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     امللخص:  

تقـف اىل جانـب  السـورية التـيالهدف من هذه الدراسة هو تحديد املحتوى اإلعالمـي للقنـوات        

هدين اختالفات الرأي السيايس للمشـا دى إىلأ  السوري م�توجهات النظام  تدعمالتي والقنوات  النظام

مثل هذا ساهم يف تشكيل الرأي السيايس حول األزمة السورية. استخدم  الذين يشاهدون هذه القنوات

نتـائج الدراسـة  مـن و   ،الباحث استبيانًا إلكرتونيًا لجمـع البيانـات للتأكـد مـن صـالحيتها وموثوقيتهـا

ن أن بـرامج القنـوات هـذه تنقـل تفاصـيل أزمـة مختلفـة  تتـأثر املشاهدين املتكررين الـذين يعتقـدو 

بوضوح. يتم تطبيق ذلك عىل كل من القناة عىل الرغم من حقيقة وجود تنـاقض  T V �شاهدة قنوات

بينهم في� يتعلق بعرض األزمة السورية ونقله، عالوة عىل ذلـك ، تلعـب تفـاعالت مواقـع الويـب دوراً 

ام. ، أظهرت النتائج عدم وجود داللة إحصائية يف تشكيل الرأي السيايس حـول حيوياً يف تكوين الرأي الع

  .األزمة السورية بسبب املتغ�ات الد�غرافية وكذلك الشخصية.

 :بناًء عىل نتائج الدراسة ، قدم الباحث عدة توصيات ، أهها 

                                         رضورة إيالء اهت�م خاص للمواد اإلعالمية قبل نرشها  

  من الرضوري توجيه ومحاولة التأث� عىل الرأي العام من خالل املواقـع اإلخباريـة اإللكرتونيـة

 العربية.من أجل عرقلة بعض القضايا التي قد تعا� منها الدول 

  التغطية اإلعالمية ، األزمة السورية ، املوقف السيايس ، املرشق وقناة العا�الكل�ت املفتاحية : 
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Abstract 
 
 The purpose of this study was to identify the media content of 
Syrian T V channels along with those channels which support 
the Syrian regime in addition to the political opinion 
differences of viewers who watch such channels. Such 
contributed in forming the political opinion around the Syrian 
crisis. The researcher employed an electronic questionnaire to 
collect data upon ensuring its validity and reliability. 
The study results indicated that frequent viewers, who believe 
that such channel programs convey valid different crisis details, 
are influenced by watching such T V channels clearly. This is 
applied on both channel viewers despite the fact that a 
contradiction occurs among them in terms of displaying and 
transmitting the Syrian crisis. Furthermore, websites 
interactions play a vital role in forming the public opinion. 
Moreover, the results showed there are no statistical 
significance in forming the political opinion about the Syrian 
crisis due to the demographic as well as personal variables. 
Based on the study findings, the researcher provided several 
recommendations, the most important of which were: 
- The necessity in paying special attention to the media material 
prior to make it public. 
-  it is essential to direct and attempting to influence the public 
opinion through electronic news websites in order to hinder 
some issues from which Arab States may suffer from. 
 
Key Wards: Media Coverage, Syrian Crisis, Political Position, 
Orient and World Channel 
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  املقدمة:

الذي برز يف البداية يف تونس، ثم يف مرص اعترب  )1( بالربيع العر�ن رشارة الثورات التي باتت تعرف إ 

 ون شملت مختلف البلدان العربية مثل ليبيا،قرن الحايل، فقد امتدت تداعياته إىل أ الحدث األشهر يف ال

اليمن، وسوريا التي تشهد أضخم عملية إجهاض سيايس يف املنطقة، واالحتجاج االجت�عي الذي انطلق 

، وتواصل بقوة طيلة السنة، خلف ضحايا ومآيس ومآزق وأسئلة ال حرص 2010هر األوىل من سنة يف األش

  لها.

وقد فاجأ الربيع العر� الكث�ين، وذلك المتداد جذوره يف أرض خصبة من مقاومة الفساد والظلم 

اً التي واالضطهاد، حيث كانت السنوات املاضية محورية ومهمة بالنسبة للكث� من البلدان وخصوص

تغي� انطلق فيها الربيع العر�، وقد جلبت املقاومة القوية من ِقبل الرجال والنساء واألطفال موجة ال

 ).1حوار السلطة ب� الدولة وشعبها ( إىل هذه، حيث حولت هذه االنتفاضات

 ما حصل،ن يحصل كل  ألفعال التغي� يف تونس ومرص، أ و� يكن متوقعا عندما انطلقت الرشارات األوىل

ه من عل الثوري كان يف بعض منطلقاته  عفوياً، فإنوبالصورة التي حصل بها، وإذا كان من املؤكد ان الف

ملدن اذ رسعان ما امتألت الساحات العمومية يف إ ن عفويته � تتعد لحظة انطالق الرشارة، املؤكد أيضا أ 

من مواقف ومواقع داخل         هبحشود من املتظاهرين املنادين برحيل الطغاة، بكل ما يحملون

 .)2املجتمع (

وقد لعبت وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجت�عي دوراً مه�ً يف األحداث السياسية يف مواجهة 

نس الحكومات واألنظمة، وخصوصاً يف املنطقة العربية والتي ظهر فيها "الربيع العر�" ابتداًء من تو 

وعزيزي الذي أحرق نفسه احتجاجاً عىل ما تعرض له من قبل عندما انترشت صور وأخبار حول الب

 سد لخمسة محتج� يفالرشطة، ومروراً ملا حدث يف مرص وصوالً إىل انتشار األخبار حول قتل قوات األ 

  ).3مدينة درعا(
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عر� ونظرا لحجم األزمة السورية الذي فاق كافة األزمات التي حدثت يف العا� العربية خالل الربيع ال

 ن حيث فرتتها الزمنية وحجم الضحايا والدمار، فقد نالت أكرب قدر من التغطية اإلعالمية، سواءاً م

ى العربية أم الدولية، ك� أن اصطفاف بعض الدول الفاعلة مع النظام السوري يف مواجهة الدول األخر 

  تقل رشاستها عناملناهضة له أدى اىل بروز اعالم مؤيد للنظام وآخر مناهض له، يف حرب إعالمية ال

  الحرب الفعلية الدائرة عىل األرض.

ىل حرب رضوس، قناة إن تتحول أ برزت قناة أورينت السورية مع بداية الثورة السلمية السورية وقبل 

 تهدف اىل دعم الثورة السورية ضد النظام، ك� استمرت يف مناهضة النظام السوري بعد أن تحولت تلك

لغة ها بالملقابل اشتهرت قناة العا� اإليرانية التي تعمل من ايران وتبث أخبار الثورة اىل العسكرة، ويف ا

ذا العربية عىل مساندتها للنظام السوري واألنظمة التي تدعمه ولعل النظام اإليرا� هو األبرز يف ه

  املقام.

