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 ملخص الدراسة :

توظيف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، لالستماالت   يةهدفت الدراسة إلى معرفة كيف

االقناعية خالل تأطيره أزمة كورونا من خالل حسابه على منصة الفيسبوك. اعتمدت الدراسة 

مايو/أيار   20حتى    2020مارس/آذار    5المنهج المسحي لتحليل منشوراته خالل الفترة من  

ل 2020 نظرية األطر اإلعالمية، ومثلث أرسطو في . ُصممت استمارة تحليل المحتوى وفقاً 

وهي   زوايا  بثالث  والمحدد  اإلطار Ethos  ،Pathos  ،Logosاالقناع،  أن  النتائج  بينت   .

% من المنشورات خالل فترة التحليل، 44.22المحدد بقضية جاء بالمرتبة األولى بنسبة قدرها  

%، وتاله اإلطار االقتصادي 39.46وجاء في المرتبة الثانية إطار االهتمامات االنسانية بنسبة  

بنسبة   الثالثة  المرتبة  الصراع 10.88في  إطاري  الرابعة  المرتبة  في  حل  بينما   ،%

% من مجموع األطر التي وظفها في منشوراته. 2.72واالستراتيجي بنسبة متساوية قدرها  

استمالة   بأن  النتائج  بنسبة    Ethosوأظهرت  األولى  المرتبة  في  إجما65جاءت  من  لي % 

المنشورات في عينة الدراسة، وذلك نظراً للصفة الرسمية التي يمتلكها رئيس الوزراء التي 

ساهمت في التأثير على الجمهور، بينما كان استخدام االستماالت المنطقية أقلها، حيث تكررت 

قدرها   واألرقام    34بنسبة  بالمنطق  الجمهور  بمخاطبة  االهتمام  قلة  على  يدل  وهذا   ،%

يات. وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثون بضرورة تحسين جودة المنشورات  واإلحصائ

وذلك  الشعب،  مع  الثقة  بناء  أجل  من  اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  صفحة  على 

الفلسطيني،  الشعب  تتناسب مع طبيعة  اقناعية بطريقة متوازنة ومتنوعة  بتضمين استماالت 

ل إلدارة صفحته، وتتبع النشر وتحرير المنشورات وضرورة تشكيل فريق عمل مختص ومؤه

بصورة مدروسة مستندة إلى مثلث أرسطو في اإلقناع، وضرورة إجراء دراسات حول تحليل 

التي  األزمات  في  المختلفة  االجتماعي  التواصل  منصات  على  الفلسطيني  السياسي  الخطاب 

 هذه الخطابات. تواجهها الحكومة الفلسطينية، ودراسة ردود فعل الجمهور على 
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Abstract 

This study aimed to find out how the Palestinian Prime Minister in the eighteenth 

government, Muhammad Shtayyeh, employed persuasive solicitation for framing the 

Covid-19 crisis through his account on Facebook. The study adopted the content 

analysis method to analyze his posts from March 5, 2020, until May 20, 2020. The 

scholars designed the content analysis form according to the theoretical framework 

that depends on framing theory and Aristotle's approach to persuasion defined by 

three angles: Ethos, Pathos, and Logos. The study's results showed that the issue-

specific frame came in first place with a rate of 44.22% of the frames employed by 

the Palestinian Prime Minister during the analysis period. The human-interest frame 

ranked second with a percentage of 39.46%, followed by the economic frame with a 

rate of 10.88%. The conflict and the strategic structures came in fourth place with an 

equal percentage of 2.72%. The results also showed that Ethos appeals achieved first 

place with 65% of the total solicitations used in the study sample, pathos 36%, while 

logos solicitation was the least, scoring 34%. In light of the study's results, the 

researchers recommend improving the quality of the posts on the Palestinian Prime 

Minister's page to build confidence with the people by including persuasive 

solicitation in a balanced and diverse manner commensurate with the nature of the 

Palestinian people. There is a need for a specialized and qualified team to manage 

the Palestinian Prime Minister's page, following Publishing and editing posts 

thoughtfully based on the Aristotle Triangle of Persuasion. It is necessary to conduct 

studies on analyzing the Palestinian political discourse on various social media 

platforms during the Palestinian government's crises and study the public's reactions 

to these discourses.                                            

Keywords: Palestinian Prime Minister, content analysis, Covid-19, Facebook, 

Framing theory, Aristotle's Rhetorical Model. 
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   المقدمة

الدول  كثيرً  تتعرض  ما  وألزمات  ا  كالحروب  كل مختلفة  وفي  واألوبئة،  الطبيعية  الكوارث 

كانون األول من عام    31ففي    األزمات تتكاثف الجهود لصد هذه األزمات ودرء المخاطر،

ا في سوق لبيع المأكوالت الحيوانية والبحرية كانت وفي مدينة ووهان الصينية، وتحديدً   2019

(، ومن ثم أخذ بالتمدد والتوسع 2020سطينية،  وزارة الصحة الفل)   اكورة انتشار فيروس كورناب

هذا الفيروس إال وسارعت   وانتشر فيهااستقرار العالم، وما من بلد  ا يهدد  حتى أصبح خطرً 

الحكومة في التعامل مع هذه األزمة واتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشار هذا الفيروس 

هذه األزمة، وكان البد من خلق قناة اتصالية اقناعية مع الشعوب من أجل   والتخفيف من أثر

تفرضها التي  االحترازية  باإلجراءات  بااللتزام  وذلكالحكومات  معظم   اقناعهم  خالل   ،  من 

 . للتأثير عليهم  الخطابات السياسية الموجهة للشعوبفي  استماالت اقناعيةاستخدام  

فعله   الفلسطينية  الحكومة  ما حاولت  بتاريخ  وهو  لفلسطين  الفيروس  مارس/   5عندما وصل 

،  (2020)وزارة الصحة الفلسطينية،  الوباءانتشار أي بعد ثالثة أشهر على بداية  ،2020أذار 

الفلسطينية   الحكومة  سارعت  أثرهاحيث  من  والتخفيف  األزمة  هذه  مع  خالل ،  لتعامل  من 

اتجاه    خلق الوعيوتأثير عليهم  ل في محاولة  الموجهة للشعب الفلسطيني    السياسية  الخطابات

 . ره الالزمة للحد من انتشا الوقائيةأخذ االجراءات ضرورة  و  الوباء،

السياسيين يستخدمون عن قصد مهارات لغوية مختلفة إلقناع الجماهير لوحظ أن القادة  وحيث  

من   (،Iqbal et al, 2020, p.211ا )ودوليً   اوأصحاب المصلحة بفرض األيديولوجيات محليً 

بهم   خالل التأثير  أجل  من  للجماهير  الموجهة  المختلفة  في خطاباتهم  المهارات  هذه  تضمين 

بها الخطيب تسخير المخاطب لفعل   ه عملية خطابية يتوخىاإلقناع بأن  ويعرفوإحداث التغيير،  

 للفعل أو الترك )حيال،  ا ومقبواًل ا كافيً أو ترك بتوجيهه إلى اعتقاد قول يعتبره كل منهما شرطً 

   .(222ص.  ،,2017

إال وسارعت   لم يبقى أي وسيلة إعالمية سواء كانت تقليدية أو حديثة،وفي سياق جائحة كورونا  

وكان الدور البارز لمواقع ب من أجل التخفيف من أثر هذه األزمة،  قادة الشع  خطاباتفي تناقل  

الخبر نقل  في  االجتماعي  للمعلومومصدرً   ،التواصل  بين   ،ةا  االجتماعية  الروابط  وتعزيز 

لية برز دورها كقنوات اتصا  حيث أنه (،2ص.    ،2021األفراد خالل جائحة كورونا )عبدهللا،  

الحكوم قبل  من  االجراءات   اتاقناعية  اتباع  من أجل  بالغية  اقناعية  مستخدمة خاللها سبل 

 بضرورة االلتزام بالقواعد االحترازية.  الوقائية والتأثير على الشعب

ا خالل جائحة كورونا، كونه الموقع ومؤثرً ا  كبيرً   ااحتلت منصة فيسبوك دور  اما فلسطين فقد  

وفي   ،( 2021)آيبوك،    %95.16حيث بلغت نسبة مستخدمي الفيسبوك    فيهاا  األكثر استخدمً 

الفلسطينية   الحكومة  لجأت  الصدد  الجائحة  هذا  بداية  لنشراستخدام  إلى  منذ  فيسبوك   موقع 

 تم صياغاتها بمهارات بالغية اقناعية   واجراءات احترازية  خطاباتها وما تتضمنه من سياسات

وبخاصه من خالل صفحه رئيس الوزراء   انتشار الفيروسوالحد من    لتعامل مع هذه األزمة

 الفلسطيني محمد اشتية. 
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الفيسبوك منصة  على    ةمحمد اشتيمنشورات  إلى تحليل  في هذه الدراسة  يسعى الباحثون  عليه  و

كيف لمعرفة  الزرقاء  بالعالمة   ,logos, pathos)  يةاالقناع  تماالتس االم  ا ستخداية  الموثقة 

ethos)  جمعي حول هذا    خلق وعيفي محاولته لفي تأطير أزمة جائحة كورونا،    ومساهمتها

انتشار ضرورة  و  الوباء من  للحد  الالزمة  الوقائية  باإلجراءات  من    ه األخذ  اره  ثآوالتخفيف 

 . الصحية واالقتصادية

 مشكلة الدراسة 

ا على  التعرف  في  الدراسة  مشكلة  رئيس   يةقناع اال  ستماالتالتتمثل  في صفحة  المستخدمة 

 زمةأل  ه في تأطيرعلى منصة التواصل االجتماعي فيسبوك    الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

كيفية توظيف هذه  دراسة  و  الصفحة،  تنشرهامن خالل المنشورات التي  كورونا، وذلك    جائحة

التي  تماالتاالس األهداف  الفل   سعت   لتحقيق  الحكومة  جائحة  لها  خالل  من   كوروناسطينية 

ور تجاه الوباء، ، ورفع وعي الجمهباإلجراءات االحترازية للحد من انتشار الفيروس  االلتزام 

 وضرورة التلقيح ضده. 

 أسئلة الدراسة 

 وهو:  ،تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن سؤال رئيس

كيف وظف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية االستماالت االقناعية في تأطيره ألزمة  

 جائحة كورونا من خالل صفحته على الفيسبوك؟

 :هما ن،افرعين سؤاال ويتفرع عن هذا السؤال الرئيس

كيف أطر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أزمة جائحة كورونا من خالل   -1

 الصفحة؟

ما مدى توظيف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لالستماالت االقناعية على    -2

 الفيسبوك خالل أزمة جائحة كورونا؟منصة 

 أهداف الدراسة 

 ، هو: رئيس وتتمثل في هدف 

اشتية  ف  يوظت  يةبيان كيف الفلسطيني محمد  الوزراء  ستماالت االقناعية في تأطيره  لالرئيس 

 ألزمة جائحة كورونا من خالل صفحته على الفيسبوك. 

 ن، هما:ان فرعياويتفرع من الهدف الرئيس هدف 

األطر التي استخدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أزمة جائحة كورونا تحديد    -1

 من خالل صفحته على منصة الفيسبوك. 
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التعرف على مدى توظيف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لالستماالت االقناعية   -2

 على منصة الفيسبوك خالل أزمة جائحة كورونا.

