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معاجلة البرامج احلوارية بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة ألزمة فيروس كورونا 
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اســتهدفت الدراســة رصــد كيفيــة معاجلــة البرامــج احلواريــة بالفضائيــات املصريــة احلكوميــة واخلاصــة ألزمــة 
فيــروس كورونــا) كوفيــد19(، وتعتمــد الدراســة علــى منهــج املســح، ومتثلــت عينــة الدراســة يف القنــاة األولــى املصريــة 
وقنــاة ON TV، وذلــك مــن خــال حتليــل محتــوى عينــة مــن البرامــج احلواريــة متمثلــة يف  برنامــج التاســعة علــى 

.ON TV القنــاة األولــى وبرنامــج كل يــوم علــى قنــاة

وتوصلــت الدراســة إلــى أن القنــاة األولــى املصريــة جــاءت يف الترتيــب األول مــن حيــث إجمالــي زمــن املوضوعــات 
 . ON TVاملتعلقــة بأزمــة كورونــا، يليهــا قنــاة

وجــاءت اإلجــراءات االحتيرازيــة يف املرتبــة األولــى مــن حيــث أبــرز املوضوعــات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونــا 
بنســبة 26.2%، يليهــا توجيهــات وإرشــادات بنســبة 14.9%، ثــم دعــم الطاقــم الطبــي واملستشــفيات بنســبة %11.0، 

يليــه دعــم األفــراد والقطاعــات املتضــررة بنســبة %9.9.

كمــا تصــدرت فئــة » إيجابــي« املرتبــة األولــى مــن حيــث اجتــاه معاجلــة املوضوعــات املتعلقــة بأزمــة فيــروس كورونــا 
وذلــك بنســبة 62.7%، تليهــا فئــة »ســلبي« بنســبة 18.9%، ثــم فئــة »محايــد« بنســبة %18.4.

وتصــدر إطــار« االهتمامــات اإلنســانية« مقدمــة األطــر املســتخدمة يف معاجلــة املوضوعــات املرتبطــة بأزمــة 
فيــروس كورونــا بنســبة 35.7%، يليــه إطــار« التحذيــر أو التخويــف« بنســبة %27.5.

الكلمات املفتاحية: معاجلة، البرامج احلوارية، أزمة كورونا.

The study aimed to monitor how the Egyptian governmental and private satellite 
channelsTalk Shows address the Corona virus crisis (Covid 19), the current study 
depends on the survey method and the study sample was in the Egyptian Channel One 
and ON TV. The sample of the programs was the NINTH (AL Tasea) program on 
Channel One and Each Day (Kol Youm) program on On TV Channel.

The study found that:The Egyptian channel one came first in terms of total time 
topics related to the Corona crisis, followed by ON channel.

The precautionary measures came first in terms of the most prominent topics related 
to the Corona virus crisis that were covered by the study channels by 26.2%, followed 
by direction and guidance by 14.9%, then supporting medical and hospital staff by 
11.0%, followed by supporting individuals and sectors affected by 9.9%.

The category «Positive» ranked first in terms of the trend of addressing issues related 
to the Corona virus crisis, with a percentage of 62.7%, followed by the category 
«Negative» by 18.9%, then the category of «Neutral» by 18.4%.

The «Humanitarian Concerns» Framework is the first in the framework used to 
address issues related to the Corona Virus Crisis with 35.7%, followed by the 
«Warning or Intimidation» framework with 27.5%.

Key Words: addressing, talk shows, Corona crisis.
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اجلماهيرية      القطاعات  بني  والثقافة  الوعي  نشر  مصادر  أحد  اإلعالم  وسائل  تعد 
وتعبئة  املختلفة  العام  الرأي  وتشكيل  تكوين  يف  مهم  بدور  اإلعالم  وسائل  تقوم  حيث   ،

  اجلماعات وحشدها حول أفكار وآراء واجتاهات معينة.
ويف السنوات األخيرة أصبحت البرامج احلوارية على اختالف أنواعها من أكثر برامج    

البث   خريطة  يف  كبيًرا  حيًزا  وتشغل  وجماهيرية،  انتشارًا  املعاصرة  اإلعالم  وسائل 
املصرية   الفضائية  القنوات  يف  واضح  باهتمام  احلوارية  البرامج  وحتظى  الفضائي، 

فمن خاللها يتم مناقشة األحداث اجلارية املثارة على  الرسمية واخلاصة على حد سواء،  
البرامج   وتعتبر  والدولية،  والعربية  املصرية  التي حتظى   احلواريةالساحة  البرامج  أكثر  من 

  باهتمام اجلمهور، حيث يسعى كل فرد إلى معرفة آراء املتخصصني يف القضايا املختلفة.  
األزمات      إعالم  من  جديًدا  ملمًحا  يعكس  إعالمًيا  نظاًما  العالم   Mediaويشهد 

Crises   حيث شهد العالم  )  ١(له أدبياته وفروضه التي ينبغي إخضاعها للبحث والدراسة ،
يف اآلونة األخيرة مجموعة من األزمات الصحية املرتبطة بانتشار عدد من األمراض على  

في انتشار  املثال:  من سبيل  وغيرها  سارس،  وفيروس  واخلنازير،  الطيور  أنفلونزا  روس 
الفيروسات، وقد ترتب على هذه الفيروسات مجموعة من اآلثار السلبية سواًء بشرية، أو  

  اقتصادية، أو اجتماعية.
وقد أظهر اإلعالم أدورًا مهمة يف معاجلة اجتاهات ومواقف وسلوكيات األفراد اخلاطئـة   

ا خـالل انتشـار األوبئـة يف جتاه العديد من   املظاهر السلبية يف املجـال الصـحي، وخصوصـً
  دول العالم.

املعروف بفيروس (كورونا) من األزمات التي تواجه العالم    ١٩وتعد أزمة فيروس كوفيد     
رعب   من  أحدثه  وما  عاملًيا،  وباًء  العاملية  الصحة  منظمة  اعتبرته  بعدما  وخاصة  حالًيا، 

  جمع من جراء هذا الوباءوهلع أصاب العالم أ
واإلعالم ليس مبنأى عما يحدث يف العالم جراء انتشار هذا الوباء، حيث يؤدي دورًا مهما 
املختلفة   تطوراته  ومتابعة  معه  التعامل  وكيفية  املرض  عن  املختلفة  املعلومات  نقل  يف 

  وتأثيرات انتشاره على الصعيد املحلي والعاملي. 



 

 
٢٢٩٤ ٢٢٩٤ 

احل  البرامج  دور  يتضح  ظل ولذا،  يف  وخاصة  الوباء،  لهذ  اإلعالمية  املعاجلة  يف  وارية 
شاشات  على  األزمة  لتطورات  متابعته  وازدياد  املصري،  املواطن  على  احلظر  فرض 

  الفضائيات ووسائل اإلعالم املختلفة، وكيفية التعامل مع تلك األزمة الراهنة. 
بالفضائيات   احلوارية  البرامج  معاجلة  دراسة  أهمية  هنا جاءت  املصرية احلكومية ومن 

  ). ١٩واخلاصة ألزمة فيروس كورونا (كوفيد
 أوًال: مشكلة الدراسة وأهميتها:

يأتي التركيز على أهمية الفضائيات يف مجال التوعية الصحية؛ ألنها وسيلة إعالمية    
معنية بالدرجة األولى بإنتاج وتوزيع املعرفة، ملا لها من تأثير كبير على سلوكيات اجلمهور  
الفضائيات  وتنتشر  املرتبطة بالصحة داخل املجتمع،  السلوكيات  وعلى دعم عملية تغيير 

ع، ويقوم مبتابعتها جمهور عريض متنوع الفئات والثقافات، وتتميز بقدرتها  على نطاق واس
الكبيرة يف التأثير على اجتاهات اجلماهير وخاصة وقت الكوارث واألزمات، وتقوم وسائل 
اإلعالم وخاصة البرامج احلوارية بدور حيوي يف تناول األزمات؛ من خالل تركيزها على  

  منية معينة. األحداث واملواقف خالل فترة ز
والسياسية      االقتصادية  األزمات  من  العديد  األخيرة  اآلونة  يف  مصر  شهدت  وقد 

واألمنية والصحية، وتشير األدبيات يف مجال إدارة األزمات إلى وسائل اإلعالم بوصفها  
من أبرز وأهم آليات التعامل مع األزمات والكوارث يف املجتمعات احلديثة، وتناولت الكثير 

هذه الدور   من  من  بداية  األزمة،  عمر  مراحل  بتطور  اإلعالم  وسائل  دور  األدبيات 
التحذيري يف املراحل املبكرة من عمر األزمة، ومرورًا بالدور اإلخباري والتوجيهي يف فترة  
بعد  ما  يعرف  ما  أو  األزمة  انحسار  فترة  يف  الوقائي  بالدور  وانتهاًء  األزمة،  انفجار 

  . )٢(األزمة
احلدث العاملي األهم الذي يتصدر اهتمام وسائل  (كورونا)  ١٩فيروس كوفيد   وتعد أزمة    

وهو   العالم،  سكان  كافة  باهتمام  يحظى  ثم  ومن  واجلديدة،  التقليدية  أحد اإلعالم 
ومستمرة يف   قائمة  األزمة  تداعيات  تزال  وال  العاملية،  الساحة  على  الطارئة  املستجدات 

ب مصر  يف  اآلن  تشتد  بل  بأسره،  الدولة العالم  سعي  من  الرغم  على  كبيرة؛  درجة 
  مبؤسساتها املختلفة ملواجهة األزمة، ومحاولة تقليل األضرار الناجتة جراء هذا الوباء. 

بالفضائيات    احلوارية  البرامج  معاجلة  كيفية  رصد  يف  البحثية  املشكلة  حتديد  وميكن 
  ).١٩املصرية احلكومية واخلاصة ألزمة فيروس كورونا( كوفيد 
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  الدراسات السابقة: : ثانًيا
  ):  ١٩املحور األول: الدراسات التي تتعلق  بالتناول اإلعالمي ألزمة فيروس كورونا( كوفيد

) رصـــد رســـائل اللغـــة للجمهـــور املغربـــي يف وســـائل ٢٠٢٠ســـعت دراســـة (أشـــرف ســـليم   
لـى التواصل االجتمـاعي  عـن أزمـة فيـروس كورونـا، ومقارنتهـا باللغـة الرسـمية وقـدرتها ع

يستخدمون الواتسـاب وحـده   %٧٧حتقيق التداول وإيصال أغراضها، وأشارت الدراسة أن  
، وأوضـحت أن املغاربـة يختصـرون %٤٩للحديث عن أزمة كورونا، يليه الفـيس بـوك بنسـبة  

مرض العصر مبسميات موجزة نابعـة مـن ثقـافتهم الشـعبية، كمـا يكثـرون مـن الهاشـتجات 
ى استخدام أساليب احلزن بكثـرة بهـدف لفـت االنتبـاه وإثـارة املتعلقة باملرض، باإلضافة إل

اخلوف، وأيًضا إكثار اجلمهور مـن اسـتخدام الصـور للتعبيـر عـن األخبـار املتعلقـة بـاملرض 
ســواًء كانــت صــحيحة أو غيــر صــحيحة، باإلضــافة إلــى مشــاركة وجــه املــريض بــديًال عــن 

  .)٣(  اخلبر باللغة املكتوبة
) معرفة طبيعة تقييم النخبة العربية ٢٠٢٠كما استهدفت دراسة (عرين عمر الزغبي        

لتغطيـة القنــوات الفضـائية اإلخباريــة ألزمـة كورونــا العامليـة، وأوضــحت نتـائج الدراســة أن 
غالبية أفراد العينة يتابعون أزمة كورونـا عبـر القنـوات الفضـائية اإلخباريـة بدرجـة كبيـرة، 

لدراسة إلى متسك القنوات الفضـائية اإلخباريـة بـالقيم املهنيـة ويف مقـدمتها كما أشارت ا
الدقة يف تغطيتها لألحداث املتعلقة بأزمة كورونا، يليها اعتماد الفضائيات اإلخبارية علـى 

  .  ) ٤( مندوبيها ومراسليها يف تغطية األحداث اخلاصة بأزمة كورونا
ــة      ــدور وســائل  )٢٠٢٠فيمــا هــدفت دراســة ( عيشــة عل ــؤ ب ــة التنب ــن إمكاني ــق م التحق

اإلعــالم اجلديــد يف تشــكيل الــوعي الصــحي ومكافحــة األزمــات الصــحية يف ظــل انتشــار 
ا يف ١٩فيــروس كوفيــد ــً ــد دورًا إيجابي ، وتوصــلت الدراســة إلــى أن لوســائل اإلعــالم اجلدي

 ١٩وفيـدتنمية الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصحية العاملية يف ظل انتشـار فيـروس ك
مــن خــالل ثالثــة محــاور، هــي: محــور اســتراتيجيات اإلعــالم اجلديــد ملواجهــة املعلومــات 
املزيفة، ومحور توجيهات اإلعالم حـول أهميـة االلتـزام بـاحلجر الصـحي، ومحـور املواقـف 

  .)٥( الصحية اإليجابية لإلعالم اجلديد وااللتزام بالتدابير الوقائية
) بيان أهميـة السياسـات اإلعالميـة يف ٢٠٢٠كما استهدفت دراسة (محمد عبد ربه املغير  

التوعيـــة الصـــحية للحـــد مـــن مخـــاطر كورونـــا علـــى املجتمعـــات، وتعزيـــز الـــدور التوعـــوي 
بــإجراءات الوقايــة مــن اإلصــابة، وأوضــحت الدراســة أن هنــاك مجموعــة مــن السياســات 

ار اجلائحـة وتتمثـل يف: سياسـات تنظيميـة؛ وذلـك الهامة  للتعامـل اآلمـن مـع  تفشـي انتشـ
ــة،  ــق الكفــاءة اإلعالمي ــات الضــعيفة، باإلضــافة إلــى حتقي ــة للفئ ــة املتكامل لتحقيــق احلماي
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وسياســات التوزيــع، وفيهــا تــوزع اجلهــات املســئولة املهــام واألدوار اخلاصــة بالتوعيــة ومــا 
ــة:  ــات، وساســيات وقائي ــوارد واإلمكاني ــع للم ــن توزي ــز يصــاحبها م ــتم تعزي ــا ي ومــن خالله

ــة  ــة لتوعيـ ــوارد اإلعالميـــة املختلفـ ــة وتســـخير اإلمكانيـــات واملـ ــة اإلعالميـ منظومـــة الوقايـ
  .)  ٦(املواطنيني

) الكشــف عــن إســهامات شــبكات ٢٠٢٠واســتهدفت دراســة (مرتضــى البشــير األمــني     
فيـروس التواصل االجتماعي يف تعزيز الوعي الصحي لدى املجتمع السـوداني للوقايـة مـن  

ــى املــنهج الكيفــي، وكشــفت الدراســة عــن اهتمــام صــفحة  ــا، واعتمــدت الدراســة عل كورون
الفيس بـوك اخلاصـة بـوزارة الصـحة السـودانية بتعزيـز الـوعي الصـحي مـن خـالل النشـر 
املســتمر لألخبــار املتعلقــة بفيــروس كورونــا، باإلضــافة إلــى نشــر رســائل التوعيــة مبختلــف 

  .)٧(نوعة، واالعتماد على مصادر مختلفةأشكالها وباستخدام أساليب مت
ــومي    ــوس، اخلنســاء ت )  اإلجابــة عــن تســاؤل هــام ٢٠٢٠كمــا ســعت دراســة (مســعودة فل

ورئيس: هل اإلعالم اجلديد يهدد الصحة النفسية داخل املجتمعات جراء جائحـة كورونـا؟ 
، كمــا وأشـارت الدراسـة إلـى وجـود فـزع كبيـر لــدى اجلمهـور جـراء انتشـار فيـروس كورونـا

أوضــحت أن العديــد مــن املعلومــات واملعــارف التــي تنشــرها وســائل اإلعــالم اجلديــد حــول 
فيروس كورونا تفتقد إلى الدقة واملصداقية، إضـافة إلـى أن العديـد مـن املـواد واملعلومـات 
ال يكتــب اســم كاتبهــا أو ناشــرها؛ ممــا أثــر هــذا ســلًبا علــى نفســية أفــراد املجتمــع الــذين 

الوســائل اجلديــدة، ويســبب التــوتر والقلــق النفســي للجمهــور، وأشــارت  يتعــاملون مــع هــذه
الدراسة إلى أن برامج الوقاية والتوجية واإلرشاد التي تبثها وسائل اإلعـالم اجلديـد حـول 

  .) ٨(  فيروس كورونا من شأنها أن تقضي على الصحة النفسية لألفراد
مستوى الـوعي لتـأثير وسـائل   ) البحث يف٢٠٢٠واستهدفت دراسة (وليد محمد عاشور    

اإلعالم يف التوعيـة األسـرية ملواجهـة فيـروس كورونـا؛ وذلـك مـن خـالل إلقـاء الضـوء علـى 
مـــدى إســـهام الوســـائل اإلعالميـــة يف زيـــادة الـــوعي ملواجهـــة فيـــروس كورونـــا، وأوضـــحت 

يف الدراسة تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية ملواجهة فيروس كورونا، وبرز ذلـك  
مظاهر متعددة تبدأ منذ انتشار الفيروس وحتى مواجهته وطـرق الوقايـة منـه، كمـا أبـرزت 
الدراسة أن تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية لم يختلـف بـاختالف محـل اإلقامـة 

  .)٩(أنثي)  –(ريف أو حضر) أو على مستوى النوع (ذكر
Anders&  Leonie Wenz ,(Annika Stechemesser يف حـني أن دراسـة (    

Levermann2020   سعت لرصد اخلطـاب املوجـود علـى شـبكات التواصـل االجتمـاعي
عن أزمة كورونا، مـن خـالل حتليـل عـدد مـن التغريـدات علـى تـويتر، وأشـارت الدراسـة أن 
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، وقــد قامــت COVID-19هنــاك لغــة التمييــز ضــد الشــعب الصــيني يف ســياق جائحــة 
ريدات باللغة اإلجنليزية، ووجدتها حتتوي على مجموعة مـن الدراسة مبتابعة عدد من التغ

وأشـارت الدراسـة إلـى ارتفـاع ،الكلمات الرئيسة مثل: "مثير لالشـمئزاز"، "صـيني وكورونـا"
يناير، ووجـود قمـم أوليـة، ومـع حلـول نهايـة شـهر ينـاير،   ٣١و    ٢٦التغريدات العنصرية يف  

ا مــا، ثــم ترتفــع مــرة أخــرى يف نهايــة ويف بدايــة فبرايــر تــنخفض التغريــدات التمييزيــة  نوعــً
 شــهر مــن الثــاني النصــف يف ٪١٠٠٠فبرايــر، ويــزداد عــدد التغريــدات املســيئة بــأكثر مــن 

مــارس، وتوجــه الهجمــات نحــو عــادات األكــل الصــينية ومعــايير النظافــة والثقافــة الصــينية 
  .)١٠( بشكل عام

التعرف على عالقة  Azad Shokri @ others 2020وسعت دراسة ( ) إلى محاولة 
كوفيد   فيروس  حول  املتوقعة  بالضغوط  االجتماعي  التواصل  وأوضحت  ،  ١٩مواقع 

معدل   ارتفاع  أن  ( الدراسة  كورونا  فيروس  بسبب  القلق    )COVID-19الوفيات  أثار 
 COVID-19والذعر بني املجتمع اإليراني؛ كما أشارت إلى أن الضغوط الناجتة بسبب  

تأثير    ،يف املجتمع اإليراني مرتفع له  الشبكات االجتماعية  وتلقي األخبار واملعلومات من 
 .)١١(على زيادة هذه الضغوط يف املجتمع

) التعــرف علــى التــأثيرات التــي Holger Wormer 2020دراســة ( واســتهدفت     
ــاء كوفيــد  ــى الصــحافة العلميــة، واالتصــال العلمــي بشــكل عــام، وأكــدت  ١٩أحــدثها وب عل

، والتواصـل الصـادق على ضرورة إصـالح التواصـل العلمـي مـع مؤسسـات البحـثالدراسة  
قــد يتطلــب هــذا أشــكاًال جديــدة مــن التنظــيم للعالقــات مــع العلمــاء يف أوقــات األزمــات، و

العامــة يف هــذه املؤسســات، وأوضــحت أن النقــد اإلعالمــي املســتقبلي يجــب أن يكــون أكثــر 
ا،  أن بعــض الصــحفيني اعتبــروا االنتقــاد اإلعالمــي الشــرس واملبــرر  وأشــارت إلــىتوجيهــً

ــى ا ــة إل ــه ســلوك يــدفع باملهن ــى أن ا مــن قبــل األكــادمييني عل ــً ــوراء يف ظــل الظــروف جزئي ل
، األكــادمييني تقــدمي املســاعدة للمحــررين وأن أفضــل طريقــة للمضــي قــدًما علـى القاسـية،

وقد أظهـرت أزمـة كورونـا احلاجـة إلـى املصـادر املهنيـة ذات الصـلة مثـل العلـوم أو النظـام 
  .)12(ذات تأثير مباشر على اإلعالم والنظام االتصالي Covid- 19وباءعد الصحي، وي

) التعـرف  Jad Ouaidat, Mahmoud Mohamed2020واسـتهدفت  دراسـة (    
علــى تفاعــل املبحــوثني مــع طــرق الوقايــة مــن فيــروس كورونــا عبــر صــفحتي "قنــاة اململكــة 

عربي"، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بني أشكال   ٢٤األردنية، وفرانس  
س كورونا عبر صفحتي قناة اململكـة األردنيـة، و تفاعل املبحوثني مع طرق الوقاية من فيرو

عربــي، وعــن مــدى اإلفــادة أشــارت الغالبيــة ٢٤عربــي، لصــالح صــفحة فــرانس  ٢٤فــرانس 
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العظمي أنها أفادت بشكل كبير من اتبـاع طـرق الوقايـة مـن فيـروس كورونـا يف موقـع قنـاة 
حات تثـري النقـاش عربي، حيث إن التفاعلية على هذه الصف  ٢٤اململكة األردنية، وفرانس  

   .)١٣(حول هذا املوضوع
 Jeffrey Gottfried, Mason Walker and Amy ) كمـا سـعت  دراسـة      

Mitchell  2020)  
حيـث ،  ١٩آراء األمـريكيني يف وسـائل اإلعـالم اإلخباريـة أثنـاء تفشـي كوفيـدالتعرف علـى   

مــن األمــريكيني يــرون أن وســائل اإلعــالم اإلخباريــة تــزودهم  %٥٩أشــارت النتــائج إلــى أن  
ــد  ــول فيـــروس كورفيـ ــا حـ ــات التـــي يحتاجونهـ ــبة ١٩باملعلومـ ــرى نسـ ــة  %٤٩، ويـ أن التغطيـ

ــة لفيــروس كوفيــد  ــر، كمــا أن نســبة  ١٩اإلخباري ــرون أن  %٢٤كانــت دقيقــة إلــى حــد كبي ي
ــروس كو ــة لفي ــة اإلخباري ــد التغطي ــاك  ١٩في ــة، وأشــارت الدراســة أن هن ــر دقيق ــت غي كان

ا واضـــًحا بـــني الـــدميقراطيني واجلمهـــوريني حـــول التغطيـــة اإلعالميـــة لفيـــروس  ــً اختالفـ
اجلمهوريون واملستقلون ذوو امليول اجلمهوريـة أقـل احتمـاًال لالعتقـاد بـأن ، حيث  ١٩كوفيد

 -الثقـة -مت قياسـها (الدقـةوسائل اإلعالم اإلخبارية تؤدي كـل وظيفـة مـن الوظـائف التـي  
  .)١٤(  املعايير األخالقية) من الدميقراطيني

) التعــرف علــى دور العوامــل (Toan Luu Duc 2020فيمــا اســتهدفت دراســة       
ــد  ــاطر كوفيـ ــاعي يف إدراك مخـ ــل االجتمـ ــع التواصـ ــة ومواقـ ــادية واالجتماعيـ ، ١٩االقتصـ

وتوصلت الدراسة أن املنطقة اجلغرافية، وأمناط استخدام مواقع التواصل االجتماعي لها 
أن ، حيث أشارت النتائج إلـى ١٩تأثير إيجابي على تصور املخاطر املتعلقة بفيروس كوفيد  

ا ملخـاطر فيـروس كوفيـد مـن شـمال فيتنـام، كمـا أوضـحت أنـه   ١٩جنوب فيتنام أكثـر إدراكـً
ــروس  ــاميني ملخــاطر في ــاعي زاد إدراك الفيتن ــا زاد اســتخدام مواقــع التواصــل االجتم كلم

  .)١٥(١٩كوفيد
) التعـرف علـى تـأثير التقـارير others ,Yi  Zheng 2020كمـا هـدفت دراسـة (      

علــى الصــحة النفســية للســياح الصــينيني،  ١٩اإلعالميــة املضــللة املتعلقــة بفيــروس كوفيــد 
مت تسميات مضـللة مثـل "الفوضـى وتوصلت الدراسة إلى أن بعض وسائل اإلعالم استخد

ا الصينية الفيروسـية" ، "أطفـال الصـني يجـب أن يبقـوا يف منـازلهم" والتـي تـربط بطبيعتهـ
COVID-19  وأشارت أن مثل هـذه التعبيـرات ميكـن أن تـؤدي إلـى تفـاقم خطـر   ،بالِعرق

