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اجتاهات اجلمهور املصري نحو معاجلة وسائل اإلعالم اجلديد جلائحة فيروس كورونا املستجد

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2094

 هدفــت الدراســة إلــى رصــد وحتليــل وتفســير اجتاهــات اجلمهــور املصــري نحــو املعاجلــة 

اإلعالميــة جلائحــة فيــروس كورونــا املســتجد وتقييمــه لقــرارات مكافحــة فيــروس كورونــا املســتجد، 

واعتمــدت الدراســة علــى منهــج املســح اإلعالمــى وأداة االســتبانة  جلمــع املعلومــات، وتوصلــت 

ــي  ــة الت ــع اإلخباري ــوم الســابع مــن أهــم املواق ــع الي ــا: جــاء موق ــج أهمه ــن النتائ ــدد م الدراســة لع

ــى الفيســبوك، وتوصــي الدراســة باســتخدام أســاليب  ــا عل ــى متابعته ــة الدراســة عل حتــرص عين

معاجلــة ذات طابــع تفســيري حتليلــي واســتقصائي وحــواري قــادر علــى تقــدمي رؤيــة متكاملــة 

ــا. ــة كورون ــة ألزم ومتوازن

الكلمات املفتاحية: اجتاهات اإلعالم اجلديد-  فيروس كورونا املستجد.

The study aimed to monitor,analyze and interpet The Attitudes of the Egyptian 
public towards media treatment of the emerging corona virus panandemic and 
evaluation of anti-corona virus decisions .The study was based on the survey as 
atool for collecting study data , the most important results of study are most of 
the respondents follow Youm 7.com on face book , The study recommends the 
use of treatment methods of an interpretative –analytical and dialogue nature 
capable of providing an integrated and balanced vision of corona crisis .

Keywords: Attitudes - New media – Coronavirus

ملخص الدراسة

Abstract
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الذ  العديدتشير       الهام  الدور  إلى  الدراسات  اإل  يمن  وسائل  به  السيما   ؛عالمتقوم 
وذلك ملا لها من قدرات تكنولوجية فائقة   ،إدارة العديد من األزمات  يفاملواقع اإلخبارية  

إخبارية   مصادر  على  واعتمادها  األحداث  عن  متكاملة  تغطية  تقدمي  على  قادرة  جتعلها 
الت  فضًال   ،ةمتنوع للتقنيات  توظيفها  يف  يعن  اإلنترنت  بها  ونشر    يتميز  األخبار  تقدمي 

الت  والقضايا  املعلومات  كل  عن  الرت  ياملعلومات  وتس  أيهم  يفالعام  وكذلك   ،تشكيله  هم 
بأ عليها  والتعليق  وتفسيرها  األحداث  لهذه  شرح  على  تقدمي  التأثير  يستهدف  سلوب 

األ   ،اجلمهور  هذة  أهم  فيومن  جائحة  املستجدزمات  كورونا    ا بظالله   تألق  يوالت  ،روس 
  قعات االقتصادية العاملية والتجارة الدولية والصحة العامة العاملية. على التو

يف     اإلعالمية  الوسائل  وأفضل  أهم  من  عام  بشكل  اإلخبارية  املواقع  تغطية   وتعد 
سم  األخبار وتقدميها بشكل يت  ات تكنولوجية هائلة يف جمعإمكاناألحداث ملا تتمتع به من  

ويف مصر برز دور املواقع اإلخبارية يف إدارة    ،ىاألخرنة بالوسائل  بالفورية والسبق مقار
س  نقل أخبار فيرو  يف  امهمً   ادورً   أدت  يمقدمة املصادر الت  حيث كانت يف  ؛األزمة احلالية

همت  أسو  ، واقعهاحيث أفردت لها مساحات واسعة عبر م  ،كورونا املستجد وبثها وتداولها
بامل  يف اجلمهور  فيروس  تزويد  حول  املستجدعلومات  اجتاهاتهم    يفو بل    ،كورونا  تشكيل 

  نحوها. 
لدى اجلماهير   اكما تعد البرامج احلوارية أحد أكثر األشكال التليفزيونية شعبية وانتشارً 

عام مهم  فلها    ؛بوجه  تلك  يفوفعال  دور  انتشار  من  نشر    احلد  خالل  من  الفيروسات 
التوع اإلعالمية  الوقاحلمالت  التعليمية  والفيديوهات  صحة  وية  على  للحفاظ  ائية 

  ، ية احلماية من وصول العدوى إليهم من خالل التعرف على سبل الوقاية وكيفو  ،اجلماهير
حيث    ،ى القضاء عليهاوبالتال  ،مما يقلل بؤرة انتشار تلك الفيروسات  ،أو نشرها لآلخرين 

بالشخصيات  ن  إ ماالستشهاد  واملتخصصة  أهم  خالل  ن  املشهورة  من  احلوارية  البرامج 
 fatema ghasschi(قناع اجلمهور بالرسالة املقدمة  تستخدمها الدولة إل  يالعوامل الت

2015,()١( .  
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املستجدعوت      كورونا  فيروس  جائحة  من  ١٩  -كوفيد(  تبر  العاملية  )  األزمات  أبرز 
بامل الواملرتبطة  احلادة  التنفسية  يفواكتش  ،شديدةتالزمة  املرض  يف٢٠١٩ديسمبر    ف   م 

  الصينية   " ووهان"مدينة 
العالم دول  إلى  انتقل  يف  ، ثم  العاملية  الصحة  منظمة  وصفته   ٢٠٢٠مارس  ١١  وقد 

  ي والعامل   يجراءات على املستويني الوطن ذلك سلسلة واسعة من اإلبعد  بدأ  ثم  ،  باجلائحة
  ، على الصحة العامة والنظم الصحية   تستهدف احلد من انتشار الفيروس وتقليل أضراره

مصر  جراءات  اإلوبدأت   املصرى  ،  م٢٠٢٠  عام  مارس  ١٦يوم  فى  الوزراء  رئيس  بإعالن 
يفب العاملني  عدد  اال  تخفيض  لتقليل  احلكومية  املواطننياألجهزة  بني  وتعليق   ، حتكاك 

باملدار الدراسة  ووقف  واجلامعاتالطيران  اإلس  من  حزمة  ثم  تعق،  األكثر   ا يدً جراءات 
  . لألماكن العامة ثم إجراءات حظر التجوال امبكرً  اشملت غلقً  يوالت

تطبيق شروط    يأصبح من الضرور  ،رة الفيروس الهائلة على االنتشارإلى قد  اونظرً       
مسبوقة  استثنائة أطياف    ،غير  كافة  تعاون  تتطلب  اجلهود  بشكتلك  متناسق املجتمع  ل 

املرجوة األهداف  ال  ، لتحقيق  يفوانتشار  الدول    فيروس  من  النظام تكثير  قدرات  تخطى 
سلب  ،يالتقليد  يالصح بشكل  احل  يوأثر  خطط  على  على  أضراره  من  للحد  كومات 

ملتخذ  ،الصحة الواضح  من  على    يوأصبح  تساعدهم  بأدوات  املواطنني  تزويد  القرار 
وتقليل  الفيروس  قادر    مخسائره  مواجهة  فاعل  إلى طرف  املرض  من ضحايا  وحتويلهم 

  .  اقتراح وتطبيق حلول على
تخصصاتهم    العلماء  هم أسو    عالجإلمبختلف  املستجد أ  يجاد  كورونا  لفيروس  لقاح  و 

فيروس  "  "مؤشر أبحاث   امؤخرً   وظهر  ،لمية عاملية تبذل ضمن هذا السباقوسط جهود ع 
امل "كوفيدكورونا  "فينبولد١٩  ستجد  ملوقع  التابع  العامل "  ه  وإن  ،ي"  العرب   يمصر  ي  البلد 

إالو األردنحيد  جانب  يف  ،لى  كبيرة  بنسبة  يف  املساهم  املسجلة  العلمية  مجال    األبحاث 
كورونا فيروس  يف  ،عالج  مصر  تاتى  امل  إذ  باحتاللها  متقدمة  عامليً مرتبة  التاسع   ا ركز 

عربيً  تضم    اواألول  قائمة  يف  ، دولة  ٤٢ضمن  األردن  جاءت  الترتيب  بينما  بالقائمة    ٣٨ 
الواليات    ، ذاتها قائمة  وتتصدر  أبحاث" املتحدة  بتسجيل    " مؤشر  كورونا   ١٢٠٩فيروس 
هذا   ا يفبحثً   ٧٤ذاتها ب    بالقائمةثم الصني    ،الميً ع  ابحثً   ١٧٤تليها فرنسا بعدد    ،ابحثً 

  .)٢()who,2020( الشان
كبير   اختالالت  عن  كورونا  أزمة  يفوكشفت  واالقتصادية  احلوكمةنظم    ة  بل    ،الصحية 

أيضً والسيا يفسية  دولكثير    ا  املالية   ،العالم  من  مبواردها  غنية  صناعية  دول  تنج  ولم 
للتعامل   بسبب عدم استعداد نظمها   ، ا  من هذا الوباء سريع االنتشارا وطبيً ومتقدمة علميً 
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األزمات هذه  مثل  دول  ،مع  أثبتت  متواضعة  بينما  حتتية  بنية  لديها  يف  ،فقيرة   مهارتها 
  .)٣()parry,2020ر انتشار هذا الوباء (هة خطملواج  التنسيق واستنفار طاقاتها البشرية

مما   ؛ املواقع اإلخبارية والبرامج احلوارية املصرية قد حظيت هذه اجلائحة باهتمام  و     
تلك  احل  فرص  املصري للجمهور  يوفر   عن  واملعلومات  والتحليالت  األخبار  على  صول 

املختلفة أبعادها  ومعرفة  حتا  ، اجلائحة  الدراسة  هذه  فإن  ثم  اجتاهاومن  معرفة  ت ول 
نحو   اإلخبارية اجلمهور  املواقع  احلوارية    معاجلة  كورونا  والبرامج  فيروس  جلائحة 

  . جد وتقييمه لهااملست
  : السابقة الدراسات

العلمتسعى        التراث  مراجعة  أساس  ي عملية  النظرية بشكل  اجلوانب  على  للوقوف    ، ي 
القائسة والعالواملنهجية املتعلقة باملتغيرات محل الدرا إلى    يمبا يؤد   ،مة فيما بينهاقات 

وقد قامت الباحثة مبراجعة الدراسات   ،ي والتصميم املنهجي للدراسةإثراء البناء النظر
يف و  السابقة  دراستها  ترتيبً مجال  ترتيبهما  خالل  من  محورين  إلى  من زمنيً   اقسمتها  ا 

  :األحدث إلى األقدم كالتالي
  :حة فيروس كورونا والتوعية الصحيةة اإلعالمية جلائ: دراسات تناولت املعاجلاملحور األول

يف نشر املعلومات والشائعات    Twitterاستخدام    :)Lisa Singh،2020(دراسة   - ١
 :)٤( COVID-19يما يتعلق بجائحة بفيروس كورونا  بني اجلمهور ف 

يف   Twitterتأثير موقع التواصل االجتماعي  ىالتعرف عل إلى الدراسة   هدفت هذه     
الوع نش اجلر  بني  كوروناي  بفيروس  يتعلق  فيما  حجم   COVID-19ماهير  وما   ،

التعرف    إلىفيما يتعلق بتلك اجلائحة، باإلضافة    Twitter  ى املناقشات التي حتدث عل
اجلماهير  Twitterتأثير    ىعل بني  والشائعات  املضللة  املعلومات  نشر  اعتمد و  ،يف 

عل دراسته  يف  املسح  ى الباحث  قام    ؛ منهج  املضمون باالستعانحيث  حتليل  باستمارة  ة 
قوامها   عينة  باإلضافة    )٦٤٤٨٧(لتحليل  االستقصاء استخدا  إلى تغريدة،  استمارة  م 

عل من    ى للحصول  اجلمهور  )٣٥٠( بيانات  املتحدة   يف  من  بالواليات  نيويورك  مدينة 
  :ما يليكان أهمها  ،األمريكية، حيث توصل الباحث ملجموعة من النتائج

حتليل  أنه  الدراسة    ائجنت  أشارت  - خالل  مت    ٣٦٬٣٥٢مضمون  من  صحيحة  تغريدة 
عل  ١٬١٣٥  إلىباإلضافة    ،نشرها تستند  وال  مضللة  تقدميها    ى تغريدة  يف  احلقائق 

  للمعلومات. 
التي تكون دومً أ  - التغريدات  الدراسة أن   URLا متصلة بروابط ومصادر معلومات  شارت 

links.  عالية  ىحتظ مصداقية  اجلماهير  sources credible  بدرجة  ا  نظرً   ؛بني 
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عل  التغريدات  ىالعتمادها  صحة  تدعم  الصحة    روابط  منظمة  روابط  مثل  املنشورة 
  . WHoالعاملية

الدراسة    - نتائج  واملكانية  أأشارت  الزمانية  العوامل  بني  عالقة  هناك  -spatioن 
temporal  relationship    استخدام واإل  Twitterوبني  احلاالللكشف  عن  ت عالن 

يتم بصورة    Twitter  ىاحلاالت اجلديدة عل   ى عالن علاجلديدة، حيث وجدت الدراسة أن اإل
والتي حتتل النسبة األكبر بني املدن    "نيويورك "خاصة مدينة    "مانهاتن"يف واليات مثل    ةكبير

  إلى أن التوقيت من العوامل الهامة والتي تؤدي    إلى  األمريكية يف نسبة اإلصابات، باإلضافة 
لكي يتمكن األفراد    ؛ملعارف واألقرانيف الكشف عن احلاالت خاصة بني ا  Twitter  خداماست

  جراء الالزم.إمن الذين كانوا مخالطني لتلك احلاالت من التواصل مع الهيئات املختصة و
  ى املنشور عل  ىاملحتو   ى أنه نتيجة عدم وجود رقابة عل  إلىكذلك أشارت نتائج الدراسة  و  -

اال التواصل  كانمواقع  لذلك  تلجتماعي،  الرئيست  الوسائل  بني  من  املنصات  كانت  ك  التي  ة 
أن فيروس كورونا    ا يف نشر اخلرافات واألساطير واملعلومات املضللة بني اجلماهير مثلسببً 

اإل بفيروس  اإلله مونفلونزا  شبيه  بدواء  مثل  ثل األعراض وميكن عالجه  أو  العادية،  نفلونزا 
أ ال شائعة  الفيروس سيتم  الساخن  قضاء عليه من خاللن  والطقس  الصيف   Heat  فصل 

Kills Disease    ن ذلك الفيروس مت  إحيث    ؛ال مبثابة حرب كيمياويةإ أو أن الفيروس ما هو
أد  الكيمائية، مما  املعامل  األحيان    ى حتضيره يف  كثير من  والذعر بني    إلىيف  نشر اخلوف 

املوب املناطق  مثل  اجلماهير خاصة يف  تلك    إلىث مييل اجلمهور  يح  ،"نيويورك "وءة  تصديق 
  األساطير املتعلقة بجائحة فيروس كورونا أو االستهتار بالفيروس يف فترة بداية انتشاره.

عينة  نت  بيَّ كما    Twitterقع التواصل االجتماعي  اأن مو  إلىشارت نتائج الدراسة  أكما    -
يف  أقد  الدراسة   كبيرة  بدرجة  وكيفادت  الفيروس،  ذلك  مع  منه التعامل  الوقاية    ، فية 
عل  إلى باإلضافة   اإلصابة،    ى التعرف  أعراض  عند حدوث  بها  القيام  ينبغي  التي  األمور 

مع   التعامل  العائلة  أوكيفية  أفراد  أدإحد  لإلصابة، مما  تعرض  ما  النهاية    ىذا    إلى يف 
  COVID-19. فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا زيادة وعي اجلمهور 

الستراتيجيات االتصالية  ا  :) Rajvikram Madurai Elavarasan،2020(دراسة    -٢
  :)٥(COVID-19كورونا املستخدمة يف التعامل مع جائحة فيروس 

عل   إلىالدراسة    هدفت      مواجهة    ىالتعرف  املستخدمة يف  االتصالية  االستراتيجيات 
التقنيات التكنولوجية    ى التعرف عل  إلى ، باإلضافة  COVID-19جائحة فيروس كورونا  

يفا بها  االستعانة  فيروس  لتي متت  انتشار  من  للوقاية  املتنوعة  اجلماهير  مع  التواصل   
تيار عينة مكونة  منهج املسح، حيث قام باخ  ىاعتمد الباحث علو،  COVID-19كورونا  
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مت   )٨٥٦(من   التي  االستقصاء  استمارة  طريق  عن  الهند  دولة  يف  متعددة  مناطق  من 
  :كالتالياسة نتائج الدر  ، وكانت أهمنترنتاإل ى رسالها علإ

العامليةـ   الصحة  منظمة  اجتاه  الي  الدراسة  نتائج  عن     WHOأشارت  األول  واملسؤول 
إلى  ال العالم  يف  فيروس  صحة  مثل  السارية  وغير  املتوطنة  واألوبئة  األمراض  محاربة 

بينت    COVID-19كورونا   حيث  املاضية،  القليلة  األشهر  يف  العالم  اجتاح  والذي 
ال األخبار الدراسة  تكثيف  استراتيجية  الي  العاملية  الصحة  منظمة  استخدام  اجتاه  ي 

تف قضية  وضع  بغرض  بالفيروس،  أولويات  املتعلقة  أجندة  مقدمة  يف  الفيروس،  شي 
  اجلمهور.  

الدراسة  ـ   أشارت  العاملية  إلىكذلك  الصحة  منظمة  استراتيجية   إلى  اجتاه  استخدام 
أو   بغ    Risk perceptionالصدمة،  التع وذلك  أحدثها  رض  التي  الكارثة  بحجم  ريف 

اخلوف والفيروس   من  حالة  بث  بغرض  وذلك  العالم،  بقاع  كل  يف  يتنشر  أصبح  الذي 
تؤدي   قد  التي  اليومية  بالعادات  القيام  من  اجلمهور  مينع  الذي  زيادة    إلىاالحترازي، 

  تفشي الفيروس.  
الدراسة  ـ   نتائج  أشارت  امل  إلىكذك  الهاتف  تطبيقات  كاستخدام    إحدى حمول 

الت بهدف  االتصالية،  علاالستراتيجيات  بلحظة  ىعرف  الفيروس حلظة  والتعرف    ،أخبار 
األعراض التي ميكن من خاللها اكتشاف املرض    ىطرق الوقاية، والتعرف عل  ىا عل أيضً 
  ى ا، وما هي اإلجراءات التي يجب اتباعها عند الشعور بأعراض وجود الفيروس لد مبكرً 
  . ؟الفرد

نترنت ومواقع االتصال احلديثة املتمثلة يف اإل  تائج الدراسة أن تكنولوجياشارت نكذلك أـ  
مداهم بتطور  إالتواصل االجتماعي، كانت العامل األبرز يف نشر الوعي بني اجلماهير، و

هم يف احلد من انتشار فيروس  سأ الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، األمر الذي  
  فة سكانية عالية مثل الهند. كورونا يف دولة ذات كثا

استخدام االستراتيجيات االتصاالت   :)  Marc.-André. Kaufhold  2020(دراسة  ــ  ٣
  :)٦(يف مواجهة األزمات الصحية العاملية

الدراسة        يف    إلىهدفت  العاملية  الطبية  املنظمات  به  تقوم  الذي  الدور  علي  التعرف 
التعرف  إلى  ، باإلضافة  )COVID-19( ونا  مواجهة الفيروسات احلديثة مثل فيروس كور

فيما   ىعل اجلماهير  بني  الوعي  نشر  يف  الطبية  املنظمات  تلك  واجهت  التي  التحديات 
عل  والتعرف  احلديثة،  بالفيروسات  وسائل    ىيتعلق  يتاإلدور  فيما  بتوظيفها يف  عالم  علق 

هذه الدراسة   يموتنت  ،انتشار تلك الفيروسات أو األوبئةهم يف احلد من  احلمالت التي تس
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الوصفية   إلى عل  ،الدراسات  الباحث  من    ى واعتمد  عينة  باختيار  قام  املسح، حيث  منهج 
املتعمقة، للوصول    املقابلة   ا، مستخدمً ) خبيًرا٣٥( خبراء املنظمات الصحية العاملية قوامها  

  : ما يلي  نتائج الدراسة التي كان أهمها إلى
الدراسة   نتائج  أشارت  ا  إلىــ  بني  من  األزمات   الستراتيجياتأن  محاربة  يف  املتبعة 

  Coordinationواألمراض والفيروسات سريعة االنتشار هو ضرورة التكامل والتنسيق  
عالم املختلفة فيما يتعلق بنشر الوعي وزيادة معلومات اجلمهور فيما يتعلق  ل اإلبني وسائ

  ر من اجلماهير.  بتلك األمراض، خاصة الفيروسات احلديثة التي ال يعلم عنها الكثي
بيَّ   - اإلكما  وسائل  قيام  أهمية  الدراسة  تلك  نت  انتشار  من  احلد  يف  كبير  بدور  عالم، 

  ، تعليمية وقائية للحفاظ وحماية صحة اجلماهيرالفيروسات من خالل نشر فيديوهات  
ليهم، أو نشرها  إ  ىسبل الوقاية وكيفية احلماية من وصول العدو   ى من خالل التعرف عل

بؤرة انتشار تلك الفيروسات، وبالتالي   ل ، مما يقلىمصابني بالعدو  واكان  إذا  ن خرياآل  إلى
  القضاء عليها يف أقرب وقت.

الدراسة    - نتائج  أشارت  أنهكذلك  املنظمات    إلى  تواجه  التي  التحديات  أهم  بني  من 
من  الصادرة  واملعلومات  األخبار  تضارب  هو  االتصالية  استراتيجياتها  تطبيق  العاملية يف 

اجلمهور يف اتباع اإلجراءات   ىملنظمات الطبية، األمر الذي يسبب حالة من االرتباك لدا
  والطرق السليمة للوقاية ومنع انتشار الفيروسات. 

من بني االستراتيجيات التي تعتمد عليها املنظمات  أنه  إلى  كذلك أشارت نتائج الدراسة -
، COVID-19ثة مثل فيروس كورونا  فيما يتعلق بالتعامل مع الفيروسات واألوبئة احلدي

وذلك بهدف عدم تهوين تعامل اجلمهور مع تلك    ،Intimidationاستراتيجية التخويف  
من   وذلك  ذلك  الفيروسات،  أحدثها  التي  الفادحة  باخلسائر  املتعلقة  األخبار  نشر  خالل 

  العالم، وحجم الوفيات التي خلفها يف خالل أشهر قليلة.  ىالفيروس على مستو
التكنولوجيا   :) Rama Krishna Reddy Kummitha  2020( ة  راسد   -٤ استخدام 

والتقليل    Pandemic COVID-19االتصالية احلديثة ملواجهة جائحة فيروس كورونا  
  :)٧(من انتشارها

تكنولوجيا االتصال احلديثة يف التعامل توظيف    ىعل التعرف    إلىالدراسة  هدفت  وقد       
كورونا   فيروس  جائحة  باإلضافة  )Pandemic COVID-19(مع  عل   إلى،    ى التعرف 

التكنولوجيا  توظيف  بطرق  يتعلق  فيما  الغربية  والدول  الصني  بني  املوجودة  الفروق 
منهج    ى اعتمد الباحث علو  ،ل مع تلك األزمة الصحية العامليةاالتصالية احلديثة يف التعام

املت األخبار  بتحليل  قام  حيث  وامل املسح،  كورونا  بفيروس  يفعلقة   ,BBC news:نشورة 
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CNN, The Guardian, The New York Times, Business Insider, The 
Telegraph, The Economist, Reuters ,Global Times China, and 

China File    ذاعتها يف تلك  إمت نشرها أو    اوخبرً   مقاًال   )١٣٧(  إلىوالتي وصل عددها
اإلعالمية باإلضافة  الوسائل  العاملية    اصادرً   اريرً تق   )٧١(  إلى،  الصحة  منظمة  من 

WHO،  ي: ما يلكان أهمها ي نتائج الدراسة الت إلىوذلك للتوصل  
أن االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف التعامل مع أزمة  إلى  أشارت نتائج الدراسة  ـ  

كورونا   آل   )Pandemic COVID-19(فيروس  مكان  من  نتيجة    ؛خرتختلف  وذلك 
السياسي   دولة،  للنظام  كل  يف  يح  فمثًال املوجود  والتي  الصينية  الدولة  أن  مها  كجند 

مييل   القمعي، جنده  الشيوعي  بفيروس    إلىاحلزب  املتعلقة  باألخبار  يتعلق  فيما  التكتم 
أ  ؛ كورونا العتقاده  مبثابة  وذلك  تعتبر  األخبار  تلك  مثل  عل أن  يؤثر  قومي  جميع    ىمن 

  ة خاصة اجلانب االقتصادي. احليا حيمنا
استخدام استراتيجية    إلى  النقيض من ذلك جند أن الدميقراطيات الغربية تتجه  ىوعلـ  

كورونا   بفيروس  املتعلقة  األخبار  بنشر  يتعلق  فيما  والصدق   Pandemic(املكاشفة 
COVID-19( حياة   ى، وذلك ألن الهدف األساسي لتلك الدميقراطيات هي احلفاظ عل

  نسان والذي يأتي يف املقام األول.اإل
الدراسة    ـ نتائج  أشارت  أن كذلك  عل  إلى  مواجهة    ى االعتماد  يف  االتصال  تكنولوجيا 

كورونا   لذلك   Pandemic COVID-19فيروس  للدول،  التكنولوجي  بالتقدم  مرتبط 
تتجه  الغربية  الدول  أن  تكنولوجيا االتصال احلديثة    ىاالعتماد بشكل كامل عل  إلى  جند 
ubiquitous adoption  كبير هم بشكل  األمر الذي يس  ؛راجلماهي  تواصل معبغرض ال

فيروس، األمر الذي لعالم الغربي والتي أصبحت بؤرة للي بني اجلماهير يف اعيف نشر الو
  قد يحد من انتشار ذلك الفيروس والقضاء عليه يف القريب العاجل.

