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كورونــا  املصريــة ألزمــة  بالفضائيــات  الطبيــة  البرامــج  كيفيــة معاجلــة  »رصــد  الدراســة يف:  متثلــت مشــكلة 
)COVID 19(«، وذلــك يف إطــار نظريــة »األطــر اإلعالميــة«، واعتمــدت الدراســة علــى املنهــج املســحي، وقــد مت 
وضــع مجموعــة مــن التســاؤالت التــي حتقــق أغــراض البحــث، وأجريــت الدراســة التحليليــة علــى عينــة قوامهــا 59 
حلقــة مــن البرامــج الطبيــة، منهــا 35 حلقــة مــن برنامــج ) اجليــش األبيــض( الــذي يعــرض علــى الفضائيــة املصريــة 
األولــى، و 24 حلقــة مــن برنامــج )النــاس احللــوة( الــذي يعــرض علــى قنــاة القاهــرة والنــاس2. ومت اســتخدام صحيفــة 
حتليــل املضمــون، وتتضمــن مجموعــة مــن الفئــات التــي حتقــق هــدف الدراســة، وتوصلــت الباحثــة إلــى مجموعــة مــن 

النتائــج، أهمهــا: 

1 - جــاءت »التوجيهــــات واإلرشــادات« يف املرتبــة األولــى مــن حيــث أبــرز املوضوعــات املرتبطــة بأزمــة فيــروس كورونا 
)COVID 19( التــــي تناولهــــا برنــــامجي قنــــاتي الدراســــة، يليهــــا »اإلجراءات االحترازية«، ثم »عرض ألسباب 

ونتائــج األزمــة«، يليهــا »دعــم الطاقم الطبـــي«. 

2 - جـــاء الفيـــديو يف الترتيـــب األول مـــن حيـــث اعتمـــاد بـــرامج القنـــاتني- كوســيلة مــن وســائل اجلــذب يف تناولهــا 
 .)COVID 19( للموضوعــات املتعلقــة بأزمــة كورونــا

 3 - تصويــر األزمــة مــن خــالل إبــراز العديــد مــن اجلوانــب ويف مقدمتهــا: »الصــور التــي حتمــل املخاطــر والــدالالت 
ــة الســيئة«،  ــات«، و »احلــاالت املرضي ــى جانــب إبراز«أعــداد الوفي ــة« إل الســلبية«، وكذلــك »اإلجــراءات االحترازي

والفئــات األكثــر تضــررًا«.                

.)COVID 19( الكلمات املفتاحية: البرامج الطبية، الفضائيات املصرية، أزمة كورونا

The aim of the study concluded in “analyzing how medical programs in Egyptian satellite 
channels tackled the Corona crisis,” within the framework of the “media frame theory”.The 
study relied on the survey method. A set of questions were developed to achieve the ob-
jectives of the research. The analytical study was conducted on a sample of 59 episodes of 
medical programs, including 35 episodes of the (White Army) program, which is shown on 
the first Egyptian satellite channel, and 24 episodes of the (Elnas Elhelwa) program, which is 
shown on the Al-kahra wa Al-Nas2 Channel. 

A content analysis sheet was prepared, which includes a group of categories that achieve 
the goal of the study, and the researcher   reached a set of results, as follow: 
1-“Directions and Instructions” came first in terms of the most prominent topics related to 

the “Corona virus crisis” that were addressed by the two study channels, followed by “pre-
cautionary measures”, then “a presentation of the causes and consequences of the crisis”, 
followed by “support for the medical staff”.

2- The video came in the first place in terms of adopting the two channels programs - as a 
means of attraction in dealing with the topics related to the “Corona crisis”.

3-  The crisis was Focued by highlighting many aspects, foremost of which are: “images that 
carry risks” as well as “precautionary measures,” in addition to highlight the “numbers of 
deaths”, “bad illnesses” and the “most affected groups”.
Key Words: Medical Programs, Egyptian Satellite Channels, Corona Crisis (Covid 19)  
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تقوم وسائل اإلعالم بدور مهم يف تكوين وتشكيل الرأي العام وتنمية الوعي بشأن قضية  
وقد شهد العالم يف اآلونة األخيرة مجموعة من األزمات الصحية املرتبطة  ،  أو مشكلة ما

املعروف بفيروس (كورونا)    COVID 19بانتشار عدد من األمراض، وتعد أزمة فيروس  
وهو أحد املستجدات الطارئة على الساحة العاملية، وال تزال من األزمات التي تواجه العالم،  

العالم   يف  قائمة  هذا. تداعياته  وقتنا  ظهور    حتى  مع  خطورة  أكثر  أصبح  الوضع  إن  بل 
ديسمبر   شهر  يف  بريطانيا  يف  جديدة  بنسبة    2020ساللة  عدوى  مقارنة  70أكثر   %

 )1( بالساللة احلالية.
وال تزال تداعيات األزمة مستمرة يف العالم بأسره، بل تشتد اآلن يف مصر بدرجة كبيرة،  

مبؤسسات الدولة  سعي  من  الرغم  كافة  على  وتقدمي  األزمة،  ملواجهة  املختلفة  ها 
فعيل وزارة الصحة لنظام إلكتروني يتم من خالله متابعة بيانات  االستعدادات، ومن ذلك ت 

التنفس   أجهزة  على  املشغولة  األسرة  وعدد  الطبي  لألكسجني  االستهالك  معدالت 
  )2( الصناعي باملستشفيات، وحتديثها على مدار الساعة.

األزمات الصحية من أهم وأخطر ما ميكن أن يتعرض له أي مجتمع، فاألمر متعلق  وتعد  
بصحة اإلنسان وأمنه يف احلياة، هذا عالوة على التأثيرات االقتصادية الناجمة عن أزمة  

) كورونا  االجتماعية  )،COVID 19فيروس  التداعيات  من  الكثير  ظهرت  فقد  كذلك 
تلك األزمة إلى تغيرات اجتماعية ليس فقط  )، حيث أدت  COVID  19لفيروس كورونا ( 

فجأة   الدول  ترتيب  وأصبح  الدول،  من  دولة  كل  مستوى  على  بل  العاملي،  املستوى  على 
خالف  هذا  للوباء،  التصدى  يف  النجاح  ونسبة  الوفاة،  وحاالت  اإلصابات  بعدد  يؤخذ 

   )3( تأثيراته النفسية على األفراد.
فرض الذي  الصحي  احلظر  ظروف  ظل  كورونا  ويف  أزمة  تداعيات  ملواجهة  الدولة  ته 

)COVID  19  أصبحت طويلة،  لفترات  البيوت  يف  الناس  معظم  وتواجد  املستجد،   (
عند  والتوتر  القلق  درجة  ارتفاع  مع  خاصةً  لألخبار،  أساسًيا  مصدرًا  اإلعالم  وسائل 

لذا كان الشائعات،  تأثير  للوقوع حتت  أكثر عرضة  األفراد  يكون  ثم  على    اجلمهور، ومن 
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أهم   عن  والصحيحة  احلقيقية  الصورة  نقل  يف  وظيفتها  بأداء  تقوم  أن  اإلعالم  وسائل 
وكيفية  باملرض  املتعلقة  املعلومات  ونقل  املواطنني،  بني  الوعي  ونشر  املستجدات،  وآخر 
التعامل معه ومتابعة تطوراته املختلفة وتأثيرات انتشاره على الصعيدين املحلي والعاملي،  

  املعنوي وبث روح املسؤولية واملشاركة املجتمعية يف مجابهة األزمة.   وتقدمي الدعم
األول،   ظهورها  منذ  األزمة  تلك  تداعيات  مبتابعة  املصرية  اإلعالم  وسائل  قامت  وقد 
فعمدت إلى حمالت التوعية الصحية والبرامج واملبادرات للتوعية من خطر هذا الوباء،  

 ) كورونا  فيروس  أخبار  فرضت  برامج  COVID 19وقد  من  العديد  على  نفسها   (
  .الفضائيات، ومنها البرامج الطبية

 مشكلة الدراسة:  
حظيت باهتمام وسائل  التي  ) من أبرز األزمات العامليةCOVID 19يعد فيروس كورونا (

ووسائل  مصر،  يف  الفيروس  لظهور  األولى  اللحظة  ومنذ  والعاملية،  املصرية  اإلعالم 
للتطـورات  اإلعـالم   ومسـتمرة  دوريـة  ومتابعـات  تغطيات  تقـدم  واجلديـدة  التقليديـة 

 ) كورونا  فيروس  بظهـور  املرتبطـة  اهتماًما COVID 19واألحـداث  األكثر  بات  الذي   ،(
 للرأي العام.

يف خريطة البث الفضائي، وميكن للبرامج الطبية أن تؤدي  ًزا  وتشغل البرامج الطبية حي
امل يف  مهًما  الصحية  دورًا  لألزمات  اإلعالمية  كورونا    –عاجلة  فيروس  أزمة  ومنها 

)COVID 19  ،معلومات تقدم  حيث  البرامج،  تلك  وأهداف  مضمون  لطبيعة  نظًرا   ،(
وآراء، بالقضية   وحقائق،  تتعلق  طبية  والتفسير  ،  واستشارات  الشرح  تقدمي  وتتولى 

احلماية من وصول العدوى   والتوجيه، لتعريف اجلمهور باملرض وسبل الوقاية منه، وكيفية
السيما وأن مثل  -إليهم، أو نشرها لآلخرين، مما يقلل انتشار الفيروس، أو يقضي عليه  

البرامج النوعية من  الذي يعد من أهم    -تعتمد على مصادر طبية متخصصة  تلك  األمر 
تقوم  العوامل التي تؤدي إلقناع اجلمهور بالرسالة املقدمة، ومع أهمية الدور احليوي الذي  

به جهود التوعية يصبح من املهم تقييم تلك اجلهود لتحديد مدى جناحها وفعاليتها، وإلى 
املعلومات  كافة  وتقدمي  الصحي،  الوعي  وتعزيز  أهدافها،  حتقيق  استطاعت  مدى  أي 

  الصحية للتصدي للفيروس ومنع انتشاره، ومعرفة إيجابيات وسلبيات املعاجلة.  
على حد علم  -ناولت تقييم البرامج الطبية يف تناولها لألزمة  ونظًرا ألنه ال توجد دراسة ت 

كورونا    -الباحثة فيروس  الطبية ألزمة  البرامج  معرفة معاجلة  الدراسة حتاول  فإن هذه 
)COVID 19  ،الصحي الوعي  تعزيز  استطاعت  مدى  أي  وإلى  املعاجلة،  هذه  وأطر   ،(



                589 

كافة جو متكاملة عن  تغطية شاملة ومعلومات طبية  تقدمي وتقدمي  املوضوع، وكذلك  انب 
  التوعية والتحذير واملشورة للمساعدة على تخطي األزمة. 

على   للتعرف  استطالعية،  دراسة  بإجراء  الباحثة  قامت  علمي  بشـكٍل  املشـكلة  ولتحديـد 
"الناس احللوة" على   البرامج الطبية مشاهدة من جانب اجلمهور، وتبني أن برنامج  أكثر 

والناس القاهرة  األكثر    ،2قناة  هما  املصرية،  الفضائية  على  األبيض"  "اجليش  وبرنامج 
يف:   الدراسة  مشكلة  تتمثل  هنا  ومن  الطبية  مشاهدة.  البرامج  معاجلة  كيفية  "رصد 

  )".COVID 19بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة ألزمة كورونا ( 
  :  أهمیة الدراسة 

لقضية  -1 تناولها  من  الدراسة  أهمية  التي  تأتي  القضايا  أهم  من  على  تعد  استحوذت 
) كورونا  "أزمة  وهي  والدولي،  املحلي  العام  الرأي  أحد  )"،  COVID 19اهتمام  وهو 

املستجدات الطارئة على الساحة العاملية، وال تزال تداعياته قائمة ومستمرة يف العالم حتى  
هذا،   لهذه وقتنا  التغطية  من  واسعة  مساحات  لفرد  كافة  اإلعالم  وسائل  دفع  ما  وهو 

اإلع الــدور  دراســة  ضــرورة  يســتلزم  ممــا  باملخاطر    المياألزمة،  اجلمهــور  توعيــة  يف 
  لسلوكيات الفعالة واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار املرض. وا
الطبية،  -2 البرامج  أهمية  الدراسة من  أهمية  تنبع  أن    كذلك  الذي ميكن  الدور  وعظم 

األزمة حيال  هذه    -تؤديه  تعتمد  حيث  باملرض،  للتوعية  به  موثوًقا  مصدرًا  باعتبارها 
لتق األطباء  استضافة  على  البرامج  من  مصادر  النوعية  من  موثقة،  معلومات  دمي 

  متخصصة. 
تناولهــا لنظریــة تحلیــل األطــر اإلعالمیــة، حیــث تأتي أهمية هذه النظریـة فـي أنهـا    -3

  تسـمح بقیـاس المحتـوى الضـمني للرسـائل اإلعالمیـة. 
مع أهمية الدور احليوي الذي تقوم به جهود التوعية يصبح من املهم تقييم تلك   -4

تحديد مدى جناحها وفعاليتها، وإلى أي مدى استطاعت حتقيق أهدافها، وتعزيز  اجلهود ل
الوعي الصحي، وتقدمي كافة املعلومات الصحية للتصدي للفيروس ومنع انتشاره، ومعرفة  

  إيجابيات وسلبيات املعاجلة. 
تناولها    -5 يف  الطبية  البرامج  تقييم  تناولت  دراسة  توجد  ال  األكادميية:  الناحية  من 

الباحثة-لألزمة   علم  حد  وعي   -على  مدى  قياس  على  انصبت  األبحاث  معظم  ولكن 
واستخدام  واجتاهات اجلمهور،  معاجلته،  وكيفية  منه  الوقاية  وطرق  بالفيروس  اجلمهور 

التو يف  االجتماعي  التواصل  مواقع وسائل  مضمون  وحتليل  كورونا،  ملرض  الصحية  عية 
الصحف واملواقع اإلخبارية، واحلمالت اإلعالمية يف وسائل اإلعالم بوجٍه عاٍم، وال توجد 
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بالبرامج  وكانت خاصة  التليفزيونية،  البرامج  واحدة تخص حتليل مضمون  دراسة  سوى 
دراسة  وهي  (   احلوارية،  مرزوق  "2020ريهام  بعنوان  ا)،  احلوارية  معاجلة  لبرامج 

). دراسة  COVID 19بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة ألزمة فيروس كورونا (
 حتليلية".  

  أهداف الدراسة:  
  ). COVID 19رصد أبرز املوضوعات الواردة املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ( -1
االستماالت  -2 عن  كورونا    الكشف  بأزمة  املرتبطة  املوضوعات  معاجلة  يف  املستخدمة 
)COVID 19).  
كورونا -3 فيروس  بأزمة  املرتبطة  املوضوعات  معاجلة  اجتاه  على   COVID  التعرف 

19) .(  
  الكشف عن األطر املستخدمة يف عرض املوضوعات املرتبطة باألزمة.  -4
 COVIDبأزمة فيروس كورونا ( الكشف عن أهداف معاجلة املوضوعات املرتبطة   -5

19.( 
  مصطلحات الدراسة:  

  ): COVID 19فيروس كورونا ( -1
) يصيب اجلهاز التنفسي، وانتشر بشكٍل كبيٍر COVID 19هو وباء عاملي يعرف باسم (

العالم،   الفيروسات ميكن أن  ويف جميع دول  "نوع من  العاملية بأنه  تعرفه منظمة الصحة 
األسقام، تتراوح ما بني نزلة البرد العادية وبني املتالزمة التنفسية  تتسبب يف مجموعة من  

نتيجة   والوفيات  اإلصابات  وتعدد  انتشاره،  لسرعة  بالوباء  املنظمة  صنفته  كما  احلادة"، 
اإلصابة به، ومتثلت أهم أعراضه يف احلمى والسعال اجلاف املستمر، فضًال عن فقدان  

  )4(  حاسة الشم والتذوق.
 ) هما أول حرفني من  )CO) مشتق كاآلتي: (COVID 19واالسم اإلجنليزي للمرض 

 )D، و (VIRUSأول حرفني من كلمة فيروس  هما  )  VI"، و (CORONAكلمة كورونا " 
مرض   كلمة  من  حرف  الفيروسات  DISEASEأول  بعائلة  يرتبط  جديد  فيروس  وهو   ،

تالزمة التنفسية احلادة (سارس)  يتسبب مبرض امل نفسها التي تنتمي إليها الفيروس الذي
 )5(  وبعض أنواع الزكام، وهو سريع االنتشار بشكل كبير.

