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اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.
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 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على
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مادة نشرت فيها.
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محتويات العدد

   التمــاس املعلومــات الصحيــة حــول فيــروس كورونــا املســتجد وعالقتــه مبســتوى 
إدراك املخاطر لدى املرأة املصرية                                    أ.م.د. نشــوة ســليمان عقل

  اجتاهات اجلمهور املصري نحو معاجلة وسائل اإلعالم اجلديد جلائحة 
فيروس كورونا املستجد                              أ.م.د. نادية محمد عبد احلافظ

   اعتماد الشباب على صحافة املوبايل ودورها يف التوعية الصحية 
بجائحة كورونا يف مصر.. دراسة ميدانية                             

  أ.م. د.  طارق محمد محمد الصعيدي

    توظيـــف مقاطـــع الفيديـــو الّتشـــاركية يف الّتوعيـــة بجائحـــة كورونـــا والوقايـــة 
منهـــا - دراســـة ميدانيـــة علـــى عينـــة مـــن ســـكان اململكـــة العربيـــة الســـعودية

                                                       د. محمد بسيوني جبريل

     معاجلة البرامج احلوارية بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة 
ألزمة فيروس كورونا )كوفيد19( »دراسة حتليلية«

  د. ريهام مرزوق إبراهيم عبدالدامي

      تقييم النخبة املصرية الستراتيجيات احلكومة وإعالمها الرسمي يف 
إدارة أزمة كورونا - تقييم مرحلي             د. آمال إسماعيل محمد زيدان

   استراتيجيات اتصاالت املخاطر الصحية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
إزاء جائحــة كورونــا )دراســة حتليليــة علــى الصفحــات الرســمية لــوزارة 
الصحــة املصريــة(                                                        د. نرمــني علــي عجــوة
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      دور اإلنفوجرافيــك بالصفحــات احلكوميــة املصريــة علــى الفيــس 
بــوك يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات جتــاه فيــروس كورونــا                                                                              
د. أحمد محمد صالح العميري

     التمــاس اجلمهــور املصــري للمعلومــات املتعلقــة بكوفيد 19عبر 
املواقع االجتماعية وعالقته باملناعة النفســية لديهم                        

د. إميان عاشور سيد حسني

     اعتمــاد طلبــة اجلامعــات علــى وســائل اإلعــالم اجلديــد يف اســتقاء 
املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد 19 وعالقته باالندماج 
األكادميــي لديهــم                                                   د. حســام فايــز عبــد احلــي

     دور احلمــالت اإلعالميــة بقنــوات األطفــال فــى نشــر الوعــى الصحــي 
عــن فيــروس كورونــا وتأثيراتهــا علــى طــالب املرحلــة اإلعداديــة                                            

  د. والء فايز محمد السريتي

 )19-Covid( اجتاهــات اجلمهــور نحــو جهــود التوعيــة بفيــروس كورونــا      
يف منطقــة جــازان                                                        د. دعــاء عــادل، وآخــرون

     توظيــف صحافــة البيانــات يف تنــاول فيــروس كورونــا املســتجد باملواقــع 
اإللكترونيــة العربيــة والعامليــة- دراســة حتليليــة

                     د.  سمير محمود
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اســتهدفت الدراســة قيــاس مــدى فعاليــة االســتراتيجيات االتصاليــة واإلداريــة التــى اســتخدمتها احلكومــة يف 
املراحــل الثــالث األولــى إلدارة األزمــة– إضافــة إلــى التعــرف علــى اســتراتيجيات اإلعــالم الرســمي يف مواجهــة 
الشــائعات ومــدى التزامــه يف تناولــه لألزمــة باملعاييــر املهنيــة مــن وجهــة نظــر النخبــة املصريــة، اعتمــدت الباحثــة علــى 
منهــج املســح بشــقه امليدانــي، ومت إجــراء الدراســة علــى عينــة عمديــة مــن النخبــة اإلعالميــة واألكادمييــة والطبيــة 

قوامهــا 120 مفــردة موزعــة بالتســاوى. 

كشــفت نتائــج الدراســة عــن وجــود تراخــي مــن جهــة احلكومــة يف اتخــاذ بعــض القــرارات التــي كان مــن املفتــرض   -
اتخاذهــا يف مرحلــة ميــالد األزمــة، حيــث جــاء تقييــم النخبــة لقــرارات هــذه املرحلــة يف مســتوى املتوســط بنســبة 

56.7%، بينمــا ارتفــع مســتوى التقييــم لقــرارات مرحلــة الوقايــة واالســتعداد بنســبة %74.2. 

معــه  التعامــل  وكيفيــة  الوبــاء وخطورتــه  عــن  اإلفصــاح  املتمثلــة يف  املعلومــات  تقــدمي  اســتراتيجية  تصــدرت   -
واالســتراتيجيات االتصاليــة التــي اســتخدمتها احلكومــة يف إدارة أزمــة كورونــا مبتوســط بلــغ 0.7917، تالهــا 
اســتراتيجية »حتويــل اللــوم إلــى املواطنــن بســبب ســلوكياتهم« مبتوســط 0.5500، ثــم اســتراتيجية »تقــدمي األزمــة 

علــى أنهــا جائحــة مأســاوية ونكبــة علــى اجلميــع« مبتوســط 0.5083.

ركــز اإلعــالم الرســمي علــى اســتخدام االســتراتيجيات الدفاعيــة يف محاربــة الشــائعات، حيــث جــاءت اســتراتيجية   -
التواصل مع املســئولن يف املقدمة بنســبة 47.5%، تالها االســتراتيجية النفســية بنســبة 42.5%، ثم االســتراتيجية 

الثقافيــة واالجتماعيــة؛ لتعديــل ســلوكيات املواطنــن وتصحيــح املفاهيــم املغلوطة بنســبة %40.

الكلمات املفتاحية: تقييم النخبة– استراتيجيات إدارة األزمة– اإلعالم الرسمي.

The study aimed to measure the effectiveness of communication and administrative strategies 
used by the government in the first three stages of crisis management.  In addition to identifying 
the strategies of the official media in facing rumors and the level of their commitment to 
professional standards in dealing with the crisis from the point of view of the Egyptian elite. 
The researcher relied on the survey methodology, and the study was conducted on an intentional 
sample of the medical media, and academic elite of 120 individuals distributed equally.
- The results of the study revealed that there is a laxity on the part of the government in taking 

some of the decisions that were supposed to be taken at the stage of the birth of the crisis. 
While the level of evaluation for the decisions of this stage came at an average rate of 56.7%, 
the level of evaluation for the decisions of the prevention and preparedness stage increased 
by 74.2%.

- The strategy of providing information came at the forefront of the communication strategies 
that the government used in managing the Corona pandemic crisis with an average of 0.7917. 

- The official media focused on the use of defensive strategies in fighting rumors, where the 
strategy to communicate with officials came at the forefront with 47.5%.
Key words: Elite evaluation -Crisis Management Strategies -Official Media.
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الت املؤسسي  االهتمام  محاور  أحد  األزمات  اإلبداعي   يتعد  التفكير  إلى  حتتاج 
فاألزمة عبارة  معها،   للتعامل  الالزمة  والتكتيكات  لوضع اخلطط  االتصال  والقدرة على 
عن حدث يهدد كيان الدول واملؤسسات، نتيجة للتغيرات املتعددة والضغوط املستمرة من  

اخل أو  الداخلية  وغالبيئة  املادية  اخلسائر  من  الكثير  عنها  ينجم  كما  املادية،  ارجية،  ير 
وتعظيم   السلبيات  تاليف  أجل  من  سليم  علمي  إداري  أسلوب  استخدام  إلى  لذلك حتتاج 
احلقيقي التحدي  األزمات  إدارة  تعد  األزمات، حيث  بإدارة  يسمى  ما  وهذا   اإليجابيات، 

ك أيًضا مكاسب، وللخسارة  محالة وهنا  كل أزمة ال  للمؤسسات والدول، فهناك خسارة يف
للنجاح كما  فإمَّ   فنون  الدولفنون،  تستطيع  أن  املرحلة    ةا  تلك  اجتياز  ومؤسساتها 

م  ،باستراتيجيات فعالة ا أن تتحمل  املستقبل، وإمَّ   ما مت إجنازه حتى ميكن حتسينه يف  وتقيِّ
  مسؤلية تقصيرها وتنهار. 

البُ  يعد  يفكما  اإلعالمي  األز   عد  لإدارة  مكمًال  التمة  الدول   يلجهود  تبذلها 
يف يفاحتواء    ومؤسساتها  بالغة  أهمية  من  له  ملا  اجتاه  األزمة،  اجلماهير تشكيل  ات 

يف خاصةً  الوطني،    وسلوكياتهم،  اإلعالم  وسائل  على  اإلقبال  يكثر  حيث  األزمات،  وقت 
أكثر ع  القلق والتوتر عند اجلمهور، ومن ثم يكون  للوقوع  رضوترتفع درجة  تأثير ة    حتت 

  تهدد كيان الدول.  يالشائعات الت

على   يفف الفاعلة  بالقدرة  اإلعالم  وسائل  أداء  يتسم  أن  يفترض  األزمات  ظروف 
كما   األزمة،  مبجابهة  املعنية  املختلفة  واجلهات  للمؤسسات  والعاجل  الفوري  التنشيط 

ى  ع القرار علألفراد وصنايفترض أن متتلك هذه الوسائل القدرة على توسط العالقة بني ا
على  اختالف تصنيفاتهم، ولكي حتقق وسائل اإلعالم األدوار املرجوة منها أثناء األزمات  

يقتض  األمثل،  حتك  يالنحو  بضوابط  تلتزم  يفأن  اجلماهيري  االتصال  دور  وتوجه    م 
يف كالفورية  األزمات؛  مع  التفصيل   التعامل  باحلقائق  العام  الرأي  وإمداد  األزمة،  ية  نقل 
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خدمة الوطن من خالل نشر الوعي بني املواطنني    يفدور اإلعالم    ي من هنا يأت  ،)١(عنها
  مجابهة األزمة. املسؤلية واملشاركة املجتمعية يف وتقدمي الدعم املعنوي وبث روح

العالم يف العاملي  ٢٠١٩نهاية عام    وقد واجه  وباء كورونا  أزمة  )، حيث  ١٩-(كوفيدم 
يف املرض  يف٢٠١٩ديسمبر    اكُتشَف  اسم   م  عليه  وأُطلَق  الصني،  وسط  ووهان  مدينة 

COVID-19  م (جائحة)، كما  ٢٠٢٠مارس    ١١، وقد صّنفتُه منظمة الصحة العاملية يف
للعمليات  رفعت التأهب واالستعداد  العالم حالة  املبكر    جميع دول  الكشف  بهدف ضمان 

ت مشاركة  واالستجابة السريعة لها، ومتَّ   ١٩-عن حاالت اإلصابة املحتملة مبرض كوفيد
لل  وفًقا  العاملية  الصحة  منظمة  مع  فيها  واملشتبه  املؤكدة  احلاالت  عن  وائح املعلومات 

  .)٢(صحية دولية

يف الوباء  ظهور  بداية  العالم  ومع  دول  الباحثة  ،مختلف  من    ورظه  الحظت  حالة 
وقد يرجع ذلك إما الالمباالة والسخرية على مواقع التواصل االجتماعي بني املصريني،  

احلكومة، وما يصدر من أجهزتها    إلى ضعف الثقة يف  أو،  الة التهوين من شأن األزمةحل
الذومؤسساتها   األمر  تصريحات،  من  حالة    ياملختلفة  خلق  إلى  لد أدى  التخبط  ى  من 

ظل نقص املعلومات عما إذا كانت هناك أزمة بالفعل أم أنها ظاهرة    املواطنني خاصةً يف
  مفتعلة. 

احلكو اتخذت  ق وحينما  املصرية  العالقني يفمة  املصريني  بعودة  ووهان،   رارًا  مدينة 
وأعلنت عن ظهور عدد من احلاالت املصابة على منت ركاب باخرة بأسوان، بدأ الشعب  

بخط يشعر  خطورة  املصري  األمر  اشتد  كما  متباينة،  أفعال  ردود  وسط  الوباء  هذا  ورة 
إخ تقريًرا  البريطانية  اجلارديان  املصري  حينما نشرت صحيفة  الوضع  مفبرًكا عن  بارًيّا 

مصر من املحتمل أن تكون أكبر من األرقام    أن أرقام انتشار فيروس كورونا يف  يشير إلى
  الرسمية املعلنة.

كان  هذ  يف التوقيت  يؤد ا  أن  املفترض  يف  يمن  املصري  دورًا   اإلعالم  احلالة  هذه 
وعدم تداول شائعات من   ،سميةإخبارًيا دقيًقا يعتمد على نقل املعلومات من مصادرها الر

م شأنها إثارة الفزع والتشكيك؛ لذلك حذر املجلس األعلى لتنظيم اإلعالم وسائل اإلعال
كما أصدرت وزارة الصحة    ،)٣(ة اجلارديانبثتها صحيف  يمن االنسياق وراء الشائعات الت

املعلومات من    والسكان بياًنا تهيب فيه كافة وسائل اإلعالم املحلية والدولية احلصول على
مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة الفزع والبلبلة لدى  

  .) ٤(ارديانكما قامت بسحب اعتماد مراسلة اجل الرأي العام،
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الصدد  ويف يفأ  ،هذا  العاملية  الصحة  منظمة  ممثل  جبور،    شاد  جون  القاهرة، 
كور فيروس  مواجهة  يف  املصرية  الدولة  (كوفيد  بجهود  املستجد  أنها  ١٩ونا  مؤكًدا   ،(

  .) ٥(املت بجدية مع األمر منذ البدايةتع

 ييم مدى فاعلية االستراتيجيات الت الدراسة كمحاولة لقياس وتقيمن هنا تأتي هذه  
وزاراتها املختلفة، باإلضافة    زمة وباء كورونا املستجد ممثلة يفإدارة أ   اتبعتها احلكومة يف

اإلعال دور  تقييم  الرسميإلى  الرسمية  م  واحتوائها   يف  للحكومة  واملواقع  األزمة  معاجلة 
املصرية   النخبة  نظر  وجهة  التكدمن  واإلجراءات  للجهود  مكمل  الدولة   يور  اتخذتها 

  . ائحةاجلملواجهة 

  :مشكلة الدراسة

  نخبة املصرية أثارت التغطية اإلعالمية ألزمة وباء كورونا املستجد جدًال واسًعا من ال  
بداية ميالد األزمة، فعلى الرغم من    نة ما بني إيجابي وسلبي، خاصةً يفبايراء متوسط آ

الرئ يفإشادة  الرسمي  اإلعالم  بدور  السيسي  وترويج    يس  التشكيك  محاوالت  مواجهة 
اإل أن تغطية  إلى  الرسمي لألزمة ومعاجلتها  الشائعات، أشار بعض خبراء اإلعالم  عالم 

فور  يف غير  كانت  مراحلها  ولمختلف  املثارةية  الشائعات  بتصحيح  تهتم  الذي  ،  م   األمر 
التنمر جتاه األطباء   ،وأدى إلى ظهور سلوكيات سلبية من أهمها  ،أصاب املواطنني بالذعر
       وحاالت اإلصابة والوفاة.

يفوعل الدولة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  شمولية  من  الرغم  القطاعات    ى  مختلف 
 من   ةومجموع  مسبقة  خطوات  اتخذت  التي  الدول  لأوائ  من  مصر  واملجاالت، حيث تعد

ية، إال أن ضعف ثقة  األزمة كما أعلنت منظمة الصحة العامل  الحتواء  الوقائية  اإلجراءات
غياب التوازن بني    ما الحظته الباحثة من  احلكومة وأجهزتها، باإلضافة إلى   املواطنني يف

الشا تداول  إلى  أدى  املعنوي،  والدعم  والتوعية  التواصل  اإلخبار  مواقع  عبر  ئعات 
  ور حالة من التخبط واالرتباك بني املواطنني. االجتماعي، وظه

العالقة بني األداء اإلعالميمن هنا تتجلى بوضوح إشك املبذولة   الية  الدولة  وجهود 
األزمة   العلمية  واحتوائهاإلدارة  باألساليب  ترصد  علمية  دراسة  إجراء  ضرورة  وتتأكد   ،

بة املصرية (اإلعالمية واألكادميية والطبية) للجهود واالستراتيجيات واملنهجية تقييم النخ
  القصور   أوجه   عرفةوزاراتها املختلفة إلدارة األزمة؛ وذلك مل   ي اتبعتها احلكومة ممثلة يفالت

اإلخباري األداء  تقييم  إلى  باإلضافة  الرسمي    والضعف،  لإلعالم  واملواقع والتوعوي 
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املهني، والوصول إلى    األداءوف على سمات  من أجل الوق  خالل األزمة،الرسمية للحكومة  
    . للتفعيل والتطوير املقترحاتأهم 

  أهمية الدراسة:
  أهمية الدراسة من عدة اعتبارات:  تنبع

االهتمام   -١ التيتزايد  الوقائية  باإلجراءات  األزمة،   العاملي  ملواجهة  مصر  تتخذها 
ف  اصةً يف ظل ما تعانيه من ضعكيفية إدارة مصر لألزمة، خ  فاجلميع يتابع عن كثب

نامية  ، االقتصاد  يف دولة  كونها  إلى  يف  باإلضافة  ضعف  من  أساًسا  بنيتها    تعاني 
مبا قد ال ميكنها من املجابهة الفاعلة واملتواصلة لهذا الوباء؛ لذلك   ،تحتية الصحيةال

الت اإلدارة  استراتيجيات  دراسة  وقياس   ييعد  مرحلًيا  وتقييمها  احلكومة    اتخذتها 
 غاية األهمية؛ وذلك لتاليف أوجه القصور.  مدى فعاليتها أمًرا يف

األ -٢ العناصر  كأحد  الرسمي  اإلعالم  دور  وقت  تعاظم  الدولة  جهود  لتعزيز  ساسية 
دوره   يتمثل  واجلمهور،  احلكومة  بني  الفعالة  الوصل  حلقة  فهو  خدمة    يفاألزمات، 

ا  ،الوطن اإلجراءات  لطبيعة  املستمرة  املتابعة  خالل  ونقلها  من  املتخذة  لوقائية 
واضحة  برسالة  األزمة  للمواطنني  هذه  أبعاد  بكل  اإلحاطة  من  متكنهم   ،وبسيطة 

تبثها مواقع   يوراء الشائعات الت  محلجم املشكلة، بدًال من انسياقه  مدراكهإ  هم يفوتس
التزامه   مدى  على  والوقوف  اإلعالم  أداء  تقييم  يعد  لذلك  االجتماعي؛  التواصل 

 دراسات إعالم األزمات. هنية أمًرا ضرورًيا يفباملعايير امل
االهتمام -٣ التب  تزايد  األزمة   تتناول   يالدراسات  إدارة  استراتيجيات  بني  العالقة 

مختلف    يف  أزمة جائحة كورونا، ملا لها من أثر بالغظل تفاقم    يفواملعاجلة اإلعالمية،  
واالج والبيئية  واالقتصادية  والسياسية  الصحية  احلياة  كافة مناحي  وعلى  تماعية، 

والدوليةاملس والقومية  املحلية  أصبحتويات  حيث   اللتزام ا  مبكان  األهمية  من  ، 
 إلدارة   العلمية  واألسس  القواعد  على  لألزمات  اإلعالمية  املعاجلات  يف  واالستناد

  مجالها.  كان  أًيا األزمة،
  الدراسات السابقة:

  :اتاإلعالم وإدارة األزم  : دراسات تناولتاملحور األول

دراسة - القرار    Eid, Mahmoud A. F 2004  استهدفت  بناء منوذج يساعد صناع 
حتقيق  أجل  من  دولية  سياسية  أزمة  يف  به  القيام  يجب  ما  فهم  على  اإلعالمي 
األهداف املنشودة، منوذج قائم على املسؤولية العقالنية لوسائل اإلعالم أثناء األزمات 
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)CD_M3_R 2(،  يس  يوالذ أدقد  جعل  القهم يف  فّعاًال اء صانعي  اإلعالمي  ، رار 
على العراق، حيث    ٢٠٠٣الدراسة على األزمة األمريكية العراقية وحرب عام  أجريت  

املؤسسات اإلعالمية تتضمن بالضرورة    تبني للباحث كيف أن طبيعة كتابة األخبار يف
ارتباط  إثبات  إلى  باإلضافة  اتصاالتهم،  محتوى  تشكيل  لعواقبها  ميكن   قرارات 

  .)٦(م بااللتزام باملبادئ األخالقيةالوسائل اإلع ك العقالني لصناع القرار يفسلوال
رصد وقياس اجتاهات النخبة املصرية    م٢٠٠٤استهدفت دراسة خالد صالح الدين    كما -

لألزمات   والعربية)  واجلزيرة،  لألخبار،  (النيل  العربية  اإلخبارية  القنوات  إدارة  نحو 
األراضي   العراق ما بعد احلرب" و "اجلدار الفاصل" يفالعربية بوجه عام، وأزمتي " 

امليدانية على   الدراسة  بوجه خاص. ومت تطبيق  النخبة    ٢١٠الفلسطينية  مفردة من 
السياسية واألكادميية واإلعالمية، وخلصت الدراسة إلى وجود اجتاهات إيجابية لدى  

اإلخبار للقنوات  اإلعالمي  األداء  مكونات  نحو  املصرية  الثالث، النخبة  العربية  ية 
لأل معاجلتها  بشأن  األداء وذلك  مكونات  متثلت  وقد  الدراسة،  محل  العربية  زمات 

واالعتدال يف  اإلعالمي يف والتوازن،  املصداقية،  واملوضوعية،  أبعاد   ( اجلرأة،  طرح 
    .)٧()األزمات العربية

اخلالق    توصلتو - عبد  وفاء  يف  م ٢٠٠٦دراسة  جاء  املصري  التليفزيون  أن  مقدمة   إلى 
احلصول على املعلومات أثناء األزمات    اعتمد عليها اجلمهور املصري يف  التياملصادر  

بالتطبيق على حادث شرم الشيخ، ثم القنوات الفضائية العربية ثم الصحف املصرية،  
قلة املعلومات املقدمة عن احلادث، ثم    يالتغطية ه  وكانت أبرز اجلوانب السلبية يف

للدولة، كما اتضح عدم وجود عالقة بني    د وجهة النظر الرسمية التركيز على ما يؤي
 .)٨( التليفزيون وبني االعتماد عليه درجة الثقة يف

أكدت - الضبع    كما  رفعت  والصحف    على أيًضا    م٢٠٠٧دراسة  التليفزيون  مقدمة   يفأن 
الت اإلعالم  يف  يوسائل  املبحوثون  عليها  أزمة   اعتمد  عن  املعلومات  على  احلصول 

املبحوثني وفًقا   الطيور يفنزا  نفلوأ مصر، كما تبني وجود فروق دالة بني مجموعات 
احلصول على املعلومات املتعلقة   يعتمدون عليها يف  ي لنوعية القنوات التليفزيونية الت

النجاح  باألزمة، كما كانت املصداقية والشفافية من أهم مقترحات املبحوثني لتحقيق  
  .)٩( ماتتغطية األز لوسائل اإلعالم يف

دراسة  بينما   - والسلبية    Wang, Chun 2009استهدفت  اإليجابية  الوظيفة  حتليل 
وسائل  حول  النظريات  بعض  خالل  من  العامة،  األزمات  إدارة  يف  اإلعالم  لوسائل 

اإلعالم   وسائل  من  التعاطف  أهمية  وتوضيح  األزمات  إدارة  املشاركة يف   يفاإلعالم 
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عل الدراسة  اعتمدت  األزمات،  السابقة  أوقات  والبحوث  الدراسات  نتائج  للجمهور  ى 
ووسائل اإلعالم باعتبارها جوهر إدارة األزمات؛ إلجراء حتليل جتريبي، هدفه حتديد 
املبادئ التي يجب أن تلتزم بها وسائل اإلعالم يف األزمة العامة، واستكشاف القواعد 

دارة األزمات العامة زمات، توصلت الدراسة إلى طرح آلية إلالعامة لالتصال أثناء األ
احلك فيها  احلكومية  تشارك  غير  واملنظمات  االجتماعي  التواصل  ووسائل  ومة 

اإلعالم وسائل  وظيفة  منظور  من  املدني  الفعال و  ؛واجلمهور  التواصل  بهدف  ذلك 
  . )١٠(وإدارة وسائل اإلعالم بشكل فعال ،لألزمات

 صداقية كل وسيلة منالتعرف على درجة م  م٢٠١٠استهدفت دراسة وسام نصر  حني    يف -
سواءً  املصرية  اإلعالم  اجلمهور  وسائل  لدى  خاصة  أو  حكومية  فيما   كانت  املصري 

"وباء   أزمة  بتناول  تنتمأيختص  الوصفية،    ي نفلونزا اخلنازير"،  البحوث  إلى  الدراسة 
جراء الدراسة على عينة من اجلمهور إخدام منهج املسح بالعينة، وذلك بحيث مت است

قوامها فأكثر يف  ١٨مفردة من سن    ٤٠٠  املصري  واجليزة    سنة  القاهرة  محافظات 
حظ  املصري  التليفزيون  أن  إلى  النتائج  أشارت  وقد  من    يوحلوان،  نسبة  بأعلى 

عليه   الفضائيات   يفاالعتماد  حصلت  بينما  األزمة،  بشأن  معلومات  على  احلصول 
من معلومات  قدمه  يما تعلى أعلى نسبة فيما يتعلق بالوثوق التام ف  املصرية اخلاصة

  .)١١(تخص األزمة
على أهمية وسائل اإلعالم االجتماعي كأدوات    Freberg 2011بينما أكدت دراسة   -

املصدر  باعتبارها  والطوارىء،  األزمات  أثناء  اجلمهور  مع  والتواصل  املعلومات  لنقل 
إال اجلمهور،  ملعلومات  حيث    األول  حدْين،  ذو  سالح  تعتبر  املنصات  إأنها  هذه  ن 

تتيح فقط  الر لهم قمية ال  تتيح  ولكن  األزمة،  وقت  املعلومات  لألفراد احلصول على 
املحتوى خلق  فرص  املتشابهة   ، أيًضا  االهتمامات  ذات  املجموعات  مع  ومشاركته 

أ حتدًيا  يشكل  ما  وهو  متعددة،  وتقنيات  اتصاال بأشكال  على  القائمني  ت  مام 
  .)٢١(األزمة

إلى أن تقنيات وسائل   Cason, W. Christopher 2012حني توصلت دراسة     يف -
يف ناشئة  كقوة  اجلديدة  املنظمات    اإلعالم  تساعد  أن  ميكن  باألزمات   يفاالتصال 

ظل تكنولوجيات وسائل   تطوير ممارسات اإلدارة لتحسني تأهبها لألزمات، خاصة يف
  اإلنترنت واألشكال األخرى من االتصاالت اإللكترونية ذلك    مبا يف  ؛اإلعالم اجلديدة

نت والبودكاست واملراسلة الفورية مثل البريد اإللكتروني واملدونات والبث عبر اإلنتر 
الت املنظمات  جهود  أيًضا  تعطل  أن  وميكن  االجتماعي،  التواصل  حتاول    يووسائل 
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لل  التعايف خاصة  وسيلة  ليست  التقنيات  نفس  ألن  األزمات؛  املتورطة  من   يفشركة 
    .)١٣( األزمة

مواجهة    التعرف على الدور اإلعالمى يف  م٢٠١٤سيد نصر الدينكما استهدفت دراسة   -
  ي األزمات ومتطلبات اإلعالم للحد من اآلثار السلبية لألزمات، وتوضيح األساليب الت

يف اإلعالم  إليها  الت  يلجأ  واملقومات  آثارها  من  واحلد  األزمات  دون   يإدارة  حتول 
أش وقد  األزمات.  ملواجهة  اإلعالمية  األساليب  أن جناح  إلى  الدراسة  نتائج  ارت 

دور ألداء  ودعائم  متطلبات  يفلإلعالم  آثارها   ه  من  واحلد  األزمات  وإدارة  مواجهة 
ن طريق تزويد اجلماهير التقليل من حدة األزمات ع  السلبية، كما أن له دور مهم يف

وذلك لدوره    ،باحلقائق وللتقليل من انتشار الشائعات واألخبار الكاذبة حول أى أزمة 
  . )٤١(رة األزمات وكيفية الوقاية منهاتوعية املواطنني بخطو فعال يفال

دراسة    - الت  Southorn, Isabell 2015وأشارت  الطريقة  وسائل   يإلى  بها  تؤثر 
من خالل حتليل أزمة عينة من    ،أزمة الشركات  التواصل يف  التواصل االجتماعي على

يف تناولها  مت  كما  مو  الشركات  عبر  االجتماعي  فحص  املجال  مت  حيث  يوتيوب،  قع 
ردود فعل األفراد جتاه األزمة قبل وبعد استجابة الشركة للكشف عن أي اختالفات  

يف اختالف  بالفعل  هناك  كان  أنه  وتبني  ا  بينهم،  من  الفعل  الفيروسي ردود  لفيديو 
من املحتمل أن تكون استراتيجية  فعل على فيديو استجابة الشركة، فاألول إلى ردود ال

   .)١٥(حدثت يف ردود الفعل يافًزا على التغييرات التالشركة ح
ملستوى   األكادمييني ء اإلعالمينيارتقييم اخلب م٢٠١٥ يكما استهدفت دراسة منى مجد -

التليف املص زأداء  الفت  يف  يريون  خالل  الداخلية  االقتصادية  األزمات    ة رمعاجلة 
عام  ٢٠١١نم منتصف  وحتى  ا٢٠١٥م  بهدف  واألدوم،  الوظائف  ار  ستكشاف طبيعة 

