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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۱۹% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۱.٥۰بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  ــیُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

من رسالة أكادیمیة نوقشت وتم  اكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً والمجالس العلمیة بالجھات األ
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲.٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAقًا لطریقة وف متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،د التالوإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعد ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ا فیرسلھ الباحث بعد التعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(من المصریین والجنسیات األخرى. وتخفیض  المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   لطلبة الماجستیر والدكتوراه. وألى عدد من المرات خالل العام.
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥) نسخة من المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد (۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدول
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰والندوات من داخل مصر بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

صریة للعالقات جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة الم -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمین - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  ثمان�ةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠١٩في عام  ١.٥٠م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١.٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص العلوم  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1االجتماع�ة "متداخلة التخصصات" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى 
" وهي Q2�ة كما ُصنفت �ذلك في تخصص "اإلعالم واالتصال" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "الثان

الفئة الوسطى المرتفعة، �ذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف 
األخیر للمجلس األعلى للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة 

على قاعدة الب�انات العر��ة ). وأص�حت المجلة متاحة ٧) درجات من (٧تخخص "اإلعالم" وتقی�مها بـ (
الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة 
العر��ة المستوف�ة لمعاییر االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة 

 ال�حث العلمي �جامعة أم القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 دار نشر العلوم الطب�ع�ة األمر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"). –العب�كان  –
 والعشر�ن من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال التاسعوفي العدد     

�حوًثا �ضم  عدًدا خاًصا على جزأین حول: "اإلعالم وجائحة �ورونا .. مصداق�ة أم أزمات وشائعات؟"
هدف ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي ب

 تكو�ن رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه والماجستیر.



، ففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي الجـزء األول �العـدد "التاسـع والعشـر�ن" مـن المجلـة   
الجدیـدة:  وسـائطالو  صال الجمـاهیري ، االت١٩فید_كو  ، نجد �حًثا تحت عنوان: "٣ومن جامعة الجزائر

 .الجزائر، من أ.د. علي قسا�س�ةتغیرات عم�قة في الممارسة وأسالیب الدراسة"، وهو مقدم من: 
التعرض  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أ.م.د. مروى �اسین �سیونيومن جامعة بني سو�ف، قدمت:     

لبرامج الرأي �القنوات الفضائ�ة التلفز�ون�ة، وعالقته �مستوى الروح المعنو�ة لدى الش�اب المصري نحو 
 ".)ة (كوروناأداء الدولة المصر�ة في مواجهة الجائحة الو�ائ�

، �حًثا �عنوان:           مصر، من د. سارة سعید عبد الجواد دسوقيومن جامعة قناة السو�س، قّدمت:     
اعتماد الجمهور على الفضائ�ات المصر�ة ومواقع التواصل االجتماعي �مصدر لتعز�ز الوعي حول  "

 ".جائحة �ورونا
، �حًثا �عنوان: السعود�ةمن جامعة الملك عبد العز�ز، من د. آالء بنت علي �كر آل ش�خ، وقّدمت:     

دور اإلعالم في تشكیل اتجاهات راغبي العمرة نحو قرار المملكة بتعل�قها مع بدا�ة جائحة �ورونا "
 ".وعالقته �الصورة الذهن�ة للمملكة العر��ة السعود�ة

دور مواقـع ، �حًثا �عنوان: "مصر، من د. إیناس منصور �امل شرفومن جامعة �فر الش�خ، قّدمت:     
 –التواصل اإلجتماعي في التـرو�ج للشـائعات وعـرض الحقائق الخاصة �فیـروس �ورونا المستجد (كوفید 

١٩."( 
، �حًثا تحت عنوان: د. فاطمة سعود عبد العز�ز السالمالكو�ت، قّدمت: جامعة من  الكو�تومن     

 ".) نموذًجا١٩-مصداق�ة اإلعالم الكو�تي الرسمي أثناء األزمات: جائحة �ورونا (كوفید"
التغط�ة اإلعالم�ة  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،د. حسین خل�فة حسن خل�فةومن جامعة القاهرة، قّدم:    

 ".لجائحة �ورونا ودورها في تشكیل اتجاهات الرأي العام ال�حر�ني نحو أداء المؤسسات الصح�ة
توظ�ف  ، فقد قّدم �حًثا تحت عنوان: "ال�منء، من ، من جامعة صنعاحاتم حیدر علي الصالحيأما     

 ". : دراسة حالة التجر�ة ال�من�ة١٩-تطب�قات اإلنترنت في الحد من تفشي و�اء �وفید
 ، �حًثا تحت عنوان: مصر، من أسماء عبد العز�ز مصطفى أحمدوهاج، قّدمت: وأخیًرا من جامعة س   

اتجاهات الثقة نحو معالجة أزمة فیروس �ورونا: دراسة تعل�قات الجمهور �منهج�ة اإلثنوجراف�ا "
 ".اإلفتراض�ة على التقر�ر الیومي لوزارة الصحة والسكان المصر�ة

، ومن جامعة والعشر�ن فضم عدًدا من ال�حوث في ذات الموضوعأما الجزء الثاني من العدد التاسع    
 توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة لإلنفوجراف�ك في تغط�ة تداع�اتاألزهر، نجد �حًثا تحت عنوان: "

 .مصر، من د. دمحم عبد الحمید أحمد"، وهو مقدم من: )١٩ –و�اء �ورونا (كوفید 
، دراسة حالة مصر، من د. میرهان دمحم السید طنطاوي  ومن جامعة فاروس �اإلسكندر�ة، قدمت:    

تقی�م األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني خالل جائحة �ورونا، ومدى فاعلیتها �عنوان: "
 ".لدى الطالب

، �حًثا �عنوان:           مصر، من  عمرد. هاجر محمود دمحمأكتو�ر، قّدمت:  ٦ومن جامعة     
استخدام الجمهور المصري للتل�فز�ون والف�سبوك للحصول على معلومات عن جائحة �ورونا واتجاهاتهم "

 ".نحو اآلداء الحكومي في ظل الو�اء المعلوماتي
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 ، �حًثا �عنوان: "مصرمن معهد اإلسكندر�ة العالي لإلعالم، من دمحم عثمان حسن علي،  د.وقّدم:     

دراسة تحلیل�ة على عینة من  :) فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة١٩-أطر تقد�م جائحة �ورونا (كوفید
 ". المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة

، �حًثا مصر، من د. عبد الحف�ظ عبد الجواد درو�ش مصطفىومن جامعة طی�ة �السعود�ة، قّدم:     
 ".١٩-دور المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا "كوفید "�عنوان: 

میدان�ة �عنوان:             ، دراسةد. إ�مان صادق صابر شاهینعین شمس، قّدمت: جامعة من  مصرومن     
 ".االعوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمهور المصري في أثناء أزمة فیروس �ورون "

اعتماد المراهقین  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،دمحم دمحم عبد الحل�م د. محمودومن الجامعة ذاتها، قّدم:    
المصر�ین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول علي المعلومات أثناء األزمات الصح�ة : جائحة 

 ".)أنموذجاً ١٩-فیروس �ورونا المستجد (كوفید 
دراسة تطب�ق�ة على ، مصر، من ش�ماء دمحم عبد الرح�م ز�انوأخیًرا من جامعة دمنهور، قّدمت:    

استرات�ج�ات مواجهة الشائعات حول أزمة  تحت عنوان: " لم�ةموقعي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العا
 ". كورونا وانعكاساتها على المواقع اإللكترون�ة الرسم�ة

 
 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
للدرجة األعلى والطالب  للترقي التقدمألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      

 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج
 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     

قبل  خاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكمین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث ال
 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 
 

 وهللا الموفق،،                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



œÆ√Æ K�w …u�� 
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 اإلخبارية اإللكرتونية: دراسة حتليلية على عينة من املواقع اإلخبارية املصرية  

 

 

 إعداد
 

 )*( دمحم عثمان حسن عليد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 مدرس الصحافة بالمعھد العالي لإلعالم باإلسكندریة. (*)
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 ) فى المواقع۱۹-أطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید
  اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة على عینة من المواقع اإلخباریة المصریة 

 
        دمحم عثمان حسن عليد.                                                                     

       

          drmohosman1202@gmail.com 
             المعھد العالي لإلعالم باإلسكندریة          



, واتجاهاتهــا اإللكترون�ــة لمواقــع اإلخ�ار�ــةأطــر تقــد�م جائحــة �ورونــا فــى ا�ســعى ال�احــث إلــى دراســة         
واعتمــد ال�حــث  ومســارات البرهنــة المســتخدمة، و�ــذلك القــوة الفاعلــة لألزمــة، والفنــون التحر�ر�ــة المســتخدمة,

علـــى اســـتخدام المقارنـــة المنهج�ـــة؛ بهـــدف الوقـــوف علـــى أوجـــه الشـــ�ه واالخـــتالف فـــي التغط�ـــة الصـــحف�ة 
 لألطـــر اإلعالم�ـــة �مـــا تناولتهـــا المواقـــع اإلخ�ار�ـــة) مصـــرى الیـــوم, واللوفـــد, وااألهـــرامللمواقـــع اإلخ�ار�ـــة: (

لـــى أســـلوب المســـح �شـــق�ه: الوصـــفّي والتحلیلـــّي للمضـــمون المقـــدم فـــي جائحـــة �ورونـــا، واعتمـــد ال�حـــث عل
تناولـت موضـوعات جائحـة وتوصلت الدراسة إلى أن مواقـع الدراسـة  المواقع اإلخ�ار�ة حول جائحة �ورونا

كورونـــا �اهتمـــام واضـــح, فقـــد أظهـــرت المعالجـــة الك�ف�ـــة التـــي تعـــالج بهـــا الموضـــوعات المختلفـــة, وطـــرق 
جموعــة حقــائق مرت�طــة �الموضــوع عــن طر�ــق االنتقــاء واإلبــراز لجوانــب معینــة, فعلــى عرضــها والتنــاول, م

ســبیل المثــال: اســتهدف موقــع األهــرام التهدئــة �شــكل عــام؛ حتــى مــع تناولــه إحصــائ�ات اإلصــا�ة والوفــاة, 
 اول اإلجـراءات الوقائ�ـة, ومحاولـة اكتشـاف أسـ�اب المـرض، أمـا موقعـانـحیث قدم هـذا فـي إطـار خـاص یت

, فقد تناوال الموضوعات مـن خـالل تـأثیر الس�اسـة التحر�ر�ـة فـي تلـك الموضـوعات, "مصرّي الیوم والوفدال"
من خالل معاناة المواطنین في ح�اتهم الیوم�ة, والتر�یز على التأثیرات االقتصاد�ة في دول العـالم، وأبـرزا 

دت أن مواقـع الدراسـة لـم تر�ـز ، أكـأنماط التكی�ـف فـي الوضـع الحـالّي, ومحاولـة تفـادي التعـرض لإلصـا�ة
على استخدام إطار واحد فى معالجة األزمة، بل طرحت عدَدا من األطر المت�اینة وأن األطر تناو�ت فـى 
الظهـــور خـــالل فتـــرة الدراســـة و�ن اختلفـــت فـــى تكـــرار ظهـــور اإلطـــار واســـتمراره طـــول فتـــرة المعالجـــة وفًقـــا 

 الختالف مراحل تطور األزمة ذاتها.
  

 .المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة -المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة  -جائحة �ورونا الكلمات المفتاح�ة: 
 



، من أكثر النظر�ات التي وفدت مؤخًرا مستحدثة Framing Theoryُتَعدُّ نظر�ة " تحلیل األطر"        
ومفسرة للدور الفاعل لوسائل اإلعالم في تكو�نها للثقافة المعرف�ة للجمهور، فهى تؤ�د المقدرة الهائلة 

 للوسائل اإلعالم�ة في رسم اإلطار المرجعّي لفئات هذه القضا�ا والموضوعات وتعمل على تفسیرها.    

(Dietram A:1999, P.102). 
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وتسمح النظر�ة �ق�اس المحتوى الضمنّي للرسائل اإلعالم�ة التي تعكسها وسائل اإلعالم؛ وتقدم       
تفسیًرا منتظًما لدور وسائل اإلعالم في تشكیل األفكار واالتجاهات تجاه القضا�ا ال�ارزة، و�قصد �اإلطار 

Frame واستخدام عناصر �عینها في النص : االخت�ار والتر�یز والتنظ�م وتأكید أوجه معینة من الواقع
اإلعالمّي لبناء حجة أو براهین على القضا�ا ومسب�اتها وتقی�مها وحلولها واست�عاد الجوانب األخرى، 
وتأطیر موضوع ما: �عني اخت�ار �عض أوجه الحق�قة المدر�ة و�برازها عبر آل�ات االخت�ار �استخدام 

ل�قدم نماذج تعرض ما تم اخت�اره وتأكیده، فاألطر  كلمات معینة أو ع�ارات أو صور نمط�ة محدودة
 ).٨٩م، ص٢٠٠٤(عبدالرازق، ج�الن محمود:  تنظ�م للفكرة.

وتتمثل �حوث اإلطار الخبري في أر�عة أهداف إمبر�ق�ة هي: تعر�ف األطر وتحدیدها، ودراسة      
مل مع المعرفة السا�قة الظروف التي تت�ح ضمنها األطر، واخت�ار ��ف تنشط األطر اإلعالم�ة وتتعا

للفرد لتؤثر في تفسیراته وتستدعي المعلومات في إطار صناعة القرار ووضع التقی�مات، ودراسة ��ف�ة 
 .)(Pual:2002, p893تشكیل األطر اإلعالم�ة على المستوى االجتماعّي مثل الرأي العام. 

المعرف�ة للجمهور وهو ما قد یؤثر في فهم و�ؤدي تشكیل األطر الخبر�ة إلى التأثیر في الس�اقات      
الجمهور لذلك الحدث وحكمه عل�ه، وهو التأطیر لمحتوى إعالمّي في س�اق معین یترتب عل�ه التأثیر في 

 .)P.16.Robert M, 2004 :( طب�عة اإلدراك أو الرأي.
توصیل المعلومات  ف�مكن اعت�ار األطر الخبر�ة أدوات نظر�ة �عتمد علیها اإلعالم واألفراد في     

 .)  Holli: 2000,p.94(وتفسیرها وتقی�مها. 

لقض�ة ما یؤدي مجموعة من الوظائف تتمثل في التعر�ف  News Framingواإلطار الخبرى      
تشخ�ص األس�اب التي أدت  -�المشكلة أو القض�ة و�لقاء الضوء علیها �استخدام عناصر اإلبراز المختلفة

اقتراح مجموعة من الحلول؛ لتوض�ح سبل  -التقی�م للمشكلة أو القض�ة -إلى نشأة القض�ة أو المشكلة
 ).٤٣٤م،ص ٢٠١٩(عبد الوهاب،أالء أحمد:  أو المشكلة.المعالجة لتلك القض�ة 

و�صفة عامة تفترض نظر�ة األطر أن وسائل اإلعالم تتجاوز عمل�ة إبراز أحداث وقضا�ا معینة،      
فمن خالل اخت�ارها لما �جب أن ینشر من القصص اإلخ�ار�ة فإنها تقوم �ص�اغة القصة في إطار 

الم�ة لتقد�م أطر محددة في تناولها لألزمة له دور �بیر في تحدید معین، �ما أن اهتمام الوسیلة اإلع
 )Pan Z. & Kosicki G. :1993( طر�قة تناولها األحداث و��ف�ة إدراك الجمهور لها.

وُ�َعدُّ الفرض الرئ�س لهذه النظر�ة أن األحداث التنطوي في حد ذاتها على مغزى معین بل تكتسب      
مغزاها من خالل وضعها في إطار �حددها و�نظمها و�ضفي علیها قدًرا من االتساق من خالل التر�یز 

ور�ة التي على �عض جوانب الموضوع و�غفال جوانب أخرى، فاإلطار اإلعالمّي هو: تلك الفكرة المح
تنتظم حولها األحداث المختصة �قض�ة معینة، فاإلطار الخبرى لقض�ة ما �عني انتقاًء متعمًدا ل�عض 
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جوانب الحدث أو القض�ة، وجعلها أكثر بروًزا في النص اإلعالمّي واستخدام أسلوب محدد في توص�ف 
 ) Robert M. Entman: Op.cit(المشكلة وتحدید أس�ابها وتقی�م أ�عادها وطرح حلول مقترحة �شأنها. 

ولقد اتفق ال�احثون على أنه على الرغم من المنطلقات المتعددة المختصة بنظر�ة األطر اإلعالم�ة       
فإنها تقود إلى النت�جة نفسها وهي أن األطر التي تتبناها وسائل اإلعالم �مكن أن تؤثر في فهم الجمهور 

حین تعتمد وسائل اإلعالم للمعلومات الخاصة، لقض�ة ما، و��ف�ة بناء الجمهور آلرائه الس�اس�ة وعلى 
حدد خمسة أطر أكثر استخداًما في  Smektoعلى الكثیر من األطر لتشكیل الرأي العام؛ فإن العالم 

التغط�ة اإلعالم�ة وهي الصراع، واالهتمامات اإلنسان�ة، والجوانب األخالق�ة، واألطر االقتصاد�ة، 
 )٩٨م، ص ٢٠١٦(إبراه�م، عبد الخالق:

نظر�ة األطر الخبر�ة مدخًال مناسً�ا لدراسة التناول الصحفّي لجائحة �ورونا على اختالف  لذا ُتَعدّ        
طب�عة مضمونها، حیث �مكن النفاد من خاللها إلى المحتوى الضمنّي لموضوعات جائحة �ورونا 

 ودالالتها وأ�عادها المختلفة؛ األمر الذي تتكامل �ه الرؤ�ة التحلیل�ة تجاه جائحة �ورونا.




