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  الملخص

اة المعالجة اإلخ�ار�ة التي اتخذتها قن أطرعلى  التعرفالدراسة  تهدف      

نموذجًا  قناة الحدث تمثل بوصف 19- الحدث الفضائ�ة ألخ�ار جائحة �ورونا 

ة ل الفتر عالم خالشهد ال� ،العر��ة في المنطقة العر��ةاإلخ�ار�ة الفضائ�ة للقنوات 

فرض  هذا األمر ،19- الحال�ة تفشي، وانتشار العدو� �فیروس �وفید �ورونا

ال�احث التقصي، والدراسة لمعرفة هذه الظاهرة من خالل تحلیل مضمون  علي

نشرات األخ�ار �القناة و��ف�ة معالجتها لموضوع جائحة �ورونا في نشرات 

- نشرات األخ�ار �شأن جائحة �وروناأسالیب تحر�ر  ىخ�ار، والتعرف علاأل

، ةالتي اتخذتها القناة تجاه هذه الجائحالس�اسة التحر�ر�ة ، والوقوف علي 19

مجتمع الدراسة عینة من نشرات شمل  ،ن تحلیل المضمو أستخدم ال�احث منهج 

، طرحت ار الیوم) نشرة أخ�ار�ه علي مد�120قناة الحدث بلغ حجمها ( األخ�ار

  على النحو اآلتي:وهي الدراسة عددًا من التساؤالت 

  یف عالجت قناة الحدث أخ�ار جائحة �ورونا؟ �-1

حدود الموضوع�ة في  هل قناة الحدث عالجت أخ�ار جائحة �ورونا- 2

  والتوازن؟

لتصد� للقناة الحدث اإلخ�ار�ة التي اتخذتها القناة الس�اسة التحر�ر�ة ماهي -3

 ؟�ورونا لفیروس
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  �النتائج والتوص�ات التال�ة: خرجت الدراسة

 ها قدرًا منتمنحبجائحة �ورونا و  هاأخ�ار في �اهتمام  تتعاملالحدث  ةقنا-1

  التغط�ة اإلخ�ار�ة.

  فیروس �ورونا.في تناول أخ�ار ة الحدث تعاملت �المصداق�ة والتوازن قنا-2

في إطار ضوع�ة مو مهن�ة و قناة الحدث �تعامل أن تأوصى ال�احث �ضرورة 

�التحلیل والتفسیر من أجل التوازن في اخت�ار األخ�ار وتحر�رها وعرضها 

  .التوع�ة �مخاطر �ورونا

 –نشرات األخ�ار  – اإلخ�ار�ةالق�م  -القنوات الفضائ�ة  الكلمات المفتاح�ة:

   19- فیروس �ورونا �وفید

Abstract 

Al-Hadath satellite channel and news framing for the Coronavirus 

(COVID-19) (Analysis of the content of the news bulletins on the Al-Hadath 

channel). 

Abdelaziz Bushara 

      This study aims to identify the methods of news processing taken 

by Al-Hadith satellite channel for news of the Corona-19 pandemic, 

describing the Al-Hadith channel as a model for Arab news satellite 

channels in the Arab and non-Arab regions. The phenomenon by 

analyzing the content of the newscasts of the channel that dealt with 

the subject of the Corona pandemic in the newscasts, and to identify 

methods of editing newscasts about the Corona-19 pandemic, and to 

find out the editorial policy adopted by the channel towards this 

pandemic, the researcher used the content analysis approach, the study 

community included a sample of The news bulletins of Al-Hadith 

channel reached (120) news bulletins throughout the day. The study 

raised a number of questions, as follows: 

1- How did Al-Hadith Channel Corona news? 
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2- Has Al-Hadith channel addressed the Coronavirus pandemic news 

about the limits of objectivity and balance? 

3- What is the editorial policy of Al-Hadith news channel that the 

channel took to tackle the Corona virus? 

The study came out with the following results and recommendations: 

1- Al-Hadith channel dealt with interest in news of the Corona 

pandemic, and gave it a degree of news coverage. 

2- Al-Hadith channel dealt with credibility and balance in dealing with 

Corona virus news. 

The researcher recommended that the Al-Hadith channel should deal 

professionally and objectively within the framework of a balance in 

selecting and editing news and presenting it for analysis and 

interpretation in order to raise awareness of the dangers of the Corona 

virus. 

key words: Satellite Channels - News Values - News Releases - 

Corona Virus-19. 

  :المقدمة

مادة غن�ة تحظي �المتا�عة واالهتمام من مشاهد� الفضائ�ات خ�ار تمثل األ    

األشهر الماض�ة شهدت منافسة  خاصة إذا تعلقت �األحداث والعالم المح�� بنا،

 خاصة �عد، والس�اس�ة اإلخ�ار�ة �مختلف توجهاتها الف�ر�ةبین الفضائ�ات 

أنتشار الفیروس، وارتفاع معدالت اإلصا�ة �صورة �بیرة ومخ�فة في مختلف 

دول العالم، وترتب عل�ه تعطل الح�اة العامة، اتخذت دول العالم التدابیر 

الوقائ�ة، و�رامج التوع�ة الصح�ة والنفس�ة وف� ما نص عل�ه بروتو�ول منظمة 

لكامل بهدف الحد من الصحة العالم�ة، وتمثلت تلك التدابیر في األغالق ا
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له بتحلیل  التعّرضأنتشار الجائحة، موضوع الدراسة فرض علي ال�احث 

مضمون أخ�ار جائحة �ورونا �قناة الحدث الفضائ�ة، وف� نظر�ة تحلیل األطر 

  الخبر�ة.

ما تقدم یت�ادر سؤال هل استطاعت قناة الحدث الفضائ�ة تأطیر  علىبناءًا   

؟ �حیث تحق� ق�م التوازن والموضوع�ة 19- �ورونا وتناول أخ�ار جائحة �وفید

حسب  خ�اراألالمهن�ة في نقل والح�اد�ة ألخ�ار الجائحة، بدرجة عال�ة من 

أص�حت  معدل اإلصا�ات والوف�ات وفي نشر التدابیر الوقائ�ة للمشاهدین،

نتیجة لآلثار السال�ة التي تتر�ها تفاعل الو �االهتمام حظى جائحة �ورونا ت أخ�ار

لي ح�اة �ثیر من الناس، أهم�ة جائحة �ورونا جعل منها مادة إخ�ار�ة في ع

لموضوع ال�احث  ةمن خالل متا�عالفضائ�ات وظهور نوع من الطرح اإلخ�ار�، 

فهناك  ق معالجتهاطر  وفي، بث أخ�ار الجائحةك ت�اینًا في لجد هناالدراسة و 

مساحة زمن�ة  لهامهمة وخصصت  أخ�اراً  تهاتناول اإلخ�ار�ة من الفضائ�ات

�قة في طر مقدرة في نشرات األخ�ار، و�عض الفضائ�ات ات�عت س�اسة تحر�ر�ة 

أخ�ار الجائحة في النشرات بهدف تأطیر الموضوع، وفضائ�ات آخر� ترتیب 

�حتو� علي �افة أش�ال التأطیر للمادة اإلخ�ار�ة من  ملفًا �امالً خصصت 

ا�الت شخص�ة، وتعل�قات مع تحلیل إخ�ار�، وتقار�ر إخ�ار�ة مصورة، ومق

  الموضوعي ضمن نشرات األخ�ار. مختصین في المجال

  الدراسة:مش�لة 

الحدث أخ�ار  عالجت قناةفي تساؤل رئ�سي �یف  دراسةمش�لة ال تم بلورة  

  ؟19-جائحة �ورونا �وفید
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  تساؤالت الدراسة:

  ؟ 19-یف عالجت قناة الحدث أخ�ار جائحة �ورونا �وفید�-1

حدود في  19-جائحة �ورونا �وفیدهل قناة الحدث عالجت أخ�ار - 2

  الموضوع�ة والتوازن؟

ئحة التي انتهجتها قناة الحدث اإلخ�ار�ة تجاه جاالس�اسة التحر�ر�ة ماهي -3

  ؟ 19- �ورونا 

  أهداف الدراسة:

  التال�ة:تهدف الدراسة إلى تحقی� األهداف 

لقناة الحدث تجاه تأطیر أخ�ار �وفید الس�اسة التحر�ر�ة  علىالتعرف -1

  .19- �ورونا

لتأطیر أخ�ار �وفید  ة الحدثناق اعتمدتهامعرفة األش�ال التحر�ر�ة التي -2

  .19- �ورونا

ید جائحة �وف خ�ارقناة الحدث أل الق�م اإلخ�ار�ة التي تناولتها علىالتعرف -3

  .19- �ورونا

  :الدراسةأهم�ة 

  على النحو التالي:تأتي أهم�ة دراسة هذا الموضوع 

- �قناة الحدث لجائحة �وفید �ورونا المعالجة اإلخ�ار�ةالتعرف علي ش�ل -1

19.  

- رونالجائحة �وفید �و  �الق�م اإلخ�ار�ة ة الحدثالتزام قنامد�  علىالتعرف -2

19.  