لتواصل خاصة من خالل مواقعها اإللكرتونية وشبكات ابو   جمهور واسعوقد حظيت كال القنات� عىل

رت تويالوخاصة عىل الفيس بوك و  ،فكال القنات� له� صفحات عىل مواقع التواصل االجت�عي،االجت�عي 

عالم يف تشكل الرأي العام حول أهم مواقع التواصل االجت�عي نظرا ألهمية اإل  من يعتربان يناللذ

سيايس قنات� عىل تشكيل الرأي التتمحور الدراسة الحالية يف بيان أثر كل من تلك ال ،القضايا السياسية

  لكرتونياً.إحول القضية السورية، وذلك من خالل استطالع آراء متابعي القنات� 

  مشكلة الدراسة:

فرتة  لعل أهم ما �يز األزمة السورية هو ك�ة االنقسامات التي حدثت يف اآلراء السياسية، نتيجة لطول

�ً مهاألزمة ووجد عنرص الطائفية فيها، ولعدم وضوح الرؤية املستقبلية حولها، وقد لعب االعالم دورا 

  اس نوات اإلعالمية لتوجيه النيف تغذية تلك االنقسامات، وعمل عىل تأجيج الطائفية فيها، وحاربت الق

، وتكمن مشكلة الدراسة يف بيان حجم التأث� اإلعالمي الداعم للنظام، وذلك هيىل حيث تتوجه إ

ت شعال النزعات الطائفية واملشكال إ املناهض له يف تشكل املوقف السيايس تجاه األزمة، الذي عمل عىل 

  املصاحبة لها.

  ن التساؤالت التالية:وتتحدد مشكلة الدراسة يف اإلجابة ع
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  ما أثر القنوات اإلعالمية عىل تشكيل املوقف السيايس حول األزمة السورية؟   ) 1

ىل متابعة القنوات التي تتوافق مع آراءهم إهل هناك توجه لدى متابعي القنوات اإلعالمية  ) 2

 السياسية حول األزمة السورية؟

السورية تعزى ملوقف القناة (مؤيد هل يوجد فروق يف تشكيل املوقف السيايس حول األزمة  ) 3

 مناهض له)؟ أو للنظام

ام يف الرأي السيايس حدثها االنقسأ تكمن أهمية الدراسة يف حجم املشكالت التي  أهمية الدراسة:

زمة السورية التي عملت عىل تقسيم العا� العر� طائفيا وسياسياً، ك� تكمن أهميتها من وخاصة يف األ 

تكمن  ك�محدد، فراد نحو رأي سيايس الذي تحدثه القنوات اإلعالمية يف توجيه األ  أهمية األثر اإلعالمي

  أهمية الدراسة يف حداثة موضوعها، وندرة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة.

  تسعى الدراسة اىل تحقيق األهداف التالية: أهداف الدراسة:

السوري والقنوات االعالمية املناهضة التعرف عىل املحتوى اإلعالمي للقنوات املؤيدة للنظام  ) 1

  له.

ؤيدة للنظام السوري، ي السيايس لدى متابعي القنوات املأ التعرف عىل الفروق يف الر  ) 2

 عالمية املناهضة له حول األزمة السورية.والقنوات اإل 

التعرف عىل أثر كل من القنوات املؤيدة للنظام السوري والقنوات االعالمية املناهضة له عىل  ) 3

 تشكيل الرأي السيايس حول األزمة السورية.

  فرضيات الدراسة:

) ب� مدى متابعة α≤0.05حصائية عىل مستوى داللة (إ : ال توجد عالقة ذات داللة الفرضية األول

 زمة السورية.رية وتشكيل الرأي السيايس حول األ خباالقنوات اإل 

  :الفرضية الثانية

 ة) ب� التوجه السيايس للقناة االعالميα≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عىل مستوى داللة ( 

  .ةحول االزمة السوري مناهض للنظام) واملوقف السيايسأو (مؤيدة للنظام،
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  حصائية عىل مستوى داللة (إ ال توجد عالقة ذات داللةα≤0.05 ب� التوجه السيايس لقناة (

  .ةزمة السوريحول األ  السيايس اورينت واملوقف

  حصائية عىل مستوى داللة (إ ال توجد عالقة ذات داللةα≤0.05 ب� التوجه السيايس لقناة (

  .ةحول االزمة السوري العا� واملوقف السيايس

  الفرضية الثالثة:

زمة األ ) يف تشكيل الرأي السيايس حول α≤0.05حصائية عىل مستوى داللة (إ ال توجد فروق ذات داللة  

  ـي).السورية تُعزى اىل املتغ�ات الد�وغرافية والشخصية للمستجيب (العمـر، الجنس، املستوى التعليم
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  اإلطار النظري والدراسات السابقة

فهي تُعدُّ من أكرب األزمات التي وقعت يف  ،�يزت األزمة السورية عن غ�ها من األزمات يف املنطقة

م� وعدد الضحايا، وهي أطول أزمة حصلت يف أزمات الربيع العرص الحديث من حيث حجم التد

ساة السورية فشل وعرب عن عجز ن وضع حد لل� أ الرئيس األمري� بارك أوباما  يرىالعر�، حيث 

خاصة بو  ،� وبشكل فاعلحيث أصبح لكال الطرف� حلفاء دول)، 4نقاذ املوقف (إ دارة األمريكية يف اإل 

أو يؤيد التدخل العسكري  ،عملوا عىل منع أي قرار أممي ودويل يدينه حلفاء النظام السوري الذين

أو لح�ية املدني�، ك� قام حلفاء النظام السوري بالتدخل عسكرياً ملنع تقدم املعارضة ،إلسقاط النظام 

ل أو انتصارها، ويف املقابل فإن حلفاء املعارضة الدولي� بقي موقفهم موقف االستنكار والتنديد دون فع

  ، إال في� يتعلق �حاربة اإلرهاب وتنظيم الدولة اإلسالمية.ةحقيقي واضح عىل األرايض السوري

فقد عملت الدول الكربى عىل  ،ولعل األطراف الدولية الكربى عملت عىل إطالة أمد األزمة السورية

د ذاتها، فهي ض�ن عدم تفوق فريق عىل اآلخر، فإضعاف األطراف املتحاربة يف سوريا �ثل هدفاً بح

أطراف معادية إلرسائيل والواليات املتحدة ك� أن وجود الج�عات اإلرهابية عمل عىل تعدد األطراف 

  املتحاربة وشكلت حجة للتدخالت الدولية بذريعة محاربة اإلرهاب.

  عالم يف األزمة السورية:دور اإل 

الدول العربية ضمن ما بات ثورات واألزمات التي شهدتها بعض الكان لإلعالم أهمية كب�ة يف مختلف 

يف املنطقة العربية  عالم الغر� عىل األحداث التي جرتيسمى (الربيع العر�) وهو مصطلح أطلقه اإل 

تونس، حيث كانت صحيفة االندبندنت الربيطانية أول من استخدم هذا املصطلح. وقد يكون بدًء  من 

  لذلك عالقة بثورات الغرب عرب تاريخه التي تعرف هي أيضاً بثورات الربيع األورو�. 

تطوير فكر املواطن، وكان  وقد عمل تطور اإلعالم وانتشار الفضائيات وتطور تكنولوجيا االتصاالت عىل 

لعديد من األنظمة فيها، فتطور سقاط اإ يف انتشار االحتجاجات يف بعض الدول العربية، و   مه�ً سبباً 

عالم يف الدول العربية جعلت املواطن العر� عىل معرفة بشكل أكرب بحقوقه ، تلك الحقوق التي اإل 

خاصة يف الدول برض الواقع أيراها املواطن العر� من خالل االعالم فقط وهو بعيد عن م�رستها عىل 

التي تعا� شعوبها من التهميش السيايس، وقمع السلطة ملعارضيها ك� يف سوريا، فلم تعد وسائل 
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ومنه  ،رسميالغ� ، منه الرسمي ومنه اإلعالم حكومية ورسمية فقط، بل أصبح االعالم متعدد املصادر

الحداث التي جرت يف تونس ومرص عالم الذي نرش الثورات واومنه الفردي، ذلك اإل  االحرتايف املؤسيس،

وغ�ها، أما يف سوريا فقد تم تكريس كافة وسائل اإلعالم الرسمية والغ� رسمية والفردية بشكل كب� يف 

األزمة السورية، وعملت القنوات اإلعالمية التقليدية واإللكرتونية املختلفة عىل توجيه الج�ه� �ا 

زمة السورية هي األزمة األك� استخداماً للحرب اإلعالمية. ولعبت يتوافق مع أهدافها السياسية، ولعل األ 

همت هذه أسوسائل اإلعالم والتواصل االجت�عي دوراً يف تصاعد وتطور أحداث األزمة السورية، حيث 

ك� الشباب من الوسائل يف تغي� التوجهات لدى مختلف الطوائف من الشعب، تلك املواقع أدت اىل �

قد ُمنعت وسائل اإلعالم الرسمية من الوصول والدخول إليها، األمر الذي  تحدثتي نقل األحداث ال

ساهم يف انتشار الوقائع واألحداث عىل مواقع التواصل االجت�عي بشكل رسيع، والقت ردود أفعال 

 واسعة.