التليف   التي اإلطار  يفيون  زقدمها  والتعرت   ض ربغ  ؛هذا  األداء  جوانب    فر شيد  على 
ال  لخالل حتلي  ن القوة والضعف م الكفاءة   يفالنتائج    نم  إلفادةوا  ن اهراملوقف  رفع 

لألزمة، حيث    يريون املص زتطويراألداء، و كشفت الدراسة عن بطء استجابة التليف و
ت على أسس علمية، باإلضافة إلى تهميش يفتقد إلنشاء وحدة خاصة بمواجهة األزما

    .)١٦( نع القرار عد اإلعالم عن دوائر ص املواطن وبُ 
دراسة   و - للممارسات    امقترحً   امنوذجً   Patashnick, Matthew J 2016قدمت 

يف األزمة  أثناء  ال  االتصالية  وسائل  فائدة  يوضح  االجتماعي اجلامعات،  تواصل 
تس حيث  للتواصل،  يفكممارسة  الاالند  هم  من  ماج  وجمهورها  املؤسسة  بني  ناجح 

الت  املمارسات  من  سلسلة  حتديد  يف  يخالل  تساعد  أن  أثناء   ميكن  املجال  إعالم 



 

 
٢٣٦٢ ٢٣٦٢ 

احلوا استراتيجية  مثل  األزمات  األزمة حاالت  جتاوز  مفتاح  هو  فاحلوار  ر، 
التفاعل بني اجلامعات وجمهور وسائل اإلعالم االجتماعية،   يتيح  وانحسارها، حيث 

كونها  وذلك مبوا على  عالوة  استفسارتهم،  على  والرد  املوقف،  تطورات  بكافة  فاتهم 
 ل مع مجموعات اجلماهير املستهدفة عملية تبادل ونشر املعلومات والتفاع  األسرع يف

)١٧(.    
سليم   - حنان  دراسة  استهدفت  الذ  م٢٠١٧كما  الدور  على  قناة   ي التعرف  متارسه 

االجتما التواصل  ومواقع  اإلخبارية  (الفیاجلزيرة  بوكعی  يف  -س  صناعة    تويتر) 
 ي األول: تقییم اجلمهور املصر   ،وفًقا ملستويینتیران وصنافیر"    ي "جزيرت  أزمةوإدارة  

من   عینة  تقییم  باالتصال وكذلك  اخلصوص.  ،القائمین  وجه  النتائج   على  أوضحت 
التواصل  ومواقع  اجلزيرة  قناة  معاجلة  بشأن  املبحوثین  لدى  قوية  اجتاهات  وجود 

"جزيرتاالجت أزمة  ألحداث  مصیر   ي ماعی  صراع  بوصفها  وصنافیر"  فیما   ي،تیران 
الت باآللیات  اجلزيرة   ي يتعلق  قناة  ل   ،وظفتها  وتويتر  بوك  الفیس  األزمة   ك تلوموقعا 

   . )١٨(وتداعیاتها
متولي   - السيد  أمل  دراسة  استهدفت  نحو   م ٢٠١٨بينما  النخبة  اجتاهات  عن  الكشف 

الصفحات املتخصصة   مة من األزمات االقتصادية يفأمناط املعاجلة الصحفية املقد
يف  يف الدوالر  أزمة  على  بالتطبيق  اليومية  عام    الصحف  خالل  م، ٢٠١٦مصر 

الظاهرة محل الدراسة،   ج املسح الكيفي الذي يهتم بالتعمق يفاستخدمت الباحثة منه
كشفت  و  ،املجال االقتصادي   ومت إجراء الدراسة على عينة من النخبة املتخصصة يف

الصفحات املتخصصة مع   نتائج الدراسة عن حتيز املعاجلات املقدمة عن األزمات يف
يف للصحف  الرقابي  الدور  وتراجع  النقدية  الرؤية  لألزمات  م  غياب  عاجلتها 

   .) ١٩(االقتصادية

  : اتدارة األزمإتناولت استراتيجيات دراسات :  املحور الثاني
دراسة   - الفعال   Martin, Anthony Lewis 2005ركزت  االستخدام  على 

منظمة   تواجه  عندما  الصورة  استعادة  السمعة  الستراتيجيات  تساعد  وكيف  أزمة، 
األزمة  يالت اندالع  عند  صحيح  بشكل  عليها  احلفاظ  االستراتيجيات ؟مت  وما   ،

قام الباحث بتحليل محتوى سنة كاملة من تغطية    ؟املستخدمة عند التعامل مع األزمة
وقعت   يمت جمعها بعد األحداث الت  ياملتعلقة باألموال التفات  للخال  صحيفة نيويورك

مع الصليب األحمر األمريكي، وكانت من أهم االستراتيجيات   م٢٠٠١سبتمبر    ١١  يف
اإلجراءات    -ماحلد من الهجو  -التهرب من املسؤولية  -مت استخدامها: احلرمان  يالت
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أنه  - التصحيحية إلى  البحث  هذا  نتائج  وتشير  اإلجراء   اإلماتة.  باستخدام 
    .)٢٠(لتصحيحي ميكن تفادي األزمة بنجاحا
دراسة   - استهدفت  ملواءمة   Wang, Wei-Tsong 2006بينما  كيف ميكن  توضيح 

ا مع  املعرفة  تؤداستراتيجيات  أن  األزمات  إدارة  أزمات   يستراتيجيات  إدارة  إلى 
استخد  ،أفضل يتم  حيث  األعمال،  ألزمات  عرضة  أقل  املنظمة  تصبح  ام بحيث 

الت املعرفة  أنواع  لتحديد  املعرفة  دراستي   ياستراتيجيات  أجريت  املنظمة،  حتتاجها 
واجهت الطبيعي  للغاز  شركتني  على  استخدم   احالة  األعمال،  أزمات  من  النوع  نفس 

 ي ومنوذج تصنيف األزمات الذ  Mitroffالباحث منوذج إدارة األزمات الذي اقترحه  
إلدارة  لتل  Belardo & Chengalur-Smithطوره   احلرجة  اجلوانب  على  ركيز 

إدار و  ،األزمات الستراتيجية  املقترح  املواءمة  إطار  أن  الدراسة  نتائج  ة  أوضحت 
املعرفة   واستراتيجية  يفسأاألزمات  خالل    هم  من  احلياة  قيد  على  املؤسسات  بقاء 

كل مرحلة من   توفير رؤى شاملة حول كيفية إدارة املؤسسات للمعرفة بشكل أفضل يف
  . )١٢(التخفيف من تأثيرها مبجرد حدوثهاة لألزمة من خالل منعها أو راحل الرئيسامل

اليات  الو  على أزمة الرعاية الصحية يف  Glover, Luke  ٢٠٠٨حني ركزت دراسة     يف -
الرعاية   بنظام  ومقارنته  الصحي  النظام  هذا  وسلبيات  إيجابيات  وحتليل  املتحدة، 

أن إلى  الدراسة  وتوصلت  الكندي،  الرعاية    الصحية  نظام  لديها  املتحدة  الواليات 
قدرتها على توفير تغطية رعاية    ا يف العالم، إال أن هناك أزمة يفالطبية األكثر تقدمً 

مليون أمريكي ال يزالون غير   ٤٧ها، حيث يوجد أكثر من  طبية كافية جلميع مواطني
اطنيه القدامى ن عليهم، باإلضافة إلى أن النظام األمريكي يوفر تغطية فقط ملومؤمًّ 

حني   من البطالة أو العمالة الناقصة، يفوالفقراء أو غير األكفاء عقلًيا والذين يعانون  
طورت كندا واعتمدت نظام رعاية صحية مستقًرا نسبًيا يوفر تغطية جلميع سكانها 

ميكن للواليات   يكون النظام الكندي هو النظام الذتقريًبا، لذلك يقترح الباحث أن ي
    . )٢٢(ه حلل األزمة الصحيةاعتماد تحدة امل

ة من القيادة فادمنوذًجا لإل   Berrett, Britt Richard 2009بينما قدمت دراسة   -
يف مدينة    التحويلية  مستشفى  حالة  دراسة  للمستشفى:  االستراتيجي  التخطيط 

يتم   عندما  يتحسن  املستشفى  أداء  أن  فرضية  على  البحث  قام  الطبية،  داالس 
ا القيادة  املنظمة   لتحويلية يفاستخدام  رحلة  البحث  االستراتيجي، سجل  التخطيط 

ع املالتحويلية  الثماني  السنوات  مدى  التخطيط  اضيةلى  عملية  تضمنت   ،
املتسق  واالتصال  احلكيمة،  القيادة  التحويلية:  القيادة  عناصر  الشامل  االستراتيجي 
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و واملستمر،  املالئم  املوظفني  تطوير  أجل  من  واالختيار  املستمر  االعتوالفعال،  راف 
املجتمع مع  أكوالتواصل  فائًقا، حيث  تنظيمًيا  أداًء  الناجتة  اإلجنازات  وأظهرت  دت  ، 

الدراسة الفرضية القائلة بأن أداء املستشفى يتحسن عندما يتم استخدام سلوكيات  
    .)٣٢(لتحويلية يف التخطيط االستراتيجيالقيادة ا

ستراتيجية احلكومة ا  راسة حولإجراء د  Kong, Hui Min 2011استهدفت دراسة   -
األزمات خاصةً يف  االتصالية يف مع  العامة، من خالل    التعامل  االجتماعية  األزمات 

الكوارث مقارنة الفكر والطريقة املختلفة عندما تقترب أزمة عامة مفاجئة من حيث  
األ والبيئة  العامة،  والصحة  أثبتت  الطبيعية،  االجتماعية،  والفعاليات  يكولوجية، 

حل   هم يفنظام املتحدث اإلخباري يسحلية ودراسة أن استجابة وسائل اإلعالم املال
إلى   يؤدي  والعكس سوف  لألزمة،  احلكومة  سريع  على  يجب  لذلك  إنشاء االنتشار؛ 

األزمات، مبا يف أثناء  لالتصال  آلية سليمة  إنشاء   وحتسني  التحديد  ذلك على وجه 
املتحدثني ونظام  املعلومات،  عن  للكشف  االتصاالت  نظام  جودة  لتحسني  الرسميني   

والواعي، احلكومي العقالني  اجلمهور  تطوير  إلى  احلكومة  حتتاج  حيث  لألزمات،  ة 
  . )٤٢(تفاعل جيد بني احلكومة واجلمهوروإقامة 

عل - فهد  دراسة  ركزت  األزمات   م٢٠١٢الناجي    يبينما  إدارة  استراتيجيات  أثر  على 
مدينة عمان الكبرى،   الصناعية الدوائية يفاحلديثة على األداء التسويقي للشركات  

االستمارة على   توزيع  التحليلي، ومت  الوصفي  الباحث األسلوب  مفردة   ١٩٠استخدم 
وج  الدراسة  بيانات  من حتليل  تبني  وقد  األقسام،  ورئيسي  ونائبيهم  املديرين  ود من 

ذ السترإداللة    يتأثير  ( حصائية  احلديثة  األزمات  إدارة  املاتيجيات   - سارتغيير 
التعبوي األزمة  -االحتياطي  األزمة  –تفريغ  األ  -تفتيت  األداء احتواء  على  زمة) 

  . )٥٢(التسويقي
املقاطي   - فهد  نايف  دراسة  ألقت  يف   م٢٠١٤بينما  األزمات  إدارة  دور  على   الضوء 

وتأثير ذلك عل واستمراريتها يفاملؤسسة  املؤسسة  تنمية  واملنافسة وحتقيق   ى  البقاء 
م املنشود  خالل  الهدف  من  املوضوع  الباحث مبعاجلة  قام  إلى  نها،  اجلذور الرجوع 

وكیف تطورت األحداث  ،  وكیف كانت تعالج األزمات قدًميا  ، التاريخیة إلدارة األزمات
يوفر مؤسسة  بكل  لألزمات  إدارة  وجود  أهمیة  أظهرت  املعلومات    بحیث  كل  لها 

واآللیات ميتلكو   ،واإلمكانیات  الذين  املدربین  ما والعاملین  والقدرات  املهارات  من  ن 
يتوقف جناح  حيث    مرحلة من مراحلها،  يأ  األزمة يف  قادرين على التعامل مع  يجعلهم



              ٢٣٦٥ 

يف اإلدارة  كل  هذه  وتوفیر  معها  األخرى  اإلدارات  تعاون  على  اإلمكانیات   مهمتها 
    .)٢٦( واملعلومات املتاحة 

دراسة   - استهدفت  استراتيج  Wilson, Dovie2016بينما  إدارة استكشاف  يات 
انقطاع   ي الت  األزمات من  للنجاة  الصغيرة؛  األعمال  أصحاب  من  ثالثة  استخدمها 

األعما أصحاب  كان  متوقع،  غير  الصغيرة يفتشغيلي  من صناعات   ل  الدراسة  هذه 
يف املتحدة  مختلفة  الواليات  من  الشرقية  اجلنوبية  ميتلك   ،املنطقة  مالك  كل  وكان 

من أزمة واحدة على األقل، مت جمع البيانات من سنوات، وقد جنا    ٥شركة ألكثر من  
امل الخالل  استراتيجيات  تطوير  أهمية  النتائج  من  وتبني  املنظمة،  شبه  بقاء قابالت 

اإلبداعي،   والتفكير  العالقات،  وبناء  املفتوح،  واالتصال  الشفافية،  على  القائمة 
 جيات البقاء يفأصحاب األعمال الصغيرة الذين ينفذون استراتي  إسهامباإلضافة إلى  

حتسن   يخلق فرص العمل الت  من خالل االستمرار يف  ، التغيير االجتماعي اإليجابي 
  . )٢٧( عات املحليةاملجتم الظروف االقتصادية يف

الشلوي   - الرازق  عبد  عيسى  دراسة  ركزت  الفعلية   م٢٠١٧بينما  األسباب  معرفة  على 
الصحي باملراكز  الصحيلألزمات  اخلدمات  إلدارة  التابعة  نظر    –ةة  وجهة  من  درنة 

الباحث  وتوصل  العلمية احلديثة،  واألساليب  بالطرق  التعامل معها  وكيفية  مدراءها، 
هناك   أن  يفإلى  أزمات  إحداث  يف  كبير  دور  لها  العوامل  من  األنظمة    مجموعة 

أهمها:   من  العامة،  الصحية  باملراكز  أو   - ١الداخلية  نقص  عن  الناجت  الفهم  سوء 
 - ٢سوء عملية االتصال أو إصدار قرارات سريعة وغير دقيقة،    تعارض املعلومات أو

األ وانخفاض  املعيشة  غالء  نتيجة  واإلحباط  وسواليأس  للعمل جور  املادية  البيئة  ء 
      .)٢٨( شاعات املغرضةاإل - ٣ ،توزيع احلوافز وعدم العدالة يف

أحمد   - حازم  دراسة  استهدفت  األزماتا  م٢٠١٩بينما  إدارة  مستوى  على   يف  لتعرف 
مستشفى دار   الكشف عن مستوى إدارة األزمات وحتسین جودة اخلدمات الصحیة يف

ة عشوائیة من مجتمع البحث وقد بلغ عددها السالم، مت اختیار عینة البحث بطريق 
وموظفة٤٠( موظف  داللة    ، )  ذات  ارتباطیة  وجود عالقة  إلى  الدراسة  توصلت  وقد 

امل  اإلنذار  األزمات،  (إدارة  بین  استعادة  إحصائیة  األضرار،  احتواء  االستعداد،  بكر، 
اخلد جودة  التعلم) وحتسین  يفالنشاط،  الصحیة  السالم  مات  دار  ما بين  ،مستشفى 

املقترحات يف أهم  اإل  متثلت  األزمات يفضرورة  معاجلة  أسالیب  من  اإلدارات    فادة 
د من األزمة واحل  الدول األخرى ذات التجارب املشابهة للتخفیف من آثار  األخرى يف

  . )٢٩(حدوثها استمرار
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دراسة   - قدمت  القوة    Wang, Jia; Wang, Zhifeng 2020كما  لنقاط  حتليًال 
، حيث COVID-19بيئة الصني ملواجهة    والضعف والفرص واألخطار والتغيرات يف

م الباحثان بشكل شامل ومنهجي ودقيق سيناريو الوقاية والسيطرة الذ اعتمدت    يقّيً
الصني يف اال  عليه  ومن  ستراتيجيصياغة  املقابلة،  املضادة  واإلجراءات  واخلطط  ات 

الصني،    مت ذكرها: التقدم الشامل لنظام الطوارىء الصحية يف  يتأهم نقاط القوة ال
مع عيد الربيع، األمر    COVID-19تزامن الوباء    كما متثلت أهم نقاط الضعف يف

ومكافحته  يالذ األوبئة  من  الوقاية  تدابير  تعقد  إلى  باأدى  انتشار إلضافا،  إلى  ة 
  .)٣٠( الشائعات

  ابقة:التعقيب على الدراسات الس

التعرف على   بعضهااستهداف  الحظ من استعراض الدراسات العربية للمحور األول  يُ  -١
األزمة   أبعاد  ملعرفة  األزمات  أثناء  اإلعالم  وسائل  على  اجلمهور  اعتماد  مدى 

التي يستخدمها   ستراتيجياتإلى اال   إشارةوتطوراتها، ومدى مصداقيتها لديهم، دون  
 ن أهم معوقات إدارة األزمة.مواجهة الشائعات، باعتبارها م اإلعالم يف

تطرقت إلى تقييم النخبة ألداء وسائل اإلعالم أثناء األزمات وقياس    الدراسات التي  -٢
فعالي يفمدى  بها    تها  املنوطة  الوظائف  بالقيم أداء  التزامها  ومدى  األزمات،  وقت 
ا االتصواملعايير  االستراتيجيات  على  الضوء  تسلط  لم  التملهنية،  تستخدمها   يالية 

األزماتا أثناء  يفلدول  هام  عامل  كونها  من  الرغم  على  اإلعالمي   ،  األداء   فاعلية 
 . أوقات األزمة

األجنبية يف -٣ الدراسات  األول    ركزت  والسلبية    علىاملحور  اإليجابية  الوظائف  دراسة 
األزما أثناء  اإلعالم  التلوسائل  خالل    يت  من  املؤسسات،  أو  احلكومة  لها  تتعرض 

معا على  الضوء  جانب   سواءً   اإلعالم  لوسائل  االستراتيجي  االختياريير  تسليط  من 
أهمية   مدى  إبراز  إلى  باإلضافة  املؤسسات،  جانب  من  أو   تقنيات   استخدامالدول 

راسة تقييم  ، دون أن تتطرق إلى داألزمات  أثناء  التواصل  يف  اجلديدة  اإلعالم   وسائل
 النخبة. ء ومدى فعاليته من وجهة نظر اجلمهور أو هذا األدا

ضوء على تسليط ال  يفأما فيما يتعلق بدراسات املحور الثاني فقد حتددت أهدافها    -٤
يف املتبعة  أز  االستراتيجيات  كانت  سواء  األزمات  أو إدارة  صحية  أو  حكومية  مات 

فعالية هذه االستراتيجيات وتقييمها ، ولم يتطرق أي منها إلى دراسة مدى  مؤسساتية
و القصور  أوجه  على  على للوقوف  تساعد  مقترحات  تقدمي  ومحاولة  الضعف  نقاط 
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 Wang, Jia; Wang, Zhifengمستقبًال ( ما عدا دراسة    تطور إدارة األزمات
 .)COVID-19ها الباحثة  تناولت  يكانت عن نفس األزمة الت يوالت 2020

دراسات  أ -٥ من  الباحثة  يففادت  السابقني  وحتديد   املحورْين  البحثية  املشكلة  بلورة 
بها   املنوط  الوظائف  لفهم  الالزمة  اخللفية  تكوين  إلى  باإلضافة  املعريف،  اإلطار 

  اإلعالم أثناء األزمات.  
  أهداف الدراسة:

  : يتسعى إلى حتقيقها، وه  يتستند الدراسة إلى عدد من األهداف الت
النخبة   -١ اعتماد  مدى  على  واألكادميي(الوقوف  والطبيةاإلعالمية  وسائل   )ة  على 

متابعة تطورات الوضع املصري خالل    يف  للحكومة  الرسمية  واقعوامل  اإلعالم الرسمي
 األزمة. 

األشكال  -٢   عبر   األزمة  تطورات   متابعة  يف  النخبة   ألفراد   املفضلة  اإلخبارية   رصد 
   واملواقع الرسمية للحكومة. الرسمي اإلعالم

حرصت النخبة على متابعتها عبر وسائل اإلعالم   ة املضامني التيالتعرف على نوعي -٣
 واملواقع الرسمية للحكومة. الرسمي

الت  -٤ اإلجراءات  فاعلية  مدى  احل  يقياس  يفاتخذتها  إلدارة    كومة  األولى  املراحل 
 احتواء األزمة) من وجهة نظر النخبة.  –الوقاية واالستعداد -يالد األزمةألزمة (ما

استخدمتها احلكومة   ي االتصالية واألساليب اإلدارية التيجيات  راتالستعن ا الكشف   -٥
 إدارة األزمة. يف

 معاجلة األزمة.  قياس مدى فاعلية الوظائف التي مارسها اإلعالم الرسمي يف -٦
 .الشائعات  مواجهة يف الرسمي اإلعالم التعرف على استراتيجيات -٧
 األزمة. قياس مدى فاعلية اخلطاب التوعوي لإلعالم الرسمي أثناء -٨
ألالكشف   -٩ النخبة  تقييم  يفا  داءعن  بوك  الفيس  على  للحكومة  الرسمية   لصفحات 

 تغطية األزمة. 
تناوله لألزمة بالقيم واملعايير   الكشف عن مدى التزام التليفزيون الرسمي للدولة يف -١٠

 املهنية. 
على   -١١   ملواجهة   احلكومة  اتخذتها  ي الت  االستراتيجيات  يف  القصور  أوجهالوقوف 

 اجلائحة
 . األزمة ملواجهة احلكومة استراتيجيات فاعلية لزيادة النخبة التعرف على مقترحات -١٢
  التعرف على مقترحات النخبة لتطوير أداء اإلعالم الرسمي. -١٣
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  تساؤالت الدراسة: 
  : متهيدية  أوًال: تساؤالت

  ما درجة اعتماد النخبة اإلعالمية واألكادميية والطبية على وسائل اإلعالم الرسمي -١
 متابعة تطورات الوضع املصري خالل األزمة؟  يف للحكومة الرسمية عواقاملو

 اإلعالم عبر األزمة تطورات متابعة يف النخبة ألفراد  املفضلة  اإلخبارية ما األشكال  -٢
 ؟ةحكوملل  رسميةال واقعاملو الرسمي

  حرصت النخبة على متابعتها عبر وسائل اإلعالم الرسمي ما أهم املضامني التي  -٣
  ؟ للحكومة رسميةلا واقعاملو

  : مواجهة األزمة ثانًيا: تساؤالت خاصة بتقييم النخبة الستراتيجيات احلكومة يف
دارة  املراحل الثالثة األولى إل ي اتخذتها احلكومة يفقررات الت ما تقييم النخبة لل - ١

 ؟األزمة
 إلدارة األزمة؟ احلكومة اتخذتها ي التما اجتاهات النخبة جتاه القرارات  -٢
معاجلة األزمة   استخدمتها احلكومة يف ي الت االتصالية واإلدارية جياتما االستراتي - ٣

 النخبة؟  نظر   وجهة من
 اجلائحة؟  ملواجهة احلكومة اتخذتها يالت االستراتيجيات يف القصور أوجه ما -٤
  األزمة؟ ملواجهة احلكومة استراتيجيات فاعلية لزيادة النخبةما مقترحات  -٥
الصفحات  و يات تعامل اإلعالم الرسمية الستراتيجبتقيم النخب: تساؤالت خاصة لًثاً ثا

  :مع األزمة الرسمية للحكومة 
 ؟ األزمة معاجلة يف  الرسمي اإلعالم مارسها يالت  الوظائف  فاعلية مدىما  -١
  الشائعات؟  مواجهة  يف الرسمي اإلعالم استراتيجيات يما ه -٢
 ؟ األزمة أثناء الرسمي لإلعالم  التوعوي اخلطاب فاعلية مدى ما -٣
 تناوله لألزمة باملعايير املهنية؟  زام التليفزيون الرسمي للدولة يفى التما مد -٤
تغطية   لصفحات الرسمية للحكومة على الفيس بوك يفا داءما تقييم النخبة أل -٥

 األزمة؟
  ما مقترحات النخبة لتطوير أداء اإلعالم الرسمي أوقات األزمات؟ -٦

    فروض الدراسة:
واالجتاه نحو األداء املهني    حصائية بني نوع النخبةتوجد فروق ذات داللة إالفرض األول:  

  أزمة كورونا.   ةتغطي يفوالصفحات الرسمية احلكومية  الرسمي للتليفزيون
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ال نحو  ثاني:  الفرض  واالجتاه  املصرية  النخبة  نوع  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
 إدارة األزمة. القرارات الوقائية التي اتخذتها احلكومة يف

دال:  الثالثالفرض   ذات  ارتباطية  عالقة  على توجد  االعتماد  درجة  بني  إحصائية    لة 
الرسمي ( اإلعالم  للحكومةو  وسائل  الرسمية  من    )  املواقع  تقدمه  فيما  الثقة  ودرجة 

  معلومات حول أزمة كورونا.  

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني االستراتيجيات االتصالية  الفرض الرابع:  
نحو األداء ادارة االزمة من وجهة نظر النخبة  واجتاهاتهم    تها احلكومة يفتخدمي اسالت

  .احلكومية الرسمية والصفحات الرسمي للتليفزيوناملهني 

  اإلجراءات املنهجية للدراسة:
الدراسة ومنهجها إطارها    هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وقد مت يف  : تنتمينوع 

املسح   منهج  على  (األكادميية    ؛بالعينةاالعتماد  املصرية  النخبة  تقييم  توصيف  بهدف 
والطبية يفواإلعالمية  احلكومة  ِقبل  من  تنفيذها  مت  التي  األزمة  إدارة  الستراتيجيات   ( 

أزمة   إلدارة  األولى  الثالثة  واستراتيجيات كورونااملراحل  وظائف  تقييم  إلى  باإلضافة   ،
الش ملواجهة  الرسمي  األاإلعالم  أثناء  ومدائعات  الرسمي زمة،  التليفزيون  التزام  ى 

  .تغطية األزمة  يف باملعايير املهنية للحكومةوالصفحات الرسمية 

الدراسة:  قوامها    عينة  عينة  على  الدراسة  إجراء  بني    ١٢٠مت  بالتساوي  موزعة  مفردة 
العينة العمدية ممن   النخبة (األكادميية واإلعالمية والطبية)، وقد مت اختيارهم بأسلوب 

أثناء أزمة وباء كورونا، وذلك    وقنوات االتصال احلكومي  مون مبتابعة اإلعالم الرسمييهت
الغير  إ  يف العينات  والتيطار  له   احتمالية  جمهور  إلى  الوصول  نريد  عندما  تستخدم 

  خصائص معينة.  

حرصت  ويف  النخبة  خلصائص  ومتثيلها  الدراسة  عينة  تنوع  على  احلرص  الباحثة    إطار 
  لتالية: على املواصفات ا

مجال اإلعالم    أن تضم نخبة من األكادمييني املتخصصني يف  النخبة األكادميية: -١
األ كليوإدارة  من  األزهرزمات  (جامعة  اإلعالم  وأقسام  القاهرة    –ات    - جامعة 

 جامعة األزهر). املنوفية)، وكلية التجارة ( 
اإلعالمية: -٢ (الصحفي  النخبة  اإلعالمي  العمل  ميارسون      –التليفزيوني   –ممن 

 اإللكتروني). 
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الطبية: -٣ األزهر    النخبة  جامعة  أطباء  معهم  من  التواصل  تطبيق مت  خالل  من 
مت تدشينه من ِقبل أطباء    روب "اسأل عن كورونا واطمئن" الذيبر جتليجرام ع

 تقدمي اإلرشادات الصحية.  اجلامعة للمساعدة يف
جلمع بيانات    اعتمدت الباحثة على صحيفة االستقصاء كأداة  أداة جمع البيانات: -٤

إالدراسة، ومت تطبيقها   إرسالبشكل  املستهدفة  لكتروني من خالل  العينة  إلى  ها 
إ الشخصيلكتكرسالة  اإلمييل  عبر  التواصل وصفحات   رونية  موقع  على  هم 

 . الفيس بوك"االجتماعي "
الدراسة:  -٥ إلجراء  الزمني  الدراسة يف  املجال  م ٥/٢٠٢٠/ ١١الفترة من    مت إجراء 

  م.٣/٦/٢٠٢٠حتى 
    السمات العامة لعينة الدراسة:

  ) السمات العامة لعينة الدراسة١جدول (                                              

  %  ك  السمات العامة لعينة الدراسة 

  ٥٦٫٧  ٦٨  ذكر  النوع

  ٤٣٫٣  ٥٢  أنثي

  ١٠٠٫٠  ١٢٠  اإلجمالي 

  ١٥٫٠  ١٨  عاًما  ٣٠  إلى أقل من ٢٥من   العمر 

  ٤٨٫٣  ٥٨  عاًما  ٤٠من   إلى أقل ٣٠من 

  ٢٢٫٥  ٢٧  عاًما  ٥٠إلى أقل من   ٤٠من 

  ١٤٫٢  ١٧  عاًما  فأكثر ٥٠

  ١٠٠٫٠  ١٢٠  اإلجمالي 

  ٣٣٫٣  ٤٠  أكادميية   النخبة 

  ٣٣٫٣  ٤٠  إعالمية

  ٣٣٫٣  ٤٠  طبية 

  ١٠٠٫٠  ١٢٠  اإلجمالي 

  عينة الدراسة، وقد جاءت كالتالي:يوضح اجلدول السابق السمات العامة ل
 .%٤٣٫٣بلغت نسبة اإلناث بينما   %٥٦٫٧ذكور سبة البلغت ن -
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،  %١٥٫٠)  عاًما  ٣٠  من  أقل  إلى  ٢٥  (  منجاءت الفئات العمرية للعينة ممثلة كالتالي:   -
حني بلغت  ، يف%٤٨٫٣ )عاًما  ٤٠ من  أقل إلى ٣٠ بينما بلغت نسبة الفئة العمرية من ( 

العمرية   الفئة  الفئة  و  ،%٢٢٫٥)  عاًما  ٥٠  من  أقل   إلى  ٤٠(  من نسبة  نسبة  بلغت 
  .%١٤٫٢ فأكثر  عاًما٥٠العمرية 

    إجراءات الصدق والثبات: 
الصدق:  إجراءات  املحكمني،    أوًال:  من  مجموعة  على  االستمارة  بعرض  الباحثة  قامت 

التع إجراء  ومت  للدراسة،  ومالئمتها  صالحيتها  مدى  على  وفًقا للحكم  املطلوبة  ديالت 
  .) ١٣(ملالحظاتهم

االختبار  :  الثباتإجراءات  ثانًيا:   إعادة  أسلوب  الباحثة  )،  Test & Re test( استخدمت 
األول التطبيق  من  أسبوعْني  مرور  بعد  االستقصاء  اختبار صحيفة  إعادة  مت  على    حيث 

وبإجراء معامل االرتباط  ،  من إجمالي مفردات العينة   % ١٠اقع  مفردة بو  ١٢عينة قوامها  
نسبة جديرة    وهي،  %٠٫٩٤ارتباط بلغت    جود نسبةي تبني وبني نتائج االختبار األول والثان

  تشير إلى ثبات املقياس. 