أهم�ة الدور الذ� �م�ن أن تقوم �ه قناة الحدث للتعبیر عن أخ�ار -3

  .الو�ائ�ات
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  :الدراسات السا�قة

هنالك العدید من الدراسات السا�قة التي تناولت موضوع المعالجة اإلخ�ار�ة     

من  19- لكنها لم تتعرض �صورة م�اشرة لمناقشة موضوع جائحة �وفید �ورونا

حداثة الموضوع في الدراسات  إلىخالل الرادیو والتلفاز، و�رجع السبب في ذلك 

  اإلعالم�ة، من أهم الدراسات الحدیثة:

  

  )1(:علي مولود فاضلدراسة ال�احث -1
وسائل التواصل االجتماعي وتغطیتها لو�اء �ورونا  علىر�زت الدراسة   

الر�ان والق�ائل (ب العالمي من خالل الدراسة سمیت مواقع التواصل االجتماعي 

الرقم�ة) وتتمثل في مجموعة من مشتر�ي وسائل التواصل االجتماعي یتفاعلون 

والمعلومات التي یتم معالجتها من قبل قادة الرأ� العام عبر و�تلقون األخ�ار 

  هذه المنصات.

   )2( :محمد محمد عبد ر�ه المغیردراسة ال�احث -2

إلي الس�اسات اإلعالم�ة ودورها في الحد من مخاطر التعرض هدفت الدراسة  

انتشار فیروس �ورونا، استخدم ال�احث المنهج الوصفي والحدسي الذ� و تفشي 

ك حاجة لتحلیل لد على خبرات ال�احث، خلصت الدراسة إلى أن هنا�عتم

الس�اسات واالستراتیج�ات اإلعالم�ة في التعامل مع فیروس �ورونا وما 

أهم�ة اإلعالم  أكد ال�احث عليصاحب ذلك من اجراءات اعالم�ة وتوعو�ة، 

التفاعلي واالجتماعي في تواصل العمل واألنشطة ال�شر�ة في أماكن الحجر 

لس�اسات لإعادة رسم مسار  وتوصل إليالصحي واستدامة التعل�م اإللكتروني، 

  اإلعالم�ة للتعا�ش اآلمن مع الفیروس.

   )3( :سل�م أشرفدراسة ال�احث -3
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 يف �تُبونها�َ  أو المغار�ة بها َیتكلَّم التي اللُّغة رسائل هدفت الدراسة إلي معرفة  

 دیَثةِ الحَ  التَّقن�َّاتِ  من مَجموَعةٍ  عبر االجتماعي، َسواءٌ  التَّواصلِ  وَسائل

Facebook،what Sapp  ...الحدیثة  االتصال وَسائل ِمن غیرَها أو

اإلنترنت، استخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي،  ش��ات عبر المبثوثة

 يَتفشِّ :  وِهي ، العالم �أسره تجتاح انطالق الحالة التي خلصت الدراسة ِمن

والمغرب من ضمنها، فالعالم �عرف  ،19 �وفید �ورونا ستجدو�اء �ورونا الم

جود استنفارًا شدیدًا و�سخر �ل إم�ان�اته للتصد� لهذه الجائحة التي تهدد الو 

  ال�شر�.

 )4( :الخنساء توميومسعودة فلوس دراسة ال�احثان -4

 وماهیته الجدید اإلعالم موضوع حول والتقصي ال�حث الدراسة إلى تهدف  

 والمجتمع، للفرد �النس�ة تأثیره عن مجاالت والكشف وأنواعه خصائصه وأهم

 تدعمها، التي وم�ادئها ق�مها وٕابراز النفس�ة الصحة مفهوم إلى �اإلضافة

 الجدید اإلعالم أن �اعت�ار المصطلحین هذین بین القائمة وتوض�ح العالقة

 أصاب حتمي ظرف صحي جراء المجتمعات لألفراد داخل النفس�ة الصحة یهدد

 اعتمد ال�احثان على المستجد، �ورونا فیروس وهو أال العالم شعوب أغلب

 تحلیل شأنه الدراسة ومن لموضوع األنسب التحلیلي �اعت�اره الوصفي المنهج

 م�ةالبرامج اإلعال نتیجة وتوتر وقل� خوف من األفراد �عان�ه وما الراهن الوضع

 إلى إضافة لألفراد النفس�ة �الصحة االهتمام المختلفة، خلصت الدراسة إلي

 ئلوسا تبثها واإلرشاد التي والتوج�ه الوقا�ة وأكدت أن برامج الجسم�ة، الصحة

 الصحة على تقضي أن شأنها من المستجد �ورونا فیروس حول الجدید اإلعالم

 ردالف یجعل شأنه من والتوتر والخوف النفسي القل� لهم وتسبب النفس�ة لألفراد

  الخطیر. الفیروس بهذا لإلصا�ةعرضة  أكثر
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 )5( :محمد أطب�قة عبد هللامحمد دراسة ال�احث -5

تهدف الدراسة إلي التعرف علي األطر الخبر�ة للتناول اإلعالمي �الموقع   

اإللكتروني لقناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لجائحة �ورونا منذ ظهوره وانتشاره 

في الصین واتساع رقعة انتشاره في اغلب دول العالم �ش�ل سر�ع،  2019عام

ینة عشوائ�ة منتظمة استخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي واعتمد علي ع

من األخ�ار التي تم تداولها في موقع القناة، توصلت الدراسة أن تكتم الصین 

عن ظهور فیروس �ورونا هو أكثر أطر األس�اب الواردة ضمن المواد الخبر�ة 

المنشورة �موقع القناة لتغط�ة الجائحة، من أهم النتائج التي خلصت بها الدراسة 

الروسي هو أكثر أطر التعاون الواردة ضمن األخ�ار هو أن التعاون اال�طالي 

المنشورة �موقع القناة، وتوصل أن الدخول في حالة الر�ود االقتصاد� هو أكثر 

  أطر العواقب االقتصاد�ة الواردة ضمن المواد الخبر�ة المنشورة في موقع القناة.

  الدراسات السا�قة: علىالتعلی� 

ستعراض الدراسات السا�قة، الح� أن �عد المسح الذ� قام �ه ال�احث ال 

موضوعات ال�احثین تناولت الظاهرة من خالل وسائل التواصل االجتماعي 

الدور الفاعل الذ� �م�ن أن تقوم �ه  إلىالف�س بوك والواتساب، دون التطرق 

الفضائ�ات، وجد أقرب الدراسات السا�قة من حیث الموضوع، دراسة ال�احث 

- قة التي تناولت األطر الخبر�ة لجائحة �وفید �ورونامحمد أطب� عبد هللامحمد 

 الموقع اإللكتروني لقناة روس�ا الیوم اإلخ�ار�ة.         على�التطبی�  19

  منهج الدراسة:

جمع منهج (مناهج والمنهج في اللغة �عني الطر�� الواضح، ونهج الطر��  

       )6( واست�انة)�معني أ�انه وأوضحه، ونهجه �معني سلكه بوضوح 
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المنهج الذ� أستخدمه ال�احث هو منهج تحلیل المضمون، والذ� عرفه  

(أحد األسالیب ال�حث�ة التي تستخدم في وصف المحتو�  Burlesonسون �برل

       )7 ))و�م�االظاهر� أو الصر�ح وصفًا موضوع�ًا منتظمًا 

ف �عتبر من المناهج ال�حث�ة التي تستهد تحلیل المضمون منهج بهذا الفهم    

�ار الحال�ة (قناة الحدث وتأطیر أخظاهرة �الدراسة الحقائ� الراهنة المتعلقة 

   .مضمون التحلیل علي منهج ل�احث ا )، أعتمد19-جائحة �وفید �ورونا

  الدراسة:  عینة ومجتمع

ر أخ�ا تتناولشمل مجتمع الدراسة تحلیل مضمون نشرات األخ�ار التي   

 15 -م 2020فبرایر  15لحدث، في الفترة منا�قناة  19- جائحة �وفید �ورونا

 ثالثة فترات أخ�ار�ه، وهي نشرة أخ�ارضمن م التي تبثها القناة 2020ابر�ل 

�ار أخونشرة  ،بتوقیت دبيونشرة أخ�ار السادسة مساءًا  ،اً ص�اح العاشرةالساعة 

  .ل�الً  في الساعة الحاد�ة عشرةاإلخ�ار� الحصاد 

  أدوات جمع المعلومات:

أعتمد ال�احث علي �عض األدوات ال�حث�ة لجمع مادة الدراسة وهي المالحظة 

  من خالل مشاهدة المادة اإلخ�ار�ة واستمارة تحلیل المضمون.

  شرح المصطلحات والمفاه�م:

  النحو التالي: علىهنالك �عض المصطلحات والمفاه�م ین�غي شرحها وهي 

  :األخ�ار-1

 النظم االشارة لتأثیر�م�ن التحدث عن األخ�ار في الفضائ�ات دون  ال 

تناول المادة و ش�ل لر یتفس�ل نظام إعالمي له  ة علي ش�ل الخبر،اإلعالم�

و�رجع السبب  تتناول األخ�ار، التيالمصطلحات  بینهنالك خل� و  اإلخ�ار�ة،

لخدمة التي تتبناها القنوات الفضائ�ة لتوجهات الس�اس�ة في ذلك الختالف ا
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حول أسلوب وطرق تحر�ر  لنتج عن ذلك جد ،السائد اإلعالميأغراض النظام 

