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 رؤية حتليلية نقدية لبحوث الصحافة وإدارة األزمات  

 2019-2012خالل الفترة من 

 *سحر مصطفى عبد الغنى سالمة. د

 ملخص باللغة العربية

للتعرف على المجاالت الموضوعية لبحوث الصحافة وإدارة سعت الدراسة  -

توى األزمات ، واألطر النظرية والمنهجية التى استعانت بها ، وذلك على مس

وحتى  2012الدراسات األجنبية والعربية )عينة الدراسة( خالل الفترة من 

، باإلضافة إلى محاولة تقديم رؤية مستقبلية واقتراح أجندة بحثية تسهم فى 2019

تطوير مجال بحوث الصحافة وإدارة األزمات .واعتمدت الدراسة على استخدام  

أشارت النتائج  ،و Secondary analysis"" أسلوب التحليل من المستوى الثانى

إلى قصور فى التغطية الصحفية لألزمات، حيث ابتعدت المعالجة الصحفية  إلى 

حد كبير عن األخالقيات ومعايير الممارسة المهنية، كعدم مراعاة الدقة 

، والموضوعية والشمول والتكامل واالسناد المتوزان وافتقارها لتنوع المصادر

يز الدراسات األجنبية ببروز نظريات ونماذج جديدة تم النتائجكذلك اوضحت 

قدمها الباحثون الختبار فروضها العلمية أو أفكارها أو توظيفها لتفسير نتائج 

 الدراسة.

 

                                                 
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم ببقسم الصحافة  أستاذ مساعد *
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Critical anaylysis review for journalism and crisies 

management researches through 2012-2019 

 

This study is an objective view to investigate the issues and 

methodology of journalism and crises managment arabic and 

foreign studies from 2012 till 2019 by using the secondary 

analysis method.  And found that there is a shortage in ethical 

and professional journalism coverage of crises by missing the 

accuracy. integration and diveristy of sources also this study 

found the uniqueness of foreign studies in examining new 

theories and models to explain the Results.  

Finally this study suggests a future view and scientific agenda to 

develop this research field. 
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 :مقدمة 

اهتمام الباحثين ب ت أحد المجاالت البحثية التى حظيتإعالم األزما يعد

ومراكز البحوث األوروبية  لمتخصصين اإلعالميين فى الجامعاتوا

منذ أكثر من أربعة عقود من وتبلورت مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية ،واألمريكية

رث انينات والتنسعينات تزايد االهتمام ببحوث األزمات والكواوشهدت الثم ،الزمن

رتفاع المستمر فى عدد ونوعية اال ذلك بسببو؛  على المستويين القومى والدولى

وسيادة  ،وتطور تكنولوجيا االتصال وثورة المعلومات ،األزمات والكوارث من جهة

 ،شومان)مام الباحثينمما فتح مجاالت جديدة أ قيم وآليات العولمة من جهة ثانية

وذلك  ،دارة األزمات فى وقتنا الحاضرمع تعاظم البعد اإلعالمى فى إو .(2001

عام والصحافة بشكل خاص بشكل الذى تقوم به وسائل اإلعالم بسبب تصاعد الدور 

من خالل تقديم المعلومات وشرح األحداث وتفسيرها وطرح  ،فى المجتمع 

 بالسلوك الجماهير توعية فى تلعب دوراً فعاالً ا كم ،التصورات المستقبلية لألزمة

تعدد األزمات والكوارث وبروز  ما سبق من وفى ضوء؛  األزمة مع لتعاملل األمثل

ن إلجراء المزيد من البحوث والباحثاتجه ،دارتهافى إدور وسائل اإلعالم والصحافة 

التى الدراسة  ومن ثم تأتى هذه ،دارة تلك األزماتالصحافة فى إ التى تتناول دور

ت الحديثة فى مجال من خالل رصد وتحليل االتجاها مقارنة رؤية نقدية ديمتق تحاول

دارة األزمات على مستوى الدراسات األجنبية والعربية فى الفترة بحوث الصحافة إ

 .2019وحتى  2012 من

 أهداف الدراسة :

 تمثلت فى : ،تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف 

من مختلف المدارس دارة األزمات الدراسات التى تناولت الصحافة وإ رصد  -

 2019وحتى  2012خالل الفترة من البحثية على مستوى العالم 

على وذلك  ،دارة األزماتوإ الصحافةبحوث ل التعرف على المجاالت الموضوعية  -

حتى و 2012عينة الدراسة( خالل الفترة من )يةمستوى الدراسات األجنبية والعرب

2019. 

وما قدمته من  ،األطر النظرية التى استندت عليها الدراسات عينة التحليل رصد  -

 .إضافات على المستوى النظرى

، وما قدمته التعرف على األطر المنهجية التى استعانت بها الدراسات عينة التحليل  -

 .على المستوى المنهجىمن إضافات 

هم فى تطوير مجال بحوث الصحافة دة بحثية تسواقتراح أجنرؤية مستقبلية تقديم   -

 .دارة األزماتإو
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 منهجية الدراسة :

 التحليل من المستوى الثانى أسلوب تعتمد الدراسة على استخدام  

""Secondary analysis، هو أحد أهم األساليب البحثية التى تستخدم فى تحليل و

صة بأى مجال من مجاالت واألدبيات الخا لبحوثكالدراسات وا ،المصادر الثانوية

 للدراسات الكيفي التحليل وفى هذا السياق تم االعتماد على إجراء ،المعرفة اإلنسانية

 اإلطار في والمنشورة دارة األزماتبحوث الصحافة وإ لمجال تنتمي العلمية التي

 وتوصيف برصد اإلطار هذا ويسمح  ،2019وحتى عام  2012عام  من الزمني

 وأفكار ورؤى القضايا في يحدث الذي والتطور المختلفة البحثية وتحليل االتجاهات

 .هذا المجالفي  الباحثين

 :مجتمع وعينة الدراسة

ويتمثل مجتمع الدراسة الحالية في البحوث العربية واألجنبية التي تناولت الصحافة 

 افةصحفتم القيام بوصف وتحليل لبحوث ال ،وفيما يتعلق بعينة الدراسة ،دارة األزماتوإ

وبلغ  ،2019وحتى عام   2012األزمات العربية واألجنبية خالل الفترة من عام  ةداروإ

منهم  ،دراسة( 167)إجمالى عدد البحوث التى تم االستعانة بها فى العرض التحليلى 

واستعانت الباحثة في جمع الدراسات األجنبية  .دراسة أجنبية (75)عربية و  دراسة (92)

 هى : ،المواقع اإلكاديميةالبيانات وعدد من  محل التحليل بقواعد

-  Sage Publications , proquest, Taylor& Francisonline (tandfonline) 

Academia Research Gate, Sega Journals onlinelibrary-wiley- 

Google & Google Scholar. 

 ،جامعة القاهرة -  لى  مكتبة كلية اإلعالمتم الرجوع إ ،وبالنسبة للدراسات العربية

وتم الرجوع لعدد من الدوريات العلمية  ،للحصول على رسائل الماجستير والدكتوارة

المحكمة المتوفرة على شبكة بنك المعرفة المصرى من خالل قاعدة بيانات دار 

 .Googleو schlor Google ،المنظومة

   نتائج الدراسة التحليلية 

 ة إلى قسمين :سيتم تقسيم نتائج الدراسة التحليلي

عرض تحليلى نقدى لالتجاهات البحثية فى مجال بحوث :   األول -

 الصحافة وإدارة األزمات

الرؤية المستقبلية لبحوث الصحافة وإدارة األزمات فى ضوء :    لثانىا -

 القراءة النقدية لنتائج الدراسة التحليلية
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بحوث الصحافة فى مجال البحثية  عرض تحليلى نقدى لالتجاهاتالقسم األول : 

 دارة األزماتوإ

 فى الدراسات االتجاهات البحثية لبحوث الصحافة وإدارة األزمات يوضح (1)جدول 

 العربية واألجنبية

 نوع الدراسة     

 تجا  البحثىاال

 المجموع الدراسات األجنبية الدراسات العربية

 % ك % ك % ك

 35.9 60 35 21 65 39 دارة األزمات السياسيةالصحافة وإ

 13.2 22 31.8 7 68.2 15 دارة األزمات األمنيةالصحافة وإ

 11.4 19 57.9 11 42.1 8 الصحافة وإدارة األزمات االقتصادية

 18.6 31 67.7 21 32.3 10 دارة األزمات االجتماعيةالصحافة وإ

 10.2 17 70.6 12 29.4 5 دارة الكوارث الصحافة وإ

 10.8 18 16.7 3 83.3 15 أزمة دارة الصحافة ألكثر منمعالجة وإ

 100 167 44.9 75 55.1 92 المجموع

دارة وإ بحوث الصحافةل البحثيىةاالتجاهات تنوع إلى الجدول السابق  يشير

وتصدرت قائمة االهتمامات  ،2019 عاموحتى  2012 عام  األزمات خالل الفترة من

يليها بفارق كبير  ،(%35.9)زمات السياسية بنسبة بلغت دارة األالصحافة وإدراسات 

دارة األزمات (، ثم الصحافة وإ%18.6دارة األزمات االجتماعية بنسبة )وإ الصحافة

دارة األزمات االقتصادية يليها بفارق ضئيل الصحافة وإ ،(%13.2األمنية بنسبة)

( %10.8(، ثم معالجة وإدارة الصحافة ألكثر من أزمة بنسبة )%11.4)بنسبة 

 .(%10.2إدارة الكوارث الطبيعية والبشرية بنسبة )وأخيراً الصحافة و

 كما يلى : ،وسيتم تناول االتجاهات البحثية السابقة من خالل ستة محاور رئيسية

 األزمات السياسية:دارة إلصحافة ودراسات تناولت ا :األول محورال

 (39منها ) ،دراسة عربية وأجنبية (60الباحثة فى إطار هذا المحور ) دترص

وكما هو واضح  ،(%35)دراسة أجنبية بنسبة  (21)و ،(%65بنسبة ) ،عربيةدراسة 

لصالح الدراسات العربية ؛ حيث شهدت الفترة التى أعقبت ثورات الربيع  جاء التفوق

العربى العديد من األحداث واألزمات السياسية سواء على المستوى المحلى للدول 

 يضم ،المحور إلى محورين فرعيين تم تقسيم دراساوت ،العربية أوالمستوى العربى

دارة اإلعالم والصحافة لألزمات الدراسات التى تناولت معالجة وإ:  األول المحور

اإلعالم دارة دراسات معالجة وإ المحور الثانىويتناول  ،المتعلقة بالسلطة السياسية

 لحروب والصراعات السياسية.لألزمات المتعلقة باالصحافة و

 لكل محور من المحاور الفرعية السابقة : ىلتفصيفيما يلى عرض و

 



70 

بالسلطة  دارة اإلعالم والصحافة لألزمات المتعلقةدراسات تناولت معالجة وإ -1

 : السياسية

دور الصحافة برصد وتحليل المحور  اهتمت الدراسات التى برزت عبر هذا

بالسلطة  سياسية المتعلقةاألزمات ال دارةإومعالجة فى  (اإللكترونية)المطبوعة و

عزل السلطة و ،و تشكيل الحكومات ،والتعديالت  الدستورية  ،كاالنتخابات ،السياسية

كما سعت مجموعة من الدراسات العربية للتعرف على مدى  ،واالحتجاجات السياسية

تشكيل لألزمات السياسية أو عن اللمعلومات  درد الجمهور على الصحافة كمصاعتما

  .تلك األزمات جاهاته نحوات

)De سعت دراسة  ألزمات الخاصة بتشكيل الحكوماتفعلى مستوى ا

Fortuny, 2012)  زمة تشكيل ألللتعرف على كيفية تناول الصحف البلجيكية

 541من المفاوضات بلغت ر فترة والتى تم تشكيلها بعد مرو ،الحكومة فى بلجيكا

 ً م ى تحيزات سياسية أذا كانت التغطية الصحفية لألزمة السياسية تنطوى علوما إ ،يوما

 وتم جمع كافة المواد ،textual analysis واعتمدت الدراسة على تحليل النص ،ال

الصحف الفلمنكية خالل الفترة من األول من  لكترونية لكبرىالتى نشرت فى النسخ اإل

أظهر التحليل النصى أن كثير من األلفاظ و .2011اكتوبر  31حتى  2011يناير 

 ،تحيزات ألحزاب معينة فى التغطية الصحفية محل الدراسة المستخدمة كشفت عن

،وتتفق تلك النتيجة مع " Vlaams Belang"وجاءت التحيزات السلبية لصالح حزب 

النتائج  وضحتأو ،عالم لهذا الحزبدت اهمال وسائل اإلالدراسات السابقة التى أك

 اسة، وجاءصحف الدر خبارية التى استخدمتهاوجود اختالفات فى المصادر اإل

ميل  تبينكما  ،حزاب السياسية فى المرتبة األولى  كمصادر لألخباراالستعانة باأل

زمة من التغطية الصحفية أن تكون محلية االتجاه أكثر من التركيز على نقل األ

كما  ، %40و 30وبلغ االتجاه السلبي للتغطية نسبة تراوحت ما بين ،يميمنظور إقل

الدراسة التحيزات السلبية التى برزت فى  حف عينةالصحفية للصتبنت التغطية 

 وسائل اإلعالم األخري.

ببحث  (Glushchenko, 2015)وباستخدام المنهج التاريخى اهتمت دراسة 

حكومة األدميرال  دور الصحافة الدورية األمريكية في تغطية أزمة "أومسك"

لرأي العام ؛ وذلك للكشف عن دور الصحافة في تشكيل ا1919كولتشاك في صيف 

لما نشرته الصحافة األمريكية عن  جراء مقارنة تاريخيةإوتم  ،في الدول الغربية

كمراسالت دبلوماسية  بمصادر معلومات أخرى -خالل تلك الفترة -الحدث 

 .والصحافة السيبيرية ،الوثائق المنشورة ومذكرات المشاركين في األحداث،أمريكية

يكية استخدمت كوسيلة لتعزيز سلطة حكومة أظهرت النتائج أن  الصحافة األمرو

وناشدت  ظهار ضرورة االعتراف الرسمي بها،أومسك في أوروبا، وكذلك إل

وبالتالي لعبت الصحف  ،الصحف على صفحاتها "اإلبقاء على وعود األمة الروسية"

 دوًرا خاًصا فى تأخير مشاركة الواليات المتحدة األمريكية في التدخل. 
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 ،الرئاسية المصريةاصة بتشكيل الحكومات إلى أزمة االنتخابات ومن األزمات الخ

نحو أزمة  على رصد خطاب الصحافة السعودية( 2013 ،صالح)دراسة  حيث ركزت

من خالل تحليل مضامين مقاالت الرأى  ،2012االنتخابات الرئاسية المصرية 

إلى تباين وانتهت الدراسة  .صحف:"الرياض، عكاظ، الوطن، اليوم"،  منشورة فىال

خطاب هذه الصحف بشأن أزمة االنتخابات الرئاسية، فبعضها قدم االنتخابات على 

مصر، والبعض اآلخر تبنى نظرة تشاؤمية من خالل  ى فىأنها تجربة عرس ديمقراط

على ذلك الطرح بأن كافة القوى السياسية  وصف االنتخابات بأنها خطوة عبثية، مدلالً 

ً لتقسيم المنطقةألمصر مخطئة، واوالحزبية فى  ً أمريكيا  ،خوان ينفذون مخططا

وأثبتت الدراسة أن اإلطار السياسى كان أكثر المرجعيات التى  اعتمد عليها الكتاب 

 فى سياق مناقشتهم لألزمة.

لتحديد اتجاهات الرأى العام ممثالً بكتاب  (2018 ،جاسم)سعت دراسة  وفى العراق

بوصفهم ، (الزمان–المدى  –الصباح )بصحف  المقاالت السياسية واألعمدة الصحفية

وذلك من خالل وجهات نظرهم حيث  ،قادة رأى إزاء أزمة استفتاء إقليم كردستان

هتمام الكبير وكشفت النتائج عن اال .يعبرون عن مواقف شرائح كبيرة من الجمهور

ولم تكتف بعرض  ،الذى أولته الصحافة العراقية لألزمة بما يتناسب مع خطورتها

بل طرحت الحلول والمعالجات التى ترأها مناسبة و محققة للمصلحة  ،بعاد األزمةأ

ترغيب بالحوار لحل  ،ووظت مقاالت الرأى أسلوبى الترغيب والتحذير ،الوطنية

 .تصعيد األزمة ونتائجها الخطيرة النقاط الخالفية وتحذير من مغبة

الدراسات التى تناولت  االمصرية منها على وخصوصا   واستحوذت الدراسات العربية

وهى  ،حيث لم تظهر سوى دراسة أجنبية ت المتعلقة بالتعديالت الدستورية ؛ األزما

حف النيبالية والهندية من حيث لمقارنة بين الصلالتى سعت  Joshi)   (2017,دراسة

إصالح دستور  قضية مة السائدة ومصادر األخبار التى تناولتوالنغ المستخدمة طراأل

وباستخدام تحليل المضمون المقارن تم تحليل  ،زمة المثارة بسببه بين البلدينألنيبال وا

القصص اإلخبارية المنشورة فى أربعة صحف هى األكثر قارئية فى كال الدولتين، 

بدأت فترة التحليل منذ تاريخ بدء إعادة صياغة  ،بواقع صحيفتين من كل دولة 

 63وبلغ حجم العينة  ،2016فبراير  23الدستور ولمدة شهر مع نهاية االزمة فى 

 The hinduفى صحيفة  56و The times of indiaقصة إخبارية فى صحيفة 

 .Republica فى صحيفة  1307و  The Kathmandu postفى صحيفة 1307و

ً أو كما  ،فى أطر الصراع المستخدمة بين صحف البلدين كبيراً  ظهر التحليل اختالفا

لهندية ففى الصحف ا ،خباريةالتى تقدم بها القصص اإلالطريقة  اختلفت الصحف فى

بينما اتجهت الصحف النيبالية لنغمة  ،صالح الدستورتم استخدام نغمة معادية إل

على المصادر واعتمدت الصحف عينة الدراسة بكثافة  ،محابية لعملية االصالح

ة بكثافة واستخدمت الصحف النيبالية أطر المسئولي ،خبارالرسمية للحصول على األ

 االحتجاجات حول الدستور. وخاصة عند مناقشةمقارنة بالصحف الهندية 
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على تناول أزمة اإلعالن الدستورى تم التركيز الدراسات العربية  وعلى مستوى

طبيق على فمن خالل الت ، 2012أصدر  الرئيس السابق محمد مرسى عام الذى 

يق هدف رئيسي تمثل في رصد لتحق  (2013 ،الشهاوى)تعليقات القراء سعت دراسة 

وتحليل خصائص خطاب تعليقات القراء أثناء األزمات السياسية بالتطبيق على أزمة 

من خالل المقارنة بين موقعى اليوم   2012اإلعالن الدستوري الصادر في نوفمبر 

أن  أوضحت النتائجو  .السابع ذو التوجه الليبرالي و المصريون ذو التوجه اإلسالمي

جاء بعيداً عن التوازن ويغلب عليه التوتر والطابع الهجومي، ليقات القراء خطاب تع

وغيرها من الصفات،  بخالف تمسك كل طرف برأيه واتهام األخر بالخيانة والعمالة

أن خطاب تعليقات القراء يعد ممثال للوضع السياسي الراهن في وأشارت الدراسة إلى 

د لسياسة التوافق بين األطراف السياسية مصر الذي يعج بالخالف واالستقطاب ويفتق

 المختلفة وهو ما يؤدي لكثرة األزمات السياسية التي تمر بها البالد. 

أزمة الدستور من خالل المقارنة بين  (2015 ،السخاوى)ولت دراسة وتنا

حيث سعت للتعرف على الفروق فى الكتابة عن األزمة  ،التدوين المهنى واإللكترونى

والقصة الخبرية لذات األزمة فى الصحافة المهنية عند الصحفى بين المدونات 

واعتمدت الدراسة فى تفسير نتائجها على مدخل إمكانية تمحور وسائل  ، المصرى

وكشفت  .ة المقابلة المتعمقة ومدخل تحليل الخطاب البنائىواستعانت بأدا ،اإلعالم

ة التدوين تماماً، وخاصة النتائج أن الصحفى المدون فى حالة األزمة تنتفى عنه صف

فى األزمات والموضوعات السياسية التى يغلب عليها الصراع فيصبح صحفى مقيداً 

ويرفض كتابة رأيه ،ى واتجاهات الصحيفة نحو األزمةبسلطة الضبط المؤسس

وإذا ما اكتملت المعلومات يفضل  ،الشخصى إال بعد اكتمال المعلومات عن األزمة

بقى المدونة كمنصة يعبر خاللها عن ذاته بحرية ويوضح وت ،الكتابة فى الصحيفة

وجهة نظره تجاه قضية ما بحجج قد تعجز الجريدة الورقية بحكم ضوابطها المختلفة 

 .عن توفيرها مثل الفيديوهات واالستشهادات السريعة

( بتناول األزمة فى 2013،عبد المنعم)اهتمت دراسة ومن منظور اآلخر،  

خالل التعرف على أطر المعالجة الصحفية ألزمة االستقطاب الصحافة الدولية من 

السياسى فى المجتمع المصرى فى أعقاب اإلعالن الدستورى الذى أصدره محمد 

والصحافة  (مرسى فى الصحافة األمريكية )النيويورك تايمز والواشنطن بوست

ستعانت وا ،ومدى تباينها من صحيفة ألخرى ،البريطانية )الجارديان والديلى ميل(

الدراسة بآداتى تحليل المضمون وتحليل الخطاب. وكشفت النتائج عن ارتفاع نسبة 

اعتماد كل من الصحافة األمريكية والبريطانية على المصادر الرسمية مقارنة 

ً على تأثير التوزان والتكامل فى طرح  بالمصادر غير الرسمية، ويؤثر ذلك سلبا

أكثر المصادر الرسمية ظهوراً المتحدثين وجاءت  ،األحداث والقضايا ومناقشتها

 .الرسمين سواء باسم مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو المنظمات الحقوقية أو الجيش
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أزمة عزل مرسى حيث  (2014 ،زكى)تناولت دراسة ،  وفيما يتعلق باالحتجاجات

سعت للتعرف على أطر المعالجة الصحفية التى  وظفتها صحيفتا" الحرية والعدالة، 

. وخلصت الدراسة إلى أن  ياسيةالتحرير" فى  معالجتهما ألزمة الشرعية السو

اعم لشرعية مرسى وبقاء نظامه فى صحيفة الحرية والعدالة قد انطلقت من موقفها الد

إبراز إطار اإلجماع الهادف إلى إظهار تأييد جموع الشعب المصرى لبقاء نظام 

من اإلطار ذاته إلبراز تأييد  مرسي، على عكس صحيفة التحرير التى  انطلقت

الشعب المصرى لرحيل النظام، وبينما استخدمت صحيفة الحرية والعدالة إطار 

اهرات الداعمة لشرعية نظام الحشد فى دعوة المواطنين للنزول والمشاركة فى المظ

وأظهرت النتائج استناد كل صحيفة إلى المصادر التى  تتسق مع موقفها من  ،مرسى

أحادية الرؤى المطروحة داخل كل صحيفة فى  سياق معالجتها  ما يؤكد  األزمة، وهو

 لألزمة. 

لرصد وتحليل وتفسير   (2014 ،سالمة)دراسة  سعت باستخدام دراسة الحالةو

فض أزمة  سمات خطاب تعليقات القراء أثناء األزمات السياسية بالتطبيق على 

كشف التحليل أنه كلما زاد و ، عالسابموقع اليوم وذلك ب اعتصامى رابعة و النهضة 

كلما كان  ذلك دافعاً نحو زيادة عدد  ،التنوع فى الرؤى والجدل داخل خطاب التعليقات

كما اتضح تأثير التعليقات األولى على تعليقات  القراء اآلخرين وعلى حالة  ،التعليقات

د للحجج عدم اهتمام خطاب التعليقات فى أغلبه باالستناالنتائج أظهرت و ،النقاش

 أشارتو .ن بعرض وجهات نظرهم والدفاع عنهاحيث اكتفى المعلقو ،والبراهين

أن تعليقات القراء عملت كمجال للنقاش شجع على خلق مناقشات  نتائج التحليل إلى

بما  -وإن مثل بعضهم أقلية  -أكثر انفتاحاً حيث لم يتردد المشاركون فى إبداء إرائهم 

 .المختلفة حول األزمةساعد على عكس وجهات النظر 

 (2016 ،شاهين)األزمات سعت دراسة لتغطية  على المعايير المهنية وبالتركيز

للكشف عن مدى التزام الصحف المصرية من خالل صحيفتى "األهرام واليوم 

  2013السابع" فى تغطيتهما لألحداث المصرية التى أعقبت الثالث من يوليو عام 

 تواعتمد ،لحيادية لجوانب األزمة المختلفةوا ،ضوعيةوالمو ،والمصداقية ،بالفورية

باإلضافة إلى أخرى ميدانية تم تطبيقها  ،فى ذلك على إجراء  دراسة تحليلية ةالباحث

 مفردة من متابعى األهرام واليوم السابع تم اختيارهم بطريقة العينة العمدية. 125على 

 ،ية المختلفةاألزمة السياسوأوضحت النتائج اهتمام كال الصحيفتنين برصد أحداث 

 ،الدراسة قد نجحت فى تغطية بعض جوانب األزمة بنجاحن كانت الصحف عينة وإ

فإن التغطية لم تصل إلى المرجو منها فى جوانب أخرى مثل عدم تقديمها تحليالً دقيقاً 

ً لألسباب المختلفة لألزمة السياسية وعدم استطاعتها تقديم تنبؤات  ،وعميقا

فضالً عن عدم قدرتها على التنبؤ باألزمة  ،ات المحتملة لتطورات األزمةبالسيناريوه

وأشارت إلى أن اإلعالم المصرى وخاصة الصحف تحتاج إلى إعادة  ،قبل حدوثها
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وتخلت عن مسئولياتها االجتماعية  ،ألنها أساءت إلى قرائها ،نظر فى آدائها كله

 .وواجبها االساسى فى الحفاظ على لحمة الوطن

هتمت اف ،جنبية برزت الدراسات الصينيةمستوى الدراسات األ وعلى

بالتعرف على التغطية الصحفية الحتجاجات الصينيين ضد   (Chan, 2017)دراسة

ثورة "والتى اطلقت عليها وسائل اإلعالم الدولية ،الشرطة فى الصين وهونج كونج

 . ،"ة المظلةحرك“أما النشطاء فاطلقوا عليها  ،Umbrella Revolutopnالمظلة" 

ً فى وصف حركة  ً واستخداما وحاولت الدراسة رصد وتحليل الكلمات األكثر شيوعا

ى مدى وإلى أ ،وما كثافة ظهورها فى البحث عبر االرشيفات االلكترونية؟ ،المظلة

يؤثر اختالف توجه الصحيفة على البناء الوصفى لالحتجاج ؟. وقد اعتمدت الدراسة 

لنقدي، وشملت عينة الدراسة ثالث صحف صادرة باللغة على نموذج تحليل الخطاب ا

 Chinaو The Standard و South china Morning Post االنجليزية هى 

Daily،  .وتم اختيار تلك الصحف نظرا الختالف موقف كل منها من حركة المظلة

ركزت على تقديم  " Scmp"كشف التحليل أن تغطية حركة المظلة فى صحيفة و

مؤيدة للديموقراطية والمنادية بالحرية، بينما ركزت الصحيفتين األخريتين األصوات ال

 . الحركة من منظور القيادة فى بكينعلى تناول 

للتعرف على الصور اإلعالمية التى قدمت بها  ((Choi, 2016 دراسة وسعت

قليم هونج كونج المنفصل من خالل التعرف فى إ" "Occupy Centralتظاهرات  

فى وسائل تلك التظاهرات واالجتماعية لتناول  ات المؤسسية والسياسيةعلى الخطاب

والسيادة  legitimacy وكيف تم تقديم تلك التظاهرات من منظور الشرعية ،اإلعالم

Sovereignty ، على تحليل الخطاب النقدى للصحف الموجهة اعتمدت الدراسة و

م اختيار ست صحف فى وت  ،باللغة اإلنجليزية فى هونج كونج والصين وتايوان

الصحف الصينية ن أ النتائجوكشفت  .بواقع اثنتان من كل دولة  ،نسختهم الورقية

ب هونج كونج اعتبروا التظاهرات ومؤيدها مثيرى للشغوالتايونية وصحف 

كما تبنت صحف يخترقون القانون، وأنهم يهاجمون قوات حفظ النظام و ،والفوضى

خبة السياسية فى تغطية كس وجهات نظر النالعينة األطر اإلخبارية التى تع

ختالف عن الصحف الصينية هرت الصحف التايوانية درجة من األظوأ ،التظاهرات

حداث جيات الخطاب المستخدمة وتقديم األوصحف هونج كونج فيما يتعلق باستراتي

يضا للتظاهرات، وتمثلت أوجه التشابه بين ولكن اتسمت التغطية باالتجاه السلبي أ

 .يدلوجية واحدةكالهما تسيطر عليهما إ هونج كونج وتايوان أن صحف

وفى محاولة لفهم كيف يتبنى الصحفيون األطر اإلخبارية المختلفة ويوظفونها 

نموذج بتطوير  ((Gottlieb, 2015أثناء الفترات المختلفة من االحتجاج قام الباحث 

 Model of the protest " لالحتجاجدائرة التأطير اإلخباري "نظري يسمى 

news framing cycle "،  ويشتمل النموذج عناصر مثل الممارسات الصحفية

والختبار صحة فرضية النموذج تم اجراء  ،واألطر اإلعالمية والحركات االجتماعية
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االحتجاجية بالواليات المتحدة حدى الحركات سة للتعرف على التغطية الصحفية إلدرا

ذ تم االعتماد على تحليل المضمون وتحليل إ، (مريكية )حركة وول استريتاأل

بصحيفة نيويورك تايمز فى الفترة من  ب للتغطية الصحفية عن االحتجاجاتالخطا

وكشف التحليل ارتفاع وانخفاض االنتباه لحركة   2014حتى يوليو  2011سبتمبر 

"Occupy movement   " سبتمبر  30حتى  2011سبتمبر  17فى الفترة من

التغطية فى االنخفاض مع  الرتفاع فى حجم التغطية ثم بدأتبإ دأتحيث ب 2012

شارت وأ ، “  occupy wall streetيام. واطلقت الصحيفة على الحركة "مرور األ

لى أن المحتجين استطاعوا أن يجعلوا من قضاياهم أكثر بروزاً فى األخبار إالنتائج 

ولكن بعض  ،يهم منهممن خالل تصعيد الصراع والتركيز على من تم القبض عل

الصحفيين مال الى التركيز على الصراع نفسه بدالً من التركيز على قضايا 

وأكدت الدراسة أن تأطير األخبار يعمل أحيانا على التقليل من شأن  .المحتجين

 .االحتجاجات وهو ما ال ينجح فى القضاء على األزمة خاصة مع االهتمام الدولى بها 

 Protest" نموذج االحتجاج  على (,Para (2017عتمدت دراسة  وا

paradigm الذى يتم فيه اضفاء عدم الشرعية على االحتجاج وتهميشه وشيطنته من "

خالل اختيار مصادر بعينها ووصف القضية المتصلة بالحدث بطريقة تساعد فى 

جريت دراسة تحليلية على وباستخدام تحليل األطر الكمى أ التخفيف من أثر االحتجاج.

ينة من الصحف بوالية ماسيشوري اإلمريكية لتغطية احتجاج الطالب فى جامعة ع

تتبع نموذج االحتجاج فى  ل الدراسةـف محــرف ما اذا كانت الصحــوري للتعـمسيش

 الحرعالمية ونظرية الحوار كما اعتمدت الدراسة على نظرية األطر اإل ،التغطية

"Free Speech" دية ــرق النقـرية العــونظ"Critical Race theory"  .

ظهرت النتائج أن األطر االعالمية التى تم تقديم االحتجاجات من خاللها اتسمت وأ

 وكشف ،بالتعاطف مع الحركة ولم تتبع نموذج االحتجاج المشار إليه فى الدراسة

التحليل أن العنصرية كانت هى السمة السائدة فى الجامعة )محل االحتجاجات( والتى 

عن حقوق زمالءهم  برر والشعلة الرئيسية لالحتجاجات حيث يدافع الطالبكانت الم

أن اإلختالفات بين المقاالت والتقارير الصحفية فى  وتبين ، قليات العرقيةمن األ

لى التعاطف مع ن التغطية مالت إوأ ،كانت محدودةالتغطية الصحفية بالصحف الستة 

 .العنف الطالب لكون الحركة غير عدوانية وال تستخدم

طر الخبرية بناء األكيفية   الكشف عن  (Supadhiloke, 2015)ستهدفت دراسة ا 

ند خالل االنتخابات العامة التى للتغطية الصحفية المتعلقة باألزمة السياسية  فى تايال

فى كل من الصحف التايالندية المحلية والموجهة باللغة   2014جريت عام أ

 Textual تحليل المضمون والتحليل النصي وتم االعتماد على ،االنجليزية

Analysis""، فى  كثر تكراراً ظهرت نتائج الدراسة أن إطار الديموقراطية كان األوأ

طار الفوضى بفارق يليها إ ،%49.03ة بخبارية محل الدراسة وذلك بنسالتغطية اإل

والذى جاء أكثر بروزاً فى  %47.30إطار العنف بنسبة ثم  ،%48.46ضئيل 
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ف التايالندية الموجهة باللغة االنجليزية مقارنة بالصحف التايالندية باللغة الصح

وحظ استخدام خطاب الكراهية بكثافة فى التغطية اإلخبارية المحلية للبالد،حيث ل  

وفى  ،لشعارات وهتافات المحتجين والذى تم اعتباره فى التحليل بالعنف اللفظى

اذ ركزت الصحف على  ،%25.19لبي بنسبة المرتبة الرابعة جاء إطار التأثير الس

تغطية اآلثار السلبية لالحتجاجات والتظاهرات حول االقتصاد المحلى والسياحة 

 والتجارة الدولية واالستثمار. 

