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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 : التعریف بالمجلة

ا متخصصة في مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دوریة علمیة تنشر أبحاثً               
ل عدد من األساتذة بَ من قِ  ھابتحكیم العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال، بعد أن تقوم

أول جمعیة  ،ریة للعالقات العامةلجمعیة المصا بإشراف علمي منالمتخصصین في نفس المجال، 
(عضو شبكة الجمعیات العلمیة بأكادیمیة البحث  علمیة مصریة متخصصة فى العالقات العامة

 العلمي والتكنولوجیا بالقاھرة).
الوكالة العربیة للعالقات العامة المتخصصة في التعلیم واالستشارات  مطبوعاتوالمجلة ضمن    

 العلمیة والتدریب.
 
o  ي ورقم إیداعولھا ترقیم دول بتصریح من المجلس األعلى لتنظیم اإلعالم في مصر، معتمدةالمجلة 

كذلك  ،ا لنسختھا المطبوعة واإللكترونیة من أكادیمیة البحث العلمى والتكنولوجیا بالقاھرةومصنفة دولی� 
 مصر. يلجنة الترقیات العلمیة تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم
o ول دوریة علمیة محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دوریة أ

  Arab Impact Factor علمیة عربیة في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثیر العربي
نشر العلوم  " NSP للمؤسسة األمریكیة م۲۰۱۹% في تقریر عام ۱۰۰بنسبة  ۱.٥۰بمعامل تأثیر = 

 .برعایة اتحاد الجامعات العربیةالطبیعیة " 
o .المجلة فصلیة تصدر كل ثالثة أشھر خالل العام 
o .تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمیة العربیة والدولیة 
o  ًا لشروط خاصة تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمیة أو دور نشر عربیة أو أجنبیة وفق

 المعلن. یلتزم بھا
o  وللباحثین المتقدمین لمناقشة رسائل الماجستیر  ــیُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقیات العلمیة

 .هوالدكتورا
o ينوقشت، ویُقبل نشر عروض الكتب العلمیة المتخصصة ف يیُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمیة الت 

كذلك المقاالت العلمیة المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء ھیئة  ،العالقات العامة واإلعالم
 التدریس.

 

 :النشر قواعد

  ولم یسبق نشره.أن یكون البحث أصیًال  -
كتب ملخص باللغة اإلنجلیزیة الفرنسیة) على أن یُ  ــاإلنجلیزیة  ــتقبل البحوث باللغات: (العربیة  -

 باللغة العربیة. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبً  يللبحث ف
 واإلعالم ةـات العامـالعالق ية فـتھتم بھا المجل يات التـار الموضوعـإط يث فـون البحـأن یك -

 واالتصاالت التسویقیة المتكاملة. 
ل اللجان بَ تخضع البحوث العلمیة المقدمة للمجلة للتحكیم ما لم تكن البحوث قد تم تقییمھا من قِ  -

من رسالة أكادیمیة نوقشت وتم  اكادیمیة المعترف بھا أو كانت جزءً والمجالس العلمیة بالجھات األ
 منح صاحبھا الدرجة العلمیة.

) ۱٤راعى الكتابة ببنط (ویُ  ،ومراجعھ يكتابة البحث العلم يراعى اتباع األسس العلمیة الصحیحة فیُ  -
Simplified Arabic  والعناوین الرئیسیة والفرعیةBold ونوع الخط ، في البحوث العربیة

Times New Roman   ،۲.٥٤وھوامش الصفحة من جمیع الجھات (في البحوث اإلنجلیزیة ،(

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 .Arial) بنوع خط ۱۱) بین السطور، أما عناوین الجداول (۱ومسافة (
ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنھجیة العلمیة بأسلوب متسلسل وفقً نھایة البحث وفقً  يیتم رصد المراجع ف -

 األمریكیة. APAقًا لطریقة وف متن البحث يف
  Wordمكتوبة بصیغة  CDنسخ مطبوعة من البحث ونسخة إلكترونیة على ) ۲عدد ( یقدم الباحث -

 مصحوبة بسیرة ذاتیة مختصرة عنھ.
 يبقبول البحث للنشر. أما ف يحالة قبول البحث للنشر بالمجلة یتم إخطار الباحث بخطاب رسم يف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث  يحالة عدم قبول البحث للنشر فیتم إخطار الباحث بخطاب رسم
 أسرع وقت. يلھ ف

 خالل أسبوع من فیلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدًال  إذا تطلب البحث إجراء تعدیل بسیط -
أما إذا كان  ي،د التالوإذا حدث تأخیر منھ فسیتم تأجیل نشر البحث للعد ،استالم مالحظات التعدیل

 من إرسال المالحظات لھ. ایومً  ۱٥ا فیرسلھ الباحث بعد التعدیل جذری� 
$ ٥٥۰مبلغ جنیھ مصري للمصریین من داخل مصر، و ۲۸۰۰ما قیمتھ  یرسل الباحث مع البحث -

العلمیة الزمالة عضویة لمن یحمل  %)۲٥( للمصریین المقیمین بالخارج واألجانب، مع تخفیض
من الرسوم  )٪۲٥(من المصریین والجنسیات األخرى. وتخفیض  المصریة للعالقات العامة لجمعیةل

یتم بعدھا إخضاع البحث للتحكیم   لطلبة الماجستیر والدكتوراه. وألى عدد من المرات خالل العام.
   ة.ل اللجنة العلمیبَ من قِ 

حالة رفض ھیئة التحكیم البحث وإقرارھم  يف للباحثین من داخل وخارج مصر یتم رد نصف المبلغ -
  .بعدم صالحیتھ للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكیمھ ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبھ للبحث من الم -
 اجنیھً  ۳۰حالة الزیادة تحتسب الصفحة بـ  يف –A4) صفحة ٤۰ال یزید عدد صفحات البحث عن ( -

 $.۱۰للمصریین داخل مصر وللمقیمین بالخارج واألجانب یًامصر
 ) مستلة من البحث الخاص بھ.٥) نسخة من المجلة بعد نشر بحثھ، وعدد (۲یُرسل للباحث عدد ( -
 $.۱٥۰للمصریین ولغیر المصریین جنیًھا  ٥۰۰ملخص رسالة علمیة (ماجستیر)  -
$. على أن ال یزید ۱۸۰للمصریین ولغیر المصریین  اجنیھً  ٦۰۰ملخص رسالة علمیة (الدكتوراه)  -

 صفحات. ۸ملخص الرسالة عن 
 عضویة الجمعیة المصریة للعالقات العامة. ویتم إرسال عدد يلمن یشترك ف )٪۱۰(ویتم تقدیم خصم           

       .يمن المجلة بعد النشر للباحث على عنوانھ بالبرید الدول ة) نسخ۱(           
) نسخ من ۱یتم إرسال عدد (، و$ ۳۰۰جنیھ ولغیر المصریین  ۷۰۰نشر عرض كتاب للمصریین  -

لمن ) ٪۱۰(السریع. ویتم تقدیم خصم  يالمجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانھ بالبرید الدول
 الجمعیة المصریة للعالقات العامة.زمالة عضویة  يیشترك ف

ومن خارج مصر  ،جنیھ ٦۰۰والندوات من داخل مصر بالنسبة لنشر عروض تنظیم ورش العمل  -
 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات.۳٥۰

$ ٤٥۰ومن خارج مصر  اجنیھً  ۱۲۰۰بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولیة من داخل مصر  -
 بدون حد أقصى لعدد الصفحات.

صریة للعالقات جمیع اآلراء والنتائج البحثیة تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة ولیس للجمعیة الم -
 دخل بھا. يأأو الوكالة العربیة للعالقات العامة العامة 

 -الوكالة العربیة للعالقات العامة رسل المشاركات باسم رئیس مجلس إدارة المجلة على عنوان تُ  -
 ،تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمین - شبین الكوم - المنوفیة -جمھوریة مصر العربیة 

، jprr@epra.org.eg المجلةمیل المعتمد من یواإل ،٦٦صندوق بریدي:  – ۳۲۱۱۱رمز بریدي: 
وإرسال صورة  البحثبعد تسدید قیمة   ceo@apr.agency رئیس مجلس إدارة المجلة  إیمیل أو

 تفید ذلك. ياإلیصال الت
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صدور أعداد المجلة �انتظام، م، یتواصل ٢٠١٣د�سمبر من عام  ـــ منذ بدا�ة إصدارها في أكتو�ر    
وعشرون عدًدا متتا�عین، تضم �حوًثا ورؤى علم�ة متعددة ألساتذة ومتخصصین  ثمان�ةل�صدر منها 

 و�احثین من مختلف دول العالم. 
و�ما أن المجلة أول دور�ة علم�ة محكمة في �حوث العالقات العامة �الوطن العر�ي والشرق األوسط     

و ش�كة الجمع�ات العلم�ة ـــ وهي تصدر �إشراف علمي من الجمع�ة المصر�ة للعالقات العامة (عض
ـــ وجد فیها  ضمن إصدارات الو�الة العر��ة للعالقات العامة �أكاد�م�ة ال�حث العلمي والتكنولوج�ا �القاهرة)

األساتذة الراغبون في تقد�م إنتاجهم للمجتمع العلمي �كافة مستو�اته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق 
ي تصل إلیها المجلة من خالل مندو�یها في هذه الدول، و�ذلك من العر�ي، و�عض الدول األجنب�ة الت

لت المجلة على أول معامل تأثیر عر�ي  للدور�ات العلم�ة  (AIF)خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العر��ة المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلم�ة التي تصدر محتوًى 

م، والمعامل تا�ع لمؤسسة ٢٠١٩في عام  ١.٥٠م، ومعدل ٢٠١٦في عام  ١.٣٤دل = �اللغة العر��ة �مع
 واتحاد Natural Publishing Sciences دار نشر العلوم الطب�ع�ة) (NSPالنشر األمر�ك�ة العالم�ة 

" Arcif. و�ذلك نجحت المجلة في الحصول على معاییر اعتماد معامل "أرس�ف العر��ة الجامعات
مع�اًرا، وصنفت المجلة في تخصص العلوم  ٣١المتوافقة مع المعاییر العالم�ة والتي یبلغ عددها 

 " وهي الفئة األعلى.Q1االجتماع�ة "متداخلة التخصصات" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "األولى 
" وهي Q2�ة كما ُصنفت �ذلك في تخصص "اإلعالم واالتصال" على المستوى العر�ي ضمن الفئة "الثان

الفئة الوسطى المرتفعة، �ذلك تصدرت المجلة الدور�ات العلم�ة المحكمة المتخصصة في التصن�ف 
األخیر للمجلس األعلى للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحال�ة للجنة الترق�ات العلم�ة 

على قاعدة الب�انات العر��ة ). وأص�حت المجلة متاحة ٧) درجات من (٧تخخص "اإلعالم" وتقی�مها بـ (
الرقم�ة "معرفة"، و�ذلك أص�حت المجلة ضمن قائمة المجالت العلم�ة المحكمة التي تصدر �اللغة 
العر��ة المستوف�ة لمعاییر االنضمام لقواعد الب�انات العالم�ة، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر �عمادة 

 ال�حث العلمي �جامعة أم القرى.
دار المنظومة  - EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالً�ا ضمن قواعد الب�انات الرقم�ة الدول�ة: (     

 دار نشر العلوم الطب�ع�ة األمر�ك�ة وقاعدة الب�انات العر��ة الرقم�ة "معرفة"). –العب�كان  –
 والعشر�ن من المجلة نقدم لل�احثین في الدراسات اإلعالم�ة والمهتمین بهذا المجال التاسعوفي العدد     

�حوًثا �ضم  عدًدا خاًصا على جزأین حول: "اإلعالم وجائحة �ورونا .. مصداق�ة أم أزمات وشائعات؟"
هدف ورؤى علم�ة لألساتذة ولألساتذة المشار�ین والمساعدین و�ذلك ال�احثین، مقدمة للنشر العلمي ب

 تكو�ن رصید لل�احثین من أعضاء هیئة التدر�س للتقدم للترق�ة، أو ال�احثین لمناقشة الد�توراه والماجستیر.



، ففي البدا�ة نجد وعلى صعید ال�حوث الـواردة فـي الجـزء األول �العـدد "التاسـع والعشـر�ن" مـن المجلـة   
الجدیـدة:  وسـائطالو  صال الجمـاهیري ، االت١٩فید_كو  ، نجد �حًثا تحت عنوان: "٣ومن جامعة الجزائر

 .الجزائر، من أ.د. علي قسا�س�ةتغیرات عم�قة في الممارسة وأسالیب الدراسة"، وهو مقدم من: 
التعرض  ، �حًثا �عنوان: "مصر، من أ.م.د. مروى �اسین �سیونيومن جامعة بني سو�ف، قدمت:     

لبرامج الرأي �القنوات الفضائ�ة التلفز�ون�ة، وعالقته �مستوى الروح المعنو�ة لدى الش�اب المصري نحو 
 ".)ة (كوروناأداء الدولة المصر�ة في مواجهة الجائحة الو�ائ�

، �حًثا �عنوان:           مصر، من د. سارة سعید عبد الجواد دسوقيومن جامعة قناة السو�س، قّدمت:     
اعتماد الجمهور على الفضائ�ات المصر�ة ومواقع التواصل االجتماعي �مصدر لتعز�ز الوعي حول  "

 ".جائحة �ورونا
، �حًثا �عنوان: السعود�ةمن جامعة الملك عبد العز�ز، من د. آالء بنت علي �كر آل ش�خ، وقّدمت:     

دور اإلعالم في تشكیل اتجاهات راغبي العمرة نحو قرار المملكة بتعل�قها مع بدا�ة جائحة �ورونا "
 ".وعالقته �الصورة الذهن�ة للمملكة العر��ة السعود�ة

دور مواقـع ، �حًثا �عنوان: "مصر، من د. إیناس منصور �امل شرفومن جامعة �فر الش�خ، قّدمت:     
 –التواصل اإلجتماعي في التـرو�ج للشـائعات وعـرض الحقائق الخاصة �فیـروس �ورونا المستجد (كوفید 

١٩."( 
، �حًثا تحت عنوان: د. فاطمة سعود عبد العز�ز السالمالكو�ت، قّدمت: جامعة من  الكو�تومن     

 ".) نموذًجا١٩-مصداق�ة اإلعالم الكو�تي الرسمي أثناء األزمات: جائحة �ورونا (كوفید"
التغط�ة اإلعالم�ة  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،د. حسین خل�فة حسن خل�فةومن جامعة القاهرة، قّدم:    

 ".لجائحة �ورونا ودورها في تشكیل اتجاهات الرأي العام ال�حر�ني نحو أداء المؤسسات الصح�ة
توظ�ف  ، فقد قّدم �حًثا تحت عنوان: "ال�منء، من ، من جامعة صنعاحاتم حیدر علي الصالحيأما     

 ". : دراسة حالة التجر�ة ال�من�ة١٩-تطب�قات اإلنترنت في الحد من تفشي و�اء �وفید
 ، �حًثا تحت عنوان: مصر، من أسماء عبد العز�ز مصطفى أحمدوهاج، قّدمت: وأخیًرا من جامعة س   

اتجاهات الثقة نحو معالجة أزمة فیروس �ورونا: دراسة تعل�قات الجمهور �منهج�ة اإلثنوجراف�ا "
 ".اإلفتراض�ة على التقر�ر الیومي لوزارة الصحة والسكان المصر�ة

، ومن جامعة والعشر�ن فضم عدًدا من ال�حوث في ذات الموضوعأما الجزء الثاني من العدد التاسع    
 توظ�ف الصحف اإللكترون�ة العر��ة لإلنفوجراف�ك في تغط�ة تداع�اتاألزهر، نجد �حًثا تحت عنوان: "

 .مصر، من د. دمحم عبد الحمید أحمد"، وهو مقدم من: )١٩ –و�اء �ورونا (كوفید 
، دراسة حالة مصر، من د. میرهان دمحم السید طنطاوي  ومن جامعة فاروس �اإلسكندر�ة، قدمت:    

تقی�م األسالیب اإلتصال�ة المستخدمة في التعل�م اإللكتروني خالل جائحة �ورونا، ومدى فاعلیتها �عنوان: "
 ".لدى الطالب

، �حًثا �عنوان:           مصر، من  عمرد. هاجر محمود دمحمأكتو�ر، قّدمت:  ٦ومن جامعة     
استخدام الجمهور المصري للتل�فز�ون والف�سبوك للحصول على معلومات عن جائحة �ورونا واتجاهاتهم "

 ".نحو اآلداء الحكومي في ظل الو�اء المعلوماتي
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 ، �حًثا �عنوان: "مصرمن معهد اإلسكندر�ة العالي لإلعالم، من دمحم عثمان حسن علي،  د.وقّدم:     

دراسة تحلیل�ة على عینة من  :) فى المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة١٩-أطر تقد�م جائحة �ورونا (كوفید
 ". المواقع اإلخ�ار�ة المصر�ة

، �حًثا مصر، من د. عبد الحف�ظ عبد الجواد درو�ش مصطفىومن جامعة طی�ة �السعود�ة، قّدم:     
 ".١٩-دور المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا "كوفید "�عنوان: 

میدان�ة �عنوان:             ، دراسةد. إ�مان صادق صابر شاهینعین شمس، قّدمت: جامعة من  مصرومن     
 ".االعوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمهور المصري في أثناء أزمة فیروس �ورون "

اعتماد المراهقین  ، �حًثا �عنوان: "مصرمن  ،دمحم دمحم عبد الحل�م د. محمودومن الجامعة ذاتها، قّدم:    
المصر�ین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول علي المعلومات أثناء األزمات الصح�ة : جائحة 

 ".)أنموذجاً ١٩-فیروس �ورونا المستجد (كوفید 
دراسة تطب�ق�ة على ، مصر، من ش�ماء دمحم عبد الرح�م ز�انوأخیًرا من جامعة دمنهور، قّدمت:    

استرات�ج�ات مواجهة الشائعات حول أزمة  تحت عنوان: " لم�ةموقعي وزارة الصحة ومنظمة الصحة العا
 ". كورونا وانعكاساتها على المواقع اإللكترون�ة الرسم�ة

 
 

. ومن المعلوم وهكذا فإن المجلة ترحب �النشر فیها لمختلف األج�ال العلم�ة من جم�ع الدول     
�الضرورة أن جیل األساتذة و�حوثهم ال تخضع للتحك�م ط�ًقا لقواعد النشر العلمي المت�عة في المجالت 

 العلم�ة. 
للدرجة األعلى والطالب  للترقي التقدمألعضاء هیئة التدر�س الراغبین فى أما ال�حوث المنشورة      

 األساتذة المتخصصین.ِقَبل فتخضع جم�عها للتحك�م من  ه والماجستیرالد�تورا  تيالمسجلین لدرج
 يوجم�ع هذه ال�حوث واألوراق العلم�ة تعبر عن أصحابها دون تدخل من هیئة تحر�ر المجلة الت     

قبل  خاضعة للتحك�م لمراجعة التعد�الت العلم�ةتحدد المحكمین وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب ال�حوث ال
 النشر.
تخصص العالقات العامة �شكل  يفندعو هللا أن یوفقنا إلثراء النشر العلمي  اوأخیًرا ول�س آخرً       

 خاص والدراسات اإلعالم�ة �شكل عام.
 
 

 وهللا الموفق،،                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



œÆ√Æ K�w …u�� 
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استخدام اجلمهور املصري للتليفزيون والفيسبوك للحصول على معلومات عن 

 جائحة كورونا واجتاهاتهم حنو اآلداء احلكومي يف ظل الوباء املعلوماتي

 

 إعداد
 

 )*( ھاجر محمود دمحم عمرد. 
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استخدام الجمھور المصري للتلیفزیون والفیسبوك للحصول على معلومات عن 
 جائحة كورونا واتجاھاتھم نحو اآلداء الحكومي في ظل الوباء المعلوماتي

  
    دمحم عمرھاجر محمود د.                                                                     

       

      hageromar122014@gmail.com  
                       أكتوبر ٦جامعة     



ن ما �حدث الیوم �سبب أزمة �ورونا لم �شهده العالم من قبل، حالة من الترقب والخوف والفزع إ       
والغموض تس�طر على المشهد العالمى �له على �افة المستو�ات، تساوت ف�ه الدول المتقدمة والنام�ة، 

فى عدم وجود  هتمام الناس من �ل �قاع االرض لمواجة ومتا�عة مشكلة واحدة، وتسببا وألول مرة توحد 
فى �ل المجاالت ومنها �الط�ع وسائل االعالم  رؤ�ة واضحة وأكیدة لشكل المشهد ما �عد أزمة �ورونا

عودة لدور التلفز�ون  فقد بدأ الحدیث من جانب الخبراء واألكاد�میین عن التقلید�ة والجدیدة على السواء،
اعى متصدرة المشهد �أهم مصادر ذلك مع استمرار وسائل التواصل االجتم ؛فى ظل أزمة �ورونا

 للحصول على المعلومات، لذا تهدف هذه الدراسة التعرف على استخدامالجمهور  �ستخدمهاخ�ار التى ألا
فى "الف�سبوك" للحصول  فى "التل�فز�ون" والجدید ممثالً  عالم التقلیدى ممثالً إلوسائل الالجمهور المصرى 

ى اتجاهاتهم نحو تغط�ة هذه الوسائل لجائحة �ورونا ا والتعرف على معلومات عن أزمة �ورونلع
واتجاهاتهم �ذلك نحو األداء الحكومى فى التعامل مع األزمة فى ظل ما ذ�رته منظمة الصحة العالم�ة: 
الو�اء المعلوماتى "الو�امات�ة" وهى األخ�ار المغلوطة والشائعات، وتم تطبیق الدراسة على عینة من 

ا أطول على ن عینة الدراسة �قضون وقتً لى أإمفردة، وتوصلت الدراسة  ٤٠٠الجمهور المصرى قوامها 
أمام التلفز�ون للحصول على معلومات عن جائحة �ورونا، وجاءت  الف�سبوك من الوقت الذى �قضونه

��ة المتواجدة معانا طوال الوقت" ذ"وجودها فى الهواتف الأهم أس�اب استخدام عینة الدراسة للف�سبوك: 
 الرسم�ة الب�انات ، بینما جاءت "متا�عةحداث"ألنها تقدم تغط�ة م�اشرة لأل" یلیها ،%٦٥بیرة  بنس�ة �
 الف�سبوك منشورات"أن  العینة وتعتقد نصف كورونا" أهم أس�اب استخدام التلفز�ون، أزمة حول للحكومة

 الخاطئة والمعلومات الزائفة األخ�ار بها تنتشر حیث الجمهور لدى والفزع الهلع من حالة تسبب
التى لحكومة المصر�ة لر�ت أزمة �ورونا سمعة حسنة و�عتقدون أ�ضًا أنه " ت ،)"و�امات�ة( والشائعات

 .%٤١,٥بنس�ة  حققت درجة عال�ة من الثقة والمصداق�ة"
  

األداء الحكومى  –التلفز�ون  –ف�سبوك  –الو�امات�ة  -الو�اء المعلوماتى  –�ورونا  الكلمات المفتاح�ة:
 المصرى.
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ن ما �حدث الیوم �سبب أزمة �ورونا لم �شهده العالم من قبل، حالة من الترقب والخوف والفزع إ        
والغموض تس�طر على المشهد العالمي �له على �افة المستو�ات، تساوت ف�ه الدول المتقدمة والنام�ة، 

عدم وجود في ة ومتا�عة مشكلة واحدة، وتسبب هرض لمواج�ل �قاع األ فيهتمام الناس ا وألول مرة توحد 
 رؤ�ة واضحة وأكیدة لشكل المشهد ما �عد أزمة �ورونا.