التمييز العنصري ضد األفراد من أصل صيني، وأوضـحت الدراسـة أنـه ميكـن لهـذه اللغـة 
والعزلـة االجتماعيـة أن جتلب بسهولة آثارًا سـلبية علـى املجتمـع الصـيني مـن خـالل النبـذ 
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؛ حيــث  يعتقــد بعــض أفــراد اجلمهــور أنــه يجــب جتنــب الصــينيني  املتســاويةواملعاملــة غيــر 
  .)١٦(١٩خالل (ورمبا بعد) تفشي فيروس كوفيد 

) التعـرف علـى دور املـدن الطبيـة مبدينـة ٢٠١٤واستهدفت دراسة (خالـد فيصـل الفـرم     
الريــاض ومستشــفياتها احلكوميــة يف التوعيــة الصــحية مبــرض كورونــا باســتخدام شــبكات 

مــن املــدن  %٦٠تــويتر)، وبينــت الدراســة أن  -فــيس بــوك -التواصــل االجتمــاعي (يوتيــوب
الطبية مبدينة الرياض لم تستخدم شبكات التواصـل االجتمـاعي يف التوعيـة حيـال مـرض 
كورونا، كما أوضحت الدراسة ضعف استخدام املدن الطبية للمنظومة االتصالية احلديثـة 

  .)١٧(ملحليللتوعية والتواصل مع املجتمع ا
املحور الثاني: الدراسات التي تناولت معاجلة الفضائيات املصرية للقضايا الصحية:    
) رصــد وحتليــل مضــمون البــرامج الطبيــة ٢٠١٧اســتهدفت دراســة (أميــرة جمــال الــدين   

املقدمة بالفضائيات املصرية وكيفية معاجلتها لتلك املضامني، ودور هـذه البـرامج يف دعـم 
ــرامج  ــة لب ــى أن األهــداف العالجي ــدى الشــباب، وتوصــلت الدراســة إل ــة الصــحية ل املعرف

، تليهـا األهـداف الوقائيـة يف %٩٨٬٩بنسبة مرتفعة بلغـت    الدراسة جاءت يف الترتيب األول
، ثــم األهــداف الســلوكية يف الترتيــب الثالــث واألخيــر بنســبة %٥٥٬٨الترتيــب الثــانى بنســبة 

، كما جاءت درجة التعمق السطحية يف شرح املوضـوع يف الترتيـب األول لبرنـامجي %١٠٬٢
، ثـم %٢٥٬٧يف الترتيب الثاني بنسـبة    ، تليها درجة التعمق املتوسطة%٦٣٬٤الدراسة بنسبة  

ــبة  ــث بنسـ ــب الثالـ ــة يف الترتيـ ــق العميقـ ــة التعمـ ــى أن %١٠٬٩درجـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ، وتوصـ
ا) جــاء فــى الترتيــب األول بنســبة  ، %٤٧٬٩اســتخدام االســتماالت (العقالنيــة والعاطفيــة معــً

االســتماالت ، ثــم %٣٥٬٨يليهــا اســتخدام االســتماالت العاطفيــة فــى الترتيــب الثــانى بنســبة 
  ) ١٨(.%٢٬١٦املنطقية فى الترتيب الثالث بنسبة  

إلــى محاولــة التعــرف علــى مــدى  )٢٠١٦كمــا ســعت دراســة (رانيــا محمــد عبــد املقصــود     
تأثير وسائل اإلعالم املتمثلة يف (التليفزيـون واإلنترنـت) علـى ثقافـة الصـحة واملـرض لـدى 

توصـــلت الدراســـة إلـــى أن أكثـــر ، ورنـــت)اجلمهـــور املتلقـــي (التليفزيـــون) واملشـــارك (اإلنت
الوســائل اإلعالميــة جــذبًا للجمهــور يف اكتســاب املعرفــة الصــحية هــي الفضــائيات، يليهــا 
اإلنترنت بفارق كبير، ثم التليفزيون. وتوصلت الدراسـة إلـى أن برنـامج العيـادة يهـتم بتنـوع 

ساسـي حلقاته حتى تتضمن معظم مجـاالت الثقافـة الصـحية، باإلضـافة إلـى أن هدفـه األ
هو التثقيف الصحي وليس التجارة واإلعالن حيث يهتم األطباء مقدمي البرنامج باإلجابـة 
ــة ويقــدمون لهــم طــرق  ــور واستفســارهم حــول األمــراض املختلف ــع أســئلة اجلمه عــن جمي
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ــم  ــة أي أنه ــادات الصــحية اخلاطئ ــر بعــض الع ــراض، كمــا يحــاولون تغيي ــن األم ــة م الوقاي
  .)(19صحيةيساعدون على تنمية ثقافتهم ال

اهللا      خير  تاجر  (نبيلة  دراسة  كناقل  ٢٠١٥واستهدفت  التليفزيون  دور  عن  الكشف   (
كمتلٍق   املرأة  على  والتعليم  والعمل  كالطبقة  الوسيطة  العوامل  وتأثير  الصحية،  للثقافة 
االجتماعي   املستوى  إلى  تنتمي  التي  املرأة  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  للرسالة اإلعالمية، 

املرأة  واالقتصاد كثافة من  وأكثر  أسرع  الصحية بصورة  املعلومات  اكتسبت  املرتفع قد  ي 
األقل يف املكانة االجتماعية واالقتصادية، كما أوضحت الدراسة أن من أهم األسباب التي  
دفعت املرأة إلى االهتمام مبشاهدة التليفزيون هي أنه الوسيلة األكثر انتشارًا ويصل إلى 

هناك عوامل تتدخل بني التليفزيون كمصدر للثقافة الصحية وبني  جمهور متنوع، كما أن  
اكتساب املعارف اخلاصة بجوانب الصحة (العامة والغذائية واإلجنابية) ومحاولة تطبيقها 
أن  إلى  النتائج  وأوضحت  والتعليم،  املوروثة  والثقافة  الطبقي  االنتماء  مثل  الواقع  يف 

املوروث والعادات  واألمية  الدخل  عدم انخفاض  يف  أسهمت  التي  األسباب  أهم  من  ة 
  .)20(االستجابة للثقافة الصحية املنقولة عبر التليفزيون

قاسم      علي  (حسن  دراسة  هدفت  إلى  ٢٠١٣كما  دور  )  فعالية  مدى  على  التعرف 
الفضائيات يف إمداد املرأة املصرية باملعرفة الصحية وانعكاس هذه املعرفة على اجتاهات 

وسلوكياتها اليومية   املرأة  املشاهدة  ملعدل  الواضح  االرتفاع  الدراسة  وأظهرت  الصحية، 
بنسبة   وذلك  عامة  جاءت   ٩٩للتليفزيون  املرأة  بصحة  اخلاصة  الصحة  برامج  ا  أمَّ  ،%

بنسبة   برامج صحة    ٩٠مشاهدتها  اإلفادة من مشاهدة  أن مدى  الدراسة  أثبتت  كما   ،%
بلغت   يوج  %١١مقابل    %٨٩املرأة  ارتباط طردي موجب بني مشاهدة لم يستفدن، كما  د 

  .)٢١( البرامج الصحية بالتليفزيون وبني اإلفادة من تلك البرامج
التعرف على أكثر وسائل اإلعالم التي  ) إلى  ٢٠١٠كما سعت دراسة (آمال حسن الغزاوي  

يعتمد عليها اجلمهور املصري يف احلصول على معلومات عن فيروس أنفلونزا اخلنازير،  
األخرى   دون  إعالمية  لوسيلة  اجلمهور  تفضيل  أسباب  على  التعرف  إلى  باإلضافة 
اجلمهور   آراء  على  والتعرف  اخلنازير،  أنفلونزا  فيروس  عن  معلومات  على  للحصول 

أن أكثر وسائل  صري يف املعلومات املقدمة عبر وسائل اإلعالم، وتوصلت الدراسة إلى  امل
كما  األولى،  املرتبة  يف  التلفزيون  هي  الدراسة  عينة  اجلمهور  عليها  يعتمد  التي  اإلعالم 
أظهرت النتائج صحة الفرض بوجود فروق بني املستويات االقتصادية واالجتماعية لعينة  

فتهم بفيروس أنفلونزا اخلنازير؛ فاكتساب املعلومات يرتبط بتحسن  الدراسة ومستوى معر
  .  )٢٢( األحوال املادية واالجتماعية للمبحوثني
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استهدفت      املر  كما  (عايدة محمود عوض  واجتاهات ٢٠١٠دراسة  آراء  على  التعرف   (
من  اخلنازير  أنفلونزا  ملرض  املصرية  الفضائية  القنوات  معاجلة  نحو  املصري    اجلمهور 

اخلنازير،   أنفلونزا  ملرض  اإلعالمية  للمعاجلة  اجلمهور  متابعة  مدى  على  التعرف  خالل 
ارتفاع  نسبة   ونوع التوعية التي اعتمدت عليها هذه القنوات، وأكدت نتائج الدراسة على

مشاهدي القنوات الفضائية سواًء كان ذلك بصفة دائمة أو أحياًنا، كما ارتفعت نسبة من 
اإلعالمية ملرض أنفلونزا اخلنازير من عينة الدراسة يف القنوات الفضائية  تابعوا املعاجلة  

املصرية، وكان ملتغيري السن واملستوى التعليمي تأثير يف مدى هذه املتابعة، ولم يؤثر كل 
تعرض   كثافة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  كما  واإلقامة،  النوع  متغير  من 

مل اإلعالمية  للمعاجلة  املعاجلة  املبحوثني  هذه  نحو  واجتاهاتهم  اخلنازير  أنفلونزا  رض 
  .)23(وذلك بالنسبة ملكون االجتاه املعريف والوجداني واالجتاه العام

التعرف على حـدود الـدور الـذي تقـوم  ) ٢٠١٠محب اهللا عالم يحيى كما سعت دراسة (   
به األنشطة االتصالية يف نشر املعرفة الصحية لدى اجلمهور األفغاني، وتوصـلت الدراسـة 
أن البرامج الصحية جاءت يف املرتبة األولـى لـدى املبحـوثني مـن حيـث تفضـيل مشـاهدتها 

يتـــابع يف التليفزيـــون؛ وهـــذا راجـــع إلـــى ضـــعف اخلـــدمات الصـــحية يف أفغانســـتان، كمـــا 
املبحوثون ذات املستوى االقتصادي واالجتماعي املنخفض واملتوسط التليفزيـون أكثـر، كمـا 
ارتفعت نسبة الذين يتابعون البرامج الصحية بصفة دائمة بني أصحاب املسـتوى التعليمـي 
اجلامعي، وكان أصحاب املستوى االجتمـاعي واالقتصـادي املتوسـط  أكثـر متابعـة للبـرامج 

  .    )٢٤(تليفزيونالصحية يف ال
معرفــة دور وســائل االتصــال يف ) إلــى ٢٠١٠وســعت دراســة (هالــة ســمير محمــد محمــود  

، إكســـاب اجلمهـــور للمعرفـــة الصـــحية عـــن موضـــوعي (أنفلـــونزا الطيـــور والتبـــرع بالـــدم)
من العينة يتابعون املوضوعات الصـحية يف وسـائل   %٨٦٫٣وتوصلت الدراسة إلى أن نسبة  

ــبة  ــل نسـ ــال، مقابـ ــائًيا يف  %١٣االتصـ ــة إحصـ ــروق دالـ ــود فـ ــا أكـــدت وجـ ــا، كمـ ال يتابعونهـ
مستويات املعرفـة بقضـايا الدراسـة بـني ذوي املسـتويات االقتصـادية املختلفـة لصـالح ذوي 

د فروق دالة إحصـائًيا بـني الـذكور واإلنـاث يف مسـتوى املعرفـة املستوى األعلى، وعدم وجو
  .)٢٥(بقضايا الدراسة

 التعليق على الدراسات السابقة: 
يالحــظ مــن البحــوث والدراســات الســابقة التــي تناولــت املعاجلــة اإلعالميــة لوبــاء مــرض  

أن معظــم كورونــا االهتمــام مــن قبــل البــاحثني بتوصــيف الظــاهرة، إال أن الباحثــة الحظــت 
ــا جــاء أغلبهــا دراســات ميدانيــة، بينمــا  ــق بفيــروس كورون الدراســات الدراســات التــي تتعل
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 رونا جاءت منصبة على مواقـع التواصـل االجتمـاعي مثـل دراسـةالتحليلية املتعلقة بوباء كو
  . )٢٧()٢٠٢٠ودراسة (مرتضى البشير األمني   ،)٢٦()٢٠٢٠(مسعودة فلوس، اخلنساء تومي  

كمــا يالحــظ ارتفــاع نســب مشــاهدة البــرامج واملوضــوعات الصــحية مــن قبــل اجلمهــور 
عالمية التي يعتمـد عليهـا بالفضائيات املصرية، وجاءت الفضائيات يف مقدمة الوسائل اإل

اجلمهور يف التوعية الصحية، وإن جاءت أغلبها دراسات ميدانيـة باسـتثناء دراسـة (أميـرة 
  .)٢٨()٢٠١٧جمال الدين 

ولهذا تنطلق أهمية هذه الدراسة، وخاصة بعد االنتشار السريع لهذا الوباء والذي يعاني   
منه العالم بأكمله، وحتاول هذه الدراسة أن تكون إضافة بحثية فيما يتعلق بتعامل اإلعالم 

  وخاصة البرامج احلوارية بالفضائيات املصرية مع فيروس كورونا.
 ثالًثا: أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلى حتقيق مجموعة من األهداف تتمثل فيما يلي:         
  التعرف على مدى اهتمام البرامج احلوارية بأزمة فيروس كورونا. -
 رصد أبرز املوضوعات الواردة املرتبطة بأزمة فيروس كورونا.  -
املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس   الكشف عن االستماالت-

  كورونا. 
 التعرف على اجتاه معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا. -
 الكشف عن األطر املستخدمة يف عرض املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا.  -
   ونا.الكشف عن أهداف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كور -
التعرف على القوى الفاعلة البارزة يف املوضوعات املقدمة املرتبطة بأزمة فيروس  -

  كورونا. 
  خامًسا: تساؤالت الدراسة:

 أوًال: تساؤالت خاصة بالشكل: 
 ما الزمن املخصص للموضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟    -
 ما مدى وجود ضيوف يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟   -
 ما نوع الضيف املشارك يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟    -
 ما كيفية مشاركة الضيف يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟ -
 ملرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟  ما طبيعة الضيف املشارك يف معاجلة املوضوعات ا -
 ما مدى تفاعل اجلمهور يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟   -
 ما نوع اجلمهور املشارك يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟   -
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 ما دوافع مشاركة اجلمهور يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟    -
 ا املستوى اللغوي املستخدم يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟  م -
ــروس  - ــة في ــا عناصــر اجلــذب املســتخدمة يف معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بأزم م

 كورونا ؟   
 ثانًيا: تساؤالت خاصة باملضمون: 

 ما املوضوعات الواردة املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟   -
 ملوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ؟ ما  أبعاد معاجلة ا -
 ما النطاق اجلغرايف للموضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟    -
 ما اجتاه معاجلة املوضوعات الواردة املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟  -
 ما أسلوب عرض املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟  -
 ة للموضوعات بأزمة فيروس كورونا؟   ما  احللول املقترحة خالل املعاجلة اإلعالمي -
 ما  أهداف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟  -
 ما أطر املعاجلة املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟  -
ما االستماالت اإلقناعية املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس   -

 تها؟كورونا؟ وما طبيع
 ما القوى الفاعلة البارزة الواردة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة باألزمة؟ وما -

 سماتها؟ 
 ما مدى التوازن يف عرض املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟   -

  سادًسا: فروض الدراسة: 
  :الفرض األول

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني األطر املسـتخدمة يف معاجلـة املوضـوعات املرتبطـة  
  بأزمة فيروس كورونا واجتاه املعاجلة.

  :الفرض الثاني
توجد عالقة ذات داللة إحصـائية بـني طبيعـة املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة فيـروس كورونـا 

  واالستماالت املستخدمة.
  الفرض الثالث:
ت داللة إحصـائية بـني طبيعـة املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة فيـروس كورونـا توجد عالقة ذا

  واجتاه املعاجلة.  
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  الفرض  الرابع: 

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني القوى الفاعلة الواردة يف معاجلة املوضوعات  
  املرتبطة بأزمة فيروس كورونا والسمات املنسوبة لها.

  املنهجية للدراسة: سابًعا: اإلجراءات 
  :ة نوع الدراس  .١
تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تتيح من خالل شقها الوصفي اإلجابـة   

  .)٢٩(على التساؤالت املتعلقة بالوصف العام للمضمون اخلاضع للتحليل
  . منهج الدراسة: ٢

ــاهج املرتبطــة     ــرز املن ــر مــن أب ــذي يعتب ــى مــنهج املســح، وال ــة عل تعتمــد الدراســة الراهن
ــا وتفســيرها يف  ــنهج تســجيل الظــاهرة وحتليله بالدراســات الوصــفية، ويســتهدف هــذا امل
وضــعها الــراهن بعــد جمــع البيانــات الالزمــة والكافيــة عنهــا وعــن عناصــرها، مــن خــالل 

حتــدد نــوع البيانــات ومصــدرها وطــرق احلصــول  مجموعــة مــن اإلجــراءات املنظمــة التــي
  .)٣٠(عليها

  . عينة الدراسة:  ٣
  :أوًال: عينة القنوات

مـن خـالل  )،  وذلـكON TVوقنـاة أون (املصرية  األولى متثلت عينة الدراسة يف القناة   
حتليـل محتــوى عينـة مــن البـرامج احلواريــة التــي ُتعـرض يف هــذه القنـوات، ويرجــع اختيــار 

  القناتني إلى ما يلي:
القناة األولى املصرية: باعتبارها القناة احلكومية الرسمية التي تأخذ الطابع الرسـمي، -١

الرسـمية الرئيسـة   فهي إحـدى القنـوات التابعـة الحتـاد اإلذاعـة والتليفزيـون وتعتبـر القنـاة
  للتليفزيون املصري.

مفـردة  ٤٠): مت إجراء دراسة اسـتطالعية علـى عينـة قوامهـا  ON TVقناة أون تي يف( -٢
للتعــرف علــى أكثــر القنــوات الفضــائية املصــرية اخلاصــة التــي يتــابع مــن خاللهــا اجلمهــور 

  .%٨٢٫٥يف الترتيب األول بنسبة    ON TVأزمة فيروس كورونا وجاءت قناة  
  انًيا: عينة البرامح:ث
علــى القنــاة األولــى حيــث شــهد التليفزيــون املصــري يف اآلونــة األخيــرة برنــامج التاســعة: -١

تطورًا كبيًرا، حيث يتم بث مجموعة من البرامج املختلفة، ويعد برنامج التاسعة يف مقدمـة 
  هذه البرامج احلوارية املقدمة.
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والــذي  ON TVري الــرئيس يف قنــاة : حيــث يعــد هــو البرنــامج احلــوابرنــامج كــل يــوم-٢
  يستهدف تغطية األحداث اجلارية اليومية.

  ): خصائص عينة الدراسة التحليلية ١جدول (

  اسم القناة 
نوع 

  القناة 

اسم 

  البرنامج 
  عدد احللقات 

  اجمالي زمن البرنامج

  س  ق  ث

  ٩٠  ١٤  ٣  ٣٩  التاسعة  حكومي   األولى املصرية 

  ٥٧  ٣٨  ٧  ٣٨  كل يوم   خاص ON TV)قناة أون تي يف( 

  ١٤٧  ٥٢  ١٠  ٧٧      اإلجمالي

  . اإلطار الزمني للدراسة:٤
، ويرجــع ذلــك ١٢/٤/٢٠٢٠إلــى ١/٣/٢٠٢٠قامــت الباحثــة بــإجراء الدراســة التحليليــة     

) يف مصــر والــوطن ١٩ألن تلــك الفتــرة شــهدت بدايــة انتشــار وبــاء فيــروس كورونــا( كوفيــد
 . ٢٠١٩العربي بعد انتشاره يف عدد من الدول األجنبية يف أواخر عام 

  . أداة جمع بيانات الدراسة:٥
جمــــع بيانــــات الدراســــة التحليليـــة يف اســــتمارة حتليــــل املضــــمون، حيــــث متثلـــت أداة    

  استخدمتها الباحثة باعتبارها إحدى الوسائل املستخدمة جلمع املعلومات والبيانات. 
  . إجراءات الصدق والثبات:٦

  أوًال: إجراءات الصدق:  
للحكـم علـى ،  )٣١(قامت الباحثة بعرض االسـتمارة التحليليـة علـى مجموعـة مـن املحكمـني  

  مدى صالحيتها ومالئمتها للدراسة.
  ثانًيا: إجراءات الثبات:

استخدمت الباحثة أسـلوب إعـادة االختبـار، والـذي يتفـق خبـراء حتليـل املضـمون علـى أنـه 
أنسب طريقة لقياس ثبات (التحليـل) يف الدراسـة التحليليـة، حيـث أجـرت الباحثـة اختبـار 

) حلقـات بنسـبة ٨مت إجراء الثبات على عينـة قوامهـا (، و)٣٢(الثبات مع اثنتني من الباحثات
ا مــن إجمــالي عينــة مجتمــع الدراســة البــالغ عــددها (  %١٠ ) حلقــة مــن البــرامج ٧٧تقريبــً

  احلوارية عينة الدراسة.  
وقد مت االستعانة مبعادلة هولستي حلساب قيمة معامل الثبات ملعرفة نسـبة االتفـاق أو    

) والـذي رمـز لـه ١احثة والتي رمز لها برمـز (أ) واملحكـم رقـم (مدى تطابق التحليل بني الب
  ) والذي رمز له بالرمز (ج)٢برمز (ب) واملحكم رقم (
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  حيث قامت الباحثة بتطبيق املعادلة اآلتية    =ن ( متوسط االتفاق بني املحكمني)
                                             ---------------------------------  

  ( مجموع احلاالت التي مت حتليليها) ٣+ ن٢+ ن١ن                                       
  الثبات ت = عدد مرات االتفاق بني كل اثنني من املرمزين /  عدد احلاالت الكلية  

  ٠٫٨٧٥= ٧/٨أ، ب =   
  ١= ٨/ ٨أ،ج =    
  ٠٫٨٧٥= ٧/٨ب،ج  = 

وهـي نسـبة مقبولـة لتطبيـق االسـتمارة ، وتؤكـد وضـوح االسـتمارة  ٠٫٨٧٥نسبة االتفـاق = 
  وصالحيتها لتجميع البيانات املطلوبة.

  ثامًنا: املعاجلة اإلحصائية للبيانات:  
وإ    البيانات  ترميز  مت  التحليلية،  الدراسة  بيانات  جمع  من  االنتهاء  إلى  بعد  دخالها 

باستخدام  وذلك  اإلحصائية،  النتائج  واستخراج  وحتليلها  معاجلتها  ثم  اآللي،  احلاسب 
" االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  "احلزمة   SPSS " (Statistical Package forبرنامج 

Social Science) ،التالية:قد قامت الباحثة بتطبيق املعامالت اإلحصائية  و  
  . Percentوالنسب املئوية  Frequency.التكرارات البسيطة  -
 . Std. Deviation. واالنحراف املعياري Meanاملتوسط احلسابي  -
كا - بني    (Chi Square Test)  ٢اختبار  للعالقة  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

 . (Nominal) متغيرين من املتغيرات االسمية
لقياس شدة العالقة يف حالة    (Contingency Coefficient)معامل التوافق   -

كا اختبار  العالقة بني متغيرين اسميني يف جدول ، وهو  ٢ثبوتها يف  يقيس شدة 
من   أقل ٢×٢أكثر  املعامل  قيمة  كانت  إذا  ضعيفة  العالقة  اعتبرت  وقد   .