ام املطالبة بالنظلإلعالم املؤيد للمطالب الشعبية يف �ثلت ردود أفعال املواطن السوري نتيجة 

ً وليس قائد ،و قائدا يخدم الشعبأ الد�قراطي كحل سيايس وكنظام اجت�عي ل�ى حاك�  يخدمه  ا

مل عالمياً مضاداً عإ ويستجدي منه قرارات العطف والرحمة، ذلك التوجه اإلعالمي قابله توجهاً  الشعب

عالم بوسائل اإل  خاص بتأثرها بشكل كب�حيث �يزت األزمة السورية بشكل  ،عىل دعم النظام القائم

 مي.عالم الحكومي الرسإىل اإل أو محايدة للنظام السوري باإلضافة  ،أو معارضة ،التي لها مواقف مؤدية

  عالم املناهض للنظام السوري:اإلعالم املوايل واإل 

بحسب املوقف السيايس لناقل الحدث (مع النظام أو  ،اختلفت األطراف املختلفة يف نقل األحداث

ع التواصل االجت�عي بشكل رسيع، يف انتشار الوقائع واألحداث عىل مواقأسهم األمر الذي  ،مناهضاً له)

ك� عملت وسائل التواصل االجت�عي عىل تغي� التوجهات لدى  ،القت ردود أفعال واسعة من �ة

 وأدى ذلك اىل االنقسام الداخيل، وعىل الرغم من أن السواد األعظم ،مختلف طوائف الشعب السوري

زمة، إال أن ذلك تغ� بعد دخول الج�عات ثورة ومطالبها املرشوعة بداية األ من السوريون وقفوا مع ال

ىل تغ� يف توجه فئة كب�ة من إحيث أدى ذلك  ،اإلسالمية املتشددة والج�عات اإلرهابية يف القتال



  مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة مرصاتة - 2019يونيو  –العدد السابع  -السنة الرابعة  -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

  

167 

 

الذي يتصف به إال أنه السوري� الذين يرون أن وجود النظام السوري عىل الرغم من الفساد والقمع 

 أفضل من البديل املتشدد.

إن األهمية التي اكتسبتها وسائل التواصل االجت�عي يف األزمة السورية ال يعني غض النظر عن الدور 

الذي لعبته وسائل اإلعالم الرسمية سواء القنوات الحكومية التابعة للنظام أو املوالية له، والقنوات 

ىل جانب إعالم يف تغطية الحدث السوري فمنها ما كان يقف قسمت وسائل اإل ، حيث اناملناهضة للنظام

مقاومة للهيمنة األمريكية واإلرسائيلية التي تقف أمام  اع�له ويصفها عىل أنهأ النظام السوري ويربر 

فقد سوقت املحطات املؤيدة للمعارضة  )5ها ما كان مناهضاً له بحسب قرم،(مؤامرة كونية كربى، ومن

سبب اندالع الثورة السورية هو تد� مستوى الوضع املعييش فها (قناة العربية وقناة الجزيرة) وأهم

حزب ىل قمع الحريات واستحواذ إلدى معظم فئات الشعب و�تع فئة قليلة �عظم ال�وات، إضافة 

ة يف البالد، البعث العر� االشرتا� عىل السلطة واحتكارها،  باإلضافة اىل عدم تطوير الحياة السياسي

  .و معارضة للنظام بقسوة، بالقتل والسجنأ وقمع أي حركات 

أما اإلعالم السوري الحكومي يف بداية األزمة � �تلك القدرة عىل إقناع السوري� بوجهة نظره في� 

) من األزمة %90يجري من أحداث، ودأب عىل تسويق أن القنوات "املحرضة واملضللة" تشكل (

  ك� سوق بشكل كب� لنظرية املؤامرة الكونية التي تتعرض لها سورية.)، 6السورية، (

ن مصطلح التضليل اإلعالمي فإعالم الرسمي السوري والعديد من القنوات املؤيدة له وك� برز يف اإل 

  - :صور متعددة منها  لهعالم السوري بحسب اإل 

  القنوات الفضائية (الجزيرة  عالم السوري القنوات اإلعالمية املناهضة للنظام وخاصةاتهم اإل

مبان  القطرية، وقناة العربية) بأنها تقوم ببناء مجس�ت عمرانية مزيفة يف دولة قطر تشبه

معينة يف سورية، و�ثيل أحداث تعطي االنطباع بأن ما يجري مشاهدته، يحدث يف سورية، 

  .بهدف إثارة الراي العام السوري وتأجيج الرصاعات الداخلية

 أن اتهام الجيش العر� السوري من قبل تلك القنوات حول  إىل العالم املوايلك� أشار ا

 وأن من قام بها هي ج�عات مسلحة. ،استخدام األسلحة الكي�وية كان محل افرتاء
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 من ا ك� اتهم االعالم السوري القنوات اإلعالمية املناهضة باستغالل األطفال املترضرين كضحاي

الرأي العام العاملي ضد النظام ولجذب القوى الدولية للتدخل يف لجيش السوري إلثارة ا

 الحرب يف سوريا.

  ع عالم املناهض بتلفيق الروايات املختلفة من مواقبت القنوات الرسمية عىل اتهام اإل ك� دأ

ىل أنهم ضحايا الجيش إ اإلعالم املناهض أشار حيث عملت لقاءات مع افراد  ،األحداث

  نهم ضحايا لج�عات مسلحة.أ تلك اللقاءات  وبينت خالل ،السوري

ام ايل للنظعالم الرسمي واملو أن اإل ىل إلكرتونية تش� إعالم املواقع اإلإن العديد من القنوات اإلعالمية و 

ويف كث� من األحيان  ،دالء بشهادات ملقنة، وهو من يفرض عىل املواطن� اإل هو من يلفق األكاذيب

  يديوهات.تكون تلك الشهادات مصورة ف

بية عالم السوري � يكن صادقا يف اتهام قنوات الجزيرة والعر أن اإل ك� أثبتت العديد من الفيديوهات 

نشاء إ عالم الرسمي تلك القنوات بالتلفيق و ن االحداث التي اتهم فيها اإل أ وأثبتت  ،يف تلفيقها لألحداث

  حداث حدثت بالفعل يف سوريا.  ، وتلك األ مجس�ت شبيهة بالواقع يف سوريا � تكن تلفيقاً 

ومع  ،� يتعلق باإلعالم العر� التابع للحكومات العربية فكان جله مع مطالب الشعب السورييوف

) يف مقال له منشور عىل موقع اإلصالح اإلخباري األرد� أن 7فقد أوضح ( ،الثورة السورية يف بداياتها