وفى محاولة للتعرف على الكيفية التى تقوم من خاللها وسائل اإلعالم بإثارة أزمة ما 

للتعرف على أطر التغطية   (,Yoon (2012 دراسةسعت  ،حدتهاأو التخفيف من 

حدة االمريكية فى الصحفية للتظاهرات المناهضة الستيراد اللحوم من الواليات المت

وذلك من  "،"candlight protests عحتجاجات الشموافيما عرف ب كوريا الجنوبية

 . بين الصحف المحافظة والليبرالية فى كوريا الجنوبيةخالل اجراء تحليل مقارن 

كانت أكثر     Chosun Ilboلتحليل أن الصحيفة ذات االتجاه المحافظوكشف ا

 صحيفة ما فىأ ،اج المدنى والغضب الشعبياستخداماً لألطر التى تدور حول االحتج

Hankyoreh  فكان استخدام األطر العاطفية واألطر المثيرة هو األكثر بروزاً فى

 عن األزمة والكثير من التركيزالتغطية، وقدمت تلك الصحيفة القليل من المعلومات 

وعلى الرغم من اختالف التوجه السياسى للصحيفتين اإل أنه  ، على الغضب الشعبي

 ً فى استخدامهم لالحتجاج المدنى والغضب الشعبى  ال يوجد اختالفات دالة احصائيا

ولكن وجد إختالف فى كيفية تطبيق اإلطار فى كل  ،كأطر مسيطرة على التغطية

دنية على انتقدت األثر السلبي لالحتجاجات الم Chosun Ilboفة فصحي ،منهما

ظاهرات الغضب الشعبي ت hankyorehيدت صحيفة بينما أ ،االقتصاد القومى

 كدت على أهمية االنتباه والعمل على حماية الصحة العامة. وأ

 : دارة الحروب والصراعاتالصحافة وإدراسات تناولت  – 2

 األزمات المتعلقة دها فى ىسياق هذا المحور على تناولركزت الدراسات التى تم رص

 ،وخاصة فى العراق واليمن وسوريا وغزة ،لحروب والصراعات السياسيةاب

ومن  . وتنوعت دراسات هذا المحور ما بين التحليلى والميدانى أو الجمع بين النوعين

 نماذج تلك الدراسات :

در تغطية األزمة السورية فى لتعرف على مصابا ،(2016 ،عجيزة)دراسة اهتمت 

المواقع اإلخبارية الدولية وتحليل التغطية والنماذج اإلعالمية والقوى واألطراف 

والكشف عن االتجاهات واألطر التى استخدمتها المواقع، وتوصلت الدراسة  ،الفاعلة

م فى تقدي (السعودية / روسيا / إيران)إلى تحيز مواقع الدراسة لمواقف دولها الرسمية 

وتصدرت أطر األسباب فى مواقع  ،نماذج إعالمية عن األطراف الفاعلة فى األزمة

المواقف  وتوافقت النتائج من حيث اتجاه المادة نحو النظام السورى مع ،الدراسة

وتظهر النتائج دعم فرضية اإلطار  ،ر عنها هذه المواقعالسياسية للدول التى تعب
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د فى أغلبها إلى التركيز على أحد زوايا حيث أن مواقع الدراسة تعم ،اإلعالمى

 .الموضوع وتأطير الموضوع والقضية من خالل هذه الزاوية

تحليل األطر   (Greenwood & Jenkins, 2015)دراسة  وتناولت

 2012ديسمبر   31وحتى  2011مارس 5المصورة للصراع السورى فى الفترة من 

وذلك لإلجابة على  ،ك واإليكونوميستبالمجالت األمريكية ممثلة فى التايم والنيوزوي

التساؤل الرئيسى هل ركزت المجالت عينة الدراسة فى تناولها لألزمة السورية على 

وتوصلت النتائج إلى  .أطر السالم وانتهاء الصراع أم أطر الحرب والصراع ؟

 ،وكذلك كثرة استخدام إطار الضحية ،سيطرة  إطار الحرب يليه إطار عدم الرضا

قابل لم يتم استخدام إطار السالم سوى مرة واحدة بنشر صور المفاوضيين وفى الم

 .بالمجلس اإلنتقالى السورى فى اإليكونوميست

 ،)محمدإجراء دراسة تحليلية وأخرى ميدانية استهدفت دراسة ومن خالل 

التعرف على دور الصحف المصرية فى تشكيل معارف واتجاهات الشباب  (2015

أظهرت النتائج أن صحف الدراسة تبنت االتجاه و ، السورية الجامعى نحو األزمة

يليه االتجاه المحايد ووجود درجة توافق كبيرة فى صحف  ،المعارض للنظام السورى

إجراء المفاوضات ، ثم يير النظام فى سوريا بكل الوسائلالدراسة على ضرورة تغ

للنظام السورى لدى  رضكما كشفت النتائج ووجود اتجاه معا ،بين النظام والمعارضة

، وأن الصحف المصرية ساهمت فى تنمية المعرفة السياسية للشباب بشكل المبحوثين

 .متوسط

بأزمة الالجئين  مامهتبرز اال التركيز على األزمة السورية سياق نفس وفى

 Fotopoulos) دراسة فسعت ،الدراسات األجنبيةعلى مستوى ة السوريين وخاص

& Kaimakliot, 2016) تعرف على الصورة اإلعالمية التى قدمت بها  لل

وتم  .لمانية واليونانية أزمة الالجئيين فى أوروباالبريطانية واإل الصحف اإللكترونية

وتحليل  استخدام التحليل الداللى على مدخل متعدد المناهج من خاللاالعتماد 

 ،الثالث  من الدول كل دولة وتمثلت عينة الصحف فى اختيار صحيفتين من ،الخطاب

- Die Welt)  و ،من بريطانيا( The Guardian-The Telegraph)فتم اختيار 

Suddeutsche Zeitung) و ،من المانيا(Kathimerini -  To Vima)  من

بروز الفاظ مثل المهاجرين والالجئيين وطالبي  ىإل التحليل نتائجوأشارت  .اليونان

فى الصحف  %62.9)  الدراسةيرة فى الصحف عينة اللجوء السياسي بنسب كب

 ركزو ،فى الصحف البريطانية( %71فى الصحف االلمانية و %36.1اليونانية، 

مكان وصولهم )على المكان الجغرافى لالجئيين  زمةتناول الصحف اليونانية لأل

كما تم تناول  ،(جئينالالرات كسسجيل بياناتهم واعادة وضعهم فى معوتجمعاتهم وت

ة الظروف المعيشيعت من جانب الالجئين)مشاهد عنف، أو قبعض الحوادث التى و

زمة الالجئين والتى تستضيف من أ كثر تضرراً باعتبارها الدولة األوذلك  ،لهم(

وأبرزت  الصحف  ،عشرات االالف من الالجئين والمهاجرين غير الشرعيين
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راسة(  الصحف الستة )عينة الدواتفقت ،البريطانية وااللمانية التعاطف مع اليونان

بعاد هذا األتفاق أشارة الى وروبي واألتفاقية تركيا مع األتحاد األعلى االهتمام بإ

 .وكيفية تطبيقه

  (et al., 2017 دراسةكيفي تناولت تحليل كمى وجراء خالل إومن 

(Gripsrud 2015عام  لزمة الالجئين  خالأل تغطية الصحافة االسكندفانية، 

 Economics The London " دراسة التى قامت بهاعلى نتائج ال واعتمد الباحثون

School of " وروبازمة الهجرة بأوسميت مشروع وسائل االعالم وأ ، 2015عام، 

بيعة التغطية اإلخبارية وربية للتعرف على طصحيفة أ 20على  والتى أجريت

لعشرين محل الدراسة ال ن الصحف األ ونظراً  ،زمة الالجئيين السوريينالخاصة بأ

لذا قامت الدراسة الحالية باختيار عينة ؛ ية د بها أى صحيفة من الدول االسكندفانيوج

الالجئين فى م يقدوتمثلت أبرز نتائج الدراستين في ت ،صحف اسكندفانية 6من 

عتبارهم ضحايا للحرب او عدم االستقرار االقتصادى فى الصحف محل الدراسة بإ

مثل تقديم صور األطفال واألسر نسانية اإل اتفى إطار االهتمام همتقديموتم  ،المنطقة

وكشف  .المشردة وتصوير مشاعرهم من)المعاناة والخوف والقلق بشان مستقبلهم(

م الصور الفوتوغرافية حيث  تكشف الصور مشاعر الستخداالصحف ميل  التحليل

لغالب فى ويتم تصويرهم فى ا ،قلصورة واحدة على األ ى كل خبرفنجد ف ،الالجئيين

لنتائج السلبية لقدوم على ا كما أظهرت النتائج التركيز ،فردية ات وليس صورجماع

لجغرافية وخاصة التوابع االقتصادية وا،  النتائج اإليجابية كثر منالالجئيين أ

 ،خلل فى التوازن السكانى رهاب والتوابع الثقافية وحدوثوالسياسية والخوف من األ

ة التى يتحملها خالقيات والمسئوليلى األشارة إفى اال تيجابية فتمثلأما التوابع اإل

 لالجئين.ن تجاه االمواطنو

الكشف عن أسلوب تغطية الصحافة  (2016 ،المزاهرة)هدفت دراسة  وفى األردن

ومعرفة الموضوعات التى تم تغطيتها  ،األردنية ألزمة الالجئين السوريين فى األردن

ضعف االهتمام بتغطية الالجئين وتوصلت الدراسة إلى  ،واألنماط التى استخدمت

وضعف جوانب األزمة المختلفة التى خلفتها بشكل  ،السوريين فى الصحف األردنية

ركزت التغطية على مواضيع تتعلق بالزيارات للمجتمعات والمساعدات كما  ،خاص

واقتصرت األنماط الصحفية فى طرح األزمة على .المقدمة لالجئين وأعداداهم

 .اإلخبارية األخبار والتقارير

التعرف على   (Asfour, 2017) ةستهدفت دراسا ،وفيما يتعلق باألزمة اليمنية

الكيفية التى تناولت بها الصحف األردنية اليومية األزمة اليمنية خالل عملية عاصفة 

ردنية اليومية كانت األولى من حيث ى األأن صحيفة الرأتوصلت الدراسة الى الحزم، 

يليها  ،%36.19طية األزمة خالل عاصفة الحزم وذلك بنسبة المساحة المخصصة لتغ

وفى النهاية جاءت  %36.02 صحيفة الجهاد االردنية باختالف بسيط اذ جاءت بنسبة

حتلت صحيفة الجهاد المرتبة األولى من حيث وا ،%27.76لسبيل بنسبة صحيفة ا
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ا بنسبة على الموضوعات الرئيسية لألزمة وإبرازه باريةتركيز التغطية اإلخ

ها ليي ،على فى أبعاد تغطية األزمة اليمنيةفئة الدور السعودى األ وجاءت ،36.15%

فى تغطية  لصحف الثالثوكشفت النتائج تشابه ا ،يرانيالدور العربي ثم الدور اإل

 موضوعات عاصفة الحزم وفى أسلوب التناول.

ى قدمتها للتعرف على المعالجات الصحفية الت (2014 ،القعارى)سعت دراسة و

الصحف اليمنية ألحداث العنف والكراهية والحرب فى مراحلها المختلفة، وما أعقب 

ن بهدف حكم الممارسات اإلعالمية فى اليمتلك األحداث فى ضوء اإلطار الذى ي

 ،التأكد من مدى اتساق ممارسات الصحف اليمنية مع قيم المجتمع وأطره المرجعية

األحداث واألزمات التى مرت بها اليمن وتوصلت وما يتطلبه األداء المهنى تجاه 

 .النتائج إلى عدم التزام الصحف اليمنية بالحياد ومراعاة المصلحة العليا للوطن

العالقة بين استخدام الجمهور المصرى للصحف اإللكترونية المصرية وحول 

 ( إلى2015 ،عبدالرحمن)دراسة  نتائجتوصلت  ،ومستوى المعرفة باألزمة اليمنية 

أن مستوى اعتماد الجمهور المصرى عينة الدراسة على الصحف اإللكترونية 

المصرية وقت األزمات من أجل حاجات متعلقة بتعزيز المعلومات والمعرفة وتكوين 

 ً والقدرة على االتصال والعمل  ،رأى فيما يحدث على المستوى السياسى محلياً وعالميا

وفك العديد من الرموز التى  ،سياسى والتفاعل مع اآلخرين حول أى قضية أو حدث

تتيح لهم أفضل السبل للتصرف فى مواجهة ما يعترضهم من أحداث ترتبط باألوضاع 

القائمة التى يتعرضون لها على الساحة العربية ال سيما األزمات السياسية التى تعد 

 األزمة اليمنية أحد أهم األزمات فى الوطن العربى

كيفية تناول  على (Abbasian, 2017)راسة ركزت د الحرب العراقية وعن

حتى  2003التغطية اإلعالمية لحرب العراق بصحيفة الجارديان فى الفترة من 

وكيف تم تقديم سياسات  ،والكشف عن القيم اإلخبارية األبرز فى التغطية ،2007

شارت نتائج الدراسة إلى أن أو .توني بلير رئيس الوزراء البريطانى فى ذلك الوقت

حرب العراق والصاق عدد من  جارديان قدمت صورة سلبية لوضع بلير فى ال

وجاءت قيمة الصراع هى القيمة اإلخبارية األكثر بروزاً فى  ،مات السلبية عنهالس

وتقديم حرب العراق باعتبارها من الصراعات المستمرة  ،التغطية اإلخبارية للحرب

قيمة الصراع هى السائدة طوال  ومن أهم الحروب فى القرن الواحد والعشرين وظلت

نها تركز على القصص اإلخبارية التى لها قيمة واتسمت التغطية بأ فترة التحليل.

والقضايا المتعلقة باالهتمامات  ثحداإخبارية أكبر من غيرها وتغطي الصحيفة األ

ويرجع ذلك لتلبية اهتمامات الجمهور البريطانى المتابع ؛ القومية البريطانية 

المسئول عن  هن تقدم بلير باعتبارن الجارديان تحاول أالدراسة أكدت كما أ ،ةللصحيف

 .عراق وتوجيه النقد له ولسياساتهحرب ال
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ً  التطبيق على الصحافة البريطانيةوب وحول أزمة درافور اهتمت دراسة  أيضا

(Tsatsou, 2014)  بالكشف عن السياسات التى تحكم الصحف البريطانية عند

اإلنسانية بدارفور، وذلك من خالل رصد وتحليل األطر التى استخدمت  تغطية األزمة

والتعرف على المصادر  التى تم االعتماد عليها فى التغطية  ،فى التغطية الصحفية

نشرت فى الجاريان  من المواد الصحفية %70وكشفت الدراسة أن  الصحفية لألزمة.

واتسمت التغطية الصحفية  ،فرباقى فى صحيفة التليغراف واالبسيرالواالندبدنت و

ز يركأوضح التحليل التو  ،ات مسلسلةىشكل حلقى ألزمة دارفور بأنها مسلسلة تقدم ف

على السياسات التى تحكم التدخالت الدولية فى دارفور، فى مقابل قلة عدد المقاالت 

زمة اإلنسانية فى دارفور والمشكالت الداخلية لألزمة التى ركزت على األ

من المصادر المستخدمة فى التغطية كانت  %75ن أما بالنسبة للمصادر فإوضحاياها.

مزيج من المصادر الرسمية وغير الرسمية وساعد استخدام  %15مصادر رسمية و

كدت الدراسة أن القيم اإلخبارية المعروفة وأ .لرسمية فى اضفاء المصداقيةالمصادر ا

فية البريطانية لألزمات منذ القدم مازالت هى التى تظهر فى التغطية الصح

اذ مازالت التغطية تركز على تقديم اراء الصفوة واالعتماد على االتجاه إ،االنسانية

كذلك مازالت  ،عانة بالمصادر الغربية والرسميةالسلبي فى التغطية الى جانب االست

قيمتها فى  التحيزات الجغرافية والعناوين الساخنة هى التى تضيف للقصص االخبارية

انيا خبارية فى بريطالرغم من استقاللية المؤسسات اإل وعلى ،حافة البريطانيةالص

توجيه االتهام فى ها مازالت غير قادرة على وسهولة الوصول للمعلومات اإل أن

فبريطانيا تعد مسئولة  ،نسانية لحكومات الدول التى توجد بها تلك الصحفاألزمات اإل

 تنشره الصحف البريطانية.بسياساتها فى ازمة دارفور وهو ما ال 

ين األمريكية حرب غزة فى الصحافت ((Amer, 2017وتناولت دراسة 

صحف  تحليل صورة القوى السياسية واالجتماعية كما قدمتهاوالبريطانية من خالل 

الجارديان والتايمز ونيويورك تايمز وواشنطن بوست على الصفحة األولى  فى الفترة 

الدراسة إلى أن التقارير اإلخبارية عن حرب غزة وخلصت  ، 2009الى  2008 من

كما كانت التقارير األخبارية تعبر ،الدراسة تأثرت بالتوجهات السياسية للصحف عينة

ن أكثر القوى التى تم وأ ،ة التى تتبناها الصحفعن وجهات النظر الليبرالية والمحافظ

سرائيلين،  حكوميين اإلعالمية لتلك الحرب هى المسئولين التمثيلها فى التغطية اإل

الصورة  من أعضاء حماس،  وجاءت كثر بروزاً الفلسطينية األالقوى  تبينما كان

كدت الدراسة وجود وأالمرسومة بالتغطية الصحفية لتلك الحرب موجهة ضد حماس. 

وخاصة إبراز  ، نقاط تشابه كثيرة فى نماذج الصورة التى تناولتها الصحف األربعة

دوار فعالة بينما ن القوى االسرائيلية تقوم بأف اطالق النار وأدور اسرائيل فى وق

 الجانب الفلسطيني يرفض وقف اطالق النار.

هدفت  دراسة  ،سرائيلىنفس سياق تناول الصراع العربى اإلوفى 

رصد وتحليل وتفسير المعالجات الصحفية العربية والدولية  (2012عبدالمقصود، )
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صحيفة )على لبنان فى الصحف محل الدراسة  المقدمة عن الحرب اإلسرائيلية

وصحيفة األهرام المصرية "الطبعة  ،اإلنترناشيونال هيرالدتريبيون األمريكية

والتعرف على مدى اقتراب أو ابتعاد معالجات  ،الدولية"، وصحيفة الحياة اللندنية( 

وتوصلت  . دة إنتاج خطاب اآلخر حول األحداثالصحف الدولية العربية من إعا

 ،أكثر صحف الدراسة اهتماماً بتغطية الحرب جاءت صحيفة األهرامإلى أن الدراسة 

يليها  ،من إجمالى ما نشرته صحف الدراسة مجتمعة %55حيث سجلت نسبة بلغت 

ثم صحيفة اإلنترناشيونال هيرالدتريبيون  ،%30.6صحيفة الحياة حيث سجلت نسبة 

بالبعد العربى واللبنانى أكثر من  األهرام والحياة اهتمت صحيفتاو .%14.4بنسبة 

فى المقابل حرصت صحيفة اإلنترناشيونال و ،اهتمامهما بالبعد الدولى لألزمة

إلى  ،هيرالدتريبيون على إبراز معاناة المدنيين على جبهتى القتال فى لبنان وإسرائيل

من سكان مناطق شمال إسرائيل التى تعرضت للقصف من  48جانب أوضاع عرب 

 .هللا جانب حزب

وحول طبيعة التغيير فى التغطية الصحفية لألزمات المتعلقة بالصراع العربي 

إلى تقديم مفهوم جديد  (et alYehuda-Ben ,., (2013سعت دراسة  ،اإلسرائيلى

أزمة قصيرة  14للتغطية الصحفية لألزمات يمكن من خالله تقديم إطار نظري يفسر 

 ،لصراع بين الغرب والشرق عبر ستة عقودالمدى فى الصراع العربي اإلسرائيلى وا

قد والتعرف على طبيعة التغيير فى التقارير الصحفية لألزمات خالل تلك الفترة. و

متصل بالصراع  136) خبراً  531جريت الدراسة على عينة من األخبار بلغ حجمها أ

واستمرت فترة  (متصل الصراعات بين الغرب والشرق 395سرائيلي والعربي اإل

ً  21ليل التح ،  وتم استخدام تحليل المضمون للعناوين والصور والجرافيك يوما

المستخدم فى تلك األخبار والتى جاءت فى الصفحات األولى بالصحف عينة الدراسة 

وأوضحت نتائج الدراسة االهتمام  .والتى روعى أن تكون صحف دولية ومحلية

ربعة عشر، والتركيز على بالنص أكثر من الصور فى التغطية الصحفية لألزمات األ

القضايا العسكرية والدبلوماسية فى تلك األزمات وبرز االهتمام باألزمات المتعلقة 

قليمية بين إفى شكل مواجهات  بالصراع العربي االسرائيلي ولكن تم تقديم الصراع

أما أعمال العنف والقتال الدائر بين  ،القوى الحكومية وقوى فاعلة غير حكومية

وفى  .فتم تقديم تغطية محدودة عنه فى البداية ثم تزايدت مع مرور الزمنالطرفين 

المقابل تم تصوير التغطية اإلخبارية للصراع بين الغرب والشرق باعتبارها مواجهة 

بين القوى العظمى ولها مخاطر كبري وتدار الصراعات بين الطرفين دون استخدام 

عه الباحث والمتعلق بالتغطية اإلخبارية ووفقا لإلطار النظرى الذى وض.القتال والعنف

الصحفية لألزمات كشفت النتائج أن التغطية الصحفية لألزمات ال تسير على نفس 

المنوال عبر مرور الزمن، ففى بعض الحاالت يتم التركيز على العنف الموجود 

 ،باألزمة،  وفى حاالت أخرى يتم تناول عملية السالم التى تحاول الحد من العنف

 لصحافة تنقل حقيقة االزمة للقراء دون رسم اتجاه واحد تسير عليه.فا
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 –مصر )العربية تبرز أزمة قطر مع الرباعى العربى –وعن األزمات العربية 

؛ بسب تصريحات أمير قطر وتقاربه 2017فى   (البحرين –األمارات  –السعودية 

تجاهات اعلى للتعرف  (2019 ،بخيت)اسة  هذا السياق سعت در وفى ،مع ايران

إلى  النتائج وأشارت   ،نحو أحداث قطع العالقات مع قطر الخطاب الصحفى العربى

اختالف تناول الخطاب الصحفى العربى لألزمة القطرية من حيث أسيابها وتأثيراتها 

حيث برز اهتمام جريدة االتحاد األماراتية باألطروحة التى تظهر  ،وآليات الحلول

ب وجماعة األخوان المسلمين اإلرهابية فى مصر فى المرتبة اتهام قطر بدعم اإلرها

كما ركزت األهرام المصرية والقبس الكويتية على احتفاظ قطر بقواعد  ،األولى

 ،أمريكية فى أراضيها وتوطيد عالقاتها مع ايران خطر يهدد األمن القومى العربى

تنفق ماليين الدوالرت وانتقدت األهرام رد فعل القيادة القطرية تجاه األزمة وأنها 

قدون دول على اإلعالم الغربى والمؤسسات البحثية فى أوروبا وأمريكا لجعلهم ينت

بينما ألقت جريدة الوطن القطرية بالمسئولية األحادية للدول األربع عن   ،الرباعى

واتفقت صحف الدراسة على أن تركيا وايران أحد  .ووصفت الحصار بالظالم ،األزمة

 .الخالف مع قطرأهم مكونات 

 األوربية، على تناول األزمات للدول األوربية وعن تأثير الخلفية التاريخية

للتعرف على التغطية الصحفية لألزمة  (Fengler et al., 2018) دراسة سعت

 26وتم اختيار  ،وروبيةفى الصحف األ 2014ول من عام فى النصف األ  األوكرانية

ونيوزيالندا وروسيا والمانيا والتشيك والبانيا بريطانيا ,دولة وهى 13صحيفة من 

واهتمت  ،وكرانيا وبولندا والبرتغالوالدنمارك ورومانيا وأوسويسرا وسيبريا 

الدراسة بالتعرف على أهم األحداث وسمات التغطية والقيم اإلخبارية التى اعتمدت 

 وكرانيةالصحف األن أظهرت النتائج أ عليها. وباستخدام تحليل المضمون المقارن

يليها الصحف  ،ألنها مركز الصراعمن المواد المنشورة  أستأثرت بالنسبة األكبر

أما من بين دول األتحاد األوربي فجاءت الصحف التابعة لبولندا والمانيا  ،الروسية 

وفى المقابل انخفض االهتمام باألزمة  ،زمة األوكرانيةاهتماماً  بالنشر عن األ األكثر

وجاء األهتمام بشكل ضئيل للغاية  ،والدنمارك والتشيك وبريطانيافى صحف البرتغال 

إلى أن اهتمام   ونوأشار الباحث.فى ستة صحف تخص دول البانيا ورومانيا وسيبيريا

لى أن كال يرجع إ ؛ نية عبر صحفها القوميةالمانيا وبولندا بتغطية األزمة األوكرا

كما أن برلين ووراسو  ،يا وروسياوكرانا عالقات اقتصادية قوية مع أالدولتين لهم

ومع مرور الوقت انخفضت كثافة  ،وربيةيعتبران ممثلين رئيسيين فى الدبلوماسية األ

فالصحافة الروسية التى كانت األكثر اهتماماً  ،التغطية فى كافة الصحف محل الدراسة

ير الدراسة تأث وأكدت .تغطيةمن ال %3.5 ليصل إلى  باألزمة انخفض االهتمام بها

الطبيعة المختلفة لألنظمة اإلعالمية فى كل دولة على سمات التغطية اإلعالمية 

فالنظم األوربية الشرقية أقل تأثراً بمفهوم جودة المضمون الصحفى مقارنة  ،لألزمات

  .بنظيرتها فى أوربا الغربية
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دراسة تناولت الصراعات  (41) ومن خالل اجراء تحليل مضمون كمى ل

على الفرق بين صحافة للتعرف  )al. te Gouse, (2018 راسةد سعت ،والحروب

 ،الحرب والسالم عند تغطية األزمات المتعلقة بالصراعات والحروب الدولية والمحلية

لى أى إواع العنف األكثر بروزاً فى دراسات صحافة السالم ونأ وذلك من خالل رصد

 ،لتى يتم تغطيتهاات والحروب امدى تهتم صحافة السالم بإبراز حلول للصراع

شكال الت محل الدراسة تعبر عن شكل من أمن المقا %83وتوصلت الدراسة إلى أن 

منها قدمت العنف الثقافي وارتبط العنف الثقافي بقضايا  %51و ،العنف المباشر

وكشفت نتائج ات االقتصادية والسياسية، متعلقة بالنوع واأليدلوجيات والدين والبناء

ن يهتمون فى صحافة السالم بإبراز الحقوق االقتصادية الدراسة أن الصحفيي

واالجتماعية والسياسية لألفراد وتغطية العنف الثقافى أكثر من االهتمام بتغطية العنف 

الجسدي المباشر،  واتفقت النتائج على أن تغطية الصحف للصراعات لم تهتم 

تمام الصحفيين كما كشفت الدراسة اه ،بالمشكالت واألسباب بل أيضا تقدم حلول

 بتوجهات الصفوة فى معالجة أحداث الحروب والصراعات.

 :التعليق على دراسات المحور األول 

تركيز الصحافة واألزمات السياسية  التى تناولتالدراسات  أوضحت نتائج  -

السلطة السياسية وخاصة فيما يتعلق المتعلقة بزمات األالدراسات العربية على 

فى مقابل قلة اهتمام الدراسات األجنبية  ،االنتخابات الرئاسيةباألزمات الدستورية و

بتلك النوعية ؛ وهو ما يمكن تفسيره فى ضوء طبيعة النظم السياسية التى تنتمى 

حيث يسود العالم العربى أنظمة سلطوية هدفها الدفاع عن السلطة  ،إليها كل منها

لية الغربية فتركيزها االساسى براأما النظم اللي ، الحاكمة وما يرتبط بها من أزمات

كذلك ال يمكننا أن نغفل طبيعة الفترة التى أعقبت ثورات الربيع العربى  ،على الفرد

برز اهتمام كما  .الخاصة بشرعية النظم السياسية والتى شهدت العديد من األزمات

لعربية وخاصة الدراسات العربية بتناول الصراعات والحروب فى المنطقة ا

، فى مقابل اهتمام الدراسات األجنبية باألزمات المتعلقة ية واليمنأزمتى سور

كما اهتمت الدراسات األجنبية برصد سمات التغطية  ،بالصراع العربى األسرائيلى

 .من خالل التركيز على تناولها فى سياق نموذج الحرب والسالم

مية عالالتغطية اإلن أاالحتجاجات نتائج الدراسات التى تناولت  شارتأ -

لالحتجاجات السياسية والمظاهرات تميل الى تأطير االحتجاجات فى شكل سلبي 

وتقوم األطر االخبارية السلبية بالعمل كأداة  ،مما يخلق تأثيرات سلبية على المجتمع

وهو  ،ي العاماجات االجتماعية على الرأللتحكم االجتماعى إلضعاف تاثير االحتج

اعات المؤيدة لها تفشل فى تحقيق لحكومة والجمما يجعل االحتجاجات العنيفة ضد ا

 .حف عنهاهدافها نتيجة الصورة السلبية التى رسمتها الصأ
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لألزمات وسائل اإلعالم  تغطية  اتفقت الدراسات العربية واألجنبية على أن  -

والحروب التى تقع فى الدول األخرى البد وأن تتسق مع السياسة الخارجية  للدول 

الذى يتم توظيفه  االساسىالمصادر الصحفية هى العنصر  وأن ،هاالتى تنتمى إلي

عند تغطية األزمات السياسية لتحقيق أهداف القائم باإلتصال فيما يتعلق ببناء 

كذلك يهتم الصحفيون بتوجهات  ،عينة عن األزمة لدى الرأى العامتصورات م

 Fengler et)دراسة ، بإستثناء الصفوة فى معالجة أحداث الحروب والصراعات

al., 2018)  التى أكدت نتائجها التحول من التركيز على الصفوة فى التغطية

الصحفية لألزمات إلى القوى الفاعلة من غير الصفوة )المواطنين والفاعليين 

 .االجتماعيين وغيرهم(

والنماذج على الرغم من استناد دراسات هذا المحور على عدد من النظريات   -

اإل أن السيطرة  ،استخدامها على المستوى التحليلى أو التفسيرى والتى تم ،المهمة

جاءت لنظرية األطر اإلعالمية التى استحوذت على العدد األكبر من الدراسات 

وتمثلت أبرز تلك  .سواء بمفردها أو مع نظريات أخرى ،العربية واألجنبية

 Free Speechرنظرية الحوار الح  -األطر اإلعالمية )النظريات والمداخل   فى 

التشاورية الديمقراطية  –المجال العام  –نموذج االحتجاج  -نظرية العرق النقدية  -

نموذج اإلعالم والشرعية  -التحليل الثقافى  –االعتماد على وسائل اإلعالم  -

المدخل  –تحليل الخطاب النقدى –وضع األجندة  -المسئولية االجتماعية–السياسية 

المعالجة –الداللة اللغوية وبناء الواقع االجتماعى –المعيارية  النظرية–االستنتاجى 

النموذج البنائى لمستويات  ––إمكانية تمحور وسائل اإلعالم   -المعلوماتية 

 Issue Attention Cycle)نظرية دائرة االنتباه للقضية  -المصداقية 

Theory). تفسير نتائججدر ذكره حرص الدراسات األجنبية على ومما ي 

ى التى تم استخدامها على المستو التفسيرية اذجالدراسات فى ضوء النظريات والنم

وليس مجرد وضعها بشكل منفصل فى إطار الدراسة دون االستفادة  ،التفسيرى

االستعانة   كما برز عبر هذا المحور ،منها كما حدث فى عدد من الدراسات العربية

 .ياسة واالجتماعبالنظريات التى تنتمى للعلوم األخرى كالس

األجنبية  لى دراسات هذا المحورالصحافة المطبوعة عسيطر االعتماد على  -

عربية  دراسة (60( دراسة من بين )41فى )حيث تم االعتماد عليها  ،والعربية

على مستوى الدراسات  واضحوبرز ذلك بشكل  ،تتضمنها المحوروأجنبية 

 ،دراسة أجنبية تتضمنها المحور (21دراسة من بين ) (17فى ) فظهرت ،األجنبية

( دراسات فقط لبحوث الصحافة اإللكترونية ودراسة 3)، فى مقابل (%81بنسبة )

التى اعتمدت الدراسات العربية وتميزت  .واحدة جمعت بين المطبوع واإللكترونى

على الصحافة اإللكترونية فى تنوع األشكال التى استخدمتها ما بين مواقع صحف 

( 10لرغم من أنها لم تظهر سوى فى )وذلك على ا ،مدوناتوقراء وتعليقات ال
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سة ( درا24فى مقابل )،( جمعت بين المطبوع واإللكترونى5و)فقط  دراسات

 .دراسة عربية بالمحور( 39للصحافة للمطبوعة من بين )

للدراسات التى تناولت الصحافة وادارة األزمات االتجاهات البحثية تنوعت -  

وبحوث معالجة وتغطية اإلعالم  ،ث ظهرت البحوث التاريخيةالسياسية ؛ حي

  .وبحوث الجمهوروبحوث الصورة  ،والصحافة لألزمات السياسية

 (30) ظهرت ،(60فمن بين )، على دراسات هذا المحوراالتجاه الكمى سيطر   -

( دراسة 15و) ،دراسة جمعت بين الجانبين الكمى والكيفى( 15و) ،دراسة كمية

 (21ظهرت )حيث  ،الدراسات العربية رز هذا التوجه الكمى بوضوح فىوب ،كيفية

جمعت بين ( 8( دراسة عربية تتضمنهاالمحور، و)39)دراسة كمية من بين 

فظهر  األجنبية أما الدراسات  .(  دراسات كيفية10و) ،الجانبين الكمى والكيفى 

  .سات كيفية( درا5جمعت بين الكمى والكيفى و)( 7دراسات كمية و)( 9)فيها 

ا تم كم ،سيطر استخدام منهجى المسح والمقارن على الدراسات العربية واألجنبية  -

وانفردت الدراسات األجنبية باستخدام المنهج  ،استخدام منهج دراسة الحالة

أدوات  –تحليل المضمون بشقيه الكمى والكيفى (وتمثلت األدوات فى .التاريخى

 -التحليل النصى  –التحليل السيميولوجى –لى التحليل الدال  –تحليل الخطاب 

 .(االستبيان -المقابالت المتعمقة  –تحليل الوثائق التاريخية 

 المحور الثانى : دراسات تناولت الصحافة وادارة األزمات األمنية :

( دراسة تتضمنها 22تفوقت الدراسات العربية عبر هذا المحور، فمن بين )

( دراسات 7(، فى مقابل )%68.2بية، بنسبة )( دراسة عر15المحور، ظهرت )

( ، كما تنوعت موضوعات الدراسات العربية مابين %31.8أجنبية فقط، بنسبة )

تناول أحداث إرهابية وصراعات طائفية وعرقية ودور الصحافة فى التوعية األمنية، 

واقتصرت الدراسات األجنبية على تناول أحداث اإلرهاب والصراعات الطائفية 

االتجا   يتناول، وتم تقسيم دراسات المحور إلى ثالثة اتجاهات فرعيةعرقية، وال

تجا  الا ويهتم، دور الصحافة فى تناول األزمات المتعلقة بأحداث إرهابية األول

دور  ويتناول الثالثبدور الصحافة فى تناول الصراعات الطائفية والعرقية،  الثانى

وسيتم استعراض تلك ، مات العنف واإلرهاباإلعالم فى التوعية األمنية أثناء أز

 الدراسات كما يلى :

 الدراسات التى تناولت دور الصحافة فى ادارة األزمات المتعلقة بأحداث إرهابية:  -1

اتفقت الدراسات العربية واألجنبية فى االهتمام بتناول األحداث المتعلقة 

تناول األحداث اإلرهابية ركزت الدراسات العربية على ولكن  ،باألحداث اإلرهابية

 فى مقابل اهتمام الدراسات األجنبية بتناول ،لمتعلقة بأحداث العنف والتفجيراتا

 ومن نماذج تلك الدراسات :  .تمثل أزمةالتنظيمات اإلرهابية بإعتبارها 
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ً رصد األطر األكثر اس (2012الشجيرى،)استهدفت دراسة   فى تغطية تخداما

 ،الصباحفى صحف )مامين العسكريين بسامراء أزمة حادث تفجير مرقدى اإل

ر اطبإ  (العدالة والصباح) وأوضحت النتائج اهتمام جريدتى (.العدالة ،الزمان

ً والذى جاء الصراع  ى األطر الثقافية للجريدتين وارجعت الدراسة ذلك إل ،أكثر شيوعا

فى حالة من ممثلة  ،2003تراكمياً بعد االحتالل األمريكى للعراق فى   تتشكل والتى

اإلحتالل  من أجل ترسيخ فكرة ،الصراع بين طوائف وأديان الشعب العراقى

الخطاب اإلعالمى الذى ينتمى إلى أحزاب وكتل وجهات باإلضافة إلى  ،والسيطرة

وكذلك مسايرة لتوقعات الجمهور  ،وفئات أذكت بقصدية أو بدون قصدية لهذا المفهوم

 ،األزمة فى أطر الصراع رغبة فى مسايرتهم (العدالة والصباح)حيث قدمت جريدة 

 استطاعت على الجانب اآلخروواستجابة لتعاطفهم مع رموزهم الدينية ومعتقداتهم. 

عليها لردم ر االهتمامات اإلنسانية والتركيز جريدة الزمان تكريس تعاملها مع أط

 . تهئوالحفاظ على مشاعر الجمهور وتهد ،الهوة بين جميع أطراف األزمة

دراسة  اهتمت حسابات الصحف بمواقع التواصل االجتماعىلتطبيق على وبا

استراتيجيات الخطاب الحجاجى فى تعليقات القراء بالتعرف على    (2017 ،حسنى)

على حادثة تفجير الكنيسة البطرسية فى صفحات موقعى اليوم السابع والشروق 

وبيتته اإلقناعية وذلك من أجل رصد الخطاب  ،اإللكترونيين فى شبكة الفيسبوك

والهيكلية ومنهجياتها االستداللية وكيفية توظيف استراتيجيات التالعب والمناورة فى 

كشفت النتائج أن الجوانب المعرفية للتالعب  .التأثير على اآلخرين من خاللها

بالخطاب الحجاجى حول حادثة تفجير الكنيسة البطرسية جاءت متوافقة مع استهداف 

كالتدين وحب السخرية،  ،واالجتماعية والثقافية للمجتمع المصرى الخصائص النفسية

وهو ما يؤكد أن البنية اإلقناعية  ،ورفض العنف أوالظلم أوالتسلط أو استنساخ السلطة

 .للخطاب الحجاجى يجب أن تؤسس على البنى الفكرية والمعرفية للمتلقى

رصد وتحليل  (2017 ،سالمة)دراسة  ألحداث الدولية استهدفتاوفيما يتعلق ب

وتفسير معالجة صحيفة الحياة الدولية للصراع بين اآلنا واآلخر عند تناولها لقضايا 

وصلت النتائج إلى ابتعاد وت .2015شارل إبيدو" ادث "اإلرهاب بالتطبيق على ح

عن تصعيد حدة النزاع وتعميق الفجوة والخالف بين العالمين اإلسالمى  الدراسة

من أن خطاب الصحيفة تناول الحدث من خالل )إطار اآلنا وعلى الرغم  .والغربى

نحن وهم( إال أنه حاول فى معظم األحوال توضيح وجهات النظر )واآلخر( أو

حيث اهتم داخل اآلنا بنقد الجماعات  ،المتباينة والتميز داخل اآلنا بين الذات واآلنا

يسعى الخطاب لشيطنة  اإلسالمية المتطرفة ونقد من يبررون األعتداء على المجلة ولم

اآلخر الغربى اإل فى إطار الدفاع عن اآلنا فى مواجهة اآلخر. وابتعدت الصحيفة عن 

وإنما حرصت على تقسيم  ،تحميل أسباب األزمة ونتائجها وحلولها للغرب فقط 

المسئولية بين العالمين الغربى واإلسالمى والحرص على طرح األسباب و الحلول 

تزام الطرفين للوصول إلى نتائج إيجابية فى إطار العالقة التى تعكس ضرورة ال
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حيث مالت مرتكزات الخطاب وآلياته إلى  والقضاء على الصدام المتوقع ؛بينهما 

 .ايجاد نوعاً من التفاهم والتعايش المشترك

 ,Thapthiang) (2013وعلى مستوى الدراسات األجنبية سعت دراسة 

 تفجيرات اثنين من الفنادق المعروفة فى هتايي وباتنيخبارية بشأن لتحليل التقارير اإل

Hatyai وPattani  تم االعتماد و ،2012بتايالند خالل الفترة من مارس إلى يوليو

جيرات ونشرت على أسلوب الحصر الشامل لكافة التقارير اإلخبارية التى تناولت التف

يدلوجية المؤسسات نموذج إ الدراسة على استندتو عالم بالمدينتين.فى وسائل اإل

والذى يرى أن أهم عامل  ، ”Ideology of Media Organization“عالمية اإل

بالتأثير على فى القيم اإلخبارية هى االلتزام بإيدلوجية المؤسسة والتى تنعكس 

عالمية وتحديد أسبابها تحليل التغطية اإلويهتم هذا النموذج ب ،الممارسات الصحفية

دراسة أنه ألقل من شهر لم يظهر أى تحقيق فى التفجيرات ظهرت الوأ وتأثيراتها.