فمن المفید بدا�ة أن نقدم  القنوات الفضائ�ة، هاتعرض التياألخ�ار ومعالجة 

  :التاليعلى النحو  وهي المفاه�م المرت�طة �األخ�ار في القنوات الفضائ�ة�عض 

    )8( �عرفه)�ل ما في مصلحة الجمهور أن (و ه الخبر:-1

  األطار اإلخ�ار�:-2

هنالك العدید من وجهات النظر تناولت مفهوم التأطیر اإلخ�ار�، وهو ذات   

عالقة �موضوع الدراسة و�قصد �ه (�لمات دالة واستعارات ومفاه�م ورموز 

وعناصر مرئ�ة ذات بروز معین داخل المحتو� اإلعالمي وأنه من خالل 

األف�ار وتهمل  التكرار والتدع�م والعناصر المرئ�ة �م�ن القول �أنها تبرز �عض

   )9( اآلخر)�عضها 

  القنوات الفضائ�ة:-3

القنوات الفضائ�ة المستعملة لألقمار ( ىإل�شیر مصطلح قناة فضائ�ة  

الصناع�ة في �ل ما تبثه من برامج �صرف النظر عن المناط� التي �مسها 

          )10( أضافي)وأن �ان لها في الوقت نفسه بث أرضي  حتىبثها الفضائي 

  :19- جائحة �وفید �ورونا-4

سبب � COVID-19 ب �اإلنجلیز�ة�عرف  فیروس �ورونا ووهان� تعرف  

مدینة  في 2019اكُتشَف في د�سمبر/ �انون األول  ،التنفس صعو�ة حادة في

صّنفتُه منظمة الصحة و  COVID-19، وُأطلَ� عل�ه اسم �ةووهان وس� الصین

�ستط�ُع الفیروس أن ینتشر لم�ة، عا جائحة�أنه  2020مارس 11في  العالم�ة 

بلدان  في  م2020في منتصف ینایر معدل اصابته  تبین ال�شر م�اشرًة، ارتفع

أ�ام أو أكثر،  5حوالي  تهتتراوح فترة حضان ،وآس�ا ،وأمر��ا الشمال�ة ،أورو�ا

، وصعو�ة التنفس قد تؤد� إلى الوفاة ،الحمى والسعال المرض تشمل أعراض

في  75,775بلغ عدد األصا�ات 2020ینایر/�انون الثاني 31اعت�ارًا من 
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َثُبَت أن ثلثیهم مرت�طون �سوق للمأكوالت و تأكدت إصابتهم و  ،مقاطعات الصین

ومنذ ذلك الحین  ،ینایر 9حدثت أول حالة وفاة مؤ�دة یوم و  ،ال�حر�ة في ووهان

صا�ات بین االتقدر الدراسات أن عدًدا  ،شخًصا 3,015تأكدت وفاة 

خارج الصین في فیتنام من �ان أول انتشار للفیروس  ،أكبراألشخاص قد تكون 

ینایر أصیب رجل ألماني  22في ألمان�ا أصا�ه آخر�  �ما حدثتأب إلى ابنه، 

   )11(�المرض من رجل أعمال صیني زائر في اجتماع في وال�ة �افار�ا األلمان�ة

   19- �ورونا قناة الحدث وتأطیر أخ�ار جائحة �وفید

  :19-أوًال: نظر�ة تحلیل األطر الخبر�ة وجائحة �وفید �ورونا

عند بدا�ة ظهور نظر�ات التأثیر اإلعالمي، ونظر�ة الحقنة تحت الجلد وتأثیر  

المتلقي �المادة اإلخ�ار�ة التي توجهها الوسائل اإلعالم�ة وجهت لها انتقادات 

شدیدة من قبل علماء االتصال، تعود جذور نظر�ات التأثیر من جدید في هذا 

أثیر علي آراء، واتجاهات جمهور القرن وتوظفها الفضائ�ات اإلخ�ار�ة بهدف الت

المشاهدین، ح�ال �عض القضا�ا الراهنة وتضع لها أطار، من القضا�ا الحدیثة 

التي شغلت الرأ� العام العالمي، وأخذت مساحات �بیرة في نشرات أخ�ار 

- الفضائ�ات علي المستو� الدولي، تفشي فیروس العصر القاتل �وفید �ورونا

خ�ار�ة أسالیب ونظر�ات إعالم�ة متعددة لتأطیر ، استخدمت الفضائ�ات اإل19

الظاهرة التي حیرت علماء الفیروسات، واألط�اء، والص�ادلة، ولم یتوصل العلم 

الحدیث أن یجد لها عقار حتي اآلن، في هذه الدراسة ألهم�ة وحداثة الموضوع، 

اعتمد ال�احث علي نظر�ة تحلیل األطر الخبر�ة، وذلك بهدف تحلیل مضمون 

مواد اإلخ�ار�ة التي تبثها قناة الحدث اإلخ�ار�ة من أخ�ار، وتقار�ر إخ�ار�ة، ال

، تعد نظر�ة تحلیل  19-ورسومات الجراف�ك، لمعالجة جائحة �وفید �ورونا

األطر الخبر�ة من النظر�ات اإلعالم�ة وظفتها �عض الفضائ�ات اإلخ�ار�ة 
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اإلقل�مي، وعالقتها لتناول �عض القضا�ا التي تشغل الرأ� العام الدولي و 

�استجا�ات الجمهور المتلقي في الفضائ�ات و(تعد هذه النظر�ة واحدة من 

الروافد الحدیثة في دراسات االتصال، حیث تسمح لل�احث �ق�اس المحتو� 

الضمني للرسائل اإلعالم�ة، التي تع�سها وسائل اإلعالم، وتقدم هذه النظر�ة 

في تش�یل األف�ار، واالتجاهات، ح�ال تفسیرًا منتظمًا لدور وسائل اإلعالم 

القضا�ا ال�ارزة، وعالقة ذلك �استجا�ات الجمهور المعرف�ة، والوجدان�ة لتلك 

القضا�ا وتقوم هذه النظر�ة علي أساس أن أحداث، ومضامین وسائل اإلعالم ال 

��ون لها مغز� في حد ذاتها، إال إذا وضعت في تنظ�م، وس�اق وأطر إعالم�ة 

ه األطر تنظم األلفا� والنصوص والمعاني، وتستخدم الخبرات، محددة، وهذ

والق�م االجتماع�ة السائدة، و�وفر تأطیر الرسائل اإلعالم�ة، القدرة علي ق�اس 

محتو� هذه الرسائل و�فسر دورها في التأثیر علي اآلراء واالتجاهات 

      )12(المختلفة)

األطر الخبر�ة ووظفتها في  نظر�ة تحلیل علىاعتمدت قناة الحدث اإلخ�ار�ة   

لها عالقة �الجائحة، ووضعتها في أطر  اإلخ�ار�ة التيانتقاء الموضوعات 

خبر�ة، وتعاملت معها �مهن�ة عال�ة، وتمثلت تلك األطر الخبر�ة في المادة 

مدار الساعة للجمهور المتلقي من أخ�ار،  علىاإلخ�ار�ة التي توجهها القناة 

ومواد فل�م�ه، ورسومات الجراف�ك، بهدف شرح وتفسیر وتقار�ر إخ�ار�ة مصورة، 

الجائحة، وٕاقناع المشاهدین الجلوس في المنازل، وترتب علیها أغالق تام 

  للمؤسسات من مساجد و�نائس، مدارس، وجامعات.         

  : تأطیر األخ�ار في قناة الحدث الفضائ�ة بثان�ًا: أسالی

مجموعة من الم�اد� والق�م اإلخ�ار�ة  علىمعظم القنوات الفضائ�ة  تتف�    

المهن�ة عند ص�اغة ومعالجة القصص اإلخ�ار�ة في نشرات األخ�ار، قد 

آخر� و�رجع ذلك للس�اسة  إلىتختلف ص�اغة اإلخ�ار�ة من قناة فضائ�ة 
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المطروح وتوجهاتها  ح�ال الموضوعالتحر�ر�ة التي تتخذها القناة الفضائ�ة 

  النحو التالي: علىالف�ر�ة �م�ن تناولها 

  

  في نقل األخ�ار:مصداق�ة ال-1

تعتبر المصداق�ة ر�ن أساسي لعرض محتو� األخ�ار في القنوات الفضائ�ة   

- 1968عام اإلدارة األمیر��ة حر�ًا في فیتنام  عندما شنتعلى سبیل المثال 

الشعب األمیر�ي من  (تخدعأن الوال�ات المتحدة االمر���ة استطاعت  1975

قع الل الصورة التلفز�ون�ة اإلیجاب�ة التي �انت �ثیرًا ما تخفي واخالل استغ

ر الخسائر الكبیرة والمؤلمة لقطاعاتهم هناك �ما إن الخبر التلفز�وني المصو 

لشعب ل�ان واحدًا من أس�اب ان�شاف ز�ف اإلدارة في حرب فیتنام وت�قن 

   )13( هناك)األمیر�ي �الهز�مة 

  المشاهد: علىفي نقل األخ�ار والتأثیر  الدقة-2

�قصد �الدقة في نقل األخ�ار هو أن تتحر� الفضائ�ات في نقلها للمادة  

ن المتلقي م علىاإلخ�ار�ة الدقة في األرقام واإلحصائ�ات وذلك بهدف التأثیر 

أو صورًا  فیلم�هالصورة سواء �انت صورة خالل الصورة التي تعرض وتبث (و 

یره له تأثو الثاني الصوت  المصدر والعنصرثابتة أو رسومًا ب�ان�ة أو صورًا من 

الخاص وسحره على النفوس، و�مثل الصوت العامل الثاني للصحفي التلفز�وني 

        )14( اإلذاعي)والعامل األول �النس�ة للصحفي 

یر جائحة �وفید من األسالیب التي استخدمتها قناة الحدث الفضائ�ة في تأط  

بهدف التأثیر علي المشاهدین وت�صیرهم بخطورتها مثل تأطیر  19- �ورونا

الصورة التي توضح الضحا�ا وعدد الوف�ات ومثل الفیدیوهات والصور التي تم 

التقاطها داخل المستشف�ات في ا�طال�ا والصین، نجد ان تطور تقن�ات البث 
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ع�ة ساعد علي تطور محتو� ونقل الصور الح�ة بواسطة األقمار االصطنا