 ىش معلرئيس األسد وتغي� النظام يف سوريا والدولة تت�األغلبية الداخلية يف األردن ترى رضورة تنحي ا

ميح سم األرد� األسبق رأي الشعب، أما املوقف الرسمي األرد� فكان عىل الحياد فقد وّضح وزير اإلعال 

زمة أن موقف األردن من األزمة السورية مكلف لألردن، ك� أشار إىل وجود قوى بداية األ  )8املعايطة(

تجاه لسوري، حيث أكد عىل حياد األردن موقف األردن مع أحد األطراف يف النزاع ا ترغب يف أن يكون

اظ و الحفهاألزمة، وب� أن بقاء الرئيس األسد أو رحيله أمر ال يعني األردن، وأن ما يهم الدولة األردنية 

 عىل الدول عىل أمنها واستقرارها وح�ية مصالحها واقتصادها يف ظل تطورات األزمة السورية وآثارها

  املجاورة.
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ه، وهذا املوقف �اىش بتنحي املطالبةعالم القطري األك� رصاحة يف مناهضته لنظام األسد و وكان اإل 

عالم السعودي كان له أبعاد أكرب حيث كان سعودي بشكل كب�، إال أن موقف اإل عالم المع موقف اإل 

ل العربية والخليجية، يف ح� تحاول إيران يتخوف من سيطرة إيران عىل سوريا و تصدير ثورتها اىل الدو 

  ).9وقف الطموح السعودي من خالل املشاركة يف الحرب السورية إىل جانب النظام (

عالم اللبنا� فكان بجله مع النظام السوري عىل الرغم من موقفه املعلن بالنأي عن النفس يف أما اإل 

األزمة السورية، إال أن تأث� حزب الله عىل الداخل اللبنا� أدى اىل توجه االعالم بشكل كب� للوقوف اىل 

ة السورية دون وجود جانب النظام السوري، فقد نرش موقع قناة املنار أنه لن يكون هناك حل لألزم

الرئيس األسد، ك� أشار إىل أن تضحيات قوات حزب الله حالت دون امتداد الج�عات اإلرهابية إىل 

 ).10سوريا عىل الصمود يف وجه الثورة (يف تأسيس قدرة  أسهمتلبنان، ك� 

فقد اختلف باختالف األحداث فيها التي بدأت بثورة شعبية أدت  ،ىل املوقف املرصيإوبالتطرق 

يف مرص، ويف عهده عمل االعالم املرصي عىل  تهاىل تغ� الحكم فيها واستالم الرئيس السابق مريس لسد

غالق السفارة إ دعم املعارضة السورية ضد النظام السوري بشكل كب�، ونرشت الصحافة املرصية 

يس السييس للحكم يف مرص، وعند تويل الرئ)11( 2013 – 06 - 15ام يف مرص يف م السورية التابعة للنظ

عالم بشكل الفت اىل جانب النظام السوري �ا يتفق مع توجه الرئيس السييس، ويف سبيل قوف اإل و و 

لقاء مسؤولية األزمة السورية إىل إعالم الرسمي املرصي عالقات املرصية الخليجية توجه اإل الحفاظ عىل ال

ن األزمة السورية هي أزمة املجتمع الدويل وأن عليه أ ىل إ) 12عىل املجتمع الدويل ويف ذلك أشارت (

  ايقاف عمليات القتل التي تقوم بها الج�عات املختلفة تحت مسمى "الدين".

ىل التشكيك إإن االختالف والتفاوت الكب� يف نقل الحدث السوري ب� املحطات اإلعالمية أدى 

يف الكث� من األحيان من الكذب وتغي� الحقائق واألحداث، ومن  ، فذلك اإلعالم � يخل�صداقيتها

الواضح أن الحرب اإلعالمية كانت السبب املبارش للنزعة الطائفية التي أملت �شاعر الج�ه� العربية 

   بشكل عام، وأدت اىل االنقسام يف الصف العر� واإلسالمي

  

. 
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  الدراسات السابقة:

بعنوان دور املواقع االجت�عية التفاعلية يف توجيه الرأي العام الفلسطيني  )13قام بها أبو زيد ( دراسة

  وأثرها عىل املشاركة السياسية (دراسة ميدانية)

هذه الدراسة اىل التعرف عىل دور املواقع االجت�عية التفاعلية يف توجيه الرأي العام  تهدف    

اقع ا املو الفلسطيني، ومدى تأث�ها عىل واقع املشاركة السياسية، ال سي� بعد النتائج الكب�ة التي حققته

 صفيةاملنهجية الو  االجت�عية التفاعلية إبان ثورات الربيع العر�، اعتمدت الدراسة عىل املقاربة

لت واملقابلة ك� اعتمدت املنهج التاريخي ومنهج تحليل املضمون، وتوص التحليلية من خالل االستبانة

ام لرأي العاملواقع االجت�عية التفاعلية واضح يف التأث� عىل توجهات اإسهام  ىل نتائج أهمها أنإالدراسة 

لسيايس يف زيادة الوعي ا تؤثر اقع االجت�عية التفاعليةاملو  إىل أن يف املجتمع الفلسطيني، ك� توصلت 

ركة لدى أفراد املجتمع، وتعزز من املسئولية االجت�عية لديهم، م� انعكس إيجابياً عىل مستوى املشا

اص بشكل خاملواقع االجت�عية التفاعلية سيكون لها دور أك� تأث�اً يف الحياة السياسية، و  وأنالسياسية،

 بوصفها باملواقع االجت�عية التفاعليةرضورة اهت�م صناع القرار  ، وبات الفلسطينية القادمةيف االنتخا

صناع وسيلة اتصال مهمة وفعالة يف تناول القضايا السياسية، وحلقة وصل مبارشة ما ب� أفراد املجتمع و 

ما و  ،ا يدور من نقاشاترضورة اهت�م القيادة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية � و القرار السيايس،

يتم طرحه من قضايا وآراء عرب املواقع االجت�عية التفاعلية ملا �ثله من انعكاس لرأي الشارع 

 الفلسطيني.

عالم التفاعيل يف تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب بعنوان دور اإل ) 14دراسة قام بها الرشايف (

  يف قطاع غزة"الفلسطيني "دراسة ميدانية عىل طلبة الجامعات 

التعرف إىل الدور الذي يقوم به اإلعالم التفاعيل يف تشكيل الثقافة السياسية  عىلهدفت هذه الدراسة 

) طالبا 492املنهج املسحي لعينة مكونة من ( ةلدى الشباب الفلسطيني يف قطاع غزة، اتبعت الدراس

ىل نتائج أهمها أن الفيس بوك أك� ية يف قطاع غزة، وتوصلت الدراسة إوطالبة من الجامعات الفلسطين

وسائل اإلعالم التفاعيل استخداماً لدى املبحوث� من طلبة الجامعات الفلسطينية يف قطاع غزة، يليه يف 

املرتبة الثانية الربيد اإللكرتو�، ثم اليوتيوب، وبنسب متفاوتة تويرت واملدونات، ك� أشارت نتائج 
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الدور الذي تقوم به يف لتفاعيل للحصول عىل املعلومات، و إلعالم اأن الطلبة يثقون يف اإىل الدراسة 

تشكيل الثقافة السياسية الفلسطينية لدى املبحوث�، ك� أشارت أن لإلعالم التفاعيل دوراً إيجابياً يف 

تشكيل الثقافة السياسية لدى املبحوث� من طالب الجامعات الفلسطينية يف قطاع غزة، وأشارت النتائج 

صت و جود فروق ذات داللة إحصائية يف محور إيجابيات اإلعالم التفاعيل طبقا ملتغ� الجامعة، وأ إىل و 