 أهمية الدراسة 

هذه الدراسة كونها من الدراسات الفلسطينية النادرة في حدود علم الباحثون التي أهمية  تكمن  

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على منصة   ستخدمهاالتي ي  يةاالقناع   الستماالتتدرس ا

من أجل خلق الوعي وذلك  ،  همن خالل منشورات  جائحة كورونا،زمة  أل  في تأطيره الفيسبوك  

 . لوقائية للحد من انتشار الفيروس والتخفيف من أثره واألخذ باإلجراءات ا 

تكمن   العملية  الدراسة  أهمية  توظيف  بيان    من خاللأنه  أما  في   يةقناعاال  الستماالتاكيفية 

كمثال سوف   ،حة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيةصف   في  تأطير أزمة جائحة كورونا

خالل األزمات بما يخدم    القناعيةا   الستماالتفي معرفة كيفية استخدام ا  ساعد القادة السياسييني

 أهدافهم. 

 حدود الدراسة 

  وتتمثل حدود الدراسة بما يأتي:
في صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني تتمثل الحدود المكانية في هذه الدراسة    الحدود المكانية:  -1

 إليها من خالل الرابط التالي: ، والتي يمكن الوصول محمد اشتية على الفيسبوك

https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah 

 أيار/ مايو  20  الى  2020مارس/ أذار    5وتتمثل في الفترة الزمنية ما بين    الحدود الزمنية:  -2

، وتم اختيار هذه الفترة الزمنية من تاريخ أول خطاب لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد  2020

التي فرضتها الحكومة الفلسطينية المشددة  غالقات  وهي فترة اإلاشتية بشأن جائحة كورونا،  

 الفيروس. للحد من انتشار  

الفلسطيني   -3 الوزراء  رئيس  توظيف  مدى  على  التعرف  في  وتتمثل  الموضوعية:  الحدود 

هم األطر المستخدمة أ، وقناعية خالل أزمة كورونامحمد اشتية على الفيسبوك لالستماالت اإل

 في تأطير الجائحة.

 اإلطار النظري

لمعرفة طبيعة األطر التي استخدمها رئيس اعتمدت هذه الدراسة على نظرية األطر اإلعالمية  

وأهداف   طبيعة  من  وانطالقاً  كورونا،  جائحة  أزمة  خالل  اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء 

األطر  نظرية  على  يعتمد  الذي  النظري  لإلطار  وفقاً  تحليل  استمارة  تم تصميم  فقد  الدراسة 

 قناعية التي حددها أرسطو. اإلعالمية واالستماالت اإل

 . ةر اإلعالميألطنظرية ا

نظرية تحليل اإلطار اإلعالمي هي نظرية تدرس ظروف تأثير الرسالة، وتقوم هذه النظرية 

إذا   اال  ذاتها،  حد  في  مغزى  لها  يكون  ال  اإلعالم  وسائل  ومضامين  أحداث  أن  أساس  على 

هذه   إعالمية  وأطر  وسياق  تنظيم  في  األلفاظ  األطروضعت   ،والمعاني  ،والنصوص  ،تنظم 

https://www.facebook.com/Dr.Shtayyah
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والقيم االجتماعية السائدة. تأطير الرسالة اإلعالمية يوفر القدرة على قياس   ،وتستخدم الخبرات

اآلراء   التأثير على  في  ويفسر دورها  الرسالة  ص. ،  2008،  مكاوي  (  واالتجاهاتمحتوى 

348 .) 

الناس عند  كبرى  داللة  له  تكون  ال  قد  فالحدث  معين  حادث  يقع  عندما  وسائل   ، يعني  ولكن 

م تصفه في إطار اعالمي من حيث اللغة والصياغة والتركيز على عنصر معين حتى االعال

 ً  (. Robert L. Heath, 2013, p.103في قلب اإلطار االجتماعي كله ) يصبح هاما

عالمي بأنه بناء محدد للتوقعات التي تستخدمها وسائل االعالم لتجعل الناس ويعرف اإلطار اإل

عملية هادفة من القائم باالتصال عندما   إذندراكا للمواقف االجتماعية في وقت ما، فهي  إأكثر 

في   تصب  حتى  الرسالة  تنظيم  اإلإخانة  يعيد  ومؤثراتهم  الناس  )المزاهرة،  دراكات  قناعية 

 (. 324ص.  ، 2012

عالمي يحاول أن يشابه ويماثل بين ما يدركه الناس في حياتهم اليومية وبين بناء طار اإلواإل

الوسيلة   تفعل  كما  وتشكيلها  اإل  ؛اإلعالميةالرسالة,  الوسيلة  أن  الى بمعنى  تهدف  ال  عالمية 

، )الدليميستفادة من الفهم العام الموجود  ولكنها تهدف أكثر الى اال  ، التغيير أو بناء قيم جديدة 

 (. 204ص.  ، 2016

األطر  وكما   المجازي   اإلعالميةأن  والوصف  الرئيسية،  الكلمات  خالل  من  تشكيلها  ،  يتم 

، والصور المرئية، والتي يتم التركيز عليها في سرد األخبار، فمن خالل والمفاهيم، والرموز

إبراز    ، الكلماتبوالتدعيم    ،التكرار  يتم  معينة  أخرى وصور  أفكار  واستبعاد  معينة  أفكار 

(Devreese, 2005, p.51-52) . 

 أنواع األطر اإلعالمية 

عالمية المرتبطة بتغطية وسائل عدة أنواع لألطر اإل   واقدم  العلماء  بأن(  2016)   الدليميوأشار  

 : عالم لألخبار وهياإل

قضية أو حدث جوانبه واضحة عند الجمهور ألنه اإلطار المحدد بقضية: يتم التركيز على  -1

ملموسة بوقائع  مرتبط  عناصر   حيث  ، حدث  تقديم  أو  الشخصي  المدخل  على  اإلطار  يركز 

 الحدث وتداعياته. 

األ  -2 يرى  العام:  يربطها اإلطار  للوقائع  عامة  تفسيرات  يقدم  مجرد  عام  سياق  في  حداث 

والسياسية الثقافية  المهنية    ،بالمعايير  الناحية  من  المتلقي  نفسية  ثقيلة على  تكون  أنها إوقد  ال 

 قناع على المدى البعيد. واإل ،لفهم المشكالت وتقديم الحلول مهمة

حداث في سياقها االستراتيجي المؤثر على أمن الدولة القومي اإلطار االستراتيجي: يرى األ  -3

 .وبئة، واألةوالعسكري ،حداث السياسيةيتالءم هذا اإلطار مع األ

 ،إطار االهتمامات االنسانية: يرى األحداث في سياق تأثيراتها االنسانية والعاطفية العامة  -4

 تصاغ الرسائل في قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة. حيث  

إطار النتائج االقتصادية: يضع هذا اإلطار الوقائع في سياق النتائج االقتصادية التي نتجت  -5

. والمؤسسات  ،والدول  ،للتأثير المتوقع أو القائم على األفراد   هذا اإلطار  يشير   . حداثعن األ

الناس  يستخدم  فاعلية على  أكثر  الرسالة اإلعالمية  لجعل  المادي  الناتج  باالتصال    ،القائمون 

 بمصالحهم.  اارتباطً وأكثر 
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ول عن؟"  ؤالسؤال "من المسولية: يضع القائم باالتصال الرسالة لإلجابة عن  ؤإطار المس  -6

ول عن الحدث وتحديده في شخص أو ؤوالدولة معنيون بمعرفة المس  ،والمؤسسات   ،األفراد 

 مؤسسة أو قانون أو سلوك أو حكومة محددة. 

األحداث في إطار تنافسي   الصراع يقدم القائم باالتصال  طارإمن خالل  إطار الصراع:    -7

مثل، في سبيل إبراز سياق الصراع،  مهمةناصر ع  هم رسائل يتجاهلون فيقد  وصراعي حاد، 

  ، رى األحداثياألشخاص قبل أن    طار يرى فهذا اإلولين،  ؤالفساد وعدم الثقة في المس  إبراز 

أن  يو قبل  المصالح  األهدافيرصد  والرابح  يو   ،رصد  الخاسر  بمقياس  غالبا  الرسالة  قيس 

 ،الدليمي)  ا لألحداث.ا في جعله إطارً ويبالغ الصحفيون والمذيعون كثيرً  ،والمنتصر والمهزوم 

 (. 206-205 .ص. ص، 2016

أنواع ولمعرفه    ،طها بموضوع الدراسةالرتبا  ةر اإلعالميطنظريه األ  وقد استخدم الباحثون

في سعية   أزمة كورونا  في تأطيره   ،محمد اشتية  ،رئيس الوزراء الفلسطيني  األطر التي قدمها

 التعامل مع هذه الجائحة. ةإلقناع الجمهور الفلسطيني في كيفي

 . مثلث أرسطو في االقناع

قناع نوع من أنواع التفاعل والتواصل االجتماعي يُستخدم للمحاولة في التأثير أو تغيير يعد اإل

االختيار حرية  إطار  كان   .(Romanova &Smirnova, 2019, p.56)  الموقف ضمن 

 ,Kiholm & Gardemyr, 2017  قناعمنهجي سيكولوجية اإل  وصف بشكلأرسطو أول من  

p.18)  )  خرين بفكرة ما أو منتج سواء بالكلمة المنطوقة أو قناع اآلإأرسطو أن  وحيث حدد

 المكتوبة يتمثل في مثلث تتكون زواياه من ثالثة عناصر تسمى البراهين الفنية أو أنماط اإلقناع

(Baumlin & Scisco, 2018, p.203 .) في اآلتيوتتمثل هذه الزوايا : 

ثبات صحة  إ قناع تعتمد على المنطق، حيث يتم  إوهي استراتيجية  :  Logosالمنطق   -1

ويطلق  (.  (Iqbal et al, 2020, p.213الفكر من خالل الحقائق واألرقام واألدلة  

العقالنية االستمالة  اسم  أيضا    (. (Baumlin & Scisco, 2018, p.203عليها 

والترتيب في عرض الحجة بدالً من   ،واإليجاز  ،وتركز هذه االستمالة على الوضوح

التركيز على شخصية المتحدث، ويرى البعض بأن االستماالت العقالنية أكثر جاذبية  

(Hamzah et al, 2019, p.87.)  استخدم هذه االستمالة رئيس  ،  وعلى سبيل المثال

الثاني   خطابه  في  خان  عمران  الباكستاني  يعلن    شعبلل الوزراء  لم  بأنه  ليوضح 

إ  اإلغالق تستطيع  ال  الحكومة  ألن  البالد،  كامل  في في  والمحتاجين  الوطن  طعام 

     (Iqbal et al, 2020, p.222).هم منازل

 ، ويحدث التأثيرالتركيز على العواطفة اقناع من خالل  وهي استراتيجي:  Pathosالعاطفة    -2

 Hamzah et) كعاطفة الغضب والخوف والحزن والشفقة وغيرها من خالل إثارة العواطف

al, 2019, p.87.)    عن    االقناعية كبديلوتستخدم استمالة العاطفة في الخطاباتlogos   أو

ethos  وما تثيره من   السياسي، وتتمثل جاذبية الدعابة في الخطابات   االتصال، مثل خطابات

 ,Taquiniالمواقف )في اضافة اختالف عنصر أو منظور المعلومات في مثل هذه    عواطف

2016, p.15).    العاطفي من التأثير  التي يمكن االعتماد عليها في أويعتبر  كثر االستماالت 

والبسطاء والعامة، فحيث يصعب استخدام مثل هذه االستراتيجية   ،الثقافة المحدودة ذوياقناع  



 خالل أزمة جائحة كورونا لتعزيز األطر اإلعالمية   مدى توظيف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على الفيسبوك لالستماالت االقناعية 

 232 ( 2)ج التاسع العدد  –مجلة اتحاد الجامعات العربية لبحوث اإلعالم وتكنولوجيا االتصال  

 