  املعاجلة االحصائية للبيانات:
امليدانية الدراسة  بيانات  جمع  من  االنتهاء  إلى بعد  وإدخالها  البيانات  ترميز  مت   ، 

اإلحصائية النتائج  واستخراج  وحتليلها  معاجلتها  ثم  اآللي،  باستخدام   ،احلاسب  وذلك 
للعل برنامج   اإلحصائية  االجتماعية  "احلزمة   SPSS " (Statistical Package for"وم 

Social Science)  .  وقد تنوعت املتغيرات اإلحصائية بني متغيرات اسميةNominal  ،
وزنية  Ordinalترتيبية  متغيرات  و ومتغيرات   ،Scaleقام فقد  هذا  وعلى   ة الباحث   ت، 

كل تالئم  التي  اإلحصائية  املعامالت  املتغيرات  بتطبيق  هذه  من  من خالل    ،متغير  وذلك 
  :استخدام االختبارات واملعاجلات اإلحصائية التالية

  . Percentوالنسب املئوية  Frequency.التكرارات البسيطة  -

 . Std. Deviationواالنحراف املعياري  .Meanاملتوسط احلسابي  -

 عينتني متوسطي ملقارنة  (Independent Samples T Test)اختبار   -
 . (T- Test)ا باختبار "ت" أو تقلتني واملعروف اختصارً سم

واحد   - اجتاه  يف  التباين  حتليل  واملعروف    (One Way ANOVA)اختبار 
من  ANOVAا  اختصارً  أكثر  بني  املتوسطات  بني  الفروق  لقياس  وذلك   ،

 مجموعتني. 
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بيرسون   - ارتباط  واجتاه   (Pearson Correlation)معامل  شدة  لدراسة 
االرتب مستوالعالقة  من  متغيرين  بني  النسبة.  ىاطية  أو  اعتبرت   املسافة  وقد 

، ومتوسطة إذا كانت ما  ٠٫٣٠٠العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة املعامل أقل من  
 . ٠٫٦٠٠، وقوية إذا كانت أكثر من ٠٫٦٠٠:   ٠٫٣٠٠بني 

  فاهيم الدراسة: التعريفات اإلجرائية مل
اتخذتها احلكومة   يواإلدارية التالتصالية  اإلجراءات الوقائية واألساليب ا  استراتيجيات: 

كورونا،يف جائحة  أزمة  إدارة  إلى    الت  باإلضافة  واألساليب  اإلعالم   يالوظائف  مارسها 
  .تغطية األزمة ومواجهة الشائعات الرسمي للحكومة يف

الرسمي الباحثة يف  :للحكومة  اإلعالم  به  الدراسة    تقصد  للدولة هذه  اململوك   اإلعالم 
االتصال    مواقعوقد مت إضافة  ،  ئة الوطنية لإلعالم والهيئة الوطنية للصحافةهيللوالتابع  

ملا لها ،  الشبكة العنكبوتيةاخلاصة برئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة عبر    احلكومية
  من   ميكنها  يالذ  األمرالواقع االفتراضي،    يفاحلكومة    تواجد  تكثيف   من أهمية بالغة يف

الرسمية   ، بسهولة  الشائعات  محاربة  املصادر  من  اجلماهيري  لالتصال  إعالم  فكالهما 
  إلدارة األزمة.  

يف الباحثة  اقتصرت  يف  وقد  املهني  األداء  (قياس  على  األزمة  تغطية  التليفزيون   
للحكومة)  -الرسمي الرسمية  عليهما    ؛الصفحات  االعتماد  نسبة  ارتفاع  بسبب  وذلك 

ألزمت اجلميع   يهذه األزمة الت  اصةً يفراسات السابقة، خأوقات األزمات كما أثبتت الد
  البقاء باملنزل.   

املرحلي اإل   :التقييم  واألداء  جراءاتتقييم  احلكومية  الرسمي اإل  االستراتيجية  عالمي 
يالد (م  األولى إلدارة األزمة  بعد مرور املراحل الثالثة  وقبل انتهائها  أثناء دورة حياة األزمة

واالستعداد  -األزمة األاحتو  –الوقاية  والضعف  زمة)اء  القصور  أوجه  الكتشاف  وذلك  ؛ 
   .لتطوير وزيادة الفعاليةوتقدمي املقترحات ل

  : إدارة األزمة اإلطار النظري للدراسة: املدخل املوقفي يف
املوقفي يف املدخل  مثلى    يقوم  طريقة  وجود  عدم  مفادها  فلسفة  على  األزمة  إدارة 

  الظواهر   مبختلف  التنبؤ  يف  الكبیرة  اقاتلإلخف  تصلح جلميع الظروف واألحداث، ونظًرا  
 حلل   موقفیة  مقاربات  العتماد  املناداة  مت  الصناعیة،  أو  الطبیعیة  أو  سواء البشرية  الضارة

بأنواعها؛ من هنا أصبح باإلمكان    كوارث  أو  أزمات  كانت  سواءً   مختلف املواقف  ادارة◌ٕ و
العوام كافة  بدراسة  األزمة  مع موقف  االتعامل  واملتغيرات  والعامة  ل  تسبب   التيخلاصة 
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االعتبار بأن     وقت مناسب، مع األخذ يفنشوء األزمات، مع توافر معلومات متكاملة ويف
س هناك خطة مثالية أو ولي  ،رى األزمات ال تتشابه، فما يصلح ملعاجلة أزمة ال يصلح ألخ

  .) ٣٢( قرار مثالي

األزما  Coombsويرى   أوقات  املنظمات  استجابة  استراتيجيات  ماذا أن  تعكس  ت 
تكو ولكي  تفعل،  وماذا  املنظمة  هتقول  تكون  أن  املنظمة  حتتاج  فعالة  االستجابة    ي ن 

  . )٣٣(نشر املعلومات وتوصيل رسائلها االتصالية صاحبة املبادرة يف

الت األساليب  من  مجموعة  بتحديد  املوقفية  اإلدارة  األزمة    يوتقوم  ملعاجلة  تتبعها 
  والتخفيف من آثارها:  

تسهيلها: ال يجوز اخضاع األزمة للتعامل بنفس اإلجراءات جراءاءت وتبسيط اإل -١
الت الطبيعية، وأيًضا ال ميكن جتاهل احلا  تتبعها إدارة املنظمة يف  ي التقليدية الت

ت املناسب للتعامل مع الوق  يث تتطلب األزمة التدخل السريع يفعنصر الوقت، ح
 .)٤٣(ظرف األزمة

للمنه -٢ األزمة  مع  التعامل  التعااخضاع  إذ ال ميكن  العلمية:  األزمة يفجية  مع    مل 
االرجتالية أو  العشوائية  ك   ؛إطار  ضمن  املحسوب  اإلداري  للمنهج  تخضع  ل  بل 

 .)٣٥(موقف أو مرحلة من مراحل األزمة
وتطورها   -٣ األزمة  ألسباب  الكامل  التحليل  خالل  من  ذلك  يتم  املوقف:  تقدير 

تقدير إلى  باإلضافة  لألزمة،  الصانعة  لدى    وللقوى  املتاحة  واإلمكانات  القدرات 
األزمة  إدارة  مراحل  عن  املسئولة  خ  ؛اجلهة  املتعلقة  من  البيانات  جمع  الل 

إلى حتديد   لها، باإلضافة  واملادية وحتقيق أفضل استثمار  البشرية  باإلمكانيات 
 . )٣٦(ت تطورها وإمكانية السيطرة عليهاأبعاد األزمة والتنبؤ باحتماال

األولويات:   -٤ واحتديد  اخلطط  توضع  محيث  معايير  وفق  على  لبدائل  وبناء  عينة 
ويف املوقف،  وباء  بإدارة  اليوم  احالتن  تقدير    الوطني   املستوى  على  كورونا  أزمة 

  ، فيها   أهمية  األقل  ثم  املهم  وحتديد  األولويات  ترتيب  إلعادة  ملحة  احلاجة  تبدو
 .مواجهة األزمة   يف اجلهود  تتشتت ال  بحيث

االتصال   -٥ قنوات  اإلعالفتح  مراحل وتنظيم عملية  ومخاطبة اجلماهير: حتتاج  م 
متابعة   وإلى  املعلومات  من  مناسب  كم  إلى  املوقفي  املدخل  بحسب  األزمة  إدارة 
فورية لتداعيات أحداث األزمة وسلوكيات أطرافها، ونتائج هذه السلوكيات، ومن  

 .)٧٣(ت االتصال تساعد على حتقيق الهدفثم فإن قنوا
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يتيح تدفق كم مناسب   يموقع األزمة: األمر الذ يفر مع األحداث والتواجد املستم -٦
من  يستجد  ما  حول  املعرفة  إتاحة  عن  فضًال  القرار،  ملتخذي  البيانات  من 

التواجد عامًال رئيسً أحداث، وبذ القرار املناسب    ا يفلك يعد هذا  سرعة اتخاذ 
 . )٣٨(  ناسب التوقيت املأو اتخاذ قرارات جديدة يف ، وإدخال التعديالت عليه

فإن   -٧ املوقفي  للمدخل  ووفًقا  اإلدارية  العملية  محور  هو  السلطة  تفويض  يعد 
القادرين على   األفراد  ونوع  األزمة  بنوع  األزمات مرهون  أوقات  السلطة  تفويض 

الذ األمر  طريق    يإدارتها،  عن  وحالها  األزمة  بني  ومباشر  واضح  بشكل  يربط 
   .)٣٩(القيادة املوقفية

البا أوقد   هذفادت  من  يفحثة  املدخل  اإلدارية    ا  األساليب  على    والشروط التعرف 
     .مختلف مراحلها ا ملعاجلة األزمة يفالواجب اتباعه 

    :األزمة إلدارة" بينويت" منوذج
  بالنواحي تهتم يالت االستراتيجيات من مجموعة يتضمن امنوذجً " بينويت" وضع

  : للجمهور تقدم يالت االتصالية الرسالة مضمون حيث من لألزمة العالجية
 أساسيني تكتيكني  على وتعتمد  Denial: اإلنكار استراتيجية  :األولى االستراتيجية

  :)٤٠(هما
 يالذ احلدث أن إنكار أو  الضار احلدث وقوع إنكار يتم أنمثل  :البسيط اإلنكار  -١

  . ضار وقع
  هو ر آخ  شخًصا أو مؤسسة أن املؤسسة تعلن احلالة هذه ويف:  اللوم حتويل   - ٢

  .وتطورها األزمة عن  املسئول
 هذه تكتيكات أهم ومن  ،املسئولية من التهرب استراتيجية :الثانية االستراتيجية
  : )١٤(االستراتيجية

 ليس املؤسسة أن أساس على  احلدث تبرير يتم   حيث: اإلمكانيات  توافر عدم تكتيك  
  على السيطرة من متكنها  يالت  والعناصر اإلمكانيات وال الكافية املعلومات لديها

 .احلدث
 اجلميع على  نكبة ويعد مأساوًيا، حادًثا أنها على  األزمة تقدمي وهو :احلادث  تكتيك .  
 هذه تكتيكات أهم  ومن: األزمة شأن من والتهوين  التقليل : الثالثة االستراتيجية    

  : )٢٤(االستراتيجية
 خالل من اجلمهور  خدمة يف  دورها إلى باالستناد املؤسسة تقوم  حيث: املوقف تدعيم  

 .إيجابية  خدمات من به  تقوم ما استعراض
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 السلبي الشعور حدة من  التقليل Minimization :التقليل املؤسسة  حتاول وفيها  
 . للجمهور تبدو مما  أقل أنها وتوضح األزمة، سببتها التي  األضرار شأن من
 والتفضيالت البدائل  تقدمي Differentiation :تقام  املؤسسة أن إلظهار 

 . مشابهة أخرى جراءاتإ من سوًءا أقل اإلجراءات  من مبجموعة
 املدعي مهاجمة Attack Accuser :الزائفة وادعاءته مصداقيته لتقليل . 
 التعويضات تقدمي Compensation :من  للتقليل وذلك األزمة لضحايا واخلدمات 

  .السلبية املشاعر حدة
  اتخاذ   خالل  من  : األوضاع  حيحصت  على  العمل  استراتيجية:  الرابعة  االستراتيجية

 إال  األزمة،  وقوع  قبل  عليه  كان  ما  إلى   الوضع  وإعادة  التصحيحية  اإلجراءات  من  مجموعة
 مع   الطبيعي  وضعها  إلى   باحلياة  للعودة  طريقة  يفه  صعًبا،  يكون  األحيان  بعض  يف  هذا  أن

    .)٣٤( االحترازية اإلجراءات اتخاذ
 تعتمد :  Mortification  الصفح  وطلب  عترافاال  استراتيجية  :اخلامسة  االستراتيجية

 لكل   االعتذار   خالل  من  والصفح   السماح   وطلب   بالذنب   االعتراف  على   االستراتيجية  هذه
  .باحلدث تأثر  من

 يتراتيجيات االتصالية التسالتعرف على اال  يف   نموذجفادت الباحثة من هذا الأوقد  
     .ل الفّعال مع جمهورهاالتواص لتحقيق إدارة األزمات تستخدمها الدول واملؤسسات يف

    اإلطار املعريف للدراسة: 
   األزمات الصحية وإدارتها:

    مفهوم األزمة:
 " كرنيو"نطاق العلوم الطبية، حيث يرجع إلى املصطلح اليوناني    نشأ مفهوم األزمة يف

حلظة مرضية محددة للمريض يتحول فيها   ي، وهTurning Pointويعني نقطة حتول  
األسوء زمني  إلى  فترة  نشأ يفة قصيرة خالل  قد  األزمة  كان مصطلح  وإذا  الطب    .  علم 

، وتعددت املفاهيم املختلفة لألزمة  ةاٍن مختلفة إلى العلوم اإلنسانيفإنه انتقل بعد ذلك مبع
  .)٤٤(ي يتناولها الباحثونتبًعا الختالف املجاالت الت

على أنها تعني نوًعا من  ففي التخصصات اإلدارية والتنظيمية استقر أغلب الباحثني  
اجلوانب    اخل املؤسسة، وركزوا كذلك على تأثير األزمة يفالتوتر واحليرة لدى املسئولني د

و املؤسسة اإلدارية،  عالقة  على  تؤثر  أنها  كما  ككل،  املؤسسة  وكيان  العاملني،  أداء 
  . )٤٥(بجمهورها
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وظر ملشكالت صحية  املجتمع  تعرض  تعني:  فإنها  الصحية  األزمة  وأحداث  أما  وف 
املواطنني لصحة  واضح  وتهديد  وصراعات  مخاطر  على  باملجتمعتنطوي  تفشي    ،  نتيجة 

الت الوبائية  التدخل   ي بالتال  يتؤد   ياألمراض  يتطلب  مما  وكيانه،  املجتمع  تهديد  إلى 
  .)٤٦(ى لعناصر املجتمعالسريع ملواجهة هذه األمراض إلعادة التوازن مرة أخر

 Crisis Management :األزمةإدارة 
التتعني   العملية  تلك  الصحية:  األزمة  الصحية    يإدارة  األزمة  مواجهة  فيها  يتم 

يف أخطارها  تقليل  أو  الوبائية  األمراض  من  للوقاية  السليمة  العلمية  حالة    بالطرائق 
البيانات،   حتليل  الصحية،  باألزمة  املرتبطة  البيانات  جمع  مهارات  وتتضمن  اإلصابة، 

  . )٤٧(إلدارة األزمة بنجاح نفيذ هذه اخلطةإعداد خطة املواجهة، ت

 : )٤٨(رة األزمةمراحل إدا
  التالية: إدارة األزمة إلى املراحل اخلمس قسم مراحلنت      

 .ذر مبكًرا عن وقوع األزمة: اكتشاف إشارات تناإلنذار املبكر -١
والوقاية -٢ يفاالستعداد  ويجب  املعنية   :  واملنظمات  املجتمع  قادة  على  املرحلة  هذه 

  من التداعيات املحتملة لألزمة، تبًعا لطبيعة األزمة. يستعداد الوقائاال
هذه املرحلة يتم تنفيذ أساليب احلد من األضرار الناجتة عن    ويف:  احتواء األضرار -٣

 .األزمة ومنع انتشارها
العمل من أجل رفع الروح  يز على ضرورة  هذه املرحلة الترك  ويتم يف  :استعادة النشاط -٤

 . املعنوية
ليس   يحيث إن التعلم واإلفادة من نتائج أزمة معينة هو أمر ضرور  اإلفادة:لم والتع -٥

للمتضررين من جراء األزمة فحسب، بل للجهات املعنية بالوقاية، فلكل أزمة أو كارثة 
 رها واملتضررين منها.دروس معينة مستفادة تبًعا لنوع األزمة وطبيعتها وحجم تأثي

  استراتيجيات إدارة األزمة: 

  :)٤٩(يثة للتعامل مع األزماتطرق احلدال أهم
مختلف املجاالت لدراسة   حيث تتطلب وجود عدد من اخلبراء يف   تشكيل فرق عمل: -١

 األزمة وحتديد التصرف املطلوب للتعامل معها وحلها بالشكل العلمي السليم. 
تقوم هذه الطريقة على نظرية   :طريقة االحتياطي التعبوي للتعامل مع األزمات -٢

وي  ارة الرشيدة على تكوين احتياطي تعباخلطر وحد األمان"، حيث تعمل اإلد "حافة
 . )٥٠(يتم استخدامه إذا حدثت األزمة
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وتكون هذه الطريقة شديدة   :طريقة املشاركة الدميقراطية للتعامل مع األزمات -٣
منهم املشاركة للتعامل مع   التأثير حينما يكون محورها العنصر البشري، حيث يطلب

 . )٥١(تواجههم يالت األزمات
وتعتمد هذه الطريقة على محاصرة األزمة    :طريقة احتواء األزمة وحتويل مسارها -٤

  . )٥٢ (ي وصلت إليهانطاق محدود، وجتميدها عند املرحلة الت  وحصرها يف
فه األزمة  إدارة  إجراءات  من  أساسًيا  جزًءا  األزمة  اتصاالت  األنشطة   يوتعد  كافة 

املراحل املختلفة من إدارة األزمة، بحيث تبدأ بإعداد خطة    تتم يف  يواألدوار االتصالية الت
  . )٥٣(التصاالت األزمة يتم تنفيذها بوقوع األزمة ثم تقييمها بعد انتهائها

  : )٥٤(خطوات استراتيجية التعامل مع األزمات الصحية
لتحديد   -١ للمستشفيات  البيئي  وتصنيفها التقييم  للوزارة  التابعة  املستشفيات  مستوى 

 ى ما يلي: لإ
 مراكز املواجهة األولى مستشفيات يف . 
 املراكز التالية للمواجهة مستشفيات يف . 
 اخلطوط اخللفية مستشفيات ووحدات صحية يف .   

 . التحكم املركزي وإدارة املعلوماتمن أجل إنشاء شبكة معلومات مركزية بالوزارة  -٢
 ريوهات مطروحة عند حدوث األزمات:سيناإعداد  -٣

  لتحرك إليهداخل املوقع واإمكانية العمل . 
  .إمكانية إقامة مستشفيات ميدانية باملوقع 
 ستتلقى املصابني.  يحتديد املستشفيات الت 

 إعداد خطة تدريب على السيناريوهات املطروحة.  -٤
 - الشرطة   –يشاجل  -وزارة املواصالت  -األمنيةاجلهات    :خطة اتصاالت مقترحة مع -٥

 الدفاع املدني.  -اإلعالم
 الالزمة. إعداد الكوادر -٦
 تأمني اإلمكانيات الالزمة.  - ٧

  إدارة األزمات:   دور اإلعالم يف
  : )٥٥(وظيفتني بتحقيق األزمات لتزام وقتيجب على اإلعالم اال

  :عن معبًرا يكون أن مبعنى األزمة،  ملجتمع انعكاًسا اإلعالم يكون أنوظيفة إخبارية 
 . مةاألز وقت واحتياجاته لتساؤالته وملبًيا اجلمهور  احتياجات
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   :توجيهية  من   فرد   كل  ليحوّ   بحيث  األزمة،  ملجتمع  موجًها  اإلعالم  يكون  أنوظيفة 
  ومتجاوب   معها  متفاعل   إلى  اإلعالمية  للرسالة  سلبي  متلقٍ   مجرد  من  املجتمع   أفراد

 مع  التعامل  يتطلبه  معني  بسلوك  القيام  خالل  من  ألهدافها،  ومحقق  عناصرها  مع
 متوافق   عام  اجتاه  وصياغة  ،للمجتمع  العام  فكر لا  يف  وحدة  إحداث  عن  فضًال   األزمة،

  .األزمة إزاء عليه

   مية يف إدارة األزمات والكوارث:األسلوب األمثل للتغطية اإلعال
 : )٥٦(عداد خطة إلدارة األزمة إعالمًياإ - ١

إلعد إلدارة  يشترط  خطة  (اد  إعالمًيا  مجموعة األزمة  اتخاذ  عالجية)  أو  وقائية 
 ي: لي خطوات تتلخص فيما 

 يه أساسية مراحل  بخمس ديد نوع األزمة ومراحلها املتوقعة: متر األزمةحت :  
 اإلنذار إشارات اكتشاف . 
 والوقاية االستعداد . 
 منها احلد أو األضرار احتواء. 
 النشاط استعادة. 
 التعلم . 
  لألزمة املختلفة املراحل يف اإلعالمية للخطط واخلاصة العامةحتديد األهداف . 
 تهدفة حتديد اجلماهير املس. 
 املتاحة واإلمكانيات  الوسائل حتديد . 
 من   البد  الرسالة   مبحتوى  تتعلق   اعتبارات  عدة  توجد  اإلعالمية:  الرسالة  إعداد  

  : )٥٧(أهمها  من املختلفة، ا مراحله يف األزمات مع اإلعالمى التعامل  عند مراعاتها
 املشاركة عنصر لتنشيط اجلمهور اهتمام إثارة . 
 بدقة الرسالة صياغة  على احلرص . 
 العام اجلمهور إلى لتصل الرسالة صياغة  يف والوضوح البساطة . 
 مراحلها   خالل  األزمة  ملواجهة  املتبعة   العامة  واألهداف  باالستراتيجية  ترتبط   أن  

 . املختلفة
عددً   ويف هناك  أن  إلى  الباحثون  أشار  اإلطار  الت   اهذا  املعايير  على   يمن  ينبغي 

حتى حتظى بأكبر قدر من الثقة واملصداقية،  األزمات،  إدارتها    وسائل اإلعالم اتباعها يف
مقدمتها: جمع املعلومات املتعمقة عن األزمة وأبعادها املختلفة، وتنوع املصادر    يف  يويأت
يف  يالت عليها  االعتماد  األماكن   يتم  إلى  االنتقال  إمكانية  وتوفير  األزمة،  جوانب  تغطية 
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ذلك   يوفر  إذ  باألزمة،  والعالقة  الصلة  ال ذات  بحيث  اجلمهور،  لدى  املصداقية  عنصر 
مثل هذه األوقات، وعدم طرح    يسهل انتشارها يف  يإشاعات، والتميكن أن تؤثر فيه أية  

ما  ومواجهة  والصدق،  واملوضوعية  الدقة  عناصر  من  التأكد  بعد  إال  واحلقائق  البيانات 
ا املتابعة  خالل  من  عملًيا  عليه  والرد  مغرضة،  جهة  أي  من  ويقدم  زنة  املتواحلية 

  .) ٥٨(واملوضوعية
  .إدارة األزمات ملختلفة يفتنسيق وزارة اإلعالم مع اجلهات ا - ٢
  : )٥٩(املختلفة مراحلها يف األزمات مواجهة  وضوابط االلتزام مبحددات - ٣

 األزمة  عن التفصيلية باحلقائق العام يالرأ وإمداد الدقة. 
 ي الت  الشائعات  جهويوا  األزمة  آثار   ي يحتو  ي صح  مناخ  خللق   احلقائق  نشر   سرعة  

 .األزمات أثناء تنشط
 املصورة باملادة واالهتمام األحداث مناطق يف التواجد . 
 وتطوراتها األزمة  عن اإلخبارية  والتعليقات والتحليالت بالتقارير  االهتمام . 
 إخفائها.  أو املعلومات حجب  مبدأ  عن البعد 
 املختلفة  راحلملا يف وتداعياتها لألزمة  املستمرة املتابعة بعنصر االهتمام. 
 حاجاتهم لتلبية واجلمهور اإلعالم وسائل بني  مباشرة اتصال قنوات فتح . 