  البرامج الطبية:   -2
البرامج   تلك  بها  الصحية، أي توعية اجلمهور  ويقصد  التوعية  املعدة خصيًصا ألغراض 

منها، الوقاية  وكيفية  الصحية  األمراض  األفراد    مبخاطر  صحة  على  املحافظة  بهدف 
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وتعتمد على استضافة أطباء   .تعرض بشكٍل دوري ويف أوقات منتظمةوهي  واملجتمعات،  
ثقافة   ميتلك  وأن  االطالع،  بسعة  الطبية  البرامج  مقدم  يتصف  أن  ويجب  متخصصني، 
واسعة يف مختلف العلوم والتخصصات، ليتمكن من محاورة ما قد يطرأ يف برنامجه من 

عالقة  مسائ لها  التي  املناخية  والظروف  والتقاليد  والعادات  الطبية  باألمور  تتعلق  ل 
ويف بعض األحيان يقدم تلك البرامج أحد األطباء املتخصصني كما هو احلال    )6( باملرض،  

  ". 2يف برنامج "الناس احللوة"، الذي تبثه قناة "القاهرة والناس
 اإلطار النظري:  

  :نظرية األطر اإلعالمية
إبراز   بهدف  االتصالية  العملية  مكونات  بني  تتم  تفاعلية  "عملية  هو  اإلعالمي  اإلطار 
جوانب محددة من القضية املطروحة وإغفال جوانب أخرى، مبا يتناسب مع أيديولوجية 
القائم باالتصال، بهدف تفسير األحداث، وحتديد املشكالت وتشخيص األسباب، والبحث  

   )7(ها مبا يتوافق مع السياسية اإلعالمية للوسيلة اإلعالمية. عن حلول، وتأطير
عام     أجراها  التي  دراسته  يف  انتمان  أكده  ما  املفهوم  اإلطار    2003وهذا  عرف  وقد 

لترويج   عليها  الضوء  وإلقاء  املحسوسة،  احلقيقة  من  قليلة  عناصر  اختيار  "عملية  بأنه: 
أن  )8(  وتفسير وحتقيق هدف معني" أي  معینــة  ،  إبــراز جوانــب  یتضــمن  اإلطــار  مفهــوم 

فــي الــنص اإلعالمــي تجــاه حــدث أو قضـــیة معینــــة، أو اســــتبعاد أو إغفـــال جوانــــب  
معینــــة، األمـــر الــــذي مــــن شــــأنه أن یضفى أهمیة بالغة على الدور الذي تؤدیه األطـر  

    .)9( هـات وأراء الجمهور نحو األحداث والقضایا المهمة"اإلعالمیـة فـي تشـكیل اتجا
اجلمهور  و معارف  تشكيل  يف  اإلعالم  وسائل  دور  تفسير  األطر  حتليل  نظرية  تستهدف 

واجتاهاته جتاه قضايا معينة، وتقترح نظرية األطر أن اإلعالميني غالًبا ما يعملون وفًقا 
أولويا ووضع  األحداث  تبسيط  أجل  من  إخبارية  لها.ألطر  ذلك ميكن    )10(  ت  ويف ضوء 

واملوضوعات   القضايا  حـول  محـددة  ألطـر  تبنيها  خالل  من  اإلعالم  "وسائل  بإن  القول 
يدركها   التي  هي  األفكار  وهـذه  بروًزا،  أكثر  بها  املرتبطة  واملعاني  األفكار  بعض  جتعل 

بعض   استثارة  أو  االنتباه  جذب  خالل  من  تقييماتهم  يف  وتؤثر  دون  األفراد  املعاني 
  )11(غيرها.

احلالية  للدراسة  مالءمتها  ومدى  اإلعالمي  اإلطار  نظرية  من  أهمية  الكثير  تؤكد   :
الدراسات على األهمية الكبيرة التي حتظى بها عملية التأطير من خالل دورها يف عملية  

    -االتصال اجلماهيري على النحو التالي: 
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األفكار    -1 تفسير  تقدم  األطر  وحتديد نظرية  املطروحة،  القضايا  حيال  واالجتاهات 
على   القدرة  وكذلك  اإلخباري لألحداث  التدفق  التحكم يف  أولويات اجلمهور، من خالل 

  )12(  املشكالت وصياغة أسبابها واحلكم عليها. حتديد
تتحدد أهمية األطر يف قدرتها التأثيرية على الكيفية التي يفسر بها اجلمهور   -2

القضايا واألحداث املختلفة من حوله، ومن ثم تشكيل األفكار واالجتاهات حيال القضايا  
   البارزة، وعالقة ذلك باستجابات اجلمهور املعرفية والوجدانية لتلك القضايا.            

ورًا يف عملية تشكيل الواقع، كما يعد مفهوم اإلطار مؤثًرا أساسًيا يف متارس األطر د  -3
فهم دور وسائل اإلعالم يف تشكيل اجلدل حول املوضوعات والقضايا املختلفة، وتبرز قوة  
مفردات   خالل  من  إعالمي  نص  أي  معالم  هدم  أو  بناء  على  قدرتها  مدى  يف  األطر 

  )13(ومصطلحات متناقضة.
نظرية "اإلطار اإلعالمي" تتناسب مع موضوع وأهداف الدراسة احلالية، حيث يعد  ولذا فإن 

معاجلة كيفية  وتفسير  لشرح  توظيفه  ميكن  فكرًيا  منطلقا ً  اإلعالمي  البرامج   اإلطار 
) من  COVID 19الطبية بالقنوات الفضائية (حكومية، خاصة) ألزمــة فيروس كورونا (

  مية املختلفة مبا يتفق مع أهداف كل وسيلة.حيث أساليب املعاجلة واألطر اإلعال
  : مت تناولها من خالل محورين: الدراسات السابقة

  : )COVID 19ألزمة كورونا (املحور األول: الدراسات التي تناولت معاجلة وسائل اإلعالم 
دراسـة  (  اسـتهدفت  مرزوق  احلوارية    )،2020ريهام  البرامج  معاجلة  كيفية  رصـد 

) كورونا  فيروس  ألزمة  واخلاصة  احلكومية  املصرية  )،  COVID 19بالفضائيات 
املصرية   األولـى  القنـاة  يف  البحث  عينـة  ومتثلـت  املسح،  منهـج  علـى  الدراسـة  واعتمدت 

احلوارية  ON TV  وقنـاة  البرامـج  مـن  عينـة  محتـوى  حتليل  خـالل  مـن  وذلـك  وهي:  ، 
وتوصلـت   "،ON TVبرنامـج "التاسـعة" علـى القنـاة األولـى، وبرنامـج "كل يـوم" علـى قنـاة "

الدراسـة إلـى أن القنـاة األولـى املصرية جـاءت يف الترتيـب األول مـن حيـث إجمالي زمـن  
) كورونا  بأزمة  املتعلقة  " COVID 19املوضوعـات  قناة  يليهـا   ،( ON TV ،"   وجـاءت

بأزمـة  "اإل املرتبطة  املوضوعـات  أبـرز  حيـث  مـن  األولى  املرتبة  يف  االحترازيـة"  جراءات 
 )، يليهـا "توجيهـات وإرشـادات"، ثـم "دعـم الطاقـم الطبـي"،COVID 19فيروس كورونا (

يليـه "دعـم األفـراد والقطاعـات املتضـررة"، كمـا تصـدرت فئـة "إيجابـي" املرتبة األولى مـن  
(  حيـث كورونا  فيروس  بأزمـة  املتعلقة  املوضوعـات  معاجلة  يليها  COVID 19اجتاه   ،(

األطر   مقدمــة  اإلنسانية"  "االهتمامات  إطــار  وتصــدر  "محايـد"،  فئـة  ثـم  "سـلبي"  فئـة 
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)، يليه  COVID 19املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمــة فيروس كورونا ( 
  )14( "التحذيــر أو التخويف".إطــار 

دراسة الزغبي   وهدفت  عمر  العربية  (2020عرين  النخبة  تقييم  طبيعة  معرفة  إلى   (
 ) كورونا  ألزمة  اإلخبارية  الفضائية  القنوات  حيث  COVID 19لتغطية  العاملية،   (

) قوامها  عينة  على  االستبانة  توزيع  مت  وقد  املسحي،  املنهج  الباحثة  ) 228استخدمت 
وكشفت النتـائج أن غالبية أفراد اجلمهور يتابعون أزمة كورونا    ن النخب العربية،مفردة م

)COVID 19  عبـر القنـوات الفضـائية اإلخباريـة بدرجـة كبيـرة، وأن التغطية اإلخبارية (
اخلاصة تصدرت قائمة األشكال اإلخبارية املفضلة ألفراد النخبة العربية يف متابعة "أزمة  

إلى حتديد كيفية    Qiang Chen)  2020(هدفت دراسة    )19COVID ."(   )15كورونا (
 توظيف اخلطاب اإلعالمي الرسمي ملواقع التواصل االجتماعي لزيادة مشاركة اجلمهور 

فيروس  الصيني أزمة  تخطي  املسحي،  "COVID  يف  املنهج  على  الباحث  اعتمد  وقد   ،"
موقع باختيار  قام  اجتماع  Weibo Sina حيث  تواصل  موقع  للجمهورية  وهو  تابع  ي 
ا على  رً منشو  1411وقام الباحث بتحليل    ،China Healthyالصينية، خاصة صفحة  

تلك الصفحة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية "عدم نشر اخلوف والقلق بني  
 بينما تبني من دراسة   )16(   ا على مواقع التواصل،عً تيجيات اتباااجلماهير" هي أكثر االستر

Ahmad & Murad (2020)    أن مواقع التواصل االجتماعي لها تأثير كبير على نشر
 ) كورونا  فيروس  بانتشار  املرتبط  والذعر  كردستان COVID 19اخلوف  إقليم  على   (

قوامها   عينة  على  اإلنترنت  عبر  أجري  الذي  امليداني  البحث  خالل  من  وذلك  العراق، 
 )17( مي مواقع التواصل،مفردة من مستخد 516

أكدت   (كذلك  التواصل   Depoux A & others)  2020دراسة  مواقع  دور  على 
) وترويج الشائعات COVID 19االجتماعي يف نشر الذعر حول تفشي فيروس كورونا ( 

كورونا   فيروس  حول  العامة  والسلوكيات  واملواقف  املفاهيم  على  والتأثير  املضللة 
)COVID 192020(  وأوضحت دراسة)  18(  مريكي،) يف املجتمع األ(Azad Shokri  

and others    أن تلقي األخبار واملعلومات من الشبكات االجتماعية عن فيروس كورونا
)COVID 19(-  أثار القلق والذعر بني املجتمع اإليراني،   -خاصة ارتفاع معدل الوفيات  

دراسة    )19( على   et al (2020) ,Huong Thi &ورصدت  الصيني  اجلمهور  اعتماد 
املواقع الرسمية وتطبيقات اجلوال يف احلصول على أحدث املعلومات الدقيقة ومواجهة  

ف منهج املسح بالعينة، وأجريت على عينة  ي الشائعات حول "كورونا"، وقامت الدراسة بتوظ
كانت أكثر  وأشارت النتائج إلى أن آخر األخبار فيما يتعلق باجلائحة   مفردة،   341قوامها  
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متابعتها، على  الدراسة  عينة  التي حترص  دراســة و  )20(   املعلومات  حافظ  هدفــت   نادية 
)، إلــى رصــد وحتليل وتفســير اجتاهات اجلمهور املصري نحــو معاجلة وسائل 2020(

) كورونا  فيروس  جلائحة  اجلديد  علــى  COVID 19اإلعالم  الدراســة  واعتمــدت   ،(
اإل املسح  النتائــج  منهــج  مــن  لعــدد  وتوصلــت  املعلومات،  االستبيان جلمع  وأداة  عالمي، 

عينــة   حرصت  التــي  اإلخبارية  املواقع  مقدمة  يف  الســابع  اليــوم  موقــع  أن  أهمهــا 
الفيســبوك، علــى  متابعتهــا  علــى  احلي   )21(  الدراســة  عبد  حسام  دراسة  من    وتبني 

عشـوائي2020( عينـة  علـى  مـن  )،  احلكوميـة   450ة  اجلامعات  طلبـة  من  مفردة 
واألزهر نســبة    -واخلاصـة  عبر    %99.3أن  كورونــا  جائحــة  تابعــوا  البحــث  عينــة  مــن 

اعتمـاد   بيـن  دالـة  عكسـية  ارتباطيـة  عالقـة  وجـود  ثبـت  كمـا  اجلديــد،  اإلعالم  وســائل 
اإلعالم اجلديـد   وسـائل  علـى  كورونا  طلبـة اجلامعات  عـن جائحـة  املعلومات  اسـتقاء  يف 

2020Seo Lee &  ,Hwa-Sangوتوصـلت دراسة (  )22(  واالندمـاج األكادميي لديهـم، 
Changhyun Han,    قوامهـا اجلنوبية  بكوريا  اجلمهـور  مـن  عشـوائية  عينـة  على   )

إلـى أن استخدام وسائل اإلعالم االجتماعي يتزايد بشكل كبير يف أوقات   - مفردة  400
ملتابعيها النفسية  النواحي  على  أثـر  الوسـائل  لتلـك  وأن  األوبئة،  املتعلقة    -انتشار  خاصة 

  )23( باخلوف،
عويدات جاد  دراسـة  قوامها  2020(  وتوصــلت  عينة  على  الطالب    400))  من  مفردة 

توصلت إلـى وجـود فـروق دالـة بـني أشـــكال   -والطالبات مـن جامعتي "القــاهرة، و"املنيــا" 
 ) كورونا  فيروس  مـن  الوقـايــة  طـرق  مـع  املبحـوثني  بصــــــــفحتي  COVID 19تفاعـل   (

ا "اململكة  "  قناة  و  قناة  "France 24ألردنية"  صفحة   ) France 24،"  )24"   لصالح 
نتائج دراسة املعلومات حول فيروس   أن  others (2020 Lotus Ruan &(  وأظهرت 

 ) لرقابة  COVID 19كورونا  خضعت  الصينية  االجتماعي  التواصل  وسائل  على   (
واملعلوم العامة  املناقشات  وتقييد  الشفافية  عدم  وأن  صارمة،  لهحكومية  الواقعية    ا ات 

واالستجابة، العام  الوعي  من  ويحد  معاكس  دراسة    )25(   تأثير   Singh Lisaوبحثت 
استخدام  (2020) تأثير  يتعلق   Twitter يف  فيما  اجلمهور  بني  الشائعات  نشر  يف 

)، وأشارت نتائج الدراسة أن التغريدات املتصلة  COVID 19بجائحة بفيروس كورونا (
بني اجلماهير،   " حتظى بدرجة مصداقية عاليةlinksURL"   معلومات بروابط ومصادر  

ا العتمادها على روابط تدعم صحة التغريدات املنشورة مثل روابط منظمة الصحة  رً نظ
(  )WHO)،   )26(  العاملية تــومي  فلــوس، اخلنسـاء  أن  2020وخلصت دراســة مسـعودة   (

ا وسـائل  تنشـرها  التـي  املعلومـات  مـن  كورونا  العديـد  فيروس  حـول  اجلديـد  إلعـالم 
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)COVID 19  والتوجية الوقاية  برامج  أن  إلـى  إضـافة  واملصداقية،  الدقة  إلى  تفتقد   (
) كورونا  فيروس  حـول  اجلديـد  اإلعـالم  وسائل  تبثها  التي  من COVID 19واإلرشاد   (

لألفراد، النفسية  الصحة  على  تقضي  أن  إميان    )27(  شأنها  دراسـة  وخلصت 
  مفردة مـن اجلمهـور املصـري إلـى أن "الواتـس   358  )، علـى عينـة قوامهـا2020(عاشور

عينـة   لهـا  تعرضـت  التـي  والشـبكات  للمواقـع  بالنسـبة  األول  الترتيـب  يف  جـاء  قد  اب" 
عالقة   وجود  تبني  كذلك  "اليوتيـوب"،  ثـم  بـوك"،  "الفيـس  يليـه  األزمة،  أثنـاء  الدراسـة 

دالل ذات  وشــبكات موجبــة  ملواقــع  املصــري  اجلمهور  اســتخدام  بـيـن  إحصائيــة  ــة 
 COVIDالتواصــل االجتماعـي للحصـول علـى معلومـات وأخبـار حـول فيروس كورونا ( 

للجمهـور،19 النفسـية  واملناعـة   (  )28(  ) دراسـة  توصلت    Toan Luu Ducفيمـا 
تأثير إيجابي على تصور    االجتماعي لها أن أمناط استخدام مواقع التواصل  إلى2020)

بفيروس   املتعلقة  أن    COVID 19املخاطر  إلـى  النتائج  أشارت  الفيتناميني، حيث  لدى 
ملخاطر   الفيتنــاميني  إدراك  زاد  االجتمــاعي  التواصــل  مواقــع  اســتخدام  زاد  كلمــا 

التعرف على    2020Rama Kummitha(  وسعت دراسة   )29(   الفيــروس، كيفية   (إلى 
) كورونا  فيروس  مع  التعامل  يف  احلديثة  االتصال  تكنولوجيا  )،  COVID 19توظيف 

باإلضافة إلى التعرف على الفروق املوجودة بني الصني والدول الغربية فيما يتعلق بطرق  
 ًال مقا  137توظيف تلك التكنولوجيا، واعتمد الباحث على منهج املسح، حيث قام بتحليل

متعلرً وخب (بفير  ًقاا  كورونا  إذاعتهCOVID 19وس  أو  نشره  مت  اإلعالم   )  وسائل  يف 
املختلفة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف التعامل 

 ) كورونا  فيروس  أزمة  للنظام  (COVID 19مع  نتيجة  وذلك  آلخر،  مكان  من  تختلف 
إلى رصــد  2020أشــرف ســليم (وهدفت دراســة    )30(  السياسي املوجود يف كل دولة،  (

فيروس   أزمـة  عـن  االجتمـاعي  التواصل  وســائل  يف  املغربــي  للجمهــور  اللغــة  رســائل 
% من أفراد العينة يستخدمون الواتس 77)، وأوضـحت النتائج أن  COVID 19كورونا (

 ) 31(  %،49)، يليه الفـيس بـوك بنسـبة  COVID 19اب وحـده للحديث عن أزمة كورونا (
) عجوة  علي  نرمني  دراسـة  اتصـال  2020وسعت  اسـتراتيجيات  أهـم  حتديد  إلى   (