ن المؤسسات االعالمية  كما أ  ،ولكن بدأت التقارير اإلخبارية فى الظهور فى  أبريل

لحديثة عن االهتمام حداث اليومية واطاء الوقت والمساحة واالنتباه لألعتميل الى إ

خبارية لألحداث على أن وركزت التغطية اإل ،بالتقارير اإلخبارية االستقصائية

وأكد التحليل أن  ،المسلمين وراء التفجيرات وأنهم إرهابيين ويعملون ضد الحكومة

وسائل اإلعالم تشكل ادراكات الجمهور بشأن األحداث الجارية فى العالم وذلك من 

 خالل وضع أجندة األحداث والتأطير وغيرها من األساليب إلبراز األحداث. 

رار اهتمت إلرهابية وما تمثله من أزمة تهدد األمن واالستقالتنظيمات ا وحول

على األطر اإلعالمية التى اعتمدت عليها  بالتعرف (Morgan, 2016)دراسة 

وتم  ،وسطسالمية فى الشرق األوسائل االعالم الغربية فى تقديم أزمة تنظيم الدولة اإل

الفترة  خالل اإلمريكية ونيويورك تايمز البريطانية الجارديانصحيفتى  التطبيق على

مصدراً  55استخدام  ظهرت نتائج الدراسةوأ  ،2014حتى يونيو  2013من يوليو 

دارة ام وكانت غالبيتها من اإللتغطية األحداث المتعلقة بتلك األزمة على مدار الع

 ،مختلفة مثل منظمات حقوق االنسان المصادر السورية ومصادر يليها ،مريكيةاأل

ويورك تايمز األعلى من حيث عدد المسئولين الحكوميين الذين تم وجاءت صحيفة ني

مريكية سواء ترة التحليل وخاصة من االدارة األاالعتماد عليهم كمصادر خالل ف

نتائج الدراسة أن صحافة الحرب ليس نوع  وأكدت .عضاء ادارتهأالرئيس أوباما او 

زمة فى تى تقدم بها األنما يمكن أن تكون األطر اإلعالمية الإو ،من الصحف فقط

ً فى التغطية وكشف التحليل  ،التغطية الغربية أن إطار األمن هو األكثر استخداما

لى تقليل االنفاق األمريكي ألغراض ات الداعية إالغربية رغم بروز بعض المقترح

 األمن القومى.

التغطية الصحفية  (Hussain & Munawa, 2017) وتناولت دراسة

صراع طالبان أزمة تغطية  من خالل التركيز على ،على األرهاب الباكستانية للحرب

 Theصحيفتين باللغة االنجليزية   ،فى أربعة من كبرى الصحف القومية فى باكستان
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News international  وDawn  واثنين باللغة األردية وهماNawa-i-waqt  و

Express ، تحليل  وتم، 2014حتى يوليو  2014الفترة من  يناير  وذلك خالل

اختالف طبيعة الصحيفة  للكشف عن تأثير التقارير اإلخبارية المتعلقة بهذا الصراع

كدت نتائج الدراسة أن عدد القصص اإلخبارية وأ ،على منظور المعالجة وتوجهاتها

وأن الصحف  ،خبارية بصحافة السالمصص اإلبصحافة الحرب أكبر بكثير من الق

  صحيفةوجاءت  ،تغطيتها لصراع طالبان الباكستانية تفضل أطر الحرب فى

Nawa-i-waqt  األعلى من حيث كثافة استخدام تقارير صجافة الحرب وذلك بنسبة

فى واتفقت صحف الدراسة  ،%16.3بنسبة Express يليها صحيفة  ،% 19.6

وذلك عندما  2014حتى ابريل  2014استخدام أطر السالم فى الفترة من يناير 

فى المقدمة صحيفة ، وجاءت جراء حوار للسالمية وطالبان إكستانحاولت الحكومة البا

Express  يليها  ،اطار للحرب 75طار للسالم مقابل ا 88بعددThe News  بعدد

وأوضحت النتائج اعتماد التغطية الصحفية  اطار للحرب. 49طار للسالم مقابل إ 56

عن وجهات النظر  على المصادر الرسمية وميل الصحف عينة الدراسة إلى التعبير

 الحكومية للصراع.

وصحافة السالم عند تناول  على صحافة الحربوفى نفس سياق التركيز 

بإجراء دراسة تحليلية ألطر الحرب والسالم فى  (Akinro, 2016)قام  الصراع

للتعرف على استراتيجيات تقارير  ؛ وذلكتغطية أزمة بوكو حرام فى نيجيريا 

كما تسعى الدراسة  ،للسالم وفى صحافة الحرب الصراع  فى الصحف الداعية

وتم  زمة بوكو حرام،للتعرف على ممارسات اإلعالم الدولى والمحلى فى تغطية أ

االعتماد على تحليل المضمون كأداة لتحليل التغطية الصحفية الزمة بوكو حرام فى 

 ،Punchو Vanguardشهرا وهما  16اثنتين من الصحف النيجيرية اليومية لمدة 

وكذلك التغطية الصحفية فى اثنتين من الصحف اإلمريكية اليومية وهما نيويورك 

 . 2015مايو 29حتى م 2014فبراير 1تايمز والواشنطن بوست فى الفترة من 

لدراسة ن أزمة بوكو حرام تم تمثيلها فى الصحف محل انتائج الدراسة أظهرت وأ

لمية وتتعلق بالحرب على امة عكقضية فكرية كما نوقشت األزمة باعتبارها أز

دورا فعاالً فى ادارة الصراع وانما لم تلعب  الدراسة أن الصحف عينةكما  ،االرهاب

وأنها ساعدت  ،قارير عن مصابي وضحايا االمة فقطكانت مجرد سارد او مقدم لت

 ،تصعيد الصراع أكثر من الدور الذى لعبته فى التخفيف من حدة الصراع على

عة العنف الذى تمارسه بوكو حرام وعنف القوات النيجيرية وأبرزت الصحف األرب

 والقوات الدولية.

تناولت دور الصحافة فى تغطية أحداث العنف والصراعات الطائفية دراسات  -2

 : والعرقية

وتمثلت الدراسات األجنبية فى  ،برزت الدراسات العربية عبر هذا االتجاه

 مايلى : ،دراساتنماذج تلك الن وم ،ودراسات شرق أسيا الدراسات األفريقية
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التعرف على الكيفية التى قددمت ب (Agwaziam, 2012) دراسةاهتمت   نيجيريا فى

 زمدة أ  (The GuardianوThisday و Punchالصحف اإللكترونيدة النيجيريدة )بها 

"Jos"، زمددة متعلقددة بالمواجهددات بددين المسددلمين والمسددحيين فددى نيجيريددا فددى وهددى أ

لتعدرف علدى تحليدل المضدمون هددفت الدراسدة ل وباسدتخدام  ،2010/2011الفترة من 

لتقددارير الصددحفية بالصددحف األسددباب التددى تقددف وراء تكددرار األزمددة مددن منظددور ا

ت اداة لددعم الحكومدة عالم فى نيجيريدا كاندن وسائل اإلكدت نتائج الدراسة أوأ ،الثالث

تراتيجة التكددرار فقددد كثفددت الصددحف عينددة الدراسددة مددن اسددتخدام اسدد ،ولدديس الشددعب

فدى عناوينهدا علدى ركزت  الصحف و ،والتوكيد على دور الحكومة فى معالجة األزمة

كثدر مدن تقدديم يم صورة للحكومة وما تقوم به من أفعال وأنشدطة لمواجهدة األزمدة أتقد

 ،فددرادكمددا اعتمدددت علددى  المصددادر الحكوميددة أكثددر مددن األ ،مددةزلضددحايا األتغطيددة 

كمدا  ،كثر من صدور ضدحايا األزمدةالحكوميين أ ر المسئولينواالستخدام المكثف لصو

اعتمدداد الصددحف بكثافددة علددى التقددارير المكتوبددة عددن اسددتخدام التقددارير كشددف التحليددل 

انخفدداض  تبددينو .صددور السياسدديين بكثافددةسددتخدام تكددرار ا و ،المصددورة فددى التغطيددة

 تلدك الصدحف نبالصدحف عيندة الدراسدة ويفسدر ذلدك بدأ استخدام الجرافيك فى الصور

ن استخدام الصور بدون جرافيك كان يمنع الجمهدور كانت تقلل من مشاهد الدماء كما أ

تخلدق ندوع مدن الدتقمص الوجددانى فدى فالصدور الجرافيكيدة  ، من التعاطف مع الحددث

نهددا تعبددر عددن وجهددات نظددر حف خاصددة وأذهددان الجمهددور وهددو مددا تتحاشدداه الصددأ

؛ وأرجعددت الدراسدة ذلدك إلددى الفوائدد السياسددية  كومدة وتتبندى مواقفهددا تجداه االزمدةالح

  واالجتماعية واالقتصادية التى قد تحصل عليها تلك الوسائل االعالمية من الحكومة.

قدمت بها  للتعرف على األطر الخبرية التى (2014 ،سالمة)دراسة  سعت مصرفى و

 10من   أحداث ماسبيرو خالل الفترة (المصرى –الوفد  –األهرام )صحف الدراسة 

كشفت نتائج الدراسة تأثير السياسة و  ،2011يسمبر وحتى نهاية د 2011أكتوبر 

ففى الوقت الذى تناولت  ،التحريرية لكل صحيفة على اتجاه المضمون وزاوية التناول

فيه صحيفة األهرام تشيع جثامين الضحايا داخل الكاتدرائية فى إطار االهتمامات 

 ،ليوم فى إطار الغضب وتناولته الوفد فى إطار الوحدةتناولته المصرى ا ،اإلنسانية

كما ظهر التأثير الواضح  ،وهكذا اختلف اإلطار باختالف أهداف القائم باالتصال 

للمتغير الخاص بنوع المصادر فى تأطير المحتوى اإلخبارى الخاص بأحداث 

رئيس  فصحيفة األهرام أفسحت مجاالً أكثر للمصادر الرسمية ممثلة فى ،ماسبيرو

ورئيس الوزراء  والوزراء ،المجلس العسكرى وأعضائه وبعض المصادر العسكرية

وجاءت .مما أنعكس فى بروز إطارى المؤامرة واالحتواء فيها ،ومحافظ أسوان

ً للمصادر غير الرسمية ممثلة فى رجال الدين اإلسالمى  صحيفة الوفد أكثر توظيفا

وهو ما انعكس فى بروز  ،لمختلفةوالمسيحى وقيادات الوفد فى محافظات مصر ا

ما صحيفة المصرى اليوم فكانت أكثر ،  إطار الوحدة واحتالله مكانة متقدمة فيها

ً للمصادر غير الرسمية كالقوى السياسية المختلفة  ،والخبراء السياسيين ،توظيفا

والعسكريين ومرشحى الرئاسة وشهود العيان من المواطنين وأهالى الضحايا مما 
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ى بروز إطارى الغضب واالهتمامات اإلنسانية فيها بشكل أكبر من باقى انعكس ف

 .صحف الدراسة

ً على نفس الحادث سعت دراسة و الرؤية فى ضوء (  2012 ،البدوى)تطبيقا

عبر القياس الكمي  والكيفي، فى  ،المرتبطة بالتحوالت فى مفهوم المتلقىالفكرية 

النخبة / )رؤية وموقف المواطن المصرى على ة الواقعية واإلفتراضية، للتعرف البيئ

الجمهور/ الشباب المصرى( من المعالجة اإلعالمية ألزمة المجلس العسكرى 

وأحداث أقباط ماسبيرو، بهدف تحديد مدى نشاط الجمهور أو سلبيته عند استقباله 

للمضامين المبثوثة عن األزمة فى وسائل اإلعالم. أشارت نتائج الدراسة إلى اتفاق 

( من الشباب على %78( من الجمهور العام، و )%65.7( من النخب، و )71.4%)

عموما كاد أن يحدث فتنة طائفية فى أحداث ماسبيرو، وال يعكس  أن اإلعالم المصرى

المهنية فى ممارساته وتغطياته لألحداث المجتمعية، يتساوى فى ذلك األحداث 

شباب، من ال %72بة، من النخ %66.7المرتبطة بالشأن المسيحى أوالمسلم )

 .  من الجمهور العام( 67.6%

دارت الصحافة أف كي (2015 ،قادرى و جلولى)تناولت دراسة  وفى الجزائر

 ،والدينية الداخلية فى الجزائر الجزائرية أزمة غرداية كنموذج لألزمات العرقية

وكشفت النتائج أن الصحافة الجزائرية عالجت األزمة على أنها ذات بعد دينى 

ً من من طرف أيادى  ،وعرقى وأن هؤالء والشباب المنتفض مدعوم ماديا

داء باهت رية الخاصة هو اداء الصحافة الجزائوأشارت النتائج إلى أن أ.خارجية

ً فى األحداث واألزمات الداخلية التى تعرفها  ينقصه االحترافية والمهنية خصوصا

ً بنقل الجزائر، فمن واجب هذه الصحف أن تطور من أدائها وت فعل ممارستها ميدانيا

األخبار بكل مصداقية وموضوعية ومساهمتها فى تغطية األزمات واألحداث الداخلية 

من كل الجوانب دون االعتماد على الجانب الخبرى فقط وإنما تحليلها وتفسيرها 

 .والمساهمة قدر اإلمكان فى إيجاد الحلول لها

معرفة تقييم النخبة العراقية لدور  (2016 ،الدبيسى)استهدفت دراسة  وفى العراق

اعتمدت على منهج المسح لعينة عمدية  ،وسائل اإلعالم العراقية فى مواجهة الطائفية

مفردة موزعة بالتساوى على فئات النخبة العراقية الثالث : أكاديمية  300من 

ض وتوصلت النتائج إلى أن وسائل اإلعالم العراقية تهتم بنشر بع.وسياسية وإعالمية

ً مؤججاً  ،المواضيع التى تثير الصراع الطائفى ً إعالميا وأنها استخدمت خطابا

 .للصراع

تنتمى إليه وسائل اإلعالم على طبيعة  ى الذىتأثير السياق الثقاف على وبالتركيز

بالتعرف على كيفية  (Islam, 2018) اهتمت دراسة ، معالجة األزمات والصراعات

ببورما فى صحافة كل من الصين والهند وبنجالديش، معالجة أزمة مسلمى الروهينجا 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود اختالفات ذات داللة إحصائية فى أسلوب تغطية .
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فبينما جاء إطار االهتمامات اإلنسانية وإطار  ،القضية بين صحف الدول الثالث

استخدمت   ،ةاالحتجاج أكثر بروزاً فى التغطية الصحفية للصحف الهندية والبنجالديش

 ،وفيما يتعلق بالمصادر  ،منالصحف الصينية محل الدراسة إطارى الصراع واأل

جاءت وكاالت األنباء البنجالديشية المصدر الرئيسي ألغلب التقارير األخبارية فى 

بينما كان المسئولون هم المصدر الرئيسي للمعلومات فى  ،الصحف البنجالديشية

والحكومة بمينامار المصدر الرئيسي  ،صحف الهنديةأغلب التقارير اإلخبارية بال

وتم وصف الجيش بمينامار من قبل الصحف  ،لألخبار فى الصحف الصينية

البنجالديشية بأنه مجموعة من البربر بينما وصفت الصحف الصينية الجيش بأنه 

وقد اتسقت التغطية الصحفية الصينية  ،لعالج الموقف يحاول أن يبذل جهداً 

بينما لعبت الصحف  ،للدول التى تنتمى إليها شية مع السياسة الخارجيةالنجالديو

 الهندية دوراً نقدياً لألزمة واألطراف المشاركة فيها.

لإلجابة على تساؤل رئيسى تمثل  (2017 ،الصادق)وحول نفس األزمة سعت دراسة 

 فى : ما األطر اإلخبارية المستخدمة لمعالجة قضية مسلمى بورما فى المواقع

وتحددت عينة  ،؟ة محل الدراسة على شبكة اإلنترنتاإلخبارية المصرية والعربي

المصريتين وصحيفة  (المصرى اليوم واليوم السابع)الدراسة فى مواقع صحف 

وتوصلت الدراسة إلى أن األطر  .( الوطن)وصحيفة سعودية  (الرأى)كويتية هى 

إلخبارية عينة الدراسة اختلفت فى اإلخبارية المستخدمة لمعالجة القضية فى المواقع ا

ويؤكد هذا التقارب وحدة األطروحات األساسية  ،تفاصيلها لكنها بدت متقاربة إجماالً 

لخطاب مواقع الدراسة حول القضية رغم اختالف ترتيب تلك األطروحات بين 

وأشارت النتائج أن ،  كذلك االشتراك فيما بينها فى نوعية األطر المستخدمة ،الموقع

فى  -محل الدراسة-ختالفات التى ظهرت بين المواقع اإلخبارية المصرية والعربية اال

تناولها لألزمة تعكس مالمح واتجاهات الموقع اإلخبارى بشكل يفوق سياسة 

كما لم تستفد المواقع اإلخبارية محل الدراسة من  ،واتجاهات الدولة التى يصدر عنها

 .ى مع قضية مسلمى بورما امكانياتها الفنية فى التعامل اإلعالم

فى التوعية األمنية أثناء أزمات العنف  والصحافة دراسات  تناولت دور اإلعالم -3

 : واإلرهاب

ى لدراسات إلتلك اوأشارت ، تجاههذا اال راسات العربية على ستحوذت الدا

 ضرورة أكدت علىكما  ،لتزام بعناصر ثقافة السالم ونشر ثقافة التسامحضرورة اال

عند تغطية أحداث العنف  تزام بالدقة وتحرى الحقيقة وعدم التهويل أو المبالغةاالل

إلى أن لإلعالم دور واضح  (2012 ،الأبو ش)دراسة  نتائجفأشارت  ،واألرهاب

ً يكون أنه و ،وإيجابى فى تنمية الوعى األمن لدى الجماهير بمختلف شرائحهم أحيانا

ً أنها فى  (سلبية)لوسائل اإلعالم آثار وأدوار  التوعية األمنية حيث يؤخذ عليها أحيانا

ً تقـوأحي ،ال تقوم بعملية النقل أو الرصد بحيادية وموضوعية كاملة وم بانتقاء ــانا

 (.العنف اإلعالمى)األحداث والوقائع والقضايا بعينها وأحياناً تنتج وسائل اإلعالم 
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مات وأداء التطورات الواسعة فى مه (2017 عبدالحميد،)وتناولت دراسة 

إلى تسليط الضوء  سعت حيث ،ناء أزمات العنف واإلرهاباإلعالم األمنى الجديد أث

على أبرز سمات الثقافة األمنية التى يجب أن يتميز بها اإلعالمى لمعالجة األخطاء 

التى يقع فيها المراسل الحربى حيث يركز على الحدث أكثر من التركيز على 

حيث تتوارى فى الغالب معالجة جذور هذه  ،وعواملهااإلرهاب كظاهرة لها أسبابها 

الظاهرة وأسبابها العميقة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والدينية مما يجعلها تبدو 

وكأنها مجردة ومطلقة، حيث تسود فى الغالب معالجة العملية اإلرهابية كحدث منعزل 

 .وليس كعملية تجرى فى سياق معين وتحدث فى بيئة معينة

استراتيجيات الصحافة فى  (2016 ،أحمدون)تناولت دراسة  السودانوفى 

التصدى لإلرهاب مع التركيز على المنطقة العربية ودورها فى إدارة األزمة التى  

، وتوصلت الدراسة إلى عدم االهتمام بأحداث اإلرهاب فى اإلرهابية تسببها األحداث

وجاءت أحداث التفجيرات فى مقدمة  ،المنطقة العربية واالنشغال بالشأن الداخلى

وجاء هدف اإلعالم والنشر فى المرتبة األولى  ،الموضوعات اإلرهابية التى تم تناولها

وهو ما يشير إلى اعتماد التغطية الصحفية بشكل أساسى على  ،(%56.16بنسبة )

يل نشر وإخبار الجمهور بالحدث واالبتعاد عن التناول المتعمق الذى يعتمد على التحل

والتدقيق والتفسير ولم يحظ هدف إدارة األزمة أو المعالجة باالهتمام وهى نتيجة ال 

تتفق وهدف الدراسة، فالصحافة السودانية اعتمدت فى تناولها ألزمات المنطقة على 

 .التناول السطحى وعدم اقتراح سبل وطرق تؤدى للعالج

 التعليق على دراسات المحور الثانى : 

دراسات إلى انعدام وجود اهتمام كاف من قبل المؤسسات اإلعالمية أشارت نتائج ال -

بوجود خطة إعالمية للتعامل مع األزمات األمنية المتعلقة بأحداث العنف 

ً يعمق الهوة ويبتعد عن اإلإذ عادة ما يكون الرد ان ،واألرهاب لتزام فعاليا

ا ميدانياً الصحف أن تطور من أدائها وتفعل ممارسته فمن واجب ،بالموضوعية

بنقل األخبار بكل مصداقية وموضوعية ومساهمتها فى تغطية  تلك األزمات  دون 

وإنما تحليلها وتفسيرها والمساهمة قدر اإلمكان  ،االعتماد على الجانب الخبرى فقط

ألن وجود خطة إعالمية للتعامل مع األزمات قد يؤدى إلى  ،فى إيجاد الحلول لها

 .من آثار األزمةتغطية أكثر إيجابية تقلل 

كشفت النتائج أن الصحف الرسمية تحاول أن تكون حيادية عندما يكون الصراع  -

بعيداً عن الدولة ويتحول اتجاه التغطية الى الهجوم عندما تتورط الدولة فى الصراع 

أن الصحف و ،( 2014 ،سالمة) ،(Hussain & Munawa, 2017)الدائر. 

ة وليس الشعب ؛ إذ تركز على استخدام كافة الرسمية تعمل  كأداة لدعم الحكوم

الوسائل  لتقديم صورة للحكومة وما تقوم به من أفعال وأنشطة لمواجهة األزمة 

ية الصحفية على اعتماد التغطباإلضافة  إلى  .أكثر من تقديم تغطية لضحايا األزمة
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لتعبير عن وجهات النظر الحكومية حيث تميل الصحف ل ،المصادر الرسمية

ً إعالمياً   النتائج وكذلك أظهرت، اعللصر أن وسائل اإلعالم استخدمت خطابا

 .مؤججاً للصراع

( 5فى) حيث ظهرت ،اهتمت الدراسات األجنبية بتناول األحداث المتعلقة باإلرهاب -

فى مقابل ندرة  ،دراسات أجنبية تتضمنها المحور (7دراسات أجنبية  من بين )

ه كما أشارت النتائج إلى أن ،فية أو التوعية األمنيةاالهتمام بأحداث الصراعات الطائ

 اهتمت إلرهابيةأحداث التفجيرات االدراسات العربية تناولت فيه  فى الوقت

 (الدراسات األجنبية  بأزمة التنظيمات اإلرهابية )داعش وطالبان وبوكو حرام

 .تتعلق بالحرب على األرهابزمة عالمية باعتبارها أ

وخاصة  ،العربيةاهتمت الدراسات و ،فى الدراسات األجنبية تم تهميش الجمهور -

لدور  (أكاديمية وسياسية وإعالمية)المصرية والعراقية بالتعرف على تقيم النخبة

  .دارة األزمات والصراعات الطائفية إوسائل اإلعالم التقليدية والجديدة فى تغطية و

 (6فظهر ذلك فى ) ،عةبرز اعتماد الدراسات األجنبية على الصحافة المطبو -

فى مقابل دراسة واحدة  ،دراسات أجنبية احتواها المحور (7دراسات من بين )

ً  ،اعتمدت على الصحافة اإللكترونية حيث  ،أما الدراسات العربية فكانت أكثر تنوعا

المطبوعة  ( جمعت بين4( دراسات اعتمدت على الصحافة المطبوعة و)8ظهرت )

 .إللكترونيةعلى ا (3واإللكترونية و )

نموذج  - األطر نظرية )األطر والنماذج النظرية استندت الدراسات لعدد من  -

 –النموذج التفسيرى  –نموذج العلوم االجتماعية - عالميةيدلوجية المؤسسات اإلإ

مدخل  –صحافة السالموصحافة الحرب جالتنج لنموذج -نموذج المستخدم النشط 

نظرية العدالة التوزيعية  -ية العقد االجتماعى نظر- نظرية الحجاج -ادارة الصراع

 .(نظرية الغرس الثقافى -نظرية ترتيب األولويات  ،لجون رولز 

حيث لم تظهر أى ، سيطر االتجاه الكمى على الدراسات األجنبية فى هذا المحور -

فمن  ،على مستوى الدراسات العربيةبرز االتجاه الكيفى  وفى المقابل ،دراسة كيفية

( 3)جمعت بين الكمى والكيفى و (7و)( كيفية 5دراسة عربية ظهرت ) (15)بين 

( كمية من 4و) ،الكيفية الكمية على األساليب أجنبية ( دراسات3اعتمدت)و ،كمية

 .دراسات أجنبية تنضمنها المحور ( 7بين )

 –تحليل المضمون )تنوعت األدوات البحثية على مستوى الدراسات العربية بين  -

المقابالت  –األستبيان  -التحليل التاريخى–التحليل الحجاجى  –لخطاب تحليل ا

بشقيها  داة تحليل المضمونل اقتصار الدراسات األجنبية على أ، فى مقاب(المتعمقة

  .الكمى والكيفى
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 :زمات اإلقتصاديةدارة الصحافة لألدراسات تناولت تغطية وإالثالث: المحور 

( 11)ب منها رت الدراسات األجنبية أستأث، دراسة (19) تتضمن المحور

  ،(%42.1)بنسبة  ،( دراسات عربية8)فى مقابل  ،(%57.9)بنسبة  ،دراسة

على تناول األزمة المالية  ،والتى جاءت دراسات أوربية ،وركزت الدراسات األجنبية

وتأثيرات تلك األزمة فى عدد من  ،2009عام  واألزمة اليونانية 2008 عامالعالمية 

األوربية وخاصة تأثيراتها السلبية على األتحاد األوربى كوحدة سياسية الدول 

  :األولالمحوريضم  ،نيوتم تقسيم الدراسات إلى محورين فرعي ،واقتصادية

: الثانىيتناول و ،تناولت التغطية الصحفية لألزمة المالية العالمية الدراسات التى 

وفيما  .واإلقليميةصادية المحلية ت االقتلألزما دراسات  تناولت التغطية الصحفية

 : كل محور من المحاور الفرعية السابقةل ىتفصيليلى عرض 

 : دراسات  تناولت التغطية الصحفية لألزمة المالية العالمية -1

األزمة المالية العالمية التى حدوث  ،وبالتحديد فى سبتمبر 2008شهد عام 

 ،األوروبية العالم ليشمل الدول إلى دول برزت فى الواليات المتحدة وامتد تأثيرها

ذ لم تؤثر األزمة المالية إ ،االقتصاد األمريكيمباشرة ب اقتصادهاوالدول التى يرتبط 

على االقتصاد ككل، كما كان لها تأثيراتها  أثرتط بل على القطاع المالى فق

أسباب حدوثها وكيفية  تفسيروبالتالى أصبح من الضرورى  ،االجتماعية والسياسية

افة ومن ثم يأتى دور وسائل اإلعالم وخاصة الصح؛ وعالجها توابعهاالتعامل مع 

الدراسات التى وظهر ذلك بوضوح فى  ،هادراتد استرايجيات تناول تلك األزمة وإكأح

دول األكثر تناولت تغطية األزمة فى الصحافة الغربية وخاصة األوربية باعتبارها ال

ى بالتعرف عل وفى هذا السياق برزت الدراسات التى اهتمت،تأثراً بتلك األزمة

األطر  خبارية فى عمليات بناء وتشكيلاإلعالم التفاعل بين الحكومة ووسائل اإل

التى سعت  )Falasca(2014 ,دراسة االصحفية اإلخبارية أثناء االزمة المالية، ومنه

بارية لتحليل محتوى األطر الحكومية واألطر المضادة المقدمة فى وسائل االعالم اإلخ

عتمدت الدراسة وا ،فى السويد (2008)زمة المالية خالل ثالث شهور من وقوع األ

عالم القوى السياسية ومضمون وسائل اإل على نظرية األطر الخبرية لتحليل رسائل

وشملت عينة الدراسة المؤتمرات الصحفية والمطبوعات الصحفية  ،خباريةاإل

 زمة فىلمواد التى نشرت عن األى جانب اطب الرسمية الصادرة عن الحكومة إلوالخ

 Aftonbladet, Expressen, Dagensى وه ، السويدربعة صحف رئيسية بأ

Nyheter, Svenska Dagbladet. خبارية وتوصلت الدراسة إلى أن التغطية اإل

شارت الصحف وأ ،تساع نطاقها وباالتجاه السلبياتسمت بالألزمة المالية فى السويد 

السويدية إلى الصورة المظلمة لألزمة المالية كما تظهر فى اإلعالم الدولى وتأثيرها 

شارت إلى النتائج أكما ،ادى االجتماعى على مستوى العالمعلى المستقبل االقتص

وأن  ،السلبية لألزمة على البنوك السويدية واالقتصاد وسوق العمل وشركات االنتاج

هتمام دى االأو، قتصاد والمجتمع السويدياألزمة تطورت الى الحد الذى أثر على اال

وبدأ ،فى المجتمع السويدي ا الى قضية سياسية مهمةى تحولهالمكثف باألزمة المالية إل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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باطالق المؤتمرات  2008سبتمبر  22من  اعتباراً مر لحكومة بمعالجة األا اهتمام

 .اسبابهمنشورات والمطبوعات التوضيحية لألزمة وأالصحفية وال

)Vlie genthart  & دفت دراسةنظرية وضع األجندة هدعلى  واعتماداً  

)2014 Mena Montes,  " التعرف على دور الصحف فى ترتيب أجندة

وذلك فى  ،هولندا وأسبانيا" السياسيين تجاه األزمة االقتصادية بالمقارنة بين كل من

ضوء التفاعل بين اإلعالم والسياسة واستجابت كل منهما لتغيير األوضاع االقتصادية 

س للدراسة فى "تأثير وتمثل  الفرض الرئي ،عالميةفى إسبانيا وهولندا نتيجة األزمة ال

ن فى حكومة الصحف فى ترتيب أجندة السياسيين فى البرلمان أقوى منه على السياسيي

ى إسبانيا واثنتين ف فو من خالل تحليل مضمون اثنتين من الصح ،"الحزب الواحد

توصلت الدراسة إلى اختالف العالقة بين وسائل اإلعالم والسياسة فى  فى هولندا 

إن التغطية الصحفية لألزمة االقتصادية فى إسبانيا كانت تمثل  ،هولندا إسبانيا عنها فى

حيث إن أحزاب المعارضة كانت تسيطر  ،مصدراً لألسئلة المطروحة فى البرلمان

ان وعلى على المعلومات المنشورة فى الصحف فى مهاجمة الحكومة فى البرلم

إسبانيا فى ترتيب ولعبت صحف المعارضة دوراً فى  ،العكس من ذلك فى هولندا

أما الصحف القومية فكان يتم تجاهل مابها من  ،أجندة السياسين المعارضين للحكومة

فإن وجود حالة من  ،هولندا ن قبل المعارضين وعلى عكس ذلك فىمعلومات م

 .التوازن السياسى أثر بشكل كبير على العالقة بين اإلعالميين والسياسيين

 & Stead, (2018ى اهتمت دراسة على النوع االجتماعوبالتركيز 

Elliott)  بالتحليل النقدي لتغطية الصحف البريطانية لفكرة قيادة المرأة لألزمة

على تحليل الخطاب  واعتمدت الدراسة ،2012حتى  2008المالية فى الفترة من 

وتمثلت عينة الدراسة فى  ، Multimodal Discourse Analysis،المتعدد النماذج

االقتصاد فى ثالث صحف بريطانية وهى الجارديان والتايمز والديلي تحليل صفحات 

شارت نتائج  وأ .2012أكتوبر  31حتى  2009ول من يناير ميل فى الفترة من األ

يجابي للتعامل مع األزمة المالية خاصة مع صورة لمرأة بديل إالدراسة إلى أن قيادة ا

مة المالية وتوجيه اللوم للقياديات زورية بإعتبارها السبب فى وقوع األالقيادة الذك

زمة رتفاع المطالبة بقيادة المرأة لألزمة المالية مع نمو األوكشف التحليل ا .الذكورية

زمة المالية ثناء األوكانت الدعوات لتنصيب المرأة مناصب قيادية أ وتصاعدها،

لصورة دت عالقة ارتباطية بين اووج ،للمرأة  السبب المباشر لتحقيق نظرة مرتفعة

براز الممارسات غير عالمية محل الدراسة، وإلتغطية اإلاعالمية لقيادة المرأة فى اإل

 أسباب حدوث األزمة المالية. للقيادات الذكورية والتى كانت أحد األخالقية

 & Straub) اولت دراسةالمانيا تن ق بتأثير األزمة المالية فىيما يتعلوف

Vliegenthart, 2017) 2009حتى  2007إللمانية فى الفترة من زمة البنوك اأ، 

 ةلمانيوعات العالقات العامة بالبنوك اإلوذلك بالمقارنة بين األطر المتضمنة فى مطب

وتمثلت عينة الدراسة . والتغطية الصحفية فى الصحف االقتصادية اإللمانية  لألزمة
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منشورة  مطبوعة 475لمانية وبلغ حجمها طبوعات اثنتين من كبرى البنوك اإلفى م

مطبوعة منشورة فى موقع بنك  461و Deutsche-bank.comفى بنك 

Commerzbank، خبارية التى نشرت فى لمقاالت اإلكما شملت الدراسة كافة ا

 ,Handelsblatt, Börsen-Zeitung)ربعة صحف اقتصادية المانية كبري وهى أ

Wirtschafts-Woche, Focus Money) لت وتوص زمة البنوك.والخاصة بأ

حل األطر التى اعتمدت عليها المطبوعات المنشورة فى مواقع البنوك م النتائج إلى أن

ينة ع بالصحفخبارية الدراسة ليس لها تأثير على األطر المقدمة فى المادة اإل

لمانية والصحفيين كانوا أكثر عالم اإلن وسائل االسة أكدت نتائج الدراوأ ،راسةالد

وهو ما يتفق  ،التى تقدمها البنوك محل الدراسة ة المؤسسيةجندعن األ استقاللية بعيداً 

الصحفيين على مطبوعات  و اعتمادالسابقة التى تؤكد على عدم تأثر أمع الدراسات 

ن عن االستعانة ياحجام الصحفيوأشارت الدراسة إلى أن ،عالميةالبنوك اإل

عرض للنقد من تحاشي التنهم يحاولون ت العالقات العامة وقت االزمات ألبمطبوعا

زمة البنوك أو األزمة المالية ا على مطبوعات البنوك عند تناول أاعتمدو ذاإالجمهور 

 العالمية.

