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 الممخص:
تيدف الدرالسة التعُّرف إلي مدى معالجة المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة لمعالجة وباء كورونا 

(19-COVID)  وذلك من خمال التعرف إلى المقاالت الصحفةة التحمةمةة المنشورة فةيا, وتحمةل
ولتيا, وجاءت كدرالسة وصفةة والستخدمت مضمونيا لمكشف عن أبرز القضاةا والموضوعات التي تنا

منيج الدرالسات الملسحةة ومنيج الدرالسات المقارنة المنيجةة المتبادلة, وطبقت الدرالسة أداة تحمةل 
المضمون, وتمثل مجتمع الدرالسة في المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة, وشممت العةنة 

كترونةة اإلخبارةة, والستخدمت الدرالسة نظرةة ترتةب المقاالت التحمةمةة المنشورة في المواقع اإلل
, أولت عةنة الدرالسة اىمةة كبري لوباء كورونا , وحصمت التقارةر أىم نتائجيااألولوةات ومن 

%, والتزمت المقاالت 0172واإلحصائةات عمى النلسبة األكبر لممصادر الصحفةة األولةة بنلسبة  
%, وجاء االتجاه المحاةد في 2.72في كتابة المقاالت بنلسبة  التحمةمةة بالقالب الفني لميرم المعتدل

%, ومن اىم توصةاتيا االىتمام األكبر بالجانب الصحي والتوعوي من 173.المرتبة األولى بنلسبة 
 خمال المقاالت الصحفةة بلسبب خطورة انتشار ىذا الوباء 7

وباء  –المعالجة الصحفةة  –لتحمةمةة المقاالت ا -المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة :الكممات المفتاحية
 كورونا7

Abstract:  

The study aims to identify the extent of Palestinian news websites' interest in the 
Coronavirus treatment  (COVID-19) pandemic crisis by identifying the 

analytical press articles published in them, analyzing their content and 
highlighting the issues and topics they dealt with. It came as a descriptive study 
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,used the methodology of survey studies and the approach of methodological 

reciprocal comparative studies.  The study applied the content analysis tool. The 

community of study  was represented in the Palestinian news websites. The 
sample was represented in the analytical articles published on the news websites 

,the study used the theory of priority order. Among its most important results, 
the study sample attached great importance to the Corona pandemic. Reports 

and statistics obtained the largest percentage of primary press sources by 

67.0%, analytical articles adhered to the technical template of the moderate 

pyramid in writing articles by 83.8%. The neutral trend came in first place by 

37.4%, from The most important of its recommendations is to pay more attention 

to the health and awareness aspect through press articles because of the danger 
of the spread of this pandemic. 

Keywords: news websites - analytical articles - press treatment - corona 

pandemic 

 

 مقدمة:
خاصة في ظل ىذه  ,ةعتبر وباء كورونا من الظواىر التي حظةت باىتمام جمةع فئات المجتمع

األوقات والتي اجتاح فةروس كورونا العالم, وانتشر في كل دولة, وقد صاحب ىذا االنتشار العدةد 
يا الدول من أجل محاصرة الفةروس ومنع انتشاره, والتي من بةنيا الحجر من اإلجراءات التي اتخذت

المنزلي الذي ةلستمزم التزام األلسر بالبقاء في منازليم, وألن ىذا اإلجراء احترازي وضروري لمواجية 
الفةروس, لذا فمن الميم جدا في ىذه المرحمة معرفة أىم اإلجراءات التي ةمكن اتخاذىا من أجل 

دارة وباء فةروس كوروناتعزةز الصح  .ة ومواجية الفةروس وا 
وفي ظل التطور اليائل إلمكانةات ولسائل اإلعمام المختمفة التقمةدةة والجدةدة, تعاظم دور اإلعمام في 
التعامل مع األزمات بشكل خاص, وأصبح من األىمةة بمكان االلتزام وااللستناد في المعالجات 

لسس العممةة إلدارة الوباء, ًأةا كان مجاليا, من جانب القائمةن اإلعمامةة لألزمات عمى القواعد واأل
 7(721, صفحة 0202)الزعبي ,  باالتصال )إعمامةةن أو لسةالسةةن أو دبمومالسةةن أو ملسئولةن(

ولقد عممت ولسائل اإلعمام بجمةع أشكاليا عمي ضرورة نشر المعمومات والحقائق الكاممة عن وباء 
نلسان بملسؤولةتو إلي درجة قصوى, كما لساعدت ولسائل اإلعمام في كورونا بيدف زةادة وعي اإل

تحقةق القناعة بقوة التغةةر في طبةعة العماقات االجتماعةة والواقع االجتماعي واإلدراك الحلسي, فكان 
ليا تأثةرات متنوعة عمي تصرفاتيم ووضعيم في مواقف معةنة, ومراقبة ردود أفعاليم ونمط تفكةرىم 
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المواقف في ظل وباء كورونا, وتعمل ولسائل اإلعمام بمختمف أشكاليا المقروءة  وتعامميم مع ىذه
والملسموعة والمرئةة وااللكترونةة كأداة لسةالسةة ثقافةة تعمةمةة, وليا تأثةر في التواصل بةن الشعوب 
في مختمف دول العالم, والتحول لمعالم إلي قرةة كونةة صغةرة تربطيا شبكة معموماتةة كلسرت حاجز 

لملسافة والحدود وبخاصة في ظل واقع ةتلسم بالمتلسارع, ةتلسابق فةو وةميث الجمةع بحثًا عن المعمومة ا
, وتعتبر الصحافة اإللكترونةة وخاصة المواقع اإلخبارةة (7.0م, صفحة 0202)عاشور ,  والخبر

ةر والتحقةقات من أىم ولسائل اإلعمام التي أفردت ملساحة كبةرة لوباء كورونا من خمال األخبار والتقار 
والمقاالت الصحفةة التي عالجت ىذه الوباء بشكل ملستفةض, لذا تعد المقاالت الصحفةة من أىم 
األشكال الصحفةة التي تناولت الوباء من خمال التعمةقات والتحمةمات لكتاب المقاالت لسواء كانوا 

لسةالسةة واالقتصادةة خبراء ومتخصصةن أو صحفةةن أو ملسئولةن لمعدةد من الجوانب والموضوعات ال
واالجتماعةة والتوعوةة والصحةة وغةر ذلك,  وعمةو فإن لفملسطةن خصوصةة كبةرة في وباء كورونا 
وخاصة أنيا تحت احتمال إلسرائةمي حةث تعددت الموضوعات والقضاةا التي ارتبطت بيا لسواء 

وصةة , لذا جاءت اللسةالسةة واالقتصادةة واأللسرةة والحصار وغةر ذلك من القضاةا التي ليا خص
ىذه الدرالسة لتلسمط الضوء عمي معالجة المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة من خمال معالجة 

 "Covid- 19"  7  المقاالت الصحفةة لوباء كورونا
 اإلجراءات المنيجية لمدراسة:   :ولالمبحث األ 

, ي والبحث في المصادر ذات العماقةمن خمال االطماع عمي التراث العمم -: الدراسات السابقة:أولً 
والتي ىدفت إلى الستكشاف  (0202)مولسى, دراسة جاءت تم عرض الدرالسات اآلتةة, حةث 

في مقدمة اإلعمام  باعتبارىا–المحددات التي تقوم عمةيا تغطةة القنوات الفضائةة اإلخبارةة 
لبحوث الوصفةة وتلستند ىذه الدرالسة لوباء كورونا, وتنتمي الدرالسة إلى ا -الجماىةري والسع االنتشار

إلى منيج نوعي الستكشافي, والستخدمت الستمارة تحمةل المضمون عمى عةنة قصدةة تشمل أربع 
األمةركةتةن؛ وقناة " (Fox News) و"فوكس نةوز (,CNN) "قنوات, وىي4 قناة "لسي إن إن

ئةات اإلخبارةة ليا خمال ألسابةع من تغطةة الفضا , لتواكب ""العربةة", وقناة "لسكاي نةوز عربةة
أن الفضائةات  أىم نتائجيا, من خمال مواقع الةوتةوب الخاص بالقنوات الفضائةة, ومن  2020عام

اإلخبارةة وغةرىا من ولسائل اإلعمام مدعوة لمالستثمار في مجال اإلعمام الصحي, من خمال تعزةز 
)المغةر, دراسة لطبي, وأظيرت مواردىا البشرةة بأفضل الكوادر الفاعمة في المجالةن الصحي وا
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والتي ىدفت إلى بةان أىمةة اللسةالسات اإلعمامةة في تعزةز التوعةة الصحةة لمحد من  م(0202
مخاطر كورونا عمى المجتمعات, وتنتمي الدرالسة إلى البحوث الوصفةة وتلستند ىذه الدرالسة إلى 

حاجة لتحمةل اللسةالسات  أن ىناك أىم نتائجياالمنيج الحدلسي ومنيج التطوةر الفكري ,ومن 
واإللستراتةجةات اإلعمامةة في التعامل مع فةروس كورونا وما صاحب ذلك من إجراءات إعمامةة 

دراسة وتوعوةة, إعادة رلسم ملسار اللسةالسات اإلعمامةة لمتعاةش اآلمن مع الفةروس, وبةنت  
(Ouaidst, 2020) بر صــــــــــفحتي مدى تفاعل المبحوثةن مع طرق الوقاةة من فةروس كورونا ع

عربي", والســــتخدمت المنيج الوصــــفي بألســـــموب الملســــح France24قناة "المممكة األردنةة", وقناة " 
( مفردة من طماب جـامعتي "القـاىرة, 322بالعةنة كأداة لجمع البةانات, وتكونت العةنـة المةـدانةـة من )

وجود عماقة ارتباطةة ذات  أىم نتائجيان فةروس كورونـا , ومن والمنةـَا "منُ متـابعي طرق الوقـاةـة م
داللة إحصائةة بةن أشكال المجةبةن والتفاعل مع طرق الوقاةة من فةروس كورونا عمى صفحات 

التي ىدفت إلى م(0202)الحمامي, دراسة "عربي", وأظيرت   France24"المممكة األردنةة" و 
اعة الصحافة والمةدةا من منظور لسةاقات متعددة, عربةة الستكشاف تأثةرات وباءكورونا عمى صن

وأوروبةة وأمةركةة , وتنتمي إلى الدرالسات االلستطماعةة, وتلستند إلى منيج التحمةل الوثائقي بجانب 
الصحفةة المتاحة حول تأثةرات وباء كورونا عمى  المنيج الملسحي, كما الستندت عمى التقارةر

إن لملسةاق اللسةالسي أىمةة بالغة؛  أىم نتائجيا ل العربةة, ومن الصحافة والمةدةا في مختمف الدو 
فوجود وزارة إعمام تدةر قطاع المةدةا الخاصة والعامة عمى اللسواء ةؤثر في طبةعة التغطةة اإلخبارةة 

 لموباء ولألدوار التي ةقوم بيا الصحفةون في الوباء7
ؤ بدور ولسائل اإلعمام الجدةد في تشكةل التحقق من إمكانةة التنب درجة م(0202)عمة, دراسة  وبةنت

( في 23 -الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصحةة العالمةة في ظل انتشار فةروس) كوفةد
فردا؛ 232الجزائر, وتنتمى لمدرالسات الوصفةة واعتمدت منيج ملسح الجميور, وتكونت العةنة من  

ومن جدةد في تنمةة الوعي الصحي , وقد اشتممت أدوات الدرالسة عمى مقةاس دور ولسائل اإلعمام ال
التنبؤ بالدور اإلةجابي لولسائل اإلعمام الجدةد ولسائل في تنمةة الوعي الصحي ومكافحة   أىم نتائجيا

