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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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 .عین شمسجامعة  - البناتكلیة مدرس العالقات العامة واإلعالن في  (*)
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العوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمھور المصري في أثناء أزمة 
 فیروس كورونا: دراسة میدانیة

  
       إیمان صابر صادق شاھیند.                                                                     

       

  Eman.Shaheen@women.asu.edu.eg 
                       عین شمسجامعة     



أثناء في تصالي للجمهور المصري الالكشف عن العوامل المؤثرة على السلوك االدراسة إلى  تهدف      
اعتمدت الدراسة على منهج  ؛تحلیل وتفسیر اتجاهات الجمهور المصري نحو المعالجةو أزمة �ورونا، 

ا �� عالقة دالة إحصائ، وتوصلت الدراسة إلى وجود ب�اناتلجمع الوالمقابلة المسح اإلعالمى وأداة االست�انة 
ال�حث عن المعلومات ومشار�تها، ف�ما لم و بین درجة الثقة في مصادر المعلومات أثناء أزمة �ورونا 

، أثناء أزمة �ورونافي حتراز�ة اللتزام �اإلجراءات االیثُبت وجود عالقة بین الثقة في مصادر المعلومات وا
لتزام الوجود فروق دالة إحصائ��ا بین الم�حوثین في ال�حث عن المعلومات، ومشار�تها، وافضًال عن 
نخراط والمتا�عة ألزمة �ورونا، ف�ما لم یثبت وجود فروق في السلوك الحتراز�ة ت�ًعا لدرجة اال�اإلجراءات ا

 .تصالي ت�ًعا إلصا�ة أحد من األفراد المح�طین �الم�حوثین من عدمهالا
 

السلوك االتصالي، األزمة، ال�حث عن المعلومات، الثقة في مصادر المعلومات، : ت المفتاح�ةالكلما
  االلتزام �اإلجراءات االحتراز�ة،  فیروس �ورونا.

 


ُ�عد اإلعالم من أكثر الوسائل اإلعالم�ة اهتماًما �معالجة األزمات أ��ا �ان نوعها: س�اس�ة،       
اقتصاد�ة، اجتماع�ة، صح�ة؛ حیث یؤدي دوًرا مؤثًرا في إدارة األزمة، وتوج�ه الرأي العام المتعطش 

لماذا؟ وعلى الرغم من لمعرفة حقائق األزمة وجوانبها المختلفة: ماذا؟، و��ف؟، ومتى؟، وأین؟، ومن؟، و 
تنوع وتعدد الدراسات اإلعالم�ة في حقل إدارة األزمات، إال أن أغلب الدراسات ر�زت على التغط�ة 
اإلعالم�ة لألزمة وسماتها، وخصائصها عبر وسائل اإلعالم قد�مها وحدیثها، واعتماد الجمهور علیها في 

، ف�ما ر�َّز �عض ال�احثین على فاعل�ة استخدام متا�عة األزمات المختلفة على المستوى المحلي والعالمي
مواقع التواصل االجتماعي وش�كة اإلنترنت في نشر المعلومات ودعم االتصال مع العمالء والمستهلكین 
خاصة في أثناء األزمات، ف�ما ر�ز �عض آخر على االسترات�ج�ات االتصال�ة المستخدمة وقت األزمة 

 مات، فضًال عن الجانب اإل�جابي والسلبي لالسترات�ج�ات االتصال�ة.والمت�عة من قبل الشر�ات والمنظ

وال تزال إشكال�ة السلوك االتصالي للجماهیر وقت األزمة تحتاج إلى المز�د من الدراسات، خاصة أن 
السلوك تكون نت�جته االمتثال لإلجراءات المختلفة الحتواء األزمة أو العكس. وال شك أن السلوك 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 

 في أثناء أزمة فیروس كورونا" العوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمھور المصري: "د. إیمان صابر صادق شاھین ٥۱٦

 

كون ناتًجا عن عامل واحد، بل ینتج عن العدید من العوامل ومنها وسائل اإلعالم وتأثیرها، االتصالي ال � 
فیرى �عض ال�احثین أن وسائل اإلعالم قد تسبب بلبلة للرأي العام من خالل تعدد وتنوع منصاتها، 
وصراعها للحصول على السبق الصحفي، وقدرتها في ظل تسارع األحداث وتطورها، وتضارب 

مات، وتعدد الرؤى حول األزمة. األمر الذي قد یتسبب في خوف الجمهور، وخلق حالة من المعلو 
الغموض والبل�ة لد�ه، والتي قد تصل إلى حدِّ عدم الثقة في المضامین وعدم التفاعل معها، وال�حث عن 
 بدیل جدید للمعلومات عبر المنصات اإلعالم�ة المختلفة، أو إنشاء محتوى خاص یتناول األزمة
وتطورها، واتجاهه نحو القائمین على إدارتها ورؤ�ته للخطط االتصال�ة والسینار�وهات المت�عة في إدارتها، 
وقد ینتج عن تغط�ة اإلعالم تهدئة الجماهیر وتشج�عهم وتوعیتهم في ظل النقل الفوري، المتسم �الصدق، 

اللتزام �اإلجراءات االحتراز�ة، والموضوع�ة، والوضوح. األمر الذي ُ�سهم في تشج�ع المواطنین على ا
والق�ام بدور إ�جابي، فضًال عن مشار�ة المضامین الهادفة الصادقة حول األزمة عبر المنصات المختلفة 

 لالستفادة منها وذلك خالل مراحل األزمة المختلفة خاصة (في أثناء األزمة و�عدها).  

ق اإلعالم للتأثیر األول غیر المقصود، أو وال شك أن لدینا العدید من العوامل التي تسهم في تحقی
التأثیر الثاني المنشود، وتحاول الدراسة الراهنة �حث العوامل المختلفة المؤثرة على السلوك االتصالي التي 

 قد تدفع لالمتثال لإلجراءات من قبل الجماهیر خالل األزمات. 