للتركيز على مدى تأثير خطاب  الدراسات العربية عبر هذا المحور وجاءت

على تناول الخطاب  لألزمة المالية العالميةالصحافة الدولية وخاصة األمريكية 

رصد تحليل الخطاب  (2012 ،عبد الباقى)استهدفت دراسة  ،االصحفى العربى له

وانعكاس هذا الخطاب على  ،بالصحافة األمريكية لألزمة المالية العالميةالصحفى 

أطر تناول الصحف العربية لألزمة المالية ؛من أجل التعرف على تأثر الصحف 

طاب الصحفى لخالعربية بأيديولوجية النفوذ والهيمنة األمريكية السائدة فى ا

على الكبيرة للخطاب الصحفى األمريكى كشفت نتائج الدراسة التأثيرات  و ،األمريكى

وقد برز  ،الخطاب الصحفى الذى تبنته الصحف العربية تجاه األزمة المالية العالمية

األمريكى  شابه األطر المسيطرة فى الخطابينهذا التأثير فى أوجه متعددة منها : ت

كأهم إطارين فى  ،ارى اسناد المسئولية والنتائج االقتصاديةفجاء إط ،والعربى

كما جاءت الواليات المتحدة والدول األوربية كأهم قوى  ،الصحف األمريكية والعربية

باإلضافة إلى التشابه الكبير فى الصفات واألدوار المنسوبة لتلك  ،فاعلة فى الخطابين

الجة اإلعالمية الدولية والمحلية لها وتكثيف المع ،وربما تكون طبيعة األزمة ،القوى

  .كان له أثر فى هذا التشابه

الخطاب الصحفى لألزمة   (2012 ،حمادى)وفى نفس السياق تناولت دراسة 

حيث سعت لرصد  ،المالية العالمية ومدى انعكاسه على اتجاهات النخبة فى مصر

 ،واألمريكية أطر معالجة األزمة فى الطبعات الدولية لعدد من الصحف العربية

الصراع  وجاء إطار ،وتوصلت النتائج إلى تعدد أطر معالجة األزمة بصحف الدراسة

 ً المسئولية النتائج االقتصادية وأخيراً  ثم ،ر االعترافاطإ يليه ،كأكثر األطر توظيفا
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وظهرت الواليات المتحدة األمريكية والصين وفرنسا وبريطانيا كأكثر  ،والتعاطف

 وراً بالصحف العربية والبريطانية.القوى الفاعلة ظه

إلى رصد وتحليل أطر معالجة الصحف  (2014 ،الشيخ)وسعت دراسة 

والدور الذى قامت به فى عرض األزمة من حيث  ،العربية لألزمة المالية العالمية

وأوضحت النتائج تشابه التناول  ،وتداعياتها على الدول العربية ،أسبابها ،مظاهرها

حيث غلب الطابع الخبرى على  ،لمالية العالمية فى الصحف العربيةالصحفى لألزمة ا

وتشابهت المحاور التى ركزت عليها  ،فجاء الخبر ثم التقرير الصحفى ،تناول األزمة

وقد تكون طبيعة األزمة وتكثيف  ،الصحف العربية عينة الدراسة فى معالجتها لألزمة

فى حين لم تعكس  ،فى هذا التشابه المعالجة اإلعالمية الدولية والمحلية له األثر

 ،معالجة الصحف مفهوم األزمة وأسبابها والحلول والمقترحات بشأن مواجهة األزمة

وتنوعت األطر التى استخدمتها صحف الدراسة وجاء فى مقدمتها اإلطار االقتصادى 

ة وتبين أن المعالجة الصحفي ،يليه إطار المسئولية والمنافسة والمقارنة ثم األخالقى

للصحف العربية تجاه األزمة المالية قد تأثرت بفكرة الهيمنة والسيطرة بغض النظر 

 .عن توجهاتها السياسية

 :  محلية واإلقليميةدراسات تناولت معالجة الصحافة لألزمات االقتصادية ال -2

فى  ،( دراسات7، حيث بلغ عددها )عبر هذا المحور تفوقت الدراسات األجنبية

الدراسات األجنبية على تناول األزمة االقتصادية وركزت  ،عربية( دراسات 3مقابل )

واألزمة االقتصادية لدول االتحاد األوروبى وخاصة فيما يتعلق بأزمة اليورو 

تناول العوامل المؤثرة على تغطية األزمات بفاهتمت العربية الدراسات أما ، اليونانية

ومن  ،األزماتهنية عند تغطية تلك ومدى االلتزام بالقيم والمعايير الم ،االقتصادية

 :المحور دراساتعلى نماذج ال

للتعرف على صورة االتحاد  التى سعت(Baranowska, 2014) دراسة 

األوربي فى الصحافة البريطانية خالل األزمة االقتصادية الدائرة ورغبة بريطانيا 

الجارديان )وتم اختيار أربع صحف بريطانية كعينة للدراسة  ،للخروج من االتحاد

. وكشفت النتائج على نسب قارئيتها  باالعتمادوذلك  (،والتايمز وذا صن والديلي ميل

أن التغطية األخبارية ألزمة االتحاد األوربي االقتصادية اتسمت بالتشوية لصورة 

وأن األخبار والمعلومات اإليجابية نادراً ما  ،االتحاد األوربي فى الصحف البريطانية

وبرزت بعض األفكار فى تلك  ،حات الرئيسية للصحف محل الدراسةتظهر على الصف

وانهيار  ،وعدم ديموقراطية االتحاد االوربي ،الصحف منها اللوم الموجه لبريطانيا

وبرزت  ،ين مكروهين فى االتحاد األوروربياالتحاد االوروبي وأن البريطان

وانفصال بريطانيا عن  الصراعات بين قادة الدول األوربية بشأن األزمة االقتصادية

كما مالت  ،(2012وخاصة فى التغطية الصحفية خالل مايو ) ،وربياالتحاد األ
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"العدائية ضد االتحاد األوروبي" فى  الصحف محل الدراسة إلى استخدام منظور

 القصص اإلخبارية التى قدمتها عن االتحاد.

ومن خالل  ،بيوفى نفس سياق تناول األزمة االقتصادية لدول االتحاد األورو

من دول االتحاد  )بلجيكا وفنلندا والمانيا  المقارنة بين صحافة خمس دول أوربية

بالتعرف على األطر  (Joris et al., 2018) اهتمت دراسة (،ونيوزيالندا وأسبانيا

والكشف عن   ،االعالمية التى قدمت بها األزمة المالية والسياسية المتعلقة باليورو

وباستخدام نظرية األطر اإلعالمية  ،سبابها والمسئول عن األزمةتطورات األزمة وأ

 ،تم اجراء الدراسة على عينة من الصحف المطبوعة فى الدول الخمسة السابق ذكرها

وبلغ عدد الصحف التى تم تحليل  2012حتى  2010واستمرت فترة التحليل من عام 

ستخدام  تحليل المضمون وبا .لكل دولة( 4صحيفة )بواقع 20القصص اإلخبارية فيها 

وهى الحرب والمرض والبناء والكارثة الطبيعة  ،الكمى تم تحديد خمس أطر مهيمنة

ثم  %32.2يليه إطار البناء  ،%42.7وتصدر إطار الحرب بنسبة  ،Game واللعب

إلطار الكارثة الطبيعية وإطاراللعب بنسبة  %24.2إلطار المرض، و 28.4%

ى اشارة  العتبار األزمة تصادم بين العبين واستخدم إطار الحرب ف 17.5%

وأبرز الصحفيين  ،وتم ذكر مفردات المعركة والحروب واألسلحة ،سياسيين مختلفيين

فى الغالب وجهة نظر متصارعة لقادة أوربيين مختلفيين حول الحلول المحتملة 

اعادة أما إطار البناء فجاء لألشارة إلى احتياج اقتصاد الدولة للبناء و  ،لألزمة

التأسيس وعالج االنهيارات واصالح األخطاء، وجاء إطار المرض للنظر إلى أزمة 

اليورو باعتبارها مرض أصاب الدولة أو المؤسسة المالية ويحتاج إلى عالج عاجل 

 مثله مثل المرض.

بالتعرف على الكيفية التى قدمت   )et al., Capelos  (2018واهتمت دراسة

األزمة االقتصادية الدائرة فى األتحاد األوربي وتحديداً  بها الصحافة البريطانية

باليونان وطبيعة اتجاهات الرأى العام تجاه أطراف األزمة والتى تعكسها الصحافة 

وتم اختيار أربع صحف بريطانية من األكثر انتشاراً وقارئية فى المجتمع  . البريطانية

أن وأشارت النتائج إلى . (تلجرافالتايمز واالنبدبندنت والجارديان وال)البريطانى 

العواطف كانت هى السمة الدائرة فى المناقشات الدائرة فى الصحف البريطانية محل 

الدراسة، فالمقاالت االفتتاحية ومواد الرأى عكست عواطف كتاب تلك المقاالت او 

وجاءت تلك العواطف انعكاس النطباعات الرأى العام وعواطفه تجاه   ،مواد الرأى

كما أن المقاالت االفتتاحية محل الدراسة تتبع بحرص الخطوط الرئيسية  ،األزمة  تلك

التى تضعها الصحف كأديولوجية لها بينما عكس بريد القراء اراء الجمهور السلبية 

وتم التعبير عن مستويات منخفضة من العدائية تجاه األتحاد األوربي فى  ،والنقدية

وقد  ،مستويات العدائية المنعكسة فى بريد القراء وذلك عكس ،المقاالت االفتتاحية 

كشفت عينة الدراسة من المقاالت االفتتاحية والمقاالت وبريد القراء عن مشاعر 
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الغضب والقلق والخوف التى يشعر بها الرأى العام تجاه األزمة االقتصادية الطاحنة 

  التى يمر بها االتحاد األوربي وتحديداً اليونان.

والتى كانت إحدى توابع  2009 ،عاماالقتصادية فى اليونان  وحول األزمة

عن أطر تقديم  لكشفل(Kuntz, 2016)  األزمة المالية األمريكية سعت دراسة

وتحددت عينة الدراسة فى اثنتين  ،  األزمة االقتصادية اليونانية فى الصحف اليونانية

تحليل األزمة ل Kathimeriniو  Eleftherotypiaمن الصحف اليونانية هما 

 وأكدت نتائج الدراسة أن اإلطار ، 2010مايو  9مايو حتى  3اليونانية فى الفترة من 

" وذلك ر على مستقبل اليونان وأوربا ككلاألزمة ستؤثاألبرز واألكثر استخداماً أن  "

كما كانت القضايا السياسية هى األكثر بروزاً فى  ،من )عينة الدراسة( %35.8بنسبة 

ن وفيها ناقش الصحفيو،ى تم استخدامها لتغطية األزمة االقتصادية اليونانيةاألطر الت

دور المؤسسات  السياسية فى عالج األزمة وما اذا كانت السبب فى وقوعها أم ال 

وتنوعت القضايا السياسية ما بين تدخل األحزاب  ،من عينة الدراسة %16.5بنسبة 

ن القرارات السياسية التى كانت وتساؤالت وجهت للسياسيين من قبل الجمهور ع

 زمة وتفاقمها.السبب الرئيسى  فى وقوع األ

فى (Frangonikolopoulos, 2017)  وتمثل التساؤل الرئيسي لدراسة

كيف قدمت الصحف اليونانية  صورة المنظمات غير الحكومية وخاصة دورها خالل 

يل المضمون الكمى وباستخدام تحل ،؟2014حتى  2004االزمة المالية فى الفترة من 

وكشف التحليل أن  ، (Vimaو  Kathimerini)الثنتين من كبرى الصحف اليونانية 

بينما على العكس ارتفعت  ،%30.7الى  %36.8نسبة األراء اإليجابية انخفضت من 

أثناء سنوات األزمة مقارنة  %30األراء السلبية عن المؤسسات غير الحكومية الى 

 2004ففى عام  ،لفت اتجاهات المقاالت على مر السنواتواخت ،.% قبل األزمة12ب

كانت النظرة إلى المؤسسات غير الحكومية باعتبارها تعبير إيدلوجي عن مجتمع 

وتبين أن االتجاهات اإليجابية  ،Partizanistionب مفتوح وحر يرفض التحز

ح ويرجع ذلك إلى عدم وجود إطار واض 2010للمؤسسات انخفضت اعتباراً من عام 

. 2010لتنظيم العالقة بين الدولة والمجتمع واألزمة المالية التى ضربت اليونان عام 

وأكدت نتائج الدراسة أن العوامل التى تساهم فى االدراك السلبي لدور المنظمات غير 

الحكومية فى اليونان تنقسم الى عاملين : األول يتمثل فى العوامل البنائية والتى تنظر 

والعامل الثانى هو النطاق االجتماعى  ،مؤسسات نفسهافى وظيفة تلك ال

كما كشفت النتائج  ،الذى تغطيه تلك المؤسسات (Wider Social Context)الواسع

ففى  ،أن التغطية اإلعالمية لدور المؤسسات تختلف باختالف الفترة التى تغطيها

 .يةاألزمات تميل التغطية للصور السلبية عنها والعكس فى األوقات العاد

ومن خالل المقارنة بين تغطية األزمة المالية اليونانية فى الصحافة االنجليزية 

للكشف عن تأثير التوجه السياسى (Bickes et al, 2014)  سعت دراسة ،وااللمانية

وباستخدام تحليل الخطاب النقدى تم تحليل  ،للدولة على اتجاه معالجة األزمة المالية
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ً بثال 122 اإللمانية ومجلة  Spegel ث مجالت إخبارية دولية وهىمقاال الكترونيا

The Econoist بريطانية والThe time وركزت التغطية على األزمة  ،اإلمريكية

المالية فى اليونان وأسبانيا وايطاليا. وأظهرت نتائج الدراسة اختالفات كبيرة فى تقييم 

ذلك إلى اإلختالفات فى وأرجعت الدراسة  ،وتقديم األزمة بالمجالت الدولية الثالث

طبيعة السياسات العامة التى تحرك كل من المانيا وبريطانيا والواليات المتحدة 

وجاءت سمات التغطية اإلخبارية معاكسة لما كانت يتم تناوله فى بداية  ، االمريكية

األزمة عن تصوير اليونانين بأنهم حفنة من الكسالى وال يسعون للعمل الجاد ويقبل 

كما ركزت التغطية   ،منهم على التقاعد المبكر واالستمتاع على الشواطئالكثير 

اإلخبارية الحالية على إبراز أخطاء السياسيين والتى أدت إلى الركود االقتصادي 

وانخفضت النغمة المعادية لليونان مع الوقت مع بروز األزمة  ،وتفاقم األزمة

ولكن مازالت التغطية ترى أن  ،نيااالقتصادية فى البالد المجاورة كإيطاليا واسبا

 .  اليونان هى المسئول الرئيسي عن األزمة وخاصة فى اإلعالم األلماني

حتى  2008و باستخدام تحليل المضمون الكمي والكيفى خالل الفترة من 

تعرف على الكيفية التى عالجت بها لل (Vobic et al, 2014) سعت دراسة ،2013

والتأثيرات االقتصادية  ،لتى عصفت بدولة سلوفانياالصحف األزمة االقتصادية ا

وما  ،وانعكاس ذلك على المواطنين ،والسياسية واالجتماعية لتلك األزمة على الدولة

بالدولة لتلك األزمة. وأشارت نتائج  التفسيرات التى قدمتها وسائل االعالم اإلخبارية

واالشارة أحياناً إلى أن  ،الدراسة إلى تركيز الصحف على األسباب التى أدت لألزمة

كما أبرزت الصحف الحلول التى من   ،األزمة جاءت مفاجئة ودون أسباب مباشرة

 .شأنها عالج األزمة وتلك الحلول التى تقع فى يد القوى االقتصادية والسياسية بالدولة

وبالتحليل الكيفى لعينة الدراسة أظهرت أن وسائل االعالم اإلخبارية بالدولة عملت 

تقديم المعلومات المبسطة لألزمة وشرح األزمة وانعكاساتها على المستوى  على

وتمثلت أهم الحلول التى أشارت لها الصحف لعالج األزمة  ،المحلى والدولى

والعمل على تقديم حلول إصالحية على  ،االقتصادية فى خفض العمالة بالقطاع العام

 ات العامة واالتجاه للرأسمالية.المستوى الدولي ودخول اقتصادات كبرى ودعم الخدم

توصيف وتحليل عمليات معالجة استهدفت  التى (2017 ،العطار)دراسة 

سواء داخل دوائر  ،وتشكيل المحتوى الصحفى المتعلق بأزمة تعويم الجنيه المصرى

وانعكاس ذلك على الخطابات الصحفية الموالية  ،أو داخل غرف األخبار ،صنع القرار

 ،وتحديد الفروق بين تلك الخطابات فى أطروحاتها ومعالجاتها ،يدةوالمعارضة والمحا

كشفت النتائج غلبة  .تزامها بالقيم والمعايير المهنيةومدى ال ،ودوافعها األيديولوجية

حيث ركز الخطاب الصحفى الموالى على  ،الطابع األيديولوجى على معالجة األزمة

والنتائج  ،ؤامرة، والبديل الوحيدوتحمل المعاناة والم ،أطر اإلصالح االقتصادى

 ،االقتصادية بينما ركز الخطاب الصحفى المعارض على أطر الفشل االقتصادى

وأكدت النتائج فرضيات  ،ئل االقتصادية والنتائج السلبية والبدا ،والشك السياسى
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النموذج الدعائى لتشومسكى حيث تبين قيام الصحف القومية والخاصة بدور 

 .جتماعية للسلطة السياسةفى نشر وترسيخ األجندة االقتصادية وااليتمثل  ،اجتماعى

لتعرف على الموضوعات التى تناولتها ل (2014 ،أحمدون)دراسة وسعت 

وتوصلت   ، الصحافة السودانية اليومية خالل تغطيتها لألزمة االقتصادية بالسودان

ر بالضوابط التى نتائج الدراسة إلى أن التناول الصحفى لألزمة االقتصادية يتأث

تفرضها الدولة على الحرية الصحفية تتسم التغطية اإلعالمية لألزمة االقتصادية 

كما كشفت النتائج سيطرة  .بالتعتيم والتجاهل المتعمد للتقليل من آثار وأهمية األزمة

االستماالت العقالنية وذلك العتماد الصحفيين فى عرضهم ألخبار وموضوعات 

 والبراهين على الصدارة. األزمة على الحقائق

تسليط الضوء على تأثيرات ب  (2018 ،أعراب وبصيص)دراسة واهتمت 

باعتباره إداة  ،السياسة اإلعالمية على معالجة األزمات االقتصادية فى وسائل اإلعالم

وتشير الدراسة أن .قصد إيجاد الحلول المناسبة ،استراتيجية إلدارة هذه األزمات

ليس من خالل إمداد الجمهور  ،ير ومعالجة األزمة االقتصاديةاإلعالم بإمكانه تسي

 ،وإنما يجب أن يكون هناك اهتمام حقيقى بمعالجة هذه األزمات ،بالمعلومات  فقط

 ،بعيداً عن إثارة القلق والرعب فى نفوس الجماهير ،ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة

حثين ومحلين مختصين فى وذلك من خالل فتح حوار جماعى تفاعلى بين علماء وبا

االقتصاد وتخصصات عديدة وبين مختلف األطراف الفاعلة فى المجتمع من أجل 

 .االستفادة من خبرات متنوعة

 لتعليق على دراسات المحور الثالث ا: 

تنوعت االتجاهات البحثية التى ظهرت عبر هذا المحور، حيث برز االتجاه البحثى   -

تمت مستوى الدراسات األجنبية التى اه وذلك على ،الخاص ببحوث الصورة

 بى خالل األزمة المالية العالميةتحاد األوروبتناول الصورة اإلعالمية لال

(Baranowska, 2014)  كبديل عن أو الصورة اإلعالمية لقيادة المرأة لألزمة

الصورة اإلعالمية للمؤسسات غير  أو ،(et al., 2018) Elliott الرجل 

ة فى الصحف قبل وأثناء األزمة الحكومية اليوناني

، كما برز االتجاه الخاص ببحوث  (Frangonikolopoulos, 2017)المالية

  .معالجة وتغطية األزمات األقتصادية على مستوى الدراسات العربية واألجنبية

برز استخدام أطر  القضايا السياسية  فى تغطية ومعالجدة الصدحف  لألزمدة الماليدة   -

حيددث ندداقش الصددحفيون دور المؤسسددات   ،مددة االقتصددادية اليونانيددةالعالميددة واألز

زمددة السياسددية فددى عددالج األزمددة ومددا اذا كانددت السددبب  الرئيسددى فددى وقددوع األ

 .وتفاقمها أم ال 
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يدددرة للخطددداب الصدددحفى الغربدددى وخاصدددة كشدددفت نتدددائج الدراسدددة التدددأثيرات الكب  -

 ،تجاه األزمة الماليدةبية على الخطاب الصحفى الذى تبنته الصحف العراألمريكى 

فالمعالجة الصحفية للصحف العربية تجاه األزمة تدأثرت بفكدرة الهيمندة والسديطرة 

 ،عبييد البيياقى) العالميددة (2014 ،الشيييخ) بغددض النظددر عددن توجهاتهددا السياسددية

تبدددين أن التنددداول الصدددحفى لألزمدددات االقتصدددادية الداخليدددة يتدددأثر كمدددا  ،(2012

دولدددة علدددى الحريدددة الصدددحفية، حيدددث تتسدددم التغطيدددة بالضدددوابط التدددى تفرضدددها ال

اإلعالمية لألزمدة االقتصدادية بدالتعتيم والتجاهدل المتعمدد للتقليدل مدن آثدار وأهميدة 

يسدداعد علددى  للسددلطة فالخطدداب الصددحفى المددوالى  ،(2014 ،أحمييدون)األزمددة 

تعزيددز نظددام دعددائى أكثددر فعاليددة فددى تنفيددذ أجندددة السددلطة السياسددية وايديولوجيددة 

 .(2017 ،العطار)ة وحشد الجماهير لهيمنا

 ،راسات المحور العربية واألجنبيةسيطر االعتماد على الصحافة المطبوعة على د  -

فى مقابل  ،( دراسة تتضمنها المحور19)( دراسة من بين 17فظهرت فى )

دراسة أجنبية واحدة اعتمدت على الصحافة اإللكترونية ودراسة عربية جمعت 

وتميزت الدراسات األجنبية بتنوع عينات الصحف  ،ى والمطبوعبين اإللكترون

المطبوعة ما بين الصحف اليومية المحلية والدولية والمجالت والصحف 

 .االقتصادية

سيطر استخدام نظرية األطر كإطار تحليلى على دراسات هذا المحور سواء   -

 ،سة أجنبية ( درا11فمن بين ) ،وبصفة خاصة األجنبية ،األجنبية أو العربية

كما   ،نظرية بناء األجندةعلى  ودراسة واحدة ،( دراسات10ليها )اعتمدت ع

جمعت دراسة أجنبية واحدة بين األطر كإطار تحليلى والنظرية النقدية على 

 ،العطار)المستوى التفسيرى. أما الدراسات العربية فاعتمدت إحدى دراستها 

ى مجموعة متنوعة من النماذج ( على نظرية تحليل األطر باإلضافة إل2017

وتكتيكات التالعب  ،والمداخل على المستوى التفسيرى )تكتيكات المعلومات

والنموذج الدعائى  ،وتكتيكات المغالطات المنطقية ،بالرسالة اإلعالمية

تراتبيه المصادر ونموذج الهيمنة  ،ونموذج هالين للترتيب المعيارى ،لتشومسكى

  .( دراسات عربية على نظرية األطر6، واعتمدت )(والوعى العام

( 5ظهرت ) ة( دراس11فمن بين ) ،غلب االتجاه الكمى على الدراسات األجنبية  -

، وعلى كيفية (4)مقابل فى  ،واثنتان جمعت بين الكمى والكيفى ،دراسات كمية

فمن بين  ،ية عبر هذا المحورالدراسات العرب العكس سيطر االتجاه الكيفى على

 .ودراستان كيفية ،لكيفىين الكمى وادراسات جمعت ب (6)ظهرت  ،تدراسا (8)

، واألدوات الكيفبة (واالستبيان تحليل المضمون)برزت األدوات الكمية متمثلة فى   -

 –التحليل السردى  –تحليل الخطاب  –تحليل المضمون الكيفى متمثلة فى )

 . (تعمقةالمقابالت الم
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 :زمات االجتماعية ألادارة وإ الصحافة دراسات تناولتالمحور الرابع : 

أستأثرت الدراسات األجنبية بالعدد األكبر ،دراسة (31تتضمن هذا المحور)

بنسبة  ،عربية دراسات (10)فى مقابل (، %67.7)بنسبة  ،( دراسة21منها )

وتنوعت موضوعات األزمات التى ظهرت فى المحور ما بين الصحة  (،32.3%)

فى بروز كل نوع من تلك كما ظهر تفاوت واضح  ،اضةوالفساد والتعليم والري

المحور إلى  تم تقسيم دراساتو ،بين كل من الدراسات األجنبية والعربيةاألنواع 

دارة نها الدراسات المتعلقة بمعالجة وإم المحور األوليتناول  ،ثالثة محاور فرعية

بمعالجة الخاصة فيتناول الدراسات  المحور الثانىأما  ،الصحافة لألزمات الصحية

دراسات معالجة  على المحور الثالثويركز  ،دارة الصحافة لألزمات الرياضيةوإ

وفيما يلى عرض تفصيلى  .دارة الصحافة ألزمات اجتماعية فى مجاالت متنوعةوإ

 : لكل محور

 :دارة الصحافة لألزمات الصحيةدراسات تناولت معالجة وإ -1

( 18، فمن بين )هذا المحور ا عبردهتفوقت الدراسات األجنبية التى تم رص

وتناولت دراسات المحور  ،ة( دراسة أجنبي17دراسة تتضمنها المحور ظهرت )

 ،ليلة الماضيةمعظم األوبئة والفيروسات التى انتشرت فى العالم خالل السنوات الق

 توركز ،فيرس النيل الغربيوأنفلونز الطيور و ،أنفلونز الخنازيرو ،وزيكا، كاأليبوال

كما برز عبر  ،ت على تناول مرض األيبوال( دراسات أجنبية من بين تلك الدراسا6)

، زمات الصحيةاإلعالم التقليدى والجديد لألبين تغطية  االهتمام بالمقارنة المحور

عالمى ف على كيفية التناول اإلبالتعر  (al., 2017) Zhang etدراسة  فاهتمت

ل خبارية بالصحف وداخل كالقصص اإل األمريكي لكارثة مرض األيبوال من خالل

خمس صحف أمريكية وصفحاتهم وتم اختيار  حساب الكتروني للصحف عبر تويتر،

-لوس انجلوس تايمز -اس ايه توداي يو-ذا وول استريت ) لكترونية عبر تويتراإل

وتحديثات  وكشفت النتائج أن الصحف الورقية (.واشنطن بوست-نيورويوك تايمز 

ولكن  ،خبار التى قدمت عن تلك الكارثةاألل اتجاهات شبيهة فى حجم تويتر كانت تحم

ختالف ، إذ أبرز تحليل المضمون اإللمضمون هو المقدم فى كال النوعينلم يكن نفس ا

بين منصات المواقع االجتماعية والمادة المقدمة فى الصحف التقليدية فى تأطير أزمة 

 ة والنتائجالصراع والمسئولي أطر ف عبر تويتر برزتففى صفحات الصح ،األيبوال

،  بانتظام عبر صفحات الصحف فى تويتر يتم طروكان تحديث األ ، وخطورة المرض

 فى مقابل  ،ركبيبشكل  الصحف التقليدية فى استخدم نغمة االنذار فتمنغمة التأطير ما أ

 التحليل أن وأظهر ،عبر صفحات الصحف فى تويتراستخدام  النغمة المحايدة كثرت 

، فخالل يبوالالصحف وتويتر يتأثران باألحداث الجارية لألزمة المتعلقة بفيرس أ

تبنت بينما  ،زمةرى لألخزمة  تبنت الصحف  أطر الفعل أكثر من الفترات األذروة األ
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وهو ما يشير   ،Updates framesحديثات والت  Action طر الفعلأحسابات تويتر 

تاحة ض تسهيل وإلى استخدام تويتر بغرجه إإلى أن الصحف الورقية التقليدية تت

 زمة. التغطية الحية لأل

( التى تناولت  (Shan & Regan. 2014  وتتفق النتائج السابقة مع  دراسة

أزمة التسمم  وتم  اختيار ،زمة الغذاء فى وسائل االعالم التقليدية واالجتماعيةة أتغطي

سة من خاللها التعرف على حجم وهدفت الدرا ،زمات الغذائيةبإيرلندا كنموذج لأل

رسائل وكيف يتم بناء ال ،عالمية مع مرور الوقتتغيير الحادث فى التغطية اإلال

 التغطية على نظرية  اعتمدت الدراسةو ،عالم المختلفةوتشكيلها من خالل قنوات اإل

 ،ابعة من نظرية وضع األجندة وهى ن ،"quantity of coverage theory" الكمية

من  المقدم باللغة االنجليزية فى كل عالمىنة الدراسة من المحتوى اإلرت عيوقد اختي

لتمثيل وسائل  صحيفة فى بريطانيا  (16) و تم اختيار ،ايرلندا والمملكة المتحدة

ت نتائج الدراسة أن غالبية التغريدات تشير إلى الرسائل كدوأ .قليديةاالعالم الت

ما أ ،زمةخالل روابط داخل التغريدة عن األ من ةلكترونياإلخبارية اإلعالمية اإل

عالمية لفترة من بالنسبة للتغطية اإلخبارية الصحفية لألزمة فإن تتبع التغطية اإل

زمة وحجم التغطية الذى للتعرف على كيفية تقديم الصحف لألالزمن هى العامل المهم 

ركزت  فعند إعالن األزمة من جانب الحكومة ألول مرة ،يختلف مع مرور الزمن

كثر أيام التالية لألزمة األ ةوجاءت الثالث ،الصحف على األزمة بطريقة درامية مكثفة

والتصريحات  وركزت التغطية على التصريحات الصحفية، كثافة فى التغطية

يام التالية، وتبين أن مستوى االهتمام فى األثم انخفض  ،الصادرة من الوزارات

واالتصاالت الرسمية المتعلقة الحكومية  زمة ارتبط بالتصريحاتاالهتمام باأل

ظهرت وأ ،يحات الحكومية كلما زادت التغطيةزادت كثافة التصر فكلما ،زمةباأل

مر زمة لم تستر مواقع التواصل االجتماعى عن األعالمية عبالدراسة أن التغطية اإل

 عالم التقليدية المتمثلة فى الصحافة.لفترة طويلة مقارنة بوسائل اإل

تعرف على لل )et al., Southwell (2016 س السياق سعت دراسةوفى نف

والبحث  زيكا لفيرسة وذكر مواقع التواصل االجتماعى خباريالعالقة بين التغطية اإل

وتم االعتماد  ،مريكية وجواتيماال والبرازيلالمتحدة اإلبالواليات نترنت عبر األعنه 

 .مريكية عن الفيرستدبرس األلتى قدمت فى وكالة اسوشيخبارية اعلى القصص اإل

الصحفية المنشورة خبار القة ارتباطية موجبة قوية بين األظهرت الدراسة وجود عوأ

دول الثالث )الواليات عادة نشرها فى تغريدات عبر تويتر فى العن فيرس زيكا وإ

موجبة قوية  كما وجدت عالقة ارتباطية ،والبرازيل( يماالمريكية وجواتالمتحدة األ

خبار عبر جوجل فى شورة عن الفيرس والبحث عن تلك األخبار الصحفية المنألبين ا

 .الدول الثالثة

التغطية الصحفية لتقييم  (Tshiswaka et al., 2017) دراسةوهدفت 

لكترونية والورقية،  والتعرف على  الكنغولية اإليبوال  فى الصحف النتشار فيرس األ
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كترونية كجزء من لفى الصحف المطبوعة واإل تماد عليهالبناء الصحفى الذى تم االع

جريت الدراسة على عينة من المقاالت أو و الوقاية من الفيرس،استراتيجية منع أ

وأبرزت  .من الصحف الرئيسية فى الكونغو 15خبارية التى نشرت فى والقصص اإل

بارية خالدراسة كيف أن التغطية اإلخبارية لفيرس األيبوال قد اختلفت عن التغطية اإل

 ، عداد الوفيات وتثير المخاوف بين الجمهورفية فى العالم الغربي التى تبرز أالصح

كثر من اثارة الخوف بين المرض أبينما الصحف الكنغولية ركزت على التوعية ب

زمة وليس مجرد ذكر كما اعتمدت على األساليب السردية فى تناول األ ،الشعب

يبوال خالل عام التغطية األمريكية لفيرس األ وعلى عكس العداد المصابين والضحايا.

ذ إ ،خباريةستراتيجية تقود عملية التغطية اإلن تلك الدراسة تؤكد وجود افإ 2014

ى الصراعات العسكرية المسلحة التى تسود البالد والتى من ى األشارة إلركزت عل

واالهتمام  والتأكيد على الحاجة الى اتخاذ فعل عاجل ،شأنها تفاقم انتشار الفيرس

 بالرعاية الصحية.

للتعرف على كيفية معالجة الصحف  (2016 ،زقزوقسعت دراسة )و

إلى  2014المصرية الورقية واإللكترونية ألزمة فيروس سى خالل الفترة من يناير 

واتضح سيطرة المواد  ،فى إطار نظرية تحليل األطر اإلعالمية 2016نياير 

وبالتالى طغى االهتمام بوظيفة اإلعالم  ،يةاإلخبارية على باقى األشكال الصحف

مما يكشف  ،واألخبار أكثر من محاولة الكشف عن أسباب األزمة وكيفية مواجهتها

ً فى قدرة منظومة الصحافة المصرية  على  –ممثلة فى صحف الدراسة  –ضعفا

توظيف المعلومات فى توعية وتوجيه القراء وحثهم على المشاركة فى استخدام 

فضالً عن ضعف الدور الرقابى للصحف الورقية فى  ،ت فى مواجهة األزمةالمعلوما

وليس الدور الفعال والمشارك فى  ،ظل االكنفاء بدور المرآة العاكسة لألزمات

 .مشكالت المجتمع

استهدفت مجموعة من الدراسات التعرف على العالقة بين  ،ومن ناحية أخرى

 ,.et alدراسة  تناولتف ،بالفيروساتصابة وادراك خطر األتغطية وسائل اإلعالم 

2017) (Sell شر عبر وسائل عالمية التى تنتحليل حجم ومضمون الرسائل اإل

واختبار العالقة بين تلك الرسائل ونظرية ادراك  ، مريكيةاإلعالم اإلخبارية األ

واعتمدت الدراسة على تحليل التغطية ، "Risk Perception theory"المخاطر 

مصادر  3و مصادر مطبوعة 9) خباريمصدر إ 12من يبوال رض األاإلعالمية لم

 نتائج الدراسة واوضحت .خباريةقصة إ 2989وبلغ حجم عينة الدراسة  ،تليفزيونية(

تى تم تحليلها ال يشير بالضرورة إلى أن وسائل خبارية الأن مضمون القصص اإل

ثافة وبطريقة غير وال بكيباإلعالم اإلخبارية عينة الدراسة تنشر أخبار عن األ

فكثافة التغطية كان الغرض منها وقف انتشار المرض وتحذير الجمهور من  ،مسئولة

المخاوف من طبيعة المرض على وركزت أغلب التغطية اإلخبارية  ،خطورته

مثلة الرسائل غير المسئولة التى ، ومن أكثر من تقديم تغطية غير مسئولةومخاطره أ
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 يفهم طبيعة المرض، عدم القدرة على وقف المرض فى ن العلم الأ) قدمتها التغطية

ولم تستطع  ،يبوال كسالح بيولوجى(استخدام االرهاب لأل ،كيةالواليات المتحدة االمري

لمرض ومخاوف الجمهور خبارية عن ايح سببية العالقة بين التغطية اإلالدراسة توض

إلى فترة الدراسة  جريت خاللالتى أذ تشير استطالعات الرأى ؛ إخرومن يوجه األ

ن كثير من المبحوثين المشاركين فى ال أمريكية إأنه رغم كثافة التغطية اإلخبارية األ

 .عن المرض يهم الكثير من المعلومات المغلوطةلد االستطالعات تلك 

ورية المحلية الصادرة باللغة ــافـف السنغـالصحوبالتطبيق على  

عرف على حجم تأثير استخدام األطر للت (Yee, 2017) دراسةسعت ،االنجليزية

زمة على ادراك وفهم واتجاهات الجمهور نحو عملية تقييم المية واتصاالت األعاإل

طر الرئيسية المقدمة عن الخطوات الناجحة لتقييم األ كما تسعى الدراسة األزمة،

   STوكشف تحليل مضمون صحيفة  للتعافى من فيرس زيكا التى تتبعها الدولة.

 نوهى المعلومات ع ،ربعة أطر رئيسية فى التغطية الصحفية لفيرس زيكاأ استخدام

طار المضمون وإ ،risk Manageersزمة المرض، المواطنين كمدراء لأل خطورة

وضحت نتائج أو .زمةناريوهات األوالمقارنة بين سي Sensational content المثير 

الفعال والذى يحدد تأثيرات  زمة وخطورتها يعتمد على االتصالالدراسة أن قياس األ

ن االعتماد على األطر المقدمة فى إلذا ف انتشار الوباء والحد من انتقاله مستقبال ؛ 

زمة تسهل على الجمهور قياس خطورة األ نالتغطية اإلخبارية بوسائل اإلعالم يمكن أ

طابع زمة اتخذت الظهرت الدراسة أن تأطير المعلومات المقدمة عن األكما أ ،وتقييمها

هذه إذ أن  ،كالتركيز على عدد المصابين والضحايا من المواليد ،الكمى بشكل اساسي

مما يساهم فى  ، االرقام تساعد الجمهور على تحليل خطورة الفيرس وموقفهم منه

 زيادة الكفاءة الذاتية للتعامل مع الفيرس.