بني٠٫٣٠٠من ما  كانت  إذا  ومتوسطة  أكثر  ٠٫٦٠٠:    ٠٫٣٠٠،  كانت  إذا  وقوية   ،
 .٠٫٦٠٠من

فاي   - كا  (Phi)معامل  اختبار  يف  ثبوتها  حالة  يف  العالقة  شدة  وهو  ٢لقياس   ،
وقد اعتبرت العالقة    .٢×٢يقيس شدة العالقة بني متغيرين اسميني يف جدول  

من   أقل  املعامل  قيمة  كانت  إذا  بني  ٠٫٣٠٠ضعيفة  ما  كانت  إذا  ومتوسطة   ،
 .٠٫٦٠٠ذا كانت أكثر من  ، وقوية إ٠٫٦٠٠:  ٠٫٣٠٠
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واحد   - اجتاه  يف  التباين  حتليل  واملعروف    (One Way ANOVA)اختبار 
من  ANOVAاختصارا   أكثر  بني  املتوسطات  بني  الفروق  لقياس  وذلك   ،

 مجموعتني. 
  مستوى الداللة املعتمد يف هذه الدراسة: 

، العتبـار الفـروق ذات داللـة إحصـائية ٠٫٠٥اعتمدت الباحثة على مستوى داللة يبلغ        
فـأكثر، أي عنـد   %٩٥من عدمه، وقد مت قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  

  فأقل. ٠٫٠٥مستوى معنوية  
  تاسًعا: اإلطار النظري للدراسة:

 نظـــرية حتليـــل اإلطـــــار:
  اإلطار (مفهوم النظرية):مفهوم 

تعــرف األطــر بأنهــا "عمليــة هادفــة تقــوم بهــا وســائل اإلعــالم والقــائمون باالتصــال فيهــا    
ــاري ووضــعه يف إطــار مــن اهتمامــات املتلقــني وإدراكهــم، أو  ــوى اإلخب بإعــادة تنظــيم املحت

  .)٣٣(االقتناع باملعنى أو املغزى الذي يستهدفه بعد إعادة التنظيم"
اإلعالمــي هــو الفكــرة الرئيســة التــي تــدور حولهــا املعاجلــة اإلعالميــة للقضــية  واإلطــار   

والتي يقدمها القائم باالتصال؛ من خالل انتقائه جلانب مـن جوانـب األحـداث أو القضـايا 
املثارة وإبرازها من خالل حتديده لوصف مظاهر القضية سواًء كانت صـراًعا أو مسـئولية 

تبريـر، كمـا حتتـوي علـى أطـر فرعيـة التـي تؤكـد وتـدل علـى   أو تعاوًنا أو ردود فعـل وطـرح
  .)٣٤(الفكرة أو اإلطار الرئيس

  فـــروض الـنظــريـة:
  تفترض نظرية األطر الفروض التالية:

أن األحداث ال تنطوي يف حد ذاتها على مغزى معني؛ وإمنا تكتسب مغزاها من خـالل  .١
ركيــز علــى بعــض جوانــب يحــددها وينظمهــا، مــن خــالل الت Frameوضــعها يف إطــار 

  املوضوع وإغفال جوانب أخرى ويضفي عليها قدرًا من االتساق.
تركيز وسائل اإلعـالم يف رسـائلها علـى جوانـب بعينهـا يف القضـية دون غيرهـا، يخلـق  .٢

  معايير معينة يستخدمها أفراد اجلمهور املشاهد يف تقييمهم للقضية.
املختلفــة يف الرســالة اإلعالميــة  References Pointsاالســتعانة بــاألطر املرجعيــة  .٣

يؤدي بدوره إلى اختالف األحكام التي يصدرها الرأي العام جتـاه األحـداث والقضـايا 
  املختلفة.  
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إن وسائل اإلعالم تتجاوز عملية إبـراز أحـداث أو قضـايا معينـة، مـن خـالل اختيارهـا  .٤
ينشر مـن القصـص اإلخباريـة عنـدما تقـوم بصـياغة القصـة يف ملا يجب أن ينشر أو ال

 .)٣٥(إطار معني
  أنــــــواع األطـــــــر اإلعالمية:

" اإلطـار ١٩٨٧  Gamson and Modiglianiيعـرف كـل مـن "جامسـون ومجـدالني   
اإلعالمي بأنه "الفكرة املحورية التي تعطي معنى لألحداث فاإلطار يقدم اجلزء األساسـي 

القضـــية والـــذي هـــو جـــوهر احلـــدث، ويـــتم ذلـــك بشـــكل ضـــمني متـــأثًرا بالسياســـات يف 
اإلعالمية اخلاصة بكـل وسـيلة، ومـن خـالل متابعـة الفـرد ملـا تعرضـه وسـائل اإلعـالم مـن 

  .)٣٦(أطر إعالمية يتأثر بها بشكل ما إلعطاء معاٍن وتفسير لتلك القضية"
) خمسـة أطـر SemetkoValkenburg&2000حدد كل من (سيمتكو و فـالكن بـورج   

ــانية،  ــات اإلنسـ ــراع، االهتمامـ ــار الصـ ــة وهـــي: إطـ ــة اإلعالميـ ــتخداًما يف التغطيـ ــر اسـ أكثـ
  .)٣٧(التأثيرات االقتصادية، اجلوانب األخالقية، واملسئولية

  :Responsibility Frameإطار املسئولية ـــــ  ١
وهو اإلطار الذي تهتم فيه الوسيلة اإلعالمية بتحميل سبب املشكلة أو حلها لفـرد أو 
جهــة مــا إللقــاء املســئولية عليهــا، وإن كــان وضــع اخلبــر يف إطــار املســئولية ال يــتم بشــكل 
مباشر، وهو ما يؤدي إلى صعوبة قياسه، ففي الغالـب يـتم إسـناد املسـئولية بشـكل ضـمني 

األخبار التـي تـدخل يف هـذا اإلطـار علـى وعـي اجلمهـور أكثـر   وليس صريح، وتعتمد أغلب
  .)٣٨(من التصريح املباشر باملسئول عن احلدث

  :Conflict Frameـــ إطار الصراع  ٢
ويبــرز هــذا اإلطــار االخــتالف والنــزاع بــني اجلماعــات، والقــوى السياســية كنــوع مــن 

مـن الدراسـات الغربيـة أن أنواع جذب انتباه اجلمهـور نحـو قضـية مـا، وقـد أثبتـت العديـد 
، حيــث يعتبــر )٣٩(إطــار الصــراع األكثــر انتشــارًا واســتخداًما يف التغطيــة اإلخباريــة للقضــايا

ا  أحد أهـم املعـايير والقـيم التـي تقـاس مـن خاللهـا األحـداث التـي تصـلح أن تكـون قصصـً
ا صــراع عنيــف، أو صــراع متوســط ، أو صــراع  إخباريــة هامــة، وهنــاك أنــواع للصــراع إمــَّ

  .)40(محدود
 :Human Frameـــ اإلطار اإلنساني ٣

يضفي اإلطار اإلنساني الصـبغة اإلنسـانية والعاطفيـة علـى القضـية التـي تطـرح مـن 
خاللــه؛ وذلــك عــن طريــق الــربط بــني احلــدث أو القضــية وبــني عناصــر عاطفيــة وجوانــب 
إنســانية، ويــأتي هــذا اإلطــار يف املرتبــة الثانيــة مــن حيــث انتشــار اســتخدامه يف التغطيــة 
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بأنـه يف ظـل التنـافس اإلعالمـي احلـاد علـى جـذب   اإلخبارية للقضايا، وميكن تفسير ذلك
انتباه واهتمام الرأي العام؛ فإن هذا النوع من األطر اإلعالميـة يحقـق التـأثير بجـدارة مـن 

  .)٤١(خالل تشخيصه للحدث أو القضية وإضفاء الصبغة العاطفية عليها
  :Economic Consequences Frameـــ إطار النتائج االقتصادية  ٤

اإلطار على القضية من خالل التـأثيرات االقتصـادية، حيـث يعنـي بوضـع   ويركز هذا
األحداث والقضايا يف إطـار مفهـوم العواقـب التـي سـتحدث اقتصـادًيا وتـؤثر علـى األفـراد 

  . )٤٢(واجلماعات واملنظمات والدول
  :Morality Frameـــ اإلطار األخالقي ٥

ا     ويقدم هذا اإلطار احلدث أو القضـية مـن خـالل اعتبـارات (دينيـة أو أخالقيـة)، وغالبـً
يتم عرض هذا اإلطار بشكل غير مباشر من خالل استخدامه كأطر مرجعيـة يف القضـية، 
ــول  ــى عق ــا عل ــون مســيطًرا بشــكل م ــد أوضــحت بعــض الدراســات أن هــذا اإلطــار يك وق

عروضــة أكثــر مــن اســتخدامه وعرضــه يف الــنص اجلمهــور مــن خــالل تقيــيمهم للقضــايا امل
  .)٤٣(اإلخباري، أي أنه بذلك يوجه األفراد بشكل قوي نحو التفاعل مع احلدث

وقـد وظفــت الباحثـة أوجــه إفادتهـا مــن تناولهــا لنظريـة التــأطير كبنـاء نظــري للدراســة     
الج من خاللها وفًقا ملستوى الدراسة التحليلية، حيث مت التعرف على طبيعة األطر التي تع

ــروس  ــة في ــومي واخلــاص) ألزم ــة بالفضــائيات املصــرية  بنوعيهــا (احلك ــرامج احلواري الب
  ).١٩كورونا (كوفيد

  عاشًرا: اإلطار املعريف للدراسة:
يف هذا اجلزء سيتم تناول مفهوم األزمة، محددات التعامل مع األزمة، وأهمية اإلعالم يف  

  معاجلة األزمات، مصداقية وسائل اإلعالم واألزمات. 
  مفهوم األزمة:

ا الخــتالف املجــاالت واملســتويات         تعــددت التعريفــات التــي تناولــت مفهــوم األزمــة تبعــً
اب والبـــاحثون يف دراســـتهم لألزمـــات، وكـــذلك لتعـــالتـــي يتناولهـــا  د أنـــواع األزمـــات دالكُتـــّ

وأسبابها وتصنيفاتها املختلفة، ويكمن وجه الصـعوبة يف حتديـد مفهـوم األزمـة يف شـمولية 
  طبيعته واتساع نطاق استعماله.

فتعــرف األزمــة مــن الناحيــة االجتماعيــة بأنهــا "خلــل وعــدم تــوازن يف عناصــر النظــام       
جتماعي، مما يؤدي إلى وجود حاالت من القلق والتوتر لدى األفراد، وعدم القـدرة علـى اال

  .)٤٤( إقامة عالقات إنسانية واجتماعية
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االقتصــادية بأنهــا "وضــع اقتصــادي عــارض يــؤّثر علــى حتقيــق كمــا تعــرف مــن الناحيــة    
اج إلـى بـذل ويحتـ ،يأو داخلـ أو إقليمـي عـاملي األهداف القومية، ينشأ من وضع اقتصادي

، واألزمـة يف مفهومهـا العـام هـي "موقـف معقـد ومتشـابك يواجـه )٤٥(هكاّفة اجلهود الجتيـاز
  .)٤٦(متخذ القرار يف أحد كياناته (دولة، مؤسسة، منظمة) فُيفقده القدرة على السيطرة

   :)٤٧(  محددات التعامل مع األزمة
واالقتصادية واإلدارية ذات الصلة  حتقيق التكامل بني مختلف األنشطة السياسية  -

  باألزمة. 
  املرونة يف التشكيل التنظيمي. -
  وضع سياسات عامة لكافة القضايا املتعلقة بإدارة األزمة. -
  وضع التشريعات املتعلقة بقضايا األزمات. -
حتديد أفضل األساليب لتنمية وعي الرأي العام مبخاطر وحتديات األزمة، من خالل   -

  صال اجلماهيرية واالتصاالت املباشرة.أساليب االت
  االهتمام بنشر البيانات واملعلومات من خالل شبكة االتصاالت اخلاصة باألزمة.  -

  :)٤٨(أهمية اإلعالم يف معاجلة األزمات
يف ظـل التطــور الهائـل إلمكانــات وســائل اإلعـالم املختلفــة التقليديـة واجلديــدة، تعــاظم     

األزمــات بشــكل خــاص، وأصــبح مــن األهميــة مبكــان االلتــزام دور اإلعــالم يف التعامــل مــع 
القواعـد واألسـس العلميـة إلدارة األزمـة،  واالستناد يف املعاجلات اإلعالمية لألزمات علـى

أًيا كان مجالهـا، مـن جانـب القـائمني باالتصـال (إعالميـني أو سياسـيني أو دبلوماسـيني أو 
  مسئولني)، ومن هذه األسس والركائز:

إلعالم عبر وسائله املتعددة أداة التفاعل بني األزمة والكثير من أطرافهـا، وحتـى أصبح ا  -
ا التعتـيم أو الصـمت اإلعالمـى علـى أيــة  ا مباشـًرا فيهـا، كمـا لــم يعـد ممكنـً مـن لـيس طرفـً
ــة أزمــة يف  ــاء أو جتاهــل أي ــا، وقــد أصــبح إخف ــت يف حــدتها أو حجمه أزمــات مهمــا تفاوت

ا عصرنا احلالي أمًرا شديد الصع وبة، وبالطبع فإن درجة االهتمام الشعبي محلًيا وإقليميـً
ــة أزمــة تتفــاوت مــن أزمــة ألخــرى، ولكــن يظــل لوســائل اإلعــالم دور رئــيس يف  ا بأي ــً ودولي

  التعريف بها والتفاعل مع مجرياتها.
ا أو - اإلعداد الدقيق إلدارة األزمة، وذلك بتقدير حجم وقـوة وتـأثير اإلعـالم املضـاد محليـً

ا دون مشـاركة جهـات االختصـاص املسـئولة  خارجًيا، وعدم االنفـراد بـإدارة األزمـة إعالميـً
  عن طبيعة األزمة.
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االعتــراف بوجــود أزمــة، مبعنــى عــدم إنكارهــا وتوجيــه الرســالة اإلعالميــة الصــحيحة -
  املتصلة بها.

  :)٤٩(مصداقية وسائل االعالم (احلكومية واخلاصة) أثناء األزمات
تـزداد أهميـة مصـداقية وسـائل اإلعـالم بوجـه خـاص أثنـاء األزمـات؛ حيـث حتتـاج هـذه    

ا مــن بعــض املــداخل  ا، انطالقــً ا ووطنيــً ا وأخالقيــً الوســائل إلــى أداء مــن نــوع خــاص، مهنيــً
والنظريات التي تستند إلى املسئولية االجتماعية لوسائل اإلعالم، وممارسة اإلعالم لـدور 

كـل الفئـات دون تهمـيش أو إهمـال للفئـات املهمشـة، مبـا يـوفر حـق   الشفيع (املحـامي) عـن
املعرفة الشاملة والكاملة واملتعمقة، والتعبير عن الذات بحريـة بعيـًدا عـن سياسـة الصـمت 
اإلعالمــى جتــاه مشــاكل الــبعض أو واقعهــم، باإلضــافة إلــى تنشــيط اجلهــات ذات الصــلة 

ســط العالقــة بــني األفــراد وصــناع القــرار، للقيــام بواجباتهــا ومســئوليتها، والقــدرة علــى تو
وتفعيل احلق يف االتصال مبفهومه الشامل، واحلق يف أن يعلم اجلميع وأن ُيعلم عـن نفسـه 

  بحرية.
ولكــي حتقــق وســائل اإلعــالم األدوار املرجــوة منهــا مــن قبــل كافــة األطــراف علــى النحــو    

ل التزامهـا بعـدد مـن الضـوابط األمثل، البد أن يتسم األداء مبزيد من املصداقية، من خـال
التي حتكم دورها يف إدارة األزمات، ومنها: الفوريـة يف نقـل األزمـة، والتعريـف بهـا وإمـداد 
اجلمهــور باحلقــائق التفصــيلية أوًال بــأول، والعمــق والشــمول يف تغطيــة جوانبهــا املختلفــة، 

ألخطـاء التـي قـد وضبط النفس والتعامل مبوضوعية مع أجهزة الرأي العام، واالعتراف با
  حتدث أثناء التغطية، والرجوع واالعتماد على املصادر األصيلة.

  :حادي عشر: مصطلحات الدراسة
األزمة بأنها "مواقف وأحداث طارئة حتدث نتيجة أسـباب بشـرية أو طبيعيـة،  تعرف:   أزمة

ــة،  ــراءات املختلفـ ــن اإلجـ ــد مـ ــا العديـ ــب مواجهتهـ ــد، ويتطلـ ــر متعمـ ــد أو غيـ ــكل متعمـ بشـ
ا لشـدة األزمـة، كمـا أن لهـا  واملسئوليات املتنوعة واملتشـعبة، وتختلـف تلـك اإلجـراءات طبقـً

  ماعية".تداعيات مختلفة صحية واقتصادية واجت
فيروسات كورونا هي "سـاللة واسـعة مـن الفيروسـات التـي قـد تسـبب :  ١٩كورونا (كوفيد ) 

املرض للحيوان واإلنسان"، ومن املعروف أن عدًدا من فيروسات كورونا تسبب لـدى البشـر 
ومــرض ، أمــراض تنفســية تتــراوح حــدتها مــن نــزالت البــرد الشــائعة إلــى األمــراض األشــد

ٍد يسـببه آخـر فيـروس مت اكتشـافه مـن سـاللة فيروسـات كورونـا، هو مرض ُمع  ١٩-كوفيد
ولم يكن هناك أي علم بوجـود هـذا الفيـروس اجلديـد ومرضـه قبـل بـدء تفشـيه يف مدينـة 

  .)٥٠(٢٠١٩ووهان الصينية يف كانون األول/ ديسمبر  



 

 
٢٣١٢ ٢٣١٢ 

  ثاني عشر: نتائج تساؤالت الدراسة:
  بأزمة كورونا ): إجمالي زمن املوضوعات املتعلقة ٢جدول (

  %  الزمن  القناة 

  ٦٣٫٨  ٣٨٣٦ األولى املصرية 

ON TV ٣٦٫٢  ٢١٧٧  

 ١٠٠  ٦٠١٣  اإلجمالي

  ) إلى ما يلي:٢تشير بيانات اجلدول (

ــالي زمــن املوضــوعات     ــث إجم ــب األول مــن حي ــى املصــرية يف الترتي ــاة األول جــاءت القن
ــا بنســبة  ــاة %٦٣٫٨املتعلقــة بأزمــة كورون ــا قن ــك %٣٦٫٢بنســبة  ON TV، تليه ، ويرجــع ذل

ــرب متوســط  ــث يقت ــى املصــرية، حي ــاة األول ــامج التاســعة بالقن ــة لبرن ــدة الزمني ــاع امل الرتف
نصف، كما أن برنامج التاسـعة بالقنـاة األولـى املصـرية قـد احللقة الواحدة من الساعتني و

ة بشـكل  ا بأزمـة فيـروس كورونـا، حيـث جـاءت حلقـات البرنـامج ُمنصـبَّ أولى اهتماًما خاّصً
كامل على تناول األزمة، ولم يفرد مساحات زمنيـة ملوضـوعات أخـرى إال يف حلقـات قليلـة، 

  ترفيه عن املواطنني يف ظل األزمة.حيث خصص فقرة فنية يف نهاية احللقات كنوع من ال
  ): املدة الزمنية للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ٣جدول (

 
  ٠٫٣٧٥معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ٣درجات احلرية=   ١٠٢٫٢٧٤= ٢كا

  ) إلى ما يلي:٣تشير بيانات اجلدول(

دقـائق"    ١٠جاء املدى الزمني للموضـوعات املتعلقـة باألزمـة معظمهـا يف مـدى "أقـل مـن     
 ٢٠إلـى أقـل مـن    ١٠، يليـه املـدى مـن "%٦٩٫٣بنسـبة    الدراسـةاملرتبة األولـى يف قنـاتي  يف  

 ٣٠إلــى أقــل مــن ٢٠، وتســاوى املــدى مــن "%١٧٫٩دقيقــة" يف الترتيــب الثــاني وجــاء بنســبة 

  الزمن

  القناة
  املجموع

 ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٦٩٫٣  ٤٣٣  % ٨٤٫٠  ٣٠٥  % ٤٨٫٩  ١٢٨  دقائق ١٠أقل من 

  % ١٧٫٩  ١١٢  % ١٢٫٧  ٤٦  % ٢٥٫٢  ٦٦ دقيقة ٢٠إلى أقل من   ١٠من 

  % ٦٫٤  ٤٠  % ٢٫٢  ٨  % ١٢٫٢  ٣٢ دقيقة ٣٠إلى أقل من   ٢٠من 

  % ٦٫٤  ٤٠  % ١٫١  ٤  % ١٣٫٧  ٣٦ دقيقة فأكثر ٣٠

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع



              ٢٣١٣ 

 ٣٠، وقـد جـاء املـدى الزمنـي "%٦٫٤أكثر" يف الترتيب األخير بنسـبة  دقيقة ف  ٣٠دقيقة"، و"
دقيقة فأكثر" يف الترتيب الثالث لدى قنـاة األولـى املصـرية، بينمـا جـاء يف الترتيـب األخيـر 

  .ON TVلقناة  
وتشير نتائج اجلدول السابق إلى اعتماد برنامَجي الدراسة على املدة الزمنية القصيرة     

ضوعات املرتبطة بأزمة كورونا، وإن تفوقت القناة األولى املصرية علـى قنـاة يف معاجلة املو
ON TV " دقيقــة فــأكثر" نظــًرا ألن القنــاة األولــى املصــرية  ٣٠يف اســتخدام املــدة الطويلــة

  ملناقشة املوضوعات املرتبطة باألزمة.    طويلةكانت تفرد ألزمة كورونا فقرات زمنية 
يانـات اجلـدول السـابق وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية ويشير التحليل اإلحصـائي لب   

مـن حيـث املـدى الزمنـي للموضـوعات املرتبطـة بأزمـة   -عينة الدراسة-بني برامج القنوات

  ٠٫٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنوية  ١٠٢٫٢٧٤= ٢فيروس كورونا حيث بلغت قيمة كا
  ): مدى تفاعل اجلمهور مع املوضوع املقدم ٤جدول (

  ٠٫٣٤٠معامل فاي=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =      ١درجات احلرية=    ٧٢٫٠٥٩=  ٢كا
  ) إلى مايلي:٤تشير بيانات اجلدول(

ــة     ــور يف املرتب ــىجــاء عــدم تفاعــل اجلمه ــل  األول ــث مــدى وجــود تفاعــل مــن قب مــن حي
 -عينــة الدراســة -اجلمهــور يف املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة كورونــا يف البــرامج احلواريــة

  .%٩٫٦، يليه وجود تفاعل للجمهور بنسبة  %٩٠٫٤بنسبة  
لترتيب األول يف عدم تفاعـل اجلمهـور مـع املوضـوعات الـواردة يف ا ON TVجاءت قناة     

  .%٧٨٫٦القناة األولى املصرية بنسبة    تليها،  %٩٨٫٩املتعلقة بأزمة كورونا وذلك بنسبة 
جـــاءت قنـــاة األولـــى املصـــرية يف الترتيـــب األول بالنســـبة لتفاعـــل اجلمهـــور مـــع         

  .  %١٫١بنسبة   ON TV، يليها قناة  %٢١٫٤املوضوعات الواردة بنسبة  

ويشير التحليل اإلحصـائي لبيانـات اجلـدول السـابق وجـود عالقـة ذات داللـة إحصـائية    

بــني برنــامَجي الدراســة مــن حيــث مــدى وجــود تفاعــل للجمهــور مــع املوضــوعات املرتبطــة 

  اجلمهور 
  القناة

  ON TV األولى املصرية   املجموع
  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٩٠٫٤  ٥٦٥  % ٩٨٫٩  ٣٥٩  % ٧٨٫٦  ٢٠٦ ال يوجد 

  % ٩٫٦  ٦٠  % ١٫١  ٤  % ٢١٫٤  ٥٦  يوجد 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع



 

 
٢٣١٤ ٢٣١٤ 

، وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة ٧٢٫٠٥٩بأزمــة فيــروس كورونــا، حيــث بلغــت قيمــة كــا= 

٠٫٠٠٠ 

عــدم التفاعــل مــن قبــل اجلمهــور مــع املوضــوعات املتعلقــة باألزمــة علــى  يوضــحوهــو مــا    
الرغم من خطورتها، وقد الحظت الباحثة أن معظم اشتراك اجلمهور جـاء يف موضـوعات 
معينة أكثر من غيرهـا مثـل دعـم األفـراد واملتضـررين أو مـا يتعلـق بـاإلجراءات االحترازيـة 

  مثل منع التجمعات وحظر التجوال.
  ): نوع اجلمهور املتفاعل مع املوضوع املقدم ٥( جدول

  غير دالة  ٠٫٢١٣مستوى الداللة =   ٣درجات احلرية=   ٤٫٤٩٢=  ٢كا
  ) إلى ما يلي:٥تشير بيانات اجلدول(

، كمـــا جـــاءت يف %٤٣٫٣الترتيـــب األول بنســـبة  جـــاء نوعيـــة الضـــيف "غيـــر محـــدد"  يف  
، ثـم "الـذكور" بنسـبة %٢٥٫٠الترتيب األول لدى قناتي الدراسـة، يليـه "االثنـان معـا" بنسـبة  

  .%٨٫٣، وأخيًرا "اإلناث" بنسبة  %٢٣٫٣
ــة      ــات اجلــدول الســابق: عــدم وجــود عالقــة ذات دالل ــل اإلحصــائي لبيان ويشــير التحلي

مـــن حيـــث نـــوع اجلمهـــور املشـــارك يف  -عينـــة الدراســـة -القنـــواتإحصـــائية بـــني بـــرامج 
، عنــد مســتوى  ٤٫٤٩٢املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونــا حيــث بلغــت قيمــة كــا= 

  ، وهي غير دالة.٠٫٢١٣معنوية  
ــة      ــب األول نظــًرا ألن معظــم مشــاركات "مجــيء وتفســر الباحث ــر واضــح"  يف الترتي غي

اصــل االجتمـاعي اخلــاص بالبرنـامج، ومقــدم البرنـامج لــم اجلمهـور جـاءت عبــر موقـع التو
  يحدد نوع اجلمهور املشارك واكتفى بقراءة تعليق اجلمهور يف البرنامج.

  
  

  نوع اجلمهور 

  القناة
  املجموع

 ON TV املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٤٣٫٣  ٢٦  % ٧٥٫٠  ٣  % ٤١٫١  ٢٣  غير واضح 

  % ٢٥٫٠  ١٥  %٠.  ٠  % ٢٦٫٨  ١٥ االثنان 

  % ٢٣٫٣  ١٤  %٠.  ٠  % ٢٥٫٠  ١٤  ذكر  

  % ٨٫٣  ٥  % ٢٥٫٠  ١  % ٧٫١  ٤ أنثى

 % ١٠٠٫٠  ٦٠  % ١٠٠٫٠  ٤  % ١٠٠٫٠  ٥٦  املجموع



              ٢٣١٥ 

  ): طبيعة تفاعل اجلمهور مع املوضوع املقدم ٦جدول (

  طبيعة التفاعل 
  القناة

درجة   ٢كا املجموع
 احلرية 

مستوي  
 املعنوية 

معامل  
األولي   فاي

  ON TV املصرية 

تقدمي  
  معلومة 

  ٨  ٠  ٨  ك
٠٫٤١٧  ١  ٠٫٦٥٩ - 

% ١٣٫٣  %٠.  % ١٤٫٣ % 

  عرض رأي
  ٢٥  ١  ٢٤  ك

٠٫٤٨٤  ١  ٠٫٤٩٠ - 
% ٤١٫٧  % ٢٥٫٠  % ٤٢٫٩ % 

  نقد موجه 
  ١٩  ١  ١٨  ك

٠٫٧٦٧  ١  ٠٫٠٨٨ - 
% ٣١٫٧  % ٢٥٫٠  % ٣٢٫١ % 

طلب 
استفسار أو  

  استغاثة 

  ٢٨  ٢  ٢٦  ك
٠٫٨٩٠  ١  ٠٫٠١٩ - 

% ٤٦٫٧  % ٥٠٫٠  % ٤٦٫٤ % 

     ٦٠  ٤  ٥٦ ن املجموع

  ) إلى ما يلي:٦تشير بيانات اجلدول(

، يليـه عـرض رأي %٤٦٫٧جاء "طلب استفسـار أو اسـتغاثة"  يف الترتيـب األول بنسـبة        
، وأخيــًرا تقــدمي معلومــة %٣١٫٧الترتيــب الثالــث بنســبة  يف، ثــم نقــد موجــه %٤١٫٧بنســبة 
  .%١٣٫٣بنسبة  

ــوع    ــة بـــني نـ ــود عالقـ ــدم وجـ ــائج عـ ــير النتـ ــاةوتشـ ــور يف  القنـ ــاركات اجلمهـ ــة مشـ وطبيعـ
  املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا.  