تستأثر وسائل اإلعالم �منصاتها المختلفة سواًء أكانت تقلید�ة أم حدیثة �اهتمام الجماهیر وقت 
األزمة، خاصة في ظل التطور التقني الذي نعا�شه جم�ًعا في وسائل االتصال، والطفرة الكم�ة والك�ف�ة 

حت نمًطا جدیًدا من في تكنولوج�ا اإلعالم؛ حیث غیرت هذه التكنولوج�ا بیئة االتصال وخصائصه، وأتا
االتصال على مستوى األفراد، والمؤسسات، والمجتمعات، والدول؛ حیث أتاحت فور�ة االتصال �أصحاب 

بین سندان ضغط وقت  -وخاصة ممارسي العالقات العامة –المصالح المختلفة، وأص�ح القائم �االتصال 
ط ف�ما سُ�قال، و��ف؟ أما الجماهیر األزمة ومطرقة ضغط اإلعالم، فلم ُ�عد لدیهم ترف الوقت للتخط�

فأضحت وسائل اإلعالم المختلفة أول المصادر التي یلجأون إلیها لمعرفة المز�د حول األزمة؛ حیث توفر 
س�ًال من المعلومات متنوعة المصادر والمضامین، والمقدمة �أشكال مختلفة: نص�ة، أو عبر الوسائط 

 المضمون ونشره وت�ادل اآلراء حوله. المتعددة، عالوة على إمكان�ة التفاعل مع

" من أسوأ األو�ئة واألزمات الحدیثة؛ حیث یتمیز عن ١٩وُ�عد فیروس �ورونا المستجد "كوفید 
مختلف الفیروسات السا�قة مثل إنفلونزا الطیور، والخناز�ر، والسارس �سرعة االنتشار، واتِّسامه �التكرار؛ 

ر، �ما  تسبب في معدالت وف�ات عال�ة، فضًال عن تأثیراته حیث تم تداول األخ�ار حوله من بلد آلخ
) بلیون دوالر، ٢٢٠المختلفة على أنشطة الح�اة المختلفة �افة، فقد ُقدرت خسائر الدول النام�ة بنحو (
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) ١,٧( كما حذرت األمم المتحدة من فقد عدد �بیر من الموظفین لوظائفهم جرَّاء األزمة، التي ُقدرت بنحو
م األمر الذي س�كون له تداع�اته المختلفة على ٢٠٢٠في عام على األقل في العالم العر�ي ة ملیون وظ�ف

األمن، والغذاء، وحقوق اإلنسان، وقد وصل عدد اإلصا�ات حتى وقت �تا�ة هذه السطور إلى أكثر من 
مج ) ط�ًقا لما أعلنه برنا١٢ ,٥٨٢,٤١٥) إصا�ة في مصر، أما عالم��ا فقد وصل إلى( ٠٠٠,١٠٠(

م، وقد دفعت أزمة �ورونا الجماهیر إلى االعتماد على وسائل اإلعالم ٢٠٢٠األمم المتحدة اإلنمائي عام 
المختلفة بوصفها إحدى منصات العصر في تغط�ة إدارة األزمات ومواجهتها، ونظًرا لما توفره لهم من 

 قدرات هائلة تتمثل في سرعة انتقال المعلومات وفور�تها.

اد على وسائل اإلعالم وقت األزمة �سبب ق�امها بنقل المعلومات بدقة وموضوع�ة من و�تزاید االعتم
مصادر موثوقة على المستوى المحلي واإلقل�مي والعالمي، واتسام المعلومات �الحداثة واالتزان لتسهیل 

نقل فهم إجراءات األمان الالزمة من الجماهیر دون الوصول لدرجة الرعب والفزع لدى الجماهیر عبر 
وزارة الصحة المصر�ة، ومنظمة  -على المستوى المحلي-المعلومات المختلفة من مصدرها الرسمي 

والشك أن االعتماد على وسائل اإلعالم، م) ٢٠٠٦:٥٣(حنان یوسف،على المستوى العالمي-الصحة العالم�ة 
خاصة الوسائل  -التي تتسم (�التنوع والتعدد من حیث شكلها ومصدرها) في متا�عة تفاصیل األزمة 

�ان له تأثیًر �بیر على السلوك االتصالي المرت�ط �المرض، حیث أسهمت  -التكنولوج�ة الجدیدة 
 Active، والجمهور النشط Social Publicاعي التكنولوج�ا في ظهور ما ُ�عرف �الجمهور االجتم

Public الذي �ستط�ع أن یؤسس إعالمه الخاص �ه، فهو �ستط�ع أن ُ�عد البرامج و�نتجها، و�عرض ،
آرائه وخبراته، و�ذ�عها، و�نشرها، و�شار�ها مع اآلخر�ن عبر الوسائل المختلفة خاصة في أوقات 

عة من وسائل التكنولوج�ا الحدیثة التي  تت�ح إمكان�ة األزمات، �ما أص�ح لدى الجمهور مجموعة واس
الوصول إلى �م هائل من المعلومات في أي وقت وفي أي مكان، والتفاعل معها والمشار�ة في الحوار، 
وت�ادل المعلومات والخبرات، و�عطاء التوص�ات الشخص�ة، والمشار�ة الوجدان�ة في األوقات العصی�ة 

 ).٣١٧م: ٢٠١٩ماء السید، (ش�خاصة في أثناء األزمات

والشك أن السلوك االتصالي �ختلف وقت األزمة من شخص آلخر ت�ًعا للتوجیهات النظر�ة في 
 The social-mediated crisis communicationنموذج التواصل االجتماعي عبر األزمات 