الدراسة برضورة تركيز النشاط الفردي واملؤسسا� يف املجتمع الفلسطيني عىل وسائل اإلعالم التفاعيل؛ 

 راطيةوتعزيز ثقافة الد�قملا لها من قدرة وتأث� هائل عىل الجمهور، وزيادة التنسيق والتعاون بينه�، 

خاصة يف استخدام موقع الفيس بوك، ك� أوصت برضورة قيام التفاعيل، يف املجتمع من خالل اإلعالم 

املؤسسات اإلعالمية الفلسطينية باستخدام اإلعالم التفاعيل يف نرش مفاهيم التسامح وحرية االختالف 

وعدم إقصاء اآلخر؛ ألنه يعترب مصدر معلومات مهم يف تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب 

ؤسسات اإلعالمية الفلسطينية وخصوصاً القا�� عىل مواقع اإلعالم الفلسطيني، رضورة أن تسعى امل

القيم والعادات والحفاظ عليها وعدم  إىل مراعاةالتفاعيل وأصحاب املدونات واملواقع االلكرتونية 

رضورة أن تطرح مواقع اإلعالم التفاعيل القضايا التي تهم الطالب بشكل خاص وتعمل عىل و اإلساءة لها، 

  املعلومات الرضورية له ولثقافته السياسية.تزويده ب

تتبع الدراسة منهجية البحث الوصفي، اعت�دا عىل أداة دراسة تتمثل يف استبانة  منهجية الدراسة:

ىل متابعي القنوات محل الدراسة، وتحليل كافة البيانات املتجمعة من خالل اإلجابة عن إسيتم توجيهها 

عالمية لألزمة السورية ناسبة، للخوض يف غ�ر التغطية اإل صائية املاالستبانات، واستخدام الطرق اإلح

  عالم املعارضة) وأثرها يف تشكيل املوقف السيايس. إ عالم الدولة، إ (

إلكرتونياً (من يشمل مجتمع الدراسة كافة متابعي قناة أورينت، وقناة العا�  مجتمع وعينة الدراسة:

رصه اعتمد الباحث عىل التوزيع دراسة غ� محدود وال �كن حنرتنت)، و�ا أن حجم مجتمع الخالل اإل 

  لكرتو� ألداة الدراسة املتابعون للقنات� املبحوثت�.اإل

 تشتمل أداة الدراسة عىل قسم� عىل النحو اآل�: أداة الدراسة:

الحالة و الفئة العمرية، و فراد عينة الدراسة (الجنس، واملؤهل العلمي، أ : يشمل خصائص القسم األول

  الدخل الشهري).و االجت�عية، 
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 تناول: يتناول معلومات حول مدى متابعة القنوات املؤيدة واملعارضة للنظام السوري، ك� يالجزء الثا�

يس الرأي السيايس حول املسألة السورية، وبيان في� ان كان ذلك الرأي قد تأثر بطبيعة التوجه السيا

  للقناة التي يتم متابعتها.

دة استخدام مقياس ليكرت الخ�يس لتحديد أوزان فقرات االستبانة عىل النحو التايل: (موافق بشسيتم  

= خمس درجات)، (موافق = أربع درجات)، (غ� متأكد = ثالث درجات)، (غ� موافق = درجتان)، (غ� 

فراد عينة أ موافق بشدة = درجة واحدة)، حيث سيتم اعت�د املعياري التايل يف تقييم مستوى تقدير 

  الدراسة لفقرات األداة.

  درجة املوافقة  املتوسط الحسا�

 بدرجة متدنية  2.334أقل من  – 1.00من 

 بدرجة متوسطة 2.667اقل من  – 2.334من 

 بدرجة عالية 5.00 – 2.667من 

االختبارات جراء إ ) حيث سيتم SPSSسيتم االعت�د عىل برنامج الرزمة اإلحصائية ( األساليب اإلحصائية:

  التالية:

): لوصف خصائص Descriptive Statistics Measuresمقياس اإلحصاء الوصفي ( -

  سئلتها.عينة الدراسة، واإلجابة عن أ 

  .Regressionواختبار االنحدار  ،)t-testاختبار ( -

 النتائج ومناقشتها

عالم املعارضة) وأثرها الدولة، إ لتغطية اإلعالمية لألزمة السورية (إعالم هدفت الدراسة إىل التعرف عىل ا

تابعي (قناة أورينت، قناة العا�)، وللوصول إىل هذا مليف تشكيل املوقف السيايس دراسة تطبيقية 

) استبانة، وبلغ عدد 160(استالم عىل عينة الدراسة، حيث تم لكرتونيا إطبقت  استبانةالهدف تم تطوير 
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ها. والجدول ) بعد تفريغ153بالتايل بلغ عدد االستبانات الصالحة ()، 7االستبانات غ� الصالحة للتحليل (

 فراد عينة الدراسة حسب متغ�اتها.) يلخص توزيع أ 1رقم (

  ) 1الجدول رقم (
  ملخص حجم العينة

عدد  العينة
االستبانات 

 املوزعة

 االستباناتعدد 
غ� صالحة 

 للتحليل

 االستباناتعدد 
 الصالحة للتحليل

 نسبة االستبانات
الصالح اىل االستبانات 

 املوزعة
املتابعون 
للقنات� 
  املبحوث�

160 7 153 95.6% 

   
النتائج أي مدى توافق أو  استقراريقصد بثبات أداة الدراسة هو  Reliability Test ثبات أداة الدراسة 

 االتساق اختبار استخداماذا طُبقت أك� من مرة ويف ظروف م�ثلة، وقد تم  االستبيانيف نتائج  االتساق

 إذ يقيس مدى التناسق يف إجابات املستجوب� عىل كل ،)Cronbach’s Alpha(  الداخيل كرونباخ ألفا

األسئلة املوجودة يف املقياس، ك� ُ�كن تفس� ألفا بأنها معامل الثبات الداخيل ب� اإلجابات، ويدل 

 %) وما60) ويكون قيمته مقبولة عند (1و 0الثبات ويرتاوح ما ب� ( ارتفاعقيمته عىل درجة  ارتفاع

 اختباريف  االستبانة) م� يؤكد صالحية ومدلولية 84.9%حيث بلغت قيمة االختبار (، )15(فوق

  الفرضيات.  

 وصف خصائص عينة الدراسة: )1

املؤهل تناولت الدراسة جملة من املتغ�ات الد�وغرافية ألفراد عينة الدراسة من حيث "الجنس، العمر، 

عىل ذلك تم وصف عينة  واستنادا، االستبانةمن املعلومات العامة التي تضمنتها  ةاملستسقا) العلمي

  - الدراسة كاآل�: 
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  )2الجدول رقم (
 وصف عينة الدراسة وفق املتغ�ات الد�وغرافية ألفراد الدراسة

 املتغ� املستوى/الفئة العدد  النسبة املئوية%

  ذكر  63 41.2

  نثىأ   90 58.8  الجنس

  املجموع  153  100.0

  سنة 30 -21 60  39.2

  العمر

  سنة 40 -31  45 29.4

  سنة 50 -41  36 23.5

  فوق سنة ف� 51  12 7.8

 املجموع 153 100.0

  ثانوية ف� دون  12 7.8

  املؤهل العلمي

  بكالوريوس  118 77.1

  ماجست�  17  11.1

 دكتوراه 6  3.9

 املجموع 153 100.0

 

  مناقشة النتائج

م عال ة، إ غطية االعالمية لألزمة السورية (إعالم الدولتحليل آراء عينة الدراسة لفهم العبارات الخاصة الت