باجلمهور   االتصــال  يف  املصرية  والســكان  الصحـة  وزارة  اسـتخدمتها  التـي  املخاطـر، 
) يف املراحل املختلفة  COVID 19املصري عبــر موقــع الفيــس بــوك أثنــاء أزمة كورونا ( 

وتوصلت يف    لألزمة،  احلكوميـة"  اإلجراءات  "توضيـح  اسـتراتيجية  اسـتخدام  مت  أنه  إلـى 
االســتعداد  إجراءات  توضيــح  بهـدف  األزمة  قبـل  مـا  مرحلـة  يف  املنشـورات  غالبيـة 
للتعامــل مــع األزمة، يليها اســتراتيجية "الطمأنــة" للتأكيــد علــى عــدم رصــد أية حــاالت  
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ث مبصــر،  املخاطــر"،مصابــة  مــن  "التحذيــرات  اســتراتيجية  دراســة   )32(  ــم  وخلصت 
 ) الوعي الصحي  2020عيشــة علــة  تنمية  لوســائل اإلعــالم اجلديــد دور يف  أن  إلــى   (

 ) كورونا  فيروس  انتشـار  العاملية يف ظل  الصحية  األزمات  مـن  COVID 19ومكافحة   (
اس محـور  هـي:  محـاور،  ثالثـة  املعلومـات  خـالل  ملواجهـة  اجلديـد  اإلعـالم  ـتراتيجيات 

ومحـور   الصـحي،  بـاحلجر  االلتـزام  أهميـة  حـول  اإلعالم  توجيهات  ومحور  املزيفة، 
الوقائية، بالتدابير  وااللتزام  اجلديد  لإلعالم  اإليجابية  الصحية  واعتمـدت   )33(  املواقـف 

) عبـده  سـعد  جيهـان  حتلي2020دراســة  أداة  علـى  األخبـار  )  مـن  لعينـة  املضمـون  ل 
اليــوم   (موقــع  اإلخبارية  واملواقع  الصحــف  مواقــع  عبـر  نشـرها  مت  التـي  الصحفيـة 
عينــة   اهتمــام  التحليــل  وأظهــر  القاهــرة)،  وموقــع  اليــوم،  أخبــار  بوابــة  موقــع  الســابع، 

مبعال خاصــة  وحتقيقــات  أخبــار  بعــرض  كورونا  الدراســة  "فيروس  تداعيــات  ـجـة 
)COVID 19  يف مواقــع الصحـف واملواقع اإلخباريـة، وقـد جـاءت املعاجلة اإليجابيـة "(

السـلبية  املعاجلة  وتأتـي  املحايــدة،  املعاجلة  يليها  املعاجلـات اإلعالمية،  أنـواع  يف مقدمـة 
التأييــد   إطــار  وجــاء  الثالث،  الترتيب  األطر  يف  قائمــة  رأس  علــى  القــرارات  ودعــم 

) كورونا  "فيروس  تداعيــات  معاجلة  يف  املستخدمة   ) COVID 19 ،"(   )34الفرعيــة 
) علــى عينــة عمديــة مــن الشــباب اجلامعـي  2020واعتمــدت دراســة أحمد العميري (

بـوك، وتوصلت  يتعرضــون لإلنفوجرافيــك بالصفحــات احلكوميـة املصريـة علـى   الفيـس 
النتائج إلــى وجــود عالقة دالــة إحصائيا بني تعرض الشباب لإلنفوجرافيــك بالصفحــات  
كورونا   "فيروس  جتاه  معلوماتهـم  ومسـتوى  بـوك  الفيـس  علـى  املصريـة  احلكوميـة 

)COVID 19،"(   )35(   ) إلى التعـرف علـى مـدى  2020وهدفت دراسـة بسيوني جبريل (
كورونا ( فاعلي املتعلقة بفيروس  التشـاركية  الفيديـو  ) يف  COVID 19ـة توظيف مقاطـع 

التوعيــة املعرفيــة والســلوكية بالفيروس، وتأثيــر هــذه املقاطــع يف دعــم بيئــة الوبــاء يف 
قوامهــا   عينــة  مــن  البيانــات  جمــع  ومت  الســعودية،  العربيــة  مفــردة،    400اململكــة 

الفيديـو   ملقاطـع  التعـرض  حجـم  بـن  ارتباطيـة  عالقة  وجـود  إلى  الدراسة  وتوصلت 
واعتمدت دراسة   )36( التشـاركية املرتبطة بالفيروس، وتأثيـر هـذه املقاطع يف التوعيـة به،  

على استخدام عينة احلصر الشامل لكل   )2020(مرتضى البشير وخالد عبد احلفيظ  
ب فيسبوك  أيام،  الرسائل يف صفحة  سبعة  ملدة  السودانية  الصحة  لوزارة  الرسمي  املوقع 

وكشفت الدراسة عن اهتمام صفحة فيسبوك مبوقع الوزارة بتعزيز الوعي الصحي بنشر  
وباستخدام  الصحية  التوعية  رسائل  نشر  وكذلك  كرونا"،  "فيروس  عن  املستمرة  األخبار 

 300علـى عينـة قوامهـا    )2020وتوصلـت دراسـة والء السريتي (  )37(   أساليب متنوعة،
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يف   الطالب  بيـن  إحصائيـة  دالـة  فـروق  وجـود  إلـي  وأشـمون،  السـادات  مبدارس  مفـردة 
احلمالت   يف  لهــا  تعرضــوا  التــي  واملوضوعــات  املعلومــات  مــن  اســتفادتهم  معــدل 

املتغيــرات الدميوجرافيــة،COVID 19التوعويــة بفيروس كورونا (  أظهرت    )38(  ) وفــق 
من أرباب األسر  مفردة    470) على عينة قوامها  2020نتائج دراسة وليد عبد احلليم (

إحصائ  -مبدينة سوهاج مبصر دالة  ووعي يً وجود عالقة  اإلعالم  لوسائل  التعرض  بني  ا 
 ) كورونا  فيروس  مواجهة  بكيفية  معلومات COVID 19األسر  تقدمي  يتم  كان  حيث   ،(

ج برامج طبية وثقافية للمواجهة، وجناح احلظر للمواطنني من  كافية عن الفيروس، وإنتا 
إلـى أن    others    &Jeffrey  )2020كما أشـارت دراسة (  )39(  خالل حملة "الزم بيتك"،

التــي  95 باملعلومــات  تـزودهم  اإلخباريـة  اإلعـالم  وسـائل  أن  يـرون  األمـريكيني  مـن   %
فيــروس  ا  يحتاجونهــ نســبة  COVID 19حــول  ويــرى  اإلخباريــة   49%،  التغطيــة  أن 

% يــرون أن التغطيــة كانــت  24لفيــروس كانــت دقيقــة إلــى حــد كبيــر، كمــا أن نســبة  ل
دقيقــة، (  )40(  غيــر  ربه  دراسة محمد عبد  إعادة    )،2020وخلصت  أن  سم مسار رإلى 

)، وأن  COVID 19د على التعايش اآلمن مع فيروس كورونا (السياسات اإلعالمية تساع
وما   الفيروس  التعامل مع  واالستراتيجيات اإلعالمية يف  السياسات  لتحليل  هناك حاجة 

وتوعوية، إعالمية  إجراءات  من  ذلك  عقل   )41(   يصاحب  نشوة  دراسة  نتائـج  وتوصلـت 
حـة الرسـمية ملنظمة الصحـة  مفــردة، إلـى أن الصف   450) علــى عينــة قوامهــا  2020(

املصـادر   أكثـر  كانتـا  بـوك  الفيـس  علـى  املصـري  الـوزراء  مجلـس  وصفحـة  العامليـة، 
مبواجهـة   الوقائيـة  اإلجراءات  وكانـت  الفيـروس،  أخبـار  حـول  للمتابعـة  املعلوماتيـة 

وجـ واتضــح  ملعرفتهـا،  األفراد  يسـعى  التـي  املعلومـات  أكثـر  عالقــات  الفيـروس  ـود 
 ) 42(  ارتباطيــة إيجابيــة ضعيفـة بـيـن مســتوى ســلوك التمـاس املعلومات وإدراك املخاطـر، 

) إلـى رصـد وحتليـل اجتاهات اجلمهـور نحـو جهـود  2020وهدفـت دراسـة دعاء عادل (
ية،  ) يف منطقـة جـازان باململكـة العربيـة السـعودCOVID 19التوعيـة بفيروس كورونا (

مت توزيعها على    -واعتمـدت الدراسـة علـى منهـج املسـح، ومت تطبيـق اسـتمارة إلكترونيـة
مفـردة مـن أفراد اجلمهور العام بجـازان، وأكد معظم أفراد اجلمهور    705عينة قوامها  

) يف حتقيق األهداف املنشودة،  COVID 19على جناح جهود التوعيـة بفيروس كورونا (
اجلهو تلك  العدوى،وأن  مـن  الوقايـة  يف  سـاعدتهم  دراسة   ) 43(   د  وسعت 

)2020Reddy.S.& others    معرفة إلى  أفريقيا  و(  بجنوب  اجلمهور  استجابة  فهم 
 ) كورونا  فيروس  معلوماتهم،  COVID 19ألعراض  مصادر  وأهم  انتشاره  وطرق   ،(

حتديد   واعتمدت الدراسة على إجراء مسح عبر اإلنترنت، واستطاع معظم أفراد العينة 
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 ) كورونا  لـفيروس  الرئيسة  املعلومات  COVID 19األعراض  مصادر  أكثر  وكانت   ،(
والفضائيات.  اإلخبارية،  والتطبيقات  واملواقع  احلكومية،  املصادر  بالفيروس    ) 44(  املتعلقة 

دراسة   يف    &others (2020)  Hou Zhiyuanوهدفت  اجلمهور  وعي  تقييم  إلى 
 ) كورونا  فيروس  لتفشى  السلوكية  واستجابتهم  للمخاطر،  وإدراكهم   COVIDالصني، 

)، ومت االعتماد على املنهج املسحي، وصحيفة استبيان مت توزيعها إلكترونًيا على عينة  19
ت أثار  من اجلمهور من املتابعني ملواقع التواصل االجتماعي، وتبني أن تأخر نشر املعلوما 

العالج   بشأن  اخلاطئة  واملعلومات  الشائعات  وأن  اجلمهور،  لدى  السلبية  العامة  املشاعر 
) 2020وهدفت دراســة آمال زيدان (  )45(  أدت إلى انتشار الذعر أثناء تفشى الفيروس،

إلى قيــاس مــدى فعاليــة االســتراتيجيات االتصالية التــى اســتخدمتها احلكومــة املصرية  
النخبـة    يف مـن  عمديـة  عينـة  علـى  الدراسـة  إجراء  ومت  األزمة،  إلدارة  األولــى  املراحــل 

قوامهـا   والطبيـة  واألكادمييـة  تصــدر    120اإلعالمية  عن  النتائـج  وكشـفت  مفـردة، 
وكيفيــة   وخطورتــه،  الوبــاء  عــن  اإلفصــاح  يف  املتمثلــة  املعلومــات"  "تقــدمي  اســتراتيجية 

ثـم  ا سـلوكياتهم،  بسـبب  املواطنيـن  إلـى  اللـوم  "حتويل  اسـتراتيجية  يليها  معــه،  لتعامــل 
 ) 46(  اسـتراتيجية "تقـدمي األزمـة علــى أنهــا جائحــة مأســاوية ونكبــة علــى اجلميــع.

 الصحية:  املحور الثاني: الدراسات التي تتعلق بتناول وسائل اإلعالم للقضايا
مـــن  Park et al. (2019) قام   مكونـــة  عينـــة  علـــى  مسـحية  مفردة،    370بدراسة 

ملعرفة مصـــادر املعلومـات املفضـلة خـالل أزمـة وبـاء "فيـروس زيكـا" بالواليـــات املتحـــدة،  
األخبـار   وكانـت  املعلومـات،  قنـوات  تفضـيالت  يف  اختالفـات  إلى  النتـائج  وأشارت 

زيكـا،التليفزيوني حـول  املعلومـات  الستقاء  املواد  أهم  دراســة    )47(   ة  وأتاحت 
)2019(Kuang& So     قوامها لعينة  الفرصة  يف    927التجريبيــة  للمشاركة  مفردة، 

بالتهديـد تتعلـق  بعــد تعرضــهم لرســالة  /البحث عن معلومـات عبـر اإلنترنـت  التــأقلم  أو 
مــرض   حــول  الســحاياخطــر  االسـتجابة    ,التهــاب  زيـادة  إلـى  أدت  املعلومـات  أن  وتبني 

اليقــني،   وعــدم  الغمــوض  بدرجــة  البحـث  مسـتوى  وارتـبط  املرض،  ضـد  للتطعـيم 
واخلوف، القلــق  (  )48(  ومســتوى  دراسـة  اسـتراتيجيات    Jin &Meer)2019وبحثت 

الــوعي أثنــاء تفشــي األوبئــة املعديـة، مـن خـالل    املعلومـات التصــحيحية التــي تزيــد مــن
قوامهـا   عينـة  علـى  اإلنترنـت،  عبـر  جتريبيـة  املواطنني    700دراسـة  مـن  مفـردة 

األمريكيني، وبعد التعرض يف البداية للمعلومات اخلاطئة، تلقـى أفـراد العينـة املعلومـات  
ضـابطة   مجموعة  هناك  وكانت  تصـحيحها،  تصـحيحية،  بعـد  ملعلومـات  تتعـرض  لـم 

إجراءات  اتخاذ  على  النوايا  يحفز  التوضيحية،  للحقائق  التعرض  أن  النتـائج  وكشفت 
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(  )49(  وقائية، الرحمن  عبد  رنا  دراسة  وتفسير  2019وهدفت  وحتليل  رصد  إلى   (
األزمات   من  مجموعة  إزاء  واألمريكي  املصري  الصحفي  اخلطاب  وسمات  اجتاهات 

العامل  املصرية  الصحية  الصحف  من  لعينة  الصحفي  اخلطاب  من خالل حتليل  وذلك  ية 
اإلخباري  الطابع  وغلب  احللول،  طرح  أسلوب  تصدر  إلى  الدراسة  وتوصلت  واألمريكية، 

الصحية لألزمات  املصرية  الصحف  تغطية  إبراهيم   )50( ،على  أمل  دراسة  وتوصلت 
امل 2019( الصحف  من  لعينة  الصحفية  املادة  حتليل  خالل  من  التفوق    -صرية)  إلى 

الواضح للمواقع اإللكترونية لصحف الدراسة على الصحف الورقية اخلاصة بها يف حجم  
الطبية، (  )51(  املضامني  أبوزيد  دراسة سوسن  ذات    2019وتوصلت  إلى وجود عالقة   (

داللة إحصائية بني مشاهدة عينة الدراسة لفضائيات الطفل املتخصصة، ومستوى الوعي 
لديهم، واآلباء  الصحي  األطفال  مجتمع  من  لعينة  املسح  منهج  على  الباحثة  واعتمدت 

واجلزائر،   Nangsangna D. & Vroom daCosta (2019)وأجرى    )52(  مبصر 
املرضى بثالث مستشفيات مبدينة كواهو ويست بغانا، لتحديد العوامل التي   دراسة على 

لديهم، اإلنترنت  عبر  الصحية  املعلومات  التماس  على  أن   تؤثر  الدراسة  نتائج  وكشفت 
% 35.7% يف حني استخدم  85.8معدل استخدام اإلنترنت بشكٍل عاٍم بني املرضى كان  

 Baekدراسـة ( هدفت )53(   فقط من املرضى اإلنترنت للوصول إلى املعلومات الصحية،
Min Young & Jang Kyungeun (2019    متابعـة تـأثير  علـى  التعـرف  إلـى 

" فيــروس  بتفشـي  املتعلقــة  واملعلومــات  لألخبــار  اجلنوبيـة  كوريـا  يف  "  MERSاجلمهـور 
اجلمهـور   مـن  عشـوائية  لعينة  املسح  منهج  واستخدمت  التواصل،  ومواقع  اإلنترنت  عبر 

االجتمـا  1036قوامهـا   التواصـل  مواقـع  أن  إلـى  وتوصـلت  بالنسـبة  مفردة،  عي حظيـت 
وأجرى    )54(  األكبـر مـن اهتمـام املبحـوثني ملتابعـة األخبـار اخلاصـة بـالفيروس مـن خاللهـا،

Jaks et al. (2019)  حـول سـعي اآلبـاء لتحسـني معلومـاتهم الصحية من خالل   دراسـة
ء األملان، واتضح  اإلنترنت، من خالل مسـح عبـر اإلنترنـت لعينـة عشـوائية مكونـة من اآلبا

% من اآلباء اسـتخدموا وسائل اإلعالم الرقمية للبحث عن معلومـات حـول صـحة  91أن  
أن   إال  اإلنترنـت،95أبنـائهم،  عبـر  املعلومـات  صـحة  يف  يشـككون  مـنهم  وهدفت  )  55(  % 

) إلى معرفة الدور الذي تقوم به الصفحات الصحية على  2018دراسة الزهراء محمد (
ب أسباب الفيس  أهم  من  أن  إلى  وتوصلت  املراهقني،  لدى  الصحي  الوعي  تنمية  يف  وك 

تعرض املراهقني للصفحات الصحية على الفيس بوك هي احلصول على معلومات صحية  
وحاولت دراسة إميان فتحي،    )56(  عامة، يليها املساعدة على حل بعض املشكالت الصحية،