(SMCC) model.ت قبل األزمة ، والذي حدد ثالثة أنواع من الجمهور الذي ینتج و�ستهلك المعلوما
وفي أثنائها و�عدها، وهم مبدعو وسائل اإلعالم االجتماع�ة (المؤثرون)؛ وهم الذین ینتجون محتوًى 
�ستهلكه اآلخرون وقت األزمة، ومتا�عو وسائل التواصل االجتماعي غیر النشطین وهم الذین �ستهلكون 

شر؛ من خالل التواصل الشخصي معلومات األزمة من منتجي المواد عبر وسائل اإلعالم �شكل غیر م�ا
مع متا�عي وسائل اإلعالم االجتماع�ة أو وسائل اإلعالم التقلید�ة الذین یتا�عون المواد التي ینتجها 
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   .)Austin & Jin,2012: 188(المؤثرون عبر وسائل اإلعالم االجتماعي 

ك االتصالي وفي وقد ت�اینت نتائج الدراسات التي حاولت ال�حث عن العوامل المؤثرة في السلو 
إلى أن تأثیر نوع (Coombs and Holladay,2009)  استجا�ات الجماهیر لألزمة واسترات�ج�اتها، فقد أشار 

ا، ورأى أن قنوات االتصال  األزمة على تقی�م الجمهور السترات�ج�ات االستجا�ة لألزمات ضئیل جد�
 ، ف�ما عدَّ �عض ال�احثین. المستخدمة تؤثر في استجا�ات الجماهیر وتجعلها أكثر تعقیًدا

مصادر المعلومات المتمثلة في(وسائل إعالم رسم�ة عالم�ة مقابل المحل�ة ومقابل األصدقاء  
واألقران) من العوامل المؤثرة في السلوك االتصالي، ف�ما أشارت �عض الدراسات أن شكل المعلومة قد 

ي التأثیر على االستجا�ة، ف�ما وجد �عض �كون �األهم�ة نفسها أو أقل أهم�ة من الرسالة الفعل�ة ف
األدب�ات أن الجمهور ینظر إلى المصادر الرسم�ة مثل الو�االت الحكوم�ة بوصفها أكثر مصداق�ة وقت 
األزمة من المصادر غیر الرسم�ة، مثل: أفراد المجتمع سواًء عبر وسائل اإلعالم التقلید�ة أو 

نتائج أخرى أن الجمهور ینظر إلى المصادر الرسم�ة بوصفها  كشفت ف�ما .(Wogalter,2010: 51)الحدیثة
 :Palen, Starbird, Vieweg & Hughes,2009)أكثر �طًئا، و�التالي أقل دقة من المصادر غیر الرسم�ة

ووجدت دراسات أخرى أن الجمهور عادة ما �ستخدم مصادر رسم�ة وغیر رسم�ة، وذلك لفهم  ،(4
�ما تشیر نتائج  -(Palen, Starbird, Vieweg & Hughes,2010: 13-15)المعلومات عن األزمة 

إلى أن الجمهور عبر اإلنترنت ُ�فضل مشار�ة التغط�ة   (Chew &  Eysenbach,2010)دراسة
  اإلعالم�ة لألزمات والكوارث بدًال من التغط�ة الحكوم�ة للكوارث.

أزمة �ورونا؛ حیث شعر �عض أفراد كما ت�اینت استجا�ة الجماهیر الوجدان�ة والسلو��ة في أثناء 
المجتمع �الرعب والخوف والفزع، فلجأ إلى االنخراط في تطبیق اإلجراءات االحتراز�ة، وتنفیذ ضوا�ط 
الت�اعد االجتماعي الموصى بها عالم��ا ومحل��ا، بینما �ّذب �عض آخر ما ُیبث وُ�ذاع عبر وسائل 

ن دول �برى لتحقیق أهداف اقتصاد�ة وس�اس�ة وس�اد�ة لم اإلعالم، مؤّ�ًدا أن فیروس �ورونا مؤامرة م
تتضح �عد، ورغم أن هذه الرؤ�ة بدأت في االنحسار إال أنها مازالت قا�عة في أذهان �عض الجماهیر 
حتى المتعلمین منهم. وال شك أن نوع وسائل اإلعالم (حدیثة أو تقلید�ة) ومصدرها (جهات رسم�ة 

عالم�ة، أو جهات غیر رسم�ة �صفحات األصدقاء والمجموعات وأفراد  حكوم�ة سواًء أكانت محل�ة أو
األسرة واألقران)، فضًال عن تأثیر المقر�ین من األسرة أو األصدقاء أو رفقاء العمل والدراسة �الفیروس 
من العوامل المؤثرة على سلو��ات الجماهیر نحو المرض وطرق الوقا�ة منه؛ فقد أوضحت نتائج عدد من 

ت أن الجمهور �ان أكثر امتثاًال لإلجراءات الموصى بها عندما �كون الخبر صادًرا من جهة الدراسا
حكوم�ة رسم�ة على سبیل المثال (وزارة الصحة)، عنه من مصدر تم إنشاؤه بواسطة أشخاص (مشار�ة 

، �ما  (Moy, McCluskey, McCoy, & Spratt, 2004:532) مدونات أو فیدیو على موقع ف�س بوك
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 ت نتائج دراسة أخرى أن الجمهور قد �ستجیب �شكل مختلف لمصادر األخ�ار المحل�ة والوطن�ة.كشف
وعلى الرغم من النتائج السا�قة إال أنه من الُمالحظ قلة الدراسات العر��ة التي حاولت ال�حث في        

بتداع�اتها  التي اتسمتالعوامل المؤثرة على السلوك االتصالي في أثناء األزمات و�خاصة أزمة �ورونا 
والتكنولوجي، فضًال عن المختلفة على المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي "التواصلي" والتعل�مي، 

