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 تلعــب التغطيــة اإلعالميــة للقضــااي اهلامــة والطارئــة دورًا هامًّــا يف تشــكيل فـَْهــم 
الوعــي  تشــكيل  يف  دور كبــر  لــه  فاإلعــالم  األحــداث،  تلــك  لطبيعــة  اجلمهــور 
اجلماهــري والــرأي العــام يف العــامل أمجــع، خاصــًة فيمــا يتعلــق بتغطيــة العمليــات اإلرهابيــة 
والقضــااي واألزمــات واألحــداث الطارئــة يف اجملتمعــات، وابلتــايل يواجــه اإلعــالم مهمــة 
صعبــة -وليســت مســتحيلة- يف إقامــة تــوازن بــن واجباتــه يف إعــالم وإخبــار اجلمهــور، 
واخلطــر يف نشــر معلومــات مغلوطــة أو انقصــة قــد تشــكِّل خطــًرا أو هتديــًدا 
لصحــة وحيــاة املواطنــن، أو متجيــد اإلرهابيــن واملتطرفــن، أو الدعايــة هلــم 
بشــكل غــر مقصــود، مــع األخــذ يف االعتبــار معرفــة احلــدود الفاصلــة بــن حــق 
اجلمهــور يف احلصــول علــى املعلومــات ودورهــا يف مكافحــة اإلرهــاب. وقــد 
ــكاد يكــون مــن املســتحيل حجــب الصــور واملعلومــات  أثبتــت التجربــة أنــه ي
واملــواد املصــورة متاًمــا عــن اجلمهــور املتلقــي، يف ظــل التطــور التكنولوجــي، 
ووجــود معظــم املؤسســات واملنصــات اإلعالميــة عــر اإلنرتنــت، وإمكانيــة 
الوصــول للمواقــع احملجوبــة مــن خــالل مواقــع وبرامــج ســهلة االســتخدام، 
وابلتــايل فمعظــم املــواد املرئيــة واملســموعة ســتصل يف هنايــة األمــر مــن خــالل 
جمموعــة متنوعــة مــن وســائل اإلعــالم البديلــة أو قنــوات أخــرى ورمبــا تكــون 

معاديــة للــدول.

تقييم تغطية اإلعالم الِمصرّي لألحداث الداخلية 
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أهــم أســباب عــزوف  مــن  الباحــث عمــرو عبــد احلميــد )2019()1( أن  وقــد ذكــر 
اجلماهــر عــن متابعــة املضامــن املقدَّمــة يف وســائل اإلعــام الوطنيــة املصريــة -احلكوميــة 
واخلاصة-: فقدان املصداقية يف تلك املضامن، وابلتايل تضاؤل مصداقية تلك الوسائل 
لــدى اجلمهــور، وانصــراف اإلعــام املصــري عــن تقــدمي ومناقشــة قضــااي وموضوعــات هتــم 
املواطنــن وختدمهــم بشــكل أساســي، وانتشــار األخبــار الكاذبــة، ابإلضافــة إىل املنافســة 
بــن وســائل اإلعــام التقليــدي واجلديــد، والــي غالبًــا مــا تصــب يف مصلحــة اإلعــام 
اجلديــد، مــا يــؤدي إىل تراجــع املشــاهدة لصــاحل املنصــات اإللكرتونيــة وشــبكات التواصــل 

االجتماعــي.
ويعــد مــن أهــم األســباب الــي تــؤدي إىل فقــدان اجلمهــور املصداقيــة يف وســائل اإلعــام 
املصريــة: وجــود عاقــة بــن تنامــي ظاهــرة »األخبــار املزيفــة« يف وســائل اإلعــام وعــر 
فغيــاب  اإلعــام«.  لوســائل  »العــداء  بـــ  الشــعور  وتزايــد  االجتماعــي،  التواصــل  مواقــع 
املعلومــات وعــدم تدفقهــا بشــكل صحيــح وســريع مــن مصادرهــا األساســية، وحجبهــا يف 
كثــر مــن األحيــان، يســاعد يف نشــر األخبــار املضللــة، والزائفــة، والشــائعات، الــي تــرتدد 
عــر وســائل اإلعــام، ســواء صحــف أو قنــوات تلفزيونيــة أو مواقــع إلكرتونيــة، ممــا أضــر 
مبصداقيــة تلــك الوســائل لــدى الــرأي العــام، فخطــأ صغــر مــن صحفــي يف نشــر معلومــة 
غــر صحيحــة ميكــن أن يــؤدي إىل فقــدان حيــاة شــخص، كمــا ميكــن أن يــؤدي التضليــل 
اإلعامــي إىل نشــوب نــزاع مســلح أو عنــف طائفــي، كمــا حيــدث يف إقليــم ميامنــار؛ علــى 

ســبيل املثــال)2(.
ووفًقــا ملــا مت ذكــره ســابًقا، فــإن العــداء لوســائل اإلعــام يف اجملتمــع املصــري يتزايــد، 
وجيعــل الكثريــن يعزفــون عــن متابعــة األحــداث اهلامــة عــر وســائله املتنوعــة. وإن كان 
هنــاك ممارســات إجيابيــة مــن كثــٍر مــن حمطــات اإلذاعــة التلفزيونيــة، بــل والورقيــة أيًضــا، 
يف تقــدمي تغطيــة متوازنــة وســريعة وثريــة ابملعلومــات احلقيقيــة، إال أن ســبب العــزوف أييت 
يف فقــدان »املصداقيــة« يف املقــام األول، وهــو األمــر الــذي يتطلّــب مــن وســائل اإلعــام 
املصريــة -علــى وجــه اخلصــوص- ســرعة التحــرك مــن أجــل إهنــاء اخلصومــة بينــه وبــن 
مجاهــره املســتهَدفة، والعمــل مبهنيــة وحرفيــة أكثــر، وحتــري الدقــة يف نقــل األحــداث، 
وحماولــة حتقيــق الســبق ولكــن ليــس علــى حســاب املضمــون، والبعــد عــن نشــر األخبــار 
الكاذبــة، حــي يســتعيد ثقــة اجلمهــور، بــداًل مــن جلوئهــم لوســائل أخــرى، رمبــا تســاعد 

أكثــر يف نشــر أخبــار كاذبــة حتقــق مصلحــة املرتبصــن ابلوطــن.
وحتــاول تلــك الدراســة التعــرف علــى تقييــم اجلمهــور املصــري وخــراء اإلعــام املصريــن 
لطبيعــة التغطيــة اإلعاميــة لوســائل اإلعــام املصريــة الرمسيــة واخلاصــة فيمــا خيــص األحداث 
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الطارئــة خــال فرتتــن زمنيتــن متباعدتــن 2019 و2020، حيــث ســيتم الرتكيــز يف 
تلــك الدراســة علــى تقييــم أربعــة أحــداث طــرأت علــى أجنــدة اإلعــام املصــري خــال 
العــام الســابق واحلــايل، وفرضــت نفســها بقــوة عليهــا، وهــي: تغطيــة أحــداث الــدرب 
األمحــر، وحادثــة حريــق حمطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس كــوروان يف مصــر، وســوء 

األحــوال اجلويــة والســيول. وذلــك يف إطــار منــوذج »التمــاس املعلومــات«.

املشكلة البحثية:
تزدحــم وســائل اإلعــام املتنوعــة ابألخبــار واملعلومــات عــن األحــداث الطارئــة والقضــااي 
الــي هتــم اجلمهــور بشــكل عــام، ويقــوم اجلمهــور ابلتمــاس املعلومــات واألخبــار عــن تلــك 
االحــداث اهلامــة عــر وســائل اإلعــام الرمسيــة واخلاصــة، للحصــول علــى املعلومــات الــي 
يريدهــا بشــكل فــوري. ابلتــايل يعــد تقييــم أداء تغطيــة اإلعــام يف مصــر بشــقيه التقليــدي 
واإللكــرتوين، مــن املداخــل اهلامــة الــي تســاعد يف تقــدمي رؤيــة متعمقــة للوضــع الراهــن 
لإلعــام املصــري ومــدى أتثــره داخــل اجملتمــع، مــع حتقيــق االكتفــاء املعلومــايت للجمهــور.

 ويف هــذا اإلطــار، حتــاول هــذه الدراســة تقييــم اجلمهــور واخلــراء اإلعالميــن لتغطيــة 
اإلعــالم املصــري لألحــداث الطارئــة، مــن خــال التعــرف علــى رؤى عمــوم اجلمهــور 
اإلجيابيــات  خيــص  فيمــا  ابالتصــال  والقائمــن  اإلعامــي  ابجملــال  املختصــن  واخلــراء 
والســلبيات الي تواجه هذا القطاع اهلام، مع تقدمي رؤية مســتقبلية لكيفية حتســن األداء 
والتغلــب علــى أوجــه القصــور، وتعزيــز أوجــه القــوة، خاصــة أن هنــاك حمــاوالٍت مــن ِقبــل 
الدولــة لتحســن وضــع اإلعــام، يف ضــوء التغــرات السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة 
املتاحقــة، والــي انعكســت علــى مــا تقدمــه وســائل اإلعــام مــن تغطيــة إعاميــة وأداء 
إعامــي ومعلومــات تتعلــق ابلقضــااي واملوضوعــات املطروحــة علــى أجنــدة املؤسســات 
األجنــدة  تلــك  عــن  واخلارجــة  واملفاجئــة  الطارئــة  واألحــداث  عــام،  بشــكل  اإلعاميــة 
بشــكل خــاص، لــذا، تســعى هــذه الدراســة إىل التعــرف علــى تقييــم اجلمهــور للتغطيــة 
الــدرب األمحــر، وحــادث  اإلعالميــة ألربعــة موضوعــات وهــي: تغطيــة )أحــداث 
حريــق حمطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس كــوروان يف مصــر، وســوء األحــوال اجلويــة 
والســيول(، وذلــك يف الفــرتة مــن 1 مــارس 2019 حــى 30 أبريــل 2020، يف 

إطــار منــوذج التمــاس املعلومــات.

أمهية الدراسة:
العــام واخلــراء اإلعاميــن  ِقبــل اجلمهــور  تعــد دراســات تقييــم األداء اإلعامــي مــن 
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يف إطــار التمــاس املعلومــات مــن الدراســات البالغــة األمهيــة، خاصــة إذا مــا متــت علــى 
فــرتات زمنيــة متباعــدة؛ ألهنــا تســاعد صنــاع القــرار علــى حتســن مســتوى األداء املهــي 
والفــي علــى مســتوى الوســيلة اإلعاميــة؛ وفقــا لــرؤى خمتلــف فئــات اجملتمــع، ابإلضافــة 
ألصحــاب املهنــة، وحتديــًدا عندمــا يتعلــق التقييــم أبحــداث طارئــة علــى اخلريطــة الراجميــة 
أو اإلعاميــة للمؤسســات اإلعاميــة املختلفــة، ســواء أكانــت تقليديــة أم رقميــة، ويتعلــق 
التقييــم أبســلوب الوســيلة يف تقدميهــا للمعلومــات املتاحــة حــول األحــداث الطارئــة الــي 
تقــوم بتغطيتهــا، ومــدى تقبــل اجلماهــر واخلــراء لتلــك التغطيــة يف إطــار إدراك اجلمهــور 
لتكامــل التغطيــة اإلعاميــة ومــدى توفرهــا للمعلومــات بشــكل دوري، ومــدى دقــة تلــك 
املعلومــات، وتوقيــت نشــرها، مــع إمكانيــة التحقــق منهــا، وفًقــا لاحتياجــات املعلوماتيــة 
الــي ختــص  الطارئــة  فيمــا خيــص األحــداث  للمعلومــات، وذلــك  للمتلقــن والتماســهم 
الشــأن املصــري خــال فــرتات زمنيــة متباعــدة، وإن تشــاهبت يف الظــروف االجتماعيــة 
والسياســية واجملتمعيــة، وهــي: تغطيــة أحــداث الــدرب األمحــر، وحادثــة حريــق حمطــة مصــر، 

وبدايــة انتشــار فــروس كــوروان يف مصــر، وســوء األحــوال اجلويــة والســيول.

أهداف الدراسة:
هتــدف الدراســة بشــكل رئيــس إىل التعــرف علــى تقييــم اجلمهــور وخــراء اإلعــالم 
املصريــن للتغطيــة اإلعالميــة لألحــداث الطارئــة علــى أجنــدة املؤسســات اإلعالميــة 
املختلفــة )تلفزيــون، راديــو، صحــف، جمــالت، مواقــع إلكرتونيــة(، وحتديــًدا أحــداث 
الــدرب األمحــر، وحادثــة حريــق حمطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس كــوروان يف مصــر، 
وســوء األحــوال اجلويــة والســيول، والتعــرف علــى كيفيــة التمــاس اجلمهــور للمعلومــات، 
ومــدى إاتحتهــا مــن ِقبــل الوســيلة حــول تلــك األحــداث، وســرعة نشــرها وبثهــا، ومــدى 
دقتهــا، وتوازهنــا، ومــدى مصداقيــة الوســيلة ذاهتــا لــدى اجلمهــور املتلقــي، ابإلضافــة إىل 
التعــرف علــى مقرتحــات اخلــراء والقائمــن ابالتصــال يف تطويــر أداء اإلعــام املصــري عنــد 

تغطيتــه ملثــل تلــك األحــداث الطارئــة.

الدراسات السابقة: 
أثبتــت أدبيــات العلــوم االجتماعيــة أن وســائل اإلعــام تلعــب دورًا رئيًســا يف العديــد مــن 
جوانــب األزمــات والكــوارث، فمشــاركة وســائل اإلعــام يف تقــدمي احلــدث بكفــاءة أمــر 
ابلــغ األمهيــة، علــى ســبيل املثــال، للتحذيــر الفعــال، وقــد تكــون وســائل اإلعــام هــي الغــراء 
الذي يربط اجملتمعات يف مناســبات معينة. ومع ذلك فإن وســائل اإلعام مســئولة أيًضا 
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عــن العديــد مــن املفاهيــم اخلاطئــة املوجــودة حــول الكــوارث واألزمــات الطارئــة، واملفاهيــم 
املغلوطــة الــي قــد تــؤدي إىل أخطــاء يف احلكــم عنــد وقــوع الكارثــة)3(، كمــا أن التطــور 
الســريع يف تكنولوجيــا االتصــال وانتشــار القنــوات الفضائيــة، وقواعــد البيــاانت، وشــبكات 
املعلومــات مثــل شــبكة اإلنرتنــت، أدى إىل تدفــق ســريع لألخبــار واملعلومــات ومــا تنطــوي 
عليــه مــن معلومــات دقيقــة وغــر دقيقــة عــن األحــداث، وقــد تنشــرها وســائل اإلعــام 
علــى نطــاق واســع، وابلتــايل هنــاك ضــرورة أن حتــرص املنظمــات املعنيــة علــى مراقبــة هــذه 
الوســائل اجلديــدة الواســعة االنتشــار أبن تعمــل علــى إقامــة روابــط إجيابيــة معهــا وإمدادهــا 
ابملعلومــات الدقيقــة أواًل أبول فيمــا يُعــرف ابتصــاالت األزمــة)4(. ويف ضــوء مــا ســبق ذكــره 
انقســمت حمــاور الدراســة حملوريــن أساســين: احملــور األول: الدراســات الــي تتنــاول تقييــم 
اجلمهــور واإلعاميــن لــدور اإلعــام يف التغطيــات اإلعاميــة جتــاه األحــداث الطارئــة 
واألزمــات والكــوارث والقضــااي اهلامــة، واحملــور الثــاين حــول: الدراســات الــي تتنــاول 

التمــاس اجلمهــور العــام للمعلومــات املتعلقــة ابلقضــااي واملوضوعــات اهلامــة والطارئــة.

احملــور األول: الدراســات الــي تتنــاول تقييــم اجلمهــور واإلعالميــن لــدور اإلعــالم يف 
التغطيــات اإلعالميــة جتــاه األحــداث الطارئــة واألزمــات والكــوارث والقضــااي اهلامــة