الذكية  ـ   املدن  انتشار  أن  الدراسة  بينت  الغربية    Smart citiesكما  والدول  الصني  يف 
علسأ املدن  تلك  يف  الفيروس  انتشار  من  احلد  يف  كبير  بشكل  مدينة    ى هم  املثال  سبيل 

Wuhan    الفيروس بدأ  والتي  علمنهاالصينية  االعتماد  نتيجة  لكن  التكنولوجيا    ى، 
  . الفيروس يف األيام األخيرة املاضية ى احلديثة يف تلك املنطقة متت السيطرة عل

األسودالصنفتح    :)  Qiang Chen،2020(دراسة    -٥ االستراتيجيات  و  دوق  توظيف 
  :)٨(عن طريق مواقع التواصل االجتماعي COVID- 19االتصالية يف التعامل مع فيروس 

يتعلق    إلىالدراسة    تهدف       فيما  الدولة  تتبعها  التي  االستراتيجيات  على  التعرف 
كورونا   فيروس  ألزمة  اإلعالمية  باإلضافة  )COVID-19(باملعاجلة  عالتع   إلى،    ى ل رف 
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اعتمد و  ، ضمن تلك االستراتيجيات االتصاليةأهمية استخدام مواقع التواصل االجتماعي  
عل املسح  ىالباحث  موقع  منهج  باختيار  قام  حيث   ،Sina Weibo   تواصل موقع  وهو 

الصينية، خاصة صفحة   للجمهورية  تابع  يتابعها ما   Healthy Chinaاجتماعي  والتي 
على تلك الصفحة    امنشورً   )١٤١١( الباحث بتحليل    مليون شخص، وقام  ٥٫٥٤يقرب من  
  : لتاليحتليل املضمون، وكانت أهم نتائج الدراسة كا امستخدمً 
أهمية احلمالت اإلعالمية التي اتبعتها احلكومات يف العديد   إلى  نتائج الدراسة  ـ أشارت

عل  استراتيجياتها  تقوم  احلمالت  تلك  مثل  ألن  وذلك  الدول،  اخلوف   ىمن  نشر  عدم 
اجلم بني  علوالقلق  بل  ف  ىاهير،  ذلك  من  ورؤية  إن النقيض  استراتيجية  غياب  ظل  يف  ه 

مث الصحية  األزمات  أوقات  يف  فإعالمية  كورونا  جائحة  يؤدي  إل  حاالت    إلىنه  انتشار 
ذلك   مع  سليمة  بطريقة  التعامل  من  ميكنهم  وال  اجلمهور،  بني  والذعر  والقلق  اخلوف 

  الفيروس. 
بيَّ ـ   الدراسة  كما  الدول يف محاولة دمج  أنه من بني  نت  التي تستخدمها  االستراتيجيات 

كورونا   فيروس  مواجهة  يف  محاول  )COVID-19( املجتمع  الوسائل هي  استخدام  ة 
لد واملتاحة  القريبة  والتي   ىاالتصالية  االجتماعي،  التواصل  مواقع  واملتمثلة يف  اجلمهور 

استخدامً  الوسائل  أكثر  من  شعوب  تعتبر  جميع  بني  تضا  وبذلك  احلكومات العالم،  من 
و اجلماهير،  مع  املستمر  يف  إالتواصل  العام  الصحي  والوضع  الفيروس  بتطور  مدادهم 

استفسارات اجلمهور حول األمور املتعلقة بالفيروس،    ىاإلجابة عل   إلى باإلضافة    الدولة،
  ذا تعرض أحد األشخاص لإلصابة. إواخلطوات املتبعة 

ثراـ   أن  أشارت  الدراسة  الوسيلة  لكن  مواقع   Media Richnessء  هنا  بها  واملقصود 
اهتم درجة  يف  تؤثر  لم  خصائص  من  به  تتميز  وما  االجتماعي،  وانخراط  التواصل  ام 

  اجلمهور يف االهتمام بقضية فيروس كورونا.
النقاش  ـ   دوائر  أهمية  الدراسة  أكدت  وبني    Discussion loopبينما  اجلماهير  بني 

أهمية مثل تلك احلوارات والنقاشات   ى حيث أكدت الدراسة عل  اجلهات الصحية املعنية،
اهتمام اجلمهور  لديه   ،يف زيادة  الوعي  التي تؤدي  وزيادة نسبة  باألمور  يتعلق    إلى م فيما 

  الفيروس يف أقرب وقت.   ىتسريع وتيرة القضاء عل
امل وتعتبر استراتيجية االستشهاد بالشخصيات املشهورة واملتخصصة من بني أهم العوـ  

قناع اجلمهور بالرسالة املقدمة من الدولة، وذلك ألنها صادرة  إ التي تستخدمها الدولة يف  
ا من اجلماهير خاصة يف مثل  واسعً قبوًال   ىمن املتخصصني يف املجال الطبي، والتي تلق

  COVID-19.يدة مثل فيروس كورونا تلك الفيروسات اجلد
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ية إزاء األزمات مريكالصحف املصرية واأل  يف  اجتاهات اخلطاب  :)٢٠١٩  ،نا محمددراسة (ر  ـ٦
  : )٩(دراسة حتليلية مقارنة ،الصحية العاملية

الدراسة        الصحف إلى  هدفت  اخلطاب  وسمات  اجتاهات  وتفسير  وحتليل    ي رصد 
العاملية والت  ياألمريكاملصري و فيروس    :ثلت يفمت  ي إزاء مجموعة من األزمات الصحية 

اخلنازيرإفيروس    ر،الطيو  فلونزاإنفيروس    ،سارس اإليدز  ،نفلونزا  فيروس    ،فيروس 
الوبائى الكبد  الدموية  ،التهاب  واألوعية  القلب  واالكتئابوأمراض  السكرى  وأمراض   ، ،  

احليويةوالب للمضادات  املقاومة  الت  ، كتريا  املصادر  األطروحات    تعتمد ا  يورصد  عليها 
التو  ،قدمها  يالت البرهنة  الالفاع  والقوى  ،اعتمد عليها  يمسارات  واألدوار   يتلة  أبرزها 

لها واإلعالمية  فضًال   ،املنسوبة  املرجعية  األطر  اخلطاب   ،عن  حتليل  خالل  من  وذلك 
اليوم  ،والوفد  ، اجلمهورية(لصحف    يالصحف  ا  )واملصرى  عن  املصرية ممثلة    ، لصحف 

تاميز(وصحيفتى   بوست  ، نيويورك  األ  )وواشنطن  للصحف  خالل    ،مريكيةممثلة  وذلك 
م مارسالفترة  وحت  ٢٠٠٣ن  الدراسات   يوتنتم  ،م  ٢٠١٤ديسمبر    ىم  إلى  الدراسة  هذه 

  ي املصر  يتهتم برصد وحتليل وتفسير اجتاهات اخلطاب الصحف  يالتحليلية املقارنة الت 
الصحيإزاء    يمريكواأل العاملية األزمات  اإلعالم  ،ة  املسح  منهج  على  الباحثة   ي واعتمدت 

املنهجيةوأسل املقارنة  األط   يفواعتمدت    ، وب  نظرية  على  املصرية  الصحف  ر  خطاب 
اتسم    :راسة إلى مجموعة من النتائج منهاوتوصلت الد  ،اإلعالمية ومدخل إدارة األزمات

ومناقشتها احللول  طرح  على  الطو   ،العرض  اإلخبارغلب  تغط  يابع  الصحف  على  ية 
الصحية لألزمات  األ  يف  ،املصرية  كانت  احني  يفشكال  املستخدمة  حف  الص  لتحريرية 

  . يفنون الرأوبرزت  ، امريكية أكثر تنوعً ألا
  
٧) دراسة  املتوطنة    :)٢٠١٩  ،براهيمإأمل  ـ  واألمراض  لألوبئة  املصرية  الصحافة  تغطية 

   :)١٠(يالتأثير على املعرفة العلمية للجمهور املصر ودورها يف
واملع      املتوطنة  واألمراض  لألوبئة  الصحفية  التغطية  واقع  رصد  الدراسة  ة  نيهدفت 

الصح املصر  يبالتثقيف  الت  ،يللجمهور  جناح  يفغ ومدى  لألوبئة  الصحفية  القيام    طية 
اإلعالم املصر  يوالتثقيف  يوالتعليم  يبالدور  اجلمهور  األمثل   ،يحيال  الدور  وحتديد 

وذلك من خالل حتليل    ،للجمهور   ي مجال التثقيف الصح  ا يفمن خاللهاملطلوب حتقيقه  
 وكذلك استراتيجية القائم باالتصال يف  ،اجلمهور  يستطالع رأية املقدمة وااملادة الصحف

لدراسة وتوصلت ا،  اجههتو  يومعرفة املعوقات الت  يبناء الرسالة اخلاصة باملضمون الصح
  : همهاأإلى عدد من النتائج 
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ـ التفوق الواضح للمواقع اإللكترونية لصحف الدراسة على الصحف الورقية اخلاصة بها  
كما أشارت الدراسة التحليلية   ،الفترتني الزمنيتني للدراسة   لطبية يفحجم املضامني ا  يف

توارت موضوعات على  ، بينما  والسرطان  يإلى تصدر موضوعات طبية مثل مرض السكر
  . ام والصحةقدر من األهمية مثل أمراض القلب والعظ

صحة  مراض النفسية والعصبية والـ كذلك لم تلق أمراض معينة االهتمام اخلاص مثل األ
وسارسجنااإل زيكا  وفيروس  والزهامير  نس  ،بية  تراوحت  بني  حيث  ما  األمراض  هذه  بة 

و ال   ،% ٣الصفر  أشارت  على  كما  الدراسة  صحف  اعتماد  إلى  مصدر  أدراسة  من  كثر 
التحليلية يتضح   كز األول كمصدر  ن األطباء يأتون باملرأللمعلومات ومن بيانات الدراسة 

  .للمعلومات الطبية
٨) دراسة  حسنـ  الصحافة    :)٢٠١٨،هدير  الصحة  مع   يف  االستقصائيةدور  قضايا  اجلة 

  : )١١(الصحف القومية واحلزبية واخلاصة وحتليلية بنيدراسة مقارنة  :بالصحف املصرية
الدراسة      االستقصائية يف  إلى  هدفت  الصحافة  دور  على  القومية   التعرف  الصحف 

يف واخلاصة  الصحة  واحلزبية  قضايا  إلى  وصلوت  ؛ معاجلة  الدراسة  التقارير  أت  ن 
الطب  التياالستقصائية   اخلطأ  وأشكاله  بكل    ي تناولت  يفانواعه  املستشفيات    سواء 

اخلا للقطاع  التابعة  تلك  أو  احلكومية  الصحية  يفواملراكز  بنسبة    ص  الثالث  الترتيب 
نسبة شرية ثم قضايا العالج ب يليه القضايا الصحية املتعلقة بتجارة األعضاء الب  ،%١٤٫٧
٩٫٥%.  

الت االستقصائية  التقارير  جاءت  كما  بنسبة    يـ  الدواء  قضايا  يف  ،%٥٫٥تناولت   يليها 
حتكار  وجاءت قضايا ا  ،%١٫٦ضعف املخصصات املالية بنسبة  الترتيب السابع ما يتعلق ب 

الثامن   الشركات يف التأمني    ،الترتيب  قضايا  جاءت  واألوبئة    الصحي ثم  األطباء  وتوزيع 
يفوالتمر بنسبة    يض  التاسع  حضَّ   ،%١٫٣الترتيب  قضايا  والعناية  انا يليها  األطفال  ت 

املستشفيات   وخصخصة  الطباملركزية  بنسبة  التر  يف  يوالهيكل  العاشر  لكل   % ٠٫٩تيب 
  . منهما

  ي تنمية الوع  دور الصفحات الصحية على فيس بوك يف  :)٢٠١٨  ،الزهراء محمدـ دراسة (٩
  : )١٢(لدى املراهقني يالصح

  الفيس بوك تقوم به الصفحات الصحية على    يالدراسة إلى معرفة الدور الذ   فتهد     
الوع  يف املراهقني  يالصح   يتنمية  الدر  ،لدى  النتائج وتوصلت  من  مجموعة  إلى  اسة 

على    :أهمها الصحية  للصفحات  املراهقني  تعرض  أسباب  أهم  من  بوكأن    ي ه   الفيس 
  اعدة على حل م املسافتهم الصحية ث يليها زيادة ثق  ، احلصول على معلومات صحية عامة
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الصحية املشكالت  املراهقني    ،بعض  استخدام  داللة إحصائية بني  ذات  توجد فروق  كما 
  . لديهم يالصح  يللصفحات الصحية على موقع الفيس بوك وتنمية الوع 

فيصل ١٠ بن  (خالد  دراسة  االجتماع  :)٢٠١٦  ،ـ  التواصل  وسائل  التوعية   يف  ياستخدام 
  : ) ١٣(روناالصحية ملرض كو

التواصل         وسائل  استخدام  الكشف عن  إلى  الدراسة  التوعية    يف  االجتماعيهدفت 
ومستشفياتها   الطبية  املدن  على  تطبيقية  دراسة  خالل  من  كورونا  ملرض  الصحية 

مبدينة   اإلعالمى  ،السعوديةب  "الرياض "احلكومية  املسح  منهج  على  الدراسة   ،واعتمدت 
إلى   الدراسة  بوتوصلت  انتشار    الرغمأنه  االجتماعمن  التواصل  السعودية    يف  يشبكات 

صات على  من املدن الطبية مبدينة الرياض ومستشفياتها احلكومية ال متتلك من   %٧٣فإن  
االجتماع التواصل  يف- تويتر  -(يوتيوبيشبكات  الستخدامها  التوعية    فيسبوك)  برامج 

أن    ،الصحية النتائج  أوضحت  لم    %٦٠كما  الطبية  املدن  التواصل تستخدم  من  مواقع 
  . التوعية حيال مرض كورونا املتاحة يف

  ئل اإلعالم التقليدية واجلديدة يف تأثير االعتماد على وسا  :)٢٠١٦  ،ـ دراسة (نادية محمد ١١
  : )١٤(نشر الثقافة الصحية

املصرى      اجلمهور  اعتماد  مدى  معرفة  إلى  الدراسة  اإلعالم   هدفت  وسائل  على 
و الصحيةكمصدر    اجلديدةالتقليدية  املسح واعتمدت    ،للمعلومات  منهج  على  الدراسة 

العالمىاإل وتوصلت  أهمها،  النتائج  من  عدد  إلى  التليفزيونية  :  دراسة  القنوات  تفوق 
عل  االعتم  يباق  ىوالفضائية  درجة  حيث  من  التقليدية  اإلعالم  كمصدر  وسائل  عليها  اد 

م اجلمهور بوسائل مقدمة اهتما يف  يجاءت مواقع التواصل االجتماع ، للمعلومات الصحية
  سويف يف  يوجود فروق ذات داللة إحصائية بني محافظة الشرقية وبن  ،اإلعالم اجلديد
الثقة يف ا   أسباب  التاملعلومات  ذات    ،وسائل اإلعالمتقدمها    ي لصحية  عدم وجود فروق 
  . نشر الثقافة الصحية  بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة يفداللة إحصائية 

  : )١٥(التوعية مبرض السرطان فاعلية وسائل اإلعالم يف :)  Gena,2015ـ دراسة (١٢
باخلطر إزاء اإلحساس  هدفت الدراسة معرفة العالقة بني وسائل اإلعالم املختلفة و     

  ) ١١٧(وبلغ حجم العينة    ،يالدراسة على منهج املسح اإلعالمواعتمدت    ،مرض السرطان
وتوصلت    ،سنة  ٣٢ـ  ١٦تتراوح أعمارهم بني  معات األمريكية  مفردة من طالب إحدى اجلا

اإلعالم  وسائل  من  املرض  معلومات عن  الذين حصلوا على  األشخاص  أن  إلى  الدراسة 
شعروا باخلطر    ا الذين ناقشوا املرض مع غيرهمأمَّ   ،بخطورة املرض  اكانوا أكثر إحساسً 
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  ي الت   ياصر السلوك الصح أن اإلحساس باخلطر من أهم عن  كما  ،على أنفسهم   ي الشخص
  . تركز عليها احلمالت الصحية

١٣) دراسة  سميرـ  اال  :)٢٠١٠  ،هالة  وسائل  يفدور  اجلمهور   تصال  اجتاهات  معارف  تشكيل 
  :)١٦( نحو القضايا الصحية

الدراسة        يفإلى  هدفت  االتصال  وسائل  دور  ع إ  معرفة  معلومات  اجلمهور  ن  كساب 
بالدمإ والتبرع  الطيور  االجتماع  ،نفلونزا  باملستوى  املعرفة  هذه  ارتباط   ي ومدى 

التعليم  يواالقتصاد منهج    ،ودرجة  على  الدراسة  االستب  ،املسحواعتمدت    ، ة انوأداة 
التاليةوتو النتائج  إلى  الدراسة  لل  :صلت  التعرض  كثافة  يفارتفاع  الصحية    موضوعات 

امل  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف  ،وسائل االتصال بإنفلونزا مستوى معرفة    بحوثني 
ذو لصالح  األعلى  ي الطيور  الوسائل   ، املستوى  بني  األول  الترتيب  الفضائيات  تصدرت 

  . ن متابعتهاويفضل املبحوث  يعالمية التاإل
الرحمن ١٤ (عبد  دراسة  يف  :)٢٠١٠  ،يالقحطان  ـ  اإلعالم  وسائل  بطب   دور  اجلمهور  توعية 

  : )١٧(الكوارث 
على       التعرف  إلى  الدراسة  اإلعال  هدفت  وسائل  يفدور  بطب    م  اجلمهور  توعية 

توعية    ،الكوارث مسؤولية  أن  إلى  الدراسة  مسئولية وتوصلت  الكوارث  بطب  اجلماهير 
وسا بني  الكوارثمشتركة  بطب  واملعنني  اإلعالم  اإلعالم  ، ئل  تزويد  وأثناء   -أهمية  قبل 

بط  -الكوارث  وبعد اخلاصة  واملمارسات  واألهداف  باملعلومات  الكاجلماهير    ،وارثب 
ت وذلك إليجاد الدراسا  ،حقل طب الكوارث  حوث اإلعالمية يفوذلك من خالل تشجيع الب

  . داد اخلطط اإلعالمية بطب الكوارثإع فادة منها يفوالبحوث الالزمة واإل
  تناولت اإلعالم وإدارة األزمات:دراسات  :ياملحورالثان

  :)١٨(  إدارة األزمات والكوارث دور اإلعالم يف :)٢٠١٩(آمال عبد الوهاب،  ـ دراسة١
إدارة األزمات والكوارث بالتطبيق   هدفت الدراسة التعرف على دور وسائل اإلعالم يف     
السيول يف  على الصعيد  كارثة  الشخصية   ،محافظات  املقابالت  الدراسة على    واعتمدت 

يف املسئولني  الصعيد  مع  ا  ،محافظات  النتائجوتوصلت  من  عدد  إلى    : ها أهم  ،لدراسة 
ملعرفة  اعتمد عليها اجلمهور    يمقدمة الوسائل اإلعالمية الت  جاءت املواقع االجتماعية يف

  ، املرتبة األخيرة  صحف واملجالت يفثم ال ،  املرتبة الثانية  يليها التليفزيون يف  ،أخبار األزمة
حيث    ،عرض مراحل تطور األزمة   غير مفعل يف  ي وأشارت النتائج أن دور اإلعالم املصر

  متت ملواجهة  يومت عرض اإلجنازات الت  ،ا بعدهاحدوث األزمة وجتاهل مز فقط على  ركَّ 
الرسمية اجلهات  خالل  من  ومواقع   ،األزمات  اإلنترنت  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت 
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االجتماع الت  يالتواصل  اإلعالمية  الوسائل  أهم  اجلمهور  استح  يمن  اهتمام  على  وذت 
  .واحلكومة

دراسة٢ أحمد  ـ  الصحافة    :)٢٠١٩  ،(محمود  والكوارث معاجلة  لألزمات  والدولية  العربية 
  : )١٩(البيئية

لألزمات        والدولية  العربية  الصحافة  معاجلة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
  تسمح للقارئ بالتحكم يف  يوالكوارث البيئية وتعتبر الصحف من أقدم وسائل اإلعالم الت

لها، التعرض  الدراسة    ظروف  أداواعتمدت  املضمون  على  حتليل  استبة   ة ان واستمارة 
على   يفللتعرف  باالتصال  القائمني  اجلمهور  أوتبني    ،الصحف  أراء  تفضيل  محددات  ن 

وي  اعمومً  بالتحليل  املعلومات  لتناولها  يفعود  يف  األول،املقام    التفسير  سرعتها  نقل    ثم 
التحيز  ة، ثم عمق املعاجل  ،األحداث اثم د  ،تليها املوضوعية وعدم  ، ملعلومات لبيانات واقة 

  .التعبير عن وجهة نظرها مدى احلرية املتاحة أمام كل وسيلة يف اوأخيرً 
الشام٣ الرحمن  (عبد  دراسة  اجلامع  :)٢٠١٧،يـ  الشباب  معلومات  أثناء    ياليمن  يمصادر 

  : )٢٠(األزمات
الدراسة        الت  يتقصإلى  هدفت  املختلفة  املعلومات  الشباب  ي مصادر  عليها   يعتمد 

يعرف    ياليمن  ياجلامع ما  أحداث  اجلنوب"بملتابعة  املعرفية    ي"، احلراك  والتأثيرات 
والس االعتمادوالوجدانية  هذا  على  املترتبة  أن    ،لوكية  الدراسة  مصادر  أوكشفت  هم 

ه األزمات  أثناء  املبحوثني  ال  يمعلومات  والقنوات  العربية  الفضائية  تليفزيونية  القنوات 
احلكوميةالي غير  االجتماع  ،منية  التواصل  ومواقع  الصحف  أهداف    ،يثم  أهم  ومتثلت 

اليمن اإلعال  يالت  يالشباب  وسائل  على  اعتمادهم  خالل  من  حتقيقها  إلى  يفيسعى   م 
اجلنوبى احلراك  ووجدانية وأ  ،معرفة حقيقة  معرفية  تأثيرات  وجود  على  الدراسة  كدت 

ملتابعة    ياليمن  ياب اجلامعيعتمد عليها الشب  يتوسلوكية تترتب على مصادر املعلومات ال 
  . يقضية احلراك اجلنوب

(تامر محمد صالح،٤ املصر  :)٢٠١٦  ـ دراسة  املوجهة   يتعرض اجلمهور  الفضائية  للقنوات 
  : )٢١(وعالقته مبستوى املعرفة العلمية باألزمات العربية 

  للقنوات الفضائية املوجهة   ي هدفت الدراسة إلى رصد وحتليل تعرض اجلمهور املصر     
مب  وعالقته  العربية  العربيةستباللغة  باألزمات  املعرفة  عينة  وطُ   ، وى  على  الدراسة  بقت 

غير   العام    ) ٤٠٠(قوامها    منتظمة عشوائية  اجلمهور  من  الغربية    مبحافظتي مفردة 
التعرض للقنوات الفضائية املوجهة    مرتفعي وتوصلت الدراسة إلى أن املبحوثني    ،والقاهرة

ن وبلغت  العربية  إجمال  % ٢٧٫٦٢سبتهم  باللغة  ع  ي من  الدراسةمفردات  بلغت    ،ينة  بينما 
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كما   ،%٥٥٫٨٠ة املوجهة باللغة العربية  التعرض للقنوات الفضائي  متوسطياملبحوثني  نسبة  
بني مستويات تعرض املبحوثني    اتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيً 

  .عرفة املبحوثني باألزمات العربيةمستويات مللقنوات الفضائية املوجهة باللغة العربية و 
دراسة    ٢٠١١يناير  ٢٥مصر بعد ثورة    أطر معاجلة األزمات يف  ):٢٠١٦،يفتحثروت  ـ دراسة (٥

  : )٢٢(اليوم يحتليلية لصحيفة املصر
شيوعً       األكثر  األطر  برصد  الدراسة  الرئيساهتمت  والقضايا  الت ا  والفرعية  مت    ية 
يفالتر عليها  اليوماملصر  صحيفة  كيز  األطراف    ، ي  جتاه  املعاجلة  اجتاه  املعنية  وكذلك 

ثورة    ات يفباألزم بعد  األساسية   ،٢٠١١يناير  ٢٥مصر  األزمات  إلى حتديد  حيث سعت 
الت أثناء   ياملصرجريدة    يف  يمرت بها مصر كما جاء باحلوار الصحف  ي والفرعية  اليوم 
 تقدمي األفكار   هم يفسي قد أصحفوتوصلت الدراسة إلى أن فن احلوار ال  ، فترة الدراسة

والكشوالرؤى   مصر  الرئيسعن  األزمات  عن  التف  والفرعية  ثم  ية  بها خالل  انية  مرت 
  قتصاد، أزمة اال  ،أزمة الدستور  احلريات اإلعالمية،أزمة    ،زمة العدالة(أ   ي:أزمات كبرى ه 

التشريعيني املجلسني  بالرئاسةاألز  ،أزمة  املتصلة  األمن  ،مات  املاألزم  ،أزمة  تصلة  ات 
اخل املصرية  فرعيةوتضمن   ،)ارجيةبالعالقات  أزمة  أربعني  األزمات  هذه  أن وتبنيَّ   ،ت   

منها  ارئيسً   اسببً   ١١هناك   األزمات  هذه  واختياراته  :وراء  الرئيس  اإلخوان   ،سياسات 
    .االجتار بالدين لتحقيق أهداف سياسية ،ي إصدار دستور غير توافق ملسلمني، ا
(شيماء  ٦ دراسة  سالم:ـ  اإلعالم    : )٢٠١٦السيد  وسائل  األزمات   يف   يتماعاالجدور  إدارة 

  :)٢٣(والكوارث
برؤية متكاملة عن اتصاالت األزمة والكوارث    ينظر   هدفت الدراسة إلى تقدمي إطار      

مع دراسة    ،من حيث املفهوم واألهمية واملراحل والوظائف  يعبر وسائل اإلعالم االجتماع
النظرية  وأتعرا واس  ،مداخلها  مؤسسية  ألزمات  احلالة  دراسات  عن  ض  ناجمة  خرى 

طبيعية وكوارث  صحية  االتصالية    ؛مخاطر  االستراتيجيات  على  التعرف  بهدف  وذلك 
يف ل  املستخدمة  وسائل  االستجابة  عبر  األزمات  واعتمدت    ،ياالجتماعاإلعالم  هذه 

احلالة داسة  منهج  على  اإلعال  ،الدراسة  وسائل  أن  إلى  الدراسة  االجتماعوتوصلت   ي م 
وأصحاب    اأساسيً   امصدرً   تأصبح والكوارثملعلومات  األزمات  أوقات  كما    ، املصالح 

ستخدم بفاعلية لتثقيف اجلمهور حول تدابير التعامل مع اآلثار الناجمة عن املخاطر أو  تُ 
  . يت املجتمع املدنالكوارث الطبيعية سواء من قبل األجهزة احلكومية أو منظما
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د ٧ (شريف  دراسة  اللبان،ـ  يف٢٠١٥رويش  اإلعالم  دور  السورية    ):  "األزمة  األزمات  إدارة 
  : )٢٤(ا"منوذجً 
يف       واملتمثلة  األزمات  مراحل  توضيح  الدراسة  حول    تناولت  املعلومات  نشر  مرحلة 

  عالم يفدور اإلوركزت على    ،ومات وحتليلها واملرحلة الوقائيةومرحلة تفسير املعل  ،األزمة
  ، ا منوذجً وطبقت الدراسة تلك املراحل على األزمة السورية    ، املراحلكل مرحلة من تلك  

السور اإلعالم  مستقبل  والقائم   يوناقشت  املتفائل  كالسيناريو  املختلفة  والسيناريوهات 
والدولية يف املحلية  إلى حل سياس  على جناح اجلهود  طموحات    ييلب  ألزمة، ل  يالتوصل 

السور  الباب    ،يالشعب  سأويفتح  بناء  الدمي مام  اجلوريا  والسناريوهات قراطية  ديدة 
  .األخرى لألزمة

اعتماد طلبة اجلامعات الفلسطينية على وسائل اإلعالم   :)٢٠٠٨  ، ـ دراسة (حسني أبو شنب٨
  : )٢٥(حلصول على معلومات أثناء األزماتا  اجلديد يف

الدراسة         التمعرفإلى  هدفت  اجلديدة  اإلعالمية  الوسائل  طل  ية  عليها  بة  يعتمد 
فتح    يبني حركت  ياخلاحلصول معلومات عن أزمة االقتتال الد  لسطينية يفاجلامعات الف

كمت  ؛وحماس للمصداقية  بالنسبة  أنه  النتائج  يفوأوضحت  للثقة  وسيط  وسائل    غير 
يف  اإلعالم احلزبية  الصحف  جاءت  فلسطني  ،األولالترتيب    فقد  تليفزيون  ثم    ،تالها 

اخلاصة التليفزيونية  يف  اخيرً أو  ،املحطات  املحلية  اخلامسا  الصحف  وأشار   ،لترتيب 
ه األخرى  دون  لوسيلة  تفضيلهم  أسباب  أن  إلى  األولى   ياملبحوثون  بالدرجة    ، الفورية 

الثانيةوالشمول بالدرجة  التغطية  وعمق  والت  ،ية  بالدرجة  والوضوح  واملوضوعية  فسير 
  .ثم تنوع املصادر وتعددها ،الثالثة

سليم،٩ (حنان  دراسة  النخبة    :)٢٠٠٨ـ  اإلخبارية  اجتاهات  القنوات  إدارة  نحو  األملانية 
  : )٢٦(جنبية لألزمات العربية بصفة عامةاأل

األجنبية       القنوات  إدارة  نحو  األملانية  النخبة  اجتاهات  على  للتعرف  الدراسة  سعت 
ل مث  ، لهذه القنوات  يات األداء اإلعالموخلصت الدراسة إلى توافر مكون  ؛لألزمات العربية

وفيما يتعلق بتقييم   املوضوعية والعمق والتوازن والتكامل وعدم التحيز، الفورية والصدق و
  فقد تبنيَّ   ، جلة هذه القنوات لألزمات العربيةمعا  النخبة األملانية ملدى وجود املصداقية يف

ف إحصائية  داللة  ذات  اختالفات  للنخبة وجود  الثالث  املجموعات  بني  (األكادميية    يما 
املصداقية  واإلعالميةية  والسياس  وجود  مدى  تقييم  حول  مالقنوات    يف)  حل  اإلخبارية 
أكثر من القنوات  قنواته املحلية    يف  يوأشارت الدراسة إلى ثقة اجلمهور األملان   ،الدراسة

  . األجنبية األخرى
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  : )٢٧(إدارة الصحف لألزمة الثقافية ):٢٠٠٧،كامل  يـ دراسة (ثروت فتح١٠
بنلتعرف على  الدراسة بااهتمت        سويف    ي إدارة الصحف ألزمة احتراق قصر ثقافة 

 ني نية على عينة من القائممع دراسة ميدا  ،)ية والوفد واملصرى اليوماجلمهور(صحف    يف
قصر    ،باالتصال  حريق  كارثة  بإبراز  اهتمت  الثالث  الصحف  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 
قصور الثقافة وأوضاع هيئات    سويف من تناول الصحف ألنشطة وزارة الثقافة  يثقافة بن

واملصاب الثقافة  ،نيوالضحايا  قصور  هيئة  ورئيس  الثقافة  وزير  واملحاكمات    ،واستقالة 
  . صاحبت الكارثة يوالتحقيقات الت

  تعليق على الدراسات السابقة: ال
  : : القضايا واإلشكاليات البحثيةأوًال 

واضح يف باهتمام  باألوبئة  املتعلقة  البحوث  حظيت  العرب  ـــــــ   وقد    ،ي واألجنب  ي التراث 
البحث االهتمام  املتالحقة يف  يتزايد  الصددباملتغيرات  األخيرة    وشهدت يف  ، هذا  األونة 

يف سواء  واملستجدات  التطورات  من  اهتماماتها  أموضوعاتها    الكثير  مستأو  على  وى  و 
  .حات املثارةاإلشكالية واألطرو

(ــــــ   األجنبية  الدراسات  معظم  ( Lisa,2020ركزت  ودراسة   (Rama,2020  ودراسة  (
)Qiang,2020واملواقع اإلخبارية ودوائر   ي) على أهمية تأثير مواقع التواصل االجتماع

اجلمهور بني  يف  ،النقاش  املعنية  الصحية  نسبة    واجلهات  وزيادة  اجلمهور  اهتمام  زيادة 
  .حول فيروس كورونا املستجدلديهم   يالوع

الع  - الدراسات  إ(أمربية  تعددت  ) ودراسة  ٢٠١٩) ودراسة (رنا محمد ،٢٠١٩براهيم ،ل 
، فيصل  و٢٠١٦(خالد  الصحية  ي الت)  األزمات  أزمات   ،تناولت  على  معظمها  ركزت  وقد 

كما ركز غالبيتها   ،اعتمدت عليها هذه الدراسات  ي لتا  وتباينت املجاالت واملداخل  ، بعينها
االجتماع التواصل  مواقع  دراسة  اإللكترون  يعلى  يفوالصحافة  ية  واملواقع    والتليفزيون 

  . مناطق مختلفة إدارة األزمات يف
الت والعربية  املصرية  األدبيات  ندرة  املس  يـــــ  كورونا  فيروس  ؛ وميكن  تجدتناولت جائحة 

  . احديث نسبيً ن موضوع الدراسة تفسير ذلك بأ 
  ثانًيا: األطر النظرية:

كغيرها     األوبئة  بحوث  نظ  حتتاج  إطار  إلى  البحوث  يحكمهامن  إلى    ،ري  حتتاج  كما 
  ي التراث العلمواعتمدت بعض أدبيات    ،ذا اإلطار لتحليل العالقة بينهماهتوظيف عناصر  

  . نظرية محددةعلى أطر   يواألجنب يالعرب
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السابقة يف والدراسات  البحوث  اجتاهات  تباينت  املفسرة  استخ  ـــــ  النظرية  املداخل  دام 
: نظرية ثراء  عض البحوث خلدمة أهدافها البحثيةب  وظفتها  يومن األطر النظرية الت   ،لها

يف كما  (   الوسيلة  الرحمMarc,2020دراسة  و(عبد   (، الشامى  ونظرية    ، )٢٠١٧ن 
امل  املبتكرات  ،وقفيةاالتصال  اإلعالم  ،وانتشار  االعتقادات   ،االعتماد على وسائل  ومنوذج 

  .نظرية األطر اإلعالميةو  ،الصحية
مة أهداف الدراسة البحثية  ري داخل الدراسة الواحدة خلدـــــ توظيف أكثر من مدخل نظ

، محمد  (رنا  دراسة  (ناد٢٠١٩مثل  ودراسة   (، محمد  الرحمن  ٢٠١٦ية  (عبد  ودراسة   (
  . )٢٠١٩ي ،الشام

الت ،  والفرق البحثية بني أكثر من دولة اعتمدت على املدخل املقارن    يــــ ندرة الدراسات 
  . )٢٠١٩ختلفة مثل دراسة (رنا محمد،لى البيئات امللبحث تأثيرات املعاجلات اإلعالمية ع

  : ا :املناهج البحثيةثالثً 
تنوعت   التـــ  يف  ياملناهج  استخدامها  العالقات    مت  بني  ما  واألجنبية  العربية  الدراسات 

  . يواملسح ياالرتباطية واملتبادلة ومنهج دراسة احلالة واملنهج الوصف 
األجنبي  أظهرتــــ   الدراسات  من  االعديد  بني  منهجية متزج  تصميمات  الكمة   يملنهجني 

إشكالية    ،يوالكيف استمرت  الكمبينما  الكيف  يالتصميم  يف  يمقابل  بوضوح    حاضرة 
  .ي التراث العرب

ملتغيرات البحثية ولقياس ربط ا   يف  ي اعتمدت على املنهج التجريب  يــــ ندرة الدراسات الت
  . املستخدمة ائص الوسيلة اإلعالميةختالفات بقياس خصأوجه اال

  : ا :األدوات واألساليب البحثيةرابعً 
فادة من أدوات اإلعالم البحوث األجنبية بالتعرف على طبيعة اإلـــــــ اهتمت الدراسات و

تغ عند  الذكية  الهواتف  وتطبيقات  املستجداجلديد  كورونا  فيروس  ودراسة  حيث    ، طية 
ي أو األداء اإلعالم   جيا يففادة من التكنولوحرصت أغلب الدراسات على رصد مظاهر اإل

  . على اجلمهور
أغلب   اعتمدت  االــــــ  أداة  على  والعربية  املصرية  وحتليل  واملقابل  ةانستبالدراسات  ة 

واملال  ،املضمون املناقشة  مبجموعات  األجنبية  الدراسات  اهتمت  وحتليل  بينما  حظة 
  املضمون. 