افة عالية، وبالتالي فهي تستهدف في التأثير وجدان المتلقي وإثارة حاجاته قفي حالة المثقفين ث

القائم باالتصال  ،واالجتماعية  ،النفسية ،  2017)سلطاني،    ومخاطبة حواسه بما يحقق هدف 

االستمالة    (.63ص هذه  على وتضع  التأثير  خالل  من  مناسبة  مزاجية  حالة  في  الجمهور 

النداءات   وتكون  ً مشاعره،  عمقا األكثر  المجتمع  قيم  من  مشتقة   ,Cam, 2015)  العاطفية 

p.205.)    الباكستاني عمران بعض الكلمات منظمة السالم األخضر  وعلى سبيل المثال، استخدم

التويتر العاطفية في   نحن بحاجة لمساعدتكم لوقف أزمة النفايات ذلك"، ومن  تغريداتهم على 

 (. Harju ،2020  ,p.11" )البالستيكية! وقع على عريضتنا

المتحدث :  Ethos  خالق اال  -3 االستمالة على مصداقية  ، وأيضا  بالثقة  وجدارته  ،تركز هذه 

أي تعتمد الرسالة المقنعة على "مصدر" الرسالة بدالً   ؛وسمعته  شخصية المتحدثتعتمد على  

 (. Hamzah et al, 2019, p.86) من الرسالة نفسها

ل   وتختلف    Ethosوليس  مباشرة،  بصورة  والعربية  االنجليزية  اللغة  في  لها  معادلة  كلمة 

اإلشارة  أما هي نفسها تظل غير قابلة للترجمة، وحتى مع  صياغتها تبعاً الستخداماتها المتنوعة،  

أخالقية:  شخصية  أو  أخالقيات  مجرد  من  أكثر  يستدعي  تعريفها  فإن  "الشخصية"،  إلى 

،  good sense، والحس السليم  trustworthiness، والجدارة بالثقة  credibilityالمصداقية  

النية   والخبرة  good willوحسن   ،expertiseوالسلطة  ،  authority ترتبط والكاريزما   ،

جميعها بهذا المصطلح، كما هو الحال مع الهوية والسمعة والشخصية واألسلوب الشخصي 

personal style    والرغبات والميول  العادات  مثل  الشخصية  صفات   & Baumlinأو 

Scisco, 2018, p.203)  .)  ال تحتاج  وEthos  إلى الوقت والجهد لتكوينها، وخصوصا في

 (. Kiholm & Gardemyr, 2017, p.18)اً الشك موجود هاالحاالت التي يكون في

في خطاباته،   Ethosوعلى سبيل المثال، استخدم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ال  

"بسم هللا الرحمن الرحيم" وذلك كون غالبية الباكستانيين ينتمون   البسملة حيث كان يبدأ خطابه ب

   (.(Iqbal et al, 2020, p.219 إلى الديانة االسالمية

قناعية بنفس الرسالة، وذلك تبعاً لمستقبل إوفي بعض األحيان ما يتم استخدام أكثر من استمالة 

بين   تجمع  التي  تلك  الرسائل  وأفضل  اإلالرسالة،  )االستماالت  الثالث   ,Logosقناعية 

Pathos, Ethos.)   

ت االقناعية التي استخدمها رئيس الوزراء الفلسطيني وتأتي هذه الدراسة الستكشاف االستماال

وأيضا    محمد اشتية في منشوراته على صفحة الفيسبوك خالل تأطيره ألزمة جائحة كورونا،

 (. Logos, Pathos, Ethosتستكشف كيف تم استخدام هذه االستماالت ) 

 الدراسات السابقة 

بشكل مباشر   في هذا القسم تم عرض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية

جنبية،  األ  بالدراساتقسمين، يتمثل القسم األول  إلى  وتم تقسيم الدراسات السابقة    ،أو غير مباشر 

ا من األحدث إلى ا زمنيً حيث تم ترتيب هذه الدراسات ترتيبً الدراسات العربية،  بوالقسم الثاني  

  .ااألقدم، وتبعها تعقيب على الدراسات جميعً 
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 أواًل: الدراسات األجنبية. 

 (.(Iqbal et al 2020.. دراسة 1

Title: Persuasive Power Concerning COVID-19 Employed by Premier 

Imran Khan: A Socio-Political Discourse Analysis. 

للعربية: العنوان  بشأن  ترجمة  المستخدمة  اإلقناعية  المستجد  القوة  قبل  فيروس كورونا  من 

 . رئيس الوزراء عمران خان: تحليل الخطاب السياسي واالجتماعي

  للمجتمع خان عمران الباكستاني الوزراء رئيس  خطابات في إلى البحث  الدراسة هذه  هدفت

  المستجد،  كورونا فيروس وحلول واحتياطات وتأثيرات بأسباب   بالتوعية يتعلق فيما الباكستاني

 الخطاب تحليل  مع ودمجها والبالغية، اإلقناعية أرسطو  أدوات الحالي البحث  يستخدم و

وقام  المستخدم،   والسياسي االجتماعي اإلقناع سلوبأ  لفهم  (،SPDAوالسياسي ) االجتماعي

وخلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن عمران   الباحثون بتحليل البيانات باستخدام النهج النوعي

إلقناع عقول الناس، وإقناعهم باتباع اإلجراءات ومتنوعة  خان قد استخدم ميزات لغوية مستقرة  

باعتب الماليةاالحترازية  المنظمات  إقناع  في  الوزراء  رئيس  ونجح  الوحيد،  العالج   -ارها 

قة للبلدان النامية بالتنازل عن المدفوعات المعل  -صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتنمية

 . ة جديد  ةصياغ للعام المقبل.

 Harju  (2020 .). دراسة 2

Title: Emotional appeals as persuasion techniques in nonprofit 

organization Greenpeace’s Twitter account. 

تويتر لمنظمة السالم  الالعاطفية كتقنيات إقناع في حساب  ستماالتاال ترجمة العنوان للعربية: 

 ربحية. الاألخضر غير 

 في   ,الجمهورهدفت هذه الدراسة الى تناول الوسائل الخطابية العاطفية والتي تسعى إلى إقناع  

على تويتر   تغريدة   65  حللت الدراسة نوعياو  ، Twitterعلى Greenpeace منظمة  تغريدات

منظمة   ل 2019عام    Greenpeaceنشرتها  لإلقناع،  العاطفية  الوسائل  وطرق   ، تحديد 

المستهدف من تسعى إلى إقناع جمهورها     Greenpeace الدراسة أن  خلصتو  هااستخدام

أن االعتماد على قيم ومعتقدات الجمهور هو أكثر   من خالل تبيانها  مشاعرهم، خالل مناشدة  

استخداًما في    المهاراتم  واستخدا،  الوسائل  إلى   وأوصت،  التغريداتالبالغية  الدراسة  هذه 

 إجراء دراسة تبحث في نوع المشاعر التي يتم إثارتها عند الجمهور المستهدف. 

 Peruta & Shields (2018 .). دراسة 3

Title: Marketing your university on social media: a content analysis of 

Facebook post types and formats. 

تسويق جامعتك على وسائل التواصل االجتماعي: تحليل محتوى    ترجمة العنوان للعربية:

 ألنواع وتنسيقات منشورات الفيسبوك. 

العدي دراسة  إلى  الدراسة  هذه  التواصل هدفت  وسائل  على  عميق  بشكل  الجامعات  من  د 

والتعرف إلى استراتيجيات التسويق المستخدمة، وهدفت إلى تحديث  ،االجتماعي الخاصة بهم 

والحفاظ عليها بغرض بناء الهوية من خالل التواصل    ،قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بهم 

مع الطالب والخريجين المحتملين، حيث يُنظر إلى وسائل التواصل االجتماعي على أنها وسيلة 
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قابلة للتطبيق للتواصل بين المؤسسة ومكوناتها. استخدم الباحثون أداة تحليل المحتوى لفحص 

وتنسيقات   والجامعات   Facebookعلى    اً منشور  5932موضوعات  الكليات  أفضل  من 

األمريكية. وخلصت النتائج أن هناك موضوعات محتوى، مثل ألعاب القوى، تزيد بشكل كبير 

من المشاركة، بينما يميل البعض اآلخر إلى تقليل المشاركة. باإلضافة إلى ذلك، يعد التنسيق،  

هذه    أوصتي المشاركة.  مثل تضمين المحتوى الذي ينشئه المستخدمون، عامالً آخر يساهم ف

استراتيجيات حول كيفية قيام مديري وسائل التواصل االجتماعي بالجامعة    إلى استخدام  الدراسة

بتكوين محتوى وسائط اجتماعية بشكل أفضل لتحسين المشاركة، وتسويق عروضهم بشكل 

 أفضل، وزيادة مدى وصول منشوراتهم. 

 Kiholm & Gardemy( .2017 .). دراسة 4

Title: The strategic use of rhetorical proofs in transformational 

advertising A case study about "SAS" "We Are Travelers". 

االستخدام االستراتيجي للبراهين الخطابية في اإلعالن التحويلي ترجمة العنوان للعربية: 

 ". SASدراسة حالة حول "نحن المسافرون" 

اإلعالن  في  الخطابية  للبراهين  االستراتيجي  االستخدام  على  التعرف  الى  الدراسة  هدفت 

كيفية تحفيز  في  ، وتأتي أهمية الدراسة  SASالتحويلي دراسة حالة حول "نحن المسافرون"  

التحويلي من خالل االستخدام االس  الثالثةاإلعالن  الخطابية  ن الباحثا   اعتمد،  تراتيجي لألدلة 

تحقق  ال  وهي،  تم استخدام طرق بحث مختلفة لجمع البيانات و،  المنهج االستقرائي واالستنتاجي

وأيضاً ،  "نحن المسافرون" التجاري تحليل  و  ،التجاري الحتمالية اإلعالن التحويلي   WATمن  

 ا ما نادرً الن، والنتائج أن العاطفة هيمنت على اإلع  وخلصت المقابالت مع الخبراء.    استخدموا 

األ استخدام  االعالنات،يتم  بعض  في  نحن   خالق  حملة  في  يستخدم  لم  للمنطق  بالنسبة  أما 

وصى الباحثان بأن تتضمن الدراسات المستقبلية وسائط أخرى تم فيها عرض ، وأالمسافرون

المسافرون"حملة   التواصل االجتماعي الوسائط من  قد تكون هذه    ،"نحن  الصحف ووسائل 

 والمطبوعات. 

 .Taquini (2016 ). دراسة 5

Title: The consumer-to-consumer persuasion: Application of rhetoric 

appeals in consumer’s reviews. 

المستهلك إلى المستهلك: تطبيق المناشدات الخطابية في اإلقناع من  ترجمة العنوان للعربية:  

 مراجعات المستهلك. 

هدفت هذه الدراسة إلى استكشاف محتوى مراجعات المستهلك من أجل تحديد كيفية استخدام  

المراجعين للبالغة الكالسيكية، وهو فن إقناع قديم في تقارير االستهالك الخاصة بهم، التي يتم  

خالل البحث في كيفية استخدام المستهلك لألخالق والعاطفة والمنطق   توجيهها لألقران، من

(ethos, pathos and logos عند كتابة التعليقات ومشاركتها في مجتمع المستهلك عبر )

 تحليل المحتوىأداة    واعتمداإلنترنت، وتنتمي هذه الدراسة الى البحوث النوعية واالستكشافية،  
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مجموعة من تقييمات المستهلكين عبر اإلنترنت   منالدراسة    مجتمعويتكون  ،  لجمع البيانات

كما احتوت   ،المنشورة في شبكة اجتماعية موجهة نحو المستهلك حول ثالث فئات أعمال مختلفة

النتائج أن هناك   وخلصتوحدة من مجتمع المستهلكين عبر اإلنترنت،    150عينة الدراسة على  

المختلفة الستئناف  )الطرق  الفرعي  التصنيف  نفس  النصي تحت  النهج  في  اختالفات طفيفة 

Ethos  -   الخبرة، على سبيل المثال(، كما اوصت الدراسة بأنه يجب أن تدفع المتاجر عبر

 اإلنترنت المستهلكين لكتابة مراجعاتهم بطريقة أكثر منطقية. 

