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الخبر�ة للتناول  األطرالتعرف على  إلى الدراسة هذه هدفت الملخص :

الفضائ�ة لجائحة انتشار مرض قناة روس�ا الیوم �الموقع االلكتروني ل ياإلعالم

 انتشارهم في الصین واتساع رقعة 2019عام  أواخر�ورونا عالم�ًا منذ ظهوره 

 الدراسات الوصف�ةتعد هذه الدراسة من ، في اغلب دول العالم �ش�ل سر�ع 

یتألف مجتمع الدراسة  ،منتظمة الشوائ�ة على العینة العال�احث  اعتمدالتحلیل�ة، 

لكتروني لقناة إلتم تداولها في الموقع ا التي الخبر�ة والتقار�ر األخ�ار �افةمن 

من  المحددة الزمن�ة الفترة خالل نشرت والتي روس�ا الیوم الفضائ�ة

اعتمد ال�احث على  الدراسة، لهذه زمن�ة �عینةم 31/3/2020الى  1/1/2020

خبر على الموقع  200لعینة عشوائ�ة منتظمة م�ونة منأداة تحلیل المضمون 

 األطرهذه الدراسة على نظر�ة تحلیل  ال�احث فياعتمد،المذ�ور سالفاً 

  .ةاإلعالم�

  لمجموعة من النتائج أهمها:توصلت الدراسة 

الواردة  األس�ابطر أ هو أكثر�ورونا  تكتم الصین عن ظهور فیروس إن .1

لكتروني �قناة روس�ا الیوم إل�الموقع ا المنشورة الخبر�ة لموادضمن ا

  .%22.5نس�ة ب-COVID)19( �ورونا الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

 لموادالتعاون الواردة ضمن اطر أ هو أكثر التعاون اال�طالي الروسي إن .2

لكتروني �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة إل�الموقع ا المنشورة الخبر�ة

  .%28.8نس�ة بCOVID-19)(�ورونا  جائحة فیروس
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طر العواقب االقتصاد�ة أ أكثرهو  االقتصاد� الدخول في حالة الر�ود إن .3

الیوم  �قناة روس�ا اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا

  .%20.5نس�ة بCOVID-19) (�ورونا  الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

طر العواقب أ هو أكثر تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار الفیروس إن .4

اة �قن اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالس�اس�ة الواردة ضمن ا

نس�ة ب COVID-19)( �ورونا روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

33.5%. 

طر الحلول الواردة ضمن أ هو أكثر جتماعيإلتطبی� إجراءات الت�اعد ا إن .5

ئ�ة �قناة روس�ا الیوم الفضا اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادا

  .%16.4نس�ة بCOVID-19) (�ورونا  لتغط�ة جائحة فیروس

  موقع قناة روس�ا الیوم–ائحة �ورونا ج-طر الخبر�ةاألالكلمات المفتاح�ة: 

Abstract:  
COVID-19 informational reporting frameworks 
"An applied study on the website of Russia Today satellite 
channel" 
Abdullah Muhammad Abdullah Atbigah 
This study aims to identify the news frameworks for media coverage 
on the website of Russia Today’s satellite channel for a global 
outbreak of corona disease since its appearance in late 2019 in China 
and the rapid spread of spread in most countries of the world, this 
study is considered descriptive and analytical studies, the researcher 
adopted In this study, on the random sample, which included all the 
news and news reports that were circulated on the website of Russia 
Today’s satellite channel, which was published during the specified 
time period from 1/1/2020 to 3/31/2020 as a time sample for this 
study, the researcher approved On the content analysis tool for a 
regular random sample of 200 news items mentioned above, the 
researcher relied in this study on the theory of media frameworks 
analysis. 
The study reached a set of results, the most important of which are: 
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1. If China conceals the appearance of the Coronavirus, it is the most 
common framework for the causes listed in the news material 
published on the website of Russia Today’s satellite channel to 
cover the Coronavirus (COVID) pandemic (19.5%). 

2. The Italian-Russian cooperation is the most common frameworks 
of cooperation contained in news articles published on the website 
of Russia Today satellite channel to cover the Corona Virus 
Pandemic (COVID-19), the rate of 28.8%. 

3. Entering into a state of economic stagnation is the most common 
framework for economic consequences included in news articles 
published on the website of Russia Today’s satellite channel to 
cover the Corona Virus Pandemic (COVID-19) ratio of 20.5%. 

4.  .Holding governments responsible for the spread of the virus is 
the most common political consequences frameworks contained in 
news articles published on the website of Russia Today’s satellite 
channel to cover the Corona Virus Pandemic (COVID-19), 33.5%. 

5. The application of social divergence procedures is the most 
common frameworks for solutions included in the news materials 
published on the website of Russia Today Satellite Channel to 
cover the Coronavirus (COVID-19) pandemic (16.4%). 

Key words: news frameworks - Corona pandemic - Russia Today site 

  

  المقدمة:

في مختلف أنحاء العالم،  �ش�ل سر�عیواصل فیروس �ورونا المستجد تفش�ه 

صدارتهم في قائمة الدول واس�ان�ا  وٕایرانحیث تعزز الوال�ات المتحدة وٕا�طال�ا 

وحسب آخر ب�انات ، �الو�اء من حیث عدد اإلصا�ات والوف�ات األكثر تضرراً 

بـ نشرتها جامعة جونز هو��ینز األمر���ة التي تتا�ع تفشي الفیروس المعروف 

" في العالم، ارتفع إجمالي عدد الوف�ات �الفیروس حتى 19- �وفید"

  .)1( حالة 0989092، ف�ما بلغ عدد اإلصا�ات 207431إلى  27/4/2020

العالم في م�افحة و�اء فیروس �ورونا الذ� حصد أرواح اآلالف  ستمرارامع 

فمن  ،في جم�ع أنحاء العالم، بدأنا نلمس أثر األزمة على جم�ع جوانب ح�اتنا
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إغالق المدارس والشر�ات إلى تشج�ع أعداد متزایدة من الناس على العمل من 

، )2( قبللم �شهدها من  المنزل، یواجه عالم العمل تغییرات جذر�ة وآفاقًا غامضة

ال تؤد� الكوارث واألو�ئة إلى دمار  االجتماع�ة،عصر وسائل اإلعالم  في

بل تدفع أ�ًضا إلى سیل من المعلومات واآلراء  فحسب،وحزن في العالم 

  .)3( اإلنترنتوالتنبؤات والمشورة لمل�ارات مستخدمي 

مما ال شك ف�ه إن لوسائل اإلعالم واالتصال �الجماهیر �مختلف ألوانها و 

ف فعال في توع�ة وتثقی دور اإلخ�ار�ةومن ضمنها القنوات الفضائ�ة وأش�الها 

ت الشعوب، ومما ین�غي التأكید عل�ه أن هذه األهم�ة تزداد حدة في ظل األزما

ة أو س�اس�ة أو اجتماع� التي قد �عرفها المجتمع، سواء �انت أزمات اقتصاد�ة

أو صح�ة �ما هو الحال مع األزمة الصح�ة الجدیدة التي �عرفها العالم مع 

  .)4(19انتشار فیروس �ورونا المستجد �وفید

المسافات بین ال�شر،  �بقر ت في اإلخ�ار�ةحیث ساهمت القنوات الفضائ�ة 

وجعلت الجم�ع على اطالع لحظي ��افة المستجدات �ما في ذلك طب�عة األزمة 

على ت�ادل  وماه�ة الفیروس، و�افة المعلومات الطب�ة المعروفة عنه، عطفاً 

طرق الوقا�ة، وفتحت وسائل اإلعالم األجواء فس�حة  أفضلالمعلومات حول 

الطرق للوقا�ة من هذا الخطر  أفضللت�ادل اآلراء بین المتخصصین حول 

اء الداهم، وهذا أمر لم ��ن قائما قبل مائة عام على سبیل المثال حین ضرب و�

 الكولیرا العالم، أو قبل أر�عمائة عام حین أ�اد الطاعون عشرات اآلالف من

  .)5(الفرنسیین في �ار�س وضواح�ه

  مش�لة الدراسة:

بل له دور  منها،الصح�ة  و�األخص األزماتمختلف لإلعالم أهم�ة في إدارة 

محور� ومؤثر الس�ما مع األحداث الساخنة، إذ �ستط�ع التأثیر �ش�ل ملحو�، 



  مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتة - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -واإلعالم مجلة �ل�ة الفنون 

157 
 

سل�ًا أو إیجا�ًا، حسب المحتو� ومن البدیهي المطلوب من اإلعالم هو التعامل 

  .)6( مع األزمة �منهج علمي ول�س من خالل س�اسة الفعل ورّدة الفعل

من  األزماتدروًا حیو�ًا في معالجة  اإلخ�ار�ةالقنوات الفضائ�ة حیث تؤد� 

خالل التوع�ة واإلرشاد والتوج�ه عن طر�� االتصال الم�اشر بین غرف 

العمل�ات الخاصة �مواجهة األزمات و�ین جماهیر جمهور المشاهدین 

والمستمعین والقراء لتحذیرهم من األخطار المحدقة التي تم التنبؤ بها، ومتى 

لذا فأن معالجة األزمة إعالمً�ا تتطلب تكامل ، وأین وم�ان وقوعها ومساراتها

الجهود اإلعالم�ة أهل�ة وح�وم�ة مؤسسات وأفراد ضمن رؤ�ة عامة لحما�ة البلد 

 .)7( عنهاوتحصینه من المؤثرات الناتجة 

 هذهفإّن  األزمات،في  خ�ار�ةإلالقنوات الفضائ�ة اوعلى الرغم من وضوح دور 

قد تواجه مجموعة من العق�ات والمشاكل و�نظر ال�عض لوسائل  یلةالوس

لتحقی�  اإلعالم على أنها تقوم �التر�یز على �عض الموضوعات والقضا�ا

مصالح للقائمین على تلك الوسائل وال تع�س الواقع، بل تخل� عالم 

هنا  من ،)8( مدرك، وقد یتقبل المتلقي هذا لكونه غیر حق�ق�ا للمتلقي یبدو

الخبر�ة  األطرهي  ما لي:تاال التساؤلعلى  اإلجا�ةجاءت مش�لة الدراسة في 

لكتروني لقناة اإلالموقع  في )COVID-19(�ورونا لجائحة ياإلعالمللتناول 

 روس�ا الیوم الفضائ�ة؟

 لتناوللالخبر�ة  األطر تتناولأهم�ة الدراسة في �ونها  تن�عالدراسة: أهم�ة 

لكترون�ة اإلمواقع �ال )COVID-19(جائحة �ورونا المعروف ل عالميإلا

قناة روس�ا الیوم لكتروني لاإلموقع الخ�ار�ة ممثلة في اإللقنوات الفضائ�ة ل

 .الفضائ�ة

الخبر�ة للتناول  األطرالتعرف على  إلى الدراسة هذه تهدفالدراسة: أهداف 

الفضائ�ة لجائحة انتشار مرض قناة روس�ا الیوم �الموقع االلكتروني ل ياإلعالم
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 هم في الصین واتساع رقعة انتشار 2019عام  أواخر�ورونا عالم�ًا منذ ظهوره 

 في اغلب دول العالم.

  :وهي أالعلى مجموعة من التساؤالت  لإلجا�ةالدراسة  الدراسة: سعتتساؤالت 

 موقع�ال الخبر�ة المواد ضمن الواردة المحور�ة الشخص�اتما أطر   .أ

 �ورونا؟معالجته لجائحة  قناة روس�ا الیوم فيل اإللكتروني

 قناة روس�ا الیوم في موقع علیها اعتمد التي الخبر�ة هي المصادر ما  .ب

 �ورونا؟معالجته لجائحة 

یوم لموقع قناة روس�ا ال اإلخ�ار�ة المعالجة في وردت التعاون التي أطرما   .ج

 �ورونا؟في تناوله لجائحة 

ة لموقع قنا اإلخ�ار�ة المعالجة في وردت العواقب االقتصاد�ة التي أطرما   .د

  �ورونا؟روس�ا الیوم في تناوله لجائحة 

لموقع قناة  اإلخ�ار�ة المعالجة في العواقب الس�اس�ة التي طرحتأطر  ما  .ه

 �ورونا؟روس�ا الیوم في تناوله لجائحة 

وم لموقع قناة روس�ا الی اإلخ�ار�ة المعالجة في طرحتالحلول التي  أطرما   .و

 �ورونا؟ تناوله لجائحةفي 

لموقع قناة روس�ا  اإلخ�ار�ة المعالجة في التي طرحت األس�اب أطر ما  .ز

  �ورونا؟الیوم في تناوله لجائحة 

�عض المصطلحات الواردة �مش�لة الدراسة والتي  الدراسة: هناكمصطلحات 

  وهي: أالیر� ال�احث ضرورة تعر�فها 

تقوم �ه وسائل اإلعالم والقائمون علیها من إعادة  الخبر�ة: ما األطر .1

أو  وأدر�هم المتلقینالمحتو� اإلخ�ار� ووضعه في إطار اهتمامات  تنظ�م

، و�قصد بها )9( التنظ�ماالقتناع �المعنى أو المغز� الذ� تستهدفه �عد إعادة 
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ذات الصلة  األطرمجموعة من  إلىالمراد تحلیلها  �ةال�احث تقس�م المادة الخبر 

 الدراسة.�مش�لة 

�ورونا هي فصیلة �بیرة من الفیروسات  فیروسات :19- �ورونا �وفید .2

و�سبب فیروس �ورونا الُم�تشف ، التي قد تسبب المرض للحیوان واإلنسان

هو مرض معد  19-�وفید ، مرض19- مؤخرًا مرض فیروس �ورونا �وفید

�سب�ه فیروس �ورونا الُم�تشف مؤخرًا، ولم ��ن هناك أ� علم بوجود هذا 

الفیروس وهذا المرض المستجدین قبل اندالع الفاش�ة في مدینة یوهان الصین�ة 

 .)10(2019في �انون األول/ د�سمبر 

هیئة إخ�ار�ة إعالم�ة ناطقة �اللغة العر��ة تا�عة  قناة روس�ا الیوم : .3

بدأت القناة البث في  ،نوفوستي" المستقلة غیر التجار�ة –الى مؤسسة "تي في 

یتضمن برنامج بث القناة أخ�ارا س�اس�ة واقتصاد�ة  ،2007مایو/أ�ار عام  4

�قات وثقاف�ة ور�اض�ة وجوالت في الصحافة و�رامج دور�ة وأفالما وثائق�ة وتحق

و�تم بث  ،ساعة یوم�ا خالل س�عة أ�ام في األسبوع 24تبث القناة  ،مصورة

و ،  4بدر برامج القناة من موس�و بواسطة عدد من األقمار الصناع�ة وهي

 هاو�طر�قة أون الین في موقعنایل سات وال ،هوتبیرد

ال�احث الموقع  ا، �قصد به)https://arabic.rt.com/l/)11اإللكتروني

 .لقناة روس�ا الیوم الفضائ�ة �ش��ة المعلومات الدول�ة االنترنت اإللكتروني

 