َتَعرََّض ال�احث لمجموعة من الدراسات السا�قة العر��ة واألجنب�ة التي تناولت األطر الخبر�ة 
 والمشكالت الصح�ة وهي �التالي:

م) بروز إطار االستعدادات في التغط�ة اإلخ�ار�ة في بدا�ة ٢٠٢٠أظهرت نتائج دراسة مها مختار ( -
ن صحة و�روز إطار المسئول�ة واألطر الرسم�ة وأطر الدعم ملیو  ١٠٠كل مرحلة من مراحل حملة 

 والتوع�ة خالل الحملة نفسها، وفي نها�ة �ل حملة بروز أطر النجاح . 
 )٨٦١-٦٣٨م، ص ص٢٠٢٠(مختار، مها: 

م) تنوع األطر المقدمة عن صورة تر��ا في موقعى الــــــ ٢٠١٩أكدت نتائج دراسة أالء أحمد دمحم ( -
CNN  وس�ا الیوم ما بین سلب�ة و��جاب�ة حیث تمثلت األطر اإل�جاب�ة في موقع �العر��ة ورCNN  في

إطار مكافحة اإلرهاب و�طار إعادة العالقات الدبلوماس�ة، بینما تمثلت األطر السلب�ة في موقع روس�ا 
الیوم في الصراع واالنقالب والضغط األجنبّي، و�انت أبرز األطر المستخدمة أطر األزمة 

اس�ة الخارج�ة، و�طار توتر العالقات الدبلوماس�ة، وأطر الصراع، وأخیًرا اإلطار االقتصادّي الدبلوم
 م)٢٠١٩( دمحم، أالء أحمد: في موقع روس�ا الیوم. 

م)، إلى تنوع األطر المرجع�ة التي استشهد بها �تاب مواد ٢٠١٩كما أشارت دراسة فوزى الزع�الوّي ( -
الرأي في صحف الدراسة لتأكید وجهة نظرهم، أو نفي وجهات النظر المعارضة، وقد تنوعت ما بین 

ب االستعانة أطر الدعم واألطر االقتصاد�ة والس�اس�ة والقانون�ة واالجتماع�ة واإلنسان�ة إلى جان
�االستشهادات من الواقع، إال إن أطر الدعم جاءت في مقدمة األطر األخرى في خطاب الصحف، 
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مثل: الشروق، واألهرام، والوفد من خالل استشهاد �تاب مواد الرأي �مختلف أنواع الدعم النقدّي  
 )١٨٢-١٣٢م، ص ص ٢٠١٩(الزع�الوّي، فوزى: والعینّي الذي تقدمه الحكومة للمواطنین. 

روس�ا  -م)، ارتفاع نسب حضور القوى الفاعلة الدول�ة أمر�كا٢٠١٩وأكدت دراسة نجوى إبراه�م (
%، �ما اتفقت صحف ٤٠.٥�صحف الدراسة الثالث؛ إذ جاءت أمر�كا في المرت�ة األولى بنس�ة 

سكرّي. الدراسة في توظ�ف إطار التسو�ة الس�اس�ة في س�اق المقارنة بین الحل الس�اسّي والحل الع
 )٢٦٦-٢٢٧م، ص ص ٢٠١٩(إبراه�م، نجوى: 

م)، أطر التوافق والمصلحة الوطن�ة والمقارنة والطمأنة والتهدید ٢٠١٩ووظفت دراسة وائل العشرّي ( -
ف  وذلك لتأكید ضرورة التوصل إلى توافق بین الدول الثالث �شأن قض�ة سد النهضة، و�ذلك ُوظِّ

 دیدات �اتخاذ إجراءات للتعامل مع القض�ة. إطار الطمأنة �شأن تأثیرات السد والته
 )٢٧٤-١٨٩م،ص ص ٢٠١٩(العشرّي، وائل:  

)، التعرف إلى ��ف�ة تأطیر الصحف في ٢٠١٨،  Barbara Ribeirouوحاولت دراسة �ار�را ( -
م ٢٠١٦-٢٠١٥البراز�ل ألزمة انتشار و�اء ز�كا والذي �ان مصدر قلق حین انتشاره بین عامى 

م نظر�تي األطر اإلعالم�ة وتمثیل المعلومات، وتوصلت الدراسة إلى اعتماد �استخدام نموذج �ض
صحف الدراسة على إطار الحرب ضد الو�اء واستخدمت إطار�ن فرعیین: استئصال الو�اء؛ والعالقة 

 ,Ribeirou, Barbara:2018) بین الفیروس وصغر حجم الرأس لدى األطفال المولودین حدیًثا.
p137-144)    .p 

م)، عن أن اإلطار العقلّي �ان أكثر األطر المرجع�ة ٢٠١٨ت نتائج دراسة ناصر البراق (كشف -
 استخداما في �تا�ة المقاالت االفتتاح�ة في الصحف السعود�ة اإللكترون�ة ألحداث عاصفة الحزم.

 )٦٧-١م، ص ص ٢٠١٨(البراق، ناصر:  

إطار المسئول�ة في صح�فة م)، إلى تصدر ٢٠١٨وأشارت نتائج دراسة زهیر �اسین وآخر�ن ( -
%، �ما توصلت الدراسة إلى ٢٧.١%، تاله إطار االهتمامات اإلنسان�ة بنس�ة ٢٩.٨الدستور بنس�ة 

تكر�س التغط�ة اإلخ�ار�ة والسرد�ة وما ینطوي علیهما من معالجة جزئ�ة وسطح�ة لألحداث والس�ما 
 اث.أن الجهات الرسم�ة هي المصدر الرئ�س للصحفیین في هذه األحد

 )٣٩٣-٣٤٩م، ص ص ٢٠١٨(�اسین، زهیر. وآخرون:  

م)، عن استغالل األطر الشخص�ة في تقد�م الرؤساء العرب ٢٠١٨كما �شفت دراسة إنجي شوقي ( -
في الصحافة الغر��ة وتوظ�ف هذه األطر في إظهار خطورة الشخص ومن الحشد اإلعالمّي ضده، 

خص�ة القذافّي وتوظ�فها للدعوة في التدخل وهو ما برز في التر�یز على األطر التي تناولت ش
 م)٢٠١٨(شوقي، إنجي:  الدولّي في لیب�ا.

م)، رصد وتحلیل وتفسیر خصائص وسمات األطر ٢٠١٨واستهدفت دراسة �سنت القفاص ( -
اإلعالم�ة التي قدمت �ًال من النخب العر��ة والمواطن العر�ّي قبل ق�ام ثورات الر��ع العر�يّ و�عدها 
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األمر�ك�ة التا�م والنیوزو�ك، ور�زت التغط�ة على تأطیر المواطن العر�ّي قبل الثورات  في المجالت
بوصفه إرهابً�ا وعاطًال، �ما تزاید االهتمام �القضا�ا واألحداث الس�اس�ة �شكل ملحوظ خالل 

 م)٢٠١٨(القفاص، �سنت: م. ٢٠١١
ى أطر معینة في �ل مرحلة من م)، تر�یز مواقع الدراسة عل٢٠١٧كما أكدت دراسة نشوى اللواتّي( -

مراحل األزمة على مجموعة من الخطوات في معالجة األزمة منها الشكل التحر�رّي المستخدم والقوى 
 الفاعلة وآل�ات التأطیر واألطر المرجع�ة ومصادر المعلومات والتر�یز اإلخ�ارّي.

 )١٥٠-٧٥م، ص ص ٢٠١٧(اللواتّي، نشوى ا:  

م)، رصد وتحلیل المحتوى الصحّي والطبّي في المواقع ٢٠١٧واستهدفت دراسة سماح الشهاوّي ( -
اإلخ�ار�ة المصر�ة �التطبیق على موقَعي: الیوم السا�ع، و�وا�ة أخ�ار الیوم، واعتمدت الدراسة على 

  م)٢٠١٧(الشهاوّي، سماح: نظر�تي وضع األجندة ونظر�ة األطر. 
م)، التعرف إلى تأثیر األطر المستخدمة في ٢٠١٦، Nabi Prestin( كما استهدفت دراسة نابي -

 التغط�ة الصحف�ة الصح�ة على ق�ام الجمهور �التطبیق على سلو��ات صح�ة وقائ�ة.
Prestin, Nabi: 2016, p.p1115-1126)( 

دراسة  ٣٤٥م)، بتحلیل ٢٠١٦، Saifuddin Ahmed & Othersكما قامت دراسة س�فودین ( -
ر دور وسائل اإلعالم في بناء صورة اإلسالم والمسلمین والُهو�ة اإلسالم�ة؛ من خالل منشورة تختب

تحلیل ��فّي ر�ز على الجانب الجغرافّي والمناهج والنظر�ات ونوع وسائل اإلعالم؛ إذ أكدت الدراسة 
 )p.p.1-26) : Ahmed, Saifuddin & Others ,2016أنه تم تأطیر المسلمین �شكل سلبّي. 

م)، على التعرف إلى ��ف�ة معالجة الصحف المصر�ة ٢٠١٦راسة عبد الخالق إبراه�م (ر�زت د -
الورق�ة واإللكترون�ة ألزمة فیروس سي في إطار نظر�ة األطر اإلعالم�ة؛ واتضح من نتائج الدراسة 
س�طرة المواد اإلخ�ار�ة على �ق�ة األشكال الصحف�ة، �ما وظفت صحف الدراسة  الكثیر من 

 لك لتدع�م األطر اإلعالم�ة، والتي قدمت من خاللها ألزمة فیروس سي.اآلل�ات؛ ذ
 )٢٣١ -٥٥م، ص ص ٢٠١٦( إبراه�م، عبد الخالق:  

)، إلى ه�منة إطار الصراع على المضمون ٢٠١٥، Raluca Cozmanوأشارت دراسة رالو�ا (  -
لك نت�جة االعتماد على اإلخ�ارّي لصح�فتى نیو�ورك تا�مز والواشنطن بوست و�ذلك إطار المسئول�ة؛ ذ

 .. (Cozman, Raluca :2015)المصادر الرسم�ة األمر�ك�ة والدول�ة في تغط�ة األزمة السور�ة

م)، إلى تنوع المضامین الصح�ة في الصحف ٢٠١٠كما توصلت دراسة ولید عبد الفتاح النجار ( -
لخناز�ر الترتیب األول المصر�ة اإللكترون�ة؛ إذ اتفقت صحف الدراسة في احتالل موضوع إنفلونزا ا

 %.١٩.٣%، یل�ه في الترتیب موضوع إنفلونزا الطیور بنس�ة ٣٦.٦بنس�ة 
 )٧٨٥-٧٦٥، ص ص م٢٠١٠(النجار، ولید عبد الفتاح:  
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥٦٤

 

 التعلیق على الدراسات السا�قة: 

تنوعت المناهج ال�حث�ة التي اعتمدت علیها الدراسات السا�قة، إال إن التر�یز األساسّي على منهج  -
المسح �العینة والمنهج المقارن ووظفت معظمها أداة تحلیل المضمون �شق�ه الكمّي والك�فّي لجمع 

 الب�انات عن جم�ع متغیرات الدراسة.
أهم�ة الدراسات المقارنة في دراسة األطر بوصفها متغیًرا تا�ًعا تختلف أ�عاده وسماته �اختالف الكثیر  -

جیتها وأنماط الممارسة اإلعالم�ة المستخدمة؛ و�ذلك طب�عة من العوامل المتعلقة �الوسیلة وأیدیولو 
 األحداث والقضا�ا واألزمات.

أوضحت نظر�ة األطر إمكان�ة الوسائل المختلفة في تحو�ل المضمون الظاهر على اختالف طب�عتها  -
ا ودرجة االهتمام بها إلى قضا�ا جوهر�ة من خالل المعالجة والتناول في إطار تفسیرّي �حمل أ�عادً 

 أخرى للمضمون ذات أهم�ة �برى.
قلة الدراسات العر��ة التي تناولت معالجة األزمات والمشكالت الصح�ة مثل: دراسة عبدالخالق  -

 م).٢٠١٠م)، ودراسة ولید النجار(٢٠١٦إبراه�م(
تعددت الدراسات األجنب�ة التي تناولت األزمات والقضا�ا الصح�ة وتنوعت مابین األمراض العاد�ة  -

 والمزمنة واألو�ئة.
 قلة الدراسات أو االسهامات التي تناولت جائحة �ورونا. -
 ر�زت أغلب الدراسات العر��ة واألجنب�ة على القضا�ا الس�اس�ة والصح�ة. -





نظًرا لتصاعد االهتمام بدراسة الدور الفعال للمواقع اإلخ�ار�ة في األزمات الصح�ة واالتجاه لدراسة      
المحتوى الضمنّي للرسائل اإلعالم�ة لتلك المواقع؛ بوصفها إحدى وسائل االتصال والتي �سعى تحلیل 

التي تقوم على تحلیل اإلطار اإلطار اإلعالمّي إلى ق�اسه وتفسیره، و�ناًء على أهم�ة الدراسات المقارنة 
لتناول قض�ة أو أزمة معینة في أكثر من وسیلة للوقوف على تأثیر اختالف  News Framingالخبرى 

فكر وأیدیولوج�ة المواقع اإلخ�ار�ة المختلفة النا�ع من س�استها وتأثیره في أ�عاد وسمات اإلطار الخبرى 
) فى المواقع اإلخ�ار�ة ١٩-م جائحة �ورونا (كوفیدأطر تقد�المستخدم، فقد تحددت مشكلة ال�حث في: 

 اإللكترون�ة.
 



تسعى الدراسة إلى تحقیق هدف رئ�س هو معرفة تأثیر أ�عاد اإلطار اإلعالمّي للمواقع اإلخ�ار�ة       
 اإللكترون�ة على جائحة �ورونا، و�نبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرع�ة تتمثل في:
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 التعرف على موضوعات جائحة �ورونا فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة. -
الكشف عن القوى الفاعلة في جائحة �ورونا، وسماتها ال�ارزة في المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة  -

 الدراسة.
ترة رصد وتحلیل األطر الخبر�ة المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة خالل ف -

 جائحة �ورونا.
التعرف إلى الفنون التحر�ر�ة المستخدمة في تناول المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة  -

 لموضوعات جائحة �ورونا.
 رصد االتجاهات لموضوعات جائحة �ورونا في المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة. -
اإلخ�ار�ة عینة الدراسة اإللكترون�ة لموضوعات جائحة تحلیل مسارات البرهنة المستخدمة في المواقع  -

 كورونا.




 ما موضوعاّت جائحة �ورونا فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة؟ -
ما أطراف القوى الفاعلة �ما تناولتها المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة لموضوعات جائحة  -

 كورونا؟
 طر اإلعالم�ة المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة لجائحة �ورونا؟ما األ -
 ما الفنون التحر�ر�ة األكثر استخداًما في المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة لجائحة �ورونا؟ -
 ة لجائحة �ورونا؟ما اتجاه الموضوعات التي تناولتها المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراس -
 ما مسارات البرهنة �ما تناولتها المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة عینة الدراسة لجائحة �ورونا؟  -



�سعى ال�حث إلى تجاوز  ؛ إذینتمي هذا ال�حث إلى نوع الدراسات الوصف�ة التحلیل�ة واالستدالل�ة      
وصف المحتوى الظاهر إلى الكشف عن المعاني الكامنة, واالستدالل على األ�عاد المختلفة لعمل�ة 

 )٢٠١٧م، ص ٢٠٠٥(عبدالحمید، دمحم: . االتصال
, واتجاهاتها ,أطر تقد�م جائحة �ورونا فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ةو�سعى ال�احث إلى دراسة      

واعتمد ال�حث  ومسارات البرهنة المستخدمة، و�ذلك القوة الفاعلة لألزمة، التحر�ر�ة المستخدمة, والفنون 
على استخدام المقارنة المنهج�ة؛ بهدف الوقوف على أوجه الش�ه واالختالف في التغط�ة الصحف�ة 

اقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة لألطر الخبر�ة �ما تناولتها المو للمواقع اإلخ�ار�ة: (القوم�ة, والحز��ة, والخاصة) 
�شق�ه: الوصفّي والتحلیلّي للمضمون المقدم في  جائحة �ورونا، واعتمد ال�حث على أسلوب المسحل

 والخاصة) حول جائحة �ورونا. والحز��ة, القوم�ة, ( :اإللكترون�ة المواقع اإلخ�ار�ة
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بهدف التعرف إلى األطر  موضوعات جائحة �ورونا لة تحلیل المضمون لتحلیاستخدم ال�احث أدا      
ا، موضع الدراسة، والفنون التحر�ر�ة األكثر استخدامً  اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة المستخدمة في المواقعالخبر�ة 

واتجاه الموضوعات ومسارات البرهنة المستخدمة إزاء جائحة  والقوة الفاعلة المؤثرة في جائحة �ورونا،
 كورونا.


