
 

1855 

معالجة البرامج الطبية للقضايا المتعلقة بجائحة كورونا على  
 الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة 

 سارة طارق أحمد أمين حماد

 ملخص البحث 

يقوم التلفزيون بدور مهم في تحديد اهتمامات الجمهور وتشكيل اتجاهاته وتنمية وعيه بشأن 

ا األونة  في  العالم  شهد  وقد  ما،  مشكلة  أو  الصحية قضية  األزمات  من  مجموعة  ألخيرة 

، والذي ما تزال تداعياته تخيم  2019المرتبطة بجائحة كورونا والذي ظهر في أواخر عام  

ما  وعدوى،  انتشاراً  أكثر  العالمية خاصة مع ظهور سالالت وتحورات جديدة  الساحة  على 

والخاصة   الحكومية  المصرية  الفضائيات  على  الطبية  البرامج  معالجة  ملحة يجعل  حاجة 

المعلومات الالزمة   كافة  الوقاية والتعامل وتقديم  المستجدات وطرق  الجمهور بكافة  إلطالع 

 للجمهور ومساندة الدولة في مواجهة األزمة.

بالفضائيــات  الطبيــة  البرامــج  معالجــة  كيفيــة  رصــد  في  الدراســة  مشــكلة  تتمثل 

كورون ألزمــة  والخاصة  الحكومية  األطــر  المصريــة  نظريــة  إطــار  في  وذلــك  ــا، 

دراسة  بإجراء  الباحثة  تقوم  حيث  المســحي  المنهــج  علــى  الدراســة  وتعتمد  اإلعالميــة، 

بالفضائيات  الطبية  البرامج  من  عينة  على  المضمون  تحليل  صحيفة  باستخدام  تحليلية 

المستخ  واألطر  المعالجة  اتجاهات  على  الوقوف  بهدف  وذلك  معالجة المصرية  في  دمة 

 البرامج الطبية على الفضائيات المصرية ألزمة كورونا. 

Medical programs addressing issues related to the 

Corona pandemic on Egyptian public and private 

satellite channels 

Abstract 

Television plays an important role in defining the public’s interests, shaping 

its trends, and developing its awareness about an issue or problem, and the 

world has recently witnessed a group of health crises related to the Corona 

pandemic, which appeared in late 2019, whose repercussions are still 

hanging over the global arena, especially with the emergence of strains and 

new mutations are more widespread and contagious, which makes the 

treatment of medical programs on the Egyptian public and private satellite 

channels an urgent need to inform the public of all developments, methods 

 

 ة اإلعالم وفنون االتصال جامعة فاروس باإلسكندرية المدرس المساعد بقسم اإلذاعة والتلفزيون كلي 
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of prevention and treatment, provide all the necessary information to the 

public and support the state in facing the crisis. 

The problem of the study is to monitor how medical programs on the 

Egyptian public and private satellite channels deal with the Corona crisis, 

within the framework of the theory of media frameworks, and the study 

relies on the survey method, where the researcher conducts an analytical 

study on a sample of Egyptian medical programs using content analysis in 

order to reveal treatment and detect frameworks used to treat medical 

programs on Egyptian satellite channels for the Corona crisis. 

 مقدمة:

فيروس   أزمة  األخيرة  اآلونة  في  العالم  )كورونا(،    COVID 19شهد  بفيروس  المعروف 

ال تزال تداعياته قائمة في العالم  الذي  وهو أحد المستجدات الطارئة على الساحة العالمية، و 

حتى وقتنا هذا بل إن الوضع أخذ عدة مناح جعلت منه أكثر انتشاراً مع ظهور ساللة دلتا في 

ثم ظهور 70بنسبة  أكثر عدوى  وهي    2020بريطانيا ديسمبر   بالساللة األصلية  مقارنة   %

  (1) .2021المتحور أوميكرون مع نهاية عام 

ال األزمات  متعلق وتعد  فاألمر  مجتمع،  أي  له  يتعرض  أن  يمكن  ما  وأخطر  أهم  من  صحية 

على   عالوة  هذا  الحياة،  في  وأمنه  اإلنسان  وبصحة  االقتصادية  التداعيات التأثيرات 

هذه    االجتماعية مثل  عن  األزمة  األزمات،الناجمة  تلك  أدت  تغيرات   األخيرة   حيث  إلى 

اإلقليمي والعالمي، وأصبح ترتيب محلي بل  ة ليس فقط على المستوى الاجتماعياقتصادية و

وحاالت   اإلصابات  بعدد  يؤخذ  فجأة  ونسب الدول  التصدى    الوفاة،  في  هذاالنجاح    لألزمة، 

 ( 2) خالف تأثيراته النفسية على األفراد.

أساسيًا   مصدًرا  اختالفها  على  اإلعالم  وسائل  أصبحت  األزمة،  هذه  فرضته  ما  ظل  وفي 

متابعة تطورات الوضع الصحي واالقتصادي الناجم عن األزمة، ومن لألخبار والمعلومات، ل

ثم يكون األفراد أكثر عرضة للوقوع تحت تأثير الشائعات، لذا كان على وسائل اإلعالم أن 

أهم  والصحيحة عن  الحقيقية  الصورة  نقل  في  بأداء وظيفتها  المستجدات، ونشر   تقوم  وآخر 

المعلومات   ونقل  المواطنين،  بين  ومتابعة الوعي  معه  التعامل  وكيفية  بالمرض  المتعلقة 

تطوراته المختلفة وتأثيرات انتشاره على الصعيدين المحلي والعالمي، وتقديم الدعم المعنوي 

اإلعالم   وسائل  قامت  وقد  األزمة.  مجابهة  في  المجتمعية  والمشاركة  المسؤولية  روح  وبث 

األ ظهورها  منذ  األزمة  تلك  تداعيات  بمتابعة  التوعية المصرية  حمالت  إلى  فعمدت  ول، 
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فيروس  أخبار  فرضت  وقد  الوباء،  هذا  خطر  من  للتوعية  والمبادرات  والبرامج  الصحية 

 كورونا نفسها على العديد من برامج الفضائيات، ومنها البرامج الطبية.     

   أوالً: مشكلة الدراسة

سائل اإلعالم المصرية حظيت باهتمام ومن أبرز األزمات العالمية التي    كورونا  تعد جائحة

اللحظ ومنذ  مصر،  والعالمية،  في  الفيروس  لظهور  األولى  المصري ة  التلفزيون  سعى 

للتطـورات واألحـداث ي تقـدإلى    الحكومي والخاص، م تغطيات ومتابعـات دوريـة ومسـتمرة 

 المرتبطـة بظهـور فيروس كورونا، الذي بات األكثر اهتماًما للرأي العام.  

إشكالي بالتعتبر  المرتبطة  القضايا  الفضائياتة  أولويات  أهم  من  سيما   صحة  وال  عام  بشكل 

ويقدم  واالتجاهات،  األراء  الذي يشكل  المنبر  تمثل  الصحية حيث  معلومات،    وقت األزمات 

 . وكيفية التعامل معها وحقائق، وآراء، واستشارات طبية تتعلق بالقضية

في الفضائيات   كورونا  طبية ألزمة جائحةمج المعالجة البراهذه الدراسة تحاول كشف أطر  

في   على اختالف أنماط ملكيتهم   ، وتقييم مدى نجاح هذه البرامج المصرية الحكومية والخاصة

تغطية شاملة ومعلومات طبية متكاملة عن كافة جوانب الموضوع، وكذلك تقديم التوعية تقديم 

هنا تتمثل مشكلة الدراسة في:   ، ومناصة وأن األزمة في طور االندثاروالتحذير والمشورة خ

الط البرامج  معالجة  كيفية  على  بية  "رصد  كورونا  بجائحة  المتعلقة  الفضائيات للقضايا 

 وتتحدد متغيرات الدراسة كالتالي:  والخاصةالمصرية الحكومية 

ابع هو معالجة البرامج الطبية خاصة( والمتغير الت  -المتغير المستقل هو ملكية القناة )حكومية

 . اً لنمط الملكيةتبع

 أهداف الدراسة ثانياً:  

الموضوعات   -1 أبرز  كورونارصد  فيروس  بأزمة  على    المرتبطة  الطبية  بالبرامج 

   .الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة

االستماالت   -2 عن  كورونا الكشف  بأزمة  المرتبطة  الموضوعات  معالجة  في   المستخدمة 

 .كومية والخاصةبالبرامج الطبية على الفضائيات المصرية الح

بالبرامج الطبية   التعرف على اتجاه معالجة الموضوعات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا -3

 . على الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة
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 فيروس كورونا   أزمةمة في عرض الموضوعات المرتبطة بالمستخدالكشف عن األطر   -4

 .ةبالبرامج الطبية على الفضائيات المصرية الحكومية والخاص

بالبرامج الطبية    الكشف عن أهداف معالجة الموضوعات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا -5

 .   على الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة

   ثالثاً: أهمية الدراسة

لتناولها واحدة من أهم القضايا التي استحوذت على ،  الناحية النظرية تأتي أهمية الدراسة من  

 لفترة األخيرة، وهي أزمة كورونا. والدولي في ا اهتمام الرأي العام المحلي

على -لألزمة  وقد الحظت الباحثة قلة الدراسات التي تناولت تقييم البرامج الطبية في تناولها  

الباحثة علم  انصبت   خاصة  -حد  حيث  بأسره  العالم  من  االنتهاء  على  أوشكت  األزمة  وأن 

راسات التي تناولت تحليل مضمون البرامج معظم األبحاث منذ بدء أزمة الوباء، حيث تقل الد

على  والتعرف  البرامج  هذه  تقييم  في  الدراسة  تسهم  لذا  الطب،  في  المتخصصة  التليفزيونية 

 أوجه التميز والقصور بها. 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية البرامج الطبية، وعظم الدور الذي   ، الناحية التطبيقيةأما من  

األزمة حيال  تؤديه  أن  تقوم    باعتبارها  -يمكن  حيث  بالمرض  للتوعية  به  موثوقًا  مصدًرا 

لتحديد   وتقييمها  البرامج  بهذه  اإلعالميـة  للرسـائل  الضـمني  المحتـوى  قيـاس  على  الدراسة 

الصحي،  الوعي  وتعزيز  أهدافها،  تحقيق  استطاعت  مدى  أي  وإلى  وفعاليتها،  نجاحها  مدى 

فة إيجابيات وسلبيات وس ومنع انتشاره، ومعروتقديم كافة المعلومات الصحية للتصدي للفير

 المعالجة.   