 Cam (2015 .). دراسة 6

Title: Aristotle Is Still Persuading Us: Content Analyses About The 

Rhetorical Structure Of Magazine Advertisements In Turkey. 

للعربية: العنوان  أرسطو    ترجمة  يزال  البالغي يقنعناال  الهيكل  حول  المحتوى  تحليالت   :

 في تركيا.  المجالتإلعالنات 

هدفت هذه الراسة إلى  التركيز على البنية البالغية واللغة التصويرية في إعالنات المجالت 

إعالنات السيارات في تركيا، باستخدام تحليل المحتوى، تم اختيار إحدى المجالت الرائدة في  

، حيث تم فحص هاتركيا، وتم تحليل اإلعالنات الستكشاف مكونات اإلقناع المستخدمة فيفي  

ن مختلفين من البالغة: أحدهما البراهين البالغية أو المثلث البالغي، واآلخر هو األشكال جانبي

تم إجراء تحليل المحتوى ، و البالغية التي تتعلق باالنحرافات في الشكل الذي تتخذه العبارات

استمالة إلى أن اإلعالنات الصحفية تستخدم  ، وخلصت النتائج  في المجالتإلعالنات السيارات  

Ethos   استمالة  ، وقناع الجمهور في المجالت التركيةإكمصدر رئيس فيPathos   باعتبارها

كأدلة منطقية، واألرقام، وتم استخدام هذه االستماالت بطريقة   Logosالنداءات العاطفية، و

 متوازنة بما يخدم الهدف من اإلعالنات. 

 Azran et al( .2014 .)دراسة  .7

Title: Aristotelian rhetoric and Facebook success in Israel’s 2013 

election campaign. 

الخطاب األرسططي ونجاح فيسطبوك في الحملة االنتخابية اإلسطرائيلية    ترجمة العنوان للعربية:

 .2013لعام  

هدفت هذه الدراسطة إلى المسطاهمة في رسطم خرائط لخطاب وسطائل التواصطل االجتماعي الذي  

ك فيه السطططياسطططيون وأتباعهم خالل الحمالت االنتخابية، قام الباحثون بفحص الخطاب  يشطططار

خالل الحملة  واسطتقباله من قبل الجمهور   Facebookسطرائيلي للسطياسطيين على  األرسططي اإل

، درس البطاحثون االسططططتراتيجيطات الخططابيطة األرسطططططيطة التي اسططططتخطدمهطا  2013االنتخطابيطة  

، وشططعبيتها لدى  2013صططفحات فيسططبوك خالل انتخابات   السططياسططيون اإلسططرائيليون على

  االسطتراتيجية هي    Ethos أن    وخلصطت النتائج إلى،  مسطتخدمي وسطائل التواصطل االجتماعي
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معظم   Pathos  العاطفةجذبت النداءات المسططتندة إلى  والبالغية األكثر شططيوًعا المسططتخدمة،  

التناقض بين رسطائل حملة السطياسطيين والخطاب  إلى بعض أيضطا  النتائج    وأشطارت،  اإلعجابات

أن النظام السططياسططي متعدد    ، حيثالذي يجذب انتباه مسططتخدمي وسططائل التواصططل االجتماعي

( على النقيض من Ethosاألحزاب في إسططرائيل يشططجع التركيز على مصططداقية المرشططحين )

مة الحزبين مثل الواليات  ( في الحمالت االنتخابية النموذجية في أنظPathosانتشار العاطفة )

الحمالت بمراعاة    ين ومديريصطططح السطططياسطططينُ إلى    ، وأوصطططت الدراسطططةالمتحدة األمريكية

التناقض المحتمل بين مخرجات السطططياسطططيين وتفضطططيالت مسطططتخدمي وسطططائل التواصطططل  

 االجتماعي.

 Bronstein  (2013.). دراسة  8

Title: Like me! Analyzing the 2012 presidential candidates’ Facebook 

pages. 

! تحليل صفحات الفيسبوك الخاصة بمرشحي الرئاسة لعام بي  عجبأ  ترجمة العنوان للعربية:

2012 . 

الدراسة هذه  الخاصة   هدفت  الفيسبوك  لصفحات  والكمي  النوعي  المحتوى  تحليل  إلى 

منشوًرا تم جمعها خالل   513  عينة الدراسة  بلغت،  2012عام  األمريكية    بالمرشحين للرئاسة

تحليل صفحات   ، حيث  تم 2012  األخيرة من االنتخابات الرئاسية األمريكية لعام   ةاألشهر الثالث

لمختلفة للغة األرسطية لإلقناع، ثم  تحديد العناصر ا ، بالبداية تم     ثالث مراحل  علىالمرشحين  

تحديد األدوار اإلضافية التي تلعبها أخيراً  تظهر في المنشورات، وتحديد الموضوعات التي  

الحمالت  Facebookصفحات   وخلصتفي  جاذبية   ،  استخدموا  المرشحين  كال  أن  النتائج 

التحليل اإلحصائي أن عدد التعليقات واإلعجابات الممنوحة   نتائجت  ظهروأة،  عاطفية وتحفيزي

الم  اإلقناع  بعنصر  تأثرت  المنشورات  المنشورات على  في  الفيسبوك و  ،ستخدم  أن صفحات 

 . استُخدمت ألغراض جمع األموال، ولحشد المؤيدين

 ثانياً: الدراسات العربية. 

ا "برنامج كرفان (، بعنوان: التأطير اإلعالمي لقضايا الشباب تلفزيونيً 2021دراسة جوده )  .1

 ". اأنموذجً 

اإلعالمي لقضايا الشباب في البرامج التلفزيونية  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التأطير  

الشبابية، من خالل برنامج كرفان في قناة رؤيا الفضائية األردنية، ولتحقيق هدف الدراسة تم  

و الوصفي،  المنهج  على  خضعت للدراسة  كأداة   المحتوى تحليل  استخدم  االعتماد  والتي   ،

  عمل تلفزيوني، دية من أسبوعين  القص عينة الدراسة  وتم اختيار الالختبارات الصدق والثبات،  

( كرفان،  14تحققت خاللهما  لبرنامج  البرامجية  الدورة  ويمثالن  كرفان،  برنامج  من  حلقة   )

حث ، وقد استخدم البا2020تشرين ثاني    26و  2020آب    23وينحصران في الفترة الزمنية بين  
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أن القضايا االقتصادية هي أكثر األطر ب  وخلصت النتائج  ،نظريه التأطير اإلعالمي في دراسته 

ا في برنامج كرفان، وكان هناك ضعف في استخدام أطر القضايا التعليمية والسياسية، استخدامً 

 أن يهتم برنامج كرفان بالقضايا السياسية، وتعزيز ثقافة مشاركة الشباب في بوأوصى الباحث 

وإعداد المزيد من الدراسات التحليلية لمعرفة األطر المستخدمة في البرامج   ،الحياة السياسية

  الشبابية في القنوات التلفزيونية.

قناعية اإلشهارية في إعادة بناء الصورة  االستماالت اإل  (، بعنوان: دور2019. دراسة قصة )2

 djezzyدراسة ميدانية على عينة من مستخدمي شريحة    –الذهنية لدى المؤسسة الخدماتية  

 بوالية بسكرة. 

قناعية اإلشهارية هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تقوم به االستماالت اإل

في محاولتها إلعادة رسم صورتها لدى    djezzyسسة  الموظفة في المادة اإلعالنية الخاصة بمؤ

 djezzyشهارات مؤسسة إقناعية التي تستعمل في  مستخدميها، ومعرفة طبيعة االستماالت اإل

من أجل التأثير في المستخدم، كذلك محاولة التعرف على كيفية مساهمة االستمالة الموظفة في 

بناء الصورة الذهنية الخاصة بها، والكشف    وإعادة   djezzyاإلشهار لتحقيق اإلقناع لمستخدمي  

واستخدم الباحث  في عملية إعادة تشكيل صورتها، djezzyمؤسسة  تتخذهاعن الطريقة التي 

هذه   الوظيفية  الدراسةفي  البنائية  الدراسة    ،نظريه  المسحي واستخدمت  واستمارة المنهج   ،  

مفردة من مجتمع البحث   60التي وزعت على عينة قدر عددها ب  و   استبيان كأداة للدراسة،

 djezzyأن مؤسسة  بالنتائج  وخلصت  بوالية بسكرة،    djezzyاألصلي وهم مستخدمي شريحة  

فالعقلية تجسدت بشكل كبير من خالل  ، ستماالت العقلية والعاطفيةعتمدت على المزج بين االا

ها وخدماتها بطريقة يتقبلها عقل المستخدم  تقديم المعلومات والمستجدات عن مختلف عروض

ستماالت العاطفية فقد اتضحت من خالل استخدام  ويقتنع بها وهذا إلضافة المصداقية لها، أما اال

شهاراتها بطرق إ الرموز والشعارات واأللوان والشخصيات التي تنوع تكرارها في مختلف  

 ف في مضامين إشهاراتها. ستماالت التهديد والتخوي اكليا عن  واالبتعادمختلفة، 

3( ثروت  دراسة  للقضايا 2017.  اإلعالمية  التغطية  في  الصورة  تأطير  داللة  بعنوان:   ،)

 االقتصادية في مصر: دراسة تحليلية سيميولوجية للمواقع االلكترونية للقنوات الفضائية.

للقضايا  اإلعالمية  التغطية  في  الصورة  تأطير  داللة  وتحليل  رصد  إلى  الدراسة  هدفت 

االقتصادية في مصر في المواقع اإللكترونية للقنوات الفضائية المصرية والعربية واألجنبية 

توظيفها   ةالموجهة باللغة العربية، وتفسير العالمات والدالالت التي تحتويها الصورة، وکيفي

الة محددة، واستخالص مجموعة األطر المصورة التي اعتمدت عليها المواقع في لتوصيل رس

من  للمواقع،  التصويرية  التغطية  اختالفات  على  والتعرف  القضايا،  هذه  عن  أخبارها  تقديم 

منطلق أن کل موقع يوظف الصور حسب توجهاته وسياساته التحريرية والدولة التي ينتمي 

نظرية   باستخدام  وذلك  المصورة( إليها،  )األطر  اإلعالمية  التحليل   ،األطر  ومدخل 

تأطير   ،السيميولوجى  دالالت  وتحليل  لتوصيف  التحليلي  الوصفي  المنهج  الباحث  استخدم 

الفضائية, واستخدم   للقنوات  المواقع االلكترونية  الدراسة في  بالقضايا محل  الخاصة  الصور 
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 إلكترونية وقد اختار الباحث أربعة مواقع    , وأداة تحليل السيمولوجي,األطرالباحث أداتي تحليل  

،  CBC extra: موقع قناة النيل لألخبار، موقع قناة وهيلقنوات فضائية تمثل توجهات مختلفة  

، وموقع قناة الجزيرة، وقد تم اختيار أبرز خمسة قضايا اقتصادية عربي  BBCوموقع قناة  

األسعا   ىعل وارتفاع  الجنيه  تعويم  وهى  اإلعالمية،  وأزمة  الساحة  في   السكرر  واالستثمار 

ا من الصور الخاصة بهذه  واختير عشرون نموذجً   ،وقرض صندوق النقد الدولي لمصر  ،مصر

السمات العاطفية إلى أن  تائج  نال وخلصت    ، للقنوات الفضائية  اإللكترونيةالمواقع    ىالقضايا عل

لموقعي   المصورة  التغطية اإلعالمية  في  األبرز  و  BBCالسلبية هي  بينما عربي  الجزيرة، 

اكسترا   CBCعالمية المصورة  برز في التغطية اإلکانت السمات العاطفية اإليجابية هي األ

 والنيل لألخبار. 