خطوة الدراسات السا�قة من الخطوات الهامة  : تعتبرالسابقةالدراسات 

سواء ممن له عالقة م�اشرة  علميال اإلنتاجلیتعرف ال�احث من خاللها على 

و �عالقة غیر م�اشرة لدلك جاءت الدراسات السا�قة بتقس�مها من أ�الموضوع 

  األقدم. إلى األحدث
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1. Anna Larsson &Susanna Appel&Carl Johan 

Sundberg&Mårten Rosenqvist(2019):Medicine and the 
media: Medical experts’ problems and solutions while 

working with journalists(12) . 

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید المشاكل التي یواجهها الخبراء الطبیون في 

حول التفاعل مع  مواقفهمتوضح و  اإلعالم،االتصال مع ممثلي وسائل 

المحتو� في نوع�ة من الحلول التي �م�ن أن تحسن  والتف�یر فيالصحفیین 

ة لعینمسح منهج الالمقا�الت المتعمقة و الدراسة على  عتمدتا  ،الصحافة الطب�ة

  دولة. 21خبیر طبي في  600 من

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

 اإلعالم.اهتمام قو� بین الخبراء �التفاعل مع وسائل  هناك  .أ

 10أنهم اتصلوا بوسائل اإلعالم أكثر من على ُخمس المجیبین  أجاب  .ب

  مرات في السنة.

ست عوائ� لتحسین جودة التقار�ر الطب�ة في وسائل اإلعالم:  هناك  .ج

فة المواعید النهائ�ة والعناو�ن واخت�ار الموضوع ومستو� الصحفي من المعر 

 الطب�ة واالختالفات في الثقافة المهن�ة وآراء الزمالء.

  

2. Danielle K. Kilgo &Joseph Yoo &Thomas J. 
Johnson(2019): Spreading Ebola Panic: Newspaper and 
Social Media Coverage of the 2014 Ebola Health 

Crisis(13). 

 اإلعالم وسائل منصات مساهمة التعرف على مد� إلىتهدف هذه الدراسة 

 ال�حث هذا حیث یتناول اإلیبوال،من فیروس  الذعر في واالجتماع�ة الرقم�ة
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 العرض في االختالفات و�ستكشف ،2014 إیبوال ألزمة اإلخ�ار�ة التغط�ة

 األخ�ار منصة على المشتر�ة واألخ�ار الصحف تغط�ة بین التقد�مي

 على نشرها تم التي األخ�ار أن إلى النتائج تشیر )(Reddit االجتماع�ة

Reddit)( أن حین في اإلیبوال، �فیروس المح�� الذعر حالة تضخم إلى أدت 

  للذعر. مسب�ة تغط�ة إلنتاج احتماالً  أقل �انت التقلید�ة الصحف تغط�ة

معالجة  في): دور الصحافة االستقصائ�ة 2018(اللطیف هدیر حسن عبد  .3

قضا�ا الصحة �الصحف المصر�ة " دراسة مقارنة وتحلیل�ة بین الصحف 

  )14( والخاصةالقوم�ة والحز��ة 

 والمصر� اختارت ال�احثة جر�دة الوفد نموذجا للصحف الحز��ة، والیوم السا�ع 

والتقت ال�احثة  ،واألهرام واألخ�ار عن الصحف القوم�ة الخاصة،الیوم للصحف 

المشرفین ورؤساء أقسام التحق�قات وعدد من  للدراسة مع المیدانيالجانب  في

  الصحافة االستقصائ�ة. في المتخصصین الزمالء

 أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

والموضوعات الصح�ة، اهتمام صحف الدراسة الخمس �طرح عدد من القضا�ا 

جاء في مقدمتها التقار�ر االستقصائ�ة التي تناولت أحوال المستشف�ات �ش�ل 

%، یلیها ما یتعل� �قضا�ا الرقا�ة الصح�ة التي ین�غي أن 20.2عام بنس�ة 

%، وجاءت 18.3ألجهزة الصح�ة الرقاب�ة التا�عة للدولة بنس�ة ا اتقوم به

الخطأ الطبي ��ل أنواعه وأش�اله سواء في  التقار�ر االستقصائ�ة التي تناولت

المستشف�ات والمراكز الصح�ة الح�وم�ة أو تلك التا�عة للقطاع الخاص في 

%، یل�ه م�اشرة في الترتیب الرا�ع القضا�ا الصح�ة 14.7الترتیب الثالث بنس�ة 

%، ثم في الترتیب الخامس 12.8التي تتعل� بتجارة األعضاء ال�شر�ة بنس�ة 

 .%�9.2قضا�ا العالج بنس�ة  ما یتعل�
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): أطر معالجة القضا�ا 2018(جنة أم هاشم الجرا�حي محمود عبده  .4

"دراسة  وعالقتها �ادراك المراهقین لها اإللكترون�ةالصحف  فيالصح�ة 

  .)15(تحلیل�ة میدان�ة "

أطر معالجة القضا�ا  علىتحقی� هدف رئ�سي وهو التعرف  إلىتسعي الدراسة 

سة وتأتي الدرا ،الصح�ة في الصحف اإللكترون�ة وعالقتها �ادراك المراهقین لها

منهج المسح �شق�ه  علىضمن الدراسات الوصف�ة، وتعتمد �ش�ل أساسي 

�ة عینة من المراهقین طالب الثانو  علىالوصفي والتحلیلي، وتم تطبی� الدراسة 

إناث وعلمي وأدبي  200ذ�ور و 200مفرده مقسمة ما بین  400وعددهم 

استمارة و واستخدمت ال�احثة استمارة تحلیل المضمون،  ،ور�ف وحضر

  االستب�ان.

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

توجد عالقة ارت�اط�ه ذات داللة إحصائ�ة بین تعرض المراهقین للقضا�ا   .أ

 .منهاالصح�ة �الصحف اإللكترون�ة و�ین درجة استفادتهم 

 توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المراهقین في �ثافة تعرضهم للقضا�ا   .ب

 –محل اإلقامة –النوع –�الصحف اإللكترون�ة حسب متغیرات (السن 

 .لتخصص العلمي)ا –مستو� دخل األسرة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین المراهقین من حیث دوافع تعرضهم    .ج

–النوع –إللكترون�ة حسب متغیرات (السن للقضا�ا الصح�ة �الصحف ا

التخصص العلمي) نظرًا –المستو� االجتماعي واالقتصاد� –محل اإلقامة

  .لتقارب الفروق بین الم�حوثین في دوافع تعرضهم

5. Julie Leask& Claire Hooker and Catherine King(2010): 
Media coverage of health issues and how to work more 
effectively with journalists: a qualitative study(16). 
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، للقضا�ا الصح�ةفي أسترال�ا �ف�ة تأطیر وسائل اإلعالم ر�ز ال�حث على �

صحف�ا من المنظمات اإلعالم�ة  16تضمنت الدراسة مقا�الت ش�ه منظمة مع 

 أنفلونزاجائحة التي تقدم تقار�ر عن  األسترال�ةالمطبوعة واإلذاع�ة والتلفز�ون�ة 

 منتجون،والتمت مقابلة الصحفیین �من فیهم الصحفیون والمحررون  الطیور،

أداة تحلیل واستخدم  ،2007وأغسطس  2006في الفترة ما بین أكتو�ر 

  المضمون.