فيمــا خيــص اجلانــب العملــي لتقييــم وســائل اإلعــالم خــالل األزمــات، هدفــت - 
دراســة إينــاس اخلريــي )2018()5( إىل التعــرف علــى تقييــم اجلمهــور للتغطيــة اإلعاميــة 
لإلعــام املصــري مبختلــف أشــكاله لقضيــي عــزل الرئيــس الســابق حممــد مرســي واإلطاحــة 
حبكــم اإلخــوان املســلمن يف مصــر ومشــروع إنشــاء قنــاة الســويس اجلديــدة والعوامــل 
الدميوجرافيــة واالجتاهــات السياســية للمبحوثــن الــي تتدخــل يف هــذا التقييــم، ومت تطبيــق 
هــذه الدراســة علــى مرحلتــن يف فرتتــن زمنيتــن خمتلفتــن، اتفقــت نتائــج الدراســتن علــى 
تقييــم املبحوثــن للتغطيــة اإلعاميــة ملختلــف القضــااي املطروحــة علــى الســاحة السياســية 
أبهنــا تتســم ابلتحيــز بدرجــٍة كبــرة، وأن هــذا التقييــم ليــس لــه عاقــة ابملتغــرات الدميوجرافيــة 
واالنتمــاءات السياســية للمبحوثــن، كمــا جــاءت صحيفتــا املصــري اليــوم يليهــا جريــدة 
األهــرام يف مقدمــة الصحــف الــي اعتمــد عليهــا املبحوثــون يف احلصــول علــى معلوماهتــم، 
وجــاءت قنــاة CBC يف مقدمــة قنــوات التلفزيــون الــي تعــرَّض هلــا املبحوثــون للحصــول 
علــى معلوماهتــم عــن القضيتــن، كمــا أكــدت نتائــج الدراســتن علــى تقييــم املبحوثــن 
الســليب للتغطيــة اإلعاميــة يف فــرتيت أحــداث عــزل الرئيــس حممــد مرســي وتنفيــذ مشــروع 
قنــاة الســويس اجلديــدة. بينمــا خلصــت دراســة مــروان كاريــدي )2014()6(، التحــوالت 
الــي حدثــت يف اجملــال اإلعامــي العــريب العابــر للحــدود الوطنيــة وقــت األزمــات، وجــاءت 
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النتائــج لتوضــح اخنفــاض الثقــة يف وســائل اإلعــام العامــة واخلاصــة يف أوقــات الثــورات، 
ممــا جيعــل اجلمهــور ينجــذب لوســائل اإلعــام العابــرة للحــدود، وهــي يف هــذه املرحلــة تُعــد 
مــن البدائــل الرئيســة، خاصــة أهنــا تســوق لنفســها مهنيًّــا، فهــي حريصــة علــى أن تبــن 
اجلوانب اإلجيابية والســلبية للخر، وحتاول تقدمي آراء خمتلفة لكســب ثقة اجلمهور، ومع 
ذلــك فإهنــا ال تســتطيع معاجلــة كل قضيــة حمليــة؛ ألهنــا ذات مصلحــة إقليميــة، وليســت 
حمليــة، وهــو مــا اختلفــت فيــه نتائــج دراســة يوســف عبــد هللا البيــدان )2013()7(، 
والــي أشــارت إىل أن تلفزيــون الكويــت الرمســي وإذاعــة الكويــت الرمسيــة قــد حــازا علــى 
أعلــى متوســطات االعتماديــة مــن قبــل اإلعاميــن مــن عينــة الدراســة، بينمــا حــازت وكالــة 
كــوان علــى مرتبــة متوســطة. فيمــا مل حتــَظ النشــرات واجملــات احلكوميــة املطبوعــة واملواقــع 
اإللكرتونيــة إال علــى متوســطات منخفضــة، كمــا حــازت الصحــف الكويتيــة املطبوعــة، 
والفضائيــات الكويتيــة، واإلذاعــات اخلاصــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي علــى التــوايل 
مبتوســطات حســابية مرتفعــة. بينمــا مل حتــَظ صحــف ومواقــع اإلنرتنــت واجملــات الكويتيــة 
إال علــى متوســطات حســابية متوســطة. وحــازت القضــااي املتصلــة ابألمــن الوطــي، مث 
القضــااي املتصلــة ابلعاقــات السياســية اخلارجيــة علــى أعلــى متوســطات التغطيــة، كمــا 
حتققــت متوســطات متوســطة لــكل مــن الدقــة يف التغطيــة، واملوضوعيــة، والتنــوع، وحتقيــق 
التماســك االجتماعــي، ونقــل الــرتاث االجتماعــي، واألســاليب اإلقناعيــة، بينمــا حتقــق 
متوســط مرتفــع يف جمــال مشوليــة التغطيــة يف أداء اإلعــام احلكومــي. أمــا علــى املســتوى 
الــدويل، فأشــارت نتائــج دراســة يوســف كياجنــو، وبيتيــا إكلــر )2010()8( يف حبثهمــا 
األوســط،  والشــرق  أوراب، وآســيا،  مــن  الدوليــن يف كل  الصحفيــن  تقييــم  عــن كيفيــة 
وأفريقيــا، وأمريــكا الشــمالية، وأمريــكا اجلنوبيــة ألداء وســائل اإلعــام األمريكيــة يف تغطيــة 
إعصــار كاترينــا مــن خــال مفهــوم التوقعــات الصحفيــة، ومــا إذا كانــت ختتلــف عــر 
الثقافــات، أنــه مل يتــم الوفــاء ابلتوقعــات مــن حيــث الدقــة والتنــوع والشــك، ولكنهــم كانــوا 
راضــن عــن التقاريــر االســتقصائية واحلــوار العــام. كمــا عملــت هــذه الدراســة علــى تطويــر 
مفهــوم التوقعــات الصحفيــة واملســامهة يف فهــم كيفيــة اختافهــا عــر الثقافــات وكيــف يقيــم 
الصحفيــون الدوليــون نظراءهــم الذيــن يغطــون كارثــة طبيعيــة كبــرة. بينمــا اهتمــت دراســة 
حيــاة قــرين )2018()9( بقيــاس درجــة التنــوع اإلعامــي يف وســائل اإلعــام املصريــة مــن 
خــال إجــراء مقابــات متعمقــة مــع عينــة مــن النخبــة اإلعاميــة ورجــال اإلعــام، وحتليــل 
مضمــون لعينــة مــن الصحــف املصريــة )األهــرام، اليــوم الســابع، األهــايل، املصريــون، وطــي( 
يف تغطيتهــا لانتخــاابت الرملانيــة املصريــة 2015، وكذلــك القيــام إبجــراء جمموعــات 
مناقشــة مركــزة مــع عينــة متنوعــة مــن فئــات اجلمهــور املصــري، وأوضحــت النتائــج أنــه مل 
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ختتلــف رؤى القائمــن ابالتصــال حــول مفهــوم التنــوع اإلعامــي وأمهيتــه، إال أن هنــاك 
قصــورًا يف تطبيقــه وحتقيــق معايــره، وكذلــك هنــاك انفصــال اتم عــن رغبــات اجلمهــور 
املصــري. كمــا أشــارت النتائــج إىل أن التغطيــة اإلعاميــة مــا زالــت شــبه موحــدة بــن 

أغلــب صحــف الدراســة ومل حتقــق كافــة معايــر تنــوع املضمــون.
 	 )10()2018( فقدمــت دراســة هويــدا مصطفــى  النظــري،  املســتوى  علــى  أمــا 

أتصيــًا نظــرايًّ لعاقــة اإلعــام ابألزمــات، وتناولــت طبيعــة الوســيلة والقائــم ابالتصــال 
متــر  الــي  املختلفــة  املراحــل  قبــل وأثنــاء وبعــد األزمــات، ومهــام اإلعــام يف  واجلمهــور 
هبــا األزمــة، وكذلــك حمــددات وضوابــط دور اإلعــام يف مواجهــة األزمــات يف مراحلهــا 
املختلفــة، منهــا الدقــة وإمــداد الــرأي العــام ابحلقائــق التفصيليــة عــن األزمــة، واالهتمــام 
ابلتصرحيــات ذات الطبيعــة الرمسيــة والسياســية الــي تســاعد علــى تشــكيل اجتاهــات الــرأي 
العــام جتــاه األزمــة، واالعــرتاف ابألخطــاء الــي قــد حتــدث أثنــاء عمليــات اإلنــذار واإلغاثــة، 
وذلــك ابلنســبة لألزمــات والكــوارث الطبيعيــة لكســب املصداقيــة، والقــدرة علــى التعامــل 
مبوضوعيــة وعــدم االنفعــال مــع األحــداث، وســرعة نشــر احلقائــق خللــق منــاخ صحــى 
حيتــوى آاثر األزمــة ويواجــه الشــائعات الــي تنشــط أثنــاء األزمــات، واالهتمــام بفوريــة نقــل 
احلــدث مــن موقعــه، والتواجــد يف مناطــق األحــداث، واالهتمــام ابملــادة املصــورة، والبعــد 
عــن مبــدأ حجــب املعلومــات أو إخفائهــا، حبيــث تكــون وســائل اإلعــام هــي الرابطــة بــن 
صانعــي القــرار يف األزمــة واملســئولن عــن التعامــل معهــا والــرأي العــام، والتأكــد مــن وصــول 
املعلومــات والبيــاانت الازمــة إىل اجلمهــور ابلقــدر املناســب ودون آراء مســبقة. كذلــك 
بــروز موضــوع اإلعــام واألزمــات  مــى احلديــدي )2018()11( إىل  أشــارت دراســة 
كركــن أساســي مــن أركان مواجهــة األزمــة واحتوائهــا. وتناولــت الورقــة كيــف حظــي إعــام 
األزمــات »إعــام املواجهــة« ابهتمــام القيــادة العليــا يف أغلــب دول العــامل. ومــن أمثلتــه 
لإلعــام  امللحــة  ومطالبتــه  السيســي  الفتــاح  عبــد  الرئيــس  الســيد  وانتقــادات  تعليقــات 
الوطــي والعــريب واألجنــيب بتحمــل املســئولية املهنيــة واألخاقيــة واجملتمعيــة يف مواجهــة 
األزمــات ومعاجلتهــا بــا حتيــز أو التعامــل مبكيالــن، مبــا يف ذلــك معاجلــة أحــداث وأعمــال 
العنــف، أو مقاومــة اإلرهــاب، أو التطــرف الفكــري، أو اخلــروج عــن القانــون، أو األزمــات 
االقتصاديــة أو األمنيــة، وتفشــى الفســاد، وغــر ذلــك. وأشــارت الدراســة إىل أنــه لكــي 
حتقــق وســائل اإلعــام األدوار املرجــوة منهــا مــن ِقبــل كافــة األطــراف علــى النحــو األمثــل، 
ال بــد أن يتســم األداء مبزيــد مــن املصداقيــة، مــن خــال التزامهــا بعــدد مــن الضوابــط الــي 

حتكــم دورهــا يف إدارة األزمــات.
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واإلعالميــن  العــام  اجلمهــور  التمــاس  تناولــت  الــي  الدراســات  الثــاين:  احملــور 
والطارئــة  اهلامــة  واملوضوعــات  ابلقضــااي  املتعلقــة  للمعلومــات 

التعــرف علــى كيفيــة 	  ســعت دراســة أجنليــس مورينــو وآخريــن )2020()12( إىل 
إدارة االتصــال واإلعــام ألزمــة كــوروان كوفيــد-19 يف إســبانيا، مــن خــال تقييــم كيفيــة 
أتثــر أشــكال ومصــادر املعلومــات يف ســلوكيات التمــاس املعلومــات للجمهــور، وتصــور 
إسرتاتيجيات احلكومة لاستجابة لألزمات خال الوابء. مت إجراء استبانة عر اإلنرتنت 
بن 14 مارس و14 أبريل 2020، يف األسابيع األربعة األوىل بعد إعان حالة اإلنذار 
يف إســبانيا. وتضمــن االســتبيان أســئلة تتعلــق بســلوك البحــث عــن املعلومــات، والثقــة 
يف املصــادر والقنــوات املختلفــة، وتصــورًا لكيفيــة إدارة احلكومــة لوســائل االتصــال، ومــن 
أهــم نتائــج الدراســة أن هنــاك اســتخداًما متزامنًــا للوســائط املتعــددة واملنصــات اإلعاميــة، 
وإن كان لــدى املواطنــن اإلســبان رأي ســليب حــول الــدور الــذي لعبتــه وســائل اإلعــام 
املصــادر  النشــرات اإلخباريــة يف مقدمــة  الــوابء، وجــاءت  مــن  خــال األســابيع األوىل 
الــي يتــم االعتمــاد عليهــا يف احلصــول علــى املعلومــات يف وســائل اإلعــام، أمــا املصــدر 
الثــاين للمعلومــات فقــد كان تطبيــق الواتــس آب WhatsApp، وحــول أكثــر الوســائل 
شــيوًعا يف تقــدمي املعلومــات حــول كوفيــد-19، فجــاءت علــى النحــو التــايل: القنــوات 
اإلخباريــة التلفزيونيــة )86.2٪( وواتــس آب )77.6٪( والصحــف اإللكرتونيــة )٪75( 
والراديــو )42.6٪( مــن أكثــر قنــوات املعلومــات شــيوًعا. بينمــا أشــارت دراســة بــرابرا 
رايــن )2018()13( إىل منــوذج لشــرح »ســلوك التمــاس األشــخاص للمعلومــات يف مرحلــة 
االســتجابة للكارثــة«، ابلتطبيــق علــى قنــوات اإلعــام يف أســرتاليا، يف مرحلــة االســتجابة 
بعــد التحذيــر مــن الكارثــة. ورصــد النمــوذج حماولــة الســعي للحصــول علــى معلومــات، 
والتنبــؤ مبصــدر املعلومــات، واختيــار القنــاة مــن قبــل املواطنــن بعــد تلقــي جمتمعهــم حتذيــرًا 
مــن كارثــة مــا. ومت إجــراء مقابــات متعمقــة مــع 51 فــرًدا مــن األســرتالين املتضرريــن مــن 
الكــوارث. واختــرت املقابــات نظريــة ماءمــة القنــوات واملصــادر الــي اختارهــا النــاس، 
والفيضــاانت  الغــاابت،  حرائــق  يف  أكثــر  واســتخدمت  للغايــة،  مفيــدة  أهنــا  ووجــدوا 
البطيئــة، والفيضــاانت الســريعة، وحــاالت األعاصــر. ولكــن نتائــج الدراســة أشــارت إىل 
أن البحــث عــن املعلومــات الــي تســعى إىل الســلوك يف أوقــات الكــوارث الطبيعيــة غالبًــا 
مــا تكــون جمــزأة وغــر كاملــة؛ ممــا ينتــج عنــه القليــل مــن الفهــم الشــامل ملصــادر وأشــكال 
املقــرتح  النمــوذج  ويوفــر  يواجهــون كارثــة.  عندمــا  النــاس  إليهــا  يلجــأ  الــي  املعلومــات 
هلــذه الدراســة للــوكاالت اإلخباريــة طريقــة للتنبــؤ أبشــكال ومصــادر االتصــال األكثــر 
فاعليــة الــي ميكــن مــن خاهلــا الوصــول إىل اجملتمعــات املســتهدفة خــال الكارثــة. بينمــا 
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ســعت بــرابرا رايــن )2013( )14( إىل التعــرف علــى كيفيــة معاجلــة الفجــوات املعرفيــة 
فيمــا خيــص حصــول اجلمهــور علــى معلومــات حــول الفيضــاانت يف ســلوفانيا؛ حيــث 
مت مقابلــة 27 شــخًصا مــن جمتمعــن عانــوا مــن الفيضــاانت يف األشــهر الـــ 12 الــي 
ســبقت املقابــات. وحــول أبــرز النتائــج؛ أكــدت الدراســة أن نــوع الكارثــة هــو الــذي 
حيــدد كيــف يســعى النــاس للحصــول علــى املعلومــات، ففــي الفيضــاانت البطيئــة احلركــة، 
مســع النــاس مــن اآلخريــن، وتتبعوهــا بصــرايًّ وعــر معلومــات مقيــاس النهــر املتاحــة عــر 
الويــب، وحتدثــوا إىل اآلخريــن الذيــن لديهــم خــرة أكثــر يف الفيضــاانت، وكان الراديــو أداة 
أتكيــد مهمــة يف الفيضــاانت البطيئــة احلركــة. أمــا يف الفيضــاانت املفاجئــة، فســمع النــاس 
مــن اآلخريــن مث حتولــوا إىل التلفزيــون. وأوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام وكاالت األنبــاء 
لشــبكات اهلاتــف احملمــول ووســائل التواصــل االجتماعــي؛ ملــا متثلــه مــن أمهيــة ابلغــة يف 
ذلــك، كمــا جيــب اســتخدام الراديــو والتلفزيــون بشــكل أكثــر اســتباقية مــن ِقبــل وكاالت 
الطــوارئ، وجيــب أن تكــون اخلرائــط مســة مــن مســات مجيــع االتصــاالت. كمــا تشــجع هــذه 
الدراســة الــوكاالت علــى النظــر حــول كيفيــة حبــث األفــراد عــن املعلومــات والقنــوات الــي 
يســتخدموهنا للحصــول علــى املعلومــات ونــوع املعلومــات الــي يبحثــون عنهــا يف حــاالت 
الكــوارث. واعتمــدت دراســة كينــث الكلــن وآخريــن )2010()15( علــى منــوذج التمــاس 
املعلومات كإطار نظري للدراســة؛ قام الباحثون إبجراء دراســة شــبه جتريبية على عدد من 
املبحوثــن، بتعريضهــم حملتــوى مرئــي، وهــو مشــاهدة قصــة إخباريــة تلفزيونيــة حــول إعصــار 
كاترينــا واحتماليــة تكــرار حدوثــه مــرة أخــرى، وكيفيــة التعامــل مــع هــذه الكارثــة، وخلصــت 
الدراســة إىل أن التعــرض هلــذه القصــة أحــدث حالــة مــن احلفــز لــدى املبحوثــن للبحــث 
عــن املعلومــات، وابلتــايل هنــاك أمهيــة ابلغــة لتأثــر عامــل األزمــات والصراعــات أو التعــرض 

لتهديــد مــا يف اجملتمــع يف التمــاس الفــرد يف أي جمتمــع املعلومــات مــن مصــادر خمتلفــة.
بينمــا أشــارت دراســة إميــان الســيد )2016()16( إىل أن أهــم املصــادر الــي يلتمــس 	 

منهــا املبحوثــون تفاصيــل خــر عــر املواقــع االجتماعيــة ابلرتتيــب کالتــايل: مواقــع القنــوات 
اإلخباريــة العربيــة، مث مواقــع القنــوات اإلخباريــة املصريــة، مث مواقــع وکاالت األنبــاء العربيــة، 
ويليهــا مواقــع القنــوات اإلخباريــة األجنبيــة، وأخــرًا املواقــع اإلخباريــة اإللكرتونيــة املصريــة. 
ويف نفــس الســياق كشــفت دراســة مــي عبــد الــرازق )2016()17( عــن مــدى اعتمــاد 
اجلمهــور املصــري علــى احلســاابت الرمسيــة لــوکاالت األنبــاء مبواقــع التواصــل االجتماعــي 
عــر  اجلاريــة  األحــداث  عــن  تقدمهــا  الــي  للمعلومــات  والتماســه  وتويــرت(،  )الفيســبوك 
تلــك املواقــع، واإلســرتاتيجيات الــي يتبعهــا يف ذلــك ودوافــع وأتثــرات اعتمادهــم علــى 
حســاابت وکاالت األنبــاء کمصــدر اللتمــاس املعلومــات، ورصــد وحتليــل جمموعــة مــن 
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العوامــل املؤثــرة يف التماســهم للمعلومــات، وذلــك يف ضــوء نظريــي التمــاس املعلومــات، 
واالعتمــاد علــى وســائل اإلعــام. وتضمــن جمتمــع وعينــة الدراســة أفــراد اجلمهــور املصــري 
املشــرتكن حبســاابت يف املوقعــن االجتماعيــن اخلاصــن بــوكاالت األنبــاء، وأوضحــت 
النتائــج أن أهــم احلــاالت الــي تــزداد فيهــا متابعــة اجلمهــور املصــري عينــة الدراســة حســاابت 
وكاالت األنبــاء مبواقــع التواصــل االجتماعــي كانــت حــاالت احلصــول علــى املعلومــات 
املطلوبــة »ســريًعا«، والبحــث عــن آخــر حتديــث للبيــاانت؛ لإلملــام بكافــة وتفاصيــل وأبعــاد 
احلــدث، وجــاءت أســباب تفضيلهــم هلــذه احلســاابت كمصــدر للمعلومــات واألخبــار عــن 
األحــداث اجلاريــة هــو انفرادهــا مبعلومــات غــر متوفــرة بوســائل أخــرى، واحلــرص علــي 
الســبق والتحديــث ابســتمرار، واهتمامهــا بــكل مــن األخبــار احملليــة والعامليــة، والتجديــد 
والتميــز يف خدماهتــا اإلخباريــة. بينمــا مثلــت العناصــر األكثــر إزعاًجــا للجمهــور املصــري 
عينــة الدراســة أثنــاء التماســهم للمعلومــات عــن األحــداث اجلاريــة مــن حســاابت وكاالت 
األنبــاء: عــدم تناوهلــا لبعــض األحــداث احملليــة، وعــدم وجــود تفاعــل مــن جانــيب اجلمهــور أو 
الوكالــة، وعــدم التنــوع يف اجملــاالت، واألســلوب النمطــي يف تقــدمي املعلومــة، والرتكيــز علــى 
الســلبيات بصــورة كبــرة. واتفقــت مــع معظــم تلــك النتائــج دراســة مســر صــادق )2015(

)18( الــي تــرى أن مواقــع الشــبکات االجتماعيــة يف الســنوات األخــرة حتولــت عــن وظيفتهــا 