 ,Ophir)زمة وادرك المخاطر هدفت دراسة ومن منظور اتصاالت األ

2018a)  التعرف على التغطية الصحفية األمريكية لثالث أمراض تهدد أمن الواليات

 واعتمدت،يبوال وزيكاواأل H1n1وهى  ،خيرةالمتحدة األمريكية فى السنوات األ

ول على مستوى األ ،اإلخبارية على مستويينالدراسة على تحليل مضمون المادة 

ألفكار دراسة على رصد اوركزت ال ،الموضوعات والثاني على مستوى االفكار

والكشف عن أوجه  ،مراض الثالثةصحفية األمريكية لألفى التغطية ال كثر بروزاً األ

مراض الثالثة.وكشفت التغطية الصحفية لألالشبه واالختالف فى استخدام االفكار ب

 35مراض الثالثة كشفت عن نتائج التحليل أن التغطية الصحفية األمريكية لأل

 ً وموضوع الجهود  ،ريقياصف نمو فيرس األيبوال وانتشاره فى أفومنها ل موضوعا

وموضوع صغر حجم الرأس لالجنة الناتج  ،H1n1المبذولة الكتشاف اللقاح لمرض 

تدور حول ثالث افكار رئيسية، وهى  35وكانت االموضوعات ال عن فيرس زيكا.

اض على النظام مرعلى تأثير تلك األوالتى تركز  social theme :الفكرة االجتماعية

وتركز على المخاطر  scientific theme والفكرة العلمية ،االجتماعى واالقتصادى
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مراض الثالثة والجهود المؤسسية المبذولة للقضاء عليها، وفكرة الطبية والصحية لأل

زمة والتعامل لى مناقشة االستجابة المؤسسية لألوتشير إ pandemic theme الوباء

الثة فى التغطية اليومية لتلك فكار الثوتغير استخدام األ ،طيرةمع تلك األوبئة الخ

ات الطبية والصحية لتلك على المناقشركيز تال كما تم ،خرمن مرض أل األمراض 

غلب المعلومات وجاءت أ ،كثر من التركيز على المناقشات االجتماعية لهاوبئة أاأل

 ة.وبئمعلومات تحذيرية لألفراد لمواجهة تلك األالمقدمة 

ولكن مع إضافة اجراء ، (Ophir, 2018b)وفى دراسة أخرى لنفس الباحث 

قد و ،مريكية على الجماهيرتغطية األوبئة فى الصحف األ دراسة تجريبية لقياس تأثير

ظهر تحليل المضمون أن اإلطار االجتماعي لم يتضمن أى معلومات عن المخاطر أ

بينما  ،و المؤسساتاألفراد أطرق خفض المخاطر سواء من جانب و أو الحقائق أ

 .وبئةتشار األفعاله تجاه انعلى استجابة الفرد وما هى ردود أ ركزت الفكرة العلمية

ؤثر على ادراكاتهم بشأن ن التعرض للتغطية  يالدراسة التجريبية أنتائج أظهرت و

ن التعرض للتغطية الصحفية يجعل المبحوثين ظهرت النتائج أذ اإ ،الكفاءة والثقة

وجود عالقة  ظهرتكما أ ،مراضادئ االساسية الالزمة لمواجهة األنون المبيتب

ارتباطية بين التعرض للتغطية الصحفية والنوايا السلوكية لدى الجمهور المستهدف 

ن مجرد نشر فقرة صغيرة عن أوتؤكد الدراسة التجريبية  للوقاية من تلك االمراض.

ه أن يؤثر على طرق األفراد للتعامل شأنة وما تقدمه من معلومات من األمراض الثالث

ت األزمة وتزيد من السلوك الصحي مراض وتحسن فى النهاية اتصاالمع تلك األ

 ثناء االزمات.أ

بالمقارنة بين رسائل زيادة المخاطر ورسائل  (Sell, 2018) واهتمت دراسة

وفقا  التقليل من المخاطر، وكثافة الرسائل المتخصصة ومقارنتها بكثافة الرسائل

والمقارنة بين ما قبل وبعد تحديد الحاالت  ،Source Locationلموقع المصدر

 Theories of" وتم االعتماد فى تلك الدراسة على نظريات ادراك المخاطر.المصابة

risk perception" بة لوصف حجم االختالف فى الرسائل عن فيرس زيكا واالستجا

صدر صحفي وخمس مصادر م 20خباري )مصدر إ 25وتمثلت العينة فى  ،له

وتم االعتماد على تحليل المضمون كأداة لجمع البيانات للتعرف ،يكيةمرتليفزيونية أ

 على االختالفات فى الرسائل االعالمية والقصص االخبارية باختالف المصادر.

 ،تليفزيونية %11من القصص اإلخبارية كانت مطبوعة و %89 نوكشف التحليل أ

خبارية بينما كانت من القصص اإل %96نسبة ببالمخاطر  تعلقةالرسائل الموجاءت 

ً فى القصص  ،%61ى تقلل من المخاطر بنسبة الرسائل الت وظهر النوعين معا

ى نوع من القصص اإلخبارية ال يوجد بها أ %4 بينما كانت،%61خبارية بنسبة اإل

 ،خباريةص اإلة أنواع من الرسائل فى القصثالث وأشار التحليل لبروزمن الرسائل. 

 ،خباريةالقصص اإل من %74بنسبة من خالل البعوض  وهى احتمال انتقال المرض

 ثم ،%67لخلقية بنسبة انتقال المرض عن طريق الحمل والتى تسبب التشوهات ا يليها
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لت رسائل التقليل وتمث ،%51انتشار الفيرس فى الواليات المتحدة االمريكية بنسبة 

انتشار  و الصحة العامة للتحكم فىجهود الحكومة ألى األشارة إ فىمن المخاطر 

 %23ة بنسب ماكن محدودة وأن الفيرس انتشر فى أ ،%31البعوض وذلك بنسبة 

  .%21صابة بالفيرس بنسبة والقدرة على منع األ

عالمية حجم التغطية اإلشارت إلى أن أيداً على النتائج السابقة والتى وتأك 

لمواجهة أو خاطر وزيادة الطلب على  الخدمات الصحية تزيد من ادراك الموبئة لأل

 ,.Olowokure et al)دراسة  تهدف ،وبئة الخطيرةاأل ج من أحد األمراض أوالعال

قبال وبئة واألخبارية عن األين حجم التقارير اإللتعرف على طبيعة العالقة با (2012

ت عاحدى المقاطفى إ H1n1على اجراء الفحوصات الطبية الخاصة بمرض 

ود لى وجوتوصلت الدراسة إ ولى من ظهور المرض.نجليزية وذلك فى المرحلة األاال

وارتبطت هذه الزيادة بعالقة  h1n1قليمية عن فيرس ارتفاع فى التغطية الصحفية اإل

مما  ،المرضيجابية بحجم الزيارات الطبية بغرض الفحص والتأكد من الخلو من إ

نه أن يؤثر على رفع حفية عن الفيرس من شأللتقارير الصن الحجم الكلي يؤكد أ

اذ الخدمات الصحية مستوى القلق لدى الجمهور وادراك مخاطره والسعى التخ

النتائج أن معدالت الكشف الصحى كانت أكبر على  أوضحتو ،وزيارة الطبيب

طفال قلق يكون أكبر على األفالمخاوف وال ،األطفال مقارنة بالفئات العمرية األخرى

ن وكشفت النتائج أ .شارت المقاالت الصحفيةكما أمن اصابتهم بالفيرس والخوف 

 كما ركزت،عالمية القوميةوسائل اإلعالم المطبوعة اإلقليمية عكست التقارير اإل

كيف تتعامل معه و ،على الجوانب الدولية للوباءقليمية عينة الدراسة الصحف اإل

تغطية الزيارات المدرسية للتأكد ومع تزايد اهتمام الصحف ب،خريالشعوب والدول األ

عدد الزيارات للمعامل الطبية ارتفع  2009من خلو المدارس من المرض فى مايو 

 كد من الخلو من المرض بين الجمهور.للتأ

إلى أى مدى تؤثر للتعرف على   (Asaolu et al., 2016)وسعت دراسة 

وقائية ضد المرض فى ت و اتخاذ اجراءاوباء األيبوال فى منع أالتغطية الصحفية عن 

ووظفت تحليل المضمون  ،رية وضع األجندة اعتمدت الدراسة على نظنيجيريا، و

 The الوباء فى ثالثة صحف نيجيرية  الصحفية التى نشرت عن داة لتحليل المادةكأ

Guardia واthe Punch   وVanguard 2014كتوبر فى الفترة من يوليو إلى أ. 

الصحفية حول الوباء ركزت على التنوير والتوعية التغطية وكشف التحليل أن 

لى االرباك والخوف وسوء ض،  فنقص الوعى لدى الجماهير يمكن أن يقود إبالمر

صابة بنى ممارسات تزيد من احتمالية األالفهم لطبيعة المرض مما يقود الى ت

صادر بالقصص ن غالبية المكما أظهر التحليل أ .بالمرض وزيادة الوضع سوءاً 

حيث يستخدمون اإلطار  ،%24,6خبارية كانت خبراء فى مجال الطب بنسبة اإل

ويليها منظمة الصحة د القراء بالمعلومات التى تمكنه من مواجهة الوباء. يتزول الطبي 

وركزت العديد من المقاالت على االجراءات ،%12.1مم المتحدة بنسبة العالمية واأل
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صابة ما ركزت الدراسة على حاالت األك نتشار المرض، الواجب اتباعها لمنع ا

فعال الحكومة واجراءاتها للتعامل مع تلك حالة وردود أ 270مرض والتى بلغت بال

ً من الحكووكشف التحليل أن مكافحة المرض يأت ،الحاالت  مة الفيدرالية ى اساسا

 ن الخبراء فىوأ ،ولى ثم من المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكوميةبالدرجة األ

مجال الصحة والمؤسسات المتخصصة فى مجال الصحة كمنظمة الصحة العالمية 

جل توعية الجمهور وعزل الحاالت وعالجها واكتشاب المصابين أ تعاونوا من

 .والمشتبه باصاباتهم بالمرض

واهتمت بعض الدراسات بالتعرف على مدى االلتزام بمبادئ المسئولية 

وخاصة  تلك الدراسات التى  ،زمات الصحيةاالجتماعية فى التغطية الصحفية لأل

التى  Alawari,  &(Daniel (2016 كدراسة ،طبقت على الصحافة النيجيرية

فى وضع تلك  النيجيرية تحديداً  جندة للصحفالتعرف على وظيفة وضع األ استهدفت 

للتعرف على مدى مراعاة كما سعت  ،زمة فى اهتمامات الخطاب الجماهيرياأل

 وتم اختيار ،زمةة االجتماعية فى تغطيتها لتلك األية لمبادئ المسئوليالصحف النيجير

تم  و ،Punch Theو The Guardiaصحيفتين من الصحف النيجيرية وهما 

طار إجندة كت والمسئولية االجتماعية ووضع األتمثيل المعلوما اد على نظرياتاالعتم

 وكشف التحليل . الكمياستخدام تحليل المضمون على المستوى تم و ،نظري للدراسة

ى الصفحات الرئيسية وفى بوال فصحيفة الجادريان فى تغطية فيرس األي  تفوق 

، واتفقت "The Punch"صحيفة القصص اإلخبارية الرئيسية بها مقارنة ب

متنوعة من المعلومات من خالل األخبار المباشرة  شكالالصحيفتان فى تقديم أ

التعرف على تطور وانتشار  مكانيةالجمهور إ والتى تعطى،ات الرأىر وصفحالفيتشو

نتشار المرض غلب التقارير عن او فى صحيفة الجارديان جاءت أ ،يبوالمرض األ

ً فكانت أ  "ThePunch"صحيفة أما  ،وكيفية ادارة االزمة للمناقشات  كثر استخداما

 The"وهو ما كشف عن اهتمام  ،مقارنة بالجارديانى بصفحة الرأزمة حول تلك األ

punch" زمة مقارنة بالجارديان.سئولية االجتماعية فى تغطيتها لألمبادئ المب 

 & Adelakun) أشارت نتائج  دراسة؛ نفس النتائج السابقة  وبالتأكيد على

Adnan, 2016) فتين من كبرى الصحف النيجيرية التى أجريت على صحي (The 

sun و The Guardia،)  خبارية محل الدراسة طر المستخدمة فى القصص اإلألاأن

كثر من التأثر بالدافع االقتصادي عالم ألية االجتماعية لوسائل اإلتأثرت بالمسئو

خبار من زاوية تثير مشاعر ة ورفع معدالت القارئية باختيار أللصحفيين للمنافس

وجاء إطار  واهتمامات القراء مما يرفع معدالت بيع النسخ والحفاظ على التنافسية.

يعمل على الموازنة  حيث ،األطر المستخدمة كثرأ ”treatment frame“  المعالجة

لية وكذلك الشعور بالمسئو ،علىرباح أية وتحقيق ألصحف فى التنافسبين رغبة ا

وكشف التحليل أن أكثر من ثلثي القصص  ،االجتماعية نحو مواجهة المرض

ث تدور فى دول أفريقية وال تدور فى دولة نيجيريا بينما أقل من الثليبخبارية عن األاإل
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اهتمام الصحفيين بتغطية الفيرس فى أن  ا، كمخرى مصابة بالفيرس كليبريا وغنياأ

وذلك عالم ئل اإلولية االجتماعية لوسائلمفهوم المسللقراء و ارضاءا   جاءنيجيريا 

 لتوعية الجمهور وحمايتهم من انتشار الفيرس.

ونظرية " Hybrid model of frame" وباستخدام النموذج المطور لألطر 

 ,.et alحاولت دراسة   ،Social representation theory االجتماعي تمثيلال

2018) (Ribeiro  التعرف على كيفية  تغطية وباء زيكا فى اثنتين من كبرى

وأظهرت  ،Folha de Sao  Pauloو O Globoالصحف فى البرازيل وهما 

طار تم اإلوعبر هذا  ،ألزمةلصحفية لالنتائج سيطرة إطار الحرب على التغطية ا

كيفية  على والتركيز  ،هالتركيز على أهمية دور المرأة فى الوقاية من الوباء ومحاربت

وعدم المساواة فى التغطية سواء من حيث النوع  ،زمةدارة المرض خالل األإ

يرة التى ظهر ن التغطية تتجاهل تغطية المناطق الفقحيث إوالمستوى االجتماعي ؛ 

على فى المستوى والتى ظهر فيها فيها المرض والميل إلى تغطية المناطق األ

ل فى المسئولية عن انتشار الوباء، نها تلقى اللوم على المرأة دون الرجكما  أ ،المرض

د من المسئول عن انتشار الوباء ستخدمت التغطية الصحفية إطار اللوم وتحدياكذلك 

 هذا التأطير وخلق صورة نمطية سلبية عن المرأة. على اً ى العام بناءرأشكيل الوتم ت

خبارية التغطية اإل ) Clarke,Evensen & 2012( وتناولت دراسة 

وذلك من  ،نفلونزا الطيوروأ West nile virusاألمريكية عن فيرس النيل الغربي 

 فراد كى يتجنبوا تلك الفيروساتألخالل التركيز على المعلومات المقدمة ل

قاالت معينة من ال اراختيوتم ، التى اتخذتها الحكومة لمواجهة  مخاطرهاواالجراءات 

خبارية التى نشرت فى صحيفة نيويورك تايمز والواشنطن بوست ويو والقصص اإل

وأظهرت نتائج  ،توداى إلى جانب ما نشر فى وكالة أنباء اسوشيتدبرساس ايه 

ً الدراسة أن التغطية الصحفية أ ديم معلومات تتعلق بالكفاءة تقب كبيراً  ولت اهتماما

فيرس  لصالح %81لصالح فيرس النيل االزرق و %64فجاءت التغطية ،االجتماعية 

ومات التى تخص الكفاءة اهتمام الصحف بتقديم المعل انفلونزا الطيور. بينما جاء

لصالح  %55و ،لصالح فيرس النيل االزرق %51جاءت بنسبة حيث  ،لالشخصية أق

وشملت معلومات الكفاءة الشخصية تقديم معلومات للحماية يور، لونزا الطففيرس اأ

أهمية استراتيجية وتفيد نتائج الدراسة فى توضيح  الشخصية من تلك الفيروسات.

وتفترض  ،بالنسبة للمسئولين "Media Monitoring "استكشاف وسائل االعالم

مات وقت متاحة للمعلوقط مصادر تلك االستراتيجة أن وسائل االعالم ليست ف

نها الوسائل التى يستطيع المسئولون من خاللها التعرف على أاألزمات بل 

ت التى ومن ثم تحديد نوعية المعلوما،الموضوعات والقضايا التى تثير الرأى العام

ة للفجوات المدركة فى التغطية عالمية استجابن يتم تقديمها أثناء بناء الرسائل إيجب أ

 زمة.اإلعالمية لأل
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الصحف المقارنة بين  (Rodriguez & Yao, 2012)اسة هدفت در

وكشفت  .Sanluمريكية فى تغطيتها الصحفية لفضيحة الباناالقتصادية الصينية واأل

المعلومات  فى  تمثلت  ،الدراسة وجود اختالفات بين الصحيفتين فى تناول الفضيحة

تفسير جهة الفضيحة وتعريف ووصف والمقدمة عن خطط الحكومة كرد فعل لموا

ين تعرضوا للضرر وتقديم معلومات عن عدد الضحايا والذ ،أسباب المرض والوفاة

فالصحيفة الصينية نشرت  ،ين فى توجيه اللومتفيكما اختلفت الصح من اللبن الفاسد،

فعال التى تم اتخاذها من الحكومة لمواجهة من المواد الصحفية التى تناقش األكثير 

 ،لى توكيدات لتهدئة القلق الجماهيري من الفضيحةواشتملت التغطية ع ،الفضيحة

ن المعلومات عن تعريف ووصف وشرح مريكية مزيد مبينما قدمت الصحيفة األ

ً خدمت الصحيفة األاستو ،صابة والوفاة من اللبن الفاسدسباب األأ قوية  مريكية الفاظا

لفاط األجيديا ومشكلة خطيرة وظهرت تلك زمة كالفضيحة والكارثة والترالوصف األ

األزمة  فى العناوين الرئيسية مكتوبة بشكل مباشر وواضح مع تحذير قوى من مخاطر 

بان همية الثقة فى صناعة االلوفى المقابل أكدت الصحيفة الصينية على أ ،وتداعياتها

فة األمريكية المزيد من كما قدمت الصحي ،كثر استقراراً وأنها ستتعافى وتصبح أ

 كثر من نظيرتها الصينية.صابين والضحايا أخبارية عن المالقصص اإل

 : دارة الصحافة لألزمات الرياضيةدراسات تناولت معالجة وإ  -2

 ،(  دراسات6فمن بين ) ،استحوذت الدراسات العربية على هذا المحور

الصحفية ت تلك الدراسات على المعالجة وركز ،( دراسات عربية 5ظهرت )

ور الصحف الرياضية بصفة ود ،رة على المعالجةلألزمات الرياضية والعوامل المؤث

ف الرياضية دارة تلك األزمات وضرورة اقتراح خطة إعالمية للصحخاصة فى إ

أما الدراسة األجنبية الوحيدة التى ظهرت عبر هذا  ،يعتمد عليها إلدارة األزمات

ركزت على كيفية استخدام  التى  (Hendricks, 2015)المحور، فهى دراسة 

وتتناول  ،زماتمع األلتعامل فى اعالم التقليدية والحديثة لوسائل اإلالرياضة مشاهير 

" Tiger WoodsوLance Armstrong " ساليب مواجهة الرياضيينالدراسة أ

لمواجهة تلك والمقارنة بين أساليب كل منهما  ،زمات والفضائح التى تعرضا لهالأل

ار ثالث وسائل اختيتم و  ،الجديدةعالمية التقليدية ومن خالل الوسائل اإلزمات األ

تمثل  و(،مواقع التواصل االجتماعى والصحف والتصريحات الصحفية)عالمية إ

وكشف التحليل  ،طار النظري فى نظرية إصالح الصورة ونظرية األطر اإلعالميةاإل

 ،ن كل من الالعبيينعالم التقليدية بشأاالجتماعية لم تؤثر فى وسائل اإل ن المواقعأ

شره على صفحاتهم عبر بتصفح وتحرير مضمون ما يتم ن هما يقوممن أن كل واتضح

وتبين عدم  ،القات العامة للقيام بتلك المهمةو يستعينون بممارسيين للعموقع تويتر أ

صالح الصورة ين أو استخدام الستراتيجيات إلالعبيمن جانب ا ى تخطيطوجود أ

عالم التقليدية المتمثلة فى لوسائل اإل، أما بالنسبة الكتفاء باستراتيجية االنكاروا

بالسلبية  ية الصحفية اتسمتخبارأن المقاالت والقصص اإلالصحف والتليفزيون فوجد 
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وركزت الصحف  ريحات الصحفية،و التصبشأن الرياضيين أكثر من التغريدات أ

مستقبلهم المهنى وكان ن الفضيحة التى تعرض لها الالعبيين سوف تؤثر على على أ

كثر من استعراض رد الالعبين على تلك كيز األكبر على ابراز جوانب الفضيحة أالتر

 .الفضيحة

وعن تأثير المعالجة الصحفية لألزمات على صانعى القرار فى الوسط 

رصد وتحليل المعالجات الصحفية  (2012 ،محمود)الرياضى، تناولت دراسة 

ى صانعى القرار فى الوسط والكشف عن تأثير تلك المعالجات عل ،لألزمات الرياضية

وأكدت النتائج أن الصحافة الرياضية ذات تأثير على اتجاهات الرأى العام  ،الرياضى

والحلول  ،وأن الصحافة الرياضية تقدم مجموعة من البدائل ،الرياضى نحو األزمة

دراسة التحليلية التى أكدت التى تساعد فى اتخاذ القرار وهو ما يتفق مع نتائج ال

لتقرير الصحفى والمقال والعمود على مراتب متقدمة بين األنماط الصحفية حصول ا

مما يدل على تقديم العديد من البدائل عن طريق ذوى الخبرة  ،المستخدمة فى المعالجة

كما أكدت الدراسة على أن  ،والرأى والكتاب الصحفيين العاملين فى هذه الصحف

 .ت لمتخذى القرار طبقاً لتطورات األزمةالصحافة الرياضية تستمر فى تقديم المعلوما

للتعرف على أطر معالجة الصحافة المصرية  (2016 ،حسن)سعت دراسة و

 ،سة التحريرية على معالجة األزمةوالكشف عن أثر السيا ،لألزمات الرياضية

وتوصلت النتائج إلى وجود قصور فى حجم اهتمام الصحف المصرية بمعالجة 

ناك عالقة بين نمط ملكية الصحيفة واللغة المستخدمة فى وأن ه ،األزمات الرياضية

 ،فالصحف الحكومية تستخدم اللهجة العامية بشكل كبير ،معالجة األزمات الرياضية

ً لوسائل اإلبراز من الحكوميةفى حين أن الصحف الخاصة أكثر استخد كما أن  ،اما

ة فى معالجة األزمات هناك عالقة بين نمط الملكية واالستماالت اإلقناعية المستخدم

فالصحف الحكومية تستخدم االستماالت المنطقية بنسبة كبيرة فى مقابل  ،الرياضية

  .اعتماد الصحف الخاصة على االستماالت العاطفية

بتقيم معالجة األزمات الرياضية فى  (2013 )الطلخاوى،واهتمت دراسة 

ومعرفة  ،روالجزائرالصحافة المكتوبة بالتطبيق على األزمة التى وقعت بين مص

االستراتيجيات التى استخدمتها الصحف عينة البحث خالل المراحل الثالثة لألزمة. 

األهرام واألخبار( فى )وتوصلت الدراسة إلى استخدام الصحف القومية محل الدراسة 

مرحلة قبل األزمة استراتيجية االعتراف باألزمة ولكن من خالل تناول إعالمى 

واستخدمت كل من الصحف الحزبية والمستقلة  (،عالمى الجزئىيسمى )بالتعتيم اإل

محل الدراسة الوفد والمصرى اليوم فى مرحلة قبل األزمة استراتيجية االعتراف 

أما الصحف القومية فاستخدمت فى مرحلة زمة دون استخدام أى تعتيم إعالمى، باأل

المنافس فى األزمة أثناء األزمة استراتيجية تصعيد األزمة من أجل إضعاف الطرف 

إضعاف الطرف المنافس )من خالل محورين  مام الرأى العام المحلى والدولى أ

واستغالل الفرصة لمهاجمة الحكومة  ،( أمام الرأى العام المحلى والدولى""الجزائر
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والنظام الحاكم وقتها من خالل إبراز نقاط التقصير وعدم التعامل مع األزمة بالشكل 

 .باحث ذلك لطبيعة ملكية هذه الصحفالصحيح ويعزى ال

فى إدارة األزمات الرياضية سعت  الصحافة الرياضية وفيما يتعلق بدور

إلبراز الدور الذى تلعبه الصحافة الرياضية  (2019 ،صفاء وبوسكرة)دراسة 

وذلك خالل الفترة  ،الجزائرية فى إدارة األزمات الرياضية فى األندية الرياضية 

مرت بها الرياضية الجزائرية وهى االنتقال إلى االحترافية وذلك فى االنتقالية التى 

التى تعانى أزمات داخلية وخارجية  (الهاوية –المحترفة )األندية الرياضية الجزائرية 

وتوصلت  .والتى تكون إدارتها عاجزة عن إيجاد أفضل الحلول والسبل لمعالجتها

العلمى فى تناولها تتبع المنهج رياضية الجزئرية ال الدراسة إلى أن الصحف ال

معظم و ،ى المفاهيم والمصطلحات الرياضيةوال تتحكم ف ،لألزمات الرياضية

تفتقد والصحفيين الرياضيين ليس لديهم إطالع على القوانين والتشريعات الرياضية 

الصحف الرياضية لفريق عمل خاص بمتابعة األزمات داخل األندية الرياضية وال 

 ومختصين فى تناول األزمات. تستعين بخبراء

اقتراح خطة إعالمية للصحف الرياضية  (2019 ،صفاء)واستهدفت دراسة 

وتكمن أهمية  .ثناء وبعد حدوثهاأقبل و ،يعتمد عليها إلدارة األزمات الرياضية

الدراسة فى إبراز اآلثار اإليجابية للتخطيط اإلعالمى فى الصحف الرياضية لمواجهة 

من خالل إعداد خطة إعالمية فعالة تساند الصحف الرياضية األزمات الرياضية 

لمقاومة األزمات وتجعل من سرعة احتوائها وإزالة اآلثار السلبية الناتجة عن عدم 

وجود خطة إعالمية محددة وواضحة قبل وأثناء وبعد األزمة تساند فريق إدارة 

ن األنواع وتوصلت الدراسة إلى أ .األزمة بغرض توجيه الجماهير الرياضية

تساهم  (أخالقيات المهنة ،الصحفية فى الصحف الرياضية من حيث )المادة اإلعالمية

 .فى إدارة األزمات الرياضية

 :متنوعة  فى مجاالتألزمات اجتماعية دارة الصحافة اسات تناولت معالجة وإدر -3

وتناولت  ،( أجنبية3و) ،( منها عربية 4) ،دراسات (7)تجاه تتضمن هذا اال

يم والزراعة والتوظيف منها مايتعلق بالتعل ،ك الدراسات أزمات اجتماعية متنوعةتل

تتعلق بالفساد األخالقى  مؤسسية ة الدراسات األجنبية أزمإحدى  كما تناولتوالقمامة، 

  .فى عمليات التصنيع

معالجة الصحف اإللكترونية  بالتعرف (2018 ،البراق)دراسة  اهتمت

ما نشر فى الصحف  ألقارب من خالل دراسة مضامينيف االسعودية ألزمة توظ

وردود  الفعل اإلعالمية واالتصالية التى قامت  ،اإللكترونية من قبل الجمهور النشط

، حيث تم (مسبق وعاجل الوئام و)على صحف وتم التطبيق  (حة الفسادهيئة مكاف)بها 

لتى أكثر الصحف اوانتظامها فى الصدور إلى جانب أنها  ،اختيارها لكثرة انتشارها

توصلت الدراسة إلى أن التعليقات السلبية من جانب و .تناولت أزمة توظيف األقارب
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وتفاوت أسلوب تناول المواد  ،(%40.2)الجمهور حازت على نسبة عالية بلغت 

واالستفسار  ،بالصحف عينة الدراسة ما بين تصريحات مسئولين ألزمةالصحيفة ل

من الشخصيات المحورية فى المواد  %88.8أن وتبين  ،عن األزمة والشائعات

وتمثلت .الصحيفة التى تناولت األزمة كانت من نصيب الوزراء والمسئولين الحكومين

د فى التواصل مع أهم الجهود االتصالية واإلعالمية التى تبذلها هيئة مكافحة الفسا

هيئة فى وأشارت إلى نجاح ال ،ى الحقائق أثناء األزمة وبعدهاوتقص ،المسئولين

  .استيعاب األزمة وتطوراتها

لكشف عن األطر والمالمح الرئيسية ل (2014 ،)عبدالعزيزوسعت دراسة 

ألزمتى حديد  (واألسبوع ،العربى ،الوفد ،)األهرام لمعالجة الصحف المصرية

 استأثرت صحيفة األهرام  إلى أنوتوصلت النتائج  ،لمسرطنةالتسليح والمبيدات ا

ثم صحيفة األسبوع  ،%26.7ت الوفد فى المرتبة الثانية بنسبة وجاء، %32.6بنسبة 

اعتمدت األهرام والوفد فى و ،%18.3خيراً صحيفة العربى بنسبة وأ ،%22.4بنسبة

ومحاضر  ،معالجتهما لألزمتين على المسئولين الرسميين والتصريحات التى يدلونبها

العربى واألسبوع على  فى حين كان اعتماد ،واستجوابات نواب البرلمان ،النيابة

أن وأشارت النتائج إلى  ،وغيرهمخبراء فى االقتصاد والزراعة والسموم والمرضى 

دتا على مصادر أحادية الجانب بنسبة أعلى من صحيفتى العربى ماألهرام والوفد اعت

وأظهرت النتائج اهتمام صحف الدراسة خاصة األهرام والوفد بالمعالجة  .واألسبوع

وأن صحيفة األهرام غطت األزمتين على أنهما  ،أزمتى الدراسةالخبرية خالل 

فى حين ربطت الصحف الحزبية والخاصة األزمتين بسلسلة من  ،أزمتين منفصلتين

وبالسلطة بهدف رسم صورة ذهنية سيئة لدى القراء حول أداء  ،األزمات األخرى

 .ها المجتمعمشكالت التى يعانى منللة وإظهار فشلها وعجزها عن التصدى الحكوم

 & Mogambi) ة المعرفية اهتمت دراسةئينظرية الته وباستخدام

Nyakeri, 2015) وسائل االعالم الكينية بها  التعرف على الكيفية التى تقدم

ذ تمثل تلك الحوادث تكاليف كبيرة على االقتصاد إ ،حوادث الطرقأزمةالمطبوعة 

تم تحليل  و العام الواحد، العملة الكينية( فى) KSH بليون 14الكيني تقدر ب 

 ،Standardو   Daily Nationمضمون اثنتين من كبرى الصحف الكينية وهى 

 ،Thematic Analysisداتى تحليل المضمون وتحليل االفكاراستخدمت الدراسة آو

حوادث الطرق  ألزمة وتوصلت الدراسة إلى عدم اهتمام الصحيفتين بإعطاء أولوية

كما  ،الداخليةجاءت فى الصفحات نشرتها التى  لب الموادفى المعالجة ؛ حيث إن أغ

ثان تلك النتيجة بأن ويفسر الباح ،تم وضعها فى األجزاء السفلي من الصفحة

وبالتالى تبرز القضايا واألحداث  ،جاريةكثر تالمؤسسات اإلعالمية الحالية أصبحت أ

ً األ اء ذب مزيد من القرحداث التى تجوتبحث عن الربح وتغطية األ للجمهور كثر جذبا

خبار الحوادث عن واهتمت الصحف بتغطية أ ،وبالتالى تحقيق مزيد من الربح

، كما تبين أن االهتمام بالحديث عن وضع سياسة لمواجهة الحوادث وتوعية الجمهور
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التصادم وليس على طبيعة وادث تركز على نوعية ـخبارية عن الحتقارير اإلغلب الأ

 ضوا للحادث. وسمات األشخاص الذين تعر

دارة مشكلة القمامة باعتبارها أحد إ( (Nasrallah, 2017تناولت دراسة   و

ألزمة القمامة  الصحف أطر تغطية وجه الفساد فى الدولة حيث سعت للتعرف على أ

ً و تحددت عينة الدراسة فى أ ،فى لبنان  .(السفير والنهار) كبر الصحف اللبنانية توزيعا

من  %29لى أن صور الشخصيات العامة حازت على  وتوصلت نتائج الدراسة إ

زمة تليها صور االحتجاجات على أ ،جمالى الصور التى قدمت خالل فترة التحليلإ

منها تخص  (%47) صور الشخصيات العامة جاء وبتحليل  ،%24القمامة بنسبة 

كما كشفت  .خرينصور لسياسيين أ (%45) السياسيين المنتمين للحكومة الوطنية

زمة وكيف الجمهور لألن الصحف محل الدراسة اهتمت بتأطير ادراك اسة أالدر

مة رمز للفساد زوأبرزت الصحف أن تلك األ ،زمة محرك لالحتجاجاتكانت تلك األ

نها تحريك نتائج الدراسة أن الصور الكاشفة للفساد من شأوتؤكد .الدائر فى الدولة

ولكن ال يمكن التوكيد ، ا للفسادتصويرهم باعتبارهم ضحاي الجمهور خاصة عندما يتم

الصور التى  ، اذ جاءتعلى اتجاه العالقة بين الصور الصحفية وتحريك الجمهور

 الحقة النتفاضة الجمهور وثورتهم.  تكشف فساد الحكومة اللبنانية

بالتعرف على مدى اهتمام ( 2013نجادات، )اهتمت دراسة  ،وفى األردن 

وعلى اتجاهات الصحف  ،نتائج الثانوية العامة بأزمة الصحافة األردنية اليومية

من خالل تحليل مضمون المقاالت والتحليالت الصحفية  ،األردنية اليومية إزاءها

وتوصلت  النتائج إلى أن األخبار  ف الرأى والعرب اليوم والسبيل.المنشورة فى صح

ط الصحفية والتقارير اإلخبارية المنشورة فى صحف الدراسة، جاءت فى مقدمة األنما

 ،( لكل منهما على التوالى%29و ) (%39.2التى عالجت األزمة وبنسبة بلغت )

وبنسبة بلغت  ،وجاءت فى مقدمة المضامين مسئولية الحكومة تجاه األزمة

فيما جاءت انعكاسات األزمة على الطلبة وأولياء أمورهم وردود أفعالهم  ،(17.4%)

ء اتجاه الدعوة إلى العقالنية فى التعامل مع وجا .(%17.1فى المرتبة الثانية بنسبة )

( بينما جاء اتجاه مسئولية %17األزمة فى المرتبة األولى فى جريدة الرأى بنسبة )

 ،(%26.6الحكومة تجاه األزمة فى المرتبة األولى فى كل من العرب اليوم والسبيل )

 .( لكل منهما على التوالى26.4%)

التى تتعلق بالفساد األخالقى فى عمليات  وفيما يتعلق باألزمات المؤسسية 

فضيحة شركة  (Gabbioneta & Clemente, 2017) دراسةتناولت  ،التصنيع

فولكس فيجن ديزل عند اكتشاف انتاجها برامج معينة تتالعب من خاللها فى 

قل من الحقيقة مما يضر نبعثة من السيارة واظهار نسبتها أاختبارات الغازات الم

جريت دراسة تحليلية على تناول على نظرية األطر اإلعالمية أ ماداً واعت بالبيئة.

واختيرت  ، Volkswagen dieselالصحف االلمانية لفضيحة فولكس واجين ديزل

ن تكون ار أأربعة صحف المانية كبرى قامت بتغطية الفضيحة وروعى فى االختي
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ظهرت نتائج أو  ،مييواثنتين من الطابع والتوزيع األقلي اثنتين من الطابع المحلى

محل الدراسة  ربعقدمت الصحف األف ،الدراسة الكثير من أوجه التشابه فى التغطية

ووجدت  ،ختالفاتعدد قليل من اإلكما ظهر  ،عتبارها المسئولة عن األزمةالشركة بإ

 ،المتعلقة بتأطير األزمة Entmanربعة لارتباطية مباشرة بين العناصر األ عالقة

خالقى والتحليل السببي والحلول المقترحة لعالج لة والحكم األوهى تحديد المشك

 الفضيحة.