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 

في �عض  المختلفة والمتنافسةحاول الصحفیون تحقی� التوازن بین األهداف 

أن المصادر األكثر ثقة في القضا�ا الصح�ة  ،وس� قیود تشغیل�ة �بیرة األح�ان

یتمتع الصحفیون المتخصصون في  ،هي األط�اء المحترمون والمستقلون 

  .مصادر المناس�ةال في اخت�ارالصحة �معرفة تقن�ة أكثر 

الصحافة األردن�ة الیوم�ة في  ): دور2009(الكسواني حنان حسن صالح  .6

 .)17("دراسة في تحلیل المضمون" التوع�ة الصح�ة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة دور الصحف األردن�ة الیوم�ة (الرأ� والغد 

في التوع�ة الصح�ة، وف�ما إذا �ان من ضمن أولو�ات هذه  (والدستور

الصحف وضع أجندة إعالم�ة واضحة وهادفة تتعل� �الموضوعات 

الصح�ة. وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي �استخدام أداة 

یل المضمون، والتي تضمنت عددا من فئات تحلیل المضمون بلغت تحل

تطبی� األداة  ، تم)فئة فرع�ة ورئ�س�ة 53ثماني فئات رئ�سة (�مجموع 

عددًا من الصحف الیوم�ة الثالث التي صدرت  69بتحلیل عینة م�ونة من 

  م.2007عام

  أهمها:توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج 



  سيا اليوم الفضائية اإلخبارية رو "دراسة تطبيقية عىل املوقع االلكرتو� لقناة  )COVID-19كورونا (األطر الخربية للتناول اإلعالمي لجائحة 
 

  
164 

 

أن االهتمام �المواض�ع الصح�ة في الصحف الیوم�ة األردن�ة قد تزاید   .أ

�ش�ل ملحو� �عد بدء حمالت التوع�ة الخاصة �م�افحة األمراض السار�ة 

وغیر السار�ة، إلى جانب ز�ادة االهتمام �موضوعات الصحة اإلنجاب�ة 

 وصحة المرأة والطفل والغذاء والدواء. 

لیوم�ة األردن�ة في تغط�ة الموضوعات غ�اب برنامج واضح لد� الصحف ا  .ب

�أن الموضوعات الصح�ة الوقائ�ة حصلت على أعلى  الصح�ة، علماً 

 .معدالت تغط�ة بین الموضوعات األخر� 

 تراجع دور و�الة األن�اء األردن�ة (بترا) �مصدر ألخ�ار الصحف الیوم�ة  .ج

 .مقارنة مع ما �انت قد خلصت إل�ه دراسات سا�قة بهذا الخصوص

الصحافة المصر�ة  ): معالجة2008(الرافعي  اب ماهر محمودمهیت .7

  .)18("واألسبوعوالوفد  األهرام"دراسة تطب�ق�ة على صحف  للقضا�ا الصح�ة

 تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على ��ف�ة معالجة األهرام والوفد واألسبوع

معالجة الصحف  فيللقضا�ا الصح�ة، إلى جانب معرفة آراء القراء واألط�اء 

 اإلعالميوقد استخدمت الدراسة منهج المسح  ،محل الدراسة للقضا�ا الصح�ة

 تحلیل المضمون  استمارةوالمنهج المقارن، اإلضافة إلى استخدام أداتین هما 

  .جمع ب�انات الدراسة في واالستب�ان

  :یليما توصلت إلیها الدراسة  التيومن أهم النتائج 

% من حیث 19.3المرت�ة األولى بنس�ة  فيالطیور  زاونلأنفجاءت قض�ة   .أ

 .اهتمام صحف الدراسة �القضا�ا الصح�ة

اتضح أن األغلب�ة من األط�اء والقراء �قرؤون الصحف المصر�ة �صفة   .ب

 .% من القراء31.7% من األط�اء و79.3غیر منتظمة بنس�ة 
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صة جاءت نس�ة عینة الدراسة من األط�اء الذین یرون أن المساحة المخص  .ج

% أكبر من عینة الدراسة من 11.4لنشر القضا�ا الصح�ة �اف�ة بنس�ة 

  .�اف�ة% فق� والذین یرون أنها مساحة 2.1القراء الذین جاءت نسبتهم 

  التعلی� على الدراسات السا�قة:

عر��ــة توجهــت نحــو دراســة القضــا�ا الصـــح�ة �ــل الدراســات ال - 1

علـى تحلیـل  األجنب�ـةفي حـین ر�ـزت الدراسـات  عامة،�صفة 

 المختلفة.الخبر�ة لتناول الفیروسات  األطر

أمــا �النســ�ة لــألدوات فقــد اتفقــت اغلــب الدراســات الســا�قة مــع  - 2

تحلیل المضمون، وفـي  على أداةالدراسة الحال�ة في اعتمادها 

 وصف�ة.�ون اغلب الدراسات هي دراسات 

خــالل إعــداد  الســا�قة مــنالدراسـات  اسـتفاد ال�احــث مــن �عــض - 3

  التحلیل�ة.�الدراسة  الخبر�ة الخاصة األطرتحلیل 

التي  التحلیل�ة تعتبر هذه الدراسة من الدراسات الوصف�ة ومنهجها:نوع الدراسة 

تصم�م نموذج �حیث حیث �قوم ال�احث بتحلیل المضمون تعتمد على منهج 

یتم تصنیف  أساسهایتضمن مجموعة من الفئات الرئ�س�ة والفرع�ة التي على 

  .)19( الدراسةالمضمون المراد تحلیله �ما یتف� وأهداف 

منتظمة الشوائ�ة ال�احث في هذه الدراسة على العینة الع اعتمد: الدراسة عینة

الم�حوثین والعشوائ�ة في اخت�ار  تقوم على العشوائ�ة واالنتظام في اخت�ار" حیث

، بینما ��ون االنتظام في تساو� المد� بین المفردات التي یتم األولىالمفردة 

تم تداولها  التي الخبر�ة والتقار�ر األخ�ار �افة وتشمل ؛)20("اخت�ارها في العینة 

 الفترة خالل التي نشرتو  لقناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكترونيفي الموقع 

 لهذه زمن�ة �عینةم 31/3/2020الى  1/1/2020من  المحددة الزمن�ة

  .الدراسة
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  :الدراسة أداة

لعینة عشوائ�ة منتظمة م�ونة ال�احث على أداة تحلیل المضمون اعتمد

 للعینة الخبر�ة المواد بلغت حیث سالفًا،) خبر على الموقع المذ�ور 200من(

 الصفحة الرسم�ة لقناة على بخاص�ة ال�حث خبر�ة مادة) 300(بلغت األصل�ة

  .https://arabic.rt.com/:�اإلنترنتروس�ا الیوم 

 :التالي النحو علىللدراسة الحال�ة  التحلیلت وفئا لوحدة التحلی تحدید تم

ذه هل األنسب تعد حیث حدة الف�رةو  على الدراسة اعتمدت :وحدة التحلیل أوال:

 .الدراسة

 فئات، عدة على التحلیل�ة الدراسة اشتملت الخبر�ة:األطر  لیفئات تحلثان�ًا: 

 :التالي النحوى عل جاءت

لف �قصد بها ال�احث األطر الخبر�ة التي اهتمت �مخت :التر�یزفئة جوانب   .أ

 وتشمل:لقناة روس�ا الیوم  اإللكترونيالموقع جوانب مش�لة الدراسة �

لیوم القناة روس�ا  اإللكتروني: �قصد بها ال�احث تقد�م الموقع أطر التعاون  .1

ألطر التعاون بین الدول لم�افحة فیروس �ورونا والوقوف مع �عضها 

 ال�عض.