  :)٦٠(لألزمات  املختلفة املراحل يف الشائعات ملواجهة اإلعالمية االستراتيجياتأهم 

 رسائل  لتوصيل  متعددة  إعالمية  وسائل  استخدام  بها  ويقصد:  التركيز  استراتيجية -١
 .بعيدة جغرافية  قاطمن يف منتشرة جماهير إلى

 عوامل   على  التركيز  االستراتيجية  هذه  وتقترح :  النفسية  -الديناميكية  االستراتيجية -٢
  . عاطفية استماالت باستخدام واجلماعة، الفرد  يف  للتأثير  عاطفية أو إدراكية

  إعالمية  رسائل  تقدمي  االستراتيجية  هذه  تقترح:  االجتماعية  الثقافية  االستراتيجية -٣
 داخل  واجلماعات  األفراد  لدى  السلوك  وقواعد  الثقافية  املتطلبات  ديدحت  تعيد  مقنعة

 املجتمع. 
والتنسيق   التعاون  على  االستراتيجية  هذه  تعتمد:  يالوقائ  االتصال  استراتيجية -٤

  ومتابعة   رصد  وجلان   والتربوية  التعليمية  واملؤسسات  اإلعالم   وسائل  بني  املسبق
 .عنها الناجمة واملخاطر الشائعات وممبفه  املواطنني توعية أجل من الشائعات؛
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  نتائج الدراسة

واملواقع  اإلعالم الرسمي وسائل  درجة اعتماد النخبة املصرية (عينة الدراسة) على :)٢جدول (
  متابعة تطورات الوضع املصري خالل األزمة  يف الرسمية للحكومة

 قنوات

اإلعالم 

  الرسمي 

  اإلجمالي   ادائمً   ا أحيانً   ا نادرً   
املتوسط 
  احلسابي

االنحراف 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  املعياري 

  
  

ــائل  وســـــــــــــــــــــ
ــالم  اإلعـــــــــــــــــ

 ةالرســـــــــــــمي
التابعــــــــــــــــــــة 
ــة  للهيئــــــــــــــــــــ
ــة  الوطنيــــــــــــ
لإلعـــــــــــــــــالم 
  والصحافة

التليفزيون 
 ٠٫٦٠٢٢٨  ٢٫٥٨٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠  ٦٤٫٢  ٧٧  ٣٠٫٠  ٣٦  ٥٫٨  ٧  الرسمي 

الصحف  
  القومية 

٠٫٨٨٠٨٢  ٢٫٣٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠  ٥٦٫٧  ٦٨  ١٢٫٥  ١٥  ٢٧٫٥  ٣٣  

اإلذاعات  
  كومية احل

٠٫٥٥٢٨١  ١٫٦١٦٧  ١٠٠٫٠  ١٢٠  ٣٫٣  ٤  ٥٥٫٠  ٦٦  ٤١٫٧  ٥٠  

  
  
  
  

املواقـــــــــــــــــــــــع 
الرســـــــــــــمية 
 للحكومـــــــــة
التابعــــــــــــــــــــة 
لـــــــــــــــــــــــــــوزارة 
الصــــــــــــــــــحة 
ومجلــــــــــــــس 
رئاســــــــــــــــــــــــــة 

  الوزراء

الصفحة  
الرسمية  

لوزارة 
الصحة  
  املصرية 

٠٫٥٥٢٨١  ٢٫٦١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠  ٦٥٫٠  ٧٨  ٣١٫٧  ٣٨  ٣٫٣  ٤  

الصفحة  
الرسمية  
لرئاسة  
مجلس 
  الوزراء 

٠٫٨٢٤٩٩  ٢٫٣٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠  ٦٠٫٠  ٧٢  ٢٠٫٨  ٢٥  ٢٢٫٥  ٢٧  

موقع  
رئاسة 

مجلس 
الوزراء  

املخصص  
  لألزمة 

٠٫٨٥٧٩٤  ١٫٨٩١٧  ١٠٠٫٠  ١٢٠  ٣١٫٧  ٣٨  ٢٥٫٨  ٣١  ٤٢٫٥  ٥١  

موقع وزارة 
  ٠٫٧٥٥٥١  ١٫٧٢٥٠  ١٠٠٫٠  ١٢٠  ١٨٫٣  ٢٢  ٣٥٫٨  ٤٣  ٤٥٫٨  ٥٥  الصحة 

الت  وسائلإلى  تشير بيانات اجلدول السابق   ايعتمد    ياإلعالم الرسمي  لنخبة  عليها 
(عينة الدراسة) عند متابعة تطورات الوضع املصري أثناء أزمة جائحة كورونا، حيث جاء 

الرسمي   للهيئة   التابعة  التابعة  الرسمي  اإلعالم   وسائلمقدمة    يف  للدولة  التليفزيون 
  األخير   التطور  إلى  ذلك   يرجع   وقد  ،٢٫٥٨٣٣  بلغ  مبتوسط والصحافة    لإلعالم  الوطنية

 للخدمات  املتحدة  بني  التعاون  بروتوكول  إطار  يف  للدولة  الرسمي  التليفزيون  به   يحظ  يالذ
  عبر   اإلخبارية   للنشرة  مباشر  بث  مرة   ألول  ظهر  حيث  لإلعالم،  الوطنية  والهيئة  اإلعالمية



              ٢٣٨١ 

  يتم )  مساءً   التاسعة(  اسم   حتت   حواري   إخباري  برنامج  أول  إطالق  مت  كما  بوك،  الفيس
 هذه  وتتفق   ،)جالل  ةوهب  اإلبراشي  وائل(  اإلعالميان  قدمهيو  مباشرةً   النشرة  بعد  إذاعته

  التليفزيون   مجىء  إلى  توصلت   يوالت   )٦١()٢٠٠٣  الغفار  عبد  عادل(  دراسة  مع   النتيجة
  احلادي   أحداث  متابعة  يف  عليها  االعتماد  مت  ي الت  الوطنية  املصادر   مقدمة  يف  املصري

بركات  ،  سبتمبر  من  عشر (وليد  دراسة  مع  تتفق  أن   يوالت  )٦٢(م)٣٢٠٠كما  إلى  توصلت 
يف كانا  اجلزيرة  وقناة  املصري  الت  التليفزيون  العربية  القنوات  الصفوة    يمقدمة  يفضل 

لها،   يفالتعرض  القومية  الترتيب    تاله  بلغ  مبالصحف  اإلذاعات ٢٫٣٢٥٠توسط  ثم   ،
  .١٫٦١٦٧احلكومية مبتوسط بلغ 

الصحةبينما جاءت   لوزارة  الرسمية  احلكومي نقمقدمة    يف  الصفحة  االتصال   وات 
مت اعتماد النخبة   يوالت  ،على شبكة اإلنترنت  الوزراء رئاسة ومجلس الصحة   لوزارة  التابعة

ورمبا يرجع ذلك  ، ٢٫٦١٦٧مبتوسط بلغ  املعلومات املتعلقة باألزمة على احلصول  عليها يف
لنتيجة  وتتفق هذه ا  من مصدرها الرسمي،   الفورية   احلصول على املعلومة   يف  الرغبةإلى  

در شبل    اسةمع  يف  يوالت  )٦٣(م)٢٠١٢(مروة  جاء  بوك  الفيس  أن  إلى  مقدمة    توصلت 
الترتيب    يف  اتالهلنخبة أثناء أزمة الثورة املصرية،  تابعها ا  يوسائل االتصال احلديثة الت 

يكشف رواج    ي، األمر الذ٢٫٣٤١٧الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء مبتوسط بلغ  
على موقع التواصل االجتماعي (الفيس اخلاصة باحلكومة، واعتمادها    القنوات االتصالية

، وتختلف هذه النتيجة  ظل هذه األزمة  وقت قياسي يف  ة يفاالنتشار ونشر املعلوم  بوك) يف
احلصول    أثبتت أن ثقافة استخدام اإلنترنت يف  يوالت  )٦٤()٢٠١٠مع دراسة (وسام نصر  

أنفلونزا    املعلوماتعلى   بأزمة  يفاخلاصة  محدودة  زالت  ال  املبحوثني  لدى    اخلنازير 
  مجتمعنا املصري.  

حتتاج    أن املؤسسات  Liu &Austin,2014 Jin)٦٥(هذا اإلطار أشارت دراسة    ويف
تكثف   األزمة حتى  تنتظر حلدوث  وال  بانتظام،  االجتماعي  اإلعالم  منصات  تستخدم  أن 

حتى   وذلك  تواجدها،  ع  تستطيعمن  مبني  لها  دفاع  خط  مع إقامة  والتفاهم  الثقة  لى 
  ميكنها من محاربة الشائعات بسهولة.  يجمهورها، األمر الذ

  

الترتيب الثالث مبتوسط   يف لألزمة املخصص الوزراء مجلس  رئاسة موقعبينما جاء        

  . ١٫٧٢٥٠الرسمي مبتوسط بلغ  الصحة وزارة  موقعثم   ، ١٫٨٩١٧بلغ 
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  مصر الوضع الوبائي يفمتابعة تطورات   ة يفاألشكال اإلخبارية املفضلة ألفراد النخب :)٣جدول (
  واملواقع الرسمية للحكومة عبر اإلعالم الرسمي

  %  ك  األشكال اإلخبارية

 ٧٠٫٨ ٨٥  التغطية اإلخبارية اخلاصة 

 ٦٠ ٧٢  النشرات اإلخبارية  

 ٣٥٫٨ ٤٣  تقارير وزارة الصحة ومجلس رئاسة الوزراء 

 ٣٠ ٣٦  البرامج احلوارية 

 ٢٤٫٢ ٢٩  ة املؤمترات الصحفي

 ١٢٠  اإلجمالي 

جدول   بيانات  األشكال    ) ٣(تشير  يفإلى  النخبة  ألفراد  املفضلة  متابعة    اإلخبارية 
الرسمي  اإلعالم  األزمة عبر  الترتيب    ، حيث جاء يفللحكومة  الرسمية  واملواقع  تطورات 

اإلخبارية اخلاصةاألول   بلغت    التغطية  تالها  %٧٠٫٨بنسبة  اإلخبارية  ،  ة  بنسبالنشرات 
جاء يف%٦٠ بينما  الثالث    ،  بنسبة    الوزراء  رئاسة  ومجلس  الصحة  وزارة   تقاريرالترتيب 

يشير إلى افتقادها املصداقية وقت    ياألمر الذ،  %٣٠ثم البرامج احلوارية بنسبة  ،  %٣٥٫٨
  عرين الزعبي التناول، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (  األزمات بسبب املبالغة والتهويل يف

املتخصصة جاءت يف  يتالو  )٦٦()م٢٠٢٠ احلوارية  البرامج  أن  إلى  الثالثة    توصلت  املرتبة 
بني   يف  املفضلة  اإلخبارية األشكال  من  العربية  بنسبة    للنخبة  األزمة  بينما  %٢٢متابعة   ،

  .  %٢٤٫٢املرتبة األخيرة بنسبة بلغت  يف  الصحفية جاءت املؤمترات
اإلعالم   وسائلعلى متابعتها عبر نة الدراسة) النخبة ( عي تحرص  يأهم املضامني الت :)٤جدول (

  واملواقع الرسمية للحكومة  الرسمي

  %  ك  أهم املضامني 

 ٨٠ ٩٦  قرارات احلكومة ملكافحة اجلائحة 

 ٦٠ ٧٢  مصر ودول العالم بوجه عام حصائيات اإلصابة بالفيروس يفإ

 ٥٥ ٦٦  املصابنيأخبار مستشفيات احلجر الصحي وكيفية التعامل مع 

 ٤٧٫٥ ٥٧  تقال العدوى وأعراض اإلصابة ان طرق

 ٤٢٫٥ ٥١  طرق الوقاية من الفيروس

 ١٧٫٥ ٢١  محاوالت مراكز البحث العلمي إليجاد لقاح لذلك الوباء 

 ١٧٫٥ ٢١  الكشف عن احلاالت اإليجابية وتوفير احلجر الصحي لهم جهود وزارة الصحة يف

 ١٢٠  اإلجمالي 
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عينة الدراسة) النخبة (   تحرص  ياملضامني التم  أه تشير بيانات اجلدول السابق إلى  
الرسميعلى   اإلعالم  قنوات  عبر  يف  متابعتها  جاء  حيث  األزمة،  األولى   خالل  املرتبة 

من إجمالي مفردات عينة الدراسة،   % ٨٠قرارات احلكومة ملكافحة اجلائحة بنسبة بلغت  
النتيجة منطقية، فاألهم يف األزمة هو اإلجراءات    وتعد هذه  التهذه  تتخذها   يالوقائية 

املرحلة   تلك  مصر  جتتاز  حتى  املواطنني  أرواح  على  حفاًظا  اجلائحة  ملكافحة  احلكومة 
، ثم  %٦٠بنسبة بلغت  مصر ودول العالم    حصائيات اإلصابة بالفيروس يفإ، تالها  احلرجة

الصحي   احلجر  مستشفيات  املصابني  وكيفيةأخبار  مع  العدوى التعامل  انتقال  وطرق   ،
  .%٤٢٫٥، %٤٧، %٥٥غت لوقاية منها بنسب متقاربة بلوطرق ا

  

  إدارة األزمة: النتائج اخلاصة بتقييم النخبة الستراتيجيات احلكومة يف - ١
  مرحلة ميالد األزمة  اتخذتها احلكومة يف يتقييم النخبة للقرارات الوقائية الت): ٥جدول (

  قرارات مرحلة ميالد األزمة 

  درجة التقييم
املتوسط   اإلجمالي 

  حلسابيا
االنحراف 

  ممتاز  جيد   ضعيف   املعياري 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

احلرص على  عودة اجلالية  

مدينة   املصرية العالقني يف 

  ووهان

٠٫٩٣٠٣١  ٢٫٠٠٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٣٫٣  ٥٢  ١٤٫٢  ١٧  ٤٢٫٥  ٥١  

طمأنة السياح إلى أن 

زيارتها آمنة بالرغم من  

إصابة ركاب على منت باخرة 

  نيلية بالفيروس

٠٫٧٠٤٠٨  ١٫٥٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ١٢٫٥  ١٥  ٣٤٫٢  ٤١  ٥٣٫٣  ٦٤  

رفض تأجيل الدراسة 

  باملدارس واجلامعات
٠٫٦٣٣٧٣  ١٫٤٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٫٥  ٩  ٣٠٫٨  ٣٧  ٦١٫٧  ٧٤  

استمرار الرحالت من وإلى 

  داخل البالد ما عدا الصني 
٠٫٥١٢٠٤  ١٫٣٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٫٥  ٣  ٢٥٫٠  ٣٠  ٧٢٫٥  ٨٧  

لزام املؤسسات التعليمية  إ

بإيقاف كافة الدورات 

  نشطة الثقافية واأل

٠٫٨٤٩٩٥  ٢٫٣١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٦٫٧  ٦٨  ١٨٫٣  ٢٢  ٢٥٫٠  ٣٠  

استمرار العمل بكافة 

  املؤسسات واملصالح 
٠٫٨٠٥٤٤  ١٫٨٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٤٫٢  ٢٩  ٣١٫٧  ٣٨  ٤٤٫٢  ٥٣  

زيارة وزيرة الصحة للصني  

وتقدمي الدعم بشحنة من  
٠٫٨٦٩٠١  ٢٫٠٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٩٫٢  ٤٧  ٢٥٫٠  ٣٠  ٣٥٫٨  ٤٣  
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  املستلزمات الطبية 

الوعي الصحي نشر 

بخطورة املرض والوقاية منه 

مبختلف املدارس  

  واجلامعات واملحافظات 

٠٫٦٦٠٨٣  ٢٫٦٨٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٩٫٢  ٩٥  ١٠٫٠  ١٢  ١٠٫٨  ١٣  

الت الوقائية  القرارات  ملجموعة  النخبة  تقييم  إلى  السابق  اجلدول  بيانات    ي تشير 
وهرح م  يف  احلكومةاتخذتها   األزمة  ميالد  إلة  اكتشاف  مرحلة  املبكر،  ي  اإلنذار  شارات 

بدايتها،    وتتطلب هذه املرحلة سرعة التعامل مع األزمة لتقليل املخاطر ومحاولة وأدها يف
مدينة ووهان الصينية وامتداده لعدد من   مصر منذ انتشار الوباء يف  بدأت هذه املرحلة يف

،  من وجهة نظر الباحثة  م٣/٢٠٢٠/ ١٣م حتى  ٢/٢٠٢٠  /١٤الفترة من    الدول األوروبية يف
الت اإلجراءات  أهم  من  كان  النخبة هو  ي جاءت يف  حيث  نظر  وجهة  من  بامتياز  املقدمة 

واجلامعات  املدارس  مبختلف  منه  والوقاية  املرض  بخطورة  الصحي  الوعي  نشر 
بلغ    واملحافظات تالها  ٢٫٦٨٣٣مبتوسط  املؤسسات  إ،  كلزام  بإيقاف  افة  التعليمية 

استمرار الرحالت من وإلى داخل البالد ما ، بينما كان قرار  طة الثقافيةالدورات واألنش
الصني الت  عدا  القرارات  أضعف  بلغ    يف  احلكومةاتخذتها    يمن  مبتوسط  املرحلة  هذه 

قرار  ١٫٣٠٠٠ تاله  واجلامعات،  باملدارس  الدراسة  تأجيل  هاشتاج   رفض  تصدر  حتى 
  إصابة   من  بالرغم   آمنة  ة مصر زيار  أن  إلى  السياح  طمأنة ثم    ، دراسة املركز األولتعليق ال

 وحلساب مستوى التقييم يف  ،١٫٥٩١٧مبتوسط بلغ    بالفيروس  نيلية   باخرة   منت   على  ركاب
  تالي: حلة مت عمل املقياس الهذه املر

  مقياس قرارات مرحلة ميالد األزمة  :)٦جدول (
  

 االنحراف املعياري  احلسابياملتوسط   %  ك    زمة مقياس قرارات مرحلة ميالد األ

  ٣٠٫٨  ٣٧  منخفض 

٠٫٦٣٤٨٩  ١٫٨١٦٧ 
  ٥٦٫٧  ٦٨  متوسط 

  ١٢٫٥  ١٥  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

  % ٥٦٫٧مستوى متوسط بنسبة بلغت    إلى مجىء القرارات مبجملها يف  يشير املقياس
مة من إجمالي مفردات عينة الدراسة، وتؤكد هذه النتيجة وجود تراخي من جهة احلكو

كان من املفترض اتخاذها منذ    اتخاذ بعض القرارات التيوزاراتها املختلفة يف  ممثلة يف
  بداية األزمة؛ منًعا النتشارها.  
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  مرحلة االستعداد والوقاية  اتخذتها احلكومة يف يللقرارات الوقائية التتقييم النخبة : )٧جدول (
  

قرارات مرحلة االستعداد  
  والوقاية

  درجة التقييم
املتوسط   لي جمااإل

  احلسابي
االنحراف 

  ممتاز  جيد   ضعيف   املعياري 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تعليق الدراسة واللجوء للتعليم 

اإللكتروني بعد تصدر هاشتاج  

مصر املركز  تعليق الدراسة يف

  األول 

٠٫٧١٩٤٣  ٢٫٥٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٩٫٢  ٨٣  ١٧٫٥  ٢١  ١٣٫٣  ١٦  

طالق حملة لتطهير كافة إ

د ارتفاع عدد  املؤسسات بع

  احلاالت املصابة 

٠٫٥٩٦٦٨  ٢٫٧١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٩٫٢  ٩٥  ١٣٫٣  ١٦  ٧٫٥  ٩  

دور السينما  وقف العروض يف

واملسارح للحد من انتشار 

  الفيروس 
٠٫٥٨٢٤٢  ٢٫٧١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٨٫٣  ٩٤  ١٥٫٠  ١٨  ٦٫٧  ٨  

على   يإجراء الفحص الطب 

الركاب القادمني إلى مصر 

من خالل مكاتب احلجر 

  ملتواجدة باملطارات الصحي ا 

٠٫٦٢٠٨٣  ٢٫٦٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٨  ٨٥  ٢١٫٧  ٢٦  ٧٫٥  ٩  

تتبع مسار احلاالت اإليجابية  

وإجراء املسح جلميع احلاالت 

يوم من   ١٤املخالطة لها بعد 

  العزل الذاتي 

٠٫٩٠٦٨٧  ٢٫٠٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٢٫٥  ٥١  ١٨٫٣  ٢٢  ٣٩٫٢  ٤٧  

وقف تصدير الكحول 

ووسائل الوقاية  واملطهرات 

فادة  شهر لإلأ ٣لتعقيم ملدة وا

  منها

٠٫٦٠٧١٥  ٢٫٦٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٠  ٨٤  ٢٣٫٣  ٢٨  ٦٫٧  ٨  

تقدمي الدعم واملساعدات 

  للدول املتضررة 
٠٫٧٩٥٦٠  ٢٫٤٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦١٫٧  ٧٤  ١٩٫٢  ٢٣  ١٩٫٢  ٢٣  

اخلارج استقبال العائدين من 

  وتوفير احلجر الصحي لهم 
٠٫٨٣٩٧٩  ٢٫٢٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٢٫٥  ٦٣  ٢٢٫٥  ٢٧  ٢٥٫٠  ٣٠  

  ٠٫٦٢٤٢١  ٢٫٧١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٠٫٨  ٩٧  ١٠٫٠  ١٢  ٩٫٢  ١١يقاف جميع  إغالق املطارات وإ
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البالد    الرحالت اجلوية يف

  )(تعليق رحالت الطيران

فرض حظر جتوال من  

السابعة مساء حتى السادسة  

  ا صباحً 

٠٫٧٩٧٠١  ٢٫٤٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٣٫٣  ٧٦  ١٧٫٥  ٢١  ١٩٫٢  ٢٣  

تجارية  غالق كافة املحال الإ

  ٦مساء حتى  ٥واحلرفية من 

  يصباحا مع الغلق التام يوم

  اجلمعه والسبت 

٠٫٥٩٣٨٥  ٢٫٦٨٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٥٫٠  ٩٠  ١٨٫٣  ٢٢  ٦٫٧  ٨  

بديلة   تنفيذ خطط طوارىء

لضمان سير العمل 

  باملؤسسات اخلدمية 
٠٫٥٤٢٢٦  ٢٫٧٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٩٫٢  ٩٥  ١٥٫٨  ١٩  ٥٫٠  ٦  

ساجد والكنائس  غلق جميع امل

  ٠٫٧٢٧٥٦  ٢٫٥٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٣٫٣  ٨٨  ١٢٫٥  ١٥  ١٤٫٢  ١٧  ذانعديل صيغة األمع ت

إغالق مستشفى املعهد 

القومي لألورام لظهور حاالت 

  من الطاقم الطبي 
٠٫٥٩٣٨٥  ٢٫٦٨٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٥٫٠  ٩٠  ١٨٫٣  ٢٢  ٦٫٧  ٨  

الت الوقائية  القرارات  ملجموعة  النخبة  تقييم  إلى  السابق  اجلدول  بيانات    ي تشير 
يف  ذتهااتخ وهمرحلة    احلكومة  اجلائحة،  ملجابهة  واالستعداد  الت  يالوقاية    ي املرحلة 

التعامل   والتفاهم الصريح يفتتطلب وضع خطط تفصيلية للطوارىء، واالرتكاز على الثقة  
م وتشمل  ٢٢/٤/٢٠٢٠حتى    م١٤/٣/٢٠٢٠الفترة من    ، بدأت هذه املرحلة يفمع اجلمهور

، اف حاالت من أفراد الطاقم الطبيلف مصاب واكتشمصر حاجز األ  يهذه الفترة تخط
الت اإلجراءات  أهم  من  كان  هو    جاءت يف  يحيث  النخبة  نظر  وجهة  من  بامتياز  املقدمة 

اخلدمية  تنفيذ   باملؤسسات  العمل  سير  لضمان  بديلة  طوارىء  بلغ  خطط  مبتوسط 
اجلويةإ(  قرار  تاله  ،٢٫٧٤١٧ الرحالت  جميع  وايقاف  املطارات  وغالق  حطالإ ،  ملة  ق 

املصابة  احلاالت  عدد  ارتفاع  بعد  املؤسسات  كافة  بلغ    )لتطهير  لكل    ٢٫٧١٦٧مبتوسط 
احلاالت منهما جلميع  املسح  وإجراء  اإليجابية  احلاالت  مسار  تتبع  قرار  كان  بينما   ،

هذه   مت اتخاذها يفي  من أضعف القرارات التيوم من العزل الذاتي    ١٤املخالطة لها بعد  
فعلى الرغم من كون هذا اإلجراء مت  ، ٢٫٠٣٣٣ظر النخبة مبتوسط بلغ  املرحلة من وجهة ن



              ٢٣٨٧ 

ال للسيناريو  وفًقا  الذاتخاذه  نظر    يصيني  وجهة  من  أنه  إال  به؛  العمل  احلكومة  أقرت 
كان سبًبا يف الصحية    النخبة  احلالة  الوفيات  للمصابنيتدهور  قرار  ،  وارتفاع عدد  تاله 

ذا القرار نظرة إيجابية، من جهة أن البعض له  " حيث نظراخلارج  من  العائدين  استقبال"
الت الدول  أوائل  من  رعاياهاا  يمصر  بعودة  من   يف  ،هتمت  ليس  أنه  البعض  يرى  حني 
هذه   وحلساب مستوى التقييم يفما،    حال انتشار الوباء ببلد  تعاليم الدين اإلسالمي يف

    :املرحلة مت عمل املقياس التالي
  الوقاية مقياس قرارات مرحلة :)٧جدول (

مقياس قرارات مرحلة الوقاية 
    واالستعداد 

 املعياري االنحراف  املتوسط احلسابي  %  ك

  ٥٫٠  ٦  منخفض 

٠٫٥٦٢٠٥  ٢٫٦٩١٧ 
  ٢٠٫٨  ٢٥  متوسط 

  ٧٤٫٢  ٨٩  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

بنسبة    مرتفع مستوى    مبجملها يف  املرحلةهذه    إلى مجىء قرارات  يشير هذا املقياس
،    %٢٠٫٨مستوى متوسط بنسبة    ، ويفمن إجمالي مفردات عينة الدراسة  %٧٤٫٢بلغت  

   .%٥٫٠ومستوى منخفض بنسبة 
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 مرحلة نضج األزمة اتخذتها احلكومة يف يتقييم النخبة للقرارات الوقائية الت :)٨جدول (

قرارات مرحلة (نضج 
  األزمة) واحتواء األضرار

  درجة التقييم
املتوسط   اإلجمالي 

  احلسابي
ف االنحرا

  اري املعي
  ممتاز  جيد   ضعيف 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

حتويل بعض املدن  
اجلامعية  واملستشفيات 

  للحجر الصحي 
٠٫٥٦١١١  ٢٫٧٦٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٣٫٣  ١٠٠  ١٠٫٠  ١٢  ٦٫٧  ٨  

استخدام األبحاث كحل 
  ٠٫٩٢٥٨٢  ٢٫٠٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٢٫٥  ٥١  ١٥٫٠  ١٨  ٤٢٫٥  ٥١  بديل لتقييم الطالب

م استخدام بالزما د
  ٠٫٦٩٧٦٩  ٢٫٥٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٤٫٢  ٧٧  ٢٤٫٢  ٢٩  ١١٫٧  ١٤  املصابني جلة املتعافني ملعا

احلصول على قرض من  
صندوق النقد الدولي 

ملواجهة التأثيرات  
  االقتصادية للجائحة 

٠٫٧٦٣١٢  ١٫٨٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٢٫٥  ٢٧  ٤٠٫٠  ٤٨  ٣٧٫٥  ٤٥ 

استمرار العمل بإجراءات  
رمضان،  حظر التجوال يف

ر التجوال من  ليبدأ حظ
وحتى  اسعة مساءاالت

السادسة صباح اليوم 
  ي التال

٠٫٧٩٧٠١  ٢٫٤٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٣٫٣  ٧٦  ١٧٫٥  ٢١  ١٩٫٢  ٢٣  

تطبيق القانون على من  
يخالف حظر التجوال 

وفرض غرامات على عدم  
  ارتداء الكمامات 

٠٫٥٩٠٣٠  ٢٫٧٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٠٫٨  ٩٧  ١١٫٧  ١٤  ٧٫٥  ٩  

باب التطوع ملن يريد  فتح 
  دمة الوطن خ

٠٫٨٨٨١٤  ٢٫٠٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٠٫٨  ٤٩  ٢١٫٧  ٢٦  ٣٧٫٥  ٤٥  

تكليف أطباء االمتياز  
املستشفيات  للعمل يف

  احلكومية ملجابهة األزمة
٠٫٧١٩٤٣  ٢٫٥٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٩٫٢  ٨٣  ١٧٫٥  ٢١  ١٣٫٣  ١٦  

ملجموعة   النخبة  تقييم  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  التتشير  الوقائية    ي القرارات 
األضرار  يف  احلكومة  اتخذتها واحتواء  األزمة)  الت   يوه،  مرحلة (نضج  تتطلب    ياملرحلة 

الواقع والضرر  التهديد  درجة  وسريعة  ،  تخفيف  صعبة  قرارات  اتخاذ  فيها  يتم  حيث 
بسرعة،   املوقف  يفلتصحيح  املرحلة  هذه  من    بدأت  حتى    م٢٣/٤/٢٠٢٠الفترة 



              ٢٣٨٩ 

اتخاذ    ألف حالة، ومت  ١٥ة إلى  وصلت فيه حاالت اإلصاب  يم وهو اليوم الذ٢٢/٥/٢٠٢٠
كان من و،  قرار التعايش مع تنظيم اإلجراءات االحترازية وتنفيذه بعد عيد الفطر املبارك

املقدمة بامتياز من وجهة نظر النخبة هو حتويل    جاءت يف  يالت  هذه املرحلة   جراءاتاأهم  
املدن اجل واملستشفياتبعض  الصحي مب  باملحافظات  امعية  بلغللحجر  ؛  ٢٫٧٦٦٧  توسط 

ال    يحتولت حالتها من إيجابية إلى سلبية، أو احلاالت الت  يوذلك للتعامل مع احلاالت الت
اخلارج،   من  العائدين  حاالت  وكذلك  تنفس صناعي،  جهاز  إلى  تطبيق   قرار   تالهحتتاج 

التجوال  حظر  يخالف  من  على  الكمامات   وفرض  القانون  ارتداء  عدم  على  غرامات 
بلغ   الذيح،  ٢٫٧٣٣٣مبتوسط  وسلوكه  املواطن  لوعي  متروًكا  األمر  يعد  لم  راهنت    يث 

احلك "عليه  قرار  ثم  األزمة،  بداية  منذ  للعمل يفومة  االمتياز  أطباء  املستشفيات    تكليف 
وذلك   ألطباء،ا  ، ملواجهة النقص احلاد يف٢٫٥٥٨٣" مبتوسط بلغ  احلكومية ملجابهة األزمة 

احلصول على قرض    بينما كان قرارالطارئة،    بعد تدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع احلاالت
للجائحة االقتصادية  التأثيرات  ملواجهة  الدولي  النقد  القرارات    من صندوق  أضعف  من 

، فبينما ترى  ١٫٨٥٠٠هذه املرحلة من وجهة نظر النخبة مبتوسط بلغ    مت اتخاذها يفي  الت
 ي والت من هذه األزمة،  أن هذا اإلجراء االحترازي جاء إلنقاذ االقتصاد املصري  احلكومة  

، يرى بعض النخبة  ا على قطاعات مثل السياحة والطيرانتفرض تداعياتها الكبيرة محليً 
بدًال  احلكومة  القروض    أن  أقساط  سداد  تأخير  ومحاولتها  اجلائحة  تلك  استغالل  من 

من   تزيد  فإنها  الفوائد؛  ا  أعباءوتخفيف  قرار  لقادمةاألجيال  تاله  األبحاث  ،  استخدام 
نتجت عنه    ي وذلك بسبب التجمعات الت  ،٢٫٠٠٠٠مبتوسط بلغ  بديل لتقييم الطالب  كحل  

البحث تسليم  باإل   أثناء  املدارس،  لطلبة  املادية  بالنسبة  اإلمكانيات  ضعف  إلى  ضافة 
من إجراء البحث. وبالنظر إلى مستوى    متكّن طلبة املدارس واجلامعات مًعا  يواملهارية الت

وى مرتفع بنسبة تمس  مجملها جاءت يف  ارات هذه املرحلة يفالقياس وجدت الباحثة أن قر
  . %٦٨٫٣بلغت 

  اتقييم النخبة لقرار التعايش مع الفيروس وتخفيف اإلجراءات تدريجيً  :)٩جدول (
 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  %  ك  تقييم النخبة لقرار التعايش

  ٤٥٫٨  ٥٥  جيد

١٫١٨٥٠٨  ٢٫١٢٥٠ 

  ٢١٫٧  ٢٦  اجيد جدً 

  ١٨٫٣  ٢٢  تازمم

  ١٤٫٢  ١٧  ضعيف 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 
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اجلدول السابق إلى تقييم النخبة لقرار التعايش مع الفيروس مع اتخاذ  تشير بيانات  
 % ٢١٫٧، بينما يرى  %٤٥٫٨مستوى جيد بنسبة بلغت    كافة التدابير الوقائية، حيث جاء يف

جًدا، يف جيد  قرار  يرى    أنه  قرار مم  %١٨٫٣حني  يرى  تازأنه  بينما  قرار    %١٤٫٢،  أنه 
الف وجهات النظر، حيث يرى البعض أن قرار  ضعيف، رمبا يرجع هذا التقييم إلى اخت