األساســية املتمثلــة يف التواصــل االجتماعــي، وأصبحــت تضطلــع بوظيفــة إعاميــة مبتابعــة 
أحــداث اجملتمــع واإلمــداد ابملعلومــات حوهلــا، وتســتهدف الدراســة حتــري العاقــة بــن 
التمــاس املعلومــات عــر موقــع الفيســبوك، وبــن إدراك الشــباب ألزمــة ســتاد بورســعيد الــي 
اندلعت عام 2012، وقد اعتمدت الدراسة على عينة عمدية قوامها 394 مفردة ممن 
تــرتاوح أعمارهــم بــن 18 و30 ســنة، كمــا اعتمــدت علــى اختبــار فــروض منــوذج التمــاس 
املعلومــات، ونظريــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــام، وثــراء الوســيلة اإلعاميــة. ومتثلــت أبــرز 
نتائج الدراســة يف وجود عاقة بن کثافة اســتخدام املوقع وبن مســتوى إدراك األزمة حمل 
الدراســة، وزايدة نســبة اســتخدام املبحوثــن للفيســبوك وقــت األزمــات مقارنــة ابألوقــات 
العاديــة، مبــا يشــر لضــرورة اســتفادة مؤسســات الدولــة املختلفــة مــن الشــبکات االجتماعيــة 
کأداة جديــدة ميکــن اســتثمارها يف إدارة األزمــات. كمــا اتفقــت نتائــج دراســة نــورة عبــد 
هللا )2014()19( مــع الدراســتن الســابقتن فيمــا خيــص ارتفــاع درجــة حــرص واعتمــاد 
املبحوثــن علــى التمــاس املعلومــات حــول القضــااي واألحــداث اجلاريــة مــن الشــبكات 
االجتماعية، وهذا يؤكد أهنا مبواقعها املختلفة مصدر مهم وقوي التأثر يف املســتخدمن؛ 
ملــا توفــره مــن معلومــات وافيــة وكافيــة، وســهولة اســتخدامها وســرعة تغطيــة األحــداث 

وتنوعهــا وإمكانيــة التفاعــل معهــا.
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التعليق على الدراسات السابقة:
فيمــا يتعلــق بدراســات احملــور األول، اهتمــت أغلــب الدراســات بدرجــة تقييــم اجلمهــور 	 

أو القائمــن لاتصــال علــى أداء اإلعــام مــن خــال تغطيتــه لبعــض القضــااي واألحــداث 
الــي جــاءت أغلبهــا قضــااي سياســية أو أمنيــة أو قضــااي تعكــس أزمــة، وعكســت نتائــج 
أغلبهــا أن اإلعــام ســواء يف مصــر أو العــامل العــريب أو حــى األجنــيب ال ميكــن أن حيظــى 
بدرجــة الرضــا الكامــل عــن أدائــه مــن ِقبــل مجهــوره أو ممارســيه، وهــو األمــر الــذي أفــاد 
يف اختيــار عينــة الدراســة احلاليــة، مــن حيــث التعــرف علــى تقييمــات التغطيــة اإلعاميــة 

لألحــداث الطارئــة املتنوعــة خــال فــرتات زمنيــة متباعــدة.
املعلومــات، 	  التمــاس  منــوذج  تناولــت  والــي  الثــاين،  احملــور  بدراســات  يتعلــق  وفيمــا 

عكســت نتائــج معظــم الدراســات الــي جــاءت ضمــن هــذا احملــور أن اجلمهــور يعتمــد 
بشــكل أساســي علــى مصــادر معلومــات غــر حمــددة ومتنوعــة، إال أنــه يــكاد يتفــق يف أن 
أهــم مصــادر املعلومــات احلاليــة أتيت مــن مواقــع الشــبكات االجتماعيــة، وهــذا مــا أكدتــه 
مجيــع الدراســات، ومعهــا يف نفــس الدرجــة أو يف املســتوى الثــاين وكاالت األنبــاء، ومــن 
هنــا حتــاول الدراســة التعــرف علــى أهــم مصــادر التمــاس املعلومــات لــدى اجلمهــور املصــري 

وتقييــم اخلــراء لتلــك املعلومــات ابالعتمــاد علــى منــوذج »التمــاس املعلومــات«.
تــرى الباحثــة مــن خــال اطاعهــا علــى الدراســات الســابقة فيمــا يتعلــق مبوضــوع 	 

الدراســة؛ أن دراســة تقييمــات اجلمهــور للتغطيــة اإلعاميــة أمــر هــام وضــروري حيتــاج إىل 
متابعــة ابســتمرار مــن خــال البحــث والتمحيــص؛ ألن األمــر متغــر ومرتبــط بعوامــل كثــرة 
سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة؛ ممــا يصعــب مــن األمــر ويؤكــد أمهيتــه، وال يقتصــر فقــط 

علــى املمارســن واخلــراء اإلعاميــن.
ابســتعراض نتائــج الدراســات الســابقة، والــي ألقــت الضــوء علــى دور اإلعــام يف 	 

تغطيــة األحــداث والقضــااي واملوضوعــات اهلامــة، ومــدى تقييــم اجلمهــور لتلــك التغطيــات 
مــن جهــة، وتقييــم اخلــراء اإلعاميــن لــه مــن جهــة أخــرى، ابإلضافــة اللتمــاس اجلمهــور 
للمعلومــات وقــت األزمــات والطــوارئ، تــرز هنــا أمهيــة الدراســة احلاليــة يف حماولــة تقييــم 
مــدى جنــاح اإلعــام املصــري بشــكل خــاص يف تقييــم تغطيــات مهنيــة لألحــداث الداخليــة 
بشــقيه  املصــري  عمــا إذا كان اإلعــام  والتعــرف  اإلعاميــة،  أجندهتــا  علــى  الطارئــة 
التقليــدي والرقمــي الرمســي واخلــاص، قــادر علــى مواكبــة وإدارة تلــك األحــداث أم ال يف 

ضــوء توفــر املعلومــات.
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اإلطار النظري للدراسة:
املعلومــات  التمــاس  منــوذج  علــى  النظــري  إطارهــا  يف  الدراســة  هــذه  تعتمــد 
Information Seeking، حيــث تُعــّرف عمليــة التمــاس املعلومــات أبهنــا 
نشــاط للفــرد يقــوم بــه لتحديــد الرســالة الــي ميكــن أن ترضــي احتياجــات معينــة لديــه، 
وابلتــايل فــإن نشــاط االلتمــاس خيتلــف مــن فــرد آلخــر. ويُعــد منــوذج التمــاس املعلومــات مــن 
النمــاذج النظريــة الــي تســتهدف متلقــي االتصــال، وتركــز علــى ســلوك الفــرد يف حبثــه عــن 
املعلومــات مــن مصادرهــا املختلفــة، والتعــرف علــى العوامــل الــي تؤثــر يف هــذا الســلوك)20(. 
ويشر راجيو سافولينن Reijo Savolainen إىل أن املعلومات عند التماسها 
ميكــن أن تنقســم إىل نوعــن أساســين: معلومــات ذات صلــة ابلعمــل، ومعلومــات عامــة 

أو معلومــات حياتيــة قــد تتعلــق ابلصحــة، واالجتماعيــات، والتســلية)21(. 
هــذا  بــداايت  وارتبطــت   ،)22(Tiptonو Dononhew النمــوذج  هــذا  أســس 
عــام  برلــو  ودراســة  1957م،  عــام  وابرو  وســلي  أجراهــا  الــي  ابلدراســات  النمــوذج 
1960م، حيــث مت الرتكيــز علــى اجلوانــب االنتقائيــة للتعــرض لوســائل اإلعــام، والــي 
ملضامــن  وكذلــك  غرهــا،  دون  معينــة  إعاميــة  لوســائل  اجلمهــور  اختيــار  إىل  تشــر 
معينــة)23(، ويبــدأ التمــاس املعلومــات مــن ذهــن متلقــي املعلومــات وإدراكــه حلاجاتــه املعرفيــة 
وكيفيــة إشــباعها، والتأكيــد علــى وجــود دوافــع توجــه ســلوك أفــراد اجلمهــور يف البحــث 
عــن املعلومــات)24(. وبذلــك ينطلــق النمــوذج مــن أن التعــرض االنتقائــي ألفــراد اجلمهــور 
جيعلهــم خيتــارون املعلومــات الــي تدعــم اجتاهاهتــم)25(، حيــث يوجــد العديــد مــن العوامــل 
الــي تؤثــر يف اختيــار أفــراد اجلمهــور للرســائل االتصاليــة الــي يتعــرض هلــا، واســتخدام 
املعلومــات يف تدعيــم االجتاهــات، ومــن هــذه العوامــل إمكانيــة توظيــف املعلومــات خلدمــة 
أهــداف حمــددة، أو إشــباع حاجــات أساســية يف موضــوع أو قضيــة أو حــدث حمــدد)26(.

وحدد “هايلد جارد” ست مراحل لعملية التماس املعلومات تتضمن )27(: 
البدء: حتديد اهلدف من التماس املعلومات.. 1
االختيــار: مناقشــة األفــراد لكيفيــة تقســيمهم لعمليــة التمــاس املعلومــات والبــدء يف . 2

عمليــة البحــث.
االستكشاف: االعتماد على أسئلة البحث.. 3
الصياغة: بلورة طريقة عن املعلومات.. 4
اجلمع: جتميع املعلومات الي مت احلصول عليها بعد البحث.. 5
العرض: استجابة الفرد بعد تعرضه للمعلومات ومجعها والتماسه للمعلومات.. 6

فالفــرد يبــدأ عمليــة البحــث بدافــع إحســاس الشــك للبحــث عــن املعلومــات املرتبطــة 
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ابحلــدث أو القضيــة هبــدف القيــام مبهمــة معينــة، فــإذا جنــح الفــرد يف هــذا الســياق يكــون 
حــدد اجلانــب الشــخصي الصحيــح الــذى يســمح لــه بفهــم املعلومــات الــي التمســها، وال 
تركــز هــذه املراحــل علــى مهــام التمــاس املعلومــات فقــط)28(، لكــن علــى مــا حيــس بــه الفــرد 
أثنــاء انغماســه يف البحــث عــن املعلومــات، ومــن هنــا حتتــوى عمليــة التمــاس املعلومــات 

اجلوانــب العاطفيــة واألفــكار والتعبــر ومــزاج الفــرد امللتِمــس للمعلومــات)29(.
ويتضمــن البحــث عــن املعلومــاِت البحــَث عــن حمتــوى ذي معــًى واســرتجاعه والتعــرف 
عليــه وتطبيقــه. قــد يكــون هــذا البحــث صرحيًــا أو ضمنيًّــا، ســلوًكا قصــدايًّ أو هادفًــا 
للبحــث عــن املعلومــات، وأحيــااًن أخــری يكــون غــر هــادف أو عرضيًّــا. وقــد يتــم احتــواء 
املعلومــات الناجتــة أو رفضهــا، أو يتــم نقــل التجربــة أبكملهــا إىل اســتنتاج منطقــي أو يتــم 
إجهاضهــا يف منتصــف الطريــق، وقــد يكــون هنــاك مليــون نتيجــة حمتملــة أخــرى. يُنظــر إىل 
التمــاس املعلومــات علــى أنــه ممارســة معرفيــة، وتبــادل اجتماعــي وثقــايف، وإســرتاتيجيات 
منفصلة مطبقة عند مواجهة عدم اليقن، وكشــرط أساســي لإلنســانية حيث يوجد مجيع 
ــا وكيًفــا، مث اســتخدامها للهــدف املطلــوب  األفــراد)30( تنتهــي ابلرضــا عــن املعلومــات كمًّ

مــن االلتمــاس. وفيمــا يلــي عــرض ألهــم هــذه اخلطــوات)31(:
االحتياجــات املعلوماتيــة: ويتــم التعبــر عنهــا مــن خــال البحــث عــن املعلومــات . 1

نتيجــة جلهــل الفــرد مبوضــوٍع مــا، أو نقــص يف املعرفــة بــه، أو التأكــد مــن معلومــة مــا ختصــه، 
أو تعــرض الفــرد ملشــكلة أو موقــف مــا يتطلــب منــه معلومــات حمــددة، أو تنبــؤه ابحتماليــة 

وقــوع أزمــٍة مــا مــن الضــروري اختــاذ الــازم حنوهــا.
املتطلبــات املعلوماتيــة، وقــد تســتخدم أحيــااًن كمــرادف للخطــوة األوىل، إال أن هــذه . 2

اخلطــوة حتتــوي علــى املواصفــات املرغوبــة لــدى الفــرد يف وســيلة االلتمــاس.
التمــاس املعلومــات: إن احلاجــة للمعلومــات تقــود إىل اختــاذ قــراٍر اللتماســها مــن . 3

مصادرهــا املختلفــة، ويتطلــب االلتمــاس القيــام بعــدة أنشــطة للبحــث عــن املعلومــات 
املطلوبــة، وتتمثــل خطــوات االلتمــاس يف اختيــار مصــدر املعلومــات مث التمــاس املعلومــات، 
وتقييــم نتائــج هــذا االلتمــاس، وتقريــر مــدى احلاجــة ملصــدر معلومــايت آخــر وصــواًل ملرحلــة 

االكتفــاء املعلومــايت.
اســتخدام املعلومــات: وفيهــا يقــوم الفــرد ابســتخدام املعلومــات الــي حصــل عليهــا، . 4

ونتيجــة هلــذا االســتخدام تتكــون لديــه عــدة أتثــرات قــد تكــون معرفيــة بــزايدة معلوماتــه؛ ممــا 
ميكنــه مــن إدراك واســتيعاب املوضــوع، أو وجدانيــة بتوليــد مشــاعر أو أحاســيس حمــددة، 

أو ســلوكية بقيامــه أو جتنبــه لســلوك معــن.
تقــوم وســائل اإلعــام بتقــدمي املعلومــات حــول األحــداث الطارئــة للجمهــور املتلقــي، 
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ولكــن لكــي يســتطيع اجلمهــور أن يســتقبل املعلومــات والبيــاانت مــن تلــك املصــادر، جيــب 
علــى وســائل اإلعــام مراعــاة خصائــص املعلومــات، علــى النحــو التــايل)23(:

الدقــة: وتُعــرف أبهنــا نســبة املعلومــات الصحيحــة إىل جمموعــة املعلومــات املنتجــة 	 
خــال فــرتة زمنيــة معينــة.

التوقيــت الســليم: تُقــاس قيمــة املعلومــات بدرجــة وصوهلــا إىل املســتفيدين ومتخــذي 	 
القــرارات يف الوقــت املناســب وابلســرعة املمكنــة.

اجلــدوى االقتصاديــة: تُعــد اقتصــادايت املعلومــات مــن األمــور املهمــة عنــد مناقشــة 	 
موضــوع املعلومــات، وتكــون املعلومــات اقتصاديــة إذا كانــت قيمتهــا أكــر مــن كلفتهــا، 

أمــا إذا كان العكــس، فتكــون املعلومــات غــر اقتصاديــة.
الشــمول: ويعــي احتــواء املعلومــات املتوافــرة أو املنتجــة للحقائــق األساســية الــي 	 

حيتاجهــا املســتفيدون أو متخــذو القــرار، وال يعــي هــذا األمــر إغــراق املســتفيد أو متخــذ 
القــرار مبعلومــات كثــرة خيتــار منهــا مــا حيتــاج؛ ألنــه بذلــك يضيــع وقتــه ويقلــل مــن قيمــة 
املعلومــات وفائدهتــا ابلنســبة لــه، إن املطلــوب يف بعــض األحيــان هــو معلومــات خمتصــرة 
)جــداول ورســومات بيانيــة( وغرهــا، توفــر للمســتفيد أو متخــذ القــرار إجابــة ســريعة 
ومكثفــة يف استفســاره، أي أنــه جيــب أن ترافــق خاصيــة الشــمول خاصيــة أخــرى مهمــة، 

هــي اإلجيــاز.
تُعــد ماءمــة املعلومــات ومطابقتهــا حلاجــات املســتفيدين 	  املالءمــة أو املطابقــة: 

ومتخــذي القــرار العامــل الرئيــس يف حتديــد قيمــة املعلومــات االقتصاديــة، فاملعلومــات 
الــي ال تائــم حاجــات املســتفيدين ومتخــذي القــرار تقــرتب قيمتهــا مــن الصفــر، بــل إن 
التكاليــف الــي أُنفقــت يف جتميــع املعلومــات وحتليلهــا تُعتــر يف هــذه احلالــة خســائر، وتزيــد 
قيمــة املعلومــات املنتجــة كلمــا زادت درجــة اتســاعها حلاجــات املســتفيدين ومتخــذي 

القــرارات)33(.
النمــو والتجــدد: تتميــز املعلومــات عــن غرهــا مــن الســلع أبهنــا ال تفــى، بــل علــى 	 

العكــس مــن ذلــك فإهنــا تنمــو وتتزايــد وتتجــدد نتيجــة االســتعمال، فاملعلومــات تولــد 
وتنمــو مــع زايدة اســتهاكها.

الشــكل: املعلومــات ذات قــدرة هائلــة علــى الســيولة وإعــادة التشــكل، فعلــى ســبيل 	 
املثــال: ميكــن متثيــل املعلومــات نفســها يف صــورة قوائــم أو أشــكال )رســومات( بيانيــة أو 

رســوم متحركــة أو أصــوات انطقــة أو فيديــو أو نــص.
النقــل: املعلومــات هلــا قابليــة النقــل عــر مســارات حمــددة )االنتقــال املوجــه(، والبــث 	 

ملــن يرغــب مــن املســتفيدين.
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االندمــاج: املعلومــات تتمتــع بقــدرة عاليــة علــى االندمــاج بعناصــر املعلومــات؛ إذ 	 
ميكــن بســهولة تكويــن نــص جديــد مــن أفــكار يتــم اســتخاصها مــن نصــوص ســابقة.

لقوانــن 	  تنمــو وتتجــدد وختضــع  فهــي  املعلومــات ابلوفــرة،  تتســم صناعــة  الوفــرة: 
والطلــب. العــرض 

النســخ: يســتطيع املتلقــي نســخ مــا يتلقــاه مــن معلومــات بوســائل يســرة، ومــن هنــا 	 
ظهــرت تشــريعات امللكيــة اخلاصــة للمعلومــات، أو مــا يســمى بتشــريعات امللكيــة الفكريــة 

وقانــون حــق املؤلــف وحقــوق البــث والنشــر.
التحقــق: أي أن املعلومــات املقدَّمــة قابلــة للمراجعــة والفحــص والتحقــق مــن درجــة 	 

صحتهــا ودقتهــا)34(.

