،% 22.4 إلى وصمت

الصفحات  في الشرعية غير اليجرة لقضية (المشاركة (التفاعل شكالأ -4
 .االجتماعي التواصل مواقع عمىاإلخبارية
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 (2) رقم جدول
 اإلخبارية لصفحاتا في الشرعية غير الهجرة لقضية والمشاركة التفاعل اشكال

 24 فرانس خباريةاإل الصفحة اسم
 عربية

 إلىاالجم عربية نيوز سكاى عربية سى بى بى

 % ك % ك % ك % ك
 COMMENT 185 24.6 155 26.3 74 26.2 414 25.4خبر عمى تعميق

 LIKE 185 24.6 155 26.4 53 18.7 393 24.2 المنشور االعجابب
 المستخدمين مع الحوار

 REPLAY 175 23.2 135 23 53 18.7 363 22.4 والردالتعميقات
 استطالعات عمى التصويت

 Vote  2 2 1 2.2 2 2 1 2.1الراي
 2.1 2 2 2 2.3 2 2 2 الصفحة مدير مراسمة)ادمن(

 SHAER 228 27.6 142 23.8 123 36.4 451 27.8الخبر مشاركة
 التفاعل اشكال تكرارت إلىاجم

 122 1624 122 283 122 588 122 753 اوالمشاركة

 التفاعل شكالوأ الجميور مشاركة طبيعة إلى (4) ل رقمالجدو  بيانات تشير
 نأ النتائج أشارتو  ،الثالثة اإلخباريةالصفحات  عمى ةالشرعي غير اليجرة لقضية

 الخاص لمخبر الجمهور مشاركة نسبة حققت عربي 42 فرانس اإلخبارية الصفحة
 وجاءت %،،.47 بنسبة خرىاأل الصفحات من عمىأ الشرعية غير اليجرة بقضية
 حمت اواخيرً  %2.،3 بنسبة الثانية بالمرتبة عربي نيوز سكاي اإلخبارية صفحة
 .%43.2 بنسبة اثالثً  عربي سي بي بي اإلخبارية الصفحة

 التواصل مواقع عمى الشرعية غير اليجرة لقضية اإلخباريةالصفحات  ثراء مدى -3
  الدراسة. عينة بوك فيس موقع االجتماعي
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 (3) رقم جدول
 اإلخبارية لصفحاتا ثراء ىمد

 النسبة و التكرار
 % ك 

 - - التفاعمية
 - - المتعددة الوسائط
 - - الفورية
 - - التحديث
 122 529 ماسبق كل عمى تحتوى

 122 529 إلىجماإل

 محددة خباريةإ خدمات عدة وجود إلى (3رقم) السابق الجدول بيانات تشير 
 خبر كل مع تظير الخدمات وىذه ،لتواصلا مواقع عمى خباريةإ صفحة كل داخل
 عينةاإلخباريةالصفحات  جميع حتواءإ الجدول بيان من يتضح،الصفحة عبر رينش

 ،عربي سي بي بي عربي، 42 فرانس) االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة
 ثرية وسائل الدراسة محل اإلخباريةالصفحات  اعتبار ويمكن عربي( نيوز سكاي

 الخدمات. ىذه عمى الحتوائيا

 عمى اإلخباريةالصفحات  في الشرعية غير اليجرة لقضية الخبرية المعالجة اتجاه -2
 .االجتماعي التواصل مواقع

 (4) رقم جدول
 اإلخباريةغير الشرعية في ألصفحات  الهجرةاتجاه المعالجة الخبرية لقضية 

اسم الصفحة 
 اإلخبارية

 إلىاالجم ربيةسكاى نيوز ع بى بى سى عربية عربية 24فرانس 
 % ك % ك % ك % ك

 46.9 248 37.9 52 28.1 48 66.3 152 يجابىإ
 27.8 147 52 66 24.5 42 17.3 39 محايد
 25.3 134 12.1 16 47.4 81 16.4 37 سمبى

 122 529 122 132 122 171 122 226 إلىجماإل
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غير  اليجرةضية اتجاه المعالجة الخبرية لق إلى( 2رقم) السابق تشير بيانات الجدول
فيس )موقع  االجتماعيعينة الدراسة عمى مواقع التواصل  اإلخباريةالشرعية لمصفحات 