إطار    التعايش اجتاه عاملي حتى ال ينهار االقتصاد مت اتخاذه من ِقبل العديد من الدول يف
إلجراءات ظل مجموعة من ا  عدد من التوصيات الصادرة عن منظمة الصحة العاملية، ويف

من أهمها: ارتداء الكمامة   ، والتيخذتها احلكومة وقامت على تطبيقهاات  يازية الت االحتر
العامة واخلاصة وفرض    بشكل إجباري يف املواصالت  املنشآت احلكومية ووسائل  جميع 

الوبائي يف الوضع  أن  اآلخر  البعض  يرى  بينما  امللتزمني،  لغير  مرحلة    مصر يف  عقوبات 
م وغير  اإلجراءالذروة  وتخفيف  يفستقر،  والتحكم  السيطرة  قبل  يتم  ال  أن  يجب    ات 

الطبيعية،  الوضع. احلالة  إلى  الوضع  إعادة  أن  الباحثة  ترى  إجراءات   بينما  واتخاذ 
ه  تصحيحية ما  اجلديدة  واألوضاع  احلدث  مع  من إال    يوالتكيف  استراتيجية 

واملستمرة الطويلة  األزمات  إدارة  واستراتيجيات  حان  وقد  واملط،  حتقيق قتها،  هو  لوب 
االحترازية واإلجراءات  االقتصاد  بني  للحفاالتوازن  األولوية  تكون  بحيث  حياة ،  على  ظ 

ومطمئن إال من خالل توفير أدوات الوقاية    تحقق بشكل سليمي  الناس، وعودة احلياة لن
تظهر  من املمكن أن    يالشخصية مجاًنا للمواطنني، وبذلك نتفادى السلوكيات السلبية الت

اإلجراء القانوني املتخذ أكثر من اخلوف على النفس، كما يحسب للحكومة كافة  خوًفا من  
الت االحترازية  اآلم  ياإلجراءات  التعايش  أجل  اتخاذها من  واملتمثلة يفمت  زيادة عدد :  ن 

(صحة  ، واستخدام تطبيق إلكتروني  ٣٥٠مستشفيات الفرز والعزل اجلزئي إلى أكثر من  
إلى مبادرة  عن العزل املنزلي، باإلضافة    مصابني لل اإلرشادات  ف لتقدمي  عبر الهاتمصر)  

  مستشفى أهالينا" التطوعية ملساعدة مرضى كورونا من خالل أطباء متخصصني. "
دفعت احلكومة إلى اتخاذ    يمقدمة األسباب الت  نتاج" يفدفع عجلة اإلاء "ولقد ج

النخبة بنس القرار من وجهة نظر  بلغت  هذا  ملصلحة رجال "بينما تاله سبب  ،  % ٥٧٫٥بة 

  ) ). ١(مالحق الدراسة جدول (  %٣٧٫٥واملستثمرين" بنسبة بلغت  األعمال
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    :)١٠جدول (
 مختلف مراحل األزمة  اتخذتها احلكومة يف ياجتاهات النخبة نحو القرارات الوقائية الت

  

  العبارات

  درجة املوافقة 
املتوسط   اإلجمالي 

  احلسابي
االنحراف 

  موافق  محايد   معارض  املعياري 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

قرارات فورية وحاسمة 
ا ملستجدات جاءت وفقً 

  األزمةاألحداث وتطور 
٠٫٧٧٩٦٠  ٠٫٣٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥١٫٧  ٦٢  ٢٩٫٢  ٣٥  ١٩٫٢  ٢٣  

قرارات مناسبة جاءت  بعد  
فوات اآلوان وما تتطلبه كل  

  مرحلة
٠٫٨٤٣١٢  ٠٫٠٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٨٫٣  ٤٦  ٢٩٫٢  ٣٥  ٣٢٫٥  ٣٩  

قرارات غير جدية اتسمت 
بالتهوين من شأن األزمة  

  وتأثيراتها ونتائجها
١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٨٫٣  ٤٦  ١٩٫٢  ٢٣  ٤٢٫٥  ٥١ 

-
٠٫٠٤١٧  

٠٫٩٠١٨٧  

قرارات موضوعية تنبىء 
عن االعتراف الواضح 
  بحجم وقوة التحديات

٠٫٦٩٧٩٤  ٠٫٥١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٣٫٣  ٧٦  ٢٥٫٠  ٣٠  ١١٫٧  ١٤  

اعتمدت على تبني  
  ٠٫٦٩٨٠٩  ٠٫٤٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٠٫٨  ٧٣  ٢٧٫٥  ٣٣  ١١٫٧  ١٤  الناعمة سياسات القوة

اتسمت بامليل الستعمال 
 ١٠٠٫٠  ١٢٠ ١٠٫٨  ١٣  ٢٠٫٨  ٢٥  ٦٨٫٣  ٨٢  القوة املفرطة 

-
٠٫٥٧٥٠  

٠٫٦٨١٨٥  

رارات حكيمة اعتمدت ق
همية على حتديد األ

النسبية لألولويات املتعلقة 
  باألزمة

٠٫٧٧٥٦٤  ٠٫٣٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٤٫٢  ٦٥  ٢٧٫٥  ٣٣  ١٨٫٣  ٢٢  

ذات رؤية محدودة لألمور 
للمؤثرات والنظرة القاصرة 

الداخلية  دون االستناد 
  لشمولية املوقف 

٠٫٨٨٣٠٤  ٠٫٠٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٠٫٨  ٤٩  ٢٢٫٥  ٢٧  ٣٦٫٧  ٤٤  

اتسمت بالتوازن بني عجلة 
نتاج واالحتياطات اإل

  االحترازية 
٠٫٦٥٤٦٠  ٠٫٣٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٤٫٢  ٥٣  ٤٥٫٨  ٥٥  ١٠٫٠  ١٢  

مت على وعي املواطن  تكاح
وسلوكياته دون تطبيق 

٠٫٥٨٩١٢  ٠٫٦٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٨  ٨٥  ٢٣٫٣  ٢٨  ٥٫٨  ٧  
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  من البداية القانون

اهتمت بتوفير سيناريوهات 
احلماية الالزمة لكل 

  املجاالت 
٠٫٦٣٠٤٦  ٠٫٦٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٣٫٣  ٨٨  ١٨٫٣  ٢٢  ٨٫٣  ١٠  

ركزت على االهتمام 
باملجال الصحي على 

  الت األخرىحساب املجا
٠٫٨٤٠١٧  ٠٫٠٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٥٫٠  ٤٢  ٣٠٫٠  ٣٦  ٣٥٫٠  ٤٢  

تراعي مطالب واحتياجات 
الفئات املختلفة من  

  اجلمهور
٠٫٦٢٢٥٨  ٠٫٦٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٠  ٨٤  ٢٢٫٥  ٢٧  ٧٫٥  ٩  

كن قرارات عقيمة لم مت
من السيطرة على اجتاه 

  زمةحترك األ
١٠٠٫٠  ١٢٠ ١٠٫٨  ١٣  ٢١٫٧  ٢٦  ٦٧٫٥  ٨١ 

-
٠٫٥٦٦٧  

٠٫٦٨٢٧٢  

لقرارات على   ساعدت ا
اندفاع خفض سرعة 

  زمةاأل
٠٫٦٨٣٤٩  ٠٫٥٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٦٫٧  ٨٠  ٢٢٫٥  ٢٧  ١٠٫٨  ١٣  

تدل على التخطيط السليم  
عادة هيكلة املوارد إل

  البشرية واملادية املتاحة 
٠٫٦٦٠٨٣  ٠٫٥١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٠٫٨  ٧٣  ٣٠٫٠  ٣٦  ٩٫٢  ١١  

التخطيط   تدل على
العشوائي للتعامل مع  

  زمةاأل
١٠٠٫٠  ١٢٠ ١٩٫٢  ٢٣  ٢٤٫٢  ٢٩  ٥٦٫٧  ٦٨ 

-
٠٫٣٧٥٠  

٠٫٧٨٩٢٤  

القرارات  يوجد تضارب يف
 ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٫٥  ٩  ١٣٫٣  ١٦  ٧٩٫٢  ٩٥  احلكومية

-
٠٫٧١٦٧  

٠٫٥٩٦٦٨  

 يوجد تكامل وتنسيق يف
 ٠٫٦٠٥٢٤  ٠٫٦٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٦٫٧  ٩٢  ١٥٫٨  ١٩  ٧٫٥  ٩  االداء بني الوزارات 

 يالقرارات الوقائية التاجتاهات النخبة نحو  ى  ر إليشي  يتؤكد نتائج هذا اجلدول الذ 
ما توصلت إليه نتائج التقييم السابقة، حيث    مختلف مراحل األزمة  اتخذتها احلكومة يف

" عبارة  تصدرها  النسب،  أعلى  على  اإليجابية  العبارات  يفحازت  وتنسيق  تكامل   يوجد 
الوزاراتاأل بني  بلغ  داء  حسابي  مبتوسط  عب٠٫٦٩١٧"  تالها   ،" بتوفير  ارة  اهتمت 

املجاالت لكل  الالزمة  احلماية  بلغ  سيناريوهات  مبتوسط  تراعي "عبارة    ثم ،  ٠٫٦٥٠٠" 
اجلمهو  من  املختلفة  الفئات  واحتياجات  بلغ  رمطالب  اتضح  ، حيث  ٠٫٦٢٥٠  " مبتوسط 

الت واملبادرات  اجلهود  خالل  من  مكافحة    يذلك  أجل  من  الوزارات  مختلف  بها  قامت 
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جهود وزارة    ،ضبط مستغلي األزمة  جهود وزارة الداخلية يفل املثال:  اجلائحة، على سبي
يف العاملة  اليومية  القوى  العمالة  يفاملتضررة،    دعم  املسلحة  القوات  توفير    جهود 

الطبية واملستلزمات  الغذائية  ال   ، االحتياجات  البحث  مراكز  لقاح  محاوالت  إليجاد  علمي 
الوباء يف،  لذلك  الصحة  وزارة  احل  الكشف  جهود  احلجر  عن  وتوفير  اإليجابية  االت 
من جانب    مليار لصالح البورصة ودعم قطاعي السياحة والبنوك  ٢٠ضخ  ،  الصحي لهم

  ي ، األمر الذمبادرات مؤسسات املجتمع املدني ملجابهة الفيروس  احلكومة، باإلضافة إلى 
  ميع من أجل تخفيف الضرر والتهديد الواقع. يؤكد تكاتف اجل

يف جاء  الرابع  لتا  بينما  "رتيب  على  خفض  عبارة  القرارات  اندفاع    سرعةساعدت 
تتطور    ي ، حيث تعتبر جائحة كورونا من األزمات الت٠٫٥٥٨٣زمة" مبتوسط حسابي بلغ  األ

استيعاب دالالت إشارات كل    بالتدريج وال تختفي سريًعا؛ ومن هنا كان دور احلكومة يف
تعديل اخلطة املوجودة ملواجهتها، من أجل  مرحلة من مراحل تطور األزمة والتعامل معها ب

فشيه بني املواطنني، وبالفعل حدث ذلك وإن كان هناك  وت  الفيروسأن تبطىء من انتشار  
ا  تراخٍ  أهم  بعض  تردد  بال  القرارات  وحسم  السرعة  عامل  أن  فيه  ال شك  فمما  لشىء، 

  إدارة األزمات، فكل دقيقة لها قيمتها.  عنصر يف

من    دون تطبيق القانون  تكمت على وعي املواطن وسلوكياتهحاحني جاءت عبارة "  يف
السلبيةمقدمة    " يفالبداية بلغ    العبارات  اعتمدت على  ، تالها عبارة "٠٫٦٥٠٠مبتوسط 

قرارات مناسبة جاءت بعد  ، ثم عبارة "٠٫٤٩١٧" مبتوسط بلغ تبني سياسات القوة الناعمة 
بلغ  وما تتطلبه كل مرحلة  "ناوفوات اآل التردد  ٠٫٠٥٨٣" مبتوسط  ، وهذا ما يؤكد حالة 

حيث جاء التوقيت املناسب،    اتخاذ قرارات فورية وعاجلة يف  اتسمت بها احلكومة يف  يالت
إدارة    االعتماد على وعي املواطن بأسلوب املفاجأة يفمرحلة متأخرة، ف  قانون يفتطبيق ال

األزمات لن يجدي، خاصةً أن بناء الوعي الصحي وإدراك اإلنسان ووعيه بضرورة حماية  
العمل أن يكون لب  الوبائية يجب  التعليمية  نفسه واآلخرين من األمراض  تضطلع    ي التية 

أثناء واجلامعات  املدارس  كما    بها  املستقبل،  أجيال  سمعان (   توصلتإعداد  نادية 
يف  لذلك،  دراستها  يف  )٦٧(م)٢٠١٠ التراخي  تفشي    كان  أسباب  من  سبًبا  القانون  تطبيق 

أال تستطيع احلكومة ،  اتخاذ قرارات عاجلة  تردد احلكومة دائًما يفاألزمة، باإلضافة إلى  
تردد!،   دون  األزمة  ملواجهة  قرار سريع  من  اتخاذ  جاء  واجلامعات  املدارس  تعليق  فقرار 
من   سلبية  أفعال  ردود  تصاعد  بعد  الدولة الرئيس،  قرار حتمل  كذلك  املواطنني،  جانب 

نفقات احلجر الصحي للعائدين من اخلارج جاء من الرئيس بعد غضب املواطنني دون أي 
  املصري.  من اإلعالم أو توجيه تضامن
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    :مت عمل املقياس التاليوحلساب مستوى االجتاه بشكل عام 
    :)١١جدول (

  مختلف مراحل األزمة   اتخذتها احلكومة يف يالتاجتاهات النخبة نحو القرارات الوقائية مقياس 

 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  %  ك  مقياس االجتاه 

  ٩٫٢  ١١  سلبي

٠٫٦٥٧٦٤  ٠٫٤٣٣٣ 
  ٣٨٫٣  ٤٦  محايد

  ٥٢٫٥  ٦٣  إيجابي 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

اجلدول بلغت    يشير  بنسبة  اإليجابي  االجتاه  تصدر  املحا% ٥٢٫٥إلى  االجتاه  تاله  يد  ، 

    . %٩٫٢، وأخيًرا االجتاه السلبي بنسبة %٣٨٫٣بنسبة بلغت 
  ا : )١٢جدول (

  من وجهة نظر النخبة إدارة أزمة كورونا استخدمتها احلكومة يف يالستراتيجيات االتصالية الت

  االستراتيجيات االتصالية 

  درجة املوافقة 
املتوسط   اإلجمالي 

  احلسابي
االنحراف 

  قمواف  محايد   معارض  املعياري 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

اإلفصاح عن الوباء  
خطورته وكيفية التعامل  و

  معه
٠٫٥٠٠٣٥  ٠٫٧٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٣٫٣  ١٠٠  ١٢٫٥  ١٥  ٤٫٢  ٥  

األزمة التقليل من شأن 
  وتأثيراتها

٠٫٨٧٧٣١  ٠٫١٠٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٤٫٢  ٥٣  ٢٢٫٥  ٢٧  ٣٣٫٣  ٤٠  

حتويل اللوم إلى املواطنني 
  بسبب سلوكياتهم

٠٫٦٩٦٣٣  ٠٫٥٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٦٫٧  ٨٠  ٢١٫٧  ٢٦  ١١٫٧  ١٤  

تقدمي األزمة على أنها 
جائحة مأساوية ونكبة على  

  اجلميع
٠٫٧٢١٧٦  ٠٫٥٠٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٤٫٢  ٧٧  ٢٢٫٥  ٢٧  ١٣٫٣  ١٦  

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٦٫٧  ٣٢  ٣٣٫٣  ٤٠  ٤٠٫٠  ٤٨  االعتراف باخلطأ واالعتذار 
-

٠٫٠٦٦٧  
٠٫٧٧٤٩٦  

فعال أاالهتمام بردود 
إطالعه  اجلمهور الداخلي و

  على حقيقة املوقف 
٠٫٧٨١٠٣  ٠٫١٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤١٫٧  ٥٠  ٣٥٫٨  ٤٣  ٢٢٫٥  ٢٧  

عقد املؤمترات الصحفية  
والرد  ملتابعة تطورات األزمة 

على الشائعات املثارة من  
  اإلعالم اخلارجي 

٠٫٧٤٦٥٦  ٠٫٣٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٩٫٢  ٥٩  ٣٤٫٢  ٤١  ١٦٫٧  ٢٠  
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االستراتيجي إلى  السابق  اجلدول  بيانات  التتشير  االتصالية    ستخدمتها ا  يات 
الترتيب األول   حيث جاء يفإدارة أزمة جائحة كورونا من وجهة نظر النخبة،    احلكومة يف

يف املتمثلة  املعلومات  تقدمي  و"  استراتيجية  الوباء  عن  التعامل اإلفصاح  وكيفية  خطورته 
وأعراض  وذلك من خالل نشر الوعي بطرق انتقال العدوى  ،  ٠٫٧٩١٧"  مبتوسط بلغ  معه

ولعل ذلك يؤكد على اهتمام احلكومة بنقل كل   ،واصلووسائل الت  اإلصابة وطرق الوقاية 
 ؛ ألن يفكبير  بشكلاملرحلة الثانية من إدارة األزمة    ، وقد اتضح ذلك يفما يتعلق باألزمة

إلى احلصول على معلوماتهم من مصادر أخرى،   املواطنون  يلجأ  والتجاهل  التعتيم  حالة 
البلبلة وإحداث الفوضى، األم  ًبا يفقد تكون سب إلى اإلضرار بسمعة    ييؤد   ير الذنشر 

   الدولة.

"  سلوكياتهم   سببحتويل اللوم إلى املواطنني ب تراتيجية " املرتبة الثانية اس  بينما جاء يف
بلغ   و٠٫٥٥٠٠مبتوسط  املواطنني ،  التزام  عدم  إلى  ذلك  االحترازية  يرجع  باإلجراءات   

التعامل مع شهر    همأن طلبت احلكومة منواملحالت، خاصةً بعد    والتزاحم على األسواق
العام بأنه شهر استثنائي بسبب فيروس كورونا، لكنهم لم يستجيبوا ، بينما رمضان هذا 

" اجلميع جاءت  على  ونكبة  مأساوية  جائحة  أنها  على  األزمة  يفتقدمي  الثالث   "  ة  املرتبة 
ت إلى هذه االستراتيجية للتقليل من حدة  وغالًبا ما تلجأ احلكوما،  ٠٫٥٠٨٣مبتوسط بلغ  

إدارة األزمة، بالفعل كانت نكبة على جميع دول العالم، إال أن هناك    إلقاء اللوم عليها يف
الت الدول  يف  يبعض  بفاعلية  وه  جنحت  الوباء،  الت  يمواجهة  إجراءات   يالدول  تبنت 

اللحظ املخالفني لإلجراءصارمة منذ  ات االحترازية من ة األولى، وفرضت عقوبات على 
املواطنني،  وغير  يف  املواطنني  "تالها  استراتيجية  الترتيب  الصحفية  املؤمترات     " عقد 

بلغ   مل٠٫٣٢٥٠مبتوسط  اإلعالم ،  من  املثارة  الشائعات  على  والرد  األزمة  تطورات  تابعة 
اإلرهابية،  اخلارجي ارتفاع حدتها  وقد مت ذلك يف  واجلماعات  األزمة قبل  ، وذلك  بداية 

حالة انتشار الشائعات للرد عليها، ومن أهم   ناء تواصل مع اجلمهور واإلعالم خاصةً يفلب
الصحة واإلعالم، وعمل اإلعالم اخلارجي على ترويجها    ارتاتصدت لها وز  يالشائعات الت
بهدف زعزعة األمن العام وإثارة الفتنة وبث روح اإلحباط بني  بداية األزمة    عن مصر يف

  ترتب عليها سحب اعتماد املراسلة التابعة لها.  ي صحيفة اجلارديان التاملواطنني، شائعة 

االهتمام استراتيجية "  احتلت متوسطات ضعيفة  يومن االستراتيجيات اإليجابية الت
حقيأبردود   على  وإطالعه  الداخلي  اجلمهور  املوقففعال  بلغ  قة  مبتوسط   "٠٫١٩١٧  ،

ادرة التواصل وتقييم جميع ردود أفعال اهتمام احلكومة مبب  يؤكد على ضرورة  ياألمر الذ
مبتوسط  "استراتيجية االعتراف باخلطأ واالعتذار"    بينما جاءت واالستجابة لها،    اجلمهور 
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  االستراتيجية الفعالة، مما يشير إلى عدم استخدام احلكومة لهذه  ،  ٠٫٠٦٦٧-بلغ     سلبي
الذ كبيرة، وبذلك تزداد    أخطاءً   ي إلى اعتقاد اجلماهير بأن احلكومة تخف  ييؤد  ياألمر 

دراسة   ذلك  أكد  ولقد  العام،  الرأي  لدى  سلبية  اجتاهات  وتتشكل  السلبية  انتقاداتهم 
Byrd 2012)أشارت إلى أهمية استراتيجية االعتذار، وإظهار االمتنان للجمهور    يالت  )٦٨

يف األزمات،  درجة    وقت  وزيادة  بالغضب  الشعور  حدة  وتقليل  إيجابية  اجتاهات  خلق 
  مع املسئولني.   التعاطف 

" استراتيجية  وتأثيراتهاوتعد  األزمة  شأن  من  السلبية  التقليل  االستراتيجيات  من   "
بلغ    يالت ضعيف  مبتوسط  يف٠٫١٠٨٣جاءت  جلًيا  ذلك  اتضح  حيث   ، ميالد   ،  مرحلة 

ل  ؛فقط  األزمة املوقف،ولكنه  التقليل من   وقد متثل ذلك يف  م يدم طويًال بسبب خطورة 
الذ الضرر  املعلومات  أ  يشأن  لنقص  نتيجة  وذلك  األخرى،  بالدول  مقارنةً  األزمة  حدثته 

  من التخبط واالرتباك.  نتج عنه حالة  يبشأن هذا الوباء الذ

  إدارة أزمة كورونا  استخدمتها احلكومة يف يدارية التساليب اإلاأل  :)١٣جدول (

  األساليب اإلدارية

  درجة االستخدام 
املتوسط   اإلجمالي 

  احلسابي
راف االنح

  املعياري 
إلى حد  
  ضعيف 

إلى حد  
  متوسط 

  إلى حد كبير 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

زمـــة محاولـــة تطويـــق األ
ــل ــدم  والعمـــــ ــى عـــــ علـــــ

ــارها يف ــزاء أ انتشــــــ جــــــ
  البالد املختلفة

٠٫٥٧٣٩٤  ٠٫٧٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٥٫٨  ٩١  ١٨٫٣  ٢٢  ٥٫٨  ٧  

املختصــني  ىاالعتمــاد علــ
واملستشــــــارين لتجزئــــــة 
األزمـــة وخفـــض ســــرعة 

  رهاانتشا

٠٫٥٠٦٢٦  ٠٫٧٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٨٫٣  ٩٤  ١٨٫٣  ٢٢  ٣٫٣  ٤  

يجـــــاد إوتفريـــــغ األزمـــــة 
  بديلة لهاسيناريوهات 

٠٫٥٤٢٢٦  ٠٫٦٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٩٫٢  ٨٣  ٢٧٫٥  ٣٣  ٣٫٣  ٤  

املشــــاركة الدميقراطيـــــة 
  للتعامل مع األزمة

٠٫٧١٠٠٢  ٠٫٥٠٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٣٫٣  ٧٦  ٢٤٫٢  ٢٩  ١٢٫٥  ١٥  

االعتماد على االحتياطي 
  عبوي ملواجهة األزمةالت

٠٫٥٩٠٣٠  ٠٫٥٦٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦١٫٧  ٧٤  ٣٣٫٣  ٤٠  ٥٫٠  ٦  

األزمة لفك تكتـل تصعيد  
  املواطنني وتقليل الضغط

٠٫٧٣٧٨٨  ٠٫٢٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٥٫٨  ٥٥  ٣٧٫٥  ٤٥  ١٦٫٧  ٢٠  



              ٢٣٩٧ 

ــ ــيط العلمــــــــ  يالتخطــــــــ
ــل للتعامــــل مــــع  واملتكامــ

  زمةاأل
٠٫٥٢٦٥٤  ٠٫٥٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٠٫٨  ٧٣  ٣٧٫٥  ٤٥  ١٫٧  ٢  

دمي الــدعم واملســاعدة تقــ
  للفئات املتضررة

٠٫٦٦٦١١  ٠٫٦٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٠  ٨٤  ٢٠٫٠  ٢٤  ١٠٫٠  ١٢ 

األ إلى  السابق  اجلدول  بيانات  اإلتشير  الت ساليب  يف  يدارية  احلكومة   استخدمتها 
االعتماد علي  "  أسلوب  بدرجة كبيرة  الترتيب األول  إدارة أزمة جائحة كورونا، حيث جاء يف

واملس انتشارهااملختصني  األزمة وخفض سرعة  لتجزئة  بلغ  تشارين  ،  ٠٫٧٥٠٠" مبتوسط 
جلًيا حينما أصدر الرئيس السيسي قرارًا بتعيني الدكتور محمد تاج الدين    كويتضح ذل

املطلوب   التصرف  لتحديد  املختصني  على  فاالعتماد  والوقاية،  الصحة  لشئون  مستشارًا 
الس العلمي  بالشكل  يعد أسلوبًا من األساليب احلديثة يفللتعامل مع األزمات وحلها    ليم 

زمة والعمل على عدم انتشارها محاولة تطويق األأسلوب "   الترتيبإدارة األزمات، تاله يف
املختلفةأفى   البالد  بلغ  جزاء  مبتوسط  األزمة٠٫٧٠٠٠"  "تفريغ  أسلوب  ثم  يجاد  إ و  ، 

خالل التتبع الدقيق ، ويتضح ذلك أيًضا من  ٠٫٦٥٨٣" مبتوسط بلغ  سيناريوهات بديلة لها
ُيحتمل   آخرين  بأشخاص  التقى  كل شخص مصاب  باإلضافة  ملسار  بالفيروس،  إصابتهم 

الت املناطق  بعض  أجازات    يإلى عزل  إعطاء  الفيروس، فضًال عن  لتفشي  بؤرة  أصبحت 
للموظفني املشتبه بإصابتهم، وأصحاب األمراض املزمنة واملوظفات الالتي لديهن أطفال  

وتنفيذ خطط طوارىء بديلة لسير العمل باملؤسسات احلكومية بطريقة    عام،  ١٢أقل من  
وت الشفقة  "عرض  أسلوب  جاء  بينما  االزدحام،  وعدم  االجتماعي  التباعد  تقدمي ضمن 

 ي ، األمر الذ ٠٫٦٠٠٠املرتبة الرابعة مبتوسط بلغ    " يفالدعم واملساعدة للفئات املتضررة
إلى   املسؤوليةيشير  من  التهرب  ألنه  عدم  ل،  والفرصة  الشعب    تحسني احلل  بني  الثقة 

"  إليها، يفنتماء  ويعزز اال ،  والدولة بأجهزتها املختلفة العلم حني جاء أسلوب    ي التخطيط 
األ مع  للتعامل  يفزمة واملتكامل  بلغ    "  مبتوسط  اخلامسة  يعد    . ،  ٠٫٥٩١٧املرتبة  حيث 

ا  واملادية  البشرية  املوارد  هيكلة  وإعادة  والبرامج،  احلماية  إعداد اخلطط  لتوفير  ملتاحة؛ 
أسبقيات وترتيب  األزمة  مجاالت  لكل  البقاء يفالالزمة  لتحقيق  األساسية  املفاتيح  من   ها 

االعتماد على االحتياطي التعبوي ملواجهة  مواقف األزمات، وتقليل اخلسائر، تاله أسلوب "
بلغ  األزمة مبتوسط   "٠٫٥٦٦٧" أسلوب  ثم  ا،  مع  للتعامل  الدميقراطية    " ألزمةاملشاركة 

وشعًبا ومؤسسات من  تكاتف جموع أبناء الشعب حكومة  ، وبالفعل  ٠٫٥٠٨٣مبتوسط بلغ  
البشرية  النفس  على  واحلفاظ  الوباء  مجابهة  تسابق  ،  أجل  توعوية  وحمالت  مبادرات 

األ ملحاربة  يفالزمن  جاء  بينما  "  زمة،  أسلوب  األخير  تكتل  الترتيب  لفك  األزمة  تصعيد 
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، وذلك حينما حذرت احلكومة من بلوغ  ٠٫٢٩١٧مبتوسط بلغ    "املواطنني وتقليل الضغط 
الث وذلك املرحلة  للمستشفيات؛  القصوى  االستيعابية  القدرة  وبلوغ  الوباء  انتشار  من  الثة 

  حلث املواطنني على االلتزام بأساليب الوقاية.  
معاجلة   تقييم النخبة الستراتيجيات اإلعالم الرسمي واملواقع الرسمية للحكومة يف - ٢

  ألزمة: ا
  معاجلة األزمة  مارسها اإلعالم الرسمي يف يمدى فاعلية الوظائف الت :)١٣جدول (

  

وظائف اإلعالم أثناء 
  األزمة 

  درجة الفاعلية 
املتوسط   اإلجمالي 

  احلسابي
االنحراف 

  كبيرة  متوسطة   ضعيفة   املعياري 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

التوعية بخطورة الوباء 

  وكيفية الوقاية 
٠٫٤٧٩١٩  ٢٫٨٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٦٫٧  ١٠٤  ٩٫٢  ١١  ٤٫٢  ٥  

تفعيل الدور الرقابي 

ورصد السلوكيات السلبية 

  الستغالل البعض لألزمة

٠٫٦٨٥٧٩  ٢٫٠١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٤٫٢  ٢٩  ٥٣٫٣  ٦٤  ٢٢٫٥  ٢٧  