م ومازلنا نعاني من آثارها حتى �تا�ة ٢٠١٩مداها الزمني حیث بدأت على المستوى العالمي من أواخر 
�ه في متا�عة تأثیرها، حیث تنوعت المصادر هذه السطور،  فلم �كن هناك مصدر واحد تم االعتماد عل

بین الرسمي وغیر الرسمي، والمحلي والعالمي، واإلعالم القد�م ومنصات اإلعالم اإللكتروني ففي دراسة 
حددت المصادر في: ش�كات التواصل االجتماعي والبرامج الحوار�ة، ف�ما حددتها  )م٢٠٢٠(ناد�ة دمحم، 

في اإلنترنت وصحافة المو�ایل، والقنوات الفضائ�ة والصحف  م)٢٠٢٠دراسة (طارق دمحم الصعیدي، 
م) في مقاطع الفیدیو التشار��ة، والمواقع اإلخ�ار�ة، وموقع ٢٠٢٠الورق�ة والرادیو، وحددها (دمحم �سیوني، 

Facebook ،م) في الفضائ�ات المصر�ة، والقناة األولى �التحدید، ٢٠٢٠، وحددتها دراسة (ر�هام مرزوق
عت األشكال بین النصوص، والصور، والرسوم، ومقاطع الفیدیو التشار��ة، واإلنفوجراف، األمر كما تنو 

الذي صعب من دراسة تأثیر (نوع المصدر، وشكل المادة) على السلوك االتصالي بوصفهما متغیرات 
لوك : الكشف عن المتغیرات والعوامل المؤثرة في الستحدید مشكلة الدراسة فيللدراسة. ومن ثم تم 

االتصالي، المتمثلة في: (الثقة في المصدر، ودرجة االهتمام واالنخراط في متا�عة األزمة، ، و�صا�ة أحد 
 من المقر�ین �أفراد العینة �فیروس �ورونا من عدمه). 

 

  
 �مكن تحدید أهم�ة الدراسة الحال�ة في ضوء النقاط التال�ة:

تغط�ة وسائل اإلعالم لألزمات، أو فاعل�ة  أغلب الدراسات السا�قة ر�ز على  أهم�ة الموضوع:  .١
االسترات�ج�ات الُمّت�عة في دراستها، ف�ما جاءت الدراسة الراهنة لتسهم في فهم العوامل المؤثرة في 
السلوك االتصالي (ال�حث عن المعلومة ومشار�تها، وااللتزام �إجراءات الحما�ة الُمتخذة من قبل 

 حكومة للحد من األزمة). ال

: تستمد الدراسة الراهنة أهمیتها من تطب�قها في أثناء أزمة �ورونا وتداع�اتها األهم�ة المجتمع�ة .٢
المختلفة على األفراد والمجتمعات والعالم �أسره، حیث ترصد مرحلة مهمة تتسم �التوتر، والخوف 

فه �أنه األكثر انتشاًرا وغموًضا منذ والقلق في ح�اة المجتمع المصري في مواجهة و�اء تم توص�
عشرات السنین، فضًال عن تأثیره على �افة المناحي؛ فالعالم �له تحت تأثیره، و�حاول التك�ف مع 

 تطوراته، عبر سلو�ه االتصالي الذي �جب دراسته وتدقیق مالمحه. 

عتماد على وسائل تجمع هذه الدراسة بین أكثر من مدخل، فهي تستخدم نظر�ة االاألهم�ة النظر�ة:  .٣
 The social-mediated crisisاإلعالم، ونموذج التواصل االجتماعي عبر األزمات 

communication (SMCC) model . 

: حیث �قع اهتمام هذه الدراسة ضمن مجاالت علم�ة تعدد المجاالت العلم�ة لموضوع الدراسة .٤
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متعددة، فهي تقع ضمن دائرة علم االتصال، واالتصال الصحي، والعالقات العامة، و�دارة األزمات،  
وعلم األو�ئة، وعلم النفس االجتماعي؛ ومن ثم فهي تعدُّ إضافة للمكت�ة العلم�ة في تخصصات 

 متنوعة. 

األزمة، وخاصة في فهم السلوك االتصالي وقت  متخذ القرار وصانعي الس�اساتتساعد هذه الدراسة  .٥
العوامل المؤثرة ف�ه، حیث �مكن استخدام وسائل تتوافق مع الجماهیر المختلفة، وتحد من التأثیرات 
السلب�ة ل�عضها، فضًال عن التنبؤ �السلوك االتصالي في أزمات مماثلة، وتحقیق االستجا�ة 

 المطلو�ة. 




ي یتا�عها الم�حوثون لمعرفة مستجدات فیروس التالمصادر الرسم�ة وغیر الرسم�ة الكشف عن  .١
 .كورونا

 . رصد مستوى الثقة في مصادر المعلومات أثناء أزمة فیروس �ورونا في مصر .٢
 كورونا. فیروس أزمة أثناء المصري  للجمهور االتصالي السلوك في المؤثرة العوامل رصد .٣
زمالء  ین "أحد أفراد األسرة، أوإصا�ة أحد المح�طو الثقة في مصادر المعلوماتالكشف عن تأثیر  .٤

 أزمة فیروس �ورونا. سلوك االتصالي أثناء الالعمل، أو الجیران" �الم�حوثین على 
تحلیل وتفسیر العالقة بین الثقة في مصادر المعلومات و�ین السلوك االتصالي وقت أزمة فیروس  .٥

 . كورونا




 التساؤالت:  .۱
 ما المصادر الرسم�ة وغیر الرسم�ة التي یتا�عها الم�حوثون لمعرفة مستجدات فیروس �ورونا؟  .أ 
ما مستوى ثقة الم�حوثین ف�ما تنشره وسائل اإلعالم الرسم�ة وغیر الرسم�ة حول أزمة فیروس  .ب 