 ( في الجزائر7 23-األزمات الصحةة في ظل انتشار فةروس ) كوفةد
المتعمقة بقضةة والتي ىدفت الدرالسة إلى التعرف إلى مواد الرأي  م(0223)قندةل, دراسة  وجاءت

األلسرى في الصحف الفملسطةنةة الةومةة, وتنتمي الدرالسة إلى البحوث الوصفةة, واعتمدت عمى 
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المنيج الملسحي, وفي إطاره الستخدمت ألسموب تحمةل المضمون, ومنيج درالسة العماقات المتبادلة, 
األةام, القدس( وفةو الستخدم ألسموب المقارنة المنيجةة عمى الصحف ) فملسطةن, الحةاة الجدةدة, 

( لكل 32( عددًا بواقع )230بطرةقة العةنة العشوائةة المنتظمة بألسموب األلسبوع الصناعي عمى )
تباةن اىتمام الصحف الفملسطةنةة بمواد الرأي حةث جاءت صحةفة القدس  صحةفة, ومن أىم نتائجيا 

 %7 20حفةة بنلسبة %,  وجاء كاتب المقال في المرتبة األولى لممصادر الص72في مقدمة بنلسبة 
والتي ىدفت الدرالسة إلى التعرف إلى اتجاىات مقاالت الرأي في م(0222)الزىار, دراسة  وبةنت

الصحف اإللكترونةة األمرةكةة نحو قضةة االلستةطان في فملسطةن, وتنتمي الدرالسة إلى البحوث 
ومنيج درالسة الوصفةة, واعتمدت المنيج الملسحي وفي إطاره الستخدمت ألسموب تحمةل المضمون, 

العماقات المتبادلة ومن خمالو ألسموبي المقارنة المنيجةة والدرالسات االرتباطةة, وتم اختةار عةنة 
( مقااًل في مواقع الصحف 270الدرالسة بألسموب الحصر الشامل لمقاالت االلستةطان البالغ عددىا )

بةن موضوعات  وجود عماقة ارتباطةةأىم نتائجيا (, ومن NYT ,WSJ,WP ,NYPاألمرةكةة )
االلستةطان واتجاه الكتاب نحوىا, وتأثةر التوجيات الفكرةة واألةدولوجةة لمواقع صحف الدرالسة 

 م(0221)الةازوري , دراسة وأظيرت  األمرةكةة بشكل كبةر عمى اتجاىاتيا نحو قضةة االلستةطان,
ة الفملسطةنةة, وتنتمي والتي ىدفت الدرالسة إلى التعرف إلى فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارة

الدرالسة إلى البحوث الوصفةة, واعتمدت عمى المنيج الملسحي, وفي إطاره الستخدمت ألسموب تحمةل 
المضمون, ومنيج  درالسة العماقات المتبادلة, وفةو الستخدم ألسموب المقارنة المنيجةة عمى عةنة من 

( مقااًل .23لإلعمام, ووفا( بواقع )المواقع الفملسطةنةة ) معًا, وفملسطةن الةوم, والمركز الفملسطةني 
%, 3270حظي المقال التحمةمي أعمى نلسبة بنلسبة   ومن أىم نتائجيابطرةقة الحصر الشامل 

والتي ىدفت إلى  م(0221)الرنتةلسي, دراسة واوضحت  وغةاب المقال النقدي والعمودي والةومةات, 
ومةة, وتنتمي الدرالسة إلى البحوث التعرف إلى واقع المقال التحمةمي في الصحف الفملسطةنةة الة

الوصفةة, واعتمدت عمى المنيج الملسحي, وفي إطاره الستخدمت ألسموب تحمةل المضمون, ومنيج 
درالسة العماقات المتبادلة, وفةو الستخدم ألسموب المقارنة المنيجةة عمى الصحف )القدس, فملسطةن, 

لم تتجاوز المقاالت التحمةمةة  نتائجياأىم ( مقاال تحمةمةًا,  ومن 202الحةاة الجدةدة( , بواقع )
 %7 3.الخاصة بالصحف الفملسطةنةة ثمث المقاالت بنلسبة 
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 4ثانيًا: التشابو والختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة 
اتفقت الدرالسة مع غالبةة الدرالسات اللسابقة من حةث األلسموب الملستخدم, حةث وظفت الدرالسة  -

بالستثناء بعض الدرالسات فقد الستخدمت ألسموب ملسح الجميور  ألسموب تحمةل المضمون,
 وااللستكشاف7 

 ولقد اختمفت درالستنا مع غالبةة الدرالسات اللسابقة في عةنة الدرالسة وىي المواقع اإلخبارةة7 -
 ثالثًا: مشكمة الدراسة: 

فملسطةنةة بمعالجة تتحدد مشكمة الدرالسة في التعُّرف إلى مدى معالجة المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة ال
من خمال التعرف إلى المقاالت الصحفةة التحمةمةة المنشورة فةيا,  (COVID-19)وباء كورونا 

وتحمةل مضمونيا وأبرز القضاةا والموضوعات التي تناولتيا ومعرفة أنواع قوالبيا وكتابيا ومصادرىا 
تخدم في طرةقة عرضيا وعناصر األولةة واإلعمامةة ونطاقيا الجغرافي واألىداف منيا واأللسموب الملس

 إبرازىا وأوجو االتفاق واالختماف بةن مواقع الدرالسة7  
  تكمن أىمةة ىذه الدرالسة في الجوانب اآلتةة4  -4رابعًا: أىمية الدراسة

أىمةة اإلعمام اإللكتروني وخاصة المواقع اإلخبارةة وتأثةرىا عمى المجتمع ورصدىا  27
 7(COVID-19) لسارع وباء كوروناوتحمةميا لألزمات في ضوء تطور وت

( COVID-19)االىتمام بنشر وزةادة الوعي الصحي بخطورة فةروس كورونا الملستجد  07
 في المكتبات اإلعمامةة الفملسطةنةة 7

أىمةة المقاالت الصحفةة في تناول األحداث واألزمات من خمال التحمةل والتفلسةر  7.
 7 (COVID-19)والتوضةح المتعمق بوباء كورونا

 في المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة7( COVID-19)الدرالسات التي تناولت وباء كورونا قمة  37
  -أىداف الدراسة: :خامساً 

وىو كةف تم معالجة المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة يمكن صياغة أىداف الدراسة في ىدف رئيس  
 وةتفرع من ىذا اليدف مجموعة من  (COVID-19)الفملسطةنةة لوباء كورنا 

 4ساؤلت الفرعية التيةالت
 ما مدى معالجة المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة بالمقال الصحفي التحمةمي لوباء كورونا؟ -2
 ما الموضوعات التي تناولتيا المقاالت الصحفةة التحمةمةة لوباء كورونا في مواقع الدرالسة؟  -0



 (COVID-19معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية لوباء كورنا)

 (231) 1 العدد ،11 المجمد ،1212 اإلنسانية لعموما سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 

 لسة ؟ما اتجاه المقاالت التحمةمةة التي تناولت وباء كورونا في مواقع الدرا -.
 ما القالب الفني لممقاالت الصحفةة التحمةمةة التي تناولت وباء كورونا في مواقع الدرالسة؟  -3
 ما المصادر األولةة التي الستند إلةيا المقال التحمةمي وباء كورونا في مواقع الدرالسة؟  -7
 من ىم كتاب المقاالت الصحفةة التحمةمةة وباء كورونا في مواقع الدرالسة؟ -0
 رافي لممقاالت الصحفةة التحمةمةة لوباء كورونا في مواقع الدرالسة؟ما النطاق الجغ -1
 ما األىداف التي تلسعى المقاالت الصحفةة التحمةمةة لتحقةقيا لوباء كورونا؟  -2
 ما األلسالةب الملستخدمة في المقاالت التحمةمةة لوباء كورونا في مواقع الدرالسة؟ -3

ي المقاالت الصحفةة التحمةمةة لوباء ما عناصر اإلبراز التي تلستخدميا مواقع الدرالسة ف -22
 كورونا؟ 

ما األدوات التفاعمةة والخدمات الملساعدة التي تلستخدميا مواقع الدرالسة في المقاالت  -22
 الصحفةة التحمةمةة لوباء كورونا؟ 

معالجة مواقع الدرالسة لوباء كورونا في المواقع  في ما أوجو االتفاق واالختماف -20
 اإللكترونةة ؟

 ار النظري لمدراسة: سابعًا: اإلط
تيتم بحوث ترتةب األولوةات بدرالسة العماقة التبادلةة بةن ولسائل اإلعمام والجماىةر, وتفترض       

ىذه النظرةة أن ولسائل اإلعمام ال تلستطةع أن تقدم جمةع الموضوعات والقضاةا التي تقع في 
نما ةختار القائمون عمى ىذه الولسائل بعض الموضوعات  التي ةتم التركةز عمةيا بشدة المجتمع, وا 

والتحكم في طبةعتيا ومحتواىا, وىذه الموضوعات تثةر اىتمام الناس تدرةجةا وتجعميم ةدركونيا 
وةفكرون فةيا, وبالتالي تمثل ىذه الموضوعات لدى الجماىةر أىمةة كبةرة بالنلسبة لمموضوعات التي 

 7(2.م, صفحة 0221)شياب الدةن,  ال تطرحيا ولسائل اإلعمام
بأنيا "تصنةف القضاةا تبًعا لألىمةة", وتعنى وظةفة وضع األولوةات  Agendaتعرف كممة       

 .Jan & Frantisek, 2013, pp) قدرة ولسائل اإلعمام عمى توجةو االنتباه إلى موضوعات معّةنة
191-192) . 

  :طرةقة تناولو إن الستخدام الجميور لولسائل اإلعمام ةؤثر في أىداف نظرية ترتيب األولويات
لتمك القضاةا المختمفة في تمك الولسائل, ومن ثم تؤثر ولسائل اإلعمام بشكل مباشر وقوي عمى 
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)العبد و العبد, منيا كما ذكرىا  عدة أىدافجميورىا, وفي ضوء ذلك تلسعى النظرةة لتحقةق 
 : (32.م, صفحة 0222نظرةات اإلعمام وتطبةقاتيا العربةة, 

ختار بيا ولسائل اإلعمام األخبار والموضوعات, وىو ما ةعرف التعرف إلى الطرق التي ت 27
 بحارس البوابة7

 التعرف إلى تأثةر أولوةات القضاةا التي تختارىا ولسائل اإلعمام عمى أولوةات الجميور7  07
التعرف إلى اختماف قائمة أولوةات كل من المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة  حةال القضاةا  7.