كسب التأييد جلهود 

مكافحة الوباء  الدولة يف

  وخلق وعي اجلمهور بها

٠٫٥١٠٣٣  ٢٫٧٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٧٫٥  ٩٣  ١٩٫٢  ٢٣  ٣٫٣  ٤  

 الدولة يفتقييم جهود 

  دارة األزمةإ
٠٫٦١٨٩٧  ١٫٨٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ١٤٫٢  ١٧  ٦٠٫٨  ٧٣  ٢٥٫٠  ٣٠  

بث روح املسؤلية 

  املجتمعية ملكافحة الوباء 
٠٫٥١٠٣٣  ٢٫٧٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٧٫٥  ٩٣  ١٩٫٢  ٢٣  ٣٫٣  ٤  

اإلخبار الفوري بتطورات 

  الوضع
٠٫٧٨١٠٣  ١٫٩٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٧٫٥  ٣٣  ٣٩٫٢  ٤٧  ٣٣٫٣  ٤٠  

اجلمهور بتجاوز   طمأنة

ذا ما مت إاحلالة الراهنة 

خذ  تظافر اجلهود واأل

  سبابباأل

٠٫٧٠٩٢٨  ٢٫٥٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٥٫٨  ٧٩  ٢١٫٧  ٢٦  ١٢٫٥  ١٥  

محاربة الشائعات  

  باملصادر املوثوقة 
٠٫٦٨٣٤٩  ٢٫٣٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٧٫٥  ٥٧  ٤٠٫٨  ٤٩  ١١٫٧  ١٤ 



              ٢٣٩٩ 

ا اجلدول  بيانات  فاعليتشير  مقياس  إلى  السابق  الوظائف  اإلعالم تلة  مارسها  ى 
التوعية  الترتيب األول من حيث الفاعلية وظيفة "  معاجلة األزمة، حيث جاء يف  الرسمي يف

الوقاية وكيفية  الوباء  بلغ  بخطورة  مبتوسط  وظيفت٢٫٨٢٥٠"  تاله  املسؤلية "  ا ،  روح  بث 
" مبتوسط  ور بهاالدولة وخلق وعي اجلمهكسب التأييد جلهود  و"   "املجتمعية ملكافحة الوباء

احلالة  طمأنة اجلمهور بتجاوز   الترتيب الثالث وظيفة " لكل منهما، ثم جاء يف  ٢٫٧٤١٧بلغ  
ت إالراهنة   بلغ    "سبابخذ باألافر اجلهود واألضذا ما مت  الذ٢٫٥٣٣٣مبتوسط   ي ، األمر 

جسَّ  للحكومة  الرسمي  اإلعالم  أن  على  بيدل  الفعالة  الوصل  حلقة  احلكومة د  ني 
باملتابعة  واجلمهور،   برسالة    املستمرةوذلك  ونقلها  املتخذة  الوقائية  اإلجراءات  لطبيعة 

مستجدات   واستعراض  األزمة،  بأبعاد  اإلحاطة  من  اجلمهور  مكنت  وبسيطة  واضحة 
الصحفية،   والتقارير  اإلخبارية،  النشرات  خالل  من  الوباء  هذا  انتشار  ونسب  وأرقام 

الرسمية   الروالبيانات  التواصل  مواقع  "محاربة  عبر  وظيفة  جاءت  ثم  الشائعات سمية. 
املوثوقة الرابع  يف  "باملصادر  بلغ    الترتيب  اإلعالم ٢٫٣٥٨٣مبتوسط  استطاع  حيث   ،

أصبح  حتى  الدفاعية،  الفعل  رد  استراتيجية  على  معتمًدا  الوظيفة  هذه  تأدية  الرسمي 
فحة الرسمية الواردة من وزارة الصحة على الصاملواطن املصري ينتظر البيانات الرسمية  

يف الرسمي    أو  للتليفزيون  اإلخبارية  الرسميالنشرة  مصدرها  من  احلقيقة  ثم ملعرفة   ،  
"  تفعيل الدور الرقابي ورصد السلوكيات السلبية الستغالل البعض لألزمةوظيفة "  جاءت

تقييم " و " رات الوضعاإلخبار الفوري بتطو، وأخيًرا جاءت وظيفتا "٢٫٠١٦٧مبتوسط بلغ  
، مما يدل على  ١٫٨٩١٧،  ١٫٩٤١٧" مبتوسطات ضعيفة بلغت  دارة األزمةإ  ة يفجهود الدول

الرسمي  اإلعالم  الوضع،    يف  للدولة  تباطؤ  مستجدات  نشر    يالذ  األمر نشر  إلى  أدى 
الشائعات، باإلضافة إلى عدم قدرته على تقييم جهود الدولة والوقوف على أوجه القصور  

احلكومة ووضع تصورات    توجيه   كل إيجابي يفاحللول ملعاجلتها، فلم يشارك بش وتقدمي  
إلى   أشار  مقياس  عمل  مت  عام  بشكل  الفاعلية  مستوى  وحلساب  األزمة،  مستوى  حلل 

من  بلغت    مرتفع  بنسبة  العينة.   % ٥٢٫٥الفاعلية  مفردات  إجمالي  الدراسة   من  (مالحق 
  . )٢جدول 
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  مواجهة الشائعات يف  الرسمي إلعالما أساليب :)١٤جدول (

  %  إجمالي  ساليب األ

 ٤٧٫٥ ٥٧  مختلف الوزارات  إيجاد قنوات اتصالية بني وسائل اإلعالم وفريق إدارة األزمة يف

 ٤٧٫٥ ٥٧  الفرد واجلماعة  التركيز على عوامل عاطفية للتأثير يف

 ٤٢٫٥ ٥١  السلوك لدى األفراد واجلماعات داخل املجتمع إحداث تعديل يف

 ٤٠ ٤٨  اطنني تصحيح املفاهيم املغلوطة عند املو

 ٣٥ ٤٢  توعية املواطنني مبفهوم الشائعات واملخاطر الناجمة عنها 

 ٢٢٫٥ ٢٧  وضع سياسة وقائية ملنع الشائعات من خالل تناول ومناقشة أبعاد األزمة 

بيانات   التتشير  االستراتيجيات  إلى  السابق  الرسمي   ياجلدول  اإلعالم  استخدمها 
وأساليب  يف الشائعات  حيث  مواجهة  يفها،  ا  جاء  األول  مع   تواصلالستراتيجية  الترتيب 

بني وسائل اإلعالم وفريق إدارة األزمة    اتصاليةإيجاد قنوات  أسلوب "   ممثلة يف  املسئولني
يشير إلى أهمية   ي، األمر الذ%٤٧٫٥نسبة بلغت  " لتصحيح الشائعة بمختلف الوزارات  يف

مع   اإلعالم  وزارة  األزماتفريق  تنسيق  و  إدارة  املختلفةباحلكومة  قاعدة ل   وزارتها  توفير 
مركزية  ذلك  ،  معلومات  ظهر  الذ  يف  بوضوحوقد  األولى،  قناة  على  التاسعة   يبرنامج 

  سئولني.  والتواصل مع امل خصص فقرة لتناول أبرز شائعات السوشيال ميديا

االستراتيجية   كما يف  (الديناميكية)  جاءت  على نف   النفسية  باالعتماد  املستوى  س 
" يفالترك أسلوب  للتأثير  عاطفية  عوامل  على  واجلماعة  يز  خالل  الفرد  من  وذلك   "

اال واالثارة  إل   عاطفيةالستماالت  استخدام  املعتقدات امل نفعاالت  على  التركيز  مع  خاوف، 
تبثها اجلماعات   يلتصدى لكل املعلومات اخلاطئة التا  يف    والنوايا السلوكيةواالجتاهات  

إحداث ، بينما جاء أسلوب "يعة بني الدولة والشعبووق  ةحداث فتنمحاولة إلكاالرهابية  
املرتبة الثالثة بنسبة بلغت    " يفالسلوك لدى األفراد واجلماعات داخل املجتمع  تعديل يف

، وميثل هذان  %٤٠" بنسبة  املفاهيم املغلوطة عند املواطنني   تصحيح"  ، تاله أسلوب%٤٢٫٥
تعيد حتديد املتطلبات الثقافية وقواعد   ياألسلوبان االستراتيجية الثقافية االجتماعية الت
غلق املساجد أن  توضيح "ومن مظاهرها:    ،السلوك لدى األفراد واجلماعات داخل املجتمع

النفس   وللحفاظ على  الفريضة،حق  لدفع الضرر  أداء  اإلصابة  وأن    مقدس ومقدم على 
  خاص يفال تنقل العدوى لألش   املتوفنيبالفيروس ليس وصمة عار، وأن نقل ودفن جثث  

ظل هذه األزمة،    ظل اإلجراءات االحترازية املتبعة، وأن األطباء هم درع احلماية الواقي يف
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توعية املواطنني  "  أسلوب  جاء  ةاملرتبة األخير  ويجب علينا مساندتهم ال التنمر عليهم، ويف
عنها"   الناجمة  واملخاطر  الشائعات  "مبفهوم  الشائعات وأسلوب  ملنع  وقائية  وضع سياسة 

األزمة  من أبعاد  ومناقشة  تناول  بلغت    "خالل  الذ %٢٢٫٥،  % ٣٥بنسب ضعيفة  األمر   ي ، 
الت املرتدة  والهجمة  الدفاعية  االستراتيجية  على  ركز  اإلعالم  أن  إلى  بعد   ي تأت  ييشير 

االجتماعي،   التواصل  مواقع  على  وتداولها  الشائعة  مظاهرها:ظهور  االستراتيجية   ومن 
الث النفسية الوقائية   قافية واالجتماعية، يف، واالستراتيجية  حني مت إهمال االستراتيجية 

  حالة يقظة ووعي مبناخ الشائعات وأساليبها.  تبقي املجتمع يف يالت

  أثناء األزمة  لإلعالم الرسمي فاعلية اخلطاب التوعويدرجة  :)١٥جدول (

  العبارات
املتوسط   اإلجمالي   درجة الفاعلية 

  احلسابي
االنحراف 

  كبيرة  متوسطة   عيفة ض  املعياري 
  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

املصاحب   ركز على اإلقناع

حصائيات باألرقام واإل

واالستشهاد بتجارب الدول 

  السابقة 

٠٫٦٦٠٨٣  ٢٫٥١٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٠٫٨  ٧٣  ٣٠٫٠  ٣٦  ٩٫٢  ١١  

اعتمد على األحاديث 

  والنصائح التسجيلية 
٠٫٦٦٠١٩  ٢٫١٣٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٩٫٢  ٣٥  ٥٥٫٠  ٦٦  ١٥٫٨  ١٩  

ركز على اجلانب التفسيري 

بعرض األزمة وأساليب  

  الوقاية 

٠٫٥٧٤٦٨  ٢٫٦٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٠  ٨٤  ٢٥٫٠  ٣٠  ٥٫٠  ٦  

اعتمد على الترغيب القائم  

شاركة حساس باملعلى اإل

  املجتمعية ملكافحة الوباء 

٠٫٥٨٩٣٠  ٢٫٤٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٧٫٥  ٥٧  ٤٧٫٥  ٥٧  ٥٫٠  ٦  

حاول بث الطمأنينة ورفع  

  ية لدى املواطنني الروح املعنو
٠٫٧٣١٦٤  ٢٫٤٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٩٫٢  ٧١  ٢٦٫٧  ٣٢  ١٤٫٢  ١٧  

رفع   هم بشكل كبير يفسأ

  نسبة الوعي عند املواطنني 
٠٫٥٩١١٩  ٢٫٦٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٠٫٠  ٨٤  ٢٤٫٢  ٢٩  ٥٫٨  ٧  

عرض   ركز على التنوع يف

الرسائل لتناسب كل فئات  

  اجلمهور

٠٫٧٩٤٥٥  ٢٫١٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٨٫٣  ٤٦  ٣٥٫٨  ٤٣  ٢٥٫٨  ٣١ 
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ل  التوعوي  اخلطاب  فاعلية  مدى  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  الرسمي   إلعالمتشير 
النخبة  نظر  وجهة  جاء يفمن  "  ، حيث  عبارة  األول  التفسيري الترتيب  اجلانب  على  ركز 

بلغ    مبتوسط  الوقاية"  وأساليب  األزمة  خالل  ٢٫٦٥٠٠بعرض  من  جلًيا  ذلك  ويتضح   ،
الت التوعية  بثه  يإعالنات  اتخذت  مت  فقد  احلكومية،  واملواقع  الرسمي  التليفزيون  عبر  ا 

العدو انتقال  وكيفية  للفيروس  التفسيري  اإل  ىالطابع  باستخدام  الوقاية    نفو وأساليب 
"  البسيط  جراف شعار  الوطنية  وحتت  اتخذت  كذلك  بلدك"،  احمي   .. نفسك  احمي 

فع الوعي لدى  ن أجل رللصحافة نفس الشعار على جميع إصدارات الصحف القومية؛ م
اتباعها الواجب  الصحية  اإلجراءات  على  والتأكيد  يفاملواطنني  تالها  عبارة الترتي  ،  ب 

، ثم عبارة ٢٫٦٤١٧" مبتوسط بلغ  رفع نسبة الوعي عند املواطنني  هم بشكل كبير يفس"أ
ع " واإلركز  باألرقام  املصاحب  اإلقناع  السابقةلى  الدول  بتجارب  واالستشهاد  "  حصائيات 

ب مب أن ٢٫٥١٦٧لغ  توسط  من  الرغم  فعلى  وإيطاليا،  الصني  بني  املقارنة  إعالن  مثل   ،
املساند  املواطنني  بوعي  مواجهته  استطاعت  أنها  إال  الوباء،  انتشار  بؤرة  كانت  الصني 

أصبحت مقبرة كورونا األولى بالعالم بسبب   يلإلجراءات االحترازية، بخالف إيطاليا الت 
الذ مواطنيها  بناءً ج  ياستهتار  التاء  التهوين  استراتيجية  على  احلكومة   ي   استخدمتها 

ج  اإليطالية يف بينما  األزمة،  "بداية  عبارة  املعنوية  اءت  الروح  ورفع  الطمأنينة  بث  حاول 
املواطنني  يفلدى  بلغ    "  مبتوسط  الرابع  خالل  ٢٫٤٥٠٠الترتيب  من  وذلك  ارتفاع  ،  بيان 

الشفاء يف  معدالت  للفزع  داع  ال  اتخوأنه  ظل  اإل  كذلك  جاذ  الوقائية،  اإلرشاد راءات 
حالة    بالتوجه ألقرب مستشفى حميات، واستخدام وسائل التواصل مع وزارة الصحة يف

" عبارة  ثم  اإلاإلصابة،  على  القائم  الترغيب  على  املجتمعية  اعتمد  باملشاركة  حساس 
الوباء بلغ  ملكافحة  مبتوسط  لدى  ،  ٢٫٤٢٥٠"  الوعي  أهمية  على  التأكيد  خالل  من 

"  يفنني،  املواط عبارة  جاءت  التسجيليةعتمد  احني  والنصائح  األحاديث  املرتبة    " يفعلى 
بلغ   مبتوسط  إ٢٫١٣٣٣السادسة  إلى  ذلك  ويشير  الت،  التوعية  شعار عالنات  رفعت  ي 

يف" والت  خليك  امل   يالبيت"  تلزم  حيث  الفنانني،  من  مجموعة  لسان  على  واطنني  جاءت 
يف إلى    بالبقاء  االستناد  دون  يفاملنزل  املتمثل  البديل  االحتياطات    احلل  كافة  اتخاذ 

العيش. لقمة  عن  والباحثني  للخروج  للمضطرين  الوقائية  مستوى    واإلجراءات  وحلساب 
نسبة  ارتفاع  إلى  أشار  مقياس  عمل  مت  الرسمي،  لإلعالم  التوعوي  اخلطاب  فاعلية 

  .) ٣(مالحق الدراسة جدول  %٦٢٫٥سبة بلغت علية إلى حد كبير بنالفا
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  لألزمة  ةيحلكوملتغطية الصفحات الرسمية اتقييم النخبة  :)١٦ول (جد
  

  العبارات

  درجة التقييم
املتوسط   اإلجمالي 

  احلسابي
االنحراف 

  ممتاز  جيد   ضعيف   املعياري 

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

التغطية الشاملة لكافة 
املستوى أبعاد األزمة على 

  واملحلي  لقوميا
٠٫٣١٢١٠  ٠٫٨٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٩٫٢  ١٠٧  ١٠٫٨  ١٣  ٠  ٠  

حتديث أخبار األزمة 
  ئم على الصفحة ابشكل د

٠٫٥٠٩٧٨  ٠٫٧٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨١٫٧  ٩٨  ١٤٫٢  ١٧  ٤٫٢  ٥  

نشر فيديوهات توعوية 
مبسطة خاصة بكيفية 

  الوقاية من الفيروس 
٠٫٥٧٣٩٤  ٠٫٧٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٥٫٨  ٩١  ١٨٫٣  ٢٢  ٥٫٨  ٧  

نشر معلومات صحيحة  
  ودقيقة عن طبيعة املرض

٠٫٥٢٤٩٤  ٠٫٧٠٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٤٫٢  ٨٩  ٢٢٫٥  ٢٧  ٣٫٣  ٤  

نفوجراف يوضح إعمل 
  أهم قرارات الدولة 

٠٫٥٩٦٣٨  ٠٫٦٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٤٫٢  ٨٩  ١٩٫٢  ٢٣  ٦٫٧  ٨ 

عرض تقارير    الشفافية يف
  وبيانات آخر املستجدات 

٠٫٤٦٧٣٥  ٠٫٧٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٧٫٥  ٩٣  ٢٠٫٨  ٢٥  ١٫٧  ٢  

  ٠٫٤٧١٩٠  ٠٫٧٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٦٫٧  ٩٢  ٢١٫٧  ٢٦  ١٫٧  ٢  نقل األحداث السرعة يف

العرض دون   التوازن يف
  تهوين أو تهويل 

٠٫٦٤١٦٣  ٠٫٥٩١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٧٫٥  ٨١  ٢٤٫٢  ٢٩  ٨٫٣  ١٠  

بتحقيق مصلحة  االهتمام 
اجلمهور وتلبية احتياجاته  

  هذه األزمة يف
٠٫٦٠٧٥٥  ٠٫٥٢٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٨٫٣  ٧٠  ٣٥٫٨  ٤٣  ٥٫٨  ٧  

ني  متابعة ردود فعل املواطن
جتاه قرارات احلكومة 

  ملكافحة الوباء 
٠٫٧٩٧٠١  ٠٫٣٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٥٫٨  ٦٧  ٢٤٫٢  ٢٩  ٢٠٫٠  ٢٤  

لصفحات الرسمية احلكومية لتغطية اتشير بيانات اجلدول السابق إلى تقييم النخبة  
الوزراء  ألزمةل مجلس  رئاسة  حيث    -(صفحة  املصرية)،  والسكان  الصحة  وزارة  صفحة 

التغطية الشاملة لكافة أبعاد األزمة على  عبارة "  مستوى املمتاز   يف  الترتيب األول   جاء يف
حتديث أخبار  الترتيب عبارة "، تالها يف٠٫٨٩١٧ي" مبتوسط بلغ   واملحل  لقومياملستوى ا

ال ااألزمة بشكل د بلغ  ئم على  رض  ع  الشفافية يف، ثم عبارة "٠٫٧٧٥٠صفحة" مبتوسط 
املستجدات آخر  وبيانات  مبتوسط  تقارير   "٠٫٧٥٨٣" عبارة  تالها  نقل    يف  فورية ال، 

بلغ  األحداث " ٠٫٧٥٠٠" مبتوسط  عبارة  ثم  م،  طبيعة نشر  عن  ودقيقة  علومات صحيحة 
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يدل على اهتمام احلكومة باستخدام وسائل   ي ، األمر الذ٠٫٧٠٨٣بلغ    مبتوسط"  املرض
والت للجمهور،  والفورية  الالزمة  املعلومات  لتقدمي  االجتماعي  تساإلعالم  طمأنة    هم يفي 

دراسة مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الشائعات،  نشر  ومنع   Distasoa et al اجلمهور 
شبكات   يوالت  )٦٩(20(15 عبر  لألزمات  االستجابة  استراتيجيات  أهم  أن  إلى  توصلت 

تهم اجلمهور، مع مراعاة    ي مبعنى توفير املعلومات الت  ، االنفتاح  يالتواصل االجتماعي ه
والشفافي والتحديثالسرعة واملصداقية  واملتابعة    املستمر، كما أشارت دراسة ( سلوى   ة 

وتوضيح    )٧٠(م)٢٠١٤سليمان   واألخبار  األحداث  ونقل  املعلومات  استراتيجية  أن  إلى 
ناء األزمات. احلقائق تعد من أهم استراتيجيات االتصال املستخدمة عبر الفيس بوك أث 

"  كيفية الوقاية من الفيروس نشر فيديوهات توعوية مبسطة خاصة ببينما جاءت عبارة "
بلغ    يف مبتوسط  اخلامس  "٠٫٧٠٠٠الترتيب  عبارة  تالها  أهم  إ عمل  ،  يوضح  نفوجراف 

الدولة بلغ  قرارات  مبتوسط  الذ٠٫٦٧٥٠"  األمر  احلكومة   ي ،  استخدام  إلى  يشير 
و التفاعلية  مبسط  كافة  استراتيجية  بأسلوب  التوعية  هدفها  رسائل  لتوصيل  الوسائل 

بالصوت والصورة  ومحدد ومختصر،   املعلومات  لتقدمي  املتعددة  بالوسائط  ومت االستعانة 
اية، وكيفية التعامل جراءات الوقي تشرح للناس أعراض اإلصابة، وإوالرسوم املتحركة الت

" مبتوسط  رض دون تهوين أو تهويل الع   التوازن يفمع حاالت اإلصابة. بينما جاءت عبارة "
"٠٫٥٩١٧بلغ   ثم  بتحقيق،  يف  االهتمام  احتياجاته  وتلبية  اجلمهور  األزمة   مصلحة  "  هذه 

،  جتاه قرارات احلكومة ملكافحة الوباء  متابعة ردود فعل املواطنني   ، ثم ٠٫٥٢٥٠مبتوسط  
تخاذ التدابير  يؤكد على أهمية االستماع للجمهور لتطوير اخلطة االتصالية وا  ياألمر الذ

املوقف،   إلدارة  يف  ذلك  اتضحالالزمة  كبير  من    ،األزمة  إدارة  من  الثالثة  رحلةامل  بشكل 
الذ مصر)  (صحة  تطبيق  الصحة  وزارة  إتاحة  فريق  ي   يخالل  مع  التواصل  إمكانية  تيح 

األعراض ألي شخص   ملتابعة  معتمد  اشتباه يف  يفطبي  وجود  يتيح    ،اإلصابة  حالة  كما 
الت باملستشفيات  ت   ي خريطة  أن  بعد  وذلك  إليها،  التوجه  األفعال   صاعدتميكن  ردود 

وجود أماكن خالية باملستشفيات، كذلك حينما   وعدمالسلبية جتاه أسلوب العزل املنزلي  
من   توالت عدد  تخصيص  مت  الطبي،  الطاقم  أفراد  جانب  من  السلبية  األفعال  ردود 

رد   استراتيجية  تتخذ  احلكومة  أن  من  الرغم  فعلى  الطبية،  األطقم  لعالج  املستشفيات 
املبادرة استراتيجية  وليس  ومراقبة    ؛الفعل  واالستجابة  االستماع  لها  يحسب  أنه  إال 

    نضج األزمة. مرحلة  ء االجتماعي، خاصةً يفالفضا
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مستوى حلساب  مقياس  عمل  املهنية  ومت  الرسميةل   التغطية  ، احلكومية  لصفحات 
 % ٢٥٫٨بنسبة    متوسطمن أفراد العينة، تاله    %٦٩٫٢بنسبة  مستوى "مرتفع"    يفحيث جاء  

  ). ٤(مالحق الدراسة جدول  %٥٫٠ بنسبة فض نخ امل ثم املستوى، 
  تغطية التليفزيون الرسمي لألزمة  رأي النخبة يف: )١٧جدول (

  العبارة

  درجة املوافقة 
  اإلجمالي 

املتوسط 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

  موافق  محايد   معارض

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

تخصيص مساحة كافية 
لتوعية املواطنني بخطورة 

  يفية مكافحتهالوباء وك
٠٫٧٢٠٦٠  ٠٫٥٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٧٫٥  ٨١  ١٩٫٢  ٢٣  ١٣٫٣  ١٦  

جاءت التغطية بشكل  
إخباري على حساب 

  األداء التوعوي 
٠٫٦٥٧٦٤  ٠٫٠٦٦٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٥٫٠  ٣٠  ٥٦٫٧  ٦٨  ١٨٫٣  ٢٢  

عمق املعاجلة املصاحب 
بتوضيح األزمة 

  والسيناريوهات البديلة
٠٫٨١٠٢٥  ٠٫٣٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٨٫٣  ٧٠  ٢٠٫٨  ٢٥  ٢٠٫٨  ٢٥  

التغطية السطحية  
وتأثيراتها زمة جلوانب األ

  ونتائجها 
١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣١٫٧  ٣٨  ٣٠٫٠  ٣٦  ٣٨٫٣  ٤٦ 

-
٠٫٠٦٦٧  

٠٫٨٣٧٥٠  

نشر معلومات صحيحة  
  ودقيقة عن طبيعة املرض

٠٫٧٦٥٨٢  ٠٫٤٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٢٫٥  ٧٥  ٢٠٫٨  ٢٥  ١٦٫٧  ٢٠  

تقدمي معلومات ناقصة  
  أومضللة بشأن األزمة

١٠٠٫٠  ١٢٠ ٢٨٫٣  ٣٤  ٢١٫٧  ٢٦  ٥٠٫٠  ٦٠ 
-

٠٫٢١٦٧  
٠٫٨٦١٧٣  

نقل األحداث  السرعة يف
وآخر تطورات األزمة 

(املتابعة الدائمة  
  والفورية) 

٠٫٩١١١٤  ٠٫٠٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٣٫٣  ٥٢  ١٧٫٥  ٢١  ٣٩٫٢  ٤٧  

عرض أخبار   تباطوء يف
  األزمة وتطوراتها

٠٫٧٨٨١٧  ٠٫٢٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٨٫٣  ٥٨  ٣٠٫٨  ٣٧  ٢٠٫٨  ٢٥  

والتواصل  دمج اجلمهور
  املرضى   يمع أهال

٠٫٧٢٠٠٦  ٠٫٤٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٨٫٣  ٧٠  ٢٨٫٣  ٣٤  ١٣٫٣  ١٦  

تاحة الفرصة  إعدم 
ملشاركة اجلمهور فيما 

  تقدمه من معلومات 
١٠٠٫٠  ١٢٠ ١٩٫٢  ٢٣  ٣١٫٧  ٣٨  ٤٩٫٢  ٥٩ 

-
٠٫٣٠٠٠  

٠٫٧٧٣٥١  

العرض دون   التوازن يف
  تهوين أو تهويل 

٠٫٨٧٦٠٣  ٠٫١٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٨٫٣  ٥٨  ٢٠٫٨  ٢٥  ٣٠٫٨  ٣٧  

تناول   التهويل واملبالغة يف
  األزمة 

١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٢٫٥  ٣٩  ٢٩٫٢  ٣٥  ٣٨٫٣  ٤٦ 
-

٠٫٠٥٨٣  
٠٫٨٤٣١٢  
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التغطية املتكاملة 
  والشاملة ألبعاد األزمة

٠٫٧٦٠٣٦  ٠٫٤٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٥٦٫٧  ٦٨  ٢٦٫٧  ٣٢  ١٦٫٧  ٢٠  

االهتمام بالبعد الصحي  
والنفسي وإهمال البعد 
األخالقي للتعامل مع  

  زمةاأل

٠٫٨٩٤٩٠  ٠٫١٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٨٫٣  ٥٨  ١٨٫٣  ٢٢  ٣٣٫٣  ٤٠  

التواصل مع املسؤلني 
سواء وزراء أو متحدثني 

  رسميني 
٠٫٥٢٨٢٠  ٠٫٧٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٣٫٣  ٨٨  ٢٣٫٣  ٢٨  ٣٫٣  ٤  

االستعانة مبتخصصني 
كافة جوانب   وخبراء يف

  هذه األزمة
٠٫٤٧١٩٠  ٠٫٧٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٦٫٧  ٩٢  ٢١٫٧  ٢٦  ١٫٧  ٢  

اد على مراسلني االعتم
تغطية جوانب   أكفاء يف

  األزمة
٠٫٧٩٤٩٤  ٠٫٢٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٣٫٣  ٥٢  ٣٣٫٣  ٤٠  ٢٣٫٣  ٢٨  

تقدمي شرح مبسط لكافة  
قرارات احلكومة املرتبطة 

  باألزمة
٠٫٥٢٢٦٠  ٠٫٧٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٧٩٫٢  ٩٥  ١٦٫٧  ٢٠  ٤٫٢  ٥  

متابعة مدى تنفيذ  
الشارع  قرارات الدولة يف
  املصري 

٠٫٧٥٥٨٨  ٠٫١٥٨٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٧٫٥  ٤٥  ٤٠٫٨  ٤٩  ٢١٫٧  ٢٦  

 تغطية جهود الدولة يف
  ضبط املحتكرين لألزمة

٠٫٦٥٥٩٤  ٠٫٧٠٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٨٠٫٨  ٩٧  ٨٫٣  ١٠  ١٠٫٨  ١٣  

تناول  يف اإليجابي التغير
مختلف   األزمة يف

  مراحلها 
١٠٠٫٠  ١٢٠ ٩٫٢  ١١  ٢٤٫٢  ٢٩  ٦٦٫٧  ٨٠ 

-
٠٫٥٧٥٠  

٠٫٦٥٦٧٤  

 للسلطة يفالتحيز عدم 
  زمةمعاجلة األ

٠٫٧٢١٣٧  ٠٫٤٧٥٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٠٫٨  ٧٣  ٢٥٫٨  ٣١  ١٣٫٣  ١٦  

يتم  يتنوع املصادر الت
تغطية  االعتماد عليها يف

  جوانب األزمة
٠٫٧٨٨٥٣  ٠٫٢٤١٧ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٥٫٨  ٥٥  ٣٢٫٥  ٣٩  ٢١٫٧  ٢٦  

اجلرأة فى عرض مختلف 
واملواقف املؤيدة  االراء

واملعارضة لقرارات  
  الدولة 

٠٫٦٠٥٩٩  ٠٫٥٥٠٠ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٦٠٫٨  ٧٣  ٣٣٫٣  ٤٠  ٥٫٨  ٧  

متابعة ردود فعل  
املواطنني  جتاه قرارات 
  احلكومة ملكافحة الوباء 

٠٫٨٨٤٨٢  ٠٫٠٨٣٣ ١٠٠٫٠  ١٢٠ ٤٣٫٣  ٥٢  ٢١٫٧  ٢٦  ٣٥٫٠  ٤٢  

تناول  متيزت باحلياد يف
  أخبار األزمة وتطورها

١٠٠٫٠  ١٢٠ ٣٢٫٥  ٣٩  ٣٩٫٢  ٤٧  ٢٨٫٣  ٣٤ 
-

٠٫٠٤١٧  
٠٫٧٨٢١١ 
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، زمة لأل لتليفزيون الرسمي  اتغطية    النخبة يف  ق إلى رأيتشير بيانات اجلدول الساب
استخدام   املهنية:    سلبي)  –(إيجابي  عبارة  ٢٦حيث مت  املعايير  من    ، املتابعة لقياس عدد 

التغير  تنوع املصادر،  الشفافية،  ،  احلالية  ،عمق املعاجلة  ،الشمولية  ،الدقة  ، دمج اجلمهور
يف اإلخباري.    اإليجابي  عنالتناول  نتج  يوضح    وقد  الذي  التالي  اجلدول  املقياس  هذا 

  مستوى االلتزام بكل معيار من هذه املعايير.