 كورونا؟ 
معلومات حول فیروس �ورونا على السلوك االتصالي في أثناء األزمة، الالثقة في مصادر ما تأثیر  .ج 

المتمثل في ال�حث عن المعلومات، ومشار�تها، وتطبیق اإلجراءات الوقائ�ة الموصى بها خالل 
 األزمة؟ 

ك�ف تؤثر درجة االهتمام �متا�عة فیروس �ورونا على السلوك االتصالي في أثناء األزمة، والمتمثل  .د 
  المعلومات، ومشار�تها، وتطبیق اإلجراءات الوقائ�ة الموصى بها خالل األزمة؟ في ال�حث عن

إصا�ة أحد المح�طین "أحد أفراد األسرة، أو زمالء العمل، أو الجیران" �الم�حوثین على  ما تأثیر .ه 
 سلو�هم االتصالي في أثناء األزمات؟
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 الفروض:  .۲
في مصادر المعلومات والسلوك االتصالي وقت  توجد عالقة ارت�اط�ة دالة إحصائ��ا بین درجة الثقة .أ 

 . األزمة
متا�عة االنخراط والتوجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في السلوك االتصالي لمفردات الدراسة ت�ًعا لدرجة  .ب 

 .مستجدات فیروس �ورونال
األزمات توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین عینة الدراسة في السلوك االتصالي في أثناء  .ج 

 �حسب مدى إصا�ة أحد من المح�طین �مفردات العینة �فیروس �ورونا.




  :األزمة .۱
تعــددت تعر�فــات األزمــة بتعــدد التخصصــات، ولكــن �مكننــا تقــد�م �عــض مــن التعر�فــات التال�ــة؛ حیــث      

ُتعـــرف �أنهـــا: "حـــدث غیـــر متوقـــع وغیـــر روتینـــي قـــائم علـــى التنظـــ�م، و�نـــتج عنـــه عـــدم ال�قـــین أو التهدیـــد 
و�عرفهــا ، (Seeger, Sellnow,&Ulmer,2003:32)المتصــور لألهــداف ذات األولو�ــة العامــة للمؤسســة"

�أنهــا: "حــدث �قــع فجــأة دون توقــع، أو �كــون توقعــه قــد تــم قبــل وقوعــه  )١٧٧-١٧٦م: ٢٠٠٨(محمــود یوســف، 
ا، األمــر الــذي ال �ســمح �اتخــاذ اإلجــراءات المناســ�ة لمواجهتــه، �مــا یتســبب عنــه وقــوع  بوقــت قصــیر جــد�

جدیــدة ال تملــك المؤسســات خســائر ماد�ــة أو مال�ــة أو �شــر�ة، أو نفســ�ة، �مــا یتســبب فــي خلــق مشــكالت 
 الخبرة الالزمة لمواجهتها". 

�أنها: موقف معقد ومتشا�ك یواجه متخذ القرار في أحد ) ٣١٥م: ٢٠٠٥حسن عماد مكاوي، (و�عرفها       
الك�انات (دولة، أو منظمة، أو مؤسسة) ف�فقد القدرة على الس�طرة، وهي مرحلة من مراحل الصراع أو 

لة �حتمل أن تؤدي إلى تغییر في األس�اب والمقدمات، والعوامل، و�التالي درجة من درجاته، أو حا
�قوله: تتضمن تعر�فات األزمة ) (Heath & O’Hair,2010: 8 ف�ما لخصهاوالنتائج.  تغییرات في التطور

قدًرا من (ماذا إذا �انت المنظمة تعرف، وتقدر، وتخططـ وقادرة �شكل مناسب على الس�طرة الكاملة 
 والكاف�ة للتقلیل من مخاطر األزمات، والتخف�ف من حدتها، واالستجا�ة لها، والتعلم منها).

 االتصال: .۲
�حدث االتصال حین یؤثر عقل على عقل  آخر، فتحدث في عقل المتلقي خبرة مشابهة لتلك التي        

الذي یوجد عن طر�قة تحدث في عقل المرسل ونتجت جزئ��ا عنها، �ما ُ�عرف بوصفه ذلك "الم�كانیزم" 
العالقات اإلنسان�ة وتنمو وتتطور الرموز العقل�ة �ونها وسائل نشر هذه الرموز عبر المكان واستمرارها 
عبر الزمان، وهي تتضمن تعبیرات الوجه واإل�ماءات واإلشارات ونبرات الصوت والكلمات والط�اعة 

ي تعمل �كفاءة على قهر �عدْي الزمان والخطوط الحدید�ة والبرق والهاتف، و�ل تلك التدابیر الت
كما تعني: "نقل معلومات من أجل نشرها وذیوعها عن طر�ق . )١٢م: ١٩٩٩عاطف عدلي العبد، (والمكان

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 
 

 في أثناء أزمة فیروس كورونا" العوامل المؤثرة على السلوك االتصالي للجمھور المصري: "د. إیمان صابر صادق شاھین ٥۲۲

 

المشار�ة"،  وتكتسب الكلمة مدلوالت متعددة �حسب االختالف في س�اقات االستخدام؛ فهي في ص�غة  
تشیر إلى االتصال �مفهوم أو نشاط أو سلوك أو عمل�ة؛ بینما تشیر في  Communicationالمفرد 

 م:٢٠٠٣عماد حسن مكاوي، لیلى حسین السید، (إلى الوسائل االتصال�ة  Communicationsص�غة الجمع 
٢٥ .( 