 قام ال�احث �إجراء الدراسة على جائحة �ورونا, وقد راعى ال�احث في أزمة الدراسة ما �أتي:

أن تكون قد حظیت �كثافة التناول من جانب المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة موضع الدراسة، و�ذلك  -
 من جانب الرأي العام. �اهتمام �بیر

ختالف اآلراء واالتجاهات؛ مما �شكل مجاًال خصً�ا أن تمثل جوانب األزمة المختارة مجاًال ال -
 .لدراسة األطر الخبر�ة ومقارنتها

 تنوع األزمة من حیث �ونها أزمة داخل�ة وخارج�ة. -




ُاْخِتْیَر موقع األهرام,  ؛ إذُاْخِتیرت ثالثة مواقع إخ�ار�ة مصر�ة, بوصفهاعینة تختلف أنماطها   
بوصفه موقًعا إخ�ارً�ا قومً�ا, وموقع الوفد, بوصفه موقًعا إخ�ارً�ا حز�ً�ا, والمصرّي الیوم, بوصفه موقًعا 

 إخ�ارً�ا خاًصا, وقد ُاْخِتیرت هذه المواقع ؛ للعوامل اآلت�ة:
خ�ار�ة المصر�ة عن كشفت نتائج الدراسة االستطالع�ة التي ُأْجِرَ�ت على عینة من المواقع اإل -

ت�این تلك المواقع ف�ما قدمته من تغط�ات إخ�ار�ة مختلفة, وت�این موضوعات األزمة؛ مما �فید 
 في تحقیق تساؤالت الدراسة.

وخاصة)؛ مما �خدم أهداف الدراسة  وحز��ة, قوم�ة,لمواقع في نمط ملكیتها ما بین: (ت�این تلك ا -
 هذه المواقع عن جائحة �ورونا. المستخدمة فياألطر اإلعالم�ة في الكشف عن 

تت�این هذه المواقع ف�ما تعبر عنه من منطلقات فكر�ة وأیدیولوج�ة، �ما تت�این في عالقتها  -
�السلطة الس�اس�ة؛ األمر الذي �خدم أهداف الدراسة من خالل رصد انعكاس هذا الت�این, وتحلیله 

جائحة لفي تغطیتها اإللكترون�ة المواقع اإلخ�ار�ة التي ارتكزت عل�ه  أ�عاد اإلطار الخبرى على 
 كورونا.
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 :اإللكترون�ةقام ال�احث �إجراء الدراسة التحلیل�ة �استخدام المسح الشامل ألعداد المواقع اإلخ�ار�ة    
), م٣١/٥/٢٠٢٠( حتى، )م٣١/١٢/٢٠١٩المنشورة في الفترة ( الیوم) والمصريّ  والوفد, (األهرام,

  أعلنت السلطات الصین�ة ؛ إذحیث شهدت هذه الفترة انتشار جائحة �ورونا في العالم
 م٢٠٢٠فبرایر  ١٤ يس �ورونا، وفو عن ظهور حاالت إ�جاب�ة لفیر  -رسمً�ا–)م٣١/١٢/٢٠١٩(

أعلنت �ل من وزارة الصحة المصر�ة ومنظمة الصحة العالم�ة ظهور أول حالة إ�جاب�ة لفیروس 
�عمل �شر�ة داخل أحد الموالت الشهیرة،  يّ �عد تأكد إصا�ة شخص صین ؛ونا المستجد في مصركور 

هور حاالت إ�جاب�ة �فیروس عن ظم ٢٠٢٠وأعلنت الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة في منتصف ینایر
 .كورونا





�حیـث �مكـن أن تجیـب عـن قام ال�احث �إعداد استئمارة تحلیل مضمون وفًقا لتحدیـد دقیـق للفئـات 
، ثم قام �عرضها على عدد من األساتذة المتخصصـین ك وفًقا لمرحلة التحلیل المبدئيّ تساؤالت الدراسة وذل

) إصـداًرا مـن مواقـع الدراسـة ٣٠في مجال اإلعـالم ومنـاهج ال�حـث*، وقـام �ـإجراء اخت�ـار مبـدئّي بتحلیـل (
، ثــم أجــرى تعــد�ًال �ة الفئــات للق�ــاس وعــدم تــداخلهاح) أعــداد لكــل منهــا وذلــك للتأكــد مــن صــال١٠بواقــع (

لفئـات تحلیـل المضــمون لجعـل االسـتمارة فــي صـورتها النهائ�ـة القابلــة للتطبیـق، وقـد قــام ال�احـث مـع اثنــین 
) أعـــداد لكـــل موقـــع، و�لغـــت نســـ�ة ١٠) إصـــداًرا مـــن مواقـــع الدراســـة (٣٠مـــن المحللـــین*؛ �إعـــادة تحلیـــل (

 على وضوح االستئمارة. %) وهي نس�ة تدل٩٥الث�ات (




محل الدراسة  ةالنتائج التي أسفرت عنها الدراسة التحلیل�ة لألزم -ف�ما �أتي -�ستعرض ال�احث 
 .األهرام، والوفد، والمصرّي الیوم :في مواقع

 :موضوعات جائحة �ورونا -أوًال 

بتأثیر اإلطار اإلعالمّي ) ما أسفرت عنه الدراسة التحلیل�ة ف�ما �ختص ١و�وضح الجدول رقم ( -
 .الیوم على موضوعات جائحة �ورونا األهرام، والوفد، والمصريّ للمواقع اإلخ�ار�ة 
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥٦۸

 

 ) ۱جدول رقم ( 
 موضوعات جائحة كورونا

 مواقع الدراسة 
 موضوعات

 جائحة كورونا   

 اإلجماليّ  المصرّي الیوم الوفد األھرام 
 % ك % ك % ك % ك

ظھور اإلصابة بالمرض في 
 الم.عأنحاء ال

۷۹ ۱۱.۹ ٦۸ ۱۰.۹ ۸۸ ۱۱.۸ ۲۳٥ ۱۱.٦ 

تصاعد  المخاوف لعدم السیطرة 
 على المرض

٥۳ ۷.۹ ۷۱ ۱۱.٥ ۷۹ ۱۰.٦ ۲۳۲ ۱۱.٤ 

اإلجراءات الوقائیة في جمیع 
 أنحاء العالم.

۱۷٥ ۲٦.۳ ۱٦۱ ۲٥.۹ ۲۰۱ ۲۷.۳ ٥۳۷ ۲٦.٥ 

معاناة المواطنین في حیاتھم 
 الیومیة.

۳۱ ٤.۷ ٤٤ ۷.۱ ٦۷ ۹.۲ ۱٦٤ ۸.۱ 

إجراءات طبیة في مصر 
 لحمایتھا من المرض.

۸۲ ۱۳.۳ ٥٤ ۸.۷ ٤۱ ٥.٥ ۱٦٦ ۸.۲ 

دراسات طبیة وأبحاث علمیة 
 للوقوف على أسباب المرض.

۷۱ ۱۰.۷ ۸ ۱.۳ ۲۰ ۲.٥ ٦۹ ۲.۹ 

دول  فيالتأثیرات االقتصادیة 
 العالم.

۲۹ ٦٥ ٤.٤ ۱۰.٥ ۸٥ ۱۱.٥ ۱۷۹ ۸.۸ 

 ۲.٥ ٥۱ ۲.٦ ۲۰ ۲.۱ ۱۳ ۲.۷ ۱۸ محاوالت مواجھة المرض .
ت بمعدل اإلصابة ءاإحصا

 والوفیات .
۱۲۲ ۱۸.۳ ۱۲۲ ۱۹.۷ ۱۲۲ ۱٦.٤ ۳٦٦ ۱۸.۲ 

الوالیات المتحدة تتھم الصین 
بعدم نشر حقیقة خطورة 

 المرض. 

٥ ۰.۷ ۱٤ ۲.٤ ۱۹ ۲.٥ ۳۸ ۱.۹ 

 ۱۰۰ ۲۰۲۷ ۱۰۰ ۷٤۲ ۱۰۰ ٦۲۰ ۱۰۰ ٦٦٥ اإلجماليّ  -

 وتدل ب�انات الجدول السابق على ما یلى:
% مـن إجمـالّي ٢٦.٥جاء موضوع اإلجراءات الوقائ�ة في جم�ـع أنحـاء العـالم فـي الترتیـب األول بنسـ�ة  -

 فـي جم�ـع دول العـالم الموضوعات المنشورة عینة الدراسة؛ مما �عكـس رفـع درجـة االسـتعدادات القصـوى 
مــن منــاطق متــأثرة �ــالمرض,  ن مــن خــالل أقســام الحجــر الصــحّي ومنافــذ الــدخول إلــى الــ�الد، فمــن �ــأتو 

لعمل�ة معاینة تحت مسمى االكتشاف الم�كر لمـرض جائحـة �ورونـا, ومراق�ـة الوضـع الو�ـائّي  ن �خضعو 
ة فـــي الـــدول التـــي انتشـــر بهـــا المـــرض، وجـــاء فـــي الترتیـــب الثـــاني موضـــوع إحصـــاءات �معـــدل اإلصـــا�

%، یلیهـا فـي الترتیـب الثالـث موضـوع ظهـور اإلصـا�ة �ـالمرض فـي أنحـاء العـالم ١٨.٢والوف�ات بنسـ�ة 
%، فـــي حـــین جـــاء فـــي الترتیـــب الرا�ـــع موضـــوع تصـــاعد المخـــاوف؛ لعـــدم الســـ�طرة علـــى ١١.٦بنســـ�ة 

%، ثــم جــاء فــي الترتیــب الخــامس موضــوع التــأثیرات االقتصــاد�ة فــي دول العــالم ١١.٤المــرض بنســ�ة 
% مــن إجمــالّي موضــوعات جائحــة �ورونــا عینــة الدراســة، فــي حــین أننــا نجــد �ق�ــة الفئــات ٨.٨نســ�ة ب

 و�مراتب متأخرة. جاءت بنسب منخفضة, األخرى,
شكلت األزمة التي انتشرت فـي  ؛ إذتشكل أ�عاد جائحة �ورونا اهتماًما خاًصا لدى أطراف عالم�ة عدیدة -

واهتماًما إنسانً�ا عاًما, و�ـان هـذا واضـًحا  ا صحً�ا �شكل م�اشر,اهتمامً –الصین, والكثیر من دول العالم 
وظهـر �شـكل الفـت النظـَر فـي موضـوعات جائحـة �ورونـا موضـع الدراسـة  خالل فتـرة الدراسـة التحلیل�ـة,

 على النحو اآلتي:



 ا
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كشفت ب�انات الجدول السابق عن تقـارب نسـب موضـوع اإلجـراءات الوقائ�ـة فـي جم�ـع أنحـاء العـالم فـي  -
%) علـى ٢٥.٩%)، و(٢٦.٣و(  %)،٢٧.٣جـاء بنسـب(  ؛ إذواقع : المصـرّي الیـوم, واألهـرام, والوفـدم

تمثلـت  ؛ إذالتوالي من إجمالّي الموضوعات عینـة الدراسـة؛ ممـا �شـیر إلـى اهتمـام مواقـع الدراسـة �األزمـة
شـار المــرض, فـي: ( متا�عـة المخـالطین للحـاالت المصـا�ة؛ لعـدم انت -علـى سـبیل المثـال-الموضـوعات 

ومنشورات مـن منظمـة الصـحة العالم�ـة �األدلـة اإلرشـاد�ة المختصـة بهـذا المـرض وتعم�مهـا علـى الـ�الد 
التـــي ظهـــر بهـــا المـــرض, ومراق�ـــة الوضـــع الو�ـــائّي فـــي العـــالم, ورفـــع درجـــة االســـتعدادات القصـــوى فـــي 

ر موقــع الوفــد خبــًرا ، فعلــى ســبیل المثـال نشــالمنشـآت الصــح�ة, وغلــق المطــارات, وفـرض حظــر التجــوال)
م �عنوان: "كـروت مراق�ـة صـح�ة للقـادمین مـن الصـین �سـبب �ورونـا"، ونشـر موقـع ٢٨/١/٢٠٢٠بتارخ 

م �عنـــوان: "الجهـــود العر��ـــة لمكافحـــة فیـــروس �ورونـــا"، ونشـــر موقـــع ٧/٤/٢٠٢٠األهـــرام تقر�ـــًرا بتـــار�خ 
... الصـحة ترفـع درجـة االسـتعداد م �عنـوان: "لمواجهـة �ورونـا ٢/٠٥/٢٠٢٠المصرّي الیوم خبًرا بتـار�خ 
 وتوزع منشورات إرشاد�ة".

احتـــل موضـــوع إحصـــاءات �معـــدل اإلصـــا�ة والوف�ـــات الصـــدارة فـــي التنـــاول اإلخ�ـــارّي لـــدى موقـــع الوفـــد  -
% لموقــع األهــرام، فــي حــین جــاء فــي المصــرّي الیــوم ١٨.٣%، مقابــل ١٩.٧اإلخ�ــارّي, فبلغــت نســبته 

 -فــي مواقــع الدراســة-تمثلــت الموضــوعات ؛ إذت عینــة الدراســة% مــن إجمــالّي الموضــوعا١٦.٤بنســ�ة 
نشـرت مواقـع الدراسـة الثالثـة,  :حول ز�ادة أعداد المصابین والوف�ات یومً�ا في العالم، فعلى سبیل المثـال

) خبــًرا یوضــح أن الوال�ــات المتحــدة األمر�ك�ــة أول بلــد فــي العــالم �شــهد أكثــر مــن م١١/٤/٢٠٢٠( بتــارخ
 م٢٠١٨تبـین اإلحصـاءات التـي أعـدتها "جامعـة هـو�كنز" أن  ؛ إذ�ورونـا جائحـة؛ �سـبب ألفي حالة وفـاة

قـد فــارقوا الح�ـاة فــي یـوم واحــد، وأن الوال�ـات المتحــدة األمر�ك�ـة تجــاوزت إ�طال�ـا مــن حیـث عــدد  اشخًصـ
م �عنــوان: "یواصــل ١٣/٥/٢٠٢٠، ونشــر موقــع الوفــد خبــًرا بتــارخ حــاالت الوفــاة؛ �ســبب جائحــة �ورونــا

ونشـر ، آالف" ٤یروس �ورونا المستجد تسجیل إصا�ات جدیدة حول العالم في حـین تجـاوزت الوف�ـات ف
م �عنــوان: "وز�ــرة الصــحة المصــر�ة تكشــف عــن خر�طــة ٣١/٥/٢٠٢٠موقـع المصــرّي الیــوم خبــًرا بتــار�خ 

مة الصحة م �عنوان: "منظ١٤/٢/٢٠٢٠توز�ع إصا�ات �ورونا �ال�الد"، ونشر موقع األهرام خبًرا بتار�خ 
 العالم�ة: مصر تتصدى ألول حالة إصا�ة �فیروس �ورونا المستجد".

بلغــت  ؛ إذالیــوم �موضــوع تصــاعد المخــاوف لعــدم الســ�طرة علــى المــرض "الوفــد والمصــريّ "اهــتم موقعــا  -
% مـن ٧.٩%، فـي حـین جـاء فـي األهـرام بنسـ�ة ١٠.٦%، و�لغـت فـي الثان�ـة ١١.٥نسبته فـي األولـى 

والمصـرّي الیـوم أفـردت مسـاحات �بیـرة  ئحة �ورونا؛ مما �عكس أن مواقع: الوفـد,موضوعات جا إجمالي
�ورونــا حــول العــالم إلــى تعز�ــز مخــاوف  فیــروس أدى انتشــار ؛ إذلمخــاوف عــدم الســ�طرة علــى المــرض

�عضــهم مــن أن یتحــول األمــر إلــى ســینار�و �ــارثّي؛ ممــا دفعهــم إلــى شــراء الســلع المختلفــة �صــورة م�ــالغ 
تشیر  -أ�ًضا–نها, وتسبب في حالة من القلق النفسّي للمواطنین؛ و�ناًء عل�ه فإّن هذه النت�جة فیها,وتخز�

النــاتج عــن  إلــى اخــتالف �ــارز فــي تنــاول موضــوعات تصــاعد المخــاوف لعــدم الســ�طرة علــى المــرض,
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۷۰

 

ر�یــز علــى اخــتالف الس�اســة التحر�ر�ــة لمواقــع عینــة الدراســة, فلجــأ موقعــا المصــرّي الیــوم, والوفــد إلــى الت 
مثل: الفیروس الغامض، واتساع نطاق المخاوف، وتفشي  المخاوف من خالل استخدام عناو�ن ضخمة,

الو�اء، و�ورونا تجتاح العالم، و�لها تدعم إثارة المخاوف، �ما صاحب هذا التنـاول  الكثیـر مـن الصـور 
اإلخ�ار�ــة للمــواطنین فــي أثنــاء ممارســتهم ح�ــاتهم الیوم�ــة وهــم یرتــدون األقنعــة الواق�ــة؛ تعبیــًرا عــن حالــة 

 الفزع والخوف. 
فت ب�انــات الجــدول الســابق عــن تفــوق موضــوع إجــراءات طب�ــة فــي مصــر لحمایتهــا مــن المــرض فــي كشــ -

% مـن ٥.٥% للوفد، في حین جاء في المصرّي الیـوم بنسـ�ة ٨.٧%، مقابل ١٣.٣موقع األهرام بنس�ة 
إجمـــالّي الموضـــوعات المنشـــورة فـــي مواقـــع الدراســـة، وهـــذا �عكـــس أن موقـــع األهـــرام حـــاول إبـــراز صـــور 

عي الحكوم�ــــة إلعــــادة االطمئنــــان للمجتمــــع المصــــرّي, والتــــي تمثلــــت فــــي اجتمــــاع وز�ــــرة الصــــحة المســــا
المصــر�ة؛ لمناقشــة األزمــة, وتــدخل رئــ�س الجمهور�ــة؛ ل�حــث األزمــة وتــداع�ات الموقــف؛ ووضــع خطــة 

و�عــداد ســینار�وهات؛ للتعامــل مــع األزمــة �التنســیق الكامــل مــع منظمــة  وقائ�ــة الكتشــاف المــرض م�كــًرا,
، فعلـى سـبیل الصحة العالم�ة, وتجهیـز المستشـف�ات, ونشـر حمـالت توع�ـة للمـواطنین �خطـورة الفیـروس