يث ، حاملعارضة) وأثرها يف تشكيل املوقف السيايس دراسة تطبيقية متابعي (قناة أورينت، قناة العا�)

املعيارية لفقرات كل مجال من مجاالت الدراسة، وكانت  واالنحرافاتتم حساب املتوسطات الحسابية 

  النتائج النحو اآل�:
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  :متابعة القنوات املبحوثة

  ) 3جدول (
 املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل متابعة القنوات املبحوثة

رقم 
 الفقرة

 درجة التقدير املعياري االنحراف املتوسط الحسا�* الفقرة

  عالية  0.907  3.647 قناة أورينت 1

 عالية 0.678  3.882 قناة العا� 2

 

 قناة أورينت) أن املتوسط الحسا� الستجابات أفراد عينة الدراسة حول متابعة 3يُالحظ من الجدول (

أفراد  الستجابات)، وعىل درجة تقدير عالية، واملتوسط الحسا� 0.907) وبانحراف معياري (3.647بلغ (

)، وعىل درجة تقدير 0.678وبانحراف معياري ( ،)3.882بلغ (قناة العا� عينة الدراسة حول متابعة 

  .عالية

  :تشكيل الرأي العام

 املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عىل خلق املعرفة تواالنحرافاالحسابية  تاملتوسطا )4الجدول رقم (

رقم 
 الفقرة

املتوسط  الفقرة
 الحسا�*

االنحراف 
 املعياري

درجة 
 التقدير

 عالية 0.977 3.588 تتوافق القناة اإلخبارية التي اتابعها مع افكاري وقناعا� السياسية. 3

 عالية 0.980  3.529 السياسيةتابع القناة اإلخبارية التي تتوافق مع آرا� أ  4

 عالية 1.036  3.588 تجنب متابعة القناة اإلخبارية التي ال تتوافق مع آرا� السياسيةأ  5

 عالية 0.668  4.294 الرأي العام  عىلالقنوات اإلخبارية يف التأث�  همستُ  6

7 
هم القنوات اإلخبارية يف مد الجمهور املتلقي بتفاصيل األحداث ستُ 

 املختلفة بشكل صادق.
 عالية 0.835  3.882

8 
ىل الحقيقة إرية تعمل عىل توجيه الرأي العام القنوات اإلخبا

 املبهمة يف الخرب اإلعالمي. 
 عالية 0.986  3.688

9 
هم القنوات اإلخبارية يف توضيح رسالة املواقع اإلعالمية ومدى ستُ 

 توافقها مع الحقيقية.
 عالية 0.970  3.647

 عالية 0.847  3.588 هم القنوات اإلخبارية يف تشكيل رأي عام صحيح.ستُ  10

11 
تساهم القنوات اإلخبارية يف بيان التضليل اإلعالمي لتشكيل رأي 

 عام محدد.
 عالية 1.095  3.529

 عالية 0.933  3.704 متوسط املحور

  )5القصوى من ( ) والدرجة1* الدرجة الدنيا (
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) 3.704املتوسط الحسا� الستجابات أفراد عينة الدراسة حول املحور بلغ () أن 4يُالحظ من الجدول (

لك ت)، وعىل درجة تقدير عالية م� يش� اىل أن افراد عينة الدراسة يرون أن 0.933وبانحراف معياري (

  القنوات تعمل عىل تشكل الرأي العام بشكل كب�.

  املوقف من االزمة السورية:

لموقف من االزمة للحسابية واالنحرافات املعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ملتوسطات ا)5لجدول رقم(ا
 السورية

  العا�   أورينت   

رقم 
  الفقرة

املتوسط  الفقرة
 الحسا�*

 االنحراف
 املعياري

املتوسط 
 الحسا�*

 االنحراف
 املعياري

12 
األزمة السورية بدأت بثورة محقة يف سبيل تحقيق 

 السوري.حقوق املواطن 
3.353 0.839 3.136 0.774 

13 
النظام السوري تعامل بعنف يف التعامل مع املعارضة 

 السياسية السلمية بداية األزمة.
3.471  1.353 2.136 0.889 

14 
الجيش السوري عمل عىل استخدام األسلحة عىل 

 رضة دون سبب وجيه.ااملع
3.529  1.112 2.500 0.512 

 0.795 3.818 1.085  2.922 يدافع عن الوطن ضد اإلرهاب.النظام السوري نظام  15

16 
النظام السوري يتعرض ملؤامرة كونية نظراً ملواقفه 

 الداعمة للقضايا العربية.
2.843  1.020 3.727 0.631 

  )5) والدرجة القصوى من (1* الدرجة الدنيا (

ب� متابعي قناه أورينت املعارضة ) اختالف يف النظرة اىل الواقع السوري ما 5يُالحظ من الجدول (

للنظام السوري وقناة العا� املوالية له، ويتضح من خالل الجدول أن متابعي قناة أورينت يرون أن 

األزمة السورية بدأت بثورة محقة يف سبيل تحقيق حقوق املواطن السوري و�توسط حسا� بلغ 

 ) م� يش� اىل توجههم نحو عدم3.136العا� ()، بين� بلغ املتوسط الحسا� ملتابعي قناة 3.353(

ظام يتضح من خالل الجدول أن متابعي قناة أورينت يرون أن النموافقتهم عىل تلك العبارة، ك� 

)، بين� 3.471مع املعارضة السياسية السلمية بداية األزمة و�توسط حسا� بلغ ( السوري تعامل بعنف

ىل عدم موافقتهم عىل تلك العبارة، ويتضح ) م� يش� إ2.136العا� (بلغ املتوسط الحسا� ملتابعي قناة 

من خالل الجدول أن متابعي قناة أورينت يرون أن الجيش السوري عمل عىل استخدام األسلحة عىل 

)، بين� بلغ املتوسط الحسا� ملتابعي قناة العا� 3.529رضة دون سبب وجيه و�توسط حسا� بلغ (ااملع

ىل عدم موافقتهم عىل تلك العبارة، ويتضح من خالل الجدول أن متابعي قناة العا� يش� إ ) م�2.500(
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)، بين� بلغ 3.818يرون أن النظام السوري نظام يدافع عن الوطن ضد اإلرهاب، و�توسط حسا� بلغ (

ارة، ويتضح ىل عدم موافقتهم عىل تلك العب) م� يش� إ2.922املتوسط الحسا� ملتابعي قناة أورينت (

من خالل الجدول أن متابعي قناة العا� يرون أن النظام السوري يتعرض ملؤامرة كونية نظراً ملواقفه 

)، بين� بلغ املتوسط الحسا� ملتابعي قناة 3.727الداعمة للقضايا العربية، و�توسط حسا� بلغ (

  ىل عدم موافقتهم عىل تلك العبارة.) م� يش� إ2.843أورينت (

زمة السورية ب� متابعي ة نظر أفراد عينة الدراسة حول األ ىل وجود اختالف يف وجه� تلك النتائج إوتش

  املوالية للنظام السوري القنوات املعارضة، والقنوات

  اختبار الفرضيات:

  الفرضية األوىل: 

Ho1) ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عىل مستوى داللة :α≤0.05 ب� مدى متابعة القنوات (

  خبارية وتشكيل الرأي السيايس حول االزمة السورية.اإل 

والختبار فرضية الدراسة تم اجراء اختبار االنحدار لبيان مدى وجود عالقة ذات داللة احصائية عىل 

) ب� مدى متابعة القنوات االخبارية وتشكيل الرأي السيايس حول االزمة α≤0.05مستوى داللة (