 الرابع  التعليق على دراسات المحور : 

التى تم تناولها عبر هذا المحور ما بين الصحة والتعليم  تنوعت الموضوعات  -

وإن تفاوت األهتمام بكل منها بين كل من الدراسات العربية  ،والرياضة والزراعة

فى  ،فتفوقت الدراسات األجنبية فى تناولها لألزمات المتعلقة بالصحة ،يةواألجنب

كذلك تنوعت االتجاهات  ،ات الرياضيةمقابل اهتمام الدراسات العربية باألزم

الدراسات التحليلية التى فظهرت  ،البحثية وخاصة على مستوى الدراسات األجنبية

ودراسات الصورة  ،هورودراسات الجم ،تغطية األزمات االجتماعيةتناولت 

 . والدراسات التجريبية

تناول الصحافة المقارنة بين ب عبر هذا المحور اهتمام الدراسات األجنبية برز  -

النسخ تناولها فى بين و- الصحية والرياضيةوخاصة -المطبوعة لألزمات 

اإللكترونية من تلك الصحف أوحسابات الصحف بمواقع التواصل االجتماعى 

( دراسات 6ر ذلك فى )وظه ،البحث عبر اإلنترنت عن تلك األزماتأوتويتر أو

كما ظهرت دراسة عربية واحدة اعتمدت ،أجنبية فى مقابل دراسة واحدة عربية

  .على الصحافة اإللكترونية

بالتعرف على مدى التزام الصحف عبر هذا المحور اهتمت بعض الدراسات  -

 ،اسات المتعلقة باألزمات بالصحيةبمبادىء المسئولية االجتماعية وخاصة الدر

والتى أكدت  ،وفى هذا السياق برزت الدراسات الى طبقت على الصحف النيجيرية

كثر من التأثر عالم أولية االجتماعية لوسائل اإلنتائجها أن الصحف تأثرت بالمسئ

خبار من ة ورفع معدالت القارئية باختيار أبالدافع االقتصادي للصحفيين للمنافس

تثير مشاعر واهتمامات القراء مما يرفع معدالت بيع النسخ والحفاظ على  زاوية

إلى أن المعالجة  (2016 ،زقزوق)التنافسية. وفى المقابل أشارت نتائج دراسة 

الصحفية للصحف المصرية وخاصة الورقية ابتعدت إلى حد كبير عن األخالقيات 

 . ومعايير الممارسة المهنية عند تناولها لمرض فيرس سى

وبئة  تزيد من عالمية لألحجم التغطية اإلشارت نتائج  الدراسات األجنبية إلى أن أو  -

لب على  الخدمات الصحية لمواجهة أو العالج من أحد ادراك المخاطر وزيادة الط

ظهرت النتائج أن التعرض للتغطية الصحفية أكما  ،وبئة الخطيرةو األمراض أاأل

وأكدت  ،ئ االساسية الالزمة لمواجهة االمراضيجعل المبحوثين يتبنون المباد



117 

النتائج وجود عالقة ارتباطية بين التعرض للتغطية الصحفية والنوايا السلوكية لدى 

وهو مانجحت فيه الصحافة  ،مراضمهور المستهدف للوقاية من تلك األالج

فى  ،اللوباء األيبو و والصحافة األمريكية عند تناولهماألفريقية فى نيجيريا والكونغ

المقابل أشارت النتائج إلى ضعف فى قدرة منظومة الصحافة المصرية على 

توظيف المعلومات فى توعية وتوجيه القراء وحثهم على المشاركة فى استخدام 

   .المعلومات فى مواجهة األزمات الصحية

وخاصة التى تناولت األزمات الصحية،  ،عدد من الدراسات عبر هذا المحور رأشا  -

مر زمات من خالل استخدام األطر اإلعالمية أأن نشر المعلومات المتعلقة باأل إلى

ادراكات الجمهور وفهمهم  تمثل فى التأثير علىيجة إيجابية تضروري لتحقيق نت

 ,Sell)  دراسة أكدتو.واتجاهاتهم نحو تشكيل عملية الحكم والتقييم لألزمة

الصحفيين على تواصل مع تصال من ن يكون القائمين باإلعلى أهمية أ(2018

الجهات المعنية للحصول على المعلومات الكافية لتقديم رسائل إعالمية تساعد 

كما ركزت الدراسة على أهمية   ،الجمهور على اتخاذ فعل للوقاية من المرض

وتبين اختالف المصادر ،عرفة فى مواجهة األزمات الصحيةالدقة والتزود بالم

عليها فى التغطية بمرور الزمن فكلما مر الوقت على الصحفية التى يتم االعتماد 

انتشار الفيرس يسعى الصحفيون للتنويع فى المصادر الصحفية التى يعتمدون 

عليها لجلب المعلومات ويكون التركيز على رسائل الخفض من أخطار الفيرس 

 وليس معلومات عن حجم انتشاره.

ية اقتراح خطة إعالمية للصحف الدراسات العربية وخاصة الجزائرية أهم أكدت  -

تساند  ،قبل واثناء وبعد حدوثها ،رياضيةالرياضية يعتمد عليها إلدارة األزمات ال

 فريق إدارة األزمة بغرض توجيه الجماهير الرياضية.

نوعة من باستنادها إلى مجموعة مت  ،تميزت دراسات هذا المحور وخاصة األجنبية  -

 –النظرية البنائية الوظيفية  –ر اإلعالمية : األطاألطر النظرية  تمثلت فى

وضع  – (نظرية الموقف –نظرية السمات )نظريات القيادة اإلدارية الفعالة 

نظرية  –ادراك المخاطر  –تمثيل المعلومات  –المسئولية االجتماعية  –األجندة 

 -  Hybrid model of frameالنموذج المطور لألطر  – صالح الصورةإ

االعتماد على  – Social representation theoryاالجتماعي  لتمثينظرية ال

وهى  quantity of coverage theory الكمية التغطية نظرية  -وسائل اإلعالم 

 .(نظرية التهئية المعرفية – جندةنابعة من نظرية وضع األ

( دراسة كمية 25ظهرت )، حيث االتجاه الكمى على دراسات هذا المحورسيطر   -

جمعت بين األسلوبين الكمى ( 6و) ،دراسة تتضمنها المحور (31) من بين

ودراسة ( دراسة كمية 20)األجنبية ظهرت فعلى مستوى الدراسات  ،والكيفى
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  (5و) ،( كمية5ظهرت )ف العربيةأما  ،أجنبية واحدة جمعت بين الكمى والكيفى

 .جمعت بين الكمى والكيفى

المقارن –المسح )المحور على عدة مناهج اعتمدت الدراسات التى تم رصدها عبر   -

ها كما استعانت بعدد من األدوات الكمية تصدر (.دراسة الحالة–التجريبى  –

أما األدوات الكيفية فتمثلت فى تحليل المضمون  ،تحليل المضمون  ثم االستبيان

 .الكيفى وتحليل الخطاب والمقابالت المتعمقة

 :دارة الكوارثة وإ: دراسات تناولت الصحافالمحور الخامس

 أن منإليه األدبيات فى مجال إدارة األزمات والكوارث نظراً لما أشارت 

 تفاقم ينتج عن أى بينما قد يحدث العكس،  ماتأز أو أزمة تخلق ما غالبًا الكارثة

فى عدد من  تناول عدد من الكوارث التى نتج عنها أزمات ومن ثم تم  كارثة، األزمة

رت أستأث ،دراسة (17)رصدت الباحثة عبر هذا المحوروقد  ، يلالدراسات عينة التحل

دراسات  (5فى مقابل ) ،(%70.6)بنسبة  ،دراسة (12الدراسات األجنبية منها ب )

يضم   ألولوتم تقسيم الدراسات إلى اتجاهين فرعيين : ا .(%29.4)بنسبة  ،عربية

دراسات تتناول  والثانى ،دارة الكوارث الطبيعيةالصحافة وإ تتناولدراسات 

  .ارة الكوارث البشريةالصحافة وإد

 وفيما يلى عرض تفصيلى لكل اتجا :

 :الطبيعية الصحافة وادارة الكوارث دراسات تتناول -1

ركزت الدراسات التى تم رصدها عبر هذا المحور على تناول الكوراث 

ارى عصوإ ، عصار تسونامىإ و ،2011الكبيرالطبيعية  كزلزال اليابان الشرقى 

ً من  دراسات  المحور مابين التحليلى والميدانى  ،عمان وسيول جدة، وجمعت بعضا

عالمية اليابانية لزلزال التغطية اإلبتناول   (,.Uchida et al (2015 فاهتمت دراسة

األولى تم فيها استخدام  ،حيث قام الباحثون بدراستين منفصلتين ،اليابان الشرقى الكبير

الحقة ة والتليفزيونية لمدة ستة أشهر كشافى للتغطية الصحفيتحليل المضمون االست

وتم اختيار أحد البرامج األخبارية التليفزيونية  ،2011مارس  11من  اً للكارثة اعتبار

NHK، ولى وجاءت الدراسة األ ،واثنتين من الصحف اليابانية ذات التوزيع القومى

أما الدراسة الثانية  ،التغطية بغرض التعرف على حجم التوازن العاطفى والمعرفى فى

عمارهم ما ح أصحفيا تتراو 115فكانت دراسة ميدانية على عينة من الصحفيين بلغت 

ً  70حتى  23بين  ، وذلك للتعرف على استراتيجياتهم المستخدمة سعيا للحيادية عاما

ذ تركز الدراسة على إ ،Emotionalityة  وكيف يقيمون مفهومى الحيادية والعاطفي

م نحو مفهوم الحيادية والعاطفية فى تقاريرهم يات النفسية التى تقودهم وتوجهلالعم

من  %40.8ن  االراء الشخصية شغلت ولى أوكشفت نتائج الدراسة األ.الصحفية

وبصفة عامة فإن التغطية  ،الصحفيةللتغطية  %14.3مقابل  ،التغطية التليفزيونية

ن ظهرت نتائج المسح أأو تسمت بالحيادية.عالمية التليفزيونية والصحفية للكارثة ااإل
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  ،وكذلك مراعاة الجانب العاطفى ،لى مراعاة الحياد فى تغطيتهملصحفيين يسعون إا

 وا ن زلزال اليابان الكبير اتسم بالتعقيد والضخامة بحيث لم يعرفن أوفييعرب الصحوأ

 .كيف يتعاملون معه وما هى الحقائق الخاصة به والتى يجب تقديمها

 (Rausch, 2013)تناولت دراسة على الصحافة المحلية اليابانية  لتطبيقوبا

 حيث تفيد تلك التغطية  فى تقديم ،عالمية لما بعد كارثة زلزال اليابان الكبيراإلالتغطية 

وهو ما تسعى  ،ثارة وعى الجمهور بخطورة الكارثةالمعلومات للتعافى من الكارثة وإ

تم و.تحققه من التغطية الصحفية للكارثة اليابانية الدراسة الحالية للتعرف على مدى

التى تناولت الكارثة فى  صحف يابانية بغرض تحليل المواد الصحفية ثالث اراختي

ليل عدد المرات التى وتم تح ،2012مارس  31حتى  2011مارس  12الفترة من 

مرة من  765  ليهاشارة إتم االففى بداية الكارثة  ،ى الكارثة خالل العاميشار فيها إل

فى مرة  38ثم انخفضت مرات االشارة الى  ،حتى نهاية الشهر 2011مارس  12يوم 

 11ر يونيو ومرة خالل شهري مايو وشه 18ثم انخفضت لتصل إلى  ،بريلشهر أ

مرة فى الذكرى  12مرات فى شهر سبتمبر الى  9غسطس ثم مرة فى شهرى يوليو وأ

تناول الصحيفة للكارثة فى أعمدة  ظهر التحليلوأ .2012السنوية فى مارس 

كما  ،طر الخروج من الكارثة والتعافى منهاكما تم التركيز على أ ،مخصصة لها

بالوحدة االجتماعية بين الشعب الدراسة برفع االحساس  ف المحلية عينةاهتمت الصح

التى تهتم  حداث وتقديم التغطية الصحفيةجود درجة من التنبؤ باألوبو ،اليابانى

 حداث بها.عافى من الكارثة أكثر من نقل األبالت

 سعتواسعة االستخدام فى العلوم االجتماعية  cnnوفى ضوء نظرية تأثير 

ونامى على للتعرف على تأثير التغطية الصحفية العصار تس (Luijt, 2017) دراسة

ى مريكية على الرأتأثير الصحافة األوالتعرف على  ،مريكيةالسياسة الخارجية األ

الرأى العام على السياسة الخارجية إلدارة بوش بشأن  مريكي وهل يؤثرم األالعا

ة وتحددت عينة الدراسة فى اثنتين من الصحف األمريكي ،م الالمناطق المتضررة أ

وتم االعتماد على إجراء تحليل من المستوى  ،(نيويورك تايمز وول استريت جورنال)

فيتين بالدراسة وتحليل التغطية الصحفية يحالثانى للدراسات السابقة التى تناولت الص

ن وكشفت نتائج الدراسة أن العديد من الدراسات السابقة أظهرت أ  ،لهما لتلك األزمة

الصحيفتين تزايد حجمها  من و المطبوعة عن تسونامى بكلالتغطية سواء اإللكترونية أ

ر إلى أن تلك مما يشي ،مريكيت الخاصة التى تبرع بها الشعب األخاصة مع التبرعا

الصحف كان لها تأثير على الرأى العام األمريكى وساهمت بشكل أو بأخر فى دفع 

الشعب االمريكي للمشاركة فى تلك الكارثة الطبيعية،  ولكن لم تكن الصحف وحدها 

مهم فى دفع الجمهور دور  ذ كان للمؤسسات الغير الحكوميةإ،الدافع الرئيسي للتبرع

تكن الصحف لم  شارت النتائج إلى أنألكارثة الطبيعية. كما للتبرع للمتضررين من ا

خري دوافع أ بل كانت هناك ،مريكية للمشاركة فى الكارثةوحدها الدافع للحكومة األ

ً  خذ دوراً ماسية ألدبلو ن سونامى فالحكومة حينها قد قررت أفى عالج أزمة ت جوهريا
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اصة خ ، زمة العراقمتها فى أة والتى استخدنعم من سياساتها السابقتتبنى سياسات أ

خارجية هداف السياسية الفى توجيه أ التى كان لها دوراً  مع تبرعات الشعب األمريكى

د لم يستطع تحدي The Cnn Effectوتشير الدراسة أن تعريف نظرية  ،مريكيةاأل

 عالم على صنع السياسة الخارجية.مدى التعقيد فى تأثير وسائل اإل

بالتعرف على تغطية  (2013 ،البلوشية) مت دراسةاهت وفى العالم العربى

ين اللذين لإلعصار (الشبية -عمان -الصحافة العمانية العربية اليومية )الوطن 

وتحليل تلك التغطية قبل وأثناء  ،2010 ،2007لهما سلطة عمان فى عامى  تعرضت

معرفة طية الكارثتين وتغومن ثم مقارنة جوانبها المختلفة فى  ،وبعد اإلعصارين 

 (.فيت)استفادة الصحف من تجربة تغطية إعصار جونو فى تغطية إعصار 

ظهرت النتائج أن المعالجة الصحفية مون الكمى والكيفى أوباالعتماد على تحليل المض

 ،حيث اتضح غياب رؤية واضحة ،لم ترق إلى المستوى الذى يتناسب وحجم الحدث

 .مدروس ومحددة ومستندة إلى استراتيجية معينة وتخطيط

دور وسائل اإلعالم فى إدارة   (2012 ،الغزاوى و عرابى)وتناولت دراسة 

الكوارث الطبيعية وذلك بالمقارنة بين دور وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة فى تشكيل 

وخلصت الدراسة إلى ارتفاع تعرض  .2011معارف الشباب عن كارثة سيول جدة

وذلك للحصول على  ،ليدية منها والحديثةالشباب السعودى لوسائل اإلعالم التق

 ،ويزداد اعتمادهم عليها وقت األزمات والكوارث الطبيعية ،المعلومات بصفة عامة

كما تبين وجود فروق ذات داللة احصائية  ،لما توفره من معلومات حول تلك الكوارث

ت التى بين المستويات االجتماعية االقتصادية فى اتجاه أفراد العينة نحو المعلوما

ظهرت النتائج تفوق وسائل اإلعالم الحديثة على كذلك أ ،ستمدونها من وسائل اإلعالمي

وسائل اإلعالم القديمة كمصدر رئيسى فى اعتماد الشباب السعودى عليها عند حدوث 

 ،صبوجه خا 2011وكارثة سيول جدة  ،األزمات والكوارث الطبيعية بوجه عام

 .وثين بالمعلومات الصحيحة الخاصة بالكارثةواتضح انخفاض مستوى معرفة المبح

 :دارة الكوارث البشرية دراسات تناولت الصحافة وإ -2

حيث بلغ عددها  ،هذا االتجاهتفوقت الدراسات األجنبية التى تم رصدها عبر 

 ، والتى بلغ عددهاعدد الدراسات العربية فاضعأثالثة وهو ما يعادل   ،( دراسات8)

الدراسات موضوعات الكوارث التى تناولتها  تنوعت كذلك، دراسات فقط( 3)

وسقوط الطائرات  ،وحرائق ،تسريبات بتروليةو ،بين انفجارات نووية األجنبية ما

الدراسات العربية فى تناول كوارث سقوط  ترالمقابل انحصفى و ،وحوادث الباصات

 .الطائرات وحوادث القطارات

التى انفجاز فوكاشيما النووي  كارثة (Gomez et al., 2014) تناولت دراسة

وكانت السبب وراء تفجر أزمة انسانية  ،2011فى الحادى عشر من مارس  وقعت

لتعرف على التغطية الصحفية االسبانية لتلك لوبيئية وسياسية ؛ لذا تسعى  الدراسة 
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   و Der Spiegelجريت الدراسة على ثالث صحف اسبانية وهى وأ ،الكارثة

Japan Timesو The Los Angeles Times ،حصر كافة القصص  تمو

وتوصلت  ،2011مايو  31مارس حتى  12خبارية عن األزمة خالل الفترة من اإل

هو السبب فى حدوث  ن التدخل البشرىعلى أ من األخبار %74.4 الدراسة إلى تركيز

خبارية من القصص اإل %40 لى أنإزمة وما تبعها من الزاالزل وتسونامى،  واأل

من  %60كما ركزت  ،لى الصور التى تثير مشاعر وعواطف القراءتركز ع

وأشارت  ،خطار البيئية الناتجة عن حادثة انفجار فوكاشيماالقصص اإلخبارية على األ

والتوابع االقتصادية السلبية  زمة على الحكومةى انعكاسات األخبار إلمن األ 25%

ولى من حيث ة فى المرتبة األنسانياإل وجاء إطار االهتمامات ،زمة على السكانلأل

 يليه النتائج االقتصادية ثم اطار الصراع ثم الجوانب األخالقية. ،طر المستخدمةاأل

فسعت للمقارنة بين التغطية  )Shineha & Tanaka ,(2017 أما دراسة

وتم  .2011مارس  11 ةيالمحلية والدولية اليابانية  لكارثة فوكاشيما النوو يةالصحف

-Kahokuوصحيفة  ،كنموذج للصحف الدولية Asahi-shimbun اختيار صحيفة

shimpo ظهرت الدراسة وجود فجوة كبيرة وأ ،كنموذج للصحف المحلية فى اليابان

اهتمت فعلى المستوى المحلى  ،فى االهتمامات ما بين الصحف المحلية والدولية

لم يتم االهتمام ماكن المتضررة من الحادث النووى والتى الصحيفة المحلية بتغطية األ

االنخفاض السريع لالهتمام  وتبين ،بتغطيتها على المستوى الدولى فى الصحيفة الدولية

 وتم ،بتغطية الحادث فى الصحيفة الدولية مع مرور األيام مقارنة بالصحيفة المحلية

جندة على المستوى الدولى ضعيفة مقارنة وضع األ تفسير تلك النتيجة كون عملية

  .جندة على المستوى المحليألبعملية وضع ا

التعرف على  (Kim & Carter, 2017) استهدفت دراسةاق يسالوفى نفس 

 2007عام  البترولالكيفية التى قدمت بها صحافة كوريا الجنوبية كارثة تسرب زيت 

والكشف عن تأثير ، زمةمسئولية عن األزمة وخطورة األوتفسيرها فى ضوء مفاهيم ال

عالمية األطر اإل للصحف)االتجاه المحافظ والليبرالى( على اختيارالتوجهات السياسية 

قيم الشخصية للصحفيين والضغوط لتغطية الكارثة و تأثير عوامل أخري مثل ال

ً زطر المتعلقة بخطورة األوكشف التحليل أن األ .عالمية والمعلنيناإل  مة أكثر استخداما

ولت فالصحف أ ،زمةية عن األاألطر المتعلقة بالمسئولفى التغطية الصحفية من 

 ً كثر االتالف البيئي والمادى والمالى أزمة وتؤدى الى للكيفية التى تؤثر بها األ اهتماما

وجود اختالفات ذات  وأظهرت الدراسة زمة.الهتمام بالسبب الذى يقف وراء األمن ا

ن ذ أكدت النتائج أإ ،داللة بين الصحف الليبرالية والمحافظة فى تناول الكارثة

فالصحف  على المعالجة الصحفية لتلك الكارثة،التوجهات السياسية للصحف تؤثر 

ً المحافظة كانت أ للكتابة عن سلوك المؤسسات تجاه الكارثة مقارنة  كثر اتجاها

ج وتحميلها المسئولية عن لى مؤسسة سامسونجهت اللوم إبالصحف الليبرالية التى و

  .الكارثة



122 

 ,Cmeciu)تناولت دراسة  ،ة والتابلويدوبالمقارنة بين الصحف اليومي

وهى حادث وفاة  ،ألكبر المأسي الواقعة فى رومانياتغطية الصحف الرومانية  (2015

نتيجة اشتعال النيران فيهاعام  Giulesti Maternityالمواليد الجدد فى مستشفى 

فى األطر األخبارية التى تقدم  للتعرف على حجم االختالفوسعت الدراسة  ،2010

 وتم اختيار أربعة صحف الكترونية رومانية ،فى الصحف اليومية وصحف التابلويد

(Libertatea, Adevărul, Cancan, Jurnalul Naţional, BRAT)، 

وتوصلت الدراسة إلى تركيز ، واستخدمت الدراسة المنهج االستنتاجى واالستقرائي

فى  كثر بروزاً عنصر األالباعتبارها  مية والتابلويد على ضحايا الحادثالصحف اليو

أما األختالف بين الصحف الرومانية اليومية وصحف التابلويد  فجاء فى   ،األزمة

و لصحف الصفراء أفا ،طار المسئولية عن األزمةإالطريقة التى تم بها  استخدام 

طار مسئولية الفرد)الممرضة والكهربائي( عن الحادث على إالتابلويد ركزت 

بينما  ،نسانية الذى قدم من جانب المستشفيات المجاورةعدات اإللمساطار اواستخدام إ

وجاءت األطر األكثر بروزا فى .ركزت الصحف اليومية على مسئولية المؤسسات

يليه االهتمام االنساني  ،%48.78المسئولية بنسبة  عالمية الصحفية هىالتغطية اإل

 %7.7ليه الصراع ي  ،% 17.67ثم النتائج االقتصادية بنسبة  ،%24.77بنسبة 

 .%1.08.خالقيطار األأخيراً اإلو

عالم اإلخبارية فى مواجهة الكوارث لدور المجتمعى لوسائل اإلعلى ا وتركيزاً 

االجتماعى الذى تقوم التعرف على الدور  ((Joye, 2018القومية،  استهدفت  دراسة 

الت يحمل عدد ب أتوبيس رحعالم عند تغطية كارثة قومية متعلقة بانقالبه وسائل اإل

أن الخطاب العاطفي  النتائجوكشفت  .منهم طفال مما أدى لوفاة عدد كبيركبير من األ

ف محور للتغطية وأن وضع االعواط ،هو األكثر بروزاً فى التغطية اإلخبارية للكارثة

الطبيعة الخاصة كما أن  ،دوات قوية للتخيل وتعزيز وتوحيد المجتمعاالخبارية يعتبر أ

من  طفال ضحايا وعامل القرب الجغرافى للحادث جعل الكارثة جزءاً جود أللكارثة بو

بارية عن الكارثة وجعلت وسائل خ، وشكلت اتجاه عام للتغطية اإلاهتمام الجمهور

ومع بداية  ،االنتباه للبعد العاطفى للحادثة خبارية البلجيكية توجه الكثير مناإلعالم اإل

ثم اتجهت التغطية للتوكيد  ،دى والنفسي للفقدلم الجسالصحف على األ التغطية ركزت

ولعب الخطاب ،تمعى الذى يركز على وحدة المجتمععلى الخطاب الوحدوى والمج

حيويا فى تعزيز النسيج المجتمعى من خالل التركيز على عنصري  المجتمعى دوراً 

 التضامن والحداد الجماعى.

استراتجية التبرير  للتعرف على محددات بناء  (2013 ،عثمان)دراسة وسعت 

لمواجهة األزمات، من خالل تحليل خطاب صحف  السياسىفى خطاب النظام 

إزاء حادث قطار أسيوط. وتوصلت إلى أن نمط   ()األهرام، التحرير، الحرية والعدالة

فى طبيعة اآلليات التى  استخدمتها فى سياق إستراتيجية  الملكية لكل صحيفة قد أثر

حيفة األهرام فى معالجتها لألزمة على نفى مسئولية النظام عن التبرير، إذ اعتمدت ص
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الحادث، فيما ألقت صحيفة التحرير بالمسئولية كاملة على النظام الحاكم بكافة 

مستوياته، واعتمدت على آلية السخرية، من خالل توظيف القصص الفكاهية المسلسلة 

من تعامل الرئيس السابق  كأبرز األدوات التى  استخدمتها فى التعبير عن السخرية

عتمدت صحيفة الحرية والعدالة على آلية نفى المسئولية إلى ما امرسى مع الحادث، في

وأثبتت  ،تها للحزب الحاكمجانب آلية تحسين صورة الرئيس السابق مرسى بحكم تبعي

الدراسة أن الصحف عينة الدراسة لم تنجح أيا منها فى الوقوف على األبعاد 

 زمة.المطروحة لأل

حادثة سقوط طائرة تابعة لشركة  Lim) ,(2016 دراسة ناولتوت

الدراسة على نظرية  واعتمدت ،Taipei of Singapore Airlinesالطيران

وتم تحليل  ،طر االعالميةو نظرية األ Stakeholder theory صحاب المصلحةأ

فى دولتى خبارية  فى ثالث مصادر إعالمية صادرة باللغة االنجليزية التغطية اإل

ووكالة  ،اليومية بسنغافورةThe Straits Times تايوان وسنغافورة وهى :  صحيفة 

ظهرت أ و .The china Postخبار المركزية القومية فى تايون وكذلك صحيفة األ

الدراسة أن أزمة سقوط الطائرة السنغافورية قد تم بناء أطرها من زاوية األطر 

والتركيز على االضرار  ،سهم فى شركة الطيرانالمتعلقة بأصحاب المصلحة أو اال

وتمثلت أطر تقديم األزمة  فى اطار القوة والشرعية  ،التى تعود عليهم من تلك الحادثة

ً طار الشرعية األخالقية األوجاء إ ،Urgency وااللحاح  Ethical كثر استخداما

Legitimacy ، مة زحيث وظف لألشارة إلى سلوك أصحاب االسهم وانعكاس األ

 .عليهم

التعرف على أطر التغطية ب )Yan & Kim ,(2015 واهتمت دراسة

)الواليات المتحدة األمريكية وكوريا والصين(  ثالث دول صحف اإلخبارية فى

وتوصلت  ،"Asiana Airlines" لحادث سقوط طائرة تابعة لخطوط طيران أسيوية

أطر المسئولية أكثر من أن الصحف األمريكية والكورية استخدمت  نتائج الدراسة إلى

ن يكونوا حيث إن كوريا والواليات المتحدة األمريكية يحتمل أ ،الصحف الصينية

الدولتين الكتشاف أسباب سقوط الطائرة  صحف لذلك سعت ،مسئولين عن الحادث

على األطر األخالقية أكثر الصحف الصينية  كما ركزت كثر من الصحف الصينية،أ

شكر للمسئولين الحكوميين خاصة فى توجيه ال ،يكيةمرمن الصحف الكورية واأل

كالطيران إلى الواليات المتحدة  ،عال وقرارات فورية عقبت الكارثةفالتخاذ أ

ون يلمسئولون الدولمريكية للتأكد من سالمة المواطنين الصينيين وكيف تعاطف ااأل

ن الصحف ئلة أنتائج الدراسة الفرضية القا باء وذوى الضحايا. وتؤكدن مع أوالمحليو

وتشير  ،الدولي و الحدثتستطيع القيام بتغطة متكاملة لألزمة أ من الدول المختلفة ال

لى االهتمام القومى والتحيزات ع تم بنائها  عالميةأن األطر اإل نتائج الدراسة إلى

وأن الخبراء اإلعالميين يجب أن يكونوا على  ،القائمعالمى اإليدلوجية والنظام اإل

المبادئ ب تتسميعدونها  عالمية التىادراك ما اذا كانت التقارير اإلزمة ودراية باأل
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ومن جانب أخر أشارت الدراسة أن  ،لموضوعية والتوازن والحياديةالصحفية كا

 األطر اإلعالمية ظاهرة ثقافية يمكن أن تتغير من خالل حراس البوابة.

أنماط المعالجة للتعرف على  (2017 ،ىاللوات)سعت دراسة  وفى نفس السياق

اليوم  -األهرام )الصحفية وأوجه التشابه واالختالف فى معالجة المواقع المصرية 

وكذلك  ،ألزمة الطائرة المصرية المنكوبة (ليبراسيون –لوموند )والفرنسية  (السابع

وتوصلت  ،الكشف عن مدى التزام المواقع بالموضوعية فى معالجتها لمراحل األزمة

 ،اد المواقع المصرية فى بعض الموضوعات لمعايير الممارسة المهنيةالنتائج إلى افتق

 .وذلك لنشرها أخبار مجهولة المصدر مما يقلل من مصداقية تلك المواقع

رصد و تحليل اتجاهات الخطاب اإلعالم  (2015خضر، )واستهدفت  دراسة 

ث سقوط الدولى كما قدمته وسائل اإلعالم الروسية واألمريكية والبريطانية لحاد

توصل إلى طبيعة المعالجات اإلعالمية الدولية لهذا لالطائرة الروسية فى سيناء ل

الحادث والكشف عن أساليب الخطاب اإلعالمى الدولى فى تشكيل تطورات الرأى 

حتى  ،االستفادة من المواقف المؤيدة لمصرو ،حادث سقوط الطائرة الروسيةالعام عن 

 .وإن كان هناك تحيز

 ى دراسات المحور الخامس :التعليق عل 

ألجنبية سيطرة الخطاب العاطفي على التغطية اإلخبارية االدراسات كشفت نتائج   -

خبارية يعتبر أدوات قوية ف محور للتغطية اإلالعواطن وضع وأ ،للكوارث 

طفال وجود أكما أن الطبيعة الخاصة للكارثة ك ،للتخيل وتعزيز وتوحيد المجتمع

، الجمهور من اهتمام الجغرافى للحادث يجعل الكارثة جزءاً ضحايا وعامل القرب 

كما ركزت الصحف الغربية على الخطاب الوحدوى والمجتمعى الذى يركز على 

فى المقابل أبرزت الدراسات العربية اهتمام وسائل اإلعالم  ،وحدة المجتمع

نفى مسئولية النظام السياسى عن وخاصة الصحف بالخطاب التبريرى الذى  ي

 .ألزمة أو يلقى بالمسئولية كاملة عليها

 –اليابان )الدراسات التى تناولت الكوارث فى دول شرق أسيا  نتائج أظهرت  -

طر المتعلقة بخطورة أن األ ،وأجريت على وسائل إعالمها (،كوريا الجنوبية

ً األ فى التغطية الصحفية من األطر المتعلقة بالمسئولية عن  زمة أكثر استخداما

الهتمام كثر من اهتماما للكيفية التى تؤثر بها األزمة أولت افالصحف أ ،األزمة

وبصفة خاصة  ،وتميزت الصحف اليابانية ،زمةبالسبب الذى يقف وراء األ

هتمام برفع االحساس بالوحدة االجتماعية بين عند تناولها للكوارث باال،المحلية

التى  م التغطية الصحفيةحداث وتقدينبؤ باألالشعب اليابانى وبوجود درجة من الت

ائج ظهرت نتوفى المقابل أ حداث بها.من نقل األ كثرتهتم بالتعافى من الكارثة أ

أن المعالجة الصحفية للكوارث لم ترق إلى المستوى الذى  الدراسات العربية
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ومحددة ومستندة إلى  ،حيث اتضح غياب رؤية واضحة ،يتناسب وحجم الحدث

 .روساستراتيجية معينة وتخطيط مد

 ،عبر هذا المحور الدراسات التى تناولت الكوارث فى الصحافة المطبوعةبرزت   -

 نتائج أوضحتو  ،تتضمنها المحور (17( دراسة من بين )14)حيث بلغ عددها 

تفوق الدراسات العربية التى تناولت المقارنة بين الوسائل التقليدية والجديدة  إحدى

اإلعالم التقليدية كمصدر رئيسى يعتمد عليها  وسائل اإلعالم الحديثة على وسائل 

 ،للحصول على  المعلومات عند حدوث األزمات والكوارث الطبيعية بوجه عام

اقترحت نموذج لدور وسائل اإلعالم التقليدية والجديدة فى إدارة الكوارث من كما 

الغزاوى و ) خالل نتائج الدراسات السابقة مع ربطها بنتائج الدراسة الحالية

ه أنإلى (Kim & Carter, 2017)  دراسةشارت أكما  .  (2012 ،عرابى

أن يشمل التحليل عدد متنوع من  التغطية اإلعالمية ألى أزمةتحليل يجب عند 

 ،زمة كل وسيلة تكمل األخرىففى األ ،وسائل اإلعالم وليس وسيلة إعالمية معينة

والمواقع االجتماعية  فالصحف تهتم بمضمون األزمة بينما األنترنت والتليفزيون

ة جندحف فى وضع أدور الصواهتمت الدراسة ب،ة أفضلتقدم صورة بصري

 .لجمهورا

تعددت العوامل التى سعت دراسات المحور للكشف عن تأثيرها على معالجة   -

 -االستاندر)نوعية الصحف  (،دولى  -محلى)النطاق الجغرافى  ،وتغطية الكوارث

  .، التوجهات السياسية ونمط الملكية(حديثة –تقليدية )طبيعة الوسيلة  (،التابلويد

كما تم استنادها  ،ةسيطر استخدام نظرية األطر اإلعالمية على الدراسات األجنبي  -

نظرية – وضع االجندة – cnnتأثير  –أخرى )أصحاب المصلحة  ألطر نظرية 

نموذج   – مدخل االعتماد –األطر )أما الدراسات العربية  فاستخدمت  (،التنمية

 )مدخل تحليل الخطاب –الموقف المشكل 

( دراسات من بين 9فظهر فى ) ،سات األجنبيةلدراسيطر االتجاه الكمى على ا  -

المقابل وفى  ،دراسات( 3) أجنبية، وظهر االتجاه الكمى الكيفى فى دراسة( 12)

تان ودراس ،دراستان كيفية ، فظهرتالدراسات العربيةتجاه الكيفى على اال تغلب

 .ودراسة واحدة كمية  ،دراسات( 5من بين )جمعت بين الكمى والكيفى 

منهجى المسح  كما تم استخدام ،فى هذا المحور برز استخدام منهج دراسة الحالة  -

أدوات تحليل -تحليل المضمون الكيفى )، وتمثلت األدوات الكيفية فىوالمقارن

 .(الستبيانا –تحليل المضمون )واألدوات الكمية  فى ،الخطاب

 أزمة منالصحافة ألكثر دارة وإ معالجة : دراسات تناولتور السادسالمح  

 من بين ،دراسة (15)هذا المحور، حيث بلغ عددها  تفوقت الدراسات العربية عبر

، وظهرت فى هذا أجنبيةدراسات  (3) ى مقابلتتضمنها المحور، ف  دراسة (18)
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الدراسات إلى محورين  تلك وتم تقسيم .الدراسات التحليلية والميدانية المحور

المعالجة الصحفية ألكثر من  الدراسات التى تناولت المحور األوليتضمن  ،فرعين

الدراسات التى تناولت اعتماد الجمهور على  فيركز على المحور الثانىأما  ،أزمة

 .ووسائل اإلعالم في أوقات األزمات الصحف

 :  وفيما عرض تفصيلى لكل محور

 :كثر من أزمةاسات التى تناولت المعالجة الصحفية ألالدر -1

من النماذج على الدراسات التى تتضمنها ، والدراسات العربية فى هذا المحورا تفوقت

 :مايلى ،المحور

الصحف التى سعت للتعرف على معالجة  (Olsson et al., 2015)دراسة 

 ،اإلرهاب)أزمات هى لثالث   (،استراليا ،النرويج ،الرئيسية فى كل من )السويد

وكذلك الكشف عن كيفية إدارتها لتلك األزمات  (،الفيضانات ،األزمة المالية العالمية

وضحت وأ.ومدى التزامها بمراعاة المصداقية والموضوعية فى تغطيتها اإلخبارية

التنائج سيطرة التغطية الوصفية لألزمات الثالث على الصحف عينة الدراسة،  فبلغت 

  %85،  يليها أزمة األحداث اإلرهابية بنسبة %94ة الوصفية للفيضانات نسبة التغطي

واعتمدت الصحف عينة الدراسة على  .%  69ثم األزمة المالية العالمي بنسبة  

لألحداث  %92و  ،%96خالل أزمة الفيضانات  %96المصادر الحكومية  بنسبة  

بة االعتماد على مصادر وجاءت نس ،فى األزمة المالية العالمية %78 ،اإلرهابية

 %4المعارضة ضعيفة بدرجة كبيرة بلغت نسبتها خالل تغطية أزمة الفيضانات 

 .%22واألزمة المالية العالمية بنسبة   %8واألحداث اإلرهابية بنسبة 

خبارية للصحف تغطية اإلبين ال بالمقارنة (Whalen, 2013)دراسة واهتمت 

زمة خبارية لنفس الصحف ألبالتغطية اإلزلزال هايتي مقارنة ألزمة  مريكيةاإل

سباب التى تقف على تحليل الخطاب بغرض فهم األوتم االعتماد دارفور بالسودان، 

ثالث  وتحدت عينة الدراسة فى  ،خريدون أألزمة كثافة تغطية إخبارية معينة  وراء

كشف التحليل و .(الواشنطن بوست -نيويورك تايمز  -يواس توادى )صحف أمريكية 

انخفاض  بتغطية  أزمة زلزال هايتى فى مقابل-محل الدراسة -هتمام الصحف اثافة ك

اسة لم تهتم بالتحليل الكمى إال أن ن الدر، وعلى الرغم من أاالهتمام بأزمة دارفور

وأشارت الدراسة إلى أن أهم أسباب تغطية  ،عدد ما نشر عن كل أزمة كان له داللته

ص العرقية تصحيح االخطاء خاصة فيما يخفور هو زلزال هايتى بكثافة عن أزمة دار

وباما وخاصة ما يمارسه من سياسات دارة أوالترويج إل ،واإلمبريالية وعدم التسامح

بروز المواقع االجتماعية كمصدر و ،تتعلق بالهجرة والرعاية الصحية فى هايتى

 محاولةو رئيسي للمعلومات وكيف يمكن استخدامها كأداة لجمع التبرعات والمعلومات

التغطية الصحفية صرف انتباه الجمهور عن دور القوات المسلحة فى هايتى واحتالل 

ينما تمثلت دوافع تغطية أزمة دارفور فى طمأنة الرأى العام ب الواليات المتحدة لها.
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على االنتخابات  زمة دارفور فى طريقها للحل مع تسليط الضوءأن األمريكي بأ

نوع من أنواع المبالغة وأن  االبادة الجماعية بأنهاة إلى واألشار ،واتفاقات السالم

وكذلك اهتمام الصحف بدعم  ،د الوفيات الكبيرة كانت نتيجة لألمراض المنتشرةعداأ

 وباما.دارة أإ

في رصد وتحليل أطر  ( 2017 ،المراكبى)وتمحورت المشكلة البحثية لدراسة 

وذلك في صحف األخبار، الوفد  ة،سياسية واالجتماعية محل الدراستقديم األزمات ال

النتائج غلبة أطر االستجابة والحلول والمقترحات  وأوضحت .والمصري اليوم

والطمأنة واإلنجازات واالهتمام بمصلحة المواطن في عرض القوى الفاعلة في 

عن  وهو ما يتفق مع سياستها التحريرية كصحيفة قومية تعبر ،صحيفة األخبار

أما  دولة وسعيها لحل مشاكل المواطنين، عن إنجازات الة وتعبراالتجاه الرسمي للدول

بالنسبة لصحيفة المصري اليوم فغلب إطار اإلنجازات واالهتمام بمصلحة المواطنين 

عند تقديم الحكومة كقوى فاعلة، بينما غلب إطار اإلهمال والتجاوزات وتفاقم األزمة 

فة الوفد، ظهرت غلبة إطار اإلهمال عند تقديم المواطنين كقوى فاعلة، وبالنسبة لصحي

 والتجاوزات وتفاقم األزمة على صحيفة الوفد. 