4( محسن  دراسة  في 2015.  األسرى  قضية  نحو  الفلسطيني  الصحفي  الخطاب  بعنوان:   ،)

 سجون االحتالل اإلسرائيلي.

الخطاب الصحفي الفلسطيني إزاء قضية األسرى،  هدفت الدراسة إلى التعرف على مرتكزات  

والكشف عن أبرز أطروحاته، والقوى الفاعلة الواردة فيه، واألطر المرجعية التي استند إليها، 

ختالف في خطاب صحيفتي الدراسة، وتعرف رأي قادة األسرى ومعرفة جوانب االتفاق واال

في سجون االحتالل اإلسرائيلي    المحررين إزاء الخطاب الصحفي الفلسطيني لقضية األسرى

واقتراحاتهم لتطويره، وتنتمي الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث استخدمت منهج الدراسات 

في  تم  الذي  المتبادلة،  العالقات  دراسة  ومنهج  اإلعالمي،  الخطاب  تحليل  ومنهج  المسحية، 

نظري على  الباحثة  واعتمدت  المنهجية،  المقارنة  أسلوب  توظيف  اإلعالمية ا  ةإطاره  ألطر 

الخطاب  تحليل  استمارة  هما  أداتين  باستعمال  الدراسة  بيانات  جمع  وتم  للدراسة،  لمالئمتها 

الصحفي، واستمارة المقابلة، وشملت عينة الدراسة التحليلية صحيفتي الحياة الجديدة وفلسطين،  

ل/ أكتوبر تشرين أو  18إلى    2011تشرين أول/ أكتوبر    18وتمتد الفترة الزمنية من تاريخ  

، أي لمدة عامين، وجرى اختيار الصحف بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، كما شملت 2013

طويلة في سجون االحتالل ال تقل   ةً عينة الدراسة الميدانية األسرى المحررين الذين قضوا مد

 اً سيرأ  20عن عشر سنوات، وجرى اختيارهم بطريقة العينة القصدية، وشملت عينة الدراسة  

  .من سجون االحتالل ممن قضوا عشرة أعوام على األقل اً محرر

نسانية في طار االهتمامات اإلإو  ، اإلطار القانوني جاء في المرتبة األولى   أنبنتائج   ال  خلصت

الثانية، وكما خلصت بأن   األسرى المحررين غير راضين عن أداء الصحف تجاه    المرتبة 

وأوصت الدراسة  ،خبار وقد اتفقوا على أنها غلب عليها الجانب الموسمي في نقل األ، األسرى 

األ   بأنه قضية  مع  التعامل  الفلسطينية  الصحف  على  قضية يجب  االحتالل  في سجون  سرى 

ومراعاة الموضوعية في عرض   ،الوطني  باالنقساممن الدرجة األولى وعدم ربطها    ةوطني

 القضية. 
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 التعقيب على الدراسات السابقة

اإل االستماالت  استخدام  الدراسات حول  ندرة  السابقة  الدراسات  من خالل  في اتضح  قناعية 

 تشابهتإال أنها  ،  هذه الدراسة  بهاالتي تختص    تأطير أزمة جائحة كورونا على منصة الفيسبوك

قناعية خالل أزمة  استخدام االستماالت اإل  يةكيف  في دراسةeqbal et al  (2020  )دراسة    مع

تم    من حيث نوعية البيانات المحللة حيث  اختلفت مع دراستنا الحالية  هاولكن  ،جائحة كورونا

 على منصة اليوتيوب. تحليل الخطاب السياسي للخطابات 

الحالية   الدراسة  أيضاَ  السابقة    جزئياَ وتشابهت  الدراسات  ارسطو مع  مثلث  استخدامها  في 

( كإطار نظري لفحص االستماالت المتعلقة برسالة القائم  logos, pathos, ethosاالقناعي )

قناع إقناعية كتقنيات  إلدراسة االستماالت افي  Harju  (2020  )حيث اهتمت دراسة  ،  باالتصال 

على االستخدام االستراتيجي kiholm & Gardemy  (2017  )دراسة  ، كما ركزت  في تويتر 

في تطبيق Taquini  (2016  )دراسة   تاهتموبينما    ،عالن التحويلي ين الخطابية في اإلللبراه

 تركز   Cam  (2015  )دراسة  ، وهناك أيضا  في مراجعات المستهلك  الخطابية  االستماالت

ا  دراسة  البالغية  على  المجلةإلهياكل   Azran et al  (2014 )ة  دراست  تناولو  ،عالنات 

االنتخابية اإلاالستماالت   الحمالت  في  تناولت    ،قناعية   Bronsten  (2013)دراسة  كما 

ة هناك دراسة قص   ا، وأيضً قناعية في صفحات المرشحين لالنتخابات الرئاسيةاالستماالت اإل

عادة بناء الصورة لدى المؤسسة إقناعية في  على دور االستماالت اإل  تركز( التي  2019)

قناعية طار من حيث فحص االستماالت اإلإلاالخدماتية، وبالتالي تبني الدراسة الحالية على هذا  

التي استخدمها رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تأطيره أزمة جائحة كورونا على 

 منصة فيسبوك. 

كنظرية ناظمة للدراسة،    عالميةنظرية األطر اإل طارها النظري على  إ  هذه الدراسةنت  يكما ب

ً (، وأيض2017) ( ودراسة ثروت 2021) حيث تشابهت بذلك مع دراسة جودة   دراسة محسن   ا

اإل  (2015) األطر  تحليل  اإلفي  األطر  الحالية  الدراسة  حللت  حيث  التي   عالميةعالمية، 

الفلسطيني   استخدمها الوزراء  اشتية  ،رئيس  منصة   ،محمد  على  كورونا  جائحة  أزمة  خالل 

 الفيسبوك. 

داة تحليل أ تشابهت مع الدراسة الحالية في استخدام  Peruta & Shields  (2017  )أما دراسة  

إال  لالمحتوى   الفيسبوك،  اختلف أ لمنشورات على منصة  استراتيجيات ها  مع  تنها  بأنها حللت 

 . لمستخدمة من قبل عدد من الجامعاتالتسويق ا

المنهج المسحي   وظف بعضهاوتنوعت المناهج البحثية المستخدمة في الدراسات السابقة، حيث  

Azran et al  (2014  ،)كدراسة  (، ومنها ما وظف منهج تحليل الخطاب  2019)  كدراسة قصة

 أما دراستنا الحالية فهي تنتمي إلى البحوث الوصفية التحليلية، وحيث تتشابه مع دراسة محسن 

 تحليل المحتوى.  ةعتماد على أدا ، باالكونها دراسة وصفية تحليلية( في 2015)
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 نوع الدراسة ومنهجها وأداتها

 نوع الدراسة 

وتقويم   وتحليل  تصوير  تستهدف  التي  التحليلية  الوصفية  البحوث  إلى  الدراسة  هذه  تنتمي 

صفة التحديد، وذلك بهدف الحصول على   ةخصائص مجموعة معينة أو موقف معين تغلب علي

)حسين،   عنها  ودقيقة  كافية  يستهدف  ( 131  .، ص 2006معلومات  الحالية  الدراسة  وفي   ،

على خالل جائحة كورونا    ،محمد اشتية  الباحثون دراسة منشورات رئيس الوزراء الفلسطيني

 منصة الفيسبوك وتحليلها. 

 أداة الدراسة 

تحليل   أداة  الباحثون  بأنها عملية تصنيف    محتوىال استخدم  البيانات، وتعرف  للحصول على 

يكشف   بما  محددة  معايير  وفق  معينة،  فئات  تحت  المرئية  أو  المسموعة  أو  المكتوبة  المادة 

خصائص هذه المادة من حيث الشكل والمحتوى، وباالستناد على قواعد واضحة على أساس 

ً علمي، بحيث ترتبط هذه الفئات ارتباط مشكلة البحثية، والفروض العلمية للدراسة،  بال  اً مباشر ا

صريحة وقاطعة    المحتوىوالتساؤالت البحثية المطروحة، بما يضمن أن تكون نتائج تحليل  

وقد عرفه بشناق ،  ( 1620ص.  ،  2020على تساؤالت وفروض الدراسة )يونس وعبد الغفار،  

في 2013) الكامنة  المعاني  اكتشاف  إلى  تسعى  التي  المنهجية  الخطوات  "مجموعة  بأنه:   )

المحتوى، والعالقات االرتباطية لهذه المعاني من خالل البحث الشكلي والموضوعي، والكمي 

)ص.   المحتوى"  هذا  في  الظاهرة  للسمات  الباحثون (.  14والكيفي  قام  الدراسة  هذه  وفي 

 لخال   على منصة فيسبوك  ، محمد اشتية،يف وتحليل منشورات رئيس الوزراء الفلسطيني بتصن

 جائحة كورونا. 

 وهي:   ،خانات سبعوقد صمم الباحثون استمارة التحليل حيث تشمل  

 فئة الرقم التسلسلي للمنشورات. -

الوزراء  - محمد اشتية   الفلسطيني  فئة المنشورات خالل الفترة المختارة على صفحة رئيس 

 على الفيسبوك. 

 فئة تاريخ النشر للمنشورات.  -

قناعي، والذي  هي فئه اعتمدت في التحليل على مثلث ارسطو اإل  :فئة االستماالت االقناعية  -

ً (، علمethos, pathos, logosيتحدد في ثالث زوايا وهم ) : عباره عن مصادقيه Ethosن  أ  ا

المنسوبة    ،المتحدث  التي يت إ والسلطة  : عباره  Pathosما  أصف بها المتحدث،  ليه واألخالق 

إقناع من خالل دغدغه مشاعر المواطنين وعواطفهم كعاطفه الغضب، الحزن،    استراتيجيةعن  

وبراهين    ةحصائيات ونسب مئوية وأدل: االعتماد على المنطق واإلLogosالخوف....الخ، و

 روس كورونا.كذكر عدد اإلصابات في فاي

 فئة كيف تم توظيف االستمالة بالمنشور.  -

اإلعالمية    - الوزراءل  فئة األطر  معالجة صفحة رئيس  كيفية  محمد    الفلسطيني  لتعرف على 

جراءات االحترازية من خالل الناس باتباع اإل  إقناعواشتية لموضوع فيروس كورونا المستجد  

 على النحو التالي: ، وتمثلت في سبع من األطر قناعيةاستخدام االستماالت اإل
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بقضيإ  -1 المنش:  ةطار محدد  مثل اإلجراءات والتركيز عليها    ة واحد   ةر ضمن قضيوطرح 

، أي يكون المنشور يتحدث عن القرن ومواجهتها   ةلفايروس كورونا او إجراءات صفق  ةالوقائي

 واحدة.  ةقضي

اإلنسانية:  إ  -2 االهتمامات  اإل  المنشوراتوتركز  طار  هذا  عاطفيةفي  نزعة  على   ، طار 

المواطنين من   على عواطف   تؤثر  نسانيةإجراءات بطريقة درامية  اإل  صياغة  مثل  وإنسانية، 

 ا. ا نفسيً ا واقتصاديً صحيً  مختلفةجوانب 

  ،الجدوى االقتصاديةعن  طار  التي استخدمت هذا اإلالمنشورات  تركز  طار االقتصادي:  اإل  -3

 ونتائج اقتصادية بسبب فايروس كورونا.