 النظري ررابعاً: اإلطا

 نظرية األطر اإلعالمية 

اإلطار اإلعالمي هو "عملية تفاعلية تتم بين مكونات العملية االتصالية بهدف إبراز جوانب 

القائم   أيديولوجية  مع  يتناسب  بما  أخرى،  جوانب  وإغفال  المطروحة  القضية  من  محددة 

عن  والبحث  األسباب،  وتشخيص  المشكالت  وتحديد  األحداث،  تفسير  بهدف  باالتصال، 

للوسيلة اإلعالمية . وهذا المفهوم ما   (3)حلول، وتأطيرها بما يتوافق مع السياسية اإلعالمية 

عام    أجراها  التي  دراسته  في  انتمان  اختيار    2003أكده  "عملية  بأنه:  اإلطار  وقد عرف 

ال من  قليلة  هدف  عناصر  وتحقيق  وتفسير  لترويج  عليها  الضوء  وإلقاء  المحسوسة،  حقيقة 

الــنص (4)    معين" فــي  معينــة  جوانــب  إبــراز  يتضــمن  اإلطــار  مفهــوم  أن  أي   ،
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اإلعالمــي تجــاه حــدث أو قضـــية معينــــة، أو اســــتبعاد أو إغفـــال جوانــــب معينــــة، 

مــــ الــــذي  األطـر األمـــر  تؤديه  الذي  الدور  على  بالغة  أهمية  يضفى  أن  شــــأنه  ن 

 .    (5) اإلعالميـة فـي تشـكيل اتجاهـات وأراء الجمهور نحو األحداث والقضايا المهمة"

بأهمية : تحظى عملية التأطير  لدراسة الحالية  مدى مالءمة نظرية اإلطار اإلعالمي لتفسير ا 

    على النحو التالي: كبرى

 واالتجاهات حيال القضايا المطروحة، وكذلك القدرة على ة األطر تقدم تفسير األفكار نظري-1

   تحديد المشكالت وصياغة أسبابها والحكم عليها.

من   -2 يتم  التي  والفرعية  الرئيسية  األطر  وتبين  تحليل  في  اإلعالمية  األطر  نظرية  تفيد 

 محل الدراسة. خاللها معالجة القضايا المتعلقة بجائحة كورونا في البرامج

دور    -3 فهم  في  أساسيًا  مؤثًرا  اإلطار  مفهوم  الطبيةيعد  تشكيل    البرامج  حول في  الوعي 

كورونا بأزمة  المتعلقة  هدم  الموضوعات  أو  بناء  على  قدرتها  مدى  في  األطر  قوة  وتبرز   ،

 .استخدام مفردات ومصطلحات معينةمعالم أي نص إعالمي من خالل 

الحالية، حيث ولذا فإن نظرية "اإلطار اإل الدراسة  عالمي" تتناسب مع موضوع وأهداف 

معالجة كيفية  وتفسير  لشرح  توظيفه  يمكن  فكريًا  منطلقا   اإلعالمي  اإلطار  البرامج   يعد 

بالقنوات   أساليب الطبية  حيث  من  كورونا  فيروس  ألزمــة  خاصة(  )حكومية،  الفضائيةً 

 عالجة واألطر اإلعالمية المختلفة.الم

 اسات السابقة الدرخامساً: 

 محورين: يستعرض البحث الدراسات السابقة في  

 دراسات متعلقة بمعالجة وسائل اإلعالم ألزمة كورونا المحور األول:

الموضوعات   (2021نهلة حلمي )  دراسةحيث هدفت   لتحقيق بعض األهداف، منها: تحديد 

كوفيد   المستجد  كورونا  بجائحة  التركي  19المرتبطة  يتم  والتي  المواقع المثارة  في  عليها  ز 

التحريرية  السياسة  على  والتعرف  الدراسة،  محل  الفضائية  للقنوات  اإللكترونية  اإلخبارية 

تجاه   الدراسة  محل  اإلنترنت  على  اإلخبارية  القنوات  مواقع  تناولتها  التي  اإلخبارية  والقيم 

كوفيد   المستجد  كورونا  جائحة  أخبار  الخب19تأطير  األطر  على  التعرف  وكذلك  رية ، 

ما أهم  للقنوات اإلخبارية محل الدراسة،    ووظائفها في التناول اإلعالمي بالمواقع اإللكترونية

تنوع نتائج  من  الدراسة  إليه  النشرات   توصلت  ناقشتها  التي  كورونا  جائحة  موضوعات 

اإلخبارية بالقنوات الفضائية اإلخبارية، وإن جاء في المقدمة تصاعد المخاوف لعدم السيطرة  
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%  على   بنسبة  بنسبة    30.2المرض  اليومية  حياتهم  في  المواطنين  معاناة  موضوع  ثم 

، كما كشفت نتائج التحليل اإلحصائي عن تصدر االعتماد على األخبار في المقدمة، %21.6

تاله التقارير اإلخبارية، وكانت أقل الفنون اإلخبارية اعتمادا عليها هي اإلنفوجراف، وجاء 

في المقدمة من إجمالي السياسية التحريرية لموضوعات كورونا، تاله  التركيز على الشفافية  

وكان  سياسة الشمولية،  سياسة  ثم  هو   الدقة  عليه  المعتمد  التحريرية  السياسة  من  نمط  أقل 

بنسبة %   أبوبكر)  دراسةهدفت  كما  (6)  7.2الحيادية  كيفية   (2021حبيب  على  التعرف  إلى 

ألزمة كورونا، وذلك من خالل رصد مدى اهتمام    معالجة مواقع الصحف المصرية والعربية

بهذه   المتعلقة  الموضوعات  مع  الجمهور  تفاعل  ودرجة  األزمة،  بمعالجة  الدراسة  صحف 

التفاعلية  وسائل  وتفسير  تحليل  خالل  من  وذلك  الدراسة  محل  الصحف  مواقع  عبر  األزمة 

الدراسة   هذه  وتنتمى  المواقع،  هذه  للجمهور عبر  المتاحة  الوصفية، المختلفة  الدراسات  إلى 

تحليل  صحيفة  ذلك  في  واستخدم  اإلعالمي،  المسح  منهج  الباحث  استخدم  إطارها  وفي 

المضمون كأداة لجمع البيانات المطلوبة، وطبقت الدراسة على عينة من موقع صحيفة اليوم  

المصرية   السعودية    -السابع  الرياض  في   -وموقع صحيفة  الكويتية  البيان  وموقع صحيفة 

مارس  ال أول  من  أغسطس    2020فترة  نهاية  الموجه   2020وحتى  تقابل  التي  الفترة  وهى 

الخبر  أهمها:  النتائج  من  مجموعة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد  كورونا،  لفيروس  األولى 

أزمة كورونا في صحف   معالجة  في  المستخدمة  التحريرية  الفنون  مقدمة  في  جاء  الصحفي 

ا المستخدمة في معالجة  الدراسة، جاء نص فقط في الترتيب  ألول من أشكال عرض المواد 

أزمة كورونا في صحف الدراسة، وعن أهم التأثيرات المصاحبة لمقدمات الموضوعات جاء 

ليست بارزة عن المتن في الترتيب األول، وجاء هدف عرض الموضوعات ليثبت أن وعى 

إبراز تصريحات المسئولين،  الجماهير في الترتيب األول، وجاء أهم أساليب اإلقناع المنطقية  

ريهام مرزوق)   ، في حين اسـتهدفت دراسـة(7)بينما جاء في مقدمة األساليب العاطفية التكرار

والخاصة 2020 الحكومية  المصرية  بالفضائيات  الحوارية  البرامج  معالجة  كيفية  رصـد   ،)

عينـة وتمثلـت  المسح،  منهـج  علـى  الدراسـة  واعتمدت  كورونا،  فيروس  في   ألزمة  البحث 

وقنـاة  المصرية  األولـى  مـن  ON TVالقنـاة  عينـة  محتـوى  تحليل  خـالل  مـن  وذلـك   ،

يـوم"  "كل  وبرنامـج  األولـى،  القنـاة  علـى  "التاسـعة"  برنامـج  وهي:  الحوارية   البرامـج 

قنـاة"   في ON TVعلـى  جـاءت  المصرية  األولـى  القنـاة  أن  إلـى  الدراسـة  وتوصلـت   ،"

 ب األول مـن حيـث إجمالي زمـن الموضوعـات المتعلقة بأزمة كورونا، يليهـا قناة "  الترتيـ

ON TV أبـرز حيـث  مـن  األولى  المرتبة  في  االحترازيـة"  "اإلجراءات  وجـاءت    ،"

ثـم "دعـم   يليهـا "توجيهـات وإرشـادات"،  فيروس كورونا،  بأزمـة  المرتبطة  الموضوعـات 

"د يليـه  الطبـي،"  فئـة الطاقـم  تصـدرت  كمـا  المتضـررة"،  والقطاعـات  األفـراد  عـم 
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فيروس  بأزمـة  المتعلقة  الموضوعـات  معالجة  اتجاه  حيـث   مـن  األولى  المرتبة  "إيجابـي" 

اإلنسانية"   "االهتمامات  إطــار  وتصــدر  "محايـد"،   فئـة  ثـم  "سـلبي"   فئـة  يليها  كورونا، 

ا في معالجة  المستخدمة  يليه مقدمــة األطر  فيروس كورونا،  بأزمــة  المرتبطة  لموضوعات 

 ( 8) إطــار "التحذيــر أو التخويف."