 المختمفة7
في الدرالسة لمعرفة أىم القضاةا التي تم تناوليا ودرجة االىتمام بيا  ظيف النظريةوسيتم تو     

 واتجاىيا نحو المحتوي االعمامي الذي تم نشرة في المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة7
  -ثامنًا: نوع الدراسة ومناىجيا وأدواتيا:

افيا وصف الظواىر والتعرف عمى تقع ضمن البحوث الوصفةة التي أىم أوصنوع الدراسة:  -1
عناصرىا ومكوناتيا؛ عن طرةق جمع المعمومات والبةانات وتحمةميا وتفلسةرىا بما ةتةح تقدةم 

)عمر, البحث اإلعمامي4 مفيومو إجراءاتو ومناىجو7,  صورة دقةقة وموضوعةة عن الظاىرة
دةم وصف دقةق , وتم اختةار البحوث الوصفةة, ألنيا األقدر عمى تق(022م, صفحة 2333

لممواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة نحو وباء كورونا, والتعرف عمى ترتةب ىذا الوباء  
 من خمال معالجة المقاالت التحمةمةة الصحفةة فةيا7

 المناىج المستخدمة في الدراسة: -2
يدف تلسجةل تعتمد ىذه الدرالسة عمى منيج الملسح اإلعمامي وىو ةلست أ. منيج الدراسات المسحية: 

وتحمةل وتفلسةر الظاىرة في وضعيا الراىن, بعد جمع البةانات لموباء والكافةة عنيا وعن عناصرىا, 
من خمال مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البةانات ومصدرىا وطرق الحصول عمةيا, 

محل الدرالسة وةنقلسم المنيج الملسحي إلى شقةن ىما4 الشق الوصفي الذي ةحاول وصف الظاىرة 
فةما ةعرف بالبحوث الوصفةة, والثاني ىو الشق التحمةمي الذي ةحاول شرح وتحمةل الظاىرة محل 

م, صفحة 2330)عبد الحمةد, بحوث الصحافة ,  الدرالسة وألسبابيا فةما ةعرف بالبحوث التحمةمةة
 .وفي إطاره تم استخدام:(.3
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ضمون ضمن منيج الملسح اإلعمامي, بقصد ُةلستخدم ألسموب تحمةل الم ا. أسموب تحميل المضمون:
تحمةميا وتفلسةرىا وتحدةد ما تتضمنو من معمومات وما ةترتب عمى ذلك من تأثةرات إعمامةة وفق 

لمكشف عما ةنشر في  ،(.27م, صفحة .022)حلسةن ,  الخطوات العممةة المتبعة في ىذا المجال
ونا وتوضةح ترتةبيا عمى ألساس الستمارة المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة حول وباء كور 

 تحمةل المضمون التي تم تصمةميا لمخروج بأفضل النتائج وااللستنتاجات7
ةلسعى إلى درالسة العماقات بةن الحقائق التي تم الحصول عمةيا  ب. منيج دراسة العالقات المتبادلة:

صات لما ةمكن عممو بيدف التعرف عمى األلسباب التي أدت إلى حدوث الظاىرة والوصول إلى خما
 . (277م, صفحة .022)حلسةن ,  لتغةةر الظروف والعوامل المحةطة بالظاىرة في االتجاه اإلةجابي

وفي إطار ىذا المنيج الستخدم ألسموب المقارنة المنيجةة, وىي أداة من أدوات االلستقراء في الدرالسات 
ات داخل المجتمع الواحد, مثل المقارنة التحمةمةة, أو المةدانةة والمقارنة بةن المجموعات, أو الجماع

بةن نتائج تحمةل المحتوى لسواء عبر الزمن أو عبر الفئات المختمفة 4 صحف, أو قنوات, وغةرىا, أو 
ضرورة المقارنة لمالستدالل عمى االتفاق أو االختماف في أنماط اللسموك أو التعرض إلى ولسائل 

, (212م, صفحة 0223في الدرالسات اإلعمامةة, )عبد الحمةد , البحث العممي  اإلعمام ومحتواىا
وتخدم المقارنة المنيجةة في االلستدالل عمى أوجو االتفاق أو االختماف بةن المواقع اإللكترونةة 

 اإلخبارةة الفملسطةنةة عةنة الدرالسة 7 
الستخدمت الدرالسة التحمةمةة أداة تحمةل أدوات الدراسة:  أوًل: استمارة تحميل المضمون:   -1

مون, من خمال الستخدام الستمارة تحمةل المضمون, التي تم إعدادىا ووضع الفئات المنالسبة المض
التي تيدف إلى اإلجابة عمى األلسئمة التي طرحتيا الدرالسة, بيدف تحمةل مضامةن وباء كورونا في 

 المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة والستخراج النتائج بأعمى نلسبة من الموضوعةة7
4 أنيا4 "التصنةفات التي ةضعيا الباحث الستنادا إلى طبةعة الموضوع يل المضمونفئات تحموُتعرف 

ومشكمة البحث, كولسةمة ةعتمد عمةيا في حلساب تكرارات المعاني, وكمما كانت الفئات محدودة بصورة 
)عمر , البحث اإلعمامي4 مفيومو إجراءاتو واضحة, كمما كانت نتائج البحث أةضا واضحة ومحددة 

 .(0.2م, صفحة 2333 ومناىجو,
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 فئات تحميل المضمون: 
في  انىي الفئة األكثر الستخدامًا في درالسات تحمةل المضمون, والستخدميا الباحث فئات الموضوعات:

 تحدةد الموضوعات الخاصة بوباء كورونا التي تناولتيا مواقع الدرالسة والتي شممت عدة موضوعات, 
جراءات 4 وىي المتعمقة بالبعالموضوعات السياسية د اللسةالسي لوباء كورونا لسواء الحصار وا 

 االحتمال أو القضاةا الدولةة7 
وىي تمك الموضوعات المتعمقة باالقتصاد لسواء العالمي والعربي  الموضوعات القتصادية:

 والفملسطةني جراء وباء كورونا وما تلسببت بو من ركود اقتصادي نتةجة اإلغماقات والحجر الصحي7 
وىي الموضوعات التي طرأت نتةجة لوباء كورونا من الفقر  تماعية واإلنسانية:الموضوعات الج

 والتكافل االجتماعي والقصص اإلنلسانةة التي تلسببت بيا الوباء7 
وىي الموضوعات التي طرأت عمى التعمةم نتةجة لوباء كورونا لسواء التوقف عن  موضوعات تعميمية:

 التعمةم والتعمةم عن بعد7 
 وىي الموضوعات المتعمقة باأللسرى الفملسطةنةةن واإلىمال الطبي والحجر 7  رى:موضوعات األس

 وىي الموضوعات التي من خماليا ةتم التوعةة الصحةة وأخذ اإلجراءات المازمة7  موضوعات وقائية:
وىي تمك الموضوعات التي تناولت اإلجراءات الحكومةة التي تحد  موضوعات اإلجراءات الحكومية:

 اء كورونا من اإلغماقات والحجر الصحي وقضةة العمال وغةر ذلك من القضاةا7 من خطر وب
وىي تمك الموضوعات التي تناولت وباء كورونا من الناحةة الدةنةة من خمال رأي  موضوعات دينية:

غماق الملساجد7   الدةن في ظل ىذا الوباء من الحجر وا 
 الموضوعات اللسابقة7 وىي تمك الموضوعات التي لم ةتم تصنةفيا ضمن  أخرى:

 : قوم عمى ت تيالمقاالت الصحفةة التحمةمةة وال وىي فئة أنواع المقالت الصحفية التحميمية
تناول الوقائع بالتفصةل, ثم ةلستنبط منيا ما ةراه تو  ,التحمةل العمةق لألحداث والقضاةا والظواىر

 7(203م, صفحة 0220)الشياب ,  من آراء واتجاىات
 وىو القالب الفني الذي ةقوم عمةو بناء المقال التحمةمي  ي لممقالت التحميمية:فئة البناء الفن

 الصحفي وةنقلسم إلى الفئات اآلتةة4 
4 وىو التزام المقال التحمةمي باألجزاء الثماثة لمقالب  وىي  ممتزم بقالب اليرم المعتدل -

 المقدمة, الجلسم , الخاتمة7
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م التزام المقال التحمةمي باألجزاء الثماثة أم ةكون وىو عد غير ممتزم بقالب اليرم المعتدل: -
 مة فقط7  تمقدمة وجلسم فقط أو جلسم وخا

 4 وىي المصادر التي ةتم االعتماد عمةيا لسواء مصادر أولةة أو مصادر فئة مصادر المعمومات
 إعمامةة من كتاب ومتخصصةن في كتابة المقاالت الصحفةة 

 المصادر األولية: 
ألشخاص الذةن ليم دراةة بالقضةة التي ةعالجيا المقال الصحفي من اخبراء ومسؤولون:  - أ

 موقع الخبرة أو الملسؤولةة, والتصرةحات والمواقف التي تصدر عن الخبراء والملسؤولةن7
ىي األوراق الثبوتةة التي تحمل معمومات أو إحصاءات موثقة,  وثائق ومستندات:  - ب

  وتشكل دلةمًا إلثبات فكرة ما أو واقعة معةنة7
 4 وىي التي تصدرىا الوزرات واليةئات والمؤلسلسات والمراكز البحثةة,التقارير واإلحصاءات - ت

وتحتوي عمى معمومات ميمة و تقدم الجدةد والمفةد لمقارئ, كالتقارةر التي تصدر عن 
 الحكومات ومنظمة الصحة العالمةة ومراكز األبحاث7 

 المصادر اإلعالمية والكتاب:  
المحممون الذةن ةقومون بالكتابة لممواقع اإللكترونةة إلةصال فكرة أو  وىم محممون صحفيون: - أ

 وجو نظر من خمال عرض جمةع الجوانب المتعمقة بالحدث الخاص بوباء كورونا7 
وىم الخبراء واأللساتذة المختصون الذةن ةكتبون في موضوعات  المتخصصون والخبراء: - ب

 تصادةةن واللسةالسةةن 7 تدخل في نطاق تخصصيم العممي مثل األطباء واالق
وىم الذةن ةتولون مناصب معةنة في الدولة أو المنظمات الرلسمةة والمحمةة أو  مسئولون: - ت

 العالمةة بحةث ةكتب أي منيم في موضوع ةدخل نطاق ملسؤولةاتو7 
 :وىي التي توضح التأةةد أو الرفض أو الحةاد, وتنقلسم إلى4 فئة اتجاه المعالجة الصحفية 
 7بو التركةز عمى الجوانب اإلةجابةة لوباء كوروناونعني  إيجابي: -
 وباء كورونا7لوةقصد بو التركةز عمى الجوانب اللسمبةة  سمبي: -
 :اةد7 حومما ةتم تناولو من مواضةع عمى مواقع الدرالسة بشكل متوازن  محايد 
 :عو وةقصد بيا المنطقة الجغرافةة التي ةتناول المقال الصحفي قضةة ما واق النطاق الجغرافي

 في نطاقو وةندرج تحت ىذه الفئة الفئات الفرعةة اآلتةة4 
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4 ىي تمك القضاةا التي ةتناوليا المقال الصحفي بالمعالجة والتفلسةر وىي واقعة في محمي 7 أ
 (2332النطاق الجغرافي المحمي )القدس المحتمة, الضفة الغربةة, قطاع غزة, األراضي المحتمة 

 وليا المقال الصحفي واقعة في النطاق الجغرافي العربي7 4 ةقصد بيا القضاةا التي ةتناعربي 7 ب
 4 ةقصد بيا القضاةا التي ةتناوليا المقال في النطاق الجغرافي الذي احتمتو إلسرائةل7 سرائيميإ 7 ت
 ةقصد بيا القضاةا التي ةتناوليا المقال الصحفي وىي واقعة في النطاق الدولي 7   دولي: 7 ث
  : 4يىو  من أجميا نشر الموقع االخباري المقال الصحفيي األىداف التي ىو  فئة األىداف  

يدف الشرح لألحداث والتعمةق عمةيا بما ةوضح تو  شرح وتفسير األخبار والتعميق عمييا: -
 أبعادىا أو جوانبيا المختمفة7 

رشادات لوباء كورونا7 فةوتيدف إلى زةادة التوعةة  التوعية والتثقيف: -  ما تقدمو من نصائح وا 
وتيدف إلى توجةو القارئ نحو فكرة ةعتنقيا الكاتب وةجةش ليا  ين المواقف:التوجيو وتكو  -

