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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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]The role of Jordanian Electronic Newspapers in Arranging the Audience Priorities. An Analyzing Study 

of (Al ghad - Alrai - Al dustuor) Electronic Versions, Under Corona Pandemic  [  

 

Abstract: 

    The current research aims to study the role of (Alghad-Alrai-Al dustuor) newspapers in arranging 

the audience priorities. By adopting the analytical descriptive approach, and the Guaranteed analysis 

form, for (108) issues and (731) articles distributed over three months during 2020 for three periods 

according the ban (before - during - after) the research reached these results: 

1-The order of the articles according to the main title was respectively ,for the economic topics and 

then health, social, education, and then political and security whereas, the bold headers focused, 

according to the ban's periods, on economic and political topics before the ban, health topics during it, 

and the social and educational ones after it. 

2-The order of the analyzed materials on different topics was almost the same before the ban period, 

but  the focus was clear on the health and social aspect during the ban, then the interest was moved to 

economic, political, and educational aspects after it. 

3-Several technical methods were used. The first one was the investigation, then the report, followed 

by the news and the article, and no differences appeared in the used arts before, during and after the 

ban. 

4-The tackling was positive and the rational appeals were adopted in the three newspapers and during 

the three ban periods. 

The study emphasized on the necessity of coordination between electronic newspapers to provide 

more varied information for the audience needs . 

Key words: Jordanian electronic newspapers - Arranging the Audience Priorities - Content analyses – 

Covid -19 Banning period. 
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ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مقدمة : ال

ية  سياسية  يات مصي 
ة
ية أمام تحد ي وضَعِت البرسر

ون العديد من اخأزمات الت  شهد القرن الحادي والعرسر
وس )كوفيد  ظهور في 

ة
لم لجائحة يالل  2019(مع نهاية العام  19-واتتصادية واجتماعية وصحية  وُيعد وتحوة

ي جميع 2020العام 
ز
 لحياة اإلنسان وف

ً
 وتهديدا

ً
ب عليم من  م من أكير اخأزمات تعقيدا

ة
 لما ترت

ً
أنحاء العالم  نمرا

ي واللحث عن مخارج تحىمي اخأفراد 
تعطي  خأنشطة الحياة وفعالياتها من يالل فرض الحمر الشام  والجزئ 

ي الحسلان. وتد شغ  هذا الحدث العالىمي 
ز
ب عليم من آثار وتداعيات لم تكن ف

ة
والمجتمعات من الخطر  وما ترت

ي اإلعالم وال
ز
نت  و ما فرضم مكانة بارزة ف ونية ومواتع اإلني  ة  بما فيها الصحافة اإللكي  ة والعربية حافة العالمية صة

ي جميع 
ز
من تيود عىل اخأفراد   وهو ما جع  من هذه المواتع الصحفية مركز اهتمام ملارسر لمتابعة ما يحدث وف

 م
ً
ي اخأردن مصدرا

ز
ونية اليومية ف  الصحف اإللكي 

ة
ي مجاالت الحياة وشؤونها. وتعد

ز
ي تؤثر ف

 للمعلومات الت 
ً
ا  همة

 إليم اخأمور  وضع هذه الصحف أمام 
ْ
ت
َ
ة الجائحة وما رافقها من حمر وما آل ما يالل في  اخأفراد والمجتمع  والسية

ي تلك 
ة
 تلتر
ْ
مهام متعددة لتلبية احتياجات المجتمع المعرفية حول ك ة ما يجري  فه  استطاعت هذه الصحف أن

راغي ترتيب 
ُ
ة لمعرفتم. المتطللات وت راسة الحالية

ة
 اخأولويات يالل هذه المرحلة؟ هذا ما تسغ إليم الد

 اإلطار النظري والدراسات السابقة : 

ي عام 
ز
ي ترتيب  أجندة القضايا  1958أوض  )نورتون لونج( ف

ز
ك الرئيسي والعام   اخأول ف

أن الصحافة هي المحرة
ي تحديد ما يتحدث ع  لما لها من دور بارز المحلية  

ز
ة إليجاد ف نم معمم الناس لكونها الوسيلة فائقة اخأهمية

وأن الصحف هي المحرك اخأول للقضايا الحلول للمشكالت والقضايا المتنوعة ومعالجتها  من وجهة نمرهم  
ي تحديد ما يمكن أن يتحدث عنم معمم الناس وما يفكرون فيم ويعتقدون 

ز
 ف
ً
 وهاما

ً
  واضحا

ً
اإلتليمية وتلعب دورا

ي التعام  معها   أنم حقائق
ز
وتشي  . (Wenner,1982:254 )راسخة وما هي الطريقة المناسلة واخأفض  ف

ي تحديد أولويات االهتمام بالقضايا اإلشكالية 
ز
ز وسائ  اإلعالم والجماهي  ف اخأجندة إىل دراسة العالتة المتلادلة بي 
ز ك ة من وسائ  اإلعالم ها هذه العالتة االرتلاطية بي 

ة
ي المجتمع  أن

ز
ا من وما تتضمنم من ترتيب أولويات القضاي ف

ز أجندة الجمهور وما تتضمنم ترتيب أولويات من وجهة نمره  بحيث تضع وسائ  اإلعالم أولويات  جهة  وبي 
واهتمامات الجمهور حول القضايا المختلفة من يالل يطتها ومن يالل إبرازها لهذه القضايا عير المساحة 

ي نمرية انطلقت  (. 7: 2016حمد بشي  والوتت المخصص لها )الغول  أ
ي سلعينيات القرن الماضز

ز
وتد ظهرت ف

ز عليها ال يمكنهم تقديم جميع الموضوعات   وسائ  اإلعالم والقائمي 
ة
ضت أن من ترتيب اخأولويات  وتد افي 

ة  وه ز عىل بعض الموضوعات بكونها اخأكير مركزية كي 
ي المجتمع  ويعمدون إىل الي 

ز
ي تحدث ف

ما  و والقضايا الت 
 هذه 

ُّ
عد
ُ
  ويجعلهم يفكرون فيها ويدركون أهميتها وربما يقلقون بشأنها  وبذلك ت

ً
ا يلفت اهتمام الناس تدريجية

 أهمية لدى الجماهي  )مكاوي والسيد  
ي تطرحها هذه الوسائ  هي أكير

. وتد )292-288:  1998الموضوعات الت 

ف )ستيفن باترسون( نمرية ترتيب اخأولويات بأنها :  مهر فيها وسائ  اإلعالم تضايا معيعرة
ُ
ي ت
نة عىل "العملية الت 

أنها اخأكير أهمية   وبأنها تستحق تفاع  الحكومة والجمهور من يالل إثارة انتلاههم لتلك القضايا بحيث تصب  
ف إدراك  من أن الفرد الذي يعتمد ويثق بوسيلة إعالمية محددة يقوم بتكية

ً
 مذات أولوية ضمن أجندتهم  انطالتا

ي تقدم بها تلك الوسيلة القضايا والموضوعات الهامة  وبشك  يتوافق واتجاه عرضها  وحجم 
وفقا لألهمية الت 

ا ال شك  (McCombs: 1992 p85). االهتمام الممنو  من تللها لتلك الموضوعات بمجاالتها المختلفة وممة
ي ت
ز
ي تؤثر ف

ات الت  ض )كارتفيم أن أهمية القضية لدى الجمهور يعد من المتغي  رز( رتيب اخأولويات. وتد افي 
ز أولوياتم الشخصية  ذلك أن  ز درجة اهتمام الجمهور بالقضية وبي   هناك عالتة ايجابية تربط ما بي 

ة
وزمالؤه أن

ي نقص المناعة المكتسب 
ز
ا لم  مث  اخأمراض كما ف ي تشك  تهديدا ملارسر

الجمهور يهتم بمتابعة المواضيع الت 
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 أنم يبتع
َ
ة )اإليدز(  بيد ي ليس لها تهديد ملارسر عليم  مث  الخوف من الحرب النووية

د عن متابعة القضايا الت 
)مكاوي والسيد  

 
حِدثها وسائ  اإلعالم لدى 294:  1998مثال

ُ
ي ت
ات الت  فق  اللاحثون عىل أن التأثي 

ة
(. وتد ات

 لطبيعة الموضوع ومالمس
ً
ة زمنية تد تطول أو تقرص تلعا ي تتطلب في 

خأفراد تم لحاجات االجمهور المتلف 
ي 
ز
ي مصدر الرسالة ف

ة من الزمن ينس المتلف  ي ك  مجتمع وثقافة. وتد أشار )هوفالند( إىل أنم بعد في 
ز
يصوصيتها ف

ي ظ  زيادة عدد الموضوعات والقضايا 
ز
ة ف ز ة وجي 

 هذا المضمون تد يتالشر بعد في 
ة
ز يتذكر مضمونها  غي  أن حي 

ة  ي يتلقاها الفرد أو بعد مرور في 
(.وعادة ما 294:  1998زمنية عليها وهذا ُيسىمة التأثي  النائم )مكاوي والسيد  الت 

: اخأوىل تهتم بدراسة مجموعة من القضايا والموضوعات  ز ي 
َ
ز أساسيت ي 

َ
اتيجيت ي ضوء اسي 

ز
يتم ترتيب اخأولويات ف

ز  تي 
ة زمنية واحدة أو في  ي وسائ  اإلعالم وعند الجمهور عىل في 

ز
ز تهتم .السائدة ف ي حي 

ز
اتيجية الثانية  ف اإلسي 

ات زمنية مختلفة  أي دراسة ممتدة وُيستخدم أسلوب تحلي  المضمون لحرص  .بدراسة تضية واحدة عىل في 
ي تؤكد عليها وسائ  اإلعالم  ومن اخأفض  أن يشم  تحلي  المضمون ك  وسائ  اإلعالم  مث : 

الموضوعات الت 
ز و(. 2018الصحف والمجالت والراديو والتلفزيون)مسلم    تد أثبتت الدراسات وجود عالتة تأثي  متلادل بي 

ي حديث 
ي تنعكس عىل أجندة اإلعالم. وتد ظهر اتجاه بحتر

اهتمامات ك  من وسائ  اإلعالم والجمهور  والت 
د عىل أهمية 

 
 عن وجود دلي  علىمي يؤك

 
ة زمنية واحدة  فضال يدرس أجندة اإلعالم والجماهي  عير أكير من في 

ي التأثي  عىل أجندة  (FRAMING) الباإلطار أو الق
ز
نة ف الذي تعالج من ياللم وسائ  اإلعالم تضية معية

ي  
الجماهي   تتأثر عادة بعام  الوتت والطاتة النفسية ومقدرة الجماهي  عىل الوصول إىل وسائ  اإلعالم )بسيوئز

 إىل195:  2008
 
ونية من أهم وأكير وسائ  اإلعالم وصوال م(. وتعد الصحف اإللكي    بم  والسية

ً
ا ا  الجمهور وتأثي 

وس كوفيد ين وما رافقها من انتشار في  ة الثالثة للقرن الحادي والعرسر  المستجد.  19-مع بداية اخألفية

ات:  مبادئ
 
 ومفاهيم نظرية ترتيب األولوي

تتمث  أهم و تسغ نمرية ترتيب اخأولويات إىل دراسة الواتع ووصفم والتعبي  بوضو  عن العالتات القائمة فيم  
ز وسائ  اإلعالم عىل تضايا معينة   ز تركي  اض بوجود عالتة إيجابية توية بي 

ملادئ نمرية ترتيب اخأولويات باالفي 
(. حيث تدعم نمرية ترتيب اخأولويات 97: 2003وحجم أهمية تلك القضايا من وجهة نمر الجمهور  )بلحاج   

م الناس كيف ي
 
 وسائ  االتصال ال تعل

ة
نهم من معرفم ما يفكرون بم  ف ي ال تخير التوجم بأن

 
 فكرون ولكنها تمك

حات وتناتش وتشي  إىل ما ينسجم معها ) الجمهور بما تعتقده ولكنها
(. Rroberts,1992: 885تقدم مقي 

ز االهتمام حول تضايا وأحداث معينة   ض تركي 
وتعتمد نمرية ترتيب اخأولويات عىل طريقة تأثي  ياصة يفي 

ي يمنحها الجمهور للموضوعات العامة)وتحديد اخأهمي
ة الت  (. Donald & Shannon,1992:210ة النسبية

ز عىل موضوع أو  كي 
وعادة يمي  الناس نحو ما تعكسم وسائ  اإلعالم  وي  هملون ما تستلعده ذلك أن زيادة الي 

ي وسائ  اإلعالم بسبب زيادة بروز هذا الموضوع أو تلك القضية عند الجمهور 
ز
ي تضية معينة ف

: 1996   ) بسيوئز

ات المؤثرة 30  أولويات الوسيلة اإلعالمية وأولويات الجمهور بالواتع االجتماغي والمتغي 
ز (. كما ترتلط العالتة بي 

ي واتع اخأمر فإن(. 272: 2003بم وبما تتضمنم اخأجندة الخاصة بالوسيلة اإلعالمية أو بالجمهور )حمود 
ز
 وف

 ح
ً
ات وسائ  االتصال تأيذ وتتا  (. Michael,1988: 102ت  تمهر )تأثي 
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  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الصحف: 
 
ي ترتيب األولويات ف

 
 العوامل المؤثرة ف

ات والعوام   ومنها طبيعة القضايا ونوعها حيث  يتعلق تأثي  وسائ  اإلعالم عىل الجمهور بمجموعة من المتغي 
ي أنماط تفاع  وسائ  

ز
ي تد تكون ملموسة أو غي  ملموسة ف

ي اإلعالم معها الذي يز تؤثر طبيعة القضايا الت 
ز
داد ف
ي 
ز
ز اخأفراد ووسائ  اإلعالم ف ي يتم إدراكها بصورة أكير  كما يسهم االتصال الشخصي بي 