الزغبي العربية(2020)   وهدفت دراسة عرين عمر  النخبة  تقييم  لتغطية  إلى معرفة طبيعة 

العالمية،  حيث استخدمت الباحثة المنهج المسحي،  الفضائية اإلخبارية ألزمة كوروناالقنوات 

( مفردة من النخب العربية، وكشفت النتـائج  228ع االستبانة على عينة قوامها)  وقد تم توزي

الجمهور يت أفراد  القنـوات الفضـائية اإلخباريـة بدرجـة   ابعون أزمة كوروناأن غالبية  عبـر 

ألفراد   المفضلة  اإلخبارية  األشكال  قائمة  تصدرت  الخاصة  اإلخبارية  التغطية  وأن  كبيـرة، 

إلى تحديد    Qiang Chen(  2020هدفت دراسة )  (9)أزمة كورونافي متابعة "النخبة العربية  

مشاركة   لزيادة  االجتماعي  التواصل  لمواقع  الرسمي  اإلعالمي  الخطاب  توظيف  كيفية 

كوروناالجمه فيروس  أزمة  تخطي  في  الصيني   المنهج ور   على  الباحث  اعتمد  وقد   ،

موقع باختيار  قام  حيث  مWeibo Sina   المسحي،  تابع وهو  اجتماعي  تواصل  وقع 

ًرا منشو   1411، وقام الباحث بتحليل  China Healthyللجمهورية الصينية، خاصة صفحة  

على تلك الصفحة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن استراتيجية "عدم نشر الخوف والقلق بين 

من دراسة    بينما تبين  (10)   الجماهير" هي أكثر االستراتيجيات اتبا ًعا على مواقع التواصل،

Ahmad & Murad (2020)   نشر على  كبير  تأثير  لها  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 

  ( كورونا  فيروس  بانتشار  المرتبط  والذعر  كردستان COVID 19الخوف  إقليم  على   )

 516العراق، وذلك من خالل البحث الميداني الذي أجري عبر اإلنترنت على عينة قوامها  

 ( 11) التواصلمفردة من مستخدمي مواقع 

دراسة)   أكدت   التواصل    Depoux A & others(   2020كذلك  مواقع  دور  على 

في   فيروس كورونااالجتماعي  تفشي  الذعر حول  والتأثير    نشر  المضللة  الشائعات  وترويج 

(  12) على المفاهيم والمواقف والسلوكيات العامة حول فيروس كورونا في المجتمع األمريكي،

أن تلقي األخبار والمعلومات من   Azad Shokri and others(2020وأوضحت دراسة )

أثار القلق والذعر   -خاصة ارتفاع معدل الوفيات  -الشبكات االجتماعية عن فيروس كورونا  

 ( 31) .بين المجتمع اإليراني

دراسة   المواقع   Huong Thi,& et al (2020)ورصدت  على  الصيني  الجمهور  اعتماد 

الجوا وتطبيقات  ومواجهةالرسمية  الدقيقة  المعلومات  أحدث  على  الحصول  في  الشائعات  ل 

حول "كورونا"، وقامت الدراسة بتوظي ف منهج المسح بالعينة، وأجريت على عينةقوامها 
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مفردة ، وأشارت النتائج إلى أن آخر األخبار فيما يتعلق بالجائحة كانت أكثرالمعلومات   341

(، إلــى 2020)  نادية حافظ   وهدفــت دراســة   (14)    التي تحرص عينة الدراسة على متابعتها،

وسائل معالجة  نحــو  المصري  الجمهور  اتجاهات  وتفســير  وتحليل  الجديد    رصــد  اإلعالم 

علــى الدراســة  واعتمــدت  كورونا،   فيروس  وأداة    لجائحة  اإلعالمي،  المسح  منهــج 

ــج أهمهــا أن موقــع اليــوم الســابع االستبيان لجمع المعلومات، وتوصلــت لعــدد مــن النتائ 

علــى  متابعتهــا  علــى  الدراســة  عينــة  حرصت  التــي  اإلخبارية  المواقع  مقدمة  في 

(،  علـى عينـة عشـوائية مـن  2020وتبين من دراسة حسام عبد الحي  )   (15)   الفيســبوك،

واألزهر   450 والخاصـة  الحكوميـة  الجامعات  طلبـة  من  نســبة    -مفردة  مــن 99.3أن   %

وجـود   ثبـت  كمـا  الجديــد،  اإلعالم  وســائل  عبر  كورونــا  جائحــة  تابعــوا  البحــث  عينــة 

عالقـة ارتباطيـة عكسـية دالـة بيـن اعتمـاد طلبـة الجامعات علـى وسـائل اإلعالم الجديـد في 

المعلومات عـن جائحـة كور  دراسة  وتوصـلت  (16)  ،لديهـم ونا واالندمـاج األكاديمي  اسـتقاء 

(2020) Sang-Hwa, Seo Lee & Changhyun Han    مـن عشـوائية  عينـة  على 

قوامهـا   الجنوبية  بكوريا  االجتماعي   400الجمهـور  اإلعالم  وسائل  استخدام  أن  إلـى  مفردة 

الن  النواحي  أثـر على  الوسـائل  لتلـك  انتشار األوبئة، وأن  فسية يتزايد بشكل كبير في أوقات 

( على عينة 2020وتوصــلت دراسـة جاد عويدات  )  .(17)خاصة المتعلقة بالخوف  -متابعيهال

توصلت    -مفردة من الطالب والطالبات مـن جامعتي "القــاهرة، و"المنيــا "   400قوامها   

فيروس  مـن  الوقـايــة  مـع طـرق  المبحـوثين  تفاعـل  أشـــكال  بـين  دالـة  فـروق  إلـى وجـود 

وبصــــــ وناكور األردنية"  "المملكة  قناة  "  France 24"  ــفحتي  قناة   لصالح صفحة    "

France 24،"   (18  )  ( 2020)وأظهرت نتائج دراسة Lotus Ruan    أن المعلومات حول

وسائل التواصل االجتماعي الصينية خضعت لرقابة حكومية صارمة، وأن بفيروس كورونا  

العامة والمعلومات الواقعية لها  تأثير معاكس ويحد من الوعي   عدم الشفافية وتقييد المناقشات

في   Twitterفي تأثير استخدام    Singh Lisa(2020)وبحثت دراسة (19)العام واالستجابة،

نتائج الدراسة أن   ، وأشارت نشر الشائعات بين الجمهور فيما يتعلق بجائحة بفيروس كورونا

معل ومصادر  بروابط  المتصلة  "  التغريدات  مصداقية linksURLومات   بدرجة  تحظى   "

مثل  المنشورة  التغريدات  صحة  تدعم  روابط  على  العتمادها  نظًرا  الجماهير،  بين  عالية 

الصحة منظمة  تــومي)    ( 20)   ،(WHO)العالمية   روابط  الخنسـاء  ( 2020وخلصت دراسة 

ول فيروس كورونا تفتقد  أن العديـد مـن المعلومـات التـي تنشـرها وسـائل اإلعـالم الجديـد حـ

إضـاف والمصداقية،  الدقة  والتوجيإلى  الوقاية  برامج  أن  إلـى  وسائل ه  ة  تبثها  التي  واإلرشاد 

   (21).اإلعـالم الجديـد حـول فيروس كورونا منشأنها أن تقضي على الصحة النفسية لألفراد
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إيمان  وأوضحت  قوامهـا  2020عاشور)  دراسـة  عينـة  علـى  مـ  358(،  الجمفردة  مهـور ن 

"الواتـس   أن  إلـى  والشـبكات المصـري  للمواقـع  بالنسـبة  األول  الترتيـب  في  جـاء  قد  اب" 

أثنـاء األزمة،  يليـه "الفيـس بـوك"،  ثـم "اليوتيـوب"،    التـي تعرضـت لهـا عينـة الدراسـة 

ر المصــري كذلك تبين وجود عالقة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بـيـن اســتخدام الجمهو

ومـات وأخبـار حـول فيروس لمواقــع وشــبكات التواصــل االجتماعـي للحصـول علـى معل

 Toan Luu Duc (2020)فيمـا توصلت دراسـة     (22)والمناعـة النفسـية للجمهـور.  كورونا

المخاطر  تصور  على  إيجابي  تأثير  لها  االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  أنماط  أن  إلى 

الفيتناميين، حيث أشارت النتائج إلـى أن كلمــا زاد اســتخدام مواقــع المتع لقة بفيروس لدى 