شكل رقم )1( خصائص املعلومات 

وتقــوم املعلومــات بوظائــف هامــة عنــد إاتحتهــا لوســائل اإلعــالم واجلمهــور حــول 
األخبــار واألحــداث الطارئــة واألزمــات والكــوارث، منهــا)35(:

إنقــاذ األرواح وتقليــل اإلصــاابت، إن معرفــة اإلجــراءات الوقائيــة املناســبة الــي جيــب 	 
اختاذهــا متكِّــن النــاس مــن تقليــل خماطرهــم، مثــل املعلومــات الــي أاتحهــا اإلعــام املصــري 

حــول اإلجــراءات االحرتازيــة والوقائيــة مــن فــروس كــوروان كوفيــد -.19
ــة، إن فهــم كيفيــة ختفيــف املخاطــر علــى 	  ــة املمتلــكات العامــة واخلاصــة والبيئ محاي

املمتلــكات والبيئــة قــد يقلــل مــن األضــرار الــي تســببها الكــوارث.
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املتعلــم 	  اجلمهــور  يســتعد  أن  ــح  املرجَّ مــن  واملواقــف،  الســلوك  وتغيــر   التثقيــف 
حدوثهــا. عنــد  جاهــزًا  ويكــون  الطــوارئ  حلــاالت 

 التمــاس تعــاون اجلمهــور، ســواء أكانــت احلاجــة للمتطوعــن للمســاعدة أو التعــاون 	 
مع احملققن أو املقيمن إلخاء منازهلم يف حال الكوارث اجلوية والفيضاانت والسيول، 

علــى ســبيل املثــال، فــإن املعلومــات العامــة هــي أداة ميكــن أن تســاعد يف حتقيــق ذلــك.
غــرس ثقــة اجلمهــور، حيــث يــؤدي تقــدمي معلومــات دقيقــة وصحيحــة ومفهومــة مــن 	 

قبــل وســائل اإلعــام واملختصــن إىل بنــاء الثقــة يف كفــاءة إدارة األحــداث الطارئــة.
 توفــر املعلومــات ملســاعدة العائــالت علــى ملّ مشلهــا، وخاصــة يف الكــوارث الطبيعيــة 	 

الكبــرة، حيــث ميكــن أن تســاعد نشــر معلومــات عــن أماكــن اإليــواء واخلطــوط الســاخنة 
وســجات الناجــن والروابــط األخــرى يف ملّ مشــل العائــات ومتكينهــا مــن املضــي ُقدًمــا 

يف تعافيهــا.
هنــاك عوامــل مؤثــرة تتعلــق ابلوســيلة اإلعاميــة كمصــدر رئيــس اللتمــاس املعلومــات، 
 Sharon Dunwoody & وجريفــن«  »دانــودي  الباحثــان  أشــار  فقــد 
Robert Griffin)36( إىل مــا يُعــرف بســلوكيات التمــاس املعلومــات مــن مصــادر 
املعلومــات Information Seeking Bebaviors، وأنــه يتــم اختيــار 
الوســيلة وفًقــا لعــدة عوامــل تســمى Channel Beliefs، وهــي عبــارة عــن خليــط 
املاديــة  التكلفــة  مثــل:  املعلومــات،  مصــادر  لتقييــم  الفعالــة  اإلدراكيــة  األســاليب  مــن 
لتلقــي الوســيلة، واملهــارات املطلوبــة الســتخدامها، واجلهــود املبذولــة لتلقــي املعلومــة مــن 
خاهلــا، ودرجــة تلبيــة الوســيلة لاحتياجــات املعلوماتيــة لــدى الفــرد، ودوافــع أو أهــداف 
التمــاس املعلومــات، وقيــود الوقــت وحمدوديتــه، واخلــرة ومــدی توافــر معلومــات ســابقة 
عــن املوضــوع، واالتصــال الشــخصي مــع اآلخريــن، وطبيعــة التخصــص املهــي، واألنشــطة 
املصاحبــة لســلوك االلتمــاس، واملتغــرات الدميوغرافيــة كالعمــر والنــوع والتعليــم، ومهــارات 
الفــرد وكفاءتــه، والقــدرات اللغويــة، وميــل األفــراد للتعــرض االنتقائــي للمعلومــات الــي 
تؤيــد اجتاهاهتــم، وعاطفــة الفــرد ومشــاعره ومزاجــه الشــخصي عنــد التمــاس املعلومــات، 
ابإلضافــة إىل عوامــل أخــرى مثــل أتثــر املتغــرات الثقافيــة، وذلــك عنــد التمــاس مجهــور 
دولــٍة مــا ملعلومــات مــن مصــادر دولــة أخــرى ذات ثقافــة خمتلفــة، وحتتــوي علــى متغــرات 
»الســياق« مبــا لــه مــن أثــر ابلــغ يف توليــد املعــى املــراد مــن ثقافــٍة ألخــری، وتدفــق املعلومــات 
واجتاهاهتــا، ومكانــة الدولــة يف ســلم القــوی، إذا مــا كانــت قائــدة أو اتبعــة، وهــل هــي 
ُمصــدِّرة للمعلومــات أم مســتهلكة هلــا)37(. ويوضــح الشــكل التــايل منوذًجــا مقرتًَحــا 

حــول التمــاس املعلومــات عنــد حــدوث كارثــة أو أزمــة طارئــة: 
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شكل رقم )2( منوذج برابرة راين حول التماس املعلومات عند الكوارث 
واألزمات الطارئة)38(.

ابإلضافة إىل أتثر بنية وطبيعة اجملتمع واملرحلة الي مير هبا -إذا ما كان يف حالة استقرار 
أو أتزم لألوضــاع- والبيئــة الــي تعمــل فيهــا وســائل اإلعــام، حيــث يؤثــر نــوع الوســائل 
املســتخدمة يف جمتمــٍع مــا يف تفضيــل األفــراد لوســيلة معينــة كمصــدر للمعلومــات)39(، 
كمــا أثبتــت الدراســات أنــه کلمــا زادت حالــة القلــق وعــدم االســتقرار يف جمتمــٍع مــا، كلمــا 

زادت درجــة التمــاس املعلومــات عــن األحــداث املختلفــة لــدى أفــراده)40(.

مدى االستفادة من منوذج التماس املعلومات يف تلك الدراسة:
مت االعتمــاد علــى هــذا النمــوذج لفهــم تقييمــات اجلمهــور واخلــراء اإلعاميــن لتغطيــة 
اإلعــام املصــري لألحــداث الطارئــة حمــل الدراســة يف ضــوء املعلومــات الــي توفرهــا وســائل 
اإلعــام املختلفــة للمتلقــن وقــت وقــوع احلــادث الطــارئ، وكيفيــة االســتفادة منهــا، مــع 
بيــان مــدى دقتهــا ومصداقيتهــا، فــإذا مل يتــم مراعــاة »خصائــص املعلومــات« –ســبق 
اإلشــارة إليهــا- مــن قبــل القائمــن ابالتصــال يف وســائل اإلعــام املصريــة، فهــذا ســيؤدي 
بــدوره إىل عــزوف اجلمهــور عــن متابعــة تلــك الوســائل، والتمــاس املعلومــات مــن مصــادر 

أخــرى، رمبــا تكــون معلومــات »مضلِّلــة« أو »غــر دقيقــة«.
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تساؤالت الدراسة:
أ التساؤالت اخلاصة ابلدراسة امليدانية:	.
مــا مــدى متابعــة اجلمهــور املصــري لألحــداث الطارئــة حمــل الدراســة عــر وســائل . 1

املختلفــة؟ املصريــة  اإلعــام 
مــا جنســية املصــادر اإلعاميــة الــي يعتمــد عليهــا اجلمهــور كمصــدر يف التماســه . 2

الدراســة؟ الطارئــة حمــل  للمعلومــات حــول األحــداث 
مــا وســائل اإلعــام املصريــة الــي يعتمــد عليهــا اجلمهــور يف التماســهم للمعلومــات . 3

حــول األحــداث الطارئــة مقارنــًة بباقــي وســائل اإلعــام األخــرى؟
ما أسباب اختيار اجلمهور لتلك الوسائل حتديًدا؟. 4
كيــف يقيِّــم اجلمهــور التغطيــة اإلعاميــة لألحــداث الطارئــة حمــل الدراســة يف اإلعــام . 5

املصري؟
اإلعاميــة لألحــداث . 6 للتغطيــة  اجلمهــور  تقييــم  االتفــاق واالختــاف يف  أوجــه  مــا 

2019، و2020؟ العامــن  خــال  الوســائل  تلــك  الدراســة يف  حمــل  الطارئــة 

التساؤالت اخلاصة ابملقابالت املتعمقة: .أ
مــا تقييــم اخلــراء اإلعاميــن لــألداء احلــايل لإلعــام املصــري الرمســي واخلــاص يف تغطيــة . 1

األحداث الطارئة حمل الدراسة خال العامن 2019، و2020؟
مــا أوجــه املقارنــة يف تقييــم اخلــراء اإلعاميــن لــألداء احلــايل لإلعــام املصــري اخلــاص . 2

يف تغطيــة األحــداث الطارئــة للفرتتــن؟
مــا مــدى جنــاح اإلعــام يف تقــدمي املعلومــات الازمــة لألحــداث الطارئــة حمــل الدراســة . 3

للجمهــور وفًقــا لرؤيــة اخلــراء؟
مــا مقرتحــات اخلــراء اإلعاميــن والقائمــن ابالتصــال يف تطويــر األداء املســتقبلي . 4

لإلعــام املصــري الرمســي واخلــاص جتــاه تغطيــة األحــداث الطارئــة الداخليــة؟

اإلجراءات املنهجية:
نوع الدراسة:

تُعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصفيــة الــي تعتمــد علــى االســتدالالت املنطقيــة 
واألساليب اإلحصائية والرايضية مبا يسمح بدراسة العاقة بن املتغرات. وقد اعتمدت 
الدراســة علــى منهــج املســح ابلعينــة الــذي يســمح ابســتخاص نتائــج التســاؤالت وتفســر 
العاقــة بــن املتغــرات، وذلــك عــن طريــق مســح عينــة مــن اجلمهــور وخــراء اإلعــام 
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املصــري والقائمــن ابالتصــال؛ للتعــرف علــى أهــم مصــادر معلوماهتــم فيمــا يتعلــق أبحــداث 
احلــادث اإلرهــايب ابلــدرب األمحــر، وحادثــة حريــق حمطــة مصــر، وبدايــة انتشــار فــروس 
كــوروان يف مصــر، وســوء األحــوال اجلويــة والســيول، وتقييمهــم للتغطيــة اإلعاميــة املصريــة 
ومــدى  التغطيــة وحتيزهــا،  األحــداث ومشــول  عــرض  والدقــة يف  املوضوعيــة  مــن حيــث 

التمــاس اجلمهــور للمعلومــات اخلاصــة بتلــك األحــداث مــن هــذه الوســائل.

منهج الدراسة:
اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى منهــج املســح ابلعينــة بشــقه الكمــي والكيفــي مــن خــال 
تصميــم اســتمارة اســتبيان للجمهــور العــام املتابــع لوســائل اإلعــام املصريــة، وتصميــم 
دليــل إلجــراء عــدٍد مــن املقابــالت املتعمقــة مــع خــراء اإلعــام، حيتــوي علــى عــدٍد مــن 
احملــاور الــي جتيــب عــن تســاؤالت الدراســة، وقــد اشــتمل الدليــل علــى العديــد مــن احملــاور 

كالتــايل:
• مــدى تقييــم اخلــراء اإلعاميــن والقائمــن ابالتصــال ملصداقيــة وســائل اإلعــام املصرية 	

وطريقتها يف تقدمي املعلومات.
• مدى توافر كوادر إعامية قادرة على تغطية األحداث الطارئة ابحرتافية ومهنية.	
• مدى إاتحة املعلومات وسرعتها ودقتها حلظة وقوع احلدث وأثناءه وبعده.	
• نقاط القوة والضعف يف تغطية وسائل اإلعام املصرية لألحداث الطارئة.	
• طريقــة التنــاول والطــرح لألحــداث الطارئــة، حجــم وكــم وعمــق وحداثــة املعلومــات 	

املرتبطــة ابحلــدث، اخللفيــة التفســرية لألحــداث، توقيــت التنــاول، البســاطة يف العــرض 
والشــرح، وفــرة املعلومــات، وحداثتهــا.

• لألحــداث 	 تغطيتــه  املصــري يف  أداء اإلعــام  عــن  اإلعاميــن  اخلــراء  مــدى رضــا 
أجندتــه. علــى  الطارئــة 

• تغطيتــه 	 خيــص  فيمــا  املصــري  اإلعــام  أداء  لتطويــر  اإلعاميــن  اخلــراء  مقرتحــات 
الطارئــة.  لألحــداث 

جمتمع وعينة الدراسة:
يتمثل جمتمع الدراسة ابألساس يف اجلمهور املصري العام الذي اتبع األحداث   
الطارئــة حمــل الدراســة يف وســائل اإلعــالم املختلفــة، ومت تقســيم جمتمــع الدراســة إىل 
عينــة ممثلــة علــى فرتتــن؛ العينــة األوىل قوامهــا )104( مبحوثــن متابعــن لألحــداث مــن 
أصــل )120( مبحــواًث قامــوا مبــلء االســتمارة، والعينــة الثانيــة إبمجــايل )105( مبحوثــن 
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مــن أصــل )120( مبحــواًث قامــوا مبــلء االســتمارة، خــال فرتتــن زمنيتــن متباعدتــن، 
إبمجــايل عــدد )240( مبحــوًث، حيــث مت اســتبعاد االســتمارات الــي قــام املبحوثــون 
فيهــا ابختيــار »عــدم متابعتهــم لألحــداث الطارئــة حمــل الدراســة يف فــرتات الدراســة 
الفــرتة  عــن  مبحــواًث  و)15(  األوىل،  الفــرتة  عــن  مبحــواًث   )16( املختلفــة«، إبمجــايل 

الثانيــة.
وقــد اعتمــدت الدراســة احلاليــة علــى إجــراء مقابلــة فرديــة متعمقــة مــع جمموعــة   
مــن خــراء اإلعــام والقائمــن ابالتصــال ميثلــون وســائل إعــام خمتلفــة )مرئيــة ومســموعة 
ومطبوعــة وإلكرتونيــة(، قوامهــا )23( خبــرًا كعينــة متاحــة علــى مــدار فرتتــن متباعدتــن 
الدراســة حــول حادثــي  مــن  الفــرتة األوىل  أيًضــا، حيــث مت ســؤال 10 خــراء خــال 
الــدرب األمحــر وحريــق قطــار رمســيس خــال العــام 2019، والفــرتة الثانيــة، ومت ســؤال 
13 خبــرًا حــول أحــداث انتشــار فــروس كــوروان وســوء األحــوال اجلويــة والســيول عــام 
2020 اجلــاري. ومت تســجيل أغلــب املقابــات صوتيًّــا وبعضهــا تليفونيًّــا، وأخــرى متــت 

وجًهــا لوجــه، مث تفريغهــا كتابيًّــا متهيــًدا لتحليلهــا. 

وحول أسباب اختيار األربعة أحداث الطارئة عينة الدراسة:
تُعــد تلــك األحــداث األبــرز واألهــم الــي وقعــت خــال شــهر فرايــر حــى أبريــل مــن 
العامــن 2019 و2020، والــي جذبــت انتبــاه وســائل اإلعــام احملليــة والعربيــة والدوليــة 
والــرأي العــام احمللــي، وتبــارت تلــك الوســائل يف نقــل تلــك األحــداث، كلٌّ وفــق سياســته 
التحريريــة وأجندتــه اإلعاميــة، وكل حادثــة منهــا تنــدرج حتــت تصنيــف خمتلــف، ســواء 
الــدرب  أكانــت قضــااي أمنيــة أم اجتماعيــة أم صحيــة أم بيئيــة، حيــث إن »أحــداث 
األمحــر« تنتمــي لقضــااي اإلرهــاب واألمــن القومــي، و »حادثــة حريــق حمطــة مصــر« تنــدرج 
حتــت بنــد القضــااي االجتماعيــة والفســاد واإلمهــال، و »بدايــة انشــار فــروس كــوروان يف 
مصــر« حــادث صحــي ولــه تداعيــات اقتصاديــة كبــرة، وأخــرًا »ســوء األحــوال اجلويــة 
والســيول املدمــرة«، وتنتمــي للقضــااي البيئيــة، وهــي قضــااي متنوعــة ميكــن مــن خاهلــا أن 
نستشــف كيــف يتعامــل اإلعــام املصــري مبختلــف أنواعــه )مرئــي، مســموع، مقــروء، 
إلكــرتوين( مــع تلــك األحــداث وفًقــا للفئــة الــي ينتمــي إليهــا، ومــدى توافــر املعلومــات 

املطلوبــة لتغطيــة احلــدث، ومــدى اســتفادة اجلمهــور املتلقــي لتلــك املعلومــات.
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أدوات مجع البياانت:
االســتقصاء؛ وهــو أحــد أدوات مجــع البيــاانت الــي تســتند الدراســة عليهــا يف احلصــول 
علــى معلومــات علميــة مقننــة مــن املبحوثــن يف إطــار موضــوع الدراســة، وقــد مت تطبيقــه 
مبســتوييه؛ االســتقصاء ابملقابلة واالســتقصاء اإللكرتوين جلمع البياانت املتعلقة ابجلمهور 
العام. ونظرًا ألن موضوع الدراسة يقيس تقييم اجلمهور حنو التغطية اإلعامية لألحداث 
الطارئــة يف اإلعــام املصــري مبجمــوع 4 أحــداث، ويف فرتتــن زمنيتــن خمتلفتــن، فقــد 
مت تصميــم اســتماريت اســتقصاء تقيــس كل منهمــا تقييــم العينــة حنــو التغطيــة اإلعاميــة 
لقضيتــن يف فــرتة زمنيــة حمــددة خــال العامــن 2019 و2020، ابإلضافــة إىل إجــراء 
مقابــات متعمقــة مــع عــدد مــن خــراء اإلعــام املصريــن القائمــن ابالتصــال ابلتــوازي 

مــع نفــس الفرتتــن. 

اإلطار الزمين للدراسة:
مت تقسيم الدراسة إىل فرتتن زمنيتن كالتايل: 

الفــرتة األوىل: إجــراء الدراســة امليدانيــة واملقابــات املتعمقــة األوىل، مــن 1 مــارس - 
حــى 30 أبريــل 2019، والــي تضمنــت أحــداث حمطــة مصــر واحلــادث اإلرهــايب 

ابلــدرب األمحــر.
الفــرتة الثانيــة: إجــراء الدراســة امليدانيــة واملقابــات املتعمقــة الثانيــة، مــن 1 مــارس - 

حــى 30 أبريــل 2020، والــي تضمنــت أحــداث بدايــة انتشــار فــروس كــوروان يف 
مصــر وســوء األحــوال اجلويــة والســيول.

أسلوب حتليل البياانت:
مت اســتخدام الرانمــج اإلحصائــي SPSS لتحليــل بيــاانت الدراســة امليدانيــة. وقــد 
مت اســتخدام معامــات إحصائيــة للحصــول علــى التكــرارات البســيطة والنســب املئويــة 
اخلاصــة أبســئلة االســتمارة. أمــا دراســة القائــم ابالتصــال فتــم التفريــغ اليــدوي لبيــاانت 

املقابــات املتعمقــة لتحليلهــا كيفيًّــا.