اإلمنشورات  تركز    ستراتيجي:االطار  اإل  -4 أمن حول  طار  هذا  على  الجائحة  تداعيات 

 راضي لصالح االحتالل اإلسرائيلي.أمنشورات متعلقة بصفقه القرن وضم  كالدولة،    واستقرار

محاوالت  طارإ  -5 تخص  منشورات  مصادر   الصراع:  اإلسرائيلي  األراضي    ة االحتالل 

األ الفلسطينية بسبب رواتب  السلطة  أموال  واحتجاز  والجرحىالفلسطينية،  والشهداء  ، سرى 

 .خالل جائحة كورونا

إلى كون جائحة كورونا   يعزو الباحثون ذلك، وطار: لم يتم استخدام هذا اإلالمسؤوليةطار  إ  -6

تعامل مع الجائحة لجائحة عالمية، امتدت وأثرت على مختلف الدول، التي سارعت حكوماتها ل

الحكومات دون  هذه  اهتمام  كان جل  والذي  الفيروس،  انتشار  من  والحد  أثارها  من  لتخفيف 

 االهتمام بمن هو المسؤول.

زو الباحثون ذلك إلى عدم االهتمام في ربط ، ويعطار عام : لم يتم استخدام هذا اإلالطار  اإل  -7

حداث  بالمعايير الثقافية والسياسية في سياق عام مجرد يقدم تفسيرات عامة للوقائع، بسبب األ

الجائحة الصحية   الفيروس وتأثيره، حيث طبيعة  النتشار  تبعاً  المفاجئة لألحداث  والتغييرات 

 من انتشار الفيروس. كان االهتمام موجه بالحالة الصحية للشعب والحد 

 فئة كيف تم توظيف األطر اإلعالمية بالمنشور.  -

 مجتمع الدراسة 

منشورات  والذي يشمل جميع    ،قام الباحثون بتحديد مجتمع الدراسة الذي يحقق أهداف الدراسة

 2020اذارمارس/  5من تاريخ    صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على الفيسبوك 

، وكان سبب اختيار هذه الفترة يعود الى فترة اإلغالقات المشددة  2020مايو/ايار20الى تاريخ  

 التي فرضتها الحكومة الفلسطينية خالل أزمة فيروس كورونا.

 عينة الدراسة 

وهو تاريخ أول خطاب لرئيس الوزراء ،  2020اذار/مارس  5عينة مسح شامل من تاريخ  تتمثل ب

انتشار فيروس كورونا في فلسطين الفلسطيني على صفحته على   وحتى   ،الفيسبوك منذ بدء 

الفلسطينية 2020مايو/ايار  20تاريخ   الحكومة  فرضتها  التي  المشددة  اإلغالقات  فترة  أي   ،

عينه المسح    (2010وقد عرف مطلق )  ، اً منشور(  176)  ، وتبلغخالل أزمة فيروس كورونا

تمع التي تخضع لصفات أو متغيرات بأنها: "عملية عد أو حصر جميع عناصر المج   الشامل

 (. 28 .معينة" )ص
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 النتائج 

اشتية  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  توظيف  كيفية  على  التعرف  إلى  الدراسة  تهدف 

قناعية في تأطيره ألزمة جائحة كورونا من خالل صفحته على الفيسبوك، ومن االستماالت اإل

 176خانات تم تحليل مضمون    7استمارة تحليل مؤلفة من    الباحثونأجل تحقيق ذلك استخدم  

 بناًء عليها.  منشور

 وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة:

الرئيس المركزي  محمد  السؤال  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  وظف  كيف  االستماالت :  اشتية 

 قناعية في تأطيره ألزمة جائحة كورونا من خالل صفحته على الفيسبوك؟اإل

 : كاآلتيوتمت اإلجابة عليه من خالل األسئلة الفرعية، 

: كيف أطر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية أزمة ولنتائج السؤال الفرعي األ •

 جائحة كورونا من خالل الصفحة؟

عالمية، التي ركزت عليها صفحة رئيس تكرارات ونسب األطر اإل  (1يوضح جدول رقم )

 الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تأطيره ألزمة جائحة كورونا على الفيسبوك. 

عالمية المستخدمة في صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني ونسب األطر اإل تكرارات  :1جدول 
 محمد اشتية. 

في   نسبة المئويةال التكرارات  عالمية األطر اإل

 المنشورات 

 المرتبة 

 المرتبة األولى  % 44.22 65 محدد بقضيةالطار  اإل .1

 المرتبة الثانية  % 39.46 58 االهتمامات االنسانيةطار إ .2

 المرتبة الثالثة  % 10.88 16 طار االقتصادياإل .3

 المرتبة الرابعة  % 2.72 4 ستراتيجي  االطار  اإل .4

 الرابعة مكررالمرتبة  % 2.72 4 الصراعطار إ .5

 - - 0 طار المسؤوليةإ .6

 - - 0 طار العاماإل .7

 % 100 147 المجموع 

 
وجد الباحثون أن اإلطار المحدد بقضية هو أعلى نسبة استخدام في صفحة الدراسة، حيث بلغ 

استعدادات %(، فاستندت بعض المنشورات على قضية  44.22( أي بنسبة ) 65عدد تكراراته )

وجاهزية الحكومة لمواجهة فيروس كورونا، واالجراءات التي فرضتها الحكومة بعد انتشار 

شاعات حول فيروس كورونا، وركزت على فيروس كورونا في فلسطين، وتحذير ناشري اإل 

صفقة  وقضية   ، عنهم  باإلفراج  والمطالبة  بالفيروس  المصابين  الفلسطينيين  األسرى  قضية 

ومحاوال اإلالقرن  االحتالل  األت  من  أجزاء  لضم  ذلك  سرائيلي  ومثال  الفلسطينية،  راضي 

( رقم  إلنهاء 1صوره  األطباء  نقابة  مع  اتفاقيه  بتوقيع  الوزراء  رئيس  قيام  توضح  والتي   )

 .ضراب والعودة الى العمل بسبب الحالة الطارئة وتفشي فايروس كورنااإل
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مثال كفي صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني  2020 مارس/ أذار 5خ  منشور بتاري: 1  صورة 

 على اإلطار المحدد بقضية.

  اً ( تكرار 58نسانية في المرتبة الثانية في صفحة الدراسة، حيث بلغ )طار االهتمامات اإلإوجاء  

ة %(، وركزت الصفحة على المشهد الحزين بفقدان أرواح بسبب اإلصاب 39.46أي بنسبة )

الفيروس،   انتشار  ظل  في  الفلسطينيين  األسرى  حال  على  استندت  وكما  كورونا،  بفيروس 

والهدف من االجراءات التي تفرضها الحكومة هو حماية الشعب الفلسطيني الستمرار النضال 

الفلسطينيين وسبل  العمال  الفلسطيني وحماية األرض والمقدسات، وكما ركزت على وضع 

هم من اإلصابة بالمرض، باإلضافة إلى االهتمام بالمصابين منذ لحظة حمايتهم وحماية عائالت

اإلصابة ولحين التعافي، والتبرع لصندوق وقفة عز من قبل القطاع الخاص واألفراد لمساعدة  

( وهي منشور على صفحه 2األسر المحتاجة والمتضررة من األزمة، ومثال ذلك صورة رقم )

في اهتمامه  فيه  موضح  الوزراء  اإلاأل  رئيس  االحتالل  في سجون  سرائيلي ووضعهم  سرى 

 الصحي بعد تفشي فايروس كورونا.
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مثال كعلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني    2020مارس/أذار14: منشور بتاريخ  2  ة صور
 نسانية.إلطار االهتمامات اإ على

%(، حيث ركزت 10.88( أي بنسبة )16الدراسة ) طار االقتصادي في صفحة  وبلغ تكرار اإل

الصفحة على عرض الخسائر االقتصادية خالل أزمة كورونا، ونتائج اقتصادية مترتبة على 

المساعدات اإل قيمة  عرض  على  ركزت  كما  الفلسطينية،  الحكومة  فرضتها  التي  جراءات 

(، والتي توضح 3م )رق   ة الممنوحة للحكومة الفلسطينية لمواجهة الفيروس. ومثال ذلك صور

رئيس الوزراء مع السفراء دول العالم في فلسطين لبحث الوضع االقتصادي والتكلفة   اجتماع

 نا.والمالية لمواجه فايروس كور
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مثال كعلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني 2020بريل/نيسان ا 9خ : منشور بتاري3صورة 

 على اإلطار االقتصادي. 

( أي 4ستراتيجي في المرتبة الرابعة في صفحة الدراسة، وبلغ عدد تكراراته )طار االوجاء اإل

%(، وركزت الصفحة على الوضع األمني لفلسطين مع دول الجوار خالل أزمة  2.72بنسبة )

كورونا   االحتالل فيروس  تهديدات  إلى  باإلضافة  بينهم،  فيما  والتنسيق  العالقة  وطبيعة 

األمن الفلسطيني خالل ما تتعرض له من   ةسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية وزعزعاإل

)  ة أزمة فيروس كورونا، ومثال ذلك صور الوزراء من خاللها 4رقم  ( والتي حاول رئيس 

 العاقل لاللتزام باإلجراءات الوقائية.  ةمخاطب ةجيالتأثير على الشعب من خالل استراتي 
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مثال كعلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني    2020ن  ابريل/نيسا  9: منشور بتاريخ  4صورة  
 طار االستراتيجي.إلعلى ا

) إوبرز   أي  نفسها  السابق  اإلطار  بتكرارات  الصراع  نسبته  4طار  وما  حيث 2.72)(   ،)%

سرائيلي ومحاوالته لضم أجزاء من ركزت الصفحة على الصراع الفلسطيني مع االحتالل اإل

الضفة الغربية وتهديداته المستمرة بذلك، وأن حماية الشعب الفلسطيني من االصابة بفيروس 

ومة كورونا من خالل االلتزام باإلجراءات التي فرضتها الحكومة مهم الستمرارية النضال ومقا

والتي توضح    ، (5رقم )  ةرض والمقدسات، ومثال ذلك صورة األسرائيلي وحماياالحتالل اإل

 سرائيلي تهدف لضم أجزاء من األراضي الفلسطينية. إ تشكيل حكومة احتالل 
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مثال كعلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني  2020ن  ابريل/نيسا  20خ  : منشور بتاري5صورة  
 طار الصراع. إعلى 

المسؤولية على أي تكرار،  إالعام و  اإلطاروفيما لم يحصل كالً من   وقد يعود ذلك إلى طار 

اإلطارين ال يخدم الهدف    هذينأن استخدام  زمة، وتقدير صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني لأل

جراءات كورونا التي فرضتها الحكومة الفلسطينية إفي  الفلسطيني  في تحقيق التزام الشعب  

 خالل الجائحة. 