اللقطات المصورة واحدة الصورة في الفضائ�ات، وخل� درجة من التأثیر مثل ( 

على  �ة�عتمد الخبر التلفز�وني �الدرجة األساسو مرت�طة ب�عضها و تلو االخر� 

 الصورة المتحر�ة والصوت، فإنه �قدم أحداثًا وحقائ� تهم عددًا مهمًا من الناس

�وني یتعامل مع أكثر من حاسة، مما یز�د من مقدرته على ذلك الخبر التلفز ب

الجذب والوصول والتأثیر في المتلقین، حتى �ات �طل� على العصر الذ� 

       )15(نع�شه (عصر الصورة)

  :عدم االنح�از)(األخ�ار في عرض  الموضوع�ةالتوازن و -3

محرر األخ�ار في القناة ذات�ة  �قصد �التوازن والموضوع�ة هو اختفاء  

من مصادره  المادة اإلخ�ار�ة التي یتحصل علیهاص�اغة الفضائ�ة عند عمل�ة 

التي سیتم بثها  الفیدیواخت�ار صور  الذات�ة ونقلها للمشاهدین، و�شمل ذلك

 ا الكامیرا، ونوع�ة اللقطات،زاو��اإلضافة إلي مهارات المحرر التي یوظفها، في 

ال�حث عن ، و لحدثالحدث دون انح�از لتفاصیل في المشار�ین األشخاص و 

 ةمؤثر في المعلومات التعت�م ال ه، وتجنبوجهات النظر المختلفة دون وجهة نظر 

�ش�ل مطل�، فلكل قناة  تلك المعاییرمن المستحیل أن تتحق� و في الحدث، 

ومواقفها  ،خطها الس�اسي وجمهورها المستهدفس�استها التحر�ر�ة، و  فضائ�ة

 ، خاصة إذا تعلقت بنقل أخ�ار األمراض والو�ائ�ات،من القضا�ا المطروحة

 وهنا تبرز �ش�ل واضح توجهات القناة الفضائ�ة ح�ال تعاملها مع األخ�ار،

التفاصیل التي یجب  وش�ل، معالجتهطر�قة  وفي ،بث الخبر من عدمه وتقرر

تقوم �ه الدول المتقدمة خر جانب آ، وهذا ��شف لنا التر�یز علیها دون غیرها

فنجد تصر�حات الرئ�س االمر��ي في المؤتمر الصحفي أوضح لمراسلي 

إال فیروس صیني، من  وما ه 19- جائحة �وفید �ورونا القنوات الفضائ�ة أن
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تصر�حاته الرئ�س االمر��ي �أنه �حمل الصین مسؤولیتها و��شف للعالم أن 

  د في تلك الجائحة العالم�ة.الوال�ات المتحدة االمر���ة ل�س لها ی

  : والتر�یز في األخ�ار االیجاز-4

�ضرب فیلیب تایلور مثًال في الرئ�س األمیر�ي الراحل جون �نید� الذ� (  

 عثور�ان �ارعًا في استخدام الوس�� التلفز�وني ف�قول إنه ذو قدرة فائقة في ال

        )16( التصو�ر) آالتعلى ع�ارات موجزة ونافذة أمام 

�ار والمعلومات عند تناول أخاإلیجاز تغییب الحقائ� بهذا المفهوم ال �عني    

جائحة من ضحا�ا  جعلت فنجد مثًال قناة الحدث الفضائ�ة، األمراض واألو�ئة

من خالل اء الج�ش األب�ض ومن األط�عواطف إنسان�ة،  19- �وفید �ورونا

 ار�ة التي تبث �قناةعلي الصورة ووضع أطار في التقار�ر اإلخ�تر�یز على ال

م الحدث، وتكشف فیها عن مد� األزمة اإلنسان�ة التي �ع�شها العالم، ومن عند

توفر أجهزة التنفس الصناعي، وازدحام المستشف�ات �المصابین، ومحاولة 

 سفینة محملة �مواد طب�ة �انت متوجهة إلي علىالوال�ات المتحدة االست�الء 

   دولة آخر�!

  ال�ساطة والوضوح:-5

 ئ�ةالبد أن تتوفر في أخ�ار القنوات الفضا وهي ق�مة أخ�ار�ه مهمةال�ساطة    

ولكن هذه ال�ساطة ال یجب أن تكون على حساب الحق�قة، فالمشاهد العر�ي (

        )17( اإلعالم�ة)الذ� قد �فر من إعالم تقلید� یتمیز �الرتا�ة وتكرار المادة 

أن یتحلى �الق�م األخالق�ة  ةائ�الفض البد لمحرر األخ�ار في القنوات  

المعلومات في الخبر وأن تكون المعلومات واضحة ت�س��  عندمسؤول�ة وال

للمتلقي مثل الصور واألرقام واإلحصائ�ات خاصة األخ�ار التي تتناول في 

  .19- وضوعاتها جائحة �وفید �ورونام
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  :الصورة اإلخ�ار�ة علىالتر�یز والتكرار ووضع أطار -6

في األخ�ار (�ساعد اإلعالم في تر�یز اإلدراك و�لورة المعنى وخاصة    

التلفز�ون�ة، إذ �ستخدم األسلوب والتعبیر المجاز� الذ� قد یختلف بین محطة 

               )18( وأخر�)تلفز�ون�ة 

یتضح التر�یز والتكرار ووضع أطار لمقاطع الفیدیو التي تناولها قناة الحدث   

- الفضائ�ة من خالل القصص اإلخ�ار�ة التي لها عالقة بجائحة �وفید �ورونا

أحد�  متكررة داخلعلى صور فنجد المراسل عادة ما یتم التر�یز  19

نمط�ة عن  لخل� صور ذهن�ة 19-المستشف�ات لضحا�ا جائحة �وفید �ورونا

التي تسببت في دول �أن تلك اللقطات المتكررة تفسر للمشاهدین الأشخاص 

 األخ�ار التي تناولت الجائحة في ا�طال�ا وٕایران�ما هو الحال مع هذه الجائحة 

  .وتر��ا و�عض الدول اآلخر� 

  :أستخدام اإلستماالت بهدف اإلقناع �الصورة-7

اة الحدث الفضائ�ة لتناول جائحة هنالك نوع األطر الخبر�ة استخدمته قن  

�ورونا وهو مخاط�ة العواطف واألحاس�س من خالل الصورة والتعلی� علیها 

والتقر�ر  بهدف خل� نوع من اإلستماالت واإلقناع �موضوع القصة اإلخ�ار�ة

  اإلخ�ار�. 

       )19(في غرف األخ�ار: 19-الق�م اإلخ�ار�ة لجائحة �وفید �ورونا بثان�ًا: ترتی

ال توجد قاعدة ثابتة تعمل بها الفضائ�ات داخـل غـرف تحر�ـر األخ�ـار �ـالقنوات   

الفضــــائ�ة فــــي أســــلوب ترتیبهــــا للمــــادة اإلخ�ار�ــــة مــــن نشــــرات وعــــروض أخ�ار�ــــه، 

، �التــالي لكــل 19-وتقــار�ر أخ�ار�ــه مصــورة، وأخ�ــار تتنــاول جائحــة �وفیــد �ورونــا

أســلو�ها فــي ترتیـب األخ�ــار داخــل قنـاة فضــائ�ة س�اسـتها التحر�ر�ــة التــي تنتهجهـا و 
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البد  19-غرفة األخ�ار قبل مناقشة ��ف�ة التعامل مع أخ�ار جائحة �وفید �ورونا

  اآلتي: إلىمن التعرض 

        )20(األخ�ار: بن�ة وأش�ال غرف-1

افرزت ثورة تكنولوج�ـا االتصـال أشـ�ال حدیثـة ومختلفـة مـن غـرف وٕادارة األخ�ـار  

غرفة تحر�ر األخ�ار �ش�لها التقلید�  علىه البن�ة قضت في القنوات الفضائ�ة هذ

أ� ما �سـمي المحـرر اإلخ�ـار� المعـزول فـي م�ت�ـه وهـو �مـارس عملـه الروتینـي، 

هــذه البن�ــة الحدیثــة لغــرف تحر�ــر األخ�ــار فــي القنــوات الفضــائ�ة اآلن تجمــع �افــة 

ومحـــرر�ن أفــراد طـــاقم تحر�ـــر األخ�ــار فـــي القنـــاة الفضـــائ�ة مــن مخـــرجیین وفنیـــین 

  فهنالك أش�ال مختلفة منها وهي:

ة األنترنـت �صـورة تكامل�ـ مـع شـ��ةوهي التي تتعامـل  (أ)غرف األخ�ار التكامل�ة:

  وتدیر منصات لنشر األخ�ار �طر�قة متعددة و�ش�ل تكاملي.

: وتعــــرف ا�ضــــًا �غرفــــة األخ�ــــار (ب)غرفــــة تحر�ــــر األخ�ــــار المتعــــددة الوســــائ�

مـــع األخ�ـــار �صـــورة تـــدمج بـــین الصـــورة والصـــوت المدمجـــة وهـــي ا�ضـــًا تتعامـــل 

  ورسومات الجراف�ك.