إجراءات الصدق والثبات:
مت عــرض اســتماريت الدراســة ودليــل املقابلــة املتعمقــة علــى عــدٍد مــن أســاتذة اإلعــام 
واالتصال والعلوم السياســية للتأكد من قياســهما ملتغرات الدراســة وتعديل االســتمارات 

وفًقــا ملقرتحاهتــم)41(.
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ولتحقيــق الثبــات لاســتمارة األوىل اخلاصــة بتغطيــة أحــداث احلــادث اإلرهــايب ابلــدرب 
األمحــر وحــادث حريــق حمطــة مصــر، مت إجــراء أســلوب إعــادة االختبــار علــى عينــة فرعيــة 
بلغت 10 مبحوثن بشــكل عشــوائي، كما مت إجراء أســلوب إعادة االختبار لاســتمارة 
الثانيــة علــى عينــة فرعيــة مــن 10 مبحوثــن آخريــن، وكانــت الفــرتة الزمنيــة بــن التطبيــق 
واإلعــادة مدهتــا عشــرة أايم لــكلٍّ منهمــا خــال فــرتات زمنيــة متباعــدة لــكل اســتمارة، 
حيــث طبقــت االســتمارة األوىل خــال مطلــع العــام 2019، والثانيــة خــال مطلــع 
العــام 2020، وكانــت نســبة االتفــاق ابلنســبة لاســتمارة األوىل مــا يقــرب مــن 95 %، 
بينمــا كانــت 97 % ابلنســبة لاســتمارة الثانيــة، وياحــظ أن نســبة االتفــاق فيمــا خيــص 
االســتمارة األوىل كانــت أقــل؛ لطبيعــة األحــداث يف الفــرتة الثانيــة الــي اســتمر أتثرهــا 
لفــرتة كبــرة، وخصوًصــا أزمــة كــوروان، وتُعــد النســبتان مقبولتــن ابلنســبة لاســتمارتن عنــد 
مراعــاة أنــه خــال فــرتة العشــرة أايم يتعــرض املبحوثــون لتغطيــة إعاميــة قــد تدعــم أو تغــر 

مــن اجتاهاهتــم حنــو التغطيــة اإلعاميــة.

املصطلحات اإلجرائية للدراسة:
• األحــداث الداخليــة الطارئــة: يُقصــد هبــا يف الدراســة األحــداث الــي طــرأت علــى 	

بشــكل مفاجــئ، وهــي  املختلفــة  املصريــة  اإلعاميــة  للمؤسســات  اإلعاميــة  األجنــدة 
أحــداث هتــم اجملتمــع احمللــي وتؤثــر يف أفــراده بشــكل كبــر، مثــل األحــداث اإلرهابيــة، 
والكــوارث الطبيعيــة، وانتشــار األوبئــة، وقضــااي اإلمهــال والفســاد الــي تتســبب يف حــوادث 
وخســائر يف األرواح واملمتلــكات. ونتيجــة لنقــص املعلومــات حــول تلــك األحــداث كوهنــا 
حدثــت بشــكل مفاجــئ، حتــاول وســائل اإلعــام بــذل اجلهــود لتغطيــة تلــك األحــداث؛ 
جلنســيتها،  وفًقــا  األحــداث  بتلــك  اخلاصــة  والتحليــات  واملعلومــات  البيــاانت  لتوفــر 

وسياســتها التحريريــة وأجندهتــا اإلعاميــة.
• حــادث الــدرب األمحــر: هــو احلــادث اإلرهــايب الــذي وقــع مبنطقــة الــدرب األمحــر 	

مبحافظــة القاهــرة يــوم 18 فرايــر 2019، وأســفر عــن ســقوط 3 شــهداء، وعــدد مــن 
املصابــن مــن رجــال الشــرطة واملواطنــن، فضــًا عــن االنتحــاري الــذي فجــر نفســه.

• حــادث حريــق حمطــة مصــر: الــذي وقــع يف 27 فرايــر 2019، والــذي جــاء نتيجــة 	
اصطــدام جــرار القطــار بســرعته برصيــف احملطــة وانفجــار اتنــك الســوالر ابجلــرار وحــدوث 

حريــق، نتــج عنــه مصابــون ووفيــات بــن الــركاب الذيــن كانــوا علــى رصيــف احملطــة.
انتشــار فــروس كــوروان املســتجد: يف أواخــر فرايــر وأوائــل مــارس 2020، مت اإلبــاغ 
عــن العديــد مــن حــاالت اإلصابة بفــروس كــوروان، واملعــروف علميًّــا ابســم كوفيــد -19، 
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مرتبطة ابلسفر إىل مصر، مبا يف ذلك حالتان يف الوالايت املتحدة، ومع انتشار حصيلة 
أعــداد املصابــن والوفيــات يف مصــر، قامــت احلكومــة ابختــاذ التدابــر الازمــة والوقائيــة 
للحــد مــن انتشــار الفــروس ومنــع األزمــة مــن التفاقــم ابلتعــاون مــع وســائل اإلعــام املصريــة 
واجلهــات املعنيــة، وبــدأ اإلعــام املصــري يف تســليط الضــوء علــى مســتجدات األحــداث 
اخلاصــة هبــذا املــرض، كونــه أيًضــا حيتــل مســاحة متفــردة علــى أجنــدة اإلعــام الــدويل 

ابعتبــاره »جائحــة« هتــدد أمــن البــاد وصحــة املواطنــن.
ســوء األحــوال اجلويــة والســيول: تعرضــت مصــر ملوجــة طقــس ســيئ وســيول كثيفــة 
اســتمرت مــن أواخــر شــهر فرايــر حــى منتصــف شــهر مــارس 2020، ومل يســبق أن 
شــهدت البــاد مثلــه، والــي أدت لشــلل اتم بشــوارع مصــر، وتوقــف احلركــة املروريــة، 

وبعــض الضحــااي مــن املواطنــن يف األرواح، وتلــف املمتلــكات العامــة واخلاصــة.

نتائج الدراسة:
مت تقسيم نتائج الدراسة على النحو التايل:

أبحــداث 	  اإلعالميــة  التغطيــة  بتقييــم  اخلاصــة  امليدانيــة  الدراســة  نتائــج  أواًل: 
.2019 عــام  مصــر  حمطــة  حريــق  وحادثــة  األمحــر  ابلــدرب  اإلرهــايب  احلــادث 

التغطيــة اإلعالميــة ألحــداث 	  بتقييــم  اخلاصــة  امليدانيــة  الدراســة  نتائــج  ثنيًــا: 
.2020 عــام  اجلويــة والســيول  األحــوال  فــروس كــوروان وســوء  انتشــار 

ثلثًــا: نتائــج املقابــالت املتعمقــة مــع اخلــراء اإلعالميــن خبصــوص تقييــم التغطيــة 	 
اإلعالميــة لألحــداث الطارئــة يف الفرتتــن األوىل والثانيــة حمــل الدراســة.

رابعا: املناقشة العامة واخلامتة.	 

أواًل: نتائــج الدراســة امليدانيــة اخلاصــة بتقييــم التغطيــة اإلعالميــة أبحــداث حادثــة 
الــدرب األمحــر وحريــق حمطــة مصــر عــام 2019:

مت تصميــم اســتمارة حبثيــة لســؤال عينــة مــن اجلمهــور املصــري عــن األداء اإلعامــي 
املصــري فيمــا خيــص تغطيــة أحــداث الــدرب األمحــر وحادثــة حريــق حمطــة مصــر، وجــاءت 
نســبة االســتجابة )120( مبحــواًث يف الفئــة العمريــة مــن 21 حــى 70 عاًمــا، يف الفــرتة 

الزمنيــة مــن 1 مــارس حــى 30 أبريــل 2019. وحــول أبــرز النتائــج:
مــن . 1 األوىل  للفــرتة  وفًقــا  الطارئــة  لألحــداث  اإلعالميــة  التغطيــة  متابعــة  مــدى 

الدراســة الــي تناولــت احلــادث اإلرهــايب ابلــدرب األمحــر وحريــق حمطــة قطــار مصــر:
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شكل رقم )3( مدى متابعة اجلمهور حلادثي الدرب األمحر وحمطة قطار مصر 
بوسائل اإلعالم

الــي  التغطيــة اإلعاميــة  قــد اتبعــوا  العينــة  مــن   % 87 الســابق أن  الشــكل  يوضــح 
حدثــت خــال شــهر مــارس عــام 2019، إبمجــايل )104( مبحوثــن مــن أصــل 120. 
وهــي نســبة مرتفعــة تــدل علــى أمهيــة احلادثــن، وحاجــة اجلمهــور اللتمــاس املعلومــات 

حوهلمــا فــور حدوثهمــا.

طبيعــة وســائل اإلعــالم الــي اتبعهــا املبحوثــون يف التماســهم للمعلومــات حــول . 2
ــا للفــرتة األوىل مــن الدراســة: األحــداث الطارئــة حمــل الدراســة وفًق

شكل رقم )4( وسائل اإلعالم الي متت متابعتها حول األحداث الطارئة يف 
الفرتة األوىل حمل الدراسة

فيمــا  األوىل  املرتبــة  يف  جــاءت  الدوليــة  اإلنرتنــت  شــبكة  أن  النتائــج  أوضحــت 
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خيــص طبيعــة وســائل اإلعــام الــي اعتمــد عليهــا اجلمهــور حمــل الدراســة يف التماســه 
للمعلومــات حــول أحــداث الدراســة يف الفــرتة األوىل، وبلــغ عــدد التكــرارات )80 ك(، 
بواقــع )76.9 %( مــن عينــة الدراســة، بينمــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة وســائل اإلعــالم 
املصريــة بواقــع )56 ك(، بنســبة )53.8 %(، وهــي نســبة كبــرة مقارنــة بوســائل 
»اإلعالم العربية« الي جاءت يف املرتبة الثالثة إبمجايل )29 ك(، بنسبة )27.8 %(، 
بينمــا جــاءت وســائل »اإلعــالم األجنبيــة« يف املرتبــة األخــرة، إبمجــايل )19 ك(، بنســبة 
)18.2 %(. وتــدل تلــك النتيجــة علــى أن التطــور الســريع يف تكنولوجيــا االتصــال 
مثــل شــبكة اإلنرتنــت، أدى إىل  املعلومــات  البيــاانت عــر شــبكات  وانتشــار قواعــد 
تدفــق ســريع لألخبــار واملعلومــات ومــا تنطــوي عليــه مــن معلومــات كثــرة عــن األحــداث 
فيمــا  أمــا  بشــكل كبــر،  ملتابعتهــا  اجلمهــور  يدفــع  ممــا  اإلعــام؛  بلوغهــا وســائل  قبــل 
خيــص متابعــة وســائل اإلعــام املصريــة، فعلــى الرغــم مــن تراجعهــا لــدى اجلماهــر كثــرًا، 
إال أهنــا املصــدر األول يف احلصــول علــى املعلومــات واألخبــار حــول األحــداث حمــل 
الدراســة مقارنــة بوســائل إعــام عربيــة أو أجنبيــة، وثقــة اجلماهــر املصريــة يف وســائل 
اإلعــام املصريــة ميكــن اســتعادهتا إذا توافــرت إرادة حقيقيــة يف تطويــر األداء اإلعامــي 

مبــا خيــدم مصلحــة اجلمهــور واجملتمــع املصــري.
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ِقبــل اجلمهــور حمــل الدراســة يف تغطيتهــا . 3 أبــرز الوســائل الــي مت متابعتهــا مــن 
األوىل: الفــرتة  يف  للحادثــن 

شكل رقم )5( أمساء وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة الي اتبعها املبحوثون 
حول احلادثن خالل الفرتة األوىل 

يوضح الشكل السابق أبرز وسائل اإلعام الي اعتمد عليها اجلمهور عينة الدراسة يف 
متابعة حادثي الدرب األمحر وحمطة قطار مصر، حيث جاءت يف املرتبة األوىل »مواقع 
التواصــل االجتماعــي«، متضمنــة الفيســبوك والتويــرت واليوتيــوب بنســبة )67.3 %(، أي 
أن وســائل اإلعام اجلديدة تصدرت املشــهد اإلعامي فيما خيص تغطية أحداث تفجر 
الــدرب األمحــر وحريــق حمطــة قطــار مصــر برمســيس؛ نظــرًا لســرعة تلــك الوســائل يف نقــل 
احلــدث، وهــو مــا اتفقــت نتائجــه مــع دراســة أمحــد فــاروق رضــوان )2012()42( الــي 
  facebook, twitterأكــدت أن مواقــع التواصــل االجتماعــي مثــل فيســبوك وتويــرت
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جــاءت يف مقدمــة املواقــع الــي مت االعتمــاد عليهــا ملتابعــة أحــداث الثــورة 2011 يف 
مصــر. وإن كان هنــا مشــكلة كبــرة يف طبيعــة املعلومــات عــر تلــك الوســائل، ممــا يدخلنــا 
يف معضلــة نشــر األخبــار الكاذبــة والرتويــج هلــا، بينمــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة »القنــاة 
الفضائيــة املصريــة«، بنســبة )28.8 %(، يليهــا يف املرتبــة الثالثــة »راديــو مصــر« بنســبة 
بلغــت )24 %(، ومهــا وســيلتان إعاميتــان مصريتــان )رمسيتــان(، وقــد يرجــع ســبب ذلــك 
لطبيعــة احلــدث، ابعتبــاره حــداًث حمليًّــا حبتًــا، وقضيــة حاجــة اجلمهــور إىل مســاع أخبــار 
مــن مصــادر رمسيــة تافًيــا أليــة أخبــار مغلوطــة جــاءت متفقــة مــع نتائــج دراســة أجنليــس 
مورينــو وآخريــن )2020()43( حيــث أشــاروا إىل أن النشــرات اإلخباريــة قــد جــاءت 
يف مقدمــة املصــادر الــي يتــم االعتمــاد عليهــا يف احلصــول علــى املعلومــات يف وســائل 
اإلعــام، حيــث إن 70٪ مــن ســكان إســبانيا اتبعــوا أخبــار الفــروس التاجــي كــوروان مــرة 
واحــدة علــى األقــل يوميًّــا أو عــدة مــرات يف اليــوم، وكذلــك نتيجــة دراســة يوســف عبــد 
هللا البيــدان )2013()44( فاحتــل كل مــن تلفزيــون الكويــت الرمســي وإذاعــة الكويــت 
الرمسيــة أعلــى متوســطات االعتماديــة مــن قبــل اإلعاميــن مــن عينــة الدراســة يف احلصــول 

علــى املعلومــات.
 وتلــك النتيجــة اخلاصــة ابلدراســة احلاليــة تبعــث علــى التفــاؤل أيًضــا؛ ألن هــذا يشــجع 
صنــاع القــرار املصريــن واملعنيــن ابملشــهد اإلعامــي يف تزويــد وســائل اإلعــام الرمسيــة 
ابملعلومــات حــال توفرهــا، حــى ال يلجــأ املشــاهد أو املســتمع اللتمــاس املعلومــات مــن 
وســائل إعاميــة أخــرى قــد تقــدم تغطيــة متحيــزة، أو تثــر االرتبــاك مبعلومــات زائفــة، كمــا 
حيــدث مــن وســائل اإلعــام املعاديــة ملصــر، بينمــا جــاء يف املرتبــة الرابعــة مــن حيــث 
املتابعــة قنــاات »ســكاي نيــوز العربيــة، وقنــاة BBC العربيــة” بنســبة )11.5 %( لــكل 
منهمــا، ومهــا قنــااتن تتميــزان ابألداء اإلعامــي احملــرتف واملتــوازن إىل حــد كبــر، وهلمــا 
ثِقــل لــدى كثــر مــن اجلماهــر املتابعــة لوســائل اإلعــام العربيــة واألجنبيــة، بينمــا جــاء يف 
املرتبــة اخلامســة قنــاات “أون يت يف” و”إكســرتا نيــوز” املصريتــان )اخلاصتــان( بنســبة 
)8.7 %( لــكل منهمــا. بينمــا جــاء يف املرتبــة األخــرة جمموعــة مــن القنــوات اإلخباريــة 

األجنبيــة وقنــاة التلفزيــون العــريب املعاديــة للدولــة املصريــة.
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ما أسباب اختيار اجلمهور لتلك الوسائل حتديًدا؟. 4

شكل رقم )6( أسباب اختيار وسائل اإلعالم السابق ذكرها خالل الفرتة األوىل 
من الدراسة

يوضــح هــذا الشــكل أن أهــم األســباب الــي تدفــع املبحوثــن الختيــار الوســائل الســابق 
ذكرهــا يف شــكل رقــم )3(، ملتابعــة األحــدث الطارئــة، هــي »ســرعة نشــر احلــدث حلظــة 
وقوعــه« ، وذلــك بواقــع )57 ك(، بنســبة )28.1 %(، يليهــا »توافــر املعلومــات« 
بتكــرار بلــغ )42( بنســبة )%21(، مث »دقــة املعلومــات« و»املصداقيــة يف التنــاول 
والعــرض«، بتكــرار )29( و)28( بنســبة )14.2 %( و)13.8 %( علــى التــوايل، 
وأييت »التمتــع جبانــب مهــين وأخالقــي عــال يف التغطيــة« يف املرتبــة األخــرة يف أولويــة 
اختيــار اجلمهــور للوســيلة« بواقــع )5 ك( بنســبة )2.5( %. وميكــن اســتخالص مــا 

يلــي مــن تلــك النتيجــة:
• يلتمــس اجلمهــور املعلومــات دائًمــا مــن وســائل اإلعــام الــي تتيــح لــه اخلــر فــور وقوعــه، 	

وتشــبع احتياجاتــه وفضولــه ملعرفــة مــا الــذي جيــري حولــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق ابألمــور 
واألحــداث الطارئــة، أي الســبق اإلعامــي، وســرعة وجــود طاقــم العمــل بتلــك الوســائل 

لتقــدمي تغطيــة األحــداث حلظــة بلحظــة.
• يُعــد توافــر املعلومــات ودقتهــا مــن األمــور الــي يهتــم هبــا اجلمهــور بشــكل كبــر، فــا 	

يهــم الســبق هنــا إذا مل تتوافــر معلومــات دقيقــة حــول األحــداث اجلاريــة، مثــل العــدد الدقيــق 
للوفيــات، وكيــف مت احلــادث، ومــن املســئول عنــه، ومــا هــي اإلحصــاءات املتوفــرة مــن 
مصــادر موثوقــة أو رمسيــة، فاملعلومــات هــي األســاس، واجلمهــور عندمــا يفتقــد للمعلومــات 
يقــوم ابللجــوء لوســائل إعاميــة أخــرى، والعــزوف عــن متابعــة وســائل اإلعــام احملليــة 
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والرمسيــة لقلــة املعلومــات.
• ال يهتــم اجلمهــور املصــري كثــرًا يف حــال متابعــة األحــداث الطارئــة أو األحــداث 	

اإلرهابيــة، بتقييــم اجلانــب املهــي واألخاقــي يف التغطيــة للوســائل الــي خيتارهــا، فيتقبــل 
علــى ســبيل املثــال مشــاهدة لقطــات دمويــة، أو صــور لضحــااي حــادث، مــا دام هنــاك 
ســبق إعامــي حتقــق، وهــو األمــر الــذي تتيحــه وســائل التواصــل االجتماعــي وشــبكة 

اإلنرتنــت دون مراعــاة للقيــم املهنيــة واألخاقيــة يف تقــدمي األخبــار.