م �عنـوان مصـر تتخـذ إجـراءات جدیـدة �المستشـف�ات ٦/٤/٢٠٢٠المثال: نشر موقع األهرام خبـًرا بتـار�خ 
إجـــراءات  م �عنــوان: "ضــمن٣/٣/٢٠٢٠للوقا�ــة مــن �ورونـــا، ونشــر موقــع المصـــرّي الیــوم خبــًرا بتـــار�خ 

الوقا�ة مـن �ورونا..غرفـة عمل�ـات مر�ز�ـة لمتا�عـة الر�ـاب �جم�ـع المطـارات"، ونشـر موقـع الوفـد بتـار�خ 
 م "الس�اسات الصح�ة الوقائ�ة ومواجهة أزمة �ورونا".٣/٤/٢٠٢٠

أولـى موقـع المصـرّي  ؛ إذت�اینت صحف الدراسة فـي قـدر االهتمـام الـذي تناولـت �ـه �عـض الموضـوعات -
% ٧.١%، مقابـل ٩.٢اًما �بیـًرا �عـرض موضـوع معانـاة المـواطنین فـي ح�ـاتهم الیوم�ـة بنسـ�ة الیوم اهتم

تمثلــت  ؛ إذ% مـن إجمــالّي موضـوعات عینــة الدراسـة٤.٧للوفـد، فــي حـین جــاء فـي موقــع األهـرام بنســ�ة 
 ،٧٠الموضــوعات فــي مواقــع الدراســة حــول انتعــاش الســوق الســوداء للكمامــات والكحــول اإلیثیلــّي تر�یــز 

وتوقــف حر�ــة الطیــران فــي العــالم، والحــد مــن حر�ــة المــواطنین وفــرض حظــر التجــوال، ومأســاة العمالــة 
المؤقتــة، وتعلیــق مناســك الحــج والعمــرة، و�ــرى ال�احــث أن اهتمــام موقــع المصــرّي الیــوم �موضــوع معانــاة 

ل المثــال: نشــر ر، فعلــى سـبیالمـواطنین یرجــع إلـى اتجــاه الموقــع الـذي ینتهجــه �عـرض الــرأي والــرأي اآلخـ
م �عنوان: ح�اة الفقراء في زمـن الكورونـا ... حـین �صـ�ح ١/٤/٢٠٢٠موقع المصرّي الیوم تقر�ًرا بتار�خ 

حـواًرا مـع النائـب طـارق متـولى عضـو  ١٨/٣الجوع أقسى من المرض والموت، ونشر موقع الوفد بتـارخ 
اب العمل تـزداد مـن انتشـار �ورونـا، البرلمان عن مدینة السو�س �عنوان معاناة العمالة الیوم�ة مع أصح

م مصر قدمت تجر�ـة متمیـزة ١/٤/٢٠٢٠ونشر موقع األهرام تصر�حات لرئ�س الوزراء المصرّي بتار�خ 
فــي أزمـــة �ورونــا علـــى الـــرغم مــن معانـــاة دول �بـــرى، ممــا �شـــیر إلـــى أن المعالجــة اإلخ�ار�ـــة لموضـــوع 

أ لمفهــوم اإلطــار اإلعالمــّي، أو تلــك الك�ف�ــة جائحــة �ورونــا، أظهــرت فــي مواقــع الدراســة نموذًجــا واضــحً 



 ا
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التـــي تعـــالج بهـــا مواقـــع الدراســـة األزمـــة وطـــرق العـــرض والتنـــاول لمجموعـــة الحقـــائق المرت�طـــة �جائحـــة 
ـــر عـــن الموقـــف الرســـمى للنظـــام مـــن خـــالل الـــدعم والمســـاندة  كورونـــا؛ ممـــا یؤ�ـــد أن موقـــع األهـــرام �عبَّ

 اء الشرع�ة علیها. والترو�ج للس�اسات الرسم�ة ومحاولة إضف
�قـف العـالم فــي حالـة ترقـب ل�شــاهد مـا �حـدث مــن تطـورات جدیـدة لجائحــة �ورونـا �عـد تســلله ألكثـر مــن  -

دولة, وامتد الخوف من هذه الجائحة إلى القلـق مـن تـأثر االقتصـاد العـالمّي �ـه، وظهـر هـذا واضـًحا  ٨٠
ع التــأثیرات االقتصــاد�ة فــي دول العــالم، اهتمــت مواقــع الدراســة �موضــو  ؛ إذخــالل فتــرة الدراســة التحلیل�ــة

% للوفـــد، فـــي حـــین جـــاء فـــي األهـــرام بنســـ�ة ١٠.٥%، مقابـــل ١١.٥فجـــاء فـــي المصـــرّي الیـــوم بنســـ�ة 
% من إجمالّي الموضوعات عینة الدراسة، وهذا �عكس أن مواقع الدراسة تناولت هذه األحـداث مـن ٤.٤

صــناعات فــي �ــل مــن أســ�ا وأورو�ــا وأمر�كــا خــالل الموضــوعات التــي نشــرت, مثــل: (غلــق الشــر�ات وال
تسـبب فـي تقلـ�ص الـذي الشمال�ة، وانه�ار حر�ة السفر على النطاق العالمّي، وت�اطؤ االقتصاد العـالمّي 

ــنفط العــالمّي،  حجــم إیــرادات قنــاة الســو�س، وهبــوط مؤشــرات أســهم البورصــة العالم�ــة، وهبــوط أســعار ال
ت فــــي الكثیــــر مـــن الشــــر�ات العالم�ـــة,مثل: شــــر�ة أبــــل, وانخفـــاض عائــــدات الســـ�احة، وخفــــض المب�عـــا

فعلــى ســبیل المثــال نشــر موقــع  وشــ�فرول�ه؛ ومــن ثــّم فقــد أدى إلــى اضــطراب معــدالت اإلنتــاج الرئ�ســة.
م �عنوان: "خبیر اقتصادّي یوضح تأثیر �ورونا علـى االقتصـاد ٩/٣/٢٠٢٠المصرّي الیوم تقر�ًرا بتار�خ 

م �عنوان: "االقتصاد العالمّي یترنح �سبب �ورونـا"، ٣/٣/٢٠٢٠ًرا بتار�خ العالمى"، ونشر موقع الوفد خب
م تصر�حات لوز�ر المال�ة المصرّي دمحم مع�ط : "المؤسسات ٨/٤/٢٠٢٠بینما نشر موقع األهرام بتار�خ 

 الدول�ة تثق في قدرة اقتصاد مصر على مواجهة أزمة �ورونا".
محدود من االهتمام, مثل: موضوع ت�ادل االتهامات بین تناولت مواقع الدراسة �عض الموضوعات �قدر  -

% فــي المصــرّي الیــوم، ٢.٥جــاء بنســ�ة  ؛ إذالوال�ــات المتحــدة األمر�ك�ــة والصــین علــى انتشــار المــرض
% مـن إجمــالّي الموضـوعات عینـة الدراســة، ٠.٧% للوفـد، فـي حــین جـاء فـي األهــرام بنسـ�ة ٢.٧مقابـل 

س األمر�كّي"دونالـد ترامـب" جائحـة �ورونـا �ـالفیروس الصـینّي، فتمثلت الموضـوعات فـي: ( وصـف الـرئ�
والوال�ــات المتحــدة تــتهم منظمــة الصــحة العالم�ــة �االنح�ــاز إلــى الصــین, ومســاعدتها علــى إخفــاء خطــورة 
المرض،والرئ�س األمر�كـّي ُیَلـّوح بتعلیـق إسـهام بلـده فـي میزان�ـة منظمـة الصـحة العالم�ـة، وحـرب �الم�ـة 

"، أخفقت في التعامل مع أزمـة جائحـة �ورونـا"لصین: إدارة الرئ�س األمر�كّي"دونالد ترامب" بین أمر�كا وا
م �عنـوان: "أمر�كـا تـتهم الصـین ١٣/٥/٢٠٢٠فعلى سبیل المثال: نشر موقع المصرّي الیوم خبـًرا بتـار�خ 

نـــوان: م ع٢/٥/٢٠٢٠رســـمً�ا �محاولـــة ســـرقة أ�حـــاث حـــول لقـــاح �ورونـــا"، ونشـــر موقـــع األهـــرام بتـــار�خ 
"الصـــین تســـخر مـــن تعامـــل أمر�كـــا مـــع أزمـــة �ورونـــا �فـــیلم رســـوم متحر�ـــة"، ونشـــر موقـــع الوفـــد بتـــار�خ 

ـــین أمر�كـــا والصـــین حـــول فیـــروس ١٨/٤/٢٠٢٠ ـــة لحـــرب االتهامـــات ب ـــوان: "القصـــة الكامل م تقر�ـــًرا �عن
 كورونا".
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۷۲

 

بته فــي األهـــرام جــاء موضــوع محـــاوالت مواجهــة المـــرض بنســب متقار�ـــة فــي مواقــع الدراســـة, فبلغــت نســـ - 
% مــــن إجمــــالّي ٢.١% فــــي المصــــرّي الیــــوم، فــــي حــــین بلغــــت نســــبته فــــي الوفــــد ٢.٦%، مقابــــل ٢.٧

الموضوعات عینة الدراسة، فتمثلت الموضوعات في دواء �ا�انّي جدید في مصر لعالج فیروس �ورونا، 
نشــوراتها للمنشــآت و�خضــاع دواء أف�جــان للتجــارب الســر�ر�ة المعمل�ــة، ونشــر تعل�مــات وزارة الصــحة, وم

 الحیو�ة.
و�رى ال�احث أن مواقع الدراسة تناولت موضوعات جائحة �ورونا �اهتمام واضح, فقد أظهـرت المعالجـة  -

الك�ف�ــــة التــــي تعــــالج بهــــا الموضــــوعات المختلفــــة, وطــــرق عرضــــها والتنــــاول, مجموعــــة حقــــائق مرت�طــــة 
یل المثال: استهدف موقع األهرام التهدئة �الموضوع عن طر�ق االنتقاء واإلبراز لجوانب معینة, فعلى سب

قدم هـذا فـي إطـار خـاص ینتـاول اإلجـراءات  ؛ إذ�شكل عام؛ حتى مع تناوله إحصاءات اإلصا�ة والوفاة
المصرّي الیوم والوفـد, فقـد تنـاوال الموضـوعات مـن  الوقائ�ة, ومحاولة اكتشاف أس�اب المرض، أما موقعا

ك الموضــوعات, مـن خـالل معانــاة المـواطنین فــي ح�ـاتهم الیوم�ــة, خـالل تـأثیر الس�اســة التحر�ر�ـة فــي تلـ
ز أنمـاط التكی�ـف فـي الوضـع الحـالّي, ومحاولـة ابـر �والتر�یز على التأثیرات االقتصاد�ة في دول العـالم، و 

 تفادي التعرض لإلصا�ة.
 

ــ ــم ( - اثانً� ــا �خــتص �ــالقوة ٢یوضــح الجــدول رق ــه الدراســة التحلیل�ــة ف�م الفاعلــة ) مــا أســفرت عن
 المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة:( األهرام، والوفد، والمصرّي الیوم) خالل أزمة الدراسة.

 )۲جدول رقم (
 القوى الفاعلة  

 مواقع الدراسة 
 القوة الفاعلة

 اإلجماليّ  المصرّي الیوم الوفد األھرام 
 % ك % ك % ك % ك

 21.6 3284 21.8 1210 23 1077 20.1 997 الصین .
 5.6 855 5.4 299 3.8 180 7.6 376 دول أسیویة (عدا الدول العربیة)
 1.6 242 1.9 105 0.8 38 2.1 99 دول إفریقیة (عدا الدول العربیة)

 23.7 3596 23.5 1310 25.6 1199 22.1 1087 مصر.
 12.8 1923 12.8 710 13.5 630 11.8 583 دول أوربیة.
 11.2 1698 10.5 585 8.9 415 14.1 698 دول عربیة.

 18.6 2823 18.1 1005 19.9 930 18 888 الوالیات المتحدة األمریكیة.

أمریكا الشمالیة ( عدا الوالیات 
 المتحدة األمریكیة) 

99 201 65 1.4 83 1.5 247 1.6 

 0.5 71 0.7 40 0.2 10 0.4 21 أسترالیا
 2.8 430 3.8 210 2.9 135 1.7 85 إسرائیل

 100 15169 100 5557 100 4679 100 4933 اإلجماليّ 

 على ما�أتي: )٢(ات الجدول نتدل ب�ا

یتضــح مــن  ؛ إذاختلفـت مواقــع الدراسـة فــي تناولهــا القـوة الفاعلــة المســتخدمة فـي أزمــة جائحــة �ورونـا    
 ب�انات الجدول السابق اآلتي:

رصـــــدت المواقـــــع ردود أفعـــــال  ؛ إذالقـــــوة الفاعلـــــة فـــــي األزمـــــة وصـــــفهاتناولـــــت مواقـــــع الدراســـــة مصـــــر ب -



 ا
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ها محــور األحــداث علــى األراضــي المصــر�ة علــى اخــتالف وصــفالمؤسســات, وأجهــزة الدولــة المصــر�ة ب
% للمصـرّي الیـوم، فـي حـین بلغـت ٢٣.٥% لموقـع الوفـد، مقابـل ٢٥.٦مضمونها, فبلغت نس�ة التنـاول 

 -مالّي القوة الفاعلة عینة الدراسة؛ ممـا �عكـس اخـتالف التنـاول% من إج٢٢.١النس�ة في موقع األهرام 
بین مواقع الدراسة, فقد ر�ز موقعا الوفد والمصرّي الیوم علـى مظـاهر معانـاة المـواطنین,  -إلى حد �بیر

رصــــد الوفــــد  ؛ إذوالخـــوف مــــن انتشـــار المــــرض الــــذي امتـــدت انعكاســــاته لمظـــاهر الح�ــــاة الیوم�ــــة �افـــةً 
شــاعر الخــوف لــدى المــواطنین المصــر�ین, وأعــراض المــرض, و�جــراءات وزارة الصــحة والمصــرّي الیــوم م

تنـاوال الموضـوع مـن منطلـق دخولـه  ؛ إذالوقائ�ة من المرض, وآراء األط�اء المصر�ین في أسلوب الوقا�ة
الوقائ�ة إلى دائرة اهتمام المواطن المصرّي، واهتم موقع األهرام �الدور الرسمّي للدولة, واتخاذ اإلجراءات 

كافــًة؛ للحفــاظ علــى المــواطنین، وتســل�ط الضــوء علــى أجهــزة الدولــة, والجهــود المبذولــة؛ للحــد مــن انتشــار 
األهرام في تناول موضوع جائحة  المرض، وهو ما �حدد المالمح الرئ�سة للمعالجة التي استخدمها موقع

مسـتوى مع�شـة المـواطن المصـرّي مـن كورونا من زاو�ة عرض النتائج والقرارات وتأثیراتهـا اإل�جاب�ـة فـي 
 خالل قرارات رئ�س الجمهور�ة, ورئ�س مجلس الوزراء المصرّي .