الفيــروس لمخاطر  الفيتنــاميين  إدراك  زاد  االجتمــاعي  دراسة    (23)   التواصــل  وسعت 

Rama Kummitha(2020)     إلى التعرف على  كيفية توظيف تكنولوجيا االتصال الحديثة

في مع  التعامل  الصين  في  بين  الموجودة  الفروق  على  التعرف  إلى  باإلضافة  كورونا،  روس 

منهج  على  الباحث  واعتمد  التكنولوجيا،  تلك  توظيف  بطرق  يتعلق  فيما  الغربية  والدول 

بتحليل قام  في   137المسح، حيث  إذاعته   أو  تم نشره  كورونا  بفيروس  متعلقًا   مقااًل وخبًرا 

ائج الدراسة إلى أن االستراتيجيات االتصالية المستخدمة وسائل اإلعالم المختلفة، وأشارت نت

كورونا فيروس  أزمة  مع  التعامل  السياسي  في  للنظام  نتيجة  وذلك  مكان آلخر،  من  تختلف 

دولة، كل  في  ســليم) (24)   الموجود  أشــرف  دراســة  رســائل 2020وهدفت  رصــد  إلى   )

التواصل   وســائل  في  المغربــي  للجمهــور  كورونا،  اللغــة  فيروس  أزمـة  عـن  االجتمـاعي 

% من أفراد العينة يستخدمون الواتس اب وحـده للحديث عن أزمة 77وأوضـحت النتائج أن  

بنسـبة   بـوك  الفـيس  يليه  علي عجوة)    (  25)  %،49كورونا،  نرمين  دراسـة  (  2020وسعت 

ارة الصحـة والســكان إلى تحديد أهـم اسـتراتيجيات اتصـال المخاطـر، التـي اسـتخدمتها وز

المصرية في االتصــال بالجمهور المصري عبــر موقــع الفيــس بــوك أثنــاء أزمة كورونا 

"توضيـح  اسـتراتيجية  اسـتخدام  تم  أنه  إلـى  وتوصلت  لألزمة،  المختلفة  المراحل  في 

توضيــح غالبيـة المنشـورات في مرحلـة مـا قبـل األزمة بهـدف   اإلجراءات الحكوميـة" في

علــى  للتأكيــد  "الطمأنــة"  اســتراتيجية  يليها  األزمة،  مــع  للتعامــل  االســتعداد  إجراءات 

حــاالت  أية  رصــد  بمصـ عــدم  مــن  ـر،  مصابــة  "التحذيــرات  اســتراتيجية  ثــم 

 ( 26)".المخاطــر

 لقضايا الصحية  ل  الفضائيات والبرامج التلفزيونية تناولبدراسات تتعلق   المحور الثاني:

مسـحيPark et al. (2019) قام    مـــن بدراسة  مكونـــة  عينـــة  علـــى  مفردة،    370  ة 

بالواليـــات  زيكـا"  "فيـروس  وبـاء  أزمـة  خـالل  المفضـلة  المعلومـات  مصـــادر  لمعرفة 
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وكانـ  المعلومـات،   قنـوات  تفضـيالت  في  اختالفـات  إلى  النتـائج  وأشارت  ت المتحـــدة، 

زيكـا،  حـول  المعلومـات  الستقاء  المواد  أهم  التليفزيونية  دراسة   (27)   األخبـار  وتوصلت 

أبوزيد)   الدراسة 2019سوسن  عينة  مشاهدة  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  إلى   )

لفضائيات الطفل المتخصصة، ومستوى الوعي الصحي لديهم، واعتمدت الباحثة على منهج 

وحاولت دراسة إيمان فتحي   (28)   ع األطفال واآلباء بمصر والجزائر،المسح لعينة من مجتم

( التعرف على المعالجة اإلعالمية للقضايا الصحية والبيئية بالحمالت 2018وسلوى الجيار)  

على  الدراسة  واعتمدت  المدرسة،   قبل  ما  لطفل  المتخصصة  بالقنوات  المقدمة  اإلعالمية 

حملة إعالمية تم بثها عبر قنوات )الحياة، الفضائية   19منهج المسح التحليلي لمسح محتوى  

ناقشتها  التي  الصحية  القضايا  تنوع  إلى  الدراسة  وتوصلت  المحور(،  المصرية،  األولى 

 ( 29)الحمالت اإلعالمية

الـدين) جمـال  أميـرة  دراسـة  للبــرامج 2017وتوصــلت  العالجيــة  األهــداف  أن  إلــى   )

بالفضائيا  المقدمة  الوقائيـة الطبية  األهـداف  وجاءت  األول،  الترتيب  في  المصرية جاءت  ت 

فـى  معًـا(  والعاطفيـة  )العقالنيـة  االسـتماالت  اسـتخدام  جاء  كذلك  الثـانى،  الترتيـب  في 

المنطقية.( )االسـتماالت  ثـم  العاطفيـة(،   يليهـا)االسـتماالت  األول،  وأكدت   (30)الترتيـب 

ائج الدراسة على إسهام الفضائيات الخاصة في تنمية الثقافة ( نت2017دراسة مبروكة سلوم )

على  واعتمدت  الوصفي،  المنهج  بتوظيف  الباحثة  قامت  حيث  الجزائرية،  لألسرة  الصحية 

الدراسة   عينة  من  البيانات  جمع  في  واالستبيان  المقابلة  اختيارهم   216أداتي  تم  أسرة، 

محمـد    (13)  عشوائيًا، رانيـا  دراسـة  المقصـود وتوصــلت  أكثــر    (2016)  عبـد  أن  إلــى 

للجمهـور في اكتسـاب المعرفـة الصـحية هـي الفضـائيات، يليهـا  الوسـائل اإلعالميـة جـذبًا 

 .(32)اإلنترنت بفارق كبير

 :  التعليق على الدراسات السابقة

العربي واألجنبي،حظي  .1 التراث  باهتمام واضح في  المتعلقة بفيروس كورونا  البحوث    ت 

 .مما يشير إلى اهتمام بحثي عالمي بالتوعية بفيروس كورونا

السـابقة    .2 الدراسـات  معظـم  أهدافها  ركـزت  وسـائل  في  إسـهام  مـدى  على  التعرف  على 

حيال  أو  عاٍم،  بوجٍه  الصحية  األزمات  حيال  لمتابعيها  الصحي  الوعي  زيـادة  في  اإلعـالم 

واقع التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية أزمات بعينها، وتناولت تلك الدراسات تأثير م

وانصبت  األزمات الصحية فيمناطق مختلفة،  والتليفزيون والفضائيات، والصحافة في معالجة  

الدر الجمهور،  معظم  اتجاهات  قياس  على  األزمات   وتقييمهاسات  بشأن  اإلعالمية  للمعالجة 
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قيـاس  إلـى  أخـرى  دراسـات  وذهبـت  المختلفة،  على ال  الصحية  للمعالجة  النفسي  تأثير 

الجمهور، في حين سعى القليل من الدراسات إلى تحليل مضمون الرسائل اإلعالمية الخاصة 

 باألزمات الصحية بوجٍه عاٍم، أو حيال أزمة بعينها.    

المفسرة لها، ومن األطر    تباينت البحوث والدراسات السابقة في استخدام المداخل النظرية .3

وظف  التي  البحثية:النظرية  أهدافها  لخدمة  البحوث  بعض  وسائل   تها  على  االعتماد  نظرية 

 اإلعالم، واألطر اإلعالمية، ونظرية ثراء الوسيلة.   

من   .4 والقليل  واألجنبية،  العربية  الدراسات  في  استخداًما  األكثر  المسحي  المنهج  كان 

 الدراسات التي اعتمدت على المنهج التجريبي، والعالقات االرتباطية.   

جـاء أغلبهـا دراسـات ميدانيـة،  اعتمدت    معظـم الدراسـات التـي تتعلـق بفيروس كورونا .5

مواقـع  على  منصبة  التحليلية جاءت  الدراسـات  بينمـا  والمقابلة،   االستبانة  أداة  على  أغلبها 

 التواصـل االجتمـاعي والصحف والمواقع اإللكترونية.

باالعتماد على عينات صغيرة،     -م الباحثةعلى حد عل -اتسمت معظم الدراسات العربية   .6

   .عكس الدراسات األجنبية، التي اعتمد معظمها على عينات كبيرة 

 سادساً: تساؤالت الدراسة 

 تساؤالت خاصة بالشكل:    أ: 

 ما زمن الحلقة/ زمن الفقرة المخصصة ألزمة فيروس "كورونا"؟     -1

الم -2 معالجــة  في  المســتخدمة  الجــذب  عناصــر  بأزمة ومــا  المرتبطــة  ضــوعات 

 ؟ كورونا

 ما نمط المواد المصورة؟ -3

 ب: تساؤالت خاصة بالمضمون:  

 ما الموضوعات الواردة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا؟    -1

 ؟    عات المرتبطة بأزمة فيروس كوروناما أبعاد معالجة الموضو -2

 ا؟  ما اتجاه معالجة الموضوعات الواردة المرتبطة بأزمة فيروس كورون -3

   ؟ ما أسلوب عرض الموضوعات المرتبطة بأزمة فيروس كورونا -4

 ؟    الت المرتبطة بأزمة فيروس كوروناما الحلول المقترحة للمشك -5
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   ؟ ما أطر المعالجة المستخدمة في معالجة الموضوعات المرتبطة بفيروس كورونا -6

الموضوعاالستماالت    طبيعة  ما -7 المستخدمة في معالجة  المرتالعقالنية والعاطفية  بطة  ات 

 بفيروس كورونا؟

مفاهيم الدراسة سابعاً:  

 (: COVID 19فيروس كورونا )  -1

( يصيب الجهاز التنفسي، وانتشر بشكٍل كبيٍر في COVID 19هو وباء عالمي يعرف باسم)  

جميع دول العالم، وتعرفه منظمة الصحة العالمية بأنه "نوع من الفيروسات يمكن أن تتسبب 

قام، تتراوح ما بين نزلة البرد العادية وبين المتالزمة التنفسية الحادة"،  في مجموعة من األس

به،  اإلصابة  نتيجة  والوفيات  اإلصابات  وتعدد  انتشاره،  بالوباء لسرعة  المنظمة  كما صنفته 

الشم   حاسة  فقدان  عن  فضاًل  المستمر،  الجاف  والسعال  الحمى  في  أعراضه  أهم  وتمثلت 

 ( 33)  والتذوق.