عادة تشكیل المشهد العالمي من جدید على �افة إ في قد یتسبب  يفیروس �ورونا غیر المرئ        
) و�ل هذه التغیرات إلخ..م�ة، ، التعل�مختلف المجاالت (الس�اس�ة، االقتصاد�ة، الصح�ةفي صعدة و األ

�سبب االرتفاع  ؛برز فیها دائًما دور اإلعالمی زماتذا �انت األإن تنعكس على اإلعالم، فأالكبرى البد و 
لخدمة الجماهیر المتزایدة قدر  �ةمتا�عة األخ�ار وعمل العدید من المؤسسات اإلخ�ار�ة �جدفي الملحوظ 

التي تتم غالً�ا في ظل ظروف صع�ة للغا�ة �سبب  ،اإلمكان أثناء األزمة، وتقد�م تغط�ة إخ�ار�ة متكاملة
عمل�ات اإلغالق و�جراءات اإل�عاد االجتماعي، �اإلضافة إلى الضغوط المال�ة على األعمال اإلخ�ار�ة 

المشهد اإلعالمي أ�ًضا، خاصة �عد توقعات من �عض  ن أزمة �ورونا قد تغیرإأثناء األزمة، ف
�ما أثبتت نتائج الدراسات ، مرة أخرى �عد انحصار دوره يین والخبراء �عودة دور اإلعالم التقلیدیاألكاد�م

 -من وجهة نظر الخبراء  –السنوات األخیرة و�األخص دور التل�فز�ون، فلم �كن هناك عودة ملموسة في 
ا إلى جنب مع دور اإلعالم الرادیو)، ذلك جن�ً  –(الصحف الورق�ة  خرى التقلید�ة األللوسائل اإلعالم�ة 

لذلك  ؛ن الجماهیر تشعر �قلق دائًما تجاه الصحةأ وسائل التواصل االجتماعي، خاصةً في  الجدید متمثًال 
 تمیل إلى تت�ع المعلومات من وسائل اإلعالم وتصد�قها.

حیث أثر اإلعالم ، ثیر مت�ادلأن التإأزمة �ورونا على اإلعالم بل  ثیرأمر على توال �قتصر األ        
تیدروس أدهانوم (تصر�ح المدیر العام لمنظمة الصحة العالم�ة في وهو ما ظهر  زمةأ�ًضا على األ

�أننا ال نحارب الو�اء فقط، نحن نكافح أ�ًضا الو�اء المعلوماتي، ، م٢٠٢٠فبرایر  ١٥في  )غیبر�سوس
، أستاذ أ�حاث الصحة العالم�ة في جامعة أكسفورد، أنه لكي تكون )ترودي النغ( ةالد�تور ضافة لتصر�ح إ

٪ من السكان، وهو ما �صعب تحق�قه من خالل ٨٠رسالة الصحة العامة ناجحة �جب أن تصل إلى 
 مصدر واحد أو منصة واحدة.

برنامج الطوارئ في المعد�ة  ، مدیرة إدارة المخاطر)بر�اندفي النسیت من سیل(خر لمجلة آوتصر�ح       
الصح�ة لمنظمة الصحة العالم�ة ومهندس استرات�ج�ة منظمة الصحة العالم�ة لمواجهة خطر العدوى 

ولكن داخل هذه المعلومات التي ، س�صاح�ه نوع من تسونامي من المعلومات ين �ل تفشأ"نحن نعلم 
نه في أزمة الصحة العامة، فإن أاالعت�ار في وضع اللخ. مع إعات، .. ئلد�ك دائًما معلومات مضللة وشا

في مثل ما حدث  )مسألة ح�اة أو موت(الوصول إلى معلومات دق�قة وذات صلة وموثوق بها هو حرفً�ا 
 حول شرب منتجات التعق�م. )ترامب( يمر�كیران وتصر�حات الرئ�س األإ
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لكونها أكثر انتشاًرا من �ق�ة الوسائل  ؛وقد حددت ال�احثة التطبیق على وسیلة إعالم�ة تقلید�ة (التل�فز�ون)
وسائل اإلعالم الجدید التي  أكثرحیث إنها  ،ووسیلة (ف�سبوك) لتمثل اإلعالم الجدید، التقلید�ة األخرى 

من قبل الجمهور المصري للحصول على معلومات عن  تاین استخدمتأكثر وسیل ا، �ما أنهماتتناول أخ�ارً 
 تطالع�ة التي قامت بها ال�احثة.ا للدراسة االسجائحة �ورونا ط�قً 

توج�ه معلومات عن أزمة �ورونا منها في وذلك على الرغم من دخول �ق�ة مواقع التواصل االجتماعي  
Instagram  التي احتفظت �عالمة تبو�ب االستكشاف الخاصة �ه فقط للحصول على معلومات من

المراهقین فقد تم استخدامها لتمر�ر  ، الشائعة لدىTikTokوحتى  Snapchatمنظمات صح�ة موثوقة، و
والرقص حول غسل الیدین الذي أص�ح منتشًرا، والواتساب ، رسائل الصحة العامة مثل األغن�ة الفیتنام�ة

، و أكثر والذي احتوى على العدید من المعلومات الخاطئةأحدیث بین فردین البرنامج الدردشة الذي یت�ح 
�سبب ندرة الوصول إلى الب�انات وفي �عض الحاالت  ؛وهو أمر �صعب على ال�احثین تحلیله

 .)Nielsen, 2020 ،, Fletcher Newman ،Brennen ،Howard(رالتشفی
 

 اإلطار النظري للدراسة: 
 اإلعالم وتغط�ة و�اء �ورونا. -١
 مداخل نظر�ة االستخدامات واإلش�اعات. -٢

 اإلعالم وتغط�ة أزمة �ورونا:  -١
فل�ست  ،التوقف منذ أساب�ع، رغم صعو�ة فهم التهدید غیر المرئي من حولناحالة من في العالم �له      

ش�اء �مكن أن ندر�ها م�اشرة �الحواس مثل تغیر المناخ واإلشعاع و�ذلك األو�ئة، �ما أشار عالم كل األ
ال عن طر�ق إأنه ال �مكن فهم هذه األش�اء "منذ فترة طو�لة،  )ن�كالس لومان(االجتماع األلماني 

 التواصل.
أن مالیین  :فأص�ح اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم لمعرفة أخ�ار هم �عرفونها مس�ًقا مثل      

 فراداأل ىاألشخاص فقدوا وظائفهم، وأن المالیین أصیبوا �العدوى، وأن مئات اآلالف قد ماتوا، وأن عل
ملثمین والقیود التي حددها الس�اسیون المنزل، وصور للشوارع الخال�ة والمواطنین الفي االلتزام �العزل 

كضرورة للحفاظ على سالمة األفراد، ودفعت خطورة الوضع الحالي الكثیر�ن إلى اللجوء إلى وسائل 
وتسجل المنافذ اإلخ�ار�ة أعداًدا ق�اس�ة ، للحصول على المعلومات مثل و�االت األن�اء ؛اإلعالم التقلید�ة

ا إلى جنب مع مناقشة األصدقاء والجیران، ولكن لتل�فز�ون نهضة جن�ً من القراء عبر اإلنترنت، �ما شهد ا
 .(Muno,2020)! ك�ف �مكننا التأكد من أننا ال نتلقى معلومات مضللة؟

ح المدیر العام لمنظمة الصحة العالم�ة صرّ  COVID-19 فمع تزاید انتشار فیروس �ورونا      
�أننا ال نحارب الو�اء فقط، نحن نكافح و�اء  م٢٠٢٠فبرایر  ١٥في  )تیدروس أدهانوم غیبر�سوس(

"، الذي ینتشر على الصعید العالمي �سرعة عبر infodemicالمعلوماتي وهو ما �عرف �مصطلح "
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المنصات االجتماع�ة وغیرها من الوسائل، مما �طرح مشكلة خطیرة على الصحة العامة، مع التسل�م أنه  
ن أوالتي �مكن ، ول إلى األخ�ار والمعلومات التي یثقون بهان یتمكن الناس من الوصأمن المهم للغا�ة 

نفسهم وذو�هم ومجتمعهم، أتساعدهم على فهم أزمة �ورونا، ذلك التخاذ ما �مكنهم الق�ام �ه لحما�ة 
 ضافة إلى التقار�ر المستقلة حول استجا�ة الحكومات للو�اء. �اإل
��ف �فهم  �شكٍل حاسمٍ  نشكال�ت الخاطئة سالمعلوماالمعلومات الصح�حة و ن أومن الواضح        

معالجتها و�ین األخرى في الصحة العامة، و��ف�ة تقی�م المؤسسات التي تساعد  زمةالناس و�ستجیبون أل
ن تصورات المخاطر ول�ست المخاطر الفعل�ة، إقره ال�احثون منذ فترة طو�لة، فأالتي ال تساعد، وهو ما 

  .)Glik, 2007( التي تحدد ��ف�ة استجا�ة الناس لألزمات يه
فأزمة �ورونا المستجد قد أدخلت الكرة األرض�ة في حجر صحي غیر مسبوق، في محاولة لوقف       

انتشار و�اء �ورونا المستجد غیر أن األمر الوحید الذي ال �مكن للحجر الصحي إ�قافه هو انتشار 
ة والخوف ونشر القلق، فهذه هي أول جائحة في عصر المنصات المعلومات المغلوطة والخاطئ

والتي �اإلضافة لو�اء �ورونا المستجد ما �شكل مجموعة من التحد�ات للمواطنین والمسؤولین ، االجتماع�ة
 .م)٢٠٢٠ناد�ة الصلیبى، (ء على حد سوا

مثلما استثمرت المنظمات اإلخ�ار�ة والحكومات �شكٍل �بیٍر في مساعدة الناس على فهم الفیروس       
" على ش�كته االجتماع�ة الرئ�سة؛ یوفر �حث ١٩-COVID"مر�ز معلومات  Facebookالتاجي، قدم 

Google  تنب�هSOS  ولوحات معلومات جدیدة ومر�ز معلومات وموارد للفیروس؛ یوتیوب �عرض
ات من السلطات الصح�ة على األقل في �عض البلدان. وتو�تر �قدم تغر�دات "كورونافیروس" من معلوم

وسائل اإلعالم ومن السلطات. �ما عرضت العدید من شر�ات المنصات الرئ�سة على الحكومات 
 .)Kleis Nielsen, others,2020( والسلطات الصح�ة اعتمادات إعالن�ة لنشر رسائل الصحة العامة

اتجهت العدید من البلدان للجمع  ،له بنفس الوتیرة يفاالنتشار السر�ع لهذا الو�اء وضرورة التصد      
التي تهدف إلى تأخیر طفرات �بیرة في المرضى ومحاولة تسو�ة الطلب  ؛بین أنشطة القمع والتخف�ف

العدید من المعلومات لها ة المستشف�ات، ومحاولة حما�ة األفراد من العدوى. والذي یتطلب نشر على أسرَّ 
عالقة �ك�ف�ة الوقا�ة وغسل الیدین والعزل المنزلي والحجر الصحي وتعز�ز تدابیر الصحة العامة، 
واإل�عاد االجتماعي؛ و�غالق جم�ع المؤسسات غیر الضرور�ة. فمن المهم لصحة الجمهور أن یتم نشر 

اء عن طر�ق وسائل اإلعالم اإلخ�ار�ة القد�مة المعلومات حول هذه التدابیر بدقة وسرعة لجم�ع األفراد سو 
النشر في و�ذك وسائل التواصل االجتماعي، مع مراعاة السرعة ، مثل (التل�فز�ون واإلذاعة والصحف)

 ,Coninck( للمعلومات التي �مكن لتأخیر نشرها تعر�ض صحة الجمهور للخطر عن غیر قصد
d’Haenens, Matthijs,2020). 

ن المنصات االجتماع�ة هي أداة فعالة وسر�عة لنقل النصائح والتوجیهات الرسم�ة أن وعلى الرغم م      
�المقارنة مع وسائل اإلعالم التقلید�ة، و�التالي إتاحة  والممارسات الموصى بها �شكٍل سر�ٍع وفعالٍ 



 ا
 

                   www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg              سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٤۷۱

من النصائح التواصل بین األفراد والمجموعات في المجتمع، إال أنها من ناح�ة أخرى أغرقت األفراد �سیل 
وهو ما خلق مصاعب جدیدة ، الدراسات العلم�ة المفترضة المضللة والمعلومات غیر الدق�قة �ما في ذلك

ناد�ة ( لمسؤولین عن الصحة لمكافحة أزمة �وروناولأمام جهود المنظمة العالم�ة للصحة وللحكومات 
 م).٢٠٢٠، الصلیبى

رئ�سة قسم االستعداد العالمي لألخطار المعد�ة في منظمة  )سیلفي برا�ان( هوصرحت الد�تور        
أن نشر المعلومات المغلوطة ونظر�ات المؤامرة المختلفة عبر المنصات االجتماع�ة "الصحة العالم�ة 

أي البر�د اإللكتروني والرسائل النص�ة. هذا ”" Darksocialــ التي انتشرت أ�ًضا من خالل ما نسم�ه ال
و�ل هذا �اعت�ارهم  ،ات الهاتف�ة بین األفراد فینتشر الخبر المغلوط �النار في الهش�م�اإلضافة للمكالم

، محل�ة عر��ة مثًال  اأنهم ینقلون "معلومات" عن مصادر موثوق فیها. والطامة الكبرى أننا شاهدنا صحفً 
 تنقل األخ�ار المغلوطة على أنها أخ�ار موثوقة. 

 :مواجهة الو�اء المعلوماتي
تعمل منظمة الصحة العالم�ة، على مدار الساعة مع شر�ات اإلنترنت والمنصات االجتماع�ة       

موظًفا و�عض  ٢٠لمكافحة المعلومات المغلوطة المنتشرة حول فیروس �ورونا المستجد، و�شارك نحو 
ق على في متا�عة التحق ؛الخبراء االستشار�ین في مجموعات االتصاالت التا�عة لمنظمة الصحة العالم�ة

المنصات االجتماع�ة في �ل مكتب من المكاتب اإلقل�م�ة الستة لمنظمة الصحة العالم�ة، �اإلضافة 
 لمستشاري االتصاالت المتعلقة �المخاطر، وموظفي االتصاالت التا�عین لمنظمة الصحة العالم�ة.

ي منظمة الصحة مدیرة المنصات االجتماع�ة في إدارة االتصاالت ف )ألكسندرا �وزمانوفیتش(وتوضح 
، أنها تعمل مع شر�ات اإلنترنت مثل ف�سبوك، تو�تر، أو جوجل، The Lancetالعالم�ة، لصح�فة 

 عن معلومات عن فیروس �ورونا لتأمین مصادر المعلومات الموثوقة. فعندما ی�حث المستخدمون مثًال 
وا�ط ' أو أي مصطلح ذات صلة، �جب ضمان وجود مر�ع مخصص مع ر ١٩-COVIDالمستجد '

توجههم إلى مصدر موثوق: إما موقع منظمة الصحة العالم�ة أو وزارة الصحة أو معهد الصحة العامة أو 
ــ تتعلق بو�اء  SOS Alertمر�ز مكافحة األمراض"، وأن شر�ة جوجل أنشأت نظام تنبیهات استغاثة 

COVID-ا لتشمل لغات �اللغات الرسم�ة الست لألمم المتحدة. وتعمل شر�ة جوجل على تطو�ره ١٩
ومن حسا�ات ، أخرى. تت�ح هذه التنبیهات للمستخدم تلقي المعلومات من موقع منظمة الصحة العالم�ة

منظمة الصحة العالم�ة وحسا�ات المدیر العام لمنظمة الصحة العالم�ة على المنصات االجتماع�ة. �ما 
ن�ة للمعلومات الصح�ة عن و�اء تستخدم منظمة الصحة العالم�ة المنصات االجتماع�ة لنشر تحدیثات آ

 كورونا المستجد.
 همة هي:موقد وضعت منظمة الصحة العالم�ة اقتراحات 

 .عدم سماع أو مشاهدة أو متا�عة األخ�ار �شكٍل مستمرٍ  -
 .عدم سماع أو مشاهدة أو متا�عة األخ�ار السلب�ة -
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 .تحدید مواعید معینة لسماع أو لمشاهدة أو لمتا�عة األخ�ار - 
 ومشاهدة األفالم األفالم السلب�ة التي تنشر الخوف والرعب عن نها�ة العالم مثًال  عدم مشاهدة -

 الكرتون�ة والفكاه�ة.
و�جب أن نفهم أن المنصات االجتماع�ة ل�ست وسیلة إعالم، وعلینا تلقي المعلومات �حذر وشك،    

-Covidات الموثقة عن ا لجمع المعلوماتحادً  الذي شكلّ  poynterومراجعة المصادر الموثوقة �موقع 
ناد�ة (. واألهم أال نشارك األخ�ار المضللة أو المغلوطة التي تتكرر وتدور على المنصات االجتماع�ة ١٩

 م).٢٠٢٠، الصلیبى
في على الرغم من الوجود الكبیر لألخ�ار المز�فة �سبب الثقة المتزاید للجمهور  هو�رى �عض الخبراء أن 

قى وسائل اإلعالم القد�مة منصات مهمة إلعالم الجمهور، تصل إلى وسائل التواصل االجتماعي، ت�
خاصة مع ، توص�ة ال�عض �ضرورة الدعم الحكومي لوسائل اإلعالم التقلید�ة (صحافة، رادیو، وتل�فز�ون)

 يه�كل�ة، وقد تكتف اضرارً أما تعان�ه �عض هذه الوسائل من انخفاض عائدات اإلعالنات والتي قد تسبب 
حذو  ان تحذو أ�االعتماد على اإلعالنات المحل�ة من الشر�ات الصغیرة والمتوسطة، ودعوة الحكومات 

 ،تم توفیرها لدعم توفیر المعلومات المحل�ة ؛ملیون یورو ١١قدره  اهولندا حیث قدمت الحكومة دعمً 
ن وسائل أ�ذلك  ن و و�ر ، حفاظ على البن�ة التحت�ة للصحافةلو االشتراك لأودعوة قراء الصحف للتبرع 

الس�اسات الذین  يتدع�م قرارات صانعفي خاصة التل�فز�ون  يساسأاإلعالم التقلید�ة سوف تقوم بدور 
یتطلعون إلى تخف�ف �عض اإلجراءات المقیدة، وتدع�م خطط رفع �عض القیود وتوض�ح االسترت�ج�ة 

القیود لتجنب موجة ثان�ة من فیروس و��ف�ة رفع ، وتوصیل المعرفة الجیدة لهم �موعد، الحكوم�ة للجمهور
  De Coninck , others,2020)(كورونا، وتسهیل تطب�ع الح�اة المجتمع�ة 

، المستمرة على العالم على ثالثة مستو�ات: األزمة الصح�ة COVID-19 �ورونا تؤثر أزمة      
والذعر االجتماعي. ونت�جة لذلك، هناك تنبؤات قو�ة للر�ود العالمي تتكشف في ، واألزمة االقتصاد�ة

فمنذ بدا�ة األزمة �ثفت الدول ، Naumovska Jovevski, Brockova, 2020)(األشهر / السنوات القادمة، 
جهودها �استمرار لدعم االقتصاد وذلك بتوج�ه جزء �بیر من مواردها لتعز�ز قطاع الرعا�ة الصح�ة 

حیث وضعت دول االتحاد ، ل�ات الحما�ة المدن�ة ودعم العمال المتضرر�ن والقطاعات االقتصاد�ةوآ
، مارس ١٦بز�ادة �مقدار ثالثة أضعاف من  ي�و ور % من إجمالي الناتج المحلي لالتحاد األ٣ ي�و ور األ

حیث تهدف هذه التدابیر إلى ضمان استفادة جم�ع قطاعات االقتصاد من ظروف التمو�ل الداعمة التي 
 (European Council ,2020وتمهید الطر�ق للتعافي،  ١٩-Covidتمكنها من امتصاص صدمة 

 ٣تصر�حات لوز�ر الخارج�ة المصري �شف عن انخفاض في إیرادات الدولة خالل و�اء �ورونا للـ في (و 
مل�ار جن�ه، وانخفاض معدالت النمو من  ١٢٤م في حدود ٢٠٢٠مایو) لعام  –بر�ل أ –شهور (مارس 

في مل�ار جن�ه لمواجهة ت�عات جائحة �ورونا  ١٠٠ك تم تخص�ص ل% وعلى الرغم من ذ٤% إلى ٦
 . م)٢٠٢٠(صح�فة أخ�ار الیوم،  مصر
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التصاالت، اتخذت الحكومات في جم�ع ومن ناح�ة أخرى، و�سبب وجود منافذ محدودة للغا�ة ل      
أنحاء العالم مجموعة من التدابیر وأسالیب االتصال وحزمة من القرارات لمواجهة األزمة التي ینتقدها 
األكاد�میون والمنظمات غیر الحكوم�ة والجمهور العام، �اإلضافة إلى الب�انات اإلعالم�ة والحاالت 

جدیدة، تكشف العدید من األشكال الجدیدة وطل�ات االتصال الحال�ة الناشئة مع وضع فیروسات تاج�ة 
�األزمات. في حین أن تعقید هذه األزمة واضح، تظهر الرغ�ة في تعلم دروس جدیدة ووضع نماذج 

 وقد �شیر إلى تحول سر�ع إلى بیئة إعالم�ة أكثر رقمنة، )Naumovska,2020(جدیدة للتواصل، 
)Coninck,others,2020 De.( 

  .استفادت ال�احثة من نظر�ة االستخدامات واإلش�اعاتقد 
 مدخل االستخدامات واإلش�اعات  -١

لیها من مختلف الفئات، ر�زت إإطار الدراسات الخاصة �استخدام وسائل اإلعالم والتعرض في         
محاولة للر�ط بین هذه األس�اب واالستخدام، مع في هذه الدراسات على األس�اب الخاصة بهذا التعرض 

 فئات تشیر إلى شدته أو �ثافته. في تصن�ف االستخدام 
إطار الدوافع النفس�ة التي تحرك الفرد لتلب�ة  :عدة إطارات �ان أهمهافي وتم ص�اغة هذه األس�اب 

رض لوسائل إش�اع حاجات معینة من التعفي وقت معین، وأص�حت رغ�ة الفرد في حاجات معینة 
ومدى ما �حققه هذا ، اإلعالم هي اإلطار العام للعالقة بین تعرض الفرد لوسائل اإلعالم ومحتواها

 م). ٢٠٢٠(دمحم عبد الحمید،  التعرض من إش�اع للحاجات المتعددة وتلبیتها

 
كشف مسح التراث العلمي للدراسات السا�قة ذات الصلة �موضوع ال�حث، عن تعدد وتنوع هذه 

 الدراسات، وقد قسمت ال�احثة هذه الدراسات إلى محور�ن: 
 المحور األول: الدراسات اإلعالم�ة التي تناولت جائحة �ورونا.