  ).α ≥0.05ورية، وذلك عند مستوى داللة (الس

  قوة النموذج: اختبار

 )Model Summary(bملخص النموذج )6رقم(جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .919a .845 .844 .32894 

a. Predictors: (Constant), 1متابعة 
 قيمتـه بلغـت حيـث التـابع واملتغـ� املسـتقل املتغـ� ب� االرتباط معامل قيمة نأ  )6( الجدول من يتب�

 اسـتطاعت املسـتقلة املتغ�ات فإن وعليه )،.845( بلغت )2R( بـ ويحدد التحديد معامل قيمة و )،.919(

    أخرى. عوامل إىل تُعزى والباقي التابع املتغ� يف الحاصلة التغ�ات من %)84.5 ( تفرس أن

 

  املعنوية اإلج�لية لنموذج االنحدار املتعدد: اختبار
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  :االنحدارمعنوية �وذج  الختبار ANOVA) نتائج تحليل التباين �22ثل الجدول (

 )7جدول(

  bنتائج تحليل التباين
قل تغ� املستامل) تحليل التباين والذي يهدف إىل التعرف عىل القوة التفس�ية للنموذج 7يوضح جدول (

 عن طريق )تشكيل الرأي السيايس حول االزمة السورية(واملتغ� التابع  )متابعة القنوات االخبارية(

 ). وتم صياغة فرضياته كاآل�:Fإحصا� (

) 825.356) مقدرة بـ (F(الختبارفإنه يتضح وجود معنوية عالية  )7(ومن خالل ما يبينه جدول 

�وذج )، وبهذا يكون α ≥ 0.05قل من مستوى الداللة () أSig = 0.000(و�ستوى الداللة قُدرت بـ 

ظمة (املن لقياس العالقة السببية ب� املتغ� املستقل (إدارة املعرفة) واملتغ� التابع اً مال� االنحدار

  املتعلمة).

التي تنص عىل أن " �وذج لصفرية مع قبول الفرضية البديلة ومن هذا املنطلق يتم رفض الفرضية ا

ات القة ذتقل واملتغ� التابع)" وعليه فإنه يوجد عاملتعدد معنوي (يوجد عالقة ب� املتغ� املس االنحدار

رية وتشكيل الرأي ) ب� مدى متابعة القنوات االخباα≤0.05داللة احصائية عىل مستوى داللة (

 .) من املتغ� التابع%84.5زمة السورية، إذ فرست املتغ�ات املستقلة ما مقداره (السيايس حول األ 

  :الفرضية الثانية   

) ب� التوجه السيايس للقناة α≤0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عىل مستوى داللة ( 

 .ةزمة السوريحول األ  للنظام) واملوقف السيايس ةمناهضأو االعالمي (مؤيدة للنظام، 

 مستوى الداللة F درجة الحرية مجموع املربعات مصدر التباين النموذج

1 

Regression 89.307 1 89.307 825.356 .000b 

Residual 16.339 151 .108   

Total 105.645 152    

a. Dependent Variable: تشكيل 

b. Predictors: (Constant), 1متابعة 
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 والختبار فرضية الدراسة تم اجراء اختبار االنحدار املتعدد لبيان مدى وجود عالقة ذات داللة احصائية

) ب� التوجه السيايس للقناة االعالمي (مؤيدة للنظام، مناهض للنظام) α≤0.05عىل مستوى داللة (

  ).α ≥0.05واملوقف السيايس حول االزمة السوري، وذلك عند مستوى داللة (

  اختبار قوة النموذج:

 )Model Summary(bملخص النموذج )8رقم( جدول 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .343a .118 .106 .33281 

a. Predictors: (Constant), أورينت قناة ,العا� قناة 

 
 قيمتـه بلغـت حيـث التـابع واملتغـ� املسـتقل املتغـ� ب� االرتباط معامل قيمة نأ  )8( الجدول من يتب�

 املتغـ�ات فـإن وعليـه )،0.118( بلغـت )2R( بــ ويحـدد التحديـد معامل قيمة موضح هو ك� )،0.343(

   التابع. املتغ� يف الحاصلة التغ�ات من )%11.8 ( تفرس أن استطاعت املستقلة

  املعنوية اإلج�لية لنموذج االنحدار املتعدد: اختبار

  .االنحدارمعنوية �وذج  الختبار ANOVA) نتائج تحليل التباين �9ثل الجدول (

 التبايننتائج تحليل )9جدول رقم(

Model Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 2.219 2 1.110 10.019 .000b 

Residual 16.614 150 .111   

Total 18.833 152    

a. Dependent Variable: الراي 

b. Predictors: (Constant), أورينت قناة ,العا� قناة 
 

لنموذج التوجه والذي يهدف إىل التعرف عىل القوة التفس�ية ل) تحليل التباين 9يوضح جدول (

عن  ةزمة السوريقف السيايس حول األ مناهض للنظام) واملو  أو(مؤيدة للنظام، ةعالميالسيايس للقناة اإل 

 ). Fطريق إحصا� (



 يف تشكيل املوقف السيايس عالم املعارضة) وأثرهاإ عالم الدولة، إ التغطية االعالمية لألزمة السورية (
 

  
180 

 

 ستوى) و�10.019) مقدرة بـ (F(الختبارفإنه يتضح وجود معنوية عالية  )9(ومن خالل ما يبينه جدول 

 االنحدار)، وبهذا يكون لنموذج α ≥ 0.05) أقل من مستوى الداللة (Sig = 0.000الداللة قُدرت بـ (

ابع  الت) واملتغ�ةعالميالتوجه السيايس للقناة اإل لقياس العالقة السببية ب� املتغ� املستقل ( اً مال�

 ).ةزمة السوريحول األ  املوقف السيايس(

الفرضية الصفرية مع قبول الفرضية البديلة وعليه فإنه هناك عالقة ذات  ومن هذا املنطلق يتم رفض

 ة العا� واملوقف السيايس حول) ب� التوجه السيايس لقناα≤0.05داللة احصائية عىل مستوى داللة (

  .ةزمة السورياأل 

 الفرضيات الفرعية:

 ) ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عىل مستوى داللةα≤0.05 التوجه السيايس لقناة ) ب�

  .ةمة السوريحول األز  اورينت واملوقف السيايس

  حصائية عىل مستوى داللة (ال توجد عالقة ذات داللة إα≤0.05 ب� التوجه السيايس لقناة (

 .ةزمة السوريحول األ  العا� واملوقف السيايس

 املتعدد: االنحداراختبار معنوية معامالت معادلة 

 اإلحصائية لها ك� هو موضح في� واالختباراتللمقدرات  االنحداريُوضح قيم معامالت  )10(الجدول 

  ييل:

 )Coefficient(aاملعامالت  ) 10 رقم( جدول

Model  
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 2.946 .158  18.644 .000 

 000. 4.385 423. 037. 164. أورينت قناة

 054. -1.944- -187.- 050. -097.- العا� قناة

a. Dependent Variable: الراي 

  ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عىل مستوى داللة (: وىلالفرضية الفرعية األα≤0.05 (

 .ةالسوريزمة حول األ  ب� التوجه السيايس لقناة اورينت واملوقف السيايس

 عند الجدولية قيمتها من أعىل وهي )،4.385( بلغت )T( قيمة أن )10( رقم جدول خالل من يتضح

 الفرضية قبول يتم فإنه وعليه ،)α≥  0.05( املحددة القيمة من أقل وهي )0.000( معنوية مستوى
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 ب� )Α≤0.05( داللة مستوى عىل احصائية داللة ذات عالقة توجد فإنه وعليه الصفرية، ورفض البديله

