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والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 
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 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.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.
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كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
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محتويات العدد

   االجتاهات احلديثة يف بحوث تطبيق الضوابط األخالقية يف الصحافة 
الرقمية »رؤية حتليلية نقدية«                            أ.د.  أسامة عبد الرحيم علي 

 إدارة أزمــة اإلســاءة للنبــي محمــد )صلــى اهلل عليــه وســلم( يف الصفحــات 
الرســمية »دراســة حتليليــة لصفحتــي األزهــر الشــريف، وفرنســا 24«

أ.م.د. محمد حسني حسني محروص

  التفاعليـــة عبـــر صفحـــات املؤسســـات اخليريـــة علـــى فيـــس بـــوك وتعزيـــز 
املســـتخدمني لـــدى  االجتماعيـــة  املســـئولية 

 أ.م.د. فاطمة الزهراء صالح أحمد حجازي

  اعتمــاد الطــالب املغتربــني يف مصــر علــى املواقــع اإللكترونيــة اإلخباريــة 
وعالقتــه بتشــكيل الوعــي الصحــي لديهــم نحــو أزمــة كورونــا )كوفيــد 19( 
دراســة ميدانيــة                                          د. محمــد صبحــي محمــد فــودة 

  فاعليــة اإلجــراءات االحترازيــة املتخــذة ملواجهــة األزمات العاملية يف تقليص 
مخــاوف الشــراء عبــر اإلنترنــت - دراســة ميدانيــة بالتطبيــق علــى عينــة مــن 
الشــباب املصــري                                                         د. نرمــني عــالء الديــن علــي

   دوافع التعرض للمحتوى الدرامي يف خدمات املشاهدة حسب الطلب 
)VOD( واإلشباعات املتحققة: دراسة ميدانية

د. أماني رضا عبد املقصود مصطفى

  دور الفيس بوك يف تغيير النسق القيمي للشباب املصري )دراسة مسحية(
د. منى سمير محمد محمد
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     االســتخدام القيمــي لوســائل التواصــل االجتماعــي بالتطبيــق علــى عينــة 
مــن املراهقــني )يف إطــار نظريــة احلتميــة القيميــة( 

د. دينا محمد محمود عساف

   أثــر التعــرض للصحافــة اإللكترونيــة علــى إدراك الوالديــن ملخاطــر جرائــم 
االعتــداء علــى األطفــال »دراســة يف تأثيــر الشــخص الثالــث«

رانيا أمين محمد محمود سلطان

قنــاة  علــى  بالتطبيــق  العربيــة:  السياســية  لألزمــات  اإلخباريــة  املعاجلــة    
الثامنــة« »بانورامــا  نشــرات  مــن  لعينــة  حتليلــة  »دراســة  اإلخباريــة   النيــل 
بسمة سالم عيساوي إسماعيل مشرف



ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
ُ َعَملَُكْم َورَُسوُلُ َوالُْمْؤِمُنوَن وََسُتَدُّوَن  »وقُِل اْعَملُوا فََسَيَى اللَّ

َهاَدةِ َفُينَّبُِئُكْم بَِما ُكنُْتْم َتْعَملُوَن« إَِل َعلِِم الَْغيِْب َوالشَّ

االفتتاحية
بقلم: األستاذ الدكتور

رضا عبدالواجد أمني
رئيس التحرير



البحــث العلمــي هــو أحــد األضــاع الرئيســية التــي تقــوم بهــا اجلامعــات واملؤسســات 

ــي  ــل البحــث العلم ــع، ويحت ــة املجتم ــم وخدم ــم والتعل ــى التعلي ــة إل ــة، باإلضاف األكادميي

حيــزا كبيــرا يف التصنيفــات املتعــددة للجامعــات، إذ تشــير البحــوث املتميــزة إلــى قــدرة 

اجلامعــة علــى تقــدمي األفــكار اجلديــدة املبدعــة التــي تســهم يف تنميــة وتطويــر املجتمــع.

ــوم اإلعــام  ــا عل ــة، ومنه ــوم االجتماعي وتواجــه البحــوث والدراســات يف مجــال العل

واالتصــال العديــد مــن التحديــات، وتعتريهــا العديــد مــن الصعوبــات، حيــث أنهــا تتعامــل 

ــد مامــح الظاهــرة أو  ــرة تســهم يف حتدي ــر بعوامــل كثي ــة، وتتأث ــرات ديناميكي مــع متغي

الظواهــر املدروســة،  لــذا البــد - مــن حــني آلخــر- مــن عمــل مراجعــات علميــة رصينــة 

لهــذه الدراســات ومــدى حتقيقهــا لنــواجت البحــث املنشــودة، مــع ضــرورة االطــاع علــى 

التجــارب األخــرى اإلقليميــة والعامليــة يف هــذ الســياق ، واألخــذ منهــا مبــا يتوافــق مــع 

طبيعــة الدراســات التــي يتــم إجنازهــا، أمــا يف التطويــر ، ورغبــة يف التحديــث.

ونحــن يف مجلــة البحــوث اإلعاميــة، وانطاقــا مــن املكانــة التــي وصلــت إليهــا املجلــة 

ــى للجامعــات مبصــر  ــى تقييــم وفقــا لتصنيــف املجلــس األعل ــى أعل ، حيــث حصلــت عل

ملرتــني متتاليتــني ، كمــا أن املجلــة مصنفــة يف قاعــدة كاريفيــت األمريكيــة الشــهيرة،  

نحــاول طــرح عــدد مــن التســاؤالت علــى أفــراد املجتمــع البحثــي يف تخصــص اإلعــام 

بفروعــه املختلفــة، يف محاولــة للوصــول إلــى صيغــة أفضــل ملخرجــات البحــوث اإلعاميــة 



، مــن قبيــل :  هــل مــن املهــم أن يتــم تبنــي معاييــر النشــر الدوليــة يف دورياتنــا العلميــة ؟ 

ومــا مــدى اســتعداد الباحثــني لتقبــل مثــل هــذه االشــتراطات ؟ وهــل تتعــارض بعــض تلــك 

االشــتراطات مــع لوائــح وأعــراف اللجــان العلميــة للترقيــات األكادمييــة؟ 

وبالتــوازي مــع طــرح هــذه التســاؤالت مت اتخــاذ القــرار بالتوجــه نحــو تطويــر البحــوث 

اإلعاميــة ، وإن شــاء اهلل ســتقوم إدارة املجلــة بعقــد سلســلة نــدوات وورش عمــل حــول 

ــك بالتنســيق  ــني وللبحــث العلمــي، وذل ــرة القادمــة خدمــة للباحث هــذا املوضــوع يف الفت

والتعــاون مــع كل األطــراف ذوي العاقــة، إلمياننــا أن كل شــيء يقــف مكانــه دون تطــور 

البــد أن يتجــاوزه الزمــن يومــا ، ونســأل اهلل - ســبحانه – التوفيــق والســداد.

ويســعدنا أن نقــدم للباحثــني والقــر اء عــددا جديــدا مــن مجلــة البحــوث اإلعاميــة 

يحتــوي علــى العديــد مــن البحــوث والدراســات املهمــة التــي نأمــل أن يســتفيد منهــا 

الباحثــون يف النســخة الورقيــة ، والباحثــون املوجــودون جغرافيــا يف أي مــكان يف العالــم 

مــن خــال إطاعهــم علــى كامــل الورقــات البحثيــة املتاحــة  علــى املوقــع اإللكترونــي 

ــت. ــة يف شــبكة اإلنترن للمجل

واهلل من وراء القصد

وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني

أد/ رضا عبد الواجد أمني

                                                                                                     رئيس التحرير
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بتشكيل الوعي الصحي لديهم نحو أزمة كورونا )كوفيد 19( دراسة ميدانية

د. محمد صبحي محمد فودة 
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Health Awareness towards the Coronavirus 
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ــع  ــى املواق ــن يف مصــر عل ــاد الطــاب املغترب ــير اعتم ــل وتفســ ــد وحتليــ ــى رصــ ــة إلــ ــت الدراســ هدفــ

اإللكترونية نحــو املتابعة اإلعاميـة جلائحـة فيـروس كورونـا املسـتجد وتقييمـها لقـرارات مكافحـة فيـروس 

كورونـــا املســـتجد، حيــــث تنتمــــي هــــذه الدراســــة إلــــى البحــــوث الوصفيــــة، ووّظف الباحــــث منهــــج املســح 

اإلعامــي بالعينــــة، مســــتخدًما االســــتبانة اإللكترونيــــة يف جمــــع البيانــــات مــــن عينــــة الدراســــة البالــــغ 

قوامهــا 400 مفــردة مت اختيارهــم باســتخدام عينــة كــرة الثلــج الشبكية، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن 

النتائــــج أهمهــــا: جــــاء موقــــع اليــــوم الســــابع مــــن أهــــم املواقــــع اإلخبارية التــــي حتــــرص عينــــة الدراســــة 

علــــى متابعتهــــا علــــى الفيســــبوك، وتوصلــــت الدراســــة إلــــى أن نســــبة%90 مــــن عينــــة البحــــث تابعــوا 

جائحــــة كورونــــا عبــــر املواقــع اإللكترونيــة، وجــاء مــن أهــم دوافع اعتمــاد الطاب الوافدين-املغتربن عينـــة 

الدراســـة علــى املواقــع اإللكترونيــة »معرفــة أســباب الوقايــة الازمــة«، وجــاء علــى رأس القــرارات والتدابيــر 

التــي اتخذتهــا الدولــة للحــد مــن مكافحــة فيــروس )كوفيــد 19( يف املواقــع تعليــق الدراســة باملــدارس 

واجلامعــات.

الكلمــات املفتاحيــة: اعتمــاد الطــاب املغتربــن، املواقــع اإللكترونيــة، الوعــي الصحــي، فيــروس كورونــا 

املســتجد.    

The study aimed to analyze and explain the reliance of expatriate students in 
Egypt on websites towards media follow-up of the emerging corona virus pan-
demic and its evaluation of decisions to combat the emerging corona virus, as 
this study belongs to descriptive research, and the researcher employed the 
method of media survey by sample, using the electronic questionnaire to collect 
data from The study sample of 400 individuals was selected using a grid snowball 
sample.

The study reached a number of results, the most important of which are: Al-
yawm Elsabea website was one of the most important news sites that the study 
sample is keen to follow on Facebook, and the study found that 90% of the re-
search sample followed the COVID-19 pandemic through websites, and one of 
the main motives for adopting foreign-expatriate students A sample came on top 
of the decisions and measures, “Knowing the necessary prevention measures.” 
Study on websites that the state has taken to limit the fight against the virus 
(COVID-19) in the sites suspending learning process in schools and universities. 
Keywords: Diaspora Student Accreditation, Websites, Health awareness, Corona 
updated virus.

ملخص الدراسة
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تعد املواقع اإلخبارية بشكل عام من أهم وأفضل الوسائل اإلعالمية يف تغطية األحداث؛ 
بالفورية   ملا تتمتع به من إمكانات تكنولوجية هائلة يف جمع األخبار وتقدميها بشكل يتسم

املواقع   دور  برز  مصر  ويف  األخرى،  بالوسائل  مقارنة  إدارةوالسبق  يف  األزمة   اإلخبارية 
كورونا   احلالية؛ حيث كانت يف مقدمة املصادر التي أدت دورًا مهًما يف نقل أخبار فيروس

وأسهمت  مواقعها،  عبر  واسعة  مساحات  لها  أفردت  حيث  وتداولها،  وبثها  يف   املستجد 
اجتاهاتهم  تشكيل  ويف  بل  املستجد؛  كورونا  فيروس  حول  باملعلومات  اجلمهور   تزويد 

ومنها   اإلعالم،  وسائل  من  معلوماته  استقاء  على  كثيًرا  يعول  اجلمهور  كان  وملا  نحوها، 
املواقع اإللكترونية، ويف خضم أزمة تفشي فيروس كورونا املستجد عاملًيا، الذي ظهر يف  

، وتأخر اإلعالن عنه لبدايات ٢٠١٩ووهان" الصينية يف نهايات ديسمبر من عام  "مدينة  
 .2020يناير 
بذلك،    ويعد املعنية  الصحية  املؤسسات  به  تقوم  مهًما  مطلًبا  الصحية  بالتوعية  االهتمام 

مستخدمة الوسائل االتصالية كافة التي تضمن وصولها للجمهور املستهدف بشكل فّعال،  
خاصة فئات الشباب باعتبارهم نواة املستقبل وقائدي التغيير لألفضل، الذين يتعرضون  

وبايل، تلك الوسيلة التي استوعبت الوسائل اإلعالمية التي  ألشكال ومضامني صحافة امل
  سبقتها واستطاعت اجتذاب اهتمامات اجلمهور إليها بأدواتها التفاعلية والتكنولوجية.

أحد  فالصحة  املهمة؛  املوضوعات  من  الناس  لدى  الصحي  الوعي  زرع  اإلسهام يف  ويعد 
ي لدى األفراد، حيث يشكل الوعي  أهم أولوياتهم؛ السيما مع ارتفاع مستوى الوعي الصح

كبير يف   أثر  لها  التي  اليومية  أمناط سلوكياتهم  األساس يف  األفراد حجر  لدى  الصحي 
وتؤدي   للمعلومات،  الرئيسي  املصدر  اإلعالم  وسائل  وتعد  عام،  بشكل  الصحية  حالتهم 

من خ والسلوكي،  والوجداني  املعريف  وتكوينه  الفرد  بناء  ومهًما يف  كبيًرا  الل عملها  دورًا 
ومن  وسلوكياته،  وآراءه  مواقفه  تنسج  التي  واخلبرات  املعلومات  من  رصيده  زيادة  على 
خالل اعتماده عليها، فوسائل اإلعالم أضحت أداة مؤثرة يف استحداث وتغيير السلوكيات 
واملمارسات، فمضامينه أصبحت مرتبة لألفكار، واصفة للمعايير، ناقلة للحياة، وأضحت  
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الوسائل   يعتمد هذه  التي  املعلومات  مصادر  على  سيطرتها  إحكام  خالل  من  كبيرة  قوة 
وحتقيق  والقرارات  اآلراء  اتخاذ  يف  ومنظماته  ومجموعاته  ونخبته  املجتمع  أفراد  عليها 

يف    األهداف، والشفافية  واإلحصاءات  واألرقام  واحلقائق  املوثوقة  املعلومات  وأصبحت 
الوقاية والع الج، مطلًبا جماهيرًيا ملًحا، وتصدرت أخبار تناول مستجدات املرض وسبل 

على   بحًثا  األخبار  أكثر  وصارت  اإللكترونية،  املواقع  صفحات  املستجد  كورونا  فيروس 
وفترة   العدوى،  وطرق  الفيروس،  العاملية، وحتوالت  اجلائحة  أخبار  البحث هي  محركات 

وا منها،  للتقليل  السليمة  الصحية  واإلجراءات  واألعراض،  واملسح احلضانة،  لفحص 
الطبي، وطبيعة العزل الصحي، وأعداد املصابني واملتعافني مقابل نسب ومعدالت الوفاة،  
  وكلها متثل مجاًال ثرًيا للمواقع اإللكترونية بأنواعها وأشكالها املتنوعة وأدواتها املستحدثة. 

نهاية عام   للدو٢٠١٩ويف  أمام جائحة تخطت احلدود اجلغرافية  العالم نفسه  ل، م وجد 
احلكومات  بها  تقوم  التي  املهام  أبرز  من  واحدة  اجلائحة  هذه  مواجهة  وأصبحت 
الحظ   العالم،  دول  مختلف  يف  الوباء  ظهور  بداية  ومع  املختلفة،  واملنظمات  واملؤسسات 
بني   االجتماعي  التواصل  مواقع  على  والسخرية  الالمباالة  من  حالة  ظهور  الباحث 

ذلك يرجع  وقد  واملغتربني،  إلى ضعف    املصريني  أو  األزمة،  من شأن  التهوين  إما حلالة 
الثقة يف احلكومة، وما يصدر من أجهزتها ومؤسساتها املختلفة من تصريحات، وهو ما 
اإلخبارية   اإللكترونية  للمواقع  مصر  يف  املقيمني  املغتربني  تعرض  لدراسة  الباحث  دفع 

واقع اإللكترونية املصرية  ) يف عينة من امل19وعالقته بتوعيتهم نحو أزمة كورنا (كوفيد  
كورونا،    اإلخبارية، ومن دوره يف مواجهة جائحة  تعزيز  ضرورة  اإلعالم يف  دور  يأتي  من هنا 

واملشاركة   املسؤولية  روح  وبث  املعنوي،  الدعم  وتقدمي  املواطنني،  بني  الوعي  نشر  خالل 
 مصر للمواقع املجتمعية يف مجابهة األزمة، كما الحظ الباحث اهتمام تعرض املغتربني يف

اإللكترونية اإلخبارية العامة واخلاصة ومتابعة األخبار املرتبطة بهذا الوباء، وذلك بإعادة 
نشرها عبر املجموعات املختلفة على مواقع التواصل االجتماعي، وإجراء املناقشات حول  

اعف  املضامني اإلعالمية املنشورة يف هذه املواقع، سواء بالسلب أو اإليجاب، وهو ما ض
  من حجم تأثير هذه املواقع يف بيئة الوباء وحدا بالباحث إلى إجراء هذه الدراسة.

تعـــددت اجتاهـــات األدبيـــات التـــي تتنـــاول ســـلوك اكتســـاب  مراجعة الدراسات السابقة:  
ـز علـى  املعلومـــات حـــول األوبئة والفيروسات التـي تتفشـى بـني حـني وآخـر، فمنهـا مـا ركّ 

  –التـأثيرات النفسية والعاطفية لألخبار عـن وبـاء مـا علـى أفراد املجتمـع (اخلـوف والقلـق
إدراك املخاطر وتضخيمها)، ومنها مـا اجتـه لتـأثير بـروز اخلطـاب اإلعالمـي حـول الوبـاء  

ما   ومنها  اإللكتروني،  اإلعالم  عبر  املعلومات  اللتماس  السعي  وكثافة  سمات  عمل  علـى 
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على الربط بني مصادر ونوعية املعلومـات الصـحية املسـتقاة حـول الوبـاء والنيـة السـلوكية  
  : وفيما يلي عرض ألبرز وأحدث تلك الدراساتلـدى األفراد ملواجهة ذلك الوباء، 

  أوًال: الدراسات السابقة: 
إ أمكن تقسيمها  الدراسة،  الصلة مبوضوع  وثيقة  السابقة  األدبيات  لى محورين  مبراجعة 

  .رئيسني كاآلتي 
  املحور األول: دراسات تناولت املعاجلة اإلعالمية جلائحة فيروس كورونا والتوعية الصحية.

  املحور الثاني: دراسات تناولت املواقع اإللكترونية وإدارة األزمات. 
والتوعية   كورونا  فيروس  جلائحة  اإلعالمية  املعاجلة  تناولت  دراسات  األول:  املحور 

  : الصحية
دراسة   (تناولـت  عقل  سليمان  املعلومات  )  1)(2020نشوة  التمـاس  سـلوك  بني  العالقة 

للمخاطــر   إدراكهــا  ومســتوى  كورونا،  وبـاء  انتشـار  مـع  املصرية  املرأة  لـدى  الصحيـة 
قوامهــا   عينــة  علــى  االستبانة  ِطبقــت صحيفــة  حيــث  لقيــاس    450املحيطة،  مفــردة، 

أبـدت  املتغيــرات الدراسـة  محـل  النسـاء  مـن  األكبـر  النسـبة  أن  إلـى  الدراسة  وتوصلـت   ،
املنشــورات   مصداقيــة  أن  الدراســة  وجــدت  كمـا  املعلومـات،  اللتمـاس  متناميـًا  سلوًكا 
املنتشــرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تراجعــت أمــام صفحــات ومواقــع اجلهــات  

  . ة علــى اإلنترنــتالرســمي
) احلافظ  عبد  محمد  نادية  دراســة  إلــى رصــد وحتليل وتفســير  2()2020كما هدفــت   (

املستجد  كورونـا  فيـروس  جلائحة  اإلعالمية  املعاجلة  نحــو  املصري  اجلمهور  اجتاهات 
ـاء موقــع  وتقييمـه لقـرارات مكافحته، وتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا: جـ

"اليــوم الســابع" مــن أهــم املواقع اإلخبارية التــي حرصت عينــة الدراســة علــى متابعتهــا  
  علــى الفيســبوك. 

دراسة   حول  2020( )3((Singh Lisa) أما  املعلومات  Twitter استخدام)  نشر  يف 
فتوصلت إلى  COVID 19والشائعات بني اجلمهور فيما يتعلق بجائحة بفيروس كورونا  

االجتماعي التواصل  موقع  يتعلق   Twitter تأثير  فيما  اجلماهير  بني  الوعي  نشر  يف 
كورونا   على COVID-19بفيروس  حتدث  التي  املناقشات  وحجم   ، Twitter  فيما

وكيفية  الفيروس،  ذلك  مع  التعامل  يف  كبيرة  بدرجة  أفادت  وقد  اجلائحة،  بتلك  يتعلق 
  الوقاية منه. 

علـى مـدى فاعليـة توظيـف مقاطـع    )4) (2020اسـة محمد بسيوني جبريل (وتعرفت در
بهــذه   والســلوكية  املعرفية  التوعيــة  يف  كورونـا  بجائحـة  املتعلقة  التشـاركية  الفيديـو 
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الســعودية،   العربيــة  اململكة  يف  الوبــاء  بيئــة  دعــم  يف  املقاطع  هــذه  وتأثيــر  اجلائحة، 
وجـ  إلى  الفيديــو  وتوصلت  ملقاطع  التعرض  حجــم  بني  إحصائيــة  دالة  ذات  فــروق  ـود 

املرتفع،   الدخــل  ذوي  لصالــح  الدخــل،  ومستوى  كورنا  بجائحــة  املتعلقة  التشــاركية 
ومتغيــري الفئــة العمريــة لصالــح الفئــات األكبر سًنا، ووجــود فــروق ذات دالة إحصائيــة  

التعــرض  حجــم  وجنســية    بــن  كورونــا  بجائحــة  املرتبطة  التشــاركية  الفيديــو  ملقاطع 
  املبحوث لصالــح غيــر السعوديني. 