 األزماتفي الم المحور الثاني: الدراسات التي تناولت استخدام الجمهور لوسائل اإلع
 ول: الدراسات اإلعالم�ة التي تناولت جائحة �ورونا:المحور األ 

1- Professor Rasmus Kleis Nielsen, Dr Richard Fletcher, Nic Newman, Dr. 
J. Scott Brennen, Dr Philip N. Howard, Navigating the ‘infodemic’: how 
people in six countries access and rate news and information about 
coronavirus ,2020: 

ط�قت هذه الدراسة في ست دول (األرجنتین وألمان�ا و�ور�ا الجنو��ة وأس�ان�ا والمملكة      
، ملیون نسمة ٦٠٠أكثر من  دول الستالة) حیث یبلغ مجموع سكان المتحدة والوال�ات المتحد

و�مثلون أنظمة إعالم�ة مختلفة وأنظمة س�اس�ة مختلفة، �ما أن و�اء الفیروسات التاج�ة في 
مراحل مختلفة في �ل بلد، وقد نفذت حكومات هذه البلدان إجراءات مختلفة، واستهدفت الدراسة 
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في المراحل  ١٩-COVIDتوثیق وفهم ��ف�ة وصول األشخاص إلى األخ�ار والمعلومات حول  
الو�اء العالمي، و��ف �ق�مون مصداق�ة المصادر والمنصات المختلفة التي �عتمدون األولى من 
المعلومات الخاطئة التي �قال أنهم یواجهونها، ومعرفتهم واستجا�اتهم ألزمة  علیها، و�مَّ 

مارس  ٣١الفیروسات التاج�ة، وط�قت الدراسة �استخدام استب�ان عبر اإلنترنت تم إرساله من 
یتزاید استخدام األخ�ار في جم�ع  -وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها:  م٢٠٢٠أبر�ل  ٧إلى 

البلدان الستة، و�ستخدم معظم األشخاص في معظم البلدان إما وسائل التواصل االجتماعي 
للحصول على  ؛الوسائل مجتمعة)(ومحر�ات ال�حث ومواقع الفیدیو وتطب�قات المراسلة أو هذه 

 فیروسات التاج�ة. األخ�ار والمعلومات حول
�عتمد األشخاص �مستو�ات منخفضة على المؤسسات اإلخ�ار�ة  ةوفي جم�ع البلدان الست -

فیروسات التاج�ة، و�عتمدون على وسائل التواصل الللحصول على األخ�ار والمعلومات حول 
 االجتماعي وتطب�قات الرسائل.

مصادر جدیرة �الثقة للمعلومات حول واعتبرت عینة الدراسة أن العلماء واألط�اء وخبراء الصحة  -
بینما مستو�ات الثقة في األشخاص العادیین محدودة، حیث یثق ثالثة أر�اع ، الفیروس التاجي

ق�م أغلب�ة المجیبین المنظمات عینة الدراسة �منظمات الصحة العامة الوطن�ة أو الدول�ة، وتُ 
ف ناء أس�ان�ا والوال�ات المتحدة، تصنَّ جدیرة �الثقة نسبً�ا، وفي �ل بلد �استث�أنها اإلخ�ار�ة 

األغلب�ة أن حكومتهم الوطن�ة جدیرة �الثقة أ�ًضا. أما الوال�ات المتحدة یثق ال�سار�ون �المنظمات 
 اإلخ�ار�ة أكثر مما یثقون �الحكومة، عكس ال�مینین.

وسائل التواصل  وتبلغ "فجوة الثقة" بین المعلومات الواردة من المنظمات اإلخ�ار�ة والمعلومات من -
نقطة مئو�ة، و�ین األخ�ار  ٣٠نقطة مئو�ة، و�ین مواقع األخ�ار والفیدیو  ٣٣االجتماعي 

نقطة مئو�ة بین األخ�ار ومحر�ات ال�حث،  ١٤نقطة مئو�ة. تبلغ الفجوة  ٣٥وتطب�قات المراسلة 
ن ألتاج�ة، و أقل�ة تقول إنها صادفت الكثیر من المعلومات الخاطئة أو المضللة حول فیروسات ا

د العینة افر المعلومات الخاطئة الكاذ�ة أو المضللة التي ینشرها أناس عادیون غیر معروفین أل
كانت �ارث�ة للغا�ة، وثلث العینة یرون وسائل التواصل االجتماعي تبث معلومات خاطئة 

وت�عث على القلق عكس المعلومات الواردة من المنظمات اإلخ�ار�ة والحكومة الوطن�ة  ،ومضللة
 نشر الخوف والقلق.في أقل 

�قول غالب�ة المستجیبین في �ل بلد إن وسائل اإلعالم ساعدتهم على فهم األزمة وشرح ما  -
سائل اإلعالم �مكنهم الق�ام �ه، ومع ذلك �قول واحد من �ل ثالثة تقر�ً�ا أنهم �شعرون أن و 

 اإلخ�ار�ة قد �الغت في تفشي الو�اء.
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على أكثر من نصف األسئلة عن الفیروس �شكٍل صح�ح (أكثر من  أجابواأغلب�ة الم�حوثین   -
٪) ُ�ظهر تحلیل ٦٥٪) والوال�ات المتحدة (٥٨ثالثة أر�اع �ل بلد �استثناء �ور�ا الجنو��ة (

ر للمعلومات یرت�ط بز�ادة �بیرة إحصائً�ا في االنحدار أن استخدام المؤسسات اإلخ�ار�ة �مصد
فیروسات التاج�ة في �ل بلد �استثناء األرجنتین وأس�ان�ا. ال یوجد مصدر أو منصة المعرفة 

 للمعلومات في مجموعة ب�اناتنا مرت�ط �شكٍل ثابت وملموس �معرفة أقل �الفیروس التاجي.
اإلجا�ات الصح�حة �مستوى التعل�م، حیث إن �النس�ة لمعظم األسئلة الفرد�ة، یرت�ط عدد 

المستجیبین الذین لدیهم مستو�ات منخفضة من التعل�م الرسمي �قدمون إجا�ات غیر صح�حة 
على معظم األسئلة، و�النس�ة ل�عض األسئلة، خاصة في القضا�ا التي یوجهها الس�اسیون 

الس�اسي دوًرا �بیًرا. �عتقد ما �قرب التوجه  ؤديال�ارزون وغیرهم من ال�ارز�ن رأي الرأي العام، ی
 من ر�ع المجیبین لدینا �شكٍل خاطئ أن الفیروس التاجي تم صنعه في المختبر.

 ة.و�عد التل�فز�ون واإلنترنت أكثر الطرق شیوًعا للحصول على األخ�ار في جم�ع البلدان الست -
كٍل عاٍم، إال أن وضعف اعتمادهم على الصحف، على الرغم من ارتفاع استخدام األخ�ار �ش

ا غالً�ا ما تكون وسائل التواصل فاألصغر سنً  -راف�ة �ما هو متوقع جاالختالفات الد�مو 
 االجتماعي هي مصدر رئ�س لألخ�ار لهم.

2- Thorsten Quandt, Svenja Boberg, Tim Schatto-Eckrodt, Lena Frischlich, 
Pandemic News: Facebook Pages of Mainstream News Media and the 
Coronavirus Crisis -- A Computational Content Analysis,2020: 

تستهدف هذه الدراسة التعرف على التغط�ة اإلخ�ار�ة للصفحات الرئ�سة للمواقع اإلخ�ار�ة على 
الف�سبوك ألزمة فیروس �ورونا، فقد �ان الكشف عن جائحة فیروس �ورونا تحدً�ا غیر مسبوق 

إلخ�ار�ة حول العالم، في حین أن الصحافة تهدف إلى معالجة األحداث غیر لوسائل اإلعالم ا
ر على جم�ع جوانب الح�اة �طرق عم�قة فإن الوضع المتطور دینام�كً�ا أثَّ ، المعروفة حتى اآلن

لدرجة أنه حتى إجراءات اإل�الغ عن األزمات تبدو غیر �اف�ة، الحظ النقاد میوًال إلى تحقیق 
�جاب�ة للغا�ة للقرارات اإلن الصحافة اعتمدت على التصر�حات الرسم�ة و أو ، التغط�ةفي السبق 

لوسائل اإلعالم الصحف�ة خالل أزمة  Facebookالس�اس�ة، وقامت هذه الدراسة بتحلیل رسائل 
. م٢٠٢٠فیروس �ورونا الم�كرة، استناًدا إلى مجموعة ب�انات ألمان�ة �بیرة من ینایر إلى مارس 

�استخدام طرق تحلیل المضمون لق�اس االنتشار والتفاعالت، والجهات الفاعلة ذات الصلة، 
وسلب�ة الرسائل، و�ذلك تغط�ة األخ�ار الملفقة ونظر�ات المؤامرة، وقد تغیرت التغط�ة على 

Facebook  خالل مراحل مختلفة من األزمة، �انت المراحل األول�ة تفتقر إلى حد ما إلى اتساع
ط�ة، ولكن المراحل الالحقة قدمت مجموعة واسعة من التغط�ة حول القضا�ا المتعلقة التغ

�كورونا واالهتمامات االجتماع�ة، عالوة على ذلك غطت وسائل اإلعالم الصحف�ة األخ�ار 
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المز�فة ونظر�ات المؤامرة خالل األزمة، لكنها قامت دائًما بوضعها في س�اقات مثل ما �انت  
زاعم الكاذ�ة التي یتم تداولها في األماكن العامة، و�ذلك لم تتخلف وسائل وخدعت الم ،عل�ه

اإلعالم الصحف�ة عن رد فعل موحد وال إلى أخ�ار جائحة مترامي األطراف تفتقر إلى 
 المعلومات، لكنها استجابت بتغط�ة متعددة الجوانب لألزمة.

3- Bram De Ridder , When the Analogy Breaks , Historical References in 
Flemish News Media at the Onset of the COVID-19 Pandemic,2020:  

استهدفت الدراسة استخدام المنهج التار�خى لمقارنة التغط�ة اإلخ�ار�ة لألو�ئة من خالل تحلیل 
 ,the national medium VRT NWS: يئ�سة وهمنافذ إخ�ار�ة فلمنك�ة ر  ةمضمون لثالث

and the newspapers De Standaard and De Morgen. The first outlet, 
VRT NWS وتضمنت هذه التغط�ة الكثیر من م٢٠٢٠مارس  ١٣ینایر إلى  ١، في الفترة من ،

أجل فهم هذه االهتمام �الماضي، حیث قدم التار�خ العدید من الفرص لشرح األزمة الناشئة، من 
العالقة �شكٍل أفضل بین التار�خ واألخ�ار من خالل تحلیل التغط�ة المتعلقة �الفیروسات لثالث 

أنه  :وسائل إعالم فلمنك�ة والمراجع التار�خ�ة المدرجة فیها، وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها
ت اإلخ�ار�ة ٪ من المقاال٦٥في �عض وسائل اإلعالم تم تضمین التار�خ في ما �صل إلى 

ومع ذلك مع تقدم ، هو المرجع الرئ�س م٢٠٠٣-٢٠٠٢المتعلقة �كورونا، و�ان و�اء السارس في 
الوقت أص�ح من الواضح أن هذا االعتماد على السارس أدى إلى خطأ مفهوم، ولكنه مؤسف 

ن نتائج فإ ،للغا�ة، مما أجبر وسائل اإلعالم الثالث على تنو�ع مراجعها التار�خ�ة على هذا النحو
تقدم تحذیًرا الستخدام الماضي في المراحل  ١٩-COVIDالمقارنات األخیرة بین السارس و 

األخیر قدًرا �بیًرا من االهتمام في وسائل اإلعالم  ١٩-COVIDو�اء  ىالتال�ة من األزمة، وتلق
عتمدت ظهر التار�خ نقطة مرجع�ة مهمة لهذه التغط�ة، حیث ا أالوطن�ة والدول�ة منذ البدا�ة، و 

المقاالت والمقا�الت واألعمدة والمقاالت االفتتاح�ة على العدید من الحاالت التار�خ�ة لمناقشة 
األحداث الجار�ة، وقد تم ذ�ر األو�ئة مثل الموت األسود في القرن الرا�ع عشر، واإلنفلونزا 

عام ، و�ذلك األزمة المال�ة لم٢٠٠٣-٢٠٠٢، أو تفشي السارس في م١٩١٩-١٩١٨األس�ان�ة 
تفشي  -، وقد استخدم �عض المعلقین هذه وغیرها من األمثلة التار�خ�ة لوضع س�اق م٢٠٠٨

المرض، بینما استخدمه اآلخرون لعمل تنبؤات �شأن المستقبل، و�بدو هذا أكثر أهم�ة عندما 
 �كون للتار�خ القدرة على التأثیر في ��ف�ة إدراك األزمة الحال�ة، ور�ما ��ف هي معالجة من قبل

منافذ إخ�ار�ة رئ�سة في فالندرز  ةوأوضحت الدراسة ��ف استخدمت ثالث، صانعي الس�اسات
التار�خ خالل األ�ام األولى من أزمة �ورونا. الهدف األول هو تقد�م �عض المعلومات األساس�ة 

، والثاني ؟حول متى و��ف �ان تأثیر الماضي على األخ�ار الفلمنك�ة في بدا�ة تفشي المرض
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ید الحاالت التار�خ�ة التي أثبتت أنها مه�منة في هذه التغط�ة، ثالًثا وأخیًرا هو الطرح هو تحد
الذي �سعى إلظهار ��ف تم استخدام هذه الحاالت لوصف أو مناقشة األحداث ذات الصلة بـ 

COVID-واعتمدت وسائل اإلعالم الفلمنك�ة �شكٍل �بیٍر على المنطق المتأثر �التار�خ، ١٩ .
 �مثا�ة تشب�ه رئ�س. م٢٠٠٣-٢٠٠٢�اء السارس حیث �ان و 

هذا التحلیل له جمهور مزدوج من ناح�ة، ستكون الب�انات مفیدة للمؤرخین التطب�قیین المهتمین 
بدراسة حالة للمراجع التار�خ�ة التي تستخدمها وسائل اإلعالم في أوقات األزمات. من ناح�ة 

ین ومحرري األخ�ار وصانعي الس�اسات الذین أخرى، �مكن أن تخدم االستنتاجات أ�ًضا الصحفی
یتعاملون مع الو�اء الحالي، �ما یوضح المقال أنه حتى اإلشارات العارضة إلى الماضي �مكن 

ن هناك مؤشرات قو�ة على أن أأن تشوه وجهة نظر المرء عن الحاضر. حیث وضحت الدراسة 
ألمان في بدا�ة تفشي �ورونا، في حین تم االعتماد على المقارنات التار�خ�ة قدم إحساًسا زائًفا �ا

استخدام الماضي �شكٍل أساسي �نوع من المراجع المختلفة ذات الصلة وغیر ذات الصلة خالل 
-COVIDاألحداث الالحقة. ر�ما �انت هناك أس�اب وجیهة لمقارنة المراحل الم�كرة من تفشي 

ر في استخدام هذا الق�اس ، ولكن �ان من الخطأ االستمرام٢٠٠٣-٢٠٠٢ سمع و�اء سار  ١٩
 كطمأنینة للمستقبل. 

في معظم شهر ینایر، اهتمت وسائل اإلعالم الفلمنك�ة �الفیروس قل�ًال نسبً�ا، حیث تر�ز هذه 
ر المعلقون والصحفیون عن القلیل من القلق المقاالت منطقً�ا على التطورات في الصین. عبّ 
غیر هذا الموقف، مع تزاید المخاوف �شكٍل الحق�قي خالل هذه الفترة. خالل شهر فبرایر، ت

(واألشخاص الذین قابلتهم أو استشهدوا بهم)  الثالث مطرد، على الرغم من أن وسائل اإلعالم
غالً�ا ما بدت نبرة مطمئنة. ومع ذلك، أدى القلق المتزاید إلى ز�ادة �بیرة في �م�ة المقاالت 

٪) بین ینایر وفبرایر، خاصة عندما بدأت أسواق األسهم في ٢٦٩المتعلقة �الفیروسات (+ 
األولین من شهر مارس، أص�ح من الواضح  االنخفاض في نها�ة فبرایر. أخیًرا، في األسبوعین

على فالندرز أ�ًضا، مما یؤدي إلى ز�ادة أخرى في التغط�ة (+  أن الفیروس سیؤثر �شكٍل خطیرٍ 
٪ مقارنة �شهر فبرایر، خالل هذین األسبوعین فقط). أثبت األسبوع األخیر من فترة المراق�ة ١٤٧

ج�ك�ة والفلمنك�ة أول اإلجراءات الخطیرة ، حیث اتخذت الحكومتان البلأنه حاسم �شكٍل خاصٍ 
المتعلقة �الفیروسات، حیث قامت الصحف ووسائل اإلعالم األخرى بتقد�م معلومات سر�عة عبر 

مارس، وهو الیوم األخیر قبل  ١٣اإلنترنت حول محتوى الس�اسة وتأثیرها. و�التالي، فإن یوم 
 ث."اإلغالق" البلج�كي، هو آخر یوم یتم تضمینه في ال�ح

٪ تقر�ً�ا من المقاالت المتعلقة �كورونا احتوت في ینایر على مرجع تار�خي واحد ٤١في حین أن 
٪. في األسبوعین األولین من شهر مارس، ٢٧أو أكثر، انخفض هذا الرقم في فبرایر إلى حوالي 
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 - VRT NWS٪، مع تسجیل أكبر انخفاض حاد لـ ١٦.٤استمر هذا الرقم في االنخفاض إلى  
 ٪ في مارس.٨.٦٪ في ینایر إلى ٢٩الي من حو 

سبب هذا االنخفاض هو نفسه لجم�ع وسائل اإلعالم الثالثة. في ینایر، �ان الفیروس ال یزال 
 ان �سر اشیًئا غیر معروف، لذلك قارنه الصحفیون والمعلقون �األو�ئة السا�قة لشرحه لقرائهم. شیئ

لوف�ات الناجمة عن المرض الجدید في أوائل وقبل �ل شيء، تجاوزت حصیلة ا :هذا االتجاه. أوًال 
، مما جعل هذه الفاش�ة ٢٠٠٣-٢٠٠٢فبرایر عدد الوف�ات الناجمة عن و�اء السارس في الفترة 

مع بدء  :التار�خ�ة التي استشهد بها على نطاٍق واسٍع عد�مة الجدوى للتفسیرات والتنبؤات. ثانً�ا
المتعلقة �ه، مما أجبر وسائل اإلعالم الثالث على انتشار الفیروس في االرتفاع، و�ذلك األحداث 

تفضیل المقاالت التي تصف ما �ان �حدث على المقاالت التي تشرح ما �حدث. �ع�ارة أخرى، 
اعتبرت الشؤون الحال�ة أكثر أهم�ة من األخ�ار الس�اق�ة (تار�خً�ا). واألهم من ذلك أنه خالل هذه 

�ان �شكٍل أساسي  -على أنه حدث تار�خي "فر�د"  الفترة نادًرا ما تم وصف المرض الجدید
العواقب االقتصاد�ة التي اعتبرت غیر مسبوقة (على سبیل المثال "أكبر خسائر في یوم واحد 

 على اإلطالق" في أسواق األسهم).
تأثیر االقتصادي أكثر أهم�ة في أواخر فبرایر، مع العدید من "أسوأ آداء منذ ظهور الثم ظهر  

تقلصت �م�ة التطمینات القائمة على التار�خ إلى ما �قرب  De Standaardتغط�ة مقاالت في 
فبرایر: نقل عن أحد ال�احثین قوله  ٢٧من الصفر، مع ظهور أول اقت�اس مثیر للقلق في 

 ممكن" م١٩١٩"سینار�و مثل اإلنفلونزا األس�ان�ة في عام 
، لكنها ارتكبت ١٩-COVIDر�خ لشرح هو أن وسائل اإلعالم الفلمنك�ة استخدمت الكثیر من التا
. هذا م٢٠٠٣-٢٠٠٢لو�اء السارس  تخطأ في استخالص استنتاجات مطمئنة بناًء على ق�اسا

االعتماد على  الثالث االستنتاج، مع ذلك، هو األكثر ظلًما أ�ًضا. �ان على وسائل اإلعالم
�ئة، الذین قدموا العدید المعلومات المقدمة من مصادر أخرى، مثل علماء الفیروسات وعلم األو 

من التطمینات القائمة على السارس. و�ع�ارة أخرى، لم �كن االعتماد على هذا الق�اس هو 
اخت�ارهم �الكامل. عالوة على ذلك، فإن نتائج المقارنة مع السارس �مكن اعت�ارها خطأ فقط �عد 

 م٢٠٢٠في ینایر أسوأ من السارس، ولكن  ١٩-COVIDفوات األوان. نعلم الیوم أن جائحة 
-٢٠٠٢كانت جم�ع السینار�وهات ال تزال ممكنة، �ما في ذلك سینار�و ال �ختلف �ثیًرا عن 

بتار�خ السارس،  ١٩-COVID. لذا، على الرغم من ارتكاب أخطاء �التأكید في مقارنة م٢٠٠٣
 �جب أال نحكم �شدة على أولئك الذین رسموا المقارنات.