) اجليار  املعاجلة   )2018وسلوى  على  والبيئية التعرف  الصحية  للقضايا  اإلعالمية 
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واعتمدت   املدرسة،  قبل  ما  لطفل  املتخصصة  بالقنوات  املقدمة  اإلعالمية  باحلمالت 
حملة إعالمية مت بثها عبر قنوات    19الدراسة على منهج املسح التحليلي ملسح محتوى  

ايا الصحية  (احلياة، الفضائية األولى املصرية، املحور)، وتوصلت الدراسة إلى تنوع القض
ناقشتها احلمالت اإلعالمية، ( وسعت  التي  العالقة  )  2018دراسة سارة محمود  لبحث 

لديهم،   الوعي الصحي  اإلنترنت ومستوى  للمعلومات الصحية عبر  التماس اجلمهور  بني 
مفردة من مستخدمي مواقع اإلنترنت،    400من خالل تطبيق استبانة على عينة قوامها  

أن   إلى  الدراسة  أفراد  وخلصت  لدى  الصحي  الوعي  ارتباطية بني مستوى  هناك عالقة 
 .Dutta et alوعمدت دراسة (   )57( العينة، ومعدل التماسهم للمعلومات عبر اإلنترنت،

مـع    2018) متعمقـة  مقـابالت  إجراء  بسنغافوة  100إلى  العينـة    مفردة  بأسلوب 
القـيم   البحـث عـن املعلومـات الصحية واتضـح أن كًال من  للتعرف على سـلوك  الطبقيـة، 
املـواطنني يف التحسـن، كلها عوامل تؤدي إلى   التـي تسـود سـنغافورة، وإرادة  االجتماعيـة 

تـأثير    Obenauer Julie (2018)وبحثت دراسة    )58(  البحث عن املعلومات الصحية،
، علـى  2014غطيـة وسـائل اإلعـالم اإلخبارية النتشار فيروس إيبوال بغـرب أفريقيـا عامت

قوامهـا   عينـة  علـى  بـالتطبيق  وذلك  بالفيروس،  اإلصابة  ملخـاطر  األملـان    1376إدراك 
مفــردة، وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات املخاطر الصحية تثير ردود فعل معرفية حول  

ا واحتماالت  املالئمــة،طرق  غيــر  الســلوكيات  مــن  يقلــل  بشكل  البلـدان،  يف   )59(  لعدوى 
) دراسـة  ( 2017وبحثت   (Jung&Kim   املعلومــات التمــاس  بـني  االرتباطيـة  العالقـة 

الصــحية، والســلوكيات الصـحية، وكثافـة اسـتخدام وسـائل اإلعـالم، واعتمدت الدراسـة  
باستخد املسحي،  املنهج  مـن  على  مكونـة  عينـة  علـى  وطبقت  االستقصاء،  صحيفة  ام 

النشـط    1367 السـعي  أن  النتـائج  وكشـفت  واإلنـاث،  الـذكور  من  البـالغني  مـن  مفـردة 
اللقاح،   تنــاول  يف  السـلوكية  والنيـة  املعديـة،  األمـراض  حـول  املعلومـات  علـى  للحصـول 

وقـر الراديـو  إلـى  االسـتماع  الصـحف،ارتبطت مبسـتوى  (  )60(اءة  دراسة  ) 2017وســعت 
Strekalova   خصــائص الســلوك االتصــالي جلمهور مواقع التواصل االجتماعي   لبحث

منشورًا على صفحة    809استجابة لألخبار بشأن وباء "إيبوال"، وذلـك مـن خـالل حتليل  
إلى   باإلضافة  األمـراض،  علـى  والسـيطرة  الوقايـة  ملركز  بوك"  تعليقــًا،    9163"الفيس 

واتضــح وجــود اختالفــات يف ســلوك املعلومــات للجمهــور، والتـي تناولـت تعزيـز الصـحة  
إيبوال،  وبـاء  تناولـت  التي  للرسائل  وفًقا  عـاٍم  جمـال    )61(  بشـكٍل  أميـرة  دراسـة  وتوصــلت 

) املق2017الـدين  الطبية  للبــرامج  العالجيــة  األهــداف  أن  إلــى  بالفضائيات )  دمة 
كذلك   الثـانى،  الترتيـب  الوقائيـة يف  األهـداف  وجاءت  األول،  الترتيب  املصرية جاءت يف 
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يليهـا   األول،  الترتيـب  فـى  مًعـا)  والعاطفيـة  (العقالنيـة  االسـتماالت  اسـتخدام  جاء 
املنطقية). (االسـتماالت  ثـم  العاطفيـة)،  سلوم    )62((االسـتماالت  مبروكة  دراسة  وأكدت 

الصحية   )2017( الثقافة  تنمية  يف  اخلاصة  الفضائيات  إسهام  على  الدراسة  نتائج 
أداتي   على  واعتمدت  الوصفي،  املنهج  بتوظيف  الباحثة  قامت  حيث  اجلزائرية،  لألسرة 

) الدراسة  عينة  من  البيانات  جمع  يف  واالستبيان  اختيارهم  216املقابلة  مت  أسرة،   (
(  )63( ،عشوائًيا املقصـود  عبـد  محمـد  رانيـا  دراسـة  أكثــر  2016وتوصــلت  أن  إلــى   (

الوسـائل اإلعالميـة جـذبًا للجمهـور يف اكتسـاب املعرفـة الصـحية هـي الفضـائيات، يليهـا  
كبير، بفارق  (أما    )64( اإلنترنت  تقيـــيم    Vos & Banker)  2016دراسة  إلى  فعمدت 

الت الرســـائل  الطيور  محتـــوى  أنفلونزا  أزمـــة  أثنـــاء  تـــويتر  عبـــر  إرســـالها  مت  ـــي 
)H1N1)    حيث مت حتليل واألزمات،  للطوارئ  املخاطر  اتصال  باستخدام منوذج  وذلـك 

أبريـل    25٫598 الطيـور" يف  "أنفلونزا  أن هنــاك  2013تغريدة عـن فيـروس  واتضـح   ،
م على  حتتوي  الرســائل  مـن  كبيـرة  لألزمة،نسـبة  اجلمهور  إدراك  يف  تسهم   ) 65( علومات 

 ) احلافظ  عبد  نادية  دراسة  باقي  )  2016وأسفرت  على  الفضائية  القنوات  تفوق  عن 
الصحية،   للمعلومات  كمصدر  عليها  االعتماد  درجة  حيث  من  التقليدية  اإلعالم  وسائل 

يعتم التي  االجتماعي يف مقدمة وسائل اإلعالم اجلديد  التواصل  د عليها  وجاءت مواقع 
اجلمهور كمصدر للمعلومات الصحية، كما تبني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  

الصحية، الثقافة  نشر  يف  واجلديدة  التقليدية  اإلعالم  دراسـة    )66( وسائل  من  وتبني 
)2016( Southwell   أن احلمـالت اإلعالمية الصــحية ساعدت اجلمهور يف البرازيل

املعلو عن  البحــث  زيكـا"،على  "بفيـروس  املتعلقة  إدراك    )67( مات  كيفية  على  وللتعرف 
  قام   - وأسـرهم   مخاطر "إيبوال" يف الواليات املتحدة، واإلجراءات املتخـذة حلمايـة األفـراد

)2025  (Kelly     علـى ميدانيـة  دراسـة  أن   1018قوامها  عينة  بإجراء  وتبـني  مفردة، 
الوبـاء  الثقة يف قدرة وسائل اإلعالم واحلكوم أو منـع حـدوث  املعلومات بدقـة،  ة يف نقل 

قليلة، كانت  التوالي  (   )68(على  حمدي  نورة  دراسة  مستوى   )2015وبحثت  بني  العالقة 
الورقية   للصحف  تعرضه  وحجم  السعودي  اجلمهور  لدى  كورونا  مبرض  املعرفة 

االستبانة يف جمع البيانات واإللكترونية، واعتمدت الدراسة على منهج املسح، مستخدمة  
،  ةمفردة من السعوديني املراجعني للمراكز الصحي  200من عينة الدراسة البالغ قوامها  

معدل  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  النتائج  وأثبتت  والطائف،  الباحة  مبدينتي 
سة وسعت درا  )69(التعرض للصحف الورقية واإللكترونية ومستوى املعرفة مبرض كورونا،

Lee et al. (2015)   شـبكة علـى  الصـحية  املعلومـات  عن  الباحثني  نسبة  تقدير  إلى 
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اإلنترنــت الــذين يعــانون مــن حــاالت صــحية مزمنــة، وطبقت الدراسة على عينـة قوامها 
عـن    400 عبـرت  العينـة  نصـف  مـن  أكثر  أن  وتبني  أستراليا،  يف  البالغني  مـن  مفردة 

بدرج  الصـحية  إفادتهـا  املعلومـات  اسـتخدامها لإلنترنـت يف احلصـول علـى  مـن  كبيـرة  ـة 
منهـا، يعـانون  التـي  املزمنـة  األمـراض  ومختار    )70( حـول  األمني،  أثيلة  دراسة  واختبرت 

) الباحثان  )2015الصديق  قام  حيث  الصحي،  الوعي  بنشر  املرئي  اإلعالم  عالقة 
والتجريبي، الوصفي  املنهجني  مت    بتوظيف  استبانات  ثالث  تصميم  مت  البيانات  وجلمع 

مفردة من أفراد اجلمهور العام مبدينة اخلرطوم، وتوصلت    80تطبيقها على عينة قوامها  
الدراسة إلى أن أداء عينة البحث بعد مشاهدة البرامج الصحية الطبية كان أفضل منها  

القبلي، االختبار  (   )71(يف  دراســـة   40بتحليل مضمون    Husemann)  2015وقامـــت 
من املقاالت   %32.9مقاًال تتناول أزمة انتشار أنفلونزا اخلنازير بأملانيا، وتوصـلت إلـى أن  

عن   تقارير  تضـمنت  املقـاالت  نصـف  حـوالي  وأن  التطعيم،  حول  معلومات  تضمنت 
% 39% فقـط مـن املقـاالت، وأن  10.7احلاالت، وأن استماالت اخلوف قد اسـتخدمت يف  

) إلـى  2014وتوصلت دراسة عثمان العربي ( )72( ملقاالت تضمنت السلوكيات الفعالة،من ا
للثقافة  كمصدر  الشباب  يستخدمها  التي  اإلعالمية  الوسائل  تصدر  التليفزيون  أن 
من   الدراسة  بيانات  املسح جلمع  منهج  بتوظيف  الباحث  قام  حيث  الصحية،  واملعلومات 

ية بجامعتي امللك سعود واإلمام محمد بن سعود عينة عشوائية من طالب الكليات النظر
(  )73(  بالرياض،  آل سعود  نايف  دراسة  عينة عشوائية من2014وتوصلت  على   ( 400 

السعوديني، واألمهات  اآلباء  من  األفراد   مفردة  تعرض  كثافة  بني  عالقة  هناك  أن  إلى 
كما هدفت دراسة حسن علي قاسم    )74( لوسائل اإلعالم ومستوى املعرفة الصحية لديهم،

) إلى التعرف على مدى فعالية دور الفضائيات يف إمداد املرأة املصرية باملعرفة  2013(
% 89الصحية، وأظهرت الدراسة أن مدى اإلفادة من مشاهدة برامج صحة املرأة بلغت  

دراسـة    )75(م يستفدن،ل%  11مقابل اإلعـالم   Freberg Karen (2013)وتناولـت   دور 
أنفلونزا   فيروس  حول  للمعلومات  كمصادر  االجتماعي،  التواصـل  ومواقـع  التقليـدي، 

هـو أكثـر   Twitter اخلنازير، وأسفرت النتائج عن أن موقـع التغريـدات القصـيرة تـويتر
مواقـع التواصـل إلمـدادهم باملعلومـات، واتضـح أن املصـادر التقليديـة هـي املرجـع األكثـر  

علومـات األزمـات، كمـا كـان األفراد حاضرون بقوة يف خطاب األزمة عبر وسائل شـيوًعا مل
االجتماعي، (  )76(  التواصل  الشلهوب  امللك  عبد  دراسة  املنهج  2013واعتمدت  على   (

مفردة    412املسحي وصحيفة االستقصاء يف جمع املعلومات من عينة عشوائية قوامها  
ية الوعي الصحي لدى السعوديني، وأكدت النتائج  للتعرف عل دور وسائل اإلعالم يف تنم
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التليفزيون،   املتخصصة يف  والبرامج  اإلنترنت  يعتمدون على  العينة  أفراد  أن معظم  على 
السكري، مرض  حول  معلومات  على  احلصول  يف  املتخصصة  الطبية    ) 77(  والصفحات 

) أسـامة  إميـان  دراسـة  حملـة   )2013وقامـت  إعالنـات  مضـمون  أنفلونزا  "بتحليـل 
اخلنازير"، وتوصلت الدراسة إلى تركيز احلملة علـى نوعيـة محـددة مـن الرسـائل، وهـي  
بالفئـات   املتعلقـة  املعلومـات  وكانت  بــاملرض،  اإلصــابة  مــن  الوقايــة  املتعلقة  املعلومات 

إعال  يف  عرضـها  مت  التـي  املعلومـات  أقـل  كانـت  بـاملرض  لإلصـابة  عرضـة  نـات  األكثـر 
(  )78(  احلملـة، الصاحلي  أبوبكر  دراسة  عشوائية 2013وتوصلت  عينة  على  امليدانية   (
للتليفزيون    -مفردة  400قوامها   التعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إلى 

املصري، اجلمهور  لدى  السمنة  مبرض  الوعي  ومستوى  دراسة   )79(  واإلنترنت   وبحثت 
Goodall et al. (2012)    أخبـار انتشـار فيــروس أنفلونزا اخلنــازير من خــالل  تغطيـة

ومــد الرقميــة،  واملنصــات  املطبوعــة  التخويف   ىالصــحف  عناصـــر  علـــى    - تركيزهـــا 
املتخذة   اإلجراءات  وفاعلية  أو ســـالمة اإلجراءات،  التهديـــد  والغمـــوض حـــول مســـتوى 

ا أو  الصـحي  احلجر  مثل  املجتمع  وجتنــب  من  اللقــاح  تنــاول  مثــل  واألفــراد  إلغــالق، 
العــدوى وذلــك ملواجهــة الفيــروس، وتبني أن املنصــات اإللكترونيــة للوكــاالت ذات الصــلة  

والوقاية   األمراض  على  السيطرة  ومركز  العامليــة  الصــحة  منظمــة  كانت  )  (CDCمثــل 
و املخـاطر  لتقيـيم  معلومـات  كانت  تقدم  حني  يف  للجمهور،  الالزمة  االحتياطات  اتخاذ 

املتعلقــة   واملعلومــات  به،  اإلصـابة  حالـة  يف  التصـرف  وكيفية  املـرض،  تفاصـيل  تغطية 
اإلخبارية اإلعالم  وسائل  اجلمهـور،  -بطــرق  لـدى  املخـاوف  تضـخيم  إلـى   ) 80(   متيـل 

دراسة   تس   Jin & Austin (2012)وأوضحت  اجلماهير  التواصل  أن  وسائل  تخدم 
مع  األزمة  حول  وللتواصل  تفصيلية،  معلومات  على  للحصول  األزمات  أثناء  االجتماعي 
التوجيهية   باألغراض  التقليدية  ارتبط استخدام وسائل اإلعالم  بينما  العائلة/األصدقاء، 

) إلى أن التليفزيون أكثر  2010وتوصلت دراسة آمال حسن الغزاوي (  )81(  بشأن األزمة،
املعلومات  وسا اكتساب  يف  اجلمهور  عليها  يعتمد  التي  اإلعالم  أنفلونزا   عنئل  فيروس 

) على أن القنوات الفضائية تأتي يف  2010كما أكدت دراسة عايدة املر (  )82(  اخلنازير،
مقدمة الوسائل اإلعالمية املصرية التي اعتمد عليها اجلمهور ملتابعة املعاجلة اإلعالمية 

) إلى أن البرامج 2010كذلك توصـلت دراسة محب يحيى (  )83(  ازير،ملرض أنفلونزا اخلن
تفضـيل   حيـث  مـن  األفغاني  اجلمهور  لـدى  األولـى  املرتبة  يف  تأتي  التليفزيونية  الصحية 

وسعت دراسة وسام نصر    )84(   مشـاهدتها واالعتماد عليها يف اكتساب املعلومات الصحية،
كل وسيلة من وسائل اإلعالم املصرية سواء ) إلى التعرف على درجة مصداقية  2010(
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أنفلونزا   "وباء  مبعاجلة  يتعلق  فيما  املصري  اجلمهور  لدى  خاصة  أو  حكومية  كانت 
على   بالتطبيق  بالعينة،  املسح  منهج  استخدام  ومت  اجلمهور    400اخلنازير"،  من  مفردة 

سن    -املصري فأكثر  18من  وأشا  -سنة  وحلوان،  واجليزة  القاهرة  محافظات  رت  يف 
النتائج إلى أن التليفزيون املصري حظي بأعلى نسبة من االعتماد للحصول على معلومات  
يتعلق   فيما  نسبة  أعلى  على  اخلاصة  املصرية  الفضائيات  حصلت  بينما  األزمة،  بشأن 

األزمة، تخص  معلومات  من  تقدمه  فيما  التام  سمير    )85(  بالوثوق  هالة  دراسة  وهدفت 
وسائ2010( دور  معرفة  إلى  أنفلونزا  )  عن  معلومات  اجلمهور  إكساب  يف  االتصال  ل 