 كل امكاناتو من أدلة وحجج بغرض إقناع القارئ وتبني فكرتو7 
 وباء7التروةج لسةالسة الحكومة أو األحزاب اللسةالسةة ومواقفيا من  يىو  الدعاية السياسية: -
 ت اللسابقة7 وىي األىداف األخرى التي لم تذكر ضمن الفئا أخرى:  -
 :وىو كل ألسموب ةعتمد عمى مخاطبة المتمقي وتقدةم الحجج والشواىد فئة أساليب اإلقناع 

 المنطقةة وةخاطب العقل7 وةندرج تحت الفئات الفرعةة اآلتةة4 
 جيات رلسمةة7  منتدعةم الكاتب مادتو بأرقام وبةانات  يىو تقديم إحصاءات وأرقام:  -
 مجال7 اللستعانة  برراء خبراء ومختصةن في االوىو  4الستشياد بآراء خبراء ومختصين -
 نظر الكاتب أو أطراف ةرغب وجيات نظرىم7  ةوىو تقدةم وجي تقديم وجيات نظر: -
 وىي اآلةات القرآنةة واألحادةث النبوةة مما ةعدم فكرة المقال7  الستشياد بالقرآن والسنة: -
 من الشعر والبماغة إلةصال فكرتو7 وىو الستعانة الكاتب بأبةات  استخدام الشعر والبالغة: -
 وىي المةول العاطفي الذي ةلستخدمو الكاتب تنم عن مشاعره وأحالسةلسو7  الميل العاطفي: -
 :)وىي نلسةج من العناصر التي تلستخدم لتدعةم  فئة الوسائط المتعددة )العناصر الداعمة

براز الموضوعات الخاصة بوباء كورونا وتشمل الفئات الفرعةة اآلتةة4  وا 
 وتعني مصاحبة صورة أو مجموعة صور مع المادة اإلعمامةة المنشورة, وتشمل4 الصورة: -

 ىي تمك الصور التي تجلسد األحداث وتكون مرتبطة بالموضوع7 الصور الموضوعية: - أ
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 لكتاب المقاالت7 ةىي التي تحتوي عمى صورة الشخصة الصور الشخصية: - ب
 أو دفتر7 ال صحفي مثل صورة لقمموىي صورة تعبةرةة تبرز أنو مقالصور التعبيرية:  - ت
 وتعني عدم إرفاق أي صورة لمموضوع المنشور7 بدون صورة: - ث
 وةعني إرفاق ممف صوتي مع المادة اإلعمامةة المنشورة7 الصوت: -
 إرفاق فةدةو لتدعةم المادة المنشورة وقد ةكون مصاحب لممادة او ملستقما7  وىو  الفيديو: -
 7عو ضة بالمو قمعمتى صفحة أخرى فنص  إلى4 وىي إحالة المتصفح النص المتشعب  -
  :4وىيوىي خاصةة تفاعمةة تلسيل عممةة النشر والمشاركة العناصر التفاعمية 

وةقصد بيا إتاحة المجال لممتصفح بمشاركة المواد  الربط بشبكات التواصل الجتماعي: -
 ةرىا7اإلعمامةة عمى شبكات التواصل االجتماعي المختمفة, مثل4 الفةس بوك وتوتةر وغ

 وىي إتاحة المجال بإبداء الرأي والتعمةق عمى المادة اإلعمامةة 7 الردود والتعميقات: -
 تتةح لممتصفح عممةة التقةةم ومدى رضاه اتجاه المادة المنشورة7 تقييم المادة اإلعالمية: -
 وىي إرلسال المادة اإلعمامةة لألصدقاء أو غةرىم عبر البرةد7 إرسال عبر البريد: -
 وىي عبارة عن خدمات إلكترونةة ةقدميا الموقع اإلخباري لمملستخدم4 مساعدة:الخدمات ال 

 4 إتاحة المجال لممتصفح طباعة المادة واالحتفاظ بيا ورقةًا7طباعة المادة اإلعالمية  -
 وىي إتاحة حفظ المادة اإلعمامةة المنشورة  حفظ المادة اإلعالمية: -
 ح7و وضبلمادة لتلسيةل عممةة القراءة لتكبةر وتصغةر نص ا وىي تكبير وتصغير النص:  -
 وىي إتاحة خاصةة نلسخ المادة اإلعمامةة المنشورة من عدمو7 نسخ المادة اإلعالمية: -
 7نص خاصة بذوي اإلعاقة البصرةة الوةقصد بيا إمكانةة قراءة  الستماع لمنص:  -

 - تاسعًا: مجتمع الدراسة وعينتو:
رالسة المواقع اإللكترونةة اإلخبارةة الفملسطةنةة ةشمل مجتمع الد مجتمع الدراسة التحميمية:  -1

 7 ( موقعاً 3.المرخصة والبالغ عددىا )
تتمثل عةنة الدرالسة في المقاالت الصحفةة التحمةمةة التي تم نشرىا في موقعي وكالتي عينة الدراسة: 

لغرض  معًا وشياب, حةث تم اختةارىا بالطرةقة العمدةة, وألن عدد المقاالت المنشورة فةيا ةفي
البحث, فقد تمت طرةقة اختةار المقاالت الصحفةة بألسموب الحصر الشامل لمدة اربعة شيور 

مقاال خمال الفترة ما بةن  2.مقاال ووكالة شياب  221متتالةة, حةث كان في موقع معًا حوالي 
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ت م7 وتم الستثناء موقع دنةا الوطن ألن المقاالت كبةرة جدا ومقاال2/0/0202.م إلى  0202/./2
تعتبر ىذه المواقع لمواقع وكاالت  عامة ولةلست إخبارةة بامتةاز7وةرجع اختةار ىذه المواقع ألنيا 

 أنباء اخبارةة وةتوفر لدى ىذه المواقع أرشةف كامل والتنوع الجغرافي ليذه المواقع في كل فملسطةن 7
  مواقع الدراسة : 

بيدف تعزةز  0220عام  وىي مؤلسلسة إعمامةة غةر ربحةة تألسلستموقع وكالة معًا:   -1
قامة عماقات بةن ولسائل اإلعمام المحمةة واإلقمةمةة والدولةة, تغطي  اإلعمام الملستقل في فملسطةن, وا 
األخبار اللسةالسةة, واالقتصادةة, والثقافةة, والرةاضةة من كافة محافظات الضفة الغربةة وقطاع غزة 

نشر األخبار عمى مدار اللساعة بالمغتةن  ودأبت "وكالة معا" عمى، 2332ومناطق األراضي المحتمة 
العربةة واإلنجمةزةة وتعتبر من أكثر المواقع اإللكترونةة التي ةزورىا القراء في األراضي الفملسطةنةة إذ 

 7)معا , بما تارةخ(ةتراوح عدد زوار الموقع ثماثة مماةةن شيرةا 
م , وتعمل عمى 0221من ةناةر عام  4 وكالة أنباء فملسطةنّةة إخبارةة انطمقت في األولوكالة شياب 

مدار اللساعة لتنقل الصورة الحقةقةة لألحداث المتلسارعة في اللساحة الفملسطةنةة, وترلسخ مبادئ 
اإلعمام الميني الحّر, وتحرص الوكالة من خمال لسةالساتيا عمى الحفاظ عمى حقوق الشعب 

التغطةة اإلعمامةة الّشاممة من الفملسطةني ودعميا بكل الولسائل, وتلسعى لتقدةم رلسالتيا من خمال 
خمال أدواتيا المختمفة إلظيار صور معاناة الشعب الفملسطةني بلسبب ممارلسات االحتمال اإللسرائةمي 
بحّقو في مختمف المجاالت, حةث نعمل عمى توثةق الحقائق بالصوت والصورة لتصل لمعالم أجمع 

 7ب, بما تارةخ()شيا عبر قنوات و ولسائل االتصال الوالسعة التي نتمتع بيا
 عاشرًا: وحدات التحميل والقياس:

 وحدات التحميل: -1
ةقصد بيا الوحدة اإلعمامةة المتكاممة التي ةقوم الباحث  الوحدة الطبيعية لممادة اإلعالمية: - أ

, والمتمثمة (000م, صفحة 0220)العبد , الستطماعات وبحوث اإلعمام والرأي العام,  بتحمةميا
 ةمةة التي شممت وباء كورونا في مواقع الدرالسة7بالمقاالت الصحفةة التحم

ىي عبارة عن جممة تتضمن الفكرة التي ةدور حوليا موضوع  وحدة الموضوع أو الفكرة: - ب
, وىي ىنا تمثل الجممة أو العبارة التي تعبر عن وباء  (002م, صفحة .022)حلسةن ,  التحمةل

 كورونا في مواقع الدرالسة7
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 وحدات القياس: -2
ىي نظام التلسجةل الكمي المنتظم لوحدات المحتوى وفئاتو ومتغةراتو وةمكن  لتسجيل:وحدة العد وا

من خمالو إعادة بناء المحتوى في شكل أرقام وأعداد تلساعد عمى الوصول إلى نتائج كمةة تلسيم في 
م, صفحة .232)عبد الحمةد, تحمةل المحتوى في بحوث االعمام,  التفلسةر وتحقةق أىداف الدرالسة

الستخدم الباحثان التكرار كألسموب لمعد والقةاس, وبالتالي ةمكن معرفة عدد القضاةا التي , و (222
 اىتمت بيا المواقع اإلخبارةة اإللكترونةة الفملسطةنةة7

 حادي عشر: إجراءات الصدق والثبات
 الصدق والثبات لمدراسة التحميمية: -1

كد من أنَّ األداة تقةس فعما ما ىو وةقصد بالصدق في التحمةل صماحةة األلسموب, أو التأالصدق:   
)عاطف و  مراد قةالسو, وبالتالي ارتفاع ملستوى الثقة بالنتائج, بحةث ةمكن االنتقال منيا إلى التعمةم

, وقد حاول الباحث الوصول إلى نتائج تتلسم بالدقة ودرجة عالةة من (20م, صفحة 0223عزمي, 
 التي تتحرى الصدق والدقة في النتائج ومنيا4 الصدق في تحمةل مواقع الدرالسة من خمال الخطوات 

تعرةف فئات التحمةل بدقة, عبر الرجوع لمتعرةفات والمفاىةم المختمفة لكل فئة من الكتب المختمفة 
والدرالسات اللسابقة واألبحاث المنشورة,  واختةار الحصر الشامل في تحمةل جمةع مفردات عةنة 

ي أربعة شيور, وىو ما ةضمن الخروج بنتائج دقةقة ةمكن الدرالسة خمال المدة المحددة لمدرالسة وى
وعرض الباحث الستمارة تحمةل المضمون عمى عدد من األكادةمةةن في مجال اإلعمام  تعمةميا,

لتحكةميا, حةث تم تلسجةل بعض المماحظات, التي كان ليا أثر كبةر في تصحةح الستمارة تحمةل 
 طبةق الدرالسة عمةو7المضمون وخروجيا بالشكل النيائي الذي تم ت

وةقصد بو " التأكد من درجة االتلساق العالةة لألداة بما ةتةح قةاس ما تقةلسو من  إجراءات الثبات: 
ظواىر بدرجة عالةة من الدقة والحصول عمى نتائج متطابقة أو متشابية إذا تكرر الستخداميا أكثر 

غةرات نفلسيا لسواء الستخدميا باحث من مرة في جمع المعمومات نفلسيا أو في قةاس الظاىرات أو المت
 7(22.-23.م, الصفحات .022)حلسةن , واحد أو عدة باحثةن في أوقات مختمفة" 