تقييــم عينــة الدراســة لوســائل اإلعــالم املصريــة يف تغطيــة احلادثــن حمــل الدارســة . 5
خــالل الفــرتة األوىل مــن الدراســة:

شكل رقم )7( تقييم املبحوثن لتغطية اإلعالم املصري حلادثي الدرب األمحر 
وحمطة مصر

مت عمــل مقيــاس مخاســي ملعرفــة تقييمــات اجلمهــور املصــري حمــل الدراســة لطبيعــة تغطيــة 
اإلعــام املصــري لألحــداث الطارئــة؛ كحــادث تفجــر الــدرب األمحــر اإلرهــايب، وحريــق 
حمطــة مصــر، ويتــدرج املقيــاس مــا بــن ضعيــف جــدًّا، وضعيــف، ومقبــول، وجيــد، وممتــاز.

التغطيــة جــاء  تقييــم  العينــة أن  مــن  بنســبة )33.7 %(  ورأى حــوايل 35 مبحــواًث 
التقييــم كان  أن  والثالثــة  الثانيــة  املرتبــة  جــاء يف  بينمــا  األوىل،  املرتبــة  »مقبــواًل«، يف 
 ،)%  23.1( بنســبة  مبحــواًث  و23   ،24 بواقــع  ا«  جــدًّ »ضعيًفــا  و  »ضعيًفــا«، 
و)22.1 %( علــى التــوايل، أي أن النســبة الغالبــة لتقييــم التغطيــة »ســلي«، وأنــه علــى 
الرغــم مــن اجتــاه اجلمهــور عينــة الدراســة الســتخدام وســائل اإلعــام املصريــة يف متابعــة 
األحــداث الطارئــة ابعتبارهــا مصــدرًا موثوقًــا للمعلومــات لــدى النســبة األكــر كان إجيابيــا، 
إال أنــه افتقــد ملعايــر املهنيــة، والســبق اإلعامــي، وتوافــر املعلومــات بشــكل ســريع، مــع 
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حمدوديــة اإلمــكاانت املاديــة والبشــرية والفنيــة ألغلــب وســائل اإلعــام، وعــدم وجــود 
تنســيق بــن تلــك الوســيلة واجلهــات األمنيــة واملعنيــة، ورمبــا أيًضــا قلــة املعلومــات يف أغلــب 
الرامــج واعتمــاد معظمهــا علــى اآلراء غــر املوضوعيــة، وتكــرار نوعيــة معينــة مــن الضيــوف 
يف كل الرامــج، أو عــدم جاذبيــة مقدمــي الرامــج، وهــو األمــر الــذي جيعــل اجلمهــور 
يعــزف عــن املتابعــة، والذهــاب ملشــاهدة أو االســتماع لوســائل إعــام عربيــة أو أجنبيــة أو 
حــى الولــوج لشــبكة اإلنرتنــت ووســائل التواصــل االجتماعــي للحصــول علــى املعلومــات 
ومشــاهدة تغطيــات متميــزة، رمبــا ليــس وقــت وقــع احلــدث، ولكــن أيًضــا متابعــة احلــدث 
حــى الوصــول إىل كافــة املعلومــات، ومعرفــة كافــة اجلوانــب اخلاصــة بتلــك األحــداث. 
بينما رأى )14.4 %( من العينة أن األداء جاء »جيًدا«، و)6.7 %( رأوا أن األداء 

»ممتــاز«، وإن كانــت النســبة األقــل. 

شكل رقم )8( أسباب التقييم السلي للجمهور عينة الدراسة لتغطية اإلعالم 
ألحداث الدراسة يف الفرتة األوىل

ويوضــح الشــكل الســابق أســباب اختيــار اجلمهــور عينــة الدراســة لضعــف تقييــم وســائل 
اإلعــام املصريــة يف تغطيــة األحــداث الطارئــة يف الفــرتة األوىل مــن الدراســة، الــي جــاءت 
أبرزهــا “قلــة املعلومــات واالعتمــاد علــى اآلراء غــر املوضوعيــة”، ويليهــا “منافســة وســائل 

التواصــل االجتماعــي لوســائل اإلعــام التقليديــة لصــاحل األوىل”.
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ثنيًــا: نتائــج الدراســة امليدانيــة اخلاصــة ابلتغطيــة اإلعالميــة ألحــداث انتشــار فروس 
كوروان وســوء األحوال اجلوية والســيول عام 2020:

مت تصميــم اســتمارة حبثيــة لســؤال عينــة مــن اجلمهــور املصــري عــن األداء اإلعامــي 
املصري فيما خيص تغطية أحداث انتشــار فروس كوروان وســوء األحوال اجلوية والســيول 
يف مصــر، وجــاءت نســبة االســتجابة )105( مبحوثــن مــن أصــل )120(، يف الفئــة 
العمريــة مــن 18 حــى 69 عاًمــا، يف الفــرتة الزمنيــة مــن 1 مــارس-30 أبريــل 2020. 

وعن أبرز النتائج:
مــن . 1 الثانيــة  للفــرتة  الطارئــة وفًقــا  التغطيــة اإلعالميــة لألحــداث  متابعــة  مــدى 

الدراســة الــي تناولــت انتشــار فــروس كــوروان وســوء األحــوال اجلويــة والســيول:

شكل رقم )9( مدى متابعة أحداث انتشار فروس كوروان وسوء األحوال اجلوية 
والسيول بوسائل اإلعالم

الــي  التغطيــة اإلعاميــة  قــد اتبعــوا  العينــة  مــن   % 87 الســابق أن  الشــكل  يوضــح 
حدثــت أوائــل العــام 2020، إبمجــايل )105( مبحوثــن مــن أصــل 120. وهــي نســبة 
مرتفعــة تــدل علــى أمهيــة احلادثــن، كمــا هــو احلــال يف الفــرتة األوىل مــن الدراســة. وتــدل 
هــذه النتيجــة علــى أن األحــداث األربعــة حمــل الدراســة علــى قــدر كبــر مــن األمهيــة لــدى 

اجلمهــور املصــري، وحاجتهــم اللتمــاس املعلومــات حوهلــم مــن املصــادر املختلفــة.
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طبيعــة وســائل اإلعــالم الــي اتبعهــا املبحوثــون يف التماســهم للمعلومــات حــول . 2
ــا للفــرتة الثانيــة مــن الدراســة: األحــداث الطارئــة حمــل الدراســة وفًق

شكل رقم )10( وسائل اإلعالم الي مت متابعتها حول األحداث الطارئة يف 
الفرتة الثانية من الدراسة

حيــث جــاءت شــبكة اإلنرتنــت الدوليــة يف املرتبــة األوىل، عــدد التكــرارات )86 ك(، 
بواقــع )82.7 %( مــن عينــة الدراســة، وجــاء يف املرتبــة الثانيــة وســائل اإلعــالم املصريــة 
يف  األجنبيــة«  »اإلعــالم  وســائل  وجــاءت   ،)% 61.5( بنســبة  ك(،   64( بواقــع 
املرتبــة الثالثــة إبمجــايل )30 ك(، بنســبة )28.8 %(، بينمــا جــاءت وســائل »اإلعــالم 
العربيــة« يف املرتبــة األخــرة، إبمجــايل )27 ك(، بنســبة )26 %(. وهــي نفــس نتيجــة 
الفــرتة األوىل، مــع اختــاف اعتمــاد اجلمهــور علــى »وســائل اإلعــام األجنبيــة«، يف 
فــروس  انتشــار  لطبيعــة حــدث  ذلــك  العربيــة«، وقــد يرجــع  مقابــل »وســائل اإلعــام 
ــز انتشــار املــرض يف الــدول األوربيــة بشــكل كبــر،  »كــوروان« ابعتبــاره جائحــة عامليــة، وتركُّ

وابلتــايل انتشــار املعلومــات بشــكر كبــر خــال وســائل اإلعــام األجنبيــة.
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ِقبــل اجلمهــور حمــل الدراســة يف تغطيتهــا . 3 أبــرز الوســائل الــي مت متابعتهــا مــن 
الثانيــة: الفــرتة  يف  للحادثــن 

شكل رقم )11( وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة الي اتبعها املبحوثون حول 
كوروان وأحوال الطقس خالل الفرتة الثانية من الدراسة

يوضــح الشــكل الســابق أبــرز وســائل اإلعــام الــي اعتمــد عليهــا اجلمهــور عينــة الدراســة 
يف متابعــة أحــداث انتشــار فــروس كــوروان يف مصــر وأحــداث الطقــس الســيئ والســيول، 
حيــث جــاء يف املرتبــة األوىل »مواقــع التواصــل االجتماعــي«، متضمنــة الفيســبوك 
والتويــرت إبمجــايل تكــرار )66(، بنســبة )62.9 %( مــن إمجــايل عينــة الدراســة، أي أن 
وســائل اإلعــام اجلديــدة تصــدرت املشــهد اإلعامــي مــرة أخــرى يف الفــرتة الثانيــة مــن 
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الدراســة، فيمــا خيــص تغطيــة انتشــار فــروس كــوروان املســتجد يف مصــر وســوء أحــوال 
الطقــس والســيول، ويرجــع ذلــك لنفــس األســباب الســابق ِذكُرهــا يف قــدرة تلــك الوســائل 
علــى التواصــل مــع اجلمهــور الــذي يلتمــس املعلومــات حــول األحــداث الــي هتمــه يف يســر 
وســهولة ابإلضافــة للتفاعليــة، وهــو األمــر الــذي توفــره وســائل التواصــل االجتماعــي، بينمــا 
جــاء يف املرتبــة الثانيــة بشــكل مغايــر للفــرتة األوىل »موقــع جريــدة اليــوم الســابع«، 
بنسبة )46.9 %(، يليها يف املرتبة الثالثة »قناة CBC Extra News« بنسبة 
بلغــت )41.9 %(، ومهــا وســيلتان إعاميتــان مصريتــان )خاصتــان(، وابلتــايل يف الفــرتة 
الثانيــة تصــدر اإلعــام اخلــاص املشــهد وتراجــع التمــاس اجلمهــور املعلومــات مــن اإلعــام 
الرمســي، وجــاءت »القنــاة الفضائيــة املصريــة« يف املرتبــة الســابعة، بعــد أن كانــت حتتــل 
املركــز الثــاين يف فــرتة الدراســة األوىل، وهــو مــا جــاء متفًقــا مــع نتائــج دراســة حممــد عبــد 
ــز طــه )2012()54( الــي أكــدت أن املبحوثــن فضلــوا القنــوات اإلخباريــة العربيــة  العزي
كأهــم مصــادر املعلومــات الــي اعتمــدوا عليهــا )أثنــاء( ثــورة 25 ينايــر، تلتهــا الفضائيــات 
املصريــة اخلاصــة، فالصحــف اخلاصــة، فالتلفزيــون املصــري، وتراجعــت الصحافــة القوميــة 
إىل آخــر الرتتيــب بــن الوســائل الــي اعتمــد عليهــا املبحوثــون يف اســتقاء معلوماهتــم خــال 
فــرتة الثــورة مــن 25 ينايــر حــى 11 فرايــر 2011. ويتضــح مــن تلــك النتائــج زايدة 
نســبة اعتمــاد الطــاب علــى القنــوات اإلخباريــة العربيــة، وهــو مــا بــرره القائمــون ابالتصــال 
بكــون تلــك القنــوات كانــت تتيــح هامًشــا أوســع لنقــد سياســات النظــام الســابق وارتفــاع 

مســتوى األداء املهــي يف كثــر منهــا. 
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ما أسباب اختيار اجلمهور لتلك الوسائل حتديًدا؟. 4

شكل رقم )12( أسباب اختيار اجلمهور حمل الدراسة لوسائل اإلعالم السابق 
ذكرها 

يوضــح هــذا الشــكل أن أهــم األســباب الــي تدفــع املبحوثــن الختيــار الوســائل الســابق 
الثانيــة، هــي »ســرعة  ذكرهــا يف شــكل رقــم )11(، ملتابعــة األحــدث الطارئــة للفــرتة 
نشــر احلــدث حلظــة وقوعــه«، وذلــك بواقــع )69 ك(، بنســبة )21.7 %(، يليهــا 
»توافــر املعلومــات« بتكــرار بلــغ )54( بنســبة )17 %(، مث »املصداقيــة يف التنــاول 
والعــرض« بتكــرار بلــغ )48( بنســبة )15.1 %( و«تغطيــة شــاملة«، بتكــرار بلــغ 
)46( بنســبة )14.5 %(، وأييت »متابعــة اآلراء والتغطيــات املختلفــة« يف املرتبــة 
األخــرة يف أولويــة اختيــار اجلمهــور للوســيلة، بواقــع )1 ك( بنســبة )0.3 %(. وميكــن 

اســتخاص مــا يلــي مــن تلــك النتيجــة:
• يلتمــس 	 الفــرتة األوىل، يف أن اجلمهــور  مــع  الثانيــة  الفــرتة  الدراســة يف  نتائــج  تتفــق 

املعلومــات دائًمــا مــن وســائل اإلعــام الــي تتيــح لــه اخلــر فــور وقوعــه، وتشــبع احتياجاتــه 
وفضولــه ملعرفــة مــا الــذي جيــري حولــه، وخاصــة فيمــا يتعلــق ابألمــور واألحــداث الطارئــة، 
والبيــاانت واملعلومــات ميكــن أن حتافــظ علــى ســامة املواطنــن وصحتهــم وممتلكاهتــم، فيمــا 

خيــص أحــداث انتشــار فــروس كــوروان يف مصــر وســوء األحــوال اجلويــة.
• العامــة 	 ابلصحــة  تتعلــق  عندمــا  خصوًصــا  ومصداقيتهــا،  املعلومــات  توافــر  يعــد 

للمواطنــن، مــن األمــور اهلامــة، فــا يهــم الســبق هنــا بقــدر توافــر معلومــات دقيقــة تتمتــع 
ابملصداقيــة، مثــل: توافــر اإلحصــاءات الدقيقــة عــن عــدد املصابــن واملتوفــن بفــروس 
كــوروان، ونشــرات هيئــة األرصــاد اجلويــة، وكذلــك تصرحيــات رئيــس الــوزراء فيمــا خيــص 
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اإلجــراءات احلكوميــة ملكافحــة تداعيــات كــوروان علــى اجملتمــع املصــري. 

تقييــم عينــة الدراســة لوســائل اإلعــالم املصريــة يف تغطيــة األحــداث حمــل الدارســة . 5
خــالل الفــرتة الثانيــة مــن الدراســة:

شكل رقم )13( تقييم املبحوثن لتغطية اإلعالم املصري ألحداث انتشار 
كوروان وسوء أحوال الطقس

مت االعتمــاد أيًضــا علــى مقيــاس مخاســي ملعرفــة تقييمــات اجلمهــور املصــري حمــل الدراســة 
لطبيعــة تغطيــة اإلعــام املصــري لألحــداث الطارئــة حلادثــي انتشــار فــروس كــوروان وســوء 
أحــوال الطقــس والســيول، ورأى حــوايل 40 مبحــواًث بنســبة )38.1 %( مــن العينــة أن 
تقييــم التغطيــة جــاء »جيــًدا«، يف املرتبــة األوىل، بينمــا جــاء يف املرتبــة الثانيــة أن التقييــم 
كان »مقبــواًل«، بواقــع 39 تكــرارًا بنســبة )37.1 %(، ويف املرتبــة الثالثــة جــاءت اآلراء 
أهنــا تغطيــة »ممتــازة«، بواقــع 12 تكــرارًا بنســبة )11.4 %( أي أن النســبة الغالبــة لتقييــم 
ا توضــح تطــور أداء وســائل  التغطيــة جــاء »إجيابيًّــا« للحدثــن، وهــي نتيجــة هامــة جــدًّ
اإلعــام املصريــة يف تغطيــة األحــداث الطارئــة مــن خــال توفــر املعلومــات وقــت حدوثهــا، 
وارتفــاع مصداقيــة تلــك الوســائل مــرة أخــرى، وهــو أمــر جــد، علــى القائمــن ابالتصــال 
واخلــراء واملعنيــن االنتبــاه لــه، يف حماولــة لاحتفــاظ هبــذا االجتــاه اإلجيــايب، وحماولــة اســتعادة 
الثقــة مــرة يف وســائل اإلعــام املصريــة، وهــو األمــر الــذي أكــدت عليــه دراســة عمــرو 
حممــد عبــد احلميــد )2016()46(؛ أنــه مــن أهــم أســباب عــزوف اجلماهــر عــن متابعــة 
املضامــن املقدمــة يف وســائل اإلعــام املصريــة: فقــدان املصداقيــة يف تلــك املضامــن، 
وابلتــايل تضــاؤل مصداقيــة تلــك الوســائل لــدى اجلمهــور، وانصــراف اإلعــام املصــري إىل 
تقدمي ومناقشــة قضااي وموضوعات هتم املواطنن وختدمهم بشــكل أساســي، ما أدى إىل 
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تراجــع املشــاهدة لصــاحل املنصــات اإللكرتونيــة وشــبكات التواصــل االجتماعــي.
بينمــا جــاء يف املرتبــة الرابعــة أن التغطيــة جــاءت »ضعيفــة«، بتكــرار بلــغ 11 ك بواقــع 
ا« بواقــع 3 ك بنســبة )2.9 %(،  )10.5 %(، ويف املرتبــة األخــرة »ضعيفــة جــدًّ
ويوضــح الشــكل التــايل أســباب اختيــار اجلمهــور عينــة الدراســة لضعــف تقييــم وســائل 
اإلعــام املصريــة يف تغطيــة األحــداث الطارئــة يف الفــرتة الثانيــة مــن الدراســة علــى النحــو 

التــايل:

شكل رقم )14( أسباب التقييم السلي للجمهور عينة الدراسة لتغطية اإلعالم 
ألحداث الدراسة يف الفرتة الثانية

ويوضــح الشــكل الســابق أســباَب اختيــار اجلمهــور عينــة الدراســة لضعــف تقييــم وســائل 
اإلعــام املصريــة يف تغطيــة األحــداث الطارئــة يف الفــرتة الثانيــة مــن الدراســة، وإن كانــت 
نســبتها قليلــة، وجــاء أبرزهــا “عــدم إظهــار الصــورة كاملــة لألحــداث الطارئــة الــي متــر هبــا 
البــاد”، ويليهــا “غيــاب املعلومــات وعــدم تدفقهــا بشــكل صحيــح وفــوري وحجبهــا يف 

بعــض األحيــان”.