من أي شخص یر�د االعتماد على الماضي في أوقات  -هذه  - ومع ذلك، تحذر دراسة الحالة
�أن "التار�خ ل�س له دروس" لـ  Gaëtan Thomasو  Guillaume Lachenalاألزمات. ب�ان 
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COVID-ون في مالحظة أن االعتماد على حقُّ قد یتم وضعه (أ�ًضا) �قوة، لكنهم مُ  ١٩
�ما الحظ أحد االقتصادیین ، ات الحیو�ةالمقارنات والمقارنات التار�خ�ة �مكن أن �حجب المعلوم

، SARSو  ١٩-COVID، من خالل التأكید تماًما على أوجه التشا�ه بین De Morgenفي 
تم دفع وسائل اإلعالم وصناع الس�اسات والخبراء إلى الرضا الم�كر حتى یبدو أن العدید من 

 من االعتقاد �أن والحاضر، ولكن بدًال المعلقین لم �عتمدوا على المقارنات الفعل�ة بین الماضي 
الماضي والحاضر س�كون له نتائج مماثلة. في ینایر، في وقت لم �كن معروًفا ف�ه إال القلیل عن 
المرض الجدید، أكد المعلقون �الفعل أن هذه المرة لن تكون أسوأ من السارس. �اإلضافة إلى 

، م٢٠٠٣-٢٠٠٢تالفات المتزایدة مع ذلك، عندما بدأت وسائل اإلعالم في اإل�الغ عن االخ
ظلت الحجة العامة مفادها أن أوجه التشا�ه ال تزال تفوق االختالفات. فقط عندما انهارت أهم 
نقطة في الق�اس، عدد الوف�ات الناجمة عن السارس، بدأ المعلقون في أخذ االختالفات مع 

 التار�خ خطیرة.
 :ور لوسائل اإلعالم أوقات األزماتالمحور الثاني: دراسات تتعلق �استخدام الجمه

هللا، اعتماد الجمهور المصري على مواقع الصحف اإللکترون�ة للحصول على  هشام رشدى خیر -١
 : 2017المعلومات أوقات األزمات 

الحصول في تستهدف الدراسة التعرف على اعتماد الجمهور المصري على مواقع الصحف اإللکترون�ة   
ارتفاع اعتماد الم�حوثین على  :وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها، األزماتعلى المعلومات أوقات 

% من إجمالي مفردات ٣٥.٧٨الصحف اإللکترون�ة �مصدر للمعلومات وقت األزمات بلغت نسبتهم 
مستوى االعتماد على الصحف اإللکترون�ة  يعینة الدراسة، بینما بلغت نس�ة الم�حوثین متوسط

%.، وتشیر النتائج إلى أن أهم ٢٤.٠٠مستوى االعتماد  يلم�حوثین منخفض%, وجاءت نس�ة ا٤٠.٢٢
الترتیب األول في أس�اب اعتماد الم�حوثین على الصحف اإللکترون�ة �مصدر للمعلومات وقت األزمات 

% من إجمالي مفردات عینة ٤٨.٨٩�أحدث وأهم األخ�ار �شکٍل فوري، بنس�ة بلغت  يألنها تمدن
% ٤٠.٨٩بد�ًال عن الصحف الورق�ة، بنس�ة بلغت  يلترتیب الثاني ألنها تمثل لافي الدراسة، وجاء 

من قراءتها، بنس�ة بلغت  ينتهأالکثیر من المال حتى  يالترتیب الثالث ألنها ال تکلفنفي وجاء 
وتزداد درجة معرفة الم�حوثین �أخ�ار األزمات بز�ادة درجة االعتماد على الصحف  .%٣٣.٣٣

در للمعلومات، وتوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات الم�حوثین اإللکترون�ة �مص
الصحف في على متغیرات االعتماد على الصحف اإللکترون�ة وفًقا الختالف مستو�ات ثقة الم�حوثین 

 اإللکترون�ة �مصدر للمعلومات عن قضا�ا األزمات.
قة بین اعتماد الش�اب الجامعي على ه�ام أنور أحمد أبو ز�د، منى أحمد مصطفى عمران، العال -٢

 .م٢٠١٦موقع ف�سبوك واتجاهاتهم نحو �عض األزمات الس�اس�ة، 
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وتم التطبیق على ، تهدف الدراسة التعرف على ف�سبوك واتجاهاتهم نحو �عض األزمات الس�اس�ة 
، وتوصلت ا) عامً ٢١-١٨المرحلة العمر�ة من (في مفردة من الذ�ور واإلناث  ٣٣٠عینة قوامها 

ارتفاع معدالت استخدام الش�اب الجامعي لموقع ف�سبوك، وأ�ًضا ارتفاع  :همة منهامالدراسة لنتائج 
معدالت اهتمامهم �متا�عة األزمات الس�اس�ة من خالله، أهم أس�اب متا�عة الش�اب عینة الدراسة 

لألحداث واألزمات  المرت�ة األولى "لمتا�عة فور�ةفي لألزمات الس�اس�ة من خالل ف�سبوك جاء 
%، ٥٢بنس�ة  "لتعرف على �ل ما هو جدید حول األزمات الس�اس�ةا%، یلیها "٥٦بنس�ة  "الس�اس�ة

%، ثم ٤٢,٥و�المرت�ة الثالثة "للتعرف على وجهات النظر المختلفة حول األزمات الس�اس�ة" بنس�ة 
%، وجود عالقة ٤٠بنس�ة  "فیدیو المصاح�ة ألخ�ار األزماتل"مشاهدة الم�حوثین الصور ولقطات ا

 ارت�اط�ة دالة إحصائً�ا بین هذا االهتمام و�ین اتجاهاتهم نحو �عض األزمات الس�اس�ة. 
المصري والسعودي على وسائل  جامعيمصطفى صابر دمحم عط�ة النمر، اعتماد الش�اب ال -٣

 : 2015، ا"نموذجً أاإلعالم أثناء األزمات العمل�ة العسکر�ة على ال�من "عاصفة الحزم" 
أوقات في تستهدف الدراسة التعرف على درجة اعتماد الش�اب المصري والسعودي على وسائل اإلعالم 

في �التطبیق على العمل�ة العسكر�ة التي شنتها قوات التحالف العر�ي على جماعة الحوثیین  ،األزمات
وتوصلت الدراسة لعدة  طلق علیها اسم "عاصفة الحزم"، وعالقة ذلك �اتجاهاتهم نحوها،أال�من والتي 

جمهور�ة مصر العر��ة والمملكة السعود�ة في % من الش�اب الجامعي ٧٨,٥أن  :همة منهامنتائج 
یتا�عون العمل�ة العسكر�ة على ال�من دائًما، واحتلت مواقع التواصل االجتماعي المر�ز األول للش�اب 

م جاءت المواقع اإللكترون�ة للقنوات %، ث٤٣,٢ا بنس�ة المصري، حیث �ان االعتماد بدرجة �بیرة جدً 
 ،قارب واألصدقاء%، یلیها األ٣٣,٣ا بنس�ة الفضائ�ة المر�ز الثاني، حیث �ان االعتماد بدرجة �بیرة جدً 

حتل التل�فز�ون المر�ز احین في المر�ز الخامس، في وجاء التل�فز�ون  ،ثم المواقع اإللكترون�ة للصحف
یلیها مواقع التواصل  ،%٦٥,٨ا بنس�ة االعتماد بدرجة �بیرة جدً األول للش�اب السعودي حیث �ان 

%، وأن اتجاه الش�اب المصري نحو العمل�ة العسكر�ة على ال�من هو اتجاه ٥١,٨االجتماعي بنس�ة 
 تجاه الش�اب السعودي نحو العمل�ة العسكر�ة على ال�من هو اتجاه مؤ�د ومدعم لها.  امحاید، بینما 

َمة  ي اد الَشَ�اب السور عتمحسن جمعة، ا  يعل -٤ الَفضائ�َّات في على الَبراِمج الِحوار�َّة الِس�اس�َّة المقدَّ
 .م٢٠١٥الَعر��َّة أثناء األزمات، 

في على البرامج الحوار�ة الس�اس�ة المقدمة  ي هدفت الدراسة إلى معرفة مدى اعتماد الش�اب السور 
البرامج في الفضائ�ات العر��ة، ومدى تأثیرها علیهم خاصة أثناء األزمات، وعالقة القائم �االتصال 

المحطة التي �عمل بها، خاصة أثناء األزمات، والوقوف على في الحوار�ة �مجمل العمل�ة االتصال�ة 
ا أو مقدم برنامج خرجً ا أم مأكان معدً  الضغوط المهن�ة والمجتمع�ة التي تواجهه �قائم �االتصال سواءً 

، ومعرفة األسالیب المت�عة لز�ادة نس�ة المتا�عة والتفاعل�ة، وأهم معوقات تلك العمل�ة ي حوار 
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االتصال�ة، واسترات�ج�ة القناة أثناء وجود أزمة وتمثل مجتمع وعینة الدراسة ف�ما یلى: عینة القائم 
مفردة، من المعدین والمقدمین  ١٠٠�االتصال، حیث صمم ال�احث صح�فة استب�ان لعینة قوامها
أكانو داخل أم خارج سور�ة،  ، سواءٌ ي والمخرجین، وعینة ومجتمع الدراسة المیدان�ة، هم الش�اب السور 

، ي مفردة من الش�اب السور  ٤٠٠ط�قت الدراسة على عینة قوامهاو سنة،  ٣٠-١٨ممن هم بین 
النس�ة األكبر  :همة منهاملت لنتائج وتوص ،واعتمدت الدراسة إطارها النظري على نظر�ة االعتماد

من الش�اب السوري یتا�عون البرامج الحوار�ة الس�اس�ة أثناء األزمات بدرجة متوسطة، والنس�ة األكبر 
حولها، النس�ة األكبر  ي من الش�اب السوري یتا�عون القضا�ا المتعلقة �األزمة السور�ة و�ل ما �جر 

الحصول على معلوماته أثناء األزمات في �مصدر أول من الش�اب السوري �عتمد على اإلنترنت 
 التل�فز�ون �المرت�ة الثان�ة. يو�أت
ز�د، اعتماد المشاهد المصري على القنوات الفضائ�ة خالل األزمات،  بوأ�من محمود موسى أ -٥

 : م٢٠٠٦
المتنوعة  مجال اإلعالم حول العالقة بین وسائل اإلعالمفي بدأ الجدل یثور بین العدید من ال�احثین  

ومدى عالقة  ،خرالمعاصرة و�ین األزمات المحل�ة واإلقل�م�ة والدول�ة وتأثیر �ل منهما على اآل
ازدادت ف�ه حاجة  وقتٍ في وسائل اإلعالم �المتغیرات الس�اس�ة واالقتصاد�ة والثقاف�ة واالجتماع�ة 

تستهدف الدراسة  ،زماتاأل أوقاتفي خاصة  ،الجماهیر إلى االعتماد على وسائل اإلعالم المتنوعة
حكوم�ة -ةأجنب�–التعرف على مدى اعتماد المشاهد المصري على القنوات الفضائ�ة �أنواعها (عر��ة 

همة موتوصلت لنتائج  ،مفردة ٤٠٠وذلك �التطبیق على عینة قوامها  ،متخصصة) -عامة–خاصة –
األجنب�ة وجاءت النس�ة قلیلة لعدة % من عینة الدراسة القنوات الفضائ�ة اإلخ�ار�ة ٢٤,٥منها تشاهد 

%، یلیها تحیز الفضائ�ات األجنب�ة، وأن نس�ة الم�حوثین ٥٨أس�اب منها اللغة �سبب رئ�س بنس�ة 
للحصول على معلومات عن األزمة بدرجة  ،الذین �عتمدون على الفضائ�ات اإلخ�ار�ة األجنب�ة

% من ٦٠,٧ه القنوات وتعتمد نس�ة % من إجمالي عینة الدراسة الذین �شاهدون هذ١٤,٨مرتفعة 
 عینة الدراسة علیها بدرجة متوسطة.

 :مالحظات على الدراسات السا�قة
ن ال�احثة قد استفادت من نتائجها إمجال ال�حث �مكن القول في �استعراض نماذج من الدراسات السا�قة 

 �عض المالحظات مثل:  �ذلك استخرجت ،التأصیل لمشكلة ال�حثفي بناء األطر المعرف�ة والنظر�ة في 
ن األفراد �عتمدون على وسائل التواصل االجتماعي أكثر من التل�فز�ون أثناء األزمات إ -

)Rasmus Kleis ،(مصط)حسن جمعة)، (ه�ام أبو ز�د) يعلالنمر)، ( ىف 
 )Rasmus Kleisو�ئة �الهیئات الدول�ة والحكوم�ة (األزمات واأل أوقاتترتفع درجة الثقة  -
ت (و�اء معلوماتي) ئعاشااإلعالم التقلید�ة واإلعالم الجدید ت�عث برسائل مضللة و ن وسائل إ -

 ، Rasmus Kleis( (Thorsten Quandt)أثناء األزمات (
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 Rasmusدرجة الثقة بین التل�فز�ون ووسائل التواصل االجتماعي أثناء األزمات (في فرق   - 
Kleis( 

األزمات  أوقات اائل اإلعالم استخدامً التل�فز�ون ووسائل التواصل االجتماعي أكثر وس -
)Rasmus Kleis(أ�من أبو ز�د) ،( 

 )Thorsten Quandtاعتماد وسائل اإلعالم على التصر�حات الرسم�ة أثناء األزمات ( -
الستنتاجات زائفة لألزمة  ياعتماد وسائل اإلعالم على المقارنات التار�خ�ة لألزمة قد یؤد -

)Bram De Ridder ( 


ن متا�عة الجمهور لوسائل اإلعالم تزداد أوقات األزمات والكوارث، وال س�ما أن أزمة أال شك      
رض و�ل تها �ل �قاع األاللعولمة، وطالت تأثیر  يفهي انعكاس للمعنى الحرف ؛كورونا ذات طا�ع خاص

ن أخ�ار أف وسائل اإلعالم تغطیتها لألحداث لتحقیق السبق، و�اعت�ار شّ مجاالت الح�اة، و�ذلك تك
ومن ناح�ة أخرى تقوم  ،األزمات والكوارث هي من األخ�ار السلب�ة التي تجذب انت�اه الجمهور من ناح�ة

 ظل أوقات األزمات. في رشاد والرقا�ة التوج�ه والنصح والتحذیر واإلفي تها فبوظ�
بل  ،وسائل اإلعالم، یتشكك ال�عضفي المعلومات الواردة في �عض الجمهور  الوقت الذي یثق ف�هفي و 

 مصداق�ة وسیلة إعالم�ة دون أخرى.في قد �عتقد 
ذلك مع استمرار وسائل التواصل  ،ظل أزمة �ورونافي وقد یرى ال�عض عودة لدور التل�فز�ون       

لیها الجمهور خاصة مع تزاید استخدام االجتماعي متصدرة المشهد �أهم مصادر األخ�ار التي �عتمد ع
وتظل المؤسسات اإلخ�ار�ة من بین أهم مصادر المعلومات، في أزمة الصحة العامة حیث  ،األخ�ار

�كون معظم الناس متصلین �اإلنترنت والعدید من المنظمات المختلفة، �ما في ذلك الحكومة، لدیها مواقع 
االجتماعي، وغیرها من القنوات المتاحة، وسائل اإلعالم على اإلنترنت، وحسا�ات على وسائل التواصل 

اإلخ�ار�ة ل�ست المصادر الوحیدة التي �عتمد علیها الناس. �النس�ة لل�عض، أص�ح خبراء وأط�اء 
 مشهور�ن أسماء مألوفة، ظهرت على نطاٍق واسٍع في األخ�ار وعلى وسائل التواصل االجتماعي. 

ح سؤال رئ�س: ما اعتماد الجمهور المصري على وسائل اإلعالم طر في و�مكن تحدید مشكلة الدراسة 
 . ؟"الف�سبوك" للحصول عى معلومات عن أزمة �ورونافي  والجدید ممثًال  ،"التل�فز�ون"في  التقلیدى ممثًال 

 

خاصة في  ،التعرف على مصادر المعلومات التي �عتمد علیها الجمهور المصري وقت األزمات -۱
 ضوء ازد�اد فاعل�ة اإلعالم المصري في المجتمع.

للتأكید �عودة دور التل�فز�ون  ؛ن والخبراء �المجال اإلعالميیصوات األكاد�میأارتفاع �عض  -۲
 شادة بتغط�ة اإلعالم المصري لألزمة.واإل
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 ،�له ي الح�اة للجنس ال�شر  يلقى �ظالله على �افة مناحأأن أزمة �ورونا هي حدث جلل  -۳
 لذلك تستهدف الدراسة التعرف على هذا التأثیر.  ي؛والناح�ة اإلعالم�ة من هذه المناح

ن تكون نتائج الدراسة مفیدة للحكومة والصحفیین ووسائل اإلعالم اإلخ�ار�ة أتأمل ال�احثة  -٤
 وشر�ات المنصات والمواطنین أثناء تفكیرهم في تدفق األخ�ار والمعلومات حول أزمة �ورونا.

 

في تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الوسائل اإلعالم�ة التي اعتمد الجمهور المصري علیها      
 الحصول على المعلومات عن أزمة �ورونا.

 كما تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق األهداف الفرع�ة التال�ة: 
  واإلعالم الجدید  ،(التل�فز�ون)التعرف على تعرض الجمهور المصري لوسائل اإلعالم التقلید�ة

 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا. 
 (التل�فز�ون) واإلعالم  ،التعرف على �ثافة استخدام الجمهور المصري لوسائل اإلعالم التقلید�ة

 الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا. 
  واإلعالم  ،للتعرض لوسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)التعرف على دوافع الجمهور المصري

 الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا. 
  التعرف على الفترات التي �حرص الجمهور المصري على التعرض لوسائل اإلعالم التقلید�ة

 �ورونا.  واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة ،(التل�فز�ون)
 التي �حرص الجمهور المصري للتعرض لها  ،التعرف على نوع المضامین الخاصة �أزمة �ورونا

واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات  ،وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)في 
 عن أزمة �ورونا. 

  اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)وسائل في تقی�م الجمهور المصري للتغط�ة اإلخ�ار�ة ألزمة �ورونا، 
 واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا.

 (التل�فز�ون) اتجاهات الجمهور المصري نحو التغط�ة اإلخ�ار�ة لوسائل اإلعالم التقلید�ة، 
 واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا. 

 
 

 (التل�فز�ون) واإلعالم الجدید  ،ما مدى اعتماد الجمهور المصري على وسائل اإلعالم التقلید�ة
 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا؟

 (التل�فز�ون) واإلعالم الجدید  ،ما �ثافة استخدام الجمهور المصري لوسائل اإلعالم التقلید�ة
 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا؟
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   ما دوافع الجمهور المصري للتعرض لوسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید
 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا؟ 

  إلعالم التقلید�ة على التعرض لوسائل ا فیها ما الفترات التي �حرص الجمهور المصري
 (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا؟ 

 وسائل في التي �حرص الجمهور المصري للتعرض لها  ،ما نوع المضامین الخاصة �أزمة �ورونا
أزمة  اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن

 كورونا؟ 
  وسائل اإلعالم التقلید�ة في ما تقی�م الجمهور المصري للتغط�ة اإلخ�ار�ة ألزمة �ورونا

 (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا؟
  ،(التل�فز�ون) ما اتجاهات الجمهور المصري نحو التغط�ة اإلخ�ار�ة لوسائل اإلعالم التقلید�ة

 واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا؟ 
 

  

 تى:اآلفي تتحدد فروض الدراسة 

(التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید الفرض األول: تختلف �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة 
 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.

الفرض الثاني: تختلف دوافع استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید 
 الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.(الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف 

الفرض الثالث: تختلف االتجاهات نحو وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید 
 (الف�سبوك) �مصدر للمعلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.

تعامل مع أزمة �ورونا �اختالف الفرض الرا�ع: تختلف االتجاهات نحو اآلداء الحكومي في ال
 الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.

الفرض الخامس: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة استخدام وسائل اإلعالم 
التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع 

 هذا االستخدام.
ض السادس: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم الفر 

التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا واالتجاه 
 نحو اآلداء الحكومي.
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استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة الفرض السا�ع: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة 
(التل�فز�ون) و�ثافة استخدام وسائل اإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة 

 كورونا.
الفرض الثامن: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة 

إلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة (التل�فز�ون) ودوافع استخدام وسائل ا
 كورونا.