الطيور والتبرع بالدم، واعتمدت الدراسة على منهج املسح، وأداة االستبيان، وتوصلت إلى  
كما   )86(   تصدر الفضائيات الترتيب األول بني الوسائل اإلعالمية التي يتابعها املبحوثون،

) الضبع  رفعت  دراسة  وسائل 2007أكدت  مقدمة  يف  والصحف  التليفزيون  أن  على   (
"أنفلونزا   أزمة  عن  املعلومات  على  احلصول  يف  املبحوثون  عليها  اعتمد  التي  اإلعالم 

مصر، يف  دراسة   )87(  الطيور"   Niemeyer&  Proffessor (2004)وبحثت 
اآلبـ  استراتيجيات يسـتخدمها  التـي  قضـايا  املعلومـات  لفهـم  املتحـدة،  اململكـة  يف  اء 

، وأشـارت النتـائج إلـى أن وسـائل ) املخـاطر النسـبية الصحية، وخاصة (احلصبة األملانية
االجتماعيــة   الشــبكات  أن  إال  مبــدئي،  بشــكل  للمعلومــات  مهمة  مصـادر  كانـت  اإلعـالم 

  )88( كانــت أهــم يف تعزيــز فهــم ومعتقدات الوالدين.
 :  التعليق على الدراسات السابقة

 COVIDالقضايا واإلشكاليات البحثية: حظيت البحوث املتعلقة بفيروس كورونا (   -1
 ) باهتمام واضح يف19

  –كردستان العراق  -اململكة العربية السعودية -اجلزائر  - التراث العربي واألجنبي، (مصر
  اململكة املتحدة،  - الواليات املتحدة –فيتنام –الهند -باكستان  –الصني -جنوب أفريقيا 

 ) كورونا  بفيروس  بالتوعية  اهتمام بحثي عاملي  إلى  ) COVID 19وغيرها) مما يشير 
)19- Covid .(  
مـدى   -2 على  التعرف  على  السـابقة  الدراسـات  معظـم  ركـزت  األهـداف:  حيـث  مـن 

ملتابعيه الصحي  الوعي  زيـادة  يف  اإلعـالم  وسـائل  حيالإسـهام  بوجٍه   ا  الصحية  األزمات 
االجتماعي  التواصل  مواقع  تأثير  الدراسات  تلك  وتناولت  بعينها،  أزمات  حيال  أو  عاٍم، 
واملواقع اإللكترونية والتليفزيون والفضائيات، والصحافة يف معاجلة األزمات الصحية يف  

وتقييم اجلمهور،  اجتاهات  قياس  على  الدراسات  معظم  وانصبت  مختلفة،  ه مناطق 
للمعاجلة اإلعالمية بشأن األزمات الصحية املختلفة، وذهبـت دراسـات أخـرى إلـى قيـاس  
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إلى حتليل   الدراسات  من  القليل  للمعاجلة على اجلمهور، يف حني سعى  النفسي  التأثير 
  مضمون الرسائل اإلعالمية اخلاصة باألزمات الصحية بوجٍه عاٍم، أو حيال أزمة بعينها. 

ال 3  النظرية  ـــــ األطر  املداخل  السابقة يف استخدام  والدراسات  البحوث  تباينت  نظرية: 
البحثية:   أهدافها  خلدمة  البحوث  بعض  وظفتها  التي  النظرية  األطر  ومن  لها،  املفسرة 

  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، واألطر اإلعالمية، ونظرية ثراء الوسيلة.
كثر استخداًما يف الدراسات العربية واألجنبية،  املناهج البحثية: كان املنهج املسحي األ  -4

  والقليل من الدراسات التي اعتمدت على املنهج التجريبي، والعالقات االرتباطية.
كورونا    -5 بفيروس  تتعلـق  التـي  الدراسـات  معظـم  البحثية:  واألساليب  األدوات 
)COVID 19أد على  أغلبها  اعتمدت  ميدانيـة،  دراسـات  أغلبهـا  جـاء  االستبانة )  اة 

االجتمـاعي،   التواصـل  مواقـع  على  منصبة  جاءت  التحليلية  الدراسـات  بينمـا  واملقابلة، 
دراسـة (  باستثناء  مرزوق  البرامج 2020ريهام  معاجلة  كيفية  رصـد  استهدفت  التي   ،(

 ) كورونا  فيروس  ألزمة  واخلاصة  احلكومية  املصرية  بالفضائيات   COVIDاحلوارية 
أميـ19 ودراسة   ،() الـدين  جمـال  الطبية 2017رة  البرامج  معاجلة  إلى  هدفت  التي   ،(

ولهذا  الشباب،  لدى  الصحي  بالوعي  وعالقتها  الصحة  لقضايا  املصرية  بالفضائيات 
وخاصة البرامج -حتاول هذه الدراسة أن تكون إضافة بحثية فيما يتعلق بتعامل اإلعالم  

  )".COVID 19بالفضائيات املصرية مع "فيروس كورونا (  -الطبية
العربية    -6 الدراسات  معظم  اتسمت  الباحثة-العينات:  علم  حد  على    -على  باالعتماد 

عينات صغيرة، عكس الدراسات األجنبية، التي اعتمد معظمها على عينات كبيرة، نظًرا  
العتماد تلك الدراسات على جهات بحثية تسهم يف متويل البحث، مما ينعكس على كبر  

   .العيناتحجم 
أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات السابقة: أشارت نتائج معظم الدراسات إلى    -7

بني   الوعي  نشر  يف  كبير  بدور  تسهم  واجلديدة  التقليدية  اإلعالم  وسائل  من  كًال  أن 
الصحية   األزمات  بانتشار  يتعلق  فيما  الوضع  بتطور  وإمدادهم  أزمة -اجلماهير،  ومنها 

وجـاءت اجتاهات اجلمهـور نحـو جهـود التوعيـة إيجابيـة بنسبة    -)COVID 19كورونا ( 
وتأتي الفضائيات يف مقدمة الوسائل التقليدية التي متارس تأثيرها على اجلمهور،  كبيرة،  

الصدد.  الوسائل اجلديدة يف هذا  مقدمة  االجتماعي يف  التواصل  مواقع  كانت    يف حني 
املتعلق املعلومات  مصادر  أكثر  ( وكانت  كورونا  بفيروس  املصادر    -)COVID 19ة 

والفضائيات.   اإلخبارية،  والتطبيقات  واملواقع  أن احلكومية،  إلـى  النتـائج  وأشـارت 
املتعلقة   املعلومات  عن  البحــث  على  اجلمهور  ساعدت  الصــحية  اإلعالمية  احلمـالت 
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لها تأثير كبير  بالفيرس، وأشارت العديد من الدراسات إلى أن مواقع التواصل االجتماعي 
 ) كورونا  فيروس  بانتشار  املرتبط  والذعر  اخلوف  نشر  وترويج  COVID 19على   (

الشائعات املضللة والتأثير على املفاهيم واملواقف والسلوكيات العامة حول فيروس كورونا  
)COVID 19  يف أحيان كثيرة، وجاءت املعاجلة اإليجابيـة يف مقدمـة أنـواع املعاجلـات (

  ، يليها املعاجلة املحايــدة، وتأتـي املعاجلة السـلبية يف الترتيب الثالث. اإلعالمية
وأهميتها،    -8 البحثية  املشكلة  وحتديد  صياغة  يف  الدراسات  تلك  من  الباحثة  أفادت 

وحتديد وصياغة أهداف الدراسة، وحتديد أنسب املناهج واألداة البحثية املناسبة وكيفية 
اسة ويجيب عن تساؤالتها وفروضها، وكذلك الوقوف على  بنائها، مبا يحقق أهداف الدر

اإلحساس مبشكلة   كان  هنا  ومن  السابقة،  والبحوث  الدراسات  تتناولها  لم  التي  النقاط 
أنه ال توجد دراسة تناولت تقييم البرامج الطبية يف   الدراسة احلالية، حيث رأت الباحثة

) كورونا  ألزمة  البا- )  COVID 19تناولها  علم  حد  األبحاث    -حثةعلى  معظم  ولكن 
معاجلته،   وكيفية  منه  الوقاية  وطرق  بالفيروس  اجلمهور  وعي  مدى  قياس  على  انصبت 
ملرض   الصحية  التوعية  يف  االجتماعي  التواصل  وسائل  واستخدام  اجلمهور،  واجتاهات 
كورونا، وحتليل مضمون مواقع الصحف واملواقع اإلخبارية، وال توجد سوى دراسة واحدة 

  ل مضمون البرامج التليفزيونية، وكانت خاصة بالبرامج احلوارية، وهي دراسة تخص حتلي
) مرزوق  إلى)،  2020ريهام  عمدت  على  والتي  احلوارية    معاجلة  الوقوف  البرامج 

 ).  COVID 19بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة ألزمة فيروس كورونا ( 
  منهجية الدراسة وإجراءاتها:      

التي    الوصفية  الدراسات  إلى  الدراسة  وتفسر  تنتمي هذه  معاجلة ترصد وحتلل    كيفية 
"كورونا".   ألزمة  الطبية  استخدام صحيفة  البرامج  مت  اإلعالمى  املسح  منهج  إطار  وفى 

الدراسة، وحت لتغطية جوانب  التحليل  فئات  من  والتي شملت عدًدا  املضمون  قيق حتليل 
  أهدافها. وفيما يلي توضيح إجراءات الدراسة:  

  أوًال: تساؤالت الدراسة:  
  تساؤالت خاصة بالشكل:  أ: 
  ما زمن احللقة/ زمن الفقرة املخصصة ألزمة فيروس "كورونا"؟   -1
كورونا    -2 بأزمة  املرتبطــة  املوضــوعات  معاجلــة  يف  املســتخدمة  اجلــذب  عناصــر  مــا 
)COVID 19  ؟(  
 ما منط املواد املصورة؟  -3
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  ب: تساؤالت خاصة باملضمون:  
  )؟  COVID 19ما املوضوعات الواردة املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ( -1
  )؟  COVID 19ما أبعاد معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا (  -2
  )؟   COVID 19ما النطاق اجلغرايف للموضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا (  -3
  )؟COVID 19ما اجتاه معاجلة املوضوعات الواردة املرتبطة بأزمة فيروس كورونا ( -4
  )؟  COVID 19ما أسلوب عرض املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا (  -5
  )؟ COVID 19ما احللول املقترحة للمشكالت املرتبطة بأزمة فيروس كورونا (  -6
  )؟ COVID 19بطة بأزمة فيروس كورونا (ما أهداف معاجلة املوضوعات املرت -7
كورونا    -8 بفيروس  املرتبطة  املوضوعات  معاجلة  يف  املستخدمة  املعاجلة  أطر  ما 
)COVID 19  ؟(  
االستماالت -9 املرتبطة    ما  املوضوعات  معاجلة  يف  املستخدمة  والعاطفية  العقالنية 

  )؟ وما طبيعتها؟ COVID 19بفيروس كورونا (
  ثانًيا: عينة الدراسة:   

 2القنوات: متثلت يف: القناة (األولى الفضائية املصرية)، وقنـاة (القاهرة والناس أ: عينة
وذلـك مـن خـالل حتليـل محتـوى عينـة مـن البـرامج الطبية التـي تعـرض على شاشة   2(

  هـاتني القنـاتني، ويرجـع اختيـار القناتني إلى ما يلي:  
تأخذ   -  التي  الرسمية  احلكومية  القناة  باعتبارها  املصرية":  الفضائية  األولى  "القناة 

التابعـ القنـوات  إحـدى  فهي  الرسـمي،  القنـاة  الطابع  وتعد  والتليفزيـون  اإلذاعـة  ة الحتـاد 
  الرسـمية الرئيسـة.  

والناس-  "القاهرة  قوامهـا  2قناة  عينـة  علـى  اسـتطالعية  دراسة  إجراء  مفـردة    30" مت 
املصـرية   الفضـائية  القنـوات  خالل  من  تعرض  التي  الطبية  البرامج  أكثـر  علـى  للتعـرف 

خاللهـ مـن  يتـابع  التـي  (اخلاصـة  كورونا  فيروس  أزمة  اجلمهـور  وجاء COVID 19ا   (
  ) يف الترتيب األول.2برنامج (الناس احللوة) الذي تعرضه قنـاة (القاهرة والناس

عينة البرامج: برنامج "اجليش األبيض" هو البرنامج الطبي الذي يعرض على شاشة   -ب 
لتغطية خصيًصا  إعداده  مت  وقد  يومًيا،  األولى  املصرية  بأزمة    الفضائية  مايتعلق  كل 

املعروضة من   الطبية  البرامج  "الناس احللوة"، فقد جاء يف مقدمة  برنامج  أما  "كورونا"، 
املوضوعات   متابعة  اجلمهور  يفضل  والتـي  اخلاصـة،  املصـرية  الفضـائية  القنـوات  خالل 

خاللها من  كورونا"  بأزمة"  كما  -املتعلقة  االستطالعية  الدراسة  خالل  من  تبني  ما    وهو 
  متت اإلشارة سابًقا.
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  ) 1جدول رقم (
  خصائص عينة الدراسة 

 اإلطار الزمني للدراسة:  -ج 
التحليليـة   الدراسـة  بـإجراء  الباحثـة  ويرجـع   ،15/4/2020إلـى  2020 /5/4قامـت 

) كورونا  فيروس  وبـاء  انتشـار  بدايـة  شـهدت  الفتـرة  تلـك  ألن  يف  COVID 19ذلـك   (
"اجليش األبيض"    برنامجبث  بداية    2020/  5/4مصـر والـوطن العربي، كذلك شهد يوم  

األولى املصرية  الفضائية  يف وه-على  لإلسهام  خصيًصا  إعداده  مت  الذي  البرنامج  و 
  )، ولدعم الطاقم الطبي.  COVID 19معاجلة أزمة كورونا ( 

حلقة، يف   35"اجليش األبيض"  فإن عدد حلقات برنامج-) 1وكما يتضح من جدول رقم (
حلقة لبرنامج "الناس احللوة"، فقد كان البرنامج األول يعرض يومًيا ماعدا يوم  24مقابل 

ثنني من كل أسبوع، أما البرنامج اآلخر فهو يومي أيًضا، ولكن كان ال يتم إذاعته بشكٍل اإل
  منتظٍم.   

 ثالًثا: أداة الدراسة:    
حيث إنها األنسب لتحقيق هدف متثلـــت أداة الدراســـة يف اســـتمارة حتليـــل املضـــمون،  

يف   يتمثل  والذي  عن  الدراسة،  مبؤشرات  يف  اخلروج  الطبية  البرامج  معاجلة  كيفية 
الفضائيات املصرية ألزمة" كورونا"، ولذا قامت الباحثة بتصميم صحيفة لتحليل مضمون  

الدراسة-البرنامجني موضوع    - عينة  التحليل  فئات  تناسب  أن  على  الباحثة  وحرصت 
% من العينة، وبناًء عليه مت  10كما مت إجراء اختبار قبلي على    ، وحتقق أهدافها.الدراسة

    .تعديل بعض فئات التحليل
  فئات التحليل: 

  فئات الشكل:  -أ
  زمن احللقة/ زمن الفقرة املخصصة للموضوعات املرتبطة بفيروس "كورونا".   -1
  زمن املوضوعات املرتبطة بفيروس "كورونا".  -2

  عدد احللقات  اسم البرنامج  نوع القناة   اسم القناة 

  35  اجليش األبيض  حكومي  الفضائية املصرية األولى

  24  الناس احللوة   خاص  2القاهرة والناس
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  عناصــر اجلــذب املســتخدمة يف معاجلــة املوضــوعات املرتبطــة بالفيــروس.  -3
  فئات املضمون: -ب
  "كورونا". املرتبطة بفيروس املوضوعات واملشكالت   -1
  املرتبطة بفيروس "كورونا". اجتاه معاجلة املوضوعات -2
  املوضوعات املرتبطة بفيروس "كورونا". أبعاد معاجلة -3
  املوضوعات املرتبطة بفيروس "كورونا". معاجلةأطر  -4
  املوضوعات املرتبطة بفيروس "كورونا".أسلوب معاجلة  -5
  بفيروس "كورونا". كيفية تصوير أزمة   -6
  املوضوعات املرتبطة بفيروس "كورونا".   نطاق تغطية -7
  األساليب املنطقية، واالستماالت العاطفية املستخدمة. -8

  وحدات التحليل: استخدمت الباحثة وحدات التحليل التالية:  
هنا    -1 وهو  ككل،  العمل  وحدة  بها  واملقصود  اإلعالمية،  للمادة  الطبيعية  الوحدة 

  لتحديد اسم البرنامج، وعدد حلقاته، والقناة املعروض من خاللها.البرنامج، وذلك 
  بفيروس "كورونا". وحدة احللقة: وذلك لتحديد عدد املوضوعات املتعلقة  -2
بفيروس "كورونا"، وكذلك املتعلقة    وحدة املوضوع: لتحديد ماهية وطبيعة املوضوعات  -3

وأسلوبها،   وأبعادها،  املعاجلة،  جانباجتاه  إلى  التغطية،  ونطاق  األساليب   وأطرها، 
  املنطقية، واالستماالت العاطفية املستخدمة.