حالة القضايا الملموسة الت 
ها  ي تثي 

ي محادثات مع اآليرين حول تلك القضايا الت 
ز
تشكي  اخأجندة اإليلارية لألفراد الذين يشاركون بدورهم ف

ي طبيعة اخأجندة وسائ  اإلعالم بدرجة أ 
ز
كير من الذين ال يمارسون االتصال الشخصي  كما يؤثر نوع الوسيلة ف

ي وضع اخأجندة عىل المدى الطوي   كما 
ز
ات ف تها  حيث توصلت الدراسات اإلعالمية إىل أن الصحف لها تأثي 

ة
ومد

ي تفاع  اخأفراد معها  ويكون ل
ز
 ف
َ
 هاما
ً
سهم أهمية القضايا بالنسلة للجمهور دورا

ُ
ايا دور توتيت إثارة هذه القضت

ي ذلك )علاس  
ز
ي ترتيب أولويات المجتمع 2018واض  ف

ز
ي اإلسهام ف

ز
د دور ووظيفة وسائ  اإلعالم ف

ة
(.  ويتحد

ي بناء المعرفة وتشكي  االتجاهات والسلوكيات والممارسات  والعم  عىل ترسيخ ثقافة 
ز
واهتماماتم  والمشاركة ف

ة تساعد عىل تنميم حياة ا لناس  والعم  عىل تعزيز التفاع  المجتمغي بالشأن العام  والدفاع عن حقوق مجتمعية
ي   اإلنسان

)العجلوئز
ً
 ويارجيا

ً
 .(2012وتشكي  وترسيخ صورة االنتماء إىل الوطن دايليا

ونية :   الصحافة اإللكتر

نت وتمتد جذوره   إىل تطور شلكة اإلني 
ً
تمية امتدادا ونية الرة  ظهور الصحافة اإللكي 

ة
ي الصحافةُيعد

ز
التقليدية مع  ف

 طريقها وتنمو 
 ة
ونية أن تشق ي  فقد استطاعت الصحافة اإللكي 

ي أنماط وأشكال العرض والتلف 
ز
تغيي  جوهري ف

رة شملت المضمون وطرائق جمع    عالمها الخاص من يالل نماذج وأدوات متطوة
 
وبشك  مبتكر لتشك

ي اله
ز
ين المعلومات ومعالجتها. وتد أعلن االنفجار المعرف ائ  مع مطلع العقد اخأول من القرن الحادي والعرسر

ي بيئة 
ز
ي رفعت كفاءة وجودة منتجاتها بطريقة  مدهشة  ف

 من يالل دمج التكنولوجيا باإلعالم والت 
ً
 جديدا

ً
عهدا

ي تغيي  
ز
سم بتنوع وتعدد مصادر معلوماتها اإلعالمية  وفت  اللاب لالتصال مع الجمهور وأسهم ذلك ف

ة
جديدة تت
ز الوسائ  التقليدية والجديدة  هيكلية ة والسيطرة  ودمج وتكام  المعلومات بي 

رتم من المركزية وبنية اإلعالم وحرة
ز المصادر اإلعالمية من يالل الوسائط المتعددة لتكون والدة صحافة المواطن واالنتقال  وتحقيق التكام  بي 

ي الالمحدود)الطويسي وآي
ف الصحف 52:  2020رون  من االتصال العمودي إىل االتصال اخأفف 

ة
(. وتصن

ونية تصدر عن مؤسسات صحفية لها  : صحف إلكي  ز  لوجود أص  مطبوع وتقسم إىل نوعي 
ً
ونية تلعا اإللكي 

ي وليس لها أي 
وئز ي تصدر بشك  إلكي 

ي  أو تلك الصحف الت 
 
ي إصدارها الورف

ز
إصدار مطبوع لكنم مختلف عما يرد ف
ونية   ارتلاط بإصدار مطبوع ؛ ونسخ إلكي 

ً
من الصحف المطبوعة: وهي تصدر عن الصحيفة الورتية اخأم حرصا
ي كامال كما 

 
ونية تقدم المضمون الورف نت  ولها شكالن إما صحف إلكي  منها عىل توصي  أيلارها عىل شلكة اإلني 

ي 
 
م بعد المضمون الورف

ة
ونية تقد ي  أو صحف إلكي 

وئز ز   (هو بعد تحويلم إىل الشك  اإللكي  كما (.  99:  2012أمي 
ي 
ة  ومن أهمها التفاعلية الت  ونية بعدة سمات  ويصائص تواصلية تجعلها وسيلة مهمة ز الصحف اإللكي  ة تتمي 

ي المنشور  واآلنية بتقديم ك ة ما 
ز اخأفراد من يالل توفي  وصالت داي  الموضوع الصحفز تسم  باالتصال بي 

ز ا ونية عن التقليدية   لكونها يحتاجم الجمهور من معلومات وتطورات لألحداث وهو أهم ما يمي  لصحيفة اإللكي 
بع والتوزي    ع وتدرتها عىل تحديث المضمون وتعديلم والتصحي  من يالل 

ة
ام بوتت اإلعداد والط ز ة من االلي  حرة

(  واستخدام وسائط 128-90:  2008تقنيات سهلة ويدمات مستمرة ورسيعة توفر اجراء أي تعدي  )تربان   
ز ومثي  بما يالءم احتياجات واهتماما متعددة الصور واخأصوات وا لمؤثرات السمعية وتقديم محتوى ممي 
نت)شفيق   ي  والنرسر عىل نطاق 40: 2006مستخدمي االني 

ز
ونية بالعمق المعرف سم الصحف اإللكي 

ة
(. كما تت

 لكونها غي  مقيدة بمكان أو بمساحة ويمكنها تجاوز الحدود والمسافات وبشك  رسي    ع وتكلفة 
ً
ليلة تواسع  نمرا



   
   

                                                       المجلة الدولية لنشر الدراسات العلمية                                              
  م 2021 – نيسان  – 15                                                              (  -  233 204) ص:  عباسالبحث ال –األول العدد  – التاسعالمجلد 

 

209 
وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي تغطي أرجاء العالم )عليان   
: 2010لكونها تعتمد عىل التقانة وتطور التكنولوجيا والشلكة العنكبوتية الت 

 توفر 237
ُ
ز عىل الوضو  وااليتصار بحيث كي 

(. باإلضافة إىل سهولة العرض وتعدد ييارات التصف  الحر ة والي 
ي موتع الص

ز
ز ذات صلة داي  الموتع للجمهور المستخدم إمكانية التنق  والتجول ف حيفة المرتلط بمضامي 

ي الفوري الذي يسم  باالطالع عىل اخأعداد السابقة للصحيفة 
وئز ها هو اخأرشيف اإللكي  ز  أهم ما يمي 

نفسم   ولع ة
ي )الحمد   

وئز -33:  2011بسهولة عير تاعدة بيانات ياصة والحصول عىل المعلومات من اخأرشيف اإللكي 
ز بإمكان40 ة ي تمة تناولها من يالل (.كما تتمي 

ية تياس رجع الصدى وما يوفره من إحصائيات حول الموضوعات الت 
 (. 133: 2004التعليقات وإبداء الرأي حول المواد اإلعالمية )علم الدين  

ي األردن : 
 
ونية ف  نشأة الصحافة اإللكتر

ين والثورة الرتمي ي اخأردن مع بداية القرن العرسر
ز
ونية ف حافة ة العالمية  حيث أسهمت الصنشأت الصحافة اإللكي 

ت برسعة نق   ز ة وضاحة  وتمي  ي اخأردن بنق  اخأيلار واخأحداث  والتعليق عليها بجرأة وشفافية
ز
ونية ف اإللكي 

ي معالجة العديد 
ز
ز إىل مشاك  الناس  وساهم ف  لفت أنمار المسؤولي 

ً
 وجديدا

ً
 مختلفا

ً
المعلومة  كما أضافت طابعا
ي اخأردن  عندما عملت من تضاياهم  وتد ديلت ال

ز
ونية وبشك  واض  عىل المشهد اإلعالمي ف

صحافة اإللكي 
ي عام 

ز
ة  مما زاد من أعداد متابعيها. وف ونية لصحفها الورتية الصحف المطبوعة اخأردنية عىل إنشاء نسخ إلكي 

  و 2006
ً
ا ة متخصصة إيلارية ونية أردنية عد ذلك ظهرت بم صدرت وكالة عمون اإليلارية لتكون أول صحيفة إلكي 

ها حت   ي ورم أونالين والسوسنة  وسما اخأردن  وغي 
ئز صحف إيلارية أيرى مث  وكالة أنلاء رسايا وموتع ييرة

ونية اآلن حاجز المئة) الحطيلات  ي 2013تجاوز عدد الصحف اإللكي 
(. وتتضمن الصحافة اخأردنية الصحف الت 

ونية  تصدر عن مؤسسات إعالمية أردنية  وتتمث  بصحف الرأي  الدستور والغد بمواتعها وأعدادها  اإللكي 
ي أوتات معينة  

ز
ز الناس ف وتعرف الصحافة بأنها أوراق مطبوعة تنرسر اخأنلاء والعلوم عىل ايتالف مواضيعها بي 

ف تانون ). 5:ص  1914تختلف مواضيعها بايتالف غايات أصحابها ونزعاتهم ومشاريعهم )طرازي   وتد عرة
ي المطبوعات والنرسر اخأ
ي أو الكلمات أو اخأفكار بأية  1998ردئز

نت فيها المعائز ها :"ك ة وسيلة نرسر دوة
ة
المطبوعة بأن

ز  والمطبوعة  ز اخأردنيي  ونية أو الرتمية أو التقنية)نقابة الصحفيي 
طريقة من الطرق بما فيها الوسائ  اإللكي 

ي محدد عىل الشلكة المع
وئز ي لم عنوان إلكي 

وئز ونية: موتع إلكي  ي اإللكي 
ز
ذلك  لوماتية يقدم يدمات النرسر  بما ف

ي الدائرة بموجب 
ز
ي سج  ياص ينشأ ف

ز
اخأيلار والتقارير والتحقيقات والمقاالت والتعليقات  ويختار التسجي  ف

ي    ع والرأي   . (1  1998تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية)ديوان الترسر

ي أزمة كوفيد
 
 م 19-اإلعالم ودوره ف

ي  لما تتمتع بم من بإمكانية تعد وسائ  االعالم رسر
ً
ي ميادين الحياة المختلفة  نمرا

ز
ي نرسر التوعية والثقافة ف

ز
اء ف
ة
 بن
ً
كا

ة واخأزمات الراهنة    الوصول إىل عدد كبي  من الجماهي  وتزويدهم بالمعلومات ذات الصلة بالموضوعات المهمة
 عالمي 19-كما هو الحال مع جائحة كوفيد 

ً
لت وما زالت تهديدا

 
ي شك
   دفَع الحكومات إىل اتخاذ تدابي  عدة الت 

ً
ا

اضية  ي وما ترافق معم من اللجوء إىل استخدام اخأدوات االفي 
ات من الحمر الشام  أو الجزئ  من أهمها إعالن في 

. ومن هنا كان الدور اخأكير للصحافة 
ً
 وعالميا

ً
ز عىل اطالع عىل التطورات حول ك ة  ما يجري محليا إلبقاء المواطني 

ونية والمواتع الموثوتة بالتعاون مع الجهات الرسمية لضمان وصول المعلومات الواتعية المبنية عىل اإللكي  
ات اخأزمات إىل انعدام الشعور باخأمن  وهو ما يتطلب االعتماد عىل  ي في 

ز
الحقائق  ذلك أن اخأفراد يميلون ف

اء وعلماء وصان  دتة حول ك  ما يتعلق بالجائحة من يير
غي ترار تمكن من فهم آليات االستجابة المصادر اخأكير
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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ضلي  المحتم  ياللها )المعهد الديموتراطي 
ة
تلة عىل انعدام الثقة والت ي الحد من اآلثار المي 

ز
سهم ف

ُ
لألزمة  كما ت
ي  
 (. 15-13: 2020الوطتز

ي األردن جائحة كوفيد
 
ونية ف ي العام  19-تناول الصحف اإللكتر

 
ي األردن ف

 
 م. 2020ف

وس كوفيد   تحول في 
ة
من وباء إىل جائحة عالمية ليس مجرد تضية صحية عالمية  وإنما هو تحول  19-إن

ي ك  أرجاء المعمورة  والجمهور يحتاج إىل معرفة أثر الجائحة وتداعياتها عىل كافة 
ز
ي حياة اإلنسان ف

ز
جوهري ف

ي دفعت اخأفراد إىل تنواحي الحياة االتتصادية واالجتماعية والتعليمية وحت  السياسية واخأ 
غيي  منية مها   والت 

ي حالة بحث 
ز
 من اخأرسة وانتهاء بالمجتمع. وهو ما يجعلهم ف

ً
أنماط سلوكهم وتفاعلهم مع ما يحيط بهم  بدءا

اء يلحثون عن  رة
ُ
ي تتعلق بالجائحة وتداعياتها المحلية والعالمية  فالق

دائمة عن الحقيقة وأحدث المعطيات الت 
حري وتقديم  تحليالت إضافية 

ة
ي تدرة الصحافة من يالل اللحث والت

ويدمات إيلارية متنوعة  وهنا تأئ 
ز لها   رؤى أعمق لك  ما يحدث وكيف يمكن أن  ز والمتابعي  المعلومات الهامة وذات الصلة بما يشغ  المتلقي 

ي   
 
ونية أن (. وتد حاولت الصحف اخأردنية جاهدة بمواتعه2020تؤثر عىل اخأفراد والمجتمع )العراف ا اإللكي 