ر هـذا النـوع مـن الغـرف یتعامـل المحـر  (ج)المنصة التحر�ر�ـة المتعـددة الوسـائ�:

للوسائ� من صورة وصـوت ورسـومات جراف�ـك وغیرهـا  مع األخ�ار �صورة متعددة

ث علـــي مـــن الوســـائ�، �التـــالي ســـهلت بن�ـــة غـــرف تحر�ـــر األخ�ـــار �شـــ�لها الحـــدی

المعلومــات ��ــل ســهولة، واختزلــت الوقــت الــذ�  علــىالمحــرر الوصــول والحصــول 

-�ســتغرق فــي جمــع مــادة الخبــر خاصــة إذا تعلــ� �موضــوع جائحــة �وفیــد �ورونــا

19  .  
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  طرق إدارة غرفة األخ�ار في قناة الحدث اإلخ�ار�ة: -2

تبثهـا للمشـاهدین غرفة تحر�ر األخ�ار في قناة الحدث تتم إدارتها لألخ�ـار قبـل    

ـــة  بواســـطة صـــحفي تلفز�ـــوني محتـــرف، یتمتـــع �مـــؤهالت علم�ـــة ومواصـــفات مهن�

عال�ــة، وخبــرة طو�لــة فــي أســلوب التعامــل مــع �افــة أنــواع األخ�ــار و�ســمي بــرئ�س 

تحر�ــر غرفــة األخ�ــار، وهــو المســؤول األول عــن األخ�ــار التــي تــرد لقنــاة الحــدث 

ت األن�ــاء والمراســلین و�قــوم �عــد أســتالم الفضــائ�ة �شــ�لها األولــي الخــام مــن و�ــاال

األخ�ــار الـــواردة �عمل�ـــة فــرز واخت�ـــار األخ�ـــار التـــي تتفــ� مـــع الس�اســـة التحر�ر�ـــة 

ــــف طــــاقم  ــــاة و�صــــدر توجهاتــــه �عــــد وضــــع أطــــر محــــددة لشــــ�ل األخ�ــــار ��ل للقن

المحــرر�ن بإعــادة صــ�اغة األخ�ــار الــواردة مــن مصــادرها المختلفــة وفقــًا لتوجهــات 

  مل عمل�ة إدارة غرفة تحر�ر األخ�ار اآلتي:   القناة وتش

  خ�ار:األ (أ) إعادة ص�اغة وتحر�ر

األخ�ـــار التـــي تـــرد للقنـــاة الفضـــائ�ة عـــادة تشـــمل مجموعـــة متنوعـــة مـــن األخ�ـــار   

الس�اســ�ة والعامــة والر�اضــ�ة وأخ�ــار الطقــس والجــو واألخ�ــار االقتصــاد�ة وغیرهــا 

مــن األخ�ــار �قــوم المحــرر�ن بإعــادة صــ�اغة وتحر�ــر تلــك األخ�ــار وفقــًا للس�اســة 

فـي فتـرات زمن�ـة مـدار الیـوم و  علـىالتحر�ر�ة للقناة لتقدم في ش�ل نشرات إخ�ار�ـة 

  محددة ومعروفة.

  :نشرة األخ�ارعناو�ن  (ب) ترتیب

�مـــا تتفـــ� مـــع الس�اســـة التحر�ر�ـــة للقنـــاة ألخ�ـــار �عـــد إعـــادة صـــ�اغة المحـــرر�ن ل  

مرحلـــة ترتیـــب عنـــاو�ن نشـــرات األخ�ـــار وعمل�ـــة الترتیـــب ا�ضـــًا ال تـــأتي الفضـــائ�ة 

ــاة الف �مثا�ــة  ضــائ�ة وعنــاو�ن نشــرة األخ�ــار هــيتخلــو مــن الس�اســة التحر�ر�ــة للقن

وهنـــا تبـــرز الس�اســـة ، وأقـــو� األحـــداثإلـــي أهـــم المشـــاهدین اإلشـــارة ولفـــت أنظـــار 

التحر�ر�ــة للقنــاة الفضــائ�ة وتوجههــا وموقفهــا مــن �عــض القضــا�ا خاصــة إذا �ــان 
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وترتب عناو�ن األخ�ار األولي الخاصة 19-الموضوع یتعل� بجائحة �وفید �ورونا

ـــدث الخـــــاص تر�ـــــز علـــــي و  ،�طر�قـــــة شـــــدیدة االختصـــــار غوتصـــــا، �الجائحــــة الحــ

  .�الحائجة وتضع له أطر

       )21(:األخ�ارنشرة تفاصیل (ج) 

وردت في المقدمة وغیرها من األخ�ـار  أهم األخ�ار التيشمل تفاصیل األخ�ار ت  

ین، في تفاصیل نشرة األخ�ـار وتلجـأ القنـوات وتش�ل أهم�ة خبر�ة �النس�ة للمشاهد

أن  مثــــل،الفضــــائ�ة ذات التوجهــــات الف�ر�ــــة ح�ــــال موقفهــــا تجــــاه �عــــض القضــــا�ا 

تخصــص مــثًال ملفــًا للنقــاش حــول موضــوع األخ�ــار ضــمن تفاصــیل نشــرة األخ�ــار 

التقـار�ر اإلخ�ار�ـة  علـىوتزود المشاهدین بتفاصیل أكثـر دقـة عـن الحـدث وتعتمـد 

  والتحل�الت والمقا�الت الشخص�ة.  والتعل�قات

       )22(:األخ�ار وموجز نشرةنها�ة  (د)

مـن �بیـر  اهتمـامتسـتحوذ علـى  یتم من خاللها إعادة عناو�ن نشرة األخ�ار وهـي  

، نشــرة األخ�ــارهــا تتناول التــيلمشــاهدین حیــث �قــدم مــوجز مصــور ألهــم األخ�ــار ا

 فــيتقــدم  التـيوتشـیر األ�حــاث إلــى أن الفقـرات الر�اضــ�ة تعتبــر مـن أمتــع الفقــرات 

نها�ـــة نشـــرة األخ�ـــار لمـــا تتمیـــز �ـــه مـــن حر�ـــة وســـرعة وحیو�ـــة، �مـــا أن األخ�ـــار 

الخف�فــــة والطر�فــــة والشــــائقة والمســــل�ة هــــي األخــــر� تجــــذب انت�ــــاه المشــــاهدین بــــل 

رحلة نها�ة ومـوجز األخ�ـار نبـرز و�ر� ال�احث في م و�فضلها غالب�ة المشاهدین،

التوجهــات والس�اســة التحر�ر�ــة للقنــاة الفضــائ�ة وموقفهــا تجــاه قضــ�ة محــددة تر�ــز 

علــي القضــ�ة وتضــع لهــا أطــر ونالحــ� ذلــك مــن اســتخدام قنــاة الحــدث الفضــائ�ة 

ــا مـــن أهـــم  بإعـــادة عنـــاو�ن أخ�ـــار الجائحـــة مصـــحو�ة �اســـم دولـــة معینـــة وتعتبرهـ

    األحداث واألخ�ار. 
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  :الحدث اإلخ�ار�ةقناة ثالثًا: 

من المدینة اإلعالم�ة الحرة في دبي، وهي الحدث اإلخ�ار�ة  تبث قناة    

، وتهتم هذه MBCقنوات مجموعة مر�ز تلفز�ون الشرق األوس� �اقات إحد� 

مارس  3بدأت بثها في  ،القناة �األخ�ار الس�اس�ة والر�اض�ة واالقتصاد�ة

تقد�م وجهة نظر مختلفة لمالیین المشاهدین في (وتهدف القناة إلى  ،2003

المنطقة  وهي القناة األولى من حیث نسب المشاهدة في المملكة العر��ة 

سات المتخصصة في  إ�ساسالسعود�ة، �حسب دراسة میدان�ة أجرتها مؤسسة 

أ�حاث اإلعالم المرئي على عینات من س�ان ومواطني المملكة، و�حسب 

�قدر بـ  الحدثفإن عدد مشاهد� قناة  Allied Mediaدراسة قامت بها 

مشاهدًا، بینما �قدر عدد مشاهد� قناة الجز�رة بـ  23,396,120

             )23()مشاهدا 53,208,177

بتخصصها في بث البرامج اإلخ�ار�ة علي مدار منذ انطالقتها تمیزت القناة   

تنوعة مما جعلها تتفوق اإلخ�ار�ة المبرامج لل هام�تقدوتمیزت في طرحها و  الیوم،

حیث شهدت المنطقة العر��ة �عد ، علي القنوات الفضائ�ة األخر� المنافسة لها

اندالع ثورات الر��ع العر�ي تحوالت ومتغیرات س�اس�ة في ش�ل الدولة العر��ة، 

�اإلضافة إلي عدم االستقرار والنزاعات المسلحة من �عض الك�انات في سور�ا 

ولیب�ا وایران في الفترة األخیرة ر�زت القناة علي أخ�ار والعراق وال�من ومصر 

ونلمح من ص�اغتها لألخ�ار أتهام دول معینة وهذا  19- جائحة �وفید �ورونا

تلك الجائحة ومعالجتها �مادة أخ�ار�ه تبثها  رااستثمبدوره ساعدها علي 

للمشاهدین في الوطن العر�ي، واستطاعت أخ�ار قناة الحدث الفضائ�ة أن 

جائحة صور ضحا�ا ل عرضها و�ثهاذب أكبر عدد من المشاهدین من خالل جت

تم تغطیتها بواسطة المراسلین وتبث في نشرات التي  19-�وفید �ورونا

  . األخ�ار
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  :19-وروناوالتأطیر اإلخ�ار� �وفید � لقناة الحدثالتحر�ر�ة  ةرا�عًا: الس�اس