الرغم من عالم�ة جائحة �ورونا فإّن رؤ�ة األزمة, وتقی�مها قد اختلفا؛ للدور, وموقع المسئول�ة, وقد على  -
–�ورونــا, والــذي أشــار  اختلفــت مواقــع الدراســة فــي نســ�ة التنــاول للقــوة الفاعلــة المســتخدمة فــي جائحــة

إلـى وجهـة نظـر مواقـع الدراسـة فـي  -ت�اًعـا–إلى قدر االهتمام المعطى لكل منهم, وهو ما �شـیر  -بدوره
% ٢١.٨%، مقابـل ٢٣في موقع الوفـد بنسـ�ة  -بوصفها قوة فاعلة-جاءت الصین  ؛ إذتناول الموضوع

 ؛ إذّي القــوة الفاعلــة المســتخدمة% مــن إجمــال٢٠.١للمصــرّي الیــوم، فــي حــین جــاءت فــي األهــرام بنســ�ة 
القوة الفاعلـة �الموضـوع, فاهتمـت  -التي خرجت منها حاالت اإلصا�ة �فیروس �ورونا -شكلت الصین 
( فـرض حالـة التجـوال فـي الصـین، و�صـدار عـدد  :�الموضـوعات اآلت�ـة  -�شكل رئـ�س-مواقع الدراسة 

حالـة الخـوف والـذعر بـین المـواطنین فـي  من حكومات الـدول تحـذیرات مـن السـفر إلـى الصـین، وانتشـار
فــي الصــین، و�جــراءات وقائ�ــة؛ للحــد مــن انتشــار المــرض،  -�ســرعة مذهلــة-الصــین، وانتشــار المــرض 

 ودراسات علم�ة وأ�حاث؛ للوقوف على أس�اب المرض، و�غالق الصین مدینة ووهان).
%، مقابـــل ١٩.٩الوفـــد بنســـ�ة  تقار�ـــت نســـ�ة التنـــاول فـــي مواقـــع الدراســـة للوال�ـــات المتحـــدة, فجـــاءت فـــي -

% مـــــن إجمـــــالّي القـــــوة الفاعلـــــة ١٨% للمصـــــرّي الیـــــوم، فـــــي حـــــین جـــــاءت فـــــي األهـــــرام بنســـــ�ة ١٨.١
احتلــت الوال�ــات المتحــدة األمر�ك�ــة المرت�ــة األولــى مــن حیــث عــدد الوف�ــات فــي العــالم,  ؛ إذالمســتخدمة

وزارة الخارج�ـــة األمر�ك�ـــة المـــواطنین  وأعلنـــت اإلدارة األمر�ك�ـــة سلســـلة مـــن التـــدابیر اإللزام�ـــة, ونصـــحت
بتجنــب الــرحالت الدول�ــة, واالبتعــاد عــن التجمعــات؛ ممــا �عكــس اهتمــام مواقــع الدراســة �أخ�ــار الوال�ــات 

 ها قوة فاعلة, ومحرً�ا أساسً�ا في العالم.وصفالمتحدة؛ ب
سیو�ة والدول األور��ة, فقد تناولتهـا مواقـع الدراسـة مـن منطلـق عـرض اتجاهـات الـرأي العـام أما الدول اآل -

العـــالمّي لجائحـــة �ورونـــا مـــن خـــالل مظـــاهر حظـــر التجـــوال, و�غـــالق المطـــارات, واإلجـــراءات اإللزام�ـــة 
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۷٤

 

%، مقابــــل ١٣.٥فــــي موقــــع الوفــــد بنســــ�ة  -بوصــــفها قــــوة فاعلــــة–للمــــواطنین, فجــــاءت الــــدول األور��ــــة  
سـجلت دول إ�طال�ـا و�سـ�ان�ا  ؛ إذ%١١.٨% للمصرّي الیـوم، فـي حـین جـاءت فـي األهـرام بنسـ�ة ١٢.٨

فـي  -بوصفها قوة فاعلـة–سیو�ة وألمان�ا أعلى معدالت وف�ات و�صا�ات في العالم، �ما جاءت الدول اآل
ن % مـــ٣.٨% للمصـــرّي الیـــوم، فـــي حـــین جـــاءت فـــي الوفـــد بنســـ�ة ٥.٤%، مقابـــل ٧.٦األهـــرام بنســـ�ة 

 إجمالّي القوة الفاعلة .
بلغـــت  إذ �ورونـــا بنســـ�ة أعلـــى,جائحـــة فـــي  -بوصـــفها قـــوة فاعلـــة–تنـــاول موقـــع األهـــرام الـــدول العر��ـــة  -

% مــن إجمــالّي القــوة الفاعلــة ٨.٩فــي حــین بلغــت فــي الوفــد  % للمصــرّي الیــوم،١٠.٥%، مقابــل ١٤.١
ر��ــــة, مثــــل: الســــعود�ة واإلمــــارات حــــاول موقــــع األهــــرام التر�یــــز علــــى �عــــض الــــدول الع ؛ إذالمســــتخدمة

من خالل رصد أعراض المرض, وانتشار اإلصا�ات بـین المـواطنین،  وتونس والجزائر واألردن والكو�ت,
واتخـاذ اإلجـراءات  وتعلیق الصالة في المساجد والكنائس، وتعلیق مناسك الحج والعمرة، وتعلیق الدراسة,

 الالزمة؛ للوقا�ة من المرض.
جائحة �ورونا, تعكس رؤ�ة �ل من مواقع الدراسة �نتائج الدراسة التحلیل�ة ف�ما �ختص و�رى ال�احث أن  -

أل�عاد األزمة , ومحور�ة القوة الفاعلة المستخدمة في صنع تلك األحداث؛ مما �شـیر إلـى مـدى االهتمـام 
 �القوة الفاعلة من وجهة نظر س�اسة المواقع وفكرها وفلسفتها.

 �األطر اإلعالم�ة ) ما أسفرت عنه الدراسة التحلیل�ة ف�ما �ختص٣(یوضح الجدول رقم  - لًثاثا
 المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة: ( األهرام، والوفد، والمصرّي الیوم) خالل أزمة الدراسة.

 ) ۳جدول رقم (
 األطر اإلعالمیة

 مواقع الدراسة 
 األطر اإلعالمیة 

 اإلجماليّ  المصرّي الیوم الوفد األھرام 
 % ك % ك % ك % ك

 ۳۰.۳ ٦۱٥ ۳۰.۸ ۲۲۹ ۲۹ ۱۸۰ ۳۰.۹ ۲۰٦ الصحیة.
 ۲٦.٤ ٥۳۷ ۲۷.۱ ۲۰۱ ۲٥.۹ ۱٦۱ ۲٦.۳ ۱۷٥ الصراع.

 ۸.۸ ۱۷۹ ۱۱.٤ ۸٥ ۱۰.٤ ٦٥ ٤.۳ ۲۹ االقنصادیة.
 ۱۰.۱ ۲۰۳ ۱۰.٦ ۷۹ ۱۱.٤ ۷۱ ۷.۹ ٥۳ الخوف.
 ۷.۳ ۱٤۸ ۹.۱ ٦۷ ۸ ٥۰ ٤.۸ ۳۱ المعاناة.

 ٥.۹ ۱۲۰ ٤.۳ ۳۱ ۲.۹ ۱۸ ۱۰٦ ۷۱ المسئولیة.
 ۱۱.۲ ۲۲٥ ٦.۷ ٥۰ ۱۲ ۷٥ ۱٥.۲ ۱۰۰ االھتمامات اإلنسانیة.

 ۱۰۰ ۲۰۲۷ ۱۰۰ ۷۲۰ ۱۰۰ ٦۲۰ ۱۰۰ ٦٦٥ اإلجماليّ 

 ات الجدول السابق على ما�أتي:نتدل ب�ا

% مــــن إجمــــالّي األطــــر المســــتخدمة للمواقــــع ٣٠.٣جــــاءت األطــــر الصــــح�ة فــــي الترتیــــب األول بنســــ�ة  -
اإلخ�ار�ة عینة الدراسة، مما �عكس أن التناول اإلعالمّي لجائحة �ورونا قض�ة صح�ة �الدرجـة األولـى، 

م؛ ٢٠١٩روهى جائحة عالم�ة فلقد تفشى المرض للمرة األولى في مدینة وهان الصین�ة في شـهر سـبتمب
إذ أعلنت منظمة الصحة العالم�ة أن تفشي الفیروس ُ�شكل حالة طوارئ صح�ة عامة ت�عـث علـى القلـق 



 ا
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فـي أكثـر مـن  ١٩-ملیون إصا�ة �كوفیـد ٩الدولّي وأكدت تحول الفیروس إلى جائحة؛ إذ یوجد أكثر من 
 م)٢٠٢٠ سى:موقع بى.بى. (   دولة ومنظمة وأكثر من نصف ملیون حالة وفاة في العالم. ١٨٨

% فـــي الترتیـــب الثـــانى، تـــاله فـــي الترتیـــب الثالـــث إطـــار االهتمامـــات ٢٦.٤وجـــاء إطـــار الصـــراع بنســـ�ة -
%، ثــم جــاء اإلطــار ١٠.١%، �مــا جــاء فــي الترتیــب الرا�ــع إطــار الخــوف بنســ�ة ١١.٢اإلنســان�ة بنســ�ة

% ٧.٣سـادس بنسـ�ة%، وجـاء إطـار المعانـاة فـي الترتیـب ال٨.٨االقتصادّي في الترتیب الخامس بنس�ة 
% من إجمالّي األطر اإلعالم�ة المستخدمة، و�مكـن تفسـیر ذلـك ٥.٩وأخیًرا جاء إطار المسئول�ة بنس�ة 

أن لكل موقع من مواقع الدراسة غا�ة وهدًفا من وراء نشرها للموضوعات المختصة �جائحة �ورونا، وأن 
لوظـائف اإلعالم�ـة التـي �سـعى لتحق�قهـا تعدد العوامل المؤثرة في القائم �االتصال في ص�اغة وتشـكیل ا

هــي تمثــل فــي الوقــت نفســه ضــغوًطا تختلــف مــن مجتمعــات ألخــرى، ولــذلك فــإن التــأثر �إطــار إعالمــّي 
 معین قد �كون عائًقا أمام تحقیق الدور اإلعالمّي المحاید والعمل �مهن�ة.

ستخدمة؛ إذ جـاءت النسـب اقترب أسلوب التناول في �ل من مواقع الدراسة من حیث األطر الصح�ة الم -
% للمصرّي الیوم، وجاءت ٣٠.٨%، مقابل ٣٠.٩متقار�ة فى مواقع الدراسة،  فبلغت في األهرام بنس�ة 

% مــــن إجمــــالّي األطـــر اإلعالم�ــــة المســـتخدمة، و�رجــــع هــــذا التفـــارب فــــي أســــلوب ٢٩فـــي الوفــــد بنســـ�ة
الجمهور في معرفة الحقائق  المعالجة إلى طب�عة مضمون موضوعات جائحة �ورونا الذي یلبي حاجات

 المختصة �المرض و��ف�ة الوقا�ة والحما�ة منه.
كمــا اقتــرب أ�ًضــا أســلوب التنــاول فــي �ــل مــن مواقــع الدراســة مــن حیــث أطــر الصــراع المســتخدمة حیــث  -

% لألهـرام، ٢٦.٣%، مقابـل ٢٧.١جاءت النسب متقار�ة فـي مواقـع الدراسـة فبلغـت فـي المصـرّي الیـوم 
% مـن إجمـالّي األطـر المسـتخدمة؛ إذ نشـرت مواقـع الدراسـة حـاالت ٢٥.٩الوفـد بنسـ�ة بینما جاءت فـي 

اإلصا�ة وأعداد الوف�ات وأعراض المرض غیر المحددة قد تكون خف�فة أو شدیدة وتشمل ارتفـاع درجـات 
الحــرارة والشــعور المســتمر �التعــب وهــذا فــي بــدا�ات اإلصــا�ة، وقــد تشــمل األعــراض فــي �عــض الحــاالت 

ان والقئ وألم المفاصـل والعضـالت، وتحـدث هـذه األعـراض �عـد أسـبوع واحـد أو أقـل مـن اإلصـا�ة، الغث�
م �عنوان: "�عد صراع مـع المـرض... �ورونـا �فتـك �الممرضـة ٣/٤/٢٠٢٠فنشر موقع الوفد خبًرا بتار�خ 

ة بـین أمر�كـا م �عنوان: "معر�ة س�اسـ�١٧/٤/٢٠٢٠البر�طان�ة"، ونشر موقع المصرّي الیوم تقر�ًرا بتارخ 
م �عنوان: "وفاة رجل األعمال ٦/٤/٢٠٢٠والصین على أصل �ورونا"، ونشر موقع األهرام خبًرا بتار�خ 

 منصور الجمال �عد صراع مع المرض:.
ل�س سًرا أن ال�شـر�ة عـن �كـرة أبیهـا تعـ�ش لحظـات محنـة و�شـعر النـاس �الحاجـة الماسـة إلـى التضـامن  -

ــ ا مــن هشاشــة الحــال ومحدود�ــة المواجهــة مــع هــذه الجائحــة التــي واعتمــاد �عضــهم علــى �عــض؛ انطالًق
أجبـــرت العـــالم علـــى إعـــادة النظـــر فـــي نمـــوذج النمـــو اإلنســـانّي والواجـــب؛ فقـــد اهـــتم موقـــع األهـــرام �ـــأطر 

% للوفـــد، ثـــم جـــاء فـــي المصـــرّي الیـــوم بنســـ�ة ١٢%، مقابـــل ١٥.٢االهتمامـــات اإلنســـان�ة فجـــاء بنســـ�ة 
عالم�ـــة المســـتخدمة، فر�ـــزت األهـــرام علـــى موضـــوعات العمالـــة المؤقتـــة % مـــن إجمـــالّي األطـــر اإل٦.٧
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ألــف عامــل غیــر منــتظم  ١٢٠فجــاءت العنــاو�ن علــى النحــو التــالي: الحكومــة المصــر�ة تقــدم العــون  لــــــ  
جن�ه إعانة، الرئ�س الس�سّي یرسم ال�سمة على وجوه مالیین العمالة المؤقتة، اهتمـام غیـر  ٥٠٠�صرف 

ة �العمالة غیر المنتظمة، أما موقعا الوفـد والمصـرّي الیـوم فقـد تنـاوال إطـار االهتمامـات مسبوق من الدول
اإلنسان�ة من خالل إصا�ة معظم األط�اء وفر�ق التمر�ض �فیروس �ورونا �سبب التعامل مع المرضى، 

األطفــال ولكــونهم أكثــر الفئــات الطب�ــة التصــاًقا �ــالمر�ض وتعــامًال معــه، �مــا ر�ــز التنــاول علــى إصــا�ة 
و�ذلك األمهات الحوامل، فقد عمدت الوفد والمصرّي الیوم إلى تر�یز مضمونها الصحفّي عرض األزمة 

 من منظور إنسانّي.
%، مقابـل ١١.٤فاقت الوفد والمصرّي الیوم األهرام في استخدام إطار الخوف؛ إذ  بلغ نسبته فـي الوفـد  -

% من إجمالّي األطر اإلعالم�ة المستخدمة؛ ٧.٩ % للمصرّي الیوم، بینما جاء في األهرام بنس�ة١٠.٦
إذ أبرزت �عض عناو�ن الوفد والمصرّي الیـوم جانً�ـا مـن إثـارة المخـاوف، فعلـى سـبیل المثـال نشـر موقـع 

م �عنــــوان: "وز�ــــر التعلــــ�م �علــــن تعلیــــق األنشــــطة المدرســــ�ة لمواجهــــة ٣/٢٠٢٠/ ١١الوفــــد خبــــًرا بتــــار�خ 
م �عنــوان: "الصـحة العالم�ــة تعلـن حالــة ٣٠/١/٢٠٢٠م خبــًرا بتـار�خ كورونـا"، ونشــر موقـع المصــرّي الیـو 

م �عنــوان: "حــاالت ٨/٣/٢٠٢٠الطــوارئ لمواجهــة �ورونــا المســتجد"، ونشــر موقــع األهــرام تقر�ــًرا بتــار�خ 
ز المخاوف من مرض األطفال الغامض �سبب �ورونا"  .جدیدة تعزَّ

ز التناول الصحفّي في �ل من مواقـع الدراسـة علـى - أطـر المعانـاة واألطـر االقتصـاد�ة، إال أن مـوقعى  ر�َّ
المصرّي الیوم والوفد عرضا لذلك بنس�ة أكبر من موقع األهرام، حیـث جـاء إطـار المعانـاة فـي المصـرّي 

ــــل ٩.١الیــــوم بنســــ�ة  ــــي األهــــرام بنســــ�ة ٨%، مقاب ــــد، بینمــــا جــــاء ف %، �مــــا جــــاء اإلطــــار ٤.٨% للوف
% للوفــد ، بینمــا جــاء فــي األهــرام ١٠.٤%، مقابــل ١١.٤�ة االقتصــادّي فــي موقــع المصــرّي الیــوم بنســ

% مــن إجمــالّي األطــر اإلعالم�ــة المســتخدمة، ور�مـــا ترجــع القلــة النســب�ة إلــى تنــاول إطـــار ٤.٨بنســ�ة 
المعاناة واإلطار االقتصادّي في موقع األهرام إلـى تـدع�مها بـذلك اإلطـار العـام الـذي �عمـد إلـى التهدئـة، 

الیــوم إطــار المعانــاة واإلطــار االقتصــادّي فــي مجموعــة مــن العنــاو�ن فنشــر  كمــا وصــف موقــع المصــريّ 
ــا �حــار�ون �ورونــا: الكالتشــو  ٢١�عنــوان مــاذا �فعــل فیــروس �ورونــا �ضــحا�اه، ١١/٣تقر�ــًرا بتــار�خ العً�

م تصــر�حات لــوز�ر التخطــ�ط ١٣/٤/٢٠٢٠والبر�میــرل�ج األكثــر معانــاة ، �مــا نشــر نفــس الموقــع بتــار�خ 
تعافي االقتصاد المصرّي من أثـار �ورونـا سـ�كون �طیًئـا.... االقتصـاد العـالمّي لـن �عـود أبـًدا  المصرّي:

م �عنـوان: "معانـاة طالـب مصـرّي فـي ١٦/٤/٢٠٢٠إلى ما قبل �ورونا، ونشـر موقـع الوفـد تقر�ـًرا بتـار�خ 
رّي �عـد فـرض م �عنـوان: "معانـاة الرجـل المصـ٢٨/٣/٢٠٢٠الصین �سبب �ورونا"، وتقر�ـًرا آخـر بتـار�خ 

م �عنــوان: "ســینار�وهات التعامــل مــع ١٣/١/٢٠٢٠حظــر التجــوال"، �مــا نشــر نفــس الموقــع تقر�ــًرا بتــار�خ
االقتصاد خالل أزمة �ورونا"، وتصر�حات لرجل األعمال "طلعت مصطفى": اآلثار االقتصاد�ة الناجمة 

 ١١/٤هرام خبـًرا بتـار�خ م، �ما نشر موقع األ١٣/١/٢٠٢٠عن �ورونا أخطر من الفیروس نفسه بتارخ 



 ا
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�عنــوان ب�ــان عاجــل مــن المفتــي �شــأن رفــض �عــض المــواطنین دفــن شــهداء �ورونــا، وتصــر�حات نائــب 
م "أزمــة �ورونــا تــنعكس �اإل�جــاب ٦/٣/٢٠٢٠رئــ�س البنــك الــدولّي الســابق إســماعیل ســراج الــدین بتــارخ 

 على االقتصاد المصرّي".
جـة فاقـت الوفـد والمصـرّي الیـوم، إذ بلغـت نسـبته فـي األهـرام ر�ز موقع األهرام على إطـار المسـئول�ة بدر  -

ــــي الوفــــد بنســــ�ة ٤.٣%، مقابــــل ١٠.٦ % مــــن إجمــــالّي األطــــر ٢.٩% للمصــــرّي الیــــوم، بینمــــا جــــاء ف
اإلعالم�ة المستخدمة، �ما وصف موقع األهرام إطار المسئول�ة في مجموعة من العناو�ن فنشر األهرام 

ن: "الصــــحة: انتشــــار الفیــــروس مســــئول�ة المجتمــــع وشــــفاء الحــــاالت م �عنــــوا٢٤/٤/٢٠٢٠خبــــًرا بتــــار�خ 
م تحق�ًقــا �عنـوان: "المسـئول�ة االجتماع�ــة .... ٦/٤/٢٠٢٠مسـئول�ة األط�ـاء"، ونشـر نفــس الموقـع بتـارخ 

م "مصـر أول بلــد �شـارك ال�ا�ــان ١٠/٥/٢٠٢٠فر�ضـة واج�ـة"، وتصــر�حات وز�ـر التعلــ�م العـالي بتــار�خ 
ـــار�خ فـــي دواء أف�جـــان لعـــال ـــا"، �مـــا نشـــر موقـــع الوفـــد خبـــًرا بت م �عنـــوان: "وز�ـــر ١١/٥/٢٠٢٠ج �ورون

خارج�ة أمر�كا بومبیو ی�حث مع عدد من نظرائه في العالم أهم�ة المسئول�ة في مكافحـة �ورونـا"، ونشـر 
م �عنـــوان: "إذا �انـــت مســـؤولة عـــن تفشـــي الفیـــروس.. ١٩/٤/٢٠٢٠موقـــع المصـــرّي الیـــوم خبـــًرا بتـــار�خ 

م)، والتــى ٢٠١٧د الصـین �سـبب �ورونـا"، وقـد اتفقــت هـذه النتـائج مـع دراسـة نشـوى اللـواتّي (ترامـب یهـد
أكــدت أن مواقــع الدراســة لــم تر�ــز علــى اســتخدام إطــار واحــد فــي معالحــة األزمــة بــل طرحــت عــدَدا مــن 

إلطار األطر المت�اینة، وأن األطر تناو�ت في الظهور خالل فترة الدراسة و�ن اختلفت في تكرار ظهور ا
(اللـواتّي، نشـوى: مرجـع سـبق ذ�ـره، واستمراره طول فترة المعالجة وفًقا الختالف مراحـل تطـور األزمـة نفسـها. 