 
وهي مجموعة �بیرة من الفیروسات المعروفة �أنها  ،: هو من الفیروسات التاج�ةفیروس �ورونا     

التنفس�ة زمة الشرق األوسط تتراوح من نزالت البرد إلى األمراض األكثر خطورة مثل متال اتسبب أمراًض 
)MERSزمة الجهاز التنفسي الحادة () ومتالSARS) والفیروس التاجي الجدید ،(CoV هو ساللة (

 جدیدة من الفیروس التاجي لم یتم تحدیدها مس�ًقا في ال�شر.
إلى  ةالعر�� (اإلبل) وظهر فیروس �ورونا المسبب لمتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة من الجمال     

تشمل أعراضه الجهاز التنفسي والحمى والسعال و ، م٢٠١٢ال�شر في المملكة العر��ة السعود�ة في عام 
�مكن أن تسبب العدوى االلتهاب الرئوي ومتالزمة الجهاز و وضیق التنفس في الحاالت األكثر شدة، 

شخص آلخر، عادة  التنفسي الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت، وتنتقل �عض الفیروسات التاج�ة من
وقد  ،نمراض الجدیدة التي لم یوجد لها لقاح حتى اآل�عد االتصال الوثیق �مر�ض مصاب، وهو من األ

 .)World Health Organization , 2020(ن �ستغرق ذلك عدة سنوات، وال یوجد له عالج حتى اآل
و�امات�ة أو و�اء المعلومات مصطلح منحوت من �لمتي ":  infodemic(و�امات�ة):" الو�اء المعلوماتي

وهي �م�ة زائدة من المعلومات المتعلقة �مشكلة تجعل الحل   )infodemicو�اء ومعلومات (�اإلنجلیز�ة: 
وتقصد �ه تفشي األخ�ار الزائفة  ،طلقته منظمة الصحة العالم�ةأأكثر صعو�ة، وهو مصطلح حدیث 

أول مرة في صح�فة نیو�ورك  هوالشائعات حول جائحة �ورونا، وتم اقت�اسوالمعلومات الخاطئة والمضللة 
 W.H.O. Fights a Pandemic Besides Coronavirus: Anتا�مز في مقال �عنوان 

‘Infodemic’,) ،م٢٠٢٠و�كبید�ا (. 
(ناد�ة  األخ�ار المغلوطة في زمن و�اء �ورونا المستجد أ�ًضا infodemicالو�اء المعلوماتي" �و�قصد 
 م).٢٠٢٠صلیبى، 

على أنه فائض في المعلومات، " infodemicالو�اء المعلوماتي" وُتعرِّف أ�ًضا منظمة الصحة العالم�ة 
�عضها دقیق وال�عض اآلخر �جعل من الصعب على األشخاص العثور على مصادر موثوقة وتوج�ه 

(أسماء عبد الحف�ظ،  الكاذ�ة خطیرةموثوق عندما �حتاجون إلیها، �مكن أن تكون الشائعات والمعلومات 
 . م)٢٠٢٠
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وهو  ؛أو التواصل االجتماعي المظلم أو الروا�ط االجتماع�ة المظلمة:  Dark Socialدارك سوش�ال  
) لوصف الروا�ط إلى SEOمصطلح یتم استخدامه من قبل المسوقین ومحترفي تحسین محر�ات ال�حث (

لتي عادة ما تكون نت�جة لمشار�ة روا�ط المواقع اإللكترون�ة من المواقع اإللكترون�ة التي �صعب تت�عها، وا
 خالل البر�د اإللكتروني والرسائل النص�ة والدردشات الخاصة. 

ى شفرة تت�ع یتم إلحاقها تلقائً�ا �العناو�ن لع ي ا ألن الروا�ط االجتماع�ة المظلمة ال تحتو ونظرً       
ا ما یتم تصن�فها ��ف وجد زائر الموقع اإللكتروني هذا المحتوى، وغال�ً  ةالخاصة بها، فال �مكن معرف

 Aiexis(أل�كس�س مادر�جال  يوقد تمت ص�اغة هذا المصطلح من قبل المحرر األمر�ك ،كز�ارات م�اشرة
Madrigal.( 

 

 اإلطار المنهجى للدراسة: 
 

التي تهتم بدراسة الظروف والممارسات والمعتقدات  تنتمى هذه الدراسة إلى نوع�ة ال�حوث الوصف�ة      
واتجاهات الجمهور المصري عن المعلومات التي �حصلون علیها من التل�فز�ون  ،واآلراء ووجهات نظر

 والف�سبوك عن أزمة �ورونا. 
 

 .محافظات جمهور�ة مصر العر��ة في تحدد مجتمع الدراسة      
 

ن أزمة �ورونا عامة وتؤثر على المجتمع ألالتطبیق على الجمهور المصري العام �قامت ال�احثة       
حصولهم على في والتعرف على الوسیلة اإلعالم�ة التي �ستخدمونها  ،رجائهأ�كافة أعماره و�ل  ،�أكمله

 معلومات عن أزمة �ورونا واتجاهاتهم نحو هذه المعلومات.
 التقلیدي، لإلعالم الدراسة على وسیلتین من وسائل اإلعالم "التل�فز�ون" ممثًال وط�قت ال�احثة       

للتعرف على  ؛ لإلعالم الجدید، وذلك بناًء على دراسة استطالع�ة قامت بها ال�احثةو"الف�سبوك" ممثًال 
وتم  ،مة �وروناأز ض لها الجمهور المصري للحصول على معلومات حول وسائل اإلعالم التي تعرَّ 

أن " الدراسة االستطالع�ة ظهرتأ، وقد م٢٠٢٠بر�ل أ ١٥مارس حتى  ١٥بین ما الفترة  فيلتطبیق ا
الجمهور المصري للحصول على معلومات عن جائحة  االف�سبوك والتل�فز�ون أكثر وسیلتین تعرض لهم

 مفردة من الجمهور العام المصري. ٤٠٠م تطب�قها على عینة قوامها تكورونا، و 
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 ) ۱جدول (
 كورونا الحصول على معلومات عن أزمةفي عینة الدراسة الجمھور المصري یوضح وسائل اإلعالم التي اعتمد علیھا 

 % ك كورونا الحصول على معلومات عن أزمةفي الجمھور المصري وسائل اإلعالم التي اعتمد علیھا 

 75.75 303 لف�سبوكا 
 63.75 255 التل�فز�ون       
 13.5 54 تو�تر 

 12.5 50 الصحف
 8.25 33 االنستجرام

 5.75 23 الرادیو
 2.25 9 أخرى 

 400 اإلجمالي

%، یلیها �المرت�ة ٧٦) إلى تصدر"الف�سبوك" المرت�ة األولى بنس�ة ١�شیر الجدول السابق رقم (       
�المرت�ة الرا�عة الصحف %، یلیها ٢٧%، یلیها �المرت�ة الثالثة "تو�تر" بنس�ة ٦٤الثان�ة "التل�فز�ون" بنس�ة 

بنس�ة ضع�فة  "الرادیو"ة السادسة %، یلیها �المرت�٨%، یلیها �المرت�ة الخامسة "االنستجرام" بنس�ة ١٢,٥
وقد تضمن عدد من المصادر األخرى التي  ،%٢بنس�ة  "%، یلیها �المرت�ة السا�عة واألخیرة "أخرى ٦

 –قنوات خارج�ة  –المواقع اإللكترون�ة  – Corona meterذ�رتها عینة الدراسة االستطالع�ة مثل (
 یوتیوب). –جوجل  –صفحة وزارة الصحة  –من المقر�ین واألصدقاء  –أط�اء ومتخصصین 

 
إلى  م٢/٥/٢٠٢٠الفترة من في تم تطبیق هذه الدراسة على عینة من الجمهور المصري العام، 

 .م٢/٨/٢٠٢٠
 

 اعتمدت ال�احثة على المناهج التال�ة:
لعینة من الجمهور المصري عن طر�ق استمارة إلكترون�ة �ات�اع  :Survey منهج المسح -١

 ” Analytical Survey“أسلوب المسح التحلیلى 
: ل�حث العالقة بین متغیرات الظاهرة وتحلیلها وتحدید أ�عادها، منهج دراسة العالقات االرت�اط�ة -٢

ووسیلة إعالم  ،وسیلة تقلید�ة (التل�فز�ون) لمعرفة العالقة بین االعتماد على الوسیلة إعالم�ة سواءً 
 الحصول على معلومات عن أزمة �ورونا واتجاهاتهم نحو هذه المعلومات.في  )ف�سبوك(جدید 

 لرصد أوجه الش�ه واالختالف بین حصول الجمهور المصري على معلومات عن :المنهج المقارن  -٣
ووسیلة إعالم جدید (ف�سبوك) واتجاههم نحو  ،أزمة �ورونا من وسیلة إعالم تقلیدى (التل�فز�ون)

 معلومات �ل وسیلة. 
 

ا من اإلطار على فروض الدراسة التي تحدد المتغیرات المختلفة الواجب ق�اسها، وانطالقً  بناءً        
ضوء أهداف في إطار منهج المسح، و في االستخدامات واإلش�اعات، و ة نظر�في النظري المتمثل 

على جم�ع  ي الدراسة وتساؤالتها وفروضها، قامت ال�احثة بتصم�م صح�فة استب�ان إلكترون�ة تحتو 
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المتغیرات التي تختبر فروض وتساؤالت الدراسة، نالحظ أن العینات عبر اإلنترنت تمیل إلى التقلیل  
ر المتصلین �اإلنترنت (عادًة ما �كونون أكبر سًنا وأقل ثراًء وذوي تعل�م من تمثیل األشخاص غی

  .رسمي محدود)، ووفًقا لالتحاد الدولي لالتصاالت


 
�عد االنتهاء من جمع ب�انات الدراسة المیدان�ة، تم ترمیز الب�انات و�دخالها إلي الحاسب اآللي، ثم    

وذلك �استخدام برنامج "الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم  ،معالجتها وتحلیلها واستخراج النتائج اإلحصائ�ة
عت المتغیرات ). وقد تنو SPSS) "Statistical Package for Social Scienceاالجتماع�ة "

، Scale، ومتغیرات وزن�ة Ordinal، ومتغیرات ترتیب�ة Nominalسم�ة إاإلحصائ�ة بین متغیرات 
 ،وعلى هذا فقد قام ال�احث بتطبیق المعامالت اإلحصائ�ة التي تالئم �ل متغیر من هذه المتغیرات

 وذلك من خالل استخدام االخت�ارات والمعالجات اإلحصائ�ة التال�ة:
 .Percentوالنسب المئو�ة  Frequencyارات ال�س�طة.التكر  -
 .Std. Deviation. واالنحراف المع�اري Meanالمتوسط الحسابي  -
) لمقارنة متوسطي عینتین مستقلتین والمعروف Independent Samples T Testاخت�ار ( -

 ).T- Testا �اخت�ار "ت" أو (اختصارً 
، ANOVAا ) والمعروف اختصارً One Way ANOVA(اخت�ار تحلیل الت�این في اتجاه واحد  -

 وذلك لق�اس الفروق بین المتوسطات بین أكثر من مجموعتین.
) لدراسة شدة واتجاه العالقة االرت�اط�ة بین Pearson Correlationمعامل ارت�اط بیرسون ( -

لمعامل أقل من متغیر�ن من مستوى المسافة أو النس�ة. وقد اعتبرت العالقة ضع�فة إذا �انت ق�مة ا
 .٠.٦٠٠، وقو�ة إذا �انت أكثر من ٠.٦٠٠: ٠.٣٠٠، ومتوسطة إذا �انت ما بین ٠.٣٠٠

 

 مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة:
، العت�ار الفروق ذات داللة إحصائ�ة من عدمه. وقد ٠.٠٥اعتمد ال�احث على مستوى داللة یبلغ    

 ٠.٠٥% فأكثر، أي عند مستوى معنو�ة ٩٥درجة ثقة تم قبول نتائج االخت�ارات اإلحصائ�ة عند 
 فأقل. 

 

 
 ) ۲جدول (

 یوضح توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر النوع
 % ك النوع

 63.0 252 أنثى
 37.0 148 ذ�ر

 100.0 400 اإلجمالي
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%، بینما ٦٣المرت�ة األولى من الجمهور العام بنس�ة في �شیر الجدول السابق إلى أنه جاء "اإلناث"      
 %. ٣٧المرت�ة الثان�ة واألخیرة بنس�ة في جاء "الذ�ور" 

 ) ۳جدول (
 یوضح توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر العمر عینة

 % ك العمر
 67.5 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

 20.25 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 7.75 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 4.5 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 100.0 400 اإلجمالي

 عاًما" ٣٠إلى أقل من  ١٨المرت�ة األولى "من في ) إلى أنه جاء ٣�شیر الجدول السابق رقم (      
%، یلیها �المرت�ة ٢٠.٣ عاًما" بنس�ة ٤٠إلى أقل من  ٣٠%، یلیها �المرت�ة الثان�ة "من ٦٧.٥بنس�ة 

عاًما فأكثر"  ٥٠" %، یلیها �المرت�ة الرا�عة واألخیرة٧,٨عاًما" بنس�ة  ٥٠إلى أقل من  ٤٠الثالثة "من 
   .%٤.٥بنس�ة  

في ن العینة ممثلة للجمهور العام المصري الذي یبلغ عدد الش�اب أضوء في و�مكن تفسیر ذلك        
% ٤٧,٤ونحو  ،% من إجمالي السكان٢١ملیون نسمة بنس�ة  ٢٠,٢سنة" نحو ٢٩-١٨الفئة العمر�ة "

% من إجمالي ٣٤,٢سنة نس�ة  ١٥أقل من  ةمن إجمالي الش�اب �ستخدمون اإلنترنت، والفئة العمر�
أن أكثر من نصف المجتمع المصري من األطفال والش�اب  يأم) ٢٠٢٠(صح�فة الیوم السا�ع، السكان، 

 % . ٥٥,٢ا نس�ة عامً  ٢٩قل من أحیث یبلغ عدد السكان 
 )٤جدول (

 یوضح توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المھنة 
 % ك المهنة

 45.75 183 طالب
 25.25 101 موظف حكومي

 13.25 53 ال �عمل
 10.25 41 موظف قطاع خاص

 5.5 22 أعمال حرة
 100.0 400 اإلجمالي

%، یلیها ٤٥,٨بنس�ة  المرت�ة األولى "طالب"في ) إلى أنه جاء ٤�شیر الجدول السابق رقم (       
%، یلیها ١٣,٣%، یلیها �المرت�ة الثالثة "ال �عمل" بنس�ة ٢٥.٣�المرت�ة الثان�ة "موظف حكومي" بنس�ة 

%، یلیها �المرت�ة الخامسة واألخیرة "أعمال حرة" ١٠,٣�المرت�ة الرا�عة "موظف قطاع خاص" بنس�ة  
٥,٥.% 

 ) ٥جدول (
 عینة الدراسة وفقًا لمتغیر الحالة االجتماعیةیوضح توزیع 

 % ك الحالة االجتماع�ة
 65.75 263 أعزب
 30.25 121 متزوج
 2.25 9 مطلق
 1.75 7 أرمل

 100.0 400 اإلجمالي
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%، یلیها ٦٥.٨بنس�ة  المرت�ة األولى "أعزب"في ) إلى أنه جاء ٥�شیر الجدول السابق رقم (       
%، یلیها �المرت�ة الرا�عة ٢,٣%، یلیها �المرت�ة الثالثة "مطلق" بنس�ة ٣٠.٣"متزوج" بنس�ة �المرت�ة الثان�ة 

 %.١,٨"أرمل" بنس�ة   واألخیرة
 ) ٦جدول (

 یوضح توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المنطقة السكنیة
 % ك المنطقة السكن�ة

 41.25 165 راق�ة
 31.5 126 متوسطة

 27.25 109 شعب�ة
 100.0 400 اإلجمالي

%، یلیها �المرت�ة ٤١بنس�ة  المرت�ة األولى "راق�ة"في ) إلى أنه جاء ٦�شیر الجدول السابق رقم (      
 %.٢٧%، یلیها �المرت�ة الثالثة واألخیرة "شعب�ة" بنس�ة ٣١.٥الثان�ة "متوسط" بنس�ة 

 
 ) ۷جدول (

 یوضح توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر الدخل
 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي % ك الدخل

 26.75 107 جن�ه.     ٢٠٠٠أقل من 

2.0675 0.77424 
 39.75 159 جن�ه.  ٤٠٠٠أقل من  ىإل ٢٠٠٠من 

 33.5 134 جن�ه فأكثر.         ٤٠٠٠
 100.0 400 اإلجمالي

 ٤٠٠٠أقل من  ىإل ٢٠٠٠ المرت�ة األولى "منفي ) إلى أنه جاء ٧�شیر الجدول السابق رقم (     
%، یلیها �المرت�ة الثالثة ٣٣.٥جن�ه فأكثر" بنس�ة  ٤٠٠٠%، یلیها �المرت�ة الثان�ة "٤٠بنس�ة  جن�ه"

 %.٢٧جن�ه" بنس�ة  ٢٠٠٠واألخیرة "أقل من 
 ) ۸جدول (

 يیوضح توزیع عینة الدراسة وفقًا لمتغیر المستوى االقتصادي واالجتماع
 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي % ك واالجتماعي مق�اس المستو�ین االقتصادي

 32.25 129 منخفض

1.9025 0.73440 
 45.25 181 متوسط
 22.5 90 مرتفع

 100.0 400 اإلجمالي

) إلى أنه جاء المستوى االقتصادي واالجتماعي لعینة الدراسة مستوى ٨�شیر الجدول السابق رقم (      
% یلیها �المرت�ة الثالثة واألخیرة ٣٢%، یلیها "منخفض" بنس�ة ٤٥المرت�ة األولى بنس�ة في "متوسط" 

 %. ٢٢,٥"مرتفع" بنس�ة 
 ) ۹جدول (

 یوضح الوقت الذي تقضیھ عینة الدراسة على الفیسبوك للتعرف على معلومات جدیدة عن كورونا

 % ك معلومات جدیدة عن كوروناالوقت الذي تقضیھ عینة الدراسة على الفیسبوك للتعرف على 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 60.0 240 أقل من ساعة

1.5800 0.77789 
 22.0 88 من ساعة إلي أقل من ساعتین

 18.0 72 ن فأكثریساعت
 100.0 400 اإلجمالي



 ا
 

                   www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg              سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٤۹۱

% للوقت ٦٠ساعة" بنس�ة المرت�ة األولى "أقل من في ) إلى أنه جاء ٩�شیر الجدول السابق رقم (      
الذي تقض�ه عینة الدراسة على الف�سبوك للتعرف على معلومات جدیدة عن �ورونا، یلیها �المرت�ة الثان�ة 

% یلیها �المرت�ة الثالثة واألخیرة "ساعتان فأكثر" بنس�ة ٢٢"من ساعة إلى أقل من ساعتین" بنس�ة 
١٨.% 

 ) ۱۰جدول (
 الدراسة على التلیفزیون للتعرف على معلومات جدیدة عن كورونایوضح الوقت الذي تقضیھ عینة 

 % ك الوقت الذي تقضیھ عینة الدراسة على التلیفزیون للتعرف على معلومات جدیدة عن كورونا
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المع�اري 

 75.5 302 أقل من ساعة

1.3400 0.64455 
 15.0 60 من ساعة إلي أقل من ساعتین

 9.5 38 ن فأكثریساعت
 100.0 400 اإلجمالي

%، ٧٥.٥المرت�ة األولى " أقل من ساعة " بنس�ة في ) إلى أنه جاء ١٠�شیر الجدول السابق رقم (     
% یلیها �المرت�ة الثالثة واألخیرة ١٥یلیها �المرت�ة الثان�ة "من ساعة إلى أقل من ساعتین " بنس�ة 

 %.٩.٥"ساعتان فأكثر" بنس�ة 
ا أطول على الف�سبوك عند ن عینة الدراسة �قضون وقتً أ) ١٠) و(٩و�ذلك یتضح من الجدول رقم (     

وهو ما  .١.٣٤٠٠، من الوقت الذي �قضونه أمام التل�فز�ون عند متوسط حسابي١.٥٨٠٠متوسط حسابي
ي أكثر من �عتمد على وسائل التواصل االجتماعیتفق مع نتائج الدراسات السا�قة أن الجمهور العام 

 )، (ه�ام أبو ز�د).حسن جمعة يعل)، (مصطفى النمر()، Rasmus Kleisالتل�فز�ون أثناء األزمات (
 ) ۱۱جدول (

 یوضح أسباب متابعة عینة الدراسة للفیسبوك للحصول على المعلومات عن أزمة كورونا
 % ك أسباب متابعة عینة الدراسة للفیسبوك للحصول على المعلومات عن أزمة كورونا

 65.25 261 ��ة المتواجدة معنا طوال الوقتلذالهواتف افي وجودها  
 44.25 177 نها تقدم تغط�ة م�اشرة لألحداثأل 
 32 128 يالتعل�قات الساخرة والكوم�ك الخاصة �أزمة �ورونا تقلل من قلق 
 29.5 118 مكان�ة التفاعل والمشار�ة الموجودة على الف�سبوكإل 

 400 اإلجمالي

الهواتف الز��ة في المرت�ة األولى "وجودها في ) إلى أنه جاء ١١�شیر الجدول السابق رقم (      
هم أس�اب متا�عة عینة الدراسة للف�سبوك للحصول أ� ،%٦٥المتواجدة معنا طوال الوقت" بنس�ة �بیرة 

الش�اب التصفح من �فضل -یتفق مع نتائج الدراسات السا�قة ما على المعلومات عن أزمة �ورونا، وهو 
). یلیها م٢٠١٦برش أشرف ألخصوص�ة الجهاز وسهولة حمله (حبی�ة حمیتى)، ( يخالل الهاتف الذ�
، وهي نت�جة مرتفعة تتفق مع دراسة %٤٤نها تقدم تغط�ة م�اشرة لألحداث" بنس�ة �المرت�ة الثان�ة "أل
" يكوم�ك الخاصة �أزمة �ورونا تقلل من قلقیلیها �المرت�ة الثالثة "التعل�قات الساخرة وال(ه�ام أبو ز�د)، 