",  Holstiولمتأكد من ثبات النتائج الستخدم الباحثان إعادة االختبار وقد تم تطبةق طرةقة "ىوللستي 
ني إجمالي عدد المرات التي اتفق تع ,  حةث أن لحلساب معامل الثبات7 وىي4 
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تعني إجمالي عدد المرات التي قام المرمزان بترمةزىا, وقد قام   المرمزان فةيا, و 
مقااًل تحمةمةًا )  2.الباحثان بتطبةق اختبار الثبات وفقًا ليذه المعادلة7 وذلك باالعتماد عمى تحمةل 

مقااًل,  231% من إجمالي المقاالت التحمةمةة البالغة 02لموقع شياب( بنلسبة  0لموقع معًا,  03
حةث تم اختةارىم بطرةقة األلسبوع الصناعي, وأظيرت نتائج االختبار المتعمقة بموقع معًا حصول فئة 

%(, والمصادر األولةة 33لفني لممقال )%(, والبناء ا20الموضوعات عمى نلسبة توافق بمغت )
%(, 22%(, والموقع الجغرافي )20%(, واالتجاه )30%(, والمصادر اإلعمامةة من الكتاب )20)

%(, 222%(, والعناصر التفاعمةة )32%(, والولسائط المتعددة )20%(, واأللسالةب )23واألىداف )
   22(/222+222+32+20+23+22+20+30+20+33+420) %(, وبالتطبةق222والخدمات الملساعدة)

 %(7 32بمغ معامل الثبات لموقع معًا )
 أما بالنلسبة لموقع شياب وبتطبةق المعادلة4

بمغ معامل الثبات لموقع شاب  22(/21+30+22+33+23+32+20+22+30+222+222)
 %(7 32( أصبحت النلسبة )30/0+32%(7 وبحلساب الثبات لموقعي الدرالسة4 )30)

 الدراسة: ثاني عشر: مصطمحات 
 المواقع اإللكترونية اإلخبارية: -

تعرف بأنيا " مشروع إعمامي متكامل ةضم ىةئة تحرةر وشبكة مرالسمةن ولدةيا لسةالسة      
لستراتةجةة واضحتان   (22, صفحة 0222)الدلةمي, وا 

ىي المواقع اإللكترونةة  ويعرف الباحثان المواقع اإللكترونية اإلخبارية اجرائيًا بأنو:      
لمتخصصة في مجال اإلعمام ووظةفتيا إخبارةة بالدرجة األولى من خمال األخبار والتقارةر ا

والمقاالت والتحقةقات ملستفةدة من تقنةات وممةزات الحالسب اآللي واإلنترنت من خمال الولسائط 
 المتعدة في توصةل الرلسالة اإلعمامةة مما ةمةزىا عن ولسائل اإلعمام األخرى7

 وباء كورونا: -
 2.( بأنو4 وباًء عالمي, ةرجع لمفةرولسات التاجةة, أبمغ عنو0223تو )منظمة الصحة العالمةة, عرف 

م في الصةن, والذي ةلستيدف ىذا الفةروس الجياز التنفلسي وةصاحبو نزالت البرد  0223دةلسمبر 
 (0202)منظمة الصحة العالمةة ,  التي ةمكنيا أن تؤدي إلى الوفاة7
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ىو وباء جدةد انتشر في العالم بشكل لسرةع ومعدي, خمق أزمة  ء كورونا بأنو:ويعرف الباحثان وبا
 صحةة عالمةة كان ليا تأثةر عمي المجال االجتماعي واالقتصادي واللسةالسي7

 نتائج الدراسة التحميمية وتوصياتيا: :المبحث الثاني
التحمةمةة لمحتوى المقاالت ةعرض ىذا الجانب نتائج الدرالسة  المطمب الول : مناقشة نتائج الدراسة.

الصحفةة التحمةمةة التي تناولت وباء كورونا في المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة )وكالة معا, ووكالة 
لوكالة شياب خمال الفترة الممتدة  2.لوكالة معًا و 221مقااًل بواقع  231شياب( حةث قمنا بتحمةل 

 م7 2/0/0202.م إلى غاةة 0202/./2من تارةخ 
 : ترتيب أولويات موضوعات المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة:  أولً 

 موضوع7*المجموع ال ةلساوى عدد المقاالت التي تم تحمةميا ألن المادة قد تحتوى عمى أكثر من 
 التجاه العام لمواقع الدراسة:  .1

% 00722( أن الموضوعات اللسةالسةة تصدرت المرتبة األولى بنلسبة 2ةتضح من الجدول رقم )
مقارنة بالموضوعات األخرى, في حةن احتمت الموضوعات االقتصادةة واالجتماعةة واإلنلسانةة في 

 (: يوضح أىم موضوعات المقالت الصحفية التي تناولت وباء كورونا  في مواقع الدراسة1جدول رقم )
 الموقع           

 القضية
 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا

 % ك % ك % ك
 00722 31 7.3.. 23 20.12 .. ية الموضوعات السياس

 27773 0. 20701 1 15.24 07 الموضوعات القتصادية 
 27773 0. 3770 3 17.1 02 الموضوعات الجتماعية والنسانية

 3727 22 07.2 2 777 3 الموضوعات التعميمية 
 23770 2. 20701 1 23720 .0 موضوعات الجراءات الحكومية 

 3712 02 3710 0 22731 22 الموضوعات الوقائية 
 1702 27 3770 3 071 22 الموضوعات الخاصة باألسرى 

 0732 0 3710 0 .073 3 الموضوعات الدينية 
 072 23 07.2 2 1730 .2 أخرى

 100 206 100 42 100 164 المجموع *



 أمين وافي ، وائل أبو قفة

  1 ، العدد11 ، المجمد1212غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (211)
 
 

 

 

لدةنةة بالمرتبة األخةرة وبنلسبة %, بةنما جاءت الموضوعات ا27737المرتبة الثانةة وبنلسبة 
0732 7% 

 عمى مستوى كل موقع عمى حدا:  .2
ةتضح من الجدول أن الموضوعات اللسةالسةة تصدرت المرتبة األولى بنلسبة 4  موقع معاً  -

% مقارنة بالموضوعات األخرى, في حةن احتمت الموضوعات واالجتماعةة واإلنلسانةة 02720
ا جاءت الموضوعات الدةنةة بالمرتبة األخةرة وبنلسبة %, بةنم2172المرتبة الثانةة وبنلسبة 

073.7% 
ةتضح من الجدول أن الموضوعات اللسةالسةة تصدرت المرتبة األولى بنلسبة  4موقع شياب -

% مقارنة بالموضوعات األخرى, في حةن احتمت الموضوعات االقتصادةة واالجتماعةة 7.3..
ا جاءت الموضوعات التعمةمةة والموضوعات %, بةنم20701واإلنلسانةة المرتبة الثانةة وبنلسبة 
%7   وةعزو الباحثان إلى تقدم الموضوعات اللسةالسةة في 07.2األخرى بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 

المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة وذلك لخصوصةة الوضع في فملسطةن حةث أنيا تقع تحت 
الغربةة لدخول العمال  االحتمال اإللسرائةمي, وكذلك فتح المنافذ البرةة خاصة بالضفة

الفملسطةنةةن لمعمل لتفشى وباء كورونا داخل المناطق الفملسطةنةة, كما رافق ىذ الوباء الحدةث 
عن عممةة الضم لمناطق الضفة الغربةة, وتشدةد الحصار عمى قطاع غزة, وكذلك التداعةات 

 اللسةالسةة واالتيامات المتبادلة التي نشأت بةن الدول في ظل ىذه الوباء7
أما الموضوعات االقتصادةة فكان ليا األثر الكبةر في وضع دول العالم نتةجة ليذا الوباء, فقد 
غماق الحدود أمام حركة  توقفت كل عممةات التنمةة االقتصادةة بلسبب االغماقات والحجر المنزلي وا 

ة العدةد من النقل بكافة أنواعو, مما أدى النكماش اقتصادي كبةر, وارتفاع معدالت البطالة وخلسار 
 الوظائف7

أما الموضوعات االجتماعةة واإلنلسانةة فقد لساىمت في تغةر ملسار الحةاة الطبةعةة ونقل العالم إلى 
ظواىر اجتماعةة جدةدة أثرت عمى طبةعة وجودة الترابط االجتماعي والتكوةن البشري المعتاد عمةو 

 خاصة أن حدة المرض ازدادت أثناء شير رمضان والعةد
وضوعات الوقائةة فقد القت قصورًا عبر المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة في ظل الحاجة المالسة أما الم

 لمتوعةة بقواعد الوعي الصحي, بلسبب اىتمام المواقع بالجانب اللسةالسي واالقتصادي7



 (COVID-19معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية لوباء كورنا)

 (211) 1 العدد ،11 المجمد ،1212 اإلنسانية لعموما سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 

بأن ولسائل اإلعمام مدعوة لمالستثمار في مجال العمل  0202اتفقت ىذه الدرالسة مع درالسة مولسى 
ما توصمت لو درالستنا بالضعف الموجود في المقاالت التحمةمةة التي تيتم بالصحة  الصحي وىذا

 والتوعةة, واختمفت مع باقي الدرالسات التي تناولت وباء كورونا بأنيا ركزت عمى الجميور7 
 ثانيًا: أنواع المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة

 التجاه العام لمواقع الدراسة:  -1
( أن البناء الفني لممقاالت التحمةمةة الممتزمة بقالب اليرم المعتدل تصدرت 0ةتضح من الجدول رقم )

 % في حةن جاء القالب غةر الممتزم بقالب اليرم المعتدل بالمرتبة الثانةة2.72المرتبة األولى بنلسبة 
 %7  2070بنلسبة 

 عمى مستوى كل موقع عمى حدا:  -2
ةتضح من الجدول أن البناء الفني لممقاالت التحمةمةة الممتزمة بقالب اليرم موقع معًا :  -

% في حةن جاء القالب غةر الممتزم بقالب اليرم 2370المعتدل تصدرت المرتبة األولى بنلسبة 
 %7  2773المعتدل بالمرتبة الثانةة بنلسبة 

ةتضح من الجدول أن البناء الفني لممقاالت التحمةمةة الممتزمة بقالب اليرم ع شياب: موق -
% وجاء القالب غةر الممتزم بقالب اليرم المعتدل بالمرتبة 22المعتدل تصدرت المرتبة األولى بنلسبة 

 %7  02الثانةة بنلسبة 
عتدل ومعرفتيم بالخصائص الفنةة ىذه النلسبة العالةة التزام الُكتاب بقالب اليرم الم ويعزو الباحثان

لكتابة المقال الصحفي حةث أن النلسبة األكبر منيم متخصص في المجال الصحفي, بةنما النلسبة 
المتبقةة في عدم االلتزام بالقالب الفني ترجع إلى أن ىناك بعض الكتاب متخصصون في مجاليم فقط 

م, 0221)الةازوري , سة مع دراسة واتفقت ىذه الدرادون معرفتيم بخصائص الكتابة الصحفةة7  

 مقالت التحميمية الصحفية التي تناولت وباء كورونا في مواقع الدراسة(: يوضح البناء الفني لم2جدول رقم )
 الموقع      

 البناء الفني لممقال التحميمي
 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا

 % ك % ك % ك
 2.72 .20 22 03 2370 33 ممتزم بقالب اليرم المعتدل 

 2070 03 02 0 2773 22 غير ممتزم بقالب اليرم المعتدل
 100 147 100 30 100 117 المجموع 



 أمين وافي ، وائل أبو قفة

  1 ، العدد11 ، المجمد1212غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (212)
 
 

 

 

 % في المرتبة األولى 7371بأن المقاالت الممتزمة باليرم المعتدل جاءت بنلسبة    (220صفحة 