ثلثًــا: نتائــج املقابــالت املتعمقــة مــع اخلــراء اإلعالميــن خبصــوص تقييــم التغطيــة 
اإلعالميــة لألحــداث الطارئــة يف الفرتتــن األوىل والثانيــة حمــل الدراســة:

 مت عقــد مقابــات متعمقــة مــع عــدد مــن خــراء اإلعــام علــى املســتوى املهــي بواقــع 
)23 خبــرًا(؛ للتعــرف علــى آرائهــم حيــال األداء اإلعامــي املصــري يف تغطيتــه لألحــداث 
الصحيــة،  واألزمــات  اإلرهابيــة،  كاحلــوادث  ابلبــاد؛  حتــدث  الــي  الطارئــة  الداخليــة 
والكــوارث البيئيــة، واألحــداث الــي أتيت نتيجــة اإلمهــال والفســاد، حيــث مت ســؤال 10 
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خــراء خــال الفــرتة األوىل مــن الدراســة حــول تقييــم التغطيــة اإلعاميــة حلادثــي الــدرب 
األمحــر وحريــق قطــار رمســيس خــال العــام 2019، ويف الفــرتة الثانيــة مت ســؤال 13 
خبــرًا حــول التغطيــة اإلعاميــة النتشــار فــروس كــوروان وســوء األحــوال اجلويــة والســيول 

العــام 2020 اجلــاري، وجــاءت التقييمــات واملقرتحــات علــى النحــو التــايل)74(:
رأي اخلــراء اإلعالميــن يف تقييــم أداء اإلعــالم املصــري يف تغطيتــه لألحــداث 	.أ

الطارئــة خــالل الفــرتة األوىل: 
يــرى بعــض خــراء اإلعــالم أنــه مــن األمــور اإلجيابيــة لتغطيــة وســائل اإلعــام املصــري 	 

لألحــداث الداخليــة الطارئــة للحــادث اإلرهــايب ابلــدرب األمحــر وحريــق حمطــة مصــر، أن 
هنــاك قنــوات تليفزيونيــة مصريــة )خاصــة( اســتطاعت بســرعة الوصــول إىل موقــع احلــدث، 
واحلصــول علــى معلومــات دقيقــة، وتغطيــة شــاملة ملتابعــة تطــور األحــداث حلظــة بلحظــة، 
مثــل قنــاة إكســرتا نيــوز CBC Extra News، وأون يت يف ON TV، الــي 
بثــت مــا حــدث »مباشــرة« يف احلــادث اإلرهــايب ابلــدرب األمحــر، وحادثــة حريــق احملطــة، 
والتغطيــة الشــاملة جــاءت طــوال اليــوم، ومت تغطيــة مجيــع جوانــب املوضــوع بشــكل مهــي، 
بينمــا غابــت القنــوات الرمسيــة عــن املشــهد، حيــث انتقــد الكثــر مــن اخلــراء التلفزيــون 
املصــري بســبب غيابــه عــن تغطيــة تلــك األحــدث بشــكل »فــوري«، وخاصــة حــادث 
حريــق حمطــة مصــر، علــى الرغــم مــن القــرب املــكاين بــن حمطــة مصــر برمســيس وماســبرو، 
ابإلضافــة إىل غيــاب األولويــة يف تقــدمي األخبــار، واســتمرت األجنــدة اإلعاميــة يف تقــدمي 

مزيــد مــن األخبــار غــر ذات صلــة ابحلادثتــن.
أمــا عــن األمــور الســلبية للتغطيــة اإلعالميــة وفًقــا لــرأي اخلــراء، فإنــه علــى الرغــم 	 

مــن قيــام قنــاة أون يت يف بعمــل تغطيــة حصريــة ومقابلــة ســائق القطــار املتســبب يف حريــق 
حمطــة مصــر، إال أن ذلــك أثــر ابلســلب يف اجلمهــور والقنــاة علــى حــد ســواء، وذلــك لعــدة 
أســباب: أواًل: أن القضيــة مــا زالــت قيــد التحقيقــات، ودور اإلعــام ليــس االســتجواب 
هنــا، إمنــا احلصــول علــى املعلومــات، وهــذه املقابلــة ميكــن أن تؤثــر يف ســر التحقيقــات، 
ســواء أكان عن طريق كســب التعاطف مع الســائق املتهم أم املطالبة الشــعبية ابلقصاص 
منــه، علــى الرغــم مــن عــدم معرفــة مــا حــدث هنــاك بشــكل اتم للوقــوف علــى أســباب 
احلــادث، اثنيًــا: طريقــة إدارة احلــوار مــع الســائق أظهــرت بــروًدا اتمًّــا مــن ِقبــل األخــر، 
والمبــاالة، وعــدم الشــعور ابملســئولية أو النــدم عليهــا، ممــا أاثر ســخط اجلمهــور املشــاِهد 
واخلــراء اإلعاميــن، الذيــن عقبــوا علــى هــذا اللقــاء أبنــه غــر »مهــي«، وخاصــة أن املذيــع 

أهنــى حــواره بشــكر الســائق.
انتشار الشائعات وعدم حتري دقة املعلومات: حيث أشار بعض اخلراء إىل نشر 	 
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 MBC املذيــع »عمــرو أديــب« خــر تعيــن حممــد وجيــه عبــد العزيــز وزيــرًا للنقــل عــر قناة
مصــر، ومــن مث تناقلتــه ابقــي وســائل اإلعــام واملواقــع اإللكرتونيــة املصريــة والعربيــة، مثــل 
موقــع البوابــة نيــوز، وجريــدة البيــان، والفجــر، وروســيا اليــوم، وأبــو ظــيب اإلخباريــة..، ويف 
النهايــة تبــن أن هــذا اخلــر جمــرد »إشــاعة« تســربت مــن أحــد األشــخاص قــام بكتابتهــا 
عــر صفحــة »تويــرت« وقــام مبســحها بعــد أقــل مــن ســاعتن. وقــد صــرح صاحــب تلــك 
التغريــدة »الزائفــة« خالــد وجيــه لقنــاة تلفزيونيــة أنــه كتبهــا مــن أجــل ضحــااي حــادث حريــق 
حمطــة مصــر، مشــرًا إىل أنــه كتــب التويتــة بســبب الشــائعات الــي متــاَرس ضــد الدولــة مــن 

اإلخــوان واإلرهابيــن.
اســتحواذ الدولــة علــى وســائل اإلعــالم: حيــث تســاءل أحــد اخلــراء: مــا وجــه - 

اإلفــادة مــن إنفــاق الدولــة يف متلــك أغلــب وســائل اإلعــام املصريــة، ومــا إذا كان اهلــدف 
هــو وقــف انتقــاد األوضــاع السياســية واالقتصاديــة ملصــر، أم توجيــه الــرأي العــام املصــري 
جتــاه قضــااي حمــددة؟ حيــث إن اجلمهــور يف أغلــب األوقــات يتابــع منصــات إعاميــة غــر 
مصريــة، وأغلبهــا ال يقــدم إعاًمــا مهنيًّــا حمرتًمــا وحقيقيًّــا، ومنهــا مــن يقــدم رواايت موجهــة 
البــاد عــن االقتصــاد والسياســة واألمــن، حيــث إن أي شــخص يســمي نفســه  ضــد 
»صحفيًّــا أو إعاميًّــا« ميكنــه الظهــور علــى قنــوات ممولــة مــن قطــر وتركيــا ويســتطيع أن 
يــروج أليــة روايــة كاذبــة هتــدد »هــدوء« األوضــاع الداخليــة، وتشــوه املؤسســات وتفقــد 

النــاس ثقتهــا فيهــا.
كمــا يــرى بعــض اخلــراء أن االســتحواذ أدى إىل افتقــاد منظومــة اإلعــالم املصــري - 

ملصداقيتهــا متاًمــا، كمــا عطــل أي خــط دفــاع داخلــي ضــد الرســائل املوجهــة مــن اخلــارج 
وبعنــف لتوجيــه الــرأي العــام، والســيطرة علــى الوعــي اجلمعــي املصــري، كمــا خلــق ودعــم 
حالــة بلبلــة وتشــكك يف كل معلومــة تقدمهــا الدولــة املصريــة للجمهــور، حــى لــو كانــت 
معلومــات يوميــة وبســيطة، ممــا يعــي أن كل أهــداف االســتحواذ فشــلت، وأدت لــرد فعــل 

عكســي أضعــف الداخــل وجعلــه مســتباًحا أمــام أعــداء الوطــن.
وجــاء اقــرتاح اخلــراء أبنــه ال بــد مــن وجــود منظومــة صحافــة وإعــام مســتقلة ولديهــا - 

مصداقيــة عنــد اجلمهــور، حــى ال يتعــرض الداخــل املصــري لاســتباحة واخلســائر.
كمــا اتفــق اخلــراء علــى ضــرورة أن يكــون اإلعــالم املصــري حيــادايًّ وموضوعيًّــا - 

يف العــرض، وأن يعــرض خمتلــف وجهــات النظــر، وأال يدافــع عــن احلكومــة يف الصــواب 
واخلطــأ علــى الســواء، بــل جيــب أن يكــون نبــض الشــارع، حيــث يــرى اخلــراء أن اإلعــام 
املصــري -بــكل موضوعيــة- هــو إعــام موجــه خلدمــة توجهــات سياســية للنظــام احلاكــم، 
وحيتاج إىل نسف لكامل املنظومة والبناء من جديد واالقتداء أبجبدايت املهنية املوجودة 
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يف كل منابــر اإلعــام أبحنــاء العــامل.
غيــاب الكــوادر واملهنيــة: كمــا اتفــق اخلــراء علــى أن اإلعــام املصــري أصبــح يبحــث - 

فقــط عــن الســلبيات ويطنطــن حــول احلــدث، فعلــى ســبيل املثــال إذا مت احلديــث عــن 
حــادث القطــار، فــكان ال بــد أن يتــم تناولــه يف صــورة متكاملــة مــن نقــل للخــر، مث 
حتليلــه، مث توضيــح أســباب اخللــل الــذي أوصلنــا هلــذا احلــادث، وطــرح طــرق العــاج 
واخلــروج حبلــول كليــة وليســت جزئيــة، ولكــن اإلعــام املصــري أغلبــه يبحــث عمــن نلصــق 

بــه االهتــام، وهــذا ال جيــدي نفًعــا وال حيــل مشــكلة.
رأي اخلــراء اإلعالميــن يف تقييــم أداء اإلعــالم املصــري يف تغطيتــه لألحــداث  .أ

ــة خــالل الفــرتة الثانيــة:  الطارئ
مــرض 	  انتشــار  اإلعــام ألزمــة  لتغطيــة  قــوي: ابلنســبة  انطــالق  بدايــة ضعيفــة مث 

كــوروان، اتســمت يف بدايتهــا بعــدم االهتمــام واالســتهانة، وعندمــا ظهــرت حــاالت مــن 
اإلصــاابت ابملــرض يف مصــر كانــت التغطيــة علــى املســتوى اإلخبــاري جيــدة، حيــث 
قامــت النشــرات ابملتابعــة والتغطيــة ألزمــة فــروس كــوروان ســواء داخــل مصــر أو علــى 
املســتوى العاملــي حلظــة بلحظــة، وعلــى مســتوى املصــادر الرمسيــة، بــدون هتويــل أو هتويــن، 

ابإلضافــة اىل تفســر ظاهــرة اإلصابــة وأبعادهــا وجوانبهــا.
اتســمت التغطيــة بــدور توعــوي وتثقيفــي مــن خــالل اســتضافة عــدد كبــر مــن 	 

اخلــراء، والتغطيــة احليــة لــردود الفعــل يف الشــارع، فيمــا يتعلــق بتطبيــق القــرارات ومــدى 
االلتــزام يف الشــوارع، أمــا علــى مســتوى برامــج التــوك شــو فشــهد بعضهــا إســرافًا مــن 
مقدميهــا يف تقــدمي املعلومــات الصحيــة واحلديــث كخــراء اجتماعيــن واقتصاديــن وخلــط 
اآلراء مــع األخبــار يف وقــت كان القطــاع األكــر مــن اجلمهــور حريًصــا علــى متابعــة 

نصائــح املتخصصــن، وابحثًــا عــن مصــادر النصائــح. 
أشــار اخلــراء أيًضــا إىل أنــه حبرفيــة عاليــة اســتطاع اإلعــالم احلكومــي أن يقــف وراء 	 

احلكومــة يف توضيــح أعماهلــا وتصرحياهتــا ومــا قامــت بــه حيــال األحــداث الطارئــة، 
وخصوصــا قضــااي الســيول واألحــوال اجلويــة وكذلــك فــروس كــوروان.

وفيمــا خيــص تغطيــة األحــوال اجلويــة والســيول؛ أفــاد بعــض اخلــراء أهنــا شــهدت 	 
جهــوًدا اتصاليــة جيــدة يف متابعــة األزمــة، إضافــة إىل تنســيق واضــح بــن القائمــن 
ابالتصــال مــن جهــٍة واألجهــزة الرمسيــة مــن جهــٍة أخــرى وتوصيــل املعلومــات للجمهــور 

والكشــف عــن األماكــن املتضــررة مــن خــال كامــرات بعــض الرامــج.
فيمــا خيــص تقييــم تغطيــة اإلعــام املصــري ألزمــة كــوروان وأحــوال الطقــس، يــرى بعــض 	 

اخلــراء اإلعاميــن أن أداء اإلعــالم بــدأ يتغــر لألفضــل، ســواء يف التنظيــم أو املهنيــة 
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أو التغطيــة املنتشــرة يف كل احملافظــات، وأصبــح هنــاك مصارحــة ومكاشــفة حبقيقــة 
للتعتيــم،  جمــال  أنــه ال  اإلعــام  إدارة  علــى  والقائمــون  احلكومــة  أدركــت  فقــد  األمــور، 
ولذلــك أصبحــت وســائل اإلعــام املختلفــة ال تذيــع أو تنشــر أيــة معلومــات إال مــن 
خــال مصادرهــا الرمسيــة. فاحلكومــة حتــاول أن تســاعد وســائل اإلعــام يف الــرد علــى 
كافــة االستفســارات واإلشــاعات الــي قــد تظهــر أو تنتشــر مــن خــال مواقــع التواصــل 
االجتماعــي أو القنــوات واملواقــع املعاديــة للدولــة، فهنــاك طــوال الوقــت محــات وتنويهــات 

خاصــة ابلكــوروان علــى القنــوات املختلفــة؛ ســواء الرمسيــة أو اخلاصــة.
اســتعادة الثقــة: أكــد اخلــراء أن اجلمهــور املصــري بــدأ يســتعيد الثقــة مــرة أخــرى فيمــا 	 

يقدمــه اإلعــام املصــري، وخصوًصــا الرمســي، وذلــك فيمــا خيــص تغطيــة أحــداث انتشــار 
فــروس كــوروان، حيــث ســاعد علــى توافــر البيــاانت الرمسيــة، ووفــرة يف املعلومــات الــي 

يقدمهــا للمواطــن خاصــة يف وقــت األزمــات.
أشــار اخلــراء إىل اإلشــادة الــي تلقاهــا اإلعــالم املصــري مــن ِقبــل الرئيــس عبــد 	 

الفتــاح السيســي يف تنــاول انتشــار فــروس كــوروان املســتجد )كوفيــد-19(؛ حيــث 
توافقــت التغطيــات الــي تنطلــق مــن إمجــاع وطــي وإنســاين تقليــدي، يرتكــز علــى فكرتــن 
أساســيتن ومهــا اإلبــاغ والتوعيــة، مــع رؤيــة الرئيــس السيســي لــدور اإلعــام، وهــي أن 

يكــون اإلعــام ظهــرًا للدولــة.
أشار البعض إىل أن اإلعام املصري كان مقصرًا يف توعية اجلمهور أبخطار السيول 	 

وكيفيــة التعامــل مــع ميــاه األمطــار وأعمــدة الكهــرابء والبالوعــات؛ حيــث اكتفــى اإلعــام 
هنــا بــدور رصــد الصــورة دون شــرحها. 

التغطيــة كانــت ضعيفــة، 	  الســيول:  أنــه ابلنســبة ملوضــوع  البعــض،  كذلــك أضــاف 
خاصــة بعــد انتهــاء األحــوال اجلويــة الســيئة والســيول، فلــم تســتطع وســائل اإلعــام تغطيــة 
نتائج الســيول الي شــهدهتا الشــوارع، وميكن أن يكون الســبب يف ذلك صعوبة الوصول 

لــكل املناطــق بســبب امليــاه الــي كانــت تغطــي الشــوارع والطرقــات وقطعــت بعضهــا.
أكــد بعــض اخلــراء أنــه يف أزمــة كــوروان حتديــًدا، اتســم أداء اإلعــالم ابالتــزان وعــدم 	 

لــه  أعطــى  مــا  وهــو  واألرقــام،  املعلومــة  علــى  والرتكيــز  الشــائعات  وراء  االنســياق 
مصداقيــة كبــرة لــدى اجلمهــور عنــد التماســه للمعلومــات حــول تلــك األزمــة.