مكان�ة التفاعل والمشار�ة الموجودة على الف�سبوك" بنس�ة المرت�ة الرا�عة واألخیرة "إلفي %، و ٣٢بنس�ة 
%، و�ذلك یتضح أن سهولة تصفح الف�سبوك من الهواتف المحمولة المتواجدة مع عینة الدراسة ٢٩.٥
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أهم أس�اب من ستمرة التي تتمیز بها مواقع التواصل االجتماعي �ان طوال الوقت والتغط�ة الم�اشرة الم 
 معلومات عن �ورونا من الف�سبوك. للحصول على متا�عة عینة الدراسة 

 ) ۱۲جدول (
 لتلیفزیون للحصول على المعلومات عن أزمة كورونالیوضح أسباب متابعة عینة الدراسة 

 % ك للحصول على المعلومات عن أزمة كوروناتلیفزیون لأسباب متابعة عینة الدراسة ل

 48 192 لمتا�عة الب�انات الرسم�ة للحكومة حول أزمة �ورونا  
 34.25 137 نها تقدم تغط�ة م�اشرة لألحداثأل 
 28.75 115 ال�الدفي ب الحظر الصحي المطبق بالمنزل �سفي أوقات طو�لة  يلمكث 

 27.75 111 لمتا�عة أخ�ار العالج واللقاح
 22.75 91 �ورونان للتعرف على طرق الوقا�ة م 
 22.25 89 نه �قدم معلومات دق�قة عن ما �قدمه الف�سبوكأ
 19.5 78 الستضافة المحللین والمختصین 

 0.75 3 أخرى 
 400 اإلجمالي

للحكومة المرت�ة األولى "لمتا�عة الب�انات الرسم�ة في ) إلى أنه جاء ١٢�شیر الجدول السابق رقم (     
لتل�فز�ون للحصول على لأس�اب متا�عة عینة الدراسة �أهم  ،%٤٨حول أزمة �ورونا" بنس�ة �بیرة 

% یلیها ٣٤نها تقدم تغط�ة م�اشرة لألحداث" بنس�ة المعلومات عن أزمة �ورونا، یلیها �المرت�ة الثان�ة "أل
%، ٢٩ال�الد" بنس�ة في المنزل �سببب الحظر الصحي المطبق في أوقات طو�لة  ي�المرت�ة الثالثة "لمكث

%، و�المرت�ة الخامسة "للتعرف على طرق ٢٨المرت�ة الرا�عة "لمتا�عة أخ�ار العالج واللقاح" بنس�ة في و 
نه �قدم معلومات دق�قة عن ما �قدمه الف�سبوك" %، یلیها �المرت�ة السادسة "أل٢٣بنس�ة  الوقا�ة �ورونا"

%، بینما جاءت أخرى ١٩,٥، و�المرت�ة السا�عة "الستضافة المحللین والمختصین" بنس�ة %٢٢بنس�ة 
 تا�ع التل�فز�ون �ثیًرا". أ% والتي �انت تتضمن ع�ارات مثل "ال ٠,٧٥تذ�ر �المرت�ة الثامنة واألخیرة بنس�ة 

 ) ۱۳جدول (
 یوضح الفترة التي تتابع فیھا عینة الدراسة معلومات عن أزمة كورونا

 % ك الفترة التي تتابع فیھا عینة الدراسة معلومات عن أزمة كورونا

 41.0 164 الفترة التي تعقب صدور ب�ان وزارة الصحة  
 36.5 146 صاب �القلقأحتى ال  و مساءً أا ما ص�احً إ 
 22.5 90 على مدار الیوم 

 100.0 400 اإلجمالي

المرت�ة األولى "الفترة التي تعقب صدور ب�ان وزارة في ) إلى أنه جاء ١٣�شیر الجدول السابق رقم (     
�أهم الفترات التي تتا�ع فیها عینة الدراسة معلومات عن أزمة �ورونا، یلیها  ،%٤١الصحة" بنس�ة 
یلیها �المرت�ة الثالثة  ،%٣٦.٥صاب �القلق" بنس�ة أحتى ال  و مساءً أا ما ص�احً إ�المرت�ة الثان�ة "

%، وتعكس النت�جة سلوك عینة الدراسة من الجمهور المصري ٢٢.٥واألخیرة "على مدار الیوم" بنس�ة 
الذي یرصد  ياألشهر األولى لجائحة �ورونا على متا�عة ب�ان وزارة الصحة الیومفي الذي �ان �حرص 

 ت العزل والحم�ات. والخروج من مستشف�ا عدد المصابین والوف�ات ونس�ة الشفاء
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 ) ۱٤جدول (
 یوضح نوع المضمون الذي تحرص عینة الدراسة على متابعتھ حول أزمة كورونا

 % ك المضمون الذي تحرص عینة الدراسة على متابعتھ حول أزمة كورونا

 66.25 265 تصر�حات المسؤولین و��انات وزارة الصحة 
 51.75 207 والوف�اتعداد المصابین اإلحصائ�ات الحكوم�ة أل

 28 112 التأثیرات الس�اس�ة واالقتصاد�ة لألزمة
 27.25 109 الفقرات الطب�ة مع المتخصصین
 22.5 90 الكوم�ك الساخرة على الف�سبوك

 12.5 50 رامج التوك شو لتنوع المضمون بین قرارت حكوم�ة واستضافة خبراء وسرد حكا�ات لمصابینب
 400 اإلجمالي

المرت�ة األولى "تصر�حات المسؤولین و��انات وزارة في ) إلى أنه جاء ١٤�شیر الجدول السابق رقم (     
 و ماوه ،% لنوع المضمون الذي تحرص عینة الدراسة على متا�عته حول أزمة �ورونا٦٦الصحة" بنس�ة 

الثان�ة )، یلیها �المرت�ة Thorsten Quandt(و  )Rasmus Kleisتفق مع نتائج دراسة (ی
یلیها �المرت�ة الثالثة "التأثیرات  ،%٥٢داد المصابین والوف�ات" بنس�ة ع"اإلحصائ�ات الحكوم�ة أل

المرت�ة الرا�عة "الفقرات الطب�ة مع المتخصصین" في %، و�لیها ٢٨الس�اس�ة واالقتصاد�ة لألزمة" بنس�ة 
%، یلیها �المرت�ة ٢٢,٥بوك" بنس�ة %، یلیها �المرت�ة الخامسة "الكوم�ك الساخرة على الف�س٢٧بنس�ة 

السادسة واألخیرة "برامج التوك شو لتنوع المضمون بین قرارت حكوم�ة واستضافة خبراء وسرد حكا�ات 
إلى  أون األزمات حیث یلجفي %، وتعكس هذه النت�جة التصرف البدیهي لألفراد ١٢,٥لمصابین" بنس�ة 

عداد المصابین یلي ذلك اإلحصائ�ات الحكوم�ة أل ،ا�عادهأالتصر�حات الرسم�ة للتعرف على األزمة و 
وأ�ًضا التأثیرات الس�اس�ة واالقتصاد�ة لكى تزداد رؤ�تهم لجائحة �ورونا  ،والوف�ات لتقی�م حجم الجائحة

حین انصرف الجمهور عن متا�عة برامج التوك شو لمتا�عة األزمة رغم تقد�مها لمتا�عات في وضوًحا. 
 یوم�ة متنوعة. 

 ) ۱٥جدول (
 یوضح اعتقادات العینة حول تغطیة وسائل اإلعالم ألزمة كورونا

 % ك اعتقادات العینة حول تغطیة وسائل اإلعالم ألزمة كورونا

 40.5 162 الف�سبوك متفوق على التل�فز�ون لتفرده �خاص�ة التفاعل 
 24.0 96 معلومات حول أزمة �وروناحصولهم على في هم�ة �النس�ة للجمهور األفي یتساوى التل�فز�ون والف�سبوك  
 20.5 82 طرح المعلومات أكثر من الف�سبوكفي ق�ة االتل�فز�ون یتمتع �مصد 
 15.0 60 عتقد عودة دور التل�فز�ون �وسیلة جماهیر�ة �عد فترة من عزوف الجمهورأ  

 100.0 400 اإلجمالي

األولى "الف�سبوك متفوق على التل�فز�ون المرت�ة في ) إلى أنه جاء ١٥�شیر الجدول السابق رقم (    
)، Rasmus Kleis(تتفق مع نتائج الدراسات السا�قة  ،%٤٠.٥لتفرده �خاص�ة التفاعل" بنس�ة �بیرة 

تفق مع الدراسة االستطالع�ة التي ا یحسن جمعة)، (ه�ام أبو ز�د)، وهو م يعل(مصطفى النمر)، (
ف�سبوك على التل�فز�ون للحصول على معلومات حول جائحة جرتها ال�احثة قبل الدراسة بتفوق التعرض للأ

%، یلیها �المرت�ة الثان�ة "یتساوى ٦٤یلیها التل�فز�ون بنس�ة  ،%٧٦حیث حصل الف�سبوك على  ،كورونا
حصولهم على معلومات حول أزمة �ورونا" بنس�ة في هم�ة �النس�ة للجمهور األفي التل�فز�ون والف�سبوك 

طرح المعلومات أكثر من الف�سبوك" بنس�ة في الثالثة "التل�فز�ون یتمتع �مصدق�ة  %، یلیها �المرت�ة٢٤
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عتقد عودة دور التل�فز�ون �وسیلة جماهیر�ة �عد فترة من أ المرت�ة الرا�عة واألخیرة "في %، و�لیها ٢٠.٥ 
نا ن جائحة �ورو أن �و ی%، وهو عكس ما توقعه خبراء اإلعالم واألكاد�م١٥عزوف الجمهور" بنس�ة 

 كانت عودة لدور التل�فز�ون. 
 ) ۱٦جدول (

 یوضح اتجاھات عینة الدراسة حول تغطیة وسائل اإلعالم ألزمة كورونا

 
 درجة الموافقة

 اإلجمالي
 موافق محاید معارض االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي

 % ك % ك % ك % ك
تعامل اإلعالم �صور  ١

ا متمیزة واستثنائ�ة مواك�ً 
قرارت الحكومة االست�اق�ة 

 ا�ً جنبتنا سینار�و �ارث
 لألزمة

54 13.5 218 54.5 128 32.0 400 100.0 0.1850 0.64948 

 يق�ام �عض مقدم ٢
البرامج �الصراخ واالنفعال 
أثناء تغط�ة أزمة �ورونا 
كان هدفه توع�ة 
المشاهدین �مدى الخطر 

 الذي یواجههم

129 32.3 122 30.5 149 37.3 400 100.0 0.0500 0.83321 

منشورات الف�سبوك  ٣
تسبب حالة من الهلع 
والفزع لدى الجمهور حیث 
تنتشر بها األخ�ار الزائفة 
والمعلومات الخاطئة 

 والشائعات (و�امات�ة)

58 14.5 151 37.8 191 47.8 400 100.0 0.3325 0.71640 

زالة إعمد التل�فز�ون إلى  ٤
ثار النفس�ة السلب�ة اآل

�ورونا من خالل  ألزمة
�عض المسلسالت والبرامج 

 الترفیه�ة

77 19.3 167 41.8 156 39.0 400 100.0 0.1975 0.73814 

ن و ن الرسمیو المتحدث ٥
في وا �احتراف�ة لتعام

صدار تصر�حاتهم إ
 اإلعالم�ة

70 17.5 166 41.5 164 41.0 400 100.0 0.2350 0.72877 

تر�ت أزمة �ورونا  ٦
للحكومة سمعة حسنة 

حققت درجة  المصر�ة
 عال�ة من الثقة والمصداق�ة

87 21.8 147 36.8 166 41.5 400 100.0 0.1975 0.77135 

عمدت التغط�ة  ٧
التل�فز�ون�ة لألزمة إلى 
التواصل السر�ع مع 
مصادر المعلومات لغلق 

 �اب الشائعات

64 16.0 149 37.3 187 46.8 400 100.0 0.3075 0.73094 

من خالل تعرضي  ٨
تعرض ف�ما أللتل�فز�ون 

�خص �ورونا لمعلومات 
مغلوطة وأخ�ار مضللة 

 وشائعات (و�امات�ة)

105 26.3 202 50.5 93 23.3 400 100.0 -0.0300 0.70380 

من خالل تعرضي  ٩
تعرض ف�ما أللف�سبوك 

�خص �ورونا لمعلومات 
مغلوطة وأخ�ار مضللة 

 وشائعات (و�امات�ة)

50 12.5 196 49.0 154 38.5 400 100.0 0.2600 0.66596 



 ا
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المرت�ة األولى "االتجاه محاید" لع�ارة "تعامل في ) إلى أنه جاء ١٦�شیر الجدول السابق رقم (      
لألزمة" بنس�ة  ا�ً ا قرارت الحكومة االست�اق�ة جنبتنا سینار�و �ارثاإلعالم �صور متمیزة واستثنائ�ة مواك�ً 

البرامج �الصراخ واالنفعال  يالمرت�ة األولى "اتجاه موافق" لع�ارة "ق�ام �عض مقدمفي %، وجاء ٥٤.٥
%، وجاء ٣٧أثناء تغط�ة أزمة �ورونا �ان هدفه توع�ة المشاهدین �مدى الخطر الذي یواجههم" بنس�ة 

ر حیث منشورات الف�سبوك تسبب حالة من الهلع والفزع لدى الجمهو ""االتجاه موافق" نصف العینة لع�ارة 
وهو ما تتفق مع  ،%٤٨تنتشر بها األخ�ار الزائفة والمعلومات الخاطئة والشائعات (و�امات�ة)" بنس�ة 

)، وجاء لع�ارة "عمد التل�فز�ون إلى Rasmus Kleis) (Thorsten Quandt(نتائج الدراسات السا�قة 
المرت�ة في رامج الترفیه�ة" ثار النفس�ة السلب�ة ألزمة �ورونا من خالل �عض المسلسالت والبزالة اآلإ

%، و�ذلك جاءت ٣٩% یلیها بنس�ة متقار�ة "االتجاه موافق" بنس�ة ٤٢األولى "االتجاه محاید" بنس�ة 
ا بین صدار تصر�حاتهم اإلعالم�ة" بنسب متساو�ة تقر��ً إفي وا �احتراف�ة لن تعامو ن الرسمیو ع�ارة "المتحدث

%، وجاءت ع�ارة "تر�ت أزمة �ورونا سمعة حسنة ٤١بنس�ة  "موافق"% واالتجاه ٤١,٥ "محاید"االتجاه 
المرت�ة األولى "االتجاه موافق" بنس�ة في حققت درجة عال�ة من الثقة والمصداق�ة"  للحكومة المصر�ة

% لع�ارة "عمدت التغط�ة التل�فز�ون�ة لألزمة ٤٧المرت�ة األولى بنس�ة في %، وجاء "االتجاه موافق" ٤١,٥
ر�ع مع مصادر المعلومات لغلق �اب الشائعات"، وجاء المرت�ة األولى "االتجاه محاید" إلى التواصل الس
تعرض ف�ما �خص �ورونا لمعلومات مغلوطة أنس�ة لع�ارة "من خالل تعرضي للتل�فز�ون اللنصف العینة �

% ٤٩على المرت�ة األولى بنس�ة  "%، وجاءت "االتجاه المحاید٥٠,٥وأخ�ار مضللة وشائعات (و�امات�ة)" 
تعرض ف�ما �خص �ورونا لمعلومات مغلوطة وأخ�ار مضللة ألع�ارة "من خالل تعرضي للف�سبوك 

  .%٣٨,٥بنس�ة  "یلیها "االتجاه موافق ،وشائعات (و�امات�ة)
 ) ۱۷جدول (

 یوضح اتجاھات عینة الدراسة نحو اآلداء الحكومي
 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي % ك مق�اس االتجاه نحو اآلداء الحكومي

 26.0 104 سلبي

0.2775 0.84988 
 20.25 81 محاید
 53.75 215 إ�جابي

 100.0 400 اإلجمالي

المرت�ة األولى "االتجاه إ�جابي" التجاهات عینة الدراسة في نه جاء أ) ١٧یوضح الجدول السابق (     
%، یلیها "االتجاه ٥٤جائحة �ورونا ألكثر من نصف العینة بنس�ة لتعامل مع لنحو اآلداء الحكومي 

 %.٢٠% یلیها "االتجاه محاید" بنس�ة ٢٦السلبي" بنس�ة 
 ) ۱۸جدول (

 یوضح اتجاھات عینة الدراسة حول تغطیة التلیفزیون ألزمة كورونا
 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي % ك مق�اس االتجاه نحو التل�فز�ون 

 11.75 47 سلبي

0.2150 0.63623 
 55.0 220 محاید
 33.25 133 إ�جابي

 100.0 400 اإلجمالي
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المرت�ة األولى "االتجاه محاید" التجاهات عینة الدراسة في نه جاء أ) ١٨یوضح الجدول السابق (      
بنس�ة  "إ�جابي"%، یلیها االتجاه ٥٥نحو تغط�ة التل�فز�ون ألزمة �ورونا ألكثر من نصف العینة بنس�ة 

 %.١٢% یلیها "االتجاه سلبي" بنس�ة ٣٣
 ) ۱۹جدول (

 یوضح اتجاھات عینة الدراسة حول تغطیة الفیسبوك ألزمة كورونا
 االنحراف المع�اري  المتوسط الحسابي % ك مق�اس االتجاه نحو الف�سبوك

 54.5 218 سلبي

-0.3625 0.77304 
 27.25 109 محاید
 18.25 73 إ�جابي

 100.0 400 اإلجمالي

المرت�ة األولى "االتجاه سلبي" التجاهات عینة الدراسة في نه جاء أ) ١٩یوضح الجدول السابق (      
بنس�ة  "االتجاه محاید"%، یلیها ٥٤,٥نحو تغط�ة الف�سبوك ألزمة �ورونا ألكثر من نصف العینة بنس�ة 

 %.١٨% یلیها "االتجاه إ�جابي" بنس�ة ٢٧
األول: تختلف �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید الفرض 

 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.
ن اتجاهات عینة الدراسة نحو تغظ�ة التل�فز�ون إ�جاب�ة عند أ) ١٩و( )١٨و�ذلك یوضح جدول رقم (

، بینما اتجاهاتهم نحو تغط�ة الف�سبوك لجائحة �ورونا سلب�ة عند متوسط ٠.٢١٥٠وسط حسابي مت
 . ٠.٣٦٢٥-حسابي

 ) ۲۰جدول (
 یوضح الفروق بین النوع وكثافة االستخدام

 النوع كثافة االستخدام
 العدد

N 
 المتوسط الحسابي 

Mean  
 االنحراف المع�اري 

 Tق�مة
 درجات الحر�ة

df 
 مستوى المعنو�ة

Sig 

 التل�فز�ون 
 0.71093 1.3649 148 ذ�ر

0.591 398 0.555 
 0.60317 1.3254 252 أنثى

 الف�سبوك
 0.82177 1.6081 148 ذ�ر

0.553 398 0.580 
 0.75211 1.5635 252 أنثى

 -) السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر النوع (ذ�ر٢٠یوضح الجدول السابق (      
وجود فروق بلم یثبت صحة الفرض القائل  يأنثى) و�ثافة االستخدام (التل�فز�ون) و(للف�سبوك)، و�التال

 ذات داللة إحصائ�ة بین النوع و�ثافة االستخدام.
 ) ۲۱جدول (

 یوضح الفروق بین العمر وكثافة االستخدام

 العمر كثافة االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.59698 1.3111 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

7.280 0.000 
 0.59732 1.2346 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.81121 1.5161 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.87260 1.9444 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.64455 1.3400 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.73522 1.5185 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

3.786 0.011 
 0.81498 1.6173 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.82436 1.7097 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.96338 2.1111 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.77789 1.5800 400 المجموع



 ا
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استخدام  ا بوجود فروق بین العمر و�ثافةجزئ�ً  ي�شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرع      
حیث یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات  ،(الف�سبوك) والجدید ،التل�فز�ون)( اإلعالم التقلیدي

 F، حیث بلغت ق�مة اإلعالم التقلیدي (التل�فز�ون)داللة إحصائ�ة بین متغیر العمر ودوافع استخدام 
إلى أقل من  ٤٠وقد جاءت الفروق لصالح العمر من ( ٠.٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنو�ة ٧.٢٨٠

ا لدیهم عامً  ٤٠عاًما فأكثر)، أي أن عینة الدراسة من الجمهور المصري أكثر من  ٥٠عاًما) و( ٥٠
ات داللة وجود فروق ذبدوافع أكثر الستخدام التل�فز�ون و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل 

 لتل�فز�ون.اإحصائ�ة بین العمر و�ثافة استخدام 
و�تضح من الجدول السابق �ذلك وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمر و�ثافة استخدام      

وقد جاءت الفروق  ٠.٠١١، وهي دالة عند مستوى معنو�ة ٣.٧٨٦ Fالف�سبوك، حیث بلغت ق�مة 
عاًما  ٥٠عاًما) و( ٥٠إلى أقل من  ٤٠عاًما) و( ٤٠ى أقل من إل ٣٠(لصالح العمر من العمر من

لف�سبوك من الفئة استخدام اللدیهم دوافع أكثر  ،اعامً  ٣٠فأكثر)، أي أن الجمهور المصري أكثر من 
وجود فروق ذات بعاًما) و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل  ٣٠إلى أقل من  ١٨العمر�ة من (

 عمر و�ثافة االستخدام للف�سبوك داللة إحصائ�ة بین ال
 ) ۲۲جدول رقم (

 یوضح الفروق بین العمل وكثافة االستخدام

 العمل كثافة االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
  Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.56084 1.3115 183 طالب

4 
395 

1.167 0.325 

 0.68881 1.3663 101 موظف حكومي
 0.73335 1.3659 41 موظف قطاع خاص

 0.90812 1.5909 22 أعمال حرة
 0.62484 1.2642 53 ال �عمل
 0.64455 1.3400 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.76411 1.5902 183 طالب