للمعاجلة اإلعالمية   يمهااجلمهور وتقياهتمت بقياس اجتاهات    يجاءت الدراسات الت  -
  . العينة ويث الهدف واملنهج ة من حبشأن األزمات املختلفة كثيرة ومتنوع
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  : سة (العينات ): مجتمع الدرا اخامًس 
ـــــ اتسمت معظم الدراسات العربية باالعتماد على عينات محدودة احلجم وعمدية وغير  

صعوبة وجود    :مل منهادة عواضوء ع  ويفسر ذلك يف  ؛ ممثلة ونتائجها غير قابلة للتعميم
شا سحب  إطار  خالله  من  ميكن  ممثلةمل  يفعينة  الفرد  الباحث  إمكانات  ومحدودية   ،  

الت العربية  و أصورة رسائل جامعية    سواء يف  ، ما يقوم بإجرائها مبفرده  اغالبً   يالبحوث 
  . مؤمترات أو دوريات علميةمقدمة يفأبحاث 

بالعــــــ   اهتمت  الدراسات  من  والقليل  احلجم  كبيرة  االحتمالية  تعميم    يالتينات  ميكن 
نها  أ، كما حثإعدادها أكثر من با يشترك يف يوكانت أغلبها دراسات أجنبية والت ، نتائجها

مما ينعكس على كبر حجم العينات    ؛متويل هذا البحث  يفتعتمد على جهات بحثية تسهم  
  . ريقة سحبها ومدى متثليها للمجتمعوط

  : السابقة اساترتوصلت إليها بعض الد يج الت: أهم النتائاسادسً 
نترنت   اإلن تكنولوجيا االتصال احلديثة املتمثلة يفأأشارت نتائج بعض الدراسات إلى  ــــ  

بني اجلماهير وإمدادهم   ينشر الوع  كانت العامل األبرز يف  يومواقع التواصل االجتماع
  .)Rajvikram ,2020بتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا ( 

كشفت بعض    ــــ  (نتائج  إلى   Andra,2020الدراسات  التأ)  التحديات  تواجه   يهم 
يف العاملية  االتصالية    املنظمات  استراتيجياتها  واملعلومات و تطبيق  األخبار  تضارب  هو 

الطبية املنظمات  من  يالصادرة  الذى  األمر  يفبس؛  اجلمهور  لدى  االرتباك  من  حالة    ب 
  . انتشار الفيروساتة للوقاية ومنع لطرق السليمتباع اإلجراءات واا

الدراسات بعض  اهتمت  التحليل  العربية  ـــــ  الصحفية    اوحتديدً   يباجلانب  املعاجلة 
، وأكدت نتائج معظمها على تأثير منط املعاجلة  ونية للعديد من األزمات واألوبئةوالتليفزي

ق  الم يتست من قبل وسائل اإلع، وأن معاجلة األزماأي العاماإلخبارية لألزمات على الر
  . ي القرارومتخذ يمع توجهات صانع ادائمً 

  : فادة من الدراسات السابقةــ أوجه اإل
عام   يفأ بشكل  الدراسات  تلك  من  الباحثة  البحثية  صياغة    فادت  املشكلة  وحتديد 

الدراسة  ،وأهميتها أهداف  وصياغة  البحثية    ،وحتديد  واألداة  املناهج  أنسب  وحتديد 
ويجياملناسب الدراسة  أهداف  يحقق  مبا  بنائها،  وكيفية  وفروضها ب  ة  تساؤالتها  ،  عن 

الت النقاط  على  الوقوف  أفادت    يوكذلك  كما  السابقة،  والبحوث  الدراسات  تتناولها  لم 
يف السابقة  الدراسات  مقارن  نتائج  خالل  من  احلالية  الدراسة  نتائج  نتائج تفسير  ة 

  . لدراسة الراهنة باملعلوماتء اثراإ همت يفأس  يالدراسات السابقة والت
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  :مشكلة الدراسة 
البحثية يف  ويف  ؛ ومن هنا     محاولة الكشف    ضوء اإلشكاليات السابقة تتجسد املشكلة 

نحو معاجلة املواقع اإلخبارية والبرامج احلوارية جلائحة    ياجتاهات اجلمهور املصرعن  
  .وروناارات مكافحة فيروس كلقروتقييمه  فيروس كورونا املستجد 

  :مبررات الدراسة
البحـــ   اإلشكالية  املطروحةحداثة  لطرحها  ، ثية  السابقة  الدراسات  علم    يف  وقلة  حدود 

  .الباحثة
احلاجة إلى معرفة اجتاهات اجلمهور نحو أبعاد جودة ااملعاجلة اإلعالمية املقدمة لتلك  ـــ  

  اجلائحة.
  . نا املستجدرات مكافحة فيروس كورواملبحوثني حول قرارصد رؤى  ــــ

  :أهمية الدراسة 
دات التي  فهو من املستج  ،ي تتناوله الدراسةتنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع الذ

 يالنظري والتطبيق  ابعديه  وميكن إيضاح أهمية الدراسة يف  ،على املجتمع املصري طرأت  
  : يعلى النحو التال

  : األهمية النظرية
فيروس كورونا املستجد وخطورته    وهو  لدراسة من أهمية املوضوعتنبع أهمية ا  .١

  . اوسياسيً  اواقتصاديً  اعلى املجتمع صحيً 
التعامل   يف  ياإلعالم املصر  دور وسائل  تبحث يف  يتعد من أوائل الدراسات الت .٢

 . يوعامل يمع أزمة ذات تأثير جماهير 
ومنها    ،  هذا املوضوعيف  ىلدراسات أخر   فاق متعددة ميكن أن تكون مجاًال آفتح   .٣

كل مرحلة عمرية مختلفة للشباب حسب خصائصهااملميزة  اإلعالم على    تأثيرات 
إضافة إلى دراسة كل وسيلة إعالمية على    ،ة اإلعالميةوالنخب  ا املرأة،  لها وأيضً 

 .حدة
  األهمية التطبيقية:

صانع إمـ  ١ يف  يداد  تفيد  بنتائج  تؤد  القرار  لرؤية  اإليجاب  يالتوصل  الدور  تفعيل    ي إلى 
اإلخبارلل امواقع  والبرامج  يفية  األزمة  حلوارية  خ  ؛ إدارة  من  من  بالوقاية  التوعية  الل 

  . الفيروس
مجال تأثيرات وسائل    لنتائج الدراسات البحثية احلديثة يف  اــ تعد هذه الدراسة تطبيقً ٢

إخبارية  مبا تقدمه من مواد    ،خبارية ومواقع التواصل االجتماعياإلعالم خاصة املواقع اإل
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ال على  يفواعتمادها  املتعددة  اخل  تكنولوجيا  األخبار  وعرض  فيروس  جمع  بجائحة  اصة 
  .كورونا املستجد

ـ تختبر مدى صحة افتراضات نظرية االتصال املوقفية لألزمات ونظرية ثراء الوسيلة ٣
  .  يحول االستجابات السلوكية لدى اجلمهور املصر

ع ٤ القدرة  وإكسابهم  اجلمهور  تدريب  نقدية ــ  نظر  وجهات  إبداء  من    لى  لهم  يقدم  فيما 
ومساعدتهم على حسن   ،، وتشجيعهم على النقدالتقليدية واجلديدةسائل اإلعالم  خالل و

والزيف احلقيقة  بني  وظاهر   ،التمييز  تافه  هو  وما  وصائب  ثابت  هو  ما  ،  ي وبني 
  .قلة قادرة على التقييم واالختيارلى تكوين شخصية مستعومساعدتهم 

  :الدراسة أهداف
الدراسة يفط  مع ا  اتساقً      البحثية ميكن حتديد هدف  املشكلة  يف  بيعة  العام    إطارها 

يروس  اإلعالمية املصرية جلائحة ف   املعاجلةجتاهات اجلمهور نحو  محاولة الكشف عن ا
وينبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل    ؛ كورونا املستجد وتقييمه لها

  : يفيما يل
اإلعالم   .١ وسائل  على  املصر  ي التالتعرف  اجلمهور  عليها  كمصدر    ييعتمد 

  .حول جائحة فيروس كورونا املستجد  للمعلومات
اجلمهور على تصفحها  يحرص    ي املواقع اإلخبارية املصرية الت  همالتعرف على أ  .٢

  . على الفيسبوك
أ .٣ على  الت  همالتعرف  احلوارية  املصر  يالبرامج  اجلمهور  على    ي يحرص 

  .هامشاهدت
  ملواقع اإلخبارية والبرامج احلوارية على اي  ور املصرمه اجل  اعتمادـتحديد درجة   .٤

  . كمصدر للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا
معاجلة املواقع اإلخبارية والبرامج ت اجلمهور نحو  اجتاها  رصد وحتليل وتفسير .٥

 . رية جلائحة فيروس كورونا املستجداملص احلوارية  
والبرامج احلوارية وتقييم الوضع  العالقة بني التعرض للمواقع اإلخبارية  اختبار   .٦

 . اهن جلائحة فيروس كورونا املستجدالر
  : دراسةتساؤالت ال

معدال .١ املصر  تما  اجلمهور  والبرامج   ي تعرض  اإلخبارية  للمواقع  الدراسة  عينة 
  . ؟حول جائحة فيروس كورونا املستجد كمصدر للمعلومات احلوارية  
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الت .٢ اإلخبارية  املواقع  أبرز  ال  رصحت   يما  على  دراسة  عينة  تصفحها  على 
  .؟الفيسبوك

الت .٣ احلوارية  البرامج  أبرز  الدراسة  رص  حت  يما  ملتابعة  عينة  مشاهدتها  على 
  . أخبار اجلائحة؟

االعتماد على املواقع اإلخبارية والبرامج احلوارية كمصدر للحصول على  ما مدى   .٤
  . ؟املستجدروس كورونا جائحة في معلومات حول 

الاجتاهات  طبيعة    ما   .٥ نعينة  اإلخدراسة  املواقع  احلوارية  حو  والبرامج  بارية 
  . ؟ املصرية

املصرتقييم  ما    .٦ كورونا    ياجلمهور  فيروس  مكافحة  لقرارات  الدراسة  عينة 
 . ؟ستجدامل

٧.   
  :  فروض الدراسة

للمواقع    يبني معدل تعرض اجلمهور املصر   اتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيً  .١
احلوا والبرامج  الفيسبوك  على  الراإلخبارية  للوضع  وتقييمهم  جلائحة  رية  اهن 

  فيروس كورونا املستجد. 
يف .٢ إحصائية  داللة  ذات  فروق  فيروس    توجد  جلائحة  اإلعالمية  املعاجلة  تأثير 

) الدميوغرافية  املتغيرات  باختالف  املستجد  املستوى    -السن   -النوعكورونا 
  ) . ي واالجتماع ياملستوى االقتصاد  -يالتعليم

عالقة   .٣ دااتوجد  إحصائيً رتباطية  كورونا    الة  فيروس  جائحة  أخبار  متابعة  بني 
الف على  اإلخبارية  املواقع  على  تقييم  املستجد  وبني  احلوارية  والبرامج  يسبوك 

  . افحة جائحة فيروس كورونا املستجدقرارات مك
عالقة   .٤ إحصائيً اتوجد  دالة  وتقييم    ارتباطية  اإلخبارية  املواقع  على  االعتماد 

  . املستجد على املواقع اإلخباريةئحة فيروس كورونا املعاجلة اإلعالمية جلا
فروق   .٥ االجتتوجد  بني  إحصائية  داللة  لقرارات  ذات  اإلعالمية  التغطية  نحو  اه 

املستجد   كورونا  فيروس  (النوع   باختالفمكافحة  الدميوغرافية    - املتغيرات 
  . ) يواالجتماع ياملستوى االقتصاد - ياملستوى التعليم -السن

عالقة   .٦ إحصائيً اطيرتباتوجد  دالة  فيروس    اة  مكافحة  قرارات  عن  الرضا  بني 
كورونا   فيروس  جلائحة  اإلعالمية  التغطية  نحو  واالجتاه  املستجد  كورونا 

  .تجداملس
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  :اإلجراءات املنهجية للدراسة 
  : نوع الدراسة

الت       الوصفية  الدراسات  الدراسة من  الوصف  يتعد هذه  تقتصر عند حد  وإمنا   ؛ال 
مل  ذلك  التفستتعدى  العالقةحاولة  وإيجاد  املتغيرات    ير  من    ،بني  النوع  هذا  يعمد  حيث 

التساؤل إلى اإلجابة عن  املتسبب يفكيف حتدث    :الدراسات    ، ؟ حدوثها   الظاهرة ؟ ومن 
اال الظاهرة  شرح  إلى  الوصفية  الدراسات  تهدف  وتفسيرهاكما  وهذه   ،) ٤٩(جتماعية 

تهتم   الوصفية ألنها  البحوث  نحو    ي على اجتاهات اجلمهور املصرعرف  بالتالدراسة من 
  .املستجد وتقييمهم لهذه املعاجلة املعاجلة اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا

  :منهج الدراسة 
املسح        منهج  الدراسة  هذه  امليدان   ويف  ؛تستخدم  املسح  أسلوب  استخدام  مت   ي إطاره 

املصر اجلمهور  من  عينة  وتقييمهم  اجتاهعلى  للتعرف    ي،على  املواقع اتهم    لتغطية 
جلائاإل احلوارية  والبرامج  الفيسبوك  على  (كوفيدخبارية  املستجد  كورونا  فيروس   -حة 
١٩( .  

  : عينة الدراسةمجتمع و
يف       الدراسة  هذه  مجتمع  املصر  يتمثل  عينة    ،ي اجلمهور  على  الدراسة  واعتمدت 

العينة   حجم  وبلغ  منتظمة  غير  حجمً   ،مفردة  ) ٤٠٠(عشوائية  لدراسة   ابً مناس  اوتعد 
يف املتجانسة  غير  يف  اجلماهير  موضح  هو  كما  الدميوغرافية  رقم   خصائصها    اجلدول 

ضطرار جميع وا  ،ي فيروس كورونا املستجدوذلك بسبب تفش  الكترونيً إومت تطبيقها    ،)١(
للمكوث   املنزل  يفاألفراد  وجهً   ،ي احلجر  تطبيقها  لوجهوصعوبة  عينة   ، ا  اشتملت  كما 

تخصصات على  ومست  الدراسة  مختلفة  مختلفةمهنية  عمرية  وفئات  تعليمية  ومت   ، ويات 
     :ي توصيف عينة الدراسةوفيما يل  ،م ٢٠٢٠ريل عام بأخالل شهر   تطبيق االستمارة
  يوضح وصف عينة الدراسة )  ١جدول (                      

  املتغيرات 

  

  اجلملة

  %  ك

  النوع 

  ٥٨  ٢٣٢  ذكور

  ٤٢  ١٦٨  إناث 

 ١٠٠ ٤٠٠  جملة 

  السن
 ١٥ ٦٠ سنة ٢٥قل من أ

  ٣١  ١٢٤ سنة  ٤٠إلى أقل من  ٢٥من 



              ٢١١٧ 

 ٤١ ١٦٤ سنة  ٥٥إلى أقل من  ٤٠من 

  ١٣  ٥٢ سنة  ٥٥أكبر من 

 ١٠٠ ٤٠٠  جملة 

  املستوى التعليمي

  ٢٢  ٨٨ تعليم متوسط 

  ٢٢  ٨٨ فوق املتوسط 

  ٤٩  ١٩٦ جامعي 

  ٧  ٢٨ فوق اجلامعي

  ١٠٠  ٤٠٠  جملة 

  الدخل ىمستو

  ٣٠٫٢  ١٢١  جنيه ٣٠٠٠أقل من 

  ٥٠٫٢  ٢٠١  ه جني ٥٠٠٠إلي   ٣٠٠٠من 

  ١٩٫٦  ٧٨  فأكثر   هجني ٥٠٠٠من 

  ١٠٠  ٤٠٠  جملة 

  السكن 

  ٩٫٧  ٣٩  إيجار قدمي

  ٣٤٫٧  ١٣٩  إيجار جديد 

  ٥٠٫٢  ٢٠١  متليك 

  ٥٫٣  ٢١  فيال

  ١٠٠  ٤٠٠  جملة 

  األجهزة  

  ٤٠  ١٦٠  سيارة 

  ٣٠  ١٢٠  تابلت

  ٦١٫٢  ٣٤٥  الب توب 

  ١٠٠  ٤٠٠  موبايل 

  ٨٥  ٢٤١  كمبيوتر

االقتصادي   املستوى 

  االجتماعي

  ٢١٫٣  ٨٥ منخفض

  ٥٩٫٨  ٢٣٩ متوسط 

  ١٩  ٧٦ مرتفع 

  ١٠٠  ٤٠٠  جملة 
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  منهم إناث. %٤٢من أفراد العينة ذكور ونسبة    %٥٨نسبة  حيث النوع:من ــ 

 % ٣١ة  ونسب  ،عام  ٢٥نة بالفئة العمرية أقل من  من أفراد العي  %١٥نسبة    من حيث السن:ــ  
  ٤٠العمرية من  منهم بالفئة    %٤١ونسبة    ،سنة  ٤٠إلى أقل من    ٢٥العمرية من  منهم بالفئة  
  عام. ٥٥منهم بالفئة العمرية أكبر من  %١٣ونسبة  ،سنة ٥٥إلى أقل من 

ونسبة   ،أفراد العينة مستوى تعليمي متوسطمن    %٢٢نسبة    من حيث املستوى التعليمي:ــ  
ونسبة   ،منهم مستوى تعليم جامعي  %٤٩نسبة  و  ،املتوسط   منهم مستوى تعليمي فوق  %٢٢
  منهم مستوى تعليم فوق اجلامعي. %٧
 ٣٠٠٠من أفراد العينة مستوى الدخل أقل من    %٣٠٫٢نسبة    : ــ من حيث متوسط الدخلـ

متوسط    %١٩٫٥ونسبة    ، هجني  ٥٠٠٠إلى    ٣٠٠٠مستوى الدخل من    %٥٠٫٢ونسبة    ،هجني
  .ه جني ٥٠٠٠الدخل أكبر من 

األجهزةم  ــ حيث  ميتلكو  %٤٠نسبة  :  ن  العينة  أفراد  سيارةمن  ونسبة  ن    ن ميتلكو   %٣٠، 
  .اكمبيوترً  نميتلكو %٨٥، ونسبة توب ن البميتلكو  %٦١٫٢، ونسبة  ابلتت

االقتصادي:ــ   االجتماعي  املستوى  حيث  الع  %٢١٫٣نسبة    من  أفراد  مستوى  من  ينة 
منخفض اقتصادي  مستو  %٥٩٫٨ونسبة    ،اجتماعي  متوسطمنهم  منهم    %١٩ونسبة    ،ى 

  مستوى مرتفع.
  

متنوعة  العي  يف  يوعِ ورُ        فئات  تضم  أن  املأخوذة  ومن  نة  متباينة  ثقافية  خلفيات  من 
  : ا على هذا النحووتعليميً   اواقتصاديً  اومهنيً  امختلف الشرائح عمريً 

ني  ملراهقمن (ا   ،باختالف الفئات العمرية املختلفةتنوعت حاالت الدراسة    :ي عد العمرالبُ 
  .ية توقعاتها وإدراكاتها ملا ينشر فلكل شريحة عمر ،والشباب وكبار السن)

االجتماعىال يف  يف  يوعِ ورُ   :ُبعد  التنوع  احلاالت  (  اختيار  االجتماعية  األعزب  احلالة 
  .واملتزوج واملطلق واألرمل)

الطبقالبُ  احلاالت  :ي عد  اختيار  مت   مت  مهنية  وفئات  متباينة  طبقية  مستويات  نوعة  من 
  . لتعليمملحك الدخل وا اوفقً  ،ة الثالث العليا والوسطى والدنيالتشمل الشرائح الطبقي

  أدوات جمع البيانات الدراسة :  
انطالقً       الدراسة  بيانات  جلمع  استمارة  تصميم  النظر  امت  إطارها  على    يمن  وبناء 

الت واملتغيرات  وفروضها  قياسهاينبغ  يأهدافها  الدراسا  ،ي  مراعاة  وما  ت  مع  السابقة 
ومت إعدادها جلمع بيانات أساسية من العينة املختارة عن طريق    ،توصلت إليه من نتائج



              ٢١١٩ 

داف الدراسة وجتيب على  أه  يلتغط  ا؛توجيه مجموعة من األسئلة املحددة واملعدة مسبقً 
  .املرحلي لألسئلة وسهولة الصياغة إعدادها التدرج يف يوعِ ورُ  ،تساؤالتها

تنوعت بني حاالت عدة من   يالدراسة واختيار عينته الت  بتحديد ميدان  وقامت الباحثة   
العمرية   سماتهم  اختالف  على  والتعليميةاألفراد  واالجتماعية  بعدة    ،والنوعية  ومرت 

وتصبح   النهائية  لصورتها  لتصل  منهجية  العلميةخطوات  الناحية  من  للتطبيق    ، قابلة 
االستمارة  توتش التاليةعلى  مل  اإل  دى(م:  املحاور  وسائل  على  كمصدر  االعتماد  عالم 

ا على  للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد ـــ املواقع اإلخبارية األكثر استخدامً 
ــــ أهم البرامج احلوارية  على املواقع اإلخبارية  يـــ درجة اعتماد اجلمهور املصر   الفيسبوك

مشاهدتها  يالت على  اجلمهور  اجلميحرص  انتظام  مدى  البرـــ  متابعة  على  امج هور 
مية مدى اعتماد اجلمهور على لبرامج احلواريةـــ تقييم اجلمهور للتغطية اإلعال  -احلوارية

  . ت مكافحة فيروس كورونا)اــــ ـتقييم اجلمهور لقرارجلائحة فيروس كورونا املستجد
  :صدق وثبات أداة جمع البيانات تباراخ

  : أوًال: صدق االستمارة
  : تمارة باستخدام األساليب التاليةدق االسمت قياس ص     

املحتوى١ صدق  املستخدمة :  ــ  واملقاييس  االستقصاء  أسئلة  مراجعة  خالل  من  وذلك 
صياغتها على  سعت الدراسة إليها و  ي لالستجابات التمراجعة دقيقة للتأكد من تضمينها  

  . نحو مفهوم للمبحوثني
البناء٢ صدق  امل  يف  يوعِ رُ   :ــ  الترتيب  اجلهد    ينطقتصميمها  يوفر  مبا  األسئلة  لوضع 

  . ي باستيفاء البيانات املطلوبةوالوقت ويف
الظاهر٣ الصدق  ب  :يــ  الباحثة  من  اال  عرضقامت  مجموعة  على  يفستمارة    املحكمني 

يرات الدراسة وحتقيقها قياس متغ  للتحقق من صالحية االستمارة يف  ،)٥٠(مجال اإلعالم  
الباحثة  ألهدافها أجرت  وقد  االســــ  على  التعديالت  مالحظات   يف  -تمارةبعض  ضوء 

  .تمارة جاهزة للتطبيقوأصبحت االس -ومقترحات املحكمني
  

  : : ثبات االستمارةثانًيا
 % ١٠فردة بواقع  م  ) ٤٠(مت تطبيق االستمارة على عينة عشوائية من اجلمهور قوامها        

العينة إجمالى  القبل  ،من  االختبار  أفاد  يف  يوقد  من  لالستمارة  املبحوثني    التأكد  فهم 
 يلوقت الذعن حتديد ا  فضًال   ،كد من عدم تكرار أسئلة االستمارةوالتأ  ، ألسئلة االستمارة
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وقد مت إجراء بعض التعديالت البسيطة على أسئلة االستمارة    ،يستغرقه ملء االستمارة
  .طبيقة للتصورتها النهائية القابل  وأصبحت االستمارة يف يلنتيجة االختبار القبل اوفقً 
"على        الثبات  "اختبار  إجراء  زمن ًامبحوثً   )٤٠( كما مت  بفاصل  بني    يوذلك  ما  أسبوع 

إدخال صحف االستقصاء يفللت   ؛التطبيقني إجابتهم ومت  ثبات    ي التطبيق األصل   أكد من 
الثبات اختبار  استقصاء  الكل  ،وصحف  الثبات  معامل  هذه   %٨٩  يوبلغ  الباحث  واعتبر 

  .النسبة مناسبة
 املعاجلة اإلحصائية للبيانات:

البيانات         ترميز  مت  امليدانية،  الدراسة  بيانات  جمع  من  االنتهاء  إل بعد    ى وإدخالها 
النت واستخراج  معاجلتها وحتليلها  ثم  اآللي،   برنامج احلاسب  باستخدام  اإلحصائية  ائج 

االجتماعيةاحل" للعلوم  اإلحصائية   SPSS  ". Statistical Package for the  زمة 
Social Science    

  الدراسة:ومت اللجوء إلى املعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية يف حتليل بيانات      
 التكرارات البسيطة والنسب املئوية.  -
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.  -
  معامل ارتباط بيرسون للعالقة اخلطية بني متغيرين.  -
) لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغيرين من  Chi Square Test(  ٢اختبار كا  -

    .)Nominalاملتغيرات االسمية (
-   ) احلسابية T- Testاختبار  املتوسطات  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   (

  )  Interval Or Ratioحد متغيرات الفئة أو النسبة ( أملجموعتني من املبحوثني يف  
ا  ) املعروف اختصارً One Analysis of Varianceد (ذي البعد الواححتليل التباين    -

ية للفروق بني املتوسطات احلسابية ألكثر من  لدراسة الداللة اإلحصائ  ANOVAباسم  
  . )Interval Or Ratioحد متغيرات الفئة أو النسبة (  أمجموعتني من املبحوثني يف  

-    ) البعدية  بطريقة  Post Hoc Testsاالختبارات  (أ   )  معنوي  فرق   Leastقل 
Significance Differenceا باسم (املعروف اختصارً ) وLSD ملعرفة مصدر التباين (

ا وجود فروق دالة إحصائيً   ANOVAوإجراء املقارنات الثنائية بني املجموعات التي يثبت  
  بينها. 
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  : اإلطار النظري واملعريف للدراسة
  : للدراسة اإلطار املعريف :أوًال 
ا هذ  يف      األزما  مفهوم  نتناول  سوف  الدراسة  من  األزمة  ،ةجلزء  وأهداف   ،اتصاالت 

األزمةاتصاال األزمة  ،ت  اتصاالت  الفيس أو  ،ومراحل  على  اإلخبارية  املواقع  بوك    همية 
يف احلوارية  والبرامج  اجلديد)  لإلعالم  لإل  (ممثلة  (ممثلة  التليفزيونية  عالم القنوات 

  . إدارة األزمات ) يفيالتقليد
  : األزمةوم مفه
يف      ه  األزمة  العام  م  يمفهومها  يواجه  ومتشابك  معقد  يف"موقف  القرار  أحد   تخذ 

مراحل   مرحلة من  يوه  ،"فيفقده القدرة على السيطرة..)  مؤسسة. ،منظمة  ، كياناته (دولة
األسباب واملقدمات   إلى تغيير يف  ي أو حالة يحتمل أن تؤد  ،الصراع أو درجة من درجاته