قناة ل اإللكتروني�قصد بها ال�احث تقد�م الموقع  :أطر العواقب االقتصاد�ة .2

  .ثار االقتصاد�ة لجائحة �ورونا على العالمآلل اإلخ�ار�ةروس�ا الیوم 

ونا لجائحة �ور  لس�اس�ةا آلثارا�احث بها ال الس�اس�ة: �قصدأطر العواقب  .3

 على العالم.

لجائحة  الحلول التي تم وضعها لعالج�قصد بها ال�احث  الحلول:أطر  .4

 وتقلیل انتشاره. �ورونا على العالم



  مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتة - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -واإلعالم مجلة �ل�ة الفنون 

167 
 

 جائحة �ورونا على العالم أس�اب انتشار�قصد بها ال�احث  األس�اب:أطر  .5

 لقناة روس�ا الیوم. اإللكتروني�الموقع  وفقًا لما ورد

 .الخبر والتقر�ر اإلخ�ار�  الخبر�ة: وتشملش�ل المادة   .ب

جنس�ة الشخص�ات �قصد بها ال�احث  :الشخص�ات المحور�ةفئة   .ج

 لقناة روس�ا الیوم اإللكترونيالمصاح�ة للمادة الخبر�ة التي وردت �الموقع 

 وتشمل: المستخدمة التأطیروأدوات  آل�اتفئة   .د

�قصد بها ال�احث المصادر التي اعتمد علیها موقع قناة روس�ا الیوم:  .1

 لقناة روس�ا الیوم.   اإللكترونيم�ان ورود المادة الخبر�ة التي ذ�رت �الموقع 

 .والرسوم الصور توفر مد� .2

وتشمل ثالث فئات صور شخص�ة وصور خبر�ة  :الرسومالصور و  أنواع .3

  ورسوم توض�ح�ة.

  :�اتالثو الصدق  اخت�ار

 عد عرضها على مجموعة من المح�مین� االست�انة صدق من التأكد تم

 ،(*) مالحظاتهم ىلع بناء المق�اس ص�اغة تم حیث م،اإلعال في متخصصینال

ترمیز  خالل من التحلیل بث�ات ال�احث قامستمارة تحلیل المضمون ا ث�ات أما

 معادلة هولستيطب� ال�احث حیث التحلیل�ة الدراسة  عینة إجمالي ) من10%(

  .0.89عالي عند  الث�اتمعامل  أن أظهرتالتي 

  عدد الوحدات المتف� علیها× 2                    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث�ات = معامل 

  مجموع وحدات الترمیز                          

                        2 ×31                   62  

  0.89=ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     =الث�ات = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعامل 

                          35+35                  70  
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  الدراسة:نظر�ة 

 حیث ياإلعالم اإلطاردراسة على نظر�ة تحلیل ال في هذهال�احث  اعتمد 

تنطو� في حد ذاتها على مغز�  ال األحداثأن ى النظر�ة علهذه  تفترض

�حددها و�نظمها  إطارتكتسب مغزاها من خالل وضعها في  وٕانما معین،

الموضوع  جوانبو�ضفي علیها قدرا من االتساق من خالل التر�یز على �عض 

هو تلك الف�رة المحور�ة التي تنتظم  اإلعالميإلطار فا، أخر� جوانب  وٕاغفال

  .)21( معینةالخاصة �قض�ة  األحداثحولها 

  
  .)22( )2(شكل رقم 

 .)23( اإلعالمي بناء اإلطار في تؤثر أخر�  عوامل Shoemaker و�ذ�ر

 ه،ونوع التعل�م ومستو�  الشخص�ة، والق�م ،اآلراء و�شمل :الفرد� المستو�   .أ

 .الخبرةوسنوات  المعرف�ة والخلف�ة

 العمل وزمالء رؤساء وتأثیر المنظمة س�اسة و�شمل :المؤسسي المستو�   .ب

 .الوظ�في والرضا

 وطب�عة الشرف، ومواثی� ،المهن�ة الق�م معاییر و�شمل :المهني المستو�   .ج

 .المهني الدور
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 ،واألیدیولوج�ة ،التشر�ع�ة والقیود السلطة، و�شمل :االجتماعي المستو�   .د

 .الضغ� وجماعات ،والجمهور العام

  

  عرض وتحلیل النتائج

  

تناولت جائحة فیروس �ورونا  یبین ش�ل المادة الخبر�ة التي) 1الجدول (

)19(COVID- قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع�  

 % التكرار ش�ل المادة

 93 186 خبر

 7 14 إخ�ار� تقر�ر 

 100 200 اإلجمالي

استخدامًا في  األكثرش�ل الخبر �ان الیتضح من ب�انات الجدول الساب� أن 

 -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي% 93نس�ة  المادة الخبر�ة

 اإلخ�ار� ، بینما جاء التقر�ر �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع 

  %.7استخدامًا بنس�ة  األقل

): 2018( قدارأمیرة و  سماعیلي بن نور الهد� تختلف هذه النتیجة مع دراسة

 والمتعلقة الشروق  جر�دة نشرتها التي الصحف�ة األش�ال على المقال ه�منة

 وقناعات وعي على التأثیر على وقدرته أهم�ة من النوع من لهذا لما �الصحة،

  .)24(%84.61نس�ة لوحده �ش�ل إذ القار� 
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 �ة التيفي المادة الخبر  المنشورة الخبر�ة للمواد المصاح�ة الصور توفر مد�) 2(جدول 

  ا الیوم �قناة روس� اإللكتروني�الموقع  -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا 

 % التكرار الصور والرسوم 

 100 200 توجد صور

 صفر صفر ال توجد

 100 200 االجمالي

 الخبر�ة للمواد المصاح�ة رالصو  توفر عنیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

-COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي% 100نس�ة  المنشورة

  .�قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع 

لكتروني اإل  موقع�ال المنشورة الخبر�ة للمواد الصور والرسوم المصاح�ة ) أنواع3جدول (

  قناة روس�ا الیوم الفضائ�ةل

 % التكرار الصور أنواع

 89 178 خبر�ة صور

 6.5 13 شخص�ة صور

 4.5 09  توض�ح�ة رسوم

 100 200 اإلجمالي

استخدامًا  األكثرأن الصور الخبر�ة هي  عنیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

 �قناة اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة للمواد مصاح�ة لإل�ضاح�وسائل 

س�ة ن-COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي روس�ا الیوم الفضائ�ة