4 
395 

0.672 0.612 

 0.80333 1.5842 101 موظف حكومي
 0.79403 1.6585 41 موظف قطاع خاص

 0.83873 1.6818 22 أعمال حرة
 0.74703 1.4340 53 ال �عمل
 0.77789 1.5800 400 المجموع

) السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمل و�ثافة ٢٢یوضح الجدول السابق (     
(للف�سبوك)، و�التالي لم یثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة  لتل�فز�ون) ولاالستخدام (

 إحصائ�ة بین العمل و�ثافة االستخدام.
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 ) ۲۳( جدول رقم 
 یوضح الفروق بین الحالة االجتماعیة وكثافة االستخدام

 الحالة االجتماع�ة كثافة االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.66318 1.3306 121 متزوج

3 
396 

8.118 0.000 
 0.59150 1.3042 263 أعزب
 0.97590 2.4286 7 أرمل

 0.86603 1.6667 9 مطلق
 0.64455 1.3400 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.75387 1.4793 121 متزوج

3 
396 

6.795 0.000 
 0.76166 1.5817 263 أعزب
 0.48795 2.7143 7 أرمل

 1.00000 2.0000 9 مطلق
 0.77789 1.5800 400 المجموع

ا بوجود فروق بین الحالة االجتماع�ة و�ثافة �شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي جزئ�ً      
(الف�سبوك) حیث یتضح من الجدول السابق وجود فروق  والجدید ،التل�فز�ون)( إلعالم التقلیديلاالستخدام 

 Fذات داللة إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة ودوافع استخدام التل�فز�ون، حیث بلغت ق�مة 
 –وقد جاءت الفروق لصالح الحالة االجتماع�ة (أرمل  ٠.٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنو�ة ٨.١١٨

خدمون تمطلق) لعینة الدراسة من الجمهور المصري �س –الحالة االجتماع�ة (أرمل  مطلق)، أي أن
و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین  ،التل�فز�ون �كثافة أكثر

 االجتماع�ة و�ثافة استخدام التل�فز�ون.الحالة 
االجتماع�ة الحالة ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر  و�تضح من الجدول السابق �ذلك وجود فروق      

وقد  ٠.٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنو�ة ٦.٧٩٥ Fو�ثافة استخدام الف�سبوك، حیث بلغت ق�مة 
مطلق)  –مطلق)، أي أن الحالة االجتماع�ة (أرمل -جاءت الفروق لصالح الحالة االجتماع�ة (أرمل

 -ون الف�سبوك �كثافة أكثر من الحالة االجتماع�ة (أعزبلعینة الدراسة من الجمهور المصري �ستخدم
متروج)، و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الحالة 

 االجتماع�ة و�ثافة استخدام الف�سبوك 
 ) ۲٤جدول رقم(

 یوضح الفروق بین المستویین االقتصادي واالجتماعي وكثافة االستخدام

 االجتماعيو االقتصادي  �ینالمستو  كثافة االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
  Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.66854 1.3023 129 منخفض
2 

397 
2.257 0.106 

 0.63372 1.3039 181 متوسط
 0.62170 1.4667 90 مرتفع

 0.64455 1.3400 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.81975 1.5426 129 منخفض
2 

397 
3.021 0.050 

 0.78593 1.5193 181 متوسط
 0.67560 1.7556 90 مرتفع

 0.77789 1.5800 400 المجموع



 ا
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) إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا بوجود فروق بین المستو�ین ٢٤�شیر الجدول السابق رقم (     
االقتصادى واالجتماعي و�ثافة استخدام اإلعالم التقلیدي (التل�فز�ون)، والجدید (الف�سبوك)، حیث یتضح 

�ثافة استخدام من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة و 
التل�فز�ون، إال أنه �شیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر المستو�ین االقتصادى 

، وهي دالة عند مستوى معنو�ة ٣.٠٢١ Fواالجتماعي و�ثافة استخدام الف�سبوك، حیث بلغت ق�مة 
أن المستو�ین  وقد جاءت الفروق لصالح المستو�ین االقتصادى واالجتماعي (مرتفع)، أي ٠.٠٥٠

االقتصادى واالجتماعي المرتفع لعینة الدراسة من الجمهور المصري �ستخدمون الف�سبوك �كثافة أكثر 
متوسط)، و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات  -من الحالة االجتماع�ة (منخفض

 ام الف�سبوك.داللة إحصائ�ة بین المستو�ین االقتصادى واالجتماعي و�ثافة استخد
تختلف �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة  ،على ما سبق یثبت جزئً�ا صحة الفرض الرئ�س بناءً      

(التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص 
أنثى) والعمل  -خاصة �النوع (ذ�ر ففروق أو اختالالد�موجراف�ة للم�حوثین جزئً�ا، حیث ال یوجد 

ال �عمل) و�ثافة استخدام التل�فز�ون  -أعمال حرة -موظف قطاع خاص -موظف حكومي -(طالب
حین تحقق جزئً�ا وجود اختالف ف�ما �خص في والف�سبوك للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا، 

 العمر والحالة االجتماع�ة والمستو�ین االقتصادى واالجتماعي.
الفرض الثاني: تختلف دوافع استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید 

 (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.
  )۲٥جدول رقم (

 یوضح الفروق بین النوع ودوافع االستخدام

 النوع دوافع االستخدام
 العدد
N 

 المتوسط الحسابي
Mean 

 االنحراف المع�اري 
   Tق�مة

 درجات الحر�ة
df 

 مستوى المعنو�ة 
Sig 

 التل�فز�ون 
 0.56087 1.2568 148 ذ�ر

0.832 398 0.406 
 0.44823 1.2143 252 أنثى

 الف�سبوك
 0.66150 1.4324 148 ذ�ر

0.456 398 0.649 
 0.68180 1.4643 252 أنثى

أنثى)  -) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر النوع (ذ�ر٢٥الجدول السابق (یوضح      
ودوافع االستخدام (التل�فز�ون) و(الف�سبوك)، و�التالي لم یثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات 

 داللة إحصائ�ة بین النوع ودوافع االستخدام.
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  )۲٦جدول رقم ( 
 ودوافع االستخدامیوضح الفروق بین العمر 

 العمر دوافع االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
  Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.44720 1.2037 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

9.307 0.000 
 0.37925 1.1358 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.67202 1.4194 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.82644 1.7222 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.49265 1.2300 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.63597 1.4000 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

2.429 0.065 
 0.75971 1.5309 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.67680 1.5161 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.73208 1.7778 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.67371 1.4525 400 المجموع

�شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا بوجود فروق بین العمر ودوافع استخدام        
اإلعالم التقلیدي (التل�فز�ون)، والجدید (الف�سبوك) حیث یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات 

 Fغت ق�مة ، حیث بل)التل�فز�ون التقلیدي (داللة إحصائ�ة بین متغیر العمر ودوافع استخدام اإلعالم 
إلى أقل من  ٤٠، وقد جاءت الفروق لصالح العمر من (٠.٠٠٠، وهي دالة عند مستوى معنو�ة ٩.٣٠٧

ا لدیهم عامً  ٤٠عاًما فأكثر)، أي أن عینة الدراسة من الجمهور المصري أكثر من  ٥٠عاًما) و( ٥٠
و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة  ،دوافع أكثر الستخدام التل�فز�ون 

 إحصائ�ة بین العمر ودوافع استخدام التل�فز�ون.
و�تضح من الجدول السابق �ذلك عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمر ودوافع       

 استخدام الف�سبوك.
 )۲۷جدول رقم (

 االستخدامیوضح الفروق بین العمل ودوافع  

 العمل دوافع االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.44014 1.2186 183 طالب

4 
395 

1.772 0.134 

 0.51281 1.2376 101 موظف حكومي
 0.59264 1.2683 41 موظف قطاع خاص

 0.73855 1.4545 22 حرةأعمال 
 0.39408 1.1321 53 ال �عمل
 0.49265 1.2300 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.66894 1.4590 183 طالب

4 
395 

0.248 0.911 

 0.70035 1.4554 101 موظف حكومي
 0.71141 1.5122 41 موظف قطاع خاص

 0.50965 1.4545 22 أعمال حرة
 0.68575 1.3774 53 ال �عمل
 0.67371 1.4525 400 المجموع



 ا
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و�وضح الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمل ودوافع استخدام        
 التل�فز�ون والف�سبوك.

 ) ۲۸جدول رقم (
 یوضح الفروق بین الحالة االجتماعیة ودوافع االستخدام

 االجتماع�ةالحالة  دوافع االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.47644 1.1983 121 متزوج

3 
396 

10.321 0.000 
 0.45188 1.2091 263 أعزب
 0.89974 2.1429 7 أرمل

 0.72648 1.5556 9 مطلق
 0.49265 1.2300 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.67797 1.4050 121 متزوج

3 
396 

2.061 0.105 
 0.66297 1.4525 263 أعزب
 0.57735 2.0000 7 أرمل

 0.86603 1.6667 9 مطلق
 0.67371 1.4525 400 المجموع

�شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا بوجود فروق بین الحالة االجتماع�ة ودوافع       
استخدام اإلعالم التقلیدي (التل�فز�ون)، والجدید (الف�سبوك)، حیث یتضح من الجدول السابق وجود فروق 

 Fحیث بلغت ق�مة ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة ودوافع استخدام التل�فز�ون، 
 –وقد جاءت الفروق لصالح الحالة االجتماع�ة (أرمل  ٠.٠٠٠وهي دالة عند مستوى معنو�ة  ١٠.٣٢١

مطلق) لعینة الدراسة من الجمهور المصري لدیهم دوافع أكثر  –مطلق)، أي أن الحالة االجتماع�ة (أرمل 
بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل  ،الستخدام التل�فز�ون 

الحالة االجتماع�ة ودوافع استخدام التل�فز�ون، �ما �شیر الجدول إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
 إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة ودوافع استخدام الف�سبوك.

  
 ) ۲۹جدول رقم (

 االستخدامیوضح الفروق بین المستویین االقتصادي واالجتماعي ودوافع 

 المستو�ین االقتصادي واالجتماعي دوافع االستخدام

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
  Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.51043 1.2093 129 منخفض
2 

397 
2.062 0.129 

 0.46452 1.1989 181 متوسط
 0.51555 1.3222 90 مرتفع

 0.49265 1.2300 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.65185 1.3798 129 منخفض
2 

397 
3.432 0.033 

 0.69219 1.4254 181 متوسط
 0.64815 1.6111 90 مرتفع

 0.67371 1.4525 400 المجموع

) إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا بوجود فروق بین المستو�ین ٢٩�شیر الجدول السابق رقم (     
االقتصادى واالجتماعي ودوافع استخدام اإلعالم التقلیدي (التل�فز�ون)، والجدید (الف�سبوك)، حیث یتضح 

دوافع استخدام من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة و 
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التل�فز�ون، إال أنه �شیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر المستو�ین االقتصادى  
 ، وهي دالة عند مستوى معنو�ة F 3.432واالجتماعي ودوافع استخدام الف�سبوك، حیث بلغت ق�مة 

ي أن المستو�ین وقد جاءت الفروق لصالح المستو�ین االقتصادى واالجتماعي (مرتفع)، أ 0.033
االقتصادى واالجتماعي المرتفع لعینة الدراسة من الجمهور المصري لدیهم دوافع أكثر الستخدام الف�سبوك 

متوسط)، و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات  -من الحالة االجتماع�ة (منخفض
 استخدام الف�سبوك. داللة إحصائ�ة بین المستو�ین االقتصادى واالجتماعي ودوافع

تختلف دوافع استخدام وسائل اإلعالم "بناًء على ما سبق یثبت جزئً�ا صحة الفرض الرئ�س       
التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف 

أنثى)  -خاصة �النوع (ذ�ر و اختالففروق أالخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین جزئً�ا، حیث ال یوجد 
ال �عمل) ودوافع استخدام  -أعمال حرة -موظف قطاع خاص -موظف حكومي -والعمل (طالب

حین تحقق جزئً�ا وجود اختالف ف�ما في التل�فز�ون والف�سبوك للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا، 
 تماعي.�خص العمر والحالة االجتماع�ة والمستو�ین االقتصادى واالج

الفرض الثالث: تختلف االتجاهات نحو وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید 
 (الف�سبوك) �مصدر للمعلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.

 ) ۳۰جدول رقم (
 یوضح الفروق بین النوع واالتجاھات نحو تغطیة التلیفزیون والفیسبوك

 النوع االتجاهات
 العدد
N 

 المتوسط الحسابي
Mean 

 االنحراف المع�اري 
 Tق�مة

 درجات الحر�ة
Df 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 
 0.68068 0.1622 148 ذ�ر

1.274 398 0.203 
 0.60787 0.2460 252 أنثى

 الف�سبوك
 0.78700 0.3851- 148 ذ�ر

0.448 398 0.654 
 0.76598 0.3492- 252 أنثى

أنثى)  -) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر النوع (ذ�ر٣٠یوضح الجدول السابق (      
واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون والف�سبوك، و�التالي لم یثبت صحة الفرض القائل بوجود فروق ذات 

 والف�سبوك.داللة إحصائ�ة بین النوع واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون 
 ) ۳۱جدول رقم (

 یوضح الفروق بین العمر واالتجاھات نحو تغطیة التلیفزیون والفیسبوك

 العمر االتجاهات

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

درجات  االنحراف المع�اري 
 الحر�ة
df 

 Fق�مة 
 مستوى المعنو�ة

Sig 

 التل�فز�ون 

 0.62439 0.2519 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

4.013 0.008 
 0.66667 0.0741 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.57361 0.0645 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.61570 0.5556 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.63623 0.2150 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.74179 0.4259- 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

2.452 0.063 
 0.81725 0.2099- 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.89803 0.1613- 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.70479 04444.- 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.77304 0.3625- 400 المجموع



 ا
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�شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا بوجود فروق بین العمر واالتجاهات نحو       
تغط�ة التل�فز�ون والف�سبوك حیث یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر 

، وهي دالة عند مستوى ٤.٠١٣ F، حیث بلغت ق�مة اإلعالم التقلیدي (التل�فز�ون)العمر ودوافع استخدام 
عاًما فأكثر)، و�التالي یثبت صحة الفرض  ٥٠، وقد جاءت الفروق لصالح العمر (٠.٠٠٨معنو�ة 

 الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین العمر واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون.
فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمر و�تضح من الجدول السابق �ذلك عدم وجود      

 واالتجاهات نحو تغط�ة الف�سبوك.
 )۳۲جدول رقم (

 یوضح الفروق بین العمل واالتجاھات نحو تغطیة التلیفزیون والفیسبوك 

 العمل االتجاهات

 العدد
N 

 المتوسط الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.60859 0.2623 183 طالب

4 
395 

1.276 0.279 

 0.66764 0.1188 101 موظف حكومي
 0.67805 0.1220 41 موظف قطاع خاص

 0.77989 0.3182 22 أعمال حرة
 0.55991 0.2642 53 ال �عمل
 0.63623 0.2150 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.74287 0.4153- 183 طالب

4 
395 

1.717 0.145 

 0.82845 0.2079- 101 موظف حكومي
 0.71141 0.4878- 41 موظف قطاع خاص

 0.74001 0.5000- 22 أعمال حرة
 0.80320 0.3208- 53 ال �عمل
 0.77304 0.3625- 400 المجموع

و�وضح الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمل واالتجاهات نحو      
 تغط�ة التل�فز�ون والف�سبوك. 

 ) ۳۳جدول رقم (
 یوضح الفروق بین الحالة االجتماعیة واالتجاھات نحو تغطیة التلیفزیون والفیسبوك

 الحالة االجتماع�ة االتجاهات

 العدد
N 

 المتوسط الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.66546 0.1240 121 متزوج

3 
396 

2.783 0.041 
 0.62206 0.2357 263 أعزب
 0.48795 0.7143 7 أرمل

 0.52705 0.4444 9 مطلق
 0.63623 0.2150 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.81650 0.2727- 121 متزوج

3 
396 

.916 0.433 
 0.74925 0.3992- 263 أعزب
 0.78680 0.5714- 7 أرمل

 0.86603 0.3333- 9 مطلق
 0.77304 0.3625- 400 المجموع
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 " عن جائحة كورونا للتلیفزیون والفیسبوك للحصول على معلوماتاستخدام الجمھور المصري : "د. ھاجر محمود دمحم عمر ٥۰٤

 

�شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا بوجود فروق بین الحالة االجتماع�ة        
واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون والف�سبوك، حیث یتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة 

 F 2.783إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون، حیث بلغت ق�مة 
مطلق)،  –وقد جاءت الفروق لصالح الحالة االجتماع�ة (أرمل   0.041وهي دالة عند مستوى معنو�ة 

و�التالي یثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الحالة االجتماع�ة 
لة إحصائ�ة بین واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون، �ما �شیر الجدول إلى عدم وجود فروق ذات دال

 متغیر الحالة االجتماع�ة واالتجاهات نحو تغط�ة الف�سبوك. 
 )۳٤جدول رقم (

 یوضح الفروق بین المستویین االقتصادى واالجتماعي واالتجاھات نحو تغطیة التلیفزیون والفیسبوك 

 المستو�ین االقتصادي واالجتماعي االتجاهات

 العدد
N 

 المتوسط الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

 التل�فز�ون 

 0.63433 0.2713 129 منخفض
2 

397 
2.451 0.087 

 0.63921 0.1381 181 متوسط
 0.62251 0.2889 90 مرتفع

 0.63623 0.2150 400 المجموع

 الف�سبوك

 0.75827 0.3566- 129 منخفض
2 

397 
0.214 0.807 

 0.75619 0.3867- 181 متوسط
 0.83232 0.3222- 90 مرتفع

 0.77304 0.3625- 400 المجموع

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر المستو�ین ٣٤�شیر الجدول السابق رقم (      
 االقتصادي واالجتماعي واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون والف�سبوك.

بناًء على ما سبق یثبت جزئً�ا صحة الفرض الرئ�س تختلف االتجاهات نحو وسائل اإلعالم التقلید�ة      
(التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) �مصدر للمعلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص 

ثى) والعمل أن -خاصة �النوع (ذ�ر فروق أو اختالفالد�موجراف�ة للم�حوثین جزئً�ا، حیث ال یوجد 
) والمستو�ین االقتصادي ال �عمل -أعمال حرة -موظف قطاع خاص -موظف حكومي -طالب(

واالتجاهات نحو تغط�ة التل�فز�ون والف�سبوك لجائحة �ورونا،  )مرتفع -متوسط –منخفض( واالجتماعي
 وجود اختالف ف�ما �خص العمر والحالة االجتماع�ة. حین تحقق جزئً�افي 

تختلف االتجاهات نحو اآلداء الحكومي في التعامل مع أزمة �ورونا �اختالف الفرض الرا�ع: 
 الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین.

 )۳٥جدول رقم (
 یوضح الفروق بین النوع واالتجاھات نحو اآلداء الحكومي 

 النوع 
 العدد
N 

 المتوسط الحسابي
Mean 

 االنحراف المع�اري 
 Tق�مة

 درجات الحر�ة
df 

 المعنو�ةمستوى 
Sig 

 االتجاهات نحو اآلداء الحكومي
 0.88342 0.2635 148 ذ�ر

0.252 398 0.801 
 0.83123 0.2857 252 أنثى



 ا
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أنثى)  -) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر النوع (ذ�ر٣٥یوضح الجدول السابق (     
الفرض القائل بوجود فروق ذات داللة واالتجاهات نحو اآلداء الحكومي، و�التالي لم یثبت صحة 

 إحصائ�ة بین النوع واالتجاهات نحو اآلداء الحكومي.
 )۳٦جدول رقم (

 یوضح الفروق بین العمر واالتجاھات نحو اآلداء الحكومي 

 العمر 

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

نحو اآلداء  االتجاهات
 الحكومي

 0.82254 0.3333 270 عاًما         ٣٠إلى أقل من  ١٨من 

3 
396 

2.103 0.099 
 0.88314 0.0864 81 عاًما  ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  
 0.90992 0.1935 31 عاًما  ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  
 0.92178 0.4444 18 عاًما فأكثر                ٥٠ 

 0.84988 0.2775 400 المجموع

�شیر الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمر االتجاهات نحو        
 اآلداء الحكومي.

 ) ۳۷جدول رقم (
 یوضح الفروق بین العمل واالتجاھات نحو اآلداء الحكومي

 العمل 

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

Df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

االتجاهات نحو اآلداء 
 الحكومي

 0.77627 0.3934 183 طالب

4 
395 

2.494 0.043 

 0.92394 0.0792 101 موظف حكومي
 0.90054 0.1951 41 موظف قطاع خاص

 0.79637 0.4091 22 أعمال حرة
 0.88036 0.2642 53 ال �عمل
 0.84988 0.2775 400 المجموع

و�وضح الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي جزئً�ا، حیث �شیر الجدول السابق إلى وجود       
وهي  ٢.٤٩٤ Fفروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر العمل واالتجاهات نحو اآلداء الحكومي عند ق�مة 

و�التالي یثبت  ،أعمال حرة) –طالبلصالح المهن (جاءت الفروق وقد  ،٠.٠٤١دالة عند مستوى معنو�ة 
صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین العمل واالتجاهات نحو اآلداء 

 الحكومي. 
 ) ۳۸جدول رقم (

 یوضح الفروق بین الحالة االجتماعیة واالتجاھات نحو اآلداء الحكومي

 الحالة االجتماع�ة 

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

االتجاهات نحو اآلداء 
 الحكومي

 0.91106 0.1070 121 متزوج

3 
396 

2.535 0.056 
 0.81380 0.3460 263 أعزب
 0.95119 0.2857 7 أرمل

 0.72648 0.5556 9 مطلق
 0.84988 0.2775 400 المجموع
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 " عن جائحة كورونا للتلیفزیون والفیسبوك للحصول على معلوماتاستخدام الجمھور المصري : "د. ھاجر محمود دمحم عمر ٥۰٦

 

�شیر الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر الحالة االجتماع�ة واالتجاهات  
 نحو اآلداء الحكومي. 