 %7   3272والتي جاءت بنلسبة  (223م, صفحة 0221)الرنتةلسي, ودرالسة 
 ثالثًا : المصادر األولية لممقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة

 *المجموع ل يساوى عدد المقالت التي تم تحميميا ألن المصادر األولية أقل من عدد المقالت. 
( أن المصادر األولةة من تقارةر .ةتضح من الجدول رقم )  التجاه العام لمواقع الدراسة: -1

حصاءات  %, في حةن احتل خبراء وملسئولون المرتبة  01تصدرت المرتبة األولى بنلسبة وا 
 %7 2077%, بةنما جاءت الوثائق والملستندات بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 0277الثانةة وبنلسبة 

 عمى مستوى كل موقع عمى حدا  -0
حصاءات تصدرت المرت موقع معاً - بة األولى 4 ةتضح من الجدول أن المصادر األولةة من تقارةر وا 

%, بةنما جاءت 0271%, في حةن احتل خبراء وملسئولون المرتبة الثانةة وبنلسبة  .007بنلسبة 
 %7 20الوثائق والملستندات بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 

حصاءات تصدرت المرتبة موقع شياب- 4 ةتضح من الجدول أن المصادر األولةة من تقارةر وا 
%, بةنما 2772ء وملسئولون المرتبة الثانةة وبنلسبة %, في حةن احتل خبرا2370األولى بنلسبة 

تقدم التقارةر واإلحصاءات إلى اعتماد كتاب  ويعزو الباحثان الوثائق والملستندات لم تحظ بأي نلسبة7 
المقاالت عمةيا لشرحيا وتفلسةرىا وخصوصًا أنيا تصدر عن جيات رلسمةة لسواء من منظمة الصحة 

)الةازوري واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة أعداد وأرقام ىذه الوباء7  العالمةة أو الدول التي تتابع تطور
% في مرتبة متقدمة من 0273بأن التقارةر واإلحصاءات جاءت بنلسبة   (201م, صفحة 0221, 

 (: يوضح أىم المصادر األولية لممقالت الصحفية التي تناولت وباء كورونا في مواقع الدراسة3رقم )جدول 
 الموقع           

 المصادر األولية  
 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا

 % ك % ك % ك
 0277 22 2772 . 0271 27 خبراء ومسئولون 
 2077 22 2 2 2072 22 وثائق ومستندات 

 0172 73 2370 20 .007 .3 تقارير واحصائيات 
 100 88 100 19 100 69 المجموع *



 (COVID-19معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية لوباء كورنا)

 (212) 1 العدد ،11 المجمد ،1212 اإلنسانية لعموما سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 

% في 2377والتي جاءت بنلسبة  (.3م, صفحة 0221)الرنتةلسي, المصادر األولةة , وكذلك درالسة 
 المرتبة الثانةة7   

 المصادر اإلعالمية لممقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة. رابعًا: 

 4 التجاه العام لمواقع الدراسة -1
( أن المصادر اإلعمامةة من "مختص وخبةر" تصدرت المرتبة األولى 3ةتضح من الجدول رقم )

%, بةنما جاء "ملسئول" 3.صحفي " المرتبة الثانةة وبنلسبة  %, في حةن احتل "محمل 72بنلسبة 
 %7 27بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 

 عمى مستوى كل موقع عمى حدا  -0
ةتضح من الجدول أن المصادر اإلعمامةة من "مختص وخبةر" تصدرت المرتبة موقع معًا :  -

%, بةنما جاء 0373لسبة %, في حةن احتل "محمل صحفي " المرتبة الثانةة وبن 7070األولى بنلسبة 
 %7 2173"ملسئول" بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 

ةتضح من الجدول أن المصادر اإلعمامةة من " محمل صحفي " تصدرت موقع شياب:  -
%, 3071%, في حةن احتل " مختص وخبةر " المرتبة الثانةة وبنلسبة  72المرتبة األولى بنلسبة 

تقدم المختص والخبةر ألن  ويعزو الباحثان%7 .7. بةنما جاء "ملسئول" بالمرتبة األخةرة وبنلسبة
طبةعة قضةة وباء كورونا تحتاج لمختصةن لتقدةم المعمومات الكافةة لسواء من خبراء لسةالسةةن أو 
اقتصادةةن أو أطباء لمشرح والتفلسةر وزةادة الوعي الصحي واتخاذ اإلجراءات المنالسبة لحماةة 

محمل الصحفي عمى نلسبة مرتفعة وذلك ألن الوباء الجميور من خطر ىذا المرض, فةما حصل ال
عامة وطاغةة عمى األحداث فمابد من متابعتيا من قبل الصحفةةن والكتاب, وجاء الملسئولون في 

 المصادر اإلعالمية لممقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة ( يوضح4جدول رقم )
 الموقع           

 المصادر اإلعالمية   
 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا

 % ك % ك % ك
 3. 72 72 27 0373 7. محمل صحفي  
 72 17 3071 23 7070 02 مختص وخبير 

 27 00 .7. 2 2173 02 مسئول  
 100 147 100 30 100 117 المجموع 



 أمين وافي ، وائل أبو قفة

  1 ، العدد11 ، المجمد1212غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (211)
 
 

 

 

المرتبة األخةرة وذلك إلظيار معمومات من واقعيم المباشر بالوباء ومن ضمن اختصاصيم7  
بأن المختص والخبةر جاءت  (203, صفحة م0221)الةازوري , واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة 

م, 0221)الرنتةلسي, % في المرتبة الثانةة وبفرق كبةر نوعا ماعن درالستنا وكذلك درالسة 0073بنلسبة 
 % في المرتبة الثانةة7   .227والتي جاءت بنلسبة  0221الرنتةلسي (22صفحة 

 خامسًا: اتجاه المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.

( أن "االتجاه المحاةد" تصدر 7ةتضح من الجدول رقم )التجاه العام لمواقع الدراسة:   -1
%, في حةن احتل "االتجاه اإلةجابي " المرتبة الثانةة وبنلسبة  173.المرتبة األولى بنلسبة 

 %7 0170%, بةنما جاء "االتجاه اللسمبي" بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 773.
 مستوى كل موقع عمى حدا عمى  -2

%, في  277.ةتضح من الجدول أن "االتجاه االةجابي " تصدر المرتبة األولى بنلسبة موقع معًا : 
%, بةنما جاء "االتجاه اللسمبي" بالمرتبة 773.حةن احتل "االتجاه المحاةد " المرتبة الثانةة وبنلسبة 

 %7 0770األخةرة وبنلسبة 
%, في  .3.7"االتجاه المحاةد " تصدر المرتبة األولى بنلسبة ةتضح من الجدول أن موقع شياب: 

%, بةنما جاء "االتجاه االةجابي" وبنلسبة 73..حةن احتل "االتجاه اللسمبي" المرتبة الثانةة وبنلسبة 
0.7. 7% 

تقدم االتجاه المحاةد لممقاالت الصحفةة  التحمةمةة بأن العدةد من كتاب المقاالت ال  ويعزو الباحثان
ن تابعةن إلى لسةالسة المواقع وةعالجون الموضوع بشكل شفاف وال ةنحازون لطرف من ةكونو 

األطراف, في حةن جاء االتجاه اإلةجابي بنلسبة مرتفعة ألن العدةد من الكتاب أفكارىم تتنالسب مع 

 اتجاه المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة. ( يوضح 5جدول رقم )
 الموقع           
 التجاه    

 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا
 % ك % ك % ك

 773. 70 .0.7 1 277. 37 ايجابي
 0170 32 73.. 22 0770 2. سمبي
 173. 77 .3.7 .2 773. 30 محايد

 100 147 100 30 100 117 المجموع



 (COVID-19معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية لوباء كورنا)

 (213) 1 العدد ،11 المجمد ،1212 اإلنسانية لعموما سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 

ظيار أفكار تعزز موقعو الجغرافي أو االنتماء اللسةالسي وخاصة أن عةنة الدرالسة  لسةالسة المواقع وا 
قعةن تختمف أفكارىم فكل كاتب ةعزز ذلك الجانب حلسب موقعو الجغرافي وانتمائو اللسةالسي, لممو 

وجاء االتجاه اللسمبي مقارب لماتجاىات األخرى وذلك بتقدةم بعض الكتاب انتقادات لإلجراءات 
واختمفت ىذه الدراسة الخاصة بوباء كورونا لسواء محمي أو دولي في جمةع موضوعات الدرالسة7  

% ألن 02حةث حصل االتجاه المحاةد عمى نلسبة (223م, صفحة 0222)الزىار , سة عن درا
  7 القضةة تختمف عن قضةتنا وىي قضةة االلستةطان

 سادسًا: الموقع الجغرافي لممقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.

 *المجموع ل يساوى عدد المقالت التي تم تحميميا ألن النطاق الجغرافي أكثر من عدد المقالت. 
 التجاه العام لمواقع الدراسة:  -1

غرافي المحمي لـ "الضفة الغربةة" تصدر المرتبة األولى ( أن النطاق الج0ةتضح من الجدول رقم )
%, 0072%, في حةن احتل النطاق الجغرافي الخارجي لـ "دولي" المرتبة الثانةة وبنلسبة 32بنلسبة 

 %7 272" بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 32بةنما جاء النطاق الجغرافي المحمي لـ "أراضي المحتمة 
 عمى مستوى كل موقع عمى حدا  -2

 واقع الدراسة.الموقع الجغرافي لممقالت الصحفية لوباء كورونا في م ( يوضح 6جدول رقم )
 الموقع

 النطاق الجغرافي
 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا

 % ك % ك % ك

حمي
م

 

 2770 07 03 22 2272 23 قطاع غزة
 3272 01 2772 0 3273 02 الضفة الغربية
 72. 7 2 2 372 7 القدس المحتمة
 272 . 070 2 270 0 48أراضي المحتمة 

جي
خار

 

 373 2 070 2 770 1 عربي
 .17 20 02 2 70. 3 اسرائيمي
 0072 33 03 22 0072 .. دولي

 100 164 100 38 100 126 المجموع *



 أمين وافي ، وائل أبو قفة

  1 ، العدد11 ، المجمد1212غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (211)
 
 

 

 

ةتضح من الجدول أن النطاق الجغرافي المحمي لـ "الضفة الغربةة" تصدر المرتب األولى : معاً  موقع
%, 0072%, في حةن احتل النطاق الجغرافي الخارجي لـ "دولي" المرتبة الثانةة وبنلسبة 3272بنلسبة 

 %7 270" بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 32بةنما جاء النطاق الجغرافي المحمي لـ"أراضي المحتمة 
ةتضح من الجدول أن النطاق الجغرافي المحمي لـ "قطاع غزة" والنطاق الجغرافي موقع شياب: 

%, في حةن احتل النطاق الجغرافي الخارجي لـ 03الخارجي لـ "دولي" تصدرا المرتبة األولى بنلسبة 
المحتمة" لم ةحظ %, بةنما النطاق الجغرافي المحمي لـ "القدس 02"إلسرائةمي" المرتبة الثانةة وبنلسبة 

إلى تقدم الضفة الغربةة في النطاق المحمي بالنلسبة لممقاالت ألن موقع  ويعزو الباحثانبأي نلسبة7  
معًا ةقع في الضفة الغربةة حةث أن المرض أكثر انتشارًا في الضفة الغربةة عنو في قطاع غزة, في 

في جمةع الدول وأثرت عمى العالم  حةن جاءت المقاالت الدولةة ثانةًا ألن الوباء لسرةعة االنتشار
واتفقت ىذه الدراسة مع أجمع فمذلك أفردت ملساحة أكبر ليا في المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة7  

بأن الضفة الغربةة في النطاق الجغرافي المحمي جاءت في  (30م, صفحة 0221)الرنتةلسي, دراسة 
في النطاق الجغرافي الخارجي7  %0270% وكذلك الدولي بنلسبة 2073المرتبة األولى بنلسبة 
بأن قطاع غزة جاء في المرتبة األولى  (203م, صفحة 0221)الةازوري , واختمفت مع دراسة 

 %7 .2%, وكذلك النطاق الجغرافي الخارجي اإللسرائةمي  بنلسبة 02بنلسبة 
 سابعًا: األىداف من المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.