 لطبية: البرامج ا -2

الجمهور  توعية  أي  الصحية،  التوعية  ألغراض  خصيًصا  المعدة  البرامج  تلك  بها  ويقصد 

منها الوقاية  وكيفية  الصحية  األمراض  األفراد  (34)بمخاطر  صحة  على  المحافظة  بهدف   ،

لها  التي  المناخية  والظروف  والتقاليد  والعادات  الطبية  باألمور  تتعلق  مسائل  من  برنامجه 

وفي بعض األحيان يقدم تلك البرامج أحد األطباء المتخصصين كما هو   (35)  عالقة بالمرض،

 ".  2الحال في برنامج "الناس الحلوة"، الذي تبثه قناة "القاهرة والناس

 ثامناً: اإلجراءات المنهجية 

 ومنهجها نوع الدراسة •

البرامج   ةتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي ترصد وتحلل وتفسر كيفية معالج 

الطبية على الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة ألزمة "كورونا" في إطار منهج المسح 

 اإلعالمي.

 عينة الدراسة  •

والناس )القاهرة  وقنـاة  المصرية(،  الفضائية  )األولى  القناة  في:  تمثلت  القنوات:  عينة  ( 2أ: 

لتـي تعـرض على شاشة هـاتين وذلـك مـن خـالل تحليـل محتـوى عينـة مـن البـرامج الطبية ا

 القنـاتين، ويرجـع اختيـار القناتين إلى ما يلي:    
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الطابع   - التي تأخذ  الحكومية الرسمية  القناة  الفضائية المصرية": باعتبارها  األولى  "القناة 

الرسـمية  القنـاة  وتعد  والتليفزيـون  اإلذاعـة  التحـاد  التابعـة  القنـوات  إحـدى  فهي  الرسـمي، 

 سـة.    الرئي

والناس - "القاهرة  قوامهـا  2قناة  عينـة  علـى  اسـتطالعية  دراسة  إجراء  تم  مفـردة    40" 

أكثـر   علـى  المصـرية للتعـرف  الفضـائية  القنـوات  خالل  من  تعرض  التي  الطبية  البرامج 

)الناس  برنامج  وجاء  كورونا  فيروس  أزمة  الجمهـور  خاللهـا  مـن  يتـابع  التـي  الخاصـة 

 ( في الترتيب األول.  2ي تعرضه قنـاة )القاهرة والناسالحلوة( الذ

البرامج:    -ب  استطالعية، عينة  دراسة  بإجراء  الباحثة  قامت  علمي،  بشكل  العينة  لتحديد 

المصرية  الفضائيات  على  الجمهور  جانب  من  مشاهدة  الطبية  البرامج  أكثر  على  للتعرف 

،  أما بالنسبة للفضائية 2ة القاهرة والناسالخاصة، وتبين تقدم برنامج "الناس الحلوة" على قنا

على  األبيض"  "الجيش  برنامج  وهو  واحد  طبي  برنامج  عليها  فيذاع  األولى  المصرية 

 الفضائية المصرية 

المصرية  الفضائية  على شاشة  يعرض  الذي  الطبي  البرنامج  هو  األبيض"  "الجيش  برنامج 

خصي  إعداده  تم  وقد  يوميًا،   لتغطية  األولى  ماًصا  برنامج كل  أما  "كورونا"،  بأزمة  يتعلق 

"الناس الحلوة"، فقد جاء في مقدمة البرامج الطبية المعروضة من خالل القنـوات الفضـائية  

الموضوعات متابعة  الجمهور  يفضل  والتـي  الخاصـة،  كورونا"   المصـرية  بأزمة"  المتعلقة 

  كما تبين من الدراسة االستطالعية. من خاللها

 ة سالدراصائص عينة خ(   1جدول رقم) 
 اسم القناة    نوع القناة     اسم البرنامج    عدد الحلقات   

 الفضائية المصرية األولى   حكومي   الجيش األبيض    30  

 2القاهرة والناس خاص   الناس الحلوة    29  

 اإلطار الزمني للدراسة:-ج 

الباحث التحليليـة  قامـت  الدراسـة  بـإجراء  منـة  الفترة  يناير   10إلى    2021ديسمبر  10  في 

انتشـار  2022 بدايـة  شـهدت  الفتـرة  تلـك  ألن  ذلـك  ويرجـع  من  ،  الخامسة  وبـاء الموجة 

   .في مصـر والـوطن العربي أوميكرون وخاصة متحور فيروس كورونا

رقم)   جدول  من  يتضح  األبيض"-(  1وكما  "الجيش  برنامج  حلقات  عدد  في   30فإن  حلقة، 

ل   29مقابل   يوم  حلقة  ماعدا  يوميًا  يعرض  األول  البرنامج  كان  فقد  الحلوة"،  "الناس  برنامج 
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أما البرنامج اآل يتم إذاعته بشكٍل خر فهو يومي أيًضا، ولكن لم يكن  اإلثنين من كل أسبوع، 

 منتظٍم.     

 جمع البيانات أداة  •

ق هدف  نسب لتحقيتمثلـــت أداة الدراســـة في اســـتمارة تحليـــل المضـــمون، حيث إنها األ

عن   بمؤشرات  الخروج  في  يتمثل  والذي  في الدراسة،   الطبية  البرامج  معالجة  كيفية 

المصرية والخاصة  الفضائيات  بتصميم    الحكومية  الباحثة  قامت  ولذا  كورونا"،  ألزمة" 

وحرصت الباحثة على أن تناسب فئات     -عينة الدراسة-صحيفة لتحليل مضمون البرنامجين

% من العينة، 10الدراسة، وتحقق أهدافها. كما تم إجراء اختبار قبلي على    التحليل موضوع

 وبناًء عليه تم تعديل بعض فئات التحليل.  

 فئات التحليل: 

 فئات الشكل:  -أ

 زمن الحلقة/ زمن الفقرة المخصصة للموضوعات المرتبطة بفيروس "كورونا."     -1

 المرتبطة بفيروس "كورونا ."  الموضوعات زمن  -2

 ر الجــذب المســتخدمة في معالجــة الموضــوعات المرتبطــة بالفيــروس.عناصــ -3

 فئات المضمون:  -ب

 الموضوعات والمشكالت المرتبطة بفيروس "كورونا ."    -4

 اتجاه معالجة الموضوعات المرتبطة بفيروس "كورونا."    -5

 أبعاد معالجة الموضوعات المرتبطة بفيروس "كورونا."    -6

 أطر معالجة الموضوعات المرتبطة بفيروس "كورونا."    -7

 أسلوب معالجة الموضوعات المرتبطة بفيروس "كورونا."    -8

 األساليب المنطقية، واالستماالت العاطفية المستخدمة.   -9

 استخدمت الباحثة وحدات التحليل التالية: وحدات التحليل: 

و -1 بها  والمقصود  اإلعالمية،   للمادة  الطبيعية  هنا  الوحدة  وهو  ككل،   العمل  حدة 

 البرنامج، وذلك لتحديد اسم البرنامج، وعدد حلقاته، والقناة المعروض من خاللها.  

  وضوعات المتعلقة بفيروس "كورونا".وحدة الحلقة: وذلك لتحديد عدد الم -2
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3- " بفيروس  المتعلقة  الموضوعات  وطبيعة  ماهية  لتحديد  الموضوع:  كورونا"،  وحدة 

المعال اتجاه  التغطية،  وأوأسلوبها،   وأبعادها، جة،وكذلك  األساليب   إلى جانبطرها، ونطاق 

 المنطقية، واالستماالت العاطفية المستخدمة.   

وحدة الزمن: وهي الدقيقة والثانية لتحديد المدة الزمنية لكل حلقة من حلقات البرنامج،   -4

 وإجمالي زمن موضوعات كل برنامج. 

 إجراءات الصدق  •

 :   إجراءات الصدق

المضمون  ضعرتم   تحليل  للحكـم علـى مدى   االسـتمارة  المحكمـين،   مـن  علـى مجموعـة 

   (36)  ةصالحيتها ومالءمتها للدراس

 معالجة اإلحصائية للدراسة  ال •

الحلقات    مشاهدة  خالل  من  التحليلية  الدراسة  بيانات  جمع  الدراسة    -تم  وتدوين   -عينة 

هاء من تدوين بيانات الحلقات، تم تحويلها إلى البيانات بصحيفة تحليل المضمون، وبعد االنت

جرت  والدالالت،ثم  النتائج  الستخالص  المعدة  الجداول  في  تفريغها  بعد  نسب  و  تكرارات 

باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم   النتائج اإلحصائية  معالجتها وتحليلها واستخراج 

 SPSS   -االجتماعية

 الختبارات اإلحصائية التالية:   وقد تم اللجوء إلى المعامالت وا

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.   •

كا • من   (Chi square test)    2اختبار  متغيرين  بين  للعالقة  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

 (. Nominalالمتغيرات االسمية ) 

•   ( الحسابية T-Testاختبار  المتوسطات  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   :)

فروق   النسبة، وذلك لمعرفة مدى وجودة أو  ين من المبحوثين فى أحد متغيرات الفئلمجموعت

القناتين:   والناسبين  "قناة"القاهرة  و  األولى"  المصرية  معالجتهما 2"الفضائية  في   "

 "ألزمة الكورونا".  