ة عند التحدث عن الس�اسة التحر�ر�ة لقناة الحدث وموقفها تجاه أخ�ار جائح  

لقناة من مصادرها اإلخ�ار�ة ومن المراسلین، نجد لالتي ترد  19- �وفید �ورونا 

ت قناة الحدث في س�استها التحر�ر�ة وتوجهها اإلعالمي نالح� أن القناة اتخذ

ة وفي أسلوب تعاملها س�اسة تحر�ر�ة واضحة في تأطیر أخ�ار الجائح

 ومعالجتها لألخ�ار التي تتناولها تم اخت�ار أخ�ار جائحة �ورونا من أخ�ار

عدیدة ورتبت ضمن أهم األخ�ار والقصص اإلخ�ار�ة وتعرض تفاصیل أكثر 

�ة عمقًا وتتعامل معها �التحلیل والتعلی� والتفسیر من مصادر س�اس�ة واجتماع

س�ة �أنها س�ا 19- وجائحة �وفید �ورونا ودین�ة تؤ�د وجهة نظر قناة الحدث

ن، خلقتها دول معینة مثل الوال�ات المتحدة االمر���ة والصین وفرنسا ضد إیرا

ر�ة �التالي قد تختلف القنوات الفضائ�ة في ش�ل تناولها وطرحها ألطرها اإلخ�ا

ضائ�ة لها خطها الس�اسي واإلعالمي، فف�ل قناة  19- لجائحة �وفید �ورونا

- الف�ر� وس�استها التحر�ر�ة للتعامل مع أخ�ار جائحة �وفید �ورونا وتوجهها

، لكن قناة الحدث تعاملت مع أخ�ار الجائحة �طر�قة س�اس�ة وتعمل علي 19

  إعادة ص�اغة عناو�ن أخ�ار الجائحة ومعالجتها �ش�ل �ما یتف� مع توجهها. 

  : 19-�وفید �ورونا ةخامسًا: جائح

        )24(:91-�وفید �وروناخلف�ة تار�خ�ة عن جائحة -1

هنالـــك الكثیـــر مـــن  19-�ورونـــا عنـــد تت�ـــع الخلف�ـــة التار�خ�ـــة لجائحـــة �وفیـــد   

المعلومـــات التـــي نشـــرتها منظمـــة الصـــحة العالم�ـــة لكـــن ال�احـــث لضـــی� مســـاحة 

الدراســـة ��تفـــي �معلومـــات مختصـــرة تفیـــد فـــي ر�ـــ� موضـــوع الدراســـة، أوضـــحت 

الفیروســـات التـــي تنتمـــي هـــو أحـــد منظمـــة الصـــحة العالم�ـــة أن فیـــروس �ورونـــا 

 اإلن�لیز�ــة فــي اللغــةالفیــروس التــاجي التاج�ــة، أتــت تســم�ة الفیروســات جنــاس أل
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�معنـى تـاج  coronaوهـي مـن الكلمـة الالتین�ـة  ،Coronavirus مـن مصـطلح

ـــة، ألن المظهـــر النمـــوذجي للفیرو  �شـــ�ه ات تحـــت المجهـــر اإللكترونـــي ســـأو هال

لمرضـى الـذین لالجیوب األنف�ة  في 1960وصفت الكورونا األولى  ش�ل التاج،

�صــــنف فیــــروس �ورونــــا ضــــمن أر�ــــع إلــــي خمــــس ، و �عــــانون مــــن نــــزالت البــــرد

الهضــــمي العلــــو� و الجهــــاز التنفســــي  ســــالالت مختلفــــة مــــن الفیروســــات التاج�ــــة

حیوانــات �مــا �صــیب  والــدجاج والطیــورمثــل الفئــران والقطــ� والكــالب لثــدی�ات ل

�عـدها انتقلـت العـدو� مـن  مثـل الخنـاز�ر،المزرعة والحیوانـات األل�فـة المستأنسـة 

مـــرض  ظهـــرت منـــه أنـــواع مختلفـــة مثـــل ،اإلنســـان�حت تصـــیب الحیوانـــات وأصـــ

�ســبب التها�ــات وهــو مــرض فیروســي �صــیب الجهــاز التنفســي و  ،COVســارس 

 أن الفیـروس التـاجي األط�اء المختصـین فـي أمـراض الفیروسـات و�عتقد ، التنفس

مواسـم ال�ـالغین فـي  لـد�نزالت البـرد الشـائعة و  الجرثوميااللتهاب الرئو� سبب �

أن إال الفیروســـات (فیــــروس نـــزالت البــــرد)، أنــــواع الر��ـــع، علــــى ع�ـــس و الشـــتاء 

�ورونا الذ� ظهـر مـؤخًرا  ُ�عـد "فیروسـا" جدیـًدا ال ُ�عـرف  لـه حتـى اآلن فیروس 

والخبـراء انتقالـه، وتع�ـف منظمـة الصـحة العالم�ـة  وطـرق  الكثیر عن خصائصـه

نــــوع آخــــر مــــن  ظهــــر م2012 فــــي العــــام حولــــه، الــــدولیین علــــى معرفــــة المز�ــــد

 المؤ�ـدة العـدو�  حـاالت إجمـالي عـدد و�لـغ میرس) – (�ورونا الفیروسات �سمي

 2553 العــالمي الصـعید علـى العالم�ـة الصـحة منظمـة بهـا ُأبلغـت التـي مختبر�ـاً 

 میــــرس -�ورونــــا �فیــــروس العــــدو�  تنتقــــل ،876 و�لغــــت حــــاالت الوفــــاة حالــــة،

 تنـــــاول طر�ـــــ� �اإلبـــــل، أو عـــــن الم�اشـــــر غیـــــر أو الم�اشـــــر االتصـــــال بواســـــطة

   الحلیب. مثل منتجاتها

       )25(�الفیروس: انتقال العدو�  األعراض وطرق -2

مـــن ســواء  آخــر، إلــى شــخص مــن انتقــال العــدو�  طــرق  تحــدد بــراهین توجــد ال 

خــــالل  مــــن الم�اشــــر غیــــر االنتقــــالأو  المصــــاب، مــــن المتطــــایر الــــرذاذ خــــالل
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المصـابین،  والعـین، أو مخالطـة الفـم واألنـف الملوثـة، أو لمـس األسـطح مالمسة

والعطس، حمي وسعال، وضی� في التنفس، واحتقـان فـي األنـف،  الكحة وتشمل

الوفــاة، وتشــیر التقــار�ر  إلــىضــی� حــاد فــي التــنفس یــؤد�  إلــىو�تطــور الوضــع 

  .أعراض المرض علىالطب�ة، أن فترة الحضانة أسبوعین وتظهر 

       )26(�ورونا: فیروس من الوقا�ة-3

 وادوالم والصابون  �الماء الیدین غسل على للوقا�ة من الفیروس ین�غي المداومة 

 مالمسة وتجنب ،المصابین مع التعامل وعند والعطاس، السعال �عد المطهرة،

اك �االحتك الفیروس یتنقل أن و�م�ن الیدین، اتساخ عند والفم، واألنف العینین

 اماكن في الكمامات السعال، ول�س عند المندیل استخدام�الُمصابین، البد من 

 وممارسة النشا� تناولها، قبل والخضار الفواكه واالزدحام، وغسل التجمعات

  .الجسم مناعة تعز�ز على �ساعد فذلك النوم، من �افٍ  قس� وأخذ الر�اضي،

  تحلیل المضمون إجراءات دراسة 

  أوًال: خطوات تحلیل المضمون لنشرات األخ�ار في قناة الحدث:

  :الدراسةوعینة مجتمع  دتحدی -1

نشرات في قناة الحدث اإلخ�ار�ة من خالل المجتمع الدراسة تم تحدید   

ل ابر� 15 حتىم 2020فیرایر 15الفترة من خالل ها م�قدت تم ةقنااإلخ�ار�ة �ال

�اخت�ار عینة عشوائ�ة منتظمة من نشرات األخ�ار التي قام ال�احث  م،2020

  .19-جائحة �وفید �ورونا أخ�ارفي مضمونها  تتناول

  :حلیل المضمون تتقس�م استمارة -2

ثالثة فترات  تم تقس�م استمارة تحلیل المضمون علي أر�عة أساب�ع لتغطي 

ونشرة أخ�ار السادسة  ،اً ص�اح العاشرةالساعة أخ�ار�ه، وهي نشرة أخ�ار 

بتوقیت  ل�الً  في الساعة الحاد�ة عشرةاإلخ�ار� ونشرة الحصاد  مساءًا،
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العینة �عنا�ة فائقة و�صورة تتوخى الدقة حتى تكون النتائج السودان، تم اخت�ار 

 ،ل المجتمع األصلي الذ� سحبت منهالتي تتوصل الیها الدراسة معبرة عن حا

ها أخضع أخ�ار�ه،نشرة  )120(وقد بلغ عدد النشرات اإلخ�ار�ة لعینة الدراسة 

استخدم  علي مدار الیوم، بواقع ثالثة نشرات إخ�ار�ة التحلیلو لتطبی�  ال�احث

وهو تقس�م نشرات األخ�ار إلي ثالثة  ،ال�احث أسلوب العینة العشوائ�ة المنتظمة

ثم الیوم الثاني والثالث  2019فترات حسب أ�ام األسبوع األول من شهر فبرایر

 �امفترات النشرات اإلخ�ار�ة أل�ق�ة  ت�ش�ل عشوائي، احتسبمن نفس الشهر 

لها التي خضعت  اجمالي الفترة الزمن�ةلغ ب شهر� مارس وابر�ل بنفس الطر�قة،

   .، وهي نس�ة تعد �اف�ة في نظر ال�احثة أشهرثالثلدراسة ا

  ثان�ًا: أداة الق�اس والتحلیل في الدراسة:

المضمون، بهدف توفیر إطار محدد لتسجیل  استمارة تحلیلأعد ال�احث  

األطر الخبر�ة لموضوعات األخ�ار،  علىالمعلومات التي تساعد في التعرف 

ت شخص�ة، ورسومات الجراف�ك، من تقار�ر إخ�ار�ة مصورة، وتعل�قات، ومقا�ال

أثناء فترة  19- التي استخدمتها قناة الحدث لمعالجة جائحة �وفید �ورونا

  الدراسة. 