  ألزمة لتليفزيون الرسمي ال نحو نغطيةاجتاه النخبة مقياس  :)١٧جدول (

 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  %  ك  معايير التغطية املهنية

املتابعة 
  املستمرة 

 ٠ ٠  سلبي

  ١١٫٧  ١٤  محايد ٠٫٣٢٢٣٧  ٠٫٨٨٣٣

  ٨٨٫٣  ١٠٦  إيجابي 

تنوع 
  املصادر

  ٥٫٠  ٦  سلبي

  ٢٨٫٣  ٣٤  محايد ٠٫٥٨٢٤٢  ٠٫٦١٦٧

  ٦٦٫٧  ٨٠  إيجابي 

دمج  
  اجلمهور

  ٢٠٫٠  ٢٤  سلبي

  ١٣٫٣  ١٦  محايد ٠٫٨٠٨٩١  ٠٫٤٦٦٧

  ٦٦٫٧  ٨٠  إيجابي 

  الدقة 

  ٢٣٫٣  ٢٨  سلبي

  ١٢٫٥  ١٥  محايد ٠٫٨٤٥١١  ٠٫٤٠٨٣

  ٦٤٫٢  ٧٧  إيجابي 

عمق  
  املعاجلة 

  ٣٠٫٠  ٣٦  سلبي

  ١٥٫٨  ١٩  محايد ٠٫٨٨٨٧٣ ٠٫٢٤١٧

  ٥٤٫٢  ٦٥  إيجابي 

التغطية  
  الشاملة

  ٢٠٫٠  ٢٤  سلبي

  ٢٠٫٨  ٢٥  محايد ٠٫٨٠٢٢٦ ٠٫٣٩١٧

  ٥٩٫٢  ٧١  إيجابي 

  الشفافية 

  ٣٤٫٢  ٤١  سلبي

  ١٤٫٢  ١٧  محايد ٠٫٩١٣٦٠  ٠٫١٧٥٠

  ٥١٫٧  ٦٢  إيجابي 

  الفورية 

  ٤٦٫٧  ٥٦  سلبي

  ١٣٫٣  ١٦  محايد ٠٫٩٣٢٤٥  ٠٫٠٦٦٧-

  ٤٠٫٠  ٤٨  إيجابي 
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التغير 
اإليجابي  

التناول  يف
  خباري اإل

  ٦٦٫٧  ٨٠  سلبي

-٠٫٦٥٦٧٤  ٠٫٥٧٥٠ 
  ٢٤٫٢  ٢٩  محايد

  ٩٫٢  ١١  إيجابي 

  ١٠٠٫٠  ١٢٠  اإلجمالي 

ى  مستو  جاءت يف  يأن املعايير الت  بيانات اجلدول السابق، ُيالحظ  بإمعان النظر يف
املقدمة مبتوسط بلغ    " حيث جاء يفاملتابعة املستمرةكانت ترتيبها كالتالي: معيار "  إيجابي 

يف٠٫٨٨٣٣ ذلك  متثل  وقد  املرتبطة  (  ،  احلكومة  قرارات  لكافة  مبسط  شرح  تقدمي 
، نشر التقرير اليومي لوزارة  الشارع املصري   متابعة مدى تنفيذ قرارات الدولة يف،  باألزمة

م تالها  الت الصحة)،  املصادر  تنوع  يف  ي عيار  عليها  االعتماد  األزمة    يتم  جوانب  تغطية 
بلغ  مبت يف٠٫٦١٦٧وسط  واملتمثل  متحدثني    ،  أو  وزراء  سواء  املسؤلني  مع  التواصل 

ورسميني يف،  وخبراء  مبتخصصني  األزمة  االستعانة  هذه  جوانب  وكافة  على  ،  االعتماد 
املرتبة الثالثة    اء معيار دمج اجلمهور يف، بينما جتغطية جوانب األزمة  مراسلني أكفاء يف

تاحة الفرصة ملشاركة  إ، واملرضى   ي التواصل مع أهال  يف  ، وقد متثل٠٫٤٦٦٧مبتوسط بلغ  
املرتبة الرابعة مبتوسط    حني جاء معيار الدقة يف  ، يفاجلمهور فيما تقدمه من معلومات

ثم معيار زمة،  األ  نشر معلومات صحيحة ودقيقة عن طبيعة، وذلك من خالل  ٠٫٤٠٨٣بلغ  
املعاجلة    ،٠٫٣٩١٧مبتوسط    األزمة  أبعاد  لكافة  الشاملة  التغطية عمق  معيار  تاله 

ثم معيار الشفافية  ،  ٠٫٢٤١٧والسيناريوهات البديلة مبتوسط    األزمةاملصاحب بتوضيح  
 يوالت  ) ٧١(م)٢٠٠١وتتفق هذه النتيجة مع دراسة (مها الطرابيشي  ،  ٠٫١٧٥٠مبتوسط بلغ  
إلى يف  توصلت  كان  املصري  التليفزيون  الت  أن  املصادر  أفضل  بالتغطية   يمقدمة  قامت 

بينما   الفضائية،  القنوات  ثم  األجنبية  اإلذاعات  تاله  املصرية،  الطائرة  سقوط  حلادث 
القليني   (سوزان  دراسة  مع  يف  يوالت  )٧٢(م)١٩٩٨تختلف  قصور  وجود  التغطية   أثبتت 

املصري للتليفزيون  األ   اإلخبارية  وجود  حلادث  وعدم  التغطية،  سطحية  حيث  من  قصر 
  تقارير متعمقة. 

 التغير اإليجابي يففهي كالتالي:    سلبيمستوى    جاءت يف  يلمعايير الت بالنسبة ل أما  
بلغ   التغير بالسلب مبتوسط  حيث    ،٠٫٥٧٥٠-تناول األزمة مبختلف مراحلها، حيث جاء 

بلغ حد   يحلاح الذاجلدية واإل  لىإقبل أن تتحول    تقليل من شأن األزمةبدأ املعاجلة بال
يف  التهويل ما  حٍد  اإلخباري  إلى  (اجلانب  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  نصر  ،  وسام 
يفأثبتت    يوالت  )٧٣(م)٢٠١٠ التغير  املصر  سلبية  اإلعالم  وسائل  احلكومية تناول  ية 

ا أو  وهمً بدأ بقلة االهتمام باملوضوع وكأنه    حيثنفلونزا اخلنازير،  واخلاصة ألزمة وباء أ 
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يف  شائعة. يف"الترتيب    تالها  والسرعة  واألحداث  الفورية  األخبار  جاءت "نقل  حيث   ،
  .٠٫٠٦٦٧-بالسلب مبتوسط بلغ 

مستوى حلساب  مقياس  عمل   الرسمي   التليفزيون   غطية ت  نحو   النخبة   اجتاه   ومت 
جاء  ،  لألزمة اإليجابي مستوى    يفحيث  تاله    % ٦٣٫٣  بنسبة  االجتاه  العينة،  أفراد  من 

  ). ٥جدول (مالحق الدراسة  %٩٫٢ سلبيال ستوىامل ثم ، %٢٧٫٥بنسبة  حايداملستوى امل

  :  )١٨جدول (
  مقياس الثقة بوسائل اإلعالم الرسمي فيما تقدمه من معلومات حول جائحة كورونا لدى النخبة 

 االنحراف املعياري  املتوسط احلسابي  %  ك  مقياس الثقة 

  ٥٫٨  ٧  منخفض 

٠٫٦٠٨٠٧  ٢٫٥٠٠٠ 
  ٣٨٫٣  ٤٦  سط متو

  ٥٥٫٨  ٦٧  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

فيما بيانات اجلدول السابق إلى ارتفاع مستوى الثقة بوسائل اإلعالم الرسمي    تشير
النخبة  لدى  كورونا  جائحة  حول  معلومات  من  بلغت    تقدمه  إجمالي    %٥٥٫٨بنسبة  من 

بل بنسبة  املتوسط  املستوى  جاء  بينما  الدراسة،  عينة  املنخفض  %٣٨٫٣غت  مفردات  ثم   ،
  . %٥٫٨بنسبة 

  

  اتخذتها احلكومة ملواجهة اجلائحة  ياالستراتيجيات الت أوجه القصور يف :)١٩جدول (
  

  %  ك  أوجه القصور

 ٥٥ ٦٦  التعامل مع إشارات اإلنذار املشيرة إلى إمكانية تفاقم األزمة  التراخي يف

 ٥٢٫٥ ٦٣  االعتماد األساسي على وعي املواطن 

 ٦٢٫٥ ٧٥  حتى ظهور األعراض جراء املسح لكل احلاالت املتشابه فيها واالنتظارإ  يف التباطؤ

 ٥٢٫٥ ٦٣  عدم توفر احلزم لدى صانع القرار 

 ١٧٫٥ ٢١  وتقييم الوضع من جانب احلكومةسوء تقدير 

 ٤٢٫٥ ٥١  ا تعرضوا له تياألطباء وضغوط العمل  ال النقص احلاد يف

لى اتخاذ قرار معني قد  إوسلوك صانع القرار مما يدفعه ية تأثير الرأي العام على نفس

  نفسي)فضل اجتاه للمصلحة العامة (ابتزاز متخذ القرار و إيقاعه حتت ضغط أال ميثل 
١٥ ١٨ 

 ١٢٠  اإلجمالي 
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بيانات   القصور  ) ١٩(جدول  تشير  أوجه  الت  يف  إلى  اتخذتها    ياالستراتيجيات 
  التباطؤ يفالترتيب األول    خبة، حيث جاء يفمن وجهة نظر الن  احلكومة ملواجهة اجلائحة

املشإ احلاالت  لكل  املسح  واالنتظارتجراء  فيها  األعراض  به  ظهور  بلغت    حتى  بنسبة 
  "أزمة   تفاقمالتعامل مع إشارات اإلنذار املشيرة إلى إمكانية    التراخي يفتالها "  ،%٦٢٫٥

بلغت   السرعة يف  ،%٥٥بنسبة  إلى ضرورة  يشير  وعدم   القراراتخاذ    مما  األزمات  وقت 
" الثالث  الترتيب  يف  جاء  ثم  املواطنالتردد،  وعي  على  األساسي  توفر  و،  االعتماد  عدم 

القرار لدى صانع  األزمة  احلزم  بداية  بلغت    منذ  كانت    %٥٢٫٥بنسبة  منهما، حيث  لكل 
الرسائل  مع  جتاوبه  وعدم  الالمباالة،  وثقافة  املواطنني،  جانب  من  السلبية  السلوكيات 

وهمتصاال وكأنه  إليه،  املوجهة  األزمة،    الية  تطور  أسباب  من  شائعة  يفأو  جاء   بينما 
الرابع ا "  الترتيب  يفالنقص  العمل  حلاد  وضغوط  له  تي ال  األطباء  بنسبة  "  ا تعرضوا 

ثم    الطبية،  واألجهزة  األطباء   يف  والنقص  اإلمكانيات  ضعفيشير إلى    ياألمر الذ  ،%٤٢٫٥
جان من  الوضع  وتقييم  تقدير  احلكومةسوء  يف  ب  القرار  تبعات  أخذ  االحتياط،    وعدم 

لى  إمما يدفعه    تأثير الرأي العام على نفسية وسلوك صانع القرار، وأخيًرا  % ١٧٫٥بنسبة  
  . % ١٥بنسبة  فضل اجتاه للمصلحة العامةأاتخاذ قرار معني قد ال ميثل 

  

  هة األزمة مقترحات النخبة لزيادة فاعلية استراتيجيات احلكومة ملواج): ٢٠جدول (

  %  ك  مقترحات النخبة 

 ٧٠ ٨٤  تطبيق احلظر الشامل لفترة مؤقتة

 ٥٧٫٥ ٦٩  الرقابة الشديدة على األسواق واملواصالت وجميع املحالت التجارية 

 ٣٠ ٣٦  لى العالج املناسبإدعم البحث العلمي للتوصل  االستمرار يف

ص فيما إبرام عقود تعاون بني وزارة الصحة ومستشفيات القطاع اخلا

 ٣٧٫٥ ٤٥  الطوارئيتعلق بخدمات 

لضبط وإصالح املنظومة  إنشاء مجلس أعلى للصحة  اإلسراع يف

 ٢٥ ٣٠    الصحية 

 ٢٥ ٣٠  البعد عن سيطرة رجال األعمال وأصحاب املصالح 

 ١٢٠  اإلجمالي 

مقترحات النخبة لزيادة فاعلية استراتيجيات احلكومة  ) إلى  ٢٠تشير بيانات جدول (
األ يفزمة ملواجهة  جاء  حيث  األول    ،  مؤقتةالترتيب  لفترة  الشامل  احلظر  بنسبة    تطبيق 

تالها  %٧٠بلغت   واملواصالت  ،  األسواق  على  الشديدة  التجارية   وجميعالرقابة    املحالت 
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الذ%٥٧٫٥بنسبة   األمر  وقت    ي،  القانون  وتفعيل  احلزم  استخدام  أهمية  إلى  يشير 
يف جاء  ثم  الثالث    األزمات،  بنيإبرا الترتيب  تعاون  عقود  ومستشفيات    م  الصحة  وزارة 

الطوارئ بخدمات  يتعلق  فيما  اخلاص  ثم  %٣٧٫٥بنسبة    القطاع  يف،  دعم    االستمرار 
إنشاء مجلس    سراع يفاإل، وأخيًرا  % ٣٠بنسبة    لى العالج املناسب إالبحث العلمي للتوصل  

للصحة   الصحيةأعلى  املنظومة  وإصالح  ولضبط  األالبُ ،  رجال  سيطرة  عن  عمال  عد 
   لكل منهما. %٢٥بنسبة  األولوية لصحة وسالمة املواطنتكون بحيث  ؛الحوأصحاب املص 

  

  معاجلة األزمة  يف اتبعها اإلعالم الرسمي ياالستراتيجيات الت أوجه القصور يف :)٢١جدول (

  %  ك  أوجه القصور 

 ٥٠ ٦٠  انعكس بشكل سلبي على اجلماهير   يالتناول الذ  التغير السلبي يف

 ٣٧٫٥ ٤٥  استراتيجية رد الفعل وليست املبادرة  اتباع

صورات  توجيه احلكومة ووضع ت عدم املشاركة بشكل إيجابي يف 

  حلل األزمة 
٢٧٫٥ ٣٣ 

 ١٫٧ ٢  ال يوجد قصور 

 ١٢٠  اإلجمالي 

اتبعها اإلعالم   ياالستراتيجيات الت   أوجه القصور يف) إلى  ٢١تشير بيانات جدول (
يف األزمة  الرسمي  حيمعاجلة  فى،  جاء  األولث  الترتيب  السلبيال"  ي   ناول الت  يف  تغير 

اجلماهير  يالذ  اإلخباري على  سلبي  بشكل  بنسبة  انعكس  األزمة  %٥٠"  بدأ  حيث   ،
  الثاني   الترتيب  يف  جاء  بينماغلق املدارس،    يستدعيبالتهوين من شأنها، وأنه ال يوجد ما  

املبادرة" وليست  الفعل  رد  استراتيجية  ثم  %٣٧٫٥بنسبة    "اتباع  بشكل ،  املشاركة  عدم 
، بينما جاء ال يوجد  %٢٧٫٥بنسبة    ووضع تصورات حلل األزمة   توجيه احلكومة  يفإيجابي  

  .%١٫٧قصور بنسبة  

  

  

  

  

  

  



 

 
٢٤١٢ ٢٤١٢ 

  

  أثناء األزمات  مقترحات النخبة لتطوير األداء اإلعالمي الرسمي: )٢٢جدول (

  %  ك  مقترحات النخبة لتطوير األداء اإلعالمي الرسمي أثناء األزمات 

 ٦٠ ٧٢  تركيز على البرامج اإلخبارية احلوارية ال

 ٥٠ ٦٠  بث األخبار   الفورية  يف

 ٤٠ ٤٨  مبا تتضمنه من حيادية وتوازن مراعاة املوضوعية 

 ٣٧٫٥ ٤٥  املعاجلة اإلخبارية  التركيز على الصورة يف

 ٢٥ ٣٠  االلتزام بسياسات إعالمية يتم وضعها بشكل خاص لألزمات

 ٢٥ ٣٠  راحل األزمةطوال م   بث تقارير خاصة 

 ٢٢٫٥ ٢٧  والصحفيني ملواقع األزمة ترتيب زيارة اإلعالميني 

 ٢٠ ٢٤  تدريب القائمني باالتصال على املعايير املهنية 

 ١٥ ١٨  مجال األزمة   بث برامج توعوية يف

 ١٢٠  اإلجمالي 

مقترحات النخبة لتطوير األداء اإلعالمي الرسمي تشير بيانات اجلدول السابق إلى  
األزماتأ يفثناء  جاء  حيث   ،  " األول  الالترتيب  على  احلوارية"  التركيز  اإلخبارية  برامج 

الفورية فى بث األخبار" وذلك على مدار اليوم  الترتيب الثاني "، تالها يف%٦٠بنسبة بلغت  
بلغت   مراعاة  %٥٠بنسبة  ثم  وتوازن،  حيادية  من  تتضمنه  مبا  جميع   يف  املوضوعية  بث 

اإليجابية بلغت    والسلبية  األخبار  ثم  %٤٠بنسبة    املعاجلة  يف  الصورة  على   التركيز ، 
خاصة طوال   وثائقية  بث تقارير الترتيب اخلامس "، بينما جاء يف%٣٧٫٥بنسبة    اإلخبارية

األزمة بنسبة    " لألزمات  خاص  بشكل  وضعها  يتم  إعالمية  بسياسات  االلتزامو"  مراحل 
بنسبة بلغت    ملواقع األزمة  والصحفينييني  ترتيب زيارة اإلعالم  ثم،  لكل منهما  %٢٥بلغت  
  .%١٥بنسبة  األزمة مجال  يف توعوية برامج بث، ثم %٢٢٫٥

  

  

  

  

  



              ٢٤١٣ 

  فروض الدراسة: 
الجتاه نحو األداء املهني  الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نوع النخبة وا 

  أزمة كورونا.  ةيف تغطي ة احلكوميةالرسمي تليفزيون الرسمي والصفحاتلل
نوع النخبة واالجتاه نحو األداء املهني  نوفا لتوضيح داللة الفروق بني :اختبار أ)٢٣جدول (

  احلكومية الرسمية والصفحات الرسمي للتليفزيون
  

  نوع النخبة االجتاه نحو األداء املهني  

  العدد 

N 

املتوسط 

  احلسابي 

Mean 

االنحراف 

  املعياري 

درجات 

  احلرية 

Df 

    Fقيمة 

مستوى  

  املعنوية 

Sig 

األداء املهني للتليفزيون  
  الرسمي 

  ٠٫٦٨٦٤١  ٠٫١٢٥٠  ٤٠  أكادميية 

٢  

١١٧ 
٠٫٧٢٨  ٠٫٣١٩ 

  ٠٫٤٢٢٩٠  ٠٫٢٢٥٠  ٤٠  إعالمية

  ٠٫٦٠٧٦٤  ٠٫٢٠٠٠  ٤٠  طبية 

  ٠٫٥٧٩٥٣  ٠٫١٨٣٣  ١٢٠ املجموع

األداء املهني للصفحات 
  الرسمية احلكومية 

  ٠٫٦٣٥٩٩  ٠٫٤٢٥٠  ٤٠  أكادميية 

٢  

١١٧  
٠٫٠١٠  ٤٫٨٢٥ 

  ٠٫٦٠٧٦٤  ٠٫٧٠٠٠  ٤٠  إعالمية

  ٠٫٤٠٥١٠  ٠٫٨٠٠٠  ٤٠  طبية 

 ٠٫٥٧٦٨٠  ٠٫٦٤١٧  ١٢٠ املجموع

فروق   وجود  إلى  السابق  اجلدول  نتائج  إحصائًياد  غير أشارت  النخبة   الة  نوع  بني 
بلغت  ، حيث  كورونا  جائحةتغطيته ألزمة    يف  للتليفزيون الرسميواالجتاه نحو األداء املهني  

قيمة غير دالة إحصائًيا، أى أنه لم    ، وهي٠٫٧٢٨عند مستوى معنوية    ٠٫٣١٩)  Fقيمة (
األداء  نحو  باجتاهاتهم  يتعلق  فيما  املصرية  النخب  بني  واضحة  اختالفات  هناك  تكن 
أظهرت   الداللة،  عدم  ثبوت  من  الرغم  وعلى  األزمة،  أثناء  الرسمي  للتليفزيون  املهني 

ا مستوى  ارتفاع  اإليالنتائج  مبتوسط  الجتاه  املمارسة  اإلعالمية  النخبة  لصالح  جابي 
مبتوسط  ٠٫٢٢٥٠حسابي األكادميية  النخبة  لصالح  وانخفاضه  الذ٠٫١٢٥٠،  األمر   ي ، 

التغطية املهنية للتليفزيون الرسمي من وجهة نظر النخبة    يشير إلى عدم وجود قصور يف
  اإلعالمية املمارسة. 

اجلدول   نتائج  أشارت  وجوكما  ذات  إلى  فروق  النخبة  د  نوع  بني  إحصائية  داللة 
  تغطيته ألزمة جائحة كورونا   احلكومية يف  الرسميةواالجتاه نحو األداء املهني للصفحات  
واإلعالمية الطبية  النخبة  (   ،لصالح  قيمة  بلغت  مستوى    ٤٫٨٢٥)  Fحيث  عند 



 

 
٢٤١٤ ٢٤١٤ 

ر  كادميية أكث قيمة دالة إحصائًيا، ورمبا يرجع ذلك إلى أن النخبة األ  ي، وه٠٫٠١٠معنوية
يف التطوري  النظري  االجتاه  إلى  األداء   استناًدا  وضوابط  ومحددات  املهني  اإلرشاد 

 اإلعالمي.
توجد فروق ذات داللة  ينص على أنه    يوبالتالي فقد حتقق صحة هذا الفرض جزئًيا والذ

املهني   األداء  نحو  واالجتاه  النخبة  نوع  بني   والصفحات   الرسمي  للتليفزيونإحصائية 
  أزمة كورونا. ةيف تغطي يةاحلكوم الرسمية

  
ال  نحو الفرض  واالجتاه  املصرية  النخبة  نوع  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ثاني: 

  إدارة األزمة.  احلكومة يفالقرارات الوقائية التي اتخذتها 
  نوع النخبة واالجتاه نحو القرارات الوقائيةنوفا لتوضيح داللة الفروق بني : اختبار أ)٢٤(جدول 

النخبة  نوع  داللة إحصائية بني  ذات  إلى وجود فروق  السابق  نتائج اجلدول  أشارت 
القرارات  واال نحو  التجتاه  يف  يالوقائية  احلكومة  النخبة    اتخذتها  لصالح  األزمة  إدارة 

قيمة    يوه   ٠٫٠٥٠معنوية    مستوىعند    ٢٫٩٤٥)   Fالطبية واإلعالمية، حيث بلغت قيمة (
ورمبا  يشير إلى وجود قصور من وجهة نظر النخبة األكادميية،    ذياألمر الئًيا،  حصاإدالة  

كون إلى  ذلك  األكادميية  يرجع  بكيفية  أكث  النخبة  دراية  من ر  والكوارث  األزمات  إدارة 
يجابي لدى النخبة الطبية إلى كونهم أكثر إدراًكا بينما يرجع االجتاه اإل،  الناحية النظرية
عتمد يُ   اسحتتاج إلى مشاركة مجتمعية ووعي صحي من املواطن كأس  يالتحلجم املشكلة  

يف األول  عليه  وذلك  املقام  احلكومة؛  إجراءات  والبنية   بسبب  بجانب  اإلمكانيات  ضعف 
  التحتية للمستشفيات احلكومية.

حتقق فقد  والذ  وبالتالي  الفرض  هذا  داللة    يصحة  ذات  فروق  توجد  أنه  على  ينص 
إدارة    القرارات الوقائية التي اتخذتها احلكومة يف واالجتاه نحو    إحصائية بني نوع النخبة

  األزمة. 
  