ي جوانب 
ز
تواكب التطورات المحلية والعالمية حول الجائحة  وتعم  عىل تقديم المعلومة والتوعية للجمهور ف

 عىل مجاالت الحياة وعىل اخأفراد والمجتمع. 
ً
ا  تأثي 

ة لكونها اخأكير ي
ي مرحلة الحمر الشام  والجزئ 

ز
ما ف ة والسية

ة
 عد

ابقة:  راسات الس 
 
 الد

ي ترتيب اخأولويات نحو القضايا  (. 2015دراسة الشيخ )
ز
ونية الفلسطينية ف بعنوان :" دور الصحف اإللكي 

ي 
ز
ونية الفلسطينية ف االتتصادية المحلية: دراسة تحليلية وميدانية". هدفت إىل التعرف عىل دور الصحف اإللكي 

وليها الصحف 
ُ
ي ت
ونية للقضايا اترتيب اخأولويات نحو القضايا االتتصادية  ودرجة االهتمام الت  التتصادية اإللكي 

ز  ي بالقضايا االتتصادية المحلية  باإلضافة إىل دراسة العالتة بي 
المحلية  ومدى اهتمام الجمهور الفلسطيتز

ونية الفلسطينية للقضايا االتتصادية المحلية وترتيب الجمهور لهذه القضايا من ناحية  ترتيب الصحف اإللكي 
ي العام أيرى  وتد اعتمدت المس  الشا

ز
ز ف ي 
َ
ونيت ز والحياة الجديدة اإللكي  ي فلسطي 

  كما 2014م  لصحيفت 
ز للهيئات االتتصادية. وتد توصلت إىل النتائج اآلتية :  قت استمارة االستقصاء عىل عينة طلقية من المنتسبي   طلة

ي الدراسة بالقضايا االتتصادية المحلية المختلفة  حيث ظهر اهتمام صحيف
ز  ةتفاوت اهتمام صحيفت  فلسطي 

وتد احت  الخير  .أكير بقضايا إغالق المعابر التجارية  وتضايا الفقر  وتضايا الرواتب عن صحيفة الحياة الجديدة
ي 
المرتلة اخأوىل من حيث أشكال المواد الصحفية ومن ثم التقرير وبنسلة تليلة المقال ومن ثم الحديث الصحفز

 هي اخأكير 
ز ز أن صحيفة فلسطي   من تل  العينة   وأن درجة متابعتهم للقضايا والتحقيق. كما تبي 

ً
 اهتماما

ونية الفلسطينية منخفضة واالستفادة منها متوسطة وحجم التغطية من تللها  االتتصادية عير الصحف اإللكي 
حات منها االهتمام بالقضايا  للقضايا االتتصادية منخفضة من وجهة نمر العينة. وتد تدمت عدة مقي 

ضمن أولوليات أجندة الصحف إىل جانب القضايا السياسية وتخصيص مساحات لها  االتتصادية ووضعها 
ية  ي اخأشكال الصحفية عند معالجة القضايا االتتصادية واالهتمام بالتحقيقات التفسي 

ز
  التنوي    ع ف

ً
ما محليا والسية

ز  المعاجلة عند طر   ومواد الرأي العام وإبراز دور المواد االتتصادية باستخدام الوسائط المتعددة   وتحسي 
ونية .  ي الصحف اإللكي 

ز
 القضايا المحلية والمهمة للجمهور ف

ية للتناول اإلعالمي لجائحة كورونا)(. 2020دراسة أطبيقة ) (: دراسة تطبيقية COVID-19بعنوان:" اخأطر الخير
ونية لقناة روسيا اليوم والفضائية اإليلارية. هدفت إىل  التعرف عىل  ية للتناول اخأطر الخير عىل المواتع اإللكي 

 أواير عام 
ً
ي لقناة روسا اليوم الفضائية النتشار مرض كورونا عالميا

وئز م 2019اإلعالمي من يالل الموتع اإللكي 
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

نة  ي أغلب دول العالم بشك  رسي    ع  واعتمدت الدراسة  عىل العية
ز
ز واتساع رتعة انتشاره منذ ظهوره ف ي الصي 

ز
ف

ةالعشوائية المنتممة   تضمنت الدرا ت يالل الفي  ي ونرسر
وئز ي الموتع اإللكي 

ز
ي تم تداولها ف

 سة اخأيلار والتقارير الت 
نة 2020/ 3/ 31اىل  2020/ 1/ 1الزمنة المحددة من  م من يالل تحلي  المضمون لعينة عشوائية منتممة مكوة

ي تناول-1يير عىل الموتع المذكور   وتد توصلت إىل النتائج التالية:  200من
وس كوفيدأن ةشك  المادة الت  -ت في 

ية بنسلة   19 ز بلغ نسلة استخدام التقرير %93كانت يير ي حي 
ز
ز اعتمادها وبشك  تام عىل الصور %7  ف .كما تبي 

 من ثمة الشخصية ويليها التوضيحية  وأن مصادر المعلومات لقناة %100بنسلة 
 
ية أوال   وتوزعت الصور الخير

ي اخأكير تغطيم 
وئز للجائحة  كما اعتمدت عىل شخصيات روسية محورية ومن ثم  روسيا اليوم هو الموتع اإللكي 

صينية وإيطالية ومن ثم امريكية وإيرانية. وعند تناول محور اخأسلاب الواردة ضمن اخأيلار حول الجائحة أعالها  
ي مدينة ووهان   

ز
ز  ومن ثم ما حدث ف ية  أكير كان لتكتم الصي  ي المواد الخير

ز
ي طرحت ف

أطر اخأسلاب الواردة  الت 
ي وردت ضمن موتع تناة 

ضمن موتع تناة روسيا اليوم اإليلارية. أما اخأطر المتعلقة بالعواتب االتتصادية الت 
ي حالة الركود االتتصادي   وانهيار االتتصاد بسبب اإلجراءات التقييدية   

ز
روسيا اليوم اإليلارية هو الديول ف

ي تناة روسيا اليوم. أما فيما يتعلق بتحلي  اخأطر المتعلقة بالحلول فقد وال
ز
عواتب السياسية وفق تحلي  المواد ف

ي 
ز
ز ف كي 

حات وهي : الي 
اتض  أن أعالها هو تطبيق إجراءات التلاعد االجتماغي وتد تدمت الدراسة عدة مقي 

ي طر  الموضوعات وتقديمها بطريقة (  وا19-اللحوث اإلعالمية عىل جائحة العرص المعروفة ب )كوفيد
ز
لتنوع ف

وس   ز بخطورة في  ي الجانب الصخي لتوعية المواطني 
ز
ز ف تها  و استضافة المتخصصي 

ي رغم كير
تناسب المتلف 

ي ظ  انتشار الجائحة . 
ز
ز لحماية أنفسهم ف امج للتوعية والتوجيم للمواطني   كورونا  وتخصيص جزء كبي  من الير

ي ) وس  بعنوان :" أ (. 2020المعب  ونية والمواتع اإليلارية لتداعيات جائحة في 
طر معالجة مواتع الصحف اإللكي 

( دراسة تحليلية ". هدفت الدراسة إىل  التعرف عىل أطر معالجة بعض مواتع COVID-19كورونا المستجد )
ونية وبعض المواتع اإليلارية لتداعيات أزمة كوفيد  ة تحلي19-الصحف اإللكي  ي

ىلي وأداة   باعتماد منهج وصفز
ها عير مواتع الصحف والمواتع اإليلارية  ي تمة نرسر

ة الت  نة من اخأيلار والمواد الصحفية تحلي  المضمون لعية
ت بطريقة عشوائية بلغت  24المرصية )موتع اليوم السابع  موتع بوابة أيلار اليوم  وموتع القاهرة   900( ايتي 

ة الممتدة من  نة م2020/ 6/ 1إىل  2020/ 3/ 1مادة  للفي  . وتد توصلت إىل النتائج التالية: هناك اهتمام من عية

ي مواتع الصحف والمواتع اإليلارية 
ز
وس كورونا ف الدراسة بعرض أيلار وتحقيقات ياصة بمعالجة تداعيات في 

ي مقدمة أنواع المعالجات اإلعالمية بنسلة 
ز
من عينة  % 63عىل كافة القطاعات  وتد جاءت المعالجة اإليجابية ف

ي المعالجة المحايدة بنسلة الدرا
تيب الثائز ي الي 

ز
ي ف
ي المعالجة السلبية  كما شغ  إطار  % 35.3سة  وتأئ 

  ثم تأئ 
تيب  ي الي 

ز
وس كورونا  وف ي معالجة تداعيات في 

ز
التأييد ودعم القرارات رأس تائمة اخأطر الفرعية المستخدمة ف

ي اإلطار التحذيري بنسلة 
ي  % 47.3الثائز

ز
تيب الثالث يوجد إطار المسؤولية بنسلة  من عينة الدراسة  وف  43.1الي 

ي توفي  الحماية والوتاية من اإلصابة بالمرض  ومسؤوليتم  %
ز
وهو اإلطار الذي يؤكد عىل مسؤولية اخأشخاص ف

تيب الرابع وبنسلة  وس. وتد شغ  إطار الحلول  الي  . وتد تدمت  % 41.3اتخاذ التدابي  الالزمة لمواجهة الفي 

ال عدة مقي  ح ي الفعة ورة تقديم كافة الدعم المعنوي والمادي لوسائ  اإلعالم لتنفيذ التأثي  اإليجائر
ات منها ضز

وس كورونا كوفيد ز كافة الوسائ  19-لمواجهة في  ورة التنسيق بي  . وزيادة االهتمام اإلعالمي بأزمة كورونا  مع ضز

ونية الحتواء اخأزمة بشك  مناسب   والعم  عىل زيادة استخدام حمالت وإعالنات .اإلعالمية التقليدية واإللكي 
ي يستلزم تكاتف 

التوعية؛ لتعريف أفراد الجمهور العام والبسيط بأهمية الصحة وأن الحفاظ عليها واجب وطتز
ز  كي 
وس كورونا  مع الي  القوى المتكام  للوصول إىل برة اخأمان  وزيادة الجرعة اإلعالمية المتعاطية لموضوع في 

ز  عىل اخأساليب  باخأزمة وبشك  ال يقوم عىل تخويف المواطني 
ي تجع  الشعب غي  مستهي 

ورة التأكيد .الت    وضز
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 اآلن؛ وبالتاىلي 
ي حداثتم  وليس لم أمصال حت 

ز
وس؛ حيث تكمن يطورتم ف  في 

وس كورونا ليس كأية عىل أن في 
ز  ز بهذا الوباء اللعي   .يجب التعام  بحذر  مع زيادة العم  عىل وغي المواطني 

ي  COVID-19( بعنوان :" معلومات عن جائحة  (Tejedor calvo,2020  اسة تيخيدور وآخروندر 
ز
ف

الصفحات اخأوىل للصحف اليومية: دراسة حالة إلسلانيا وإيطاليا" هدفت إىل فهم كيفية تمثي  الصحف اليومية 
ي لجائحة كوفيد

ي اإلعالم اإليطاىلي واإلسلائز
ز
ىل  من الصحف اليومية صفحة أو 71من يالل تحلي  مضمون  19-ف

  
 
ي إسلانيا وإيطاليا  حيث حل

ز
ة  3456أيلار و  710المرجعية ف  للبيانات  باستخدام طريقة مختلطة )نوعية

 
دليًل

ي الناشر  اليتيار التصوير 
ة( تعتمد عىل تحلي  المحتوى  وتد أظهرت  النتائج مي  بينما يمي  اإلطار المرئ  وكمية

ي وتعزيز اإلنسانية
ز
 لتسييس  الفوتوغراف

 
ز هم اخأكير ميال  السياسيي 

ة
من يالل تمثي  الوباء بطريقة عاطفية  وأن

ي تمثي  الوباء   والحاجة إىل  مزيد من التحلي  لتصورات 
ز
اخأزمة وبدرجة عالية   مع بروز العام  السياشي ف

ي سي
ز
ي تفسي  اخأحداث   ف

ز
ي سياتات مختلفة ومدى االيتالف ردة  فعلها  ف

ز
ية وثقافية اتات سياسوسائ  اإلعالم ف

وس كورونا كوفيد  أزمة في 
ً
ي لها تأثي  عالىمي  حيث تسم  بمقارنة سلوك وسائ  اإلعالم  19-مختلفة  وتحديدا

الت 
ي الدول المختلفة لمالحمة وجود أوجم الشلم وااليتالف  وإىل أي مدى تعدل الثقافات واخأنممة السياسية 

ز
ف

 لو بدا أن الصحف المرجعية تختار نهًجا إعالمًيا   ف ي برصية المختلفة ردود أفعال وسائ  اإلعالم   و 
أنم حت 

جاه عالىمي من الناحية 
ة
  وهو ما يحتاج لمزيد من اإلثلات كات

ً
التأطي  وايتيار الصور  يشحن المعلومات عاطفيا

ي ت
ز بشك  ياص عىل القضايا الصحية والت  كي 

ز أنها واحدة بالعملية  وتفعي  دور حمالت التوعية اإلعالمية والي  ي ة
ز أن  لة. كما تبي ة

 
من أكير المواضيع دتة  عندما يتعلق اخأمر بجودة المعلومات لتجنب مخاطر المعلومات المضل

ي كثي  من 
ز
ورة إصال  االتصال العلىمي  فقد أظهَر هذا الوباء أن وسائ  اإلعالم ال تقدم ف

جائحة كورونا تؤكد ضز
  عىل اخأيلار  كما تدمت اخأحيان معلومات علمية دتيقة وأنها تع

 
ي المضل

طي  اخأولوية إلضفاء الطابع اإلنسائز
ة والتحقق من دتة  ز ومساعدتهم عىل تنفيذ العم  بمهنية ورة تدريب اإلعالميي  حات أهمها: ضز

عدة مقي 
لة حول الموضوعات 

 
الحقائق  ليتمكنوا من فض  اخأيلار الكاذبة والمعلومات غي  الصحيحة والمعلومات المضل

اء الصحة   واخأوساط اخأكاديمية وصانغي ا  وسائ  اإلعالم ويير
ز لصحية  وأهمية التعاون المتجدد والتواص  بي 

ز اإلعالم ومراكز اللحوث العلمية والطبية لتقديم  ز العالتة بي  ز جودة اخأيلار الصحية. وتحسي  السياسات لتحسي 
  العلىمي لنتائج اللحث  كما ال بد ة أن تعتمد وسائ  اإل 

فاء من مجموعة واسعة من الرسر
ف
عالم عىل العلماء اخأك

اء بك  ما يلحثون عنم من معلومات  ز من أج  تزويد القرة التخصصات   والتفاع  والتقييم والحوار مع الصحفيي 
 وحقائق. 