أمــا مــا خيــص التقييــم الســلي للتغطيــة اإلعاميــة وفًقــا للخــراء، فأشــار البعــض إىل 	 
أن كــوروان ليــس حمــكًّا لتقييــم قــدرة وأداء اإلعــالم املصــري؛ وذلــك ألهنــا أزمــة ســهل 
تغطيتهــا؛ ألن هبــا اصطفافًــا ومســاندة تلقائيــة، بينمــا احملــك الــذي يقــاس بــه أداء اإلعــام 
يكــون يف القضــااي اخلاضعــة للتبايــن، والقضــااي املختَلــف عليهــا، وهــذا األمــر مل حيــدث، 
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وابلتــايل فكــرة أن اإلعــام اجتــاز امتحــااًن وأصبــح طالًبــا انجًحــا فكــرة خاطئــة!
وحــول مــا ينقــص اإلعــالم املصــري يف تغطيــات األحــداث الداخليــة، أشــار أحــد 	 

اخلــراء إىل أن هنــاك ثــاث نقــاط رئيســة وهــي: أواًل: اإلعــالم فاقــد االجتــاه؛ واتضــح 
ذلــك مــن بدايــة التغطيــة اإلعاميــة ملوضــوع كــوروان، والــي كانــت تعكــس يف البدايــة قــدرًا 
مــن االســتهانة وعــدم االهتمــام، وكان هــذا الطابــع غالبًــا علــى التغطيــة اإلعاميــة، إىل أن 
ظهــرت خطــورة األمــر، وبــدأت الدولــة توعــز لوســائل اإلعــام للتعامــل مــع األمــر ابهتمــام، 
فغــّر اإلعــام اجتاهــه مــن االســتهانة إىل املبالغــة يف التوعيــة والتشــديد، وهــذا يعــي أن 
اإلعــام ال يتبــع أسًســا مهنيــة ولكــن يف معظمــه يعتمــد علــى إيعــاز مــن الــدول. ثنيًــا: 
قطــاع مــن التغطيــة يعتمــد علــى:one man show  مذيــع التــوك شــو الــذي 
يظــل لســاعتن يتكلــم بوصفــه خبــرًا اجتماعيًّــا وصحيًّــا واقتصــادايًّ وإعاميًّــا وإســرتاتيجيًّا، 
ويقــول للجمهــور آراءه ابعتبارهــا حقائــق. ثلثًــا: اختيــار املصادر؛ مــا زال اإلعــام غــر 
قــادر علــى اختيــار املصــادر واســتخدام أدواتــه بشــكل صحيــح، فمثًا قطــاع التلفزيــون 
يعمــل كراديــو، وال يســتخدم التلفزيــون أداتــه املرئيــة يف عمــل تقاريــر، أو فيديــو جــراف، 
أو مصــادر مــن عواصــم، وأفــام قصــرة وغرهــا، ولكــن يعتمــد علــى التلقــن، للحــد الــذي 
ميكنــك فيــه فصــل الشاشــة واالســتماع إىل مــا يقــال كإذاعــة، دون أن تشــعر أبن شــيء 

ينقصــك. 
بينمــا يــرى بعــض اخلــراء أن تغطيــة اإلعــام املصــري أصبــح هلــا أتثــر يف ســلوكيات 	 

املواطنــن فيمــا خيــص إقناعــه ابرتــداء الكمامــة، وأمهيــة الكحــول اإليثيلــي، واملطهــرات 
املختلفــة، ولكــن اإلعــام ال ميكــن أن يعمــل مبفــرده، وال بــد مــن تكاتــف كل أجهــزة 

الدولــة مًعــا.
رأي اخلــراء اإلعالميــن حــول تطويــر أداء اإلعــالم املصــري يف تغطيتــه لألحــداث 	.أ

الطارئــة بشــكل عام:
جيــب أن حتــرص مجيــع وســائل اإلعــام املصريــة علــى تفعيــل فلســفتها وأهدافهــا يف - 

خدمــة اجلمهــور املتلقــي والــي تتمثــل يف حتــري الدقــة واملوضوعيــة والشــفافية يف نقــل 
األخبــار للجمهــور، وعــدم التهويــن أو التهويــل مــن األزمــة، وال بــد مــن االلتــزام ابملعايــر 

املهنيــة واملوضوعيــة يف التغطيــة، ومعاقبــة مــن يتجاوزهــا.
ال بد من تدريب وأتهيل اإلعالمين القائمن على تغطية احلوادث امليدانية.- 
البحــث عــن كــوادر إعالميــة مهنيــة عاليــة االحــرتاف؛ ألن بعــض املتواجديــن علــى - 

الســاحة اإلعاميــة -وفقــا للخــراء- بعيــدون كل البعــد عمــا يســمى ابإلعــام املهــي.
حــذف كل املذيعــن الذيــن فقــدوا مصداقيتهــم لــدى اجلمهــور املصــري وفًقــا - 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
570 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

الســتطالع الرأي حوهلم، ومنح فرص أكر لشــباب اإلعامين للظهور على الســاحة.
إلــزام العاملــن ابملؤسســات اإلعالميــة بضــرورة مراعــاة البنــود األخالقيــة بعــدم - 

نشــر صــور الضحــااي.
جيــب علــى اإلعــالم املصــري ســرعة تغطيــة احلــدث حلظــة وقوعــه، وتوفــر مراســلن - 

يف مــكان احلــادث فــورًا، فليــس مــن املنطــق وقــوع احلــادث ويتــم عــرض فيلــم أو برانمــج 
ترفيهــي يف ذات الوقــت؛ حــى ال يتــم نشــر معلومــات مضللــة مــن جانــب وســائل اإلعــام 

املعادية.
 ضــرورة إاتحــة املعلومــات بســرعة وبدقــة: حيــث اتفــق مجيــع اخلــراء علــى ضــرورة - 

تفعيــل قانــون تــداول وتدفــق املعلومــات، حــى يتــم القضــاء علــى األخبــار الكاذبــة؛ 
حيــث يتعــن علــى وســائل اإلعــام عنــد تنــاول العمليــات اإلرهابيــة، علــى ســبيل املثــال، 
تقييــم ثاثــة أســئلة أساســية تتعلــق ابلتغطيــة، وهــي أخاقيــات العمــل اإلعامــي والدقــة 
واملصداقيــة؛ فمــن األفضــل عــدم نشــر معلومــات مل يتــم التحقــق منهــا، بــداًل مــن املخاطــرة 

مبصداقيــة اإلبــاغ عــن الزيــف)84(.
ال بــد مــن االعتمــاد علــى مصــادر املعلومــة الرمسيــة، وعلــى اجلهــات الرمسيــة ســرعة - 

الــرد.
ال بــد مــن إاتحــة اجملــال أمــام وســائل اإلعــالم املصريــة للتغطيــة بــدون أيــة قيــود أو - 

إجــراءات متشــددة مــن قبــل اجلهــات األمنيــة.
إبــراز األضــرار املباشــرة الــي تقــع علــى املواطنــن جــراء أعمــال العنــف واإلرهــاب، - 

حبيــث تصبــح قضيــة القضــاء علــى اإلرهــاب قضيــة شــخصية لــكل مواطــن.
ضــرورة الرجــوع إىل مصــادر موثوقــة قبــل نشــر أيــة أخبــار تتعلــق ابإلرهــاب أو أي - 

حــدث طــارئ، وتفعيــل فكــرة ثنائيــة املصــدر للمعلومــة.
يفضَّــل االســتعانة ابملتخصصــن واخلــراء عنــد حــدوث األزمــات ابجملتمــع املصــري - 

عنــد تغطيــة تلــك األحــداث حــى هنايتهــا.
أن يقــوم اإلعــالم بوظيفتــه األساســية، وهــي اإلخبــار وتقــدمي املعلومــات طــول - 

الوقــت، مبــا خيــدم احتياجــات اجلمهــور والتماســهم للمعلومــات.
عــدم الســماح ألي مــن ضيــوف الرامــج يف إثرة الفوضــى أو تقــدمي حتليــالت - 

غــر منطقيــة أو نصائــح طبيــة غــر معتمــدة أو وصفــات أدويــة؛ ممــا قــد يضــر بصحــة 
املواطنــن ويثــر البلبلــة. فعلــى ســبيل املثــال، كثــر مــن الصحافيــن يعتــرون أن كل شــخص 
يعمــل يف اجملــال الصحــي يصلــح أن يقــدم إفــادات عــن مــرض كــوروان، وابلتــايل جيــب أن 
يتأكــد الصحــايف مــن خــرات املصــدر الــي تؤهلــه لتقــدمي معلومــات وافيــة عــن املــرض، 
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وجيــب نســب املعلومــات إىل مصــادر واضحــة ومعرَّفــة تعريًفــا صحيًحــا.
إحــداث التــوازن بــن تغطيــة موضوعــات مثــل: »حــادث الــدرب األمحــر«، و - 

»حريــق حمطــة مصــر«، و »كــوروان«، و »أحــداث الطقــس«، وتلبيــة احتياجــات 
وأولــوايت اجلمهــور مــن اخلدمــات اإلخباريــة، فيجــب عــدم اإلخــال حبــق اجلمهــور 
يف املعرفــة؛ ألن موضوعــات »فــروس كــوروان« علــى ســبيل املثــال حتتــل مرتبــة متقدمــة يف 
أجنــدة وســائل اإلعــام يف الــدول املختلفــة، كمــا ينبغــي عــدم التفريــط يف حــق اجلمهــور 

يف التــزود ابألخبــار واملوضوعــات يف اجملــاالت املختلفــة األخــرى.
التــوازن بــن القصــص اإلخباريــة الــي تبــث روح التفــاؤل واإلجيابيــة بــن املواطنــن؛ - 

التعــايف، والشــفاء، وأن تتصــدر مقدمــة املواقــع اإللكرتونيــة؛ منًعــا إلاثرة  مثــل قصــص 
الذعــر بــن املواطنــن.

وظفهــا -  الــي  األلفــاظ  مــن  الكثــر  هنــاك  املصطلحــات:  اســتخدام  يف  التدقيــق 
اإلصابــة«،  يف  »االشــتباه  التجــوال«،  »حظــر  مثــل:  موضوعاهتــم  يف  اإلعاميــون 
«، »احلجر املنــزيل«، »املتعــايف«، »املصــاب«،  »تشــخيص اإلصابــة ابملــرض«، »تفــشٍّ

األمثــل. النحــو  علــى  بتوظيفهــا  الصحافيــون  يقــوم  أن  وجيــب 
تطويــر رســائل إعالميــة متخصصــة تناســب كافــة فئــات الشــعب، وعــدم اقتصــار - 

رســائل التوعيــة اخلاصــة ابألحــداث الطارئــة علــى منــط واحــد فقــط، كمــا جيــب أن يركــز 
اإلعــالم أبنواعــه املختلفــة علــى إدارة شــئون احليــاة املصريــة وقــت األزمــات، حيــث ال 
بــد مــن وضــع خريطــة براجميــة توضــع فيهــا رســائل ختاطــب األســرة املصريــة مبختلــف فئاهتــا 

وتوجهاهتــا واهتماماهتــا.
أن ينظــر اإلعالميــون إىل مصــدر املعلومــات علــى مســتوين، ومهــا: الواثئــق والتقارير - 

املنشــورة يف املوضــوع، وأن يقــوم بتدقيقهــا، واملصــادر الــي اســتند إليــه الصحفــي للحصــول 
علــى املعلومــات، وخيضعها لتدقيــق آخــر؛ ملنــع انتشــار الشــائعات واملعلومــات املغلوطــة.

ضــرورة وجــود دليــل إعالمــي يف كل اجلهــات اإلعاميــة موضــح فيــه كيفيــة تعامــل - 
اإلعــام مــع األزمــات الطارئــة. 

واالجتماعيــة -  الصحيــة  الناحيــة  مــن  خدميــة  برامــج  لتكــون  الرامــج  تطويــع كل 
والرايضيــة. 

التواصــل -  بــن وســائل اإلعــالم واجلمهــور عــر مواقــع  قنــوات لالتصــال  فتــح 
االجتماعــي، للتعــرف علــى استفســاراهتم خبصــوص األحــداث الداخليــة الطارئــة، ومــا 

تلــك األحــداث.  يريــدون معرفتــه خبصــوص 
إطــالق منصــات رقميــة عــر الفضــاء اإللكــرتوين تتبناهــا الدولــة، وذلــك إليصــال - 
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املعلومــات، وتصحيــح األغــاط املوجــودة ابملواقــع األخــرى، حيــث »يرتبــط االتصــال 
املبكــر واملكثــف بضــرورة مواجهــة الشــائعات واآلراء البديلــة والذعــر احملتمــل«)94(.

االهتمــام ابحملتــوى الراجمــي اإلذاعــي والتلفزيــوين والصحفــي، ليكــون معــرًا ابلفعــل - 
عــن قلــب الوطــن ومشــاكله، فيجــب االهتمــام ابلقنــوات اإلقليميــة، فهــي تقــدم خدمــات 
غــر مرئيــة وغــر حمسوســة، علــى الرغــم مــن أمهيتهــا يف دول كثــرة، وقدرهتــا علــى تقــدمي 

معلومــات عــن األحــداث الــي ميكــن أن تطــرأ يف املناطــق النائيــة.

املناقشة العامة واخلامتة:
وفًقــا ملــا ســبق، ميكــن اســتخالص نتائــج تقييمــات اجلمهــور واخلــراء لتغطيــة اإلعــالم 
املصــري لألحــداث الداخليــة الطارئــة حمــل الدراســة يف ضــوء التمــاس املعلومــات علــى 

النحــو التايل:
يعتمــد اجلمهــور املصــري حمــل الدراســة علــى وســائل اإلعــام املصريــة يف احلصــول . 1

علــى معلومــات ختــص األخبــار الطارئــة مقارنــة بوســائل إعــام عربيــة أو أجنبيــة خــال 
فــرتيت الدراســة.

اعتمــاد اجلــزء األكــر مــن عينــة الدراســة فيمــا خيــص التماســه ملعلومــات حــول حادثــي . 2
الــدرب األمحــر وحريــق حمطــة مصــر علــى التلفزيــون وبراجمــه )إعــام تقليــدي(، يليــه: وســائل 
التواصــل االجتماعــي، مث الراديــو، مث املواقــع اإلخباريــة اإللكرتونيــة، وىف ذيــل القائمــة 
أتيت الصحــف الورقيــة؛ كاألهــرام واملصــري اليــوم، بينمــا يف الفــرتة الثانيــة مــن الدراســة، 
والــي ختــص أحــداث انتشــار فــروس كــوروان وســوء األحــوال اجلويــة، اعتمــد اجلــزء األكــر 
مــن عينــة الدراســة، إذا مــا مت جتميــع مصــادر األخبــار وفًقــا للوســيلة )التكــرارات(، علــى 
التلفزيــون وبراجمــه )إعــام تقليــدي(، ســواء أكانــت مصريــة أم عربيــة أم أجنبيــة، يليــه املواقــع 
اإلخباريــة اإللكرتونيــة، مث وســائل التواصــل االجتماعــي، مث الراديــو، وىف ذيــل القائمــة أتيت 

الصحــف الورقيــة.
يعتــر التلفزيــون املصــدر املفضــل للجمهــور حمــل الدراســة يف التماســه للمعلومــات . 3

عــن األزمــات واألحــداث الداخليــة الطارئــة الــي حتــدث يف اجملتمــع، وخاصــة نشــرات 
األخبــار أو القنــوات اإلخباريــة ابلقنــوات املصريــة، ملــا تقدمــه مــن معلومــات مدعومــة 
ابلصــورة، وهــو مــا يتعــارض مــع نتيجــة دراســة أمحــد فــاروق رضــوان )2012()05( والــي 
جــاء فيهــا أن القنــوات اإلخباريــة العربيــة كاجلزيــرة والعربيــة قــد جــاءت يف مقدمــة الوســائل 
الــي تعــرَّض هلــا اجلمهــور املصــري أثنــاء الثــورة، تليهــا الصحــف املصريــة اخلاصــة، مثــل 
املصــري اليــوم واليــوم الســابع والشــروق، ســواء نســخها املطبوعــة أو مواقعهــا اإللكرتونيــة، 
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ويف الرتتيــب الثالــث جــاءت القنــوات اإلخباريــة األجنبيــة الناطقــة ابلعربيــة، مثــل يب يب 
ســي العربيــة واحلــرة، تليهــا مواقــع اإلنرتنــت اإلخباريــة، مثــل مصــراوي، مث القنــوات املصريــة 
اخلاصــة، مثــل احليــاة ودرمي وأون يت يف. وحلــت قنــوات التلفزيــون املصــري الرمســي يف 
الرتتيــب الســادس، يليهــا اجلرائــد احلزبيــة املصريــة، مث القنــوات اإلخباريــة األجنبيــة الناطقــة 
القوميــة  بينمــا جــاءت الصحــف   ، CNN , BBC:قنــايت بلغــات أجنبيــة، مثــل 

املصريــة يف الرتتيــب األخــر. 
قلــة االعتمــاد علــى مصــادر للمعلومــات مــن قنــوات معروفــة بتوجهاهتــا املعاديــة ملصــر؛ . 4

ملــا تتســم بــه التغطيــة ابلتحيــز والتهويــل يف كثــر مــن األحيــان؛ كقنــايت اجلزيــرة، والتلفزيــون 
العريب.

يتجــه اجلمهــور دائًمــا إىل وســائل اإلعــام الــي تتيــح لــه اخلــر فــور وقوعــه وتشــبع . 5
احتياجاتــه وفضولــه، وســرعة توافــر املعلومــات ودقتهــا، ومــن أهــم املؤشــرات أيًضــا أن 
هــي  فاملعلومــات  اإلعامــي،  الســبق  حســاب  علــى  املعلومــات  بدقــة  يهتــم  اجلمهــور 
األســاس، واجلمهــور عندمــا يفتقــد للمعلومــات يقــوم ابللجــوء لوســائل إعاميــة أخــرى، 

والعــزوف عــن متابعــة وســائل اإلعــام احملليــة والرمسيــة.
اتسم التقييم اإلمجايل للجمهور حمل الدراسة لتغطية وسائل اإلعام املصرية حلادثي . 6

الــدرب األمحــر وحريــق حمطــة مصــر »ابلســلي«، ويرجــع ذلــك لعــدة أســباب اتفــق اخلــراء 
مــع اجلمهــور فيهــا، وهــي:

• اســتحواذ الدولــة علــى وســائل اإلعــام املصريــة، ممــا أدى إىل افتقــاد منظومــة اإلعــام 	
املصــري ملصداقيتهــا.

• غياب الكوادر واملهنية يف مهنة اإلعام.	
• غياب املعلومات وسرعة تدفقها ودقتها.	
جــاءت النســبة الغالبــة لتقييــم التغطيــة حنــو أحــداث تغطيــة فــروس كــوروان وســوء . 7

ا توضــح تطــور أداء وســائل اإلعــام  االحــوال اجلويــة »إجيابّيــة«، وهــي نتيجــة هامــة جــدًّ
املصريــة يف تغطيــة األحــداث الطارئــة مــن خــال توفــر املعلومــات وقــت حدوثهــا، وارتفــاع 
مصداقيــة تلــك الوســائل مــرة أخــرى، وهــو أمــر جــد، علــى القائمــن ابالتصــال اخلــراء 
واملعنيــن االنتبــاه لــه، حيــث ميكــن اســتعادة ثقــة اجلماهــر املصريــة يف وســائل اإلعــام 
املصريــة إذا توافــرت إرادة حقيقيــة يف تطويــر األداء اإلعامــي مبــا خيــدم مصلحــة اجلمهــور 

واجملتمــع املصــري، وليــس بوصفــه وســيلة للدفــاع عــن احلكومــة وسياســاهتا.
يعــد مــن األمــور اجلديــدة علــى املمارســات اإلعاميــة، نشــر احلــدث فــور وقوعــه . 8

بشــكل حــريف وســريع، ابإلضافــة إىل تقــدمي تغطيــة شــاملة، وهــو األمــر الــذي أعــرب 
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عنــه كثــر مــن اجلمهــور املصــري واخلــراء اإلعاميــن، ومتابعتهــم لوســائل إعــام مصريــة 
للحصــول علــى معلومــات فيمــا خيــص احلــادث اإلرهــايب ابلــدرب األمحــر وحادثــة قطــار 

حمطــة مصــر، وانتشــار كــوروان وســوء األحــوال اجلويــة.
ميكــن التأكيــد مــن خــال نتائــج الدراســة أن أداء اإلعــام املصــري ســواء يف أزمــي . 9

الســيول وكــوروان، قــد تطــور كثــرًا ابملقارنــة بفــرتات ســابقة كان اإلعــام وخاصــة احلكومــي 
والتطــورات  األحــداث  مبواكبــة  اإلعــام  أداء  اتســم  حيــث  املشــهد،  عــن  متاًمــا  غائبًــا 
املتاحقــة، فقدمــت املعلومــات بشــكل فــوري مــن خــال الوجــود يف مواقــع األحــداث، 
وكذلــك املواقــع اإلخباريــة الــي متيــزت بتقــدمي قصــص إنســانية متعلقــة ابألحــداث، أضفــت 

الطابــع اإلنســاين علــى القصــص اإلخباريــة.
ال تــزال مواقــع التواصــل االجتماعــي تلعــب دورًا كبــرًا يف األحــداث الراهنــة مــن . 10

اتســم  اآلخــر  والبعــض  صحيًحــا،  بعضهــا كان  والصــور،  الفيديوهــات  بعــض  خــال 
ابملبالغــة أو الكــذب، ولعــب اإلعــام دورًا هامًّــا يف تتبــع مصــادر مــا تقدمــه السوشــيال 
ميــداي ومتابعــة الصحيــح منهــا وتصحيــح مــا هــو خطــأ، وهــو األمــر الــذي أكــدت عليــه 

كثــر مــن الدراســات.
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