 م)٢٠١٧
من هنا نستط�ع أن نقول: اتفقت نتائج الدراسة مع فروض نظر�ة األطر ف�ما یتعلق  بتعـدد األطـر التـي  -

إعالم�ــة، فاخت�ــار اإلطــار المناســب لتقــد�م تقــدم مــن خاللهــا األحــداث، حیــث ُ�عــد بنــاء اإلطــار ممارســة 
القضــ�ة �عــد أهـــم قــرار یتخـــذه اإلعالمــّي؛ وتعــود هـــذه األهم�ــة إلـــى االعتقــاد أن األطــر هـــي التــي تمـــنح 
المعنى لألحداث والقضا�ا والس�ما عندما تستخدم �الصورة المالئمة للحدث و�كون �إمكانها جذب اهتمام 

 :Dolf, Zelman & Others)  2004( الجمهور.

) ما أسفرت عنه الدراسة التحلیل�ة ف�ما �ختص �الفنون التحر�ر�ة ٤یوضح الجدول رقم ( - را�ًعا
 المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة: ( األهرام، والوفد، والمصرّي الیوم) خالل أزمة الدراسة.
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 )۲جدول رقم ( 
 الفنون التحریریة 

 مواقع الدراسة 
 الفنون التحریریة 

 اإلجماليّ  المصرّي الیوم الوفد األھرام 
 % ك % ك % ك % ك

 ۳۰.۸ ٦۲٥ ۲٥.٦ ۱۹۰ ۳۲.۱ ۱۹۹ ۳٥.٥ ۲۳٦ الخبر.
 ۱٥.٤ ۳۱۲ ۱۳.٥ ۱۰۰ ۱۸.۳ ۱۱۳ ۱٤.۹ ۹۹ التقریر

 ۸.۸ ۱۷۸ ۸.۹ ٦٦ ۱۲.۳ ۷٦ ٥.٤ ۳٦ لمقالا
 ۱.۳ ۲۷ ۱.۳ ۱۰ ۱.۳ ۸ ۱.۳ ۹ الحدیث.

 ۳٦.۱ ٥۲۸ ۲۰.۳ ۱٥۰ ۲۷.٥ ۱۷۱ ۳۱.۱ ۲۰۷ الصورة الصحفیة.
 ۱.٦ ۳۳ ۲ ۱٥ ۱.۷ ۱۱ ۱.۱ ۷ التحقیق.

 ٥.۱ ۱۰۳ ۲.۷ ۲۰ ٦.۸ ٤۲ ٦.۲ ٤۱ الكاریكاتیر.
 ۷.۸ ۱٥۹ ۱۸.۸ ۱٤۰ - - ۲.۸ ۱۹ إنفوجراف.

 ۳.۱ ٦۲ ٦.۹ ٥۱ - - ۱.۷ ۱۱ خرائط ورسوم بیانیة.
 ۱۰۰ ۲۰۲۷ ۱۰۰ ۷٤۲ ۱۰۰ ٦۲۰ ۱۰۰ ٦٦٥ اإلجماليّ  -

 الجدول السابق على ما�أتي:ات نتدل ب�ا

%، بینمــا جــاء الخبــر الصــحفّي فــي الترتیــب ٣٦.٣جــاءت الصــورة الصــحف�ة فــي الترتیــب األول بنســ�ة  -
%، وجــاء المقــال فــي الترتیــب ١٥.٤%، ثــم جــاء التقر�ــر فــي الترتیــب الثالــث بنســ�ة ٣٠.٨الثــاني بنســ�ة 
%، بینمـا جـاء الكار�كـاتیر فـي ٧.٨بنسـ�ة %، تالها فـي الترتیـب الخـامس اإلنفـوجراف ٨.٨الرا�ع بنس�ة 

%، بینمــا ٣.١%، وجـاءت خـرائط ورســوم ب�ان�ـة فـي الترتیــب السـا�ع بنسـ�ة ٥.١الترتیـب السـادس بنســ�ة 
% مـن إجمـالّي الفنـون ١.٣%، وأخیـًرا جـاء الحـدیث بنسـ�ة ١.٦جاء التحقیق فـي الترتیـب الثـامن بنسـ�ة 

 التحر�ر�ة المستخدمة.
ى اتفـاق ذلـك مـع طب�عــة األزمـة التـي تقتضـي متا�عتهـا الصـحف�ة ضـرورة الوقــوف وتشـیر هـذه النت�جـة إلـ -

على آخر التطورات، و�تحقق ذلك في أفضل صـورة �اسـتخدام األشـكال الصـحف�ة الخبر�ـة، وعلـى رأسـها 
الصـــورة الصـــحف�ة �أنواعهـــا والخبـــر والتقر�ـــر اإلخ�ـــارّي، وســـاعد هـــذا النـــوع مـــن الفنـــون الصـــحف�ة علـــى 

 .مستمرة والتغط�ة المتواصلة لإلجراءات المتا�عة ح�ال األزماتالمتا�عة ال
 )م٢٠١٤(عبد العز�ز، سهام محمود: 

ومن ثم فإن تلك األشكال الصـحف�ة تحقـق الهـدف المرجـو منهـا، تجعـل القـارئ علـى إحاطـة �ـالتطورات  
�ع�ـة البـد مـن أن والس�ما وقت األزمات التي تزداد ف�ـه حاجـة القـارئ فـي التعـرف إلـى المسـتجدات، و�الت

 تحقق المواقع اإلخ�ار�ة وتلبي حاجة القارئ للمعرفة، انطالًقا من حق القارئ في المعرفة.
 م)٢٠١٧(اللواتّي، نشوى: مرجع سبق ذ�ره،  

اختلفـــت مواقـــع الدراســـة :( األهـــرام, والوفـــد, والمصـــرّي الیـــوم) فـــي اســـتخدام الفنـــون التحر�ر�ـــة فـــي تنـــاول  -
موضوع جائحة �ورونا، حیث اعتمدت األهرام على الخبر بنس�ة فاقـت الوفـد والمصـرّي الیـوم, فجـاء فـي 

ت األهـرام علـى % للمصـرّي الیـوم، �ـذلك اعتمـد٢٥.٦% للوفد، و٣٢.١%، مقابل ٣٥.٥األهرام بنس�ة 
% للوفـــد، ٢٧.٥%، مقابـــل ٣١.١الصـــورة الصـــحف�ة التـــي تصـــاعدت نســـ�ة اســـتخدامها لتصـــل نســـبتها 

عــن طر�ــق  للجائحــة % للمصــرّي الیــوم، حیــث اعتمــدت األهــرام علــى توضــ�ح األ�عــاد المختلفــة٢٠.٣و



 ا
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الوقائ�ــة التــي التغط�ــة الصــحف�ة الجتماعــات رئــ�س الجمهور�ــة المصــرّي, ومناقشــة اإلجــراءات والقــرارات 
تتخذها الدولة من خالل االجتماع مع رئ�س مجلس الوزراء المصرّي, ووز�رة الصحة ونشر اإلحصاءات 
الیوم�ــــة لإلصــــا�ة والوفــــاة �ــــالمرض، وصــــور مســــاعي الحكومــــة؛ التخــــاذ اإلجــــراءات الوقائ�ــــة؛ لحما�ــــة 

, واتساع مدى التأثیر من خالل األزمة بدخول شخص�ات ذات ثقل فیها -واضًحا–المجتمع، وظهر هذا 
، وعلــى الــدعائم األساســ�ة لألخ�ــار ىحــدإوحالتــه, وقر�ــه مــن الجمهــور, و�ــروز ق�مــة الصــراع التــي تمثــل 

م �عنــوان: "منظمــة الصــحة العالم�ــة: تســجیل ٢٠/٥/٢٠٢٠ســبیل المثــال نشــر موقــع األهــرام خبــًرا بتــارخ 
جــه �التحــدیث المســتمر لبروتو�ــوالت أعلــى عــدد مــن إصــا�ات �ورونــا فــي یــوم واحــد، الــرئ�س الس�ســّي یو 

م �عنوان: "تعامل مصر مـع ملـف �ورونـا �حظـى ٧/٥/٢٠٢٠العالج من فیروس �ورونا"، وخبًرا بتار�خ 
ـــة مصـــر  ـــادة الس�اســـ�ة و�تســـق مـــع رؤ� ـــارخ ٢٠٣٠�اهتمـــام الق� ـــًرا بت "، ونشـــر موقـــع المصـــرّي الیـــوم خب

راسـلي و�ـاالت األن�ـاء والصـحف العالم�ـة م �عنوان: "عوض تـاج الـدین �عقـد اجتماًعـا مـع م٧/٥/٢٠٢٠
م �عنوان: "الصحة تسجل ٢٠/٥/٢٠٢٠لشرح جهود و�جراءات الدولة في مكافحة �ورونا"، وخبًرا بتار�خ 

م �عنــوان: "تطــورات ٢٧/٤/٢٠٢٠حالــة وفــاة"، وخبــر بتــار�خ  ٢١إصــا�ة جدیــدة �فیــروس �ورونــا و ٧٤٥
م خبـــًرا �عنــوان: "كورونـــا ٢٩/٢/٢٠٢٠رت الوفـــد بتــارخ انتشــار فیــروس �ورونـــا محلً�ــا و�قل�ًمـــا"، �مــا نشــ

م �عنــوان: "الداخل�ــة ٢٧/٥/٢٠٢٠�ضــرب اقتصــاد العــالم ...وترامــب یــرفض االنتقــادات"، وخبــًرا بتــار�خ 
م �عنـــوان: ٢٨/٣/٢٠٢٠تنفـــى إصـــا�ة محتجـــز�ن �أحـــد أقســـام الشـــرطة �فیـــروس �ورونـــا"، وخبـــًرا بتـــار�خ 

 اجهة �ورونا ومحار�ة الشائعات".رسائل لمو  ٤"التعل�م العالي تطلق 
تناولت مواقع الدراسة جانً�ا من المعالجة الصحف�ة في شكل المقال, بوصفه إحدى وسائل تناول �تا�ات  -

بینمــا جــاء فــي موقــع المصــرّي %، ١٢.٣ ةأقــالٍم مصــر�ٍة, وعرضــها، فجــاء المقــال فــي موقــع الوفــد بنســ�
ع قـامو  تاسـتخدم ّي الفنون التحر�ر�ة المستخدمة؛ إذمن إجمال % لألهرام٥.٤مقابل %، ٨.٩الیوم بنس�ة

ـــة اســـترات�ج�ة س�اســـ�ة, واقتصـــاد�ة, الدراســـة  ـــّي الـــذي عبـــر عـــن رؤ� ـــال التحلیل المقـــاالت المتنوعـــة �المق
وعلم�ة, وصح�ة من جانب خبراء متخصصین, أو جهـات علم�ـة متخصصـة لتنـاول جائحـة �ورونـا مـن 

ــا م ســتنیًرا, وتفعیــل المضــمون الصــحفّي مــن خــالل الرؤ�ــة التحلیل�ــة, منظــور علمــّي, وهــو �مثــل رأً�ــا عام�
و�عـض الكتـاب الصـحفیین، فعلـى سـبیل  إضافًة إلـى مقـاالت الـرأي المختلفـة لرؤسـاء تحر�ـر تلـك المواقـع

المثال نشر موقع الوفد مقاالت متنوعة عن جائحة �ورونا، للكتَّاب سل�مان جـودة ....مصـل مؤقـت بـین 
ـــل فـــودة... تطـــو�ر أداء الجهـــاز المصـــرفّي لمـــا �عـــد یـــد�ك، عـــالء عر�بي. ـــات الطـــب، نبی ..مطلـــوب �ل�

كورونـــا، ســـامي صـــبري....كورونا لـــ�س عـــاًرا وال جر�مـــة، ع�ـــاس الطرابیلـــّي.... أثر�ـــاء �ورونـــا، حمـــدي  
ــ�م فــي �ورونــا، أمــا �تــاب  رزق.... جالــك الفیــروس �اتــارك البیــت، الــد�تورة عــزة أحمــد ه�كــل..... التعل

�تبوا عن جائحة �ورونا، فعلى سبیل المثـال: �تـب فـاروق جو�ـدة..... شـهداء األط�ـاء ، و�مـال  األهرام
جـــاب هللا.... دروس مســـتفادة للقضـــاء علـــى الفیـــروس والفقـــر، نجـــالء محفـــوظ ....كورونـــا هـــل ســـ�غیر 

اب النـــاس، والـــد�تور حـــاتم عبـــدالمنعم ....ك�ـــف تحـــول �ورونـــا إلـــى منحـــة فـــي العمـــل والتعلـــ�م، أمـــا �تَّـــ
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۸۰

 

المصـرّي الیـوم فكتبـوا عـن �ورونـا، فعلـى ســبیل المثـال، �تـب طـارق ع�ـاس.... والتـزال مخـاطر فیــروس  
كورونـا مسـتمرة، محمـود العالیلـّي ..... مـؤامرة الكورونــا الخف�ـة، والـد�تورة مهـا جعفـر.... نها�ـة فیــروس 

لم واضـــح والمحـــاوالت كورونـــا المســـتجد متـــى؟، والـــد�تور عـــادل الب�جاوّي.....مصـــل �ورونـــا حـــول العـــا
 مستمرة.

ا فــاق األهــرام والمصــرّي الیــوم , ومــن أبــرز هـــذه اســتخدم موقــع الوفــد �عــض الفنــون التحر�ر�ــة اســتخدامً  -
%، فــي حــین جــاء فــي األهــرام بنســ�ة ١٨.٣الفنــون: التقر�ــر الصــحفّي, والــذي بلــغ نســ�ة اســتخدامه لــه 

ــــــل  %،١٤.٩ ــــــوم١٣.٥مقاب ــــــى �عــــــض المتا�عــــــات  ؛ إذ% للمصــــــرّي الی ــــــر عل اقتصــــــر اســــــتخدام التقر�
المصــرّي، واجتماعــات مجلــس الــوزراء، واجتماعــات وزراء التعلــ�م والتعلــ�م  الجتماعــات رئــ�س الجمهور�ــة

، فعلــــى ســــبیل المثــــال، نشــــر موقــــع الوفـــــد العــــالي والصــــحة والســــكان، واجتماعــــات البرلمــــان المصــــريّ 
وصـــل إلـــى لقـــاح �ورونـــا مـــن أجـــل الح�ـــاة، وتقر�ـــًرا بتـــارخ م تقر�ـــًرا �عنـــوان ســـ�اق عـــالمّي للت٧/٥/٢٠٢٠

م ٢٨/٥/٢٠٢٠م �عنوان: "المستشـف�ات المیدان�ـة تخفـف ضـغوط �ورونـا"، وتقر�ـًرا بتـار�خ ٢٥/٥/٢٠٢٠
�عنـــــوان: "كورونـــــا أظهـــــرت تطـــــو�ر البن�ـــــة التحت�ـــــة لالتصـــــاالت"، ونشـــــر موقـــــع األهـــــرام تقر�ـــــًرا بتـــــار�خ 

والتعقـــ�م .... ��ـــف واجهـــت آثـــار مصـــر القد�مـــة فیـــروس �ورونـــا م �عنــوان: "بـــین التطهیـــر ٣/٥/٢٠٢٠
م �عنوان: "َتعرَّف إلى المحافظات األعلى إصا�ة �فیروس �ورونا ٣١/٥/٢٠٢المستجد؟"، وتقر�ر بتار�خ 

م �عنـوان: "كورونـا والحــر.. تحـذیر"، �مـا نشــر ٢٧/٥/٢٠٢٠علـى رأسـها القــاهرة والجیـزة"، وتقر�ـًرا بتــارخ 
م �عنــوان: "آخــر المســتجدات وأحــداث فیــروس �ورونــا ١٨/٤/٢٠٢٠یــوم تقر�ــًرا بتــارخ موقــع المصــرّي ال

م �عنـــوان: "مالمـــح رق�قـــة وقـــرارات صـــارمة ... المـــرأة تقـــود ٢٢/٥/٢٠٢٠حـــول العـــالم"، وتقر�ـــًرا بتـــار�خ 
 ".١٩-معر�ة �وفید

% لألهـرام مــن ٢.٨%، مقابـل ١٨.٨ق موقـع المصـرّي الیـوم فـي اسـتخدام اإلنفـوجراف, فجـاء بنسـ�ة تفـوَّ  -
، فـــاإلنفوجراف تصـــم�م �ســ�ط �عتمـــد علـــى المـــؤثرات ال�صـــر�ة فـــي الفنـــون التحر�ر�ـــة المســـتخدمةإجمــالّي 

 توصیل المعلومة, وتحو�ل المعلومات والب�انات إلى أرقام و�حصاءات.
%، مقابـــل ٦.٩فـــي اســـتخدام الرســـوم الب�ان�ـــة, فجـــاء بنســـ�ة  -أ�ًضـــا–كمـــا تفـــوق موقـــع المصـــرّي الیـــوم  -

 لموقع األهرام . %١.٧
وتشیر النتائج السا�قة إلى أن موقع المصرّي الیوم األكثر اهتماًما بنشر اإلنفوجراف والرسوم الب�ان�ة, من  -

 حیث عدد الموضوعات, والتنوع في األشكال, حیث �خصص قسًما لهذه الموضوعات تحت اسم :
الرسـوم الب�ان�ـة, نقـًال عـن الموقـع الرسـمّي " ملفات تفاعل�ة "، أما موقع األهرام, فكان ینشر اإلنفـوجراف و 

 لصفحة مجلس الوزراء المصرّي.