أو إغاثـــة يف الترتيـــب األول رمبـــا ألن معظـــم  استفســـاروتفســـر الباحثـــة مجـــيء طلـــب    
مشاركات اجلمهـور جـاءت ضـمن قضـية دعـم األفـراد والقطاعـات املتضـررة، وقـد شـارك 
ــيس  ــي قررهــا رئ ــى املســتحقات الت ــة التســجيل للحصــول عل ــى كيفي ــور للتعــرف عل اجلمه

  اجلمهورية لدعم العمالة غير املنتظمة، أو أنها تشكو من ظروف املعيشة.
  ): مدى وجود ضيف يف املوضوع املقدم٧(جدول 

  ٠٫٣٩٢معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ٣درجات احلرية=    ١١٣٫٧١٢=  ٢كا

  الضيوف
  القناة

 ON TV األولى املصرية   املجموع
  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٤٣٫٢  ٢٧٠  % ٣٤٫٢  ١٢٤  % ٥٥٫٧  ١٤٦  واحد   

  % ٥٫٦  ٣٥  % ٥٫٠  ١٨  % ٦٫٥  ١٧ اثنان 

  % ٤٢٫١  ٢٦٣  % ٥٨٫٤  ٢١٢  % ١٩٫٥  ٥١  ال يوجد 

  % ٩٫١  ٥٧  % ٢٫٥  ٩  % ١٨٫٣  ٤٨ ثالثة فأكثر 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع



 

 
٢٣١٦ ٢٣١٦ 

  ) إلى ما يلي:٧تشير بيانات اجلدول (
بضـيف واحـد يف املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة   -عينة الدراسـة  –جاءت استعانة البرامج   

، ثـم %٤٢٫١، يليه عدم وجود ضـيف بنسـبة  %٤٣٫٢يف املرتبة األولى بنسبة    كورونافيروس  
  .%٥٫٦، وأخيًرا "اثنان" بنسبة  %٩٫١ثالثة ضيوف فأكثر بنسبة 

على الضـيف الواحـد يف معاجلـة املوضـوعات املصرية أكثر اعتماًدا    األولىجاءت القناة     
املرتبطــة بأزمــة كورونــا، يليــه عــدم وجــود ضــيف، ثــم ثالثــة فــأكثر، وأخيــًرا ضــيفان، بينمــا 

على عدم وجود ضـيف يف املرتبـة األولـى، يليـه ضـيف واحـد،  ON TV جاءت اعتمدت قناة
 ثم وجود ضيفني، وأخيًرا ثالثة ضيوف فأكثر.

ــل اإلحصــا      ــة ويشــير التحلي ــى: وجــود عالقــة ذات دالل ــات اجلــدول الســابق إل ئي لبيان
ــوات ــرامج القنـ ــني بـ ــائية بـ ــة -إحصـ ــة الدراسـ ــيوف يف  -عينـ ــود ضـ ــدى وجـ ــث مـ ــن حيـ مـ

، وهـي دالـة ١١٣٫٧١٢=  ٢املوضوعات املرتبطة بأزمـة فيـروس كورونـا، حيـث بلغـت قيمـة كـا
  ٠٫٠٠٠عند مستوى معنوية  

  قدم): نوع الضيف املشارك يف املوضوع امل٨جدول (
  

  

  

  

  

  غير دالة  ٠٫١١٨مستوى الداللة =   ٢درجات احلرية=   ٤٫٢٧٦=  ٢كا
بنوعية  –عينة الدراسة -) إلى ما يلي:  جاءت استعانة البرامج٨تشير بيانات اجلدول (

الضيف "الذكر" عند معاجلتها للموضوعات املتعلقة بأزمة فيروس كورونا يف الترتيب  

  .  %١١٫٣، ثم "االثنان" بنسبة  %١٣٫٨، يليه "األنثى"  بنسبة  %٧٤٫٩األول بنسبة 

الدراسـة لفئـة الـذكور خاصـة، وأن   -وهو ما يعكس حتيـز واضـح مـن قبـل البـرامج عينـة  
املمثلني يف البرامج منخفضة بشكل كبيـر، وإن تفوقـت القنـاة األولـى املصـرية   اإلناثنسبة  

يف متثيل االثنان مًعا، ومحاولـة التـوازن وإعطـاء الفرصـة للنـوعني يف معاجلـة املوضـوعات 
  كورونا.    املرتبطة بأزمة

ويشير التحليل اإلحصائي لبيانـات اجلـدول السـابق إلـى: عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة    
مـــن حيـــث نـــوع الضـــيف املشـــارك يف  -الدراســـةعينـــة  -إحصـــائية بـــني بـــرامج القنـــوات

  نوع الضيوف
  القناة

  املجموع
 ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٧٤٫٩  ٢٧١  % ٧٨٫٨  ١١٩  % ٧٢٫٠  ١٥٢  ذكر

  % ١٣٫٨  ٥٠  % ١٣٫٩  ٢١  % ١٣٫٧  ٢٩ أنثى

  % ١١٫٣  ٤١  % ٧٫٣  ١١  % ١٤٫٢  ٣٠ االثنان 

 % ١٠٠٫٠  ٣٦٢  % ١٠٠٫٠  ١٥١  % ١٠٠٫٠  ٢١١  املجموع



              ٢٣١٧ 

، عنــد مســتوى ٤٫٢٧٦املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونــا؛ حيــث بلغــت قيمــة كــا= 
  دالة.، وهي غير  ٠٫١١٨معنوية  

  ): طريقة مشاركة الضيف يف املوضوع املقدم ٩جدول (

  طبيعة املشاركة
  القناة

درجة   ٢كا املجموع
 احلرية 

مستوي  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV 

  حضور يف االستوديو 
  ٨٤  ١٦  ٦٨  ك

٠٫٢٥٣ ٠٫٠٠٠  ١  ٢٣٫١١١ 
% ٢٣٫٢  % ١٠٫٦  % ٣٢٫٢ % 

  خاج االستوديو 
  ١  ٠  ١  ك

.٠٫٣٩٧  ١  ٧١٨ - 
% ٠٫٣  %٠.  % ٠٫٥ % 

  الهاتف 
  ٢٦٤  ١٢١  ١٤٣  ك

٠٫١٣٧ ٠٫٠٠٩  ١  ٦٫٨١٠ 
% ٧٢٫٩  % ٨٠٫١  % ٦٧٫٨ % 

من خالل التطبيقات 
  ) Skype  (احلديثة

  ٢٣  ١٥  ٨  ك
٠٫١٢٤ ٠٫٠١٨  ١  ٥٫٥٨١ 

% ٦٫٤  % ٩٫٩  % ٣٫٨ % 

     ٣٦٢  ١٥١  ٢١١ ن املجموع

  :) إلى ما يلي٩تشير بيانات اجلدول(

ــرامج    ــدى الب ــى ل ــة األول ــاتف" يف املرتب ــن خــالل "اله ــة  -جــاءت مشــاركة الضــيف م عين
، يليــه "حضــور يف %٧٢٫٩بأزمــة فيــروس كورونــا بنســبة  املتعلقــةيف املوضــوعات  -الدراســة

، %٦٫٤" بنســبة skype، ثــم مــن خــالل "التطبيقــات احلديثــة %٢٣٫٢االســتوديو" بنســبة 
  .%٠٫٣وأخيًرا "خارج االستوديو" بنسبة  

ويشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى: وجـــود عالقـــة ذات داللـــة    
ــوات ــرامج القن ــني ب ــة الدراســة -إحصــائية ب ــة مشــاركة الضــيف يف  -عين ــث طبيع مــن حي

املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونــا مــن خــالل "حضــور يف االســتوديو" و"الهــاتف" 
ذات داللـة إحصـائية  حني لم يثبت وجود عالقـة بـني )، يفSkype  (و"التطبيقات احلديثة  

  من حيث طبيعة مشاركة الضيف "خارج االستوديو". -عينة الدراسة -بني برامج القنوات
 -عينة الدراسة  -وتفسر الباحثة ارتفاع مشاركة الضيوف من خالل الهاتف يف البرامج    

رمبــا لطبيعــة األزمــة التــي تتناولهــا البــرامج ومــا تتطلبــه مــن تباعــد اجتمــاعي، باإلضــافة 
لوجود مجموعة من اإلجراءات االحترازيـة التـي تبنتهـا الدولـة بكافـة مؤسسـاتها الرسـمية 

تغطيـة ومتابعـة أكبـر قـدر ممكـن مـن   -عينـة الدراسـة  -البـرامجولـة  وغير الرسـمية، ومحا
ــى الهــاتف  ــدت عل ــذلك اعتم ــداعياتها؛ ول ــا وت ــة كورون ــة بأزم ــة املتعلق املوضــوعات املختلف

 كوسيلة للوصول ألكبر عدد ممكن من الضيوف يف تخصصات مختلفة.



 

 
٢٣١٨ ٢٣١٨ 

قـرات ثابتـة أساسـية كما أن برنامج التاسعة بالقناة األولى املصرية اعتمد علـى وجـود ف   
يف أغلبية حلقات البرنامج تتناول وبـاء كورونـا ومـا يتعلـق بـه مـن موضـوعات مختلفـة، مـن 

ــة املوضــوعات املتعلقــة  االســتوديوخــالل مناقشــات داخــل  ــر مــن ضــيف لتغطي بوجــود أكث
باألزمـــة، يف حـــني أن برنـــامج "كـــل يـــوم" اكتفـــى يف عـــدد مـــن حلقـــات البرنـــامج مبناقشـــة 

رتبطــة بأزمــة كورونــا، مــن خــالل الهــاتف ومت تخصــيص الفقــرات التــي بهــا املوضــوعات امل
  حضور داخل االستوديو ملناقشة موضوعات أخرى.

  ): تخصص الضيف املشارك يف املوضوع املقدم١٠جدول(

 تخصص الضيوف 
 القناة 

درجة   ٢كا املجموع 
 احلرية 

مستوى  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV 

 ٠٫٢٠٨ ٠٫٠٠٠ ١ ١٥٫٧١١ ١٧٦ ٩٢ ٨٤ ك مسئول 
% ٤٨٫٦ %٦٠٫٩ %٣٩٫٨% 

 ٠٫١٢٧ ٠٫٠١٦ ١ ٥٫٨١٦ ٤٩ ١٢ ٣٧ ك مواطن  
% ١٣٫٥ %٧٫٩ %١٧٫٥% 

 خبراء متخصصون
 ٤٠ ٩ ٣١ ك

٠٫١٣٧ ٠٫٠٠٩ ١ ٦٫٨٢٧ 
% ١١٫٠ %٦٫٠ %١٤٫٧% 

 - ٠٫٣٨١ ١ ٠٫٧٦٨ ١١ ٦ ٥ ك إعالمي
% ٣٫٠ %٤٫٠ %٢٫٤% 

 أطقم طبية 
 ٥٤ ٢٠ ٣٤ ك

٠٫٥٢٥ ١ ٠٫٤٠٤ - 
% ١٤٫٩ %١٣٫٢ %١٦٫١% 

 ٠٫١١٢ ٠٫٠٣٤ ١ ٤٫٥٠٦ ١٤ ٢ ١٢ ك عالم دين 
% ٣٫٩ %١٫٣ %٥٫٧% 

أعضاء أحزاب  
 ونقابات 

 ٠٫١٤٩ ٠٫٠٠٥ ١ ٨٫٠٢٢ ١٩ ٢ ١٧ ك
% ٥٫٢ %١٫٣ %٨٫١% 

 - ٠٫٨٦٦ ١ ٠٫٠٢٨ ٩ ٤ ٥ ك رجال أعمال 
% ٢٫٥ %٢٫٦ %٢٫٤% 

مشاهير الفن  
 والرياضة 

 - ٠٫٥٩٠ ١ ٠٫٢٩١ ١٠ ٥ ٥ ك
% ٢٫٨ %٣٫٣ %٢٫٤% 

عضو يف منظمات  
 مجتمع مدني

 ٨ ٣ ٥ ك
٠٫٨٠٧ ١ ٠٫٠٦٠ - 

% ٢٫٢ %٢٫٠ %٢٫٤% 

 برملاني
 ٥٠ ٩ ٤١ ك

٠٫١٩٣ ٠٫٠٠٠ ١ ١٣٫٤١٧ 
% ١٣٫٨ %٦٫٠ %١٩٫٤% 

     ٣٦٢ ١٥١ ٢١١ ن املجموع 

  ) إلى ما يلي:  ١٠تشير بيانات اجلدول(



              ٢٣١٩ 

يف   -عينـة الدراسـة  –جاء "املسئول" يف مقدمة الضيوف التي اعتمـدت عليهـا البـرامج     
، يليــه "الطــاقم الطبــي" %٤٨٫٦املتعلقــة بأزمــة فيــروس كورونــا بنســبة  املوضــوعاتمعاجلــة 
، يليــه "خبــراء %١٣٫٥، ثــم "املــواطن" بنســبة  %١٣٫٨، يليــه "برملــاني" بنســبة %١٤٫٩بنســبة 

، وأخيــًرا "عــالم %٥٫٢، ثــم "أعضــاء أحــزاب ونقابــات" بنســبة %١١٫٠متخصصــون" بنســبة 
  .%٣٫٩دين" بنسبة  

يف املرتبة األولى من حيث اعتماد القناة األولـى املصـرية، يليـه املـواطن، ثـم  جاء املسئول   
علـى املسـئول، يليـه الطـاقم  ON TVالطاقم الطبي، ثم اخلبراء، يف حني جاء اعتمـاد قنـاة 

   الطبي، ثم املواطن، يليه اخلبراء.
ــة ذات      ــى: وجــود عالق داللــة ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إل

من حيث تخصـص الضـيف يف املوضـوعات   -الدراسة  عينة  -إحصائية بني برامج القنوات
، عالم دين، أعضـاء املرتبطة بأزمة فيروس كورونا "املسئول، املواطن، اخلبراء املتخصصون

ذات داللــة إحصــائية بــني أحــزاب ونقابــات، برملــاني"، يف حــني لــم يثبــت وجــود عالقــة بــني 
من حيث تخصص الضيف "إعالمي، رجال أعمال، أطقـم   -الدراسة  عينة  -برامج القنوات

  طبية، مشاهير الفن والرياضة، عضو يف منظمة مجتمع مدني".
عينـة   –وتفسر الباحثة مجيء املسئول يف مقدمة الضيوف التي اعتمدت عليهـا البـرامج   

جــراءات نظــًرا لطبيعــة أزمــة وبــاء كورونــا والتــي حتتــاج إلــى توضــيح وتفســير اإل –الدراســة
األزمات، واإلعالم وسيلة أساسية وعنصر هام يف   مواجهةاملختلفة التي تتخذها الدول يف  

  شرح السياسات واإلجراءات املتبعة ملواجهة الوباء وتوصيل رسالة املسئول إلى املواطن.  
الثـاني إلـى أن أزمـة وبـاء كورونـا هـي أزمـة   الترتيـبكما يرجع مجيء الطاقم الطبـي يف     

باملقام األول؛ ولذا كـان مـن الطبيعـي أن يكـون الطـاقم الطبـي يف مقدمـة الضـيوف صحية  
  خالل معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا.

برنـامَجي الدراسـة بـالتعرف   واهتمـامويرجع مجيء "برملاني" يف الترتيـب الثالـث لرغبـة     
ألزمــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق علــى اآلراء واخلطــوات التــي اتخــذها نــواب الشــعب ملواجهــة ا

بــنقص الســلع وارتفــاع األســعار وطلبــات اإلحاطــة التــي قــدمها هــؤالء النــواب فيمــا يتعلــق 
ــد، وآخــر بحظــر  ــع املوال ــواب مبن ــب أحــد الن ــال طل ــى ســبيل املث ــات والزحــام، عل بالتجمع
املقــاهي، ومناقشــة اإلجــراءات االحترازيــة وخاصــة حظــر التجــوال الكلــي واجلزئــي وآراء 

ب املختلفة يف مدى تطبيق حظر التجوال، وتقييم اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها النوا
  الدولة.

  



 

 
٢٣٢٠ ٢٣٢٠ 

  ): اللغة املستخدمة يف معاجلة املوضوع املقدم١١جدول (

  ٠٫٣٤٤معامل التوافق=   ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =     ٣درجات احلرية=    ٨٣٫٦١٥=  ٢كا
  ) إلى ما يلي: ١١تشير بيانات اجلدول(

عينـة  -اللغوي "فصحي مبسطة + عامية" يف الترتيب األول لدى البرامج  املستوىتصدر     
، يليــه %٥٧٫٣يف تناولهــا للموضــوعات املتعلقــة بأزمــة فيــروس كورونــا بنســبة  -الدراســة

يـة + مفـردات ، وأخيـًرا "عام%٢٫٧، ثم "الفصـحي املبسـطة بنسـبة %٣٩٫٥"العامية" بنسبة 
  . %٠٫٥أجنبية" بنسبة  

جاءت القناة األولـى املصـرية أكثـر اسـتخداًما للفصـحى املبسـطة + عاميـة، بينمـا قنـاة     
ON TV  ا يتعــدى األمـر لـذكر ألفــاظ غيـر الئقــة  اعتمـاًداكانـت أكثــر علـى العاميــة، وأحيانـً

واالعتذار عنها من قبل مقـدم البرنـامج، وهـو مـا يشـير إلـى أن برنـامج التاسـعة كـان أكثـر 
   التزاًما إلى حد ما فيما يتعلق بقواعد اللغة.  

لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى: وجـــود عالقـــة ذات داللـــة  اإلحصـــائيويشـــير التحليـــل    
مــن حيــث املســتوى اللغــوي املســتخدم يف  -عينــة الدراســة -إحصــائية بــني بــرامج القنــوات

، عنـد مسـتوى ٨٣٫٦١٥معاجلة املوضوعات املرتبطـة بأزمـة كورونـا؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا=  
  .  ٠٫٠٠٠معنوية  

  
  
  
  
  
  

  اللغة املستخدمة 

  القناة 
  املجموع 

 ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٥٧٫٣  ٣٥٨  % ٤٥٫٢  ١٦٤  % ٧٤٫٠  ١٩٤ فصحي مبسطة + عامية 

  % ٣٩٫٥  ٢٤٧  % ٥٤٫٠  ١٩٦  % ١٩٫٥  ٥١ عامية 

  % ٢٫٧  ١٧  % ٠٫٨  ٣  % ٥٫٣  ١٤  فصحي مبسطة 

  % ٠٫٥  ٣  % ٠.  ٠  % ١٫١  ٣  عامية + مفردات أجنبية

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



              ٢٣٢١ 

  ): عناصر اجلذب املستخدمة يف عرض املوضوع ١٢جدول (

  عناصر اجلذب 
  القناة 

درجة   ٢كا املجموع 
 احلرية 

مستوى  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV 

  مادةصحفية 
  ٨٤  ٧٩  ٥  ك

٠٫٢٨٧ ٠٫٠٠٠  ١  ٥١٫٥٦٣ 
% ١٣٫٤  % ٢١٫٨  % ١٫٩ % 

  فيديو 
  ٢٨٤  ١٥٦  ١٢٨  ك

٠٫١٤٥  ١  ٢٫١٢٢ - 
% ٤٥٫٤  % ٤٣٫٠  % ٤٨٫٩ % 

  صور شخصية 
  ١٢٢  ٩٣  ٢٩  ك

٠٫١٨١ ٠٫٠٠٠  ١  ٢٠٫٥٠٩ 
% ١٩٫٥  % ٢٥٫٦  % ١١٫١ % 

رسوم توضيحية  
  وجرافيك 

  ٤٢  ٣٠  ١٢  ك
٠٫٠٦٩  ١  ٣٫٢٩٥ - 

% ٦٫٧  % ٨٫٣  % ٤٫٦ % 

  عناوين مكتوبة 
  ٢٦٧  ١٧١  ٩٦  ك

٠٫١٠٤ ٠٫٠٠٩  ١  ٦٫٨١٢ 
% ٤٢٫٧  % ٤٧٫١  % ٣٦٫٦ % 

  تقارير 
  ٨٢  ٥٢  ٣٠  ك

٠٫٢٩٤  ١  ١٫١٠٣ - 
% ١٣٫١  % ١٤٫٣  % ١١٫٥ % 

صور ثابتة 
  موضوعية 

  ١٣٦  ٦٢  ٧٤  ك
٠٫١٣٤ ٠٫٠٠١  ١  ١١٫١٤١ 

% ٢١٫٨  % ١٧٫١  % ٢٨٫٢ % 

  تسجيالت صوتية
  ٣  ٢  ١  ك

٠٫٧٦٣  ١  ٠٫٠٩١ - 
% ٠٫٥  % ٠٫٦  % ٠٫٤ % 

     ٦٢٥  ٣٦٣  ٢٦٢ ن  املجموع 

  ) إلى ما يلي: ١٢تشير بيانات اجلدول (

عينــة الدراســة علــى  -جــاء الفيــديو يف الترتيــب األول مــن حيــث اعتمــاد بــرامج القنــاتني   
، يليـه %٤٥٫٤وسائل اجلذب يف تناولها للموضوعات املتعلقة بأزمـة فيـروس كورونـا بنسـبة  

، يليـه الصـور %٢١٫٨ بنسـبة، ثم الصور الثابتـة املوضـوعية %٤٢٫٧العناوين املكتوبة بنسبة  
ــا التقـــارير بنســـبة %١٣٫٤، ثـــم املـــادة الصـــحفية بنســـبة %١٩٫٥الشخصـــية بنســـبة  ، يليهـ

، وأخيــًرا تســجيالت صــوتية بنســبة %٦٫٧، ثــم رســوم توضــيحية وجرافيــك بنســبة %١٣٫١
٠٫٥%.  

جاءت القنـاة األولـى املصـرية أكثـر اسـتخداًما لعناصـر اجلـذب "الفيـديو ، يليـه العنـاوين   
أكثـر اسـتخداًما "للعنـاوين   ON TVاءت قنـاة ثابتـة"، بينمـا جـ موضـوعيةاملكتوبة، ثم صور 

  املكتوبة، يليها الفيديو، ثم الصور الشخصية".  



 

 
٢٣٢٢ ٢٣٢٢ 

ويشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى: وجـــود عالقـــة ذات داللـــة    
ــتخدمة يف  ــذب املسـ ــر اجلـ ــث عناصـ ــن حيـ ــة مـ ــاَتِي الدراسـ ــامَجي قنـ ــني برنـ ــائية بـ إحصـ

، عنـــاوين كورونـــا، "مـــادة صـــحفية، صـــور شخصـــية فيـــروساملوضــوعات املرتبطـــة بأزمـــة 
ذات داللـة إحصـائية بـني وجـود عالقـة  مكتوبة، صور موضـوعية ثابتـة"، يف حـني لـم يثبـت  

برنامَجي قناَتِي الدراسة من حيث عناصر اجلـذب املسـتخدمة "الفيـديو، رسـوم توضـيحية 
  وجرافيك، تقارير، تسجيالت صوتية".

ويرجــع مجــيء الفيــديو يف املرتبــة األولــى لطبيعــة الوســيلة اإلعالميــة التــي يــتم إجــراء    
لــذا جــاءت  -ساســي علــى املــادة املســموعة واملرئيــةالدراســة عليهــا، والتــي تعتمــد بشــكل أ

يف مقدمة عناصـر اجلـذب املسـتخدمة يف عـرض املوضـوعات املتعلقـة بأزمـة   الفيديوهات
  فيروس كورونا.

ويتضح مما سبق تفوق قناة األولى املصرية فيما يتعلق باالعتماد علـى املـادة الصـحفية،    
يف اسـتخدام الرسـوم  ON TVينمـا تفوقـت قنـاة أو الفيديو، أو الصور الثابتة املوضوعية، ب

التوضــيحية واجلرافيــك وخاصــة يف املوضــوعات التــي تتعلــق بأعــداد املصــابني والوفيــات، 
ا االعتمــاد علــى التقــارير املختلفــة ســواء يف موضــوعات اإلجــراءات االحترازيــة ومــا  وأيضــً

شخصـية للمسـئولني ومنع التجمعات، باإلضـافة إلـى الصـور ال  التجواليتعلق بها من حظر  
  على الصور الشخصية لكل مسئول بشكل كبير.  ON TVحيث حرصت قناة  

  ): عدد املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا١٣جدول (

  %  ك  القناة 

ON TV ٥٨٫١  ٣٦٣  

  ٤١٫٩  ٢٦٢ األولى املصرية 

 ١٠٠٫٠  ٦٢٥  اإلجمالي 

  ) إلى ما يلي: ١٣تشير بيانات اجلدول (

املرتبــة األولــى فيمــا يتعلــق بعــدد املوضــوعات التــي مت تناولهــا  يف  ON TV جــاءت قنــاة  
، %٤١٫٩، يليها القناة األولى املصرية بنسـبة %٥٨٫١فيروس كورونا بنسبة    بأزمةواملرتبطة  

نظًرا لتركيزها على تناول موضوعات مختلفة ولكن مبدد زمنيـة  ON TVويرجع تفوق قناة 
قصيرة؛ على عكس القناة األولى املصـرية والتـي اهتمـت بالتنـاول التفصـيلي للموضـوعات 

  ومبدد زمنية كبيرة إلى حد ما.
  