 تائج الدراسة تاسعاً: ن

ال  على  يجيب  بما  الدراسة  إليها  توصلت  التي  للنتائج  عرض  يلي  تسعى فيما  التي  تساؤالت 

 لإلجابة عليها، وتندرج النتائج تحت النقاط اآلتية:   

 

 



)الجزء الثاني(  2022يوليو/ سبتمبر  80العدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

1870 

 (2جدول رقم)  كورونا:إجمالي زمن الموضوعات المتعلقة بأزمة -1
 إجمالي زمن موضوعات البرنامج 

 عدد الحلقات 

 

 ق س %  اسم القناة   نوع القناة  ج اسم البرنام

 الفضائية المصرية األولى   حكومية  الجيش األبيض     30 00 20 56.3

43.7 14 30 92  2القاهرة والناس خاصة    الناس الحلوة    

    المجموع  59 30 34 100

رقم)   الجدول  من  يتضح  إجمالي   2كما  فإن  كورونا  (  بأزمة  المتعلقة  الموضوعات  زمن 

األولى(   المصرية  بنسبة  20بلغ  )بالفضائية  مقابل%56.3ساعة  في    ونصف   ساعة  14، 

%، األمر الذي يمكن تفسيره بزيادة عدد حلقات 43.7( بنسبة  2ضوعات )القاهرة والناسلمو

عن نظيره  -برنامج "الجيش األبيض" التي خضعت للتحليل في اإلطار الزمني لعينة الدراسة

ق،      40-25"الناس الحلوة"، عالوةً على أن زمن الحلقة للبرنامج األول كان يتراوح من   

 ق للفقرة الخاصة بكورونا من البرنامج الثاني.   30-20في مقابل  

 ( 3جدول رقم)   الموضوعات المتعلقة بأزمة كورونا: -2

 مستوى الداللة= دالة  0.225مستوى المعنوية= 7درجة الحرية=  9.405= 2قيمة كا

وتتمثل اإلجراءات االحترازيـة التي أوضحها برنامجا الدراسة في منـع التجمعـات والزحـام  

الطيـر حركـة  من ووقـف  وغيرها  الدراسة  تعليق  إلى  باإلضافة  التجوال،  وحظر  ان، 

اإلجراءات التي اتخـذتها الدولـة للحد من انتشار الوباء، كما أن "دعم الطاقم الطبي "جاء في 

المرتبة التالية ألن األطبـاء هـم مـن حملـوا علـى عـاتقهم مواجهـة هـذه األزمـة، وكـونهم في 

هذا الوباء، األمر الذي دفع اإلعالم إلى إعطـاء الطبيب والطـب   الصفوف األمامية لمواجهة

رفــع  هــدفها  المختلفــة  الحمــالت  مــن  مجموعــة  لتنفيــذ  باإلضــافة  الالئقة،  المكانــة 

بدعمهم، والمطالبة  لألطبــاء  المعنويــة  قبلهم    الــروح  من  المبذول  الجهد  وبتطبيق   وتقدير 

بيانا  2كا  اختبار   بأزمة  على  المتعلقة  الموضوعات  بين  دالة  عالقة  وجود  تبين  الجدول  ت 

(، فقد  3( وقناتي الدراسة، وهو ما يتضح من بيانات الجدول رقم )  COVID 19كورونا)  

لألفراد   دعًما  وأكثر  الطبي"   "للطاقم  دعًما  أكثــر  المصــرية  األولــى  القنــاة  كانت 

 القناة                  

 الموضوعات 

 الترتيب   اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 1 17.5 59 23.9 29 13.8 30 توجيهات وإرشادات 

 2 16.5 56 23.9 29 12.4 27 ج األزمة عرض ألسباب ونتائ

 3 14.2 48 14.9 18 15.7 30 عرض لإلجراءات االحترازية 

 4 11.8 40 10.7 12 14.3 28 دعم الطاقم الطبي

 5 10.9 37 7.4 9 11.5 28 دعم الفئات المتضررة 

 6 10.3 35 6.8 8 12.4 27 أعداد المتعافين 

 7 9.7 33 9.9 13 9.3 20 أعداد المصابين والوفيات 

 8 8.3 31 10.7 13 8.3 18 تفنيد شائعات 

  100 338 100 121 100 217 المجموع 
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القاهرة و قناة  من  المتضررة"،  األولى 2الناسوالقطاعات  القناة  بأن  تقسيره  يمكن  ما  ، وهو 

هي القناة الرسمية للدولة، والتي من شأنها إبراز تعاطف الدولة مع كل من وقع عليه الضرر 

أعدته   قد  األولى  القناة  كانت  األبيض"  "الجيش  برنامج  أن  على  عالوة  األزمة،  جراء  من 

" فقد كانت أكثر تركيًزا على عرض 2اسخصيًصا لدعم القطاع الطبي، أما قناة "القاهرة والن

"أسباب ونتائج األزمة"، وهو ما يتفق مع طبيعة البرنامج الذي تعرضه القناة، والذي يعتمد  

وانتشاره،   الفيروس  انتقال  وكيفية  العدوى  أسباب  لشرح  متخصصين  أطباء  استضافة  على 

 والنتائج المترتبة.    

 (4جدول رقم)   أزمة كورونا:عناصر الجذب في الموضوعات المتعلقة ب-3
 القناة                  

 عناصر 

 الجذب 

 T.Test اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 0.058 37.6 138 40.4 53 36.0 85 مقاطع مصورة 

 0.158 18.0 66 17.6 23 18.2 43 صور موضوعية 

 0.531 14 54 18.32 24 13.9 30 رسوم توضيحية  

 0.183 9.5 35 9.1 12 9.7 23 تسجيالت صوتية

 0.003 11.5 42 16.0 21 8.8 21 عناوين مكتوبة 

 0.163 8.7 32 8.4 11 8.9 21 صور شخصية 

  100 367 100 131 100 236 المجموع 

رقم)   الجدول  بيانات  الدراسة   4تشير  برنامجي  استخدام  نسب  تقارب  إلى  لعناصـــر (  

الموض  في  تطبيق الجـــذب  يؤكده  ما  وهو  كورونا،  فيروس  بأزمــة  المرتبطــة  ــوعات 

"  الذي كشف عن  عدم وجــود فروق ذات داللــة إحصائية بـــين برنامجي T.Testاختبار"  

حيـــث   مـــن  العناصرالدراسة  تلك  األولـى استخدام  المرتبـة  في  الفيـديو  مجـيء  ويرجـع   .

 -عينة الدراسة–يـة،  يعرض من خالل شاشته البرنامجين   لطبيعـة التليفزيون كوسـيلة إعالم

 والتـي تعتمـد بشـكل أساسـي علـى المـادة المسـموعة والمرئيـة.  

 (5نمط المواد المصورة:جدول رقم) -4
 القناة                  

 نمط 

 الصورة  

 الترتيب   اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 1 30.5 112 22.1 29 35.2 83 ة مصورة أنية محلية ماد

 2 28.9 106 43.5 57 20.8 49 مادة ارشيفية 

 3 21.0 77 20.6 27 21.2 50 ال توجد مواد مصورة 

 4 12.0 44 9.9 13 13.1 31 مادة مصورة أنية عالمية 

 5 7.6 28 3.9 5 9.7 23 مادة مصورة أنية إقليمية 

  100 367 100 131 100 236 المجموع 

"مادة   مباشرة  يليها  األول،  الترتيب  في  المصري"  الداخل  من  آنية  مصورة  مادة  جاءت" 

أقل  بنسب  إقليمية"  آنية  مصورة  "مادة  و  عالمية"،  آنية  مصورة  "مادة  وجاءت  أرشيفية، 

تحليلها تم  التي  البرامج  بأن  ذلك  تفسير  الدراسة-،ويمكن  المصري،    -عينة  الداخل  تخاطب 
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المصاحبة لها تكون في الغالب إما آنية من الداخل المصري، أو من الصور   ومن ثم فالصور

صور    -كما تبين من نتائج التحليل –األرشيفية المرتبطة بالموضوع، ومن أمثلة النوع األول  

بالمرض   المصابين  حكوميةلألفراد  مستشفيات  األطباءمن  استعداد  تبرز  يديو وف   ،، وصور 

االحترازية اإلجراءات  العامة،   يوضح  والمؤسسات  والميادين  للطرق  وتطهير  تعقيم  من 

القاهرة وفيد جامعة  داخل  من  البقاء  يو  على  المنزل  يحث  األرشيفية   ومن  فى  المواد  أمثلة 

 .  يديوهات التي تصور كيفية اإلصابةمن الف العديد 

 (6جدول رقم)   أبعاد المعالجة ألزمة كورونا: -5
 القناة                  

 أبعاد 

 عالجة الم 

 الترتيب اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 1 36.0 122 40.5 49 33.6 73 البعد الصحي 