ال نتائج  * الفرعي  اشتية  ثانيالسؤال  محمد  الفلسطيني  الوزراء  رئيس  توظيف  مدى  ما   :

 ؟ قناعية على منصة الفيسبوك خالل أزمة جائحة كورونالالستماالت اإل

قناعية، التي ركزت عليها صفحة رئيس تكرارات ونسب االستماالت اإل  (2)  جدول رقم يوضح  

 الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في تأطيره ألزمة جائحة كورونا على الفيسبوك:  

 

قناعية المستخدمة في صفحة رئيس الوزراء  : تكرارات ونسب االستماالت اإل2جدول 

 . الفلسطيني
النسبة المئوية  التكرارات  قناعية االستمالة اإل

 في المنشورات 

النسبة المئوية 

لالستمالة بالنسبة  

 لالستماالت األخرى  

 المرتبة 

1. Ethos 115 65.34 % 48.12 %  المرتبة األولى 

2. Pathos 64 36.36 % 26.78 %  المرتبة الثانية 

3. logos 60 34.1 % 25.1 %  المرتبة الثالثة 

 % 100  239 عدد التكرارات الكلي 

المئوية الستخدام االستماالت في المنشور  النسبة 

 الواحد 

135.8 %  

( 176من أصل ) ا( منشورً 115( في )Ethosوجد الباحثون بأن الصفحة استخدمت استمالة )

من اجمالي المنشورات، وجاءت %  65.34منشور أي ما يعادل نسبة ظهور هذه االستمالة في  

صورة    ومثال ذلكقناعية التي استخدمتها الصفحة.  االستماالت اإلفي المرتبة األولى من بين  

وتوضيح   ،نسانمشاركة منشور مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق اإل  (، والتي توضح6)  رقم 

،  نسان وذكر مناصبهمعام الهيئة المستقلة لحقوق اإل  مديرتفاصيل مكالمة رئيس الوزراء مع  

 . أي يمتلكون جاذبية السلطة
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مثال كلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني  ع  2020  مارس/أذار  6: منشور بتاريخ  6صورة  

 . Ethosعلى استمالة 

أي ما   ا( منشورً 176من أصل ) اً ( منشور64( في )Pathosوقد استخدمت الصفحة استمالة )

جمالي المنشورات، وكانت ثاني استمالة إمن  %  36.36يعادل نسبة ظهور هذه االستمالة في  

الصفحة في   المواطنين  إاعتمدت عليها  التي االضرورة  ب قناع  باإلجراءات االحترازية  لتزام 

فايروس كورونا،   لمواجهة  الفلسطينية  الحكومة  والتي 7)  ومثال ذلك صورة رقم فرضتها   )

ظهار إحاول من خالله رئيس الوزراء إثارة مشاعر الخوف والقلق من خالل    اً رتتضمن منشو

 في فلسطين ال نتحمل الخطأ. األخطاء التي تقع في بعض الدول وإننا 

 

مثال كعلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني    2020ر  ارس/أذام  24خ   : منشور بتاري7  صورة
 . Pathos على
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أي ما  اً ( منشور176من أصل ) اً ( منشور 60)بواقع  ( Logos) المنطق   استماالتتم استخدام  

في   االستمالة  هذه  نسبة ظهور  وكانت  إ من  %  34.1يعادل  المنشورات،  المرتبة جمالي  في 

 قناعإرئيس الوزراء الفلسطيني في    ةالتي اعتمدت عليها صفح  الثالثة واألخيرة من االستماالت

حصائيات واألرقام  يروس كورونا من خالل اإللاللتزام في اإلجراءات الوقائية لفاالمواطنين  

( والتي 8عليها في الصورة رقم )وفيما يلي مثال  خطورة الوضع خالل أزمة كورونا،    تظهر

حصائيات بعدد اإلصابات إرقام وأ رئيس الوزراء يحتوي على    ةعلى صفحاً  تتضمن منشور

 .يةفلسطين ال الجاليات في

 

مثال كلى صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني  ع  2020ن  بريل/نيساا  6  بتاريخ  منشور  :8صورة  
 . Logosى عل
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 مناقشة النتائج 

رئيس الوزراء الفلسطيني خالل أزمة جائحة كورونا عبر  األطر اإلعالمية التي استخدمها 
 صفحته على الفيسبوك. 

اشتية  الفلسطيني محمد  الوزراء  استخدام األطر اإلعالمية في صفحة رئيس  أن درجة  تبين 

محدد بقضية، الطار  اإل%( وهما  2.72%( إلى ) 44.22خالل جائحة كورونا تتراوح ما بين )

طار االستراتيجي في المرتبة الرابعة، في حين لم يتم  طار الصراع بنسبة متساوية مع اإلإو

طار العام في الصفحة، وقد يعود السبب في ذلك إلى طبيعة جائحة مسؤولية واإلطار الإاستخدام  

كورونا كونها جائحة عالمية، امتدت وأثرت في مختلف بلدان العالم، وكانت األولوية األولى 

تخفيف من أثارها والحد من انتشار الفيروس وحماية للدى الحكومات هو التعامل مع الجائحة ل 

ت صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني على قضية إجراءات كورونا ودعوة نسان، فركزصحة اإل 

الشعب لاللتزام في هذه اإلجراءات  دون االهتمام بمن هو المسؤول أو ربط األحداث في سياق 

لوزراء الفلسطيني عام وتقديم تفسيرات للوقائع، كما وقد يعود ذلك إلى إدراك صفحة رئيس ا

جراءات كورونا التي إيخدم الهدف في تحقيق التزام الشعب في  ن اإلطارين ال  بأن استخدام هذي

 . خالل الجائحة  فرضتها الحكومة الفلسطينية

وبينت نتائج التحليل أن صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني على الفيسبوك ركزت على استخدام  

اهتمام  %، ويعزو الباحثون ذلك إلى  44.22ولى بنسبة  محدد بقضية في المرتبة األالطار  إلا

أال وهي   منشوراتهاغالبية  على قضية واحدة في    صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني بالتركيز

اطالع الناس على الحيثيات والمستجدات واإلجراءات المتعلقة وألنها أرادت  فيروس كورونا،  

و،  الفيروسب الوضع  لخطورة  إدراكهم  وبهدف  عليهم  تفرضه إالتأثير  بما  بااللتزام  قناعهم 

، ومن القضايا لمنع تفشي الفيروس، والتخفيف من أعداد اإلصابة به  ة من اجراءاتالحكوم

ً أيض  التي ركزت عليها الصفحة  لصحية  سرى المصابين بالفيروس وخطورة حالتهم ا قضية األ  ا

طار على قضية معينة أو حدث جوانبه واضحة يركز هذا اإلوالمطالبة باإلفراج عنهم، حيث  

   (.2016)الدليمي،  حدث مرتبط بوقائع ملموسةعند الجمهور ألنه 

نسانية في المرتبة الثانية من االستخدام في صفحة رئيس الوزراء طار االهتمامات اإلإوجاء  

بنسبة   إلى  39.64الفلسطيني  ذلك  الباحثون  ويعزو  اإلإدور  %،  االهتمامات  في طار  نسانية 

قناع الناس بااللتزام  إبهدف  ،  عواطف الشعب الفلسطيني نحو خطورة فيروس كوروناثارة  إ

باإلجراءات االحترازية التي تفرضها بسياق مؤثر يركز على العاطفة، كما وأظهرت النتائج  

من خالل التركيز على المشهد الحزين بفقدان أرواح بسبب اإلصابة بفيروس كورونا،  وحال 

فلسطينيين وسبل األسرى الفلسطينيين في ظل انتشار الفيروس، وركزت على وضع العمال ال 

حمايتهم وحماية عائالتهم من اإلصابة بالمرض، باإلضافة إلى االهتمام بالمصابين منذ لحظة 

اإلصابة ولحين التعافي، والتبرع لصندوق وقفة عز من قبل القطاع الخاص واألفراد لمساعدة  

يراتها حداث في سياق تأثطار األاألسر المحتاجة والمتضررة من األزمة، حيث يرى هذا اإل 

اإلنسانية والعاطفية العامة، حيث تصاغ الرسائل في قوالب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية 

( التي خلصت إلى 2015(، واتفقت هذه الدراسة مع دراسة محسن )2016)الدليمي،    مؤثرة 
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اإل االهتمامات  اإلطار  الثانيةأن  المرتبة  في  جاء  ا  %16.1بنسبة    نسانية  في   ستخدامهفي 

 سرائيلي. سرى في سجون االحتالل اإل الخطاب الصحفي الفلسطيني نحو قضية األ

قتصادية  التي أشارت بأن القضايا اال( 2021وتعارضت نتائج هذه الدراسة مع دراسة جوده ) 

استخدامً  أكثر األطر  الدراسة هي  كرفان مجتمع  برنامج  في  هناك % 19.65بنسبة    ا  ، وكان 

القض أطر  استخدام  في  التعليمية  ضعف  ويعزو ايا  األخرى،  واألطر  واإلنسانية  والسياسية 

بالخسائر اال تتمثل  لم  إلى أن قضية كورونا  بالدرجة األولى، وكانت الباحثون ذلك  قتصادية 

صابة بالفيروس، ومن ثم يأتي االهتمام  أولوية الحكومة هو المحافظة على صحة الشعب من اإل

قتصادي والبد  حدث تأثير في الجانب االأنها تي أزمة  تداعيات أ قتصادي، حيث من  بالوضع اال

من االهتمام به، من أجل إدارة األزمة بشكل الصحيح، وهذا ما حدث منذ بداية أزمة كورونا، 

وما أحدثته من أضرار في االقتصاد الفلسطيني، وما استدعى الحكومة إلى الشراكة بين مختلف  

التخفيف من حد أجل  من  الدولة  في  االقتصاد  القطاعات  أحدثته األزمة على  الذي  الضرر  ة 

تركيز الصفحة على عرض الخسائر االقتصادية خالل أزمة   حيث أظهرت النتائجالفلسطيني، 

اإل على  مترتبة  اقتصادية  ونتائج  كما  كورونا،  الفلسطينية،  الحكومة  فرضتها  التي  جراءات 

 الفلسطينية لمواجهة الفيروس. ركزت على عرض قيمة المساعدات الممنوحة للحكومة 

اإل االستراتيجي وكما وجاء  بمقدار  إطار  متساوية  بنسبة  الصراع  المرتبة 2.72طار  في   %

الرابعة من حيث االستخدام في صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني، ويرى الباحثون أن استخدام  

ر فيروس كورونا معرفة تأثي  كورونا في صفحة الدراسة بهدفطار االستراتيجي خالل أزمة  اإل

ي انتشاره،  الذي  في  الفلسطيني  القومي  األمن  اإلهدد  استخدام  ضعف  الباحثون  طار ويعزو 

كان  كورونا  أزمة  طبيعة  إلى  التحليل  فترة  خالل  الوزراء  رئيس  صفحة  في  االستراتيجي 

التي تتخذها الحكومة لمواجهة األزمة والتخفيف    ىالتركيز عل الوضع الصحي واإلجراءات 

أظهرت ووتكاثف الجهود مع بعض الدول في تقديم الدعم للحد من انتشار الفيروس،  رها،  من أثا

صفحة الدراسة في منشوراتها إلى الوضع األمني لفلسطين مع دول الجوار خالل النتائج تركيز  

إلى تهديدات االحتالل  باإلضافة  بينهم،  فيما  العالقة والتنسيق  أزمة فيروس كورونا وطبيعة 

لضم أجزاء من الضفة الغربية وزعزعت األمن الفلسطيني خالل ما تتعرض له   سرائيلياإل

 كورونا. من أزمة فيروس 

انشغال الحكومة في الحفاظ على إلى  بنسبة قليلة  طار الصراع  إ كما يعزو الباحثون استخدام  

صابة بفيروس كورونا من خالل سلسلة من اإلجراءات الوقائية، بينت سالمة الشعب من اإل

سرائيلي اهتمام الصفحة في التركيز على استمرار الصراع الفلسطيني مع االحتالل اإلالنتائج  

ف كورونا،  بفيروس  العالم  انشغال  النتائجرغم  ضم    تركيز  أظهرت  محاوالت  على  الصفحة 

حية  زمة الص رغم األسرائيلي ألجزاء من الضفة الغربية وتهديداته المستمرة بذلك،  االحتالل اإل

 العالمية التي تواجه العالم. 
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خالل تأطيره أزمة جائحة الوزراء الفلسطيني   التي استخدمها رئيس  قناعيةالستماالت اإلا
 كورونا عبر صفحته على الفيسبوك. 