% وىي المعالجة 9.،2بنسبة  انسبة سمات المعالجة جميعً  يجابياالتجاه اإلوتصدر  (بوك
ن معظم أعمى الرغم من  اإلخباريةالصفحات في  اليجرةخبار الخاصة بالموضوعية لأل

 فيما جاء بالمرتبة الثانيةحداث سمبية، أغير الشرعية تحتوي عمى  اليجرةخاصة باالخبار ال
 %. 47.2، وجاء بالمرتبة الثالثة اتجاه محايد بنسبة %25.3االتجاه السمبي بنسبة 

 غير اليجرة قضية معالجة في اإلخباريةالصفحات  عمييا اعتمدت التي المصادر -2
 الشرعية

 (5) رقم جدول
 الشرعية غير الهجرة لقضيةاإلخباريةالصفحات  عميها تمدتاع التي المصادر

 الصفحة اسم
 سى بى بى عربية 42 فرانس اإلخبارية

 عربية
 نيوز سكاى

 إلىاالجم عربية
 % ك % ك % ك % ك

 ومنظمات ىيئات
 2.2 43 3 2 9.2 ،0 0.2 3 حكومية رسمية
 24.4 ،47 21.4 ،01 34.7 ،2 21.2 002 انباء وكاالت
 2.0 23 3.2 2 09.3 33 4.4 2 صحف
 44.9 040 ،.7 01 07.2 31 32.2 20 مراسمين
 4.3 04 1 1 3.2 ، 4.2 ، عيان شيود
 2.3 43 1.2 0 2.0 7 ،.، 02 خبراء

 ،.3 09 4.3 3 2.2 02 1.2 0 مجيولة مصادر
 0.3 7 0.2 4 4.3 2 1.2 0 الدولية اليجرة منظمو
 1.9 2 1.2 0 4.3 2 1 1 اذاعات
 011 249 011 034 011 070 011 ،44 ىإلاالجم

الصفحات  عمييا اعتمد التي المصادر إلى (2) رقم الجدول بيانات تشير       
 االجتماعي التواصل مواقع عمى الشرعية غير اليجرة لقضية الدراسة عينةاإلخبارية

 وكاالت كان ااستخدامً  المصادر كثرأ أن التحميل يظير حيث (بوك فيس موقع)
 وحمت %44.9 بنسبة المراسمون الثانية بالمرتبة ىاتال %24.4 بنسبة ءنبااأل 

 ا.استخدامً  كثراأل المصادر من %2.0 بنسبة الصحف الثالثة بالمرتبة
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 .الشرعية غير اليجرة قضية عرض في المستخدمة االستماالت نواعأ-،
 (6) رقم جدول

 الشرعية غير الهجرة قضية لعرض المستخدمة االستماالت انواع
 الصفحة اسم

 اإلخبارية
 إلىاالجم عربية نيوز سكاى عربية سى بى بى عربية 24 فرانس

 % ك % ك % ك % ك
 35.2 186 21.2 28 55.6 95 27.9 63 عاطفية أستماالت
 24.2 128 55.3 73 15.2 26 12.8 29 عقمية أستماالت

 42.6 215 23.5 31 29.2 52 59.3 134 بينهما مزيج
 122 529 122 132 122 171 122 226 إلىاالجم

 اليجرة قضية عرض عند المستخدمة االستماالت إلى (،رقم) الجدول بيانات تشير
 االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة محل اإلخباريةالصفحات  عمى الشرعية غير
 والعاطفية العقمية االستماالت بين ما لممزج الكبير التفوق ويالحظ بوك فيس موقع

 .%42.4 بنسبة والعقمية %32.4 بنسبة العاطفية يرتياظن عمى %42.6 بنسبة

 اإلخبارية لصفحاتا في الشرعية يرغ اليجرة قضية عرض في المستخدمة األطر -7
 الشرعية غير الهجرة قضية عرض في المستخدمة األطر (7) رقم جدول

 الصفحة اسم
 اإلخبارية

 إلىالجما عربية نيوز سكاى عربية سى بى بى عربية 24 فرانس
 % ك % ك % ك % ك

 3.7 22 4.5 6 7 12 2.9 2 الصراع اطار
 53.9 285 52.8 67 54.4 93 55.3 125 انسائى اطار
 2.1 11 2.8 1 4.7 8 2.9 2 تاريخي اطار
 9.3 49 12.6 14 5.3 9 11.5 26 قانونى اطار
 االسباب اطار