وتعبر األزمة عن موقف أو حالة أو   ،)٢٨(التطورات والنتائج    تغييرات يف  يلتالباو  ؛والعوامل
يف القرار  متخذ  يواجهها  اإلدارية  قضية  الكيانات  إذ    مشروع)  ،مؤسسة  (دولة،   أحد 

وتتداخ األحداث  فيها  والنتائجتتالحق  األسباب  معها  وتتشابك  األمور   ، ل  معها    وتختلط 
القرار متخذ  معها  ويفقد  اصطدامه    وتتعقد  عند  الرؤية  على  األولىقدرته  للوهلة    ،بها 
أو عليها  السيطرة  محاولته  املستقبليةوعند  اجتاهاتها  املؤسسي   ،)٢٩(على  املستوى  وعلى 

  ي مما قد يؤد   ،لب على املؤسسات ومنظمات األعماليؤثر بالس  ياحلدث الذ"  ياألزمة ه
بالكامل أو تدمير سمعتها  بها  الضرر  األزمة مفاهيم  تديو  ،)٣٠("إلى إحلاق  اخل مع مفهوم 

حالة تكرار حدوثها    ويف  ،افوريً   امفاجئة تتطلب اهتمامً   اكالطوارئ التي ُتعد أحداثً   ،أخرى 
ت يفتقد  املؤسسة  سبب  أو  املنظمة  املفاهيم   ،تهديد سمعة  عن  يختلف  الكوارث  ومفهوم 

حي من  التدمير،السابقة  وشدة  األضرار  حجم  ب   ث  الكارثة  "حاأوُتعرف  مفجنها  عة  دثة 
بالغ  مأساوية بشكل  اليومية  احلياة  الع  ، ُتربك  والبشرية وُتوقع  املادية  اخلسائر  من    ، ديد 

املحلية املوارد  وتستلزم   ، وُحتطم  طويلة  لفترات  تستمر  ومشكالت  أزمات  عنها    وينجم 
  . )٣١(ويصعب التنبؤ بها إلى حد بعيد ،تدخل احلكومات والهيئات الرسمية

  : )٣٢(مات أساسيةوتتسم الكارثة بثالث س
القسوة      أو  ا   Severity  الشدة  حجم  خالل  من  الشدة  هذه  قياس  لدمار وميكن 

حيث متتد آثارها   Range  اتساع النطاق  ي:والسمة الثانية ه  ،واخلسائر املادية والبشرية
حيث تكون الكارثة    Visibilityالشيوع    ي:والسمة الثالثة ه  إلى مناطق جغرافية واسعة، 

  . كومات واجلماهير ووسائل اإلعالم احل ية غير قابلة للتجاهل من جانبواضحة وعلن
  : مفهوم اتصاالت األزمة
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يدور بني املنظمة وبني جماهيرها قبل الظهور    ييقصد باتصاالت األزمة احلوار الذ      
و  يالسلب وبعدهاألألزمة  الفعلية    ،)٣٣(ثناءها  املنظمات  استجابة  أنها  على  تعريفها  وميكن 
ما ترتبط    اغالبً   يوه   ،ت الشفهية واللفظية على حد سواءة األزمة وتشمل االتصاالملعاجل

بهدف حتسني   ،وكارثة ماأعد أزمة  بل وأثناء وببجهود العالقات العامة داخل املنظمات ق 
املنظمة وسمعة  ه  ،)٣٤(صورة  األزمة  اتصاالت  أن  إلى  الباحثني  بعض  مجموعة    يويشير 

الغموض    :اعتيادية قد يكون منها  ظل ظروف وضغوط غير  اتصاالت جتربها املؤسسة يف
ة والتغطية السلبي  ،الواردة لوسائل اإلعالم من ناحيةيحيط باألزمة ونقص املعلومات    يالذ

ثانية ناحية  من  اإلعالم  السلبواملوق   ،لوسائل  باملؤسسة  يف  العاملني  يهدد    ،لبعض  مما 
  . )٣٥(وية بعواقب سلبية كبيرة من الناحيتني املادية واملعن

  :)٣٦(أهداف اتصاالت األزمة
 إذا أمكن ذلك ة منع وقوع األزمة، محاول.  
  ةالفاعليالتصدي لألزمة عند وقوعها بأكبر قدر من .  
   ـتوزيع املهام واألدوار على األجهزة املختلفة وإحداث أكبر قدر من التنسيق بينهما

  ملواجهة األزمة وحلصر وتوفير املوارد الالزمة. 
 وتوفير سرعة االستجابة ،ى حدائر إلى أدنـتقليل اخلس .  
 مة على التعامل مع وسائل اإلعالمـزيادة قدرة املنظ.  
 لعافيت املنظمة  يفاستعادة  ممكنةها  زمنية  فترة  أقصر  أداء   ،  يف  واستمرارها 

  .دورها
  ًداخلي اجلماهير  مستوى  على  رواسبها  وإزالة  لألزمة  السلبية  األثار    ا ـتخفيف 

  .اوخارجيً 
 ملنع تكرار أزمات مماثلة تائجها؛طيات األزمة ومن نمن معفادة اإل .  

  : مراحل اتصاالت األزمة
من املعلومات وتتمثل فيما   امناطً أاتصاالت األزمة تتطلب    هناك مراحل مختلفة يف      

  : )٣٧(ييل

  : Instructing Informationــ مرحلة تقدمي املعلومات ١
األفرا  ويف      إخطار  يتم  املرحلة  حمهذه  بكيفية  باألزمة  املتأثرين  أنفد  ماديً اية   اسهم 

األزمة  اوفيزيائيً  األزمة عليهم  افاألفراد بحاجة دومً   ؛من  تؤثر  ما   اوغالبً   ، إلى فهم كيف 
أهمية ضرورية إلخالء  هناك  كان  ما  إذا  ملعرفة  املعلومات  املصالح هذه  يحتاج أصحاب 

  . أو التخاذ أية مواقف وقائية أخرىاملكان 
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  :Adjusting Informationح املعلومات ة تصحيـ مرحل٢
 فاألزمة تولد عدم التأكد   ،االتعامل مع األزمة نفسيً اد على  وهذه املرحلة تساعد األفر     

غالبً   ، والضغوط حدث؟    اواألفراد  (ماذا  لألسئلة  إجابات  عن  يبحثون  أين؟  ما  متى؟ 
ندما يصعب حتديد سبب صة عفهم بحاجة إلى إعادة التأكد من إدارة املوقف خا  ،)وملاذا؟

  . حدوث األزمة
  : Internalizing Informationـ مرحلة استيعاب املعلومات  ٣

الت      للمعلومات  املرحلة  هذه  يف  ي وترجع  املؤسسة  سمعتها  تساعد  ألن   ، إدارة  ذلك 
غالبً  املؤسسة   ا ثارً آتترك    ما  ااألزمة  بسمعة  إصالح    ؛ضارة  استراتيجيات  فإن  ولذلك 

تقدمي   ي مرحلة أكثر أهمية مقارنة مبرحلت  ي وه  ،رتكاز جلذب االنتباهنقطة اة تعد  السمع
  . قد يتم جتاهلهما ياملعلومات الت املعلومات وتصحيح

  :إدارة األزمات أهمية املواقع اإلخبارية يف
يف       اإلخبارية  املواقع  أهمية  يف  تكمن  األزمات  تغيي  إدارة  على  مفاهيم  قدرتها  ر 

امل وتوزيع  تلك    ،عرفةاالتصال  ازدادت  ومواقع وقد  شبكات  وانتشار  ظهور  مع  األهمية 
االجتماع مستخدميها  ي وتنام  يالتواصل  مجرد    ،أعداد  من  بكثير  أكثر  الوسائل  وهذه 

وتبادل   خللق  االجتماع   ،املحتوىأدوات  اجلمهور  عليه  ُيطلق  ما  ظهور  إلى  أدت    ي فقد 
Social Public    النشط أن    يالذ  Active Publicأو اجلمهور  رائه  آعرض  ييستطيع 

فقد أصبح لديه    ،املختلفة  يسائل التواصل االجتماعخرين عبر ووخبراته ويشاركها مع اآل
مع إمكانية الوصول إلى حجم هائل   ،عة من وسائل التكنولوجيا احلديثةن مجموعة واساآل

  .)٣٨(مكان  أي وقت ويف أي من املعلومات يف
م      اإلخبارية  املواقع  غيرت  املعنية    ن وقد  واألجهزة  املنظمات  استجابة  وأسلوب  شكل 

فأصبحت هناك    ؛ وبعد)  ، أثناء  بر مراحلها املختلفة (قبل،لألزمات واملخاطر والكوارث ع
أو استخدام الوسائط    ،أو بصرية  معلومات سواء كانت نصية أو سمعيةمعاجلة مختلفة لل 

لتطوير    ،املتعددة األزمة  قبل  املواقع  تلك  وتوعيتهم    قاتالعالوُتستخدم  اجلماهير  مع 
للت واالستعداد  التأهب  والطارئةبكيفية  احلرجة  املواقف  مع  حتتاج    ي وبالتال  ،عامل 

وذلك   ،ظر حدوث أزمة ثم تكثف من تواجدهان تستخدم هذه الوسائط وال تنتأاملؤسسات  
أص مع  وطيدة  عالقات  ترسيخ  عبر  لها  دفاع  خط  إقامة  تستطيع  املصالح  حتى  حاب 

وه  ويف  ،ستهدفةامل  اهيرواجلم األزمة  أثناء  االستجابة  وأكثرها  أه   يمرحلة  املراحل  م 
وأصبح استخدام املواقع اإلخبارية    ،امام املؤسسات  امتثل حتديً   يوالت   ،حساسية وخطورة

واملخاطر األزمات  اتصاالت  إدارفإمَّ   ،والكوارث ضرورة حتمية  ودمجها ضمن خطة  تها  ا 
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 و اإلخفاق يفأ  ،تها السلبيةاواحلد من تأثير  اريعً زمة ساأل  تواءاح  يبكفاءة وفاعلية وبالتال
حدتها  إدار تزايد  ثم  ومن  املناسبة  االتصالية  االستراتيجيات  استخدام  وعدم  تها 

تصالية للمؤسسة مرحلة تقييم االستجابة اال  يفه   ،ا مرحلة ما بعد األزمةأمَّ   ،)٣٩(وتفاقمها
األزمة من  املكتسبةوتقييم    ،للخروج  املؤسسة   ويف  ،اخلبرات  على  يجب  املرحلة  هذه 

يف االجتماع  االستمرار  اإلعالم  وسائل  عبر  اجلمهور  مع  التواصل  لتصحيح    يعملية 
  . )٤٠(صورتها الذهنية

  : إدارة األزمة (فيروس كورونا املستجد) والبرامج احلوارية يفاملواقع اإلخبارية   دور 
الوصل حلقة  الوصل بني اجلهات    :ــ  أفراد  القيام بدور حلقة  بإدارة األزمات وبني  املعنية 

  ا منعً   ، شفافية ووضوحتتخذها هذه اجلهات بكل    ياملجتمع وتوضيح طبيعة اإلجراءات الت
للحقيقةأ غموض    يأل مجافية  تأويالت  تقوم    ،و  اإلحيث  السياق    خبارية يفاملواقع  هذا 

بأ اخلاصة  املعلومات  ودقةأأزمة    يبنشر  بكل شفافية  كارثة  إل  ،و    اجلمهور يف  ىونقلها 
املختلفة  متكنهم من  ،رسالة واضحة وبسيطة بأبعادها  األزمة  ما تشكله    ، معرفة  وإدراك 

  . )٤١(من مخاطر وحتديات وكيفية التعامل معها

توعية أفراد املجتمع  بشك أن قيام املواقع اإلخبارية والوسائل األخرى    الــ الدور التوعوي:
ليب مواجهة األزمات وكيفية تثقيفهم بأسا  تقتصر فقط على  همية كبيرة الأ على    يتنطو

اح على  املختلفةالعمل  وتداعياتها  آثارها  األزمات  إشراكهم يفوإمنا    ؛ تواء  إدارة    ، عملية 
  ، احلكومية واملجتمعية فيها  ؛ كافة تتطلب تكامل اجلهود  أزمة  يوذلك من منطلق أن جناح أ 

 ولية املجتمعية يفتكامل املسؤورئيس يف تعزيز فكرة    يولذلك فإن اإلعالم يقوم بدور حيو
  . إدارة األزمات
وإمنا    ؛ فحسب  يوالتنوير  ياس بدوره التوعولم تعد فاعلية دور اإلعالم تق  :يــ الدور الوقائ

 ، أوقات األزمات  وقاية املجتمع يف  مبا يقوم به من مبادرات وحمالت تستهدف تعزيز   اأيضً 
سلط الضوء من خاللها  يُ   يوارية التفاإلعالم مبا يتيحه من منصات متنوعة كالبرامج احل

  .)٤٢(وقاية املجتمع التعامل مع األزمات مبا يسهم يف على خبراء الدول يف
للشائعات التصدى  يف  يوالت:  ــ  الفوضى  إثارة  التماسك   تستهدف  وتهديد  الداخل 

الذ  ،ي املجتمع يف  يوالدور  اإلعالم  به  الصد  يقوم  ينطوهذا  من    ي د  كبير  قدر  على 
  ا وانتشارً   ااالعتبار حقيقة أن الشائعات تشهد رواجً   يف  األخذ  خاصة إذا ما مت  ،األهمية

يف األز  سريعني  إلى    ، ماتأوقات  األفراد  إذ  ،تصديقهاويلجأ  سيما  اجلهات    اال  تتح  لم 
بشأنهاا املعلومات  باألزمة  املختلفةو  ،ملعنية  اإلعالم  لوسائل  تكون   ويف  ،توفيرها  الغالب 

  . ال تخضع لضوابط معينة  يالت يتماعات التواصل االجمصدر هذه الشائعات منص
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ة التفاعل زياد   يف  ياالجتماع تسهم وسائل التواصل    : املوارد واجلهود ملواجهة األزمة  ــ تعبئة
خاصة أوقات املخاطر    ،قيمة مضافة للعالقات اإلنسانية  يوتعط  ،والتقارب بني اجلماهير

االجتماع  ؛والكوارث املال  رأس  تعبئة  والعينية  يمن خالل  املالية  التبرعات  طوع  الت  ،مثل 
فراد  بها األ  مهن يسأ ميكن    يوأنظمة الدعم املختلفة الت  ،باملهارات واخلبرات التخصصية

  . )٤٣(ن من اجلمهوروالعادي
  للدراسة:  ياإلطار النظر :اثانيً 

  :  Media Richness Theoryــ نظرية ثراء الوسيلة ١
نظرية        اإل"وتصف  الوسيلة  بني  "عالميةثراء  االختيار  اإلعالمية معايير  الوسائل   

لى القدر وتوضح أن فاعلية االتصال يعتمد ع  ،ي لدرجة ثرائها املعلومات  اوفقً   التكنولوجية
الوسيلة   يالذ به  يف  ،تستخدم  لالتصال  التفاعلية  األشكال  على  أكبر  بشكل    وتركز 

باال القائم  للرسالةاجتاهني بني  املستقبل  الوسائل   اوطبقً   ،تصال واجلمهور  للنظرية فإن 
ا أك  يلت اإلعالمية  تكون  رجع صدى  ثراءتوفر  قلَّ   ،ثر  كلما  فكلما  االتصال    الغموض  كان 

حدوثً  أكثر  من    ،االفعال  مساحة  وإيجاد  الغموض  درجة  بتخفيض  يقوم  املعلومات  فثراء 
معينةاملش  ياملعان اتصال  وسيلة  باستخدام  الوسائل   ، تركة  أن  النظرية  وتفترض 

  ؛ ن املقدم من خاللها عن تنوع املضمو   فضًال   ،من املعلومات  اكبيرً   امتتلك قدرً لتكنولوجية  ا
الذ  يوبالتال والشك  الغموض  على  التغلب  الوسائل  هذه  ا  يتستطيع  من  ينتاب  لكثير 

لها التعرض  عند  من    ، األفراد  مرتبة  الوسيلة  ثراء  لترتيب  أساسية  معايير  أربعة  وهناك 
قدرتها على نقل اإلشارات    ،رد الفعل  سرعة  ي:وه   حيث درجة الثراءاألعلى إلى األقل من  

املتع الوسائط  مثل  تكنولوجية حديثة  تقنيات  باستخدام  الشخصاملختلفة  والتركيز    ي ددة 
  . )٤٤(واستخدام اللغة الطبيعية  ، على الوسيلة

لألزمات  ٢ املوقفية  االتصال  نظرية  nal Crisis Communication Situatioـ 
 Theory :  

أيضً        احلالية  الدراسة  لألزمات    اتعتمد  املوقفة  االتصال  نظرية    (SCCT)على 
  ي: ة وهواملعتمدة على سبعة محاور رئيس  (Coombs ,2007)  "كومبس"واملأخوذة من  

 ، سمعة عالقات املؤسسة  ،تاريخ املؤسسة مع األزمات  ،سمعة املؤسسة  (مسؤولية األزمة،
  . )٤٥()السلوكية والنوايا  ،عواطف واملشاعرلا ،استراتيجيات االستجابة لألزمة

نظرية        جذور  العزو    scctوتعود  نظرية  ذكر    Attribution Theoryإلى  حيث 
األفراد    "كومبس" (اختالق   مييلونبأن  مختلفة  ألحداث  األسباب  إيجاد  إلى  بالعادة 

مع احلدث  ويتفاعل األفراد ، غير متوقعةصة إن كانت تلك األحداث سلبية أواألعذار) وخا
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التأثير على    اعاطفيً  اينسمعة املؤسسة ومستقبلها، وفيما بويكون  لنظرية على قاعدة ت 
والتوقع ملا قد    سة وسمعتها،قد حتصل للمؤس  ي الت  ضرار لتنبؤ باألفيكون ا  ، التنبؤ والتوقع

القرا  ، يحدث الرئيس التخاذ  املوجه  أضرارهاوهو  من  للحد  األزمة  واختيار    ،رات خالل 
حيث تساعدنا هذه االستراتيجية على حتديد األوجه    ،األنسب للتعامل معهاتيجية  الستراا

وتساعدنا على    ،تتصف بها املؤسسة  يالرئيسة لتأثير األزمة على املسؤولية والسمعة الت
من   "كومبس"كما شدد  ،بعد األزمةكيفية االستجابة لألزمة واالهتمام باالتصال والتواصل 

ن أفإذا كان اجلمهور يدرك ب  ،لتقييم كل املكونات  وجود تصور   رة نظريته على ضرو خالل  
فيتم   خطأ  على  األو  تهديدوضع  املنظمة  سلم  على  املنظمة  السمعة  وتتحمل  لويات 

تهديدً   ،املسؤولية واألكثر  األساسية  الركيزة  األزمة  مسؤولية  املؤسسة،   اوتعتبر    لسمعة 
أن   األزمة  مدير  على  أوًال ويجب  ا  يحدد  األزمة  خالد   ي لتنوع  (سامر  مؤسسته  ستواجه 

،٤٦()٢٠١٥( .  
ن يوفق مديرو األزمات بني استراتيجيات رد الفعل  أب  "لكومبس"  اوتقترح النظرية وفقً      

املسؤولية ومستويات  األزمة  لألزمات  الناجت عن  السمعة    ة ثالث  "كومبس"ووضع    ، وتهديد 
عل األزمات  مديرى  تساعد  ت عوامل  املى  سمعة  تهديد  مستوى  كيفية   ،ؤسسةوقع  وتوقع 
وسمعة    ،تاريخ األزمة  ، (تقييم نوع األزمة  يتها عنها وهنظرة املجتمع للمؤسسات ومسؤولي

  سابقة ذات عالقة باملؤسسة). 
اخلسارة    ،(السالمة العامة  يعلى السمعة وه  ثالث تهديدات محتملة  "مبسكو "وحدد       

تكالسمعة)فقدان    املالية، ال  األزمة  إدارة  بأن  ووضح  ه،  بل  واحدة  مبرحلة  ثالث    يون 
  ، مرحلة (ما قبل األزمة   ي وهذه املراحل الثالث ه  ، مراحل مترابطة ومنسجمة مع بعضها

  . )٤٧( Shari .R),(2012وما بعد األزمة)   ،ةستجابة لألزماال
الدراسة احلالية من خالل تفسير نوعية االستجابات    يف  SCCTومت توظيف نظرية       

اجلمهور    يالت االتصايتبناها  املواقف  املمن  لإلعالم  كورونا    يصرلية  فيروس  جلائحة 
على اعتبار   ،رمن وجهة نظر اجلمهو   اوشفافً   امدى كان اإلعالم واضحً   يوإلى أ  ،املستجد

خفاقات  إولكن ميكن عزو  ،بيعيةأزمة طجهة لكونها  ي ن جائحة كورونا ال ميكن عزوها ألأ
  التعامل مع احلدث إلى القرارات الرسمية.

اإلعالم  ٣ وسائل  عبر  األزمة  اتصاالت  إدارة  منوذج  Management Communhcation ـ 

Case:  

ا  امنوذجً   ٢٠١٥عام     Stewart & Wilsonوضع       إدارة  مراحل  تصاالت  يوضح 
اإلعالم وسائل  عبر  هيتكون    ،األزمة  مراحل  ست  من  واال(  :يالنموذج    -ستماعالرصد 
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املناسب اجلمهور  والتقييم-وار واحل  جابةواالست  -واستهداف  مع   _املراقبة  التفاعل 
  . )٤٨()خطة اإلتصال   وإجراء التعديالت الضرورية يف - اجلمهور

  : النموذج واإلجراءات املرتبطة بهاشرح لكل مرحلة من مراحل  يوفيما يل      
واالستماعــ   عن شخص    :الرصد  يقال  ما  وحتديد  معرفة  بها  عبر أوُيقصد  ما  حدث  و 

اإلعالم لرصد    ثلومت  ،وسائل  فرصة  األزمة  اتصاالت  إدارة  على  للقائمني  الوسائل  هذه 
األ وبعد  وأثناء  قبل  متنوعة  مصادر  من  ومضمونها  املعلومات  تدفق  حجم    ، زمة ومتابعة 

  .د استراتيجيات االستجابة السريعةملوقف وحتديحتسني قدرتهم على تقدير ا يوبالتال
املناسبــ   اجلمهور  الر   :استهداف  مرحلة  عبتساعد  واالستماع  يفصد  اإلعالم  وسائل   ر 

الوصول ألصحاب املصالح واجلماهير من خالل حتديد مجموعات اجلماهير املستهدفة  
  .ها وتقدير حجم تأثيرهاودراسة طبيعتها واجتاهات

وفيها يتم اتخاذ اخلطوات   ،أ هذه املرحلة مبجرد حدوث األزمةتبد  :ــ االستجابة واحلوار
  . زمةالضرر وإيجاد حلول سريعة لأل حتواءواإلجراءات املناسبة ال

والتقييم املراقبة  املرحل  :ــ  هذه  واالستماعتعتبر  الرصد  ملرحلة  امتداد  على    ي وتنطو  ،ة 
  ي تعان  ية أو اجلهة التمراقبة وسائل اإلعالم وتقييم نتائجه ملعرفة ماذا يقال عن املنظم

األزمة يجب    ،من  أفعال  أ حيث  لردود  ومتابعة  يقظة  تبقى  أصحاب  ن  من  اجلماهير 
  . ى العام ووسائل اإلعالم املختلفةاملصالح والرأ

اجلمهور مع  التفاعل  اجلماهير   يوتعن   :ــ  مجموعات  مع  التفاعل  استمرار  املرحلة  هذه 
بهدف تطوير املواقف واالستجابات لتكون   ،العام  ياب املصالح والرأحة من أصاملستهدف

  صالح املنظمة.  يف
ا التعديالت  إجراء  خطة    :ملطلوبةــ  إدارة  تقييم  على  بناًء  الضرورية  التغييرات  يتم  وهنا 

املختلفة اتصا مراحلها  عبر  األزمة  يف  ،الت  النظر  إعادة  إلى  املنظمة  حتتاج    فقد 
اإلعال وسائل  عبر  املستخدمة  االتصالية  هذه  االستراتيجيات  عبر  أدائها  وتقييم  م 

  . املنصات
  مفاهيم الدراسة :  

يبديها جتاه تغطية الوسائل   ييتخذه الفرد أو االستجابة الت  يف الذملوق هو ا:  ـــ االجتاه١
ا بالقبول أو الرفض أو إمَّ   ،كورونا املستجد وقرارات مكافحتهااإلعالمية جلائحة فيروس  

  . املعارضة
 ي والت  ، جميع األحداث والقضايا املتعلقة بجائحة فيروس كورونا املستجد  يه :  ـــ املعاجلة٢

  . صرية والبرامج احلواريةع اإلخبارية امل تطرحها املواق 
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اجلائحة٣ نطاق شدي  يه  :ـــ  ينتشر على  الدوليةوباء  يتجاوز احلدود  االتساع  وتشمل   ،د 
  : )٥١( املراحل التالية )pandemic phasesاجلائحة (

اىاألول   املرحلة  مرحلة  والفحال :  ( ختبارات  ويتم  )Invest igation Inntervalص   :
سواء االختبارات املستخدمة لهذا الغرض  نوع جديد من الفيروسات والتعرف على وجود  

ا الفيروس تأثير على  بشرط أن يكون لهذ  ،، ويف أي مكان بالعالمنسان أو احليوان اإليف
  .صحة اإلنسان 
الثاني  ( ةاملرحلة  التعرف  مرحلة   :Recognition Interval (:    ازدياد يحصل  وفيها 

  . احتمالية انتقال العدوى من شخص آلخر يف ، مع ازدياد عدد احلاالتملحوظ يف
الثالثة (املرحلة  البدء  مرحلة   :Initiation Interval(  احلاالت تأكيد  فيها  يتم  : حيث 

  .والدائم بني األفراد تقال الفعال املصابة بالفيروس مع االن
الرابعة التسارعاملرحلة  مرحلة   :  )Acceleration Interval( :    الفيروس يقوم  حيث 

لذلك  العدوى  بإحداث   املعرضني  باتخاذ    ،لألشخاص  املجتمعية  الصحة  مراكز  وتقوم 
اإل املدارسبعض  غلق  مثل  االجتماع  ،جراءات  التباعد  اللق   ،يتشجيع  احات تقدمي 

  .إذا أمكنومضادات الفيروسات 
اخلامسة (املرحلة  التباطؤ  مرحلة   :Deceleration Intervalوه  : الت  ي)    ياملرحلة 

  .ي يتم اكتشافهاعدد احلاالت الت ملحوظ يف يكون خاللها تباطؤ
السادسة (املرحلة  التحضير  مرحلة   :Preparation Interval  من الرغم  على   :  (

اجل التحدائحةانحسار  فإن  قائمً   ي،  زال  ب  ،اما  من والتنبؤ  أخرى  موجة  حدوث  إمكانية 
  . املرض

  : فيروس كورونا املستجدــ ٤
التن  املتالزمة  فيروس  احلادة  يفسهو  ويسمى  ٢كوف    (سارس   ٢كورونا    وخيمةلا ة   (

 ٢٠١٩ديسمبر    واكتشف املرض يف  ، )١٩املرض الناجت عنه مرض فيروس كورونا (كوفيد  
    .ثم انتقل املرض إلى دول العالم  ،الصينية "ووهان"مدينة  يف
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  نتائج الدراسة    
من خال امليدانية  الدراسة  لنتائج  الباحثة  وفقً تعرض  العامة  النتائج  ملحاور   ال عرض 

  .التحقق من اختبارات فروض الدراسةثم عرض نتائج  ،استمارة الدراسة امليدانية
  : النتائج العامة للدراسة :أوًال 

  :حترص عينة الدراسة على متابعتها على الفيس بوك ي: املواقع اإلخبارية التاملحوراألول
  كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا  الدراسةعينة عليها  تمداعت يمية التــ أبرز الوسائل اإلعال١

  اعتمدت عليها عينة الدراسة  يالت الوسائل اإلعالميةيوضح ترتيب أهم  )٢جدول (

  الترتیب 
  الوسیلة االعالمیة 

  ٤٠٠ن= الترتیب

سط 
متو

ب  
رتی

الت
  

٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤ ٣ ٢ ١  

المواقع  
  اإلخباریة

 ٦٫٨  ٦ ٧ ١٣٫٣ ٧ ١٨٫٨ ١٤٫٣ ١٩٫٨  ٧٫٣  % ٢  ٥٫٦٣ ٢٧  ٢٤ ٢٨ ٥٣ ٢٨ ٧٥ ٥٧ ٣٩  ٢٩  ك
القنوات  
  الفضائیة 

 ٧٫٣  ١٣٫٨ ٠ ١٣ ١٢٫٨ ١٢٫٨ ٢٦٫٣ ١٤٫٣ ٠  % ٣ ٥٫٢٥ ٢٩  ٥ ٠ ٥٢ ٥١ ٥١ ١٠٥ ٥٧ ٠  ك

الصحف 
  لیكترونیة اإل

 ٤٩  ٢٨ ٨٤ ٠ ٨١ ٢٨ ٢٤ ٥٤ ٥٢  ك
١٢٫  ٧ ٢١ ٠ ٢٠٫٣ ٧ ٦ ١٣٫٥ ١٣  % ٦ ٤٫٩٩

٣ 
شبكات  
التواصل 
  االجتماعي

 ٥٢  ٢٧ ٢٤ ٢٨ ٢٩ ٥٨ ٠ ٢٨ ١٥٤  ك
١٣  ٦٫٨  ٦  ٧  ٧٫٣  ١٤٫٥  ٠  ٧  ٣٨٫٥  % ١ ٥٫٩٨  

تلیفزیون  
  اإلنترنت 

  ٦٫٨  ٠  ٣٩٫٣  ١٤  ٦٫٨  ٧  ٢٠٫٣  ٠  ٦  %  ٧ ٤٫٥٢  ٢٧  ٠  ١٥٧  ٥٦  ٢٧  ٢٨  ٨١  ٠  ٢٤  ك
المدونات  
  اإللكترونیة 