هو عمل�ة اتصال�ة دائمة ومستمرة لها عناصر بتسلسل منطقي ول�ست عشوائ�ة، : والسلوك االتصالي     
المرسل، والقناة، والرسالة، والمستقبل، و�حدث السلوك االتصالي غالً�ا وسط نظم اجتماع�ة یتم فیها  وهي:

ت�ادل مستمر لألفكار والمعاني بین أطراف االتصال، و�حدث التفاعل حینما �غیر أحد أطراف عمل�ة 
�ه، قبوًال أو تفهًما، االتصال سلو�ه، أو یتك�ف مع الوسائل اإلعالم�ة، ومحاوالت التغییر الموجهة إل

األمر الذي یؤدي إلى تعدیل السلوك.و�ؤدي السلوك االتصالي عدًدا من الوظائف منها: التقر�ب بین 
األفراد �عضهم �عًضا، والحصول على المعلومات؛ حیث �قوم األشخاص �اكتساب المعلومات والحصول 

خلق صلة وتفاعل مع من نستهدفهم علیها لفهم اآلخر�ن وهم العالم من حولهم، والتأثیر من خالل 
 ).١٠١ -٩٩ م:٢٠٢٠علي عبدالفتاح �نعان، (برسائلنا االتصال�ة، واتخاذ القرارات بواسطة معلومات االتصال 

هو جزء من السلوك االجتماعي لألفراد، و�حدث عندما تكتمل وتتفاعل : والسلوك االتصالي إجرائ��ا      
السلوك االتصالي من خالل تعرض الجمهور لكمَّ من المعلومات عبر عناصر العمل�ة االتصال�ة، و�تم 

وسائل اإلعالم، وسع�ه لل�حث عن مز�د من المعلومات عن األزمة وموضوعها عبر المصادر المختلفة، 
أو إنتاج مضامین خاصة �ه، ومشار�تها مع األهل واألقران أو عبر مواقع التواصل االجتماعي، �ما 

ل ما ُ�سمى �األثر الذي تحدثه الرسالة على مستقبلها أو متلقیها، و�تمثل في مدى ینجم عن هذا التفاع
 االلتزام �اإلجراءات المتعلقة �األزمة أو عدم االلتزام بها.

 :الجمهور .۳
تجمع س�اسي لمجموعة من األفراد �شكلون وحدة اجتماع�ة من خالل االعتراف المت�ادل بوجود    

حلول مشتر�ة لها، و�هدف هذا النوع من الجمهور إلى تكو�ن اهتمام أو رأي مشاكل مشتر�ة ین�غي إ�جاد 
عام حول قض�ة معینة أو ظاهرة اجتماع�ة، وهو �بیر الحجم، و�تمیز أعضاؤه �أنهم أكثر ت�عثًرا وت�اعًدا 
في المكان، وأح�اًنا في الزمان، ولكنه ذو د�مومة أكثر، وهو یتشكل حول قض�ة مشتر�ة من الح�اة 

، ونقصد �الجمهور المصري إجرائ��ا: مجموعة من األفراد داخل )٥٤ م:٢٠١٨حیدر الكر�طي، (امةالع
)، ومكان��ا بین الر�ف والحضر، ٧٠ -١٥المجتمع المصري، یتمیز أعضاؤه بتنوعهم عمر��ا من سن (

ألزمة �ورونا عبر  وتعل�م��ا، واجتماع��ا، إال أنهم �شتر�ون جم�ًعا في �ونهم من المتأثر�ن والمتا�عین
 المصادر الرسم�ة وغیر الرسم�ة �اختالف درجات المتا�عة.
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 :المحور   تعددت الدراسات السا�قة المرت�طة �الدراسة الراهنة، و�مكن عرضها في ضوء محور�ن

على الجمهور في أثناء الدراسات التي ر�زت على اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم وتأثیرها األول: 

 الدراسات التي ر�زت على العوامل المؤثرة على استجا�ة الجمهور لألزمة. ، والمحور الثاني: األزمة

تنوعت الدراسات التي اهتمت بدراسة اعتماد الجماهیر واتجاهاتهم نحو دراسات المحور األول؛       

التي أوضحت م)؛٢٠٠٧بید بن سعید،(ع وسائل اإلعالم وقت األزمات؛ ومن هذه الدراسات دراسة

نتائجها اختالف وسائل االتصال التي اعتمد علیها الجمهور وقت (إعصار جونو) �اختالف مراحل 

األزمة، ولكن برز التل�فز�ون والرادیو بوصفهما وسیلتین أساسیتین عند الجمهور، و�نى الجمهور تقی�مه 

 �ة، ول�س على أساس الشكل والمظهر.للمتحدثین الذین ظهروا خالل األزمة على أسس وظ�ف

م) أن جهاز التل�فز�ون والصحف قد جاءا في ٢٠٠٧رفعت عارف،ف�ما أوضحت نتائج دراسة (      

مقدمة الوسائل التي اعتمد علیها أفراد العینة وقت األزمة، فضًال عن وجود فروق بین الم�حوثین في 

على المعلومات ونوع�ة الرسائل. و�شفت نتائج  اكتساب المعلومات حول األزمة ت�ًعا لمصادر الحصول

م) عن تعدد المصادر التي اعتمد علیها الجمهور وقت األزمة بین الصحف، ٢٠٠٩نهى عاطف، دراسة (

والقنوات الفضائ�ة العر��ة واألجنب�ة، والندوات، والمؤتمرات، والقنوات الفضائ�ة الموجهة �اللغة العر��ة، 

ط دالة إحصائ��ا بین اعتماد عینة الدراسة على القنوات الفضائ�ة األجنب�ة كما بینت وجود عالقة ارت�ا

ودوافع الفهم والتوج�ه والتأثیرات المعرف�ة والسلو��ة، فضًال عن وجود عالقة ارت�اط دالة إحصائ��ا بین 

 دوافع الفهم و�ل التأثیرات المعرف�ة والسلو��ة والوجدان�ة.