  



              ٢٣٢٣ 

  ): املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ١٤جدول (

  ٠٫٣٣٠التوافق= معامل  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ١٣درجات احلرية=    ٧٦٫٢٩١=  ٢كا
  ) إلى ما يلي: ١٤تشير بيانات اجلدول (

جاءت اإلجراءات االحترازية يف املرتبة األولى من حيث أبرز املوضوعات املرتبطة بأزمة    
ــاَتي الدراســة بنســبة  ــامَجي قن ــا برن ــي تناوله ــا الت ــروس كورون ــات %٢٦٫٢في ــا توجيه ، يليه

، يليـه دعـم %١١٫٠، ثم دعم الطاقم الطبـي واملستشـفيات بنسـبة  %١٤٫٩وإرشادات بنسبة  
ــأثر العــاملي بنســبة %٩٫٩ملتضــررة بنســبة األفــراد والقطاعــات ا ، ثــم أعــداد %٧٫٠، ثــم الت

، يليهــا كــلٌّ مــن الشــائعات، واجتماعــات وقــرارات بنســبة %٦٫٩املصــابني والوفيــات بنســبة 
، وبلغــت فئــة أخــرى نســبة %٤٫٠لكــل منهمــا، ثــم جتــارب شخصــية وإنســانية بنســبة  %٥٫٣
ص الســلع وارتفــاع األســعار بنســبة مــع الــدول األخــرى، ونقــ والتعــاون، يليهــا الــدعم %٢٫٦

 املوضوعات 
  ON TV األولى املصرية  املجموع القناة 

 % ك % ك % ك
 % ٢٦٫٢ ١٦٤ % ١٧٫٩ ٦٥  % ٣٧٫٨ ٩٩ اإلجراءات االحترازية

 % ١٤٫٩ ٩٣ % ١٧٫٤ ٦٣ % ١١٫٥ ٣٠ توجيهات وإرشادات

 % ١١٫٠ ٦٩ % ١٠٫٧ ٣٩ % ١١٫٥ ٣٠ دعم الطاقم الطبي واملستشفيات

 % ٩٫٩ ٦٢ % ٩٫٤ ٣٤ % ١٠٫٧ ٢٨ دعم األفراد والقطاعات املتضررة

 % ٧٫٠ ٤٤ % ٨٫٥ ٣١ % ٥٫٠ ١٣ التأثر العاملي

 % ٦٫٩ ٤٣ % ٩٫١ ٣٣ % ٣٫٨ ١٠ أعداد املصابني والوفيات

 % ٥٫٣ ٣٣ % ٥٫٨ ٢١ % ٤٫٦ ١٢ الشائعات

 % ٥٫٣ ٣٣ % ٨٫٥ ٣١ % ٨. ٢ اجتماعات وقرارات

 % ٤٫٠ ٢٥ % ١٫٧ ٦ % ٧٫٣ ١٩ جتارب شخصية وإنسانية 

 % ٢٫٦ ١٦ % ٢٫٥ ٩ % ٢٫٧ ٧ أخرى

 % ٢٫١ ١٣ % ٣٫٦ ١٣ % ٠. ٠ الدعم والتعاون مع الدول األخرى

 % ٢٫١ ١٣ % ٢٫٢ ٨ % ١٫٩ ٥ نقص السلع وارتفاع األسعار 

 % ١٫٩ ١٢ % ١٫٧ ٦ % ٢٫٣ ٦ التنمر ضد املرض

 % ٨. ٥ % ١٫١ ٤ % ٤. ١ استمرار اإلنتاج

 % ١٠٠٫٠ ٦٢٥ % ١٠٠٫٠ ٣٦٣ % ١٠٠٫٠ ٢٦٢ املجموع



 

 
٢٣٢٤ ٢٣٢٤ 

، وأخيــًرا اســتمرار اإلنتــاج بنســبة %١٫٩لكــل منهمــا، ثــم التنمــر ضــد املــرض بنســبة  %٢٫١
٠٫٨%.  
ــة ذات داللــة      ــى: وجــود عالق ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إل

ة بأزمــة وطبيعــة املوضــوعات املرتبطــ -عينــة الدراســة -إحصــائية بــني برنــامجي القنــاتني
  ، وهي دالة.  ٠٫٠٠٠، عند مستوى معنوية  ٧٦٫٢٩١= كافيروس كورونا؛ حيث بلغت قيمة  

ولعــل مجــيء اإلجــراءات االحترازيــة يف املرتبــة األولــى لــدى قنــاَتي الدراســة يعــد أمــًرا     

ا نتيجــة لطبيعــة أزمــة فيــروس كرونــا ومــا تتطلبــه مــن إجــراءات احترازيــة لضــمان  طبيعيــً

لتخطي األزمة بأقل األضرار املمكنـة، حيـث ركـزت قنـاَتي الدراسـة علـى سالمة املواطن، و

والزحـام  ووقـف حركـة الطيــران اإلجـراءات االحترازيـة ومـا تتضـمنها مـن منـع التجمعـات 

وحظر التجوال؛ باإلضافة إلى تعليق الدراسة وغيرها من اإلجراءات التي اتخـذتها الدولـة 

  للحد من انتشار الوباء.

ــة يرجــع لســعي اإلعــالم املتواصــل كمــا أن مجــي    ء إرشــادت وتوجيهــات يف املرتبــة الثاني
بالبقاء يف البيت وتوجيههم لطرق الوقاية من املـرض، وكيفيـة  ومناشدتهملتوعية املواطنني  

  التعامل عند الشعور باملرض، وقد وصلت املناشدات حد التوسل.
بة الثالثـة يرجـع بشـكل أساسـي كما أن مجيء دعم الطاقم الطبي واملستشفيات يف املرت   

لطبيعــة أزمــة كورونــا حيــث إنهــا يف املقــام األول أزمــة صــحية لهــا العديــد مــن التــداعيات 
األخــرى، وباعتبــار األطبــاء هــم مــن حملــوا علــى عــاتقهم مواجهــة هــذه األزمــة وكــونهم يف 

مصـر الصفوف األمامية ملواجهة هذا الوباء، األمر الذي دفع اإلعالم إلطالق شعار جـيش  
بإعادة ترتيب األولويـات يف املجتمـع، وإعطـاء العلـم والطـب   واملطالبةاألبيض على األطباء  

ــا ال يســتحق،  ــة وم ــاألمور التافه ــا أســموه ب ــى م ــز عل ــه يف ظــل التركي ــق ب ــي تلي ــة الت املكان
ــاء  ــة لألطب ــروح املعنوي ــذ مجموعــة مــن احلمــالت املختلفــة هــدفها رفــع ال باإلضــافة لتنفي

  اندة الدائمة لهم، وتقدير اجلهد املبذول من قبل األطباء.واملطالبة باملس
كما يرجع مجيء دعم األفراد والقطاعات املتضررة يف مراتب متقدمة نتيجـة ألن أزمـة     

كورونــا أحــدثت تــأثيرات اجتماعيــة واقتصــادية علــى فئــات مختلفــة يف املجتمــع؛ ممــا دفــع 
ة مثــل العمالــة غيــر املنتظمــة، وقطــاع للفئــات املتضــرر األولويــةرئــيس اجلمهوريــة بإعطــاء 

السياحة وقطاع الطيران واملشروعات متناهيـة الصـغر وغيرهـا مـن األفـراد أو املؤسسـات 
املختلفة، وهـو مـا أدى ملتابعـة شـبه يوميـة مـن قبـل قنـاتي الدراسـة لهـذه اإلجـراءات وآليـة 

     تنفيذها.  



              ٢٣٢٥ 

  بأزمة كورونا ): أبعاد معاجلة املوضوعات املرتبطة ١٥( جدول

  ٠٫٢٣٣معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ١٢درجات احلرية=    ٣٦٫٠٠٠=  ٢كا
  ) ملا يلي: ١٥تشير بيانات اجلدول (

جاء الُبعد االجتماعي يف مقدمة أبعاد معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا بنسبة    
، يليـه الُبعــد %٢١٫٨، ثـم أكثـر مـن بُعــد بنسـبة %٢٥٫٨، يليـه الُبعـد الصـحي بنســبة %٣١٫٥

، يليــه الُبعــد السياســي بنســبة %٣٫٥، ثــم الُبعــد التعليمــي بنســبة %٤٫٨االقتصــادي بنســبة 
، ثـم القـانوني بنسـبة %٢٫٤، يليه الُبعد األمني بنسبة  %٣٫٠د الديني بنسبة  ، ثم الُبع%٣٫٤
د البيئـي بنسـبة   %٠٫٥فنـي" بنسـبة    -نفسـي  –، ثم األبعـاد "ثقـايف%٢٫٢ لكـل بُعـد، ثـم البعـُ
٠٫٢%.  
ــابقإلى: وجـــود عالقـــة ذات داللـــة      ــائي لبيانـــات اجلـــدول السـ ويشـــير التحليـــل اإلحصـ

وأبعاد معاجلـة املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة   -عينة الدراسة  -القنواتإحصائية بني برامج  
  ، وهي  دالة.  ٠٫٠٠٠، عند مستوى معنوية  ٣٦٫٠٠٠فيروس كورونا؛ حيث بلغت قيمة كا= 

ولعــل مجــيء البعــد االجتمــاعي يف مقدمــة أبعــاد معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة     
ه مـن تـداعيات اجتماعيـة مختلفـة، فيروس كرونا يرجع لطبيعة أزمة وبـاء كورونـا ومـا تثيـر

  أبعاد املعاجلة
  املجموع   القناة 

 ON TV األولى املصرية 
  %  ك  %  ك  %  ك

  %٣١٫٥  ١٩٧  %٣٠٫٠  ١٠٩  %٣٣٫٦  ٨٨ اجتماعي 
  %٢٥٫٨  ١٦١  %٢٧٫٣  ٩٩  %٢٣٫٧  ٦٢  صحي

  %٢١٫٨  ١٣٦  %٢٢٫٠  ٨٠  %٢١٫٤  ٥٦  أكثر من بعد
  %٤٫٨  ٣٠  %٥٫٨  ٢١  %٣٫٤  ٩  اقتصادي 

  %٣٫٥  ٢٢  %٥٫٢  ١٩  %١٫١  ٣ تعليمي

  %٣٫٤  ٢١  %٢٫٢  ٨  %٥٫٠  ١٣  سياسي 
  %٣٫٠  ١٩  %١٫١  ٤  %٥٫٧  ١٥  ديني

  %٢٫٤  ١٥  %٢٫٥  ٩  %٢٫٣  ٦  أمني

  %٢٫٢  ١٤  %٣٫٣  ١٢  %٠٫٨  ٢  قانوني 

  %٠٫٥  ٣  %٠٫٣  ١  %٠٫٨  ٢  ثقايف 

  %٠٫٥  ٣  %٠٫٣  ١  %٠٫٨  ٢  نفسي 

  %٠٫٥  ٣  % ٠.  ٠  %١٫١  ٣  فني
  %٠٫٢  ١  % ٠.  ٠  %٠٫٤  ١  بيئي

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



 

 
٢٣٢٦ ٢٣٢٦ 

ســواًء علــى العالقــات االجتماعيــة وانحســارها واملطالبــة الدائمــة مــن قبــل قنــاتي الدراســة 
املناســبات االجتماعيــة املختلفــة ســواء األفــراح أو اجلنــازات،  ومنــعبالتباعــد االجتمــاعي، 

برنــامج  والتضــحية بالعــادات والتقاليــد يف ســبيل احلفــاظ علــى الــنفس؛ ممــا دفــع مقــدم
ــذهب  ــت ولت ــادات فلتبقــى يف البي ــك هــي ثمــن الع ــت حيات ــة "إذا كان التاســعة لتكــرار مقول
العادات إلى اجلحيم"، "يف زمن األوبئة ال والئم"، وغيرها من العبارات التـي تـدعو للتباعـد 

  االجتماعي.
 األسـاس املرتبة الثانية نظًرا ألن أزمة وباء كورونا يف  يفكما أن مجيء البعد الصحي        

أزمــة صــحية واجهــت العــالم كلــه؛ وبالتــالي مت معاجلتهــا يف إطــار الــوعي الصــحي بــاملرض 
  وكيفية جتنب اإلصابة بهذا الوباء، واألعراض املصاحبة للمرض.  

كما يرجع مجيء أكثر مـن بُعـد يف املرتبـة الثالثـة نظـًرا ملحاولـة القنـاتني أثنـاء تغطيتهـا     
للموضوعات املختلفة املتعلقـة باألزمـة تناولهـا مـن زوايـا وأبعـاد مختلفـة، خاصـة وأن أزمـة 
ــية  ــادية والنفسـ ــحية واالقتصـ ــة والصـ ــاد االجتماعيـ ــن األبعـ ــدد مـ ــرتبط بعـ ــا يـ ــاء كورونـ وبـ

لتنــاول املوضـــوعات املرتبطــة باألزمـــة مــن زوايـــا  القنـــواتلــذا جلـــأت هــذه والقانونيــة؛ و
  مختلفة.

  ): النطاق اجلغرايف للموضوعات املرتبطة بأزمة كورونا١٦جدول (

  غير دالة  ٠٫٠٨٨مستوى الداللة =   ٢درجات احلرية=   ٤٫٨٥٥=  ٢كا
    ) ملا يلي: ١٦تشير بيانات اجلدول (

املرتبطـة باألزمـة يف الترتيـب األول بنسـبة   جاء النطاق اجلغرايف "املحلي"  للموضـوعات   
  .%٢٫٧، ثم "اإلقليمي" بنسبة  %١٣٫٨، يليه "العاملي" بنسبة  %٨٣٫٥

ويشير التحليل اإلحصائي لبيانـات اجلـدول السـابق إلـى: عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة    
 والنطـاق اجلغـرايف للموضـوعات املرتبطـة -الدراسـة عينـة -إحصائية بني بـرامج القنـوات

  النطاق اجلغرايف 

  القناة 
  املجموع 

  ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٨٣٫٥  ٥٢٢  % ٨٣٫٢  ٣٠٢  % ٨٤٫٠  ٢٢٠  محلي

  % ١٣٫٨  ٨٦  % ١٥٫٢  ٥٥  % ١١٫٨  ٣١ عاملي

  % ٢٫٧  ١٧  % ١٫٧  ٦  % ٤٫٢  ١١ إقليمي 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



              ٢٣٢٧ 

، وهـي ٠٫٠٨٨، عنـد مسـتوى معنويـة  ٤٫٨٥٥بأزمة فيروس كورونا؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا=  
  غير دالة.

ورمبا يرجع تصدر النطاق اجلغرايف املحلي يف املقدمة ألن معظم املوضوعات املرتبطة     
للمواطن املصري؛ وبالتالي جاء نطـاق التغطيـة املحلـي  األولبأزمة كورونا موجهة يف املقام 

، ودراســة (عــادل عبــد )٥١()٢٠١١يف املقدمــة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ( والء عقــاد
ــة حتظــى )٥٢() ٢٠٠٣الغفــار  ــى أن القضــايا املصــرية الداخلي ــلٌّ منهمــا إل ، حيــث أشــارت ك

لكل منهمـا علـى   %٥٩٫٧٥،  %٨٤٫٢  باالهتمام األكبر من قبل البرامج احلوارية بنسبة بلغت
  الترتيب.

بينما جاء النطاق العاملي يف املرتبة الثانية وذلك الهتمـام برنـامجي الدراسـة بتوضـيح      
التعــرض لهــذا الوبــاء ســواًء كانــت أضــرارًا اجتماعيــة أو  جــراءاآلثــار التــي أصــابت العــالم 

راســة مبحرقــة اجلثــث يف صــحية أو اقتصــادية، فعلــى ســبيل املثــال استشــهد برنــامجي الد
إيطاليا والتي امتألت ولم يعد هناك مكاًنا جلثث أخرى، باإلضافة إلى التأثر الذي أصاب 
ا تـأثير أزمــة  معظـم دول العـالم ويف مقـدمتها أمريكـا، وإيطاليـا، وفرنسـا، وأسـبانيا، وأيضـً

ي اتخـذتها دول كورونا على االقتصاد العاملي، باإلضافة إلى بيان اإلجراءات االحترازية التـ
العــالم مثــل حظــر التجــوال، ومنــع التجمعــات، ومــدى التــزام املــواطن يف هــذه الــدول بتلــك 

  اإلجراءات.
  ): اجتاه معاجلة املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا١٧جدول (

  ٠٫١٢١معامل التوافق=   ٠٫٠١٠مستوى الداللة =   ٢درجات احلرية=   ٩٫٢٣٣=  ٢كا
  ) إلى ما يلي:١٧تشير بيانات اجلدول(

  اجتاه املعاجلة 

  القناة 
  املجموع 

 ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك

  %٦٢٫٧  ٣٩٢  %٦٥٫٣  ٢٣٧  %٥٩٫٢  ١٥٥  إيجابي

  %١٨٫٩  ١١٨  %١٤٫٩  ٥٤  %٢٤٫٤  ٦٤ سلبي

  %١٨٫٤  ١١٥  %١٩٫٨  ٧٢  %١٦٫٤  ٤٣ محايد 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



 

 
٢٣٢٨ ٢٣٢٨ 

تصدرت فئة "إيجابي" املرتبة األولى من حيث اجتاه معاجلـة املوضـوعات املتعلقـة بأزمـة    
ــك بنســبة  ــا وذل ــة الســلبي بنســبة %٦٢٫٧كورون ــا فئ ــد بنســبة %١٨٫٩، تليه ــة محاي ــم فئ ، ث

١٨٫٤%.  
غلب االجتاه اإليجـابي فيمـا يتعلـق مبعاجلـة املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة كورونـا بالقنـاة    

غلـب االجتـاه اإليجـابي، يليـه املحايـد، ثـم   بينمـااألولى املصرية، يليه السـلبي، ثـم املحايـد،  
  .ON TVالسلبي بقناة  

داللـــة  ويشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى: وجـــود عالقـــة ذات   
واجتــاه معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة  -عينــة الدراســة -إحصــائية بــني برنــامجي القنــاتني

، وهـي  ٠٫٠١٠، عنـد مسـتوى معنويـة  ٩٫٢٣٣بأزمة فيروس كورونا؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا=  
  دالة.  

وتشير النتائج السابقة إلى االتفاق الواضح بـني القنـاتني يف غلبـة االجتـاه اإليجـابي يف     
ة املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونـا، وهـو مـا عبـر عنـه برنامجـا الدراسـة يف جنـاح معاجل
يف احتواء الوباء وانخفاض معدالت اإلصـابة بالوبـاء،   -الدراسة  إجراءخالل فترة    -الدولة

  مقارنة بدول أخرى مثل إيطاليا والواليات املتحدة األمريكية.
وجاء االجتاه السلبي يف الترتيب الثاني يف القناة األولى املصرية وذلك لالنتقاد الـدائم     

  بالتجمعات أو حظر التجوال.من قبل مقدم البرنامج لسلوكيات املواطنني فيما يتعلق  
  ): أسلوب عرض املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ١٨جدول (

  غير دالة   ٠٫٥٤٨مستوى الداللة =     ١درجات احلرية=       ٠٫٣٦٢=  ٢كا
  ) إلى ما يلي:١٨تشير بيانات اجلدول (

ــول" يف مقدمــة أســاليب عــرض املوضــوعات     جــاء أســلوب "عــرض املوضــوع وتقــدمي حل
  .%٣٨٫٤، يليه "عرض املوضوع فقط" بنسبة  %٦١٫٦املرتبطة بأزمة كورونا بنسبة  

  أسلوب العرض 

  القناة
  املجموع

 ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٦١٫٦  ٣٨٥  % ٦٠٫٦  ٢٢٠  % ٦٣٫٠  ١٦٥  عرض املوضوع وتقدمي حلول 

  % ٣٨٫٤  ٢٤٠  % ٣٩٫٤  ١٤٣  % ٣٧٫٠  ٩٧  عرض املوضوع فقط

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع



              ٢٣٢٩ 

ويشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود عالقـــة ذات داللـــة   
وأســلوب عــرض املوضــوعات املرتبطــة  -عينــة الدراســة -القنــاتني برنــامجيإحصــائية بــني 

، وهـي  ٠٫٥٤٨، عنـد مسـتوى معنويـة  ٠٫٣٦٢بأزمة فيروس كورونا؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا=  
  غير دالة. 

عرض املوضوعات مع تقدمي حلول وذلـك رمبـا يرجـع ألن   مجيء  تصدروتفسر الباحثة      
هــدف قنــاَتي الدراســة املســاعدة يف تخطــي األزمــة، وهــو مــا أعلــن عنــه مقــدمو البــرامج، 
وخاصة فيمـا يتعلـق مبـدى تطبيـق اإلجـراءات االحترازيـة التـي اتخـذتها الدولـة، ومعاجلـة 

ــا ــواطنني أو يف آلي ــى الســلبيات املوجــودة ســواًء يف ســلوكيات امل ــق اإلجــراءات، فعل ت تطبي
ســبيل املثــال، أشــار برنــامج التاســعة إلــى خطــورة جتمعــات أصــحاب املعاشــات يف البنــوك، 
وخاصــة بعــد تأكيــد األطبــاء علــى أن الوبــاء يصــيب كبــار الســن بشــكل أكبــر مــن غيــرهم، 
ومحاولة إيجاد حلول، حيث انطلق من البرنامج فكـرة اسـتخدام املـدارس ومراكـز الشـباب 

  لصرف املعاشات؛ ملنع التجمعات والزحام وتطبيق اإلجراءات االحترازية. كأماكن
  ): احللول املقترحة للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا١٩جدول (

 احللول املقترحة 
 القناة 

درجة   ٢كا املجموع 
 احلرية 

مستوي  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV 

 توعية املواطن 
 ٢١٥ ١٢٣ ٩٢ ك

٠٫٩٧٦ ١ ٠٫٠٠١ - 
% ٥٥٫٨ % ٥٥٫٩ % ٥٥٫٨ % 

 تنفيذ اإلجراءات الصحية 
 ٧٤ ٣٣ ٤١ ك

٠٫١٢٤ ٠٫٠١٥ ١ ٥٫٨٩٠ 
% ١٩٫٢ % ١٥٫٠ % ٢٤٫٨ % 

تفعيل اإلجراءات  القانونية  
 واألمنية 

 ١٣٣ ٧٢ ٦١ ك
٠٫٣٨٦ ١ ٠٫٧٥٠ - 

% ٣٤٫٥ % ٣٢٫٧ % ٣٧٫٠ % 

تقدمي الدعم لألفراد 
 واملؤسسات

 ٧٠ ٣٨ ٣٢ ك
٠٫٥٩٣ ١ ٠٫٢٨٥ - 

% ١٨٫٢ % ١٧٫٣ % ١٩٫٤ % 

 تنفيذ إجراءات اقتصادية 
 ٣٦ ٥ ٣١ ك

٠٫٢٨١ ٠٫٠٠٠ ١ ٣٠٫٣٣٩ 
% ٩٫٤ % ٢٫٣ % ١٨٫٨ % 

اإلفادة من جتارب الدول 
 األخرى 

 ٢٠ ٦ ١٤ ك
٠٫١٢٨ ٠٫٠١٢ ١ ٦٫٣٤٦ 

% ٥٫٢ % ٢٫٧ % ٨٫٥ % 

التنسيق مع اجلهات املختلفة  
 وخارجًيا داخلًيا 

 ٥٨ ٣٣ ٢٥ ك
٠٫٩٦٧ ١ ٠٫٠٠٢ - 

% ١٥٫١ % ١٥٫٠ % ١٥٫٢ % 

 - ٠٫٤٤١ ١ ٠٫٥٩٤ ٧ ٣ ٤ ك تدعيم القطاع الطبي



 

 
٢٣٣٠ ٢٣٣٠ 

% ١٫٨ % ١٫٤ % ٢٫٤ % 

مبادرات من أفراد ومؤسسات  
 املجتمع

 ٤١ ٣٤ ٧ ك
٠٫١٨٠ ٠٫٠٠٠ ١ ١٢٫٤٥٧ 

% ١٠٫٦ % ١٥٫٥ % ٤٫٢ % 

االعتماد على تكنولوجيا  
 اإلنترنت 

 ٢٣ ١١ ١٢ ك
٠٫٣٥٢ ١ ٠٫٨٦٧ - 

% ٦٫٠ % ٥٫٠ % ٧٫٣ % 

     ٣٨٥ ٢٢٠ ١٦٥ ن  املجموع 

  ) إلى ما يلي: ١٩تشير بيانات اجلدول(

جــاءت توعيــة املــواطن يف املرتبــة األولــى مــن حيــث أبــرز احللــول املقترحــة للموضــوعات    
، يليهـا %٥٥٫٨املرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي تناولتها برنامجي قناتي الدراسة بنسـبة 

، ثـم تنفيـذ اإلجـراءات الصـحية بنسـبة %٣٤٫٥تفعيل اإلجراءات القانونية واألمنيـة بنسـبة  
، ثـم التنسـيق مـع اجلهـات %١٨٫٢دمي الدعم لألفـراد واملؤسسـات بنسـبة  ، يليها تق%١٩٫٢

ا بنســبة  ا وخارجيــً ، يليهــا مبــادرات مــن أفــراد ومؤسســات املجتمــع %١٥٫١املختلفــة داخليــً
، يليهـا االعتمـاد علـى تكنولوجيـا %٩٫٤إجراءات اقتصادية بنسبة   تنفيذ، ثم  %١٠٫٦بنسبة  

  .%٥٫٢من جتارب الدول األخرى بنسبة   ، وأخيًرا اإلفادة%٦٫٠اإلنترنت بنسبة  
ــة ذات داللــة      ــى: وجــود عالق ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إل

إحصائية بني برنامجي قناتي الدراسة من حيث احللـول املقترحـة يف معاجلـة املوضـوعات 
املرتبطة بأزمة فيروس كورونا، "تنفيذ إجراءات صحية، تنفيذ إجراءات اقتصادية، اإلفـادة 

"، يف حني لم يثبت وجود مبادرات من أفراد ومؤسسات املجتمع  من جتارب الدول األخرى،
ذات داللة إحصـائية بـني برنـامجي قنـاتي الدراسـة مـن حيـث احللـول املقترحـة عالقة بني  

"توعية املواطنيني، تفعيل اإلجراءات القانونية واألمنية، تقدمي الـدعم لألفـراد واملؤسسـات 
اخلًيا وخارجًيا، تـدعيم القطـاع الطبـي، االعتمـاد املتضررة، التنسيق مع اجلهات املختلفة د

  على تكنولوجيا اإلنترنت".
وتفســر الباحثــة مجــيء "توعيــة املــواطن" باعتبارهــا أبــرز احللــول التــي اســتخدمت يف      

معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة كورونــا مــن قبــل برنــامجي الدراســة وذلــك ألن أزمــة 
ة املــواطنني يعمــل علــى تقليــل فــرص اإلصــابة ومنــع وتوعيــ كورونــا باألســاس أزمــة صــحية،

ويعـــد ســـلوكيات وتعامـــل املـــواطنني معهـــا عـــامًال أساســـًيا يف مواجهتهـــا  انتشـــار املـــرض،
والقضاء عليهـا؛ لـذا كـان أهـم احللـول املقترحـة لبرنـامجي الدراسـة هـو تقـدمي املعلومـات 
للجمهور عن املرض وطرق الوقاية منه، وكيفيـة مواجهتـه، ولـذلك جـاءت احللـول التوعويـة 

  يف املقام األول.  