وس كورونا المستجد )كوفيد  (Parvinet al ,2020 دراسة بارفينت وآخرون (: دور 19-( بعنوان :" وباء في 
ي وسائط ال

ز
ونية ف ي الصحف اإللكي 

ز
اء ف ي الدول اآلسيوية". هدفت هذه الدراسة إىل فحص آراء الخير

ز
طلاعة ف

ز واليابان وتداعياتم عىل اخأوضاع االجتماعية واالتتصادية  ي الصي 
ز
ي آسيا حول ما يحدث ف

ز
يمس دول ف

رائد حلي  مضمون جوالجيوسياسية  يمس دول وهي كوريا الجنوبية وسنغافورة وإيران والهند وبنغالديش بت
ي هذه الللدان 

ز
اء ف ر الخير

ية.  وتد  توصلت هذه الدراسة لتحديد كيفية تصوة ز ز بالنرسر باللغة اإلنكلي  معروفة وتتمي 
ي المرض  من يالل تحلي  المضمون  وتد 

ة ة تفسر ونية حول  جوانب الحياة يالل  في  دتم الصحف اإللكي 
 
وما أك

اء تناولت تضايا اتتصادية وصحية واجتماعية وسياسية  متنوعة متعلقة توصلت إىل النتائج التالية: أن آراء  الخير
ب والتوعية  والرعاية COVID-19ب  

ة
: الصحة والمخدرات  والتأه ي فئات وهي

. حيث تمة تصنيفها ضمن ثمائز

ية واالبتكار وا تكنولوجيا. لاالجتماعية واإلنسانية  االتتصاد والحكم والمؤسسات والسياسة والبيئة والحياة الير
ي آسيا من يناير إىل مارس 

ز
ونية مختلفة ف ي تناولها لخمس صحف إلكي 

ز
ي ضوء   2020وتعد هذه دراسة رائدة ف

ز
  ف

 
ة
ي تشكي  االستجابات لألزمات الصحية وانعكاساتها عىل اإلجراءات السياسة. كما أن

ز
اء ودورها ف مخاوف الخير
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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

وس والجائحة يتصف بالت ي  االجتماغي واالتتصادي والسياشي  وتركيمفهوم المجتمعات حول الفي 
ز
ب مايز الثقاف

ي 
ز
ي تمثي  وتشكي  اخأيلار واخأفكار المعيرة عنها ف

ز
بنية المؤسسات   وجميع وسائ  اإلعالم لها تأثي  ملحوظ ودور ف

ي ليست 
ي القلق بشأن القضايا الت 

ز
ورة أن  يكون للصحف دور حاسم ف حات  منها  ضز مت مقي 

ة
الصحف  وتد تد

ما عالمية  مث  جائحة فقط 
ة
وم" المزيفة COVID-19حاجة وطنية وإن

 
. والعم  عىل تجنب "ألعاب إلقاء الل

ي توجيم الشعوب وصانغي السياسات لمواجهة اخأزمات 
ز
لة والملالغة  وأن تتحمة  مسؤولية ف

 
واخأيلار المضل

ي منها وبشك  أفض . 
ز
 والتعاف

راسة وأسئلتها وفرضياتها: 
 
 مشكلة الد

لت اخأزمات وبالرغم من التحدياتها فرصة ثمينة لإلعالم والصحافة إلثلات جدارتها وكفاءتها  وتعد لطالما 
 
شك

وس كوفيد ي تسبلت بها جائحة في 
المستجد المعروفة )كورونا(  من أكير ب  أهم  19-اخأزمة الصحية العالمية الت 

ونية منها تحت اخأن ما اإللكي  ي وضعت الصحافة وال سية
ي يدمة الجمهور وتادة أن اخأزمات الت 

ز
 أنها ف

َ
مار  لتثلت

َرض عىل 
ُ
ي ظ  ما ف

ز
ما ف  عن التضلي  والملالغة  والسية

ً
ة بعيدا ة ومهنية ع بم من مصداتية

ة
تنال ثقتم بما تتمت

ي  والذي يعد البنية اخأساسية لعم  
اضز ي وتكريس أهمية التواص  والعم  االفي 

المجتمعات من تلاعد مكائز
وني ة؛ حيث أصلحت الجائحة وما فرضتم من حمر شام  وتداعيات عىل كافة مجاالت الحياة الصحافة اإللكي 

ي  
 
ي هذا العرص)العراف

ز
ي جميع أنحاء العالم تصة إيلارية يومية ف

ز
ومما الشك فيم أن وسائ  االعالم (. 2020وف

ي توعية وتثقيف اخأمم  وتز 
ز
ونية لها دور هام ف ي ظ  داد هذه ابمختلف أشكالها بما فيها الصحافة اإللكي 

ز
خأهمية ف

ي أزمة جائحة كوفيد
ز
وعىل الرغم من أن التغطية الموثوتة والدتيقة  (. 2020المستجد)الرياحي   19-اخأزمات كما ف

ي أن يمارس دوره كمالحظ دتيق من يالل 
ي توعية الجمهور  إال أنم من واجلات الصحفز

ز
ا ف لأليلار تلعب دوًرا مهمًّ

ي طر  التساؤالت  للكشف عن الحقائقرصد ردود اخأفعال عىل اخأزمة  
ز
ي تلبية احتي ويستمر ف

ز
اجات لُيسهَم ف

ي 
ز
شبع رغلة اخأفراد ف

ُ
ز  بحيث ت طة وأسلوب معالجة مناسَبي 

الجمهور للمعلومات بوضو  ودتة وبطريقة مبسة
ي بداية شهر آذار/مارس  إدلمان معهد استطالع أجراهمعرفة الحقيقة. فقد أظهر 

ز
لة 2020ف

ة
  عىل عرسر دول ممث

ة )  القارات عير
ي التغطية اإليلارية  %43لك ة

ز
 أت  المصادر ثقة هممن أفراد العينة عن ثقتهم ف

ة
ز أن  ة للجائحة  وتبي ة

( 
ة
اء واخأطلاء و)%64الصحفيون  وأن ي تعتمد عىل الخير

( يفضلون االستماع إىل %85( يثقون أكير بالمصادر الت 
ز  ي المئة من اإليطاليي 

ز
ز ف  من تسعي 

ي المحجال السياشي   وأن أكير
ز
ز ف ز والعلماء وبدرجة أت  إىل العاملي  اللاحثي 

ز  وس  وأكير من  واليابانيي  ي اليوم عىل اخأت  عىل التطورات المرتلطة بالفي 
ز
لعون مرة واحدة ف

 ة
ز يط والكوريي 

م من االهتمام والمتابعة موجودان لدى 
َ
َر ذات
ْ
ا  ويمكن القول بأن القد نصفهم يقومون بذلك أكير من مرة يوميًّ

ي  ونية بتقديم وتمتاز الصحافة اليومي(.  7: 2020)الحمامي   جمهور اإلعالم العرئر ة اخأردنية بمواتعها اإللكي 
 للمعلومات َيعتمد عليم الجمهور 

ً
 موثوتا

ً
 مصدرا

ُّ
ونية تعد الخير بشك  يومي  باإلضافة إىل تقديم نسخ إلكي 

ي نرسر 
ز
ي تعتمد عليها ف

ونية الت  ها من المواتع والمنصات اإللكي   لغي 
ً
  باإلضافة لكونها مصدرا

ً
ي عموما

المتلف 
ز  ي وتوفر أيلارها  وتتمي 

  باإلضافة إىل مواكبتها التطور التقتز
ً
 بعض الصحف بعراتتها طويلة اخأمد وانتشارها ورتيا

ي 
ز
ي ف
ام سمي  التلهوئز . وتد أعلن وزير العدل بسة ي

ونية لمنتجها الصحفز ونية ياصة بها  ونسخ إلكي  مواتع إلكي 
  أكير الصحف اخأردنية انتشار 

ة
تم جريدة الغد إىل أن ي نرسر

 حسب لجنة متخصصة هي صحف الغد تقرير صحفز
ً
 ا

ونية لموادها ضمن مواتعها 2020والرأي والدستور )الغد   إلكي 
ً
(. ولكونها من الصحف الموثوتة وتتضمن أعدادا

 . ونية تم ايتيارها بشك  مقصود لللحث الحاىلي
اتيجية  الوطنية اخأردنية عام  اإللكي  وجدير بالذكر أن اإلسي 
دت عىل أهمية  اال  2005
 
أولوية لنرسر رسائ  إعالمية واضحة  17تصال واإلعالم الصخي  وتد حددت أك

ي مختلف وسائ  اإلعالم المرئية والمسموعة 
ز
تستهدف رفع مستوى الوغي الصخي لدى فئات المجتمع ف

ي احتياجات الفئات العمرية المختلفة )وزارة الصحة  
ة
وانطالتا من ذلك يمكن  (. 15:  2005والمكتوبة وبما يلتر

https://www.edelman.com/research
https://www.edelman.com/research
https://www.edelman.com/research
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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

:"تحد ي ترتيب أولويات  يد مشكلة اللحث بالسؤال التاىلي
 
ونية  األردنية ف هل هناك دور للصحف اإللكتر

ي ظل جائحة كوفيد –الرأي  -الجمهور من خالل دراسة تحليلية لصحف  )الغد
 
ونية ف  19-الدستور( اإللكتر

 المستجد؟

راسة: 
 
 أسئلة الد

راسة إىل اإلجابة عن األسئلة اآلتية: 
 
 ترمي الد

وس  ما  -1 نة اللحث الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة في  ونية عية
مستوى تناول الصحف اإللكي 

ة الحمر ) تل  وأثناء وبعد (؟.   19-كوفيد  لمتغي  في 
ً
 كعنوان رئيسي تلعا

وس   -2 ونية للموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة في 
لة من الصحف اإللكي 

 
ما مستوى تناول المواد المحل

 ؟.  19-كوفيد
3-  

ً
ونية للموضوعات اخأكير صلة بتداعيات  جائحة تلعا ما مستوى تناول مواد المحللة من الصحف اإللكي 

 لمتغي  الحمر)تل   أثناء  بعد(؟. 
ي عرض المواد المحللة من الموضوعات ذات  -4

ز
ونية الفنون الصحفية ف ما مستوى اعتماد الصحف اإللكي 

 الصلة بتداعيات جائحة؟. 
ة ما مستوى استخدام الفن -5  لمتغي  في 

ً
ي عرض المواد المحللة ذات الصلة بتداعيات جائحة تلعا

ز
ون الصحفية ف

 الحمر)تل   أثناء  بعد(؟. 
ونية لسمات المعالجة )االتجاه( للمواد المحللة من الموضوعات ذات  -6 ما مستوى مراعاة الصحف اإللكي 

 الصلة بتداعيات الجائحة؟. 
ونية لسمات -7 المعالجة )االتجاه( للمواد المحللة من الموضوعات ذات  ما مستوى مراعاة الصحف اإللكي 

ة الحمر)تل   أثناء  بعد(؟  لمتغي  في 
ً
 الصلة بتداعيات الجائحة تلعا

ي عرض المواد المحللة من الموضوعات -10
ز
ونية لألطر ولالستماالت ف ما مستوى استخدام الصحف اإللكي 

 ذات الصلة بتداعيات الجائحة؟
ونية لالستماالت واخأطر للمواد المحللة من الموضوعات ذات الصلة ما مستوى استخدام الص -8 حف اإللكي 

ة الحمر)تل   ثناء  بعد(؟.   لمتغي  في 
ً
 بتداعيات الجائحة تلعا

راسة: 
 
 فرضيات الد

وس كوفيد -1 ز متوسط رتب الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة في  كعنوان   19-ال يوجد فروق بي 
ي الصحف الثالثة تل

ز
ة الحمر تل  أثناء وبعد الحمر الشام . رئيسي ف  لمتغي  في 

ً
 عا

 لمتغي   -2
ً
ز متوسط رتب المواد المحللة من الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة تلعا ال يوجد فروق بي 

ة الحمر تل  أثناء وبعد.   في 
3-  

ً
ز متوسط رتب المواد المحللة من الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة تلعا متغي  ل ال يوجد فروق بي 

 الفنون الصحفية المستخدمة. 
 لمتغي   -4

ً
ز متوسط رتب المواد المحللة من الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة تلعا ال يوجد فروق بي 

 سمات المعالجة. 
 لمتغي   -5

ً
ز متوسط رتب المواد المحللة من الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة تلعا ال يوجد فروق بي 

 ستماالت. اخأطر لمستخدمة أو اال 
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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

راسة: 
 
 أهمية الد

ي ترتيب 
ز
ونية ف ما اإللكي  راسة من طبيعة الموضوع وجدتم وحداثتم وتناولم دور الصحافة والسية