) إلى أن اعتماد الجمهور على قناة ال�من الفضائ�ة م٢٠١١الشبیري، دمحم صالحوخلصت دراسة (       

أحمد فاروق في أثناء حرب الحوثیین لم �كن �ل��ا، حیث تعرض لوسائل إعالم�ة أخرى. و�ینت دراسة (

التي یتا�ع من خاللها ) أن القنوات اإلخ�ار�ة العر��ة جاءت في مقدمة وسائل االتصال م٢٠١٢رضوان، 

أفراد العینة أحداث الثورة وأخ�ارها، یلیها الصحف الخاصة، ثم القنوات األجنب�ة الناطقة �العر��ة مثل 

BBC ،وجاءت مواقع التواصل االجتماعي خاصة ف�س بوك وتو�تر في المقدمة یلیها موقع الیوتیوب ،

زت الشع ور �االنتماء واالطمئنان على مستقبل الوطن، �ما و�ان لهذه الوسائل تأثیرها الوجداني؛ حیث عزَّ

دفعتهم سلو���ا للمشار�ة في حوارات ونقاشات حول الثورة، واتخاذهم لقرارات المشار�ة في التصو�ت 

م) تعدد مصادر التماس الش�اب الجامعي ٢٠١١�شار عبدالرحمن مطهر،لالنتخا�ات. و�شفت دراسة (

من الم�حوثین أنهم  )%٤٥,٥یولیو للبنات، حیث أكد ( ٧ات مدرسة ال�مني للمعلومات �شأن حادثة تفجیر 
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%) من ٥٤.٥�حاولون الوصول للمعلومات �شأن الحادثة من أكثر من مصدر، في حین أشار ( 

 الم�حوثین بوجود مصدر للمعلومات عن الحادثة.

بین تعرض إلى: وجود عالقة دالة إحصائ��ا  م)٢٠١٢إیناس محمود حامد،وقد توصلت دراسة (    

و�ینت دراسة (سمر صبري  المراهقین للمقال �المدونات وتشكیل اتجاهاتهم نحو �عض األزمات الداخل�ة.

م) وجود عالقة بین �ثافة استخدام موقع الف�س بوك و�دراك أزمة استاد بورسعید التي ٢٠١٥صادق،

م، وز�ادة استخدام الم�حوثین للف�س بوك وقت األزمة مقارنة �األزمات العاد�ة. ٢٠١٢اندلعت عام 

ي أذر��جان لألخ�ار عبر متا�عة الطالب ف )Farashbandi,2015 Ghassabi & (و�شفت دراسة 

وسائل اإلعالم الوطن�ة، التي تقوم بدور مهم و��جابي في تغط�ة الحدث وتحفیز الجمهور على إرسال 

م) التأثیرات ٢٠١٧سل�مة حسن سعد ز�دان، المساعدات اإلنسان�ة للمناطق المنكو�ة. وحصرت دراسة (

ألزمة في: تعظ�م القدرة على اتخاذ موقف الناجمة على االعتماد على ش�كات التواصل االجتماعي وقت ا

ما تجاه األزمة، و�شعارهم أن األزمة تمسهم �شكل م�اشر، و�زالة الغموض الناتج عنها، وتقلیل المخاوف 

 من المخاطر المرت�طة �األزمة. 

م) ز�ادة معرفة الم�حوثین �أخ�ار األزمات ٢٠١٧هشام رشدي خیرهللا،وأوضحت نتائج دراسة (      

ة درجة االعتماد على الصحف اإللكترون�ة بوصفها مصدًرا للمعلومات، فضًال عن وجود فروق بین بز�اد

متوسطات درجات الم�حوثین على متغیرات االعتماد على الصحف اإللكترون�ة وفًقا الختالف اهتمام 

الصمد، عبدالعز�ز سامي (الم�حوثین ومستو�ات الثقة في الصحف اإللكترون�ة. ف�ما �شفت دراسة

عن وجود تأثیرات معرف�ة ووجدان�ة وسلو��ة لالعتماد على مواقع التواصل االجتماعي بوصفها  م)٢٠١٨

مصدًرا للمعلومات، وتمثلت التأثیرات السلو��ة في: ال�حث عن المز�د من المعلومات المرت�طة �األزمة 

 ,Oeldor-Hirschجدت دراسة الخل�ج�ة، و�ذلك مناقشة األزمة الخل�ج�ة مع األهل واألصدقاء. وقد و 

Schmierbach, Appelman, Boyel,2020) أن التغر�دات عبر تو�تر �انت المصدر الرئ�س (

لألخ�ار خالل األزمات �عدد من الدول، فضًال عن وجود تأثیر متوسط للتغر�دات على انط�اعات 

 الجمهور وتصوراته نحو األزمة.

 امل المؤثرة على استجا�ة الجماهیر وقت األزمة: المحور الثاني: دراسات ر�زت على العو     

تعددت الدراسات التي حاولت الكشف عن العوامل المؤثرة في السلوك االتصالي في أثناء األزمات    

التي بینت قبول الجمهور السترات�ج�ة األزمة الدفاع�ة  (Jin, Liu & L. Austin,2011) ومنها: دراسة 

لمشكلة خارج��ا، أما عندما �كون أصل المشكلة داخل��ا فإنهم �میلون إلى لمنظمة ما، عندما �كون أصل ا
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قبول استجا�ة المنظمة التكی�ف�ة، وأن الجمهور �شعر �مز�د من العواطف المستندة إلى القلق والحزن 

عندما �كون أصل المشكلة خارج��ا، أما في حالة األزمات الداخل�ة فإنهم �عتمدون على عواطف تستند 