) الصعيدي  محمد  طارق  دراسة  اعتمـاد    )5()  2020واسـتهدفت  مـدى  علـى  التعـرف 
ا  الشـباب املصري علـى صحافـة املوبايل وتأثيراتـه علـى التوعيـة الصحيــة بجائحــة كورونــ

، وتوصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع اعتمــاد الشــباب املصري علــى صحافــة الهاتف  2020
كمصــدر ثــري للمعلومــات واالتصاالت خاصــة أثنــاء جائحــة كورونــا، وارتفــاع االعتماد  
خاصــة   االجتماعي،  التواصــل  ومواقــع  املوبايل  ومتصفحــات  اإلنترنت  شــبكة  علــى 

  .  الفيــس بــوك وتويتــر وواتــس آب

  Jeffrey Gottfried, Mason Walker and Amy ) .ويف السياق ذاته جاءت دراسة 
Mitchell 2020))6  (علـى آراء األمـريكيني يف وسـائل اإلعالم اإلخبارية أثنـاء    للتعرف

كوفيـد  أن  ١٩تفشـي  إلـى  النتـائج  أشـارت  حيـث  يـ٥٩،  األمـريكيني  مـن  وسـائل %  أن  رون 
، ويــرى  ١٩اإلعالم اإلخبارية تـزودهم باملعلومــات التــي يحتاجونهــا حــول فيــروس كوفيد  

كوفيد٤٩ لفيــروس  اإلخبارية  التغطيــة  أن  أن   ١٩%  كمــا  كبيــر،  حــد  إلــى  دقيقــة  كانــت 
  قيقــة،. كانــت غيــر د ١٩% يــرون أن التغطيــة اإلخبارية لفيــروس كوفيد ٢٤

عجوة   علي  نرمني  دراسة  جاءت  نفسه،  املنوال  أهم    ) 7(2020وعلى  على  للتعرف 
يف   املصرية  والسكان  الصحة  وزارة  استخدمتها  التي  املخاطر  اتصال  استراتيجيات 
املراحل  يف  «كورونا»  جائحة  أثناء  بوك  الفيس  موقع  عبر  املصري  باجلمهور  االتصال 

املخاطر للطوارئ واألزمات، اتصال    املختلفة لألزمة، واعتمدت الدراسة على مدخل منوذج
نت إلى  يف  وتوصلت  احلكومية  اإلجراءات  توضيح  استراتيجية  استخدام  مت  أبرزها:  ائج 

غالبية املنشورات يف مرحلة ما قبل األزمة بهدف توضيح إجراءات االستعداد للتعامل مع 
  . األزمة، يليها استراتيجية الطمأنينة للتأكيد على عدم رصد أي حاالت مصابة مبصر

) دراسة  (Yenan WangYu Di Junjie Ye    &Wenbin Wei,  2020أما   (8  (
الباحثون فيها دراسة احلالة النفسية لبعض املواطنني مبناطق مختلفة من الصني    فتناول

(كوفيد   كورونا  فيروس  وتفشى  انتشار  القلق )١٩بعد  معدالت  قياس  وبالتحديد   ،
) من  مكونة  عينة  لدى  كنَّ  600واالكتئاب  اإلناث  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  مبحوث،   (
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عاًما    40عورًا بالقلق مقارنة بالذكور، كما أن األفراد من الفئة العمرية أكثر من  األكثر ش
  كانوا أكثر شعورًا بالقلق واالكتئاب من الفئات العمرية األقل يف السن.

إلى بيان أهمية السياسات اإلعالمية يف )  9(2020بينما سعت دراسة وليد عبد احلليم  
مخاط من  للحد  الصحية  التوعية  الدور تعزيز  وتعزيز  املجتمعات،  على  كورونا  فيروس  ر 

من أرباب    ٤٧٠التوعوي بإجراءات الوقاية من اإلصابة به، وطبقت الدراسة على عينة من  
تأثير   بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  النتائج  وأظهرت  مبصر،  سوهاج  مبدينة  األسر 

، وظهر ذلك  Covid-19) وسائل اإلعالم ووعي األسر بكيفية مواجهة فيروس كورونا (
التأثير يف ضوء املصابني بالفيروس أو أسر املصابني أو الطاقم املعالج للفيروس، وأهمية 
التعقيم والنظافة واتباع السلوكيات املثلى يف التعامل مع الفيروس، وتبني التأثير يف ضوء 

احلظر  تقدمي معلومات كافية عن الفيروس وإنتاج برامج طبية وثقافية للمواجهة، وجناح  
    للمواطنني من خالل حملة "الزم بيتك".

  :املحور الثاني: دراسات تناولت املواقع اإللكترونية وإدارة األزمات
تأثير مواقع   علـــى كيفية  إلى التعـــرف)  Ahmad& Murad, 2020(  )10هدفت دراسة ( 

) كورونا  فيروس  حول  الذعر  انتشار  على  االجتماعي  إقليم  )  Covid-19التواصل  يف 
من   عينة  فيها  شارك  اإلنترنت  عبر  استبانة  إعداد  ومت  العراق،  من   ٥١٦كردستان 

مستخدمي مواقع التواصل، وأفاد املشاركون أن مواقع التواصل االجتماعي لها تأثير كبير 
والذ اخلوف  نشر  ( على  كورونا  فيروس  بانتشار  املرتبط  كردستان )  Covid-19عر  يف 

شبكة  الفيسبوك  وكان  للناس،  النفسية  الصحة  على  محتمل  سلبي  تأثير  مع  العراق، 
كورونا   فيروس  تفشي  حول  الذعر  لنشر  استخداًما  األكثر  االجتماعية  التواصل 

)19Covid- .(  
) دراسة  (Rama Krishna, 2020وهدفت  التعرف  11)  إلى  تكنولوجيا  )  توظيف  على 

إضافة إلى التعرف على الفروق  االتصال احلديثة يف التعامل مع جائحة فيروس كورونا،  
االتصالية   التكنولوجيا  توظيف  بطرق  يتعلق  فيما  الغربية  والدول  الصني  بني  املوجودة 
املسح،  منهج  الباحث على  واعتمد  العاملية،  الصحية  األزمة  تلك  مع  التعامل  احلديثة يف 

يف:   املنشورة  كورونا  بفيروس  املتعلقة  األخبار  حلّل   ,CNN  BBC news٢١٠١,حيث 
The Guardian, The New York Times, Business Insider, The 
Telegraph, The Economist, Reuters ,Global Times China, and  

China File) إلى   عددها  ووصل  يف١٣٧،  إذاعتها  أو  نشرها  مت  وخبًرا  مًقاال  تلك  )   
  ) تقريًرا صادرًا من منظمة الصحة العاملية. 71الوسائل اإلعالمية، إضافة إلى (
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إبراهيم،   (أمل  دراسة  (2019واهتمت  لألوبئة  )  12)  الصحفية  التغطية  واقع  برصد 
التغطية  جناح  ومدى  املصري،  للجمهور  الصحي  بالتثقيف  واملعنية  املتوطنة  واألمراض 

لدور اإلعالمي والتعليمي والتثقيفي حيال اجلمهور املصري،  الصحفية لألوبئة يف القيام با
اإللكترونية   للمواقع  الواضح  التفوق  أهمها:  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت 
يف   الطبية  املضامني  حجم  يف  بها  اخلاصة  الورقية  الصحف  على  الدراسة  لصحف 

التحليلية إل ى تصدر موضوعات طبية الفترتني الزمنيتني للدراسة، كما أشارت الدراسة 
مثل   اخلاص  االهتمام  معينة  أمراض  تلق  لم  كذلك  والسرطان،  السكري  مرض  مثل 
النفسية والعصبية والصحة اإلجنابية والزهامير وفيروس زيكا وسارس، حيث  األمراض 

  %.3تراوحت نسبة هذه األمراض ما بني الصفر و
)  Falade  2019اهتمت دراسة (فالدي  لدراســـة التغطيـــة الصـــحفية يف وسائل اإلعالم،  و
ستخدام بيانات وسائل اإلعالم كمصادر بديلة لرصد األمراض، ووجدت الدراسة ) با13(

البرازيل عام   انتشار فيروس "زيكا" يف  تسببت قلة املعلومات حول    ٢٠١۵أنه يف بداية 
التجارب السريرية ملواجهته، يف   إثارة حالة من اخلوف والقلق لدى    dowتطوره ونتائج 

بـ "حمى الضنك" يف البرازيل يف عام   العامة، وكان بروز اخلطاب اإلعالمي حول ما عرف
، وقد أشارت النتائج إلى أن تكثيف التغطية يف صحيفة دون األخرى يشير إلى  ٢٠١۵

اسة أهمية استخدام عدة مصادر ملراقبة الوضع حيال األمراض املستحدثة، وجدت الدر
يف  املسافرون  لها  يتعرض  التي  باملخاطر  الدراسة  محل  الدولية  الصحف  يف  اهتماًما 
تقام  التي  األوملبياد  وفعاليات  السياحة  وحركة  املقدمة  العروض  حيث  من  "ريو"  مدينة 

  فيها.
املحسن،   عبد  فتحي  (إميان  بّينت  نفسه،  املنوال  (2017وعلى  املواقع )  14)  انتشار 

، والتطبيقات الصحية بالهواتف الذكية، وتوصلت الدراسة إلى تعرض  اإللكترونية الصحية
بنسبة   األولى  املرتبة  يف  اإللكترونية  الصحية  للمواقع  العينة  عدم 54.5أفراد  يليها   ،%

%، بينما 45.5تعرض أفراد العينة للمواقع الصحية اإللكترونية يف املرتبة الثانية بنسبة  
للتطبيقات العينة  أفراد  تعرض  بنسبة   جاء  األولى  املرتبة  يف  الذكية  بالهواتف  الصحية 

املرتبة  68.5 الذكية يف  بالهواتف  للتطبيقات الصحية  العينة  أفراد  يليها عدم تعرض   ،%
  %.31.5الثانية بنسبة  

) دور شبكات التواصل االجتماعي يف  2015Liu   ، Kim & Gray  ) (15وتناولت دراسة (
ة، حيث يستخدم السائحون هذه الوسائل ملشاركة  خطة اتصاالت األزمة للمنشآت الفندقي

واملنشآت   املقاصد  عن  وانطباعاتهم  مشاعرهم  وكذلك  بينهم،  فيما  واخلبرات  املعلومات 
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قطاع   على  تؤثر  التي  األزمات  أوقات  خاصة  سلبية،  أو  إيجابية  كانت  سواء  السياحية 
االجتماعي   التواصل  منصات  الفندقية  املنشآت  تستخدم  لذا  ومراقبة  السياحة؛  لرصد 

جمهور   إدراك  كيفية  على  وللتعرف  املحتملة،  األزمات  إشارات  عن  للكشف  املحتوى 
االستجابة   تستطيع حتديد  حتى  وذلك  املرتقب،  وسلوكهم  واجتاهاتهم  لألزمة  السائحني 

  املناسبة الالزمة.
(فريبرج   دراسة  التواصل Freberg  2013()17وتناولت  ومواقع  التقليدي  اإلعالم   (

مركز  االجت أن  اتضح  حيث  اخلنازير،  أنفلونزا  فيروس  حول  للمعلومات  كمصادر  ماعي 
باسم   األمريكية  املتحدة  الواليات  يف  املعروف  منها،  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 

)CDC  موقع وكان  الشخصي،  االتصال  ثم  للمعلومات،  شيوًعا  األكثر  املرجع  كان   (
تويتر   القصيرة  مو  Twitterالتغريدات  واتضح  أكثر  باملعلومات؛  التواصل إلمدادهم  اقع 

األفراد   كان  كما  األزمات،  ملعلومات  شيوًعا  األكثر  املرجع  هي  التقليدية  املصادر  أن 
  حاضرين بقوة يف خطاب األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

  التعليق على الدراسات السابقة: 
حظيت البحوث املتعلقة باألوبئة باهتمام واضح يف التراث    القضايا واإلشكاليات البحثية:

الصدد،   هذا  يف  املتالحقة  باملتغيرات  البحثي  االهتمام  تزايد  وقد  واألجنبي،  العربي 
أو  موضوعاتها  يف  سواء  واملستجدات  التطورات  من  كثيًرا  األخيرة  اآلونة  يف  وشهدت 

املث واألطروحات  اإلشكالية  مستوى  على  أو  الدراسات ارة.واهتماماتها  معظم  رّكزت 
(األجنبية دراسة   ،2020 (Singh Lisa   ) ودراسة  Chen Qiang,2020ودراسة   ،(

)Qiang,2020  ودراسة الصعيدي()،  محمد  مواقع )  2020طارق  تأثير  أهمية  على 
الصحية   واجلهات  اجلمهور،  بني  النقاش  ودوائر  اإلخبارية  واملواقع  االجتماعي  التواصل 

  هتمام اجلمهور وزيادة نسبة الوعي لديهم حول فيروس كورونا املستجد.املعنية يف زيادة ا
، ورّكز معظمها على أزمات بعينها، وتباينت املجاالت واملداخل تعددت الدراسات العربية  -

التواصل  مواقع  دراسة  على  غالبيتها  رّكز  كما  الدراسات،  هذه  عليها  اعتمدت  التي 
والص اإللكترونية  واملواقع  مناطق  االجتماعي  يف  األزمات  إدارة  يف  والتليفزيون  حافة 

  مختلفة. 
ندرة األدبيات املصرية والعربية التي تناولت جائحة فيروس كورونا املستجد للمغتربني؛    -

 وميكن تفسير ذلك بأن موضوع الدراسة حديث نسبًيا.
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  األطر النظرية:
املدا  - استخدام  يف  السابقة  والدراسات  البحوث  اجتاهات  املفسرة  تباينت  النظرية  خل 

مدخل  البحثية:  أهدافها  خلدمة  البحوث  بعض  وظفتها  التي  النظرية  األطر  ومن  لها، 
املخاطر،  بإدراك  وعالقته  املعلومات  اللتماس  دراسة    السعي  عقل مثل  سليمان  نشوة 

و2020(  ،() دراسة  يف  كما  الوسيلة  ثراء  ودراسة Chen Qiang,2020نظرية   ،(
)Gottfried, Mason Walker and Amy  tchell 2020  على واالعتماد   ،(

  وسائل اإلعالم، ومنوذج االعتقادات الصحية، ونظرية األطر اإلعالمية. 
البحثية   - والفروق  املقارن  املدخل  على  اعتمدت  التي  الدراسات  دولة،    ندرة  من  أكثر  بني 

دراسة   مثل  املختلفة،  البيئات  على  اإلعالمية  املعاجلات  تأثيرات   . Singh Lisaلبحث 

Ahmad& Murad, 2020 .  
العالقات  - بني  ما  واألجنبية  العربية  الدراسات  يف  استخدامها  مت  التي  املناهج  تنوعت 

واملسحي،  الوصفي  واملنهج  احلالة  دراسة  ومنهج  واملتبادلة  نشوة    االرتباطية  دراسة  مثل 
  . 2017) شيماء السيد سالم ()، ودراسة 2020سليمان عقل ( 

من  - عديد  األجنبية  أظهر  الكمي   الدراسات  املنهجني  بني  متزج  منهجية  تصميمات 
يف   بوضوح  حاضرة  الكيفي  مقابل  الكمي  التصميم  إشكالية  استمرت  بينما  والكيفي، 

  التراث العربي.
ندرة الدراسات التي اعتمدت على املنهج التجريبي يف ربط املتغيرات البحثية ولقياس   -

الو  خصائص  بقياس  االختالفات  املستخدمة أوجه  اإلعالمية   Wang,Yu Di سيلة 
Junjie & Ye1 .  

اهتمت الدراسات والبحوث األجنبية بالتعرف على طبيعة   األدوات واألساليب البحثية:  -
اإلفادة من أدوات اإلعالم اجلديد وتطبيقات الهواتف الذكية عند تغطية ودراسة فيروس  
من   اإلفادة  مظاهر  رصد  على  الدراسات  أغلب  حرصت  حيث  املستجد،  كورونا 

مثل   واالستبانة،  اجلمهور  على  أو  اإلعالمي  األداء  يف  سليمان التكنولوجيا  نشوة  دراسة 
جبريلو،  )2020عقل( بسيوني  ودراسة   2020محمد   ،Ahmad& Murad, 

2020 .  
وحتليل   واملقابلة  االستبانة  أداة  على  والعربية  املصرية  الدراسات  أغلب  واعتمدت 

األجنبيةاملضمون،   الدراسات  اهتمت  وحتليل    بينما  واملالحظة  املناقشة  مبجموعات 
  املضمون.. 
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اتسمت معظم الدراسات العربية باالعتماد على عينات محدودة احلجم    مجتمع الدراسة:
وعمدية وغير ممثلة ونتائجها غير قابلة للتعميم؛ ويفسر ذلك يف ضوء عدة عوامل منها:  

ومحد ممثلة،  عينة  سحب  خالله  من  ميكن  شامل  إطار  وجود  إمكانات صعوبة  ودية 
  ).2020الباحث، مثل دراسة نشوة سليمان عقل (

وقليل من الدراسات اهتمت بالعينات االحتمالية كبيرة احلجم، التي ميكن تعميم نتائجها،  
تعتمد على   أنها  أكثر من باحث، كما  إعدادها  أغلبها دراسات أجنبية يشترك يف  وكانت 

ين البحث؛ مما  بحثية تسهم يف متويل هذا  العينات وطريقة  جهات  كبر حجم  عكس على 
  سحبها ومدى متثليها للمجتمع.

  أهم النتائج التي توصلت إليها بعض الدراسات السابقة:  -
اإلنترنت   املتمثلة يف  االتصال احلديثة،  تكنولوجيا  أن  إلى  الدراسات  بعض  نتائج  أشارت 

ماهير وإمدادهم ومواقع التواصل االجتماعي، كانت العامل األبرز يف نشر الوعي بني اجل
  ). Rajvikram ,2020بتطور الوضع فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا، مثل دراسة (

دراسة  و الدراسات مثل  نتائج بعض  تواجه  Andra,2020(كشفت  التي  التحديات  ) أهم 
واملعلومات   األخبار  تضارب  وهي  االتصالية،  استراتيجياتها  تطبيق  يف  العاملية  املنظمات 

ا  من  يف  الصادرة  اجلمهور  لدى  االرتباك  من  حالة  يسبب  الذي  األمر  الطبية؛  ملنظمات 
  اتباع اإلجراءات والطرق السليمة للوقاية ومنع انتشار الفيروسات. 

التحليلي  و باجلانب  العربية  الدراسات  بعض  الصحفية  اهتمت  املعاجلة  وحتديًدا 
معظمها نتائج  وأكدت  واألوبئة،  األزمات  من  لعديد  املعاجلة    والتليفزيونية  منط  تأثير 

اإلخبارية لألزمات على الرأي العام، وأن معاجلة األزمات من قبل وسائل اإلعالم يتسق  
  دائًما مع توجهات صانعي ومتخذي القرار. 

السابقة:   الدراسات  من  اإلفادة  يف  أوجه  الدراسات  تلك  من  الباحث  أفادت  عام  بشكل 
وأهميتها، وحتد البحثية  املشكلة  الدراسة، وحتديد صياغة وحتديد  أهداف  وصياغة  يد 

أنسب املناهج واألداة البحثية املناسبة وكيفية بنائها، مبا يحقق أهداف الدراسة ويجيب  
الدراسات  تتناولها  لم  التي  النقاط  على  الوقوف  وكذلك  وفروضها،  تساؤالتها  عن 

سة احلالية والبحوث السابقة، كما أفادت نتائج الدراسات السابقة يف تفسير نتائج الدرا
الراهنة   الدراسة  إثراء  يف  أسهمت  التي  السابقة،  الدراسات  نتائج  مقارنة  خالل  من 

  باملعلومات. 
الدراسة:   األخيرة؛  أهمية  السنوات  البشرية يف  التهديدات  أخطر  من  كورونا  تعد جائحة 

واالقتصادي،   الصحي،  املستوى  على  فادحة  خسائر  إلى  أدت  عاملية  أزمة  إنهـا  حيث 
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توعيــة  والتعلي يف  اإلعالمــي  الــدور  دراســة  ضــرورة  يســتلزم  ممــا  واالجتمــاعي؛  مـي، 
املرض،   انتشار  من  للحد  الفّعالة  والسلوكيات  باملخاطر  دور  اجلمهــور  علــى  والتعــرف 

بإمكانياتهــا التفاعليــة يف التواصل بشكل فوري مع اجلمهور من أجل   املواقــع اإللكترونية
تقـدمي املعلومـات ومسـتجدات املوقـف أًوال بأول أثناء األزمات الصحية لتحقيق الشفافية، 
من   فهو  االجتاهني)،  (ذو  االتصال  لتحقيق  اجلمهور  مـع  التفاعـل  أهمية  عن  فضال 

املجتمع   على  التي طرأت  بعديها  املستجدات  الدراسة يف  أهمية  إيضاح  املصري، وميكن 
  النظري والتطبيقي على النحو اآلتي: 

النظرية:   تنبع أهمية الدراسة من أهمية املوضوع، وهو فيروس كورونا املستجد  األهمية 
  وخطورته على املجتمع صحًيا واقتصادًيا وسياسًيا. 

ري يف التعامل مع أزمة ذات  وتعد من الدراسات التي تبحث يف دور وسائل اإلعالم املص 
  تأثير جماهيري وعاملي. 