ة
ز أهمية الد تير

وس كوفيد  ي تتعلق بجائحة في 
ي العام  19-أولويات الجمهور حول الموضوعات الت 

ز
ي 2020ف

ز
م   ودراسة دورها ف

. باإلضافة إىل تلة مراح   تل  وأثناء وبعد الحمر  وا ي من تداعياتها حت  الوتت الحاضز
ي ما زال العالم يعائز

لت 
مم 
ة
ي اخأردن  وما يمكن أن يقد

ز
 ف
ً
ة الحمر وتحديدا ما متغي  في  ي تناولت هذا الموضوع والسية

الدراسات السابقة الت 
ي مجال اإلعالم وكفاءتم من يالل تناول الموضوعات المتع

ز
ز ف ثارها لقة بالجائحة وآاللحث من  نتائج للمهتمي 

حات للتعام   عىل جميع مجاالت الحياة وأنشطتها  وطبيعة تفاعلها مع ك  ذلك. وما تد يقدمم اللحث من مقي 
 . ي
 مع هذا الوضع المستمر لتكون ضمن المستوى المطلوب للمتلف 

دات الدراسة : 
 
 محد

ونية )الغد   والرأي والدستور يمكن توصيف محددات الدراسة من يالل الحدود الزمنية لنرسر الصحف اإلل كي 
ز  ة الزمنية بي 

ي وآذار وحزيران 2020/ 6/ 1حت   2020/ 3/ 1متمثلة بالفي 
م   موزعة عىل  ثالثة أشهر كانون الثائز

   و  18انطالتا من متغي  الحمر تل  وأثناء وبعد الحمر الشام   وتد توزعت عىل 
ً
)مائة وثمانية  108أسبوعا

ة  أ ما الحدود الموضوعية فشملت اخأعداد المنشورة من ِتل  صحف الغد الدستور والرأي أيام( ضمن هذه الفي 
ي موتعها  36وشملت  

ز
ونية للصحف المتوفرة ف   بالمنشورات اإللكي 

ة
 لك  صحيفة. أما الحدود المكانية تتمث

ً
عددا

ي المرص  بم من ِتل  وزارة اإلعالم اخأردنية. 
وئز  اإللكي 

 : مصطلحات الدراسة وتعريفاتها 

ونية ونيا و إدارتها ومن  : الصحف اإللكتر ي تعتمد عىل تخزين المعلومات إلكي 
ونية للصحيفة والت  النسخة اإللكي 

ة بما فيها من    أو تم إديالها ملارسر
ً
ها ورتيا ثمة  استدعائها   سواء تم هذا االستخراج و التخزين من مادة سبق نرسر
ة   (. 4: 2003)علد الحكيم  كلمات وصور و رسوم إىل شاشة الكمبيوتر الشخصي أو التلفزيون التفاعىلي

وري أن ترتيب األولويات الجمهور   أي وس يلة إعالمية مهما كانت  من الرصز
ة
: وهي نمرية إعالمية تؤكد عىل أن

ي نجاحها  لما توفره لها من تص نيف ك  
ز
 ف
 
اتيجية وأهداف واضحة  وتكون عامال تبتز وفق يطة وإسي 

ز طريقة عرض وس  ائ   الموضوعات  والقضايا بحسب اخأهمية واخأولوية للجمهور من يالل وجود عالتة  بي 
ز ترتيب الموض وعات بحس ب أهميتها بالنس لة للجماهي   فتقوم وس ائ   اإلعالم للموض  وعات المختلفة وبي 

ي تتوتع أن تكون من أولويات واهتمامات الجمهور )تشوط 
ز عىل ك  القضايا الت  كي 

 (. 13: 2016اإلعالم بالي 

وس ب لمرض 19-كوفيد  جائحة فت  وس المسبة حة العالمية عىل الفي 
: هو االسم الذي أطلقتم منممة الصة

االلتهاب الرئوي الحاد والمعروف باسم )كورونا( والذي أعلنتم منممة الصحة العالمية جائحة عالمية  يؤثر 
ب. ل والشلاالمرض عىل الناس بشك  مختلف  حيث تمهر معمم الحاالت أعراضا يفيفة  ياصة عند اخأطفا

 ويطي   حيث يحتاج حواىلي 
ة
ز  ٪ 20ومع ذلك  فإن بعض الحاالت يمكن أن تمهر بشك  حاد من المصابي 

ز  جئيي 
ة
امية لشؤون الًل ضية السة )موتع المفوة ي المستشفز

ز
 (. 2021للرعاية الطبية ف
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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

بع : 
 
راسة واإلجراءات والمنهج المت

 
 أداة الد

تام اللاحث ببناء استمارة تحلي  مضمون وبما ينسجم مع منهج المس  اإلعالمي  من يالل استمارة تحلي  
ي 
ات الت  ة  وبما يتناسب مع المتغي  ونية

( للمواد اإلعالمية ضمن المواتع اإللكي  ي
المضمون ) التحلي  الكىمي والكيفز

م:" أسلوب 
ة
م  يسغ اللحث لدراستها.  ويعرف تحلي  المضمون بأن

 
ة منم  موضوغي

ة
 لوضع وصف كىمي

ة
علىمي

ي 
ز
ما ف  استمارة تحلي  المضمون إحدى أدوات جمع المعلومات والبيانات اخأساسية والسية

ة
لمضمون الماهر  وتعد
 لدراسة االتصال وتحليلم بطريقة منتممة 29: 2011بحوث اإلعالم" )حسن  

ً
 تحلي  المضمون منهجا

ة
(.كما يعد

لسون عام وموضوعية وكمية بهدف تياس  فم بي  ات  وتد عرة بأنم" أداة بحث لوصف المضمون  1952المتغي 
ة   ومنتمم وكىمي

ة
  (p2:1952, Berelson ).الماهر بحيث  يمكن من االتصال بشك  موضوغي

 : ي بناء قائمة تحليل المضمون وهي
 
 وقد اتبع الباحث الخطوات واإلجراءات التالية ف

ي العام تم تحديد الهدف من اللحث وهو تحديد -1
ز
ونية ترتيب متطللات الجمهور ف مدى مراعاة الصحف اإللكي 

ن ثالث مراح  وهي تل  الحمر  أثناء الحمر  بعد الحمر. 2020
ة الجائحة وتضمة  م يالل في 

ي ُعرضت من تل  -2
 تحديدها وهي الموضوعات والمواد الت 

تحديد الفئات المراد تحلي  مضمونها   وتمة
ونية عينة ا لدراسة وتناولها لجوانب صحية واتتصادية وسياسية أمنية وتربوية تعليمية الصحف اإللكي 

ي مراح  الحمر تل  وأثناء وبعد  19-واجتماعية تتعلق بجائحة كوفيد
ز
  وعرضها لهذه الموضوعات والموارد ف

. أما من حيث الشك  تم تناول
ً
 أم سلبيا

ً
 أم محايدا

ً
ب  عدة جوان وسمات المعالجة واالتجاه نحو الموضوع إيجابيا

ي العام 
ز
ة الجائحة ف   والفنون المستخدمة 2020وهي الفنون الصحفية المستخدمة من ِتل  الصحف يالل في 

ي ك  مرحلة من مراح  الحمر. واالستماالت واخأطر المستخدمة )عقالنية  عاطفية  ترسية تحذيرية( . 
ز
 ف

 تم وبعد االطالع عىل الدراسات السابقة. تحلي  المضمون وفق أهداف اللحث وتساؤال  صياغة بنود استمارة -3

ز من ذوي االيتصاص إلبداء  التحقق من صدق المحكمي    -4 من يالل عرض االستمارة عىل عدد من المحكمي 
 من ايتصاصات اإلعالم والقياس النفسي  

ز الرأي وتقييم مالءمتها خأهداف اللحث  بلغ عددهم ثالثة محكمي 
ي مضم

ز
ون الفنون الصحفية وتحديدها ضمن الفئات) يير   تقرير  تحقيق  مقال(  واتي   أحدهم إجراء تعدي  ف

ل واتي   محكم آير إضافة العناوين الرئيسة )
ة
ص بالقياس MANSHET وعد ل المتخصة

ة
(كمتغي ة مستق   كما عد

ز عىل  ز المحكمي   دتة  وتد بلغت نسلة االتفاق بي 
ي شك  االستمارة وطريقة عرض المعلومات لتصب  أكير

ز
ف
الئمة محتويات االستمارة خأهداف اللحث وتحلي  مضمونها من حيث اخأعداد والمواد المتعلقة بجائحة  م

ي )19-كوفيد
( %87( للعد الفنون الصحفية   )%85( للعد لموضوعات  و)%82  وفق معادلة هولست 

 ( لالتجاه وأسلوب المعاجلة  وهي نسب دالة ويمكن الوثوق بها. %86لالستماالت   )

( أعداد من صحيفة اخأنلاط 3بهدف التحقق من الصدق والثلات مكونةمن ) بتحليل عينة استطالعيةقيام ال -4
ي تضمنت )

ة اليومية وهي يارج نطاق عينة اللحث اخأساسية  والت 
ونية ( مادة تناولت الجائحة ضمن 21اإللكي 

ي مراح  الحمر )تل   أثناء  بعد(  وضمن المدة الزم
ز
حت  2020/ 3/ 1نية من الموضوعات المحددة وف

ز أبعاد االستمارة بمضمونها والتحقق من أنها تقيس الهدف ذاتم  2020/ 6/ 1 م. وتم حساب الصدق البنيوي بي 
ي وتدره شهر والتحقق من استقرار نتائج التحلي . 

فيما و ومن ثم وإعادة التحلي  لهذه اخأعداد وذلك بفاص  زمتز
 يلي عرض لنتائج الصدق والثبات: 
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  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 يوي )صدق االرتباطات الداخلية لكل  محور(الصدق البن
ز أنواع  ز ك  مجال من العناوين والمواد مع الدرجة الكلية  وبي  مان براون( بي  تم حساب معام  االرتلاط )سبي 

ز اخأطر المستخدمة ودرجتها  ز أنماط المعالجة الثالثة ودرجتها الكلية  وبي  الفنون الصحفية ودرجتها الكلية  وبي 
ء ذاتم وهو ما وضعت لقياسم. الكلية باعتل ي

 عىل صدتها وأنها تقيس السر
ً
ا  ارها مؤرسر

 ( صدق االرتلاطات الدايلية الستمارة تحلي  المضمون 1الجدول ) 

 اجتماعية اتتصادية تربية وتعليم سياسية صحية الموضوعات

 **742. **416. **455. *266. **809. العناوين

 **758. **571. **568. *375. **742. المواد

  مقال تحقيق تقرير يير  الفنون

  **732. **866. **763. **824. المجموع

   سلبية محايدة  إيجابية  سمات المعالجة

   **751.- **786. **854. المجموع

   ترسية/تحذيرية عاطفية عقالنية اخأطر المستخدمة

   *357. **743. **768. المجموع

 0,05  *دال عند مستوى الداللة0.01**دال عند مستوى الداللة      

 وهو ما يشي  إىل أنها 
ً
ز ك  محور ومكوناتم دالة إحصائيا ابق يتض  أن معامالت االرتلاط بي 

من يالل الجدول السة
ي تياس الهدف المرجو منها. 

ز
 تتمتع بالصدق ف

 ثبات اإلعادة: 

عيد التحلي  بعد أعداد من صحيفة اخأن 3تم تحلي  مضمون 
ُ
 وتد تم مراعاة عدة نقاط  20لاط ومن ثم أ

ً
يوما

ي وآذار وحزيران 
ي حددت لللحث وهي أشهر كانون الثائز

ة الت  م   وأن يعاد 2020وهي أن اخأعداد تقع ضمن الفي 
ي 
ز التحلي  اخأول والثائز مان براون بي   حساب معام  االرتلاط سبي 

وتد   تحلي  مضمون اخأعداد ذاتها ومن ثم تمة
ي )21بلغ عدد المواد بالتحلي  اخأول )

ي التحلي  الثائز
ز
: 24( مادة وف  ( مادة  وتد أظهرت النتائج ما يىلي

ي لمضمون االستمارة 2الجدول ) 
 
مان براون بي   التحليل األول والثان  ( معامل االرتباط سبت 

 معام  االرتلاط 
ز التحلي  اخأول  بي 
ي 
 والثائز

سمات  الفنون  المواد العناوين 
 المعالجة

اخأطر 
 المستخدمة

.691** .723** .594** .567** .586** 

 . 0,05  * دال عند مستوى الداللة0,01**دال عند مستوى الداللة    

ي دالة وهو ما يشي  إىل أن االستمارة تتمتع 
ز ك  من التحلي  اخأول والثائز ومنم يتض  أن معامالت االرتلاط بي 

ي اللحث كأداة موثوتة. بالثلات واستقرار القيم 
ز
 المستخرجة منها ويمكن اعتمادها ف

تائج نة اللحث اخأساسية واستخالص النإجراء التعديالت وصياغة اللطاتة بصورتها النهائية لتطبق عىل عية -5
ها.   وتفسي 
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 مجتمع البحث وعينته: 
ي بلغ ن مجتمع اللحث من الصحف اإلتكوة 

ي اخأردن والت 
ز
ونية اليومية ف ( 3سحب منها )  ( صحف7عددها)لكي 

ونية ولها موتع إوهي صحف تتوفر لها نسخ صحف يومية  ي ياص وتمتاز بموثوتيتها وهي صحفإلكي 
وئز  لكي 

ة الزمنية العام %42,85وبنسلة تمثي  بلغت) ( ي والدستورأالغد والر ) الممتدة من  2020(  وحددت الفي 
ي عرسر لكونها الفي  