 14.9 79 18.9 25 12.5 18 15.9 36 والحمول
 ت االشخصي اطار

 16.1 85 14.4 19 18.1 31 15.5 35 البارزة
 122 529 122 132 122 171 122 226 إلىاالجم
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 غير اليجرة قضية عرض في المستخدم إلطارا إلى (7رقم) الجدول بيانات تشير           
 موقع االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة عينة اإلخباريةالصفحات  عمى الشرعية

 بنسبة ولاأل  الترتيب في نسانياإل  إلطارا جاء وقد اليجرة قضية الجةمع في بوك فيس
 وجاء %16.1 بنسبة البارزة الشخصيات طارإ برز الثانية المرتبة وفي ،53.9%
 .%14.9 وبنسبة والحمول االسباب طارإ الثالث بالترتيب

 .اإلخبارية لصفحاتا في الشرعية غير اليجرة قضية جوانب عرض في التوازن مدى -2
 (8) رقم جدول

 الشرعية غير الهجرة قضية عرض في التوازن مدى
 الصفحة اسم

 اإلخبارية
 24 فرانس

 عربية
 إلىاالجم عربية نيوز سكاى عربية سى بى بى

 % ك % ك % ك % ك
 وجهة تعرض
 15.3 81 12.9 17 25.1 43 9.3 21 واحدة نظر
 بعرض تكتفي

 االخباروتقديم
 51.6 273 79.5 125 43.3 74 41.6 94 فقط المعمومة

 وجهات تعرض
 33.1 175 7.6 12 31.6 54 49.1 111 متعددة نظر
 122 529 122 132 122 171 122 226 اليجماإل

 القضية جوانب عرض في التوازن مدى إلى (2رقم) الجدول بيانات تشير
 في وجاء ،%،.20 بنسبة "المعمومات وتقديم االخبار بعرض "تكتفي عبارة وجاءت

 الثالثة بالمرتبة وجاء ،%33.0 بنسبة متعددة نظر وجيات تعرض الثاني يبالترت
 .%02.3 بنسبة واحدة نظر وجية عرض
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  الخاتمة:

 :التاؤ التس عمى واالجابة التحميمية الدراسة نتائج

  الشرعية غير اليجرة لقضية اإلخبارية لمصفحات الكمي التحميل خالل من 
 معالجة طرأل التحميمية الدراسة التاؤ تس عمى تجيب التي التالية النتائج ظيرت

، الشرعية غير اليجرة لقضية االجتماعي التواصل مواقع عمى اإلخباريةالصفحات 
 ,Kevin Smets) ختمفت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة كدراسة كل مناو 

Jacinthe Mazzocchetti, 2019( ودراسة )4102،Raul Madrid Jr في انيا )
 ةوىي وسيم االجتماعيعمى مواقع التواصل  ةالموجي اإلخباريةلصفحات ات تناول

ون حديثة فيما استخدمت الدراسات السابقة الوسائل التقميدية كالصحف والتمفزي
 Simona Bonini)) ما اتفقت مع كل من دراسةيومجموعات النقاش والمقابمة، ف

Baldini,2019) ودراسة )Amanda Alencar, 2018)تخدمت مواقع ( التي اس
 األطرغير الشرعية واستخدام نظرية  اليجرةفي معالجة قضية  االجتماعيالتواصل 
نيا استخدمت أ( في Amanda Alencar, 2018)فيما اختمفت مع دراسة  ،الخبرية

 .االجتماعينظرية راس المال 
 وكانت نتائج الدراسة كالتالي:

 اليجرة قضية في االبراز صرعنا استخدام في الثالث اإلخباريةالصفحات  ختمفتا -0
 الحية بالصورة عربي 42 فرانس اإلخبارية الصفحة اىتمت فقد الشرعية، غير

 بي بي اإلخباريةالصفحات  تشابيت فيما القضية، في خرىاأل العناصر من كثرأ
 قضية ابراز في الثابتو بالصورة االىتمام في عربي نيوز وسكاي عربي، سي