  األهمية التطبيقية: تتمثل أهمية الدراسة يف النقاط اآلتية: 
تعد هذه الدراسة تطبيًقا لنتائج الدراسات البحثية احلديثة يف مجال تأثيرات وسائل    -1

مواد إخبارية    اإلعالم خاصة املواقع اإلخبارية ومواقع التواصل االجتماعي، مبا تقدمه من
فيروس   بجائحة  اخلاصة  األخبار  وعرض  جمع  املتعددة يف  التكنولوجيا  على  واعتمادها 

  . كورونا املستجد
املادة    -2 سمات  على  والتعرف  اإللكترونية  اإلخبارية  املواقع  أداء  وتقييم  دراسة  أهمية 

  الصحفية املقدمة بها يف ظل االنتشار السريع لإلعالم اجلديد.
افتراضات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم حول االستجابات  -3 تختبر مدى صحة 

  السلوكية لدى املغتربني. 
  مشكلة الدراسة: 
اإلخبارية    اإللكترونية  املواقع  توظيف  حدود  عن  الكشف  يف  الدراسة  مشكلة  تتبلور 

لى مدى إفادة  بأشكالها وتوجهاتها املختلفة يف تناول فيروس كورونا املستجد، والتعرف ع
تلك املواقع من ثراء فضاء اإلنترنت وما وفرته من خصائص اتصالية، وانعكاس ذلك على  
التي  والقضايا  واملوضوعات  باملعلومات  مدعومة  صحفية  قصص  من  املواقع  تقدمه  ما 
تعاجلها  وباألدوات املستحدثة األخرى، وبيان أوجه التشابه واالختالف بني أشكال وأنواع  

ا الدراسة،  املواقع  املستجد خالل فترة  لـفيروس كورونا  تناولها  التي تقدمها يف  إلخبارية 
وقيـاس العالقة بـني اعتمـاد الطالب املغتربني يف مصر على املواقع اإللكترونية اإلخبارية  

"كوفيد كورونا  بجائحــة  املتعلقــة  واألخبــار  املعلومــات  اســتقاء  إدراك  ١٩يف  ومستوى   "



 

                169 

العالقة، مثل  اخلطر لديهم تلك  األزمة يف  املحيطة بسياق  املتغيرات  تأثير بعض  ، ومدى 
مدى الثقة يف تلك املصادر، ومستوى االهتمام مبتابعة األخبار، واحلالة الصحية القائمة  

الوباء،   مع  للتعامل  السلوكية  والنية  العينة،  أفراد  لدى  حتديًدا بالفعل  املشكلة  وتزداد 
الدر  تسعى  التي  اإلجابة  باألهداف  الدراسة  التي حتاول  والتساؤالت  إلى حتقيقها،  اسة 

 عنها، والفروض التي تختبرها.
  مبررات الدراسة:

اإلشكالية  - علم    حداثة  حدود  يف  لطرحها  السابقة  الدراسات  وقلة  املطروحة،  البحثية 
  الباحثة.

نحو أبعاد جودة املعاجلة اإلعالمية املقدمة لتلك    احلاجة إلى معرفة اجتاهات املغتربني  -
  اجلائحة.

  رصد رؤى املبحوثني حول قرارات مكافحة فيروس كورونا املستجد. -
  أهداف الدراسة:  -

يف  العام،  إطارها  يف  الدراسة،  هدف  حتديد  ميكن  البحثية  املشكلة  طبيعة  مع  اتساًقا 
اإلعالمية املصرية جلائحة فيروس  محاولة الكشف عن اجتاهات اجلمهور نحو املعاجلة  

كورونا املستجد وتقييمه لها؛ وينبثق من هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل  
  فيما يلي: 

  التعرف على اجتاه معاجلة املوضوعات املرتبطة بأزمة فيروس كورونا.  -1
  ية. التعرف على معدل تعرض الطالب الوافدين عينة الدراسة للمواقع اإلخبار -2 
  معرفة أسباب استخدام الطالب الوافدين عينة الدراسة للمواقع اإلخبارية.  -3 

  الكشف عن مستوى طبيعة املعلومات اخلاصة بفيروس كورونا لدى عينة الدراسة.-4
على    -5 احلصول  يف  املواقع  على  الدراسة  عينة  املبحوثني  اعتماد  درجة  على  التعرف 

  املعلومات اخلاصة بفيروس كورونا. 
(معرفية    -6 االعتماد  تأثيرات  على  املواقع   -وجدانية    –التعرف  على  سلوكية) 

  اإللكترونية واجتاهات املغتربني نحو األزمات.
التعرف على اجتاهات املغتربني نحو األزمات املجتمعية املختلفة باملواقع خالل فترة    -7

  الدراسة.
  تساؤالت الدراسة:  -
املغتر -١  اجلمهور  تعرض  معدالت  كمصدر  ما  اإلخبارية  للمواقع  الدراسة  عينة  ب 

  للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد؟ 
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مـا مـدى اعتمـاد الطالب الوافدين علـى املواقع اإلخبارية كمصـدر للتوعيـة الصـحية  -2 
  بجائحة كورونا؟

مــا أهــم أســباب ودوافــع اعتمــاد الطالب الوافدين علـى املواقع اإلخبارية كمصــدر   -3  
  للتوعيــة الصحية؟ 

ما درجـة اإلفـادة مـن املشـاركة والتفاعـل مع موضـوعات التوعيـة الصـحية عبـر املواقع  -٤
  اإلخبارية يف اكتساب الوعي لدى عينة الدراسة؟

ات املعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية املترتبـة علـى التعـرض للمواقع  مـا أهـم التـأثير-5
  اإلخبارية أثناء جائحة كورونا؟

  ما تقييم الطالب الوافدين عينة الدراسة لقرارات مكافحة فيروس كورونا املستجد؟-6 
  فروض الدراسة:  -

وثني على ُتوجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطات درجات حرص املبح الفرض األول: 
الدميوغرافية  ، وفًقا الختالف متغيراتهم بجائحة كورناقراءة املوضوعات املتعلقة 

  املختلفة. 
الثاني: ودوافع   الفرض  الدميوغرافية  املُتغيرات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ُتوجد 

 قراءة املوضوعات اخلاصة بأزمة فيروس كورنا. 
الثالث: ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املُتغيرات الدميوغرافية للمبحوثني    الفرض 

  واجتاهاتهم نحو أزمة فيروس كورنا. 
ذات داللة إحصائية بني درجة حرص املبحوثني    توجد عالقة ارتباطية  الفرض الرابع:  -

الدراسة)   (محل  اإلخبارية  املواقع  يف  كورنا  بجائحة  اخلاصة  املوضوعات  قراءة  على 
 ودوافع هذه القراءة.

اخلامس: على    الفرض  احلرص  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 
املو يف  كورنا  فيروس  بأزمة  اخلاصة  املوضوعات  الدراسة)  قراءة  (محل  اإللكترونية  اقع 

  ومستوى املعرفة باملواقع اإلخبارية لدى املبحوثني. 
السادس على  :  الفرض  احلرص  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

الدراسة)   (محل  اإلخبارية  املواقع  يف  كورنا  فيروس  بأزمة  اخلاصة  املوضوعات  قراءة 
  قراءة املوضوعات اخلاصة باجلائحة يف املواقع اإلخبارية. والتأثيرات الناجتة عن 

 نوع الدراسة ومنهجها وأداة جمع البيانات: -
  Descriptive Researchesتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية  نوع الدراسة: 

التي تهتم بجمع البيانات واحلقائق واملعلومات حول ظاهرة معينة، ثم تقوم بتحليل هذه 
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ت واملعلومات وتفسيرها واستخالص نتائجها بهدف الوصول إلى تعميمات بشأنها،  البيانا
حيث تسعى هذه الدراسة إلى رصد مدى تعرض الطالب الوافدين للمواقع اإلخبارية  

  جلائحة فيروس كورونا املستجد وتقييمهم لهذه املعاجلة.
باعتباره جهًدا علمًيا   وّظفت الدراسة منهج املسح اإلعالمي بالعينة، وذلك  منهج الدراسة:

بهدف  وذلك  الدراسة؛  موضوع  الظاهرة  عن  ومعلومات  بيانات  على  للحصول  منظًما 
  تصنيف هذه البيانات وحتليلها وتفسيرها وتعميمها بهدف اإلفادة منها مستقبال. 

الدراسة البيانات  جمع  االستقصاء أدوات  أداة  على  البيانات  الدراسة يف جمع  اعتمدت   :
باعتباره شكال من أشكال التصميم املنهجي الذي يتفق    E-Questionnaireاإللكتروني  

 Googleمع املستحدثات الرقمية، وذلك من خالل االستبانة الرقمية التي يقدمها موقع  
Drive  ثالثة محاور رئيسة حيث تضمنت االستبانة:  

التي تعالج  : أسئلة تقيس حجم تعرض مجتمع الدراسة للمواقع اإللكترونية  املحور األول 
املوضوعات املرتبطة بجائحة كورونا وأسبابه ودوافعه، وطريقة تفاعل املبحوثني مع هذه 

  املواقع اإللكترونية.
الثاني:    منها،  املحور  والوقاية  كورونا  بجائحة  التوعية  يف  املواقع  دور  تقيس  أسئلة 

ومقترح التوعية،  املواقع يف عملية  فاعلية هذه  من  التي حتد  هذه والسلبيات  تطوير  ات 
  .املواقع لزيادة فاعليتها يف عملية التوعية

  أسئلة تقيس املتغيرات الدميوغرافية للمبحوثني. املحور الثالث:  
    :قياس الصدق والثبات

أعّد الباحث أداة القياس وفًقا ألهداف الدراسة وتساؤالتها، ومت عرضها بصورتها األولية 
صدق أداة القياس وصالحيتها لقياس ما وضعت  على مجموعة من املحكمني للتأكد من  

اقترحه املحكمون، كما  التعديالت باحلذف واإلضافة وفًقا ملا  لقياسه، ومت إدخال بعض 
على   التطبيق  إعادة  بطريقة  الثبات  تطبيق  الباحث    ٤٠مت  قام  ثم  أسبوعني،  بعد  مفردة 

بلغت   وقد  االختبار،  االرتباط بني نصفي  معامل  قي  ٠٫٩٤بحساب  تدل  وهي  مرتفعة  مة 
  وصالحيتها للتطبيق. على ثبات األداة

  ثامًنا: مجتمع الدراسة وعينتها:
مع مراعاة املتغيرات الدميوجرافية لهم. أما   املغتربني  يتمثل مجتمع الدراسة يف الطالب 

 ) بلغت  الدراسة فقد  كرة  400عينة  اختيارها على أسلوب  الباحث يف  واعتمد  ) مفردة، 
الشبكية، التي تستخدم حني يصعب الوصول لكل املبحوثني،    Snowball Sampleالثلج  

التواصل   شبكات  عبر  املبحوثني  مجموعات  إلى  االستبانة  رابط  الباحث  أرسل  حيث 



 

 
172 172 

االجتماعي املختلفة، مطالًبا املبحوثني الذين يستطيع الباحث التواصل معهم إرسالها إلى  
ك  عينة  تطبيق  الواقع جوهر  وهو يف  معارفهم،  املشاركني  دوائر  اختيار  يتم  التي  الثلج  رة 

عام   أبريل  شهر  خالل  االستمارة  تطبيق  ومت  اإلحاالت،  أو  الترشيحات  بواسطة  فيها 
  م، واجلدول اآلتي يوضح ذلك. ٢٠٢٠

  ) املتغيرات الدميوغرافية لعينة الدراسة 1جدول رقم (

  %  ك  املتغيرات الدميوغرافية

 النوع 
  مبحوث

  
296  74  

  26  104  مبحوثة 

  املرحلة العمرية

  66.5  266  سنة 35إلى أقل من  18من 

  28.5  114  سنة 50إلى أقل من  35من 

  4.0  16  سنة 60إلى أقل من  50من 

  1.0  4  سنة فأكثر 60من 

  املستوى التعليمي

  3.0  12  تعليم متوسط 

  10.0  40  تعليم فوق املتوسط

  68.5  274  مؤهل جامعي

  18.5  74  اجلامعيفوق 

  محل اإلقامة
  27.5  110  راقي 

  72.5  290  متوسط  –عشوائيات 

  احلالة الوظيفية
  16.5  66  يعمل

  83.5  334  ال يعمل 
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  حدود البحث: 
: يتنـاول البحـث عالقـة االعتمـاد علـى املواقع اإللكترونية يف متابعة  احلـدود املوضـوعية  -

  جائحة كورونا. 
  : مت تطبيق البحث على الطالب املغتربني.املكانيةاحلدود  -

الزمانية  - استقصاء احلدود  استمارة  تطبيق  املعلومات من خالل  الباحث يف جمع  بدأ   :
  .2020يونيو 15إلى  2020مايو  20إلكترونية على عينة الدراسة، يف الفترة من 

  كورونا):   –األزمة  -تاسًعا: اإلطاران النظري واملعريف للدراسة (املواقع اإلخبارية  
  أوًال: اإلطار املعريف للدراسة (اإلعالم وإدارة األزمات).

األزمة: البشرية    مفهوم  احلياة  واقع  يف  رئيس  جزء  األزمات  أن  يف  اثنان  يختلف  ال 
واملؤسسية، وهذا يدفع إلى التفكير بصورة جدية يف كيفية مواجهتها والتعامل معها بشكل 

  نتائج السلبية لها، واالستفادة إن أمكن من نتائجها اإليجابية.فّعال يؤدي إلى احلد من ال
االجتماعية الناحية  من  باألزمة  واضطراب  ويقصد  واملتوقعة  املنظمة  األحداث  "توقف   :

  العادات مما يستلزم التغيير السريع إلعادة التوازن، ولتكوين عادات جديدة أكثر مالءمة".
السياسية: الناحية  من  األزمة  السياسي   فهي   أما  النظام  بأبعاد  تأخذ  مشكلة  أو  "حالة 

أو  سياسًيا،  أو  إدارًيا،  كان  سواء  متثله،  الذي  التحدي  ملواجهة  قرار  اتخاذ  وتستدعي 
  نظامًيا، أو اجتماعًيا، أو اقتصادًيا، أو ثقافًيا".

االقتصادية الناحية  انخفاض    ومن  النمو االقتصادي حتى  "انقطاع يف مسار  تعني:  فهي 
  ). 18أو عندما يكون النمو الفعلي أقل من النمو االحتمالي"( اإلنتاج،

وتعبر األزمة عن موقف أو حالة أو قضية يواجهها متخذ القرار يف أحد الكيانات اإلدارية  
األسباب  معها  وتتشابك  وتتداخل  األحداث  فيها  تتالحق  إذ  مشروع)؛  مؤسسة،  (دولة، 

  ). 19والنتائج، وتختلط معها األمور(
  ): 20(ارثة بثالث سمات أساسيةوتتسم الك

  . الشدة أو القسوةألولى: "ا
  .Range والسمة الثانية هي: اتساع النطاق

  . Visibilityوالسمة الثالثة هي: الشيوع  
  ):١٩-دور املواقع اإلخبارية يف إدارة األزمة (فيروس كورونا املستجد كوفيد  

فجميـع   كورونـا،  جائحـة  أزمـة  بدايـة  منـذ  شـهده  مثلمـا  وخوًفا  فزًعا  العـالم  يشـهد  لـم 
املطــارات فيهــا إجــراءات وقائيــة، وعديــد مــن الــدول أغلقــت حــدودها وأجواءهــا جتاه 
مـع  التواصـل  تقطـع  ودول  الصـحي،  احلجـر  حتت  كاملة  ومدن  اخلارج،  من  القادمني 
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والتجمعــات بعضـه االجتماعيــة  واألنشــطة  تعليقهــا،  مت  واجلامعــات  واملــدارس  بعًضا،  ا 
  ).21الثقافيــة أوقفت جميع أنشطتها، ووسائل اإلعالم تقوم بتغطية ما يحدث للعالم(

الــذي يتصدر   العــاملي األوحــد  وال شــك أن جائحــة فيــروس كورونــا أصــبحت احلــدث 
ل اإلعالم التقليدية واجلديدة، ومن ثـم اهتمـام سـكان العـالم كافة؛ لـذا لـيس اهتمام وسائ

اجلائحـة   هـذه  لتطـورات  املكثفـة  التغطيـة  عـن  إعالميـة  وسـيلة  أية  تشذ  أن  املتوقع  من 
التـي بدأت يف الصني ثم انتشرت تدريجًيا يف جّل بلـدان العـالم، حتـى أصـبح لهـا عـدادات 

مـدار   أثبتت  علـى  كما  املتـأثرة،  والبلـدان  واملتعـافني  واملتـوفني  املصـابني  السـاعة ُحتصـي 
التغيير  يف  بهـا  يسـتهان  ال  فّعالـة  قـوة  أنهـا  اجلائحـة  هـذه  يف  اجلديـد  اإلعالم  وسائل 
والتأثير على األفراد واملجتمعات والدول، ولكـن قبل أن يصبح هذا اإلعالم قوة من دون 

ماعيـة، أصـبح هنـاك ضـرورة عاجلـة لوضـع ضـوابط وتشـريعات جديـدة مـن  مسؤولية اجت
  ). 22شـأنها تنظـيم آلياتـه وفعالياتـه وأدواره املتسـارعة واملتزايـدة(

انتزعت جائحة فيروس كورونـا (كوفيـد   ) مركـز الصـدارة ضـمن أجنـدة وسـائل ١٩ولقد 
االستثنا تأثيرها  خالل  من  العاملية  اضـطرت  اإلعالم  عندما  كافة  العالم  دول  على  ئي 

السياسيني( اهتمام  على  واستحوذت  التباطؤ  إلى  االقتصاد  األمور 23عجلـة  هذه  كل   ،(
جتعلنا نتساءل ونبحث يف تأثير االعتماد على وسائل اإلعالم يف مثل هذه الظروف، وما 

رية يف إدارة األزمات  ميكن أن يخلفه هذا األمر سلبا وإيجابًا، وتكمن أهمية املواقع اإلخبا
يف هذا   حيث تعد حلقة وصل )،  24يف قدرتها على تغيير مفاهيم االتصال وتوزيع املعرفة(

إلى  ونقلها  ودقة،  شفافية  بكل  كارثة  أو  أزمة  بأي  اخلاصة  املعلومات  بنشر  السياق 
املختلفة(  بأبعادها  األزمة  معرفة  وبسيطة، متكنهم من   )، 25اجلمهور يف رسالة واضحة 

الوقائي  وذلك والدور  التوعوي،  الدور  املوارد  )26(من خالل  وتعبئة  للشائعات،  والتصدي   ،
؛ فأصبحت هناك معاجلة مختلفة للمعلومات، سواء كانت نصية أو  واجلهود ملواجهة األزمة

املتعددة( الوسائط  استخدام  أو  بصرية،  أو  على   ،  27سمعية  يجب  املرحلة  هذه  ويف 
عملية   يف  االستمرار  االجتماعي املؤسسة  اإلعالم  وسائل  عبر  اجلمهور  مع  التواصل 

أسـلحة   كأحـد  خطيـرة  وأهميـة  متزايد  دور  لإلعالم  وبات  الذهنية،  صورتها  لتصحيح 
هائلــة   قـدرات  مـن  لــه  يتـوافر  ملــا  نظًرا  األزمـات،  إلدارة  تغطيتـه  يف  احلاضـر  العصـر 

احل واجتيازه  كبيــرة،  بسـرعة  انتقالــه  يف  وتخطيه  متثلـت  من العوائـق  دود،  ميلكه  مبا 
علـى   النفسـي  التأثير  على  هائلة  قدرات  من  لـه  وملا  ومرئية،  ومسموعة  مقروءة  وسائل 
الفكريـة واإلقنـاع للجمهـور يف املجتمعات املختلفة؛ لكـن أحياًنا يكـون  األفراد والسـيطرة 
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ونشـر الـوعي وتوصيل األخبـار،  تـأثير اإلعالم يف األزمـات سلبًيا جتاه توضـيح احلقـائق  
  خاصـة يف الوقت احلـالي.  

  ثانًيا: اإلطار النظري للبحث:

    Media Dependency Theory :نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 
مت استيحاء عنوان النظرية من عالقة اجلمهور مع وسائل اإلعالم، من خالل أن اجلمهور  

تنقلها وسائل االتصال يف املجتمع احلديث، وأن هذه الوسائل يعتمد على املعلومات التي  
ال ميكن االستغناء عنها؛ لذلك فإن درجة اعتماد األفراد على املعلومات التي يستقونها من  
واالتصال   اإلعالم  وسائل  تغير  وملاذا  متى  لفهم  أساسًيا  متغيًرا  تعد  االتصال  وسائل 

السياسية لنظرية  )،  28(معتقدات األفراد ومشاعرهم وسلوكهم الفكرة  ومن هنا خلصت 
  االعتماد على النحو اآلتي:

والسلوكي   والعاطفي  املعريف  التأثير  من  أكبر  قدر  االتصال على حتقيق  وسائل  قدرة  أن 
وهذا  ومكثف،  متميز  بشكل  املعلومات  نقل  بوظائف  الوسائل  هذه  تقوم  عندما  يزداد 

استقرا عدم  تواجد  حالة  يف  قوته  تزيد  الصراع  االحتمال  بسبب  املجتمع  يف  بنائي  ر 
أن  ميكن  ووجدانه  ومعارفه  اجلمهور  سلوك  تغير  فكرة  فإن  ذلك  إلى  إضافة  والتغيير، 
العالقة   معنى  هو  وهذا  االتصال،  ووسائل  املجتمع  من  كل  لتغيير  مرتًدا  تأثيًرا  تصبح 

  ). 29الثالثية بني وسائل االتصال واجلمهور واملجتمع(
وتصارع األحداث يف العصر احلديث، أصبحـت املعلومات متثـل    ويف ظل تزايد املعلومات 

مصدر قوة ومتيز ملن ميتلكها وملن يسـتطيع الوصـول إليهـا، فعلـى املســتوى العـام للمجتمـع  
إلــى احلصـــول علــى  وغيرهــا  تســـعى معظــم األنظمــة، كالنظــام السياســـي واالقتصــادي  

)،  30النظـام وقدرته علـى التفاعل مـع املجتمع واألنظمـة األخرى(   املعلومات من أجل بقاء
النظرية على أن استخدام األفراد لوسائل اإلعالم ال يـتم مبعـزل عـن    وتعتمد فكرة هذه 

عنـدما  تـزداد  التـأثير  على  اإلعالم  وسائل  قدرة  وأن  داخله،  يعيش  الذي  املجتمع  تأثير 
  ). 31 (نقــل املعلومــات بشــكل مســتمر ومكثــفتقـوم هــذه الوســائل بوظيفــة 

من خالل اسم النظرية ورؤية واضعيها "ميلفــن ديفليـر"، و"ســاندرا بـول"    :مفهوم النظرية
يتضـح  مفهومها، وهو االعتماد املتبـادل بـني األفراد ووسـائل اإلعالم، وأن العالقـة التـي  

اإل وسائل  بني  اعتماد  عالقة  هي  واجلمهـورحتكمهـم  االجتماعيـة  والـنظم  ، )32(عالم 
ذلك، على  اإلعالم    وبناء  سـائل  علـى  االعتمـاد  علـى  فمعنـى  يعتمـد  املتلقـي  أن  يقـوم علـى 

مـا   حيـال  وتوجهاتـه  معارفه  تكوين  يف  تسهم  التي  للمعلومات  كمصـدر  اإلعالم  وسـائل 
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املجتمـع يف  لوسـائل  ،  )33 (يحـدث  اسـتخدامنا  أن  عـن  كمـا  مبعـزل  يـتم  ال  االتصـال 
تـأثيرات النظـام االجتمـاعي الـذي نعـيش بداخلـه نحـن ووسـائل االتصـال، والطريقـة التـي  
نسـتخدم بهـا وسـائل االتصـال تتـأثر مبـا نتعلمه من املجتمع، ويشمل هذا أيًضا ما تعلمناه  

االتصال وسائل  تلـك)34(من  جـوهر  تلخـيص  ميكـن  ثـم  ومـن  قـدرة  النظريـة    ،  أن  يف 
والسلوكي، سوف  والعاطفي  املعريف  التأثير  من  أكبر  قدر  علـى حتقيـق  االتصـال  وسـائل 

  ).53( يـزداد عنـدما تقـوم هـذه الوسـائل بوظائف نقل املعلومات بشكل متميز مكثف
التـأثيرات والقـوة  تعرف نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم بنظريـة    :تأثيرات النظرية

التي تعيق  التي تزيد من قوة وسائل اإلعالم والشروط  اإلعالميـة، حيـث تهتم بالشروط 
  . )36 (قوتها، وتستند قوة االعتماد على العالقات بني وسائل اإلعالم واألفراد

  إن عالقة االعتماد على وسائل اإلعالم تقوم على ركيزتني أساسيتني هما:
قق األفراد واجلماعات واملنظمات املختلفة أهدافهم الشخصية فإن األهداف: لكي يح-  1

أخرى،   منظمات  أو  جماعات  أو  أشخاص  عليها  يسيطر  موارد  على  يعتمدوا  أن  عليهم 
  والعكس صحيح.