  ٦  ٢٠٫٣  ١٩٫٨  ١٩  ٧  ٧  ١٣٫٨  ٧٫٣  ٠  %  ٩ ٤٫١٣  ٢٤  ٨١  ٧٩  ٧٦  ٢٨  ٢٨  ٥٥  ٢٩  ٠  ك
دیات  المنت

العامة  
  والمتخصصة 

  ٨١  ٧٩  ٠  ٠  ١٠٤  ٥١  ٠  ٢٨  ٥٧  ك
٢٠٫  ١٩٫٨  ٠  ٠  ٢٦  ١٢٫٨  ٠  ٧  ١٤٫٣  %  ٨  ٤٫٥١

٣  
البوابات  
  اإللكترونیة 

 ٠  ١٩ ٧ ٢٦٫٨ ٧ ٧٫٣ ٦٫٨ ١٩٫٣  ٧  %  ٤  ٥٫٠٩ ٠  ٧٦ ٢٨ ١٠٧ ٢٨ ٢٩ ٢٧ ٧٧  ٢٨  ك

مواقع  
 المحادثات 

  ٨٣  ٣٠  ٢٨  ٢٨  ٢٤  ٥٢  ٥١  ٤٨  ٥٦  ك
٢٠٫  ٧٫٥  ٧  ٧  ٦  ١٣  ١٢٫٨  ١٢  ١٤  %  ٥  ٥٫٠٤

٨  

جاءت يف مقدمة شبكات التواصل االجتماعي  تشير بيانات اجلدول السابق إلى أن        
الت اإلعالمية  املصر   يالوسائل  ول  يف احلصول على معلومات ح  ييعتمد عليها اجلمهور 

، وميكن تفسير ذلك بأن مواقع التواصل ٥٫٩٨مبتوسط    جائحة فيروس كورونا املستجد
قع االجتماعية من أكثر املوا  )وغيرها  ...بوك وتويتر والواتساب  الفيس(  :ثلم  ياالجتماع

عامليً  مع    ،ااملستخدمة  النتيجة  هذه    ي لتوا)    Qiang Chen,2020(   دراسةوتتفق 
  ؛بني شعوب العالم  امن أكثر الوسائل استخدامً   يمواقع التواصل االجتماع   أنتوصلت إلى  

مات عن  املستمر مع اجلمهور وإمدادهم باملعلو  حيث تعتمد عليها احلكومات يف التواصل
ف الصحتطور  والوضع  املستجد  كورونا  الد  ييروس  يف  أكدتو،  ولةالعام  ما    ا أيضً   ههو 
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بوك من أكثر املواقع املستخدمة بني    أن الفيس  و) وهPew Crosslin.2017(دراسة  
القضايا واألحداث  اجلمهور املعلومات عن أهم    ا قت أيضً اتف، و)٥٢(كمصدر للحصول على 

بوك    ) حيث توصلت إلى أن موقع الفيس Holfeld&Sukhawathan ,2018ودراسة (
املواقع أكثر  منطقية   ،ااستخدامً   من  النتيجة  هذه  ما   ؛وتعتبر  موقع  استخدام  زاد  فكلما 

  . )٥٣(احتمالية بث معلومات وصور وتوسيع دائرة املعارف واألصدقاء ت كلما زاد
جاءت        اإلخكما  الت املواقع  يف  مبتوسط  بارية  الثاني  يليها.٥٫٦٣رتيب  القنوات    ، 
الثالث مبتوسط  الفضائي الترتيب  الرابع   البوابات اإللكترونية  ، ثم٥٫٢٥ة يف  الترتيب  يف 

يليها    ،٥٫٠٩مبتوسط   مبتوسط  ثم  اخلامس  الترتيب  يف  املحادثات  بينما  ،  ٥٫٠٤مواقع 
تليفزيون اإلنترنت يف  ثم    ،٤٫٩٩  ة يف الترتيب السادس مبتوسطالصحف اإللكتروني  جاءت

السابع مبتوسط   العامة يليها    ،٤٫٥٢الترتيب  الثامن الترت  يف واملتخصصة     املنتديات  يب 
  . ٤٫١٣ة يف الترتيب التاسع مبتوسط املدونات اإللكتروني وأخيًرا ،٤٫٥١مبتوسط 

(  وكذلك        دراسة  النقاش Rajvi kram,2020أكدت  دوائر  أهمية   (
Discussion Ioop  املعنيةبني اجلم الصحية  تلك    ، اهير وبني اجلهات  أن  أكدت  حيث 

وأكدت   ،لديهم   الوعياجلمهور وزيادة نسبة  إلى زيادة اهتمام    ي احلوارات والنقاشات تؤد
االستشهاد    اأيضً  أهمية  العوامل   بالشخصياتعلى  أهم  بني  من  واملتخصصة  املشهورة 

بالرس  يالت الدولة إلقناع اجلمهور  الدولةتستخدمها  رة  وذلك ألنها صاد  ؛الة املقدمة من 
املتخصصني يف الطب  من  قبو  يوالت  ،ياملجال  واسعً ًال تلقى  اجلماهير يف  ا  هذه   من  مثل 

  . )٥٤(املستجد ١٩ -روسات اجلديدة مثل فيروس كوفيدالفي
اإللكترونتعكس   اإلعالم  أن  السابق  اجلدول  األساسية   يبيانات  الدعامات  من  يعد 

مع   كورونة  أزمللتعامل  املستجدفيروس  الرا  اهتمام  بؤرة  ميثل  فاإلعالم  عند ،  العام  أي 
يؤد   ،األزماتحدوث   املحتملة  يف  اوحيويً   امهمً   ادورً   يحيث  باألزمات  وذلك من   ،التوعية 

بتطور املواطن  تبصير  لهاخالل  املختلفة  واألبعاد  األزمة  تغطي  ،ات  إعالمية واتباع  ة 
لألزمة ونقدية  ر  ،تفسيرية  املواطنني  وحوتأكيد  بني  والتعاون  وإالتكامل  اإلحساس ،  يجاد 
االجتماعية وأيضً باملسئوولية  يفدورً   يؤدي  ا،  التشكيك    ا  يفمحاوالت  الشائعات    وترويج 

  تلك األزمة . 
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املواقع اإلخبارية  جائحة فيروس كورونا املستجد  مدى متابعة أخبارـــ  ٢ الفيس   على   على 
  :بوك

  اإلخباريةألخبار جائحة فيروس كورونا املستجد على املواقع    نة الدراسةعيمتابعة  يوضح    )٣(  رقم جدول  
  بوك  على الفيس

على املواقع    مدى متابعة أخبار فيروس كورونا
  بوك على الفيس اإلخبارية

  اإلجمالي 
  ٢كا

  مستوى املعنوية 

  %  ك  ٢د ح

  ٥١  ٢٠٤  ادائمً 

٠٫٠٠١  ٩٣٫٦٨٠  
  ٣٧  ١٤٨  اأحيانً 

  ١٢  ٤٨ ا نادرً 

  ١٠٠  ٤٠٠  ـلة اجلمـ

أخبار فيروس كورونا   ن من أفراد العينة يتابعو  % ٥١يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
ا، منهم يتابعونها أحيانً   %٣٧، ونسبة  ابوك دائمً   على الفيس   ع اإلخبارية على املواقاملستجد  
نادرً   %١٢ونسبة   يتابعونهامنهم  ما  ضوء  ؛  ا  يف  تفسيره  ميكن  ما  اجلمهور  وهو  اهتمام 

والتب التكنولوجية  االتصال  مبا    يوسائل  املحمولة  الهواتف  خالل  من  استخدامها  يسهل 
دون قيود الزمان واملكان من خالل    ،ة احلصول على األخبار فور حدوثهاإمكانيتيسره من  

عن طريق    أو  ،لصفحات اخلاصة بالصحف أو القنواتا  االشتراك يف املواقع اإلخبارية أو
  . )٥٥()٢٠١٦أكدته دراسة (نسرين حسام ، و ماوه ،مشاركات املستخدمني

كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مدى متابعة أخبار  
 ٩٣٫٦٨٠=  ٢بوك، حيث كانت قيمة كا  على الفيس  على املواقع اإلخبارية  كورونا فيروس  

داللة   مستوى  عند  دالة  ي  ارتفاع،  ٠٫٠٠١وهي  الذين  العينة  افراد  أخبار   نتابعونسبة 
  .ابوك دائمً  على الفيس خباريةعلى املواقع اإل كورونا فيروس 
واعتماد عينة الدراسة على املواقع   ،ا على أهمية موضوع الدراسةالنتائج مؤشرً   يتعط

وذلك بهدف تخفيف حدة    ،علومات عن فيروس كورونا املستجداملاإلخبارية للحصول على  
فهم ما يدور حوله من أحداث ترتبط    بة اجلمهور يفوهو ما يدل على رغ ،والقلق الغموض

ومستقبله رأ   بواقعه  األحداثوتكوين  تلك  بشأن  سليم  والكذب   ابعيدً   ،ى  التشويه  عن 
  . ي تلجأ إليه بعض الوسائل األخرىوالتحريف الذ 
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املواقع    -٣ التأبرز  الدراسةتصفحها  ت  ياإلخبارية  فيروس    عينة  جائحة  أخبار  ملتابعة 
  : كورونا
  يتصفحها اجلمهور   تية املصرية الاملواقع اإلخباريأبرز يوضح )  ٤(جدول 

املواقع أبرز 
 ية املصريةاإلخبار

  إجمالي
  الداللة  ٢كا الترتيب ٤٠٠ن=

 ١د ح
 % ك

  ٠٫٠٠١ ٤٦٫٢٥٠ ١ ٦٧ ٢٦٨  اليوم السابع 

 غير دالة  ٠٫٢٣٠ ١٫٤٤٠ ٢  ٤٧  ١٨٨ املصري اليوم 

  ٠٫٠١  ٧٫٨٤٠  ٣  ٤٣  ١٧٢ البوابة نيوز 

  ٠٫٠٠١  ٣١٫٣٦٠ ٥  ٣٦  ١٤٤  وطنال

  ٠٫٠٠١  ١٦٫٠٠٠  ٤ ٤٠ ١٦٠ صدى البلد

  ٠٫٠٠١  ٩٢٫١٦٠  ٧  ٢٦  ١٠٤ أخبار مصر 

  ٠٫٠٠١  ٦٤٫٠٠٠  ٦  ٣٠  ١٢٠ ٢٤القاهرة 

نسبة     أن  السابق   اجلدول  من  يرو  %٦٧يتضح  العينة  أفراد  املواقع   نمن  أهم  أن 
الت املصرية  خاللها  ياإلخبارية  من  فيروس    يتابعون  املستجد  كوأخبار   الفيس  علىرونا 

ونسبة   ،منهم يتابعونها على موقع املصري اليوم  %٤٧ونسبة    ،بوك هو موقع اليوم السابع
منهم يتابعونها على موقع صدى    % ٤٠ونسبة    ،منهم يتابعونها على موقع  البوابة نيوز  %٤٣

   البلد.
الت السابقة  الدراسات  من  بالعديد  جاء  ما  مع  النتيجة  هذه  على أكد  يوتتفق  ت 

املتابعة    على الترتيب األول بني املواقع املفضلة لدى اجلمهور يف  "اليوم السابع"استحواذ  
والفورية يف    يإلعالمالسبق ا  :ألسباب عديدة من أهمهاوذلك    ؛واحلصول على املعلومات

األحداث الت  ،نقل  واملعلومات  احلقائق  ببعض  األ  يوانفراده  املواقع  يف  تعرض    خرى، ال 
لألحداث   واملتابعة احتل   ،املستمرة  الترتيب   لذلك  مصدرً   ي الذ  األمر  ؛هذا  منه    ا يجعل 

 . )٥٦()٢٠١٦للجمهور، واتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة (ندية القاضى، امهمً 
اإلخبارية   املواقع  يف  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كذلك 

حيث كانت قيم    ،بوك  على الفيس  كورونا املستجدفيروس    املصرية التي تتابع عليها أخبار



              ٢١٣٣ 

لم يكن هناك فروق بني    "املصري اليوم"  فيما عدا  ،٠٫٠١قل  أ دالة عند مستوى داللة    ٢كا
  . ٠٫٠٥غير دالة عند مستوى    ٢فراد العينة حيث كانت قيم كاأ
    :ع اإلخباريةعلى املواقكورونا املستجد فيروس   جائحة مدى االنتظام يف متابعة أخبار -٤

  ٤٠٠ن=نتظام يف متابعة أخبار اجلائحة على املواقع اإلخبارية يوضح مدى اال)  ٥جدول (

  االستجابة 
  خبارية املواقع اإل

املتوسط  ا نادرً  ا أحيانً  ا دائمً 
  االجتاه  املرجح

  %  ك  %  ك  %  ك

 دائما  ٢٫٦٥  ٢٫٥  ١٠  ٢٩٫٨  ١١٩  ٦٧٫٨  ٢٧١ اليوم السابع 

 دائما  ٢٫٥٩  ٥٫٣  ٢١  ٢٩٫٨  ١١٩  ٦٥  ٢٦٠ اليوم  ياملصر

  أحيانا  ١٫٨٥  ٣٦٫٨  ١٤٧  ٤١٫٣  ١٦٥  ٢٢  ٨٨ البوابة نيوز 

  أحيانا  ٢٫٢٤  ١٩٫٣  ٧٧  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٤٣٫٣  ١٧٣ الوطن 

  دائما  ٢٫٤٩  ٥  ٢٠  ٤١٫٥  ١٦٦  ٥٣٫٥  ٢١٤ صدي البلد

  أحيانا  ٢٫١٨  ٢١٫٨  ٨٧  ٣٩  ١٥٦  ٣٩٫٣  ١٥٧ أخبار مصر 

  نااحيا  ١٫٨٥  ٣٠  ١٢٠  ٥٤٫٨  ٢١٩  ١٥٫٣  ٦١ ٢٤القاهرة 

أن      السابق  اجلدول  من  التيتضح  اإلخبارية  املواقع  أهم  اجلمهور    ي من  يحرص 
على  املصر موقع    ي  هو  بانتظام  السابع"متابعتها  جاء    :؛اليوم  األول حيث  الترتيب  يف 

يليه موقع  ٢٫٦٥مبتوسط   اليو"،  الثاني مبتوسط    "م املصرى  الترتيب   ، ثم موقع ٢٫٥٩يف 
يف الترتيب الرابع    " ن الوط"، ويليه موقع  ٢٫٤٩الث مبتوسط  يف الترتيب الث   "دصدى البل"

موقع  ٢٫٢٤مبتوسط   ثم  مصر" ،  مبتوسط    " أخبار  اخلامس  الترتيب  وموقع ٢٫١٨يف   ،
  .١٫٨٥مبتوسط  واألخير السادس يف الترتيب "٢٤ القاهرة"و   "البوابة نيوز "

 ارمن واستقر أتؤثر على    يطورتها والترمبا يرجع ذلك إلى أن طبيعة هذه األحداث وخ
متر    يذه املرحلة الت اجلمهور بخطورة ه   يكما توضح وع  ،مصر قد دفعت اجلميع ملتابعتها

البالد طبيع،  بها  أمر  خ   يوهو  إلى  نظرنا  ما  إذا  منطقية  فيروس  ونتيجة  جائحة  طورة 
املستجد إليه    ،كورونا  توصل  ما  مع  تتفق  النتيجة  اجلمهو   ي"مازورل"وهذه  يحرص  بأن  ر 

ت  متابعة  األزماتعلى  آلأو  ،غطية  فرد  من  يختلف  هذا  الت ن  األزمة  طبيعة  حسب    ي خر 
  .)٥٧(تكتسب أهمية لدى جمهور معني فيبدأ متابعتها بكثافة

  



 

 
٢١٣٤ ٢١٣٤ 

  أخبار جائحة فيروس كورونا املستجد لتعرف على لمدى االعتماد على املواقع اإلخبارية  -٥

اجلائحة،  ى أخبارالعتماد على املواقع اإلخبارية للتعرف عليوضح مدى ا)  ٦جدول (

  ٤٠٠ن=

  االستجابة 
املواقع 

  االخبارية

املتوسط  عتمد أال  لى حد ماإاعتمد  اعتمد
  %  ك  %  ك  %  ك  االجتاه  املرجح

 اعتمد  ٢٫٦٤  ١  ٤  ٣٤٫٣  ١٣٧  ٦٤٫٨  ٢٥١ اليوم السابع 

 اعتمد  ٢٫٥٧  ٦  ٢٤  ٣١٫٣  ١٢٥  ٣٨٫٨  ١٣٦ اليوم  ياملصر

اعتمد الى    ٢٫٢١  ١٩٫٨  ٧٩  ٣٩٫٨  ١٥٩  ٤٠٫٥  ١٦٢ البوابة نيوز 
  حد ما 

  اعتمد  ٢٫٤٩  ٦  ٢٤  ٣٩٫٣  ١٥٧  ٢٦٫٨  ١١٩ الوطن 

الى  اعتمد   ١٫٨٨  ٣٢  ١٢٨  ٤٨٫٣  ١٩٣  ١٩٫٨  ٧٩ صدي البلد
  حد ما 

اعتمد الى    ٢٫١٦  ٢٢  ٨٨  ٣٩٫٨  ١٥٩  ٣٨٫٣  ١٥٣ أخبار مصر 
  حد ما 

اعتمد الى    ١٫٨٦  ٢٨٫٥  ١١٤  ٥٦٫٥  ٢٢٦  ١٥  ٦٠ ٢٤القاهرة 
  حد ما 

 ييعتمد عليها اجلمهور املصر   يمن أبرز املواقع التبق أن  يتضح من اجلدول السا       
 "عاليوم الساب"يف احلصول على املعلومات عن جائحة فيروس كورونا املستجد هو موقع  

مبتوسط   األول  الترتيب  اليو"وموقع  ،  ٢٫٦٤يف  مبتوسط    "ماملصرى  الثاني  الترتيب  يف 
على موقع يعتمدوا الى حد ما  نما  بي،   ٢٫٤٩يف الترتيب الثالث مبتوسط    "الوطن"و،  ٢٫٥٧

نيو" مبتوسط    "زالبوابة  الرابع  الترتيب  مص"و  ،٢٫٢١يف  اخلامس   "رأخبار  الترتيب  يف 
يف    "٢٤  القاهرة"و  ،١٫٨٨يف الترتيب السادس مبتوسط    "دصدى البل"  و  ٢٫١٦مبتوسط  
  .١٫٨٦مبتوسط  السابعالترتيب 

املخت تعكس   املبحوثني  رؤى  السابق  اجلدول  املواقع لبيانات  على  االعتماد  حول  فة 
على  اإل للحصول  كمصدر  املستجد،  عاملخبارية  كورونا  فيروس  حول  انتقاء لومات  حيث 

يتم بشكل عرض  بتوقيت نشر    ؛ومقصود  يبل بشكل عمد  ياملصادر ال  أمر مرتبط  وهو 
واآلاملعلو والعلمية  املهنية  والرؤية  والتمة  املنشورة  الرسالة راء  تشكيل  يف  تسهم  ي 
االميةاإلع اهتمامات  عن  تعبر  والتى  أجلمهور ،  وقد  للجمهور  ،  اإلخبارية  املواقع  تاحت 

  .  فق مع اهتمامات كل فرد واجتاهاتهإمكانية التعرض لألخبار املتعلقة باألحداث مبا يتوا



              ٢١٣٥ 

اإلخبارية    املواقع  يف  عاجلة اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا املستجدمدى الرضا عن امل  -٦
  بوك:  على الفيس جلمهوريتابعها ا يالت

  خبارية  املواقع اإل يف عاجلة اإلعالمية جلائحة كورونايوضح مدى الرضا عن امل )  ٧جدول (

عاجلة اإلعالمية مدى الرضا عن امل
  ياملواقع اإلخبارية الت يف  جلائحة كورونا

  بوك تتابعها على الفيس

  اإلجمالي 
  ٢كا

  مستوى املعنوية 

  %  ك  ٢د ح

  ٣٣٫٣  ١٣٣ راض 

٠٫٠٠١  ٢١٫٠٩٥  
  ٤٢٫٨  ١٧١ لى حد ماإ راض

  ٢٤  ٩٦  غير راض

  ١٠٠  ٤٠٠  اجلمــلة 

عاجلة  ن عن املومن أفراد العينة راض  %٣٣٫٣نسبة    يتضح من اجلدول السابق أن      
 يتابعونها على الفيس   يرية التاملواقع اإلخبا  يف  اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا املستجد 

عاجلة  عن امل  منهم غير راضني  %٢٤ونسبة    ،لى حد ماإن  وراضمنهم    %٤٢٫٧ونسبة    ، بوك
 يتابعونها على الفيس   ياملواقع اإلخبارية الت  يف  اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا املستجد 

  بوك. 
مدى يف  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  عن    كذلك  الرضا 

تتابعها على    ياإلخبارية التاملواقع    يفستجد  املعاجلة اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا امل
ارتفاع    ، ٠٫٠٠١وهي دالة عند مستوى داللة    ٢١٫٠٩٥=  ٢حيث كانت قيمة كا  ،بوك  الفيس

الراض العينة  أفراد  امل  ني نسبة  اإلعالعن  املستجدعاجلة  كورونا  فيروس    يف  مية جلائحة 
  . بوك يتابعونها على الفيس ي املواقع اإلخبارية الت

  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
٢١٣٦ ٢١٣٦ 

املاجلمهور    جتاها  -٧ املستجديف  كورونا  فيروس  جلائحة  اإلعالمية  املواقع    يف  عاجلة 
  اإلخبارية  
) الدراسة  اجتاهيوضح  )  ٨جدول  املعا  عينة  ،  يف  كورونا  جلة اإلعالمية جلائحة فيروس 

  ٤٠٠ن=

  االستجابة 
  عالمية املعاجلة اإل

املتوسط  معارض محايد  موافق
  االجتاه  املرجح 

  %  ك   %  ك   %  ك 

 محايد   ٢٫٢٥  ١٩  ٧٦  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٤٣٫٥  ١٧٤ بشكل دائم على املوقعديث األخبار حت
نشر معلومات صحيحة ودقيقة عن ـ

 موافق  ٢٫٦٠  ٥  ٢٠  ٢٩٫٨  ١١٩  ٦٥٫٣  ٢٦١ طبيعة الفيروس

نشر اإلحصائيات اخلاصة بعدد ـ
  يالوفيات واملصابني بشكل يوم

  محايد   ١٫٨١  ٣٨٫٣  ١٥٣  ٤٢٫٨  ١٧١  ١٩  ٧٦

بشكل دائم مبا الشائعات  تصحيح
  طمئنانيدعو لال

 موافق  ٢٫٥٧  ٠  ٠  ٣٣٫٥  ١٣٤  ٦٦٫٥  ٢٦٦

متابعة تطورات األزمة على املستوى  
 ي والعامل ياإلقليم

 موافق  ٢٫٤٩  ٥  ٢٠  ٤٠٫٥  ١٦٢  ٥٤٫٥  ٢١٨

نشر فيديوهات توعوية مبسطة للوقاية 
 من الفيروس

  محايد   ٢٫١٢  ٢٤٫٣  ٩٧  ٣٩٫٣  ١٥٧  ٣٦٫٥  ١٤٦

 ضبط الدولة يفتغطية جهود 
املحتكرين وتوفير بدائل للمنتجات 

 الصحية 
  محايد   ١٫٩٠  ٢٩٫٥  ١١٨  ٥١  ٢٠٤  ١٩٫٥  ٧٨

تغطية املبادرات الفردية واملجتمعية  
 لدعم املتضررين من األزمة

  محايد   ٢٫١٩  ٢٠  ٨٠  ٤١  ١٦٤  ٣٩  ١٥٦

 اإلعالن عن كافة محاوالت العالج أو
 لقاح لذلك الوباء 

 موافق  ٢٫٥٩  ٥  ٢٠  ٣٠٫٨  ١٢٣  ٦٤٫٣  ٢٥٧

ل كلمة الرئيس وقرارات رئيس نق
 الوزراء مباشرة 

  محايد   ١٫٨٠  ٣٨٫٨  ١٥٥  ٤٢٫٣  ١٦٩  ١٩  ٧٦

 موافق  ٢٫٦٠  ٢٫٥  ١٠  ٣٤٫٨  ١٣٩  ٦٢٫٨  ٢٥١ انقل كلمة وزيرة الصحة يوميً 
عرض دائم لتقرير منظمة الصحة عن 

 مصر الوضع يف
  محايد   ٢٫٢٥  ١٨  ٧٢  ٣٩٫٥  ١٥٨  ٤٢٫٥  ١٧٠

عن   مًيايو يح  يإخبارعمل تقرير 
 هومستجداتيروس الف

 موافق  ٢٫٥٤  ٧  ٢٨  ٣١٫٨  ١٢٧  ٦١٫٣  ٢٤٥

يتم  يوضع روابط لكافة األخبار الت
  عرضها

  محايد   ١٫٩٦  ٣٠٫٥  ١٢٢  ٤٣٫٣  ١٧٣  ٢٦٫٣  ١٠٥

جراف يوضح أهم قرارات   نفوإعمل 
  الدولة 

 موافق  ٢٫٥٧  ٣٫٨  ١٥  ٣٥٫٣  ١٤١  ٦١  ٢٤٤

بكيفية  عمل فيديوهات توعوية خاصة 
 يروس الوقاية والتعامل مع الف

 موافق  ٢٫٤٩  ٥  ٢٠  ٤٠٫٥  ١٦٢  ٥٤٫٥  ٢١٨

عمل تقارير عن مستجدات الوباء من  
 موقع احلدث 

  محايد   ٢٫١٤  ٢٣٫٥  ٩٤  ٣٩٫٣  ١٥٧  ٣٧٫٣  ١٤٩



              ٢١٣٧ 

معاجلة املواقع اإلخبارية جلائحة    حولعينة الدراسة    اجتاهيوضح اجلدول السابق         
املستجد كورونا  كالتال  ،فيروس  معلومات    : يوكانت  طبيعة صحيحة  نشر  عن  ودقيقة 

اإلعالن عن  و  ،٢٫٦٠رتيب األول مبتوسط  يف الت  انقل كلمة وزيرة الصحة يوميً الفيروس و
أو العالج  الوبا  كافة محاوالت  لذلك  الثاني مبتوسط  لقاح  الترتيب  عمل    ثم   ، ٢٫٥٩ء يف 

يدعو    نفو إ مبا  دائم  بشكل  الشائعات  وتصحيح  الدولة  قرارات  أهم  يوضح  جراف 
ال  لالطمئنان مبتوسط  يف  الثالث  إخبارو  ،٢٫٥٧ترتيب  تقرير  حيعمل  عن   ًيايوم  ي 

مبتوسط   الرابع  الترتيب  يف  ومستجداته  على  و  ،٢٫٥٤الفيروس  األزمة  تطورات  متابعة 
اإلقليم مع   ي، والعامل  ياملستوى  والتعامل  الوقاية  بكيفية  توعوية خاصة  فيديوهات  وعمل 

عاجلة اإلعالمية امليف    امحايدً رأيهم  وكان    ،٢٫٤٩الفيروس يف الترتيب اخلامس مبتوسط  
بشكلالتالية األخبار  حتديث  مبتوسط    :  املوقع  على  اإلحصائيات   ، ٢٫٢٥دائم  نشر 

بعد مبتوسط  اخلاصة  واملصابني  الوفيات  ج   ، ١٫٨١د  ضبط  تغطية  يف  الدولة  هود 
بد وتوفير  مبتوسط  املحتكرين  الصحية  للمنتجات  الفردية    ، ١٫٩٠ائل  املبادرات  تغطية 

  ي الت  وضع روابط لكافة األخبار  ، ٢٫١٩جتمعية لدعم املتضررين من األزمة مبتوسط  وامل
مبتوسط   متابعتها  ا  ،١٫٩٦ميكن  مستجدات  عن  تقارير  احلدث عمل  موقع  من  لوباء 

  .٢٫١٤مبتوسط 
أن  تشير       السابق  والدقيقة عن طبيعة  (   :بيانات اجلدول  املعلومات الصحيحة  نشر 

الدولةجرا   نفو إوعمل    ،الفيروس قرارات  أهم  يوضح  اجليدة ف  باملعاجلات  واالهتمام   ،
وتأكيد قيم الدقة واحلياد والتوازن يف التعامل مع    ،ناقشتها بكل صراحة وصدقلألزمة وم

تعد اآلراء)  مختلف  عن  والتعبير  الت  األزمة،  املعايير  أهم  املواقع من  مصداقية  تؤكد  ي 
  .حول فيروس كورونا املستجد علوماتخبارية واالعتماد عليها كمصدر للماإل

املحور الثان ي : متابعة عينة الدراسة من اجلمهوراملصر ي ألخبار جائحة فيروس كورونا  
 املستجد على البرامج احلوارية بالقنوات الفضائية املصرية: 

    ج احلوارية جلائحة فيروس كورونا املستجدمدى متابعة تغطية البرام -٨
  ج احلوارية جلائحة فيروس كورونا املستجدية البراميوضح مدى متابعة تغط ) ٩جدول (

مج احلوارية تغطية البرامدى متابعة 
  جلائحة فيروس كورونا املستجد 

  اإلجمالي 
  ٢كا

  مستوى املعنوية 

  %  ك  ١د ح

  ٥٩  ٢٣٦ نعم

  ٤١  ١٦٤ ال  ٠٫٠٠١  ١٢٫٩٦٠

  ١٠٠  ٤٠٠  اجلمــلة 



 

 
٢١٣٨ ٢١٣٨ 

السابق أن نسبة       يتابعو  من أفراد   %٥٩يتضح من اجلدول  الب  ن العينة  رامج تغطية 
  منهم ال يتابعونها. %٤١ونسبة   ،كورونا املستجدرية جلائحة فيروس احلوا

كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مدى متابعة تغطية 
وهي    ١٢٫٩٦٠=  ٢حيث كانت قيمة كا،  مج احلوارية جلائحة فيروس كورونا املستجدالبرا