بالتعرف على مرتكزات الخطاب الصحفى  (2013 ،اليمانى)واهتمت دراسة 

المتعلق باألزمات المجتمعية الراهنة فى مصر من خالل دراسة أبعاد وسمات أطر 

ليل ومقارنة أوجه االتفاق مع رصد وتح ،المعالجة فى الصحف الحزبية والخاصة

وتوصلت  .واالختالف فى المحددات المؤثرة فى صياغة الخطابات الحزبية والخاصة

الدراسة إلى بروز حالة التضاد فى الصحافة الجديدة وحالة الالنظام والفوضى 

وشهدت تحوالً الشك فيه من نظام الضبط فى االتصال المتمثل فى صحافة السلطة 

كما بعدت العديد من الصحف عن المهنية .بصحافة االستقطابإلى ما يسمى اآلن 

واستخدمت أساليب التخفى والمضامين غير المنسوبة لمصادرها فى  ،واألحترافية

  (2016 ،المحمدى)دراسة وهو عكس ما توصلت إليه   .تناولها لألزمات المجتمعية

زاء أداء الحكومة إلى ارتفاع مستوى االنتقاد البناء لصحف الدراسة إ ، حيث أشارت

فى األزمات التى مرت بها الدولة خالل فترة الرصد والتحليل فى مقابل االتجاه 

حيث لم يعد التوجه كسب ود الحكومة بقدر االهتمام بمراعاة حقوق المواطن  ،المؤيد

كما برز فى المعالجة  ،وخاصة حينما يتعلق األمر بحقه فى أن يعيش حياة كريمة

كما حاولت  ،كومة التحرك فى بعض األزمات بكافة أطرافهاالصحفية محاولة الح

من حيث التعريف  ،الصحف األسبوعية مراعاة الموضوعية فى تناول األزمات

 .باألزمات التى يعانى منها المجتمع وأسبابها والحلول المقترحة لمواجهتها

التعرف على دور   (2013 ،عباس)جونى واستهدفت دراسة   ،وفى العراق  

فى تغطية األزمات الداخلية  (والصباح الزمان)افة اإللكترونية العراقية الصح

افة وتوصلت النتائج إلى أن الصح (.السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية)

امتازت بتنوعها فى تغطية األزمات الداخلية، والتركيز على  اإللكترونية الحديثة
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وأن .مرحلة المواكبة لفترة الدراسةاألزمات السياسية التى فرضتها مجريات ال

االهتمام  باألزمات السياسية واألمنية قد أفقد توازنها وتعادلها مع بقية الجوانب 

 االقتصادية واالجتماعية وغيرها من األزمات.

منهج التحليل الوثائقى للدراسات  واستخدام جراء تحليل من المستوى الثانىوبإ

  (2015)المطيرى، دراسة توصلت  ،ارة األزماتواألدبيات فى مجال اإلعالم فى إد

إلى تجاهل بحوث إعالم واتصال األزمات والكوارث لألدوار المختلفة لالتصال 

ار التحفيز وكسب وركزت على أدو ،األزمات والكوارثواإلعالم فى أثناء مواجهة 

 ،التأييد والتعاطف وتركت قضايا عديدة ترتبط بأثار وتداعيات األزمات وأسبابها

إضافة إلى الدروس المستفادة ودور اإلعالم فى التعامل مع هذه األبعاد األخرى 

 .المرتبطة باألزمات والكوارث

التغطية الصحفية المصورة  (2017 ،عبدالرازقعبدالوهاب و)وتناولت دراسة 

بالتطبيق على أزمتى الهجرة غير الشرعية  ،لألزمات فى الصحافة المصرية

داخل عينة من  (وتفجير الكنيسة البطرسية -ركب رشيدحادث غرق م)واإلرهاب 

 –المصرى اليوم  –الشروق  –األهرام )الصحف ذات التوجهات الفكرية المختلفة 

شارت النتائج إلى اتفاق صحف الدراسة على أن كل من الشباب باإلضافة وأ (.الوفد

بينما قامت  ،إلى سماسرة الهجرة غير الشرعية مسئولين مسئولية كاملة عن الحادث

الحكومة ممثلة فى جهات اإلنقاذ وفرق خفر السواحل بتحمل المسئولية وإنقاذ البعض 

وجاءت  ،وسن تشريع جديد لمكافحة الهجرة غير الشرعية ،وانتشال جثث الغرقى

على المأساة شر استخداماً فى حادث مركبة رشيد كمؤزاويا الكاميرا المرتفعة األكثر 

يا من مصيبة موت أبنائهم من ضحية للهجرة غير التى أصابت أهالى الضحا

ً فى حادث تفجير  ،الشرعية بينما كانت زاوية مستوى النظر هى األكثر استخداما

لذا تم استخدام تلك  حادث إرهابى استهدف وطن بأكمله ؛ الكنيسة البطرسية كونه

هوين حيث الزاوية ألنها تصور األشياءكما يراها المصور بدون مبالغة أو تهويل أو ت

تحريض  يا مصداقية وواقعية إذ ال تسعى إلى يضفى ذلك النوع من أنواع الزاو

 الرائى.

ووسائل اإلعالم في أوقات  دراسات  تناولت اعتماد الجمهور على الصحف -2

 األزمات:

وذلك على الرغم من قلة عدد  ،ستحوذت الدراسات العربية على هذا المحورا

 ومن نماذج تلك الدراسات :  ،ورتتضمنها المح الدراسات التى

التى اهتمت بالتعرف على مدى اعتماد الجمهور  (2017 )خير هللا،دراسة 

المصرى على مواقع الصحف اإللكترونية فى الحصول على المعلومات أوقات 

وذلك من خالل قياس حجم استخدام الجمهور لهذه المواقع وأهم المواقع  ،األزمات

يفضلها الجمهور وأهم قضايا األزمات التى تناولتها الصحف اإللكترونية التى 
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وقياس مدى مصداقية هذه المواقع لدى الجمهور المصرى كمصدر للحصول  ،المواقع

أشارت النتائج إلى أن أهم أسباب اعتماد المبحوثين .على المعلومات وقت األزمات

ول ألنها للمعلومات وقت األزمات فى الترتيب األ على الصحف اإللكترونية كمصدر

من إجمالى مفردات  %48.89نسبة بلغت  ،تمدنى بأحدث وأهم األخبار بشكل فورى

 %40.89 ،وجاء فى الترتيب الثانى ألنها تمثل بديالً عن الصحف الورقية ،العينة

كما أن أهم الصحف التى  ،%33.33والترتيب الثالث ألنها ال تكلفنى الكثير من المال 

صدر للمعلومات عن قضايا األزمات فى الترتيب األول يعتمد عليها المبحوثين كم

صحيفة المصرى اليوم اإللكترونية  ثم %72.67تليها األهرام  ،%6.44اليوم السابع 

69.56%. 

التعرف على تأثير الصحف المصرية فى  (2015 ،شاهين)دراسة وهدفت 

ى للقوات تشكيل االنطباعات عن األزمات التى حدثت خالل فترة تولى المجلس األعل

 كشفت النتائج ارتفاع. ود لدى الجمهور المصرى والنخبةالمسلحة إدارة شئون البال

راضين عن المعالجة الصحفية لألزمات التى حدثت فى خالل فترة إدارة الغير نسبة 

نسبة المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون البالد وترتفع النسبة فى اإلناث ب

وجود عوامل هرت النتائج الخاصة بالنخبة وأظ كور.للذ %34.3مقابل  51.1%

مؤثرة على طريقة تناول الصحف المصرية لألزمات التى حدثت خالل فترة إدارة 

المجلس األعلى للقوات المسلحة شئون البالد أول هذه العوامل السياسة التحريرية 

ً  %75.6للصحيفة   حيث تعكس هذه السياسة طريقة عرض ومناقشة األزمات وفقا

 اإلعالم يليها تأثير وسائل ،كما ارتفعت نسبة نمط ملكية الوسيلة ،لتوجهات الصحيفة

كما أظهرت  ،حداث واألخبار الطارئة والساخنةق عرض األاألخرى وذلك فى سيا

النتائج إلى أن جميع عينة النخبة يرون باحتياج الصحف لتغيير أو تعديل ألسلوب 

لى المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شئون تناولها لألزمات التى خالل فترة تو

 ،وهو ما يعكس قصور التناول الصحفى لألزمات %100البالد لتغير أو تعديل بنسبة 

 .وضرورة تطوير أسلوب التناول الصحفى

للتعرف على إلى أى مدى اعتمدت الصفوة  (،2014 ،هيبة)سعت دراسة و

ية وقت األزمات التى لحقت المصرية "عينة الدراسة " على الصحف اإللكترون

وإلى أى مدى نجحت تلك الوسيلة فى  ، بالمجتمع المصرى يعد سقوط النظام السابق

ريتى االعتماد على وسائل اإلعالم واعتمدت الدراسة على نظ .تغطية تلك األزمات

والتماس المعلومات. وأوضحت الدراسة أن أهم أسباب اعتماد الصفوة المصرية على 

رونية وقت األزمات هو سرعة الحصول على كافة المعلومات الصحف اإللكت

ثم لمعرفة  ،%94.7يليها ارتفاع مصداقيتها  ،%97.1المرتبطة باألزمات بنسبة 

ثم لتميزها بتقديم تحليال متعمقة  ،%88.4التطورات الجديدة لألزمات الحالية 

بموضوعية وأخيراً عرض األزمات  %67ثم لدقة بياناتها  %70.5لألزمات بنسبة 

46.8%. 
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التعرف على أبرز  ( 2015 ،)عبدالرحمن و الطلحانى وحاولت دراسة

الشائعات التى انتشرت فى وسائل اإلعالم المختلفة اإللكترونية والتقليدية أثناء الثورة 

و دور هذه الشائعات وتأثيرها على اتجاهات الجماهير وقرارتهم التى  ،وما بعدها

كما تهدف إلى  .جارية ومشاركاتهم السياسية المختلفةيتخذونها تجاه األحداث ال

التعرف على رأى الجمهور فى هذه الشائعات ومدى خطورتها وتاثيرها على المجتمع 

ن أن الشائعات تنتشر أشارت النتائج إلى تأكيد المبحوثيو ،المصرى فى أثناء األزمات

ً أو أكثر فى وقت األزمات وفى الظروف الضاغطة حيث يكون هناك تعت ً إعالميا يما

ً فى المواقف لسنة المسئولين الحكومين أو أو كذباً معتاداً ومتعمداً على ا غموضا

كما أكدت الدراسة أن التغطية اإلعالمية  ،تضليالً متعمداً عبر وسائل اإلعالم المختلفة

الداحضة أو على العكس الداعمة لتلك الشائعات كان لها تأثيرات بالغة فى تكريس 

 .الشائعات االقتصادية تأثيرات

للتعرف على  (2016 ،رضوان)سعت دراسة  ،حول صحافة الهاتف المحمولو

مدى اعتماد الشباب الفلسطينى على صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت 

 المعرفية والوجدانية والسلوكية والتأثيرات ،وأسباب هذا االعتماد ودوافعه ،األزمات

وتوصلت النتائج إلى اعتماد  ،الجديد من الصحافة بأنواعها المترتبة على هذا النوع

بينما  ،فى أوقات األزمات( %77.8بنسبة )المبحوثين على صحافة الهاتف المحمول 

وتصدرت تطبيقات  ،(%72.2)التى يحصل عليها منها بنسبة يثق فى األخبار 

الشباب التواصل االجتماعى أنواع صحافة الهاتف المحمول التى اعتمد عليها 

تالها متصفحات  ،(%88.2الفلسطينى فى متابعة أحداث انتفاضة القدس بنسبة )

 .فالتطبيقات الصوتية والمرئية ،ثم التطبيقات اإلخبارية ،المحمول

 التعليق على دراسات المحور السادس: 

 ،تنوعت دراسات المحور ما بين التحليلى والميدانى وجمع بعضاً منها بين النوعين -

وتعددت فئات الجماهير التى طبقت   ،لصالح الدراسات التحليلية تفوقوجاء ال

تلك وتوصلت  .اب والجمهور العام والنخبةليها الدراسات الميدانية بين الشبع

مجموعة من النتائج  التى أكدت وجود عوامل مؤثرة على طريقة إلى الدراسات 

اسة التحريرية السي هذه العوامل أن أبرزوتناول الصحف المصرية لألزمات 

حيث تعكس هذه السياسة طريقة عرض ومناقشة األزمات وفقاً  ،للصحيفة

اإلعالم األخرى  تأثير وسائلثم  ،يليها نمط ملكية الوسيلة  ،وجهات الصحيفةلت

 كما أظهرت النتائج  .وذلك فى سباق عرض األحداث واألخبار الطارئة والساخنة

ت العديد من الصحف عن المهنية بعد حيث صور التناول الصحفى لألزمات،ق

واستخدمت أساليب التخفى والمضامين غير المنسوبة لمصادرها فى  ،واألحترافية

إلى التركيز على التعصب األعمى  وأشارت النتائج  .زمات المجتمعيةتناولها لأل

ومثل هذه  ،من جانب الصحف للقضايا المطروحة وتبنى وجهة نظر واحدة مسبقة

كذلك   .لى إثارة غرائز العنصرية والمناطقية لدى أكثر المتلقينالصحافة تساعد ع
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انتقد أفراد الجمهور األداء اإلعالمى  أثناء األزمات  من حيث انخفاض مصداقية 

 ،وعدم عرض وجهات النظر المختلفة بدقة وموضوعية  ،التغطية اإلخبارية

عال الشخصيات والتركيز على وجهة النظر الرسمية للدولة واالهتمام بردود أف

 وعلى العكس تماماً  أشارت  الرسمية تجاه األزمة أكثر من االهتمام باألزمة نفسها.

إلى ارتفاع مستوى االنتقاد البناء لصحف الدراسة   (2016 ،المحمدى) دراسة

كما  ، ،الدراسةإزاء أداء الحكومة فى األزمات التى مرت بها الدولة خالل فترة 

من حيث  ،مراعاة الموضوعية فى تناول األزماتحاولت الصحف األسبوعية 

التعريف باألزمات التى يعانى منها المجتمع وأسبابها والحلول المقترحة 

 .لمواجهتها

 ،على دور الصحافة اإللكترونية الدراسات العربية تركيز عبر هذا المحور برز -

سواء داراة األزمات وإفى تغطية  ،وصحافة المواطنوصحافة الهاتف المحمول 

شارت  نتائج الدراسات حيث أ  ،نتها بالوسائل التقليديةبمفردها أو من خالل مقار

إلى أن الصحافة اإللكترونية الحديثة زادت من فاعلية الصحافة فى تغطيتها 

 ،توسيع نطاق تغطيتها الجغرافية ومتابعة األزمات أوالً بأولب ،اإلخبارية لألزمات

عتماد إلى أن أهم أسباب اأشارت النتائج كما  .مع توسيع نطاق التفسير والتحليل

للمعلومات وقت األزمات ألنها تمده بأحدث وأهم األخبار  عليها كمصدرالجمهور 

ألنها تمثل بديالً من وجهة نظر الجمهور  وجاء فى المرتبة الثانية ،بشكل فورى

 ثم ،، أما من وجهة نظر النخبة فبسبب ارتفاع مصداقيتهاعن الصحف الورقية

حليال متعمقة ثم لتميزها بتقديم ت ،ت الجديدة لألزمات الحاليةلمعرفة التطورا

  .راً عرض األزمات بموضوعية وأخيثم لدقة بياناتها  ،لألزمات

االعتماد على وسائل  ) تمثلت فى ،إلى عدد من النظريات المحور دراساتاستندت  -

التماس  –لية االجتماعية المسئو –نظرية الشائعة  –األطر اإلعالمية  –اإلعالم 

رية األطر فى ن برز استخدام نظوإ (،االستخدامات واالشباعات –المعلومات 

 .واالعتماد فى الدراسات الميدانية الدراسات التحليلية

وخاصة  ،العربية عبر هذا المحوردراسات الغلب االتجاه البحثى الكمى على  -

 عربية  دراسة( 15ة من أصل )( دراسات كمي9)هرت حيث ظ،الدراسات الميدانية

وفى  .( دراسات جمعت بين الكمى والكيفى ودراستان كيفية4و) ،تتضمنها المحور

فظهرت دراستان كيفية  ،المقابل غلب االتجاه الكيفى على الدراسات األجنبية

 .( دراسات أجنبية ظهرت بالمحور3وواحدة كمية من بين )

ثلة فى واستعانت بأدوات كمية ممرن، الدراسات بمنهجى المسح والمقا استعانت-

تحليل المضمون )فتمثلت فى ، أما األدوات الكيفية تحليل المضمون واالستبيان

 (.المقابلة المتعمقة –تحليل الخطاب  – التحليل الوثائقى-الكيفى
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فى ضوء القراءة  دارة األزماتلبحوث الصحافة وإ الرؤية المستقبلية القسم الثانى :

 :الدراسة التحليلية ئج النقدية لنتا

  على مستوى االتجاهات الخاصة بالموضوعات البحثية -1

ليلية من تفوق الدراسات العربية على الرغم مما أشارت إليه نتائج الدراسة التح

( 92بلغ عددها ) والتى ،تدارة األزماولت الصحافة وإمن حيث عدد األبحاث التى تنا

أن هذا  اإل ،(%44.9)بنسبة ،دراسة أجنبية (75)فى مقابل  (،%55.1، بنسبة )دراسة

حيث ؛ فهو تفوق كمى وليس نوعى  حقيقى للدراسات العربية الفارق اليشير إلى تفوق

ومن  فى أكثر من دراسة وتكرارها معينة ركزت الدراسات العربية على تناول أزمة

كرار نفس كما تم ت ،نفس زاوية التناول دون تقديم أى إضافة موضوعية حقيقيةخالل 

وتمثل  ،تناولت تلك النوعية من األزماتو لبيات التى ظهرت فى دراسات سابقةالس

يستدعى  مام؛ ذلك بشكل واضح فى الدراسات التى تناولت األزمات السياسية 

أقسام اإلعالم بإعداد خطط بحثية وتحديثها كل خمس و كليات ضرورة اهتمام

تزام بتلك الخطط وتناول موضوعات لنحو اإل سنوات، بحيث يتم توجيه الباحثين

  .البحثية ليها الخططمجاالت التى أشارت إاألزمات بما يتوافق مع ال

 ،اهتمام الدراسات العربية بتناول األزمات السياسية واألمنية كشفت نتائج التحليل  -

نصف عدد  أى أكثر من ،(%58.7بنسبة بلغت ) ،( دراسة54) هاحيث بلغ عدد

وهو ما أفقد توازنها فى االهتمام باألنواع األخرى من  ،الدراسات العربية

االجتماعية واالقتصادية  األزمات الدراسات التى تناولت األزمات وخاصة

إلعادة النظر فى أجندة سئولية على الباحثين العرب ما يلقى بالم وهو ،والكوارث

اول االهتمام بإجراء دراسات تتنضرورة التوجه نحو و ،البحثية أولوياتهم

وما أكدت عليه  2030وخاصة فى ظل رؤية  ،واالقتصادية األزمات االجتماعية

 .من ضرورة االهتمام بالتنمية المستدامة

تناولت  رصدت الباحثة خالل فترة التحليل ندرة البحوث والدراسات العربية التى  -

واألمراض  ،عالم لألزمات الصحية بصفة عامةتغطية الصحافة ووسائل اإل

وهو ما يشير  ،فى مقابل اهتمام الدراسات األجنبية بذلك ،ية بصفة خاصةالوبائ

دارة معالجة وإإجراء دراسات تتناول إلى ضرورة التوجه نحو االهتمام ب

ارية ، ودراسات تتناول العالقة بين التغطية اإلخبافة لألزمات الصحيةحالص

ناول عالقة أخرى تتودراسات ،ن جانب الجمهوروادراك مخاطر تلك األمراض م

وحسابات الصحف لصحافة اإللكترونية لألمراض واألوبئة باالتغطية اإلخبارية 

فى البحث عن  للجمهور السلوك اإللكترونىبين وبمواقع التواصل االجتماعى 

حيث تلعب وسائل اإلعالم دور هام فى  ،األمراض واألوبئةتلك معلومات عن ال

على اتجاهاتهم  لصحية والتأثيرزيادة وعى األفراد بالمخاطر والمشكالت ا

وخاصة فى ظل التوجه العام للدولة  ،وسلوكياتهم الصحية سواء بالتعديل أو التغير
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 نشر الوعى الصحى من خالل تبنى العديد من الحمالت نحو المصرية

ركان التنمية المستدامة التى تسعى لتحقيقها فى ظل كأحد أ الصحية ()المبادرات

 .2030رؤية 

من وجود فجوة كمية بين الدراسات العربية  عنه التحليلما كشف  فى ضوء  -

الدراسات التى تناولت األزمات والكوارث سواء الطبيعية واألجنبية فيما يتعلق ب

 ،امات الدراسات األجنبيةالثالثة فى قائمة اهتمالمرتبة  احتلتحيث ، أو البشرية

وفى ظل  .لعربيةالدراسات امامات األخيرة فى قائمة اهتبينما جاءت فى المرتبة 

ما يشهده العالم من تغيرات مناخية،  كان لها تأثيرها الواضح على وقوع العديد 

دارة افة فى إونظراً لالهتمام الدولى بدور وسائل اإلعالم والصح ،من الكوارث

تأتى أهمية  تلك الكوارث فى جميع المراحل قبل وأثناء وبعد للتخفيف من آثارها ؛

د وأهمية مراعاة بـُع ، لكوارث فى جميع المراحلا دارةصحافة فى إبحث دور ال

داراتها اراتها، وفى اعداد خطط إعالمية إلدالصحة النفسية واالجتماعية فى إ

 .على المستويين القومى والدولى

حيث ابتعدت  ،قصور فى التغطية الصحفية لألزماتأشارت نتائج التحليل إلى   -

كعدم   ،د كبير عن األخالقيات ومعايير الممارسة المهنيةى حالمعالجة الصحفية  إل

مراعاة الدقة والموضوعية والشمول والتكامل واالسناد المتوزان وافتقارها لتنوع 

لألزمة االقتصادية يتأثر بالضوابط التى  العربى التناول الصحفىف ،المصادر

ة لألزمة تتسم التغطية اإلعالميحيث تفرضها الدولة على الحرية الصحفية 

كما أن  ،االقتصادية بالتعتيم والتجاهل المتعمد للتقليل من آثار وأهمية األزمة

فى األزمات السياسية كأداة لدعم الحكومة وليس الشعب  الصحف الرسمية تعمل

تركز على استخدام كافة الوسائل   وفى األزمات األمنية،المتعلقة بالسلطة السياسية

وم به من أفعال وأنشطة لمواجهة األزمة أكثر من لتقديم صورة للحكومة وما تق

ً للصراع  ،تقديم تغطية لضحايا األزمة  ً مؤججا ً إعالميا وأنها استخدمت خطابا

واستخدمت أساليب التخفى  ،(2015 ،قادرى و جلولى) (2016الدبيسى )

أشارت و ،والمضامين غير المنسوبة لمصادرها فى تناولها لألزمات المجتمعية

لى التركيز على التعصب األعمى من جانب الصحف للقضايا المطروحة إ النتائج

ومثل هذه الصحافة تساعد على إثارة غرائز  ،وتبنى وجهة نظر واحدة مسبقة

ؤسسات اإلعالمية مع المكما أن تعامل ،العنصرية والمناطقية لدى أكثر المتلقين

ً يعمق الهوة ويبتعد عن اال األزمات عادة ما يكون  لتزام بالموضوعية انفعاليا

 أثناء األزمات د أفراد الجمهور األداء اإلعالمىكذلك  انتق . (2012الشجيرى،)

وعدم عرض وجهات النظر  ،من حيث انخفاض مصداقية التغطية اإلخبارية

، والتركيز على وجهة النظر الرسمية للدولة واالهتمام فة بدقة وموضوعيةالمختل

 اه األزمة أكثر من االهتمام باألزمة نفسهابردود أفعال الشخصيات الرسمية تج

 .(2015،)المطيرى
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موضوع ن ندرة االهتمام بتناول مالتحليل  كشف عنه وما ،وفى ضوء ماسبق

 ،والكوارث بشكل مستقل عند تغطية األزمات  ام بالمعايير األخالقية والمهنيةااللتز

ليه فى النتائج شارة إبشكل جزئى داخل الدراسة أو مجرد اال هذا التناولوإنما يتم 

للصحافة  جراء دراسات حول المسئولية االجتماعيةتبرز أهمية إ ،العامة للدراسات

المطبوعة واإللكترونية  مدى التزام الصحافة أو ،والكوارثعند تناولها لألزمات 

 ،تحليلية ساتمن خالل درا المهنية عند تغطيتها لألزماتوالمعايير باألخالقيات 

و الرؤية المستقبلية للصحفيين الصحفيين لهذا الدور أ تقيمعن  ميدانيةوأخرى 

 .األخالقية عند تغطية األزمات والكوارث المعاييرو رتقاء بالممارسة المهنيةلال

الصحافة المطبوعة الدراسات التى تناولت األزمات فى تبين من التحليل سيطرة  -

ظيت بنسبة بلغت حيث ح ،أو مدى اعتماد الجمهور عليها فى أوقات األزمات

للدراسات التى  (%13.7( للصحافة اإللكترونية و)%15فى مقابل ) ،(71.3%)

األجانب ومن ثم البد من توجيه الباحثين ؛ جمعت بين المطبوع واإللكترونى 

نحو تناول األزمات فى الصحافة اإللكترونية بكافة أشكالها من نسخ  والعرب

ع التواصل االجتماعى و صحافة إلكترونية للصحف و حسابات الصحف بمواق

وكذلك دراسات مقارنة بين تناول األزمات فى كل  ،وصحافة الموبايلالمواطن 

 .من الصحافة التقليدية والحديثة

 الخاصة بأنماط البحوث العلمية  االتجاهاتعلى مستوى  -2

من خالل التحليل اتضح ظهور دراسات الصورة والدراسات التجريبية على   -

فى مقابل عدم اهتمام الدراسات العربية بتلك النوعية  ،دراسات األجنبيةمستوى ال

بالدراسات التى من أنماط البحوث، فبرزت دراسات الصورة  فى المحور المتعلق 

أما البحوث التجريبية فظهرت فى  ،دارة األزمات االقتصاديةتناولت الصحافة وإ

ى سعت للكشف عن العالقة وخاصة الت ،الدراسات التى تناولت األزمات الصحية

ما  وهو؛ بين تغطية ومعالجة األزمات  وبين ادراك الجمهور للمخاطر الصحية 

يجاد نوع من إجراء البحوث التجريبية إللعرب نحو يستدعى توجه الباحثين ا

 .دارة األزماتحوث الصحافة وإالتنوع فى أنماط البحوث العربية على مستوى ب

الكتابة لغة ألجنبية والعربية بتناول تأثير ى الدراسات اظهر االهتمام المحدود ف  -

تلك  لألزمات وتصورات الجمهور نحو جةعلى اتجاهات المعالالصحفية 

ضح فى الدراسات التى تناولت األزمات المتعلقة وبرز ذلك بشكل وا ،األزمات

حيث أشارت النتائج  إلى غلبت  ،الرياضيةلسياسية والطائفية والصراعات اب

 على بالتركيز االهتمام عدم مقابل فى ،العدائية والصياغات والكتابات جةالله

 باألزمة المرتبطة الصحفية المواد صياغة فى والحيادية اللهجة المعتدلة توظيف

ومن ثم تأتى أهمية  التركيز على اجراء بحوث مما يؤدى إلى تفاقم األزمات ؛ 

ألزمات لما يمكن أن تكشف عنه تتناول تأثير لغة الكتابة الصحفية على تناول ا
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 .أساليب خفية يتم استخدامها لتأجيج الصراعات واألنقسامات داخل المجتمعمن 

 ،لها التقديرية الصياغات على تعتمد لألحداث الصحافة تقدمها الى فالمعالجات

 اللغة فإن وبالتالى القارئ، إلى لتنقله اللغة خالل من الحدث يقدم فالصحفى

ا تلعب قد الحالة هذ  فى ناقل طكوسي المستخدمة  اتجاهات تشكيل فى دور 

 عنه. والتعبير وصفه فى الموظفة المفردات لسلسلة طبق ا األزمة حول الجماهير

 : االتجاهات الخاصة باألطر النظريةعلى مستوى  -3

دارة األزمات على مجموعة متنوعة من النظريات دراسات الصحافة وإ تداستن -

 ،والتى تم استخدامها على المستويين التحليلى والتفسيرى ،لوالنماذج والمداخ

االعتماد  -األطر اإلعالمية ) ظهرت نظريات مثل فعلى على المستوى التحليلى

 –الداللة اللغوية وبناء الواقع االجتماعى  -نظرية الحجاج -على وسائل اإلعالم 

نموذج البنائى ال –وضع األجندة  –نظرية الشائعة  -المعالجة المعلوماتية 

التماس  – االستخدامات واالشباعات -حارس البوابة –لمستويات المصداقية 

 Hybrid modelنظرية التهئية المعرفية والنموذج المطور لألطر  - المعلومات

of frame)) ،نظرية الحوار الحر)على المستوى التفسيرى وبرزFree 

Speech-  الديمقراطية  –المجال العام  –نموذج االحتجاج  -نظرية العرق النقدية

المسئولية –نموذج اإلعالم والشرعية السياسية  –التحليل الثقافى  –التشاورية 

 –النظرية المعيارية –المدخل االستنتاجى  –تحليل الخطاب النقدى –-االجتماعية

نظرية دائرة االنتباه للقضية  –الموقف المشكل  –وسائل اإلعالم إمكانية تمحور 

Issue Attention Cycle Theory – ادراك  -نظرية المعالجة المعلوماتية

 (Social Representation Theoryاالجتماعي تمثيلنظرية ال -المخاطر

وعلى الرغم من تفوق الدراسات العربية فى تنوع األطر النظرية التى تم  -

 اهوكذلك استخدام ،تناول األزمات السياسية واألمنية، وخاصة عند استخدامها

يتم االستفادة من هذه إل أنه لم ا ،نظرية على مستوى الدراسة الواحدةكثر من أل

، ويتم التعامل معها فى عدد كبير من الدراساتالنظريات والمداخل بشكل حقيقى 

وكأن عالقة الباحث تنتهى بهذه األطر بمجرد  ،كجزء منفصل داخل الدراسة

الدراسات  تحرص المقابل ، وفىىالمستوى المعرف ىوتأصيلها عل ،تحديدها

 ،التوظيف الجيد للنظريات التى تم استخدامها على المستوى التحليلىاألجنبية على 

 ،ها بهدف اختبارها أو التحقق منهاحيث تنطلق من فرضياتها وأفكارها ومقوالت

لتفسير النتائج  وفهم طبيعة تم استخدامها  النظريات والنماذج التفسيرية كما أن

هو ما يتطلب توجيه الباحثين العرب منذ البداية نحو التوظيف األمثل و ؛الظاهرة 

  .والتفسيرى أالتحليلى  فى بحوثهم سواء على المستوىلألطر النظرية 

اهتمام معظم الدراسات بتأصيل مفهوم  من التحليلعنه كشف  على الرغم مما -

تسبب االتى األزمة وتوضيح الفرق بينه وبين المفاهيم األخرى المرتبطة به و
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ً بسبب التداخل بينها والكارثة  والصراع كالحادثة والقضية والمشكلة ،ارباكا

اهتمام تلك الدراسات بوضع تعريف إجرائى  فىلم ينعكس  ذلك اإل أن، والفاجعة

لى وهو ما يشير إيؤثر على مدى دقة النتائج ؛  ، مماللمفهوم الذى تتبناه الدراسة

فى بحوث تحديد المفاهيم بدقة ل عريفات إجرائيةلوضع ت ضرورة توجيه الباحثين

 .األزمات إدارة الصحافة و

ختبار الباحثون ال ية ببروز نظريات ونماذج جديدة قدمهاتميزت الدراسات األجنب  -

 التغطية"أو أفكارها أو توظيفها لتفسير نتائج الدراسة كنظرية العلمية فروضها 

هى نابعة من نظرية وضع و Quantity of Coverage Theory "الكمية

 Protest "االحتجاج نموذج "و ،Shan, 2014)  &(Regan جندة دراسة األ

paradigm 2017) Para,)، انة وعلى العكس سعى الباحثون العرب لالستع

وتطبيقها دون مراعاة اختالف السياق الثقافى  بأطر نظرية من دراسات أجنبية

لرغم من ذلك اإل أن هذا لم يمنع من على ا و ،الذى تنتمى إليه تلك النظريات

 اإلعالم"ظهور بعض المحاوالت العربية الناجحة فى هذا المجال كنموذج 

ستاذ الدكتور محمد سعد ابراهيم لتفسير " الذى قدمه األالسياسيةوالشرعية 

وهو مايشير إلى ضرورة تشجيع الباحثين العرب ، يناير 25أزمات ما بعد ثورة 

شادة بتوجه الدراسات كذلك البد من األ .تفق وسياقتنا الثقافيةلتقديم أطر نظرية ت

وهوما  ،األجنبية والعربية نحو االستفادة من النظريات التى تنتمى للعلوم األخرى

ن أمثلة وم ،يؤكد فكرة التكامل بين التخصصات المختلفة ويدعم الدراسات البينية

علم السياسة  (،لموقف المشكلا –ادراك المخاطر )دارة تلك االستعارات : علم اإل

وفى هذا  (،المجال العام)االجتماع  ،الديمقراطية التشاورية( –نموذج االحتجاج   )