 ة الزمنية للدء انتشار الجائحة واالنتقال إىل مرحلة الحمر  حيثالشهر اخأول حت  الشهر الثائز
ات الحمر وهي 

تم سحب عينة مقصودة تراغي مراح  الحمر موزعة عىل ثالثة أشهر ضمن ثالث مراح  من في 
ي 
م  وبعد الحمر شهر حزيران 2020ذار آم  وأثناء الحمر شهر 2020تل  الحمر متمثلة بالشهر كانون الثائز

 يوم 12سحب بطريقة عشوائية من ك  شهر تمة الوتد م. 2020
ً
السنوي  اليومية   وتد بلغ عدد أعداد الصحف ا

 ( عدد1080)
ً
 ( عدد12سحب بطريقة عشوائية ومن ك  شهر )تمة الم  وتد 2020يالل العام  ا

ً
لك  صحيفة و  ا

 عدد( 36)
ً
  36 ار ال  دوعىل مللصحف الثالثة  ا

ً
 ( أسبوع18و )يوما

ً
ة ال ا ي تم اكاملة وبلغ عدد أعداد للفي 

لصحف الت 
ز المواد %10  وبنسلة تمثي  بلغت )أعداد ( 108تحليلها ) ي هذه اخأعداد (. وتد تم تحلي  مضامي 

ز
ي تتعلق ف

الت 
ي اخأعداد ضمن ك  شهر وتد بلغ عددها)

ز
 : ( مادة  والجدول التاىلي يوض  التفاصي 731بالجائحة ف

 ( خصائص عينة البحث من حيث األعداد واأليام  3الجدول ) 

يأالر  الغد الصحيفة  المجموع الدستور 

ي الموتع اإل
وئز لكي   www.alghad.com www.alrai.com www.addustour.co

m 

 2003تأسست العام  توصيفها
 ناطقة باللغة العربية 

 1971تأسست عام 
 ناطقة باللغة العربية 

 1967تأسست عام 
 ناطقة باللغة العربية 

 108 36 36 36 اخأعداد المحللة

(%33,33)      36 الموضوعات المحللة  36    (33,33%)  36  (33,33%)  108 

(  %35,70)   261 المواد المحللة  243   (33,24%   )  277(37,89% )  731 

2ك اخأشهر  ذارآ شلاط  2ك  ذارآ شلاط  2ك  ذارآ شلاط   المجموع 

 108 12 12 12 12 12 12 12 12 12 عدد اخأيام 

 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 اخأسابيع 

  https://www.wikizero.com موتع  المصدر: 

 و 
ة
 نسلة اخأ ض  أن منم يت

 
ي الصحف الثالث عداد والموضوعات المحل

ز
 وهو ما يحقق التكافؤ لك  لة متساوية ف

ز ايتلفت نسلة المواد المحللة من صحيفة إىل أيرى حسب ما تضمنتم ك  منها من مواد حول  منها  ي حي 
ز
ف

ة المحددة.   الجائحة يالل الفي 

راسة: 
 
ات الد  متغت 

ات المستقلة:الموضوعات  ي  المتغي  المطروحة  الموضوع الرئيسي  سمات المعالجة او االتجاهات )اإليجائر
(. االستماالت  ي ة) يير  الفنون الصحفيو اخأطر المستخدمة )عقالنية عاطفية ترسية تحذيرية( و  المحايد  السلتر

 تقرير  تحقيق  مقال(. 

ي اخأزمات م التابع: الصحف اإلالمتغي ة 
ز
ونية  وترتيب أولويات الجمهور ف  لكي 

ة
ة الزمنية )تمث تل  الحمر  لة ب الفي 

 الشام   أثناء الحمر الشام   بعد الحمر الشام (. 

http://www.alghad.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.addustour.com/
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي منهج ال
 
بع ف

 
راسة: المت

 
 الد

رساةاعتمد 
ة
ي هذه الد

ز
ي التحليىلي لكونم يهتم بوصف المواهر والتعرة  اللاحث ف

 عناضها ف عىلالمنهج الوصفز
ها بما يتي  تقديم صورة دتيقة وموضوعية ناتها؛ عن طريق جمع المعلومات والبيانات ومكوة  وتحليلها وتفسي 

شد بم  ي أسلابها أو الحكم فيها  ويعد هذا المنهج بمثابة المرشد أو الدلي  الذي يسي 
ز
عن الماهرة  دون الديول ف

 اللاحث للوصول إىل النتائج واخأهداف المُ 
ة
ورية يلجأ إليها لتحديد أساليب وأدو بتغاة  وهو يط ت اة أساسية وضز

ي يتعام  بها مع موضوع الدراسة )الجندي  اللحث والطريقة المُ 
 (. 14: 2010ثىل الت 

 : والمناقشةالنتائج 

ز اإلحصائية المناسلة لطبيعة  SPSS-21تم استخدام الحزمة اإلحصائية  ي استخالص النتائج مع مراعاة القواني 
ز
ف

 : اللحث وفيما يىلي عرض للنتائج

: اإلجابة عن أسئلة 
ً
 البحث: أوال

ونية األردنية للموضوعات ذات الصلة ما مستوى تناول الصحف اإل -1 وس كوفبتداعيات لكتر -يدجائحة فت 
)صحية، اقتصادية، اجتماعية، تربية وتعليم، سياسية وأمنية( كعنوان رئيسي عريض)مانشيت( خالل  19

 م. 2020العام 

 للإلجابة عن السؤال تم حساب النسب المئوية 
ً
ي الصح خأزمات المطروحة كعنوان رئيسي طبيعة اتلعا

ز
 ف الثالثف

 (. ي والدستورأالغد والر )

ي الصحف الثالثة 4الجدول ) 
 
 ( النسب المئوية لطبيعة الموضوعات المطروحة كعنوان رئيسي ف

تيب ي   الصحيفة المجموع الي 
ز
طبيعة اخأزمة ف
العنوان الرئيسي 
  المانشيت

الدستور  يأالر     الغد 

 صحية التكرار  12  12  14 38 1

 النسب% 11.1% 11.1% 13.0% 35.2%

 سياسية وأمنية التكرار  3  4  2 9 5

 النسب% 2.8% 3.7% 1.9% 8.3%

بية والتعليم  التكرار  8  7  4 19 3  الي 

 النسب% 7.4% 6.5% 3.7% 17.6%

 اتتصادية التكرار  8  10 14 32 2

 النسب% 7.4% 9.3% 13.0% 29.6%

 اجتماعية التكرار  5  3  2 10 4

 النسب% 4.6% 2.8% 1.9% 9.3%

 التكرار 36 36 36 108 
 المجموع

 النسب% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0%
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز أن  ي طر  الموضوعات الصحية واالتتصادية يالل العام  صحيفةومنم يتبي 
ز
م   2020الدستور هي اخأعىل ف

 اخأ الغد صحيفة و 
 
بية والتعليم  و كير تناوال  للصحيفة للموضوعات االجتماعية والي 

 
موضوعات الرأي أكير تناوال

ي الغد والر اخأ السياسية و 
ي تناول الموضوعات أمنية  ويتساوى اهتمام صحيفت 

ز
 كالقضايا الصحية.  و ي ف

ة
 ما أن

 
ة
ز الصحف الثالثة يوض  وعىل هي    أن أكير الموضوعات أهميةترتيب الموضوعات حسب العنوان الرئيسي بي 

بية والتعليم ومن ثم السياسية واخأمنية. وهو ما يمث   التواىلي االتتصادية ومن ثم الصحية واالجتماعية والي 
ي العام طبيعة اخأ

ز
ي أعلنت حالة طوارئ صحية واتتصادية وانعكست عىل جوانب تربوية  2020زمة ف

م والت 
 تعد اخأزمات السياسية أو اخأمنية هي ا

ز ي حي 
ز
ة.  نسلةخأت  واجتماعية  ف ذلك بأن  ويمكن تفسي   يالل تلك الفي 

ي )كورونا(   19-كوفيد اخأثر االتتصادي اخأكير واخأهم لجائحة  
ز
ز ف ز والعاملي  كان عىل سوق العم  وعىل الموظفي 

ي تأثرت بشك  كبي  نتيجة اإل 
ي تمت القطاعات االتتصادية الت 

ي اخأردن غالتات الت 
ز
 2020/ 3/ 18منذ تاري    خ ف

 (. 2020)تند  ي عن العم وتوتفها القرس 

وس كوفيد -2 ي   19-ما مستوى تناول للموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة فت 
 
كعنوان رئيسي ف

ة الحظر) قبل أثناء وبعد (.   لمتغت  فتر
ً
 الصحف الثالثة تبعا

ة الحمر وتد  سي حساب النسب المئوية لتناول الموضوعات كعنوان رئي تمة   لفي 
ً
ي الصحف الثالث تلعا

ز
هرت ظأف

ي النتائج ما ي
 :  أئ 

ة الحظر قبل أثناء وبعد 5الجدول )   لفتر
ً
 ( النسب المئوية لتناول الموضوعات كعنوان رئيسي تبعا

تيب ي   الحمر  المجموع الي 
ز
طبيعة اخأزمة ف
العنوان الرئيسي 
  المانشيت

 تل  أثناء بعد

 صحية التكرار 5  23  10 38 1

 النسب% 4.6% 21.3% 9.3% 35.2%

 سياسية وأمنية التكرار  6  1  3 9 5

 النسب% 5.6% 0.9% 2.8% 8.3%

بية والتعليم  التكرار  7  4  8 19 3  الي 

 النسب% 6.5% 3.7% 7.4% 17.6%

 اتتصادية التكرار  13  6  12 32 2

 النسب% 12.0% 5.6% 11.1% 29.6%

 اجتماعية التكرار 3 2 5 10 4

 النسب% 2.8% 1.9% 4.6% 9.3%

 التكرار 36 36 36 108 
 المجموع

 النسب% 33.3% 33.3% 33.3% 100.0%
 

ي الصحف اإلي
ز
ز أن العناوين الرئيسية العريضة )مانشيت( ف ات الحتبي   لفي 

ً
ونية عينة الدراسة  وتلعا مر لكي 

بويالجتماعية و اال سياسية تل  الحمر  و التناولت الموضوعات الصحية أثناء الحمر واالتتصادية و  تعليمية الة ي 
ي هذه المرحلة والسيما القلق الصخي الناتج بعد الحمر 

ز
  وهو ما يعكس تلبية هذه العناوين لمتطللات الجمهور ف

ي ك  مرحلة من مراح  الحمر. 
ز
 عن الجائحة وما ترتب عنم من إشكاليات اتتصادية واجتماعية ف
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221 
وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ونية ما مستوى تناول مواد الصحف اإل -3 وس كوفيدالللموضوعات ذات الصلة بتداعيات لكتر -جائحة فت 
 ؟.  19

ي أعداد الصحف اإل تمة 
ز
ونية الثالث ضمن محاور الموضوعات الخمس وهي ) صحية  تحلي  المواد ف

لكي 
 اتتصادية  تربية وتعليم  سياسية  اجتماعية(. وفيما يىلي عرض للنتائج : 

 ذات الصلة باهتمامات الجمهور ( مستوى تناول مواد الصحف للموضوعات  6الجدول )

تيب  المواد الصحفية  الصحف المجموع الي 

صحيفة 

 الدستور

صحيفة 

يأالر   

صحيفة 

 الغد

 صحية التكرار 71 63 56 190 1

 النسب% 9.7% 8.6% 7.7% 26.0%

 سياسية التكرار 24 24 31 79 5

 النسب% 3.3% 3.3% 4.2% 10.8%

 تربوية التكرار 49 40 38 127 4

 النسب% 6.7% 5.5% 5.2% 17.4%

 اتتصادية التكرار 60 52 69 181 2

 النسب% 8.2% 7.1% 9.4% 24.8%

 اجتماعية التكرار 57 64 33 154 3

 النسب% 7.8% 8.8% 4.5% 21.1%

 المجموع التكرار 261 243 227 731 

 النسب% 35.7% 33.2% 31.1% 100.0%
 

 
ة
وس كوفيدالمحللة مواد الموضوعات  ويتض  أن ي الصحف 2020يالل العام  19-ذات الصلة بجائحة في 

ز
م  ف

 الموضوعات الصحية وبنسلة بلغت)اإل
 
ونية اخأردنية عينة اللحث تد رتبت وعىل التواىلي أوال

(  ومن ثم %26لكي 
بوية وا%21,1االجتماعية)الموضوعات ليها ت( %24,8االتتصادية )  %17,4لتعليمية)(  ومن ثم الي 

ً
ا (   وأيي 

 أن جريدة الدستور تتضمن مواد ذات صلة بالجائحة ذات بعد سياشي واتتصادي    السياسية واخأمنية. 
ز كما يتبي 

ي موادها ذات الصلة عىل الموضوعات االجتماعية  وصحيفة الغد اهتمت بشك   
ز
ز ركزت صحيفة الرأي ف ي حي 

ز
ف

بوية والتعليم ز عند حساب تيمكبي  بالجوانب الصحية والي  ع )كاي(ية. وتبي  ي بلغت) ة مرب  ة
( عند 15.515الت 

ي تنوع  0,05أكير من  060.تيمة االحتمال
ز
ز الصحف الثالث ف أي أنم ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بي 

ي تتناول موضوعات ذات صلة بالجائحة يالل العام 
ونية م. وبذلك تكون الصحف اإل2020موادها الت  لكي 

ي تناولت الجائحة.  اخأردنية عينة
 اللحث متكافئة من حيث موادها الت 

ونية للموضوعات األكتر صلة مواد الصحف اإلما مستوى تناول -4   19-كوفيدئحة  جاال بتداعياتلكتر
ً
تبعا

 لمتغت  الحظر
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ة الحظر  7الجدول )  لفتر
ً
ي الموضوعات ذات الصلة بالجائحة تبعا