تغطية   ننة الذين يتابعوفراد العيأوهذا يعني ارتفاع نسبة    ،٠٫٠٠١مستوى داللة    دالة عند
ذه الدراسة مع دراسة  واتفقت نتائج ه  ،ية جلائحة فيروس كورونا املستجدمج احلوارالبرا

  . )٥٨()٢٠١٥ ،(فاطمة محمد 
أن  أشارت   السابق  اجلدول  احلوارية  بيانات  القنوات    اهمً م  ا موقعً حتتل  البرامج  يف 

وسائل  إحيث    ،لتليفزيونية ا برامج  أكثر  من  انتشارً نها  املعاصرة  يف    ا وجناحً   ااإلعالم 
الرسالة اإل إلىتوصيل  تؤد  ، املشاهدين   عالمية  يف    ا أساسيً   ا رامج احلوارية دورً بال  ي كما 

لة من املرسل  الرسايصال  إملا تفرضه طبيعة التليفزيون يف    ؛تشكيل اجتاهات الرأى العام
ب املستقبل  خالل    ، سرعةإلى  من  البرامج  يف  اجلماهيرية  املشاركة  حتقيق  على  عالوة 

  ومقترحاتهم وأفكارهم.   راءهمآتقدمي 
االهتمام  -٩ عدم  أ  أسباب  املستجدمبتابعة  كورونا  فيروس  جائحة  البرامج    على  خبار 

  احلوارية: 
  وارية البرامج احل بعة أخبار جائحة كورونا علىيوضح أسباب عدم االهتمام مبتا) ١٠جدول (

تابعة أخبار أسباب عدم االهتمام مب
البرامج جائحة فيروس كورونا على 

 احلوارية 

  إجمالي
  الداللة ٢كا الترتيب ١٦٤ن=

 ١د ح 
 % ك

 ٠٫٠٠١ ١٥٫٢٤٤ ١ ٦٥٫٢ ١٠٧ تغطية البرامج تفتقر للحيادية  
 ٠٫٠١ ٨٫٨٠٥ ٢ ٦١٫٦ ١٠١ عتماد على وسائل اإلعالم األخرىاال 
 ٠٫٠٠١ ٢١٫٩٥١ ٣ ٣١٫٧ ٥٢ ي واجتاهات يولال تتوافق مع مي  
 ٠٫٠٠١ ٧١٫١٢٢ ٥ ١٧٫١ ٢٨ شكل ومضمون البرامج يفتقر للجاذبية  

 يإحاطت  ال تسهم تغطية البرامج يف
 ٠٫٠٠١ ٤١٫٠٠٠ ٤ ٢٥ ٤١ مبعلومات حديثة

أن أهم أسباب عدم   نمن أفراد العينة يرو  %٦٥٫٢أن نسبة    يتضح من اجلدول السابق
تغطية البرامج "  :هي  البرامج احلوارية  يف  ١٩أخبار وباء فيروس كيوفيد  االهتمام مبتابعة
عتماد على وسائل اإلعالم اال"  حيث  ؛بها  ونمنهم ال يهتم  %٦١٫٦ونسبة    "،تفتقر للحيادية

 . ي"واجتاهات يال تتوافق مع ميول"بها ألنها  نومنهم ال يهتم  %٣١٫٧ونسبة  ،" األخرى



              ٢١٣٩ 

إ داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  عدم كذلك  أسباب  يف  العينة  أفراد  بني  حصائية 
حيث كانت قيم    ،البرامج احلوارية  يف  ١٩فيروس كيوفيد  أخبار جائحة  االهتمام مبتابعة

  . ٠٫٠١قل أ دالة عند مستوى داللة  ٢كا
  :ارية التي حترص عينة الدراسة على مشاهدتهاالبرامج احلوأهم  -١٠

  ) ١١جدول (
  ة احلوارية للجائحة من خاللها املعاجلالدراسة  عينة هايوضح البرامج احلوارية التي تتابع

البرامج احلوارية التي تتابع من خاللها  
 احلوارية جلائحة فيروس كورونااجلة املع

  إجمالي
الترتي ٢٣٦ن=

  الداللة ٢كا ب
 ١د ح  

 % ك

(صدى البلد) ي على مسئوليت  ٠٫٠٥  ٦٫١١٩ ٥ ٥٨٫١ ١٣٧  

(On tvقناة ) ٠٫٠٠١  ٦٥٫١٥٣ ١  ٧٦٫٣  ١٨٠ كل يوم 

(Cbc عام ( قناة  يبرنامج رأ   ٠٫٠٠١  ٤٢٫٣٧٣  ٢  ٧١٫٢  ١٦٨  

األولى)التاسعة مساء (القناة   ٠٫٠٠١  ١٠٫٥٩٣ ٣  ٦٠٫٦  ١٤٣  

(Ten عام( قناة يبرنامج رأ   ٠٫٠٠١  ٨٫٩٦٦  ٤ ٥٩٫٧ ١٤١  

برنامج احلياة اليوم (قناة احلياة)   ٠٫٠٠١  ٤٢٫٣٧٣  ٢  ٧١٫٢  ١٦٨ 

( dmc قناة )  dmc  ٠٫٠٠١  ٦٧٫٢٧١  ٦  ٢٣٫٣  ٥٥ مساء  

نسبة   أن  السابق   اجلدول  من  يرو  %٧٦٫٣يتضح  العينة  أفراد  البرامج أن  ن  من 
املعاجل تتابع من خاللها  التي  املستجداحلوارية  كورونا  فيروس   : هي  ة احلوارية جلائحة 

 (  قناة  "عام  يرأ"برنامج    نمنهم يتابعو  %٧١٫٢، ونسبة  )  On tvقناة(  "كل يوم"برنامج  
Cbc ( ونسب يتابعو  %٦٠٫٦ة  ،  مساء"مج  برنا  نمنهم  األولى)  "التاسعة  ونسبة   ، (القناة 
عبداهللاوه  ؛)Ten قناة  ("  عام  يرأ" نامج  بر  منهم  %٥٩٫٧ (إميان  دراسة  أكدته  ما   ،و 
  ي"على مسئوليت"برنامج  و  ، Tenعلى قناة    "عام  يرأ" ) حيث توصلت إلى أن برنامج  ٢٠١٩

البلد  على ا"وبرنامج    ، قناة صدى  احل  "ليوماحلياة  قناة  التياةعلى  البرامج  أهم  من    ي ، 
  .)٥٩(مصر ملتابعة املشروعات القومية التنموية يف  مشاهدتهايحرص اجلمهور املصري على 

احلوارية   البرامج  العينة يف  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كذلك 
حيث كانت قيم    ،ا املستجدمية جلائحة فيروس كوروناجلة اإلعالالتي تتابع من خاللها املع

  . , ٠٫٠٥قل من أ دالة عند مستوى داللة  ٢كا



 

 
٢١٤٠ ٢١٤٠ 

االنتظا  -١١ علىمدى  كورونا  فيروس  جائحة  أخبار  متابعة  يف  احلوارية   م    ي الت  البرامج 
  .تشاهدها عينة الدراسة

  ٤٠٠ن=وارية البرامج احلمتابعة أخبار جائحة كورونا على  يوضح مدى االنتظام يف) ١٢جدول (

  ة االستجاب
  البرامج احلوارية

املتوسط  انادرً  اأحيانً  ادائمً 
  االجتاه  املرجح

  %  ك  %  ك  %  ك

(صدى البلد) ي على مسئوليت  اأحيانً   ٢٫٣٢  ١٧  ٦٨  ٣٤٫٥  ١٣٨  ٤٨٫٥  ١٩٤ 
(On tvقناة ) ادائمً   ٢٫٦٣  ٥  ٢٠  ٢٦٫٨  ١٠٧  ٦٨٫٣  ٢٧٣ كل يوم 

(Cbc عام ( قناة  يبرنامج رأ    احيانً أ  ١٫٨٨  ٣٦٫٣  ١٤٥  ٣٩٫٨  ١٥٩  ٢٤  ٩٦ 
  ادائمً   ٢٫٦١  ٤  ١٦  ٣١٫٥  ١٢٦  ٦٤٫٥  ٢٥٨ التاسعة مساء (القناة األولى)

(Ten عام( قناة يبرنامج رأ    ادائمً   ٢٫٤٩  ٥  ٢٠  ٤١٫٥  ١٦٦  ٥٣٫٥  ٢١٤ 
احلياة اليوم (قناة  برنامج 

 احلياة) 
  اأحيانً   ٢٫٢٢  ٢١  ٨٤  ٣٦  ١٤٤  ٤٣  ١٧٢

( dmc قناة )  dmc  ايانً أح  ١٫٩٨  ٢٦٫٥  ١٠٦  ٤٩  ١٩٦  ٢٤٫٥  ٩٨ مساء  

الت  احلوارية  البرامج  أهم  السابق  اجلدول  على    ي يوضح  الدراسة  عينة  حترص 
  ، ٢٫٦٣يف الترتيب األول مبتوسط    )  On tvبرنامج كل يوم( قناة  :  يا وهمشاهدتها دائمً 

ي  أ برنامج ر  و  ،٢٫٦١) يف الترتيب الثاني مبتوسط  القناة األولى(  برنامج التاسعة مساءً و
  . ٢٫٤٩تيب الثالث مبتوسط يف التر )Tenعام (قناة 

على  : برنامج  يه  االدراسة على مشاهدتها أحيانً حترص عينة    يرامج التبومن أهم ال
الرابع مبتوسط  مسئوليتي (صدى   الترتيب  اليوم (قناة  و  .٢٫٣٢البلد) يف  برنامج احلياة 

مبتوسط    ة)احليا اخلامس  الترتيب  الترتيب    )dmc  قناة (   dmcمساء   ،٢٫٢٢يف  يف 
  . ١٫٩٨توسط السادس مب

  . ١٫٨٨يف الترتيب السابع مبتوسط ) Cbcعام ( قناة   يبرنامج رأ و

مؤشرً   يتعط البرامج؛  النتائج  أهمية هذه  على  يدل  عن    امهمً   اكونها مصدرً ا  للتعبير 
االجتماع املشاهدين؛    ، يوالصح  يواالقتصاد  يالواقع  مع  رئيسة  تفاعل  ميكن  وأداة  بل 

و تأثيرات  أنها أصبحت جتسد  واملجتمعالقول  الفرد  اإلعالم على  التأثيرات    ،سائل  تلك 
تدعيم  ، ق الصورة الذهنية عن أزمة كوروناخل ،مداد األفراد باملعلومات اجلديدةإ تتمثل يف

ياة اليومية من طقوس احل  اجزءً لذلك أصبحت    جتاهات مبا تضمنه من مبادئ وقيم؛اال
  .لكثير من املشاهدين



              ٢١٤١ 

على    - ١٢ االعتماد  امدى  التالبرامج  الدراسة   شاهدها ت  يحلوارية  أخباريف    عينة   متابعة 
  : اجلائحة

  ٤٠٠ن=برامج احلوارية ملتابعة أخبار الفيروس، االعتماد على اليوضح مدى ) ١٣جدول (

  االستجابة 
  البرامج احلوارية

املتوسط   عتمد أال  لى حد ماإعتمد أ عتمدأ
  االجتاه   املرجح

  %  ك  %  ك  %  ك

على مسئوليتى  
لد)(صدى الب  

لى إعتمد أ  ٢٫٢٣  ٢٠  ٨٠  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٤٢٫٥  ١٧٠
  حد ما

(On tvقناة ) عتمدأ  ٢٫٥٠  ٩  ٣٦  ٣١٫٨  ١٢٧  ٥٩٫٣  ٢٣٧ كل يوم 
(Cbc عام   يبرنامج رأ 

 ( قناة
لى إتمد أع  ١٫٧٦  ٤١٫٣  ١٦٥  ٤١٫٨  ١٦٧  ١٧  ٦٨

  حد ما
التاسعة مساء (القناة 

 األولى)
  عتمدأ  ٢٫٥٨  ٣  ١٢  ٣٦٫٥  ١٤٦  ٦٠٫٥  ٢٤٢

(Ten عام(    ي برنامج رأ
 قناة

  عتمدأ  ٢٫٤١  ٩  ٣٦  ٤٠٫٨  ١٦٣  ٥٠٫٣  ٢٠١

برنامج احلياة اليوم  
 (قناة احلياة) 

لى إعتمد أ  ٢٫١٠  ٢٤٫٣  ٩٧  ٤١٫٣  ١٦٥  ٣٤٫٥  ١٣٨
  حد ما

( dmc قناة ) dmc 
 مساء

لى إعتمد أ  ١٫٨٢  ٣٣٫٨  ١٣٥  ٥٠٫٨  ٢٠٣  ١٥٫٥  ٦٢
  حد ما

أهم          السابق  اجلدول  التيوضح  احلوارية  عل  ي البرامج  الدراسة  تعتمد  عينة  يها 
التاسعة مساء (القناة  برنامج    :يكالتال  يوه  ،فيروس كورونا املستجدملتابعة أخبار جائحة  

يف الترتيب    )  On tvبرنامج كل يوم( قناة  ثم    ، ٢٫٥٨  األولى) يف الترتيب األول مبتوسط
مبتوسط   ر  يليه،  ٢٫٥٠الثاني  (قناة  أبرنامج  عام  مبتوسط  )Ten ي  الثالث  الترتيب  يف 

٢٫٤١.  
التوكانت   احلوارية  الدراسة هدها  شات   يالبرامج  ما    عينة  حد  إلى  يف عليها  وتعتمد 

كالتالمتاب املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  أخبار  (صدى  برنامج    :يعة  مسئوليتي  على 
يف الترتيب   برنامج احلياة اليوم (قناة احلياة) ثم   ،٢٫٢٣) يف الترتيب الرابع مبتوسط البلد

برنامج    .٢٫١٠اخلامس مبتوسط   السادس    )dmc  قناة(   dmcءمسا  يليه  الترتيب  يف 
 .١٫٧٦يف الترتيب السابع مبتوسط ) Cbcقناة عام (  يبرنامج رأ ثم ، ١٫٨٢مبتوسط 

 
 
 
  



 

 
٢١٤٢ ٢١٤٢ 

  : البرامج احلوارية يف  اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا  مدى الرضا عن التغطية -١٣
  البرامج احلوارية  يف لفيروس كورونا لتغطية اإلعالميةيوضح مدى الرضا عن ا ) ١٤جدول (

التغطية اإلعالمية لفيروس  مدى الرضا عن 
  البرامج احلوارية يف كورونا

  اإلجمالي 
  ٢كا

  مستوى املعنوية 

  %  ك  ٢د ح

  ٣١٫٥  ١٢٦ راض 

٠٫٠٠١  ٢١٫٠٩٥  
  ٤٧٫٥  ١٩٠ حد ما إلى راض

  ٢١  ٨٤  غير راض

  ١٠٠  ٤٠٠  اجلمــلة 

أ السابق  اجلدول  من  نسبة  يتضح  راض٣١٫٥ن  العينة  أفراد  من  التغطية   نو%  عن 
 %٤٧٫٥ونسبة    ،البرامج احلوارية التي يشاهدونها  يف  روس كورونا املستجداإلعالمية لفي

التغطية اإلعالمية لفيروس  عن    منهم غير راضني  %٢١ونسبة    ،لى حد ماإن  ومنهم راض
  ية التي يشاهدونها.البرامج احلوار يف كورونا املستجد

عن    كذلك الرضا  مدى  يف  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح 
حيث    ؛ هاونشاهدالبرامج احلوارية التي ي  ة اإلعالمية لفيروس كورونا املستجد يفالتغطي

ارتفاع نسبة أفراد العينة ،  ٠٫٠٠١وهي دالة عند مستوى داللة    ٤٢٫٧٤٠=  ٢كانت قيمة كا 
عن   لالالراضني  اإلعالمية  املستجد  تغطية  كورونا  التي    يففيروس  احلوارية  البرامج 

  يشاهدونها. 
  :عينة الدراسة يف املعاجلة اإلعالمية لفيروس كورونا املستجد على البرامج احلوارية  اجتاه -١٤

  ٤٠٠ن= ،ة على البرامج احلواريةاإلعالميعاجلة امل عينة الدراسة يف اجتاه يوضح) ١٥جدول (

  االستجابة 
  ية املعاجلة اإلعالم

املتوسط   معارض  محايد   موافق
 االجتاه املرجح 

  %  ك   %  ك   %  ك 

متابعة األزمة بشكل دائم  
 وبشفافية 

 محايد   ٢٫٠٥  ٢٩  ١١٦  ٣٧٫٣  ١٤٩  ٣٣٫٨  ١٣٥

عرض األزمة التهويل يف  موافق  ٢٫٥٨  ٦  ٢٤  ٣٠٫٥  ١٢٢  ٦٣٫٥  ٢٥٤ 
التواصل مع املسئولني سواء 
وزارات أو متحدثني رسميني  

يبشكل فور  
 موافق  ٢٫٤٩  ٨  ٣٢  ٣٤٫٣  ١٣٧  ٥٧٫٨  ٢٣١

تصحيح الشائعات بشكل 
مبا يدعو للطمأنينةدائم    

  محايد   ٢٫١٥  ٢٤٫٨  ٩٩  ٣٥٫٣  ١٤١  ٤٠  ١٦٠

كافة أنحاء  نشر مراسلني يف
اجلمهورية وعلى مدار 

  محايد   ٢٫٠٥  ٢٤٫٥  ٩٨  ٤٦  ١٨٤  ٢٩٫٥  ١١٨



              ٢١٤٣ 

السابق  ضح  يو يف  أ  اجتاهاجلدول  العينة  احلوارية  املفراد  للبرامج  اإلعالمية  عاجلة 
املستجد كورونا  فيروس  البرامج  جلائحة  يف  :على  األزمة  التهويل  دور    ،عرض  تفعيل  و 

  الساعة
كافة  استضافة اخلبراء يف

املجاالت للتعليق على آثار  
 األزمة

  محايد   ٢٫٢٥  ٢١  ٨٤  ٣٣٫٥  ١٣٤  ٤٥٫٥  ١٨٢

نشر اإلحصائيات اخلاصة   
بعدد املصابني والوفاة بشكل 

ييوم   
  موافق  ٢٫٥٠  ١١  ٤٤  ٢٧٫٨  ١١١  ٦١٫٣  ٢٤٥

نشر معلومات صحيحة  
 ودقيقة عن طبيعة الفيروس

  محايد   ١٫٧٧  ٤٢٫٣  ١٦٩  ٣٨٫٨  ١٥٥  ١٩  ٧٦

متابعة تطورات األزمة على  
ي والعامل ياملستوى اإلقليم  

 موافق  ٢٫٤٨  ١٠  ٤٠  ٣١٫٨  ١٢٧  ٥٨٫٣  ٢٣٣

لقرارات  لشاف  وشرح مبسط 
 املختلفة املرتبطة باألزمة

 موافق  ٢٫٤٣  ١١  ٤٤  ٣٤٫٨  ١٣٩  ٥٤٫٣  ٢١٧

استضافة األطباء النفسيني 
ي للتقليل من أثر القلق النفس  

  محايد   ٢٫١٨  ٢٣٫٣  ٩٣  ٣٦  ١٤٤  ٤٠٫٨  ١٦٣

 يتفعيل الدور الرقا 
  ومتابعة تنفيذ بعض لإلعالمب

ي الشارع املصر القرارات يف  
  محايد   ١٫٩٢  ٢٩٫٥  ١١٨  ٤٨٫٨  ١٩٥  ٢١٫٨  ٨٧

رصد السلوكيات السلبية  
الستغالل البعض لألزمة 

و غالء أحتكار سواء اال 
 األسعار 

  محايد   ٢٫٢٦  ٢٠  ٨٠  ٣٤٫٥  ١٣٨  ٤٥٫٥  ١٨٢

تفعيل دور املواطن من خالل  
اإلعالن الدائم عن أرقام 

 ي لإلبالغ عن مخالف
 القرارات 

 موافق  ٢٫٥٨  ٩  ٣٦  ٢٣٫٨  ٩٥  ٦٧٫٣  ٢٦٩

ضبط  تغطية جهود الدولة يف
األزمة وجهود توفير  يمستغل

حتياجات الطبيةبدائل اال   
  محايد   ١٫٧٧  ٤٢٫٣  ١٦٩  ٣٨٫٨  ١٥٥  ١٩  ٧٦

اإلعالن عن كافة محاوالت  
و لقاح لذلك  أإيجاد عالج 

 الوباء 
  محايد   ٢٫١٩  ٢٣  ٩٢  ٣٤٫٥  ١٣٨  ٤٢٫٥  ١٧٠

يك دعم القنوات حلملة خلـ
البيت يف  

 موافق  ٢٫٤٢  ١٥  ٦٠  ٢٧٫٨  ١١١  ٥٧٫٣  ٢٢٩

نقل كلمة الرئيس وقرارات  
 الوزراء مباشرة 

  محايد   ١٫٨٤  ٣٦٫٣  ١٤٥  ٤٣٫٨  ١٧٥  ٢٠  ٨٠

نقل كلمة وزيرة الصحة  
ايً ميو  

 موافق  ٢٫٥٥  ٨  ٣٢  ٢٨٫٥  ١١٤  ٦٣٫٥  ٢٥٤

عرض تقرير منظمة الصحة  
 عن الوضع مبصر مباشرة 

 موافق  ٢٫٤٣  ١٠  ٤٠  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٥٢٫٦  ٢١٠

املرضى    يالتواصل مع أهال 
 واملصابني 

  محايد   ٢٫١٢  ٢٣٫٣  ٩٣  ٤١٫٣  ١٦٥  ٣٥٫٥  ١٤٢



 

 
٢١٤٤ ٢١٤٤ 

اإل من خالل  مخالفاملواطن  عن  لإلبالغ  أرقام  عن  الدائم  الترتيب    يعالن  يف  القرارات 
يف الترتيب    اوزيرة الصحة يوميً نقل كلمة  ثم    ،يف االجتاه (موافق)    ٢٫٥٨األول مبتوسط  

(موافق)  ٢٫٥٥الثاني مبتوسط   االجتاه  املصابني  و  ،يف  بعدد  اخلاصة  اإلحصائيات  نشر 
التواصل مع و  ،يف االجتاه (موافق)  ٢٫٥٠سط  يف الترتيب الثالث مبتو  يوالوفاة بشكل يوم

فور بشكل  رسميني  متحدثني  أو  وزارات  سواء  مب  ياملسئولني  الرابع  الترتيب  توسط  يف 
(موافق)   ٢٫٤٩ االجتاه  شاف  و  ، يف  مبسط  يف  ل شرح  باألزمة  املرتبطة  املختلفة  لقرارات 

  . يف االجتاه (موافق) ٢٫٤٨الترتيب اخلامس مبتوسط 
وعرض تقرير منظمة    يخلاصة بعدد املصابني والوفاة بشكل يومنشر اإلحصائيات او

متوسط   السادس  الترتيب  يف  مباشرة  مبصر  الوضع  عن  االجتاه   ٢٫٤٣الصحة  يف 
يف    ٢٫٤٢دعم القنوات حلملة خليك فى البيت يف الترتيب السابع مبتوسط    ثم  ، (موافق)

(موافق) مب،  االجتاه  وبشفافية  دائم  بشكل  األزمة  االجتاه   ٢٫٠٥  توسط ومتابعة  يف 
مبتوسط    ،(املحايد) للطمأنينة  يدعو  دائم  بشكل  الشائعات  االجتاه   ٢٫١٩وتصحيح  يف 
  ، يف االجتاه (محايد)  ٢٫٠٥مبتوسط    اسلني يف كافة أنحاء اجلمهوريةونشر مر  ،(املحايد)

النفس القلق  أثر  من  لتقليل  النفسيني  األطباء  االجتاه   ٢٫١٨مبتوسط    ياستضافة  يف 
الرقاب  ،(محايد) الدور  مبتوسط    يوتفعيل  القرارات  بعض  وتنفيذ  يف   ١٫٥٨لإلعالم 

  .االجتاه (املحايد)
م      مع  النتيجة  هذه  ( وتتفق  دراسة  إليه  توصلت  حيMarc,2020ا  أشارت  )  ث 

إلى   الدراسة  هذه  يتعلق    يالت  االستراتيجياتأهم  نتائج  فيما  املنظمات  عليها  تعتمد 
واألوب الفيروسات  مع  هو  بالتعامل  احلديثة  التخويف "ئة    ؛ Intimidation  "استراتيجية 

وذلك من خالل نشر األخبار   ،وذلك بهدف عدم تهوين تعامل اجلمهور مع تلك الفيروسات
خلفها خالل    ياملتعلقة باخلسائر الفادحة للفيروس على مستوى العالم وحجم الوفيات الت

  .) ٦٠(أشهر قليلة
دراسة      أشارت  االتصالية )  Rama,2020(    كما  االستراتيجيات  أن  إلى 

يف آل  املستخدمة  مكان  من  تختلف  كورونا  فيروس  مع  للنظام   ؛خرالتعامل  نتيجة  وذلك 
 ي يحكمها احلزب الشيوع  يفمثال جند الدولة الصينية والت  ،كل دولة  املوجود يف  يالسياس

العتقاده أن جنده مييل إلى التكتم فيما يتعلق باألخبار عن فيروس كورونا وذلك    ،يالقمع
تعت األخبار  هذه  قوممثل  أمن  مبثابة  مناح  يبر  جميع  على  وخاصة    يتؤثر  احلياة 

النقيض من ذلك جند    ،االقتصادية  إلى استخدام أوعلى  الغربية تتجه  الدميقراطيات  ن 
كورونا   بفيروس  املتعلقة  األخبار  بنشر  يتعلق  فيما  والصدق  املكاشفة  استراتيجيات 



              ٢١٤٥ 

احلفاظ على    و لدميقراطيات هلتلك ا  يوذلك ألن الهدف األساس  ؛ )١٩املستجد (كوفيد ـــ  
  . ) ٦١( حياة اإلنسان

املحور الثالث: تقييم اجلمهور لقرارات مكافحة جائحة فيروس كورونا  
 املستجد: 

  :  املستجد عن قرارات مكافحة جائحة فيروس كورونا عينة الدراسة  مدى رضا   -١٥
  املستجد س كوروناكافحة فيرويوضح مدى الرضا عن قرارات م ) ١٦جدول (

عن قرارات مكافحة فيروس   مدى الرضا

  املستجد كورونا

  اإلجمالي 
  ٢كا

  مستوى املعنوية 

  %  ك  ٢د ح

  ٤١٫٥  ١٧٦ راض 

٠٫٠٠١  ١٣٣٫٥٠٥  
  ٥١٫٨  ٢٠٧  لى حد ماإ راض

  ٦٫٨  ١٢ غير راض

  ١٠٠  ٤٠٠  اجلمــلة 

نسبة   أن  السابق  اجلدول  من  ال  %٤١٫٥يتضح  أفراد  قرارات  وراضعينة  من  عن  ن 
 % ٦٫٨ونسبة    ،ايانً وجوده أح  نمنهم يرو%٥١٫٨ونسبة    ،املستجد  مكافحة فيروس كورونا

  . ني عن قرارات مكافحة فيروس كورونا املستجدمنهم غير راض
أفراد   بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  الرضاكذلك  مدى  يف  عن    العينة 

كورونا فيروس  مكافحة  كا  ،املستجد   قرارات  قيمة  كانت  دالة و  ١٣٣٫٥٠٥=  ٢حيث  هي 
  .  ,٠٫٠٠١عند مستوى داللة 

  املستجد:  عينة الدراسة لقرارات مكافحة فيروس كورونا للتعبير عن تقييم  -١٦
  ٤٠٠ن= ،املستجد كورونالقرارات مكافحة فيروس  عينة الدراسة تقييم يوضح) ١٧جدول (

  االستجابة 
  القرارات  

 املتوسط  معارض  محايد   موافق
  االجتاه  املرجح 

  %  ك   %  ك   %  ك 

تامةن عن قراراتها بشفافية تعل  محايد   ٢٫٢٢  ١٨  ٧٢  ٤٢٫٥  ١٧٠  ٣٩٫٥  ١٥٨ 
القرارات فورية وحاسمة مبا 

تطلبه مستجدات العصر ت  
 موافق  ٢٫٥٣  ٥  ٢٠  ٣٦٫٨  ١٤٧  ٥٨٫٣  ٢٣٣

القرارات تصاعدية تناسب تطور  
 األزمة 

 محايد   ٢٫١٩  ٢١  ٨٤  ٣٨٫٥  ١٥٤  ٤٠٫٥  ١٦٢

كل القرارات مركزية  ليس   موافق  ٢٫٥٦  ٨  ٣٢  ٢٧٫٨  ١١١  ٦٤٫٣  ٢٥٧ 
تراعي مطالب واحتياجات  

قراراتها  الفئات املختلفة يف  
 محايد   ١٫٩٢  ٣١٫٨  ١٢٧  ٤٤٫٣  ١٧٧  ٢٤  ٩٦

حتدد األساليب والوسائل  
 املطلوبة لتنفيذ قراراتها 

 موافق  ٢٫٥٧  ٥٫٥  ٢٢  ٣٢  ١٢٨  ٦٢٫٥  ٢٥٠



 

 
٢١٤٦ ٢١٤٦ 

ات األداء بني الوزار  هناك تكامل يف
 وفق خطة موحدة 

 موافق  ٢٫٤٠  ٩  ٣٦  ٤٢  ١٦٨  ٤٩  ١٩٦

القرارات  ال يوجد تضارب يف
 احلكومية 

 محايد   ٢٫٠٧  ٢٧٫٥  ١١٠  ٣٨  ١٥٢  ٣٤٫٥  ١٣٨

خلق إيجابيات من األزمة وتطوير  
  قطاعات

 محايد   ١٫٨٦  ٣٢  ١٢٨  ٥٠٫٣  ٢٠١  ١٧٫٨  ٧١

أن  يو السابق  اجلدول  موافقني  أضح  كانوا  العينة  قرارافراد  بعض  مكافحة  على  ت 
  " ا حتدد األساليب والوسائل املطلوبة لتنفيذ قراراته"   : ومن أهمهااملستجد    فيروس كورونا 