 *المجموع ل يساوى عدد المقالت التي تم تحميميا ألن األىداف أكثر من عدد المقالت. 

 األىداف من المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة وضح ( ي7جدول رقم )
 المىقع

 األهداف

 االتجاه العام وكالة شهاب وكالة معا

 % ك % ك % ك

 2991 334 4394 92 1793 79 شرح وتفسير األحداث والتعليق عليها

 3391 13 393 9 3991 97 التىعية والتثقيف

 2990 333 9093 6 2394 305 التىجيه وتكىين المىاقف

 292 39 3996 3 190 5 الدعاية السياسية

 122 052 122 13 122 013 المجمىع *
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-داث ( أن "ىدف شرح وتفلسةر األح1ةتضح من الجدول رقم )التجاه العام لمواقع الدراسة:   -1
والتعمةق" و " ىدف التوجةو وتكوةن المواقف" جاءا بشكل كبةر بنلسبة متقاربة, بةنما جاء ىدف 

 %7 373الدعاةة اللسةالسةة بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 
 عمى مستوى كل موقع عمى حدا -2
%, 3770ةتضح من الجدول أن ىدف التوجةو وتكوةن المواقف تصدر المرتبة األولى بنلسبة  موقع معًا : 

%, بةنما جاء 372.في حةن احتل ىدف شرح وتفلسةر األحداث والتعمةق عمةيا المرتبة الثانةة وبنلسبة 
 %7 .ىدف الدعاةة اللسةالسةة بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 

ةتضح أن ىدف شرح وتفلسةر األحداث والتعمةق عمةيا تصدر المرتبة األولى بنلسبة موقع شياب: 
%, بةنما جاء ىدف 0277وتكوةن المواقف المرتبة الثانةة وبنلسبة  %, في حةن احتل ىدف التوجةو0270

تقدم شرح وتفلسةر األحداث والتعمةق  ويعزو الباحثان %7727التوعةة والتثقةف بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 
عمةيا والتوجةو وتكوةن المواقف بنلسب متقاربة جدًا ألن الكتاب دائما ةتناولون األحداث الجارةة وشرحيا 

ةرةيا والقةام بتحمةيا وىذا ما ةفلسر أغمبةة المقاالت وخاصة في وباء كورونا التي أحدثت انقمابًا وتفلس
 عالمةًا, وغالبًا ما ةوجو الكتاب الجميور ألفكارىم بغةة تكوةن مواقف التخاذىا7

بأن شرح وتفلسةر األحداث والتعمةق  (203م, صفحة 0221)الةازوري, واتفقت ىذه الدراسة مع دراسة 
% 0073% لألولى و 372.عمةيا والتوجةو وتكوةن المواقف جاءتا في المرتبة األولى والثانةة بنلسبة 

 لمثانةة7
بأن مناقشة وطرح القضاةا والظواىر جاءت في المرتبة  (30م, صفحة 0221)الرنتةلسي, واختمفت مع 
 %7 0070 %  ومن ثم عرض وتحمةل األحداث في المرتبة الثانةة بنلسبة070.األولى بنلسبة 

 ثامنًا: األساليب المقدمة فييا المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.
 األساليب المقدمة فييا المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة ( يوضح 8الجدول رقم )

 الموقع                   
 األساليب 

 التجاه العام وكالة شياب وكالة معا
 % ك % ك % ك

 0770 .7 270. .2 0.72 32 تقديم احصائيات وأرقام 
 171 20 773 0 272 23 الستشياد بمختصين 
 .317 32 2170 0 7.70 30 تقديم وجيات نظر   

 .07 .2 2371 7 370 2 الستشياد بالقرآن والسنة  
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 *المجموع ل يساوى عدد المقالت التي تم تحميميا ألن األساليب أكثر من عدد المقالت.
( أن ألسموب تقدةم وجيات نظر 2ةتضح من الجدول رقم )التجاه العام لمواقع الدراسة:   -1

احتل ألسموب تقدةم إحصاءات وأرقام المرتبة الثانةة %, في حةن .317تصدر المرتبة األولى بنلسبة 
 %7 73.%, بةنما جاء ألسموب المةل العاطفي بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 0770وبنلسبة 

  عمى مستوى كل موقع عمى حدا -2
%, 7.70ةتضح من الجدول أن ألسموب تقدةم وجيات نظر تصدر المرتبة األولى بنلسبة موقع معًا : 

%, بةنما جاء ألسموب 0.72ةم إحصاءات وأرقام المرتبة الثانةة وبنلسبة في حةن احتل ألسموب تقد
 %7 3المةل العاطفي بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 

ةتضح من الجدول أن ألسموب تقدةم إحصاءات وأرقام تصدر المرتبة األولى بنلسبة موقع شياب: 
%, 0.70لثانةة وبنلسبة %, في حةن احتل ألسموب الستخدام الشعر واأللسالةب البماغةة المرتبة ا270.

تقدم  تقدةم وجيات النظر ألنو غالبًا  ويعزو الباحثانبةنما لم ةحظ ألسموب المةل العاطفي بأي نلسبة7 
ما ةلسعى الكتاب لتقدةم وجيات نظرىم في المقاالت التي ةكتبونيا لتوصةل ما ةرةد قولو لمجميور, 

 قدةم المعمومة الموثقة7  فةما الستخدم الكتاب إحصاءات وأرقام لتعزةز مقاالتيم وت
حةث جاء ألسموب النقاش  (233م, صفحة 0222)الزىار, واختمفت ىذه الدراسة مع دراسة 

م, 0223)قندةل, %7 وكذلك اختمفت مع درالسة 373% وألسموب طرح أفكار جاء بنلسبة 3273
% فقط في حةن اتفقت بشكل بلسةط مع 2بأن تقدةم وجيات نظر حصمت عمى نلسبة  (222صفحة 

 % في المرتبة الثانةة من األلسالةب المنطقةة7  20دةم إحصاءات وأرقام بنلسبة تق
 تاسعًا: الوسائط المتعددة المستخدمة في المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.

 371 02 0.70 2 172 20 استخدام الشعر واألساليب البالغية 
 73. 1 272 2 372 1  الميل العاطفي

 100 207 100 34 100 173 المجموع *

 الوسائط المتعددة المستخدمة في المقالت الصحفية في عينة الدراسة . ( يوضح 9جدول رقم )
 التجاه العام ابشي معا الموقع

 % ك % ك % ك فئة الوسائط المتعددة
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( أن فئة الصور "الشخصةة " 3ةتضح من الجدول رقم )التجاه العام لمواقع الدراسة:  -1
%, في حةن احتمت فئة الصور "التعبةرةة " المرتبة الثانةة 3272تصدرت المرتبة األولى بنلسبة 

تحظ باقي  %, فةما لم273%, بةنما جاءت فئة الصور "بدون " بالمرتبة األخةرة وبنلسبة 372وبنلسبة 
 الولسائط المتعددة بأي نلسبة7 

 عمى مستوى كل موقع عمى حدا  -2
%, 3373ةتضح من الجدول أن فئة الصور "الشخصةة " تصدرت المرتبة األولى بنلسبة موقع معًا : 

 باقي بأي نلسبة7ال%, فةما لم تحظ .37في حةن احتمت فئة الصور "التعبةرةة " المرتبة الثانةة وبنلسبة 
ةتضح من الجدول أن فئة الصور "الشخصةة " تصدرت المرتبة األولى بنلسبة موقع شياب  -

%, في حةن احتمت فئة الصور "التعبةرةة " و "الموضوعةة" و "بدون" المرتبة الثانةة وبنلسبة 2270
إلى تقدم الصورة الشخصةة  يعزو الباحثان%, بةنما لم تحظ باقي الولسائط المتعددة بأي نلسبة7 070

جدًا ألن أغمبةة المقاالت ترافق الصورة الشخصةة لصاحب المقال, فةما بعض المقاالت بنلسبة عالةة 
واتفقت ىذه  القمةمة ال ةرافقيا صورة الكاتب تضع صورة تعبةرةة لسواء قمم أو دفتر وغةر ذلك7 

بأن الصورة الشخصةة لمكاتب جاءت في  (222م, صفحة 0221)الرنتةلسي, الدراسة مع دراسة 
بأن ةوجد ىناك  (070م, صفحة 0222)الزىار ,  % , واختمفت مع درالسة.0لى بنلسبة المرتبة األو 
 %27.7% وكذلك النص المتشعب بنلسبة 2270فةدةو بنلسبة 

 

 فئة
 الصور 

 3272 2.7 2270 03 3373 222 شخصية
 072 . 070 0 272 2 موضوعية
 372 1 070 0 .37 7 تعبيرية
 273 0 070 0 2 2 بدون
 2 2 2 2 2 2 النص المتشعب

 2 2 2 2 2 2 فةدةو
 2 2 2 2 2 2 الصوت
 100 147 100 30 100 117 المجموع
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 عاشرًا: العناصر التفاعمية المستخدمة في المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.
 في المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع الدراسة.( يوضح العناصر التفاعمية المستخدمة 10جدول رقم )

 الموقع               
 شياب معا العناصر التفاعمية 

 متاح متاح الربط بالشبكات الجتماعية  
 متاح غةر متاح إرسال الموضوع بالبريد

 غةر متاح غةر متاح ردود وتعميقات
 غةر متاح غةر متاح تقييم الموضوع

أتاحت العناصر  مواقع الدرالسة( أن 22ةتضح من الجدول رقم )ام لمواقع الدراسة:  التجاه الع -1
رلسال الموضوع  التفاعمةة اآلتةة التي قدمتيا في نشر وباء كورونا "الربط بالشبكات االجتماعةة وا 

 بالبرةد" أما ردود وتعمةقات وتقةةم الموضوع لم ةحظوا بأي اىتمام من قبل مواقع الدرالسة7
 وى كل موقع عمى حدا عمى مست -2

 أتاح الموقع العناصر التفاعمةة " الربط بالشبكات االجتماعةة ", واألخرى لم تحظ اىتمام7 موقع معًا: 
رلسال الموضوع موقع شياب:  أتاح الموقع العناصر التفاعمةة " الربط بالشبكات االجتماعةة وا 

أن أغمبةة المواقع تقوم بربط  الباحثان ويعزوبالبرةد", بةنما العناصر األخرى لم تحظ بأي اىتمام7  
الشبكات االجتماعةة وذلك لموصول ألكبر عدد من الجميور من خمال ىذه الولسائل فةما أتاح موقع 

 شياب إرلسال الموضوع بالبرةد وذلك إلرلسال الموضوع لمعدةد من األشخاص7  
مواقع اتاحت الربط بأن ال (232م, صفحة 0221)الةازوري , واتفقت ىذه الدراسة مع دارسة 

رلسال الموضوع, وكذلك درالسة  بإمكانةة  (070م, صفحة 0222)الزىار , بالشبكات االجتماعةة وا 
 مشاركة المحتوى, واختمفت معيا بإتاحة التعمةق7 