              ٢٣٣١ 

فعيــل اإلجــراءات القانونيــة واألمنيــة يف املرتبــة الثانيــة نتيجــة وجــود تكمــا يرجــع مجــيء    
املـواطنني، حيـث انتقـد برنـامجي الدراسـة التجمعـات التـي  بعـضسلوكيات سلبية من قبل 

حدثت يف األسكندرية سواًء على املصايف أو املظاهرات التي اجتمعت بهدف الدعاء لرفع 
عة التي حدثت سواًء مـن قبـل التجـار واحتكـار بعـض البالء، باإلضافة إلى املخالفات املتنو

السلع واملستلزمات الطبية، وأيًضا مخالفات مـن قبـل املراكـز التعليميـة واملحـال التجاريـة؛ 
مما أدى إلـى املطالبـة بتفعيـل القـانون، وإطـالق عبـارات مثـل "الضـرب بيـد مـن حديـد، أو 

  تفعيل قبضة القانون".
  ضوعات املتعلقة بأزمة كورونا): أهداف معاجلة املو٢٠جدول (

  ٠٫٢٣٧معامل التوافق=   ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =     ٥درجات احلرية=    ٣٧٫٢٩٨=  ٢كا
  ) إلى ما يلي: ٢٠تشير بيانات اجلدول (

املرتبطـة   املوضـوعاتتصدرت األهداف "التفسـيرية" باعتبارهـا أبـرز أهـداف معاجلـة       
ــا بنســبة  ــة كورون ــة" بنســبة %٣٧٫٩بأزم ــا األهــداف "اإلخباري ــم األهــداف %٣٠٫١، تليه ، ث

ــة" بنســبة  ــه وإرشــاد" بنســبة %١٢٫٥"النقدي ــم "توجي ــر مــن هــدف" بنســبة %١٠٫٤، ث ، "أكث
  .%٤٫٢يرية"  بنسبة  ، وأخيًرا األهداف "التحذ%٥٫٠
ــة ذات داللــة      ــى: وجــود عالق ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إل

وأهـداف معاجلـة املوضـوعات املرتبطـة   -الدراسـةعينـة    -إحصائية بني برنامجي القناتني
، وهــي دالــة عنــد مســتوى معنويــة ٣٧٫٢٩٨بأزمــة فيــروس كورونــا؛ حيــث بلغــت قيمــة كــا= 

٠٫٠٠٠  .  
وتفســر الباحثــة مجــيء األهــداف التفســيرية يف مقدمــة أهــداف املعاجلــة للموضــوعات    

املرتبطــة بأزمــة كورونــا لــدى برنــامجي قنــاتي الدراســة وذلــك الهتمــام برنــامجي الدراســة 

  أهداف املعاجلة
 ON  TV األولى املصرية   املجموع   القناة 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٣٧٫٩  ٢٣٧  % ٣٨٫٠  ١٣٨  % ٣٧٫٨  ٩٩ تفسيرية 

  % ٣٠٫١  ١٨٨  % ٣٦٫٦  ١٣٣  % ٢١٫٠  ٥٥  إخبارية 

  % ١٢٫٥  ٧٨  % ١١٫٨  ٤٣  % ١٣٫٤  ٣٥ نقدية 

  % ١٠٫٤  ٦٥  % ٩٫١  ٣٣  % ١٢٫٢  ٣٢  توجيه وإرشاد 

  % ٥٫٠  ٣١  % ١٫٧  ٦  % ٩٫٥  ٢٥  من هدف أكثر 

  % ٤٫٢  ٢٦  % ٢٫٨  ١٠  % ٦٫١  ١٦  حتذيرية 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



 

 
٢٣٣٢ ٢٣٣٢ 

مفسـرة شـارحة للتفصـيالت املختلفـة  بطريقـةبتوضيح املوضوعات املرتبطة بأزمـة كورونـا 
  .بأهمية تفسير املوضوعات وشرحها للجمهور  إمياًنا  واملتعمقة املرتبطة باملوضوع،

رمبــا ألن مــن أهــم  الدراســةكمــا يجــيء الهــدف اإلخبــاري يف املرتبــة الثانيــة لــدى قنــاتي    
الوظــائف اإلعالميــة هــي اإلخبــار، وقــد ظهــر ذلــك واضــًحا يف االســتمرار اليــومي يف بيــان 

  أعداد املصابني والوفيات.
  تخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا): االستماالت املس٢١جدول (

  غير دالة  ٠٫٤٦٤مستوى الداللة =   ٢درجات احلرية=   ١٫٥٣٤=  ٢كا
  ) إلى ما يلي: ٢١تشير بيانات اجلدول(

"املنطقية والعاطفية مًعا" يف معاجلـة املوضـوعات املرتبطـة   االستماالت  استخدامتصدر     
، ثـــم %٣١٫٧، يليهـــا االســـتماالت املنطقيـــة بنســـبة %٤٢٫٩بأزمـــة فيـــروس كورونـــا بنســـبة 

  .%٢٥٫٤االستماالت العاطفية بنسبة  
) يف تصـدر االسـتماالت املنطقيـة ٢٠١٧وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (أميرة جمال الـدين  

  .)٥٣(والعاطفية مًعا يف معاجلة القضايا الصحية
ويشير التحليل اإلحصائي لبيانات اجلدول السابق إلـى: عـدم وجـود عالقـة ذات داللـة     

واالســتماالت املســتخدمة يف معاجلــة  -عينــة الدراســة -إحصــائية بــني برنــامجي القنــاتني
، وهـي غيـر دالـة ١٫٥٣٤فيروس كورونا؛ حيث بلغت قيمـة كـا=    بأزمةاملوضوعات املرتبطة  
  .  ٠٫٤٦٤عند مستوى معنوية  

ا      ــً ــة مع ــة والعاطفي ــة تصــدر االســتماالت املنطقي ــامجي وتفســر الباحث يؤكــد حــرص برن
الدراســـة علـــى ســـرد احلجـــج اإلقناعيـــة والبـــراهني املنطقيـــة ومخاطبـــة عقـــل املشـــاهد؛ 

املوضـــوعات  علـــى التـــأثير علـــى عاطفتـــه ومشـــاعره خـــالل معاجلـــة حلرصـــهاباإلضـــافة 
  ر املطلوب.املرتبطة بأزمة كورونا حتى ميكن إحداث التأثي

  
  

  االستماالت املستخدمة
 ON  TV األولى املصرية   املجموع   القناة 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٤٢٫٩  ٢٦٨  % ٤١٫٩  ١٥٢  % ٤٤٫٣  ١١٦ االثنان مًعا 

  % ٣١٫٧  ١٩٨  % ٣٠٫٩  ١١٢  % ٣٢٫٨  ٨٦  منطقية 

  % ٢٥٫٤  ١٥٩  % ٢٧٫٣  ٩٩  % ٢٢٫٩  ٦٠ عاطفية 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



              ٢٣٣٣ 

 ): ٢٢جدول (
  االستماالت املنطقية املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا 

  االستماالت املنطقية
  القناة 

درجة   ٢كا املجموع 
 احلرية 

مستوي  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV 

تقدمي أرقام 
  وإحصائيات 

  ٢٠٨  ١٣٢  ٧٦  ك
٠٫١٢٣ ٠٫٠٠٨  ١  ٧٫٠٩٣ 

% ٤٤٫٦  % ٥٠٫٠  % ٣٧٫٦ % 

ذكر إيجابيات 
  وسلبيات

  ١٤٣  ٧٩  ٦٤  ك
٠٫٦٨٣  ١  ٠٫١٦٦ - 

% ٣٠٫٧  % ٢٩٫٩  % ٣١٫٧ % 

االستشهاد مبصادر 
  متخصصة 

  ٦٥  ٤١  ٢٤  ك
٠٫٢٦٠  ١  ١٫٢٧٠ - 

% ١٣٫٩  % ١٥٫٥  % ١١٫٩ % 

الربط بني األسباب 
  والنتائج 

  ١٠٣  ٤٠  ٦٣  ك
٠٫١٩٢ ٠٫٠٠٠  ١  ١٧٫٠٩٣ 

% ٢٢٫١  % ١٥٫٢  % ٣١٫٢ % 

االستشهاد بدراسات 
  وتقارير 

  ٢٠  ١٠  ١٠  ك
٠٫٥٣٩  ١  ٠٫٣٧٧ - 

% ٤٫٣  % ٣٫٨  % ٥٫٠ % 

االستشهاد بأحداث 
  تاريخية 

  ٢٠  ٨  ١٢  ك
٠٫١٢٥  ١  ٢٫٣٦٠ - 

% ٤٫٣  % ٣٫٠  % ٥٫٩ % 

  قوانني وقرارات
  ٢٣٩  ١١٨  ١٢١  ك

٠٫١٥١ ٠٫٠٠١  ١  ١٠٫٥٨٨ 
% ٥١٫٣  % ٤٤٫٧  % ٥٩٫٩ % 

     ٤٦٦  ٢٦٤  ٢٠٢ ن  املجموع 

  ) إلى ما يلي:٢٢تشير بيانات اجلدول(

املنطقيــة التــي اعتمــد عليهــا  تصــدر "القــوانني والقــرارات" باعتبارهــا أكثــر االســتماالت   
، ثــم ذكــر %٤٤٫٦، يليهــا "األرقــام واإلحصــائيات" بنســبة %٥١٫٣برنــامجي الدراســة بنســبة 

ــبة  ــلبيات بنسـ ــات والسـ ــبة %٣٠٫٧اإليجابيـ ــائج" بنسـ ــباب والنتـ ــربط بـــني األسـ ــا " الـ ، يليهـ
ــة" %٢٢٫١ ــادر متخصصــ ــهاد مبصــ ــم "االستشــ ــبة، ثــ ــهاد %١٣٫٩ بنســ ــًرا "االستشــ ، وأخيــ

  لكل منهما. %٤٫٣بدراسات وتقارير"، و"االستشهاد بأحداث تاريخية" بنسبة  
جاءت القناة األولى املصرية أكثر اعتماًدا على القوانيني والقرارات بالنسبة لالسـتماالت   

قدمـة املنطقية، يليها ذكـر أرقـام وإحصـائيات، بينمـا جـاء ذكـر األرقـام واإلحصـائيات يف م
  ، يليها القوانيني والقرارات. ON TVقناةاالستماالت املنطقية التي اعتمدت عليها  

ويشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى: وجـــود عالقـــة ذات داللـــة    
ــاتي الدراســة مــن حيــث  املنطقيــة املســتخدمة يف  االســتماالتإحصــائية بــني برنــامجي قن



 

 
٢٣٣٤ ٢٣٣٤ 

بأزمة فيروس كورونا "تقدمي أرقـام وإحصـائيات، الـربط بـني معاجلة املوضوعات املرتبطة  
ذات داللـة إحصـائية "، يف حني لـم يثبـت وجـود عالقـة  األسباب والنتائج، قوانيني وقرارات

بني برنـامجي قنـاتي الدراسـة مـن حيـث االسـتماالت املنطقيـة املسـتخدمة "ذكـر إيجابيـات 
راســات وتقــارير، االستشــهاد وســلبيات، االستشــهاد مبصــادر متخصصــة، االستشــهاد بد

  بأحداث تاريخية".
لسـنة  ١٦٢ومن أمثلة القوانيني والقرارات التي مت االستشهاد بها: قانون الطوارئ  رقـم    

، وذلــك ضــمن معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بــاإلجراءات االحترازيــة التــي اتخــذتها ١٩٥٨
ــم  ــة املســتهلك رق ــانون حماي ا ق ــا، وأيضــً ــق به ــا يتعل ــة وم ــد مت ٢٠١٨لســنة  ١٨١الدول ، وق

اســـتخدامه يف عـــدد مـــن املوضـــوعات منهـــا نقـــص الســـلع وارتفـــاع األســـعار، ومـــن أمثلـــة 
ــرارت  ــا: قـ ــهاد بهـ ــي مت االستشـ ــرارات التـ ــيسالقـ ــراءات  رئـ ــأن اإلجـ ــوزراء بشـ ــس الـ مجلـ

ا قــــرار رئــــيس  ٢٠٢٠لســــنة  ٧٢٤، ٧١٩، ٦٠٦االحترازيــــة والتــــي حتمــــل أرقــــام  ، وأيضــــً
مليـــار جنيـــة لـــدعم األفـــراد والقطاعـــات املتضـــررة، وكـــذلك  ١٠٠اجلمهوريـــة بتخصـــيص 

ــراد والشــركات والبورصــة  ــدعم األف ــة مســاعدات ل ــإجراء حزم ــزي ب ــك املرك ــرارات البن ق
  املصرية.

كمــا تفســر الباحثــة مجــيء األرقــام واإلحصــائيات يف املرتبــة الثانيــة وذلــك الهتمــام     
ا؛ باإلضـافة لبيـان االحتيـاطي برنامجي الدراسة بتوضـيح أعـداد املصـابني والوفيـات  يوميـً

االســتراتيجي مــن الســلع األساســية، وتوضــيح مبــادرات األفــراد ومؤسســات الدولــة لــدعم 
القطاعات املتضررة، وعدد املستفيدين من هذه املبادرات، وقد مت استخدامها يف عدد من 

األفــرد املوضــوعات منهــا: نقــص الســلع وارتفــاع األســعار، اإلجــراءات االحترازيــة، دعــم 
  والقطاعات املتضررة.

  
  
  
  
  
  
  
  
  



              ٢٣٣٥ 

 ):  ٢٣جدول (
  االستماالت العاطفية املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا

  االستماالت العاطفية
  القناة 

درجة   ٢كا املجموع 
 احلرية 

مستوي  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV 

التركيز على اجلوانب 
  اإلنسانية 

  ٣٠٧  ١٩٥  ١١٢  ك
٠٫١٥٤ ٠٫٠٠١  ١  ١٠٫١١٢ 

% ٧١٫٩  % ٧٧٫٧  % ٦٣٫٦ % 

  الترهيب والتخويف
  ٨٩  ٤٨  ٤١  ك

٠٫٢٩٦  ١  ١٫٠٩١ - 
% ٢٠٫٨  % ١٩٫١  % ٢٣٫٣ % 

  الترغيب 
  ١٢  ٩  ٣  ك

٠٫٢٤٧  ١  ١٫٣٤٠ - 
% ٢٫٨  % ٣٫٦  % ١٫٧ % 

استخدام االستماالت 
  الدينية

  ٢٤  ٩  ١٥  ك
٠٫١٠٦ ٠٫٠٢٩  ١  ٤٫٧٥٤ 

% ٥٫٦  % ٣٫٦  % ٨٫٥ % 

  أساليب لغوية 
  ٦٢  ٢٥  ٣٧  ك

٠٫١٥٥ ٠٫٠٠١  ١  ١٠٫٢٠١ 
% ١٤٫٥  % ١٠٫٠  % ٢١٫٠ % 

     ٤٢٧  ٢٥١  ١٧٦ ن  املجموع 

  ) إلى ما يلي: ٢٣تشير بيانات اجلدول (

تصدر "التركيـز علـى اجلوانـب اإلنسـانية" باعتبارهـا أكثـر االسـتماالت العاطفيـة التـي      
، %٢٠٫٨، يليها "الترهيب والتخويف" بنسـبة %٧١٫٩اعتمد عليها برنامجي الدراسة بنسبة  

، %٥٫٦، يليـه  اسـتخدام "االسـتماالت الدينيـة" بنسـبة %١٤٫٥ثم "األساليب اللغويـة" بنسـبة
  . %٢٫٨يب" بنسبة  وأخيًرا "الترغ

ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إلــى: وجــود عالقــة ذات داللــة       
العاطفيــة املســتخدمة يف  إحصــائية بــني برنــامجي قنــاتي الدراســة مــن حيــث االســتماالت

ــا "التركيــز علــى اجلوانــب اإلنســانية،  معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورون
"،  يف حـني لـم يثبـت وجـود عالقـة ، اسـتخدام أسـاليب لغويـةالدينيةاستخدام االستماالت  

ــة  ــتماالت العاطفيـ ــة مـــن حيـــث االسـ ــاتي الدراسـ ــائية بـــني برنـــامجي قنـ ــة إحصـ ذات داللـ
  املستخدمة "الترهيب والتخويف، الترغيب".

  
  
  
  



 

 
٢٣٣٦ ٢٣٣٦ 

  ): األطر املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا ٢٤جدول (

  أطر املعاجلة 
  القناة 

درجة   ٢كا املجموع 
 احلرية 

مستوى  
 املعنوية 

معامل  
األولى   فاي

 املصرية 
ON 
TV  

  النمذجة 
  ٧٥  ٢٤  ٥١  ك

٠٫١٩٥ ٠٫٠٠٠  ١  ٢٣٫٨٠٩ 
% ١٢٫٠  % ٦٫٦  % ١٩٫٥ % 

التحذير أو 
  التخويف 

  ١٧٢  ٩٥  ٧٧  ك
٠٫٣٧٤  ١  ٠٫٧٩٠ - 

% ٢٧٫٥  % ٢٦٫٢  % ٢٩٫٤ % 

  الدعم أو املساعدة 
  ٩٧  ٦١  ٣٦  ك

٠٫٢٩٧  ١  ١٫٠٩٠ - 
% ١٥٫٥  % ١٦٫٨  % ١٣٫٧ % 

املسئولية أو  
  املحاسبة 

  ١٥٠  ٧٩  ٧١  ك
٠٫١٢٣  ١  ٢٫٣٧٦ - 

% ٢٤٫٠  % ٢١٫٨  % ٢٧٫١ % 

االهتمامات  
  اإلنسانية 

  ٢٢٣  ١٥٣  ٧٠  ك
٠٫١٥٩ ٠٫٠٠٠  ١  ١٥٫٧٨٩ 

% ٣٥٫٧  % ٤٢٫١  % ٢٦٫٧ % 

النتائج 
  االقتصادية 

  ٤٥  ٢٦  ١٩  ك
٠٫٩٦٦  ١  ٠٫٠٠٢ - 

% ٧٫٢  % ٧٫٢  % ٧٫٣ % 

     ٦٢٥  ٣٦٣  ٢٦٢ ن  املجموع 

  ) إلى ما يلي:  ٢٤تشير بيانات اجلدول(

تصدر إطار "االهتمامـات اإلنسـانية" مقدمـة األطـر املسـتخدمة يف معاجلـة املوضـوعات    
، ثـم %٢٧٫٥، يليه إطار "التحذير أو التخويف" بنسـبة  %٣٥٫٧املرتبطة بأزمة كورونا بنسبة  

، %١٥٫٥املسـاندة بنسـبة    "الـدعم أو  إطـار، ثـم  %٢٤٫٠إطار "املسئولية أو املحاسبة" بنسبة  
  .  %٧٫٢، ثم إطار "النتائج االقتصادية" بنسبة%١٢٫٠يليه إطار"النمذجة" بنسبة  

ــه إطــار     ــر اســتخداًما إلطــار التخويــف والتحــذير، يلي ــاة األولــى املصــرية أكث جــاءت القن
أكثـر   ON TVجـاءت قنـاة  بينمـااملسـئولية أو املحاسـبة، ثـم إطـار االهتمامـات اإلنسـانية، 

استخداًما إلطار االهتمامات اإلنسـانية، يليـه التحـذير أو التخويـف، ثـم إطـار املسـئولية أو 
  املحاسبة.

ويشـــير التحليـــل اإلحصـــائي لبيانـــات اجلـــدول الســـابق إلـــى: وجـــود عالقـــة ذات داللـــة    
يف معاجلة املوضـوعات   املستخدمةإحصائية بني برنامجي قناتي الدراسة من حيث األطر  

"، يف حـني لـم املرتبطة بأزمة فيروس كورونـا "إطـار النمذجـة، إطـار االهتمامـات اإلنسـانية
ة إحصــائية بــني برنــامجي قنــاتي الدراســة مــن حيــث األطــر ذات داللــيثبــت وجــود عالقــة 



              ٢٣٣٧ 

ــئولية أو  ــار املسـ ــاندة، إطـ ــدعم أو املسـ ــار الـ ــف، إطـ ــذير والتخويـ ــار التحـ ــتخدمة "إطـ املسـ
  املحاسبة، إطار النتائج االقتصادية".

ــة      تصــدر إطــار "االهتمامــات اإلنســانية" مقدمــة األطــر املســتخدمة يف  وتفســر الباحث
ــوعات ا ــة املوضـ ــرامج باجلانـــب معاجلـ ــام البـ ــع ذلـــك الهتمـ ــا ويرجـ ــة كورونـ ــة بأزمـ ملرتبطـ

اإلنساني، واملحافظة على املواطن وحياتـه، ومتطلباتـه اليوميـة تـأتي يف مقدمـة اهتمامـات 
الدولــة واحلكومــة، وهــو مــا عبــر عنــه رئــيس اجلمهوريــة وكــذلك رئــيس مجلــس الــوزراء أن 

ــ ــار للجان ــاة املــواطن املصــري وال اعتب ب االقتصــادي، ولــذلك انصــب اهتمــام األولويــة حلي
  برامج الدراسة باجلوانب اإلنسانية وحياة املواطنني.

كما جاء إطار "التحذير والتخويف" يف املرتبة الثانية وذلك لتنبيه املواطنني وحتذيرهم      
ــدائم للمــواطنني مــن خطــر  ــه ســريع االنتشــار، وجــاء التحــذير ال مــن خطــورة املــرض، وأن

لبقاء بالبيت أفضل وسيلة حلماية املواطن، وال سبيل للنجاة سوى بـالعزل التجمعات، وأن ا
املنزلي وعدم اخلروج إال للضرورة، أيًضا جاء إطار التحـذير والتخويـف ضـمن موضـوعات 
ه مقدم برنـامج كـل يـوم حتـذيًرا للقطـاع  أخرى مثل نقص السلع وارتفاع األسعار؛ حيث وجَّ

يـاة املـواطنني وخاصـة فيمـا يتعلـق بالسـلع األساسـية اخلاص، والتجار الـذين يتالعبـون بح
  واملستلزمات الطبية. 