املصادر: يسعى األفراد واملنظمات نحو املصادر املختلفة التي حتقق أهدافهم، وتعد  -  3
إليه األفراد واملنظمات من أجل بلوغ أهداف حتكم  وسائل اإلعالم نظام معلومات يسعى  
  ). 37وسائل اإلعالم يف مصادر املعلومات(

الوســيلة اإلعالميــة ألنهــم   يناســب  يتوقعـون  فـاألفراد يسـتخدمون  الوســيلة  أن محتــوى 
سـائل كــل واحــد مــنهم ويشــبع حاجـاتهم، ومن ثم فاالعتمـاد األكبـر علـى رسـالة معينـة لو

ومشـاعره  اجلمهـور  معـارف  سـتعدل  الرسـالة  هذه  أن  األكبر  االحتمـال  يعنـي  اإلعالم 
حـدد وقـد  وقناعاتـه،  على   وسـلوكه  األفراد  اعتماد  عن  الناجتة  اآلثار  النظرية  واضعو 

  :وسائل اإلعالم فيما يلي 
ا لنظريــة االعتمــاد : تشـمل اآلثــار املعرفيــة لوســائل اإلعـالمأًوال: التـأثيرات املعرفية ، وفقـً

وهــو يحــدث نتيجـــة نقـــص املعلومـــات حيـــال موضـــوع أو حـــدث يشـــغل  كشــف الغمــوض:(
النـاس، مبـا يـدفع النـاس لالعتمـاد علـى وسـائل اإلعالم للحصـول علــى املعلومــات إلزالــة 

: مــن اآلثــار املعرفيــة الشــائعة تكــوين االجتـــاهالغموض، وبذلك يتحقق التأثير املعريف، ثـم  
على وسائل اإلعالم، أنهـم يسـتخدمون معلومـات تلـك الوســائل يف لألفراد الذين يعتمدون  

، ترتيــــب األولويــــاتتكــوين االجتاهــات نحــو القضــايا واألحــداث املثـــارة يف املجتمـــع، ثـــم 
، وكالهمــا ينتجــان مـــع االعتمـــاد املتزايـــد علـــى وســـائل اتســاع املعتقــدات واالهتمامــــاتو

عالم؛ حيث تبـرز موضـوعات ومحتويـات إعالميـة حتظـى باهتمـام أكبـر وتصـبح أولويـة اإل
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لـدى الفـرد، وبذلك تتسـع معتقداتــه واهتماماتــه بشـــأنها جــّراء كثافـــة متابعتــه للوســـيلة 
  ).38) (اإلعالمية

صـاحبا  "ــور وســاندرا بـــول(العاطفيــة): يــذكر "ملفــني دي فل  ثانًيا: التــأثيرات الوجدانيــــة
ــا الفـــرد جـــّراء  ــأثر به ــي قــد يت ــة هــي "املشــاعر الت ــار الوجداني ــة أن املقصــود باآلث النظري
ـــات  ـــات األزمــ ـــةً يف أوقــ ـــا، خاصــ ـــاده عليهــ ــالم واعتمــ ـــائل اإلعـ ـــف لوســ ـــه املكثــ تعرضــ

لعـــاطفي، واخلـــــوف الفتــور اواألحــــداث الكبيــــرة واملهمــــة"، وأبــــرز هــــذه اآلثـــــار هــــي: (
  ).املعنوي والقلــق، والــدعم

تنحصر التأثيرات السلوكية العتماد الفرد على وسائل اإلعـالم   ثالًثا: التأثيرات السلوكية:
ا لـــــ  : (التنشـــيط،يف ســــلوكني أساســــيني همــــاBall Rokeach and Defleur وفقــً

ل مـــا أو اتخـــاذ موقـــف مؤيـــد حلـــدث مـــا )، والتنشــيط يعنــي قيـــام الفـــرد بعمـــواخلمـــول
نتيجـة التعـرض للوسـيلة اإلعالميــة، بينمــا يعنــي اخلمــول عــدم النشــاط وجتنــب القيــام 
 بالفعـل، وتعد التأثيرات الســلوكية مبثابـة املنـتج النهـائي لـربط اآلثـار املعرفيـة والوجدانيـة

)39.(  
  فروض النظرية وأهدافها: 

الرئ الفرض  لنظرية االعتمـاد  يتمثل  الفـرد باالعتمـاد علـى وسـائل اإلعالم يس  يف قيـام 
دورًا مهًما يف حيـاة  وكلمـا أدت الوسـيلة  إلشـباع احتياجاتـه مـن خـالل اسـتخدام الوسـيلة،  

األشـخاص زاد تأثيرهـا وأصـبح دورهـا أكثـر أهميـة، فتزيـد شـدة اعتمـاد األفراد عليهـا،  
تأثير الوسـيلة يف األشـخاص، وكلمـا ازدادت املجتمعـات تعقيًدا زاد اعتمـاد   وبالتالي درجة  

اإلعالم وسائل  على  اعتمــاد40(األفراد  زاد  وكلمــا  يف   )،  اإلعالم  وســائل  علــى  األفراد 
لديهم  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  التأثيرات  بالتــالي  زادت  املعلومــات  )، 41(اســتقاء 

علــى زيــادة االعتمــاد أو قلتــه؛ فكلمــا زادت درجــة عــدم     جــة اســتقرار املجتمــعوتــؤثر در
االسـتقرار يف املجتمـع نتيجـة وجـود تهديـد مـا أو صـراع أو حـدث مـؤثر كلمـا زاد اعتمـاد  
االعتمـاد  أن  املفتـرض  النظرية  فوفق  اآلن،  احلال  هو  كما  اإلعالم،  وسائل  على    األفراد 

لهـذا   ملـا  خاصـةً  آخـر،  وقت  أي  عن  يزداد  كورونا  جائحة  ظل  يف  اإلعالم  وسائل  علـى 
الفرد،  حياة  على  مباشر  وتأثير  أهمية  مـن  اجلمهـورو  احلـدث  أفراد  حيـث    يختلف  مـن 

  ).  42(اعتمـادهم علـى وسـائل اإلعالم نتيجـة الخـتالفهم يف األهداف واحلاجات الفردية
  :وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف اآلتية ويعتمد األفراد على
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والفهــم  الفهـــم اخلبـــرات،  علـــى  واحلصــول  التعلـــم  خـــالل  مــن  الــذات  معرفـــة  مثــل   :
االجتماعية  البيئة  حول  اإلعالمي  النظام  معلومات  على  الفرد  اعتماد  وهو  االجتماعي، 

  التي يعيش بها وأحداثها.
ويشـمل  التوجيه اإلعالم :  وسـائل  علـى  فيهـا  الفـرد  ويعتمـد  الفعـل،  أو  العمل  توجيه 

أن  مثــل:  اليـومي،  والسـلوك  والتسـلية  والسـلع  اخلدمات  حول  معلومات  على  للحصول 
التفاعـل   ثيابـك؟ وكيـف حتـتفظ برشــاقتك؟ وتوجيـه  ترتـدي  تقـرر مـاذا تشــتري؟ وكيـف 

زة اإلعالم التي توضح كيف يتم التفاعل مع اآلخرين  التبـادلي، فتشير إلى معلومات أجه
أو  جديدة  مواقف  مع  التعامل  كيفية  عن  دالالت  على  احلصـول  مثل:  مجتمعنا،  يف 

  ). 43(صعبة

  دوافع اختيار نظرية االعتماد يف اإلطار النظري للدراسة:

اإلعالم   وسائل  على  االعتماد  نظرية    Mass Media Dependency Theoryتعد 
هذه  مدخًال   أساسه  على  تقوم  الذي  النظري  اإلطار  وهو  الدراسة،  لهذه  مالئًما  نظرًيا 

  الدراسة لألسباب اآلتية:
تساعد نظرية االعتماد على اختبار مدى اعتماد الطالب املغتربني على املواقع اإلخبارية  

(كوفيد كورنا  أزمة  نحو  بتوعيتهم  املواقع  19  -وعالقته  هذه  على  واعتمادهم   ،(
ات لتزويدهم باملعرفة كوسيلة ومصدر من مصادر املعرفة لديهم، وتعمل نظرية  والتطبيق

إملامهم   مدى  حيث  من  املغتربني  لدى  والوجدانية  املعرفية  اآلثار  توضيح  على  االعتماد 
باملعارف والقضايا اخلاصة بأزمة الفيروس، ومدى وجود اختالفات بينهم وبني الذين ال  

نظري وتساعد  للمواقع،  يتعرض  يتعرضون  وملاذا؟  متى؟  على  التعرف  على  االعتماد  ة 
  املغتربون للمواقع اإللكترونية ومدى توعيتهم، والتأثيرات الناجتة عن هذا االعتماد.

دميوجرافيـة  هنا متغيـرات  اإلعالم، ك  ووسـائل  اجلمهـور  بـني  العالقـة  طبيعـة  علـى  تـؤثر 
وهي متغيرات رّكز عليها البحث احلالي وأعاد اختبارها، ويف ضـوء مـا تقـدم عـن النظريـة  
اإلعالم  وسـائل  علـى  املغتربني  اعتمـاد  درجـة  معرفـة  لنـا  ميكـن  وفروضـها  وتأثيراتهـا 

االستثنائي الذي الظرف  واملتابعـة لوسائل اإلعالم يف هذا    اجلديـد، وتـأثير هـذا االعتمـاد
وسائل  وتأثيرات  جانب،  من  املختلفة  بأبعاده  األكـادميي  انـدماجهم  علـى  العـالم  يعيشـه 
اإلعالم نفسها من جانب آخـر، وبذلك فهـي اإلطار النظري األكثر مالءمةً ملوضوع البحث  

  احلالي.
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األف اعتماد  درجة  النظرية  علـى    راد توضح  للحصـول  اإلعالم  وسـائل  أشـكال  بعـض  علـى 
  املعلومات يف كل يوم من احلياة اليومية ويف حاالت األزمات.

النظرية الضوء على اآلثار املعرفية والوجدانية والسلوكية ملتابعـة وسـائل اإلعالم   تسلط 
  وتوضحها. 

االعتمـاد   نظريـة  وسـتؤكـد  بـني  املتبادلـة  العالقـات  وتـولي  علـى  واجلمهـور،  اإلعالم  ائل 
يعيشـها مجتمـع مـا   التـي رمبـا  أهمية كبيرة لألحداث واألزمات وحلالة عـدم االسـتقرار 
هـو   كمـا  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  زيادة  إلى  مباشر  بشكل  تؤدي  التي  ما،  وقت  يف 

  احلـال. 
  تأثيرات االعتماد على االتصال الرقمي: 

سبتمبر وغزو أفغانستان والعراق، باعتبارها أحداًثا   11اخلاصة بأحداث  أثبتت التجربة  
تتزايد فيها درجات الصراع ومستويات التغيير، قدر اعتماد األفراد على شبكة اإلنترنت  
األوقات   هذه  عليها يف  االعتماد  تزايد  حيث  العاملية،  خاصة  وبصفة  املختلفة،  ومواقعها 

)،  44هل لألفراد بناء أفكارهم وترتيبها يف ذلك الوقت(باعتبارها مصدرًا للمعلومات ليس
باعتبارها  املواقع  االعتماد على هذه  تدعم  التي  اختالف احلاجات  إلى  املجال  ويف هذا 
يف  عليها  معتمًدا  جتعله  التي  النمو  ودوافع  العمرية  املرحلة  بتطور  للمعلومات  مصادر 

وكيات والقرارات االجتماعية املناسبة، محاولة فهم الذات والعالم املحيط به، ومعرفة السل
املتعددة  الفئات  أهداف  بتباين  املواقع  هذه  حزم  على  االعتماد  تباين  إلى  أيًضا  وأُشيَر 
بها،   واالهتمام  تفضيلها  درجة  على  ينعكس  مما   ، ومصاحلهم  والزائرين  للمستخدمني 

سيراتها، إضافة إلى  وأهم ما مت أن وفرة املعلومات تسهم يف اإلدراك الكايف لألحداث وتف 
أوقات   يف  خصوًصا  عنها  التحول  أو  وتدعيمها،  االجتاهات  تشكيل  يف  الفرد  مساعدة 

)، ولعل التأثيرات الوجدانية ميكن أن تتبلور بصفة خاصة  45األزمات أو عدم االستقرار(
االتصال   أو  الشبكة  مواقع  على  الواحدة  الفئة  يف  األفراد  يتبادلها  التي  الرسائل  خالل 

التي  بغير الفئات  بني  خصوًصا  واخلوف  القلق  مشاعر  الرسائل  هذه  تدعم  حيث  هم؛ 
املشتركة   املصلحة  ذات  اجلماعات  مثل  املشتركة،  واحلاجات  اخلصائص  لها  جتتمع 

  واألقليات، وهذه ميكن أن تظهر أيًضا يف فترات التوتر وعدم االستقرار واألزمات.
  :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث

الوسائل هاالجتا تغطية  يبديها جتاه  التي  االستجابة  أو  الفرد،  يتخذه  الذي  املوقف  هو   :
الرفض   أو  بالقبول  إما  مكافحتها،  وقرارات  املستجد  كورونا  فيروس  اإلعالمية جلائحة 

  واملعارضة. 
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التي    :املعاجلة املستجد،  كورونا  فيروس  بجائحة  املتعلقة  والقضايا  األحداث  جميع  هي 
  اإلخبارية املصرية. تطرحها املواقع 

اجلديـد اإلعالم  واالتصـالية    :وسـائل  اإلعالميـة  الوسـائل  أشـكال  كافـة  بهـا  املقصـود 
وبيئـة   التكنولوجيـة  الثـورة  صـنعتها  التـي  تفـاعلي،  رقمـي  بشـكل  تعمـل  التـي  املستحدثة 

االجتمـاعي التواصـل  ومواقـع  اإللكترونيـة،  واملواقـع  كالصـحف  مـن  اإلنترنـت  وغيرهـا   ،
  الوسائل، ونشر املحتوى إلكترونًيا.  

املـرض  اجلائحة:   انتشـار  "أعلـى درجـات  بأنهـا:  العامليـة اجلائحـة  تعرف منظمة الصـحة 
ممـا   لـه؛  املباشـر  التـأثير  مـن  منطقـة  تخلو  تكاد  ال  إنه  بحيث  اجلغرافية،  الطبيعة  وفق 

ا املنظمـات  قبـل  مـن  مباشرة  تدخالت  العامليـة،  يتطلب  الصـحة  منظمـة  خاصـة  لدوليـة، 
العاملية"،   الصحية  السياسات  وحتديد  الوقائية  اإلجراءات  على  ملتابعة  ينتشر  وباء  أوهي 

 )pandemic phasesنطاق شديد االتساع جتاوز احلدود الدولية، وتشمل اجلائحة (
  ):46املراحل اآلتية( 
يتم    :)Invest igation Innterval ( )47مرحلة االختبارات والفحص(  املرحلة األولى:

التعرف على وجود نوع جديد من الفيروسات واالختبارات املستخدمة لهذا الغرض سواء 
يف اإلنسان أو احليوان، ويف أي مكان بالعالم، بشرط أن يكون لهذا الفيروس تأثير على  

  .صحة اإلنسان 
الثانية التعرف( املرحلة  مرحلة   :Recognition Interval (:    ازدياد يحصل  وفيها 

  .ملحوظ يف عدد احلاالت، مع ازدياد يف احتمالية انتقال العدوى من شخص آلخر
الثالثة: ( املرحلة  البدء  احلاالت  Initiation Intervalمرحلة  تأكيد  فيها  يتم  ): حيث 

  .املصابة بالفيروس مع االنتقال الفّعال والدائم بني األفراد 
الرابعة مراملرحلة  التسارع:  ( Acceleration Interval( حلة  يقوم  48)  حيث   :(

املجتمعية   الصحة  مراكز  وتقوم  لذلك،  املعرضني  لألشخاص  العدوى  بإحداث  الفيروس 
وتقدمي  االجتماعي،  التباعد  وتشجيع  املدارس،  غلق  مثل  اإلجراءات  بعض  باتخاذ 

  .اللقاحات ومضادات الفيروسات إذا أمكن
): هي املرحلة التي  Deceleration Interval)(49( لتباطؤمرحلة ااملرحلة اخلامسة:  

  .يكون خاللها تباطؤ ملحوظ يف عدد احلاالت التي يتم اكتشافها
    Preparation Interval):مرحلة التحضير ( :املرحلة السادسة

ـــا  وفًقا ملنظمــــة الصــــحة العامليــــة ففيــــروس كورونـ):  ١٩-فيروس كورونا املستجد (كوفيد
)COVID19) (50 (   باسـم علمـًيا  املعروفـة  التاجيـة  الفيروسات  أنواع ساللة  أحد  هو 
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) يتكـون مـن عـدة أجـزاء،  COVID19كورونـا وتسـتهدف اجلهـاز التنفسـي، ومصـطلح (
معنى( يحمل  جزء  فــ( 51وكل  و(CO)؛  كورونـا،  اختصـار   (VI ،فيـروس )  Dو(  )اختصـار 
  ).52بة إلى السنة التي مت اإلعالن فيها عن ظهور املرض( ) نس19اختصار مرض، ورقم(

  مناقشة نتائج الدراسة: -
  تعرض املبحوثني للمواقع اإلخبارية ) 2جدول رقم (

  الوسط احلسابي   %  ك  التعرض

  59.0  236  دائًما

1.51  
  31.0  124  أحياًنا

  10.0  40  نادرًا 

  100.0  400  اإلجمالي 

: 2.34من    –أحياًنا    2.33:  1.67من    –نادرًا    1.66:  1(داللة الوسط احلسابي: من  
  دائًما) 3

% من أفراد العينة يتابعون أخبار فيروس كورونا  59يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
ونسبة   دائًما،  اإلخبارية  املواقع  على  ونسبة  31املستجد  أحياًنا،  يتابعونها  منهم   %10 %

سيره يف ضوء اهتمام اجلمهور بوسائل االتصال  منهم نادرًا ما يتابعونها؛ وهو ما ميكن تف
الهواتف املحمولة مبا تيسره من إمكانية  التي يسهل استخدامها من خالل  التكنولوجية، 
يف   االشتراك  خالل  من  واملكان  الزمان  قيود  دون  حدوثها،  فور  األخبار  على  احلصول 

أو عن طريق مشاركا بالصحف  الصفحات اخلاصة  أو  اإلخبارية  املستخدمني،  املواقع  ت 
واعتماد عينة الدراسة على املواقع اإلخبارية للحصول على املعلومات عن فيروس كورونا  
عينة   جمهور  رغبة  على  يدل  ما  وهو  والقلق،  الغموض  حدة  تخفيف  بهدف  املستجد، 
رأى سليم   وتكوين  بواقعه ومستقبله،  ترتبط  أحداث  يدور حوله من  ما  فهم  الدراسة يف 

األحداث تلك  األصل  -  بشأن  بلده  أو  مصر  إقامته  بلد  يف  التشويه    -سواء  عن  بعيًدا 
 والكذب والتحريف الذي تلجأ إليه بعض الوسائل األخرى.
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  ) معدل استخدام املواقع اإلخبارية املصرية 3جدول (

الوسط    %  ك  عدل االستخدامم
  احلسابي

  31.0  124  يوم واحد يف األسبوع 

2.47  
  58.0  232 من يومني ألربعة أيام

  11.0  44  خمسة أيام فأكثر

  100.0  400  اإلجمالي 

التي  األيام  عدد  مقدمة  يف  فأكثر)  أيام  (خمسة  فئة  جاءت  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
%، يليها  58العينة املواقع الصحية اإللكترونية خالل االسبوع بنسبة    أفراديستخدم فيها  

بنسبة   الثانية  املرتبة  يف  أيام)  ألربعة  يومني  (31(من  ثم  األسبوع)  %،  يف  واحد  يف  يوم 
بنسبة   الثالثة  التواصل 11املرتبة  ملواقع  التوّجه  ُميكن  بأنه  ذلك  الباحث  ويفسر   ،%

للتر جيدة  وسيلة  بوصفها  هذه االجتماعي  يستخدمون  الناس  من  فعديد  واملُتعة؛  فيه 
ُمشاهدة  أمر  وُيعد  العمل،  ضغوط  من  والتحرر  االسترخاء  يريدون  عندما  الوسائل 
التعليقات واملُشاركات من املُستخدمني اآلخرين أمًرا جيًدا للشخص املُستخِدم، ويعود ذلك  

  نظًرا للفطرة االجتماعية التي ُوِجد بها اإلنسان.