 
 ( النسب المئوية للمواد ف

تيب المواد ضمن ك    الحمر  المجموع الي 
 تل  أثناء بعد موضوع

 صحية التكرار 26 118 46 190 1

 النسب% 3.6% 16.1% 6.3% 26.0%

 سياسية وأمنية التكرار 11 20 48 79 5

 النسب% 1.5% 2.7% 6.6% 10.8%

بية والتعليم  التكرار 44 37 46 127 3  الي 

 النسب% 6.0% 5.1% 6.3% 17.4%

 اتتصادية التكرار 45 59 77 181 2

 النسب% 6.2% 8.1% 10.5% 24.8%

 اجتماعية التكرار 40 70 44 154 4

 النسب% 5.5% 9.6% 6.0% 21.1%

 التكرار 166 304 261 731 
 المجموع

 النسب% 22.7% 41.6% 35.7% 100.0%

تيب   3 1 2    الي 

ي 
ة الحمر الشام   الت  يالحظ من الجدول أن أعىل نسب مواد تناولت الجائحة بكافة جوانبها كانت يالل في 

ي طرحها بعد الحمر وعودة الحياة واخأنشطة المختلفة.كما 
ز
ي تل  الحمر  لتعود لالنخفاض ف بدأت بشك  تدريخر

ة الحمر كانت نسلة تناول المواد للموضوعات متقار  ز أثنيالحظ أنم تل  في  ي حي 
ز
ي جميع  المجاالت  ف

ز
اء بة ف

 عىل الجانب الصخي واالجتماغي   وبعد الحمر الشام  تركز االهتمام عىل 
ً
ز واضحا كي 

الحمر الشام  أصب  الي 
بوية والتعليميةالالجوانب االتتصادية و  ي الصحف سياسية والي 

ز
ز المواد ف   وهو ما يعكس تفاع  مضامي 

 لتداعيات الناتجة عنها عىل المستويات المختلفة. بمتطللات ك  مرحلة وارتلاطها با

ونية الفنون الصحفية المناسبة للمواد والموضوعات ذات الصلة مستوى اعتماد الصحف اإلما  -5 لكتر
 ؟. جائحةال بتداعيات

لإلجابة عن السؤال تم توزي    ع الفنون الصحفية ضمن أرب  ع فئات )الخير  التقرير  التحقيق  المقال( من ثم 
ي لتكرارات والنسب المئوية وتد أظهرت النتائج ما يحساب ا

 : أئ 

ي عرض المواد 8الجدول )  
 
ي الصحف الثالثالمحللة  (  النسب المئوية للفنون الصحفية ف

 
 ف

تيب التكرار  الصحف المجموع الي 
 والنسب%

طريقة 
الدستور  العرض يأالر     الغد 

 التكرار 28 35 32 95 3
 يير 

 النسب% 3.8% 4.8% 4.4% 13.0%

 التكرار 92 97 76 265 2
 تقرير

 النسب% 12.6% 13.3% 10.4% 36.3%

 التكرار 126 101 105 332 1
 تحقيق

 النسب% 17.2% 13.8% 14.4% 45.4%

 التكرار 14 10 15 39 4
 مقال

 النسب% 1.9% 1.4% 2.1% 5.3%
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223 
وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد

  www.ijssp.com                                                      ISSN: 2707-5184                                       International Journal of Scientific Studies Publishing 

ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

 التكرار 261 243 227 731 
 المجموع

 النسب% 35.7% 33.2% 31.1% 100.0%
 

ي اخأردن عينة الدراسة يالل العام 
ز
ونية ف ز أن الصحف اإللكي  تناولت عدة أساليب وفنيات صحفية  2020ويتبي 

ي لل أثناء عرضها 
ز
موضوعات المختلفة. كما أظهرت نتائج حساب الفروق رتب المتوسطات الفنون الصحفية ف

( أي أنم ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 128.االحتمال )(.وتيمة 4.112الصحف الثالثة أن تيم كاي مرب  ع )
ي الفنون الصحفية المستخدمة بتناول المواد والموضوعات ذات الصلة بالجائحة ما يشي  

ز
ز الصحف الثالثة ف بي 

ي تراغي حاجات ومتطللات الجمهور. 
 إىل تكافؤ هذه الصحف من حيث الفنون الصحفية المستخدمة  الت 

ي عرض المواد  -6
 
 لمتغت   جائحةال بتداعياتذات الصلة ما مستوى استخدام الفنون الصحفية ف

ً
تبعا

 الحظر؟. 

ة الحظر9الجدول )    لفتر
ً
ي عرض المواد تبعا

 
 ( النسب المئوية للفنون الصحفية المستخدمة ف

تيب ة الحمر المجموع الي  التكرار  في 
 والنسب%

طريقة 
ثناءأ بعد العرض  تل  

 التكرار 16 45 34 95 3
 يير 

 النسب% 2.2% 6.2% 4.7% 13.0%

 التكرار 70 114 81 265 2
 تقرير

 النسب% 9.6% 15.6% 11.1% 36.3%

 التكرار 73 123 136 332 1
 تحقيق

 النسب% 10.0% 16.8% 18.6% 45.4%

 التكرار 7 22 10 39 4
 مقال

 النسب% 1.0% 3.0% 1.4% 5.3%

 التكرار 166 304 261 731 
 المجموع

 النسب% 22.7% 41.6% 35.7% 100.0%

تيب 3 1 2    الي 
 

ي عرض المواد تد ظهر أيتض  
ز
ة الحمر الشام  حيث استخدمت التقارير أن تنوع الفنون المستخدمة ف ثناء في 

قارنة ميلار والمقاالت بشك  واض   ومن ثم بعد الحمر استخدمت التحقيقات الصحفية بشك  واض   واخأ 
 . بمرحلة ما تل  الحمر 

ونية لسمات المعالجة )االتجاه( الصحف اإلما مستوى مراعاة  -7 ي اللكتر
 
الموضوعات المحللة من مواد ف

 جائحة؟. ال بتداعياتذات الصلة 
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الصحف الثالث 10الجدول ) 
 
ي عرض المواد ف

 
 (  النسب المئوية لسمات المعالجة واالتجاهات ف

تيب التكرار  الصحف المجموع الي 
 والنسب%

 سمة المعالجة

الدستور  يأالر     الغد 

 التكرار 204 191 203 598 1
يجابيةإ  

 النسب% 27.9% 26.1% 27.8% 81.8%

 التكرار 34 31 10 75 2
 محايدة

 النسب% 4.7% 4.2% 1.4% 10.3%

 التكرار 23 21 14 58 3
 سلبية

 النسب% 3.1% 2.9% 1.9% 7.9%

 التكرار 261 243 227 731 
 المجموع

 النسب% 35.7% 33.2% 31.1% 100.0%

تيب  1 2 3    الي 
 

ونية ز أن الصحف اإللكي  ي اخأردن تد استخدمت سمة المعالجة اإليجابية بنسلة  )موضوع الدراسة( ويتبي 
ز
ف

 صحيفة الغد كانت أكير ( عند تناولها للمواد والموضوعات ذات الصلة بالجائحة  كما يتض  أن %81,8وتدرها)
ي استخدام أنماط المعالجة الثالثة  ومن ثم صحيفة الرأي و 

ز
 ف
ُ
ا إذا كان ولتحديد م الدستور. صحيفة ليها تتنوعا

ز الصحف اإل ي اعتماد أساليب المعالجةهناك فروق ذات داللة إحصائية بي 
ز
ونية عينة الدراسة ف م حساب ت لكي 

ي  وهو ما يشي  إىل وجود  0,05( اصغر من 004.اللة)( ومستوى الد 11تيم كاي مرب  ع وتد بلغت)
ز
ساليب أفروق ف

ز الصحف اإل ي الذي اعتمدالمعالجة المتلعة بي  ونية الثالث وهي لصال  االتجاه اإليجائر
ي لكي 

ز
عالجة المواد متم ف

 والموضوعات ذات الصلة بالجائحة. 

ونية لسمات المعالجة )االتجاه( للمواد الموضوعات ذات -8 الصلة ما مستوى مراعاة الصحف االلكتر
ة الحظر.  جائحة بتداعيات  لمتغت  فتر

ً
 تبعا

ات الحظر 11الجدول )   لفتر
ً
ي عرض المواد تبعا

 
 (  النسب المئوية لسمات المعالجة واالتجاهات ف

تيب التكرار  الحمر المجموع الي 
 والنسب%

المعالجةسمة   

ثناءأ بعد  تل  

 التكرار 135 248 215 598 1
جابيةإي  

 النسب% 18.5% 33.9% 29.4% 81.8%

 التكرار 17 34 24 75 2
 محايدة

 النسب% 2.3% 4.7% 3.3% 10.3%

 التكرار 14 22 22 58 3
 سلبية

 النسب% 1.9% 3.0% 3.0% 7.9%

 التكرار 166 304 261 731 
 المجموع

 النسب% 22.7% 41.6% 35.7% 100.0%

تيب  3 1 2    الي 
 

ونية ز أن الصحف اإللكي  ة الجائحة  الثالث ويتبي  تد اتلعت أساليب المعالجة اإليجابية بشك  واض  يالل في 
(  وتد لجأت لالتجاه %33,9تل  وأثناء وبعد الحمر الشام   وتد بلغت بنسلة المعالجة اإليجابية أثناء الحمر)
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

(. وهذا ما يشي  إىل أن الصحف كانت تراغي %3(ن وللمعالجة السلبية بنسلة )%4,7المحايد بنسلة وتدرها)
ات الحمر المختلفة.   احتياجات الجمهور العاطفية والنفسية يالل في 

ي تتبعها الصحف اإل-9
ي عرض المواد والموضوعاتما طبيعة االستماالت واألطر المستخدمة البر

 
ونية ف  لكتر

 ؟جائحةال بتداعياتالصلة ذات 

ي الصحف الثالث(  النسب المئوية لالستماالت واأل  12الجدول ) 
 
ي عرض المواد ف

 
 طر المستخدمة ف

تيب التكرار  الصحف المجموع الي 
 والنسب%

 سمة المعالجة

الدستور  أيالر     الغد 

 التكرار 161 158 183 502 1
 عقالنية

 النسب% 22.0% 21.6% 25.0% 68.7%

 التكرار 66 82 76 224 2
 عاطفية

 النسب% 9.0% 11.2% 10.4% 30.6%

القرسية  التكرار 0 3 2 5 3
 النسب% %0.0 %0.4 %0.3 %0.7 )التحذيرية(

 التكرار 227 243 261 731 
 المجموع

 النسب% 31.1% 33.2% 35.7% 100.0%

تيب  3 2 1    الي 
 

ونية عينة الدراسة تعتمد االستماالت العقالنية بنسلة وتدرها ) ز أن الصحف اإللكي  (  ومن ثم %68,7ويتبي 
وهناك تنوع  (. %0,7(  وتعتمد اخأسلوب التحذيري والقرسي بنسلة وتدرها)%30,6العاطفية بنسلة وتدرها)

ي مواد صحيفة الدستور ومن ثم الر 
ز
ولتحديد ما  د. الغصحيفة ليها تي و أاستخدام االستماالت يمهر بشك  كبي  ف

ي اعتماد االستماالت وأساليب المعالجة العقالنية 
ز
ز الصحف الثالثة ف إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بي 

أي ال توجد  0,05( أكير من 287.( وتيم االحتمال )2.494والعاطفية والتحذيرية فقد أظهرت تيم كاي مرب  ع )
ي المواد والموضوعات ذات فروق ذات داللة إحصائية ب

ز
ي اعتماد اخأطر و االستماالت ف

ز
ز الصحف الثالثة ف ي 

وس كوفيد ي بشك  .أي أن الصحف اإل19-الصلة بجائحة في 
ونية عينة الدراسة تعتمد اخأسلوب العقالئز لكي 

 إىل أسلوب التحذير القرسي. واض  وتلجأ بعض اخأحيان لأل 
 
ي وتليال

 سلوب العاطفز

ونية لالستماالت واألطر المستخدمة للمواد الموضوعات ذات الصلة ما مستوى مراعاة -10 الصحف االلكتر
ة الحظر. جال بتداعيات  لمتغت  فتر

ً
 ائحة تبعا
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ات الحظر 13الجدول )   لفتر
ً
ي عرض المواد تبعا

 
 (  النسب المئوية لألطر المستخدمة واالستماالت ف

تيب التكرار  الحمر المجموع الي 
 والنسب%

المعالجةسمة   

ثناءأ بعد  تل  

 التكرار 111 220 171 502 1
 عقالنية

 النسب% 15.2% 30.1% 23.4% 68.7%

 التكرار 51 83 90 224 2
 عاطفية

 النسب% 7.0% 11.4% 12.3% 30.6%

ترسية  التكرار 4 1 0 5 3
 النسب% %0.5 %0.1 %0.0 %0.7 تحذيرية

 التكرار 166 304 261 731 
 المجموع

 النسب% 22.7% 41.6% 35.7% 100.0%

تيب  3 1 2    الي 
 

ونية عينة اللحث تد تنوعت باستخدام االستماالت تل  وأثناء الحمر وبعده  أعالها   ز أن الصحف اإللكي  ويتبي 
ي %41,6كان أثناء الحمر بنسلة بلغت)

ثناء الحمر بنسلة أ(   ومن ثم بعده. وتد استخدمت اخأسلوب العقالئز
(  واعتمدت اخأسلوب التحذيري %12,3أظهرت استماالت عاطفية أكير بعد الحمر بنسلة )و (  %30,1بلغت )

 (. %0,5تل  الحمر بنسلة )

 
ً
 التحقق من الفرضيات:  - ثانيا

بهدف التحقق من الفرضيات تم استخدام ايتيار كروكسال ويلز وتيم كاي مرب  ع لتحديد ما إذا كان هناك 
ات الحمر وفيما يىلي عرض للنتائج: 

ات المستقلة يالل في  ي المتغي 
ز
 فروق ف

وس كوفيد ال توجد  -1 ي تناول الموضوعات ذات الصلة بتداعيات جائحة فت 
 
ي   19-فروق ف

 
كعنوان رئيسي ف

ة الحظر قبل أثناء وبعد الحظر الشامل.   لمتغت  فتر
ً
 الصحف الثالثة تبعا

ز  ي العنوان ا المر ولتحديد ما إذا كان هناك فروق بي 
ز
ي تناول الموضوعات بشك  ملارسر ف

ز
ح  الثالث من اخأزمة ف

ي هرت النتائج ما يظالرئيسي تم تطبيق ايتلار كاي مرب  ع وتد أ
 : أئ 

ي تناولها الموضوعات14الجدول )
 
 ( اختبار الفروق بي   متوسط رتب درجات مراحل االزمة الثالثة ف

ة   متوسط الرتب العدد الفي 

زمة كعنوان رئيسي تناول اخأ  

 38.58 36 تل  الحمر

 67.53 36 أثناء الحمر

 57.39 36 بعد الحمر

  108 المجموع

Chi-Square-. Kruskal Wallis Test 17.100 

Df 2 

Sig. .000 
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227 
وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ز وكاي مرب  ع واالحتمال أصغر من  ز من تيم كروسكال ولي   أن هناك فروت 0,05يتبي 
ً
ي موضوعات العنوان  ا
ز
ف

ي الصحف اإل الرئيسي 
ز
ي تتناول الجائحة تل  وأثناء وبعد الحمر  حيث أن العناوين الرئيسية تد ف

ونية الت  لكي 
تركزت حول الجائحة بشك  أكير أثناء الحمر  وتد تركزت بشك  كبي  حول الجانب الصخي كما أوضحت النسب 

 المئوية. 