  ): القوى الفاعلة البارزة يف املوضوعات املقدمة املرتبطة بأزمة كورونا٢٥جدول (

  القوى الفاعلة 

  القناة 
  املجموع 

 ON TV األولى املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٣٢٫٠  ٢٠٠  % ٣٣٫٣  ١٢١  % ٣٠٫٢  ٧٩ احلكومة 

  % ٢٠٫٢  ١٢٦  % ١٣٫٨  ٥٠  % ٢٩٫٠  ٧٦  املواطن

  % ٩٫٣  ٥٨  % ٧٫٤  ٢٧  % ١١٫٨  ٣١  الطاقم الطبي

  % ٨٫٨  ٥٥  % ٩٫١  ٣٣  % ٨٫٤  ٢٢  دول وقوى خارجية 

  % ٦٫٦  ٤١  % ٨٫٥  ٣١  % ٣٫٨  ١٠  الرئيس

  % ٥٫٤  ٣٤  % ٤٫٤  ١٦  % ٦٫٩  ١٨  القطاع اخلاص 

  % ٥٫٤  ٣٤  % ٨٫٥  ٣١  % ١٫١  ٣  املصابني  والوفيات 

  % ٢٫٧  ١٧  % ٣٫٠  ١١  % ٢٫٣  ٦  املدني منظمات املجتمع 

  % ٢٫١  ١٣  % ٣٫٣  ١٢  % ٤.  ١  مواقع التواصل االجتماعي 

  % ١٫٣  ٨  % ١٫٧  ٦  % ٨.  ٢  مشاهير الفن والرياضة واإلعالم 

  % ١٫٣  ٨  % ١٫٩  ٧  % ٤.  ١  مسئولني أجانب 



 

 
٢٣٣٨ ٢٣٣٨ 

  ٠٫٣١٩معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠الداللة =مستوى    ٢١درجات احلرية=    ٧٠٫٨٣٨=  ٢كا
  ) إلى ما يلي: ٢٥تشير بيانات اجلدول (

الفاعلة التي تناولتها برنـامجي   القوىجاءت "احلكومة"  يف املرتبة األولى من حيث أبرز     
قناتي الدراسة خالل معاجلتها للموضوعات املرتبطـة بأزمـة فيـروس كورونـا وذلـك بنسـبة 

ــة" بنســبة %٢٠٫٢، يليهــا "املــواطن"  بنســبة %٢٣٫٨ ــم "األطقــم الطبي ــا "دول %٩٫٣، ث ، يليه
"املصـابني" ، يليه "القطاع اخلاص"  و%٦٫٦، "فالرئيس" بنسبة  %٨٫٨وقوى خارجية" بنسبة  

، يليها "مواقع التواصل %٢٫٧لكل منهما، ثم "منظمات املجتمع املدني" بنسبة    %٥٫٤بنسبة  
، ثــم كــل مــن "مشــاهير الفــن والرياضــة واإلعــالم" و "مســئولني أجانــب" %٢٫١االجتمــاعي" 

، ثــم "التيــارات الدينيــة"  %١٫١لكــل منهمــا، ثــم "البــاحثني واملفكــرين" بنســبة  %١٫٣بنســبة 
لكــل منهمــا، يليهمــا "مدرســي املراكــز التعليميــة،" و"املراكــز  %٠٫٨البرملــان" بنســبة  و"نــواب

  .%٠٫٣لكل منهم، وأخيًرا "الصيادلة" بنسبة   %٠٫٦البحثية" و"مؤسسات إعالمية" بنسبة  
يف القناة األولى املصرية "املواطن، يليه احلكومة، ثـم الطـاقم   الفاعلةجاءت أبرز القوى      

"احلكومة، يليها املواطن، ثـم دول  ON TVالطبي"، بينما جاءت أبرز القوى الفاعلة يف قناة 
  وقوى خارجية".

ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إلــى: وجــود عالقــة ذات داللــة       
والقــوى الفاعلــة البــارزة  يف معاجلــة  -الدراســةعينــة  -لقنــاتنيإحصــائية بــني برنــامجي ا

، وهــي  دالــة ٧٠٫٨٣٨املوضـوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونــا؛ حيـث بلغــت قيمــة كــا= 
  .  ٠٫٠٠٠عند مستوى معنوية  

ــة      ــوى الفاعل ــرز الق ــا أب ــى باعتبارهم ــة األول ــواطن يف املرتب ــل مجــيء احلكومــة، وامل ولع
املوضوعات املرتبطـة بأزمـة كورونـا يرجـع ألن احلكومـة أحـد القـوى   الواردة خالل معاجلة

البارزة يف مواجهة هذه األزمة؛ وهو ما أعلن عنه برنامج كل يـوم، وكـذلك برنـامج التاسـعة 
بـــأن النجـــاح يف مواجهـــة هـــذه األزمـــة يتوقـــف علـــى أداء احلكومـــة وقـــدرتها علـــى اتخـــاذ 

  % ١٫١  ٧  % ٦.  ٢  % ١٫٩  ٥  الباحثني واملفكرين

  % ٨.  ٥  % ٨.  ٣  % ٨.  ٢  التيارات الدينية 

  % ٨.  ٥  % ١٫١  ٤  % ٤.  ١  البرملان نواب 

  % ٦.  ٤  % ٣.  ١  % ١٫١  ٣  مدرسي املراكز التعليمية

  % ٦.  ٤  % ١٫١  ٤  % ٠.  ٠  مراكز بحثية 

  % ٦.  ٤  % ٨.  ٣  % ٤.  ١  مؤسسات إعالمية 

  % ٣.  ٢  % ٣.  ١  % ٤.  ١  الصيادلة 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



              ٢٣٣٩ 

ا يتوقـف علـى وعـي املـواطن واسـتجابته لهـذه   القرارات السليمة يف الوقت املناسـب، وأيضـً
اإلجراءات، وال ميكن ألحد طريف املعادلة أن ينجح بدون اآلخر؛ لذا كانت اإلجـراءات التـي 

أهـم املحـاور الرئيسـة لـدى برنـامجي   األزمةتتخذها احلكومة، وسلوكيات املواطن يف هذه  
  الدراسة.

ثـة باعتبارهـا أحـد أبـرز القـوى الفاعلـة كما يرجع مجيء األطقـم الطبيـة يف املرتبـة الثال   
الواردة خالل معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيـروس كورونـا؛ نتيجـة للـدور الـذي قـام 

ــه الطــاقم  ــيب ــم، أو مــن خــالل  الطب ــة املصــابني وعالجه ــة األزمــة ســواًء مبتابع يف مواجه
اطنيني للوقايـة مـن التوعية واإلرشادات التي يقدمها األطباء يف التخصصات املختلفة للمو

  هذا الوباء.
  ): سمات القوى الفاعلة البارزة يف املوضوعات املقدمة املرتبطة بأزمة كورونا٢٦جدول (

  ٠٫١٥٣معامل التوافق=   ٠٫٠٠١مستوى الداللة =     ٢درجات احلرية=    ١٤٫٩٥١=  ٢كا
  ) إلى ما يلي:٢٦تشير بيانات اجلدول(

جاءت السمات اإليجابية يف املرتبة األولى باعتبارها أبرز سمات القوى الفاعلة البـارزة     
،  يليهـــا %٥٩٫٤املرتبطـــة بأزمـــة فيـــروس كورونـــا وذلـــك بنســـبة  املوضـــوعاتيف معاجلـــة  

  .%١٨٫٤، ثم السمات املحايدة بنسبة  %٢٢٫٢السمات السلبية بنسبة  
ى الفاعلــة يف املرتبــة األولــى لــدى القنــاة األولــى جــاء ظهــور الســمات اإليجابيــة للقــو      

املصرية، يليها السمات السلبية ، ثم املحايـدة، بينمـا جـاء ظهـور السـمات اإليجابيـة للقـوى 
  ، يليها السمات املحايدة، ثم السلبية.ONالفاعلة يف املرتبة األولى،  لدى قناة  

إلــى: وجــود عالقــة ذات داللــة لبيانــات اجلــدول الســابق  اإلحصــائيويشــير التحليــل       
ــاتني ــامجي القن ــني برن ــة الدراســة -إحصــائية ب ــارزة  يف  -عين ــة الب وســمات القــوى الفاعل

، وهـي  ١٤٫٩٥١معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا= 
  . ٠٫٠٠١دالة عند مستوى معنوية  

  سمات القوى الفاعلة
 ON TV املصرية   املجموع   القناة 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٥٩٫٤  ٣٧١  % ٦٠٫٩  ٢٢١  % ٥٧٫٣  ١٥٠  إيجابي

  % ٢٢٫٢  ١٣٩  % ١٧٫٤  ٦٣  % ٢٩٫٠  ٧٦ سلبي

  % ١٨٫٤  ١١٥  % ٢١٫٨  ٧٩  % ١٣٫٧  ٣٦ محايد 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



 

 
٢٣٤٠ ٢٣٤٠ 

ة القوى الفاعلـة؛ حيـث كانـت احلكومـة ويرجع ظهور السمات اإليجابية نظًرا لطبيع        
ــوى  ــرز القـ ــةأبـ ــة  الفاعلـ ــالل معاجلـ ــة خـ ــا الدراسـ ــا برنامجـ ــاد بأدائهـ ــرت، وأشـ ــي ظهـ التـ

املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا وخاصة فيما يتعلق باإلجراءات االحترازية التي 
ة، علـى سـبيل اتخذتها احلكومـة، أو القـرارات املتعلقـة بـدعم األفـراد والقطاعـات املتضـرر

مليـار جنيـه ملواجهـة الوبـاء،   ١٠٠املثال، القرار الـذي اتخـذه رئـيس اجلمهوريـة بتخصـيص  
باإلضافة إلى عـدد مـن املبـادرات املختلفـة التـي أعلـن عنهـا البنـك املركـزي لـدعم األفـراد 
والشــركات والبورصــة، وكــذلك مبــادرات منظمــات املجتمــع املــدني ومشــاهير املجتمــع مثــل 

  دي اخلير، مما أدى لظهور السمات اإليجابية بشكل كبير.مبادرة حت
  ): مدى التوازن يف عرض املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا٢٧جدول (

  ٠٫٢٣٥معامل فاي=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =     ١درجات احلرية=    ٣٤٫٤٤٠=  ٢كا
  ) إلى ما يلي:٢٧تشير بيانات اجلدول(

جاءت عرض وجهة نظـر واحـدة يف املرتبـة األولـى مـن حيـث مـدى التـوازن يف عـرض       
، يليها عـرض أكثـر مـن وجهـة نظـر %٩٢٫٢وذلك بنسبة    كورونااملوضوعات املرتبطة بأزمة  

  .%٧٫٨بنسبة  
ويشــير التحليــل اإلحصــائي لبيانــات اجلــدول الســابق إلــى: وجــود عالقــة ذات داللــة       

ومـدى التـوازن يف معاجلـة املوضـوعات  -عينـة الدراسـة -إحصائية بني برنـامجي القنـاتني
، وهـي  دالـة عنـد مسـتوى ٣٤٫٤٤٠املرتبطة بأزمة فيروس كورونـا؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا=  

  .  ٠٫٠٠٠معنوية  
ة تصــدر عــرض وجهــة نظــر واحــدة يف املرتبــة األولــى مــن حيــث مــدى وتفســر الباحثــ      

التوازن يف عـرض املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة كورونـا نظـًرا لطبيعـة املوضـوعات املرتبطـة 
  بأزمة كورونا، والتي الحتتمل أغلبها أكثر من وجهة نظر.

  
  
  

  التوازن

  القناة 
  املجموع 

 ON TV املصرية 

  %  ك  %  ك  %  ك
  % ٩٢٫٢  ٥٧٦  % ٩٧٫٥  ٣٥٤  % ٨٤٫٧  ٢٢٢  عرض وجهة نظر واحدة

  % ٧٫٨  ٤٩  % ٢٫٥  ٩  % ١٥٫٣  ٤٠ عرض أكثر من وجهة نظر 

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ٣٦٣  % ١٠٠٫٠  ٢٦٢  املجموع 



              ٢٣٤١ 

  ثالث عشر: نتائج اختبار فروض الدراسة:  
ذات داللة إحصائية بني األطر املستخدمة يف معاجلة  : توجد عالقة الفرض األول

  املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا واجتاه املعاجلة.
  ): العالقة بني األطر املستخدمة واجتاه املعاجلة٢٨جدول (

درجة   ٢كا املجموع  اجتاه املعاجلة  أطر املعاجلة 
 احلرية 

مستوى  
 املعنوية 

معامل  
  سلبي  محايد  إيجابي التوافق

  النمذجة 
  ٧٥  ١٧  ١٤  ٤٤  ك

٠٫٦٤٦  ٢  ٠٫٨٧٤ - 
% ١٢٫٠  % ١٤٫٤  % ١٢٫٢  % ١١٫٢ % 

التحذير أو  
  التخويف 

  ١٧٢  ٧١  ٢١  ٨٠  ك
٠٫٣٣٣ ٠٫٠٠٠  ٢  ٧٧٫٩٤٥ 

% ٢٧٫٥  % ٦٠٫٢  % ١٨٫٣  % ٢٠٫٤ % 

  الدعم أو املساندة
  ٩٧  ٥  ٣  ٨٩  ك

٠٫٢٥٠ ٠٫٠٠٠  ٢  ٤١٫٥٠٩ 
% ١٥٫٥  % ٤٫٢  % ٢٫٦  % ٢٢٫٧ % 

املسئولية أو  
  املحاسبة

  ١٥٠  ٣٥  ١٩  ٩٦  ك
٠٫٠٥٩  ٢  ٥٫٦٥١ - 

% ٢٤٫٠  % ٢٩٫٧  % ١٦٫٥  % ٢٤٫٥ % 

االهتمامات  
  اإلنسانية 

  ٢٢٣  ١٦  ٦٠  ١٤٧  ك
٠٫٢٤٣ ٠٫٠٠٠  ٢  ٣٩٫٣٥٨ 

% ٣٥٫٧  % ١٣٫٦  % ٥٢٫٢  % ٣٧٫٥ % 

النتائج 
  االقتصادية 

  ٤٥  ٥  ١٢  ٢٨  ك
٠٫١٨٧  ٢  ٣٫٣٥٣ - 

% ٧٫٢  % ٤٫٢  % ١٠٫٤  % ٧٫١ % 

     ٦٢٥  ١١٨  ١١٥  ٣٩٢ ن املجموع

  ) إلى ما يلي:٢٨تشير بيانات اجلدول(

ــني إطــار النمذجــة املســتخدم يف معاجلــة       ــة إحصــائية ب ــة ذات دالل عــدم وجــود عالق
، ٠٫٨٧٤بأزمة فيروس كورونا واجتاه املعاجلة؛ حيث بلغت قيمـة كـا=    املرتبطةاملوضوعات  

  . ٠٫٦٤٦وهي غير دالة عند مستوى معنوية  
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إطـار التحـذير والتخويـف املسـتخدم يف معاجلـة      

املرتبطـــة بأزمـــة فيـــروس كورونـــا واجتـــاه املعاجلـــة؛ حيـــث بلغـــت قيمـــة كـــا=  املوضـــوعات
  . ٠٫٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنوية  ٧٧٫٩٤٥

وجود عالقة ذات داللة إحصـائية بـني إطـار املسـاندة أو الـدعم املسـتخدم يف معاجلـة      
املوضـــوعات املرتبطـــة بأزمـــة فيـــروس كورونـــا واجتـــاه املعاجلـــة؛ حيـــث بلغـــت قيمـــة كـــا= 

  . ٠٫٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنوية  ٤١٫٥٠٩
حاسـبة املسـتخدم يف عدم وجود عالقـة ذات داللـة إحصـائية بـني إطـار املسـئولية أو امل    

املرتبطة بأزمة فيروس كورونا واجتاه املعاجلـة؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا=  املوضوعاتمعاجلة  
  .  ٠٫٠٥٩، وهي غير دالة عند مستوى معنوية  ٥٫٦٥١



 

 
٢٣٤٢ ٢٣٤٢ 

وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني إطار االهتمامات اإلنسانية املسـتخدم يف معاجلـة    
كورونـــا واجتـــاه املعاجلـــة؛ حيـــث بلغـــت قيمـــة كـــا= بأزمـــة فيـــروس  املرتبطـــةاملوضـــوعات 

  . ٠٫٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنوية  ٣٩٫٣٥٨
ــةعــدم وجــود     ــائج االقتصــادية املســتخدم يف  عالق ــني إطــار النت ــة إحصــائية ب ذات دالل

معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا واجتاه املعاجلـة؛ حيـث بلغـت قيمـة كـا= 
  .  ٠٫١٨٧الة عند مستوى معنوية  ، وهي غير د٣٫٣٥٣

وترى الباحثة غلبة االجتاه السلبي على اإلطار يف حالة أطـر "املسـئولية أو املحاسـبة،       
ــار الـــدعم أو  ــابي يف إطـ ــاه اإليجـ النمذجـــة، التحـــذير أو التخويـــف"، يف حـــني غلبـــة االجتـ

ــائج االقتصــادية،  ــة إطــار النت ــد يف حال ــة االجتــاه املحاي إطــار االهتمامــات املســاندة، وغلب
  اإلنسانية.   

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس الفــرض الثــاني: 
  كورونا واالستماالت املستخدمة.

 : العالقة بني املوضوعات املرتبطة باألزمة واالستماالت املستخدمة )٢٩جدول(

  ٠٫٣٦٣معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ٢٦درجات احلرية=    ٩٤٫٩١٠=  ٢كا

 املوضوعات 
 املجموع االستماالت املستخدمة 

 االثنان مًعا  عاطفية  منطقية
 % ك % ك % ك % ك

 % ٢٦٫٢ ١٦٤ % ٣٢٫٥ ٨٧ % ٢٢٫٠ ٣٥ % ٢١٫٢ ٤٢  إجراءات احترازية 

 % ١٤٫٩ ٩٣ % ١٤٫٢ ٣٨ % ١٥٫٧ ٢٥ % ١٥٫٢ ٣٠ توجيهات وإرشادات

 % ١١٫٠ ٦٩ % ٨٫٢ ٢٢ % ١٠٫٧ ١٧ % ١٥٫٢ ٣٠ دعم الطاقم الطبي واملستشفيات 

 % ٩٫٩ ٦٢ % ١٣٫٨ ٣٧ % ٦٫٣ ١٠ % ٧٫٦ ١٥ املتضررة دعم األفراد والقطاعات 

 % ٧٫٠ ٤٤ % ٤٫٩ ١٣ % ١١٫٣ ١٨ % ٦٫٦ ١٣ التأثر العاملي 

 % ٦٫٩ ٤٣ % ٧٫١ ١٩ % ٢٫٥ ٤ % ١٠٫١ ٢٠ أعداد املصابني والوفيات

 % ٥٫٣ ٣٣ % ٥٫٦ ١٥ % ٨٫٢ ١٣ % ٢٫٥ ٥ الشائعات

 % ٥٫٣ ٣٣ % ٤٫٥ ١٢ % ٠٫٦ ١ % ١٠٫١ ٢٠ اجتماعات وقرارات

 % ٤٫٠ ٢٥ % ٢٫٦ ٧ % ٨٫٢ ١٣ % ٢٫٥ ٥ إنسانيةقصص وجتارب 

 % ٢٫٦ ١٦ % ١٫٥ ٤ % ٢٫٥ ٤ % ٤٫٠ ٨ أخرى 

 % ٢٫١ ١٣ % ٠٫٧ ٢ % ٦٫٣ ١٠ % ٠٫٥ ١ الدعم والتعاون مع الدول األخرى 

 % ٢٫١ ١٣ % ٢٫٢ ٦ % ١٫٣ ٢ % ٢٫٥ ٥ نقص السلع وارتفاع األسعار

 % ١٫٩ ١٢ % ١٫٥ ٤ % ٤٫٤ ٧ % ٠٫٥ ١ التنمر ضد املرض 

 % ٠٫٨ ٥ % ٠٫٧ ٢ %٠. ٠ % ١٫٥ ٣ اإلنتاجاستمرار 

 % ١٠٠٫٠ ٦٢٥ % ١٠٠٫٠ ٢٦٨ % ١٠٠٫٠ ١٥٩ % ١٠٠٫٠ ١٩٨ املجموع



              ٢٣٤٣ 

  ) إلى ما يلي٢٩تشير بيانات اجلدول(

ــا  املوضــوعاتوجــود عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني       املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورون
،  ٩٤٫٩١٠واالســتماالت املســتخدمة يف معاجلــة هــذه املوضــوعات؛ حيــث بلغــت قيمــة كــا = 

  .٠٫٠٠٠وهي دالة عند مستوى معنوية  
عـداد املصـابني وترى الباحثة غلبة االستماالت املنطقية يف املوضوعات املتمثلـة يف "أ       

، اسـتمرار اإلنتـاج، اجتماعـات األسعاروالوفيات، دعم الطاقم الطبي، نقص السلع وارتفاع  
وقــرارات، وأخــرى"، يف حــني جنــد غلبــة االســتماالت العاطفيــة يف املوضــوعات املتمثلــة يف 

مع الدول األخـرى، التنمـر "توجيهات وإرشادات، الشائعات، التأثر العاملي، الدعم والتعاون  
ضد املرض، قصص وجتارب إنسـانية"، بينمـا جنـد غلبـة االسـتماالت املنطقيـة والعاطفيـة 
ا يف املوضــــوعات املتمثلــــة يف "اإلجــــراءات االحتيرازيــــة، دعــــم األفــــراد والقطاعــــات  معــــً

  املتضررة".
مة فيروس  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني املوضوعات املرتبطة بأز الفرض الثالث:

  كورونا واجتاه املعاجلة.
  ): العالقة بني املوضوعات املرتبطة باألزمة واجتاه املعاجلة٣٠جدول (

  املوضوعات 
  اجتاه املعاجلة

  سلبي  محايد  إيجابي  املجموع
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٢٦٫٢  ١٦٤  % ٣٩٫٠  ٤٦  % ٢٠٫٠  ٢٣  % ٢٤٫٢  ٩٥  إجراءات احترازية 

توجيهات  
 وإرشادات 

١٤٫٩  ٩٣  % ٣٫٤  ٤  % ٣٫٥  ٤  % ٢١٫٧  ٨٥ %  

دعم الطاقم  
الطبي 

  واملستشفيات 

١١٫٠  ٦٩  % ٦٫٨  ٨  % ١٫٧  ٢  % ١٥٫١  ٥٩ %  

دعم األفراد  
والقطاعات 

  املتضررة 

٩٫٩  ٦٢  % ٢٫٥  ٣  % ٣٫٥  ٤  % ١٤٫٠  ٥٥ %  

  % ٧٫٠  ٤٤  % ٣٫٤  ٤  % ٢٧٫٨  ٣٢  % ٢٫٠  ٨  التأثر العاملي 

أعداد املصابني 
  والوفيات

٦٫٩  ٤٣  % ١٫٧  ٢  % ٣٣٫٠  ٣٨  % ٠٫٨  ٣ %  

  % ٥٫٣  ٣٣  % ٢٢٫٠  ٢٦  % ٠٫٩  ١  % ١٫٥  ٦ الشائعات

اجتماعات  
  وقرارات

٥٫٣  ٣٣  %٠.  ٠  % ١٫٧  ٢  % ٧٫٩  ٣١ %  

قصص وجتارب 
  إنسانية

٤٫٠  ٢٥  % ١٫٧  ٢  % ٢٫٦  ٣  % ٥٫١  ٢٠ %  

  % ٢٫٦  ١٦  % ٥٫١  ٦  % ٢٫٦  ٣  % ١٫٨  ٧  أخرى 

الدعم والتعاون  
  مع الدول األخرى 

٢٫١  ١٣  %٠.  ٠  %٠.  ٠  % ٣٫٣  ١٣ %  



 

 
٢٣٤٤ ٢٣٤٤ 

  ٠٫٦٤٩معامل التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ٢٦درجات احلرية=    ٤٥٥٫٧٣٦=  ٢كا
  ) إلى ما يلي:٣٠تشير بيانات اجلدول (

وجود عالقة ذات داللـة إحصـائية بـني املوضـوعات املرتبطـة بأزمـة فيـروس كورونـا         
  . ٠٫٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنوية  ٤٥٥٫٧٣٦كا=   قيمةواجتاه املعاجلة؛ حيث بلغت  

وترى الباحثة غلبة االجتاه اإليجابي يف املوضوعات املرتبطـة بأزمـة فيـروس كورونـا         
املتمثلة يف "توجيهات وإرشادات، دعم الطاقم الطبي، دعـم األفـراد والقطاعـات املتضـررة، 
اجتماعـــات وقـــرارات، قصـــص وجتـــارب إنســـانية، الـــدعم والتعـــاون مـــع الـــدول األخـــرى، 

، يف حــني جــاء غلبــة االجتــاه الســلبي املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة اســتمرار عجلــة اإلنتــاج"
كورونــا املتمثلــة يف "الشــائعات، اإلجــراءات االحتيرازيــة، التنمــر ضــد املــرض، نقــص الســلع 
وارتفاع األسعار"، وجاء غلبة االجتاه املحايد يف املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا املتمثلـة 

  ابني والوفيات". يف "التأثر العاملي، أعداد املص
الفـــرض  الرابـــع: توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــني القـــوى الفاعلـــة الـــواردة يف معاجلـــة 

  املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا والسمات املنسوبة لها.
  ):  العالقة بني القوى الفاعلة والسمات املنسوبة لها٣١جدول (                          

نقص السلع 
  وارتفاع األسعار 

٢٫١  ١٣  % ٥٫٩  ٧  % ٠٫٩  ١  % ١٫٣  ٥ %  

  % ١٫٩  ١٢  % ٨٫٥  ١٠  %٠.  ٠  % ٠٫٥  ٢  التنمر ضد املرض 

استمرار عجلة  
  اإلنتاج

٠٫٨  ٥  %٠.  ٠  % ١٫٧  ٢  % ٠٫٨  ٣ %  

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ١١٨  % ١٠٠٫٠  ١١٥  % ١٠٠٫٠  ٣٩٢  املجموع

  القوى الفاعلة 
  لسماتا

  سلبي  محايد  إيجابي  املجموع
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  % ٣٢٫٠  ٢٠٠  % ١٢٫٢  ١٧  % ٢٥٫٢  ٢٩  % ٤١٫٢  ١٥٤  احلكومة 