حلقات    -4 من  حلقة  لكل  الزمنية  املدة  لتحديد  والثانية  الدقيقة  وهي  الزمن:  وحدة 
  .البرنامج، وإجمالي زمن موضوعات كل برنامج

 إجراءات الصدق والثبات:  
 :  إجراءات الصدق

عرض   مدى مت  علـى  للحكـم  املحكمـني،  مـن  مجموعـة  علـى  التحليليـة  االسـتمارة 
   )89(صالحيتها ومالءمتها للدراسة (*)

  إجراءات الثبات: 
مت استخدام أسـلوب إعـادة االختبـار، حيـث عمدت الباحثـة إلى إجراء اختبـار الثبات مع    

  اثنني 
الثبات على عينـة قوامهـا    )90(  الباحثني (**)، % تقريًبا 10حلقات بنسـبة    6ومت إجراء 

البـالغ عـددها   حلقة، وقد مت االستعانة مبعادلة    59مـن إجمالي عينـة مجتمـع الدراسة 
بني   التحليل  تطابق  مدى  أو  االتفـاق  نسـبة  ملعرفة  الثبات  معامل  قيمة  هولستي حلساب 
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ن وكانت  اآلخرين،  والباحثني  االتفاق  الباحثة  املحكمنيسبة  نسـبة   8750,=  بني  وهـي 
  مقبولـة.

  رابًعا: جمع البيانات ومعاجلتها: 
احللقات   مشاهدة  خالل  من  التحليلية  الدراسة  بيانات  جمع  الدراسة - مت   -عينة 

بيانات احللقات،   البيانات بصحيفة حتليل املضمون، وبعد االنتهاء من تدوين  وتدوين 
و  تكرارات  إلى  النتائج مت حتويلها  الستخالص  املعدة  اجلداول  يف  تفريغها  بعد  نسب 

برنامج    والدالالت، باستخدام  اإلحصائية  النتائج  واستخراج  وحتليلها  معاجلتها  جرت  ثم 
االجتماعية للعلوم  اإلحصائية   SPSS  -   )Statistical Package for the  -احلزمة 

Social Science)    :وقد مت اللجوء إلى املعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية  
 .التكرارات البسيطة والنسب املئوية 
  2اختبار كا   )Chi square test  :( لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغيرين من

 ). Nominalاملتغيرات االسمية ( 
   ) ملجموعتني ):  Test-Tاختبار  احلسابية  املتوسطات  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

النسبة، أو  الفئة  متغيرات  أحد  فى  املبحوثني  القناتني: وذلك    من  بني  فروق  توجد  ملعرفة هل 
  " يف معاجلتهما "ألزمة الكورونا" أم ال. 2"الفضائية املصرية األولى" و "قناة"القاهرة والناس

  نتائج الدراسة:  
ما يلي عرض للنتائج التي توصلت إليها الدراسة مبا يجيب على التساؤالت التي تسعى  في

 لإلجابة عليها، وتندرج النتائج حتت النقاط اآلتية:  
  ): COVID 19إجمالي زمن املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (-1

  )2جدول رقم (
  )COVID 19إجمالي زمن املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (

 اسم القناة
نوع 

 القناة
 اسم البرنامج 

عدد 

 احللقات

إجمالي زمن موضوعات  

 البرنامج 

 % س ق

 63.3 19 15 35 اجليش األبيض  حكومية  الفضائية املصرية األولى

 36.7 11 10 24 الناس احللوة خاصة  2القاهرة والناس

 100 31 25 59  اإلجمالي 
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) رقم  اجلدول  من  يتضح  إجمالي  2كما  فإن  كورونا )  بأزمة  املتعلقة  املوضوعات  زمن 
)COVID 19(    بلغ األولى)  املصرية  بنسبة    19(بالفضائية  تقريًبا  يف 63.3ساعة   ،%

%، األمر الذي ميكن تفسيره  36.7) بنسبة 2ساعة ملوضوعات (القاهرة والناس  11مقابل
بيض" التي خضعت للتحليل يف اإلطار الزمني لعينة  بزيادة عدد حلقات برنامج "اجليش األ

عن نظيره "الناس احللوة"، عالوًة على أن زمن احللقة للبرنامج األول كان يتراوح  -الدراسة
مقابل    40-25من   يف  الثاني.    30-20ق،  البرنامج  من  بكورونا  اخلاصة  للفقرة  ق 

حيث إن القنـاة  )، من  2020(واتفقت تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة ريهام مرزوق  
املتعلقة   املوضوعـات  زمـن  إجمالي  حيـث  مـن  األول  الترتيـب  يف  جـاءت  املصرية  األولـى 

 )COVID 19 .()91بأزمة كورونا ( 
  ):  COVID 19املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (  -2

  ) إلى ما يلي:  3تشير بيانات اجلدول رقم (  
  )3جدول رقم (

  )COVID 19املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (

  مستوي الداللة = دالة 0.225مستوي املعنوية =  7درجة احلرية = 9.405=  2قيمة كا

  القناة                               

  املوضوعات املتعلقة 

 ) COVID 19بأزمة كورونا (

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 17.5 59 19.8 24 16.1 35 توجيهات وإرشادات

 15.1 51 19.8 24 12.4 27 عرض ألسباب ونتائج األزمة

 15,4 52 14.9 18 15.7 34 عرض لإلجراءات االحترازية 

 11.8 40 10.7 12 14.3 28 دعم الطاقم الطبي

 9.7 33 9.9 13  9.3  20 أعداد املصابني والوفيات

 10.9 37 7.4 9 11.5 28 دعم الفئات املتضررة 

 10.3 35 6.1 8 12.4 27 أعداد املتعافني 

 8.3 31 10.7 13 8.3 18 شائعاتتفنيد 

 100 338 100 121 100 217 اإلجمالي 
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املرتبطة   املوضوعات  أبرز  حيث  من  األولى  املرتبة  يف  واإلرشادات"  "التوجيهــات  جاءت 
كورونا ( يليهــا  )  COVID 19بأزمة فيروس  الدراســة،  قنــاَتي  برنــامجي  تناولهــا  التــي 

" ثم  االحترازية"،  يليها"اإلجراءات  األزمة"،  ونتائج  ألسباب  الطبـي   عرض  الطاقم  "دعم 
يف   االحترازيـة"  و"اإلجراءات  واإلرشادات"  "التوجيهــات  مجـيء  ولعـل  واملستشـفيات"، 

طبيعيً  أمـًرا  يعـد  الدراسـة  قناتي  لـدى  والثانية  األولـى  أزمـة    -ااملرتبـة  لطبيعـة  نتيجـة 
امل لتوعية  مستمرة  وإرشادات  توجيهــات  مـن  تتطلبـه  ومـا  كرونـا،  واطنني،  فيـروس 

وتوجيههم لطرق الوقاية من املـرض، وكيفيـة التعامل عند الشعور باملرض، وكذلك تتطلب  
األضرار   بأقل  األزمة  ولتخطي  املواطنني،  سالمة  لضـمان  احترازيـة  إجراءات  األزمة 
املمكنـة، وتتمثل اإلجراءات االحترازيـة التي أوضحها برنامجا الدراسة يف منـع التجمعـات  

وغيرها والزحـا الدراسة  تعليق  إلى  باإلضافة  التجوال،  الطيـران، وحظر  ووقـف حركـة  م 
من اإلجراءات التي اتخـذتها الدولـة للحد من انتشار الوباء، كما أن "دعم الطاقم الطبي" 
األزمـة،   هـذه  مواجهـة  عـاتقهم  علـى  حملـوا  مـن  هـم  األطبـاء  ألن  التالية  املرتبة  يف  جاء 

الص يف  إعطـاء وكـونهم  إلى  اإلعالم  دفع  الذي  األمر  الوباء،  هذا  ملواجهة  األمامية  فوف 
املختلفــة   احلمــالت  مــن  مجموعــة  لتنفيــذ  باإلضــافة  الالئقة،  املكانــة  والطـب  الطبيب 
من   املبذول  اجلهد  وتقدير  بدعمهم،  واملطالبة  لألطبــاء  املعنويــة  الــروح  رفــع  هــدفها 

  قبلهم. 
املوضوعات املتعلقة بأزمة على بيانات اجلدول تبني وجود عالقة دالة بني    2كا   وبتطبيق اختبار  

) (   )COVID 19كورونا  رقم  اجلدول  بيانات  من  يتضح  ما  وهو  الدراسة،  فقد  3وقناتي   ،(
" دعًما  أكثــر  املصــرية  األولــى  القنــاة  وأكثركانت  الطبي"  لألفراد   للطاقم  دعًما 

، وهو ما ميكن تقسيره بأن القناة األولى 2والقطاعات املتضررة"، من قناة القاهرة والناس
عليه   وقع  من  كل  مع  الدولة  تعاطف  إبراز  شأنها  من  والتي  للدولة،  الرسمية  القناة  هي 
الضرر من جراء األزمة، عالوة على أن برنامج "اجليش األبيض" كانت القناة األولى قد 

" فقد كانت أكثر تركيًزا  2دته خصيًصا لدعم القطاع الطبي، أما قناة "القاهرة والناسأع
عرض "أسباب ونتائج األزمة"، وهو ما يتفق مع طبيعة البرنامج الذي تعرضه القناة،  على  

انتقال   وكيفية  العدوى  أسباب  لشرح  متخصصني  أطباء  استضافة  على  يعتمد  والذي 
  املترتبة.  الفيروس وانتشاره، والنتائج 

) مرزوق  ريهام  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  تلك  جـاءت   )،2020وتقاربت  حيث 
بأزمـة   املرتبطة  املوضوعـات  أبـرز  حيـث  مـن  األولى  املرتبة  يف  االحترازيـة  اإلجراءات 

 )92(. )، يليهـا توجيهـات وإرشـادات، ثـم دعـم الطاقـم الطبـيCOVID 19فيروس كورونا ( 
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(كذلك   علــة  عيشــة  دراســة  إليه  توصلت  ما  مع  أن 2020تقاربت  إلى  خلصت  حيث   (
 ) كورونا  بأزمة  الصحي  الوعي  تنمية  على  تعمل  اإلعــالم  مـن  COVID 19وســائل   (

الصـحي،   بـاحلجر  االلتـزام  أهميـة  حـول  اإلعالم  توجيهات  هـي:  محـاور،  ثالثـة  خـالل 
 )93(ومحـور اسـتراتيجيات مواجهـة املعلومـات املزيفة،    ومحـور االلتزام بالتدابير الوقائية،

دراســـة   مع  كذلك  التطعيم  يف    Husemann 2015واتفقت  حول  املعلومات  - مجئ 
  )94( يف املرتبة األولى.  -كجزء من اإلرشادات

  ): COVID 19نطاق التغطية للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( -3
 )4جدول رقم (

  )COVID 19التغطية للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (نطاق 

  مستوي الداللة = غير دالة  0.074مستوي املعنوية =   2درجة احلرية = 5.211= 2قيمة كا
) أن النطاق اجلغرايف "املحلي" للموضـوعات املرتبطـة  4يتضح من بيانات اجلدول رقم (

  "الدولي" يف الترتيب الثاتي، ثم "اإلقليمي".  وجاء النطاق  ،باألزمـة جاء يف الترتيب األول
اختبار  بني    2كا   وبتطبيق  دالة  عالقة  وجود  عدم  يتبني  السابق  اجلدول  بيانات  نطاق على 

 ) كورونا  بأزمة  املتعلقة  للموضوعات  الدراسة،    )COVID 19التغطية  وميكن  وقناتي 
املوضوعات  تفسير   معظم  بأن  الدراسة  برنامجي  يف  "املحلي"  اجلغرايف  النطاق  تصدر 

) كورونا  بأزمة  بينما  COVID 19املرتبطة  املصري،  للمواطن  األول  املقام  موجهة يف   (
وذلك الهتمـام برنـامجي الدراسـة بتوضـيح اآلثـار    ؛جاء النطاق "العاملي" يف املرتبة الثانية

للفيروس، التعـرض  نتيجة  العـالم  أصـابت  التي  واالجتماعية  حاالت وتغطية    االقتصادية 
 اإلجراءات االحترازية التـي اتخـذتها دول العـالم.  ، وتوضيح  اإلصابة والوفيات

 
  

  القناة 

 نطاق التغطية

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 71 240 78.5 95 66.8 145 محلي 

 12.4 42 7.4 9 10.6 23 إقليمي 

 22.5 76 14.1 17 22.6 49 دولي

 100 338 100 121 100 217 اإلجمالي 
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  ): COVID 19املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( عناصر اجلذب يف  -4
  )5جدول رقم (

  )COVID 19عناصر اجلذب يف املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (

 ) رقم  اجلدول  بيانات  الدراسة  5تشير  برنامجي  استخدام  نسب  تقارب  إلى  لعناصـــر  ) 
، وهو ما يؤكده  )COVID 19اجلـــذب يف املوضــوعات املرتبطــة بأزمــة فيروس كورونا (

" اختبار  عنT.Testتطبيق  كشف  الذي  بـــني    "  إحصائية  داللــة  ذات  فروق  وجــود  عدم 
العناصر.  الترتيـب األول   برنامجي الدراسة مـــن حيـــث استخدام تلك  الفيـديو يف  وجـاء 

مـن حيـث اعتمـاد بـرنامجي الدراسة كوسيلة من وسائل اجلذب يف تناولها للموضوعات 
 ) كورونا  بأزمة  توضـيحية  COVID 19املتعلقة  رسـوم  ثم  املوضـوعية،  الصور  يليـه   ،(

لطبيعـة   األولـى  املرتبـة  يف  الفيـديو  مجـيء  ويرجـع  املكتوبة.  العناوين  يليـه  وجرافيـك، 
البرنامجني   شاشته  خالل  من  يعرض  إعالميـة،  كوسـيلة  الدراسة–التليفزيون   -عينة 

 ملرئيـة.  والتـي تعتمـد بشـكل أساسـي علـى املـادة املسـموعة وا
 
 
 
 
  

  القناة 

 عناصر اجلذب 

 الفضائية املصرية
القاهرة 

 2والناس
 اإلجمالي 

T.TEST  

 % ك % ك % ك

  0.058 37.6 138 37.4 49 37.7 89 فيديو 

  0.158 18.0 66 17.6 23 18.2 43 صور موضوعية 

  0.531 14.7 54 16.0 21 14.1 33 رسوم توضيحية وجرافيك

  0.163 8.7 32 8.4 11 8.9 21 صور شخصية

  0.183 9.5 35 9.1 12 9.7 23 تسجيالت صوتية

  0.003 11.5 42 11.5 15 11.4 27 عناوين مكتوبة 

   100 367 100 131 100 236 اإلجمالي 
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  منط املواد املصورة:   -5
  )6جدول رقم (

  منط املواد املصورة 

 " "مادة جاءت  مباشرة  يليها  األول،  الترتيب  يف  املصري"  الداخل  من  آنية  مصورة  مادة 
أقل،  بنسب  إقليمية"  آنية  مصورة  "مادة  و  عاملية"،  آنية  مصورة  "مادة  وجاءت  أرشيفية، 

تخاطب الداخل املصري،    -عينة الدراسة-وميكن تفسير ذلك بأن البرامج التي مت حتليلها
تكون يف الغالب إما آنية من الداخل املصري، أو من الصور  ومن ثم فالصور املصاحبة لها  

صور    - كما تبني من نتائج التحليل  –األرشيفية املرتبطة باملوضوع، ومن أمثلة النوع األول  
لألفراد املصابني باملرض من مستشفى الدمرداش وغيرها، وصور تبرز استعداد األطباء، 

االحترازيةو اإلجراءات  يوضح  واملؤسسات   فيديو  وامليادين  للطرق  وتطهير  تعقيم  من 
التباعد العامة،   املنزل،  فى  البقاء  على  يحث  بنها  بجامعة  الطب  كلية  داخل  من  وفيديو 

األ املواد  أمثلة  ومن  العديد  االجتماعي.  كيفية رشيفية  تصور  التي  الفيديوهات  من 
 اإلصابة. 

 
 
 
 
 
 

  القناة 

 منط املواد املصورة

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 30.5 112 22.1 29 35.2 83 مادة مصورة آنية من الداخل املصري 

 12.0 44 9.9 13 13.1 31 مادة مصورة آنية عاملية

 7.6 28 3.9 5 9.7 23 مادة مصورة آنية إقليمية 

 28.9 106 43.5 57 20.8 49 مادة أرشيفية

 21.0 77 20.6 27 21.2 50 ال توجد مادة مصورة 

 100 367 100 131 100 236 اإلجمالي 
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  ): COVID 19أبعاد املعاجلة ألزمة كورونا ( -6
  )7جدول رقم (

  )COVID 19أبعاد املعاجلة ألزمة كورونا (  

  مستوي الداللة = غير دالة  0.664مستوي املعنوية =   5درجة احلرية = 3.252= 2قيمة كا
، )COVID 19) إلى تقارب نسب أبعاد املعاجلة ألزمة كورونا ( 7تشير بيانات اجلدول رقم ( 

 " دالة  "2كاوهو ما يؤكده تطبيق اختبار  عدم وجــود عالقة ذات داللــة    الذي كشف عن  غير 
عند    3.252=  2قيمة كاحيث كانت قيمة  إحصائية بـــني برنامجي الدراسة وأبعاد املعاجلة،  

ويأتي البعد "الصحي" يف مقدمة األبعاد التي مت  ) وهي غير دالة إحصائيا.  5درجة احلرية ( 
)، ويليه مباشرة البعد COVID 19من خاللها تناول املوضوعات املرتبطة بأزمة كورونا ( 

"االجتماعي"، وجاء كٌل من البعد "النفسي"، و "الثقايف"، و "االقتصادي " بنسب متقاربة،  
بلغت   ضئيلة  بنسبة  جاء  فقد  "الديني"  البعد  كال  3.8أما  على  يؤخذ  ما  وهو   ،%

خاصة وأن الشعب  –البرنامجني، فالبعد "الديني" ميكن توظيفه ليسهم يف معاجلة األزمة  
ومن املنطقي أن يتم توظيف البعـدين "الصحي"، و"االجتمـاعي" يف    -صري متدين بطبعهامل

) كورونا  فيروس  بأزمـة  املرتبطـة  املوضـوعات  معاجلـة  أبعـاد  )،  COVID 19مقدمـة 
مـن   تثيـره  مـا  جانب  إلى  األفراد،  صحة  على  خطورته  له  بفيروس  يتعلق  فاملوضوع 

علـ مختلفـة  اجتماعيـة  تباعـد تـداعيات  من  تتطلبه  وما  االجتماعيـة،  العالقـات  ى 
مبادرة   لتبني  الكثيرين  دفع  دفـع  املختلفـة، ممـا  االجتماعيـة  املناسـبات  ومنـع  اجتمـاعي، 

ومن أمثلة استخدام البعد "التثقيفي" ما جاء يف العديد من احللقات خليك يف البيت).  (
سواء من األنف أو الفم، والتصاقه    طرق نقل عدوى الفيروس عن طريق الرزازمن توضيح  

  القناة 

 أبعاد املعاجلة 

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 36.0 122 40.5 49 33.6 73 البعد الصحي

 24.6 83 23.2 28 25.4 55 البعد االجتماعي

 14.8 50 14.0 17 15.2 33 البعد النفسي 

 9.5 32 10.7 13 8.8 19 البعد الثقايف والتعليمي 

 11.3 38 9.1 11 12.4 27 البعد االقتصادي

 3.8 13 2.5 3 4.6 10 البعد الديني

 100 338 100 121 100 217 اإلجمالي 
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ليعيش   طويلة  ملده  باملطهرات    12باألسطح  الفيروس  هذا  على  القضاء  ويتم  ساعة، 
  والكحول، وتشابه أعراضه بفيروس األنفلونزا ولكن بشكل أشد. 