   املبحوثني للمواقع اإلخبارية املصرية للحصول على معلومات حول كورونا استخدام) 4(جدول 

  الوسط احلسابي   %  ك  التعرض 

  51.5  206  دائًما

1.62  
  35.0  140  أحياًنا

  13.5  54  نادرًا 

  اإلجمالي

  
400  100  

يتعرضون للمواقع اإلخبارية    % من أفراد العينة51.5تشير بيانات اجلدول السابق إلى أن  
و دائمة"،  "بصفة  كورونا  معلومات حول  للحصول على  لها  35املصرية  يتعرضون  منهم   %

% منهم يتعرضون لها "نادرًا"، ويرجع ارتفاع معدل تعرض عينة الدراسة 13.5"أحياًنا"، و
ان؛ مما أتاح  للمواقع اإللكترونية اإلخبارية اإللكترونية النتشار اإلنترنت وتوافره يف كل مك

اإلخبارية؛   واملواقع  اإلنترنت  تصفح  الورقية  سهولة  الصحف  وريث  اإللكترونية  فاملواقع 



 

                183 

ومواقع  صحف  بني  املواقع  مئات  على  اآلن  وتزيد  املاضي،  العقد  خالل  انتشرت  التي 
  إلكترونية ومواقع مدونني كل منها يعكس تبايًنا يف املحتوى ودرجة املهنية.

قع اإلخبارية التي تتصفحها عينة الدراسة ملتابعة األخبار واملوضوعات  ) أهم املوا5جدول (
  املتعلقة بجائحة كورونا.

  الترتيب  %  ك املوقع

  1  28.94  290  اليوم السابع

  2  17.16  172  األهرام 

  3  16.36  164  مصراوي

  4  15.46  155  الشروق 

  5  13.27  133  الوفد

  6  9.58  96  اجلمهورية

  7  8.78  88  الدستور 

  8  5.78  58  فيتو

  8  %  100  1002  العدد 

% 28.94يتضح من اجلدول السابق أن موقع "اليوم السابع جاء يف الترتيب األول "بنسبة
%، وتتفق مع دراسة نادية محمد 17.16يله يف املرتبة الثانية موقع األهرام بنسبة  بلغت  

) احلافظ  "اليــوم  2020عبد  موقــع  جــاء  حيث  اإلخبارية  )،  املواقع  أهــم  مــن  الســابع" 
 .التــي حرصت عينــة الدراســة علــى متابعتهــا علــى الفيســبوك
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اإلخبارية املصرية للحصول  اإللكترونيةاستخدام املبحوثني للمواقع ) أسباب 6جدول (
  على معلومات حول كورونا  

الوسط  
 احلسابي

  موافق متوازن  معارض 
  أسباب االستخدام

 ك  %  ك  %  ك %

2.62  9.5  19  19.5 39 71.0  284  
االطالع على اإلحصائيات اليومية 

  اجلديدة

 معرفة طرق العدوى وانتشار الفيروس   258  64.5  40  20.0  31  15.5 2.49

  معرفة أسباب الوقاية الالزمة  294 73.5  35  17.5  18  9.0 2.65

 واملتخصصنيالتعرف على آراء األطباء   246  61.5  40  20.0  37  18.5  2.43

  إتاحة فرص معرفة خبرات اآلخرين  254  63.5  48  24.0  25  12.5 2.51

  التعرف على اإلجراءات االحترازية  241  60.5  45  22.5  34  17.0  2.44

2.48  16.5  33  19.5  39  64.0  256  
معرفة بروتوكوالت العالج وأماكن 

  العزل 

2.36  19.5  39  25.5  51  55.0  220  
املساعدة واملشاركة يف كيفية تقدمي 

  التوعية

  املسؤولية جتاه األسرة واملجتمع   236  59.0  39  19.5  43  21.5  2.38

  متضية الوقت بسب احلجر املنزلي  252  63.0  43  21.5  31  15.5  2.48

املغتربني عينـة الدراسـة على  -يتضح من اجلدول السابق أن أهم دوافع اعتماد الوافدين
"املواقع   هو  اإلخبارية  الالزمةاإللكترونية  الوقاية  أسباب  بلغ  معرفة  حسابي  مبتوسط   "
، 2.62، مبتوسط حسابياالطالع على اإلحصائيات اليومية اجلديدة، يليـه دافـع "2.65

" األخيرة  املرتبة  يف  التوعية" وجاء  يف  واملشاركة  املساعدة  تقدمي  مبتوسط    كيفية 
ا أسهمت يف تخفيف وطأة أزمة التواصل املباشر  وميكن تفسير ذلك "ألنه،  2.36حسابي

أنها   الفيروس، بقدر ما بدا من وجهة نظر كثيرين  البشر، بفعل املخاوف من تفشي  بني 
 فشلت يف اختبار املصداقية. 
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املتعلقة مبتابعة املبحوثني ألخبار وموضوعات جائحة كورونا    أسباب التفضيل) 7جدول (
  عبر املواقع اإلخبارية 

الوسط 
 احلسابي

  موافق محايد   معارض
  أسباب التفضيل

 ك  %  ك  %  ك  %

2.55  12.5  50  20.0 80 67.5  270  
ارتفاع درجة مصداقيتها ملتابعة أخبار  

  اجلائحة

2.65 5.0  20  25.5  102  69.5  278  
إملامها بجوانب املوضوعات التي  

 تطرحها جتاه الفيروس

2.59 10.0  40  21.0  84  69.0 276  

اشتمالها على أخبار ومعلومات قد ال 

تتوافر يف وسائل اإلعالم األخرى عن  

  هذا الوباء

2.45  11.5  92  32.0  128  56.5  226  

والرسوم استعانتها بالصور 

التوضيحية التي تعالج األوبئة  

 املنتشرة

2.57 8.5  34  26.0  104  65.5  262  
استخدامها الفيديوهات واملواد 

  الصوتية التي تعالج الفيروس 

  استخدامها أكثر من لغة  228  57.0  148  37.0  24  6.0  2.51

2.49  11.0  44  29.5  118  59.5  238  
للقضايا  االنفراد باملعلومات واحلقائق 

  املهمة عن اجلائحة

2.35  19.5  78  26.0  104  54.5  218  
اهتمامها بتحليل وتفسير األحداث  

  املثارة على الساحة الدولية

 2.33:  1.67من    –معارض  1.66:  1(داللة الوسط احلسابي على االجتاه العام: من  
  موافق).   3: 2.34من  –محايد 

بأسباب   يتعلق  التفضيلفيما  وموضوعات    أسباب  ألخبار  املبحوثني  مبتابعة  املتعلقة 
  جاءت على النحو اآلتي: جائحة كورونا عبر املواقع اإلخبارية

" مبتوسط حسابي إملامها بجوانب املوضوعات التي تطرحها اجتاه الفيروس" تصدرت فئة  
اهتمامها بتحليل وتفسير األحداث املثارة على الساحة  وجاء يف املرتبة األخيرة (،  2.65

بلغ    الدولية) حسابي  التواصل  2.35مبتوسط  وسائل  جمهور  "ألن  ذلك  ويرجع   ،
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فيما يجري احلديث عنه من جوانب سلبية، االجتماعي يتحمل جانًبا كبيًرا من املسؤولية  
أفرزها استخدام تلك الوسائل خالل األزمة، من نشر أخبار مفبركة، إلى نشر شائعات،  

  بأية معلومة رمبا تكون يف أساسها غير صحيحة. 

اإلخبارية   ) مدى تفاعل املبحوثني مع املضمون املنشور باملواقع اإللكترونية8جدول (
  ن فيروس كورنا للموضوعات املختلفة ع

الوسط  

  احلسابي

  درجة عالية  درجة متوسطة   درجة ضعيفة 
  التفاعل 

 ك  %  ك  %  ك  %

  قراءة املضمون فقط   109  54.5 60 30.0  31  15.5  2.39

2.57 6.5  13  30.5  61  63.0  126  
أشارك األخبار على صفحتي  

 الشخصية 

2.62 5.5  11  27.0  54  67.5  135  
والتفاعل  قراءة املضمون كامال 

  معه

2.44  11.5  23  33.5  67  55.0  110  
أكتفي بقراءة العناوين  

  واملقدمة

2.62  6.5  13  25.5  51  68.0  136  
أعمل على قراءة املوضوعات  

 كاملة

2.64 9.0  18  18.5  37  72.5 145  
أكتفي بتسجيل اإلعجاب فقط 

  أو التعليق

2.69  8.0  16  15.0  30  77.0  154  

أسعى للتأكد من املعلومات 

املنشورة لتكوين املعرفة لدي  

  والتعرف على آراء اآلخرين

  أكتفي بقراءة العناوين فقط  136  68.0  53  26.5  11  5.5  2.63

" احتلت  يلي:  ما  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  املنشورة  تشير  املعلومات  من  للتأكد  أسعى 
اآلخرين" آراء  على  والتعرف  لدي  املعرفة  األولى   لتكوين  بلغ    املرتبة  حسابي  مبتوسط 

طبيعة أفراد العينة، جمهور عام يسعي وراء املعلومات يف كل  )، ويرجع ذلك إلى  2.69(
ملتابعة    وميكن  مكان، اجلمهور  حاجة  بسبب  ذلك  اإلخبارية  تفسير  اإللكترونية  املواقع 

كورنا   فيروس  املختلفة عن  وجاء يف للموضوعات  ذلك.  يحتاجون  ألنهم  غيرها  من  أكثر 
الثاني  بلغ    الترتيب  التعليق مبتوسط حسابي  أو  %، 2.64أكتفي بتسجيل اإلعجاب فقط 
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 " فقط  املضمون  قراءة  األخير  الترتيب  يف  بلغ    وجاء  حسابي  ويفسر    %2.39مبتوسط 
الباحث " التفاعلية (من أهم اخلدمات التي يقدمها االنترنت يف مجال إفادة ُعد التفاعلية 

بة وسيط لالتصال التفاعلي الذي يوسع فرص  (الصحافة االلكترونية، فاإلنترنت يعد مبثا 
واملنتديات   الروابط  طريق  عن  وكذلك  االلكتروني،  البريد  طريق  عن  القراء  مشاركة 
االتصال   سبل  من  وغيرها  املتاحة  االختيارية  واأللعاب  الدردشة  ومواقع  االلكترونية 

    التفاعلي بني املواقع االلكترونية وقرائها. 

ثني نحو املعاجلة اإلعالمية لفيروس كورونا املستجد يف املواقع جتاهات املبحو ) ا 9جدول (
  اإلخبارية 

الوسط  
  احلسابي

  موافق محايد  معارض 
  االجتاه

 ك  %  ك  %  ك  %

2.45  12.5  50  30.0 120 57.5  230  
التواصل مع املسئولني سواء وزارات  

  أو متحدثني رسميني بشكل فوري
 التهويل يف عرض األزمة   250  62.5  54  26.0  46  11.5 2.51

  متابعة األزمة بشكل دائم ومستمر   266 66.5  108  27.0  26  6.5 2.60

2.59  7.5  30  26.5  106  66.0  264  
تصحيح الشائعات بشكل دائم مبا 

 يدعو للطمأنينة

2.54 6.5  52  33.0  132  60.5  242  
نشر معلومات صحيحة ودقيقة عن 

  طبيعة الفيروس

2.58  8.0  32  26.0  54  66.0  264  
استضافة اخلبراء يف كافة املجاالت  

  للتعليق على آثار األزمة 

2.43  11.5  46  34.0  136  54.5  218  
نشر اإلحصائيات اخلاصة بعدد 

  املصابني والوفاة بشكل يومي 

2.49  11.5  92  28.5  114  60.0  120  
متابعة تطورات األزمة على  
  املستويني اإلقليمي والعاملي

2.52  9.5  38  29.5  118  61.0  244  
تفعيل الدور الراقي باإلعالم 
  ومتابعة تنفيذ بعض القرارات

2.47  11.0  44  31.5  126  57.5  230  
رصد السلوكيات السلبية الستغالل 
البعض لألزمة سواء باالحتكار أو  

  غالء األسعار 

2.43  11.0  44  35.0  140  54.0  216  
تفعيل دور املواطن من خالل 

الدائم عن أرقام لإلبالغ اإلعالن 
  عن مخالفي القرارات

2.54  10.0  40  26.0  104  64.0  256  
مستغلو األزمة وجهود توفير بدائل  

  االحتياجات الطبية
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2.51  9.5  38  30.5  122  60.0  240  
اإلعالن عن كافة محاوالت إيجاد 

  عالج أو لقاح لذلك الوباء 

2.48  11.5  46  29.0  116  59.5  238  
كلمة الرئيس وقرارات  تغطية 

  الوزراء مباشرة وكلمة وزيرة الصحة

2.46  8.0  32  38.5  154  53.5  214  
عرض تقرير منظمة الصحة عن 

  الوضع مبصر مباشرة

2.54  8.0  32  30.5  122  61.5  246  
التواصل مع أهالي املرضى 

  واملصابني

2.49  12.5  50  26.5  106  61.0  244  
نشر مراسلني يف كافة أنحاء  
  اجلمهورية وعلى مدار الساعة

تشير بيانات اجلدول السابق إلى اجتاهات عينة الدراسة نحو معاجلة املواقع اإلخبارية  
يف  متابعة األزمة بشكل دائم ومستمر"  جاءت فئة "جلائحة فيروس كورونا املستجد؛ حيث  
بلغ   حسابي  مبتوسط  األولي  "عن  2.6املرتبة  العينة  أفراد  طبيعة  إلى  ذلك  ويرجع   ،

الترتيب األخير ومصداقية املوقع وسرعة تفاعله مع اجلمهور وسهولة املحتوى"،   جاء يف 
اإلعالن  " خالل  من  املواطن  دور  القرارات   الدائمتفعيل  مخالفي  عن  لإلبالغ  أرقام  "  عن 

بلغ حسابي  القلق    ،2.43مبتوسط  مستويات  بروز  السالف  التوزيع  دالالت  وترصد 
والتهويل من تفشي فيروس كورونا املستجد يف مصر، وقامت احلكومة املصرية حيال ذلك  
كورونا   فيروس  انتشار  ملنع  املهمة  واالحترازية  الوقائية  القرارات  من  مجموعة  باتخاذ 

غ مصر  يف  الصحي  النظام  فإن  ذلك  من  الرغم  وعلى  مع  املستجد،  للتعامل  مؤهل  ير 
الطبي  الكادر  داخل  والوفيات  اإلصابات  حجم  ذلك  على  والدليل  احلالية؛  األزمة 

  واجلمهور، حيث أعداد املصابني والوفيات يف تزايد مستمر. 

  أسباب عدم تفضيل بعض املواقع اإلخبارية يف متابعة أخبار وموضوعات كورونا) 10جدول (

  %  ك أسباب عدم التفضيل

 27.73  218  متابعة التغطية من خالل وسائل أخرى 

  17.04  134  تغطية املواد فيها تفتقر للحيادية

  21.88  136  ال تسهم تغطية املواقع يف إحاطتي مبعلومات حديثة

  12.21  96  االعتماد على وسائل اإلعالم األخرى 

  8.90  70  ال تتوافق مع ميولي واجتاهاتي 

  16.79  132  يفتقر للجاذبية شكل ومضمون البرامج 
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السابق اجلدول  املواقع    يوضح  لبعض  الدراسة  عينة  املبحوثني  تفضيل  عدم  أسباب 
متابعة التغطية من خالل  "  اإلخبارية يف متابعة أخبار وموضوعات كورونا، وكانت كاآلتي:

تسهم تغطية %، وجاء يف املرتبة الثانية "ال  27.73وسائل أخرى" يف املرتبة األولى بنسبة  
املرتبة األخيرة "ال  21.88املواقع يف إحاطتي مبعلومات حديثة" بنسبة بلغت   ، وجاء يف 

بنسبة   واجتاهاتي"  ميولي  مع  التواصل 8.9تتوافق  ومواقع  اإلنترنت  عصر  ويف   ،%
اجليل  وكل  الوسط  جيل  أغلب  ونقول  دقة  أكثر  لنكن  (أو  الناس  يعد  لم  االجتماعي 

واألخبار املهمة بالنسبة له من نشرات األخبار يف التليفزيون أو   اجلديد) يستقي معلوماته
الصحف الورقية؛  إضافة إلى مواقع اإلنترنت؛ فال مشكلة حتى اآلن، لكن زاد عدد تلك  
املواقع وصفحات الفيسبوك، وأصبحت تتنافس فيما بينها، لنقف هنا برهة قد نقول إن 

و واالحترافية  املصداقية  يف  تكون  السواد املقارنة  واقعيني،  لنكن  ولكن  إلخ،  الشفافية... 
الصفات   تلك  لقياس  االهتمام  أو حتى  الوقت  أو  الوسائل  لديه  ليس  القراء  من  األعظم 

  التي ذكرناها . 

القرارات والتدابير التي اتخذتها الدولة ملكافحة ) اجتاهات املبحوثني نحو 11جدول (
  فيروس كورونا 

الوسط 
 احلسابي

  قمواف محايد   معارض
  القرارات والتدابير 

 ك  %  ك  %  ك  %

2.65  10.0  40  15.5 62 74.5  298  
تعليق الدراسة باملدارس واجلامعات  

  واملعاهد وغلق املراكز التعليمية 

2.64 7.0  28  22.0  88  71.0  248  
حظر التجوال من الساعة السابعة 

 مساء حتى السادسة صباًحا 

2.56 14.5  58  31  62  70.0 280  

 ١٩حركة الطيران بعد يوم توقف 

م واإلعالن عنه بشكل  ٢٠٢٠مارس 

  مسبق

2.43  13.5  54  30.0  120  56.5  226  
عودة كثير من املصريني العالقني يف 

 الدول العربية واألجنبية 

2.49 12.5  50  26.0  104  61.5  246  
تغليظ عقوبة نشر الشائعات عن  

  الفيروس للمواطنني

2.56  9.5  38  25.5  102  65.0  260  
توفير خطوط ساخنة لإلبالغ عن 

  املخالفني لقرارات الدولة 
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من   العام:  االجتاه  على  احلسابي  الوسط    2.33:  1.67من    –معارض  1.66:  1(داللة 
وتشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يلي: جاء على رأس  موافق)،    3:  2.34من    –محايد  

من   للحد  الدولة  اتخذتها  التي  والتدابير  املواقع  القرارات  يف  كورونا  فيروس  مكافحة 
التعليمية" "  اإلخبارية املراكز  وغلق  واملعاهد  واجلامعات  باملدارس  الدراسة    مبتوسط   تعليق 

بلغ النتيجة،  2.65حسابي  هذه  الباحث  كافة    ويفسر  اتخاذ  الوزارة  أكدت  "حيث 
اإلجراءات القانونية الفورية جتاه املخالفني"، جاء ذلك عقب إعالن رئيس مجلس الوزراء،  
كإجراء  أسبوعني،  ملدة  تعليمية  عملية  فيها  تتم  أماكن  أي  بغلق  الداخلية  وزير  وّجه  أنه 

ترتيب األخير "عودة  ثم جاء يف الملنع انتشار فيروس كورونا،    االختالطاحترازي للحد من  
واألجنبية" العربية  الدول  يف  العالقني  املصريني  من  بلغ  كثير  حسابي  ، 2.43مبتوسط 

الدولة  أن  إلى  ذلك  العالقني يف أسرع وقت ممكن،    ويرجع  املصريني  حريصة على عودة 
فضًال عن توفير الرعاية للعالقني سواء طبية أو أي رعاية أخرى، وجمع بياناتهم، وتوفير  

إخالئهم وفقا لألولويات، بالتزامن مع انتشار أزمة فيروس كورونا املستجد "كوفيد خطة  
19  

  ) درجة التأثير على آراء املبحوثني يف اجلائحة والوباء يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية 12جدول (

الوسط 
  احلسابي

  كبيرة متوسطة  ضعيفة
  درجة التأثير

 ك  %  ك  %  ك  %

أصبحت مشتًتا لكثرة وتضارب    308  77.0 62 15.5  30  7.5  2.70
  املعلومات حول هذه األزمة 

أدركت أن العالم مليء باملخاطر   250  62.5  106  26.5  44  11.0 2.52
 واملشكالت وليست دولتي فقط 

أدركت أن املواطن له األولوية يف تلك   296 74.0  68  17.0  36  9.0 2.65
  األزمة داخل وطنه وخارجه

ال تنفع املضادات احليوية يف مكافحة   224  56.0  112  28.0  64  16.0  2.40
 فيروس كورونا 

2.65 5.0  20  25.5  102  69.5  278  
عرض بعض اآلراء غير العلمية وبعض 
الوصفات أّثر بالسلب على معلوماتي  

  عن تلك األزمة

أشعر بالفخر بدور مصر ومساعدتها    206  51.5  148  37.0  46  11.5  2.40
  األخرى يف األزمة للدول 

2.34  19.0  76  28.5  114  52.5  210  
زادت مخاويف على نفسي وأسرتي عن  

محاوالت االطمئنان الدائم من  
  احلكومة
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تشير بيانات اجلدول السابق إلى ما يلي: جاء على رأس درجة التأثير على آراء املبحوثني  
اإللكترونية   املواقع  يف  والوباء  اجلائحة  الفيروس  يف  النتقال  التأثير)  (درجة  اإلخبارية 

أصبحت مشتًتا لكثرة  " يف املواقع اإلخبارية، حيث جاءت فئة "19-املسبب ملرض "كوفيد
وجاء يف الترتيب الثاني ،  2.70مبتوسط حسابي بلغ  وتضارب املعلومات حول هذه األزمة"  

أّثر الوصفات  وبعض  العلمية  غير  اآلراء  بعض  "عرض  التأثيرات  على   من  بالسلب 
األزمة"    معلوماتي تلك  حسابي عن  مبتوسط  جاء  األخيرة   ،2.65حيث  املرتبة  يف  وجاء 

مبتوسط    "زادت مخاويف على نفسي وأسرتي عن محاوالت االطمئنان الدائم من احلكومة"
بلغ   الباحث،  2.34حسابي  أن   ويفسر  الدراسة  مواقع  أكدت  حيث  السابقة  النتائج 