  % ٢٠٫٢  ١٢٦  % ٣٠٫٩  ٤٣  % ٢٤٫٣  ٢٨  % ١٤٫٨  ٥٥  املواطن

  % ٩٫٣  ٥٨  % ٠٫٧  ١  % ٠٫٩  ١  % ١٥٫١  ٥٦  الطاقم الطبي

  % ٨٫٨  ٥٥  % ٢٦٫٦  ٣٧  % ٨٫٧  ١٠  % ٢٫٢  ٨  دول وقوى خارجية 

  % ٦٫٦  ٤١  %٠.  ٠  %٠.  ٠  % ١١٫١  ٤١  الرئيس

  % ٥٫٤  ٣٤  % ١٣٫٧  ١٩  % ٢٫٦  ٣  % ٣٫٢  ١٢  القطاع اخلاص 

  % ٥٫٤  ٣٤  %٠.  ٠  % ٢٧٫٨  ٣٢  % ٠٫٥  ٢  والوفيات  املصابني

منظمات مجتمع  
  مدني 

٢٫٧  ١٧  %٠.  ٠  %٠.  ٠  % ٤٫٦  ١٧ %  

مواقع التواصل  
  االجتماعي 

٢٫١  ١٣  % ٧٫٩  ١١  % ١٫٧  ٢  %٠.  ٠ %  

  % ١٫٣  ٨  %٠.  ٠  % ٠٫٩  ١  % ١٫٩  ٧مشاهير الفن 



              ٢٣٤٥ 

  ٠٫٦٣٨التوافق= معامل   ٠٫٠٠٠مستوى الداللة =   ٤٢درجات احلرية=    ٤٣٠٫٠٨٨=  ٢كا
  ) إلى ما يلي: ٣١تشير بيانات اجلدول(

ذات داللـة إحصـائية بـني القـوى الفاعلـة البـارزة   عالقـةتشير بيانات اجلدول إلى وجـود    
الــواردة باملوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونــا والســمات املنســوبة لهــا؛ حيــث بلغــت 

  . ٠٫٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنوية  ٤٣٠٫٠٨٨قيمة كا= 
بطـة وترى الباحثة غلبة السمات اإليجابية للقوى الفاعلـة البـارزة يف املوضـوعات املرت      

"احلكومــة، الطــاقم الطبــي، الــرئيس، منظمــات املجتمــع  متمثلــة يفبأزمــة فيــروس كورونــا 
املــدني، مشــاهير الفــن والرياضــة واإلعــالم مراكــز بحثيــة، ومؤسســات إعالميــة"، يف حــني 

ــدى مجموعــة  ــة الســمات الســلبية ل ــواطن، دول وقــوى  مــنغلب ــة أبرزهــا "امل القــوى الفاعل
ــ ــة، القطــاع اخلــاص، مواق ــة، نــواب البرملــان، خارجي ــارات ديني ــاعي، تي ع التواصــل االجتم

  مدرسي املراكز التعليمية".  
وذلك نتيجة إشادة قناتي الدراسة باإلجراءات التي اتخذتها احلكومـة يف إدارة أزمـة        

كورونــا يف تلــك الفتــرة، وكــذلك الــدعم الكامــل ومســاندة الطــاقم الطبــي يف مواجهــة أزمــة 
ك اإلشــادة بقــرارات رئــيس اجلمهوريــة، ورئــيس الــوزراء، والــوزراء، فيــروس كورونــا، وكــذل

واملحافظني فيما يتعلق بأزمة كورونـا، يف حـني مت توجيـه االنتقـاد واللـوم شـبه الـدائم علـى 
املواطنني نتيجة لعـدد مـن السـلوكيات السـلبية، وكـذلك مواقـع التواصـل االجتمـاعي وأنهـا 

  خل املجتمع.وسيلة لنشر الشائعات وإحداث الذعر دا
  
  
  

  واإلعالم والرياضة 
  % ١٫٣  ٨  %٠.  ٠  % ٦٫١  ٧  % ٠٫٣  ١  مسئول أجنبي 

  % ١٫١  ٧  %٠.  ٠  % ١٫٧  ٢  % ١٫٣  ٥  باحثني ومفكرين 

  % ٠٫٨  ٥  % ٢٫٢  ٣  %٠.  ٠  % ٠٫٥  ٢  تيارات دينية

  % ٠٫٨  ٥  % ٢٫٢  ٣  %٠.  ٠  % ٠٫٥  ٢  نواب برملان

مدرسى املراكز  
  التعليمية 

٠٫٦  ٤  % ٢٫٢  ٣  %٠.  ٠  % ٠٫٣  ١ %  

  % ٠٫٦  ٤  %٠.  ٠  %٠.  ٠  % ١٫١  ٤  مراكز بحثية 

  % ٠٫٦  ٤  %٠.  ٠  %٠.  ٠  % ١٫١  ٤  مؤسسات إعالمية 

  % ٠٫٣  ٢  % ١٫٤  ٢  %٠.  ٠  %٠.  ٠  الصيادلة

 % ١٠٠٫٠  ٦٢٥  % ١٠٠٫٠  ١٣٩  % ١٠٠٫٠  ١١٥  % ١٠٠٫٠  ٣٧١  املجموع



 

 
٢٣٤٦ ٢٣٤٦ 

  
  رابع عشر: النتائج العامة للدراسة:

جــاءت القنــاة األولــى املصــرية يف الترتيــب األول مــن حيــث إجمــالي زمــن املوضــوعات  -
  . %٣٦٫٢بنسبة   ON، يليها قناة  %٦٣٫٨املتعلقة بأزمة كورونا بنسبة  

يف   -عينـة الدراسـة  –جاء "املسئول" يف مقدمـة الضـيوف التـي اعتمـدت عليهـا البـرامج  -
، يليه "الطـاقم الطبـي" %٤٨٫٦ا بنسبة  معاجلة املوضوعات املتعلقة بأزمة فيروس كورون

، يليـه "خبـراء %١٣٫٥، ثم "املواطن" بنسبة   %١٣٫٨، يليه "برملاني" بنسبة  %١٤٫٩بنسبة  
  .%١١٫٠متخصصون" بنسبة  

علـى  -عينـة الدراسـة -جاء الفيديو يف الترتيب األول من حيـث اعتمـاد بـرامج القنـاتني  -
، %٤٥٫٤للموضـوعات املتعلقـة بأزمـة فيـروس كورونـا بنسـبة  وسائل اجلذب يف تناولهـا  

  .%٢١٫٨، ثم الصور الثابتة املوضوعية بنسبة  %٤٢٫٧يليه العناوين املكتوبة بنسبة  
جــاءت اإلجــراءات االحترازيــة يف املرتبــة األولــى مــن حيــث أبــرز املوضــوعات املرتبطــة  -

ــاتي الدراســ ــامجي قن ــا برن ــي تناوله ــا الت ــروس كورون ــة في ــا %٢٦٫٢ة بنســبة بأزم ، يليه
، ثـــم دعـــم الطـــاقم الطبـــي واملستشـــفيات بنســـبة %١٤٫٩توجيهـــات وإرشـــادات بنســـبة 

  .%٩٫٩، يليه دعم األفراد والقطاعات املتضررة بنسبة  %١١٫٠
جــاء الُبعــد االجتمــاعي يف مقدمــة أبعــاد معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيــروس  -

، ثــم أكثــر مــن بُعــد بنســبة %٢٥٫٨ي بنســبة ، يليــه الُبعــد الصــح%٣١٫٥كورونــا بنســبة 
  .%٤٫٨، يليه الُبعد االقتصادي بنسبة  %٢١٫٨

تصدرت فئة "إيجابي" املرتبة األولى من حيث اجتاه معاجلة املوضوعات املتعلقة بأزمـة   -
، ثـم فئـة "محايـد" %١٨٫٩، تليها فئة "سلبي" بنسبة %٦٢٫٧فيروس كورونا وذلك بنسبة 

  .%١٨٫٤بنسبة  
ــدر   - ــوعات تصـ ــة املوضـ ا" يف معاجلـ ــً ــة معـ ــة والعاطفيـ ــتماالت "املنطقيـ ــتخدام االسـ اسـ

، تليهـــا االســـتماالت املنطقيـــة بنســـبة %٤٢٫٩املرتبطـــة بأزمـــة فيـــروس كورونـــا بنســـبة 
  .%٢٥٫٤، ثم االستماالت العاطفية بنسبة  %٣١٫٧

ات تصدر إطار "االهتمامات اإلنسانية" مقدمة األطر املستخدمة يف معاجلـة املوضـوع   -
، يليه إطار "التحـذير أو التخويـف" بنسـبة %٣٥٫٧املرتبطة بأزمة فيروس كورونا بنسبة  

، ثـم إطـار "الـدعم أو املسـاندة" %٢٤٫٠، ثم إطار "املسئولية أو املحاسبة" بنسبة  %٢٧٫٥
  .%١٥٫٥بنسبة  
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جـــاءت "احلكومـــة"  يف املرتبـــة األولـــى مـــن حيـــث أبـــرز القـــوى الفاعلـــة التـــي تناولتهـــا  -
ي قناتي الدراسة خالل معاجلتها للموضـوعات املرتبطـة بأزمـة فيـروس كورونـا برنامج

  .%٩٫٣، ثم "الطاقم الطبي" بنسبة %٢٠٫٢، يليها "املواطن" بنسبة  %٣٢٫٠وذلك بنسبة  
 خامس عشر: توصيات الدراسة:

اســتمرار اإلعــالم يف القيــام بــدوره يف توعيــة وإرشــاد اجلمهــور، وخاصــة أن  -
 وتشتد وتيرتها مع تزايد أعداد املصابني والوفيات.األزمة مستمرة  

العمـل مبفهـوم الثنائيــة؛ أي االهتمـام بوجهــات النظـر املختلفــة وعـدم التركيــز  -
 على وجهة النظر الواحدة.   

مزيــد مــن تفاعــل خبــرات العــاملني يف املجــال اإلعالمــي مــع املتخصصــني يف  -
يسـاعد علـى التعامـل   مجال إدارة األزمات؛ وذلك خللق منوذج إعالمي متميز

     بأسلوب علمي دقيق ومنهجية واضحة مع األزمة إعالمًيا.
ضــرورة تكامــل اجلهــود اإلعالميــة احلكوميــة واخلاصــة، وكــذلك املؤسســات  -

واألفراد ضمن رؤية عامة حلماية الوطن وحتصينه من التأثيرات الناجتة عن 
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 سادس عشر: هوامش البحث:
 
ــــاز  - ١ ر وال ــــ ا ال ن ة ألنفلــــ ــــ ف ال ــــ ــــة ال ــــي: معال ة ال ــــ ــــة مقارنــــة، –ســــارة ح ل ل دراســــة ت

رة ماج غ ،    م افة وال ة اإلعالم، ق ال ل  ، ة: جامعة األزه   .٣،ص  )٢٠١٥( القاه
في  - ٢ د أح ل ك ش وعالم األزمات  ،م امج ال ي لل   ،ب ة: الع زع،( القاه   .٨ص  )،٢٠١٨  وال
ــل - ٣ ف سـ ــ ،أشـــ ـ ــا ال رونـ وس  ـــ ــة ف ــل أزمـ ـ ــي  ــة فـ غارـ ــة ال ــائل  -لغـ ــ خـــالل وسـ ــة مـ ـ ان ــة م دراسـ

ــاعي،  اصــل االج ــةال راســات اإلعالم لــة ال ــام ان ــاد ، ( أل د ال ــي، العــ ي الع ا ق ــ الــ ، ال ل : بــ
، مای    .٤٨١-٤٦٨)، ص ص ٢٠٢٠ع

ــي - ٤ غ ــ ال ــة   ،عــ ع رونــا العال ارــة ألزمــة  ة اإلخ ــائ ات الف ــ ــة الق غ ــة ل ــة الع ــ ال  –تق
ة ، ان ة   دراسة م راسات اإلعالم لة ال يم ا ق ، ال ال ل ا: ب ان ـ ،  ، ( أل اد ع د ال ي، الع الع

  .٥٣٤-٥١٦)، ص ص٢٠٢٠مای 
ة في  ،ة علة - ٥ ة العال ة األزمات ال اف ي وم عي ال ة ال ی في ت دور وسائل اإلعالم ال

ف رونا(ك وس  ار ف ء ان ة، -)١٩ض ان ة دراسة م راسات اإلعالم لة ال ، ال  م ل ا: ب ان ، (أل
ي  ا ق ، مای ال اد ع د ال ي، الع   . ٥١٥-٤٩٦)، ص ص  ٢٠٢٠الع

ـــ - ٦ غ ــه ال ـــ رـ ــ ع ـ ــ م ـ رونـــا، ،م ـــا  ـــ مـــ م ـــة فـــي ال اســـات اإلعالم راســــات  ال لــــة ال م
ــة ، مــای اإلعالم ــ ــاد ع د ال ــي، العــ ي الع ا ق ــ الــ ، ال ل ــا: بــ ان -٤٥٧)، ص ص ٢٠٢٠، (أل

٤٦٧. 
ـ األ - ٧ ـي ال ت رونــا ،مـم وس  ـ ــة مـ ف قا ي لل ـ عي ال ــ الـ ـاعي وتع اصـل االج -وســائل ال

ة ال ذجًـ   صف ة أن زارة ال ي ل س قع ال ال ك  ــةا، ب راسات اإلعالم لة ال ـ م ، ال ل ـا: بـ ان ، (أل
، مای  اد ع د ال ي، الع ي الع ا ق  .٥٧٠  -٥٥٢ص ص   )،٢٠٢٠ال

مي - ٨ ــاء تـــ ـ س، ال دة فلـــ ـــع عـــات ،م ــل ال ة داخـ ـــ ف ة ال ــ ـ د ال ــ ــ یهـ یـ ــة  اإلعـــالم ال ـ اء جائ ــ جـ
رونـا، وس  ـ ــة ف راســات اإلعالم لــة ال ، م ــ ـاد ع د ال ـي، العـ ي الع ا ق ـ الــ ، ال ل ـا: بـ ان ، (أل

  .٤٩٥-٤٨٢ص ص   )،٢٠٢٠مای 
ر - ٩ ــ عاشــ ــ م رونــا تــأث وســائل اإلعــالم  ،ول وس  ــ اجهــة ف ة ل ــة األســ  -covid 19علــى ال

ـة،   ان ــةدراسة م راســات اإلعالم لــة ال ـ ، م ـاد ع د ال ـي، العـ ي الع ا ق ـ الـ ، ال ل ـا: بـ ان ، (أل
  .٥٥١-٥٣٥ص ص   )،٢٠٢٠مای 

١٠Annika- : Corona crisis fuels Anders Levermann&  Leonie Wenz r,Stechemesse 
racially profiled hate in social media networks, Eclinical Medicine, The Lancet 

Regional Health , 19May 2020. 
11- Azad Shokri  @ others 2020): , Perceived stress due to COVID-19 in Iran: 
Emphasizing the role of social networks Medical Journal of the Islamic Republic 
of Iran,30May 2020. 



              ٢٣٤٩ 

 
12—German Media and Coronavirus: Exceptional CommunicationHolger Wormer: -

Or Just a Catalyst for Existing Tendencies?,  Journal of Media and 
Communication, (ISSue: 2183–2439) 2020, Volume 8, Issue 2, Pages 467–470.  

13 - Jad Ouaidat, Mahmoud Mohamed; University Youth interact with crohn's virus 
Prevention methods via Facebook  ." A Filed study on the users of my page Channel 
"Kingdom of Jordan" ,and channel " Fraance24 Arabic" , 2020. 
، مای  اد ع د ال ي، الع ي الع ا ق ، ال ال ل ا: ب ان ة ، (أل راسات اإلعالم لة ال منشور في،  م

. ٥٨٦- ٥٧٢ )، ص ص ٢٠٢٠        
١٤ - Americans’ Views of the Jeffrey Gottfried, Mason Walker and Amy Mitchell,   

News  Media During the Covid-19 Outbreak, Pew Research Center, Journalism & 
Media,  8 May,2020.  

١٥ - 19 risk perception: A survey on socioeconomics -The COVIDToan Luu Duc : 
and media Attention, , Economics Bulletin, Volume 40, Issue 1,2020, pp. 758-764.  

16 -Yi  Zheng , Edmund  Goh &Jun Wen, The effects of misleading media reports 
about COVID-19 on Chinese tourists’ mental health: a perspective article,  An 
International Journal of Tourism and Hospitality Research, Volume 31,Issue2, 
2020 ,pp. 337-340.  

م -  ١٧ ـــل الفـــ رونـــا ،خالـــ  ض  ـــ ة ل ـــ ـــة ال ـــاعي فـــي ال اصـــل االج ام وســـائل ال لـــة ، اســـ م
ة ث اإلعالم د ال ، الع ة : جامعة األزه ل٤٢(القاه   .٢٩٢-٢٦٧)، ص ص ٢٠١٤،  ٤٢، م

ال  -  ١٨ ة ج ،  أم ی عي ا  ال ـال هـا  ة وعالق ـ ا ال ـا ة لق ـ ـائات ال الف ة  امج ال ة ال ي معال ـ ل
اب، رة  ل ال ة، ق اإلذاعة   ،ماج غ م ة والع راسات اإلسالم ة ال ل  ، ة : جامعة األزه (القاه
ن،   ف ل   .)٢٠١٧وال

د -  19 ق ا م ع ال ض ،ران ة وال ة ثقافة ال ع وسائل اإلعالم في ت دراسة   -دور 
 ، ن ن واإلن ف ل امج ال ع ب ة ل ج ل س رةس ة اآلداب، ق  ، ماج غ م ل رة :  (جامعة ال

اع،   ). ٢٠١٦ اج
لة تاج خ هللا مل  -  20 ة،  ،ن ـ أة ال ـ ة لل قافة ال ل ال ن في ت ف ل ـة، دور ال ج ل و دراسـة أن

ــال ث اإلعــالم واالت ــ ــة ل ــة الع ل ة لإلعــالم  ،ال د ــع ــة ال د، ال ــ ســع لل ــة ال ة: جامع د ــع (ال
ال د اواالت ع ع: الع ا ،  ل / د ل ة، ی ال ة ال   ).٢٠١٥، ال

ـ ،  ح علي قاس  -  ٢١ أة ال ـ ة العامة لـ ال ا ال ا ة ق ات في معال ائ ــ ة، دور الف ــ غ ماج
رة ة اإلعالم،  م ل ة:  ة: جامعة القاه   .)٢٠١٣، (القاه
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او -  ٢٢ ـ علـ  ،آمال ح الغـ ر ال هـ ـاد ال ـاز  ىاع ا ال ن اجهـة أنفلـ دراسـة  –وسـائل اإلعـالم فـي م

ــة ان م إلــ –م ان ىــ مقــ ــ ع ــ  ــادس ع ولي ال ت الــ ــ اقــع  ال : ال ــ ه ا الفقــ وال ــا اإلعــالم وق
ة  ات في الف ل ١٥ – ١٣وال ة: (  ٢٠١٠ ی ة اإلعالم،  القاه ل ة،    .)٢٠١٠جامعة القاه

  
ــاز فـــى  - 23 ـ ا ال ن ــ ض أنفلـ ـــ ــة ل ـ ــة اإلعالم ـ عال ــ ال ـ ر ن ــ هـ ــات ال اهـ ، ات ــ ـ ض ال ــ عـــ ـ ة م ــ عایـ

ة، ة ال ائ ات الف ث ا الق لة ال ةم ة: ( ،إلعالم ـ ، القاه ن، أك الثـ ـع وال ا د ال ، الع جامعة األزه
  .٢٢٤ –  ١٧٤ص   ص  )،٢٠١٠

ـــى - ٢٤ ـــ هللا عـــالم  فـــة  ،م ع ـــ ال ة فـــي ن ـــال ة االت ـــ ةدور االن ـــ رة، ال ـــ ـــ م ـــ غ  ،ماج
ة: ة  (القاه راسات الع ث وال ة، معه ال ول الع   .م)٢٠١٠ ،جامعة ال

د - ٢٥ ــ ــ م ــ  ،هالــة ســ م ــ ن ر ال هــ اهــات ال ل معــارف وات ــ ــال فــى ت دور وســائل االت
ة،  ــ ـ ا ال ــا ـ رةالق ــ ـ ــ م ـ ــ غ ـ ة: ، (ماج ــاه ــة القـ ــات العامـ ــ العالقـ ـ ــة اإلعـــالم، ق ـ ل ة،  ــاه ــة القـ جامعـ

  ).٢٠١٠واإلعالن،  
مي،   - ٢٦ اء ت س، ال دة فل ع جع ساب م  . م
ى ال - ٢٧ ت جع ساب، األم م   .م
ی - ٢٨ ال ال ة ج جع ساب ،أم   .  م

29 - Arthur Asa, Berger; Media and communication Research methods; An 
Introduction to quantities approach , ( USA; Sage Publication , 2002) ,p.111. 

ث اإلعالم ،م ع ال - ٣٠ ر في  ه ، ٢،  دراسات ال ة: عال ال   .٩٣ص  ،) ١٩٩٧ ،(القاه
٣١ - : ادة ال اء ال   أس
اد مع / د أ. - فل :اع ق اإلعالم وثقافة ال اذ اإلعالم  ةأس ل لة ،  ف ا لل راسات العل جامعة ع  –ال

 .   ش
ن  : عادل ع الغفار / د أ. - ف ل اذ اإلذاعة وال ة اإلعالم ،أس ة اإلعالم جامعة    –ل ل ة وع  جامعة القاه

ة. ه   ال
ض / د أ. - فل :م مع ق اإلعالم وثقافة ال اذ اإلعالم  ةأس ل لة ،  ف ا لل راسات العل جامعة ع   -ال

  .   ش
ل /د  أ.  - اع د إس ق اإلعالم وثقافة ال: م اذ اإلعالم  ةفلأس ل لة ،  ف ا لل راسات العل جامعة   -ال

  .   ع ش
هان  /م . د أ. - ن   ى:ج ف ل ق اإلذاعة وال اع  اذ ال ة، األس ة والع راسات اإلسالم ة ال  -ل

 .   جامعة األزه
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ق والء العقاد   /م د.  أ. - اع  اذ  ال ن، األس ف ل ة وااإلذاعة وال راسات اإلسالم ة ال ةل جامعة  -لع

  . األزه
ةإ - ٣٢ ة والع راسات اإلسالم ة ال ل ن،  ف ل ق اإلذاعة وال رس  : ال د أح ة.  ان م ات القاه   ب
ن ، -    ف ل ق اإلذاعة وال رس  ة ة أح رزق: ال ات القاه ة ب ة والع راسات اإلسالم ة ال  . ل
ال - ٣٣ ـ ع أث، م اهات ال ات اإلعالم وات ،  ٤، ن ة، عال ال   .٤٠٣)، ص٢٠١٥،(القاه
ان  -  ٣٤ د ع اهـات   ،صفا م ارـة وات ة ال اسـ اث ال ـة لألحـ ـة ال ارـة الع ات اإلخ ـ ـة الق معال

ها،   ة ن ة ال راال رة هد ة:  ، (غ م ة اإلعالم،  القاه ل ة،    .١٠١)، ص  ٢٠٠٧جامعة القاه
ي سع - ٣٥ العا اص ع ال جع ساب  ،ع   .  ٣١، ص م
  .٣٢، ص ابالجع  نف ال - ٣٦

37 - Semetko,H.A.& Valkenburg ,P.M. Framing European Politics : A content analysis 
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ــة  - ٤٢ اهـات ال ارـة وات ة اإلخ ـائ ات الف ــ ل فـي الق ائ ا إسـ ـا ـار وق ــة أخ ـا، معال ــ ال ـ م دعـاء أح

ها،   ران رة هد ة اإلعالم، غ م ل ة،    .١١٢)، ص  ٢٠١٥، (جامعة القاه
43-  Semetko,H.A.& Valkenburg , 2000 , Op .Cit. , P97 

ع - ٤٤ ارث  ،ال ال ات إدارة األزمات وال ات زع،١  ،اس م لل وال ة: دار العل   )،٢٠٠٦ (القاه
  . ٣٣ص 

از - ٤٥ ة في إدارة األزمات،،  عفاف ال ا ادة اإلب ة دور ال اس م ال اد والعل ة االق ل لة  ، جامعة  م
د ة ، الع  .٢٤، ص ٢٠٠٢، ١١القاه

او  - ٤٦ اد م ةاإلعالم  ،ح ع ة،األزمات ومعال ان ة الل ار ال ة: ال   . ١٧)، ص٢٠٠٥ ، (القاه
في - ٤٧ ا م ة-اإلعالم ودارة األزمات ،ه ل اذج ع ة ون ء ن اد    .م

قع  د على م ج ل   /https://www.arabmediasociety.com: م خ ل  ٦تارخ ال   ٢٠٢٠ی
ی - ٤٨ ى ال قع ، م د على م ج اجهة األزمات: م    :اإلعالم وم

https://www.arabmediasociety.com/  ل خ ل  ٦تارخ ال   . ٢٠٢٠ی
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جع   - ٤٩ ابنف ال   . ال
ة  - ٥٠ ة العال ة ال قع م https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-م

coronaviruses-a-public/q-for-2019/advice-coronavirus  
ا  -٥١ ا  ،عقادالوالء إب ة الق مةمعال ق اهات  ا ال ة وات ات الع ائ ة في الف اه أ ال امج ال في ب

ها،  ة ن رة، ال راه غ م ة، ق اإلذاعة  د ة والع راسات اإلسالم ة ال ل  : (جامعة األزه
ن،  ف ل   . ٢٨٢، ص )٢٠١١وال

اصة ،عادل ع الغفار - ٥٢ ة ال ة ال ائ ات الف ة للق ا ة االج ل عاد ال ة على -أ دراسة ت
اة در ق مة  ق أ ال امج ال ان ، ب ع اسع  ي ال ت العل ال ال ر ض أع ات اإلعالم ب  م أخال

ة وال ة اإلعالم، ال ل ة:   . ٢٠٠٣، جامعة القاه
ی - ٥٣ ال ال ة ج   . جع سابم، أم
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