 2 24.6 83 23.2 28 25.4 55 البعد االجتماعي 

 3 14.8 50 14.0 17 15.2 33 البعد النفسي 

 4 11.3 38 9.1 11 12.4 27 البعد االقتصادي

 5 9.5 32 10.7 13 8.8 19 ليمي البعد الثقافي والتع

 6 3.8 13 2.5 3 4.6 10 البعد الديني

  100 339 100 121 100 217 المجموع 

الحرية=    3.252=  2يمة كاق المعنوية=     5درجة  الداللة = غير   0.664مستوي  مستوي 

  ( رقم  الجدول  بيانات  تشير  ) 6دالة    كورونا  ألزمة  المعالجة  أبعاد  نسب  تقارب  إلى   )

COVID 19 ) 

الذي كشف عن عدم وجــود عالقة ذات داللــة    غير دالة  "2كاوهو ما يؤكده تطبيق اختبار"   

قيمة   المعالجة، حيث كانت  الدراسة وأبعاد  برنامجي  بـــين  عند  3.252=  2قيمة كاإحصائية 

ً 5درجة الحرية )   . ويأتي البعد "الصحي" في مقدمة األبعاد التي تم  ( وهي غير دالة إحصائيا

  ( كورونا  بأزمة  المرتبطة  الموضوعات  تناول  خاللها  مباشرة  COVID 19من  ويليه   ،)

بنسب   " "االقتصادي  و  و"الثقافي"،  "النفسي"،  البعد  من  كٌل  وجاء  "االجتماعي"،  البعد 

البعد "الديني"  فقد جاء بنسبة ضئيلة بلغت    %،  وهو ما يؤخذ على كال 3.8متقاربة، أما 

"ا  فالبعد  يتم  البرنامجين،  أن  المنطقي  ومن  األزمة  معالجة  في  ليسهم  توظيفه  يمكن  لديني" 

الموضـوعات  معالجـة  أبعـاد  مقدمـة  في  و"االجتمـاعي"  "الصحي"،  البعـدين  توظيف 

البعد "التثقيفي" ما COVID 19المرتبطـة بأزمـة فيروس كورونا)   (، ومن أمثلة استخدام 

 .عدوى الفيروس ت من توضيح طرق نقلجاء في العديد من الحلقا
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 (7جدول) اتجاه المعالجة للموضوعات المتعلقة بأزمة كورونا: -6

 القناة                  

 اتجاهات 

 المعالجة  

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 48.8 165 41.3 50 52.9 115 إيجابي 

 7.6 26 9.09 11 6.9 15 سلبي 

 43.4 147 49.6 60 40.4 87 محايد 

 100 338 100 121 100 217 المجموع 

 مستوي الداللة = دالة 0.037مستوي المعنوية=   2درجة الحرية=  6.572 2قيمة كا

تصدرت فئة "إيجابي" المرتبة األولى من حيث اتجاه معالجـة الموضـوعات المتعلقـة بأزمة 

وغل،  كورونا "محايــد"،  فئــة  ثــم  "ســلبي"،  فئــة  يتعلـق يليها  فيمـا  اإليجـابي  االتجاه  ب 

 .  ( بالقنـاة )األولى المصرية(COVID 19بمعالجـة الموضـوعات المرتبطـة بأزمة كورونا) 

داللــة  ذات  عالقــة  وجــود  إلــى  الســابق  الجــدول  لبيانــات  اإلحصائي  التحليــل  ويشــير 

   .بعاد المعالجةفيما يتعلق بأ  -عينـة الدراسـة     -إحصائية بـين برنـامجي القنـاتين

 (8جدول رقم)  أسلوب العرض للموضوعات المتعلقة بأزمة كورونا: -7
 القناة                  

 أسلوب 

 العرض  

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 41.4 140 49.5 60 36.8 80 عرض مع تقديم الحل 

 58.5 198 50.4 61 63.1 137 عرض المشكلة فقط 

 100 338 100 121 100 217 المجموع       

 مستوي الداللة = غير دالة  172.0مستوي المعنوية=   1درجة الحرية=    894.1= 2قيمة كا

 41.4، في حين كانت نسبة "عرض وتقديم الحلول"58.5عرض المشكلة فقط" بنسبة   جاء 

ويرجع هناك  %،  أن  إلى  ب  ذلك  متعلقة  "كورونا"  موضوعات  المشكالت،  أزمة  من  تعد  ال 

المثال: "اإلجراءات االحترازية"  تقسيري، على سبيل  الهدف منها إخباري، أو  وإنما يكون 

   .الشائعات التي اتخذتها الدولة، و"أعداد المصابين والوفيات والمتعافين"، وكذلك الرد على

الســابق   الجــدول  لبيانــات  اإلحصائي  التحليــل  ذات ويشــير  عالقــة  وجــود  عدم  إلــى 

القنـاتين برنـامجي  بـين  إحصائية  الدراسـة    -داللــة  العرض   -عينـة  بأسلوب  يتعلق  فيما 
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، وهي  894.1=  2قيمة كا  (، حيث بلغتCOVID 19)للموضوعات المتعلقة بأزمة كورونا  

 (.  1غير دالة عند درجة حرية)

 (9جدول رقم)  كورونا:ة الحلول المقترحة للمشكالت المتعلقة بأزم -8
 القناة                  

 الحلول 

 المقترحة  

 الترتيب اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 1 29.1 43 40.7 24 21.3 19 توعية الجمهور 

 2 27.0 40 20.3 12 31.7 28 دعم القطاع الطبي 

 3 12.8 19 15.2 9 11.2 10 تقديم الدعم النفسي للمواطنين

الداخلية   الجهات  مع  التنسيق 

 والخارجية 

13 14.6 5 5.1 18 12.2 4 

 5 10.8 16 6.8 4 13.3 12 تفعيل اإلجراءات القانونية

 6 8.1 12 8.5 5 7.9 7 اإلفادة من تجارب الغير 

  100 148 100 59 100 89 المجموع 

 مستوي الداللة = دالة 011.0مستوي المعنوية=   5درجة الحرية=  221.9= 2قيمة كا

داللــة  ذات  عالقــة  وجــود  إلــى  الســابق  الجــدول  لبيانــات  اإلحصائي  التحليــل  ويشــير 

القنـاتين برنـامجي  بـين  الدراسـة       -إحصائية  يتعلق      -عينـة  العرض فيما   بأسلوب 

  ( كورونا  بأزمة  المتعلقة  كاCOVID 19للموضوعات  قيمة  بلغت  حيث   ،)2  =.2219  ،

 (5دالة عند درجة حرية)  وهي

وهو ما  دعم القطاع الطبي"حيث يكشف التحليل تفوق القناة األولى المصرية فيما يتعلق بــ "

القطاع    ذلك  لدعم  األبيض"  "الجيش  برنامج  أعدت  التي  القناة  أهداف  مع  إلى جانب -يتفق 

 كورونا. غيرها من األهداف المرتبطة بأزمةالتوعية باألزمة، و

 ( 10جدول)األطر المستخدمة في تناول الموضوعات المتعلقة بأزمة كورونا: -9
 القناة                  

 األطر 

 المستخدمة  

 T.Test اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 4.265 37.6 127 28.1 34 42.9 93 التحذير/التخويف

 2.934 15.0 51 7.4 9 19.3 42 التأييد/دعم القرارات 

 1.137 47.9 162 52.1 63 45.6 99 االهتمامات اإلنسانية 

 1.376 43.8 148 48.8 59 41.0 89 الحلول والمقترحات 

 1.446 15.9 54 19.8 24 13.8 30 النتائج المترتبة

 0.312 3.8 13 2.5 3 9.7 21 المحاسبة والمسئولية 

 0.011 8.3 28 10.7 13 6.9 15 الالمباالة 

  100 338 100 121 100 217 المجموع 



)الجزء الثاني(  2022يوليو/ سبتمبر  80العدد  –المجلة المصرية لبحوث اإلعالم   

1875 

جدول)   بيانات  من  يتضح  إطار" 10كما  تصدر  اإلنسانية (  األطـر االهتمامـات  مقدمـة   "

بأزمة كورونا)   المرتبطة  الموضـوعات  معالجـة  في  ما COVID 19المسـتخدمة  (،  وهو 

محافظة على يمكن تفسيره بحرص برنامجي الدراسة على االهتمــام بالجانــب اإلنساني، وال

اختبار"  وبتطبيق  والحكومـة  الدولـة  اهتمامـات  مقدمـة  في  تـأتي  وهي  وحياتـه،  المواطن 

T.Test  أزمة المستخدمة في عرض  األطر  بشأن  البرنامجين  بين  دالة  فروق  تبين وجود   "

 ."كورونا"

   االستماالت المنطقية المستخدمة في عرض الموضوعات المتعلقة بأزمة كورونا -10

 (11رقم) جدول
 القناة                  

 االستماالت 

 المنطقية  

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % ك % ك % ك

 37.2 149 36.0 54 38.0 95 أرقام وإحصاءات 

 27.5 110 19.3 29 32.4 81 عرض اإليجابيات والسلبيات 

 14.0 56 9.6 24 12.8 32 الربط بين األسباب والنتائج

 10.0 40 13.3 20 8.0 20 الستناد إلى تقارير وأبحاث ا

 11.25 45 15.3 23 8.8 22 االستشهاد بمصادر متخصصة 

 100 400 100 150 100 250 المجموع        

رقم) الجدول  بيانات  تصـدر"  11تشير   إلى  واإلحصائيات(   أكثـر األرقـام  باعتبارهـا    "