مبتوسط   األول  الترتيب  مركزي "و  ،٢٫٥٧يف  القرارات  كل  الثاني    "ةليس  الترتيب  يف 
مبا  "  يليها  ،٢٫٥٦مبتوسط   وحاسمة  فورية  العص تالقرارات  مستجدات  يف    "رتطلبه 

مبتوس الثالث  يف"ثم    ،٢٫٥٣ط  الترتيب  تكامل  خطة    هناك  وفق  الوزارات  بني  األداء 
   .٢٫٤٠يف الترتيب الرابع مبتوسط  "موحدة
أن        ال   اجتاهكما  التاليةعينة  القرارات  يف  محايد  قراراتها  "  :دراسة  عن  تعلن 

تامة  تصاعدي"  ،٢٫٢٢  توسط مب  "بشفافية  األزمةالقرارات  تطور  تناسب  مبتوسط    " ة 
الفئات املختلفة ياجات ومطاحت  يتراع "   ،٢٫١٩ خلق إيجابيات  "ثم    ،١٫٩٢مبتوسط    "الب 

  . ١٫٨٦مبتوسط   "من األزمة وتطوير قطاعات
فشي فيروس كورونا دالالت التوزيع السالف بروز مستويات القلق والتهويل من ت ترصد  

مصر يف  القرارات    ، املستجد  من  مجموعة  باتخاذ  ذلك  حيال  املصرية  احلكومة  وقامت 
انتشار  الهامة  حترازية  االوالوقائية   املستجد  فيروسملنع   ذلك كورونا  الرغم من  وعلى   ،

الصح النظام  احلالية  يفإن  األزمة  مع  للتعامل  مؤهل  غير  ذلك   ؛يف مصر  والدليل على 
حيث أعداد املصابني والوفيات   ،ي واجلمهورحجم اإلصابات والوفيات داخل الكادر الطب

 يف تزايد مستمر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



              ٢١٤٧ 

  :١٩الجتاه نحو التغطية االعالمية لقرارات مكافحة فيروس كوفيد ا -١٧
  ٤٠٠ن= ١٩يوضح االجتاه نحو التغطية االعالمية لقرارات مكافحة فيروس كوفيد) ١٨جدول (

  االستجابة 
  التغطية االعالمية  

املتوسط   معارض  محايد   موافق
  االجتاه  املرجح 

  %  ك   %  ك   %  ك 

 ني يفعودة الكثير من املصريني العالق
 محايد   ٢٫٣١  ١٦  ٦٤  ٣٦٫٥  ١٤٦  ٤٧٫٥  ١٩٠ الدول العربية واألجنبية

تعليق الدراسة باملدارس واجلامعات  
 موافق  ٢٫٥٥  ٨  ٣٢  ٢٨٫٨  ١١٥  ٦٣٫٣  ٢٥٣ واملعاهد وغلق املراكز التعليمية 

كافة   القرارات اخلاصة بالعمالة يف
 محايد   ١٫٩٧  ٣٢٫٣  ١٢٩  ٣٨٫٨  ١٥٥  ٢٩  ١١٦  املؤسسات

مارس   ١٩الطيران بعد يوم كة توقف حر
م واإلعالن عنه بشكل مسبق ٢٠٢٠  موافق  ٢٫٦١  ٢  ٨  ٣٥٫٥  ١٤٢  ٦٢٫٥  ٢٥٠ 

  حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً 
احتى السادسة صباحً   موافق  ٢٫٤٧  ٧  ٢٨  ٣٩٫٥  ١٥٨  ٥٣٫٥  ٢١٤ 

مليار جنيه لتمويل خطة   ١٠٠تخصيص 
جراءات احترازية إشاملة وما تتضمنه من   محايد   ٢٫١٦  ٢٣٫٣  ٩٣  ٣٧٫٣  ١٤٩  ٣٩٫٥  ١٥٨ 

 محايد   ١٫٩٩  ٢٦٫٥  ١٠٦  ٤٨  ١٩٢  ٢٥٫٥  ١٠٢ دعم قطاع البورصة والبنوك
 يتخفيض سعر الكهرباء والغاز الطبيع

 محايد   ٢٫٢٧  ١٩  ٧٦  ٣٥٫٥  ١٤٢  ٤٥٫٥  ١٨٢  للمصانع

قطاع السياحة والعاملني بهادعم   موافق  ٢٫٥٨  ٥  ٢٠  ٣١٫٨  ١٢٧  ٦٣٫٣  ٢٥٣ 
ية وحتويل بعض  إلغاء العيادات اخلارج

ي املستشفيات للحجر الصح  محايد   ١٫٩٨  ٣٣٫٥  ١٣٤  ٣٥٫٣  ١٤١  ٣١٫٣  ١٢٥ 

السلع  يمتابعة حماية املستهلك ملحتكر
 موافق  ٢٫٥٩  ٤  ١٦  ٣٢٫٥  ١٣٠  ٦٣٫٥  ٢٥٤ وخاصة املرتبطة باألزمة 

وقف تصدير االحتياجات الصحية    موافق  ٢٫٥٠  ٦٫٣  ٢٥  ٣٧٫٣  ١٤٩  ٥٦٫٥  ٢٢٦ 

مت احتكارها  يلتتوفير السلع الطبية ا
 محايد   ٢٫٢٥  ١٩٫٨  ٧٩  ٣٦  ١٤٤  ٤٤٫٣  ١٧٧  وخاصة الكحول

 تقدمي معونات للعمالة غير اليومية 
 محايد   ٢٫٣١  ١٦  ٦٤  ٣٧٫٣  ١٤٩  ٤٦٫٨  ١٨٧

القضايا  إطالق سراح بعض السجناء يف
 موافق  ٢٫٤٩  ١٠٫٣  ٤١  ٣٠٫٣  ١٢١  ٥٩٫٥  ٢٣٨ السياسية 

دعم الصني وإيطاليا وفلسطني وأمريكا   
تلك األزمة  ودان يفوالس  محايد   ١٫٩٥  ٣٢٫٨  ١٣١  ٣٩٫٥  ١٥٨  ٢٧٫٨  ١١١ 

تغليظ عقوبة نشر الشائعات عن الفيروس  
 محايد   ٢٫٦٣  ٠  ٠  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٦٢٫٥  ٢٥٠ وتكدير املواطنني

ساخنة لإلبالغ عن  توفير خطوط 
 موافق  ٢٫٥٢  ٥  ٢٠  ٣٨٫٥  ١٥٤  ٥٦٫٥  ٢٢٦ املخالفني لقرارات الدولة 

  يوق الدول احلصول على قرض من الصند
قتصادية للوباءالملواجهة التأثيرات ا  محايد   ٢٫١٥  ٢٤٫٣  ٩٧  ٣٦٫٣  ١٤٥  ٣٩٫٥  ١٥٨ 

 محايد   ٢٫٠٣  ٢٤٫٥  ٩٨  ٤٨  ١٩٢  ٢٧٫٥  ١١٠  ياستئناف حركة الطيران الداخل



 

 
٢١٤٨ ٢١٤٨ 

اجتاهضح  يو السابق  العينة  أ  اجلدول  اإلفراد  التغطية  مكافحة  عنحو  لقرارات  المية 
تغليظ عقوبة نشر الشائعات ":   االستجابات التالية إيجابية يفحيث كانت  فيروس كورونا  

توقف حركة الطيران "  ،٢٫٦٣يف الترتيب األول مبتوسط    "عن الفيروس وتكدير املواطنني
يوم   مسبقم    ٢٠٢٠مارس    ١٩بعد  بشكل  عنه  مبتوسط    "واإلعالن  الثاني  الترتيب  يف 

املستهلك  "  ،٢٫٦١ حماية  املرتبطة    ملحتكري متابعة  وخاصة  الترتيب    " باألزمةالسلع  يف 
بها"  ، ٢٫٥٩الثالث مبتوسط   والعاملني  السياحة  الرابع مبتوسط  "  دعم قطاع  الترتيب  يف 

يف الترتيب    "لق املراكز التعليميةتعليق الدراسة باملدارس واجلامعات واملعاهد وغ"   ،٢٫٥٨
الدولة، " ٢٫٥٥اخلامس مبتوسط     " توفير خطوط ساخنة لإلبالغ عن املخالفني لقرارات 

مبتوسط   السادس  الترتيب  الصحية"  ،٢٫٥٢يف  االحتياجات  تصدير  الترتيب    "وقف  يف 
يف الترتيب    "القضايا السياسية  إطالق سراح بعض السجناء يف"  ،٢٫٥٠السابع مبتوسط  
 " احتى السادسة صباحً   حظر التجوال من الساعة السابعة مساءً "  ، ٢٫٤٩الثامن مبتوسط  

  .٢٫٤٧يف الترتيب التاسع مبتوسط  
عودة الكثير من املصريني العالقني يف "  : نحو  محايدة  فراد العينةأوكانت اجتاهات        

واألجنبية العربية  كافة  "  ،٢٫٣١مبتوسط    "الدول  يف  بالعمالة  اخلاصة  القرارات 
مبتوسط    "للمصانع  يتخفيض سعر الكهرباء والغاز الطبيع"  ، ١٫٩٧مبتوسط    "املؤسسات

ا"  ،١٫٢٧ الطبية  السلع  اح  يلتتوفير  الكحولمت  دعم  "  ،٢٫٥٠مبتوسط    "تكارها وخاصة 
و وفلسطني  األزمة إالصني  تلك  يف  والسودان  حركة  "  ،١٫٩٥مبتوسط    " يطاليا  استئناف 

  . ٢٫٠٣مبتوسط  ي"الطيران الداخل
املوقف  بيانات اجلكشفت           تطور  كثب  عن  تتابع  السياسية  القيادة  أن  السابق  دول 
وزارة الصحة والسكان االحترازية  خطة  وكذلك    ،ونا املستجدي لفيروس كورالعامل  يالوبائ

الش هذا  الوطنأيف  املستوى  على  مع  للت   ي ن  للفيروس عامل  محتملة  من خالل    ،تداعيات 
والتنسي بالدولةالتعاون  املعنية  اجلهات  كل  بني  املستمرة    ،ق  التوعية  حمالت  وشن 

  ، ومات والبيانات احلقيقية بدقةبهدف اإلرشاد وتوفير املعل  ؛للمواطنني من مختلف الفئات
املبكر أل التأو  ،ةحاالت مشتبه  يوالعمل على االكتشاف  القرارات  تها احلكومة اتخد  ي ن 

املصرية يف مواجهة فيروس كورونا أكدت أن األولوية من الناحية االقتصادية واالجتماعية 
يجية واحلفاظ  السلع االستراتواحلرص على توفير    ، يف هذه األزمة حماية دخول األفراد

دون لة يف دعم دور الشركات واملصانع  بعد ذلك دور الدو  يويأت،  على استقرار أسعارها
  . رة بصحة املواطن املغام

  



              ٢١٤٩ 

  : على عينة الدراسة املستجد عاجلة اإلعالمية لفيروس كوروناتأثير امل  -١٨
  ٤٠٠املستجد  ن= عاجلة اإلعالمية لفيروس كورونايوضح مدى تأثير امل) ١٩جدول (

  االستجابة 
  العبارات 

املتوسط   معارض  محايد   موافق
  االجتاه  املرجح 

  %  ك   %  ك   %  ك 

لكثرة وتضارب املعلومات  اأصبحت مشتتً 

 حول هذه األزمة 
 محايد   ٢٫٣١  ١٥٫٨  ٦٣  ٣٧٫٥  ١٥٠  ٤٦٫٨  ١٨٧

  ـ أدركت أن العالم ملئ باملخاطر

 واملشكالت وليست مصر فقط
 افقمو  ٢٫٥٢  ٩٫٣  ٣٧  ٢٩٫٥  ١١٨  ٦١٫٣  ٢٤٥

له األولوية   يـ أدركت أن املواطن املصر

تلك األزمة داخل وخارج وطنه يف  محايد   ١٫٨٥  ٣٦٫٥  ١٤٦  ٤٢٫٣  ١٦٨  ٢١٫٣  ٨٥ 

راء غير العلمية وبعض  عرض بعض اآل ـ

الوصفات املصرية أثر بالسلب على  

عن تلك األزمة يمعلومات  

 موافق  ٢٫٥٤  ٦٫٣  ٢٥  ٣٣٫٣  ١٣٣  ٦٠٫٥  ٢٤٢

صر ومساعدتها  بدور م ـ أشعر بالفخر

األزمة للدول األخرى يف  
 موافق  ٢٫٤٦  ٦  ٢٤  ٤٢٫٣  ١٦٩  ٥١٫٨  ٢٠٧

قدرة مصر على مواجهة تلك   ـ أثق يف

  األزمة
 محايد   ٢٫٠٨  ٢٧٫٣  ١٠٩  ٣٧٫٣  ١٤٩  ٣٥٫٥  ١٤٢

عن   يوأسرت يعلى نفس ـ زادت مخاويف

 محاوالت االطمئنان الدائمة من احلكومة
 د محاي  ٢٫١٩  ٢١٫٥  ٨٦  ٣٧٫٨  ١٥١  ٤٠٫٨  ١٦٣

 للمشاركة يف يـ أشارك وأدعو غير 

 األعمال التطوعية 
 موافق  ٢٫٥١  ٨٫٥  ٣٤  ٣١٫٨  ١٢٧  ٥٩٫٨  ٢٣٩

لن   نيألن يمجتمع ـ ال أحارب الفساد يف

 أغير واقع استمر لسنوات 
 محايد   ١٫٧٦  ٤٣  ١٧٢  ٣٨  ١٥٢  ١٩  ٧٦

ـ أحافظ على موارد وممتلكات الدولة 

وملك كل مواطن يألنها ملك  
  موافق  ٢٫٥١  ٦٫٨  ٢٧  ٣٥٫٣  ١٤١  ٥٨  ٢٣٢

ال أواجه الشائعات التحريضية ضد ـ 

 يليست مسئوليت يفه يبلد
 موافق  ٢٫٤١  ٦٫٥  ٢٦  ٤٦  ١٤٨  ٤٧٫٥  ١٩٠

السابق        اجلدول  امل  يوضح   كورونا  تأثير  لفيروس  اإلعالمية    ى عل املستجد  عاجلة 
املصر  اجلمهور  من  الدراسة  االجتاه    ي؛عينة  كان  االستجابات  اإيجابيً حيث    : التالية   يف 

عن    معلوماتي راء غير العلمية وبعض الوصفات املصرية أثر بالسلب على  عرض بعض اآل"
أدركت أن العالم ملئ باملخاطر واملشكالت "  ،٢٫٥٤يف الترتيب األول مبتوسط    "تلك األزمة 

للمشاركة    يأشارك وأدعو غير"  ، ٢٫٥٢يف الترتيب الثاني مبتوسط  "  وليست مصر فقط



 

 
٢١٥٠ ٢١٥٠ 

التط  يف ملك"و  "،وعيةاألعمال  ألنها  الدولة  وممتلكات  موارد  على  كل   يأحافظ  وملك 
  ،٢٫٥١يف الترتيب الثالث مبتوسط  "مواطن

يف"         األخرى  للدول  ومساعدتها  مصر  بدور  بالفخر  الترتيب   "األزمة  أشعر  يف 
  " مسئوليتيليست    يفه   ي ال أواجه الشائعات التحريضية ضد بلد"،  ٢٫٤٦الرابع مبتوسط  

التر  اخلامس مبتوسط  يف  محايدً   ، ٢٫٤١تيب  االجتاه  بسبب    امشتتً أصبحت  "  :يف  اوكان 
األزمة  حول  املعلومات  وكثرة  املصر أأدركت  "  ، ٢٫٣١مبتوسط    "تضارب  املواطن  له    ين 

مصر األو وخارج  داخل  تلك  "  ،١٫٨٥مبتوسط    "لوية  مواجهة  على  مصر  قدرة  يف  أثق 
يف  "  ،٢٫٠١مبتوسط    "األزمة الفساد  أحارب  استمر    نيألن  تمعيمجال  واقع  أغير  لن 

  .  ١٫٧٦مبتوسط   "لسنوات
سبق       مما  بها يف يتضح:  يتضح  يستهان  فعالة ال  قوة  أنه  أثبت  اإلعالم اجلديد  أن 

م قوة من  ن يصبح هذا اإلعالأولكن قبل ؛ التغيير والتأثير على األفراد واملجتمعات والدول
اجتماعية مسئوولية  ضرورةلذلك    ،دون  هناك  وتشريعات    ملحة  أصبح  ضوابط  لوضع 

أساء البعض استخدام   حيث ،  تنظم آلياته وأدواره املتسارعة واملتزايدةجديدة من شأنها  
اجلد اإلعالم  وسائل  عبر  املتاحة  احلرية  اإلمساحة  املواقع  مثل  ومواقع يد  خبارية 

 ي األمر الذ  ،للة وغير صحيحة أو تغريدات مسيئةلومات مضمن خالل نشر مع  ؛التواصل
  .ى عواقب وخيمة تضر بالصالح العامإل أدى
بدوره    القيام  على  قادر  غير  اإلعالم  أن  القول  وجه  وميكن  أكمل  األزمعلى  ات أثناء 

العاملية إعداده  ،الصحية  يجب  مهمته،  لذا  ألداء  كافية  بصورة  اتصاله  وك  وتدريبه  يفية 
 .ع اجلماهيروتواصله م

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



              ٢١٥١ 

  :  الدراسة اختبار فروض:  اثانيً 
املواقع اإلخبارية    ىعلأخبار فيروس كورونا املستجد  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني متابعة    -١

 . قرارات مكافحة جائحة فيروس كوروناالفيس بوك والبرامج احلوارية وبني  تقييم  ىعل
الفيس  ى املواقع اإلخبارية عل ىعلمتابعة أخبار فيروس كورونا املستجد ) يوضح العالقة بني ٢٠جدول (

  تقييم قرارات مكافحة جائحة كورونا  بوك والبرامج احلوارية وبني

  املتوسط  املتغير
االنحراف 

  املعياري 

معامل  

  االرتباط 
  القوة   االجتاه 

مستوى  

  الداللة 

  ٣٫٣٨٣  ٢٠٫٣ الوباءتقييم قرارات مكافحة ذلك 

املواقع   ىعلمتابعة أخبار فيروس كورونا   ٠٫٠١  ضعيف   طردي   **٠٫١٨٢
 الفيس بوك ىارية عل اإلخب

٠٫٦٩٢  ٢٫٣٩  

البرامج  ىف متابعة أخبار فيروس كورونا
  احلوارية

٠٫٤٩٢  ١٫٥٩  
٠٫٥٤٧**  

 ٠٫٠١ ضعيف  طردي 

  يتضح من اجلدول السابق :

ين    - ضعيفة  طردية  عالقة  املستجدوجود  كورونا  فيروس  أخبار  املواقع    ىعل  متابعة 
)  ٠٫٣حيث كانت (ر<    ،مكافحة ذلك الوباءتقييم قرارات    الفيس بوك وبني  ى اإلخبارية عل

  . ٠٫٠١وهي عند مستوى 
ين    - متوسطة  طردية  عالقة  املستجدوجود  كورونا  فيروس  أخبار  البرامج   متابعة  يف 

) وهي عند ٠٫٧<ر<  ٠٫٣حيث كانت (  ،وبني  تقييم قرارات مكافحة ذلك الوباءاحلوارية  
  .٠٫٠١مستوى 

  .اومما سبق يتضح حتقق الفرض األول كليً 

 املستجداملعاجلة اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تأثير  -٢
التعليم).  -السن  -املستوى االجتماعي  –اإلقامة   –(النوع  باختالف املتغيرات الدميوغرافية  

 ة لفيروس كوروناعاجلة اإلعالميتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث فى تأثير امل   -(أ)٢
  املستجد. 

) (ت)٢١جدول  قيمة  يوضح  يف    )  واإلناث  الذكور  درجات  متوسطي  بني  الفروق  امل يأثتلداللة  عاجلة  ر 
  املستجد اإلعالمية لفيروس كورونا

  اجلنس 
 املتغير 

 ) ١٦٨إناث(ن= ) ٢٣٢ذكور(ن=
  الداللة ت

 ع م ع م ٣٩٨د.ح

عاجلة اإلعالمية تأثير امل

  تجد املس لفيروس كورونا
  دالة غير  ٠٫٥٢٣  ٠٫٦٤٠-  ٣٫٨٢٣  ٢٥٫٣  ٣٫٥٦٩  ٢٥٫٠



 

 
٢١٥٢ ٢١٥٢ 

  :يتضح من اجلدول السابق
الذكور واإلناث يف تأثير   عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات 

حيث كانت قيمة (ت) غير دالة عند مستوى    ،املستجد  عاجلة اإلعالمية لفيروس كوروناامل
  . ٠٫٠٥داللة 

املستجد باختالف عاجلة اإلعالمية لفيروس كورونا  تأثير امل  اللة إحصائية يفتوجد فروق ذات د-)ب(٢
  السن:
لداللة٢٢(  جدول التباين  حتليل  يوضح  امل  )  تأثير  يف  كورونا  الفروق  لفيروس  اإلعالمية  املستجد  عاجلة 

 باختالف السن 

مجموع   البيان  ا إلىالفروق تبعً 
  الداللة   ف  متوسط   د . ح  الدرجات 

ة عاجلامل تأثير
  اإلعالمية لفيروس

  املستجدكورونا 

  ٦٢٫٠٨٦  ٣  ١٨٦٫٢٥٩  بني مجموعات 

  ١٣٫١٣٦  ٣٩٦  ٥٢٠٢٫٠٣٩  داخل   ٠٫٠١  ٤٫٧٢٦

    ٣٩٩  ٥٣٨٨٫٢٩٨  مجموع 

  من خالل اجلدول السابق يتضح: 

السن  العينة باختالف  أفراد  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات 
اإلعالميةامل  تأثيريف   كورونا  عاجلة  (ف)  ، املستجد  لفيروس  قيمة  كانت  عند    حيث  دالة 

  .٠٫٠١مستوى 
) يوضح٢٣جدول   (    ) التباين    LSDمعامل  مصدر  ملعرفة  املعيارية و)  واالنحرافات  املتوسطات 
  :املستجد باختالف السن عاجلة اإلعالمية لفيروس كورونالتأثير امل 

انحراف   متوسط   ن  الفئة العمرية 
  معياري

اقل من 
  سنة  ٢٥

-  ٢٥من 
 سنة  ٤٠

- ٤٠من 
 سنة ٥٥

  ٥٥أكبر من 
 سنة 

تأثير 
عاجلة امل

اإلعالمية  
لفيروس  

  كورونا
  املستجد 

  * ١٫٧٧٩٥-  ٠٫٣٨٣٧  ٠٫٠٢٢٠-    ٤٫٠٣٣  ٢٥٫١ ٦٠ سنة  ٢٥قل من أ

إلى أقل   ٢٥من 
 سنة  ٤٠من 

١٫٧٥٧٤-  ٠٫٤٠٥٨      ٣٫٦٨٥  ٢٥٫١  ١٢٤ *  

إلى أقل   ٤٠من 
 سنة  ٥٥من 

٢٫١٦٣٢-        ٣٫٣٩٦  ٢٤٫٦  ١٦٤ *  

          ٣٫٦٨٦  ٢٦٫٩  ٥٢ سنة  ٥٥أكبر من 

          ٣٫٦٧٥  ٢٥٫١  ٤٠٠  جملة 

السابق:   اجلدول  بالفئة    وجوديوضح  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 
من  (العمرية   الع  ) سنة  ٢٥أقل  بالفئة  العينة  من  (مرية  وأفراد    تأثير يف    ) سنة  ٥٥أكبر 



              ٢١٥٣ 

لح وأفراد العينة بالفئة العمرية أكبر من  لصا  املستجد  عاجلة اإلعالمية لفيروس كوروناامل
  .٠٫٠٥سنة عند مستوى  ٥٥

قل من  ألى  إ  ٢٥من  (أفراد العينة بالفئة العمرية    بنيوجود فروق ذات داللة إحصائية  
العمرية    )سنة   ٤٠ بالفئة  العينة  من  ( وأفراد  اإلعالمية امل  تأثير يف    ) سنة  ٥٥أكبر  عاجلة 

كورونا   أفراد  املستجد لفيروس  العمرية    لصالح  بالفئة  من  (العينة  عند    ) سنة   ٥٥أكبر 
  .٠٫٠٥مستوى 

قل من  ألى  إ  ٤٠من  (وق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة بالفئة العمرية  وجود فر
بالفئة    )سنة   ٥٥ العينة  من  (   العمرية وأفراد  اإلعالمية امل  تأثير يف    ) سنة  ٥٥أكبر  عاجلة 

كورونا العينة  املستجد   لفيروس  أفراد  العمرية    لصالح  من  (بالفئة  عند    ) سنة   ٥٥أكبر 
  .٠٫٠٥مستوى 

املستجد باختالف   عاجلة اإلعالمية لفيروس كوروناتأثير امل  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف-(ج)٢
  املستوى التعليمي: 

) لد٢٤جدول  التباين  حتليل  يوضح  تأثير    اللة)  يف  كوروناالفروق  لفيروس  اإلعالمية  املستجد    املعاجلة 
 ف املستوى التعليمي باختال

مجموع    البيان  ا إلىالفروق تبعً 
  الداللة   ف  متوسط   د . ح  الدرجات

عاجلة  تأثير امل
اإلعالمية لفيروس 

  املستجد  كورونا

  ١١٧٫٥٦٢  ٣  ٣٥٢٫٦٨٦  بني مجموعات 

  ١٢٫٧١٦  ٣٩٦  ٥٠٣٥٫٦١١  داخل   ٠٫٠٠١  ٩٫٢٤٥

    ٣٩٩  ٥٣٨٨٫٢٩٨  مجموع 

يتضح من خالل      السابق  متوسطات وج  اجلدول  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ود 
تأثير   يف  التعليمي  املستوى  باختالف  العينة  أفراد  لفيروس  درجات  اإلعالمية  املعاجلة 

  . ٠٫٠٠١حيث كانت قيمة (ف)  دالة عند مستوى  ؛املستجد كورونا
) (  ٢٥جدول  معامل  يوضح   (LSD    التباين مصدر  ملعرفة  املعيارية و)  واالنحرافات  املتوسطات 
  : املستجد باختالف املستوى التعليمي عاجلة اإلعالمية لفيروس كورونالتأثير امل 

انحراف   متوسط   ن  املستوى التعليمي 
  معياري

فوق   متوسط 
  املتوسط

فوق   جامعي 
  اجلامعي 

 تأثير
عاجلة امل

اإلعالمية  
لفيروس  
كورونا  
  املستجد 

  * ٣٫٤٥٢٩-  * ١٫٨٩١٧-  ٠٫٩٨٨٦-    ٣٫١٣٣  ٢٣٫٨ ٨٨  متوسط 

  * ٢٫٤٦٤٣-  * ٠٫٩٠٣١-      ٣٫٨٢٤  ٢٤٫٧  ٨٨  طفوق املتوس

  * ١٫٥٦١٢-        ٣٫٧٦٨  ٢٥٫٦  ١٩٦  جامعي 

          ٢٫٢٨٣  ٢٧٫٢  ٢٨  فوق اجلامعي 

          ٣٫٦٧٥  ٢٥٫١  ٤٠٠  جملة 



 

 
٢١٥٤ ٢١٥٤ 

السابق:    اجلدول  ذويوضح  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق   يوجود 
ذو العينة  وأفراد  املتوسط   التعليمي  التع  ياملستوى  يف  املستوى  اجلامعي    تأثير ليمي 

كوروناامل لفيروس  اإلعالمية  التعليمي    املستجد  عاجلة  املستوى  ذو  العينة  أفراد  لصالح 
  .٠٫٠٥اجلامعي عند مستوى 

ذو  وجود العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  املتوسط     يفروق  التعليمي  املستوى 
التعليمي    يوأفراد العينة ذو عاجلة اإلعالمية لفيروس  امل  تأثيراجلامعي يف    فوقاملستوى 

ذو  املستجد  كورونا العينة  أفراد  مستوى    ي لصالح  عند  اجلامعي  فوق  التعليمي  املستوى 
٠٫٠٥.  

املستوى التعليمي فوق املتوسط     يوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة ذو
مية لفيروس كورونا  عاجلة اإلعالامل  تأثيراجلامعي يف    التعليمياملستوى    يوأفراد العينة ذو

  . ٠٫٠٥ي اجلامعي عند مستوى املستوى التعليم يلصالح أفراد العينة ذو املستجد
املستوى التعليمي فوق املتوسط     يوجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة ذو

عاجلة اإلعالمية لفيروس  امل  تأثيرفوق اجلامعي يف    التعليمياملستوى    يوأفراد العينة ذو
ذو  املستجد  اكورون العينة  أفراد  عن  ي لصالح  اجلامعي  فوق  التعليمي  مستوى  املستوى  د 
٠٫٠٥.  

داللة   ذات  فروق  ذو   إحصائيةوجود  العينة  أفراد  اجلامعي  يبني  التعليمي   املستوى 
التعليمي فوق اجلامعي يف    يوأفراد العينة ذو املعاجلة اإلعالمية لفيروس    تأثيراملستوى 

أ  املستجد  كورونا ذولصالح  العينة  مستوى    ي فراد  عند  اجلامعي  فوق  التعليمي  املستوى 
٠٫٠٥.  

املستجد باختالف   عاجلة اإلعالمية لفيروس كوروناتأثير امل  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف-(د)٢
  املستوى االجتماعي االقتصادي.