  فئات تحلیل الش�ل اإلخ�ار�:-1

تحقی�  علىحدد ال�احث فئات تحلیل الش�ل اإلخ�ار� بدقة �حیث تساعد  

أهداف الدراسة، والخروج �مؤشرات �م�ة و��ف�ة، و�قصد �فئات تحلیل الش�ل 

اإلخ�ار� مجموعة التصن�فات التي قام ال�احث بإعدادها في استمارة تحلیل 

نتائج �ما هو  علىوالحصول  19- المضمون، لوصف جائحة �وفید �ورونا

  موضح في جداول دراسة تحلیل المضمون.  
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  ل المضمون اإلخ�ار�:فئات تحلی-2

وهي تشمل أنواع المواد اإلخ�ار�ة من تقار�ر إخ�ار�ة مصورة، ومقا�الت،  

- ورسومات الجراف�ك، وصور ثابتة وفیدیو، التي عالجت جائحة �وفید �ورونا

  في أطر خبر�ة. 19

  أسلوب العد والق�اس:-3

وهو نظام التسجیل الكمي المنتظم لوحدات تحلیل الش�ل والمضمون، من  

 خالله �م�ن إعادة بناء المضمون اإلخ�ار� لقناة الحدث في ش�ل أرقام تساعد

  نتائج. إلىالوصول 

  وحدات التحلیل:-4

وحدة تحلیل المفردة، وتشمل (األخ�ار) التي وردت ضمن  علىاعتمدت الدراسة 

  مدار الیوم، أثناء فترة الدراسة. علىنشرات األخ�ار في قناة الحدث 

  ثالثًا: إجراء الصدق والث�ات:

عرضها علي  تم إجراء الصدق الستمارة تحلیل المضمون من خالل الصدق:-1

ر مد� صالح�ة مجموعة من أساتذة الجامعات المختصین مح�مین لتقر�

ه إل� االستمارة وٕابداء الرأ� والمالحظات، وتم إجراء التعد�الت وفقًا لما أشار

   مجموعة المح�مین

توز�عها �عد إجراء قام ال�احث ب االستمارة،للتأكد ث�ات ب�انات  الث�ات:-2

) %10عینة اخت�ار�ة بلغت نسبتها ( علىالتعد�الت التي اوصت بها اللجنة 

  اسة. من مجتمع الدر 
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  : دراسة تحلیل المضمون  نتائج رثالثًا: تفسی

  :جائحة �ورونا في قناة الحدثألخ�ار  �ةتحر�ر القوالب ال-1

 19- جائحة �ورونا �وفید القوالب التحر�ر�ة ألخ�اریوضح ) 1جدول رقم ( 

  �قناة الحدث

     

لجائحة  الحدث ةقناالقوالب التحر�ر�ة التي عالجتها  ) یوضح1جدول رقم (

األسلوب التحر�ر� �القناة استخدام �ورونا، من الجدول نالح� هنالك ت�این في 

) مما جعل قناة %42تم توظف التقار�ر اإلخ�ار�ة في معالجة الجائحة بنس�ة(

اآلخر� في وضع أطر خبر�ة لجائحة الحدث تتفوق علي الفضائ�ات اإلخ�ار�ة 

، وهذا یبین س�استها التحر�ر�ة واهتمامها �الجائحة منذ 19-�وفید �ورونا

)، والصور الثابتة %21أنتشارها، �ذلك استخدمت القناة األخ�ار بنس�ة(

)، واعتمدت علي رسومات %14)، الصور المتحر�ة بنس�ة(%12بنس�ة(

  )%11الجراف�ك بنس�ة(

  

  

  

  النس�ة المئو�ة  محتو� المادة التحر�ر�ة  نوع القالب التحر�ر� اإلخ�ار� 

  % 42  مادة مصورة مصحو�ة بتعلی�  تقار�ر إخ�ار�ة مصورة

  % 21  أط�اء، مصابین، صور للمتوفین   أخ�ار 

  % 14  صور فیدیو   صور متحر�ة

  %12  صور فتوغراف�ة مصحو�ة �مادة م�تو�ة  ثابتة صور 

  %11  رسومات جراف�ك توضح الفیروس  جراف�كال

  % 100  ////////////////////////////  نس�ة المئو�ةال
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  :قناة الحدث ارفي نشرات أخ�تأثرت بجائحة �ورونا  الدول التي أخ�ارترتیب -2

  نشرات األخ�ارفي الدول المتأثرة �الجائحة أخ�ار ترتیب ) یوضح 2جدول رقم (

    

 19- یوضح ترتیب أخ�ار الدول المتأثرة بجائحة �وفید �ورونا )2جدول رقم ( 

أخ�ار الدول الغر��ة منحت ضمن نشرة أخ�ار قناة الحدث نالح� أن القناة 

�الجائحة قدر أكثر من االهتمام في نشرات األخ�ار دون التعرض المتأثرة 

ت من أكثر الدول التي نال، ألخ�ار الجائحة بنفس االهتمام في الدول العر��ة

فترة زمن�ة في نشرات األخ�ار دولة الصین جاءت في المرت�ة األولي 

ذا ) هذا یوضح اهتمام القناة �الصین بوصفها الدولة المصدرة له%32بنس�ة(

الفیروس لذلك خصصت لها مساحة أكبر في نشرات األخ�ار، وفي المرت�ة 

)، أما بر�طان�ا جاءت في المرت�ة الثالثة %21الثان�ة ا�طال�ا بنس�ة(

)، ثم الوال�ات المتحدة االمر���ة في المرت�ة الرا�عة %14بنس�ة(

  ) %�11ة()،بینما الدول العر��ة واالفر�ق�ة في المرت�ة الخامسة بنس%12بنس�ة(

  

  

  

  النس�ة المئو�ة  ترتیب الخبر في النشرة  ترتیب الدول حسب معدالت اإلصا�ة �المرض

  % 32  1  الصین

  % 21  2  ا�طال�ا 

  % 14  3  بر�طان�ا

  %12  4  الوال�ات المتحدة االمر���ة

  %11  5  الدول العر��ة واالفر�ق�ة

  % 100  ///////////  النس�ة المئو�ة
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  ترتیب أخ�ار جائحة �ورونا ضمن الس�اسة التحر�ر�ة للقناة وأجندة المنظمات الدول�ة:-3

  وأجندة المنظمات  جائحة �ورونا ضمن س�اسة القناة أخ�ار  ترتیب) یوضح 3جدول رقم(

  جملة األخ�ار الواردة في النشرات اإلخ�ار�ة  أسم المنظمة الدول�ة 
تسلسل 

  الخبر 

النس�ة 

  المئو�ة

  1  52  منظمة الصحة العالم�ة
23%  

  % 21  2  12  مح�مة العدل الدول�ة

  % 17  3  11  منظمة حقوق اإلنسان

  %14  4  21  برنامج الغذاء العالمي

  %13  5  13  منظمة االمم المتحدة

جامعة الدول العر��ة 

  واالتحاد االفر�قي
11  6  12%  

  %100  //////  120  وعممجال

ضمن أجندة  19- ترتیب أخ�ار جائحة �ورونا �وفید یوضح) 3جدول رقم (   

المنظمات الدول�ة والس�اسة التحر�ر�ة للقناة، نالح� من الجدول أن القناة  اولت 

خاصة ألخ�ار الجائحة وتناولتها من منطل� أجندة اجتماعات المنظمات  أهم�ة

الصحة الدول�ة، نالح� من الجدول ترتیب أخ�ار الجائحة في مناقشات منظمة 

) خبر أثناء فترة الدراسة 52العالم�ة تصدرت المرت�ة األولي �عدد (

التي تناولتها اجندة المنظمات  � األخر مقارنة مع األخ�ار  )،%23بنس�ة(

الدول�ة، واألخ�ار التي تناولتها جلسة مح�مة العدل الدول�ة وتقر�ر مصیر 

جد القناة أشارت إلي السجناء المطالبین �قضا�ا دول�ة في ظل تفشي الجائحة فن

الموقف الس�اسي الذ� اتخذته �عض الدول مثل تر��ا، وٕایران، وال�من التي 

تحتجز عدد من السجناء حیث جاء ترتیب تلك األخ�ار في المرت�ة الثان�ة 
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)، أما منظمة حقوق اإلنسان جاءت %21مقارنة مع األخ�ار الواردة بنس�ة(