جاءت الرسوم  وأخیرا%، 6.5، یلیها الصور الشخص�ة بنس�ة 89%

  %.4.5التوض�ح�ة بنس�ة 

أن فئة ): على 2017(سف�ان هو�ر� و  نوفل ولهي تختلف هذه النتیجة مع دراسة

  .)25(%50.27بنس�ة  األولىالصورة الشخص�ة جاءت في المرت�ة 
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 لجائحة فیروس تغطیتهاعتمد علیها موقع قناة روس�ا الیوم في  التيالمصادر ) 4جدول (

  �ورونا

 % التكرار اعتمد موقع قناة روسيا اليوم اليتاملصادر 

RT  31 15.5 

 10.5 21 نوفسيت

 9.5 19 إنرتفاكس

 8.5 17 وكاالت

 7.5 15 السلطات يف إيطاليا

 6.5 13 وكالة أنباء رويرتز

 5.5 11 اإليطاليةوكالة آكي 

 4.5 09 وزارة الصحة الرتكية

 4.5 09  وسائل إعالم مصرية

 4 08  وسائل إعالم عربية

 3.5 07 جامعة جونز هوبكينز األمريكية

 3.5 07 وزارة الصحة اإلسبانية

 3.5 07 وسائل إعالم مغربية

 3 06 وزارة الصحة اللبنانية

 2  04 ديلي ميل

NLTimes  03 1.5 

 Nature Medicine"   03 1.5"دورية

 1.5 03  يو�اب

Expert.ru  03 1.5 

 1 02 هولندا )RIVM( املعهد الوطين للصحة العامة والبيئة

 1 02 وسائل إعالم إسرائيلية

 100 200 اإلمجايل

 للمواداعتمادًا  األكثرهي المصدر  RTأن  یتضح من ب�انات الجدول الساب�

�قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني �الموقع % 15.5نس�ة  المنشورة الخبر�ة

، یلیها نوفستي بنس�ة  -COVID)19(�ورونا  لتغط�ة جائحة فیروس

 %، یلیها8.5بنس�ة  و�االت%، یلیها 9.5بنس�ة  إنترفاكس%، یلیها 10.5

%، 6.5بنس�ة  و�الة أن�اء رو�ترز %، یلیها7.5بنس�ة  السلطات في إ�طال�ا
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المعهد %جاء 1و�نفس النس�ة  وأخیراً %، 5.5بنس�ة  إل�طال�ةو�الة آكي ا یلیها

هي  وسائل إعالم إسرائیل�ة و هولندا )RIVM( الوطني للصحة العامة والبیئة

موقع االلكتروني �قناة روس�ا مواد الخبر�ة المنشورة �اعتمادًا لل األقلالمصادر 

  .COVID- 19 �ورونا  الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

تم ): Po‐Lin Pan &Juan Meng )2016تختلف هذه النتیجة مع دراسة

االستشهاد �المهنیین الصحیین على نطاق واسع �مصدر إخ�ار� في التغط�ة 

  .)26(اإلخ�ار�ة األطراإلخ�ار�ة ألزمة أنفلونزا الخناز�ر من حیث 

-Hyun Jung Oh,Thomas Hove ,Hyeتختلف هذه النتیجة مع دراسة

Jin Paek,Byoungkwan Lee,Hyegyu Lee &Sun Kyu 

Song.)2012:(على أكبر �ش�ل الكور�ة اإلخ�ار�ة القصص اعتمدت 

 أكبر تنوًعا ألمر���ةا اإلخ�ار�ة القصص استخدمت بینما الح�وم�ة، المصادر

 الجنو��ة الكور�ة و األمر���ة اإلخ�ار�ة المصادر في التغط�ة في

  .)H1N1)27لو�اء

ئحة تناولت لجا التي الخبر�ة المواد ضمن الواردة الشخص�ات المحور�ة ) فئة5جدول (

  �موقع قناة روس�ا الیوم االلكتروني -COVID)19( فیروس

 % التكرار الشخص�ة 

 23.6 08 روس�ة

 17.6  06  صین�ة

 14.7 05 ا�طال�ة

 11.8 04 أمر���ة

 11.8 04 إیران�ة

 8.8 03 فرنس�ة

 8.8 03 عر��ة

 2.9 01 إسرائیل�ة

 100 34 اإلجمالي



  مجلة علم�ة مح�مة تصدر عن جامعة مصراتة - 2020یونیو –العدد التاسع -السنة الخامسة  -واإلعالم مجلة �ل�ة الفنون 

173 
 

أكثر أن الشخص�ات الروس�ة هي  یتضح من ب�انات الجدول الساب�   

اإللكتروني �الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالشخص�ات المحور�ة الواردة ضمن ا

نس�ة -COVID)19(�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

%، یلیها الشخص�ات 17.6، یلیها الشخص�ات الصین�ة بنس�ة 23.6%

 األمر���ة%، یلیها و�نفس النس�ة الشخص�ات 14.7اال�طال�ة بنس�ة 

الشخص�ات الفرنس�ة  %، یلیها و�نفس النس�ة11.8بنس�ة  اإلیران�ةالشخص�ات و 

  %.2.9الشخص�ات الفرنس�ة بنس�ة  %، وأخیراً 8.8والشخص�ات العر��ة بنس�ة 

 التي تناولت لجائحة فیروس الخبر�ةالواردة ضمن المواد  األس�ابیبین اطر ) 6جدول (

  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم �ورونا 

 % التكرار األس�اب أطار

 22.5 45 تكتم الصین عن ظهور الفیروس

 18.5  37  مدینة ووهان الصین�ة

 13 26 قلة جهوز�ة الدول في التعامل مع الفیروس

 10.5 21 عدم تطبی� الت�اعد االجتماعي

 9 18 عدم إعداد خط� واقع�ة وفعالة لم�افحة فیروس �ورونا

 8.5 17 الخروج من المنزل ألس�اب غیر ضرور�ة

 8  16  الخفاف�ش

 5.5 11 مو�وءةالسفر لدول 

 4.5 09 صناعة الشائعة

 100 200 اإلجمالي

 تكتم الصین عن ظهور الفیروسأن على یتضح من ب�انات الجدول الساب� 

�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا األس�اب أكثر أطرهي  

�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس اإللكتروني

)19(COVID- بنس�ة  سوق �مدینة ووهان الصین�ة، یلیها %22.5نس�ة

%، یلیها 13بنس�ة  قلة جهوز�ة الدول في التعامل مع الفیروس%، یلیها 18.5
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عدم إعداد خط� واقع�ة %، یلیها 10.5بنس�ة  عدم تطبی� الت�اعد االجتماعي

الخروج من المنزل ألس�اب %،، یلیها 9بنس�ة  لم�افحة فیروس �ورونا وفعالة

السفر لدول %، یلیها 8%، یلیها الخفاف�ش بنس�ة 8.5بنس�ة  غیر ضرور�ة

  %.4.5%،، واخیرًا صناعة الشائعة بنس�ة 5.5بنس�ة  مو�وءة

یروس فالتي تناولت لجائحة  الخبر�ةالواردة ضمن المواد  تعاون یبین أطر ال) 7جدول (

)19)COVID-  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم  

 % التكرار أطار التعاون 

 28.8 25 التعاون اال�طالي الروسي

 19.6 17 دوالر في االقتصاد العالمي  تر�لیونات 5ضخ أكثر من 

 14.9 13 الصین تعرض المساعدة على أمر��ا

 10.5 09 الفیروسالتضامن والتوحد في مواجهة 

 6.8 06 وأمر��اتخفیف حدة الخالفات بین الصین 

 5.8 05 الرعا�ا إجالءفي  اإلماراتيتعز�ز التعاون الروسي 

 4.6 04 اإلمارات�ةعودة العالقات السور�ة 

 4.6 04  ألمر��اتقد�م مساعدات روس�ة 

 2.2 02  إلیرانتقد�م مساعدات فرنس�ة 

 2.2 02  إل�طال�ا أمر���ةتقد�م مساعدات 

 100 87 اإلجمالي

أكثر هو   التعاون اال�طالي الروسيأن لى عیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