 ا
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موقــع  تنــاول حــظ ال�احــث فــي أثنــاء الدراســة التحلیل�ــة أن ( اإلنفــوجراف, والرســوم الب�ان�ــة,) خلــت مــنال -
الوفــد؛ ممــا �عكــس عــدم اهتمــام موقــع الوفــد �ــالتطور التكنولــوجّي المتالحــق؛ ممــا �شــیر إلــى قصــور فــي 

 جائحة �ورونا.لالتغط�ة اإلعالم�ة  عمل�ة
% للوفـد، فـي حـین ٦.٨ارتفاع استخدام الكار�كاتیر في معالجة جائحة �ورونا, فقد جاء نس�ة اسـتخدامه  -

% مــن إجمــالّي الفنــون ٢.٧بینمــا جــاء فــي موقــع المصــرّي الیــوم بنســ�ة  %،٦.٢جــاء فــي األهــرام بنســ�ة 
م �ار�كـــاتیًرا بر�شـــة عمـــاد جمعـــة ســـلط ١١/٤/٢٠٢٠رخ التحر�ر�ـــة المســـتخدمة، فنشـــر موقـــع األهـــرام بتـــا

ـام عــن ذلـك �صـورة بــین �ـورة القـدم وفیــروس �ورونـا حیــث  الضـوء علـى فیــروس �ورونـا حیـث عبَّــر الرسَّ
قالـــت �ـــورة القـــدم (أنـــا ســـاحرتهم المســـتدیرة..... لكـــن أنـــت الســـاحرة الشـــر�رة)، ونشـــر موقـــع الوفـــد بتـــارخ 

مـــرو عكاشـــة عـــن فوائـــد الكورونـــا، �مـــا نشـــر موقـــع المصـــرى الیـــوم م �ار�كـــاتیًرا بر�شـــة ع١٦/٤/٢٠٢٠
ولعــل هــذا �عكــس قــدرة  ،١٩-م بر�شــة دعــاء العــدل �عنــوان: "أ�ــام الكوفیــد٢/٤/٢٠٢٠كار�كــاتیًرا بتــار�خ 

علــى التعبیــر عــن المواقــف واألفكــار, والتــأثیر فــي تفكیــر الجمهــور, -بوصــفه شــكًال نقــدً�ا -"الكار�كــاتیر
 ).                                    ٢٩٨م، ص ٢٠٠١ صالح، أشرف واللبان، شریف:( .صحف تجاه القضا�ا المختلفةودعم وجهات نظر ال

ظهــر اســتخدام التحقیــق الصــحفّي, بوصــفه أحــد الفنــون التحر�ر�ــة المســتخدمة خــالل فتــرة الدراســة , حیــث  -
% ١.١جـاء فـي األهـرام بنسـ�ة% للوفـد، فـي حـین ١.٧%، مقابل ٢جاء في موقع المصرّي الیوم بنس�ة 

م تحق�ًقا �عنوان: ١٨/٥/٢٠٢٠فعلى سبیل المثال نشر موقع الوفد بتار�خ  من إجمالّي الفنون التحر�ر�ة،
"اســـــتعدادات المستشـــــف�ات الجامع�ـــــة لمواجهـــــة �ورونـــــا"، ونشـــــر موقـــــع المصـــــرّي الیـــــوم تحق�ًقـــــا بتـــــار�خ 

م ٢/٤/٢٠٢٠نشـــر األهــرام تحق�ًقـــا بتـــار�خ م �عنــوان: "فیـــروس �ورونـــا وضــحا�ا �ورونـــا،" و ٣/٥/٢٠٢٠
و�وصفه شـكًال مناسـً�ا لألزمـة التـي تـدور حولهـا سلسـلة التسـاؤالت التـي  �عنوان: "العمالة غیر المنظمة"،

تحتــاج إلــى إجا�ــات, والمشــكالت التــي تحتــاج إلــى حلــول، واألحــداث التــي تنطــوي علــى أحــداث صــح�ة 
وء في تغطیتها إلى العمق الذي یتوافر في التحقیق الصحفّي؛ و�یئ�ة محدقة �الجماهیر, وتحتاج إلى اللج

 )١٨م، ص ٢٠٠١ (أولمان، جون. ترجمة: زیدان، لیلى: من قدر �بیر من األهم�ة للجمهور. لما له
كمــا جــاء الحــدیث بنســب متســاو�ة فــي مواقــع الدراســة األهــرام والوفــد والمصــرّي الیــوم؛ إذ بلغــت النســ�ة  -

ن إجمــالّي الفنــون التحر�ر�ــة المســتخدمة، فعلــى ســبیل المثــال نشــر موقــع % لكــل موقــع علــى حــدة مــ١.٣
م مـــع نائـــب رئـــ�س المر�ـــز العر�ـــّي للدراســـات الس�اســـ�ة واالســـترات�ج�ة ١٧/٤/٢٠٢٠الوفـــد حـــواًرا بتـــار�خ 

الــد�تور مختــار غو�اشــّي �عنــوان �رونــا ســ�غیر مــواز�ن قــوة العــالم، ونشــر المصــرّي الیــوم حــواًرا بتــار�خ 
م مــع مستشــار رئــ�س منظمــة العمــل الرســم�ة الدول�ــة ، �اســر حســن �عنــوان: "إرث �ورونــا ٢٤/٥/٢٠٢٠

م مع الـد�تور عبـد الهـادي مصـ�اح ٨/٤/٢٠٢٠�مكن أن ی�قى لعقود"، ونشر موقع األهرام حواًرا بتار�خ 
األكاذیــب أســتاذ المناعــة وزمیــل األكاد�م�ــة األمر�ك�ــة للمناعــة والم�كرو�یولــوجّي �عنــوان: "األهــرام تكشــف 

 العشرة حول فیروس �ورونا".
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۸۲

 

م)، التي توصلت إلى أن الخبر والتقر�ر الصـحفّي همـا ٢٠١٠وتتفق تلك النتائج مع دراسة حسن رزاق ( - 
 م)٢٠١٠(رزاق، حسن:م. ٢٠٠٩أهم الفنون الصحف�ة في معالجة الصحف الجزائر�ة لرئاس�ات 

ة لموضوعات جائحة �ورونـا فـي مواقـع الدراسـة، تشیر مجموعة النتائج السا�قة إلى تنوع الفنون التحر�ر� -
حیث یتضح أن موقع األهرام اعتمد على �عض الفنون التحر�ر�ة بدرجة أكبر من غیرهـا �شـكل عـام فـي 
تناولها للموضوعات المختلفة، وهـى الصـورة الصـحف�ة والخبـر الصـحفّي والحـدیث، واعتمـدت الوفـد علـى 

بینمــا اعتمــدت المصــرّي الیــوم علــى اإلنفــوجراف والرســوم الب�ان�ــة  اســتخدام التقر�ــر والمقــال والكار�كــاتیر،
والتحقیـــق الصـــحفّي وهـــذا �عكـــس أن المواقـــع اإلخ�ار�ـــة عینـــة الدراســـة وظفـــت الفنـــون التحر�ر�ـــة لتحقیـــق 

 الهدف اإلعالمّي الذي تحدده الس�اسة التحر�ر�ة والذى ُ�َعّد أحد محددات اإلطار اإلعالمّي.

 �االتجاهات) ما أسفرت عنه الدراسة التحلیل�ة ف�ما �ختص ٥ل رقم (یوضح الجدو - خامًسا
 الدراسة. المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة: ( األهرام، والوفد، والمصرّي الیوم) خالل أزمة

 )٥جدول رقم (
 اتجاه موضوعات جائحة كورونا 

 مواقع الدراسة 
 االتجاه 

 اإلجماليّ  المصرّي الیوم الوفد األھرام 
 % ك % ك % ك % ك

 ۳۱.۳ ٦۳٥ ۲٦.٤ ۱۹٦ ۳۰.۳ ۱۸۸ ۳۷.۸ ۲٥۱ یجابى.إ
 ٦.٦ ۱۳٤ ۱۰.۱ ۷٦ ۳.۸ ۲۳ ٥.۷ ۳٥ محاید.

 ٦۲.۱ ۱۲٥۸ ٦۳.٥ ٤۷۰ ٦٥.۹ ٤۰۹ ٥٦.٥ ۳۷۹ .يّ سلب
 ۱۰۰ ۲۰۲۷ ۱۰۰ ۷٤۲ ۱۰۰ ٦۲۰ ۱۰۰ ٦٦٥ اإلجماليّ 

 ات الجدول السابق على ما�أتي:نتدل ب�ا

%، بینمـا جـاء االتجـاه اإل�جـابّي فـي الترتیـب الثـاني ٦٢.١السلبّي في الترتیـب األول بنسـ�ة جاء االتجاه  -
% مــــن إجمـــالّي اتجــــاه موضـــوعات جائحــــة ٦.٦%، وأخیـــًرا جــــاء االتجـــاه المحایــــد بنســـ�ة ٣١.٣بنســـ�ة 

ى كورونا، وتعكس هذه النت�جة خطورة تفشي فیروس �ورونا حول العالم، فالفیروس نفسه �مثل خطًرا عل
ال�شـــر فـــي أجســـادهم ونمـــط مع�شـــتهم، حیـــث أصـــابت نتـــائج تفشـــى فیـــروس �ورونـــا األفـــراد والجماعـــات 
ــا فــي العالقــة بــین األفــراد فــي مــا بیــنهم علــى المســتوى  ــذا �ــان تــأثیره أفقً� والــدول و��انــات �حــد ذاتهــا، ل

لـدول، فبـدًال مـن أن االجتماعّي واالقتصادّي والثقافّي، �ما �شف الو�اء عن هشاشة نظـام التعـاون بـین ا
ینشأ نظام من التعاون الدولّي من أجل مواجهة فیروس ال �عرف الحدود الطب�ع�ة فبدأت �ل دولة تعمل 

 على مجابهته �شكل منفرد.
اختلفت مواقع الدراسة من حیث اتجاه تناول موضوعات جائحة �ورونـا، ممـا �شـیر إلـى أن االتجـاه أحـد  -

طــر التــي تــرت�ط �أیدیولوج�ــة �ــل موقــع وس�اســته التحر�ر�ــة فقــد ظهــر أهــم العوامــل التــي تحــدد مالمــح األ
% مــــن إجمــــالّي اتجاهــــات ٦٥.٩االتجـــاه الســــلبّي مه�مًنــــا علــــى مواقـــع الدراســــة فجــــاء فــــي الوفـــد بنســــ�ة 

موضـــوعات جائحـــة �ورونـــا، فقـــد أظهـــرت مواقـــع الدراســـة فـــي عناو�نهـــا الجوانـــب الســـلب�ة مثـــل: أضـــرار 
ملیـون وظ�فــة، والرعـب �جتـاح العــالم،  ١٩٥دول�ــة: س�خسـر العـالم مــا �عـادل كورونـا... منظمـة العمـل ال



 ا
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وارتفــاع ضــحا�ا فیــروس �ورونــا فــي العــالم، ومنظمــة الصــحة العالم�ــة الیوجــد عــالج لفیــروس �ورونــا، 
وأمر�كا تتهم الصین بنشر فیروس �ورونا، وجائحة �ورونا تحصد أرواح الضحا�اه، وتفشي المـرض فـي 

كورونـا �حاصـر شـر�ات ، والم، وانه�ار البورصة العالم�ـة، ور�ـود حر�ـة السـوق العالم�ـةجم�ع أنحاء الع
 التأمین.

أما االتجاه اإل�جابّي جاء بنس�ة أقل من االتجـاه السـلبّي فـي مواقـع الدراسـة حیـث جـاء فـي موقـع األهـرام  -
إجمالّي اتجـاه  % من٢٦.٤% للوفد، بینما جاء في المصرّي الیوم بنس�ة ٣٠.٣%، مقابل ٣٨.٨بنس�ة 

موضــوعات جائحــة �ورونــا، فقــد أظهــرت مواقــع الدراســة �عــض العنــاو�ن اإل�جاب�ــة مثــل تجــارب وأ�حــاث 
مل�ار جن�ه لمكافحـة المـرض، وتجهیـز  ١٠للوصول إلى دواء �قضى على �ورونا، والس�سّي: �خصص 

نین �خطـورة المـرض، المستشف�ات الجامع�ة الستق�ال المصابین، ونشـر حمـالت إعالم�ـة لتوع�ـة المـواط
وصرف معاشات للعمالة المؤقتة، وتحول الحاالت اإل�جاب�ة إلى سلب�ة، و�ورونـا صـدیق البیئـة...وعودة 
لمــة العیلــة إ�جاب�ــات �ورونــا، والمؤسســات الدول�ــة ُتنصــف االقتصــاد المصــرّي وســط تســاقط دول �بــرى 

تفشــــي فیــــروس �ورونــــا، التكافــــل عقــــاقیر روســـ�ة لمحار�ــــة  ٩�ســـبب �ورونــــا، والصــــحة العالم�ــــة تعتمــــد 
المجتمعـــّي فـــي مواجهـــة �ورونـــا، حتـــى الننســـى الجانـــب اإل�جـــابّي لفیـــروس �ورونـــا، و�تضـــح مـــن نتـــائج 
الدراســة التحلیل�ــة لجائحــة �ورونــا أن موقــع األهــرام تنــاول المضــمون ذات االتجــاه اإل�جــابّي مــن خــالل 

 دي لهذا الفیروس.اإلجراءات التي اتخذتها الدولة المصر�ة وأجهزتها للتص
ـــد فقـــد جـــاء بنســـب منخفضـــة فـــي مواقـــع الدراســـة حیـــث جـــاء المصـــرّي الیـــوم بنســـ�ة  - أمـــا االتجـــاه المحای

% مــــن إجمــــالّي اتجاهــــات ٣.٨% لألهــــرام، بینمــــا جــــاء فــــي موقــــع الوفــــد بنســــ�ة ٥.٧%، مقابــــل ١٠.١
م)، حیـث أشـارت ٢٠١٦موضوعات جائحة �ورونا، اختلفت هذه النتائج مع دراسة عبد الخـالق إبـراه�م (

نتائجها إلـى أن االتجـاه اإل�جـابّي �ـان هـو السـائد فـي مـواد الـرأي الخاصـة �مضـامین القضـا�ا واألحـداث 
%، تــــاله فــــي الترتیــــب االتجــــاه المحایــــد بنســــ�ة ٤٦.٩الجار�ــــة، حیــــث جــــاء فــــي الترتیــــب األول بنســــ�ة 

 ).م٢٠١٦خالق، إبراه�م، عبد ال( %.٢.٥%، وأخیًرا جاء االتجاه السلبّي بنس�ة ٤٦.٥

 �مسارات البرهنة ) ما أسفرت عنه الدراسة التحلیل�ة ف�ما �ختص٦یوضح الجدول رقم ( - سادًسا
 الدراسة. المستخدمة في المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة: ( األهرام، والوفد، والمصرّي الیوم) خالل أزمة

 ) ٦جدول رقم (
 مسارات البرھنة لموضوعات جائحة كورونا.

 مواقع الدراسة 
 مسارات البرھنة

 اإلجماليّ  المصرّي الیوم الوفد األھرام 
 % ك % ك % ك % ك

 ۷۱.۷ ۱٤٥۳ ۷۷.۳ ٥۷۳ ٦٦.٦ ٤۱۳ ۷۰.۳ ٤٦۷ العقالنیة.