جه نحو المزيد والتوالتأكيد على أهمية هذ  االستعارات النظرية البد من  ،السياق

تعدد أبعاد األزمة والتى ال يمكن فصلها عن بعضها البعض ولكن مع منها بسبب 

 . االنتبا  لتوظيفها بالشكل األمثل داخل الدراسة ضرورة

 : واألساليب البحثية المستخدمة المنهجية  طرعلى مستوى األ -4

 بةبنس،خالل فترة التحليلدارة األزمات بحوث الصحافة وإفى االتجاه الكمى  برز  -

الدراسات األجنبية فمن ى مستوى لواضح ع بشكلذلك  وظهر (،%52.1)بلغت

فى مقابل  ،(%64)بنسبة دراسة كمية ( 48)دراسة أجنبية ظهرت  (75)بين 

دراسة جمعت بين الكمى والكيفى  (16(، و)%14.7( دراسة كيفية بنسبة )11)

ية سيطرة طابع الجمود ولكن يؤخذ على الدراسات العربية الكم .(%21.3بنسبة )

ً والتكرار،  د الجمهور تناولت اعتماالدراسات الميدانية العربية التى وخصوصا

جاءت نتائجها متشابهة فقد  ،ووسائل اإلعالم في أوقات األزمات على الصحف

على الرغم من اختالف العينات التى  ،علمية حقبقية ولم تقدم أى إضافة  ،ررةومك

وترجع الباحثة  (،النخبة –الشباب  –الجمهور العام )أو الفئات  تم التطبيق عليها

فتأتى  ،تى يتم سؤال الجمهور عنها فى األستبياناألزمات العدد  ذلك إلى كثرة 



137 

حيث ال يمكنه  ،مما يؤثر على دقة النتائج غير معبرة ومضللةعشوائية وإجاباته 

وال  طويلةتذكر هذا العدد الكبير من األزمات والتى قد يكون مر عليها فترة زمنية 

راسات على ومن ثم ترى الباحثة أن تركز تلك النوعية من الد؛ يستطيع تذكرها 

ن يتم تطبيق الدراسة فى توقيت قريب كثر وأاألواحدة فقط أو أزمتين على  أزمة

يتم استخدام أحد األدوات الكيفية كالمقابالت وأن  ،حدوث األزمةوقت من 

دقة بشكل أكثر  نتائج الالمتعمقة أو جماعات التركيز بما يساعد على تفسير 

 .عمقو

–المسح )تمثلت فى  ،جألزمات على عدة مناهدارة ااعتمدت بحوث الصحافة وإ  -

ج وتميزت الدراسات األجنبية بظهور المنه (،التاريخى ،دراسة الحالة -المقارن 

وهو ما يشير إلى ضرورة اهتمام الدراسات العربية بتوظيف المنهج ، التجريبى

المقارنة بين وسائل اإلعالم تتناول التجريبى وخصوصا  فى الدراسات التى 

أو التى تتناول تأثير لغة الكتابة على دية والجديدة عند تناولها لألزمات التقلي

 تصورات الجمهور عن األزمات

 ،الكيفيةومن األدوات الكمية  استعانت دراسات الصحافة وادارة األزمات بعدد -

أما األدوات الكيفية  (،االستبيان  -تحليل المضمون  )فى  وتمثلت األدوات الكمية

اللذين سيطرا على الدراسات  ،حليل المضمون الكيفى وتحليل الخطابفتمثلت فى ت

التى تم استخدامها بشكل محدود باإلضافة إلى عدد من األدوات  ،األجنبية والعربية

التحليل  -التحليل الداللى –التحليل الوثائقى  –أدوات التحليل التاريخى )

وفى ضوء ذلك تأتى ؛  (التركيزجماعات – المقابالت المتعمقة -السيميولوجى

أهمية التوجه نحو التنويع فى استخدام األدوات الكيفية على مستوى الدراسات 

فى  وخاصةداة تكامل المنهجى باستخدام أكثر من أوضرورة ال ،األجنبية والعربية

مع  وجماعات التركيزأالمقابالت المتعمقة  ث يتم استخدامبحي الميدانيةالدراسات 

 .ج وتقديم رؤية واضحة حول األزمةعد على تفسير النتائبما يسا ،االستبيان

 :على مستوى التدريس والتدريب -5

دارة األزمات الم وإيتناول اإلع ادراج مقرر دراسىتوصى الباحثة بضرورة   -

ضمن المقررات الدراسية اإلجبارية فى جميع كليات وأقسام اإلعالم  والكوارث

على أن يشمل المقرر الجانبين النظرى  ،بالجامعات العربية وبخاصة المصرية

وأن يضم الجزء التطبيقى دراسات حالة ألزمات متعددة على  ،والتطبيقى

وفى نهاية  ،المستويين القومى والدولى وكيف تم إدارتها من جانب وسائل اإلعالم

المقرر يقدم الطالب نموذج تجريبى إلحدى األزمات ويقوم بإعداد خطة إلدارتها ؛ 

لنا اخراج جيل من اإلعالميين القادرين على التعامل مع األزمات  حتى يتثنى

 .بحرفية ومهنية عالية



138 

فتقترح الباحثة برنامج  وبالنسبة لإلعالميين العاملين فى المؤسسات اإلعالمية  -

عداد دورات باإلضافة إلى إ ،عن اإلعالم وإدارة األزمات والكوارث دبلوم مهني

ى مهارات التعامل مع األزمات والكوارث كمهارة تدريبية لتدريب الصحفيين عل

التوظيف األمثل الستخدام  ،التعامل مع ضغوط الوقت والمنافسة اإلعالمية

مستوى  رفع جانب إلى  ،استقصائية صحفية تغطيات إعداد ،تكنولوجيا المعلومات

 المرتبطة جتماعيةاال والكوارث وبالمسئوليات األزمات إدارة بمفهوم وعيهم

  .والكوارث األزمات التعامل مع فى اإلعالمية رهمبأدوا

 ضرورة وجود آلية  للتواصل بين كليات وأقسام اإلعالم والمؤسسات اإلعالمية  -

ل فى مجا اقتراحهاتائج البحوث والتوصيات التى يتم نلالستفادة من  ، المختلفة

ين على تلك يين والقائملكى تكون موجهاً لإلعالم؛ألزمات دارة وسائل لمعالجة وإ

 .لتقديم تغطية أكثر فاعلية فى هذا المجال المؤسسات 

يمكن  وفى ضوء  الرؤية النقدية التى تم طرحها تقترح الباحثة قائمة بالموضوعات التى

 : يلى وذلك كما ،دارة األزمات خالل الفترة القادمةتناولها فى بحوث الصحافة وإ

 .دارة األزماتافة فى إلمسئولية االجتماعية للصحدراسات تتناول ا -

 طبيعة النظام السياسى على تناول الصحافة تتناول تأثير اختالفسات مقارنة درا  -

 .لألزمات االقتصادية العربية

ة على اتجاهات أثر استخدام لغة الكتابة الصحفي مثل : ،على اللغة تركزدراسات  - 

بة الصحفية على وأخرى تجريبية عن أثر استخدام لغة الكتا ،معالجة األزمات

 .تصورات الجمهور نحو األزمات

 .لألزماتصحافة البيانات تتناول معالجة  دراسات- 

خاطر لدى مدراسات تجريبية عن التغطية اإلعالمية لألزمات الصحية وادراك ال -

 .الجمهور

 والجديدة التقليديةالصحافة تغطية كل من بين دراسات تتناول عالقة التأثير والتأثر -

 .اتزملأل

تغطية األزمات التى تتناول الصراعات المستمرة  التغير فىترصد طبيعة دراسات - 

 .عبر فترات زمنية طويلة

لتحديات التى لزمات وية الصحفيين لدورهم فى معالجة األعن رؤكيفية راسات د -

 .تواجه إعالم األزمات والكوارث

دراسات ها لألزمات، وعند تناولصحافة الموبايل  تحليل مضمون تتناول دراسات - 

 .عن اعتماد الجمهور على صحافة الموبايل وقت األزماتأخرى 

 ،المعايير المهنية واألخالقية لتغطية صحافة المواطن لألزماتدراسات تتناول - 

 األزمات. اد الجمهور على صحافة المواطن خالل أوقاتوأخرى عن مدى اعتم
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 الدراسة مراجع 

 المراجع العربيةأوال  : 

(. اعتماد الشباب على مواقع الصحف اإلليكترونية أثناء األزمة 2015) عليإبراهيم، أحمد   -

 .جامعة القاهرة ، غير منشورة  ررسالة ماجستيهم لمصداقيتها، كوعالقته بإدراالسورية 

الشدرعية فدى  (. نحو مدخل نظرى جديد لتفسير دور اإلعالم فدى أزمدة2013) محمد سعد ،إبراهيم  -

 .29 – 4(، 1) ،المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال، التحول الثورىمرحلة 

وسائل اإلعالم السياسى التى يعتمد عليها الشباب  .(2017) ان فيصلسلمان فيح ،ابن لبده  -

 بحوث مجلة ،سياسى لديهم : دراسة ميدانية السعودى أثناء األزمات ودورها فى تعزيز الوعى ال

 .115-81(، 16) ،األوسط رقالش العامة العالقات

 المجلةالمصرية،  الصحافة في السياسية الشرعية أزمة تقديم أطر.(2014)زكي  خالد الخير، أبو  -

 .275-258(، 4) ،واالتصال اإلعالم لبحوث العربية

بحيث مقيدم للملتقيى  ،(. اإلعالم األمنى ودوره فدى إدارة األزمدات2012) معتصم مهدى ،أبو شال  -

 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ،يونيو( 28-25ثانى لإلعالم األمنى ب )العلمى ال

 : المصرية الصحافة فى السياسية االحتجاجات تقديم أطر .( 2014)صبرى  ميرال ة،فريح أبو  -

 ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة، 2013 يوليه – يناير من الفترة خالل مقارنة تحليلية دراسة

(47)، 621-774. 

 فى يونيو 30 ثورة بعد مصر فى األحداث وتغطية الصحفية الصورة .رمضان محمود أحمد،  -

 ،25/5/2014حتى  30/6/2013 من فى الفترة تحليلية دراسة : اليومية المصرية الصحف

 . 475-407  ،(53) ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة

الصددحافة فددى التصدددى لظدداهرة اإلرهدداب اسددتراتيجيات .(2016هنيدددة  قنددديل أبددو بكددر ) أحمدددون،  -

صدحيفتا السدودانى والدرأى العدام )بالمنطقة العربية : تغطية أحداث اإلرهاب بالصحافة السدودانية 

 ً  .412 - 391(، 1) ،مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية (،نموذجا

لسودان بالصحف التغطية الصحفية لألزمة االقتصادية فى ا(.2014هنيدة  قنديل أبو بكر) أحمدون،  -

الشرق و مجلة بحوث العالقات العامة ،اليوم التالى : دراسة تحليلية ،السودانية اليومية، آخرلحظة

 .122 – 97 ،(5) ،األوسط

السياسة اإلعالمية ومعالجة األزمدات االقتصدادية فدى  .(2018الطاهر ) ،بصيص فطيمة و ،أعراب -

 . 155-138(، 28) 15 ،الجتماعيةمجلة العلوم ا ،وسائل اإلعالم: مقاربة نظرية

يونيددو  30(. معالجددة الصددحف المصددرية لألزمددات السياسددية قبددل ثددورة 2016سددالى سددعيد ) ،أنددور  -

غير رسالة ماجستيروبعدها ودورها فى ترتيب أولويات الجمهور نحوها: دراسة ميدانية تحليلية، 

 .جامعة حلوان ،منشورة

 : قطر مع العالقات قطع نحو العربى الصحفى لخطابا (. اتجاهات2019مصطفى ) مها بخيت،  -

 ،واالتصال اإلعالم لبحوث العربية المجلة ،اإللكترونية العربية من الصحف لعينة تحليلية دراسة

(24 ،)50-83.  
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ألزمة  اإلعالم وسائل تغطية تجاه المصرى المواطن رؤية تقييم .(2012) .أحمد ثريا البدوي،  -

 ،(41) ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة ،2011 عام خالل ماسبيرو طوأقبا العسكرى المجلس

1-86. 

 :األقارب توظيف ألزمة السعودية اإللكترونية الصحف معالجة .(2018نافع  ) ناصر البراق،  -

 .230 -183 ،(19) ،واالتصال  لالعالم العربية المجلة ،تحليلية دراسة

. تغطية الكوارث الطبيعية فى الصحافة العمانية (2013فاطمة بنت محمدين على) ،البلوشية  -

، (2010وفيت  2007جونو )العربية اليومية : دراسة تحليلية مقارنة لإلعصارين المداريين 

 .جامعة الملك قابوس  ،غير منشورة رسالة ماجستير

عام ال الرأى واتجاهات معارف تشكيل فى اإلعالم وسائل دور .(2012محمد ) أنور حازم البنا،  -

 الرأي لبحوث المصرية المجلة،الجنوبى السعودى الحد أحداث نحو جازان منطقة فى السعودى

  .195-145(،  2)11 ،العام

الصحافة  فى الحروب أثناء للكاريكاتور السياسى التوظيف .(2012أحمد) علي الدين عماد جابر،  -

 .320-279 ،( 2)11 ، العام الرأي لبحوث المصرية المجلة ،العربية

 دراسة : كردستان إقليم استفتاء أزمة إزاء العام الرأي اتجاهات .(2018حسين ) عالء جاسم،  -

 . 328-317(،  46) ،شمس عين آداب حوليات .الزمان المدى، الصباح، :صحف في تحليلية

أطر معالجة الصحف المصرية لقضية الهجدرة غيدر الشدرعية بعدد .(2017سمر عز الدين ) ،جالل  -

 .220 – 189(، 2) ،مجلة البحوث والدراسات اإلعالمية ،يناير 25أحداث 

(. التغطيددة الخبريددة فددى الصددحافة اإللكترونيددة 2013هدددى فاضددل )،عباسجددونى، باسددم وحيددد و  -

العراقيدة لألزمددات الداخليددة :دراسدة تحليليددة لصددحيفتى الزمددان والصدباح اإللكتددرونيتين للمدددة مددن 

 .143 – 130، (20) ،الباحث اإلعالمىمجلة  ،31/3/2013إلى  1/3/2013

معالجة الصحافة المصرية لألزمات الرياضية : دراسدة  .(2016أسماء محمود عبدالحفيظ ) ،حسن  -

غيير  رسيالة ماجسيتير،مقارنة للمحتوى والقائم باالتصال لعينة من الصدحف الحكوميدة والخاصدة

 .جامعة المنيا  ،منشورة

اتيجيات الخطاب الحجاجى لتعليقات القراء فدى صدفحات مواقدع استر ،(2017إيمان محمد) ،حسنى  -

الصحف اإللكترونية المصرية على شدبكة الفيسدبوك : حدادث تفجيدر الكنيسدة البطرسدية أنموذجدا. 

 .453 – 389 ،(3)16  ،المجلة المصرية لبحوث الرأى العام

لعالميدة ومددى انعكاسده الخطداب الصدحفى لألزمدة الماليدة ا .(2012الشيماء محمد أحمدد ) ،حمادى  -

 ،: دراسددة تطبيقيددة علددى الطبعددات الدوليددة والعربيددة واألمريكيددةالنخبددة فددى مصددرعلددى اتجاهددات 

 .، جامعة األزهر غير منشورةرسالة دكتوراة 

المعالجددة اإلعالميددة ألزمددة اسددتاد بورسددعيد : دراسددة تطبيقيددة.  .(2018هبددة صددادق عبددده ) ،الحلددو  -

 .جامعة القاهرة ،غير منشورة دراسة ماجستير

رة (. اتجاهدات الخطداب اإلعالمدى الددولى نحدو خدادث سدقوط الطدائ2016ندرمين زكريدا ) ،خضدر  -

 ،المجليية المصييرية لبحييوث اإلعييالمدراسددة تحليلددة كيفيددة   :2015الروسددية فددى سدديناء أكتددوبر 

16(56) ،1-81. 
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صددحف اإللكترونيددة (. اعتمدداد الجمهددور المصددرى علددى مواقددع ال2017هشددام رشدددى )،خيددر هللا  -

 ،لبحييوث الصييحافةالمجليية العلمييية للحصددول علددى المعلومددات أوقددات األزمددات دراسددة ميدانيددة، 

(10)، 287 – 360. 

األزمة السياسية العراقية فى اإلعالم اإللكترونى صحيفة إيالف  .(2017) جليلة عبد هللا ،الربيعى  -

ً  ةاإللكتروني  376-344، (21) ،مجلة أهل البيت ،وبوابة البوابة اإللكترونية  أنموذجا

 – 154، (17) ،الباحدث اإلعالمددى ،التغطيدة الصدحفية لألزمدات .(2013ظميداء حسدين) ،الربيعدى  -

164. 

 ونشر والتعصب العنف مواجهة في اإلعالم توظيف إستراتيجات .(2016فاروق ) أحمد رضوان،  -

 .23-10 ،(13( )12) واالتصال، اإلعالم لبحوث العربية المجلةالتسامح،  ثقافة

محمدول اعتمداد الشدباب الفلسدطينى علدى صدحافة الهداتف ال .(2016سدائد سدعيد محمدد  ) ،رضوان  -

الجامعددة ، غييير منشييورة رسييالة ماجسييتير ،: دراسددة ميدانيددةكمصدددر لألخبددار وقددت األزمددات

 .اإلسالمية غزة

انية اليومية العربية ألزمة معالجة الصحافة العم .(2017شمسة بنت حميد بنت راشد ) ،الريامية  -

 ،غير منشورة رسالة ماجستير ،( :دراسة تحليلية2016يونيو-2015انخفاض أسعار النفط )يوليو

  .جامعة السلطان قابوس

أطددر معالجددة الصددحف الورقيددة واإللكترونيددة  .(2016عبدددالخالق إبددراهيم عبدددالخالق ) ،زقددزوق  -

المجلة العلمية لبحيوث  ، 2016إلى يناير 2014 لفترة من ينايرألزمة فيروس سى بمصر خالل ا

 231 – 55 ،(6،  )الصحافة

دور الصحف اليومي الفلسطينية فى تغطية أزمة الكهرباء فى  .(2017) .مها فالح ،ساق هللا  -

الجامعة  ، غير منشورة رسالة ماجستير ،محافظات غزة : دراسة تحليلية وميدانية مقارنة

 .اإلسالمية غزة

تقييم النخبة لدور وسائل اإلعالم فى مواجهة  .(2016عبدالكريم ) ،الديبسى سالمان و ،سالمان  -

 .38 – 21  (،12) ،مجلة إعالم الشرق األوسط ،االحتجاجات الطائفية

أطر معالجة الخطاب الصحفي المصري ألزمات القارة .(2015مهيرة عماد فتحي،) ،السباعى  -

 ،غير منشورة رسالة ماجستير، 2012إلى  2010ي الفترة من اإلفريقية: دراسة تحليلية مقارنة ف

 .جامعة القاهرة

الصدددحفيون المصدددريون بدددين الصدددحافة المهنيدددة والتددددوين .(2015عايددددة إبدددراهيم ) ،السدددخاوى -

المجليية العربييية لبحييوث اإلعييالم  ،اإللكترونددى فددى حالددة األزمددة : دراسددة تحليددل خطدداب مقددارن

 .25 – 4 ،(11) ،واالتصال

 االحداث االرهابية من عينة لتغطية مقارنة تحليلية دراسة .(2016سالمة  ) شيرين سعيد،ال -

-31(،  56) ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة،االوسط والحياة  الشرق صحيفتى على بالتطبيق

88.  

فى الخطاب الصحفى العربى :  2017أزمة قطر  .(2018سالمة، سحر مصطفى عبد الغنى )  -

 .(3)17 ،المجلة المصرية لبحوث الراى العام .نة لألهرام المصرية والراية القطريةدراسة مقار
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دور الصحافة العربية الدولية فى إدارة الصراع  (.2016سحر مصطفى عبد الغنى ) ،سالمة  -

- 219 ،(4)15 ، المجلة المصرية لبحوث الراى العامالثقافى : دراسة حالة لحادث شارل إيبدو، 

275. 

فى  2011األطر الخبرية لتقديم أحداث ماسبيرو  (.2014سحر مصطفى عبد الغنى ) ،مةسال  -

المجلة  ،الصحافة المصرية :دراسة تحليلية مقارنة لصحف األهرام والوفد والمصرى اليوم

 .349 -269 ،(48)  ،المصرية لبحوث اإلعالم

لصحف اإللكترونية إزاء سمات خطاب تعليقات قراء ا (.2014سحر مصطفى عبد الغنى) ،سالمة  -

المجلة المصرية لبحوث األزمات السياسية: دراسة حالة ألزمة فض إعتصامى رابعة والنهضة،  

 561- 497 ،(1)13 ، الراى العام

فى  خطاب النظام السياسى لمواجهة  التبرير استراتجية  .(2013عبد الحليم ) سهيرعثمان،   -

 .141 -124 ،(1)  العربية لبحوث اإلعالم واالتصال،المجلة األزمات: حادث أسيوط نموذجاً، 

(. المعالجة االتصالية لألزمات : دراسة حالدة علدى القدوات 2015أمجد السيد محمد أحمد ) ،شاهين  -

غييييير  رسييييالة دكتييييوراة  ،12/8/2012حتددددى  11/2/2011المسددددلحة المصددددرية فددددى الفتددددرة 

 .جامعة القاهرة ،منشورة

في  المصرية السياسية لألزمة اإلعالمية التغطية اتجاهات .( 2016) صادق صابر إيمان شاهين،  -

 . 504-471  ،( 17)2 ،اآلداب في العلمي البحث مجلة .2013 عام يوليو من الثالث أعقاب

(. أطر تعامل الصحافة العراقية مع أزمة تفجير مرقدى اإلمامين 2012سهام ) ،الشجيرى  -

مجلة الباحث  ،لة، العداالزمان ،الصباح ،لة لصحفة تحليالعسكريين فى سامراء : دراس

 .80-40(،16)4، اإلعالمى

 السياسية األزمات أثناء القراء تعليقات خطاب خصائص .(2013).عبدالرازق سماح الشهاوي،  -

 ،2012 نوفمبر في الصادر الدستوري اإلعالن أزمة بشأن القراء بشان علىتعليقات حالة دراسة

 . 242- 216 ،(2)،واالتصال اإلعالم ثلبحو العربية المجلة

لة المصرية المج،إشكاليات فى مسار تطور إعالم األزمات والكوارث.(2001)محمد  ،شومان -

 .171- 149 ،(3)2 ،لبحوث الرأى العام

األطدر الخبريدة للمعالجدة الصدحفية لألزمدة الماليدة العالميدة فدى .(2014عاصدم حسدب هللا ) ،الشيخ  -

جامعدددة الددددول العربيدددة / معهدددد البحدددوث ،غيييير منشيييورة سيييالة ماجسيييتيرر ،الصدددحف العربيدددة

 .والدراسات العربية

أطدر معالجدة المواقدع اإلخباريدة المصدرية والعربيدة علدى شدبكة  .(2017سدحر فداروق ) ،الصادق  -

 ،لمجليية العربييية لبحييوث اإلعييالم واالتصييالاإلنترنددت لقضددية مسددلمى بورمددا : دراسددة تحليليددة، ا

(18)، 1 – 20. 

معالجة مواقع الصحف اإللكترونيدة المصدرية لألزمدات  .(2014أبو بكر حبيب أحمد  ) ،الصالحى  -

 .439 – 391 ،(1) 13 ،المجلة المصرية لبحوث الرأى العام ،السياسية : دراسة تحليلة

 ،تددراح خطددة إعالميددة للصددحافة الرياضددية إلدارة األزمددات الرياضدديةاق .(2019)جددوادى  ،صددفاء  -

 .جامعة محمد بوضياف،غير منشورةدكتوراة رسالة 
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دور الصدحافة الرياضدية المكتوبدة فدى إدارة األزمدات   .(2013بوسدكرة ) ،أحمدصفاء، جوادى  و  -

 e.univhttp://dspac- ،فدددددددددى األنديدددددددددة الرياضدددددددددية الجزائريدددددددددة لكدددددددددرة القددددددددددم

msila.dz:8080//xmlui/handle/123456789/4579 

اسدتراتيجية الصدحافة الرياضدية المصدرية فدى معالجدة  .(2013الطلخاوى،إبراهيم السعيد حسدين )  -

 .331 – 314 ،(2) ،المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ،بعض األزمات الرياضية

سددتخدام الجمهددور المصددرى للصددحف االلكترونيددة العالقددة بددين ا .(2015) محمددد زيددن،عبدالرحمن -

 .104 – 59(،  7)،مجلة بحوث العالقات العامة ،المصرية ومستوى المعرفة باألزمة اليمنية

دور الشائعات فى التأثير علدى الجمهدور  .(2015هالة توفيق )،الطلحاتىمحمد زين  و،عبدالرحمن  -

مجلية بحيوث العالقيات  ينداير،  25ثدورة أعقبدت أثناء األزمات : دراسة تطبيقية على الفتدرة التدى 

 .92- 45 ،(6،) العامة والشرق األوسط

(.  التغطيدددة الصدددحفية 2017هبدددة محمدددد شدددفيق)،عبدالرازق رالال أحمدددد محمدددد  و،عبدددد الوهددداب -

المصددورة لألزمددات فددى الصددحافة المصددرية : دراسددة فددى التددأطير المرئددى ألزمتددى الهجددرة غيددر 

 .401 – 353 ،(1) ،البحوث والدراسات اإلعالمية مجلة،الشرعية واإلرهاب

(. أ طددر معالجددة الصددحف المصددرية لألزمددات : دراسددة حالددة 2014سددهام محمددود )،عبدالعزيز  -

 .جامعة القاهرة ،غير منشورة رسالة ماجستير ،ألزمتى حديد التسليح والمبيدات المسرطنة

مجلية عليوم ،وتحدديات العندف واإلرهداب (. اإلعدالم األمندى الجديدد2017عبدالحميد، معتز محدى)  -

 .372 – 349 ،(24) ،اإلنسان والمجتمع

اتجاهددات النخبددة االكاديميددة حددول المعالجددة اإلعالميددة ألزمددة .(2013رزق سددعد ) ،عبدددالمعطى  -

اإلصالح السياسى فدى مصدر بعدد الثدورة : دراسدة حالدة علدى التغطيدة اإلعالميدة لددور األحدزاب 

 .51 – 30 ،(1) ،المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال،ة ميدانيةدراس-السياسية فى مصر 

فددى  2006(. خطدداب الحددرب اإلسددرائيلية علددى لبنددان 2012أحمد محمددد إبددراهيم )،عبدالمقصددود  -

 .جامعة القاهرة  ،غير منشورة رسالة ماجستير ،الصحف الدولية

فى  المجتمع المصرى  قطاب السياسىأطر معالجة أزمة االست.(2013ياسمين أسامة ) ،عبد المنعم -

المجلة العربية األمريكية والبريطانية: تداعيات اإلعالن الدستورى نموذجاً،  فى  الصحافة

  .221-202 (،1) ،لبحوث اإلعالم واالتصال

النمداذج اإلعالميدة ألطدراف األزمدة السدورية فدى المواقدع اإلخباريدة  .(2016مروة شدبل ) ،عجيزة -

 .138 – 91 ،(5) ،ة العلمية لبحوث الصحافةالمجل ،الدولية

 ،وتداعياتها مصر فى يونيو 30 ألحداث الدولية الصحف تأطير .(2014) شبل مروه عجيزة، -

 474-407 ،(46)  ،اإلعالم لبحوث المصرية المجلة

 أبعاد المسئولية االجتماعية للمواقدع اإللكترونيدة فدى معالجدة األزمدات.(2018خالد جيجان ) ،عزيز -

  .جامعة القاهرة ،غير منشورة رسالة دكتوراة ،السياسية العراقية

دور تكتيكدات المعلومدات فدى تدأطير وأدلجدة الخطداب الصدحفى أثنداء  .(2017هبة فهمى ) ،العطار -

المجلية  ،األزمات االقتصادية : دراسة تحليلية ميدانية بالتطبيق على أزمة تعدويم الجنيده المصدرى

 .594 – 535 ،(61)،مالمصرية لبحوث اإلعال

http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4579
http://dspace.univ-msila.dz:8080/xmlui/handle/123456789/4579
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األطددر الخبريددة لتغطيددة الصددحف اإللكترونيددة العربيددة ألزمددة قطددر .(2018محمددد جدداد  ) ،عددويس -

 .108-79 ،(26) ،لجامعة األمريكية بالقاهرةمجلة اإلعالم والمجتمع العربى ل ،2017

 أزمة إزاء مصر في السياسي اإلسالم تيارات صحافة خطاب .(2013حسن ) باكينام غراب، -

 . 191-176 (،2) ،واالتصال اإلعالم لبحوث العربية المجلة ،الديمقراطية

دور وسدائل اإلعدالم فدى إدارة الكدوارث  .(2012دينا أحمد ) ،عرابىأمال حسن محمد  و ،الغزاوى -

الطبيعية : دراسة مقارنة بدين وسدائل اإلعدالم التقليديدة والحديثدة فدى تشدكيل معدارف الشدباب عدن 

 .371 – 458 ،(40) ،المجلة المصرية لبحوث اإلعالم ،2011كارثة سيول جدة 

اتجاهدددات الصددحافة السددعودية نحددو أزمددة االنتخابدددات  .(2013) فاطمددة الزهددراء محمددد ،صددالح  -

 .79 -70 ،(1)، المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ،2012الرئاسية المصرية 

ئل اإلعدالم التقليديدة والحديثدة فدي الحصدول (.اعتمداد الشدباب علدى وسدا2016فهمي، أحمد محمد )  -

 .جامعة القاهرة ، غير منشورةرسالة ماجستير ،مات  السياسية في أوقات األزماتعلى المعلو

معالجة الصحافة الجزائرية الخاصة لألزمات الداخلية :  .(2015مختار ) ،جلولىحسين  و ،قادرى  -

 ً  .102 – 87،  (13) ،دفاتر السياسة والقانون ،أزمات غرداية نموذجا

مجلية  ،معالجة قضدايا العندف فدى الصدحف اليمنيدة: دراسدة تحليليدة .(2014محمد على ) ،القعارى  -

 .202-169 ،(40) ،الدراسات االجتماعية

 دراسدة :2011 ينداير 25 ثورة بعد مصر فى األزمات معالجة أطر.(2016فتحي  ) ثروت كامل،  -

 503-457 ،(56) ،اإلعالم لبحوث المصرية جلةالم ،اليوم المصرى لصحيفة تحليلية

أطر المعالجة الخبرية ألزمة الطائرة المصرية المنكوبة فدى .(2017نشوى يوسف أمين  ) ،اللواتى  -

المواقع الصحفية المصرية والفرنسية : دراسة تحليلية مقارنة بدين مدوقعى األهدرام واليدوم السدابع 

 75(، 11) ،المجلة العلمية لبحيوث الصيحافة ،فرنسيينالمصريين وموقعى لوموند وليبراسيون ال

– 150. 

دور وسائل اإلعالم فى إدارة األزمات : دراسدة تطبيقيدة حدول .(2015محمد خليل محمد ) ،محسن  -

رسيالة دكتيوراة  ،2014 – 2009تناول الصحافة اإلماراتية لقضية جزيرة اإلمارات المحتلة من 

 .المية جامعة أم درمان اإلس ،غير منشورة

(. دور الصحف المصرية فى تشكيل معارف واتجاهدات الشدباب 2015كريم محفوظ فتوح )،محمد  -

 .جامعة الزقازيق ،غير منشورةرسالة ماجستير (،دراسة تطبيقية)الجامعى نحو األزمة السورية 

 ىبمسدتو وعالقتده المدواطن إعدالم علدى الجدامعي الشدباب إعتمداد عبددالحكيم. مددى محمدد محمدد،  -

-80 ،(1) ،واالتصيال اإلعيالم لبحيوث العربيية المجلية ،األزمدات وقدت الجاريدة معرفة األحدداث

123 . 

أطدر معالجدة الضدحف األسدبوعية لألزمدات المجتمعيدة : دراسدة  ،(2016سماح محمد ) ،المحمدى  -

 .65 – 1 ،( 8) ،المجلة العلمية لبحوث الصحافة ،تحليلية

(. المعالجة الصحفية لألزمات الرياضية وعالقتهدا باتخداذ 2012)محمد عبدالمحسن أحمد  ،محمود  -

 .جامعة أسيوط ،غير منشورة رسالة دكتوراة ،القرار : دراسة تحليلية
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أطر تقديم األزمات السياسية واالجتماعية وصورة القدوى الفاعلدة   .(2017حسن ) عزة المراكبى،  -

غيير  رسيالة ماجسيتير،(2013 -2012ترة )الف المتضمنة بها في تغطية الصحافة المصرية خالل

  .جامعة القاهرة ،منشورة

التغطيددة الصددحفية األردنيددة ألزمددة الالجئددين السددوريين فددى األردن :  .(2016منددال ) ،المزاهددرة  -

دورييية إعييالم الشييرق  ،: الددرأى والدسددتور والعددرب اليددومدراسددة تحليليددة علددى الصددحف اليوميددة

 .20 – 1  ،(10) ،األوسط

 اإلعالمدى األداء نحدو األكاديميدة النخبدة (. اتجاهدات2017الددين  ) زيدن جيداد محمدد هدانى،المشد  -

ً   كردسدتان بغدداد وإقلديم المركزيدة: الحكومدة أزمدة السياسدية األزمدات الحكدومى أثنداء  ،أنموذجدا

  . 639-603(، 1)16 ،العام الرأي لبحوث المصرية المجلة

 المجلةاألزمات،  إدارة في اإلعالم لدور النظرية المفاهيم (. دراسة2015سعود ) مطلق المطيري،  -

 .94-55،(13، )واالتصال لالعالم العربية

 ،دور المؤسسة اإلعالميدة فدى نشدر ثقافدة التسدامح : دراسدة تحليليدة .(2015حمد جاسم )مطرود، أ  -

  .2154 – 2140،  (4) 23  ،مجلة جامعة بابل  للعلوم اإلنسانية

، 2014-2011معالجة صحيفة المجد األردنية لألزمة السورية .(2015يى )سمر يح ،مكناى  -

 .جامعة البترا ،غير منشورة رسالة ماجستير 

 : غزة على العدوان ألحداث السعودية الصحف (. معالجة2017عبدالقادر ) بن عادل المكينزى،  -

 .100 -70، (19) ،واالتصال اإلعالم لبحوث العربية لمجلةا .مقارنة تحليلية دراسة

 : الحزم عاصفة ألحداث اإللكترونية الصحف تغطية .(2016) .عبدالقادر بن عادل المكينزى،  -

 ،واالتصال لالعالم العربية المجلة .األوسط والشرق صحيفتى الرياض على تحليلية دراسة

(16)، 315-372 . 

الصحف  تناول أطر على األمريكى الصحفى الخطاب تأثير .(2012).عبدالباقي عيسى موسى،  -

 لبحوث المصرية المجلة .مدخل الهيمنة ضوء فى دراسة : العالمية المالية لألزمة العربية

 .531-459 ،(40) ،اإلعالم

 فدي العالميدة الماليدة األزمدة خطداب .(2013) .عبددهللا بن ناصر الغالي، ،مبارك منصور ميغري،  -

 .369-324(، 10، )واالتصال لالعالم عربيةال المجلة ،التمثل و اإلخراج : العربية الصحافة

 عام واحتالله العراق لغزو ماراتيةاإل الصحافة تغطية .(2017حمادة ) حسن شعبان الناصري،  -

(، 16) ،واالتصال اإلعالم لبحوث العربية المجلة ،والخليج لجريدتى البيان تحليلية دراسة: 2003

94-113. 

ت الصحافة األردنيدة نحدو أزمدة نتدائج الثانويدة العامدة الددورة اتجاها .(2013على عقلة ) ،نجادات  -

 لإلعيالم العربيية المجلية ،: دراسدة تحليليدة لعيندة مدن الصدحافة األردنيدة اليوميدة 2010الشدتوية 

 196-145،(10، )واالتصال

اعتماد الصفوة المصرية على الصحف اإللكترونية وقت األزمات .(2014محمود منصور  ) ،هيبة  -

جلة المصرية لبحوث الم ،2012وحتى يونيو  2011من فبراير اسة حالة للفترة االنتقالية : در

 .309 – 257 ،(1) 13 ،الرأى العام



146 

(. أطر معالجة األزمات المجتمعية فى الخطاب الصحفى : دراسة 2013غادة عبدالتواب ) ،اليمانى  -

العربية لبحوث اإلعالم  المجلة ،تحليلية مقارنة لعينة من الصحافة الحزبية والخاصة

 .204 – 178(،  2،)واالتصال
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