)، وفي برنامج الغذاء العالمي %17س�ة(أخ�ارها في المرت�ة الثالثة مقارنة بن

)، وفي %14جاءت أخ�ارها في المرت�ة الرا�عة مقارنة �األخ�ار الواردة بنس�ة(

جلسات منظمة االمم المتحدة  جاء ترتیب األخ�ار في المرت�ة الخامسة مقارنة 

)، وفي جامعة الدول العر��ة واالتحاد %13مع األخ�ار الواردة في النشرة بنس�ة(

)، من نتیجة تحلیل الجدول أعاله %12فر�قي جاء ترتیبها السادس بنس�ة(اال

�الح� ال�احث هنالك درجة تطاب� بین أجندة منظمة حقوق اإلنسان ومح�مة 

العدل الدول�ة وتوجهات وقرارات الس�اسة التحر�ر�ة لقناة الحدث �شأن قض�ة 

ران وال�من، تلك السجناء والمطلو�ین دول�ًا وموقف �عض الدول مثل تر��ا وٕای

 في العالم وتعتموتبرز احداثا  الدول�ة الجوهر�ةجندة ألترسم ا المنظمات بدورها

یوضح اهتمام قناة مؤشرًا  ذا، وهجوهر�ة، مثل القض�ة الفلسطین�ة أخر� أحداث 

الحدث في تأطیر أخ�ار الجائحة ور�طها �الس�اسة الدول�ة في الوقت الراهن 

ة مثل االنتهاكات التي یتعرض لها الشعب علي حساب قضا�ا آخر� جوهر�

   الفلسطیني، وقضا�ا الفقر والمجاعات، والهجرة ....الخ

  :19-ائحة �ورونا �وفیدجالتي تناولتها قناة الحدث ألخ�ار  �ةخ�ار ترتیب الق�م اإل-4

  جائحة �ورونا ألخ�ار ) یوضح ترتیب الق�م اإلخ�ار�ة التي تناولتها القناة 4جدول رقم (

  النس�ة المئو�ة  ترتیب الق�مة اإلخ�ار�ة  الق�م اإلخ�ار�ة المستخدمة في األخ�ارنوع 

  %32  1  التوازن 

  %31  2  الموضوع�ة 

  %14  3  الموضوع�ة

  %12  4  االیجاز 

  %11  5  ال�ساطة والوضوح

  100  //////////////////////  مجموع النس�ة المئو�ة
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التي استخدمتها القناة لمعالجة یوضح ترتیب الق�م اإلخ�ار�ة ) 4جدول رقم( 

، من نتیجة تحلیل الجدول یتضح ترتیب الق�م 19-جائحة �ورونا �وفید

اإلخ�ار�ة التي استخدمتها القناة للجائحة حسب ترتیب وتسلسل األخ�ار علي 

)، بینما ق�مة %32النحو التالي، احتلت ق�مة التوازن المرت�ة األولي بنس�ة(

)، بینما ق�مة المصداق�ة أحتلت المرت�ة %31بنس�ة( الموضوع�ة الدرجة الثان�ة

)، أما %12)، بینما االیجاز جاء في المرت�ة الرا�عة بنس�ة(%14الثالثة بنس�ة(

)، من نتیجة تحلیل %11ق�مة ال�ساطة والوضوح احتلت المرت�ة الخامسة بنس�ة(

ة تفوق ق�مة التوازن والموضوع�ة علي الق�م اإلخ�ار� الجدول أعاله یتضح

 ةقناالتحر�ر�ة التي اتخذتها الالس�اسة و  اتتوجهفي ذلك للالسبب ، و�عود � األخر 

نالح�   لمعالجة الجائحة �اعت�ارها واحدة من القضا�ا الدول�ة المطروحة للنقاش،

من الجدول تطاب� ق�م التوازن والموضوع�ة مع أش�ال المواد اإلخ�ار�ة التي 

تقار�ر إخ�ار�ة وتعل�قات وتحلیل، و�الح� تبثها القناة علي مدار الیوم من 

تستضیف غال�ًا ما 19- جائحة �ورونا �وفید ال�احث عندما تتناول القناة

ونقاشها علي الجانب تر�ز محور اهتمامها معارضة و شخص�ات ح�وم�ة 

الس�اسي دون التعرض لنقاش وطرح الجانب اإلنساني نالح� ذلك من خالل 

لقناة للتعلی� من ال�من ولیب�ا وتر��ا وقض�ة الشخص�ات التي تم استضافتها ا

الطبی�ة الجزائر�ة الحامل في شهرها السادس التي توفیت بجائحة �ورونا، یر� 

�م�ن ق�اس الموضوع�ة والتوازن في میدان االخ�ار �ش�ل مطل�  الال�احث 

الس�اسة التحر�ر�ة وطر�قة المعالجة �سبب �ثرة المتغیرات التي تؤثر على 

 �شأن�التالي لن ��ون من الموضوع�ة العلم�ة اطالق اح�ام نهائ�ة  ة،اإلخ�ار�

لى إلوصول لقدرة تحلیل المضمون له اللكن في النها�ة منهج  هذا الجانب،

  في الدراسات االنسان�ة عمومًا.الدراسة �ما هو الحال تعم�م 
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  والتوص�ات: جرا�عًا: النتائ

  التال�ة: �النتائج والتوص�ات خرجت الدراسة

  :جالنتائ

قدرًا من  اهتمنحجائحة �ورونا و �اهتمام مع أخ�ار  تتعاملالحدث  ةقنا-1

  المصداق�ة.

�وفید  الدول المتأثرة بجائحةتناول أخ�ار ة الحدث تعاملت �ش�ل انتقائي لقنا-2

   19- �ورونا

ناة الحدث أفردت مساحة زمن�ة مناس�ة لمناقشة موضوع االرهاب ق-3

  والتطرف.

  :تالتوص�ا

�ش�ل غیر  19- جائحة �وفید �ورونامع أخ�ار قناة الحدث ضرورة تعامل - 1

  .انتقائي

 هاالتزام المهن�ة والموضوع�ة والتوازن في إطار اخت�ار قناة الحدث  على- 2

  19-جائحة �وفید �ورونا خ�ارألوتحر�رها 

زمن في إطار ال19- قناة الحدث أن تناقش جائحة �وفید �ورونا على- 3

  من نشرة األخ�ار.المخصص لكل خبر ض
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  1الهوامش والمراجع:

  
                                                 

، مجلـة الر�ـان اإللكترونـي والق�ائـل الرقم�ـة فـي ظـل فیـروس �ورونـا مولـود فاضـل، على )1(

ــــرلین: المر�ــــز الــــد�مقراطي العر�ــــي، (اإلعالم�ــــة، الدراســــات  )، 2020العــــدد التاســــع، مــــایوب

 597-595ص

مجلـة  ،الس�اسات اإلعالم�ة فـي الحـد مـن مخـاطر �ورونـامحمد محمد عبد ر�ه المغیـر،  )2(

)، 2020بـــــرلین: المر�ـــــز العر�ـــــي الـــــد�مقراطي، العـــــدد التاســـــع مـــــایو(اإلعالم�ـــــة، الدراســـــات 

 457ص

دراســة میدان�ــة مــن ( المســتجدلغــة المغار�ــة فــي ظــل ازمــة فیــروس �ورونــا  ســل�م، أشــرف )3(

ـــرلین: المر�ـــز العر�ـــي (اإلعالم�ـــة، مجلـــة الدراســـات خـــالل وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي)،  ب

  470)، ص2020الد�مقراطي، العدد التاسع مایو

اإلعالم الجدید یهدد الصحة النفس�ة داخـل المجتمعـات مسعودة فلوس، والخنساء تومي،  )4(

برلین: المر�ز العر�ي الد�مقراطي، (اإلعالم�ة، مجلة الدراسات ، جراء جائحة فیروس �ورونا

 482)، ص2020العدد التاسع مایو

ــــا محمــــد أطب�قــــة،  عبــــد هللامحمــــد  )5( ــــي لجائحــــة �ورون ــــاول اإلعالم ــــة للتن األطــــر الخبر�

)COVID-19(الموقــــع اإللكترونــــي لقنــــاة روســــ�ا الیــــوم الفضــــائ�ة  علــــىتطب�ق�ــــة  : دراســــة

�ل�ــــة الفنـــون واإلعــــالم جامعــــة مصــــراته، (مصـــراته: الســــنة الخامســــة العــــدد مجلــــة  اإلخ�ار�ـــة

 153)، ص2020التاسع، یونیو

 ، الساعة2020مارس//12، تار�خ الدخول موسوعة و��یبید�ا الحرةموقع  ،المصدر )11(

 العاشرة ص�احًا.
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دار عمان: (، والعشر�ننظر�ات االتصال في القرن الحاد� الدل�مي،  عبد الرازق  )12(

 202)، ص2016ال�ازور� العلم�ة للنشر والتوز�ع،

دار الكتــاب  القــاهرة:(، والتلفز�ــونيالخبــر اإلذاعــي محمــد معــوض و�ر�ــات عبــد العز�ــز،  )15(

  67)، ص2000الحدیث،

 اهرة:الق(، 65اإلذاعي، العددمجلة الفن  ،األخ�ار في التلفز�ون  الحدید�، عبد الحمید )19(

 50)، ص1974العر��ة،أتحاد إذاعات الدول 

 رة:القـاه(، والعـالمتجـارب مـن مصـر  غـرف األخ�ـار الحدیثـة: ،عبـد الفتـاحفاطمة الزهـراء  )20(

  50-36)، ص2016العر�ي للنشر والتوز�ع،

 21م)، ص1987، العر�يدار الف�ر  القاهرة:( ،التلفز�ونيالخبر  محمد معوض، )21(

 159ص ،المرجعنفس محمد معوض،  )22(

ت الدول اتحاد إذاعا القاهرة:(، العولمةاإلعالم والمجتمع في عصر  أحمد ال�طر��، نسمة )23(

 182)، ص190العدد  الفن اإلذاعي، ، سلسلة2008العر��ة، 

الساعة  ،72/4/202تار�خ الدخول  ،WHOمنظمة الصحة العالم�ة موقع  ،المصدر )24(

 .العاشرة ص�احاً 

الساعة  ،72/3/0202تار�خ الدخول  ،WHOمنظمة الصحة العالم�ة ، نفس المصدر )25(

 .العاشرة ص�احاً 

الساعة  ،72/3/0202تار�خ الدخول  ،WHOمنظمة الصحة العالم�ة ، نفس المصدر )26(

 .العاشرة ص�احاً 
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