  ):  COVID 19اجتاه املعاجلة للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( -7
لى من حيث اجتاه معاجلـة املوضـوعات املتعلقـة بأزمة  تصدرت فئة "إيجابي" املرتبة األو

)، يليها فئــة "ســلبي"، ثــم فئــة "محايــد"، وغلب االجتاه اإليجـابي  COVID 19كورونا (
) بالقنـاة (األولى COVID 19فيمـا يتعلـق مبعاجلـة املوضـوعات املرتبطـة بأزمة كورونا (

  املصرية). 
  ) 8جدول رقم (

  )COVID 19جلة للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (اجتاه املعا

  مستوي الداللة = دالة  0.037مستوي املعنوية =   2درجة احلرية = 6.572= 2قيمة كا
داللــة   ذات  عالقــة  وجــود  إلــى  الســابق  اجلــدول  لبيانــات  اإلحصائي  التحليــل  ويشــير 

القنـاتني برنـامجي  بـني  الدراسـة    - إحصائية  بأ   -عينـة  يتعلق  حيث فيما  املعاجلة،  بعاد 
كابلغت   دالة عند درجة حرية6.572  2قيمة  ما ميكن تفسيره يف ضوء أن   ، وهو2، وهي 

دعم الطاقم الطبي، ودعم    يش األبيض) الذي تعرضه تلك القناة يركز على برنامج (اجل
االحترازية،   لإلجراءات  وعرض  املتضررة،  املتعافنيالفئات  معدالت وأعداد  وانخفاض   ،

اإلصـابة بالوبـاء، ولذا غلب االجتاه (اإليجابي)، أما غلـبة االجتـاه (املحايد) بقناة (القاهرة  
البرنامج وطبيعته، حيث يستضيف يف كل فقرة  )، فقد جاء متما2والناس شًيا مع هدف 

  من فقراته طبيًبا يتحدث معظم الوقت عن تفاصيل خاصة بالفيروس.
األحيان  بعض  يف  يتم  حيث  البرنامجني،  كال  يف  (السلبي)  االجتاه  نسبة  تقترب  وتكاد 

بالتجمعات   يتعلق  فيما  املواطنني  لسلوكيات  البرنامج  مقدم  جانب  من  عدم انتقاد  أو 
واتفقت    .االلتزام بارتداء الكمامة، أو كسر حظر التجوال، وغيرها من السلوكيات السلبية

  القناة 

 اجتاه املعاجلة

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 48.8 165 39.7 48 53.9 117 إيجابي 

 8.3 28 10.7 13 6.9 15 سلبي

 42.9 145 49.6 60 39.2 85 محايد 

 100 338 100 121 100 217 اإلجمالي 
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وريهام    )95( )،2020تلك النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة كل من جيهـان سـعد عبـده ( 
) املعاجلـات    )96()،2020مرزوق  أنـواع  مقدمـة  يف  اإليجابيـة  املعاجلة  جـاءت  حيث 

  ). COVID 19اإلعالمية ألزمة كورونا ( 
  ): COVID 19أسلوب العرض للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( -8

  )9جدول رقم (
  ) COVID 19أسلوب العرض للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( 

  مستوي الداللة = غير دالة  0.172مستوي املعنوية =   1درجة احلرية = 1.894= 2قيمة كا
بنسبة   املشكلة فقط"  وتقدمي احللول"  43.8جاء "عرض  كانت نسبة "عرض  %، يف حني 

من  56.2 تعد  ال  "كورونا"  بأزمة  متعلقة  موضوعات  هناك  أن  إلى  ذلك  ويرجع   ،%
ت أو  إخباري،  منها  الهدف  يكون  وإمنا  "اإلجراءات املشكالت،  املثال:  على سبيل  قسيري، 

الرد   وكذلك  واملتعافني"،  والوفيات  املصابني  و"أعداد  الدولة،  اتخذتها  التي  االحترازية" 
  على"الشائعات"، واتفقت 

الرحمن   عبد  رنا  دراسة  ومنها:  السابقة،  الدراسات  من  عدد  نتائج  مع  النتيجة  تلك 
  )97(ل.) التي توصلت إلى تصدر أسلوب طرح احللو 2019(

ذات   عالقــة  وجــود  عدم  إلــى  الســابق  اجلــدول  لبيانــات  اإلحصائي  التحليــل  ويشــير 
القنـاتني برنـامجي  بـني  إحصائية  الدراسـة    -داللــة  يتعلق    -عينـة  العرض  فيما  بأسلوب 

، وهي  1.894=  2قيمة كا  )، حيث بلغتCOVID 19للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( 
 ). 1غير دالة عند درجة حرية (

 
 
 
 
  

  القناة 

 أسلوب العرض 

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 43.8 148 48.8 59 41.0 89 عرض مع تقدمي احللول

 56.2 190 51.2 62 59.0 128 عرض املشكلة فقط

 100 338 100 121 100 217 اإلجمالي 
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  ):  COVID 19احللول املقترحة للمشكالت املتعلقة بأزمة كورونا (  -9
  )10جدول رقم (

  ) COVID 19احللول املقترحة للمشكالت املتعلقة بأزمة كورونا ( 

  مستوي الداللة = دالة  0.101مستوي املعنوية =   5درجة احلرية = 9.221= 2قيمة كا
" يف املرتبة األولـى مـن حيـث أبـرز احللـول املقترحـة لألزمة، ويرجع  توعيـة املـواطن"  جـاءت

أن   إلى  ( ذلك  كورونا  من  COVID 19أزمة  يكون  ثم  ومن  صـحية،  أزمـة  باألسـاس   (
تقدمي   خالل  من  املـواطنني  توعيـة  يتم  أن  ووقائيةالضروري  عالجية  ملواجهة    إرشادات 

كالدعوة   -كما تبني من خالل التحليل- تباع كافة اإلجراءات االحترازية  الدعوة الواألزمة،  
واالل واالحتفاالت،  الزيارات  عن  لتقليل  واالبتعاد  املنازل،  وتعقيم  الكمامات،  بارتداء  تزام 

  %. 20.9يف الترتيب الثاني بنسبة   دعم القطاع الطبي"وجاء "األماكن املزدحمة، 
داللــة   ذات  عالقــة  وجــود  إلــى  الســابق  اجلــدول  لبيانــات  اإلحصائي  التحليــل  ويشــير 

القنـاتني برنـامجي  بـني  الد  - إحصائية  يتعلق    -راسـة  عينـة  العرض فيما  بأسلوب 
، وهي  9.221=  2قيمة كا)، حيث بلغت  COVID 19للموضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( 

تفوق القناة األولى املصرية فيما يتعلق بــ  حيث يكشف التحليل  )،  5دالة عند درجة حرية (
برنامج "اجليش األبيض"  وهو ما يتفق مع أهداف القناة التي أعدت    دعم القطاع الطبي""

القطاع   ذلك  بأزمة -لدعم  املرتبطة  األهداف  من  وغيرها  باألزمة،  التوعية  جانب  إلى 
 ) "  -)COVID 19كورونا  بــ  يتعلق  فيما  األولى  القناة  تفوقت  مع جهات  كذلك  التنسيق 

"، وهو ما ميكن تفسيره يف ضوء أن القناة  ةتفعيل اإلجراءات القانوني"، و "داخلية/خارجية

  القناة 

 احللول املقترحة

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 29.1 43 40.7 24 21.3 19 توعية املواطن

 27.0 40 20.3 12 31.7 28 دعم القطاع الطبي

 12.8 19 15.2 9 11.2 10 تقدمي الدعم النفسي لألفراد 

 8.1 12 8.5 5 7.9 7 اإلفادة من جتارب الغير

 12.2 18 5.1 5 14.6 13 التنسيق مع جهات داخلية/خارجية

 10.8 16 6,8 4 13.3 12 اإلجراءات القانونية تفعيل 

 100 148 100 59 100 89 اإلجمالي 
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" تبرز  فهي  ثم  ومن  للدولة،  الرسمية  القناة  هي  األولى  اإلجراءات الفضائية  تفعيل 
" ملحاسبة غير امللتزمني، وكذلك تبرز التعاون بني الدولة املصرية وسائر اجلهات،  القانونية

والناس "القاهرة  قناة  تفوقت  حني  مع 2يف  يتفق  ما  وهو  الصحية"،  "التوعية  إبراز  يف   "
وطرق   لألزمة،  وتفسير  شرح  تقدمي  على  أساسية  بصفة  يعتمد  الذي  برنامجها  طبيعة 

  الوقاية.  
  ):  COVID 19املستخدمة يف تناول املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (األطر  -10

  )11جدول رقم (
 )COVID 19األطر املستخدمة يف تناول املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( 

) جدول  بيانات  من  يتضح  إطار"11كما  تصدر  اإلنسانية)  األطـر  االهتمامـات  مقدمـة   "
) كورونا  بأزمة  املرتبطة  املوضـوعات  معاجلـة  يف  ما COVID 19املسـتخدمة  وهو   ،(

واملحافظة   اإلنساني،  باجلانــب  االهتمــام  على  الدراسة  برنامجي  بحرص  تفسيره  ميكن 
إطار   وجاء  واحلكومـة.  الدولـة  اهتمامـات  مقدمـة  يف  تـأتي  وهي  وحياتـه،  املواطن  على 

واملقترحات"" الثانية  احللول  املرتبة  تبني  يف  حيث  التحليل-،  خالل  مت    -من  عرض  أنه 
  من خالل برنامجي الدراسة.  عديد من املوضوعات مع تقدمي احللولال

املنشآت فى   كتعقيم  الدولة  احترازية من جانب  إجراءات  اتخاذ  أمثلة أطر احللول:  ومن 
و الصحي،  واحلجر  وامليادين،  واجلامعات، الشوارع  واملعاهد  باملدارس  الدراسة  تعليق 

ومن احللول أيًضا تقدمي الدعم النفسي لألطباء، واملصابني،    ، وحتول املقررات إلى رقمية

  القناة 
 األطر املستخدمة

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائبة املصرية
T.TEST  

 % ك % ك % ك

  ** 4.265 37.6 127 28.1 34 42.9 93 التخويفالتحذير/ 

  ** 2.934 15.0 51 7.4 9 19.3 42 التأييد/ الدعم للقرارات 

  * 1.137 47.9 162 52.1 63 45.6 99 االهتمامات اإلنسانية

  * 1.376 43.8 148 48.8 59 41.0 89 احللول واملقترحات

  * 1.446 15.9 54 19.8 24 13.8 30 النتائج املترتبة

  0.312 3.8 13 2.5 3 9.7 21 املحاسبة/ املسئولية

  0.011 8.3 28 10.7 13 6.9 15 الالمباالة

   338ن= 121ن= 217ن= اإلجمالي 
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املرض،  انتشار  فرص  لتقليل  البيت"  يف  "خليك  ومنها:  املبادرات،  من  العديد    وتقدمي 
و  ومبادرة لأليدي،  معقم  بعمل  قامت  التى  القاهرة  جامعة  العلوم  "خليك  كلية  مبادرة 

ب الثالث إطار "التحذير أو التخويف"،  يف الترتي  مستعد" التي نفذتها جامعة الفيوم. وجاء
األطر املستخدمة يف تبني وجود فروق دالة بني البرنامجني بشأن  "  T.Testبتطبيق اختبار "و

بيانات توضحه  ما  وهو  "كورونا"،  أزمة  (  عرض  الفضائية  11اجلدول  القناة  إن  حيث   ،(
لتنبيه   وذلك  "التحذير"  إلطار  استخداًما  أكثر  جاءت  مــن  األولى  وحتذيرهم  املواطنني 

التجمعات،  وخطــر  املــرض،  كانت    خطــورة  كذلك  االحترازية،  اإلجراءات  على  والتشديد 
استخداًما األكثر  هي  القناة  "  تلك  للقرارات"،  إلطـار  الدعم  القناة  التأييد/  باعتبارها 

والناس القاهرة  كانت  بينما  للدولة،  "  2الرسمية  إلطار  استخداًما  ول احللاألكثر 
" والذي يتناسب مع طبيعة البرنامج، حيث يعتمد على استضافة طبيب يف كل  واملقترحات

 ) كورونا  أزمة  عن  يتحدث  الوقاية  COVID 19حلقة  طرق  يشرح  ثم  وتداعياتها،   (
  وبروتوكوالت للعالج. 

دراســة إليه  توصلت  ما  مع  النتيجة  تلك  (  واتفقت  مرزوق  تصــدر  )،  2020ريهام  حيث 
"االهتمامات اإلنسانية" مقدمــة األطر املستخدمة يف معاجلة املوضوعات املرتبطة  إطــار  

)، يليه إطــار "التحذيــر أو التخويف"، واختلفت تلك  COVID 19بأزمــة فيروس كورونا (
) عبـده  سـعد  جيهـان  دراســة  إليه  توصلت  ما  مع  إطــار  2020النتيجة  جاء  حيث   ،(

القــرا ودعــم  معاجلة  "التأييــد  يف  املستخدمة  الفرعيــة  األطر  قائمــة  رأس  علــى  رات" 
  )".  COVID 19تداعيــات "فيروس كورونا ( 

  ): COVID 19االستماالت املستخدمة يف عرض املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( -11
  )12جدول رقم (

  ) COVID 19املستخدمة يف عرض املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( االستماالت

  القناة 
 االستماالت املستخدمة

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 53.0 257 61.1 99  48.9 158 استماالت منطقية/ عقالنية 

 17.9 87 8.6 14 22.6 73 استماالت عاطفية

 29.1 141 30.2 49 28.5 92 كالهما 

  100  485  100  162  100  323  اإلجمالي
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 مستوي الداللة = دالة  0.001مستوي املعنوية =   2درجة احلرية =14.862= 2قيمة كا 
) اجلدول  بيانات  االستماالت12تشير  استخدام  تصدر  إلى  معاجلـة    )  يف  "املنطقية" 

) بنســبة، يليهــا " كال النوعني"،  COVID 19املوضـوعات املرتبطـة بأزمــة فيروس كورونا (
  وجاءت االستماالت "العاطفية يف

) مرزوق  ريهام  دراسة  مع  واتفقت  الثالث،  تصدر  2020الترتيب  عن  كشفت  التي   ،(
  االستماالت

    ) 98("املنطقيـة" يف معاجلة القضايا الصحية.
)، التي أسفرت عن تصدر  2017وتختلف هذه النتيجة مع دراسة أميـرة جمـال الـدين ( 

  ) 99( املنطقية والعاطفية". استخدام كل من "االستماالت 
عرضها   مت  التي  موضوعات  معظم  بأن  املنطقية  االستماالت  تصدر  الباحثة  وتفسر 

تنصب على الربط بني األسباب والنتائج، واحللول واملقترحات، وتفنيد  واملرتبطة باألزمة  
و وشواهد،الشائعات،  أدلة  ويصاحبها  وإحصاءات،  أرقاًما  بدراسات   تتطلب  واستشهاد 

التالية (جدول  -ارير ومصادر متخصصة وتق ويتضح من  13كما سيتضح من اجلزئية   ،(
برنامج   يف  واضحة  بصورة  "املنطقية"  االستماالت  استخدام  نسبة  زيادة  التحليل  نتائج 
على   يعتمد  الذي  األول  لطبيعة  نظًرا  األبيض"  "اجليش  نظيره  عن  احللوة"  "الناس 

أسباب ونتائج األزمة، واإلجراءات   استضافة طبيب متخصص يتحدث معظم الوقت عن 
حيث أسفر عن    ،2كا  االحترازية، وإرشادات عالجية ووقائية. وهو ما أكده تطبيق اختبار