�قناة  اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالتعاون الواردة ضمن ا أطر

نس�ة -COVID)19(�ورونا  روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

دوالر في االقتصاد العالمي  تر�لیونات 5ضخ أكثر من ، یلیها 28.8%

الصین %، یلیها 19.6بنس�ة  من قبل مجموعة العشر�ن المواجهة �ورون

التضامن والتوحد في %، یلیها 14.9بنس�ة  تعرض المساعدة على أمر��ا

تخفیف حدة الخالفات بین الصین %، یلیها 10.5بنس�ة  الفیروسمواجهة 
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 الرعا�ا إجالءفي  اإلماراتيتعز�ز التعاون الروسي %،، یلیها 6.8بنس�ة  وامر��ا

تقد�م و  اإلمارات�ةعودة العالقات السور�ة %، یلیها و�نفس النس�ة 5.8بنس�ة 

تقد�م مساعدات %، واخیرًا و�نفس النس�ة 4.6بنس�ة  ألمر��امساعدات روس�ة 

  %.2.2بنس�ة  إل�طال�ا أمر���ةتقد�م مساعدات  و إلیرانفرنس�ة 

التي تناولت لجائحة  الخبر�ةالواردة ضمن المواد  اطر العواقب االقتصاد�ة یبین) 8جدول (

  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم �ورونا  فیروس

 % التكرار العواقب االقتصاد�ة

 20.5 41 االقتصاد� الدخول في حالة الر�ود

 15.5 31 انه�ار االقتصاد �سبب اإلجراءات التقیید�ة.

 13.5 27 في دول آس�ا والمح�� الهاد�یهدد الس�احة 

 10.5 21 �ستغل المضار�ون النقص الحاد في �مامات الوقا�ة

 9.5 19  ز�ادة المعونات االجتماع�ة

 8 16 الالعبینتخف�ض رواتب 

 6.5 13 ز�ادة ال�طالة

 4.5 09 إفالس �عض  الشر�ات

 3.5  07  إیران�ةفرض عقو�ات على شر�ات 

 3 06 السطو على البنوك �استخدام الواق�ات 

 2 04  للدول  حدوث صدمة اقتصاد�ة

 2  04  دوالر للبرمیل25النف� اقل من  أسعارهبو� 

 1 02  �ألمان�اانتحار مسئول اقتصاد� 

 100 200 اإلجمالي

 االقتصاد� الدخول في حالة الر�ودأن  لىعیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

 المنشورة الخبر�ة لموادالعواقب االقتصاد�ة الواردة ضمن ا أكثر أطرهو  

�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس اإللكتروني�الموقع 

)19-COVID( انه�ار االقتصاد �سبب اإلجراءات ، یلیها %20.5نس�ة
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 د الس�احة في دول آس�ا والمح�� الهاد�یهدت%، یلیها 15.5بنس�ة  التقیید�ة

 المضار�ون النقص الحاد في �مامات الوقا�ة لستغالا%، یلیها 13.5بنس�ة 

تخف�ض %، یلیها 9.5بنس�ة  ز�ادة المعونات االجتماع�ة%، یلیها 10.5بنس�ة 

إفالس %، یلیها 6.5بنس�ة  ز�ادة ال�طالة%، یلیها 8بنس�ة  الالعبینرواتب 

بنس�ة  إیران�ةفرض عقو�ات على شر�ات %، یلیها 4.5بنس�ة  �عض  الشر�ات

السطو على البنوك �استخدام الواق�ات التي تخفي مالمح %، یلیها 3.5

 و للدول  حدوث صدمة اقتصاد�ة%  ، یلیها و�نفس النس�ة 3بنس�ة  اللصوص

انتحار مسئول  %، واخیراً 2بنس�ة  دوالر للبرمیل25النف� اقل من  أسعارهبو� 

  %.1ة بنس� �ألمان�ااقتصاد� 

لجائحة  التي تناولت الخبر�ةالواردة ضمن المواد  ر العواقب الس�اس�ةأطیبین ) 9جدول (

  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم  �ورونا فیروس

 % التكرار العواقب الس�اس�ة

 33.5 52 تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار الفیروس

 20 31 اقتصار االجتماعات الدول�ة على خدمة الفیدیو

 18.7 29 األورو�يالحدود بین دول االتحاد  إغالق

 10.9 17 األورو�يأعادة التف�یر في االتحاد 

 10.3 16 عجز الدول عن مساندة �عضها ال�عض

 5.16 08 ز�ادة الخالف بین أمر��ا والصین في مجلس األمن الدولي

 1.44 02 األو�راني الصحةوز�ر  إقالة

 100 155  اإلجمالي

تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار أن لى عیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

 المنشورة الخبر�ة لموادالعواقب الس�اس�ة الواردة ضمن ا أكثر أطرهو  الفیروس

�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس اإللكتروني�الموقع 
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)19(COVID- االجتماعات الدول�ة واقتصارها  إلغاء، یلیها %33.5نس�ة

 األورو�يالحدود بین دول االتحاد  إغالق%، یلیها 20بنس�ة  على خدمة الفیدیو

%، یلیها 10.9بنس�ة  األورو�يأعادة التف�یر في االتحاد %، یلیها 18.7بنس�ة 

ز�ادة الخالف %، یلیها 10.3بنس�ة  عجز الدول عن مساندة �عضها ال�عض

وز�ر  إقالة %، واخیراً 5.16بنس�ة  في مجلس األمن الدوليبین أمر��ا والصین 

  %.1.44بنس�ة  األو�راني الصحة

�ورونا  جائحة فیروسالتي تناولت  الخبر�ةالواردة ضمن المواد أطر الحلول  ) یبین10جدول (

)19(COVID-  اإللكتروني�موقع قناة روس�ا الیوم  

 % التكرار ر الحلولأط

 16.4 21 .االجتماعيتطبی� إجراءات الت�اعد 

 15.6 02  .إ�قاف الصالة في الكنائس 

 10.2 13 .تعلی� الرحالت الجو�ة

 10.2 13  إغالق المدارس والجامعات .

 7.1 09 .منع التجمعات العامة

 5.4 07 .الكرملین للحجر في البیوت دعوة 

 4.6  06  إغالق األماكن الس�اح�ة.

 4.2 05  ال�الد.انتشار دور�ات الشرطة في شوارع 

 4.2 05  .إ�قاف الصالة في جم�ع المساجد مع االلتزام برفع األذان

 2.3 03 .منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات

 2.3 03  اكتشاف الصینیین المدة التي �م�ن أن �ظل �ورونا صامدًا.

 2.3 03  مساعدة الشر�ات المتأثرة ودعم أسواق األسهم .