ه نحو  االجتا
  نوع النخبة القرارات الوقائية 

  العدد 

N 

املتوسط 

  احلسابي 

Mean 

االنحراف 

  املعياري 

درجات 

  احلرية 

Df 

    Fقيمة 

مستوى  

  املعنوية 

Sig 

  االجتاه

  ٠٫٦٣٠٤٣  ٠٫٢٥٠٠  ٤٠  أكادميية 

٢  

١١٧ 
٠٫٠٥٠  ٢٫٩٤٥ 

  ٠٫٦٣٨٥١  ٠٫٤٥٠٠  ٤٠  إعالمية

  ٠٫٦٧١٧٨  ٠٫٦٠٠٠  ٤٠  طبية 

 ٠٫٦٥٧٦٤  ٠٫٤٣٣٣  ١٢٠ املجموع



              ٢٤١٥ 

وسائل    ىارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة االعتماد علالفرض الثالث: توجد عالقة  
الثقة فيما تقدمه من معلومات حول   واملواقع الرسمية احلكومية  اإلعالم الرسمي ودرجة 

  كورونا.  جائحة أزمة 
االعتماد معامل ارتباط بيرسون لتوضيح العالقة بني درجات النخبة على مقياس : )٢٥جدول (

  ودرجة الثقة لديهم 
 درجة االعتماد درجة الثقة 

 معامل االرتباط  ٠٫٥٢٨

الداللة  ىمستو  

 العدد 

  ٠٫٠٠٠  التليفزيون الرسمي 

١٢٠  

 معامل االرتباط  ٠٫٣٦٩

الداللة  ىمستو  

 العدد 

  ٠٫٠٠٠  الصحف احلكومية 

١٢٠  

 معامل االرتباط  ٠٫١٥٣

الداللة  ىمستو  

 العدد 

  ٠٫٠١  اإلذاعات احلكومية  

١٢٠  

 معامل االرتباط  ٠٫٥٤٤

الداللة  ىمستو  

 العدد 

  ٠٫٠٠٠ الصفحة الرسمية لوزارة الصحة  

١٢٠  

 معامل االرتباط  ٠٫٤٥٠

الداللة  ىمستو  

 العدد 

  ٠٫٠٠٠ الوزراء الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس 

١٢٠ 

 معامل االرتباط  ٠٫٢٤٣

الداللة  ىمستو  

 العدد 
  ٠٫٠٠١  موقع رئاسة مجلس الوزراء املخصص لألزمة

١٢٠  

 معامل االرتباط  ٠٫٢٠٨

الداللة  ىمستو  

 العدد 
  ٠٬٠٠١  موقع وزارة الصحة املصرية 

١٢٠  



 

 
٢٤١٦ ٢٤١٦ 

السابق   نتائج اجلدول  اإلى  تشير  ارتباط بيرسون  تضح وجود  أنه باستخدام معامل 
درجة   بني  إحصائًيا  ودالة  موجبة  ارتباطية  علعالقة  الرسمي   ى االعتماد   التليفزيون 

، حيث بلغت قيمة معامل كورونا  جائحة قدمه من معلومات حول أزمة  يودرجة الثقة فيما  
بيرسون   دال٠٫٥٢٨ارتباط  مستوى  عند  إحصائًيا  دالة  القيمة  وهذه   ،= كما  ٠٫٠٠٠لة   ،

عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بني درجة  أيًضا إلى وجود    أشارت بيانات اجلدول
على   احلكوميةاالعتماد  فيما    الصحف  الثقة  حول  تودرجة  معلومات  من  ،  األزمة قدمه 

، وهذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى  ٠٫٣٦٩حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  
  .٠٫٠٠٠داللة =

وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بني  ى  إل  كما تشير نتائج اجلدول أيًضا
على   االعتماد  الصحة درجة  لوزارة  الرسمية  من    الصفحة  تقدمه  فيما  الثقة  ودرجة 
، وهذه القيمة دالة  ٠٫٥٤٤حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ،  معلومات حول األزمة

العالقة    اط بيرسون يفبينما بلغت قيمة معامل ارتب.  ٠٫٠٠٠إحصائًيا عند مستوى داللة =
على   االعتماد  درجة  الوزراءالرسمية    الصفحةبني  مجلس  فيما   لرئاسة  الثقة  ودرجة 

وهذه القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى داللة  ،  ٠٫٤٥٠  تقدمه من معلومات حول األزمة
، وبذلك يتبني أنه كلما زاد اعتماد النخبة على وسائل اإلعالم الرسمي كمصدر  ٠٫٠٠٠=

فقد حتقق    يوبالتالمات فيما يتعلق باألزمة كلما زاد مستوى ثقتهم بهذه الوسائل،  للمعلو
والذ الفرض  هذا  أنه  ينص  يصحة  بني    على  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

ودرجة الثقة فيما   واملواقع الرسمية احلكومية  الم الرسميوسائل اإلع  ىدرجة االعتماد عل
  كورونا.   جائحةة تقدمه من معلومات حول أزم

  
  
  
  
  
  
  
  



              ٢٤١٧ 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني االستراتيجيات االتصالية  الفرض الرابع:  
األ استخدمتها احلكومة يف  يالت إدارة  النخبة   زمة   داء  األاجتاهاتهم نحو  و  من وجهة نظر 

  .احلكومية الرسمية والصفحات الرسمي للتليفزيوناملهني 
ون لتوضيح العالقة بني درجات النخبة على مقياس معامل ارتباط بيرس: )٢٦جدول (

  الرسمي  لإلعالم املهني األداء نحو واجتاهاتهم االتصالية  االستراتيجيات
 األداء املهني  االستراتيجيات االتصالية 

 معامل االرتباط  ٠٫٣٦٧

الداللة  ىمستو  

 العدد 

  ٠٫٠٠٠  األداء املهني للتليفزيون الرسمي 

١٢٠  

الرتباطمعامل ا  ٠٫٣٢٣  

الداللة  ىمستو  

 العدد 

 

األداء املهني للصفحات الرسمية  
 احلكومية 

٠٫٠٠٠  

١٢٠ 

تشير نتائج اجلدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون اتضح وجود عالقة  
استخدمتها احلكومة   ياالستراتيجيات االتصالية التارتباطية موجبة ودالة إحصائًيا بني  

،  للتليفزيون الرسميواجتاهاتهم نحو األداء املهني    من وجهة نظر النخبة   إدارة األزمة  يف
القيمة دالة إحصائًيا عند مستوى   وهذه،    ٠٫٣٦٧ل ارتباط بيرسون  حيث بلغت قيمة معام

= وجود  ،  ٠٫٠٠٠داللة  إلى  أيًضا  اجلدول  بيانات  أشارت  ارتباطيةكما  دالة   عالقة 
 احلكومة   استخدمتها  ي الت  االتصالية  اتيجياتاالستر  نحو  النخبة  اجتاهات  بني   حصائًياإ

، حيث بلغت  للصفحات الرسمية احلكومية  املهني  األداء  نحو  واجتاهاتهم  األزمة  إدارة  يف
بيرسون   ارتباط  معامل  داللة  ،  ٠٫٣٢٣قيمة  مستوى  دالة  ،  ٠٫٠٠٠عند  قيمة  وهذه 

  .إحصائًيا

مستوى  إذن   ارتفع  استخدمتها   ي الت  اإليجابية  االتصالية  االستراتيجيات كلما 
لإلعالم نحو األداء املهني    اإليجابي   اجتاههم زاد مستوى    من وجهة نظر النخبة  احلكومة
ذلك إلى تبعية السياسة اإلعالمية للدولة لالستراتيجية االتصالية    يرجعورمبا  ،  الرسمي

  حفاًظا على الصالح العام.  اتإدارة األزم تنتهجها احلكومة يف يالت
حت  فقد  الفرض وبالتالي  هذا  صحة  عالقة    يوالذ  ، قق  توجد  أنه  على  ينص 

الت  االتصالية  االستراتيجيات  نحو  النخبة  اجتاهات  بني  إحصائية  داللة  ذات    ي ارتباطية 
يف احلكومة  األإ  استخدمتها  املهني  دارة  األداء  نحو  واجتاهاتهم   الرسمي   للتليفزيونزمة 

 .احلكومية الرسمية والصفحات
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  :  ةللدراس  العامة  النتائج
  للهيئة   التابعة  الرسمي  اإلعالم  وسائل  مقدمة  يف  للدولة  الرسمي  التليفزيون  جاء -١

وا٢٫٥٨٣٣  بلغ  مبتوسطوالصحافة    لإلعالم  الوطنية   عليها   االعتماد  يتم   يلت، 
 يف  تاله  ،  األزمة  خالل  مصر  يف  الوبائي  الوضع  تطورات  متابعة  يف  دائم  بشكل

  الرسمية   الصفحة  جاءت  بينما  ،٢٫٣٢٥٠  بلغ  مبتوسط  القومية  الصحف  الترتيب
اال  مقدمة  يف  الصحة  لوزارة احلديثة  تصالوسائل    بلغ   مبتوسط   الرسمية 

  مبتوسط   الوزراء  مجلس  لرئاسة   الرسمية  الصفحة   الترتيب   يف  تالها  ،٢٫٦١٦٧
بلغ  ٢٫٣٤١٧  بلغ مبتوسط  لألزمة  املخصص  الوزراء  مجلس  رئاسة  موقع  ثم   ،

١٫٨٩١٧. 
  على   النخبة  تحرص  يالت  املضامني  أهم  وباءال  حةملكاف  احلكومة  قرارات  تصدرت -٢

  اإلصابة   حصائياتإ  تالها  % ٨٠  بلغت  بنسبة  الرسمي  اإلعالم   قنوات  عبر   متابعتها
  احلجر   مستشفيات  أخبار  ثم  ،%٦٠  بلغت  بنسبة  العالم  ودول  مصر  يف  بالفيروس

 .%٥٥ بنسبة  املصابني مع التعامل وكيفية الصحي
  وزاراتها   يف  ممثلة   احلكومة  جهة   من  راخٍ ت   وجود  عن  الدراسة  نتائج   كشفت  -٣

  مرحلة   يف  اتخاذها  املفترض  من  كان  يالت  القرارات  بعض  اتخاذ  يف  املختلفة
  املتوسط   مستوى  يف  املرحلة   هذه  لقرارات  النخبة   تقييم  جاء  حيث  األزمة،  ميالد
  الوقاية   مرحلة  لقرارات   التقييم  مستوى   ارتفع  بينما  ،%٥٦٫٧  بلغت  بنسبة

 . %٦٨٫٣ بنسبة األزمة نضج ومرحلة  ، %٧٤٫٢  بلغت نسبةب واالستعداد
  وخطورته   الوباء  عن   اإلفصاح  يف  املتمثلة   املعلومات  تقدمي   استراتيجية  تصدرت -٤

  إدارة   يف  احلكومة  استخدمتها  يالت  االتصالية  االستراتيجيات  معه  التعامل  وكيفية
  استراتيجية   تالها  ،من وجهة نظر النخبة  ٠٫٧٩١٧  بلغ  مبتوسط  كورونا  وباء  أزمة

  استراتيجية   ثم   ،٠٫٥٥٠٠  مبتوسط"  سلوكياتهم  بسبب  املواطنني   إلى  اللوم   حتويل "
  ، ٠٫٥٠٨٣  مبتوسط "  اجلميع  على   ونكبة  مأساوية  جائحة  أنها   على  األزمة   تقدمي"

  على   وإطالعه  الداخلي   اجلمهور  أفعال  بردود   االهتمام"  استراتيجية  كانت  بينما
  بلغ   ضعيف  مبتوسط  جاءت  يالت  إليجابيةا  االستراتيجيات  من  املوقف   حقيقة

مبتوسط سلبي  "  واالعتذار  باخلطأ  االعتراف  استراتيجية"  ، بينما جاءت٠٫١٩١٧
 إلى عدم استخدامها.، مما يشير ٠٫٠٦٦٧- بلغ

  سرعة   وخفض  األزمة  لتجزئة  واملستشارين   املختصني   ىعل   االعتماد"  أسلوب  جاء -٥
  أزمة   إدارة  يف  احلكومة  استخدمتها  يالت  اإلدارية  األساليب  مقدمة  يف"   انتشارها
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  والعمل   زمةاأل  تطويق   محاولة"  أسلوب  تاله   ،٠٫٧٥٠٠  بلغ  مبتوسط   كورونا  وباء
  أسلوب   ثم  ،٠٫٧٠٠٠  بلغ  مبتوسط"  املختلفة  البالد  جزاءأ  يف  انتشارها  عدم  على

 جاء   بينما  ،٠٫٦٥٨٣  بلغ  مبتوسط"  لها  بديلة  سيناريوهات  يجادإو  األزمة  تفريغ "
  بلغ   مبتوسط   الرابعة  املرتبة   يف"  املتضررة   للفئات   واملساعدة  الدعم  دمي تق"  أسلوب

 .املسؤولية من التهرب عدم إلى يشير يالذ األمر ،٠٫٦٠٠٠
  وذلك   واجلمهور،  احلكومة  بني  الفعالة  الوصل  حلقة  الرسمي  اإلعالم   دجسَّ  -٦

  ضحة وا  برسالة  ونقلها  املتخذة   الوقائية  اإلجراءات  لطبيعة  املستمرة  باملتابعة
 مقدمة  يف"  الوقاية   وكيفية  الوباء  بخطورة  التوعية"  وظيفة  جاءت  حيث  وبسيطة،
  املسؤلية   روح  بث"  اوظيفت  تاله  بفاعلية،  الرسمي  اإلعالم  مارسها  ي الت  الوظائف
"  بها  اجلمهور  وعي   وخلق  الدولة  جلهود   التأييد  كسب"  و "  الوباء  ملكافحة  املجتمعية 
"  املوثوقة   باملصادر  الشائعات  محاربة"  ة وظيف   ثم  منهما،  لكل  ٢٫٧٤١٧  مبتوسط 
 .٢٫٣٥٨٣ بلغ مبتوسط 

  توجيه   يف  إيجابي   بشكل  يشارك   لم  الرسمي  اإلعالم  أن  عن   الدراسة  نتائج   كشفت  -٧
  وظيفة   جاءت  حيث   النخبة،  نظر   وجهة  من  األزمة  حلل  تصورات  ووضع  احلكومة

 . ١٫٨٩١٧بلغ  ضعيف مبتوسط"  األزمة إدارة  يف الدولة جهود تقييم"
 استخدام   على   ركز  الرسمي   اإلعالم  أن  إلى  الدراسة  نتائج   رتأشا -٨

  التواصل   مواقع  على   الشائعة  ظهور  بعد  ي تأت  يالت  الدفاعية  اتاالستراتيجي
محاربة الشائعات، حيث جاءت استراتيجية التواصل مع املسئولني    يف  االجتماعي

  ستراتيجية اال  تالها  العينة،  مفردات   إجمالي  من  %٤٧٫٥  بلغت  بنسبة  املقدمة  يف
  سلوكيات   لتعديل   ؛واالجتماعية  الثقافية  االستراتيجية   ثم   ، %٤٢٫٥  بنسبة   النفسية

  االستراتيجية   جاءت   حني  يف  ، %٤٠  بنسبة  املغلوطة  املفاهيم  وتصحيح  املواطنني 
 وأساليبها  الشائعات  مبناخ  ووعي  يقظة  حالة   يف  املجتمع  تبقي  ي الت  الوقائية

 . %٢٢٫٥ بلغت   ضعيفة بنسبة
مستوى    إلى  العينة  أفراد  من  %٦٩٫٢  أشار -٩   الرسمية   الصفحات  التزامارتفاع 

 الشاملة   التغطية"  معيار  كان  حيث  األزمة،  تغطية  يف  املهنية  باملعايير  احلكومية
   بلغ   مبتوسط  املعايير   مقدمة  يف"  واملحلي  قومي ال  املستوى  على  األزمة  أبعاد  لكافة

  الصفحة،   على  ئماد  بشكل  زمةاأل  أخبار  حتديث  معيار  الترتيب   يف  تاله   ،٠٫٨٩١٧
  نقل   يف  الفورية"  ثم  املستجدات  آخر  وبيانات  تقارير  عرض  يف  الشفافية  معيار  ثم

 .األحداث
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للتليفزيون   -١٠ املهنية  التغطية  نحو  اإليجابي  االجتاه  األزمة  تصدر  أثناء  الرسمي 
  ثم   ،  %٢٧٫٥  بنسبة  االجتاه املحايد  تاله  من أفراد عينة الدراسة  % ٦٣٫٣بنسبة  

بنسبةاال السلبي  الت%٩٫٢  جتاه  املعايير  أهم  املتابعة  :  املقدمة  جاءت يف  ي ، ومن 
  نشر   يف  الدقة   -املصابني  مع  والتواصل  اجلمهور   دمج  - املصادر  تنوع  –املستمرة
الشاملة  –املعلومات  معياري   يف  السلبي  االجتاه  مستوى  ارتفع  بينما  ،التغطية 

  مبختلف   األزمة  تناول  يف  اإليجابي   التغير  -واألحداث  األخبار  نقل  يف  الفورية (
 ). مراحلها

  حول   معلومات  من  تقدمه  فيما  الرسمي  اإلعالم  بوسائل  الثقة  مستوى   ارتفاع -١١
  عينة   مفردات  إجمالي  من  %٥٥٫٨  بلغت   بنسبة  النخبة   لدى  كورونا   جائحة

 .الدراسة
  أدت إلى   ي" أهم األسباب التالعام  الرأي  لدى  املوجودة  الالمباالة  ثقافةتصدرت " -١٢

بنسبة   األزمة  بالوباء  %٦٠تطور  اإلصابة  واعتبار  املواطنني  سلوكيات  تالها   ،
بنسبة    جهزتهاأو  احلكومة  يف  املواطنني   ثقة  ضعف، ثم  %٤٢٫٥وصمة عار" بنسبة  

 .%٢٧٫٥بنسبة  املغلوطة  املفاهيم انتشار، تالها %٣٢٫٥
١٣- "   ظهور   حتى  واالنتظار  فيها  املتشابه  احلاالت  لكل  املسح  جراءإ  يف  التباطؤجاء 

 احلكومة  اتخذتها   يالت  االستراتيجيات   يف  القصور  أوجهمقدمة    يف  "األعراض
  يف  التراخي"  تاله  ،%٦٢٫٥  بلغت  بنسبة  النخبة  نظر  وجهة   من  اجلائحة  ملواجهة
    ، %٥٥  بلغت  بنسبة"  أزمة  تفاقم  إمكانية  إلى  املشيرة  اإلنذار  إشارات  مع  التعامل

  توفر   وعدم  املواطن،  وعي  على  األساسي  داالعتما"   الثالث  الترتيب   يف  جاء  ثم
  حيث   منهما،  لكل  %٥٢٫٥  بلغت  بنسبة  "األزمة  بداية  منذ  القرار  صانع  لدى  احلزم
  مع   جتاوبه  وعدم  الالمباالة،  وثقافة  املواطنني،  جانب  من  السلبية  السلوكيات  كانت

 . األزمة تطور أسباب من  شائعة أو وهم وكأنه إليه، املوجهة  االتصالية الرسائل
  على   سلبي  بشكل  انعكس  يالذى  اإلخباري  التناول  يف  السلبي  التغير"جاء   -١٤

 اإلعالم  اتبعها  يالت  االستراتيجيات  يف  القصور  أوجهمقدمة    يف  "اجلماهير
  بدأ   حيث  ،% ٥٠  بنسبة    األول   الترتيب  يف  جاء  حيث  األزمة،   معاجلة  يف  الرسمي

  يف  جاء   بينما  املدارس،  لقغ   يستدعي  ما  يوجد   ال   وأنه  شأنها،  من  بالتهوين  األزمة
  بينما   ،%٣٧٫٥  بنسبة  املبادرة  وليست  الفعل   رد  استراتيجية  اتباع"  الثاني   الترتيب 

 .%١٫٧ بنسبة قصور  يوجد ال جاء
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  : التوصيات
من خالل إعداد   ؛ مواجهة املخاطر الصحية  بالتربية العلمية يف  االهتمام  ضرورة -١

برنامج  يف أو  تدريس  منهج  يتم  الصحية    جودة   معايير  ضمن  وإدراجهه  الثقافة 
؛ إلعداد أجيال واعية صحًيا قادرة على  واجلامعات  املدارس   يف  التعليمية  العملية

  . مواجهة مخاطر األوبئة 
  ردود   جميع  على  طالعواال  األزمات  مع  التعامل  يف  اجلمهور   مبشاركة  االهتمام -٢

تقوية  العامة  املصلحة   مع  يتوافق  مبا   اخلطة   وتعديل   أفعاله الثقة بني  ، من أجل 
 احلكومة وأجهزتها املختلفة. 

واخلاص   -٣ احلكومي  اإلعالم  بها  يلتزم  خاصة  إعالمية  سياسات  وضع  ضرورة 
حفاًظا   السياسات؛  هذه  يخالف  من  على  عقوبات  فرض  ويتم  األزمات،  أوقات 

 واألمن القومي.على الصالح العام 
قافة ؛ لتنمية الث ضرورة االهتمام بتخصيص مساحة كافية لإلعالم الصحي -٤

    الصحية لدى املواطنني.
  املنظومة وإصالح لضبط  كهيئة مستقلة؛ للصحة أعلى مجلس إنشاء فى اإلسراع -٥

               .الصحية
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  مالحق الدراسة
    - :مقاييس الدراسة

 زمة: ميالد األ مرحلة مقياس تقييم النخبة لقرارات - ١
من   املقياس  هذا   املقي  ٨يتكون  درجات  وتراوحت  ( عبارات،  بني  على  ٣:١اس  درجات   (

  ي: التالنحو ال

  ) ١ضعيف  (   -

  ) ٢(    جيد   -

  ) ٣(   ممتاز   -

مب    لكل  الكلية  الدرجة  املبحوثني مت حساب  لدى  التقييم   مستوى  حوث وحلساب 
وبالتال املقياس،  هذا  املقياس  إف  يعلى  هذا  لدينا    ١٧من    نتتكون محصلة  فنتج  درجة، 

  ي:  ال تإلى ثالثة مستويات على النحو ال ومت تقسيمه ٢٤: ٨مقياس تراوحت درجاته بني 
     .   ١٣: ٨مستوى منخفض من   -

  . ١٩: ١٤مستوى متوسط من   -

  .  ٢٤: ٢٠مستوى مرتفع من   -

  مقياس تقييم النخبة لقرارات مرحلة الوقاية واالستعداد:  -٢
املقيا املقي  وتراوحتعبارات،    ١٤س من  يتكون هذا   (درجات  ) درجات ٣:١اس بني 

  ي: التالنحو العلى 
  ) ١ضعيف  (   -

  ) ٢(    جيد   -

  ) ٣(   ممتاز   -

مب    لكل  الكلية  الدرجة  املبحوثني مت حساب  لدى  التقييم   مستوى  حوث وحلساب 
املقياس،   هذا  من  إف  يوبالتالعلى  تتكون  املقياس  هذا  لد  ٢٩ن محصلة  فنتج  ينا  درجة، 

  ي:  الت مستويات على النحو ال ةومت تقسيمه إلى ثالث ٤٢: ١٤مقياس تراوحت درجاته بني 
     .   ٢٣: ١٤مستوى منخفض من   -

  . ٣٣: ٢٤مستوى متوسط من   -

  .  ٤٢:  ٣٤مستوى مرتفع من   -
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  لنخبة لقرارات مرحلة نضج األزمة: مقياس تقييم ا -٣
) درجات على ٣:١اس بني (ات املقيعبارات، وتراوحت درج  ٨  منيتكون هذا  املقياس  

  ي: التالنحو ال
  ) ١( ضعيف    -

  ) ٢(    جيد   -

  ) ٣(   ممتاز   -

التقييم    مستوى  مب  وحلساب  لكل  الكلية  الدرجة  حساب  مت  املبحوثني  حوث  لدى 
املقياس،   هذا  من  إف  يوبالتالعلى  تتكون  املقياس  هذا  لدينا    ١٧ن محصلة  فنتج  درجة، 

  ي:  ال تمستويات على النحو ال ةومت تقسيمه إلى ثالث  ٢٤: ٨ه بني مقياس تراوحت درجات
     .   ١٣: ٨مستوى منخفض من   -

  . ١٩: ١٤مستوى متوسط من   -

  .  ٢٤: ٢٠مستوى مرتفع من   -

  ) أسباب اللجوء إلى قرار التعايش من وجهة نظر النخبة١جدول (

  %  ك  األسباب  

 ٥٧٫٥ ٦٩  دفع عجلة االنتاج 

 ٣٢٫٥ ٣٩  كومة ضعف املقاومة من جانب احل

 ٣٠ ٣٦  انهيار النظام الصحي

 ٢٥ ٣٠  املخزون االحتياطي  عجز يف 

 ١٠ ١٢  نتج عن حظر التجوال   يتخفيف تكدس املواطنني الذ

 ٣٧٫٥ ٤٥  ملصلحة رجال األعمال واملستثمرين 

 ٥ ٦  لعودة السياحة 

 ٧٫٥ ٩  أحبطهم وأفقدهم الرغبة يف االستمرار  ييأس متخذي القرار الذ

 ١٫٧ ٢  ىخرأ

 ١٢٠  اإلجمالي 

  

  



              ٢٤٢٩ 

 مارسها اإلعالم الرسمي أثناء األزمة:  يالوظائف التمقياس فاعلية  _٤

  ) يوضح مقياس فاعلية الوظائف ٢جدول (

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي  %  ك    مستوى الفاعلية

  ٣٫٣  ٤  منخفض 

٠٫٥٦٥٠٣  ٢٫٤٩١٧ 
  ٤٤٫٢  ٥٣  متوسط 

  ٥٢٫٥  ٦٣  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

من   املقياس  هذا   املقي  ٨يتكون  درجات  وتراوحت  ( عبارات،  بني  على  ٣:١اس  درجات   (

  ي: التالنحو ال

  ) ١(   ضعيف  إلى حد   -

  ) ٢(     إلى حد متوسط  -

  ) ٣(إلى حد كبير          -

مستوى      مبحوث   الفاعليةوحلساب  لكل  الكلية  الدرجة  املبحوثني مت حساب  لدى 
وبالتال املقياس،  هذا  من  إف  يعلى  تتكون  املقياس  هذا  لدينا    ١٧ن محصلة  فنتج  درجة، 

  ي:  ال تمستويات على النحو ال ةومت تقسيمه إلى ثالث  ٢٤: ٨ه بني مقياس تراوحت درجات
     .   ١٣: ٨مستوى منخفض من   -

  . ١٩: ١٤مستوى متوسط من   -

  .  ٢٤: ٢٠مستوى مرتفع من   -

  ثناء األزمة:_ مقياس فاعلية اخلطاب التوعوي لإلعالم الرسمي أ٥

  ) مقياس فاعلية اخلطاب التوعوي لإلعالم الرسمي٣جدول ( 
 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي  %  ك  مستوى الفاعلية 

  ١٣٫٣  ١٦  منخفض 

٠٫٦٠٥٢٤  ٢٫١٠٨٣ 
  ٢٤٫٢  ٢٩  متوسط 

  ٦٢٫٥  ٧٥  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 



 

 
٢٤٣٠ ٢٤٣٠ 

) درجات على ٣:١اس بني (عبارات، وتراوحت درجات املقي  ٧يتكون هذا  املقياس من  
  ي: التالنحو ال

  ) ١(   ضعيف  إلى حد   -

  ) ٢(     إلى حد متوسط  -

  ) ٣(إلى حد كبير          -

مستوى      املبحوثني    الفاعليةوحلساب  مبحوث   متلدى  لكل  الكلية  الدرجة  حساب 
وبالتال املقياس،  هذا  من  إف  يعلى  تتكون  املقياس  هذا  لدينا    ١٥ن محصلة  فنتج  درجة، 

  ي:  ال تمستويات على النحو ال ةومت تقسيمه إلى ثالث  ٢١: ٧ياس تراوحت درجاته بني مق
     .   ١١: ٧مستوى منخفض من   -

  . ١٦: ١٢مستوى متوسط من   -

  .  ٢١: ١٧مستوى مرتفع من   -

  -تغطية املهنية للصفحات الرسمية للحكومة:لل تقييم النخبة_ مقياس  ٦
  لصفحات الرسمية للحكومة التغطية  تقييم النخبة مقياس) ٤(جدول 

 االنحراف املعياري املتوسط احلسابي  %  ك  مستوى التغطية املهنية

 ٥٫٠ ٦  منخفض 

٠٫٤٣٩٥٥  ٠٫٧٤١٧ 
  ٢٥٫٨  ٣١  متوسط 

  ٦٩٫٢  ٨٣  مرتفع 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

املقياس من   املقي  ١٠يتكون هذا   ) درجات على  ٣:١اس بني (عبارات، وتراوحت درجات 

  ي: التالنحو ال

  ) ١ضعيف  ( -

  ) ٢(     جيد  -

  ) ٣(  ممتاز  -

مب    لكل  الكلية  الدرجة  املبحوثني مت حساب  لدى  التقييم   مستوى  حوث وحلساب 
وبالتال املقياس،  هذا  هذا  إف  يعلى  من    املقياسن محصلة  لدينا    ٢١تتكون  فنتج  درجة، 

  ي:  الت حو المستويات على الن  ةومت تقسيمه إلى ثالث ٣٠: ١٠مقياس تراوحت درجاته بني 



              ٢٤٣١ 

     .   ١٦: ١٠مستوى منخفض من   -

  . ٢٣:  ١٧مستوى متوسط من   -

  . ٣٠: ٢٤من مستوى مرتفع   -

  زيون الرسمي أثناء األزمة:التغطية املهنية للتليف  يفمقياس رأي النخبة  _ ٧

  مي الرس للتليفزيون  املهنية  التغطية يف النخبة رأي مقياس) ٥جدول (

 االنحراف املعياري احلسابياملتوسط   %  ك  مستوى االجتاه 

  ٩٫٢  ١١  سلبي

  ٢٧٫٥  ٣٣  محايد ٠٫٥٧٩٥٣  ٠٫١٨٣٣

  ٦٣٫٣  ٧٦  إيجابي 

 ١٠٠٫٠  ١٢٠ اإلجمالي 

 علـى درجـات) ١: ١-( بـني املقيـاس  درجـات  وتراوحـت  ،ةعبـار  ٢٦  مـن  املقياس   هذا  يتكون

  :يالتال  النحو

  )١-(  معارض -

  )٠(   محايد -

  )١(   موافق -

 مبحوث  لكل  الكلية  الدرجة  حساب  مت  املبحوثني  لدى   االجتاه  توىمس  وحلساب   

 لـدينا  فنـتج  درجـة،  ٥٣  مـن  تتكـون  املقيـاس  هـذا  محصـلة  فـإن  يوبالتـال  املقيـاس،  هذا  على

  :  يالتال  النحو  على  مستويات  ةثالث  إلى تقسيمه ومت  ٢٦: ٢٦-  بني  درجاته  تراوحت مقياس

  ١٠- :  ٢٦-االجتاه السلبي من  -

  ٩  : ٩-ايد من االجتاه املح -

 ٢٦ :  ١٠االجتاه االيجابي من  -

  

  

  



 

 
٢٤٣٢ ٢٤٣٢ 

 كورونــا جائحــة حــول معلومــات مــن تقدمــه فيمــا الرســمي اإلعــالم بوســائل الثقــة مقيــاس_ ٨
  النخبة  لدى

من   املقياس  هذا   (   ٧يتكون  بني  املقياس  درجات  وتراوحت  على  ٣:١عبارات،  درجات   (

  النحو اآلتي: 

  ) ١(ال أثق على اإلطالق   -

  ) ٢(      أثق إلى حد ما   -

  ) ٣(أثق متاًما              -

لدى املبحوثني مت حساب الدرجة الكلية لكل مبحوث على   الثقة وحلساب مستوى     
درجة، فنتج لدينا مقياس   ١٥تتكون من    محصلة هذا املقياس  فإن  يهذا املقياس، وبالتال
  ي:  التمستويات على النحو ال ةومت تقسيمه إلى ثالث  ٢١: ٧تراوحت درجاته بني 

     .   ١١: ٧مستوى منخفض من   -

  . ١٦: ١٢مستوى متوسط من   -

  .  ٢١: ١٧مستوى مرتفع من   -

  أدت إلى تطور األزمة من وجهة نظر النخبة  ي) يوضح األسباب الت٦جدول (

  %  ك  األسباب  

 ٦٠ ٧٢  ثقافة الالمباالة املوجودة لدى الرأي العام 

 ٤٢٫٥ ٥١  سلوكيات املواطنني واعتبار املرض وصمة عار 

 ٣٢٫٥ ٣٩  جهزتهاأ احلكومة و يف ضعف ثقة املواطنني 

 ٢٧٫٥ ٣٣  انتشار املفاهيم املغلوطة

 ٢٧٫٥ ٣٣  للرسائل االتصالية املوجهة إليه اجلمهورعدم جتاوب 

 ٢٠ ٢٤  ضرار بسمعة مصر وبث الشائعاتعالم اخلارجي لإلحمالت اإل

 ٢٠ ٢٤  عدم استيعاب املعلومات بدقة من جانب املواطنني 

 ١٧٫٥ ٢١  احلمالت املضادة من جانب اإلرهاب القائمة على تسييس اإلجراءات االحترازية 

 ٧٫٥ ٩  الدائم على حاالت الشفاء والعالجالتركيز 

 ١٢٠  اإلجمالي 
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