 الحادي عشر: الخدمات المساعدة المستخدمة في المقالت الصحفية لوباء كورونا .
ة المستخدمة في المقالت الصحفية لوباء كورونا في مواقع ( يوضح الخدمات المساعد11جدول رقم )

 الدراسة.
 الموقع

 موقع شياب موقع معا الخدمات المساعدة

 متاح متاح طباعة الموضوع
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 غةر متاح غةر متاح الستماع لمنص
 غةر متاح غةر متاح حفظ الموضوع

 متاح غةر متاح تكبير وتصغير النص
 تاحغةر م غةر متاح نسخ الموضوع

أتاحت الخدمات  مواقع الدرالسة( أن 22ةتضح من الجدول رقم )التجاه العام لمواقع الدراسة:   -1
طباعة الموضوع وتكبةر وتصغةر النص" أما  الملساعدة اآلتةة التي قدمتيا في نشر وباء كورونا "-

 الدرالسة7االلستماع لمنص وحفظ الموضوع  ونلسخ الموضوع لم ةحظوا بأي اىتمام من قبل مواقع 
 عمى مستوى كل موقع عمى حدا  -3
 أتاح الموقع " طباعة الموضوع ", بةنما الخدمات األخرى لم تحظ بأي اىتمام7 موقع معًا :  -
" طباعة الموضوع وتكبةر وتصغةر النص", الخدمات الملساعدة أتاح الموقع موقع شياب:  -

غمبةة المواقع تقوم بوضع أن أ ويعزو الباحثانبةنما الخدمات األخرى لم تحظ بأي اىتمام7 
تاحة التكبةر والتصغةر في  أةقونة لمطباعة في حال أي شخص ةرةد الطباعة فةقوم بالطباعة, وا 

)الةازوري واتفقت مع دراسة موقع شياب اللستخدام البعض ذلك لمرؤةة بوضوح أثناء القراءة7  
 بإتاحة طباعة المقال7  (232م, صفحة 0221, 

 نتائج والتوصيات المطمب الثاني / أىم ال 27
أظيرت نتائج الدرالسة اىتمام المواقع الفملسطةنةة بالمقاالت التحمةمةة الصحفةة لوباء كورونا  07

 مقال تحمةمةًا7  2.مقااًل تحمةمةًا وفي موقع شياب  221حةث كان في موقع معًا 
ة جاءت المواضةع اللسةالسةة في المرتبة األولى في الموضوعات الخاصة بوباء كورونا بنلسب 7.

 %7 27773% ثم تماىا الموضوعات االقتصادةة واالجتماعةة واالنلسانةة بنلسبة 00722
 %7 2.72التزمت المقاالت التحمةمةة بالقالب الفني لميرم المعتدل في كتابة المقاالت بنلسبة  37
 %7 0172حصمت التقارةر واإلحصاءات عمى النلسبة األكبر لممصادرالصحفةة األولةة بنلسبة    77
%, ثم 72ع الدرالسة في كتابة المقاالت التحمةمةة عمى المختص والخبةر بنلسبة اعتمدت مواق 07

 %7 3.المحمل صحفي بنلسبة 
%, 773.%, ثم االتجاه اإلةجابي بنلسبة 173.جاء االتجاه المحاةد في المرتبة األولى بنلسبة  17

 %01707وأخةرًا االتجاه اللسمبي بنلسبة 
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%, في حةن احتل دولي 32عمى أعمى نلسبة  حصمت الضفة الغربةة لمنطاق الجغرافي المحمي 27
 %00727النطاق الجغرافي الخارجي أعمى بنلسبة 

%, ثم ىدف التوجةو .307تصدر ىدف شرح وتفلسةر األحداث والتعمةق عمةيا األىداف بنلسبة  37
 %307وتكوةن المواقف بنلسبة 

وأرقام  %, ثم ألسموب تقدةم إحصاءات.317أظيرت الدرالسة تقدم ألسموب تقدةم وجيات بنلسبة  227
 %7 0770بنلسبة 

%من اجمالي الصور في الولسائط المتعددة فةما ال 3272حصمت فئة الصور الشخصةة نلسبة  227
 تحصل الفئات األخرى عمى أي نلسبة7

أتاحت مواقع الدرالسة العناصر التفاعمةة اآلتةة " الربط بالشبكات االجتماعةة في كما الموقعةن   207
رلسال الموضوع بالبرةد في موقع شياب  7 وا 

أتاحت مواقع الدرالسة الخدمات الملساعدة اآلتةة طباعة الموضوع, في كما الموقعةن وتكبةر  2.7
 النص وتصغةره في موقع شياب7

 التوصيات: 
االىتمام األكبر بالجانب الصحي والتوعوي من خمال المقاالت الصحفةة بلسبب انتشار  -2

 ىذا الوباء وازدةاد المرض بشكل كبةر7
 أشكال صحفةة أخرى نحو األخبار والتقارةر والتحقةقات7 تعمةم الدرالسة لتشمل   -0
االىتمام بالجانب التحمةمي لممواد الصحفةة لوجود نقص في الدرالسات التحمةمةة التي تناولت  -.

 ىذا الجانب7
إجراء درالسة مةدانةة لمتعرف عمى جانب الممارلسة المينةة الصحفةة من خمال العاممةن في  -3

 لموباء7  المواقع لمعرفة مدى تغطةتيم
 4المراجع

 بنغازي 4 جامعة قارةونس7 البحث اإلعمامي4 مفيومو إجراءاتو ومناىجو7م(7 2333اللسةد عمر 7 )
(7 بنغازي4 منشورات 2)المجمد ط البحث اإلعمامي4 مفيومو إجراءاتو ومناىجو7م(7 2333اللسةد عمر7 )

 جامعة قارةونس7



 (COVID-19معالجة المواقع اإللكترونية اإلخبارية الفمسطينية لوباء كورنا)

 (212) 1 العدد ،11 المجمد ،1212 اإلنسانية لعموما سمسمة غزة، -األزىر جامعة مجمة
 
 

 

 

مركز الجزةرة ا صناعة الصحافة والمةدةا؟7 7 م(7 كةف غةَّرت جائحة كورون0202الصادق الحمامي7 )
 لمدرالسات7 

 األلسموب اإلحصائي والستخداماتو في بحوث الرأي العامم(7 0223العبد عاطف , و زكي عزمي7 )
 (7 القاىرة4 اللسحاب لمنشر والتوثةق27)المجمد ط
رالسة تحمةمةة مقارنة7 م(7 فن المقال الصحفي في المواقع اإلخبارةة الفملسطةنةة, د0221أنس الةازوري 7 )

 7 غزة4 الجامعة اإللسمامةة, بغزة7رلسالة ماجلستةر غةر منشورة
م(اتجاىات مقاالت الرأي ُفي الصحف اإللكترونةة األمرةكةة نحو قضةة االلستةطان 0222رضا الزىار7 )

 7 غزة4الجامعة اإللسمامةة,غزة7رلسالة ماجلستةر غةر منشورةفي فملسطةن درالسة تحمةمةة مقارنة7 
(7 القاىرة4 عالم 0)المجمد ط درالسات في مناىج البحث العممي4 بحوث االعمامم(7 .022ر حلسةن 7 )لسمة

 الكتب7
 القاىرة 4 دار الفكر العربي 7 الستطماعات وبحوث اإلعمام والرأي العام7م(7 0220عاطف العبد 7 )

(7 القاىرة4 دار 2جمد ط)الم نظرةات اإلعمام وتطبةقاتيا العربةةم(7 0222عاطف العبد, و نيى العبد7 )
 الفكرالعربي7

عمان4 دار الثقافة لمنشر  الصحافة اإللكترونةة والتكنولوجةة الرقمةة7(7 0222عبد الرزاق الدلةمي7 )
 والتوزةع7
م(7 معالجة مواد الرأي في الصحف الفملسطةنةة الةومةة لقضةة األلسرى7درالسة 0223عبداهلل قندةل7 )

 7غزة4الجامعة اإللسمامةة, غزة7رلسالة ماجلستةر غةر منشورةمقارنة7  تحمةمةة مقارنة,درالسة تحمةمةة
(7 تقةةم النخبة العربةة لتغطةة القنوات الفضائةة اإلخبارةة ألزمة كورونا العالمةة7 0202عرةن الزعبي 7 )

-720, الصفحات ألمانةا -(7 برلةن22) -المركز الدةمقراطي العربي-مجمة الدرالسات اإلعمامةة
7.37 

م(7 واقع المقال التحمةمي في الصحف الفملسطةنةة الةومةة, درالسة تحمةمةة 0221ةن الرنتةلسي7 )عزالد
 7 غزة4 الجامعة اإللسمامةة بغزة7رلسالة ماجلستةر غةر منشورةومةدانةة مقارنة7 

م(7 دور ولسائل اإلعمام الجدةد في تنمةة الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصحةة 0202عةشة عمة7 )
مجمة الدرالسات اإلعمامةة ( درالسة مةدانةة7 23-ي ضوء انتشار فةروس كورونا )كوفةدالعالمةة ف

 7277-330 -, صألمانةا -( برلةن22) -المركز الدةمقراطي العربي-



 أمين وافي ، وائل أبو قفة

  1 ، العدد11 ، المجمد1212غزة، سمسمة العموم اإلنسانية  -مجمة جامعة األزىر (211)
 
 

 

 

م(7 دور التمفزةون في ترتةب أولوةات القضاةا اللسةالسةة لدى الجميور 0221فوزي شياب الدةن7 )
 27., ص ةالسةةمعيد البحرةن لمتنمةة اللسالبحرةني7 

(7 محددات تغطةة الفضائةات اإلخبارةة لجائحة كورونا في عصر الرقمنة7 0202محمد األمةن مولسى7 )
 7مركز الجزةرة لمدرالسات

-مجمة الدرالسات اإلعمامةةم(7 اللسةالسات اإلعمامةة في الحد من مخاطر كورونا7 0202محمد المغةر7 )
 3017-371, ص مانةا أل -(7 برلةن22) -المركز الدةمقراطي العربي

 (7 القاىرة4عالم الكتب07)ط البحث العممي في الدرالسات اإلعمامةةم(7 0223محمد عبد الحمةد7 )
(7 جدة4 دار الشروق لمنشر 2)ط تحمةل المحتوى في بحوث االعمامم(7 .232محمد عبد الحمةد7 )

 والتوزةع7
 لكتب7القاىرة4 عالم ا بحوث الصحافة 7م(7 2330محمد عبد الحمةد7 )
 (7 القاىرة4 عالم الكتب07) ط البحث العممي في الدرالسات اإلعمامةةم(7 0223محمد عبد الحمةد7 )

(7 تـــــــــــــــــــــــــــم االلســـــــــــــــــــــــــــترداد مـــــــــــــــــــــــــــن 0202مـــــــــــــــــــــــــــارس,  23العالمةـــــــــــــــــــــــــــة7 ) منظمـــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــحة
(WWW.emro.who.int/ar/cov.org7) 

مان4 دار (7 ع0)المجمد ط اتجاىات معاصرة في كتابة المقال الصحفيم(7 0220مولسى الشياب 7 )
 ألسامة لمنشر والتوزةع7

 7 من موقع وكالة معاhttp://www.maannews.net/About.aspx7وكالة معا 7 )بما تارةخ(7 
 7 من موقع وكالة شيابhttps://shehabnews.com/page/37وكالة شياب7 )بما تارةخ(7 

 -Covidفةروس كورونا  م(7 تأثةر ولسائل اإلعمام عمي التوعةة األلسرةة لمواجية0202ولةد عاشور 7 )
-7.0, الصفحات المركز الدةمقراطي العربي-مجمة الدرالسات اإلعمامةة 7 درالسة مةدانةة7  19
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