 غمبأ في الصور باستخدام تقوم اإلخباريةحات الصفف الشرعية، غير اليجرة
 المتمقي في تأثير احداث اجل من الشرعية رغي اليجرة بقضية الخاصة اخبارىا
 .المياجرين معاناة وصور المياجرين قوارب غرق كحوادث

 لقضية اإلخباريةالصفحات  عمى والتفاعل المشاركة نسبة ارتفاع إلى النتائج أشارت -4
 من)التعميق اإلخباريةالصفحات  اتاحتيا التي التفاعل الشكأ خالل من اليجرة
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 حول المستخدمين بين الحواربالخبر، االعجاب الخبر، مشاركتو الخبر، عمى
 .(المطروحة القضية

 الشرعية غير اليجرة قضية معالجة في التوازن مدى إلى الدراسة نتائج وضحتأ -3
 لمصفحات اإلخبارية الجةالمع ان ويتضح الدراسة، عينة اإلخباريةالصفحات  في

 .اليجرة قضية عرض عند التوازن عدم إلى تميل
 ثرية وسائل كانت الثالثةاإلخباريةالصفحات  جميع نأ إلى الدراسة نتائج أشارت -2

 كل مع صفحاتيا عمى المتعددة( والوسائط والفورية والتفاعمية )التحديث،تتاحأو 
 االجتماعي التواصل مواقع نأ عمى يدل وىذا الشرعية، غير اليجرةب خاص خبر

 جذب خالليا من تستطيع اإلخبارية لمصفحات ثرية خصائص تتاحأ ثرية وسائل
  الجميور

 عينةاإلخباريةالصفحات  عمييا اعتمد التي المصادر إلى الدراسة نتائج أشارت -2
 التواصل مواقع عمى الشرعية غير اليجرة لقضية الخبرية لممعالجة الدراسة

 االنباء وكاالت كان ااستخدامً  كثرالمصادرأن أ التحميل يريظ حيث ،االجتماعي
 فيما ،االنباء وكاالت عمى اعتمادىا في لصفحاتا تشابيت وقد ،%24.4 سبةبن

 عمى االعتماد في عربي نيوز وسكاي عربي 42 فرانس اإلخبارية الصفحة برزت
 الصفحة تعتمدا فيما ،القضية لمعالجة مصادرىا في الثانية بالدرجة المراسمين
 .الثانية بالدرجة الصحف عمى عربي سي بي بي اإلخبارية

 الشرعية غير اليجرة لقضية لخبريةا المعالجة اتجاه إلى الدراسة نتائج أشارت -،
 االتجاه وتصدر االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة عينة اإلخبارية لمصفحات
 في عربي 42 نسفرا اإلخبارية الصفحة عمى المعالجة سمات نسبة االيجابي
 عمى القضية معالجة في السمبي االتجاه نسبة ارتفعت فيما ،االتجاه ىذا استخدام
 في السمبية الجوانب عمى التركيز خالل من عربي سي بي بي اإلخبارية الصفحة
 سكاي اإلخبارية الصفحة عمى المحايد االتجاه نسبة ارتفعت فيما القضية، معالجة
 تظير ال التي الشرعية غير اليجرة لقضية الموضوعية المعالجة وىي عربي، نيوز

 المعالجة. ثناءأ محابية وال معادية
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 غير اليجرة قضية عرض عند المستخدمة االستماالت إلى الدراسة نتائج أشارت -7
 االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة محل اإلخباريةالصفحات  عمى الشرعية
 العقمية االستماالت بين ما لممزج الكبير التفوق ويالحظ ،بوك فيس موقع

 .والعقميةأ العاطفية نظيرتيا عمى كبيرة بنسبة والعاطفية

 الشرعية غير اليجرة قضية عرض في المستخدم إلطارا إلى الدراسة نتائج أشارت -8
 في االجتماعي التواصل مواقع عمى الدراسة عينة اإلخباريةالصفحات  عمى

 طارإ-البارزة طارالشخصياتإ–نسانىاإلإلطار اوقدجاء)اليجرة قضية معالجة
 االخبار اغمب حيث طبيعية نتيجة وىي كبيرة بنسبة ولاأل الترتيب في الصراع(
 سيآوم انسانية معاناة عن عبارة ىي الشرعية غير اليجرة بقضية الخاصة
 لوجيتيم. الوصول سبيل في المياجرون ليا يتعرض
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