فيروسات   تشمل  البشر،  الفيروسات  يف  االعتالالت  من  مجموعة  يف  تتسبب  أن  ميكن 
تتراوح ما بني نزلة البرد العادية واملتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة، كما أن الفيروسات 
من هذه الزمرة تتسبب يف عدد من األمراض احليوانية، وفيروس كورونا املسبب ملتالزمة  

م املتاحة  واملعلومات  التنفسية،  األوسط  الفيروس  الشرق  هذا  انتقال  عن  للغاية  حدودة 
يتضح مما سبق أن اإلعالم اجلديد أثبت أنه قوة فّعالة ال يستهان بها يف التغيير  ووخامته،

والتأثير على األفراد واملجتمعات والدول؛ ولكن قبل أن يصبح هذا اإلعالم قوة من دون 
وتشريعات جديدة مسئوولية اجتماعية؛ لذلك أصبح هناك ضرورة ملحة لوضع ضوابط  

من شأنها تنظم آلياته وأدواره املتسارعة واملتزايدة، حيث أساء البعض استخدام مساحة 
من   التواصل؛  ومواقع  اإلخبارية  املواقع  مثل  اجلديد  اإلعالم  وسائل  عبر  املتاحة  احلرية 
إلى   أدى  الذي  األمر  مسيئة؛  تغريدات  أو  صحيحة  وغير  مضللة  معلومات  نشر  خالل 

مة تضر بالصالح العام، وميكن القول إن اإلعالم غير قادر على القيام بدوره عواقب وخي
كافية  بصورة  وتدريبه  إعداده  يجب  لذا  العاملية؛  الصحية  األزمات  أثناء  وجه  أكمل  على 

 ألداء مهمته، وكيفية اتصاله وتواصله مع اجلماهير.
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  متابعة املواقع اإللكترونية.التأثيرات املترتبة على متابعة جائحة كورونا عبر -
  أوًال: التأثيرات املعرفية: 

) التأثيرات املعرفية املترتبة على االعتماد على املواقع اإللكترونية يف جائحة  13جدول (
  كورونا 

الوسط 
  احلسابي

  موافق  محايد   معارض
  التأثيرات املعرفية

 ك  %  ك  %  ك  %

2.69  8.0  32  15.0 60 77.0  308  
اإلحصاءات اليومية لإلصابة  معرفة 

  والتعايف 

2.62 6.5  26  25.5  102  68.0  272  
التعرف على أهم املستشفيات للعزل 

 الصحي

2.64 9.0  36  18.5  74  72.5 290  
التعرف على أهم بروتوكوالت العالج 

  املتبعة 

2.57  9.0  36  18.5  74  72.5  290  
التعرف على أهم االجراءات 

 االحترازية 

2.63 6.5  26  30.5  122  63.0  252  
التعرف على قرارات وزارة الصحة 

  اليومية 
  معرفة أساليب وطرق العدوى   270  67.5  108  27.0  22  5.5  2.62
  معرفة طرق الوقاية الالزمة  220  55.0  134  33.5  46  11.5  2.44
  معرفة أماكن اإلصابة من حولي  218  54.5  120  30.0  62  15.5  2.39

الوسط   من  (داللة  العام:  االجتاه  على    2.33:  1.67من    –معارض  1.66:  1احلسابي 
  ). موافق 3: 2.34من   –محايد 

لتـأثيرات   الدراسـة  عينـة  الوافدين  املغتربني  اكتسـاب  بيـان  السـابق  اجلـدول  مـن  يتضـح 
من   وكانت  اإللكترونية،  املواقع  على  االعتماد  نتيجة  كورنا  جائحة  حول  مرتفعة  معرفيـة 

معرفة اإلحصاءات اليومية لإلصابة والتعايف ضـد  تـأثيرات املعرفية املكتسبة لديهم "أهم ال
التعرف على أهم بروتوكوالت العالج ، وجاء يف املرتبة الثانية "2.69" بوزن  فيـروس كورونـا

وجاء يف  ،2.64بوزن مئـوي    والتعرف على أهم االجراءات االحترازية" بالتساوي  - املتبعة
"املرتبة األ اإلصابة من حولي"خيرة  أماكن  إلى  ،  2.39  بوزن مئوي  معرفة  النتائج  وتشير 

وحاجتهم   املغتربني  عبــر    للمعرفـةوعي  مصــدر  مــن  أكثـر  ومـن  الصـحيحة،  واملعلومـات 
الالزمـة   الوقايــة  طــرق  املعرفــة  وتتصــدر  كورونــا،  جائحــة  حــول  اإللكترونية  املواقع 
نتيجـة التخـوف مـن تفشـي املـرض وانتشـاره بشـكل سـريع، وكـذلك أهميـة معرفـة ومتابعة  

 ـابة والتعـايف.اإلحصـاءات اليوميـة حلـاالت اإلص
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  ثانًيا: التأثيرات الوجدانية. 

التأثيرات الوجدانية املترتبة على االعتماد على املواقع اإللكترونية اإلخبارية   )14جدول (
  يف جائحة كورونا

الوسط 
  احلسابي

  موافق  محايد   معارض
  التأثيرات الوجدانية 

 ك  %  ك  %  ك  %

  والتفاؤل بانحسار املرض الرضا   288  72.0 76 19.0  36  9.0  2.63

2.53 9.5  38  28.5  114  62.0  248  
زيادة الشعور باخلوف والقلق من  

 العدوى 

2.47 13.0  52  27.5  110  59.5 238  
الشعور بالكآبة نتيجة الصور الصادمة  

  واملؤملة للمرضى 

2.45  8.0  32  30.5  122  61.5  246  
زيادة الشعور بالطمأنينة بسب  

 الشفافية والوضوح 

2.54 10.5  42  34.5  138  55.0  220  
التعاطف مع حاالت املرضى وذويهم  

  والتضرع لهم بالشفاء

  اليأس والقنوط وتوقع املرض   170  42.5  146  36.5  84  21.0  2.22

  اإلحساس بالسعادة يف حاالت التعايف  248  62.0  96  24.0  56  14.0  2.48

أن اجلمهور   السـابق  مـن اجلـدول  تـأثيرات  يتضح  أكـد وجـود  الدراسـة  (املغتربني) عينـة 
متابعــة   حــول  لديهم  املكتســبة  الوجدانيــة  التــأثيرات  أهــم  وكانــت  مرتفعــة،  وجدانيـة 

مبتوسط حسابي بلغ    الرضا والتفاؤل بانحسار املرض"عــن اجلائحــة: "  أخبــار ومعلومــات
2.63" الثانية  املرتبة  يف  وجاء  لهم  التعاط،  والتضرع  وذويهم  املرضى  حاالت  مع  ف 

بلغبالشفاء حسابي  مبتوسط  وتوقع  ،  2.54"  والقنوط  "اليأس  األخيرة  املرتبة  يف  وجاء 
، وتشير النتائج الرتفاع التأثيرات الوجدانيـة، خاصـة  2.22" مبتوسط حسابي بلغ  املرض

بالــدع تلجــأ  التــي  املســلمة  للشـعوب  كطبيعـة  الـديني  األزمــات،  التـأثر  يف  اهللا  إلــى  اء 
وكـذلك  الفيـروس،  وضـعف  اليوميـة  التعـايف  حلاالت  بالســعادة  الوجــداني  والتــأثر 
إليها  التعـاطف مـع حـاالت املرضـى وذويهـم وتقدمي مساعدات مادية ومعنوية وما تشير 

 التأثيرات السلوكية التالية.  
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  ثالًثا: التأثيرات السلوكية: 
  ) التأثيرات السلوكية الناجتة على االعتماد على املواقع اإللكترونية يف جائحة كورونا15(جدول 

الوسط  

  احلسابي

  موافق  محايد  معارض 
  التأثيرات السلوكية

 ك  %  ك  %  ك  %

2.66  7.0  28  20.0 80 73.0  292  
إنتاج رسائل توعية ونشرها للمساهمة 

  اإليجابية 

2.64 6.0  24  24.5  98  69.5  278  
مشاركة منشورات وزارة الصحة 

 واألطباء املتخصصني

2.54 10.0  40  26.5  106  63.5 254  
تكوين مجموعات على مواقع التواصل 

  للتوعية واملساعدة

2.54  8.5  34  29.5  118  62.0  248  
تقدمي مساعدات مادية ومعنوية  

 للمجتمع املحيط 

2.48 9.5  38  33.5  134  57.0  228  
خدمات مجتمعية وأعمال املشاركة يف 

  تطوع للمرضى 

  الدعم املنوي لوزارة الصحة واألطباء  216  54.0  148  37.0  36  9.0  2.45

  زادت العزلة واحلجر املنزلي   208  52.0  144  36.0  48  12.0  2.40

  تغيرت طريقة احلياة لدي لألسوأ  188  47.0  114  28.5  98  24.5  2.23

على   احلسابي  الوسط  من  (داللة  العام:    2.33:  1.67من    –معارض  1.66:  1االجتاه 
  موافق).  3: 2.34من   –محايد 

احتالل إلى:  السابق  اجلدول  بيانات  للمساهمة  "   تشير  ونشرها  توعية  رسائل  إنتاج 
بلغ  اإليجابية حسابي  مبتوسط  السلوكية  التأثيرات  فئات  بني  من  األولي  املرتبة  يف   "

"م،  2.66 الثانية  املرتبة  يف  املتخصصني"  وجاء  واألطباء  الصحة  وزارة  منشورات  شاركة 
تغيرت طريقة احلياة لدي لألسوأ"  ، وجاء يف املرتبة األخيرة "2.64مبتوسط حسابي بلغ  
النتائج السابقة بأن خطر العدوى وما ترتب    ويفسر الباحث،  2.23مبتوسط حسابي بلغ  

االستج يف  تغير  إلى  أدى  املنزلي،  العزل  مثل  أمور،  من  للتفاعالت  عليه  النفسية  ابات 
العادية بني األفراد، ورغم أن التواصل عبر اإلنترنت كان غير مرغوب فيه اجتماعًيا قبل 
الوباء لكونه يؤّدي خللق مسافات بني أفراد املجتمع، إال أنه وبعد تفشي الوباء ومع حظر  

تاحة للتواصل مع التجّول والعزل املنزلي ارتفعت احلاجة إليه، فأصبح الوسيلة الوحيدة امل
  اآلخرين.  
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  ) يوضح أسباب ثقة اجلمهور يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية 16جدول (

  %  ك  أسباب الثقة 

  13.54  226  التنوع يف معاجلة كافة القضايا وعرض وجهات نظر مختلفة 

  13.90  232  املوضوعية يف تناول املوضوعات

  14.26  238  ألنها تقدم كّتابًا موثوق بهم 

  22.4  374  ألنها تعتمد على األدلة والبراهني 

  5.63  94  ال تدعو للتحزب والتفرق

  11.99  200  تخدم جميع القضايا التي تهم املجتمع يف كل مكان

  8.0 134  ن القائمني على املواقع اإللكترونية متخصصونأل

  10.19  170  ألنها تعتمد على كتب مشهورة ومراجع موثوق بها 

يوضح اجلدول السابق أسباب ثقة اجلمهور يف املواقع اإللكترونية، حيث جاء يف الترتيب  
بنسبة   والبراهني"  األدلة  على  تعتمد  "ألنها  الثاني %،  22.4األول  الترتيب  ألنها  "  يليه يف 

بلغت   بنسبة  املوضوعات  تناول  يف  بهم"  موثوق  كّتابًا  الترتيب    %،14.26تقدم  يف  وجاء 
ويفسر الباحث النتائج السابقة  %،  5.63و للتحزب والتفرق" بنسبة بلغت  األخير "ال تدع

 ) املستجد  كورونا  فيروس  وّفر  املاضية،  الفترة  طوال  خصبةً  COVID-19بأنه  بيئةً   (
لنشر قصص إخبارية مضللة، حملت كثيًرا من الشائعات املغلوطة حول الفيروس، ما دفع 

ال لتلك  التصدي  إلى  العاملية  الصحة  املعلومات"  منظمة  بـ"وباء  ُتعرف  باتت  التي  شائعات 
)Infodemic الشائعات املضللة واألخبار واألكاذيب؛ فاستخدام املواقع على  )، وشددت 

االجتماع   يف  العهد  قدمي  محدد  هدف  حتقيق  أجل  من  معينة  بنية  الزائفة  األخبار 
كثير من األحيان، السياسي للبشرية؛ فليست األخبار الزائفة بعيدة عن "البروباغندا" يف  

بعض   يف  أنه  ذلك  الكاذبة،  األخبار  خلف  والغاية  النّية  عند  التوّقف  دائًما  املهم  ومن 
من  النوع  وهذا  إخبارية،  سخرية  الواقع  يف  يكون  قد  كاذبة  أخبارًا  يبدو  ما  احلاالت، 
السخرية يلجأ إلى املبالغة، وُيدخل عناصر غير واقعية، وهدفه التسلية أو إيصال رسالة 

 ما، وليس اخلداع.    
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  للمبحوثنيمدى الثقة فيما تقدمه املواقع اإلخبارية ) 17جدول ( 

  الوسط احلسابي   %  ك  التعرض 

  59.0  236  أثق بدرجة كبيرة 

1.53  

  31.0  124  أثق بدرجة متوسطة

  7.5  30  أثق بدرجة ضعيفة

  10  ال أثق متاًما

  

2.5  

  100.0  400  اإلجمالي

للمبحوثني   اإلخبارية  املواقع  تقدمه  فيما  الثقة  مدى  إلي  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
%؛ وجاء 59.0األولى بنسبة    املرتبةيف  أثق بدرجة كبيرة" يف مواقع الدراسة  حيث جاءت "

األخير ال % وجاء يف الترتيب    31.0بنسبة بلغت    أثق بدرجة متوسطةيف الترتيب الثاني  
  %2.5أثق متاما بنسبة بلغت 

 املواقع اإلخبارية يف متابعة أخبار وموضوعات كورونا         ) أهم سلبيات18جدول (

  %  ك أهم السلبيات

  27.2  340  بطء التحميل وضعف الشبكة 

  19.4  238  تكلفة االشتراك يف النت عالية

  15.4  188  تلقي رسائل كثيرة للغاية تشتت االنتباه

  11.2  140  ضياع كثير من الوقت يف مالحقة األخبار 

  9.12  114  نقص اخلبرة يف تصفح املواقع والتطبيقات 

  18.4  230  كثرة الشائعات واألخبار الزائفة

تشير بيانات اجلدول السابق إلى السلبيات التي تواجه املبحوثني عند تصفحهم للمواقع 
  بطء التحميل وضعف الشبكة للموقع" املرتبة األولى "اإللكترونية اإلخبارية، حيث جاء يف  

بنسبة بلغت    تكلفة االشتراك يف النت عالية"%، وحّل يف املرتبة الثانية "27.2بنسبة بلغت  
19.4" األخيرة  املرتبة  يف  وجاء  والتطبيقات"%،  املواقع  تصفح  يف  اخلبرة  بنسبة    نقص 
.%، وهو ما الحظه الباحث أثناء فترة التحليل، حيث األعداد الهائلة كل يوم  9.12بلغت  
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على مدار الساعة من كثرة بطء التحميل وضعف الشبكة، وقد جاء يف مقدمة الصعوبات  
  التي تواجه املبحوثني عند تصفح املواقع. 

  اجلمهور يف املواقع اإلخبارية  أسباب عدم ثقة ) 19جدول (

  %  ك  باب عدم الثقة أس

  22.4  374  التحيز يف بعض اآلراء

  14.26  238  ال تقدم جديًدا يف محتوياتها 

  13.54  226  ال تعتمد على األدلة والبراهني 

  13.90  232  التشدد يف معاجلة القضايا 

  11.99  200  التناقض يف عرض املوضوعات

  8.0  134  املجتمع ال تعالج كافة املوضوعات والقضايا احلياتية التي تهم 

  10.19  170  مصادرها لألخبار مجهلة يف الغالب

إلى     السابق  اجلدول  بيانات  ثقةتشير  عدم  اإلخبارية  أسباب  املواقع  يف  أثناء   اجلمهور 
متابعتهم لقضايا ألزمة فيروس كورنا، وجاء "التحيز يف بعض اآلراء" على رأس القائمة يف  

بنسبة   األول  "22.4الترتيب  جاء  بينما  محتوياتها"%،  يف  جديًدا  تقدم  الترتيب    ال  يف 
اجلمهور يف املواقع    عدم ثقة %، ويتضح من اجلدول أعاله أن  14.26الثاني بنسبة بلغت  

إلى أن ثقة اجلمهور يف اإلعالم واإلعالميني تراجعت كثيًرا، فقد فشل  ت  اإلخبارية  شير 
وانتشرت   الصحي،  العزل  يف  االستمرار  بأهمية  أحياًنا  اجلمهور  إقناع  يف  اإلعالم 

وأّثر ذلك  19  –املعلومات املضللة حول (كوفيد   العالم،  أنحاء  كالوباء نفسه، يف جميع   (
النسبة لـ "وباء املعلومات" ووصف األضرار الناجمة  على بعض البلدان أكثر من غيرها، ب

عنها، والثقة من أهم مميزات املنبر اإلخباري ذي العالمة املميزة، وغالّبا ما يكون هناك  
التقارير؛ فليس لدى بعض الصحفيني يف كثير من األحيان  قلة تدريب وخبرة يف إعداد 

هني سوى بشكل محدود، فحيثما ال  شهادات يف الصحافة املهنية، ولم يخضعوا للتدريب امل 
والتدريب، كما يكتسب عديد من الصحفيني   التعليم  إلى  الوصول  يتمكن الصحفيون من 
مهارات يف إعداد التقارير عن األزمات من اخلبرة املباشرة يف العمل، أو من الدورات التي  

ات مفيدة، أو قد تنظمها اجلهات املعنية يف الفترة التي تسبق األزمات قد تكون هذه الدور
  تكون محدودة النطاق.
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  جتاهات املبحوثني نحو أزمة كورنا يف املواقع اإللكترونية اإلخبارية ) ا 20جدول (

  املوضوعات 
الوسط    معارض   محايد  مؤيد

  %  ك  %  ك  %  ك  احلسابي
اإلجراءات االحترازية 

  ملواجهة اجلائحة
158  79.0  25  12.5  17  8.5  2.71  

استعداد الدولة املصرية يف  
دعـم حالة زيادة األعداد و

  العمالة غير املنتظمة 
156  78.0  32  16.0  12  6.0  2.72  

تداعيات اجلائحة اقتصادًيا  
  واجتماعًيا

154  77.0  24  12.0  22  11.0  2.66  

تطورات الفيروس بوصفه 
  وباء عاملي 

152  76.0  35  17.5  13  6.5  2.70  

دعم الطاقم الطبـي  
  واملستشـفيات

148  74.0  32  16.0  20  10.0  2.64  

  2.54  15.5  31  15.0  30  69.5  139  التـأثر العـاملي

الـدعم والتعـاون مـع الـدول 
  األخـرى 

129  64.5  49  24.5  22  11.0  2.54  

  2.57  9.5  19  24.0  48  66.5  133  كثرة الشـائعات 

املواقع   يف  كورنا  أزمة  نحو  املبحوثني  اجتاهات  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
" اإلخبارية، وجاء يف مقدمتها  األعداد  اإللكترونية  زيادة  حالة  يف  املصرية  الدولة  استعداد 

اإلجراءات ، و"2.72" يف املرتبة األولى مبتوسط حسابي بلغ  املنتظمةودعـم العمالة غير  
اجلائحة" املواجهة  بلغ    االحترازية  حسابي  مبتوسط  الثانية  املرتبة  يف 2.71يف  وجاء   ،

، ويفسر  2.54" مبتوسط حسابي بلغ  الـدعم والتعـاون مـع الـدول األخـرىاملرتبة األخيرة "
د أبرز الفاعلني يف إدارة أزمة انتشار فيروس كورونا  أصبحت أحألن املواقع    الباحث ذلك 

)، وتزايد هذا الدور بصورة كبيرة بعد إجراءات احلجر املنزلي  19-املستجد أو (كوفيد  
العالم، فأصبحت   اتخذتها عديد من احلكومات حول  التي  التجوال  أو حظر  االحتياطي 

للتو كوسيلة  فقط  ليس  األفراد،  الرئيسي جلميع  املتنفس  بل  هي  الهموم،  وتنفيس  اصل 
القيادة  أن  السابق  اجلدول  بيانات  وكشفت  املعلومات،  على  للحصول  كوسيلة  أيًضا 
وكذلك  املستجد،  كورونا  لفيروس  العاملي  الوبائي  املوقف  تطور  كثب  تتابع عن  السياسية 
خطة وزارة الصحة والسكان االحترازية يف هذا الشأن على املستوى الوطني للتعامل مع  

بالدولة،  تداع املعنية  والتنسيق بني كل اجلهات  التعاون  للفيروس، من خالل  يات محتملة 
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وتوفير   اإلرشاد  بهدف  الفئات؛  مختلف  من  للمواطنني  املستمرة  التوعية  حمالت  وشّن 
مشتبهة،   حاالت  ألي  املبكر  االكتشاف  على  والعمل  بدقة،  احلقيقية  والبيانات  املعلومات 

احلكومة املصرية يف مواجهة فيروس كورونا أكدت أن األولوية    وأن القرارات التي اتخذتها
من الناحية االقتصادية واالجتماعية يف هذه األزمة حماية دخول األفراد، واحلرص على  
توفير السلع االستراتيجية واحلفاظ على استقرار أسعارها، ويأتي بعد ذلك دور الدولة 

  بصحة املواطن. يف دعم دور الشركات واملصانع دون املغامرة 

  ) يوضح مدى ثقة املبحوثني فيما تنشره املواقع اإللكترونية عن فيروس كورنا21جدول (

  الوسط احلسابي 
  أثق محايد  ال أثق

  درجة الثقة 
 ك  %  ك  %  ك  %

  اليوم السابع  154  77.0 30 15.0  16  8.0  2.69

 اجلمهورية  136  68.0  51  25.5  13  6.5 2.62

  األهرام   145 72.5  37  18.5  18  9.0 2.64

 الوفد  126  63.0  61  30.5  13  6.5  2.57

  الشروق   136  68.0  53  26.5  11  5.5 2.63

  فيتو  135  67.5  54  27.0  11  5.5  2.62

  الدستور   110  55.0  67  33.5  23  11.5  2.44

  مصراوي  109  54.5  60  30.0  31  15.5  2.39

من   العام:  االجتاه  على  احلسابي  الوسط  يثق  1.66:  1(داللة    2.33:  1.67من    –ال 
  يثق).  2.34من   –محايد 

اإلخبارية   املواقع  كبيرة يف  الثقة  يلي: جاءت درجة  ما  إلى  السابق  بيانات اجلدول  تشير 
التي يستخدمها املبحوثون ملتابعة أزمة فيروس كورنا فيما تنشره املواقع اإللكترونية عن  

)، 2.69يف الترتيب األول مبتوسط حسابي بلغ (   "اليوم السابع"  أزمة الفيروس، حيث جاء
ورمبا يرجع ذلك إلى ما يتميز به املوقع من الشمولية، وعدم االقتصار على قضايا معينة  

اإلنترنت   مواقع  أفضل  على  السابع  اليوم  موقع  وحصل   Egypt Webفحسب، 
Awardsاإللك الصحافة  مجال  يف  متخصص  موقع  أفضل  باعتباره  جريدة  (  ترونية، 

املصرية   األهرام  بوابة  موقع  وجاء  منوعة)،  اقتصادية  يف    ahram gatewayسياسية 
بلغ   حسابي  مبتوسط  اجلمهور  فيها  يثق  التي  املواقع  بني  من  الثاني  ، 2.64الترتيب 
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أخبار  آخر  متابعة  خاللها  من  ميكنك  باستمرار  متجددة  أخبارًا  ضم  ألنه  ذلك  ونفسر 
  مصر حلظة بلحظة.  