 2.3 03  المستشف�ات المخصصة للعزل. إعداد

ثالثة لقاحات روس�ة واعدة مضادة لكورونا. إنتاج  03 2.3 

 �Avigan   03 2.3سمىللعالج عقارا  شر�ة أدو�ة �ا�ان�ة إعالن

 2.3  03  .وقف ز�ارة المستشف�ات والسجون 

 1.5 02 .التشّدد في مراق�ة تقید المواطنین المتجولین في المر��ات 

 1.5 02  رحالت إلجالء الس�اح الروس.تسییر 

 1.5 02 فرض التعل�م عن �عد في لیب�ا.

 1.5  02  والكمامات. األدو�ةلشراء  أموالتخص�ص فرنسا 

 100 128 اإلجمالي
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 تطبی� إجراءات الت�اعد االجتماعيأن  عنیتضح من ب�انات الجدول الساب� 

روني اإللكت�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادهو  اكتر اطر الحلول الواردة ضمن ا

س�ة ن)COVID-19(�ورونا  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

 %، یلیها و�نفس النس�ة 15.6بنس�ة إ�قاف الصالة في الكنائس ، یلیها 16.4%

%، یلیها 10.2بنس�ة   إغالق المدارس والجامعات و تعلی� الرحالت الجو�ة

 الكرملین للحجر في البیوت دعوة %، یلیها 7.1بنس�ة  منع التجمعات العامة

%، یلیها و�نفس 4.6بنس�ة  إغالق األماكن الس�اح�ة%، یلیها 5.4بنس�ة 

إ�قاف الصالة في جم�ع  و دور�ات الشرطة في شوارع ال�الد انتشارالنس�ة  

 اكتشاف%، یلیها و�نفس النس�ة  4.2بنس�ة  المساجد مع االلتزام برفع األذان

مساعدة  و صامداً  �وروناخبراء الصینیین المدة التي �م�ن أن �ظل فیها ال

المستشف�ات  إعداد والشر�ات المتأثرة �فیروس �ورونا ودعم أسواق األسهم 

عالن إ و  نتاج ثالثة لقاحات روس�ة واعدة مضادة لكوروناإ و  المخصصة للعزل

ارا ال�شر�ة على عالج عقشر�ة أدو�ة �ا�ان�ة بدء المراحل األخیرة من التجارب 

وقف ز�ارة المستشف�ات  و �غرض عالج فیروس �ورونا �Aviganسمى

طنین التشّدد في مراق�ة تقید المواو�نفس النس�ة  %، واخیراً 2.3بنس�ة  والسجون 

تسییر رحالت إلجالء الس�اح  و المتجولین في المر��ات العموم�ة والخاصة

لشراء  أموالتخص�ص فرنسا  و  فرض التعل�م عن �عد في لیب�ا و الروس

  %.1.5بنس�ة  والكمامات األدو�ة

  النتائج العامة والتوصیات:
  : النتائج العامة أوال
 التي% 93نس�ة ب المادة الخبر�ةاستخدامًا في  رثكاألش�ل الخبر �ان ال إن.1

روس�ا  �قناة اإللكتروني�الموقع  -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا 

  .الیوم الفضائ�ة
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 التي% 100نس�ة ب المنشورة الخبر�ة للمواد المصاح�ة والرسوم الصور توفر.2

قناة روس�ا ل اإللكتروني�الموقع  -COVID)19(تناولت جائحة فیروس �ورونا 

  .الیوم الفضائ�ة

 المصاح�ة استخدامًا في الصور والرسومر ثكاأل أن الصور الخبر�ة هي.3

تناولت جائحة فیروس �ورونا  التي% 89نس�ة ب المنشورة الخبر�ة للمواد

)19(COVID-  قناة روس�ا الیوم الفضائ�ةل اإللكتروني�الموقع.  

% 15.5نس�ة ب المنشورة الخبر�ة للموادر اعتمادًا ثكهي المصدر األ)RT(إن.4

�ورونا  قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروسل اإللكتروني�الموقع 

)19-COVID(،  إنترفاكسو�الة %، یلیها 10.5یلیها و�الة نوفستي بنس�ة 

  %.9.5بنس�ة 

 لموادضمن ا المحور�ة الواردةالشخص�ات  هي أكترالشخص�ات الروس�ة  إن.5

قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة ل اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة

، یلیها الشخص�ات الصین�ة %23.6نس�ة ب-COVID)19(�ورونا  فیروس

 %.14.7%، یلیها الشخص�ات اال�طال�ة بنس�ة 17.6بنس�ة 

الواردة ضمن  األس�اب أطر هو أكثر تكتم الصین عن ظهور الفیروس إن.5

قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة ل اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادا

مدینة ووهان ، یلیها %22.5نس�ة ب-COVID)19(�ورونا  جائحة فیروس

  %.18.5بنس�ة  الصین�ة

 لموادالتعاون الواردة ضمن ا أطر هو أكثر التعاون اال�طالي الروسي إن.6

قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة لتغط�ة جائحة ل اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة

 5ضخ أكثر من ، یلیها %28.8نس�ة ب -COVID)19(�ورونا  فیروس

من قبل مجموعة  ادوالر في االقتصاد العالمي لمواجهة �ورون تر�لیونات

  %.19.6بنس�ة  العشر�ن
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العواقب االقتصاد�ة  أطر هو أكثر االقتصاد� الدخول في حالة الر�ود إن.7

یوم �قناة روس�ا ال اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا

ها ، یلی%20.5نس�ة ب)COVID-19(�ورونا  الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

  %.15.5بنس�ة  انه�ار االقتصاد �سبب اإلجراءات التقیید�ة

العواقب الس�اس�ة  أطر هو أكثر تحمیل الح�ومات مسئول�ة انتشار الفیروس.8

یوم �قناة روس�ا ال اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادالواردة ضمن ا

ا ، یلیه%33.5نس�ة -COVID)19(�ورونا  الفضائ�ة لتغط�ة جائحة فیروس

 %.20بنس�ة  الغاء االجتماعات الدول�ة واقتصارها على خدمة الفیدیو

الحلول الواردة ضمن  أطر هو أكثر تطبی� إجراءات الت�اعد االجتماعي إن.9

لتغط�ة  �قناة روس�ا الیوم الفضائ�ة اإللكتروني�الموقع  المنشورة الخبر�ة لموادا

ي فإ�قاف الصالة ، یلیها %16.4نس�ة )COVID-19(�ورونا  جائحة فیروس

  %.15.6بنس�ة الكنائس 

  ثانیاً: التوصیات

  أهمها:خذ �مجموعة من التوص�ات یر� ال�احث ضرورة اآل

 عالم�اً عالم�ة على جائحة العصر �ورونا المعروف تر�یز ال�حوث اإل .1

)19(COVID-. 

 الحتى  عالم�ةاإلخ�ار�ة التنوع في طرح موادها إلعلى القنوات الفضائ�ة ا .2

 .�ورونا حول فیروسالمقدمة المتلقي من �م�ة المعلومات  �ض�ع

المتخصصین في الجانب الصحي لتوع�ة المواطنین بخطورة  استضافة .3

 �ورونا.فیروس 

 هللتوع�ة والتوج� اإلخ�ار�ةتخص�ص جزء �بیر من برامج القنوات الفضائ�ة  .4

-COVID)19( �ورونافیروس  نتشارافي ظل  أنفسهمللمواطنین �حما�ة 
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