 ۲۰.٤ ٤۱٤ ۲۰.۲ ۱٥۰ ۲۰.۳ ۱۲٦ ۲۰.۷ ۱۳۸ العاطفیة.
 ۷.۹ ۱٦۰ ۲.٥ ۱۹ ۱۳.۱ ۸۱ ۹ ٦۰ العقالنیة والعاطفیة معًا

 ۱۰۰ ۱۰۲۷ ۱۰۰ ۷٤۲ ۱۰۰ ٦۲۰ ۱۰۰ ٦٦٥ اإلجماليّ 
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۸٤

 

 ات الجدول السابق على ما�أتي:نتدل ب�ا 

%، تالهــا فــي الترتیــب المســارات العاطف�ــة ٧١.٧جــاءت المســارات العقالن�ــة فــي الترتیــب األول بنســ�ة  -
% مــن إجمــالّي مســارات ٧.٩%، وأخیــًرا جــاءت المســارات العقالن�ــة والعاطف�ــة مًعــا بنســ�ة ٢٠.٤بنســ�ة 
 المستخدمة في جائحة �ورونا.البرهنة 

ـــاول أحـــداث جائحـــة  - ـــة لتن ـــى مســـارات البرهن ـــوم عل اعتمـــدت مواقـــع الدراســـة األهـــرام والوفـــد والمصـــرّي الی
كورونا، وقد ت�اینت في استخدام تلك المسارات التي شكلت ��ف�ة معالجة موضوعات جائحة �ورونا؛ إذ 

موقع المصـرّي الیـوم �ـان أكثـر اسـتخداًما لمسـار أظهرت نتائج تحلیل اإلطار لكل من مواقع الدراسة أن 
% ٦٦.٦% لألهــرام، وجــاء فــي الوفــد بنســ�ة ٧٠.٣%، مقابــل ٧٧.٣البرهنــة العقالنــّي حیــث بلــغ نســبته 

مـن إجمــالّي مسـارات البرهنــة المســتخدمة، حیـث تســتند الرســالة العقالن�ـة �الدرجــة األولــى إلـى وجــود أدلــة 
جاهات في مضمون التناول اإلخ�ارّي، فاتسمت المادة التحر�ر�ة لموقع وشواهد وقرائن تدعم األفكار واالت

المصـــرّي الیـــوم �اســـتخدام األرقـــام واإلحصـــاءات و�شـــف الحقـــائق واســـتخدام الشـــواهد واألدلـــة، فاعتمـــدت 
�شــكل أكبــر فــي األدلــة التــي تســتند إلــى األرقــام واإلحصــاءات مــن خــالل عــدد المصــابین والضــحا�ا فــي 

�ــة الخبــراء المتخصصــین فــي المجــال الطبــّي واالقتصــادّي واالجتمــاعّي لموضــوعات مصــر والعــالم، ورؤ 
جائحــة �ورونــا، وظهــر هــذا واضــًحا فــي مواقــع الدراســة، فعلــى ســبیل المثــال: نشــر موقــع المصــرّي الیــوم 

م تقر�ًرا �عنوان: "التأثیرات االقتصاد�ة المتوقعة من جائحـة �ورونـا وعـرض األرقـام ٢٠/٥/٢٠٢٠بتار�خ 
لحقـــائق والســـینار�وهات المتوقعـــة لالقتصـــاد العـــالمّي... نقـــًال عـــن موقـــع ســـكاي نیـــوز، ومقـــاًال بتـــار�خ وا

م لعادل الب�جاوي �قدم قراءة و�حصاءات عن �ورونا تحت عنوان: "هل یتراجـع الو�ـاء فـي ١٩/٣/٢٠٢٠
ـــرف إلـــى آخـــر إحصـــائ�ة �شـــأن وف�ـــات مصـــابي �ورونـــا فـــي العـــالم"، وخبـــ ًرا بتـــار�خ مصـــر، �األرقـــام َتعَّ

ـــ �ورونــا فــي مصــر والحكومــة توضــح فــي ب�ــان  ٧م �عنــوان: "حق�قــة اكتشــاف ٢٨/٢/٢٠٢٠ إصــا�ات بــ
رســــــمّي"، �مــــــا اســــــتخدمت األهــــــرام المســــــارات العقالن�ــــــة وظهــــــر هــــــذا واضــــــًحا خــــــالل تناولهــــــا �عــــــض 
الموضـــوعات، منهـــا علـــى ســـبیل المثـــال: "منظمـــة الصـــحة العالم�ـــة تكشـــف المصـــدر المحتمـــل لفیـــروس 
كورونا" ، "ووز�رة الصحة المصر�ة: تكشف ز�ادة إصا�ات �ورونا، �األرقام.... هل المصر�ون منـاعتهم 
أقوى ضد فیروس �ورونا من �اقى الشـعوب"؟، و"إحصـائ�ة بر�طان�ـة: ر�ـع المتـوفین بــــ �ورونـا مصـابون 

هـــــا لـــــ�عض �مــــرض الســـــكر"، واســـــتخدمت الوفــــد المســـــارات العقالن�ـــــة وظهــــر هـــــذا واضـــــًحا خــــالل تناول
الموضـــوعات منهـــا علـــى ســـبیل المثال:"إحصـــاءات �ورونـــا فـــي الـــدول العر��ـــة.... أرقـــام و�حصـــاءات"، 
"األعلـــى للمستشـــف�ات الجامع�ـــة �كشـــف حقـــائق عـــن فیـــروس �ورونـــا، �ورونـــا یواصـــل الفتـــك �ضـــحا�اه 

 و�صیب المالیین حول العالم"، جهود حزب الوفد في مواجهة �ورونا.
فـي �ـل مـن مواقـع الدراسـة لمسـار البرهنـة العـاطفي بنسـب متقار�ـة فبلـغ فـي موقـع  اقترب أسـلوب التنـاول -

% مـن إجمـالّي ٢٠.٢% للوفد، بینما بلغ في موقع المصـرّي الیـوم بنسـ�ة٢٠.٣%، مقابل ٢٠.٧األهرام 



 ا
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مما �عكس استهداف التأثیر في وجدان المتلقـى  مسارات البرهنة المستخدمة لموضوعات جائحة �ورونا،
الته و�ثارة حاجته االجتماع�ة والنفس�ة ومخاط�ـة حواسـه �مـا �حقـق أهـداف القـائم �االتصـال؛ إذ إن وانفعا

أصحاب هذا الرأي �ستندون إلى أن اإلنسـان العـاطفّي یهـتم �الرسـائل التـي یـتم صـ�اغتها والتـى تسـتعمل 
ّي لـن تكـون لهـا فاعل�ـة الحماس والحب واالهتمام �الذات ، و�ن استخدام الحجـج والبـراهین والبنـاء المنطقـ

 .إذا �انت مستخدمة بهدف استمالة العاطفة
 )٢٨٩، صم٢٠٠٤( بول رو�یتش، ساندرا ، ترجمة: عبد الرؤوف، �مال:

وأظهــرت المســارات العاطف�ــة فــي الموضــوعات المتعلقــة �أهــالي الضــحا�ا ورصــد معانــاتهم، فعلــى ســبیل   -
حمـــل مســـارات عاطف�ـــة مثـــل: رئـــ�س الـــوزراء المثـــال اســـتخدم موقـــع األهـــرام �عـــض الموضـــوعات التـــي ت

المصـرّي یتــا�ع جهــود الصـحة لتوصــیل األدو�ــة لحـاالت العــالج المنزلــّي للمصـابین، الجزائــر تســجل أول 
حالــة وفــاة، ألــم ووحــدة مــن الفراق...المتعــافون مــن الفیــروس المســتجد یــرون مشــاهد المــوت مــع �ورونــا، 

سط أزمة �ورونا، الرعب �جتـاح العـالم، واسـتخدم موقـع الوفـد توا�ع �ورونا النفس�ة،  ��ف تواجه القلق و 
�عض الموضوعات التـي تحمـل مسـارات عاطف�ـة مثـل: طبیً�ـا مصـرً�ا فقـد �صـره �سـبب الكورونـا، ��ف�ـة 
التحــدث مــع األطفــال حــول فیــروس �ورونــا، �ورونــا .. فــي ملعــب المصــر�ین، حــزب الوفــد یــنظم حملــة 

نكات تداولها المصر�ون عـن أزمـة �ورونـا، للوقا�ـة مـن �ورونـا....  ١٠ اإلغاثة لمواجهة الكورونا، أبرز
طر�قـــة لتنظ�ـــف النقـــود مـــن الفیروســـات دون إتالفهـــا طرائـــف األســـر المصـــر�ة فـــي زمـــن الكورونـــا. �مـــا 
استخدم موقع المصرّي الیوم �عض الموضوعات التي تحمل مسارات عاطف�ة مثل: ��ف تحب في زمن 

فـي زمـن الكورونـا، المصـر�ون یواجهـون فیـروس �ورونـا بتغر�ـدات سـاخرة، مـن  الكورونا، مـا لـون ق�عتـك
 طرائف زمن الكورونا في مصر مسیرة حاشدة تجوب اإلسكندر�ة تطالب الكورونا �الخروج. 

% لألهـرام، ٩%، مقابـل ١٣.١وجـاءت مسـارات البرهنـة العقالن�ـة والعاطف�ـة مًعـا فـي موقـع الوفـد بنسـ�ة  -
% مـن إجمـالّي مسـارات البرهنـة المسـتخدمة، وقـد اتفقـت هـذه ٢.٥ّي الیوم بنسـ�ة بینما جاءت في المصر 

م)، حیث أكـدت أن مسـار العقالن�ـة جـاء فـي صـدارة مسـارات ٢٠١٦النتائح مع دراسة سماح المحمدى (
البرهنة التي تعتمد علیها الصحف األسبوع�ة في معالجة قضا�ا األزمات، تالها مسارات عاطف�ة بنسـ�ة 

 )م۲۰۱٦(الدمحمى، سماح ، %. ١١.١وأخیًرا جاءت المسارات العقالن�ة والعاطف�ة مًعا بنس�ة %، ١٦.٧




تناولت مواقع الدراسة موضوعات جائحة �ورونا �اهتمام واضـح, فقـد أظهـرت المعالجـة الك�ف�ـة التـي تعـالج   -
بها الموضوعات المختلفة, وطرق عرضها والتناول, مجموعة حقائق مرت�طة �الموضـوع عـن طر�ـق االنتقـاء 

شــكل عــام؛ حتــى مــع تناولــه واإلبــراز لجوانــب معینــة, فعلــى ســبیل المثــال: اســتهدف موقــع األهــرام التهدئــة �
اول اإلجــراءات الوقائ�ـة, ومحاولــة اكتشــاف تنــإحصـاءات اإلصــا�ة والوفـاة, حیــث قــدم هـذا فــي إطــار خـاص ی

المصرّي الیوم والوفد, فقد تناوال الموضوعات من خـالل تـأثیر الس�اسـة التحر�ر�ـة  موقعا أس�اب المرض، أما
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 ") في المواقع اإلخباریة اإللكترونیة: دراسة تحلیلیة۱۹-اطر تقدیم جائحة كورونا (كوفید: "د. دمحم عثمان حسن علي ٥۸٦

 

ي ح�ـاتهم الیوم�ـة, والتر�یـز علـى التـأثیرات االقتصـاد�ة في تلك الموضوعات, من خالل معانـاة المـواطنین فـ 
 برزا أنماط التكی�ف في الوضع الحالّي, ومحاولة تفادي التعرض لإلصا�ة.أفي دول العالم، و 

(األهــرام  جائحــة �ورونــا, تعكــس رؤ�ــة �ــل مــن مواقــع الدراســة�أن نتــائج الدراســة التحلیل�ــة ف�مــا �خــتص  -
أل�عاد األزمـة , ومحور�ـة القـوة الفاعلـة المسـتخدمة فـي صـنع تلـك األحـداث؛ ممـا  والوفد والمصرّي الیوم)

 �شیر إلى مدى االهتمام �القوة الفاعلة من وجهة نظر س�اسة المواقع وفكرها وفلسفتها.
إن مواقع الدراسة ( األهرام والوفد والمصرّي الیوم) لم تر�ز على استخدام إطار واحد في معالحة جائحة  -

بــل طرحــت عــدَدا مــن األطــر المت�اینــة وأن األطــر تناو�ــت فــي الظهــور خــالل فتــرة الدراســة و�ن  كورونــا،
اختلفــت فـــي تكــرار ظهـــور اإلطـــار واســتمراره طـــوال فتـــرة المعالجــة وفًقـــا الخـــتالف مراحــل تطـــور األزمـــة 

 ذاتها. 
خاللهـا األحـداث،  اتفقت نتائج الدراسة مع فروض نظر�ة األطر ف�ما یتعلق  بتعدد األطر التي تقدم مـن -

حیــث ُ�عــد بنــاء اإلطــار ممارســة إعالم�ــة، فاخت�ــار اإلطــار المناســب لتقــد�م القضــ�ة ُ�عــد أهــم قــرار یتخــذه 
اإلعالمّي ،وتعود هذه األهم�ة إلى االعتقاد أن األطر هي التي تمنح المعنى لألحداث والقضا�ا والس�ما 

 عندما تستخدم �الصورة المالئمة للحدث.
التحر�ر�ــة لموضــوعات جائحــة �ورونــا فــي مواقــع الدراســة، حیــث یتضــح أن موقــع األهــرام تنــوع الفنــون  -

اعتمد على �عض الفنون التحر�ر�ة بدرجة أكبر من غیرها �شـكل عـام فـي تناولهـا للموضـوعات المختلفـة 
وهــــى الصــــورة الصــــحف�ة والخبــــر الصــــحفّي والحــــدیث، واعتمــــدت الوفــــد علــــى اســــتخدام التقر�ــــر والمقــــال 

�كــاتیر، بینمــا اعتمــدت المصــرّي الیــوم علــى اإلنفــوجراف والرســوم الب�ان�ــة والتحقیــق الصــحفّي وهــذا والكار 
�عكس أن المواقع اإلخ�ار�ة عینة الدراسة وظفت الفنون التحر�ر�ة لتحقیق الهدف اإلعالمـّي الـذي تحـدده 

 الس�اسة التحر�ر�ة والذى ُ�َعّد أحد محددات اإلطار اإلعالمّي.
الدراسة من حیث اتجاه تناول موضوعات جائحة �ورونـا، ممـا �شـیر إلـى أن االتجـاه أحـد  اختلفت مواقع -

أهـم العوامـل التــي تحـدد مالمــح األطـر التــي تـرت�ط �أیدیولوج�ــة �ـل موقــع وس�اسـته التحر�ر�ــة، فقـد ظهــر 
ـــا علـــى مواقـــع الدراســـة، فجـــاء فـــي الوفـــد بنســـ�ة  ت % مـــن إجمـــالّي اتجاهـــا٦٥.٩االتجـــاه الســـلبّي مه�مًن

موضـــوعات جائحـــة �ورونـــا، فقـــد أظهـــرت مواقـــع الدراســـة فـــي عناو�نهـــا الجوانـــب الســـلب�ة مثـــل: أضـــرار 
 .ملیون وظ�فة، الرعب �جتاح العالم ١٩٥كورونا... منظمة العمل الدول�ة: س�خسر العالم ما �عادل 

ـــاول أحـــ - ـــة لتن ـــى مســـارات البرهن ـــوم عل داث جائحـــة اعتمـــدت مواقـــع الدراســـة األهـــرام والوفـــد والمصـــرّي الی
لت ��ف�ـة معالجـة موضـوعات جائحـة �ورونـا،  كورونا، وقد ت�اینـت فـي اسـتخدام تلـك المسـارات التـي شـكَّ
حیث أظهرت نتائج تحلیل اإلطـار لكـل مـن مواقـع الدراسـة أن موقـع المصـرّي الیـوم �ـان أكثـر اسـتخداًما 

، وجــاء فــي الوفــد بنســ�ة % لألهــرام٧٠.٣%، مقابــل ٧٧.٣لمســار البرهنــة العقالنــّي، حیــث بلــغ نســبته 
% مــن إجمــالّي مســارات البرهنــة المســتخدمة، حیــث تســتند الرســالة العقالن�ــة �الدرجــة األولــى إلــى ٦٦.٦

وجــود أدلــة وشــواهد وقــرائن تــدعم األفكــار واالتجاهــات فــي مضــمون التنــاول اإلخ�ــارّي، فاتســمت المــادة 
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ءات و�شــــف الحقــــائق واســــتخدام الشــــواهد التحر�ر�ــــة لموقــــع المصــــرّي الیــــوم �اســــتخدام األرقــــام واإلحصــــا
واألدلـــة، فاعتمــــدت �شــــكل أكبـــر علــــى األدلــــة التــــي تســـتند إلــــى األرقــــام واإلحصـــاءات مــــن خــــالل عــــدد 
المصــابین والضـــحا�ا فـــي مصـــر والعـــالم ورؤ�ـــة الخبـــراء المتخصصـــین فـــي المجـــال الطبـــّي واالقتصـــادّي 
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Abstract 

          The study aimed to reveal the extent of the dependence of Egyptian and 
Saudi teenagers on media to obtain information during health crises by applying 
the pandemic of the emerging Corona virus. The sample of the study was (500) 
respondents, from Egyptian and Saudi teenagers, including males and females. 
To achieve the objective of the descriptive study, measures were built, and 
statistical treatments were performed. The general results indicated that most of 
the respondents were keen to follow the developments of the Corona pandemic 
on media at a high level. The study also found that the majority of the 
respondents were affected by cognitive, emotional, and behavioral aspects as a 
result of their dependence on the media about the developments of the Corona 
virus pandemic. Self-understanding, social understanding, directing action, 
directing interaction, and social entertainment. The study found differences 
between adolescent groups who represent different levels of knowledge and 
levels of confidence in health crises, based on the scale of the effects of reliance 
on the media as a source of information, namely cognitive effects, emotional 
effects, and behavioral influences. 
 
key words: Corona virus - Pandemic. 
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