تأثير املواقع اإللكترونية التي تتناول فيروس كورنا يف انطباعات  ) مدى22ول (جد
  اجلمهور 

  الوسط احلسابي   %  ك  التأثير 
  69.5  278  إلى حد كبير 

2.64  
  25  100  إلى حد ما 

  5.5  22  ال تؤثر

  100  400  اإلجمالي

تشير بيانات اجلدول السابق إلى تأثير املواقع عينة الدراسة يف انطباعات اجلمهور عن  
%، 69.5جاء يف املرتبة األولى درجة التأثير "إلى حد كبير" بنسبة بلغت    حيثاجلائحة،  

املرتبة يف  جاء  "  ثم  التأثير  درجة  بلغتالثانية  بنسبة  ما"  حد  يف 25إلى  جاء  وأخيًرا   ،%
  %،  5.5املرتبة الثالثة "ال توثر" بنسبة بلغت 

  ) مقترحات لتطوير تغطية املواقع اإلخبارية لفيروس كورنا 23جدول (

  %  ك  املقترحات

  65.5  262  تطوير املضمون
  61.5  246  تطوير الشكل واملضمون

  57.75  231  االستعانة بالعلماء املتخصصني

  57.25  229  السرعة والفورية 

  48  192  محاولة تقدمي مواد مناسبة ملخاطبة اجلمهور 

  41.5  166  دعم املواقع ألكثر من لغة

  40.5  162  التنوع وعدم االقتصار على موضوعات معينة 

  39.25  157  زيادة أدوات البحث لسهولة التصفح

  38  152  زيادة التفاعلية داخل املواقع

  37.25  149  القضايا املعاصرة بالطرح املوضوعيتبني 

  32  128  االهتمام بتصميم املواقع مبا يتفق مع عرض محتواها

  31.25  125  التركيز على القضايا اجلوهرية دون القضايا الفرعية
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تشير بيانات اجلدول السابق إلى مقترحات املبحوثني لتطوير املواقع اإلخبارية، حيث جاء 
املقترحات   هذه  مقدمة  واملضمون" "يف  الشكل  بلغت    تطوير  يف 61.5بنسبة  وجاء   ،%

وجاء يف الترتيب  %،  57.75االستعانة بالعلماء املتخصصني" بنسبة بلغت  الترتيب الثاني "
ا"  األخير ويفسر  %،  32  بنسبة بلغتالقضايا الفرعية"    دونلقضايا اجلوهرية  التركيز على 

واألنشطة   التغطية  إجراء  يف  هي  اإلعالم  لوسائل  املهنية  "الكفاءة  أن  سبق  الباحث مما 
اإلعالمية وفًقا ملعايير عالية من األخالق واملساءلة واملشروعية واملصداقية، مع ممارسة  

يتم تنفيذ عديد من األنشطة املهمة األخرى يف جميع حقوٍق مثل حرية التعبير واإلعالم، و
املجتمعات   يف  دورها  وحتسني  اإلعالم  وسائل  جودة  تعزيز  أجل  من  العالم  أنحاء 

تشمل:  وهي  القانوني  الدميقراطية،  والدعم  األعمال  - التأييد  التحتية    -تطوير  البنية 
اإلعالم املواقع    .لوسائل  أن  يتضح:  سبق  ال  يتضح مما  فعالة  قوة  أنها  أثبت  االلكترونية 

يستهان بها يف التغيير والتأثير على األفراد واملجتمعات والدول؛ ولكن قبل أن تصبح قوة  
من دون مسئوولية اجتماعية، لذلك أصبح هناك ضرورة ملحة لوضع ضوابط وتشريعات  

  البعض استخدامجديدة من شأنها تنظم آلياته وأدواره املتسارعة واملتزايدة، حيث أساء 
مساحة احلرية املتاحة املواقع اإلخبارية؛ من خالل نشر معلومات مضللة وغير صحيحة  

  أو تغريدات مسيئة، األمر الذي أدى إلى عواقب وخيمة تضر بالصالح العام.

  ثانًيا: فروض الدراسة:   
األول على   : الفرض  املبحوثني  حرص  درجات  متوسطات  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  ُتوجد 

 .الدميوغرافيةوفًقا الختالف متغيراتهم   بجائحة كورناقراءة املوضوعات املتعلقة 

على قراءة املوضوعات املتعلقة  املبحوثني ) داللة الفروق بني متوسطات درجات حرص 24جدول (

  بجائحة كورنا وفًقا الختالف متغيرات: النوع واحلالة الوظيفية ومحل اإلقامة، باستخدام اختبار "ت" 

  مستوى املعنوية  درجة احلرية   قيمة ت  عالقة متغير قراءة املوضوعات مع/ 

  0.391 398  0.860  متغير النوع

 0.165  398  1.39  متغير احلالة الوظيفية 

  0.232  398  0.756 متغير محل اإلقامة
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السابق   اجلدول  نتائج  من  الذكور  يتبني  من  املبحوثني  بني  إحصائيا  دالة  فروق  وجود 
الطالب على املواقع اإللكترونية   اعتمادهماجتاهاتهم نحو  واإلناث، يف متوسطات درجات  

(كوفيد   كورونا  أزمة  نحو  (  )،19اإلخبارية  ت  قيمة  بلغت  غير  0.860حيث  دالة  وهي 
معنوية   مستوى  عند  حرية  0.391إحصائيا  ودرجة  نوع  398،  متغير  أن  يعني  وهذا   ،
اعتمادهم الطالب على املواقع اإللكترونية اإلخبارية نحو املبحوثني ال يؤثر يف اجتاهاتهم  

   )،19أزمة كورونا (كوفيد 

املبحوثني على قراءة املوضوعات املتعلقة  ) يوضح داللة الفروق بني متوسطات درجات حرص 25جدول (

وفًقا الختالف متغيري: املرحة العمرية واملستوى التعليمي،  بجائحة كورنا يف املواقع محل الدراسة

  ANOVA باستخدام حتليل

وسط   العدد  املجموعات  
  حسابي

انحراف  
درجة    قيمة ت   معياري

  احلرية
مستوى  
  املعنوية

  النوع 
  0.652  1.67 145  ذكور

0.860 198 0.391  
  0.734 1.77 55  اناث

احلالة 
 الوظيفية

  0.710  1.59  109  ال يعمل 
1.39 -  198  0.165 

  0.718  1.66  91 يعمل 
محل  
  0.232  198  0.756  0.832  1.78  55  راقي  االقامة 

الذكور  يتبني من نتائج اجلدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املبحوثني من  
ت   قيمة  بلغت  حيث  كورنا،  أزمة  نحو  اجتاهاتهم  درجات  متوسطات  يف  واإلناث، 

معنوية  -0.860( مستوى  عند  إحصائيا  دالة  غير  وهي  حرية  0.391)،  ودرجة   ،
وبهذا 198 كوالنا.  أزمة  نحو  اجتاهاتهم  يؤثر يف  ال  املبحوثني  نوع  متغير  أن  يعني  وهذا 

ووجو الفرعي.  الفرض  هذا  صحة  عدم  بني  يثبت  املبحوثني  بني  إحصائيا  دالة  فروق  د 
متوسطات اجتاهاتهم نحو أزمة كورنا، من حيث كونهم يعملون أم ال، حيث بلغت قيمة ت  

 198، ودرجة حرية 0.165)، وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية - 1.39(
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قراءة املوضوعات املتعلقة  ) يوضح داللة الفروق بني متوسطات درجات حرص املبحوثني على 25جدول (

، وفقا الختالف متغيري: املرحة العمرية واملستوى التعليمي ،  بجائحة كورنا يف املواقع محل الدراسة

  ANOVAباستخدام حتليل 

الوسط   العدد  املجموعات  
  احلسابي

االنحراف 
درجتا    قيمة ف   املعياري 

  احلرية
مستوى  
  املعنوية

املرحلة  
  العمرية

أقل  إلى  18من 
 0.699  1.58  133  سنة 35من 

0.718  3 – 
196  0.580  

إلى أقل   35من 
  0.620  1.39  57  سنة 50من 

إلى أقل   50من 
  0.463  1.25  8  سنة 60من 

سنة  60من 
  0.707  1.50  2  فأكثر 

املستوى 
  التعليمي 

  0.990  1.67  6  تعليم متوسط 

0.013  3 – 
196  0.987  

تعليم فوق  
  0.681  1.60 20  املتوسط

  0.665  1.49  137  مؤهل جامعي 
  0.647  1.57  37  فوق اجلامعي 

يتبني من نتائج اجلدول السابق، ما يلي: تبني وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطات 
بني ذوي املراحل العمرية    ،اجتاهات املبحوثني نحو جائحة كورنا يف املواقع محل الدراسة

) ف  قيمة  بلغت  حيث  معنوية  0.718املختلفة،  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  وهي   ،(
التباين، مت استخدام معامل  196  –  3ودرجتا حرية (0.580 ،  LSD)، وملعرفة مصدر 

والذي أوضحت نتائجه أن الفروق كانت لصالح ذوي املراحل العمرية األدنى، مبا يعني أن  
األكبر سنا كان اجتاههم سلبيا ومعارضا لتلك القضايا بدرجة أكبر من األصغر  املبحوثني  

 سنا. وبهذا تثبت صحة هذا الفرض  
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الفرض الثاني: ُتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني املُتغيرات الدميوغرافية ودوافع قراءة  
  املوضوعات اخلاصة بأزمة فيروس كورنا.

الفروق بني متوسطات دافعية املبحوثني لقراءة املوضوعات املتعلقة بجائحة كورونا ) داللة 26جدول (

 وفًقا الختالف متغيرات: النوع واحلالة الوظيفية ومحل اإلقامة، باستخدام اختبار "ت" 

  العدد   املجموعات  
وسط 
  حسابي

انحراف 
  معياري 

  مستوى املعنوية   درجة احلرية  قيمة ت

  النوع
  0.652  2.48 145  ذكور

-1.33 198 0.183  
  0.734 2.43 55  اناث

احلالة  

 الوظيفية 

  -  0.653  2.61  109  ال يعمل 
0.224  198  0.823 

  0.661  2.63  91 يعمل 

محل 

  االقامة

   -  0.715  2.55  55  راقي
  -متوسط   0.456  198  0.077

  0.631  2.64  145  عشوائيات 

يلي: عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني املبحوثني من  يتبني من نتائج اجلدول السابق، ما  
ثقتهم فيما تقدمه املواقع اإلخبارية االلكترونية عن أزمة كورنا    الذكور واإلناث، يف درجات

 ) ت  قيمة  بلغت  حيث  معنوية  1.33-،  مستوى  عند  إحصائيا  دالة  غير  وهي   ،(
  الفرعيوبهذا تثبت عدم صحة هذا الفرض    198ودرجة حرية 0.183
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) يوضح داللة الفروق بني متوسطات درجات دافعية املبحوثني نحو قراءة  27جدول (
، وفًقا الختالف متغيري: املرحة العمرية واملستوى  املوضوعات املتعلقة بجائحة كورنا

 ANOVAالتعليمي، باستخدام حتليل  

من   متوسطات   نتائجيتبني  بني  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  تبني  يلي:  ما  السابق،  اجلدول 
درجات ثقة املبحوثني فيما تقدمه املواقع اإلخبارية عن أزمة كورنا ، وفقا الختالف متغير   

)، وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية  4.26مستواهم التعليمي، حيث بلغت قيمة ف ( 

التباين، مت استخدام معامل  ) ومل 196  –  3ودرجتا حرية (  0.026 ،  LSDعرفة مصدر 

التعليمية األقل، حيث كان   املراحل  الفروق كانت لصالح ذوي  أن  نتائجه  والذي أوضحت 

املبحوثون األقل تعليما (متوسط وفوق متوسط) أكثر ثقة من املؤهالت اجلامعية، جتاه ما 

قع اإلخبارية عن أزمة كورنا  تقدمه تلك املواقع عن درجات ثقة املبحوثني فيما تقدمه املوا

 ، وبهذا تثبت صحة هذا الفرض. 

 

 

 

  

الوسط   العدد  املجموعات  
  احلسابي

االنحراف 
درجتا    قيمة ف   املعياري 

  احلرية
مستوى  
  املعنوية

  

إلى أقل من   18من 
 0.499  2.50  133  سنة  35

  196    
إلى أقل من   35من 

  0.720  2.52  57  سنة  50

إلى أقل من   50من 
  0.673  2.77  8  سنة  60

  0.712  2.60  2  سنة فأكثر 60من 

املستوى 
  التعليمي 

  0.143  2.90  6  تعليم متوسط 

4.26  3 – 
  0.571  2.70 20  تعليم فوق املتوسط  0.026  196

  0.637  2.65  137  مؤهل جامعي 
  0.758  2.38  37  فوق اجلامعي 
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الثالث للمبحوثني :  الفرض  الدميوغرافية  املُتغيرات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  ُتوجد 
  واجتاهاتهم نحو أزمة فيروس كورنا.

) داللة الفروق بني متوسطات اجتاهات املبحوثني نحو أزمة فيروس كورنا 28جدول (

 وفًقا الختالف متغيرات: النوع واحلالة الوظيفية ومحل اإلقامة، باستخدام اختبار "ت"

  العدد  املجموعات   
وسط  

  حسابي

انحراف  

  معياري
  قيمة ت 

درجة  

  احلرية 

مستوى  

  املعنوية 

متغير 

  النوع 

  0.786  2.58 145  ذكور 
1.33 198 0.023  

  0.725 2.29 55  اناث

متغير 

احلالة 

 الوظيفية 

  0.714  2.46  109  ال يعمل 
-  

0.082  198  0.849 
  0.703  2.44  91 يعمل

متغير 

محل 

  االقامة

  0.715  2.33  55  راقي

  -متوسط   0.036  198  3.345
  0.631  2.64  145  عشوائيات

يف   املبحوثني،  بني  إحصائيا  دالة  فروق  وجود  يلي:  ما  السابق،  اجلدول  نتائج  من  يتبني 
، من حيث كونهم  فيما تقدمه املواقع اإلخبارية عن جائحة كورنا  متوسطات درجات ثقتهم

)، وهي دالة إحصائيا عند مستوى  3.345  سكان حضر أو ريف، حيث بلغت قيمة ت (
حرية  0.036معنوية   الوسطية 198ودرجة  األحياء  أهل  من  املبحوثني  أن  تبني  حيث   ،

تقدمه تلك املواقع عن أزمة كورنا وفقا ملتوسالتهم    كانوا أكثر ثقة من اهل الرقي جتاه ما
 . بهذا تثبت صحة هذا الفرض الفرعي.احلسابي أعاله
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، وفًقا ) داللة الفروق بني متوسطات اجتاهات املبحوثني نحو جائحة كورنا29جدول ( 
  ANOVAواملستوى التعليمي، باستخدام حتليل   العمريةالختالف متغيري: املرحلة 

  

الوسط   العدد  املجموعات  
  احلسابي

االنحراف 
درجتا    قيمة ف   املعياري 

  احلرية
مستوى  
  املعنوية

املرحلة  
  العمرية

إلى أقل   18من 
 0752  2.32  133  سنة 35من 

2.83  3 – 
196  0.020  

إلى أقل   35من 
  0.464  2.77  57  سنة 50من 

إلى أقل   50من 
  0.744  2.38  8  سنة 60من 

سنة  60من 
  0.707  2.50  2  فأكثر 

املستوى 
  التعليمي 

  0.516  2.30  6  تعليم متوسط 

5.24  3 – 
196  0.037  

تعليم فوق  
  0.605  2.55 20  املتوسط

  0.570  2.61  137  مؤهل جامعي 
  0.713  2.67  37  فوق اجلامعي 

بني   إحصائيا  دالة  فروق  وجود  تبني  يلي:  ما  السابق،  اجلدول  نتائج  من  متوسطات يتبني 
، وفقا الختالف متغير  درجات ثقة املبحوثني فيما تقدمه املواقع اإلخبارية عن أزمة كورنا  

)، وهي دالة إحصائيا عند مستوى معنوية 5.24مستواهم التعليمي، حيث بلغت قيمة ف (
(، ودرجتا حري0.037 التباين، مت استخدام معامل    196  –  3ة  ،  LSD)، وملعرفة مصدر 

، حيث كان املبحوثون    ؤهل اجلامعينتائجه أن الفروق كانت لصالح ذوي امل  أوضحتوالذي  
ما  جتاه  اجلامعية،  املؤهالت  من  ثقة  أكثر  اجلامعي)  فوق  جامعي  (مؤهل  تعليما  األعلى 

  بت صحة هذا الفرض. تقدمه تلك املواقع عن أزمة كورنا، وبهذا تث 
: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة حرص املبحوثني على  الفرض الرابع 

قراءة املوضوعات اخلاصة بجائحة كورنا يف املواقع اإلخبارية (محل الدراسة) ودوافع هذه  
  القراءة.

قيمة معامل ارتباط  
 بيرسون 

مستوى  
  املعنوية

الداللة  
  اإلحصائية 

اجتاه 
  شدة العالقة   العالقة 

  متوسطة   طردية   دالة  0.000  0.414
: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة احلرص على قراءة الفرض اخلامس

ومستوى   الدراسة)  (محل  اإللكترونية  املواقع  يف  كورنا  فيروس  بأزمة  اخلاصة  املوضوعات 
  املبحوثني.املعرفة باملواقع اإلخبارية لدى 
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مستوى   معامل ارتباط بيرسون 
  املعنوية

الداللة  
  شدة العالقة   اجتاه العالقة   اإلحصائية 

  ضعيفة   طردية   دالة   0.009  0.139
: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني درجة احلرص على قراءة الفرض السادس

املواقع   يف  كورنا  فيروس  بأزمة  اخلاصة  والتأثيرات املوضوعات  الدراسة)  (محل  اإلخبارية 
  الناجتة عن قراءة املوضوعات اخلاصة باجلائحة يف املواقع اإلخبارية. 

قيمة معامل ارتباط  
 بيرسون 

مستوى  
  املعنوية

الداللة  
  اإلحصائية 

اجتاه 
  شدة العالقة   العالقة 

  متوسطة   طردية   دالة   0.000  0.480
السابع توجد عالقة  الفرض  قراءة :  احلرص على  درجة  ذات داللة إحصائية بني  ارتباطية 

نحو   اجلمهور  واجتاهات  اإلخبارية  املواقع  يف  كورنا  فيروس  بأزمة  اخلاصة  املوضوعات 
  اجلائحة.

قيمة معامل ارتباط  
  شدة العالقة   اجتاه العالقة  الداللة اإلحصائية  مستوى املعنوية   بيرسون

  متوسطة   طردي  دالة   0.000  0.423
الثامن بأزمة  الفرض  املعرفة  مستوى  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد   :

  فيروس كورنا واالجتاه نحو هذه املوضوعات. 
قيمة معامل ارتباط  

  شدة العالقة   اجتاه العالقة  الداللة اإلحصائية  مستوى املعنوية  بيرسون

 ---   ---   غير دالة   0.453  0.038
املوضوعات  التاسعالفرض   قراءة  دوافع  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد   :

املتعلقة بأزمة فيروس كورنا يف املواقع اإللكترونية (محل الدراسة) والتأثيرات الناجتة عن  
  هذه القراءة. 

قيمة معامل ارتباط  
  العالقة شدة   اجتاه العالقة  الداللة اإلحصائية  مستوى املعنوية  بيرسون

  متوسطة   طردي  دالة   0.023  0.456
  ملخص الدارسة وما تثيره من بحوث مستقبلية: 
مــن أهــم املواقــع    جــاء موقــع اليــوم الســابعتوصلــت الدراســة لعــدد مــن النتائــج أهمهــا:  

  اإلخبارية التــي حتــرص عينــة الدراســة علــى متابعتهــا علــى الفيســبوك. 
نســبة   أن  إلــى:  الدراســة  توصلــت  كورونــا  90كما  جائحــة  تابعوا  البحــث  عينــة  مــن   %

الوافدين املواقع اإللكترونية، وجاء من أهم دوافع اعتماد  الدراسـة  املغتربني  -عبــر  عينـة 
الالزمة"،   الوقاية  أسباب  "معرفة  اإللكترونية  املواقع  القرارات  وعلى  رأس  على  جاءت 
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والتدابير التي اتخذتها الدولة للحد من مكافحة فيروس كورونا يف املواقع "تعليق الدراسة 
  باملدارس واجلامعات".