عل  اعتمـد  التـي  المنطقيـة  ذكـر"  االسـتماالت  يليهـا  الدراسـة،   برنـامجا  اإليجابيـات يهـا 

وجاء"  والسـلبيات والنتائج"،  األسباب  بين  يليها"  الربط  الثالثة،  المرتبة  في  االستشهاد  " 

 ".   بمصـادر متخصصـة"، وأخيًرا االستناد إلى دراسات وتقارير

بأ األولى  المرتبــة  في  واإلحصائيات  األرقــام  مجــيء  تفسير  برنامجي ويمكن  كال  ن:  

إلى  باإلضـافة  والوفيـات،  المصـابين  بأعـداد  إحصائيات  باستمرار  يعرضان  كانا  الدراسة 

"اإليجابيــات  عرض  أمثلة  ومن  تعافت.   التي  والحاالت  السيئة،  المرضية  الحاالت  أعداد 

م العديد  وتقديم  والمصابين،  لألطباء،  النفسي  الدعم  وتقديم   االحترازية،  ن لإلجراءات 

المرض  انتشار  فرص  لتقليل  التنفس    ،  المبادرات،   الجامعية ألجهزة  المستشفيات  وتوفير 

الصناعي، ووحدات وقاية األطباء بالجامعة، وتجهيز أماكن عزل للمصابين، والكشف الطبي 

التحاليل الالزمة، وذكر عدد الحاالت التي تحولت  على المترددين على المستشفى، وإجراء 

إل إيجابية  سلبية،من  أمثلتها:     -الســلبياتأما      ى  يتعلق فمن  فيما  المواطنين  سلوكيات 

أمثلة  ومن  وغيرها  التجوال،  حظر  كسر  أو  الكمامة،  بارتداء  االلتزام  عدم  أو  بالتجمعات 

"الربط بين األسباب والنتائج":  الربط بين أسباب اإلصابه بالمرض وعدم اتباع اإلجراءات 
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المتخصصة التي كان يتم االستشهاد بها فمن أمثلتها "الرجوع إلى   االحترازية، أما المصادر

التقارير  أمثلة  والمتعافين، ومن  والمتوفين  المصابين  أعداد  إلى  اإلشارة  الصحة عند  وزارة 

الفئات   وأكثر  أقل  عن  تتحدث  أجنبية  بتقارير  االستشهاد  لإلصابة والدراسات:   عرضة 

 بالمرض.

   ستخدمة في عرض الموضوعات المتعلقة بأزمة كورونااالستماالت العاطفية الم -11

 (12جدول رقم)
 القناة                  

 االستماالت 

 العاطفية  

 اإلجمالي  2القاهرة والناس الفضائية المصرية 

 % 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 الجوانب 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 المجموع         

الجدول) بيانات  استمالة"  12تشير  تصدر  إلى  اإلنسانية  (  الجوانـب  علـى  " التركيـز 

 الترهيب الدراسة،  يليها"    باعتبارهـا أكثـر االسـتماالت العاطفيـة التـي اعتمد عليها برنامجا

" ، وأخيًرا "االسـتماالت الدينيـة" ، ومن أمثلة استخدام  الترغيب،  ثم اسـتخدام"  والتخويف 

الجامعي  المستشفى  داخل  من  فيديو  اإلنسانية"  عرض  الجوانـب   علـى  "التركيـز  استمالة 

ة استخدام استماالت ببنها يوضح جهود األطباء في رفع الروح المعنوية للمصابين، ومن أمثل

على  والتشديد  التجمعات،  خطــر  مــن  للمــواطنين  الــدائم  التحــذير  التخويف،  الترهيب/ 

الحظر،   قانون  خرق  من  والتحذير  االجتماعي،   التباعد  ومراعاة  االحترازية،  اإلجراءات 

حبيب) أبوبكر  دراســـة  مع  النتيجة  تلك  واختلفت  الشائعات،  وراء  االنقياد  في  (2021ومن 

ـط مـن عينة  % فق 10.7الجزئية الخاصة باستخدام استماالت الخوف، حيث اسـتخدمت بنسبة  

 التحليل.  

 الخالصة ومناقشة النتائج: 

 بعد عرض النتائج يمكن أن نستخلص التالي: 

(" اختلفت من قناة ألخرى من حيث زاوية COVID 19معالجة أزمة "فيروس كورونا )    -

 الجوانب، وفي هذا الصدد يمكن اإلشارة إلى مايلي:    عرض الموضوع في كثير من 

األولى"   - الفضائية  "القناة  كانت  بينما  أنه  نجد  قناة:  كل  استخدمتها  التي  األطر  حيث  من 

ألطر"  استخداًما   التخويف    األكثر  مــن التحذير/   وتحذيرهم  لتنبيهالمواطنين  وذلك    "
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على اإلجراءات االحترازية، كذلك كانت خطــورة المــرض، وخطــر التجمعات، والتشديد  

إلطـار"   استخداًما   األكثر  هي  القناة  للقرارات"،و"المحاسبة  تلك  الدعم  التأييد/  

والناس،" "القاهرة  كانت  بينما  للدولة،   الرسمية  القناة  استخداًما 2باعتبارها  األكثر    "

والمقترحاتإلطار" )االحلول  البرنامج  طبيعة  مع  يتناسب  والذي  حيث "   الحلوة(،   لناس 

وتداعياتها، ثميشرح طرق  يعتمد على استضافة طبيب في كل حلقة يتحدث عن أزمة كورونا

 الوقاية وبروتوكوالت للعالج.  

"،  دعم القطاع الطبي وفي هذا السياق كانت القناة "الفضائية األولى" األكثر تركيًزا على  "  -

إبراز دعم الفئات "في  ض(، كذلك تفوقت  وهو ما يتناسب مع هدف برنامجها )الجيش األبي

"  المتضررة   و  المتعافين"،  األولىحاالت  القناة  سياسة  مع  يتناسب  الذي  األمر  كونها   -"، 

للفئات  الدولة  تقدمه  الذي  الدعم  إبراز  على  فهي  تحرص  ثم   ومن  للدولة،   الرسمية  القناة 

ال للحاالت  الرعاية  تقديم  الدولة في  إلى المتضررة، وإبراز جهد  موجبة حتى تشفى وتتحول 

" أسباب ونتائج األزمة" األكثر تركيًزا على  عرض"  2سلبية، بينما كانت "القاهرة والناس

 من خالل استضافتها لطبيب في كل حلقة.   

برنامج   - في  واضحة  بصورة  "المنطقية"  االستماالت  استخدام  نسبة  زيادة  إرجاع  يمكن 

بيض" نظًرا لطبيعة األول الذي يعتمد على استضافة "الناس الحلوة" عن نظيره  "الجيش األ

طبيب متخصص يتحدث معظم الوقت عن أسباب ونتائج األزمة، واإلجراءات االحترازية،  

 وإرشادات عالجية ووقائية.   

قد    - النتائج  بإن  القول  يمكن  الدراسة،  برنامجي  في  المستخدمة  األطر  الختالف  وكنتيجة 

لن األساسي  الفرض  مع  ذاتها توافقت  حد  في  تنطوي  ال  "األحداث  أن  ومفاده  األطر،  ظرية 

على مغزى، وإنما تكتسب أهميتها من وضعها في إطار معين، يضفي عليها معاني إضافية، 

 أو يوجه ذهن المتلقي إلى سياق بعينه، أو زاوية معينة يفهم الموضوع من خاللها. 

 توصيات الدراسة:

دراسة ميدانية عما تقدمه البرامج الطبية من محتوى   يمكن استطالع اتجاهات الجمهور في-1

 لبيان فعالياتها في توعية الجمهور والمساهمة في معالجة األزمات الصحية. 

مع -2 للتوعية،  االهتمام اإلعالمي، من خالل حمالت وإعالنات  تكثيف  يســتلزم ضــرورة 

الوسائل كافة  بين  التنسيق  واإللكتر ضرورة  التقليدية  شاملة اإلعالمية  معالجة  لتقديم  ونية 

واإلجراءات  الفعالة  والسلوكيات  بالمخاطر  الجمهــور  وتوعيــة  الصحية،  لألزمات  وفعالة 

   االحترازية للحد من انتشار المرض.
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"كورونا"،  -3 أزمة  تناول  في  االجتماعي"  و"  "الصحي"  البعدين  أهمية  من  بالرغم 

الموضوع   لطبيعة  المهم –ومالءمتهما  من  أنه  بعد  إال  من  أكثر  خالل  من  تناولها  يتم   -أن 

أن باالتصال  للقائم  يمكن  حيث  الموضوع،  مع  أيًضا  يتناسب  الديني"الذي  "اإلطار   خاصة 

إذا ما تم استخدامه بشكل صحيح محركاً للسلوكيات  فالدين  يحرك الوازع الديني لدى األفراد،  

 . األزماتفي تناول 
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 ساتذة المحكمون: األ( 36

 ا.د/وليد فتح هللا، األستاذ بقسم اإلذاعة والتلفزيون، كلية اإلعالم جامعة القاهرة

 واإلعالم، األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا  ا.م.د/ رجاء الغمراوي، األستاذ المساعد بكلية اللغات

 ا.م.د/تامر سكر، األستاذ المساعد بكلية اإلعالم وفنون االتصال، جامعة فاروس باالسكندرية 

 .د/نها األسدودي، المدرس بكلية اإلعالم وفنون االتصال، جامعة فاروس باالسكندرية
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