ي الموضوعات ذات المحللة فروق بي   متوسط رتب المواد ال توجد -2
 
ة جائحة تبعال بتداعياتالصلة ف  لفتر

ً
ا

 أثناء وبعد. و الحظر قبل 

ة الحظر. 15الجدول )  لفتر
ً
ي الموضوعات تبعا

 
 ( اختبار الفروق بي   متوسط رتب المواد ف

ة   متوسط الرتب العدد الفي 

ي تناولت الجائحة ضمن 
المواد الت 

 الموضوعات المختلفة

 408.19 166 تل  الحمر

 337.95 304 أثناء الحمر

 371.83 261 بعد الحمر

  731 المجموع

Chi-Square-. Kruskal Wallis Test 12.811 

Df 2 

Sig. .002 

ز واالحتمال أصغر من  ز من تيم كروسكال ولي   أن هناك فروت 0,05يتبي 
ً
ي تتضمنها الموضوعات  ا

ي المواد الت 
ز
ف

ز أصلحت أت   ي حي 
ز
   ف
ً
ة الحمر  وهي لصال  مرحلة تل  الحمر حيث كانت أكير تنوعا

 لمتغي  في 
ً
المختلفة تلعا

 عىل جوانب محددة صحية واجتماعية 
ً
ا ز  تركي 

 وأكير
ً
ثناء الحمر   واتتصادية وسياسية بعد الحمر  وهو ما أتنوعا

ونية الثالث تراغي متطللات المرحلة واحتياجات الجمهور ياللها. حف اإليشي  إىل أن مواد الص
 لكي 

ي الفنون الصحفية المستخدمةفروق بي   متوسط رتب المواد ال توجد -3
 
 داعياتبتالصلة ذات  المحللة ف

ة الحظر قبل الج  لفتر
ً
 أثناء وبعد. و ائحة تبعا

ي 16الجدول )
 
ة الحظر.  الفنون الصحفية( اختبار الفروق بي   متوسط رتب المواد ف  لفتر

ً
 تبعا

ة   متوسط الرتب العدد الفي 

ي الفنون  المواد 
ز
المحللة ف

ي تناولت الجائحة  الصحفية
الت 

 ضمن الموضوعات المختلفة

 362.33 166 تل  الحمر
 357.16 304 أثناء الحمر
 378.64 261 بعد الحمر
  731 المجموع

Chi-Square-. Kruskal Wallis Test 1.773 

df 2 

Sig. .412 

ز واالحتمال أ  ز من تيم كروسكال ولي   أن هناك فروت 0,05من  كير يتبي 
ً
ي تتضمنها الموضوعات  ا

ي المواد الت 
ز
ف

ة الحمر   لمتغي  في 
ً
ي الفنون الصحفية المستخدمة أنأي  المختلفة تلعا

ز
م ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية ف

 لمرحلة الحمر مما يشي  إىل أن 
ً
ي احتياجات تلعا ي استخدام الفنون لتلتر

ز
الصحف الثالثة تد حافمت عىل التنوع ف

ات الحمر وتل  وبعده.  الجمهور المتنوع  يالل في 
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 

ي  
ز
ين من تل  المنممة اخأمريكية للسكتة الدماغية وف ي القرن الحادي والعرسر

ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
ز
ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 

ي الوعاء 
ز
وعادة يحدث هذا االنقطاع نتيجة وجود جلطة تسد الوعاء الدموي وتسىم "بالسكتة الدماغية اإلتفارية" أو انفجار ف

ز  عرف أيضا السكتة الدماغية اإلتفارية بمصطل  "احتشاء الدماغ" الذي الدموي المعروف باسم " السكتة الدماغية اليز
ُ
ة". وت فية

ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 

ي المعايي  الخاصة الدماغية اإلتفارية إىل يمسة  TOAST       لتشخيص السكتة الدماغية  تنقسم السكتة 
ز
وعىل حسب ما ورد ف

ي اخأوعية الدموية الدتيقة  سكتة دماغية مصدرها جلطة تلبية  سكتة  أنواع فرعية مث 
ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   

 

ي الموضوعات ذات فروق بي   ال توجد  -4
 
ي المواد المحللة ف

 
الصلة متوسط رتب أساليب المعالجة ف

 لمتغت  بتداعيات الج
ً
 أو االتجاه المعالجة ليب أساائحة تبعا

 اختبار الفروق بي   متوسط رتب أساليب المعالجة للمواد ذات الصلة بالجائحة (17الجدول )

 متوسط الرتب العدد اساليب المعالجة 

ونية الصحف اإل    لكي 

ي إي جائر  166 367.95 
 366.30 304 محايد
ي   364.41 261 سلتر

  731 المجموع

Chi-Square-. Kruskal Wallis Test .065 

df 2 

Sig. .968 

ز واالحتمال أ  ز من تيم كروسكال ولي  ي  أي ال توجد  0,05من  كير يتبي 
ز
ز أفروق ف ساليب المعالجة المتلعة بي 

ونية الثالث الصحف اإل ي عرض المواد لكي 
ز
ي ف ات الحمر الثالث  أي أنها حافمت عىل أسلوب  ها اإليجائر

يالل في 
ي التعام  مع احتياجات 

ز
 الجمهور وضغوطاتم والسيما أثناء الحمر الشام . باعتلاره اخأسلوب اخأمث  ف

ي فروق ذات داللة إحصائية بي   متوسط رتب االستماالت واأل ال توجد -5
لصحف تتبعها ا طر المستخدمة البر

 لمتغت  الحظراإل
ً
ونية األردنية تبعا  لكتر

ة الحظر18الجدول )  لفتر
ً
ي المواد تبعا

 
 ( اختبار الفروق بي   متوسط رتب االستماالت ف

 متوسط الرتب العدد االستماالت  

ات الحمر  في 

 378.50 502 عقالنية

 362.77 224 عاطفية

 130.50 5 تحذيرية

  731 المجموع

Chi-Square-. Kruskal Wallis Test 8.177 

df 2 

Sig. .017 
 

ز واالحتمال أصغر من  ز من تيم كروسكال ولي   أن هناك فروت 0,05يتبي 
ً
ي ابتعتها  ا

ز أساليب المعالجة  الت  بي 
و الصحف اإل ات الحمر تل  نيلكي  ي اخأردن يالل في 

ز
 أن هذه الفروق هي لصال  و ة ف

ز أثناء وبعد وتد تبي 
ي تعد من أكير أنواع اخأطر المستخدمة تلبية الحتياجات الجمهور للمعرفة والمعلومات  االستماالت العقالنية
الت 
ات الحمر . والسيما يالل االزمات كما  ي في 
ز
 ف

راسةتوصيات 
 
 واالستنتاجات:  الد

 : اآلتيةط االنتائج بالنقأهم يمكن تحديد 

ي  ياصة  -1
ي ترتيب أولويات الجمهور المتلف 

ز
ما عينة الدراسة ف ي اخأردن والسية

ز
ونية ف هناك دور للصحف اإللكي 

ي ضوء احتياجات المجتمع واخأف
ز
ات الحمر الثالث)تل  وأثناء وبعد( وف ي في 

ز
راد الصحية واالتتصادية ف
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وني  ص  الدور                  أبو حمدان            ة ة حف اإللكتر ي ترتيب أولو  األردني 

 
  –أي الر   -)الغدصحف  لة يات الجمهور دراسة تحليلي  ف

 
ة ستور( الد وني  ي ظل  اإللكتر

 
  19-جائحة كوفيد ف

 
 المستجد
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ي جميع المعتقدات القديمة الخاصة بجالينوس. وتوال
اليوس الذي أصدر كتابا عن بنية جسم اإلنسان وألغز ز  ت الدراساتفي 

ي الطب                    . 
ز
ي ساهمت ف

 الحديث حت  اآلن (Thompson, 1996)واالكتشافات الت 

 

 كافة المعلومات عن السكتة الدماغية-٢

 

 تعريف السكتة الدماغية مع ذكر أنواعها  ٢.١

عرف السكتة 
ُ
ف للوظائ عام الدماغية بانقطاع إمداد الدم إىل الدماغ مع التطور الرسي    ع لعالمات رسيرية من اضطراب بؤري أو ت

ة زمنية أطول أو يؤدي إىل                 .  ون ساعة أو في  الوفاة  (Vijayan & Reddy, 2016)الدماغية الُمستمر لمدة أربعة وعرسر

ي مصدرها بدون سبب واصخ بخالف 
 الوعائ 
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ز
  تعريف جديد للسكتة الدماغية ف

ة  اتي ُ  اآلونة اخأيي 

ي اخأوعية 
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ي الدماغ أو الحل  الشوكي أو ياليا الشلكية مرتلط بمسبلات ف

ز
ليشم  مفهوما أوسع. يتضمن أي دلي  عىل موت دائم ف

 سواء وجدت أعراض رسيرية أم ال (Donkor, 2018)ضية أو أشعة تصويرية . الدموية بناء عىل أدلة مر 
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ز
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ي  ي ِ
ز
ِصماٌم ِدَماغ

ْ
ة ويحصد نسلة  يحدث نتيجة ان ي

ثاٌر ُمخزِ
ُ
من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية عالميا. كما يمكن وصف السكتة  %٨٧أو ي

ز لمنطق يانالدماغية اإلتفارية بنقص إمداد كال من الدم واخأكسجي  ي أو كىلي للرسر
أو ي إىل المؤد ة معينة بالدماغ نتيجة انسداد جزئ 

 الدماغ  (Vijayan & Reddy, 2016)بداي                                                        . 
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ز
ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز
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ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف
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ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 
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ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
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ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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ة  انسداد ف تصلب اخأوعية الدموية الكبي 

 دماغية نتيجة مسبلات أيرى  أو سكتة غي  محددة المصدر. 

  

(Hui, Patti, Joshi, Morgan, & Agarwal, 2019)  

فية  فتحدث نتيجة نزيف داي  المخ أو نزيف تحت العنكبوتية وكالهما يحصد نسلة   ز  %١٣أما فيما يتعلق بالسكتة الدماغية اليز

فية ماهي 
ز ي جميع أنحاء العالم. السكتة الدماغية اليز

ز
ي اخأوعية الدموية المتمددة أو  من إجماىلي حاالت السكتة الدماغية ف

ز
 إال انفجار ف

ي اخأوعية ا
ز
فية من نزيف داي  المخ أو تحت ترسب ف ز يف  تنتج السكتة الدماغية اليز ز لدموية الضعيفة. فعىل حسب منشأ وموتع اليز

العنكبوتية والمؤكد أن كالهما يختلف عن اآلير من حيث عوام  الخطر وطرق العالج. وبغض النمر عن إعاتة إمدادات الدم 

ي الدماغ نتيجة السكتة الدماغية
ز
ي حدوث تورم الذي بدوره يؤدي للسكتة  للدماغ  وجود الدم ف

ز
سواء كانت إتفارية أو نزفية يتسبب ف

الدماغية. ومع العلم  بتصنيف السكتة الدماغية كمتالزمة وليست كمرض واحد ولتشخيصها وتحديد نوعها بدتة يمكن االستعانة 

 .  المغناطيسي أو التصوير المقطغي
ز  بلعض اخأجهزة الحديثة مث  جهاز الرني 

(Vijayan & Reddy, 2016) 

ْوَبة اإِل يوجد أيضا بما يسىم "ب
َ
ة جدا وتنت ي الن ة تصي 

ي اخأعراض ولكنها تستمر في 
ز
ي تتشابم مع السكتة الدماغية ف

ة العاِبَرة" الت  فاَري ة
ْ
 ت

ر بالدماغ.   من تلقاء نفسها. ويحدث هذا النوع نتيجة تكون جلطة وتفتتها تل  إلحاق أي ضز

Huynh, 2011)-(Ovbiagele & Nguyen   
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