 ) ۳۹جدول رقم (
 یوضح الفروق بین المستویین االقتصادى واالجتماعي واالتجاھات نحو اآلداء الحكومي

 المستو�ین االقتصادي واالجتماعي 

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 درجات الحر�ة المع�اري 

df 
 Fق�مة 

 مستوى المعنو�ة
Sig 

االتجاهات نحو اآلداء 
 الحكومي

 0.84593 0.3101 129 منخفض
2 

397 
0.143 0.867 

 0.86046 0.2652 181 متوسط
 0.84216 0.2556 90 مرتفع

 0.84988 0.2775 400 المجموع

) إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متغیر المستو�ین ٣٩�شیر الجدول السابق رقم (     
 االقتصادي واالجتماعي واالتجاهات نحو اآلداء الحكومي.

تختلف االتجاهات نحو اآلداء الحكومي في  ،بناًء على ما سبق یثبت جزئً�ا صحة الفرض الرئ�س     
فروق أو الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین جزئً�ا، حیث ال یوجد  التعامل مع أزمة �ورونا �اختالف

 ٤٠إلى أقل من  ٣٠من  -عاًما  ٣٠إلى أقل من  ١٨(من  أنثى)، والعمر -خاصة �النوع (ذ�ر اختالف
 -أعزب -(متزوج عاًما فأكثر) والحالة االجتماع�ة ٥٠من  -عاًما ٥٠إلى أقل من  ٤٠من  -عاًما
واالتجاهات نحو اآلداء  )مرتفع -متوسط –منخفض( االقتصادي واالجتماعي مطلق) والمستو�ین -أرمل

 -طالبحین تحقق جزئً�ا بوجود اختالف ف�ما �خص العمل (في الحكومي للتعامل مع جائحة �ورونا، 
 ).ال �عمل -أعمال حرة -موظف قطاع خاص -موظف حكومي

�ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة  الفرض الخامس: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین
(التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع هذا 

 االستخدام.
 ) ٤۰جدول رقم (

 یوضح الفروق بین كثافة استخدام التلیفزیون والفیسبوك ودوافع ھذا االستخدام
 دوافع االستخدام كثافة االستخدام

 معامل االرت�اط 0.882
 مستوى الداللة

 العدد
 0.000 التل�فز�ون 

400 
 معامل االرت�اط 0.904

 مستوى الداللة
 العدد

 0.000 الف�سبوك

400 

بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة القائل �شیر الجدول السابق إلى تحقق الفرض الفرعي       
استخدام التل�فز�ون للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع هذا االستخدام عند مستوى داللة 

�ثافة استخدام التل�فز�ون للحصول على  بین، حیث یتضح وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة 0.000
وهي دالة  0.882حیث بلغت معامل ارت�اط برسون  ،معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع هذا االستخدام



 ا
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�ثافة استخدام التل�فز�ون للحصول على معلومات عن زادت أي أنه �لما  0.000عند مستوى معنو�ة 
 دوافع هذا االستخدام والعكس صح�ح. تأزمة �ورونا �لما زاد

ذات داللة إحصائ�ة  بوجود فروق القائل و�شیر الجدول السابق �ذلك إلى تحقق الفرض الفرعي        
بین �ثافة استخدام الف�سبوك للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع هذا االستخدام عند مستوى 

�ثافة استخدام الف�سبوك للحصول على  بین، حیث یتضح وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة 0.000داللة 
وهي دالة   0.904ارت�اط برسون معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع هذا االستخدام حیث بلغت معامل 

�ثافة استخدام الف�سبوك للحصول على معلومات عن زادت أي أنه �لما  0.000عند مستوى معنو�ة 
 دوافع هذا االستخدام والعكس صح�ح. تأزمة �ورونا �لما زاد

و�ذلك یثبت صحة الفرض الخامس �أنه توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة       
استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن 

 أزمة �ورونا ودوافع هذا االستخدام.
الفرض السادس: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم 

ف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا واالتجاه التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید (الالتقلید�ة (
 نحو اآلداء الحكومي.

 ) ٤۱جدول (
 یوضح فروق بین دوافع استخدام التلیفزیون واالتجاه نحو اآلداء الحكومي

 دوافع االستخدام االتجاه نحو اآلداء الحكومي
 معامل االرت�اط 0.099

 مستوى الداللة
 العدد

 0.048 التل�فز�ون 

400 
 معامل االرت�اط 0.093-

 مستوى الداللة
 العدد

 0.063 الف�سبوك

400 

فروق بین دوافع استخدام التل�فز�ون  الفرض الفرعي القائل بوجود�شیر الجدول السابق إلى تحقق     
 ، حیث یتضح وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة بین0.048واالتجاه نحو اآلداء الحكومي عند مستوى داللة 

حیث  ،جاه نحو اآلداء الحكوميتدوافع استخدام التل�فز�ون للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا واال
دوافع  ت، أي أنه �لما زاد0.048وهي دالة عند مستوى معنو�ة  0.099 بلغت معامل ارت�اط برسون 

استخدام التل�فز�ون للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �لما زاد االتجاه اإل�جابي نحو اآلداء 
 الحكومي والعكس صح�ح.

فروق ذات داللة إحصائ�ة  الفرض الفرعي القائل بوجودو�شیر الجدول السابق �ذلك إلى عدم تحقق     
 الحكومي.دوافع استخدام الف�سبوك واالتجاه نحو اآلداء  بین

و�ذلك یثبت صحة الفرض السادس جزئً�ا �أنه توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع     
استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون) واالتجاه نحو اآلداء الحكومي، بینما ثبت عدم وجود عالقة 
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 " عن جائحة كورونا للتلیفزیون والفیسبوك للحصول على معلوماتاستخدام الجمھور المصري : "د. ھاجر محمود دمحم عمر ٥۰۸

 

م الجدید (الف�سبوك) واالتجاه نحو اآلداء ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعال 
 الحكومي

الفرض السا�ع: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة 
(التل�فز�ون) و�ثافة استخدام وسائل اإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة 

 كورونا.
 ) ٤۲جدول رقم (

 یوضح الفروق بین كثافة استخدام والفیسبوك وكثافة استخدام التلیفزیون
  كثافة استخدام التل�فز�ون 

 معامل االرت�اط 0.266
 مستوى الداللة

 العدد
 0.000 كثافة استخدام الف�سبوك

400 

�ثافة استخدام والف�سبوك و�ثافة  بینفروق  الفرض القائل بوجود�شیر الجدول السابق إلى تحقق      
، حیث یتضح وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة بین �ثافة 0.000استخدام التل�فز�ون عند مستوى داللة 

وهي دالة عند  0.266 استخدام والف�سبوك و�ثافة استخدام التل�فز�ون حیث بلغت معامل ارت�اط برسون 
�ثافة استخدام التل�فز�ون للحصول على معلومات عن أزمة  ت، أي أنه �لما زاد0.000مستوى معنو�ة 
 �ثافة استخدام الف�سبوك والعكس صح�ح. تكورونا �لما زاد

الفرض الثامن: توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة 
وك) للحصول على معلومات عن أزمة (التل�فز�ون) ودوافع استخدام وسائل اإلعالم الجدید (الف�سب

 كورونا.
 )٤۳جدول رقم (

 یوضح الفروق بین دوافع استخدام والفیسبوك ودوافع استخدام التلیفزیون 
  دوافع استخدام التل�فز�ون 

 معامل االرت�اط 0.305
 مستوى الداللة

 العدد
 0.000 دوافع استخدام الف�سبوك

400 

دوافع والف�سبوك و  دوافع استخدام بینفروق  الفرض القائل بوجود�شیر الجدول السابق إلى تحقق      
، حیث یتضح وجود عالقة ارت�اط�ة طرد�ة بین دوافع 0.000استخدام التل�فز�ون عند مستوى داللة 

دالة عند  وهي  0.305دوافع استخدام التل�فز�ون حیث بلغت معامل ارت�اط برسون ك و استخدام والف�سبو 
دوافع استخدام التل�فز�ون للحصول على معلومات عن أزمة زادت ، أي أنه �لما 0.000مستوى معنو�ة 
 دوافع استخدام الف�سبوك والعكس صح�ح. تكورونا �لما زاد

 

 
أمام التل�فز�ون  ا أطول على الف�سبوك من الوقت الذي �قضونهن عینة الدراسة �قضون وقتً إ -

 .جائحة �ورونامعلومات عن للحصول على 



 ا
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��ة المتواجدة معنا ذفي الهواتف ال وجودها" وجاءت أهم أس�اب استخدام عینة الدراسة للف�سبوك -
یلیها  ،%٤٤بنس�ة  نها تقدم تغط�ة م�اشرة لألحداث""أل یلیها% ٦٥" بنس�ة �بیرة طوال الوقت

 %.٣٢" بنس�ة ي�المرت�ة الثالثة "التعل�قات الساخرة والكوم�ك الخاصة �أزمة �ورونا تقلل من قلق
 كورونا" أهم أس�اب استخدام التل�فز�ون  أزمة حول للحكومة الرسم�ة الب�انات بینما جاءت "متا�عة -

 ،%٤٨" بنس�ة �بیرة نا�ورو  لمتا�عة الب�انات الرسم�ة للحكومة حول أزمة" المرت�ة األولىفي جاء 
ثى أوقات طو�لة یلیها �المرت�ة الثالثة "لمك ،%٣٤نها تقدم تغط�ة م�اشرة لألحداث" بنس�ة یلیها "أل

 %.٢٩" بنس�ة المطبق في ال�الد المنزل �سببب الحظر الصحيفي 
ت �أهم الفترا ،%٤١" بنس�ة تعقب صدور ب�ان وزارة الصحةالفترة التي " المرت�ة األولىفي جاء  -

و أا ما ص�احً إیلیها �المرت�ة الثان�ة "التي تتا�ع فیها عینة الدراسة معلومات عن أزمة �ورونا، 
" "على مدار الیوم یلیها �المرت�ة الثالثة واألخیرة ،%٣٦.٥بنس�ة  "صاب �القلقأحتى ال  مساءً 

%، وتعكس النت�جة سلوك عینة الدراسة من الجمهور المصري الذي �ان �حرص ٢٢.٥بنس�ة 
الذي یرصد عدد  يى متا�عة ب�ان وزارة الصحة الیوماألشهر األولى لجائحة �ورونا علفي 

 والخروج من مستشف�ات العزل والحم�ات.  المصابین والوف�ات ونس�ة الشفاء
لنوع  ،%٦٦" بنس�ة ین و��انات وزارة الصحةت المسؤولتصر�حا" المرت�ة األولىفي جاء  -

یلیها �المرت�ة الثان�ة المضمون الذي تحرص عینة الدراسة على متا�عته حول أزمة �ورونا، 
التأثیرات یلیها �المرت�ة الثالثة " ،%٥٢" بنس�ة عداد المصابین والوف�اتالحكوم�ة أل اإلحصائ�ات"

و�لیها في المرت�ة الرا�عة "الفقرات الطب�ة مع %، ٢٨�ة الس�اس�ة واالقتصاد�ة لألزمة" بنس
الكوم�ك الساخرة على الف�سبوك" بنس�ة المرت�ة الخامسة "%، یلیها �٢٧" بنس�ة المتخصصین

برامج التوك شو لتنوع المضمون بین قرارت حكوم�ة " %، یلیها �المرت�ة السادسة واألخیرة٢٢,٥
وتعكس هذه النت�جة التصرف  ؛%١٢,٥بنس�ة  "خبراء وسرد حكا�ات لمصابینواستضافة 

 ،�عادهاأو  إلى التصر�حات الرسم�ة للتعرف على األزمة ن األزمات حیث یلجأو في البدیهي لألفراد 
وأ�ًضا التأثیرات  ،عداد المصابین والوف�ات لتقی�م حجم الجائحةالحكوم�ة أل یلي ذلك اإلحصائ�ات

حین انصرف الجمهور عن في جائحة �ورونا وضوًحا. الس�اس�ة واالقتصاد�ة لكى تزداد رؤ�تهم ل
 متا�عة برامج التوك شو لمتا�عة األزمة رغم تقد�مها لمتا�عات یوم�ة متنوعة.

لتفرده  الف�سبوك متفوق على التل�فز�ون أن " المرت�ة األولىفي اعتقاد عینة الدراسة في جاء  -
جرتها أتفق مع الدراسة االستطالع�ة التي ا ی%، وهو م٤٠.٥" بنس�ة �بیرة �خاص�ة التفاعل

ال�احثة قبل الدراسة بتفوق التعرض للف�سبوك على التل�فز�ون للحصول على معلومات حول 
یلیها �المرت�ة %، ٦٤التل�فز�ون بنس�ة  ایلیه ،%٧٦حیث حصل الف�سبوك على  ،جائحة �ورونا

حصولهم على معلومات في ة للجمهور هم�ة �النس�ساوى التل�فز�ون والف�سبوك في األیتالثان�ة "
طرح في ق�ة االتل�فز�ون یتمتع �مصدیلیها �المرت�ة الثالثة "%، ٢٤حول أزمة �ورونا " بنس�ة 
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عتقد عودة أ " المرت�ة الرا�عة واألخیرةفي %، و�لیها ٢٠.٥" بنس�ة من الف�سبوك المعلومات أكثر 
%، وهو عكس ما ١٥" بنس�ة جمهوراهیر�ة �عد فترة من عزوف الدور التل�فز�ون �وسیلة جم

 جائحة �ورونا �انت عودة لدور التل�فز�ون.  توقعه خبراء اإلعالم واألكاد�میون �أن
البرامج �الصراخ واالنفعال أثناء تغط�ة أزمة �ورونا  ي"ق�ام �عض مقدماعتقد ثلث العینة أن   -

نصف العینة  واعتقدت%، ٣٧" بنس�ة یواجههم كان هدفه توع�ة المشاهدین �مدى الخطر الذي
منشورات الف�سبوك تسبب حالة من الهلع والفزع لدى الجمهور حیث تنتشر بها األخ�ار " أن

  .%٤٨الزائفة والمعلومات الخاطئة والشائعات (و�امات�ة)" بنس�ة 
صدار تصر�حاتهم إفي وا �احتراف�ة لالمتحدثین الرسمیین تعام"اعتقدت عینة الدراسة أ�ًضا أن  -

%، ٤١واالتجاه موافق بنس�ة  ،%٤١,٥ا بین االتجاه المحاید " بنسب متساو�ة تقر��ً اإلعالم�ة
درجة عال�ة من  حققت للحكومة المصر�ةتر�ت أزمة �ورونا سمعة حسنة " واعتقدت أ�ًضا أنه

 %.٤١,٥المرت�ة األولى "االتجاه موافق" بنس�ة في " الثقة والمصداق�ة
التل�فز�ون�ة لألزمة إلى التواصل السر�ع مع مصادر عمدت التغط�ة " ترى نصف العینة أنه  -

نحو اآلداء وجاء االتجاه إ�جابي ألكثر من نصف عینة الدراسة المعلومات لغلق �اب الشائعات"، 
 .تعامل مع جائحة �ورونالالحكومي ل

 �ة التل�فز�ون إ�جاب�ة، بینما اتجاهاتهم نحو تغط�ة الف�سبوكطن اتجاهات عینة الدراسة نحو تغأ -
 .لجائحة �ورونا سلب�ة

تختلف �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید  جزئً�ا أنهثبت  -
(الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة 

  .للم�حوثین
(التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید تختلف دوافع استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة  جزئً�ا أنهثبت  -

(الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا �اختالف الخصائص الد�موجراف�ة 
  .للم�حوثین

تختلف االتجاهات نحو وسائل اإلعالم التقلید�ة (التل�فز�ون)، واإلعالم الجدید  جزئً�ا أنهثبت  -
  .لخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین(الف�سبوك) �مصدر للمعلومات عن أزمة �ورونا �اختالف ا

تختلف االتجاهات نحو اآلداء الحكومي في التعامل مع أزمة �ورونا �اختالف  جزئً�ا أنهثبت  -
  .الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین

عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة  وجود  -
دید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة �ورونا ودوافع هذا (التل�فز�ون)، واإلعالم الج

 االستخدام.



 ا
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ثبت جزئً�ا �أنه توجد عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم  -
التقلید�ة (التل�فز�ون) واالتجاه نحو اآلداء الحكومي، بینما ثبت عدم وجود عالقة ارت�اط�ة ذات 

ائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم الجدید (الف�سبوك) واالتجاه نحو اآلداء داللة إحص
 الحكومي.

عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین �ثافة استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة  وجود  -
(التل�فز�ون) و�ثافة استخدام وسائل اإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة 

 نا.كورو 
عالقة ارت�اط�ة ذات داللة إحصائ�ة بین دوافع استخدام وسائل اإلعالم التقلید�ة  وجود -

(التل�فز�ون) ودوافع استخدام وسائل اإلعالم الجدید (الف�سبوك) للحصول على معلومات عن أزمة 
 كورونا.



نها الوسیلة اإلعالم�ة على الف�سبوك عن جائحة �ورونا أل االهتمام �المضمون اإلعالمي المقدم  -

 ا من قبل الجمهور المصري للحصول على المعلومات.األكثر استخدامً 

إدارة أزمة �ورونا وحصولها على ثقة ومصداق�ة أكثر في استفادة الحكومة من تحسین صورتها  -

مور األخرى والتعامل �شفاف�ة للحفاظ في األالسیر على نفس النهج في من نصف عینة الدراسة 

 ه الثقة. على هذ

بدا�ة جائحة في ن و عودة دور التل�فز�ون �ما توقع الخبراء األكاد�میفي لم تعتقد عینة الدراسة  -
ن �ص�ح أكثر تفاعل�ة وتجدید المحتوى لعودة دوره مرة أ لذلك �جب على التل�فز�ون  ؛كورونا
 أخرى.

 
 أوًال: المراجع العر��ة:

 م.۲۰۲۰/مارس/۱۷شائعة عن فیروس كورونا، الثالثاء خرافة  ۲۰أسماء عبد الحفیظ، أخطر  -
https://www.elbalad.new 

رسالة ماجستیر م، اعتماد المشاھد المصري على القنوات الفضائیة خالل األزمات، ۲۰۰٦أیمن محمود موسى أبوزید،  -
 ، كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.غیر منشورة

ملیار جنیھ لمواجھة تبعات جائحة كورونا،  ۱۰۰صحیفة أخبار الیوم، رأفت ماھر، رضا خلیل، وزیر المالیة: تخصیص   -
 م.۲۰۲۰یونیو  ۹

 م. ۲۰۲۰فبرایر  ۱۱ملیون نسمة، عدد الثالثاء  ۱۰۰صحیفة الیوم السابع، " رسمیًا.. عدد سكان مصر یسجل   -
عتماد الَشبَاب السوري على البَراِمج الِحواریَّة الِسیاسیَّة المقدََّمة في الفَضائیَّات العَربیَّة أثناء ام، ۲۰۱٥علي حسن جمعة،  -

 كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة.  دكتوراه غیر منشورة، رسالةاألزمات، 
 .۲۷۱م) ص ۲۰۱۰(القاھرة: عالم الكتب،  ۳دمحم عبد الحمید، نظریات اإلعالم واتجاھات التأثیر ط -
م، اعتماد الشباب الجامعي المصري والسعودي على وسائل اإلعالم أثناء األزمات ۲۰۱٥مصطفى صابر دمحم عطیة النمر،  -

 .۳٦٤-۳۰٥، الصفحة ۲، العدد ۱٤، المجلد ٦العملیة العسکریة على الیمن "عاصفة الحزم" نموذًجا"، المقالة 
-۳-۲٥أي األخبار المغلوطة في زمن وباء كورونا المستجد،  infodemicنادیة الصلیبي، كیفیة مواجھة الوباء المعلوماتي  -

 doualiya.com-www.mc ://https  م، مونت كارلو الدولیة.۲۰۲۰

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
https://www.elbalad.new/
https://www.elbalad.new/
https://www.mc-doualiya.com/


 
 

 " عن جائحة كورونا للتلیفزیون والفیسبوك للحصول على معلوماتاستخدام الجمھور المصري : "د. ھاجر محمود دمحم عمر ٥۱۲
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government, which has achieved a high degree of trust and credibility with a 
rate of 41.5 %. 
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Abstract 

            The state of anticipation, panic and mystery that is denominating the 
entire world scene today at all levels due to Corona crisis has never been 
witnessed before. Developed and developing countries have been equal in this, 
and for the first time the people from all over the world got united to confront 
and follow up on one problem. That caused a lack of a clear and sure vision for 
the post-Corona crisis scene in all areas, including of course the traditional and 
new means of media both. Experts and academics started talking about the 
return of the television role in light of the Corona crisis, with the continuation of 
social media leading the scene, as the most important sources of news that the 
public use to obtain information. Therefore, this study aims to identify the 
Egyptian public's use of traditional media, the television, and the new means of 
media, Facebook, to obtain information about the Corona crisis. Moreover that 
study is to identify people’s trends regarding that means of media in covering 
the Corona pandemic and their attitudes towards governmental performance in 
dealing with the crisis in light of what was mentioned by World Health 
Organization about “Informational Epidemic”, which is false news and rumors 
about COVID-19. The study was applied to a sample of the Egyptian public of 
400 individuals. The study concluded that that sample of people spends more 
time on Facebook than the time they spend in front of the television to obtain 
the Corona pandemic news. The main reasons for the inclination of that sample 
of people towards Facebook: 
1- The presence of smart phones in our hands all the time with a large rate 
up to 65%. 
2- Because it provides live coverage of the events. 
3- While following up the government's official statements about the Corona 
crisis "is the most important reason for using television”.  However, half of that 
sample believes that "Facebook posts cause a state of panic and panic among 
the public as false news and wrong information, and rumors are spread between 
them (Infodemic, Informational Epidemic). That part of the sample also 
believed that Corona crisis has proved a good reputation for the Egyptian 
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