) يف  ٢٦جدول  الفروق  لداللة   التباين  يوضح حتليل  امل)  لفتأثير  اإلعالمية  كوروناعاجلة  املستجد    يروس 
 باختالف املستوى االجتماعي االقتصادي 

مجموع    البيان  ا إلىتبعً  الفروق
  الداللة   ف  متوسط   د . ح  الدرجات

تأثير املعاجلة  
ة لفيروس اإلعالمي
  املستجد  كورونا

  ٥١٫٢٢٤  ٢  ١٠٢٫٤٤٨  بني مجموعات 

  ١٣٫٣١٤  ٣٩٧  ٥٢٨٥٫٨٤٩  داخل   ٠٫٠٥  ٣٫٨٤٧

    ٣٩٩  ٥٣٨٨٫٢٩٨  مجموع 

  من خالل اجلدول السابق يتضح: 



              ٢١٥٥ 

إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة باختالف املستوى  وجود فروق ذات داللة  
حيث كانت  ؛  املستجداجلة اإلعالمية لفيروس كورونا  االجتماعي االقتصادي يف تأثير املع

  .٠٫٠٥قيمة (ف)  دالة عند مستوى 
) (  ٢٧جدول  معامل  يوضح   (LSD  مصدر ملعرفة  املعيارية والتباين    )  واالنحرافات  املتوسطات 
  املستجد باختالف املستوى االجتماعي االقتصادي  عاجلة اإلعالمية لفيروس كورونالتأثير امل 

انحراف   متوسط   ن  املستوى االجتماعي
  معياري

  مرتفع   متوسط   منخفض 

عاجلة  تأثير امل
اإلعالمية  
لفيروس  

  كورونا
  املستجد

  * ١٫٤٥٣٤-  ٠٫٢٥٧٣-    ٣٫٩٤٥  ٢٤٫٧ ٨٥  منخفض 

  * ١٫١٩٦٢-      ٣٫٥٠٥  ٢٤٫٩  ٢٣٩  متوسط 

        ٣٫٧٥٠  ٢٦٫٢  ٧٦  مرتفع 

        ٣٫٦٧٥  ٢٥٫١  ٤٠٠  جملة 

املستوى االقتصادي االجتماعي   يالعينة ذو  أفراد   وجود فروق ذات داللة إحصائية بني
ذوي   العينة  وأفراد  امل  املستوى املنخفض  تأثير  يف  املرتفع  االجتماعي  عاجلة  االقتصادي 

لصالح أفراد العينة ذوي املستوى املرتفع عند مستوى    املستجد  اإلعالمية لفيروس كورونا
٠٫٠٥.  

املستوى االقتصادي االجتماعي   يوجود فروق ذات داللة إحصائية بني افراد العينة ذو
تأثير    وأفراداملتوسط   يف  املرتفع  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوي  املعاجلة  العينة 

لصالح أفراد العينة ذوي املستوى املرتفع عند مستوى    املستجد  يروس كورونااإلعالمية لف
٠٫٠٥.  

  ا. الفرض الثاني حتقق جزئيً  أنأي 

ذات    -٣ عالقة  االتوجد  بني  إحصائية  وداللة  اإلخبارية  املواقع  على  عاجلة امل  يف  االجتاهعتماد 
  املواقع اإلخبارية.  يفاإلعالمية لفيروس كورونا 

املعاجلة اإلعالمية    يف  عينة الدراسة  واجتاهد على املواقع اإلخبارية  ح العالقة بني االعتما) يوض ٢٨جدول (
  املواقع اإلخبارية يف لفيروس كورونا

  املتوسط   املتغير
االنحراف  

  املعياري

معامل  

  االرتباط
  القوة  االجتاه

مستوى  

  الداللة

  ٢٫٣٤٦  ١٥٫٨ االعتماد على املواقع اإلخبارية  

يف أالر  ٠٫٠١  متوسط   طردي   ** ٠٫٤٥٧ اإلعالمية  امل  ي  عاجلة 

   لفيروس كورونا

٥٫٧٣٩  ٣٨٫٩  



 

 
٢١٥٦ ٢١٥٦ 

  يتضح من اجلدول السابق :

اإلخبارية  - املواقع  على  االعتماد  بني  متوسطة  طردية  عالقة   يف  االجتاه و  وجود 
كوروناامل لفيروس  اإلعالمية  اإلخبارية  يف  عاجلة  (   ؛املواقع  كانت  ر<٠٫٣حيث   >٠٫٧ ( ،  

ع دالة  مستوى  وهي  اأأي    ،٠٫٠١ند  ارتفع  كلما  اإلخبارية  نه  املواقع  على  كان العتماد 
  املواقع اإلخبارية.  يف عاجلة اإلعالمية لفيروس كوروناامل كثر إيجابية يفأ االجتاه

  ا. ن الفرض الثالث حتقق كليً أأي 
ة فيروس مية لقرارات مكافح توجد فروق ذات داللة إحصائية يف االجتاه نحو التغطية االعالــ  ٤

 - السن  -املستوى االجتماعي  –اإلقامة    –املستجد باختالف املتغيرات الدميوغرافية (النوع   كورونا
 التعليم).

ية لقرارات  عالماالجتاه نحو التغطية اإل  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف -(أ) ٤
  . املستجدمكافحة فيروس كورونا 

(ت)٢٩(  جدول قيمة  يوضح  يف  لدال  )  واإلناث  الذكور  درجات  متوسطي  بني  الفروق  عاجلة  امل   تأثيرلة 
  املستجداإلعالمية لفيروس كورونا 

  اجلنس
 املتغير

 )١٦٨إناث(ن= ) ٢٣٢ذكور(ن=
  الداللة  ت

 ع م ع م ٣٩٨د.ح

المية لقرارات  عاالجتاه نحو التغطية اإل

  املستجد  مكافحة فيروس كورونا
  غير دالة  ٠٫٨٧١  ٠٫١٦٢-  ٦٫٤٥١  ٤٦٫٤  ٦٫٠٩٩  ٤٦٫٣

  :يتضح من اجلدول السابق

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات الذكور واإلناث يف االجتاه 
حيث كانت قيمة (ت)    ؛املستجد  مية لقرارات مكافحة فيروس كورونانحو التغطية االعال

  .٠٫٠٥غير دالة عند مستوى داللة  
مية لقرارات مكافحة فيروس عالاالجتاه نحو التغطية اإل  يف  توجد فروق ذات داللة إحصائية  -(ب)٤

  املستجد باختالف السن:  كورونا
) لداللة٣٠جدول  التباين  حتليل  يوضح  اإل   )  التغطية  نحو  االجتاه  يف  مكافحة  عالمالفروق  لقرارات  ية 

 املستجد باختالف السنفيروس كورونا 

مجموع   البيان  ا إلى الفروق تبعً 
  الداللة  ف  سطمتو  د . ح   الدرجات

االجتاه نحو التغطية 
مية لقرارات  عالاإل

مكافحة فيروس  
  املستجد كورونا

  ٢١٣٫٤٧٥  ٣  ٦٤٠٫٤٢٥  بني مجموعات 

  ٣٧٫٦٩٠  ٣٩٦  ١٤٩٢٥٫١٧٣  داخل   ٠٫٠٠١  ٥٫٦٦٤

    ٣٩٩  ١٥٥٦٥٫٥٩٧  مجموع 



              ٢١٥٧ 

  من خالل اجلدول السابق يتضح: 

أفرا السن وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات  العينة باختالف  د 
حيث كانت    ؛املستجدية لقرارات مكافحة فيروس كورونا  يف االجتاه نحو التغطية االعالم

  . ٠٫٠٠١قيمة (ف)  دالة عند مستوى 
االجتاه نحو واملتوسطات واالنحرافات املعيارية  و) ملعرفة مصدر التباين  LSD) يوضح معامل (٣١جدول (

  املستجد باختالف السنحة فيروس كورونا ية لقرارات مكافعالم التغطية اإل

انحراف   متوسط   ن  العمرية الفئة 
  معياري

قل من أ
  سنة  ٢٥

  ٤٠- ٢٥من 
 سنة 

- ٤٠من 
 سنة ٥٥

  ٥٥أكبر من 
 سنة 

االجتاه نحو  
التغطية 

ية  عالماإل
لقرارات 
مكافحة  
فيروس 
كورونا  
  املستجد 

  ٢٥قل من أ
 سنة 

٤٫٠٦١٥-  ٠٫٧٨٩٠-  ٠٫١٤٨٤-    ٦٫٩٩٤  ٤٥٫٤ ٦٠ *  

إلى أقل   ٢٥من 
 سنة  ٤٠من 

٣٫٩١٣٢-  ٠٫٦٤٠٦-      ٥٫٨٥٤  ٤٥٫٥  ١٢٤ *  

إلى أقل   ٤٠من 
 سنة  ٥٥من 

٣٫٢٧٢٥-        ٦٫١٥٧  ٤٦٫٢  ١٦٤ *  

  ٥٥أكبر من 
 سنة 

٥٫٦٧٩  ٤٩٫٥  ٥٢          

          ٦٫٢٤٦  ٤٦٫٣  ٤٠٠  جملة 

العمرية   بالفئة  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  من  ( وجود    ) سنة   ٢٥أقل 
العين العمرية  وأفراد  بالفئة  اإل  )سنة   ٥٥من    أكبر(ة  التغطية  نحو  االجتاه  عالمية يف 

فيروس   مكافحة  لصالح    كورونالقرارات  العمرية  املستجد  بالفئة  العينة  من  (أفراد  أكبر 
  .٠٫٠٥عند مستوى  ) سنة ٥٥

قل من  أى  إل  ٢٥من  (وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة بالفئة العمرية  
بالفئة    ) سنة  ٤٠ العينة  من  (  العمريةوأفراد  التغطية   ) سنة  ٥٥أكبر  نحو  االجتاه  يف 
فيروس  اإل مكافحة  لقرارات  العمرية  املستجد لصالح    كوروناعالمية  بالفئة  العينة  أفراد 
  . ٠٫٠٥مستوى عند  )سنة  ٥٥أكبر من (

من    قلأ  إلى  ٤٠من  (وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة بالفئة العمرية  
بالفئة    )سنة   ٥٥ العينة  من  (   العمرية وأفراد  اإلعالمية تيف    ) سنة  ٥٥أكبر  املعاجلة  أثير 

العمرية  لصالح    املستجد   كورونالفيروس   بالفئة  العينة  من  (أفراد  عند    ) سنة   ٥٥أكبر 
 .٠٫٠٥مستوى 

 
 
  



 

 
٢١٥٨ ٢١٥٨ 

التغطية اإل  توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  -(ج)٤ فيروس   عالمية لقرارات مكافحةاالجتاه نحو 
  املستجد باختالف املستوى التعليمي: كورونا

) لداللة٣٢جدول  التباين  حتليل  يوضح  اإل   )  التغطية  نحو  االجتاه  يف  مكافحة  الفروق  لقرارات  عالمية 
 املستجد باختالف املستوى التعليمي كورونافيروس 

مجموع    البيان  ا إلىالفروق تبعً 
  الداللة   ف  متوسط   د . ح  الدرجات

و التغطية االجتاه نح
عالمية لقرارات اإل

  كورونامكافحة فيروس 
  املستجد 

  ٢٣٣٫٠٨٧  ٣  ٦٩٩٫٢٦٠  بني مجموعات 

  ٣٧٫٥٤١  ٣٩٦  ١٤٨٦٦٫٣٣٧  داخل   ٠٫٠٠١  ٦٫٢٠٩

    ٣٩٩  ١٥٥٦٥٫٥٩٧  مجموع 

  من خالل اجلدول السابق يتضح: 

ى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة باختالف املستو 
اإل التغطية  نحو  االجتاه  يف  فيروس  التعليمي  مكافحة  لقرارات    ، ملستجدا  كوروناعالمية 

  .٠٫٠٠١حيث كانت قيمة (ف)  دالة عند مستوى 
) (  ٣٣جدول  معامل  يوضح   (LSD    التباين مصدر  ملعرفة  املعيارية و)  واالنحرافات  املتوسطات 

اإلو التغطية  نحو  فيروس  االجتاه  مكافحة  لقرارات  املستوى   كوروناعالمية  باختالف  املستجد 
  التعليمي

انحراف   متوسط   ن  املستوى التعليمي 
  معياري

  فوق اجلامعي   جامعي   فوق املتوسط  متوسط 

االجتاه 
نحو 

التغطية 
عالمية  اإل

لقرارات 
مكافحة  
فيروس 
  كورونا

  املستجد 

  * ٤٫٠٩٧٤-  * ٣٫١٢٨٠-  * ١٫٩٦٥٩-    ٥٫٨٠٥  ٤٤٫٠ ٨٨  متوسط 

فوق 
  املتوسط

٢٫١٣١٥-  ١٫١٦٢١-      ٦٫٧٢٠  ٤٦٫٠  ٨٨  

  ٠٫٩٦٩٤-        ٦٫٢١٧  ٤٧٫٢  ١٩٦  جامعي 

فوق 
  اجلامعي 

٤٫١٦١  ٤٨٫١  ٢٨          

          ٦٫٢٤٦  ٤٦٫٣  ٤٠٠  جملة 

ذو العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  املتوسط   يوجود  التعليمي    املستوى 
ذو العينة  التغطية  يوأفراد  نحو  االجتاه  يف  املتوسط  فوق  التعليمي  عالمية اإل  املستوى 

املستوى التعليمي فوق    ياملستجد لصالح أفراد العينة ذو  كورونالقرارات مكافحة فيروس  
  .٠٫٠٥املتوسط عند مستوى 

داللة   ذات  فروق  ذو  إحصائيةوجود  العينة  أفراد  املتوسط   يبني  التعليمي    املستوى 
عالمية لقرارات  إلاملستوى التعليمي اجلامعي يف االجتاه نحو التغطية ا  يوأفراد العينة ذو
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تعليمي اجلامعي عند  ملستجد لصالح أفراد العينة ذو املستوى الا  كورونامكافحة فيروس  
  .٠٫٠٥مستوى 

الع أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ذو وجود  املتوسط   يينة  التعليمي    املستوى 

ذو العينة  يف    يوأفراد  اجلامعي  فوق  التعليمي  اإلعالميةأثير  تاملستوى  لفيروس    املعاجلة 

  .٠٫٠٥املستوى التعليمي فوق اجلامعي عند مستوى  يلصالح أفراد العينة ذو املستجدكورونا 

ذات داللة إحصائية يف  -(د)٤ اإل  توجد فروق  التغطية  عالمية لقرارات مكافحة فيروس االجتاه نحو 
  املستجد باختالف املستوى االجتماعي االقتصادي.  كورونا

) التب ٣٤جدول  حتليل  يوضح  لداللة)  اإل   اين  التغطية  نحو  االجتاه  يف  مكافحة  الفروق  لقرارات  عالمية 
 املستجد باختالف املستوى االجتماعي االقتصادي  كورونافيروس 

مجموع   البيان  ا إلى الفروق تبعً 
  الداللة  ف  متوسط  د . ح   الدرجات

االجتاه نحو التغطية 
عالمية لقرارات  اإل

مكافحة فيروس  
  املستجد كورونا

بني 

  موعاتمج
١٩٩٫٤٠٧  ٢  ٣٩٨٫٨١٤  

٠٫٠١  ٥٫٢٢٠  
  ٣٨٫٢٠٣  ٣٩٧  ١٥١٦٦٫٧٨٤  داخل 

    ٣٩٩  ١٥٥٦٥٫٥٩٧  مجموع 

  من خالل اجلدول السابق يتضح: 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات أفراد العينة باختالف املستوى  
نحو اال االجتاه  يف  االقتصادي  ا  جتماعي  مإلالتغطية  لقرارات  فيروس  عالمية  كافحة 

  . ٠٫٠١٥دالة عند مستوى  حيث كانت قيمة (ف)  ،املستجد كورونا
الجتاه نحو واتوسطات واالنحرافات املعيارية  املو) ملعرفة مصدر التباين  LSD) يوضح معامل (٣٥جدول (

  املستجد باختالف املستوى االجتماعي االقتصادي كوروناعالمية لقرارات مكافحة فيروس التغطية اإل

انحراف   متوسط   ن  وى االجتماعي املست
  مرتفع   متوسط   منخفض   معياري

االجتاه نحو التغطية  
عالمية لقرارات مكافحة  اإل

  املستجد  كورونافيروس 

  * ٢٫٤٢٥٩-  ٠٫١٥٥٤    ٧٫٠١٥  ٤٥٫٩ ٨٥  منخفض 

  * ٢٫٥٨١٢-      ٦٫٠٢٤  ٤٥٫٨  ٢٣٩  متوسط 

        ٥٫٦٥١  ٤٨٫٤  ٧٦  مرتفع 

        ٦٫٢٤٦  ٤٦٫٣  ٤٠٠  جملة 

املستوى االقتصادي االجتماعي   يفراد العينة ذوأداللة إحصائية بني  وجود فروق ذات  
امل  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوي  العينة  وأفراد  نحو  املنخفض  االجتاه  يف  رتفع 
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اإل فيروس  التغطية  مكافحة  لقرارات  ذوي    كورونا عالمية  العينة  أفراد  لصالح  املستجد 
  .٠٫٠٥املستوى املرتفع عند مستوى 

املستوى االقتصادي االجتماعي   يفراد العينة ذوأوق ذات داللة إحصائية بني  وجود فر
نحو   االجتاه  يف  املرتفع  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوي  العينة  وأفراد  املتوسط 

اإل فيروس  التغطية  مكافحة  لقرارات  ذوي    كورونا عالمية  العينة  أفراد  لصالح  املستجد 
  .٠٫٠٥ املستوى املرتفع عند مستوى 

  ا. ن الفرض الرابع حتقق جزئيً أأي 
الر  -٥ بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  كورونا  توجد  فيروس  مكافحة  قرارات  عن  املستجد  ضا 

  املستجد.مية لقرارات مكافحة فيروس كورونا عالواالجتاه نحو التغطية اإل
اه نحو التغطية املستجد واالجت  عن قرارات مكافحة فيروس كورونا  ) يوضح العالقة بني الرضا٣٦جدول (

  ملستجدالمية لقرارات مكافحة فيروس كورونا اعاإل

  املتوسط   املتغير
االنحراف  

  املعياري

معامل  

  االرتباط
  القوة  االجتاه

مستوى  

  الداللة

ضا عن قرارات مكافحة فيروس  الر

 املستجد  كورونا

٠٫٧٢١  ٢٫٠  

  ٠٫٠١  متوسط   طردي   ** ٠٫٤٦٧
عالمية  االجتاه نحو التغطية اإل 

 كورونا مكافحة فيروس   لقرارات

٦٫٢٤٦  ٤٦٫٣  

  يتضح من اجلدول السابق:

كوفيد    - فيروس  مكافحة  قرارات  عن  الرضا  بني  متوسطة  طردية  عالقة   ١٩وجود 
حيث    ؛ملستجدية لقرارات مكافحة فيروس كورونا اعالماملستجد واالجتاه نحو التغطية اإل

ضا عن  ه كلما زادت درجة الر نأأي    ،٠٫٠١)  وهي دالة عند مستوى  ٠٫٧ر<<  ٠٫٣كانت (
كورونا   فيروس  مكافحة  إيجابيً قرارات  االجتاه  كان  اإل  ااملستجد  التغطية   عالميةنحو 

  .لقرارات مكافحة فيروس كورونا املستجد
  ا.ن الفرض اخلامس حتقق كليً أأي 
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  : خالصة النتائج ومقترحات الدراسة :اثالثً 
  : ــ خالصة النتائج

الت الدراسة  الوصفية    تقع ضمن  يسعت  الدراسات  اجتاهات  إحقل  على  التعرف  لى 
يد جلائحة فيروس كورونا املستجد؛  نحو معاجلة وسائل اإلعالم اجلد  ياجلمهور املصر

االعتم مت  الدراسة  أهداف  اإلعالمي ولتحقيق  املسح  منهج  على  دراسة  و  ،اد  إجراء  مت 
قت أهمية الدراسة وانبث  ،يعلى عينة عشوائية غير منتظمة من اجلمهور املصرميدانية  

وهما االتصالية  العملية  عناصر  من  عنصرين  عن  بالبحث  اهتمامها  الوسيلة   :من 
 يعزل  ال   يمما ساعد يف الوصول إلى تفسير واقع  ، ضمون املقدم دون انفصال بينهماوامل

  . مفردات بيئتهاالظاهرة عن 
للنتائج   مفصل  عرض  من  تقدم  ما  خالل  مؤشرات  أومن  عدة  استخالص  مكن 

لتوفير أكبر قدر ممكن من  ؛  قشتها ومقارنتها مع نتائج ما قدمته الدراسات السابقةومنا
واملسئو والدارسون  الباحثون  ليفيد منها  الدراسة  لون  واملعلومات األساسية حول موضوع 

  . بارية والوسائل األخرىعن إدارة املواقع اإلخ
  : ائج ومقارنتها باألدبيات السابقةمناقشة النت

ومواقع ائج على وجه العموم أن تكنولوجيا االتصال احلديثة املتمثلة يف اإلنترنت  أظهرت النتــ  
االجتماع الوع  يالتواصل  نشر  يف  األبرز  العامل  بتطور    يكانت  وإمدادهم  اجلماهير  بني 
يتع فيما  املستجدالوضع  كورونا  فيروس  بانتشار  دراسة    ، لق  مع  النتيجة  هذه  واتفقت 

)Rajvikram,2020الت واالستشهاد أن  إلى    وصلت ت  ي)  املحمول  الهاتف  استخدام 
  .املستخدمةاالستراتيجيات االتصالية  بالشخصيات املشهورة واملتخصصة من أهم 

اجتــ   العينة  اتفقت  أفراد  غالبية  السابعموقع    أناهات  أهم  اليوم  اإلخبارية    املواقع  من 
 ، نقل األحداثلفورية يفوا  يالسبق اإلعالم  :وذلك ألسباب عدة منها  ؛املفضلة لدى اجلمهور

الت واملعلومات  احلقائق  ببعض  تعرض    يانفراده  اإلخبا  يفال  األخرى املواقع  واملتابعة    ،رية 
  للجمهور   امهمً   اجعل منه مصدرً   ياألمر الذ  ؛لذلك احتل هذا الترتيب  ،لألحداث   املستمرة 

سة مع دراسة  واتفقت نتائج هذه الدرا  ،للحصول على معلومات حول فيروس كورونا املستجد
     .)٢٠١٦) ودراسة (نسرين حسام ،٢٠١٦، ي (ندية القاض

العينة  ـــ   أفراد  اجتاهات  اإلخبااختلفت  املواقع  معاجلة  كورونا  بشأن  فيروس  جلائحة  رية 
إلى  كما  ،املستجد اإلخبارية  املواقع  اجتاه  الدراسة  تكثيف    استخدام  أوضحت  استراتيجية 

بالفيروس املتعلقة  وض  األخبار  تفشبغرض  قضية  يف  ي ع  أولويات  الفيروس  أجندة  مقدمة   
  . اجلمهور
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التنتاأظهرت  ـــ   احلوارية  البرامج  ملشاهدة  العينة  أفراد  غالبية  اجتاه  الدراسة  تهتم    يئج 
املستجد؛مبع كورونا  فيروس  جائحة  البرامج   اجلة  أكثر  من  تعد  بأنها  ذلك  تفسير  وميكن 

 اهامً   ادورً   ؤديوت   ،الرسالة اإلعالمية للمشاهدين  صيلتو  فى القنوات التليفزيونية يف  اانتشارً 
الرأ   يف اجتاهات  العامتشكيل  فضًال ي  يف  ،  اجلماهيرية  املشاركة  من   ،البرامج  عن حتقيق 

تقدمي   وأفكارهمخالل  ومقترحاتهم  النتيجةآراءهم  هذه  واتفقت  (إميان    ،  دراسة  مع 
  . )٢٠١٩عبداهللا،

الــ  ـ االتصالية  االستراتيجيات  الدول    تياختالف  كورونا  تستخدمها  فيروس  مع  للتعامل 
خبارية  املواقع اإل  يث أشارت نتائج الدراسة احلالية اجتاه املعاجلة اإلعالمية يفحاملستجد؛  

والتخويف استراتيجية    إلى املصر   التهويل  اجلمهور  تعامل  تهوين  عدم  تلك    ي بهدف  مع 
باخلسا املتعلقة  األخبار  نشر  خالل  من  الفادحالفيروسات  الوفيات ئر  وحجم  للفيروس  ، ة 

هذه   ما  واتفقت  مع  ( النتيجة  دراسة  إليه  استراتيجية  Marc ,2020توصلت  أن  وهو   (
واتفقت    ، للتعامل مع الفيروستعتمد عليها املنظمات    يالتخويف من أهم االستراتيجيات الت

الت  Rajvikron ,2020ودراسة (  اأيضً  العاملية    ي)    إلى أشارت إلى اجتاه منظمة الصحة 
ي أحدثها الفيروس؛  الكارثة الت  استخدام استراتيجية الصدمة وذلك بغرض التعريف بحجم

  ي مينع اجلمهور من القيام بالعادات اليومية الت   يالذ  يبث حالة من اخلوف االحتزازلوذلك  
  . ي الفيروسإلى زيادة تفش  يقد تؤد

اإلحصائــ   التحليل  نتائج  البحث  يكشفت  الفرض  صحة  من    يثبوت  والقائل األول  الدراسة 
املصر اجلمهور  تعرض  معدل  بني  ارتباطية  عالقة  الفيس  ي بوجود  على  اإلخبارية    للمواقع 

  .قييم الوضع الراهن جلائحة كورونا بوك وت
حيث وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني    ،اجزئيً من الدراسة    ي حتقق صحة الفرض الثان ــ  

تأثير    يف  يفوق اجلامع  يأفراد املستوى التعليمو  ياجلامع  ياملستوى التعليم  يأفراد العينة ذو
فوق    يلتعليماملستوى ا  ياملعاجلة اإلعالمية لفيروس كورونا املستجد لصالح أفراد العينة ذو

  .  ٠٬٠٥عند مستوى  عياجلام
كليً ـــ   الدراسة  من  اخلامس  الفرض  بني    ،احتقق صحة  متوسطة  طردية  عالقة  توجد  حيث 

مية لقرارات مكافحة وس كورونا واالجتاه نحو التغطية اإلعالقرارات مكافحة فيرالرضا عن  
كورونا االجتاه  فيروس  وكان  اجل  ًيايجابإ،  اإلعالم  وسائل  تغطية  مكافحة نحو  لقرارات  ديد 
 .فيروس كورونا 
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  : الدراسة توصياتــ 
بن يتعلق  فيما  املختلفة  اإلعالم  وسائل  بني  والتكامل  التنسيق  ضرورة  الوع ــــ  وزيادة    يشر 

  .اجلمهور فيما يتعلق بتلك اجلائحة علومات م
تفسير طابع  ذات  معاجلة  أساليب  استخدام  على    ي وحوار  يواستقصائ  يحتليل  ي ـــ  قادر 

متوازنةتق وتغطية  متكاملة  رؤية  الصح  ، دمي  احلدث  واقعية  عن  اجلمهور  ووعى  يتعبر  ي 
عل   ،املستهدف االستماالت  واالعتماد  مخاطبتهى  يف  هيمن  ،العقلية  األساليب وجتنب  ة 

اإلخبار الطابع  ذات  وتقدم    ي الت  ياإلعالمية  التقليدية  والسرد  النقل  أساليب  تستخدم 
وإمنا البد من تقدمي معاجلة تكاملية وشاملة وعميقة    ،األحداث الراهنة مبعزل عن سياقها

  . عالمية املناسبة لهذه املعاجلةإلواالستعانة بالقوالب ا ،ومستجدادتهاجلائحة فيروس كورونا 
الصح  اإلعالم  مجال  يف  متخصصة  مؤهلة  مصرية  كوادر  إعداد  بعدم    ،يـــ  ذلك  ويتحقق 

اإلعالماال الكادر  إنتاج  على  املؤسسةقتصار  اخلبراء   ،ي يف  املستمر جلذب  العمل  يجب  بل 
الصحية احلياة  جوانب  مبختلف  والظو  ؛واملختصني  األحداث  معاجلة  يف  اهر لإلسهام 

  . اولية وجاذبية وتنوعً وشم االصحية بشكل أكثر عمقً 
داء يف البرامج الصحية بالقنوات املحلية على مستوى  ـــ إجراء أبحاث دورية لتقييم مستوى األ

تنطلق البرامج واحلمالت    كى  ،ي تتناولها للتطوير اإلعداد والتقدمي واإلخراج واملوضوعات الت
  .  باجلماهير املستهدفةومعريف يالصحية على أساس معلومات

االهت االجتماعــ  التواصل  مبواقع  نقل    ،يمام  يف  تؤثر  وفاعلة  مهمة  وسيلة  أصبحت  ألنها 
  . ة عبر رسائلها االتصالية املوجهةومعاجلة األزمات واملواقف الطارئ

و العلمية،  والكفاءات  النخب  جذب  معاجلة  اإلــــ  يف  العلمية  ومقترحاتهم  خبراتهم  من  فادة 
احلالية مستقبلية  يوتبن  ،األزمة  مدينة    مشاريع  األسس أ كبناء  تعتمد  إعالمية  منظومة  و 

الت واملعوقات  األزمات  لتجاوز  الصحيحة  املهنية  املؤسساتواملعايير  تواجه  والسيما   ، ي 
  .مية منهااحلكو

  : مستقبليةثيره الدراسة من دراسات ما ت
خرى  ـــ إجراء مزيد من الدراسات للتعرف على االستراتيجيات االتصالية املتبعة يف الدول األ

  . مراض والفيروسات سريعة االنتشارملحاربة األزمات واأل
والعامل إجراء بحوث عن  ـــ   إزاء األزمات الصحية  اجتاهات اخلطاب يف الصحف املصرية  ية 

  .العاملية
  . اجلة جائحة فيروس كورونا املستجدستقصائية يف معدور الصحافة اال   ــــ إجراء بحوث عن
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التليفزيونية ملعاجلة  املسئوليإجراء بحوث عن  ــــ   ة االجتماعية واألخالقية للبرامج احلوارية 
  .فيروس كوروناجائحة 

عنــــ   الدراسات  من  مزيد  الفيس  إجراء  على  الصحية  الوع  الصفحات  تنمية  يف   ي بوك 
  .ي لدى الشبابالصح

اإلنفو عن  املصرية  النخبة  اجتاهات  عن  دراسات  إجراء  املواقع   ــــ  يف  املقدم  جرافيك 
  .حول فيروس كورونا املستجدكمصدر للمعلومات  خبارية اإللكترونية اإل
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