قناعية على منصة توظيف رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية لالستماالت اإلن درجة  أتبين  

يعزو و%(  34.1)إلى  (  %65.34)   كانت ما بين  الفيسبوك خالل تأطيره أزمة جائحة كورونا

قناعية في صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني الباحثون ذلك إلى اعتماد استخدام االستماالت اإل

أثير على الجمهور وتحقيق الهدف، وهو في التالتي استخدمها  ة لألطر اإلعالمية  كأداة مساند 

 االلتزام باإلجراءات االحترازية التي فرضتها الحكومة الفلسطينية. 

أن صفحة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية على منصة   المحتوىنتائج تحليل    وأظهرت

من خالل ذلك  و،  % 65.34المرتبة األولى بنسبة  في     Ethosالفيسبوك ركزت على استمالة   

ومصداقية   ،السلطة  جاذبيةلمنصبه وسلطته، واالستعانة بشخصيات معروفة تمتلك    هاستخدام

والسليمة بما يخص الوضع الصحي   ،للمعلومة الصادقةكوزيرة الصحة كمصدر رئيس  حديث  ال

منية وشخصيات شريكة في إدارة األزمة من قادة أجهزة أ  في فلسطين، باإلضافة إلى شخصيات

قناع والتأثير على المواطنين لاللتزام باإلجراءات إ  أجلمن    وذلكعالقة،    يمن مؤسسات ذ

خالل   الفلسطينية  الحكومة  فرضتها  التي  االستمالة  ف  ،الجائحةاالحترازية  على تركز  هذه 

، وتركز ، وأيضا تعتمد على المتحدث وشخصيته وسمعتهوجدارته بالثقة مصداقية المتحدث  

، وفي دراستنا ركزت على شخصية رئيس الوزراء على مصدر الرسالة أكثر من الرسالة نفسها

زمة ودعوة تعامل مع األلجراءات الحكومة لإوظهوره أمام الوسائل االعالمية والحديث عن  

 المواطنين لاللتزام بها.

مع دراسة   الدراسة  هذه  الصحفية Cam  (2015  )واتفقت  أن اإلعالنات  إلى  أشارت  والتي 

أولي    Ethosتستخدم   كمصدر  استخدامً الخطابية  في  واألكثر  ودراسة إا  المجالت،  عالنات 

Azran et al   (2014)     التي خرجت أنEthos   هي االستراتيجية البالغية األكثر شيوًعا

سرائيلية التي اختصت بها الدراسة، ويعزو الباحثون ذلك المستخدمة في الحملة االنتخابية اإل

أن المواضيع التي تتعلق بالحكومات وسياساتها وما تتعرض له الدولة تركز على شخصية إلى  

وكون   األهداف،  لتحقيق  يمتلكها  التي  السلطة  وجاذبية  وسمعته  باالتصال  الشخصيات القائم 

قناع إتخدامها والتركيز على السلطة والسمعة في  تمتلك جاذبية السلطة، تلجأ إلى اس  السياسية

 الجمهور بالرسالة، والتأثير على توجهاتهم. 

عدم  ، ويعزو الباحثون ذلك إلى  %36.36في المرتبة الثانية بنسبة    Pathosوجاءت استمالة ال

قناعية األخرى واالستناد عليها في لالستماالت اإلصفحة رئيس الوزراء الفلسطيني    همال  إ

خالل  إ المفروضة  باإلجراءات  بااللتزام  المواطنين  استخدام  قناع  تنوع  وأن  الجائحة، 

العاطفة في فأظهرت النتائج أنه تم استخدام  االستماالت يخدم الهدف وإن كانت بنسب متفاوتة،  

اع المواطنين بخطورة تفشي قنإفي محاولة  وإثارتها  التأثير على المواطنين ومناشدة مشاعرهم  

، وإحداث التأثير من أجل جراءاتإ وضرورة االلتزام بما تتخذه الحكومة من    فيروس كورونا

 التخفيف من حدة األزمة. 
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نتائج دراسة   مع  الحالية  الدراسة  نتائج  تعارضت  الى Harju    (2020كما  أشارت  والتي   )

بالدرجة األ إقناع Pathosاستمالة    ولى علىتركيز مؤسسة السالم األخضر كان  ، من أجل 

دراسة   مع  وتعارضت  مشاعرهم،  مناشدة  خالل  من  المستهدف   Bronsteinجمهورها 

،  بالغالب مقارنة مع االستماالت األخرى جاذبية عاطفية    استخدام ( التي خلصت إلى  2013)

شارت أن العاطفة أوالتي    ،Kiholm & Gardemy  (2017)ا تعارضت مع دراسة  وأيضً 

خالق إال بمهارة وال يمكن للجمهور رؤية المنطق هيمنت على اإلعالن، ولم يتم استخدام األ

سياسية شخصية  باالتصال  القائم  كون  ذلك  الباحثون  ويعزو  اإلطالق،  السمعة   على  يمتلك 

، وهذا ما بينته نتائج  وإثارة المشاعر  على العاطفةوالمصداقية، وجاذبية السلطة التي تطغى  

 خالل تركيزه على مصدر المعلومة التي تخص الجائحة.  التحليل من

ة استمالة مع نسب  ة مقاربةالثالثة بنسب  ةفقد جاءت في المرتب(  logos)ة  ما بخصوص استمالأ

(Pathos)  ( أن صفحة%(،  34.1بمقدار  الى  النتيجة  هذه  الباحثون  الوزراء   ويعزو  رئيس 

ً   واألرقام حصائيات  اإل  استخدمتالفلسطيني قد   بخطورة الوضع الوبائي في تلك   امنه  إدراكا

وتقديم األدلة لتدعيم  ،  كورونا  الوضع خالل أزمة فيروسب  توعية المواطنينوذلك بهدف  الفترة،  

جراءات إهدف الحكومة في ضرورة االلتزام باإلجراءات التي تفرضها، وأن ما يتم اتخاذه من  

 . حصائيات تشير بخطورة الوضعإمبني على 

تشير   اإل  الحاليةدراسة  ال وبذلك  االستماالت  استخدام  في  تنوع  رئيس إلى  في صفحة  قناعية 

همال احدهم، وذلك ما إالوزراء الفلسطيني خالل تأطيره ألزمة كورونا بنسب متفاوتة، دون  

قناعية ( التي خرجت إلى تنوع المهارات اللغوية واإل2020)  Iqbal et alيتفق مع دراسة  

نجح   المستخدمة من قبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان خالل أزمة كورونا، والذي

الماليةإونجح في    قناع المواطنين بااللتزام باإلجراءات، إفي   المنظمات  صندوق النقد    -قناع 

 . بالتنازل عن المدفوعات المعلقة للبلدان النامية - الدولي والبنك الدولي والتنمية

 االستنتاجات 

 يمكن استنتاج اآلتي:  ،وفي ضوء النتائج ومناقشتها

اإل .1 االستماالت  على تعد  التأثير  في  السياسيون  يستخدمها  التي  األدوات  أهم  من  قناعية 

 . تحقيق أهدافهم الجمهور و

ا في خطاب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية  ا أساسيً قناعية دورً لعبت االستماالت اإل .2

قناع المواطنين لاللتزام باإلجراءات االحترازية التي فرضتها  إخالل أزمة كورونا بهدف  

 الحكومة.

اإل .3 دورً االستماالت  تلعب  مهمً قناعية  جديدة ا  أفكار  نحو  الجمهور  توجيه  في  يحاول  ا   ،

 السياسيون تسويقها لخدمة أهداف معينة. 

 قناعية أداة داعمة ومساندة لعملية تأطير األحداث واألفكار واألزمات.  تعد االستماالت اإل .4

اإلعالمية في حدود أن كليهما يهدفان إلى نظرية األطر  مع  قناعية  االستماالت اإلتتقاطع   .5

من    التأثير في طريقة تفكير الجمهور والتوجه نحو التغيير، فالتأطير يمكن أن يكون جزءاً 
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قناعية لتحقيق الهدف أال وهو التأثير، حيث إن تأطير بعض القضايا بشكل محدد  العملية اإل

لجماهير، وذلك من خالل الدور  ومقصود بأسلوب انتقائي سيؤثر في كيفية تفكير وإدراك ا 

الذي يقوم به القائم باالتصال في تحديد األطر اإلعالمية وتشكيلها معتمداً على االستماالت 

 االقناعية التي تعزز أفكاره وتبرز الجانب المراد إقناع الجمهور به.

 التوصيات 

جودة   .1 من  الوزراءتحسين  رئيس  على صفحة  اشتية الفلسطيني    المنشورات  محمد 

قناعية بطريقة متوازنة إ وذلك بتضمين استماالت    ،ثقة مع الشعب الفلسطينيال  دتوطي ل

الفلسطيني الشعب  طبيعة  مع  تتناسب  استخدام  ومتنوعة  نسبة  النتائج  بينت  حيث   ،

 ستماالت العاطفية والمنطقية. اال% عالية بالمقارنة مع ethos 65.34 استمالة

وتتبع    ،دارة صفحة رئيس الوزراء الفلسطينيإفي  ومؤهل  تشكيل فريق عمل مختص   .2

مدروسة مستندة إلى مثلث أرسطو في اإلقناع،  وتحرير المنشورات بصورة    النشر

المختلفةل ا   ، لتعامل مع األزمات  المخاطر  الفلسطينية،  ودرء  الحكومة  تواجه  قد  لتي 

 قناع. ا مثلث أرسطو في اإلحيث بينت النتائج التفاوت في استخدام زواي

على .3 المنشورات  معالجة  نشرها  ضرورة  قبل  الفلسطيني  الوزراء  رئيس    ، صفحة 

يحقق الهدف المنشود، حيث بينت النتائج بأن الصفحة  عالمي إطار  إووضعها ضمن 

 بعض األطر المهمة، مثل اإلطار األخالقي.  لم تستخدم  

بتحليل الخطاب السياسي على منصات التواصل  إجراء المزيد من الدراسات التي تهتم   .4

في مختلف األزمات التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، والتي   ،االجتماعي المختلفة

سياسي   خطاب  بناء  في  الفلسطينية  الحكومة  جاهزية  في  مع  ل  مؤثرتساعد  لتعامل 

 رها.اثآوالتخفيف من  ،مختلف األزمات

فترة زمنية   .5 الدراسة  هذه  بتاريحللت  أزمة جائحة كورنا  ببداية  مارس/    5خ  محددة 

غالقات المشددة من قبل  ، والتي كانت فترة اإل2020ايو/ أيار م  20إلى    2020أذار 

أزمة  فترات زمنية أخرى خالل  لدراسة  هناك ضرورة  لذلك  الفلسطينية،  الحكومة 

 ومقارنتها مع نتائج الدراسة الحالية.  ،فيروس كورونا

دراسة ردود فعل الجمهور من خالل تفاعلهم مع منشورات صفحة رئيس الوزراء   .6

الفترة   نفس  الحكومة خالل  تتخذها  التي  لإلجراءات  تقبلهم  مدى  لمعرفة  الفلسطيني 

حيث لم تحلل الدراسة الحالية ردود فعل الجمهور على منشورات    ،الزمنية للدراسة

 فحة، وهذا يُعد أحد محددات الدراسة.الص
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