شـ علـى  االعتمـاد  ارتفـاع  العموم  وجه  على  النتائج  أظهرت  كوسائل كما  اإلنترنـت  بكة 
أصـبح أسـهل وأكثـر انتشـارًا بـني الفئات العمرية    الـذي إلكترونية متثـل اإلعالم اجلديـد؛  

إلـى   أشـارت  التـي  واألجنبيـة  العربيـة  السـابقة  الدراسـات  مع  النتيجة  وتتفق  املختلفة، 
ل أكبــر، وتنــاقص حــاد يف تفـوق قــراءة النصــوص واألخبــار مــن الشاشــة الصــغيرة بشــك

  ).53)( 2020دراسـة محمد بسيوني جبريل(مثل  قــراءة الصحف املطبوعة، 
كما تشير النتائج إلى ارتفاع اعتماد الطالب املغتربني علـى املواقع اإلخبارية كمصـدر ثري  
واالتصـال  الذكيـة،  التطبيقـات  يف  املسـتمر  التطـور  مع  خاصة  واالتصاالت    للمعلومات 
بشـبكة املعلومـات ومـا يتصـل بهـا مـن مصـادر متعـددة وأوعيـة غنيـة باألخبـار واملعلومـات 
متعــددة األشــكال مــن نصــوص وصــور ومقــاطع فيــديو ووســائط متعــددة؛ ممــا ميكــن  

لق  استثمارها يف االرتقاء بالثقافة العامة للشباب والتوعية الصحية بشكل خاص وفيما يتع
املجتمـع   ألفراد  السـليمة  التوعيـة  يف  املواقع  استخدام  ميكن  وكذلك  كورونا،  بجائحة 
واحلـد من ظاهرة التضليل اإلعالمي وانتشار األخبار الكاذبة، خاصـة أثنـاء األزمـات ويف  
ظـل تعـدد روافـدها؛ ممـا يسـهل علـى اجلمهـور تتبـع مصـدر املعلومـة أو البحـث عنهـا يف  

مـن  مصاد كثيـر  مـع  النتيجـة  هـذه  وتتفـق  املواقع،  وهي  واحدة  وسيلة  من خالل  أخرى  ر 
دراسة   مثل  السـابقة،  بني  Singh Lisa2020 )"54" الدراسـات  الوعي  نشر  يف   (

علــى األخبــار واملعلومـات والتواصـل الفعـّال مـع اآلخـرين، وكذلك   واحلصــولاجلماهير،  
" دراسة  (Chen Qiang2020مع  التي  )  55"  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق  عن 

كورونا فيروس  ألزمة  اإلعالمية  باملعاجلة  يتعلق  فيما  الدولة  معــدالت   تتبعها  ارتفـاع  يف 
العنــاوين،   تصــفح  ملجــرد  ولــيس  األخبــار،  الســتهالك  كوســيلة  لها  اجلمهور  اســتخدام 

اإلنترنــت ومتصــفحات املواقــع اإلخبارية، وتتفـق    ويالحــظ ارتفــاع االعتمــاد علــى شــبكة
عينة   الوافدين  الطالب  بـني  اسـتخدامها  وشـيوع  الرقميـة  التقنيـات  أهميـة  مـع  النتـائج 
وال   اسـتخداماتهم،  األول يف  املركـز  احتـل  الـذي  يوم  أكثر من  الدراسة، خاصة تصفحها 

تكون مجرد تصفح فقط عل أن  املواقع  املعلومات  تريـد هذا  تقدم  بـل  أصبحت  النت؛  ي 
املتخّصصة   واملواقع  املوسوعّية،  املواقع  خالل  من  وذلك  مجاني،  بشكل  الناس  ملختلف 
بأنواع معّينة من العلوم واملعارف املتعّددة، وهذا السبب متوافر لكل من يتوق للمعرفة من  

الصحيحة املعلومة  على  احلصول  الناس  مختلف  يستطيع  حيث  من    امتالكها،  عديد  يف 
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عبـر   األشـخاص  بـني  التواصـل  سـبل  مـن  مزيًدا  ويوفر  ويسر،  سهولة  بكّل  األوقات 
  تطبيقـات بـرامج التواصـل االجتماعي، وكذلك إمكانية إدارة املهام اليومية وأيًضا الترفيه. 

لهـا أهميـة يف   ملـا  الدراسة  املواقع لدى عينة  ارتفـاع اسـتخدام  إلى  النتـائج  حيـاة  وتشـير 
آب؛   والـواتس  وتـويتر  الفـيسبـوك  خاصـة  الرقمـي،  التواصـل  عصـر  يف  اليـوم  الشـباب 

" Ahmad& Murad, 2020 وتتفـق هـذه النتيجـة مـع بعـض الدراسـات السـابقة مثل "
التي تتعلق بطرق توظيف التكنولوجيا االتصالية احلديثة يف التعامل مع تلك األزمة    )56(

"فالدي   دراسة  مع  وتختلف  العاملية،  (Falade  2019الصحية  التغطيـــة  57"   (
اإلعالم  وسائل  بيانات  استخدام  بدراسة  اهتمت  التي  اإلعالم،  وسائل  يف  الصـــحفية 

ووجدت   األمراض،  لرصد  بديلة  زيكا يف كمصادر  فيروس  انتشار  بداية  أنه يف  الدراسة 
عام   السريرية    ٢٠١۵البرازيل  التجارب  ونتائج  تطوره  حول  املعلومات  قلة  تسببت 

إثارة حالة من اخلوف والقلق لدى العامة،  وتشير النتائج لتنوع أسباب   dowملواجهته يف  
للحصـول  اإلخبارية  املواقع  علـى صـحافة  الوافدين  الطالب  معلومات حول    اعتماد  علـى 

األخبار  نقل  وفورية  سرعة  من  االتصالية  التقنية  هذه  به  تتميز  ملا  كورونا؛  جائحة 
واملعلومات، وسهولة االستخدام، وقلة التكـاليف، وأنها تتـيح أشـكًاال متعــددة للمعلومــات،  

املصداق  مــن  التأكــد  إمكانيــة  عــن  فضًال  وفيــديو،  ورسوم  وصــور  نصوص  من  من  ية 
من مصدر،   أكثر  تصفح  لالطـالع    وقـدخالل  املغتربون  الوافدون  الطالب  عليهـا  اعتمـد 

ومعرفة   الالزمة،  الوقاية  أساليب  ومعرفة  لكورنا،  اليوميـة  اجلديـدة  اإلحصائيات  علـى 
واإلجراءات  واملتخصصني،  األطباء  آراء  على  والتعرف  الفيروس،  وانتشار  العدوى  طرق 

وغ وتتفق  االحترازية...  الصحي،  الوعي  جوهر  تشـكل  التـي  املهمـة  املعلومـات  مـن  يرها 
وسائل  مـن  اإلفـادة  ارتفاع  من  االعتماد  لنظرية  النظرية  األطر  أكدته  ما  مع  النتيجة 
اإلعالم كمصدر للمعلومات التي تسهم يف تكوين املعارف املتعـددة، وكـذلك وفًقا ملميــزات  

  املواقع اإلخبارية. 
ال التـأثيرات  وتشـير  حلجـم  الدراسـة  عينـة  املغتربني  الطالب  تقـدير  ارتفـاع  إلى  نتـائج 

املعرفيـة والوجدانيــة والســلوكية؛ نتيجــة املتابعــة ألنــواع املواقع اإللكترونية ومبتوســطات  
اإلحصائيات  معرفــة  مــن  كورونــا  جائحــة  عــن  مهمــة  معــارف  اكتســاب  يف  مرتفعــة 

الالزمـة،  الي الوقايـة  طـرق  ومعرفـة  اإلصـابة،  أمـاكن  ومعرفـة  والتعـايف،  لإلصــابة  وميــة 
اليوميــة،   الصــحة  وزارة  قــرارات  علــى  والتعــرف  العــدوى،  وطـرق  أسـاليب  ومعرفـة 
الوجدانيـة   بالتـأثيرات  مـرورًا  بهـا،  املوصى  االحترازية  اإلجــراءات  أهــم  علــى  والتعــرف 
املكتسـبة لـدى الشـباب حـول متابعـة أخبار ومعلومات عن اجلائحة أهمها: زيادة الشعور  
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من  كثيرين  لدى  والقلق  باخلوف  الشعور  وزيادة  والوضـوح،  الشفافية  بسبب  بالطمأنينة 
للمرضــى،   واملؤملــة  الصــادمة  الصــور  نتيجـة  بالكآبـة  والشـعور  واإلصابة،  العدوى 

مــع   توعية والتعــاطف  رسائل  إنتاج  من  السلوكية  والتــأثيرات  وذويهــم،  املرضــى  حــاالت 
ونشـرها للمسـاهمة اإليجابيـة، ومشـاركة منشـورات وزارة الصحة واألطباء املتخصصني،  
وتكوين مجموعات علـى مواقـع التواصـل للتوعيـة واملسـاعدة، وتقــدمي مســاعدات ماديــة  

امل للمجتمــع  للمرضى،  ومعنويــة  تطوع  وأعمال  مجتمعيــة  خــدمات  واملشــاركة يف  حــيط، 
مســتوى   ارتفــاع  إلــى  النتــائج  أشــارت  كمــا  واألطباء،  الصحة  لوزارة  املعنوي  والدعم 
والتعريف   اجلائحة،  ألبعاد  مقياس  خالل  من  الدراسة  عينــة  لــدى  الصــحي  الــوعي 

طرق الوقاية وبروتوكوالت العالج، والعزل والعـودة  بالفيروس وانتشاره، وأهم األعـراض و
  بحـذر والتباعـد االجتمـاعي... وغيرهـا مما يشكل جوهر الوعي الصحي.

كما تشـير النتـائج إلـى ارتفـاع وعـي عينة الدراسة الطالب املغتربني مبقترحـات غايـة يف  
واالستعا واملضمون،  الشكل  وتطوير  املضمون،  لتطـوير  املتخصصني،  األهميـة  بالعلماء  نة 

والسرعة والفورية، ومحاولة تقدمي مواد مناسبة ملخاطبة اجلمهور، ودعم املواقع ألكثر من  
لسهولة   البحث  أدوات  وزيادة  معينة،  موضوعات  على  االقتصار  وعدم  والتنوع  لغة، 

وتبني   املواقع،  داخل  التفاعلية  وزيادة  املوضوعي،   القضاياالتصفح،  بالطرح    املعاصرة 
واالهتمام بتصميم املواقع مبا يتفق مع عرض محتواها، والتركيز على القضايا اجلوهرية  
يتعلـق   فيمـا  خاصـة  واألخبـار،  للمعلومـات  مهـًما  مصـدرًا  وتعد  الفرعية،  القضايا  دون 
للنشــر   القــانوني  الضــبط  وتفعيــل  املغلوطــة،  واألخبــار  الشــائعات  بتفنيــد  باالهتمـام 

مـع اإل ذلك  ويتفق  األفراد،  وحقوق  النزاهة  من  ملزيد  اإللكترونية  املواقع  عبــر  لكترونــي 
أهميـة مـا أشـارت إليـه بعـض الدراسـات من دور املواقع اإللكترونية اإلخبارية اإليجـابي  
التوعيـة   يف  اسـتخدامها  ضـرورة  مؤكدة  العملية،  ملهـامهم  الصـحفيني  أداء  تطـوير  يف 

الكاذبة  السـليمة   التضليل اإلعالمي وانتشار األخبار  ألفراد املجتمـع، واحلـد مـن ظاهرة 
  ).58)(2017(إميان فتحي عبد املحسن  

الوافدين   الطالب  اعتمـاد  بني  إحصائًيا  دالة  قوية  ارتباطية  عالقة  النتائج  وأظهرت 
نـا، وهنـا يتضـح  املغتربني علـى املواقع اإلخبارية ومسـتوى التوعيـة الصـحية بجائحـة كورو

اعتمـاد   درجـة  على  تؤثر  املجتمع  استقرار  درجة  بأن  االعتماد  نظرية  فرضـية  صـحة 
اجلمهـور علـى وسـائل اإلعالم للحصـول علـى معلومـات يف املجـاالت املختلفـة، وحيـث إن  

لوسـ يلجـأ  فإنـه  بسـبب جائحـة خطيـرة؛  الشـديد  التـوتر  من  حالًيا يف حالة  ائل املجتمـع 
اإلعالم األقـرب إليـه واألكثر تغطية لألحداث التي حتيط به وميثلها هنا صحافة املواقع  
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) املوضـوعات  59اإلخبارية  عـرض  يف  اإللكترونية  املواقع  أهميـة  مع  النتيجة  وتتفق   ،(
وتنـوع صـورها مما أثار اهتمـام كثيـر مـن الدراسـات العلميـة، خاصـة يف دراسة (فالدي  

Falade  2019)(60 ووجدت الدراسة أن االهتمام يف الصحف الدولية محل الدراسة ،(
املقدمة  العروض  حيث  من  "ريو"  مدينة  يف  املسافرون  لها  يتعرض  التي  املخاطر  على 

) دراسة  مع  وكذلك  فيها  تقام  التي  األوملبياد  وفعاليات  السياحة   &Ahmadوحركة 
Murad, 2020) (61اإليج الـدور  الكشـف عـن  لوسائل اإلعالم اجلديد يف ) يف  ـابي 

الفيروس يف   انتشار  العامليـة يف ظل  الصـحية  األزمـات  الصـحي ومكافحـة  الـوعي  تنميـة 
زاد  فكلمــا  والتــأثيرات؛  االعتمــاد  بــني  اإليجابيــة  العالقــة  النتــائج  وأوضــحت  اجلزائر، 

التـأث تلك  زادت  اإلخبارية  املواقع  صحافة  على  والوجدانيـة  االعتماد  املعرفيـة  يرات 
مـن   يعتريهـا  ومـا  كورنـا،  أزمـة جائحـة  الكبرى خاصة جتاه  أهميتها  لها  التـي  والسـلوكية 
إلـــى   تشـــير  كمـــا  مجهولة،  وأخرى  بها  موثوق  مصادر  من  متعددة  ومعلومـات  شـائعات 

و املعرفيـــة  التـــأثيرات  حجـــم  بـــني  اإليجابيـــة  لالعتماد،  العالقـــة  والسلوكية  الوجدانية 
ومسـتوى التوعيـة الصـحية املكتسـب نتيجـة االعتمـاد على صحافة املواقع اإلخبارية، وهنا  
مستوى   زيـادة  يف  املواقع  صـحافة  علـى  لالعتمـاد  املختلفـة  التـأثيرات  فاعليـة  تتأكد 

كورونـا  حـول  بأنواعهـا  املعـارف  زيادة  إن  حيث  الصحية؛  التـأثيرات  التوعية  وكـذلك   ،
نحـو   وممارسـات  فعليـة  سـلوكية  لتـأثيرات  تـدفع  بهـا  املرتبطـة  واملشـاعر  الوجدانيـة 
التطوعيـة   األعمـال  يف  اإلسهام  أو  املصابني  مخالطة  كيفية  أو  العالج،  وطرق  الوقايـة 

الصـحي جت  للـوعي  العـام  املسـتوى  زيـادة  يف  بـالطبع  يسـهم  ذلـك  وكـل  هـذه وغيرهـا،  ـاه 
اجلائحـة، وهـو مـا حتقــق بالفعــل ومــن خــالل قياســات كميــة دالــة إحصائًيا ومعــامالت  

 –معارض  1.66:  1ارتبــاط قويــة (بلغــت داللة الوسط احلسابي على االجتاه العام: من  
  موافق)، وهو ما يحدث حالًيا مـن تلقـي وبـث   3:  2.34من    –محايد    2.33:  1.67من  

ورسـوم   وصـور  فيديو  ومقاطع  مـن نصوص  األشـكال  متعـددة  وأخبـار  موضـوعات  ونشـر 
وغيرهـا حـول فيـروس كورونـا عبـر وسـائل وقنـوات اتصـالية مختلفـة مـن خـالل املواقع،  
وهـو مـا يشـكل قـوة اتصـالية واضـحة مـن اإلسهام يف التوعية الصحية، وقد بينت النتائج  

ذا فروق  إلكترونية  وجود  املواقع  صـحافة  علـى  الطالب  اعتماد  يف  إحصائية  داللة  ت 
اإلقامـة)، حيث تتيح ظروف    -مسـتوى التعلـيم  -بـاختالف املتغيـرات الدميوجرافيـة (النـوع

الدراسة للطالب استخدامات كثيرة للتصفح علي املواقع بشـكل عـام، حيث إن الفترة التي  
اإل تصفح  يف  الطالب  مثل  يستغرقها  بالدراسة  ترتبط  أغراض  يف  الفصل  يف  نترنت 
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عمليات   وإجراء  اإللكتروني  البريد  على  والرد  االجتماعي  التواصل  مواقع  إلى  الدخول 
  التسوق اإللكتروني ومشاهدة مقاطع الفيديو تفيدهم يف احلياة العلمية والعملية.  

ور اإللكترونية ضئيل،  للمواقع  (إناث)  البحث  عينة  تعرض  أن  يرجع النشغال واتضح  مبا 
، كما أشارت النتيجة  الباحثالعينة بأمور أخرى قد تبدو لهّن أكثر أهمية على حسب علم  

بـاختالف  كورونـا  بجائحـة  الصـحية  التوعيـة  مسـتوى  يف  إحصائية  داللة  ذات  لفروق 
(النـوع الدميوجرافيـة  املعرفـة    ––اإلقامـة  -املتغيـرات  أن  وتوضـح  التعلـيم)،  مسـتوى 

والوعي و باملعرفة  منهمـا  كـل  اهتمـام  ويبـرر  اجلنسـني،  لكـال  مهـم  أمـر  الصـحي  الـوعي 
خلطورة املرحلة احلالية من أزمة كورونـا التـي تهـدد العـالم أجمـع، وأشـارت النتـائج إلـى  
التقنيات  ومتابعة  االتصالية  للمشـاركات  الطالب  دفـع  عوامـل  مـن  التعليم  مسـتوى  أن 

اجلماهيرية    الرقمية  املشاركة  عن حتقيق  الصحية، فضال  الثقافة  واكتساب  واإلعالمية 
  من خالل تقدمي آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم. 

كورونا   فيروس  اإلخبارية جلائحة  املواقع  معاجلة  بشأن  العينة  أفراد  اجتاهات  واختلفت 

إلى   اإلخبارية  املواقع  اجتاهات  الدراسة  أوضحت  كما  املتعلقة  املستجد،  األخبار  تكثيف 

  بالفيروس بغرض وضع قضية تفشي الفيروس يف مقدمة أجندة أولويات اجلمهور. 

متوسطات بني  الفروق  املتعلقة    داللة  املوضوعات  قراءة  على  املبحوثني  حرص  درجات 
بجائحة كورنا، وفًقا الختالف متغيرات: النوع واحلالة الوظيفية ومحل اإلقامة، باستخدام 

بأن "هناك فروًقا ذات دالة إحصائًيا بني    أثبت الدراسة صحة الفرض القائل  ت"اختبار "
املتعلقة   املوضوعات  املبحوثني على قراءة  وفًقا بجائحة كورنامتوسطات درجات حرص   ،

الدميوغرافية املختلفة، وداللة الفروق بني متوسطات درجات حرص  الختالف متغيراتهم  
قراءة   على  الدراسةاملبحوثني  محل  املواقع  يف  كورنا  بجائحة  املتعلقة  وفًقا  املوضوعات   ،

وُتوجد   ANOVAالختالف متغيري: املرحة العمرية واملستوى التعليمي، باستخدام حتليل  
فروق ذات داللة إحصائية بني املُتغيرات الدميوغرافية ودوافع قراءة املوضوعات اخلاصة  

  بأزمة فيروس كورنا. 
ارتب عالقة  قراءة  وتوجد  على  املبحوثني  حرص  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  اطية 

هذه  ودوافع  الدراسة)  (محل  اإلخبارية  املواقع  يف  كورنا  بجائحة  اخلاصة  املوضوعات 
املوضوعات كما    القراءة، قراءة  دوافع  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

ية (محل الدراسة) والتأثيرات الناجتة عن  املتعلقة بأزمة فيروس كورنا يف املواقع اإللكترون
 هذه القراءة.
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  توصيات الدراسة: 
يوصي الباحث يف خامتة البحث بأن تهتم املواقع اإلخبارية باخلدمات التي تقدمها إلى 
متطلبات   مع  يتالءم  مبا  وحتديثها  مستمرة  بصورة  تطويرها  على  وحترص  اجلمهور، 

ملستخدمني، لتحقيق درجة عالية من التفاعل التطور التكنولوجي، ومبا ُيلبي حاجات ا
واالندماج بني املحتوى املنشور والقارئ، ليحصل على جتربة استخدام ذات كفاءة عالية 
أنواعها  مبختلف  اإلعالمية  املواد  فيه  يشاهد  أو  يقرأ  الذي  اإلخباري  املوقع  داخل 

  وأشكالها. 
فيما يتعلق بنشر الوعي وزيادة  بني وسائل اإلعالم املختلفة    والتكامل ضرورة التنسيق  -

  معلومات اجلمهور فيما يتعلق بتلك اجلائحة.
استخدام أساليب معاجلة ذات طابع تفسيري حتليلي واستقصائي وحواري قادر على  -

وتغطية متوازنة، تعبر عن واقعية احلدث الصحي ووعى اجلمهور    متكاملةتقدمي رؤية  
  املستهدف.  

إعداد كوادر مصرية مؤهلة متخصصة يف مجال اإلعالم الصحي، ويتحقق ذلك بعدم -
جلذب   املستمر  العمل  يجب  بل  املؤسسة؛  يف  اإلعالمي  الكادر  إنتاج  على  االقتصار 

الصحية احلياة  جوانب  مبختلف  واملختصني  األحداث  اخلبراء  معاجلة  يف  لإلسهام  ؛ 
  والظواهر الصحية بشكل أكثر عمًقا وشمولية وجاذبية وتنوًعا.

املواقع اإلخبارية على مستوى اإلعداد - لتقييم مستوى األداء يف  إجراء أبحاث دورية 
واملوضوعات التي تتناولها للتطوير، كي تنطلق املوضوعات املقدمة   واإلخراجوالتقدمي  

  اتي ومعريف باجلماهير املستهدفة. على أساس معلوم
  ما تثيره الدراسة من دراسات مستقبلية: 

اإللكترونية   املصرية  الصحف  يف  املغتربني  الطالب  اجتاهات  عن  بحوث  إجراء  ـــ 
  إزاء األزمات الصحية العاملية.  والعامليةاملصرية والعربية 

اإلخبارية ملعاجلة جائحة    ــــ إجراء بحوث عن املسئولية االجتماعية واألخالقية للمواقع
 فيروس كورونا.
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