  .ةالسوري زمةاأل  حول السيايس واملوقف اورينت ةلقنا السيايس التوجه

 :حصائية عىل مستوى داللة (ال توجد عالقة ذات داللة إ  الفرضية الفرعية الثانيةα≤0.05 (

    .ةزمة السوريحول األ  ب� التوجه السيايس لقناة العا� واملوقف السيايس

)، وهي أقل من قيمتها الجدولية عند 1.944) بلغت (t) أن قيمة (10رقم (يتضح من خالل جدول  

)، وعليه فإنه يتم رفض الفرضية α ≥ 0.05) وهي أعىل من القيمة املحددة (0.054مستوى معنوية (

 ب� )Α≤0.05( داللة مستوى عىل حصائيةإ  داللة ذات عالقة توجد ال فإنه هوعلي ،البديلة وقبول الصفرية

 .ةالسوري زمةاأل  حول السيايس واملوقف العا� ةلقنا السيايس التوجه

  الفرضية الثالثة:

Ho حصائية عىل مستوى داللة (: ال توجد فروق ذات داللة إα≤0.05 السيايس حول ) يف تشكيل الرأي

زمة السورية تُعزى اىل املتغ�ات الد�وغرافية والشخصية للمستجيب (العمـر، الجنس، املستوى األ 

  التعليمـي).

) ملعرفة إن كانت هناك فروق ذات داللة One way ANOVAوالختبار الفرضية تم استخدام اختبار (

زمة السورية تُعزى اىل املتغ�ات الد�وغرافية والشخصية ة يف تشكيل الرأي السيايس حول األ احصائي

)، α ≥ 0.05إلحصائية (املستوى التعليمـي)، عىل مستوى الداللة او الجنس، و للمستجيب (العمـر، 

  - ) إىل نتائج االختبار، وذلك عىل النحو التايل:11ويش� الجـدول رقم (
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 )One way ANOVAالتباين األحادي () 11(الجدول 

مستوى 
  الداللة

F  متوسط
 املربعات

درجات 
 الحرية

مجموع 
 املربعات

 املتغ� 

.118 
 

1.610 
 

 ب� املربعات 9 3.410 379.

 الجنس
.235 

 داخل املربعات 143 33.649

 املجموع 152 37.059

.757 
 

.644 
 

 ب� املربعات 9 5.613 624.

 العمر
.968 

 داخل املربعات 143 138.387

 املجموع 152 144.000

.788 .609 

 ب� املربعات 9 1.887 210.

 املؤهل
.344 

 داخل املربعات 143 49.224

 املجموع 152 51.111

.379 
 داخل املربعات 9 3.410

 املجموع 143 33.649

 

ة يف تشكيل الرأي السيايس حول ) إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي11يش� الجدول (          

 املستوىو الجنس، و ىل املتغ�ات الد�وغرافية والشخصية للمستجيب (العمـر، السورية تُعزى إزمة األ 

)، وعىل مستوى 1.5173املحسوبة قيمة اقل من قيمتها الجدولية ( Fالتعليمـي)، حيث بلغت قيمة 

 ).0.05داللة إحصائية أعىل من القيمة املحددة (

بشكل واضح مع  هم يف التأث� يف الرأي العامخبارية تُسالقنوات اإل تب� من خالل الدراسة أن متابعة      

اصيل بتف همهم يف مدتُسوجود اعتقاد لدى متابعي القنوات املختلفة أن القنوات التي يتابعونها 

بينه� يف  األحداث املختلفة بشكل صادق، وهو ما انطبق عىل متابعي القنات� عىل الرغم من التناقض

يرون أن األزمة  (املعارضة) ورينتأن متابعي قناة أ ب ذلك ويتضح زمة السورية، عرضه� لألحداث يف األ 

أن النظام السوري تعامل بعنف و السورية بدأت بثورة محقة يف سبيل تحقيق حقوق املواطن السوري 

أن الجيش السوري عمل عىل استخدام و  ،يف التعامل مع املعارضة السياسية السلمية بداية األزمة
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تختلف بشكل كب� مع وجهة نظر متابعي ألسلحة عىل املعرضة دون سبب وجيه، ووجهة النظر تلك ا

أن النظام و عن الوطن ضد اإلرهاب،  انيدافعقناة العا� الذين يرون أن النظام والجيش السوري 

واقفه الداعمة للقضايا العربية، ويعتقد الباحث أن ذلك التباين يف السوري يتعرض ملؤامرة كونية نظراً مل

ت عىل متابعي القنوات من خالل اإلنرتنت حيث إن ن الدراسة �ىل أ الرأي تجاه األزمة السورية يعزى إ

ذلك يعود اىل التفاعلية لكرتونياً تؤثر بشكل أكرب من املتابعة التلفزيونية عىل تشكل الرأي و املتابعة إ

هم يف االطالع عىل آراء العديد من متابع من التلقي واالرسال م� يُسالتي تتيح للاملتاحة إلكرتونياً 

ىل وجود ي يتابعونها، حيث أشارت الدراسة إمع آراء القناة الت ع� والذين عادة ما تتوافق آراءهمباملتا

، ةعالقة ذات داللة احصائية ب� التوجه السيايس للقناة واملوقف السيايس ملتابعيها حول االزمة السوري

) التي أشارت إىل 2012يد (اسة أبو زومنها در  ،وهو ما يتوافق مع ما توصلت اليه العديد من الدراسات

جتمع، وأن بشكل واضح يف التأث� عىل توجهات الرأي العام يف امل تسهم املواقع االجت�عية التفاعلية أن

  زيادة الوعي السيايس لدى أفراد املجتمع. التفاعلية فيها تؤثر عىل

السيايس حول األزمة ة يف تشكيل الرأي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيىل ك� توصلت الدراسة إ

 ىل املتغ�ات الد�وغرافية والشخصية للمستجيب (العمـر، الجنس، املستوى التعليمـي)،السورية تُعزى إ

ىل تقارب القنوات يف املستوى التعليمي وانجذاب املتابع� ملتابعة القنوات ويعزو الباحث تلك النتيجة إ

  السياسية حول االزمة السورية. وراءهم التي تتفق

ولها  يف تشكل الرأي السيايس  يف املواقع االلكرتونية دورا مه�ً  من خالل ما تقدم يتضح أن للتفاعلية

ىل أنه يتم التفاعل كيل الرأي العام، ولعل ذلك يعزى إتأث� أكرب من الوسائل اإلعالمية التقليدية يف تش

ة حول القضية، م� يث� ح�س ىل ابداء اآلراء املختلفاسية م� يؤدي إمع الخرب أو القضية السي

املستخدم� حول القضية ويرفع من أهميتها ويف حال سيطر رأي من اآلراء فانه يتشكل الرأي العام 

  حول تلك القضية.

ونياً  لكرت ملادة اإلعالمية التي يتم نرشها إومن خالل النتائج يويص الباحث برضورة االهت�م �حتوى ا

من خالله  عام حول املواضيع السياسية، من املمكن أن يتضح الرأي ال لكرتو�فمن خالل التفاعل اإل

  �كن أن تتم رفع مستوى التأث� اإلعالمي يف توجيه الرأي العام �ا يتوافق مع مصلحة املجتمع.
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 لحد منك� يويص الباحث بالعمل عىل التأث� عىل الرأي العام من خالل املواقع االلكرتونية اإلخبارية ل

معات من أهمها اإلرهاب والنزاع الطائفي الذي تفىش يف املجت تي تعا� منها الدول العربيةاملشكالت ال

  لكرتو� يف املواقع اإلخبارية.ظهر ذلك بشكل الفت يف التفاعل اإلالعربية وي
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