قيمة  وبرنامجي الدراسة، حيث  االستماالت املستخدمة يف  وجود عالقة دالة إحصائيا بني  
  ).  2، وهي دالة عند درجة حرية (14.862 2كا
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كورونا  -12  بأزمة  املتعلقة  املوضوعات  عرض  يف  املستخدمة  املنطقية  االستماالت 
)COVID 19 :(  

  )13جدول رقم (

  ) COVID 19املنطقية املستخدمة يف عرض املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا ( االستماالت

(تشير   رقم  اجلدول  "13بيانات  تصـدر  إلى  واإلحصائيات)  أكثـر  األرقـام  باعتبارهـا   "
" ذكـر  يليهـا  الدراسـة،  برنـامجا  عليهـا  اعتمـد  التـي  املنطقيـة  اإليجابيــات  االسـتماالت 

"والســلبيات وجاء  والنتائج"،  األسباب  بني  "الربط  يليها  الثالثة،  املرتبة  يف  االستشـــهاد " 
  ".  دراسات وتقارير مبصـــادر متخصصـــة"، وأخيًرا االستناد إلى

برنامجي   كال  بأن:  األولى  املرتبــة  يف  واإلحصائيات  األرقــام  مجــيء  تفسير  وميكن 
باإلضـافة   والوفيـات،  املصـابني  بأعـداد  باستمرار إحصائيات  يعرضان  كانا  إلى  الدراسة 

ا املرضية  احلاالت  تعافت.أعداد  التي  واحلاالت  "اإليجابيــات   لسيئة،  أمثلة  عرض    ومن 
وتقدمي االحترازية،  من   لإلجراءات  العديد  وتقدمي  واملصابني،  لألطباء،  النفسي  الدعم 

املرض انتشار  فرص  لتقليل  التنفس    ، املبادرات،  ألجهزة  اجلامعية  املستشفيات  وتوفير 
وجته باجلامعة،  األطباء  وقاية  ووحدات  والكشف  الصناعي،  للمصابني،  عزل  أماكن  يز 

الطبي على املترددين على املستشفى، وإجراء التحاليل الالزمة، وذكر عدد احلاالت التي  
سلبية، إلى  إيجابية  من  أمثلتها:    -الســلبياتأما    حتولت  فيما فمن  املواطنني  سلوكيات 

ال، وغيرها ومن يتعلق بالتجمعات أو عدم االلتزام بارتداء الكمامة، أو كسر حظر التجو
والنتائج":   األسباب  بني  "الربط  اتباع أمثلة  وعدم  باملرض  اإلصابه  أسباب  بني  الربط 

أما املصادر املتخصصة التي كان يتم االستشهاد بها فمن أمثلتها    اإلجراءات االحترازية،
ومن " واملتعافني،  واملتوفني  املصابني  أعداد  إلى  اإلشارة  عند  الصحة  وزارة  إلى  الرجوع 

  القناة                          
 االستماالت املنطقية

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 37.4  149 35.1 52 38.8  97 أرقام وإحصائيات 

 27.6 110   20.9 31 31.6  79 ذكر إيجابيات وسلبيات 

 13.6 54 16.2 24   12.0 30 الربط بني األسباب والنتائج  

 9.5 38 11.5 17 8.4 21 االستناد إلى دراسات وتقارير 

 11.9 47 16.2 24 9.2 23 االستشهاد مبصادر متخصصة  

 100  398 100 148   100   250 اإلجمالي 
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والدراسات:   التقارير  الفئات  أمثلة  وأكثر  أقل  عن  تتحدث  أجنبية  بتقارير  االستشهاد 
  عرضة لإلصابة باملرض. 

االستماالت العاطفية املستخدمة يف عرض املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا   -13
)COVID 19 :(  

  )14جدول رقم (

  ) COVID 19االستماالت العاطفية املستخدمة يف عرض املوضوعات املتعلقة بأزمة كورونا (

 ) اجلدول  بيانات  إلى14تشير   ( " استمالة  اإلنسانية تصدر  اجلوانـب  علـى  "  التركيـز 
بنسبة   الدراسة  برنامجا  عليها  اعتمد  التـي  العاطفيـة  االسـتماالت  أكثـر  باعتبارهـا 

44.3" يليها  بنسـبة    الترهيب%،  "%36.8والتخويف"  اسـتخدام  ثم  بنسبة  الترغيب،   "
بنسـبة  13.2 الدينيـة"  "االسـتماالت  وأخيًرا  استمالة  %5.7،  استخدام  أمثلة  ومن   ،%

اجلوانـب   علـى  ببنها  "التركيـز  اجلامعي  املستشفى  داخل  من  فيديو  عرض  اإلنسانية" 
للمصابني املعنوية  الروح  رفع  يف  األطباء  جهود  استماالت ،  يوضح  استخدام  أمثلة  ومن 

الــدائم للمــواطنني مــن خطــر التجمعات، والتشديد على    الترهيب/ التخويف، التحــذير 
االجتم التباعد  ومراعاة  االحترازية،  احلظر،    اعي،اإلجراءات  قانون  خرق  من  والتحذير 

 Husemann )2015ومن االنقياد وراء الشائعات، واختلفت تلك النتيجة مع دراســـة (
% فقـط  10.7يف اجلزئية اخلاصة باستخدام استماالت اخلوف، حيث اسـتخدمت بنسبة  

   )100(مـن عينة التحليل.
  اخلالصة ومناقشة النتائج:   

بانتشار عدد من   املرتبطة  اآلونة األخيرة مجموعة من األزمات الصحية  العالم يف  شهد 
املعروف بفيروس (كورونا) من األزمات التي    COVID 19األمراض، وتعد أزمة فيروس  

  القناة                       

 االستماالت العاطفية

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية املصرية

 % ك % ك % ك

 36.8 84   38.0 24 36.3 60 الترهيب والتخويف 

 44.3 101 49.2  31 42.5  70 التركيز على اجلوانب اإلنسانية 

 13.2 30 7.9  5 15.2  25 الترغيب

 5.7 13 4.9  3  6.0 10 االستماالت الدينية 

 100 228   100   63 100 165 اإلجمالي 
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منذ  األزمة  تلك  تداعيات  مبتابعة  املصرية  اإلعالم  وسائل  قامت  وقد  العالم،  تواجه 
حمال إلى  فعمدت  األول،  من ظهورها  للتوعية  واملبادرات  والبرامج  الصحية  التوعية  ت 

) نفسها على العديد COVID 19خطر هذا الوباء، وقد فرضت أخبار فيروس كورونا (
معاجلة   معرفة  إلى  الدراسة  هذه  وسعت  الطبية،  البرامج  ومنها  الفضائيات،  برامج  من 

جلة، وإلى أي مدى  )، وأطر هذه املعاCOVID 19البرامج الطبية ألزمة فيروس كورونا ( 
استطاعت تقدمي تغطية شاملة ومعلومات طبية متكاملة عن كافة جوانب املوضوع، وكذلك 

  تقدمي التوعية والتحذير واملشورة للمساعدة على تخطي األزمة.  
وتبني من الدراسة االستطالعية، التي أجرتها الباحثة أن برنامج "الناس احللوة" على قناة  

)، وبرنامج "اجليش األبيض" على (الفضائية املصرية األولى) هما من  2(القاهرة والناس
"رصد كيفية معاجلة  أكثر البرامج الطبية مشاهدة، ومن هنا متثلت مشكلة الدراسة يف:  

الطبية   (البرامج    )"، COVID 19بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة ألزمة كورونا 
، وقد مت وضع  املسحي ، واعتمدت الدراسة على املنهج  نظرية "األطر اإلعالمية"  وذلك يف إطار 
البحث، و  االتساؤالتمجموعة من   أجريت الدراسة التحليلية على عينة  التي حتقق أغراض 

منها(59(قوامها   الطبية،  البرامج  من  حلقة  األبيض)  35)  (اجليش  برنامج  من  حلقة   (
) حلقة من برنامج (الناس احللوة)  24الذي يعرض على "الفضائية املصرية األولى"، و (

تضمن  ". ومت استخدام صحيفة حتليل مضمون، ت2الذي يعرض على قناة "القاهرة والناس
وحرصت الباحثة على أن تناسب فئات  مجموعة من الفئات التي حتقق هدف الدراسة،  

أهدافها، وحتقق  الدراسة،  موضوع  صحيفة    التحليل  تطبيق  املضمونوبعد  وتفريغ    حتليل 
من   إلى مجموعة  الباحثة  توصلت  نظرية  النتائجالبيانات،  وبتطبيق  على    "األطر اإلعالمية"، 

  :  نتائج الدراسة جند أن 
)" اختلفت من قناة ألخرى من حيث زاوية عرض  COVID 19معاجلة أزمة "فيروس كورونا (   -

 املوضوع يف كثير من اجلوانب، ويف هذا الصدد ميكن اإلشارة إلى مايلي: 
من حيث األطر التي استخدمتها كل قناة: جند أنه بينما كانت "القناة الفضائية األولى" األكثر   -

التخويف  ألطر"استخداًما   لتنبيه"  التحذير/  خطــورة    وذلك  مــن  وحتذيرهم  املواطنني 
والتشديد على اإلجراءات االحترازية، كذلك كانت تلك القناة    املــرض، وخطــر التجمعات،

استخدا األكثر  "  امً هي  "املحاسبة"،  إلطـار  و  للقرارات"،  الدعم  القناة  التأييد/  باعتبارها 
بينما للدولة،  والناس  الرسمية  "القاهرة  استخدا2كانت  األكثر  إلطار"مً "  احللول  ا 

على  واملقترحات يعتمد  حيث  احللوة)،  (الناس  البرنامج  طبيعة  مع  يتناسب  والذي   "



 

 
626 626 

) كورونا  أزمة  يتحدث عن  حلقة  كل  ثم  COVID 19استضافة طبيب يف  وتداعياتها،   (
  يشرح طرق الوقاية وبروتوكوالت للعالج. 

كانت  - السياق  "   ويف هذا  على  تركيًزا  األكثر  األولى"  "الفضائية  الطبي القناة  القطاع    "، دعم 
إبراز دعم الفئات "يف  تفوقت    وهو ما يتناسب مع هدف برنامجها (اجليش األبيض)، كذلك

كونها القناة   -"، األمر الذي يتناسب مع سياسة القناة األولىحاالت املتعافني" و  "،  املتضررة 
ثم   ومن  للدولة،  للفئات    يفهالرسمية  الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  إبراز  على  حترص 

املتضررة، وإبراز جهد الدولة يف تقدمي الرعاية للحاالت املوجبة حتى تشفى وتتحول إلى 
" من  أسباب ونتائج األزمةعرض " ا على زً " األكثر تركي 2بينما كانت "القاهرة والناس، لبيةس

  خالل استضافتها لطبيب يف كل حلقة. 
وجديً ومتاش  - السياق  هذا  مع  الباحثةا  تناو  ت  األقل  كان  احللوة"  "الناس  برنامج   ًال أن 

والدول اإلقليمي  النطاق  ذات  باألزمة  يللموضوعات  اجليش   -املرتبطة  ببرنامج  مقارنة 
األول   إن  حيث  اإلشارة–األبيض"،  سبقت  "   -وكما  عرض  على  طبيعته  يف  أسباب يعتمد 

" يف االعتماد على" املادة  2ا تفوق قناة" القاهرة والناسضً أي"، وهو مايفسر  ونتائج األزمة
األرشيفية" كنمط للمواد املصورة"، وهي يف أغلبها تصوير لكيفية اإلصابة، وكيفية العدوى 

استخدام   الفضائية يف  األولى  القناة  تفوقت  بينما  الفيروس،  آنية  "وانتشار  مادة مصورة 
 من الداخل املصري".  

زيادة نسبة استخدام االستماالت "املنطقية" بصورة واضحة  ميكن إرجاع وبنفس التفسير -
نظيره  "الناس احللوة" عن  برنامج  نظ  يف  األبيض"  يعتمد رً "اجليش  الذي  األول  لطبيعة  ا 

األزمة،   ونتائج  أسباب  عن  الوقت  معظم  يتحدث  متخصص  طبيب  استضافة  على 
  واإلجراءات االحترازية، وإرشادات عالجية ووقائية.

قد  النتائج  بإن  القول  الدراسة، ميكن  برنامجي  املستخدمة يف  األطر  وكنتيجة الختالف 
توافقت مع الفرض األساسي لنظرية األطر، ومفاده أن "األحداث ال تنطوي يف حد ذاتها  
معاني  عليها  يضفي  معني،  إطار  يف  وضعها  من  أهميتها  تكتسب  وإمنا  مغزى،  على 

  ى سياق بعينه، أو زاوية معينة يفهم املوضوع من خاللها". إضافية، أو يوجه ذهن املتلقي إل
  توصيات الدراسة ومقترحاتها:     

التي    -1 القضايا  أهم  من  تعد  كورونا"  فيروس  "أزمة  ألن  اهتمام نظًرا  على  استحوذت 
تزال الرأي العام املحلي والدولي،   العاملية، وال  الساحة  الطارئة على  املستجدات  وهو أحد 

وهو ما دفع وسائل اإلعالم كافة لفرد  ئمة ومستمرة يف العالم حتى وقتنا هذا،  تداعياته قا
ضــرورة   يســتلزم  ممــا  األزمة،  لهذه  التغطية  من  واسعة  االهتمام مساحات  تكثيف 
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الوسائل  كافة  بني  التنسيق  مع ضرورة  للتوعية،  وإعالنات  من خالل حمالت  اإلعالمي، 
وتوعيــة اجلمهــور    لتقدمي معاجلة شاملة وفعالة لألزمة، اإلعالمية التقليدية واإللكترونية  

  باملخاطر والسلوكيات الفعالة واإلجراءات االحترازية للحد من انتشار املرض. 
وحتذير اجلمهور من  سـتمرار اإلعـالم يف القيـام بـدوره يف توعيـة وإرشـاد اجلمهـور،  ا  –2

واالمباالة اجلداالستهتار  مأخذ  املوضوع  وأخذ  وتشتد    -،  مستمرة،  األزمة  وأن  خاصـة 
من   ثاٍن  جيل  ظهور  بدء  عن  أنباء  ومع  والوفيات،  املصابني  أعداد  تزايد  مع  وتيرتها 

  الفيروس. 
ضـرورة تكامـل اجلهــود اإلعالميـة احلكوميـة واخلاصــة، وكـذلك املؤسســات واألفراد    -3

  .ملواطنضمن رؤية عامة حلماية الوطن وا
أزمة "كورونا"، ومالءمتهما يف تناول  االجتماعي"  بالرغم من أهمية البعدين "الصحي" و"   -4
خاصة "اإلطار    -إال أنه من املهم أن يتم تناولها من خالل أكثر من بعد–املوضوع  طبيعة  ل

الوازع    الديني" يحرك  أن  باالتصال  للقائم  املوضوع، حيث ميكن  مع  أيًضا  يتناسب  الذي 
الديني لدى األفراد املستهترين باألزمة، من خالل جتاهلهم للتوجيهات والتعليمات وعدم 

االحترازية لإلجراءات  بشكل   -اتباعهم  استخدامه  مت  ما  إذا  قوًيا  وازًعا  يعد  فالدين 
 صحيح يف تناول املشكلة أو األزمة. 

 
 :  مراجع البحث ومصادره
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ع () 87(   ا 2007رفع ال ن مات ع أزمة أنفل عل اب ال ر ال على وسائل اإلعالم الك ه اد ال )، اع

ر،   اإلعالمال ث  ل ة  ال لة  د  ال الع اإلعالم،  ة  ل ة،  القا جامعة  أك  28،  ص  –،   ، ،  د
  .199-125ص

88   ) Professor Judith Petts & Niemeyer Simon (2004).Health risk   communication and 
amplification: learning from the MMR vaccination controversy. Health, Risk & Society, 
6 (1), pp. 7-23. 

ن *) ( 89 ة ال ت األاألسات   :  وفًقا لل
ة اإلعالم، جامعة  -1 ل ن  ف ل اذ اإلذاعة وال ، أس ات ع الع ة. أ.د/ ب   القاه
ن، جامعة  ي.د/ ح عل أ -2 ف ل اذ اإلذاعة وال   .ال، أس
ة.  -3 ة اإلعالم، جامعة القاه ل ن  ف ل اذ اإلذاعة وال ، أس ی   أ.د/ خال صالح ال
سف، -4 ة ی ،أ.د/ فا ق اإلعالم ال اذ  ها.  األس ة، جامعة ب ة ال ة ال   كل
ض،  -5 . أ.د/ م مع لة، جامعة ع ش ف عه العالي لل ال اذ اإلذاعة   أس
ا: د. ( 90 ان ه اح فاتإ**) ال ة، ان ع ی امعة ال ال ة اإلعالم  ل اع  افة ال اذ ال     . أس
ة- و ال . ، د ع ن ال ف ل ال ة  ال اة ال الق ني  ف ل ج ال   ال
زوق ( )91(   جع ساب2020رهام م   .)، م
اب )92( جع ال   .نف ال
جع ساب)، 2020ــة علــة ( )93(     .  م

94) Husemann, S., Fischer, F. (2015), op.cit. 
ه ( )95(   ـ هـان سـع ع جع ساب)، 2020ج   . م
زوق ( رهام ) 96( . )2020م جع ساب   ، م
ح () 97(   جع ساب)،  2019رنا ع ال   م
زوق () 98(   .)2020رهام م جع ساب  ، م
ی () 99(   ـال الـ ة ج ـ جع ساب )، 2017أم   م

100) Husemann, S., Fischer, F. (2015),op.cit. 
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