أن األفراد   (Schultz, Utz& Göritz, 2011)ى الغضب واالزدراء واالشمئزاز. ف�ما �شفت دراسة إل

الذین قرأوا عن أزمة المنتج عبر تو�تر أقل احتماًال أن �قاطعوا شرائه أو یتحدثوا عن المنظمة �سلب�ة، 

 ,Utz( خلصت دراسةوذلك �المقارنة �الذین قرأوا عن األزمة من مدونة أو مقال أو جر�دة.  وقد 

Schultz & Glocka,2012 ( إلى أن تأثیر الوس�ط في أثناء االتصال وقت األزمة �فوق نوع األزمة؛

حیث أدى االتصال عبر وسائل التواصل االجتماعي إلى ردود فعل أقوى ونتائج أكثر إ�جاب�ة على صورة 

الجمهور التواصل عبر وسائل  المنظمة الذهن�ة مقابل االتصال عبر الصحف اإللكترون�ة، و�ن عدَّ 

اإلعالم التقلید�ة أكثر مصداق�ة، �ما أن األزمات المتسبب بها المنظمة مرت�طة �مستو�ات أعلى من 

 االستجا�ة العاطف�ة المصحو�ة �الغضب. 

أن عینة الدراسة تلقي �مسؤول�ة أكبر على المنظمة إذا �انت األزمة ) Sisco,2012( بینما تبین من دراسة

وع �مكن الوقا�ة منه، بینما �انت أقل تحمًال إذا �انت المنظمة ضح�ة ألزمة ال �مكن الوقا�ة منها. من ن

صحة المكونات األساس�ة لنموذج  Jin Yan & L. Lucinda,2013)  (Fisher , وأثبتت دراسة

SMCC  ف�ما یتعلق �االتجاهات التواصل�ة لألزمات تحت تأثیر اإلعالم التقلیدي والجدید والتواصل

الشفهي دون اتصال �اإلنترنت، �ما أوضحت النتائج أن وسائل اإلعالم التقلید�ة تمارس تأثیًرا أقوى في 

 ك�ف�ة تواصل الجمهور حول األزمات مقارنة بوسائل اإلعالم األخرى. 

أن وجود األزمات یؤثر على العالقة بین األفراد والمنظمات،  (Ki, & Brown, 2013)سةو�شفت درا    

ف�ما لم یتأثر الجمهور �استرات�ج�ات االستجا�ة لألزمة المت�عة من المنظمات. وأوضحت دراسة 

)Park&Cameron,2014 ( أن صوت اإلنسان العادي یثیر استجا�ات وتصورات أكبر حول األزمة من

ادر عن المنظمة، والصوت الصادر عن التدو�ن الشخصي أكبر مقابل الصوت الصادر الصوت الص

عن المنظمة، �ما �ان للمصدر تأثیر على تصورات المصداق�ة، حیث �ان ممارس العالقات العامة أكثر 

في  Weiboأن استخدام ) Mou &Lin,2014( موثوق�ة ومعرفة من المدون الشخصي. ووجدت دراسة

الصین قد أسهم في االستجا�ة المعرف�ة والسلو��ة لمخاوف سالمة الغذاء، و�انت االستجا�ة العاطف�ة 

 تجاه حوادث الغذاء مؤشًرا أقوى على إدراك مخاطر سالمة األغذ�ة و�جراءات الوقا�ة مقارنة �الوعي

الب �میلون أكثر إلى إلى أن: الط (Snoeijers, Poels, & Nicolay,2014) وأشارت نتائج دراسة    

ت�ادل الرسائل أو التحدث مع األصدقاء حول األحداث واألزمات المختلفة، فضًال عن استخدام مواقع 
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التواصل االجتماعي للحصول على الدعم والتنف�س عن مشاعرهم، وتؤدي الرسائل الصادرة من مصدر  

الفعل والتفاعل مقارنة �الرسالة نفسها  السلطة (كعمید الكل�ة) في األزمة موضوع الدراسة مز�ًدا من ردود

أن المشار�ین أبلغوا عن نوا�اهم   )Liu, Fraustino& Jin,2015( من حساب الجامعة. و�ینت دراسة

للتواصل �شأن األزمة عبر نماذج العالقات الشخص�ة؛ مثل: المكالمات الهاتف�ة، والمحادثات وجًها لوجه، 

والرسائل النص�ة بدًال من نماذج التواصل االجتماعي؛ مثل: اإلعجاب والمشار�ة والتعلیق على منشور 

كثر ثراًء �انت األفضل للتواصل عبر األزمات، حیث إنها حكومي، و�وضح هذا أن أشكال التواصل األ

تساعد المتلقي في التغلب على عدم ال�قین والغموض، �ما �ان المشار�ون أكثر م�ًال لل�حث عن مز�د 

من المعلومات حول األزمة عبر التل�فز�ون (شكل سمعي، و�صري) �عد أن �انت في البدا�ة مواقع الو�ب 

�ة �شكل أساسي)، وقد أفاد المشار�ون �استجا�اتهم.  لما تتطل�ه الحكومة، حكومي ووطني(نماذج نص

حیث أفادوا �احتمال�ة إخالء المنطقة المتضررة إذا أمر المسؤولون بذلك. و�ذلك أفادت الدراسة أن شكل 

 المادة ومصدرها ارت�ط بنوا�ا اإلجراءات الوقائ�ة المتخذة من األفراد.

عن عدم وجود آثار لنوع الكارثة على السلوك،  (Liu, Fraustino & Jin,2015) و�شفت دراسة    

ولم �كن هناك اختالف في ��ف�ة تأثیر شكل معلومات الكوارث والمصدر على نوا�ا السلوك في ال�حث 

  )Eaddy& Jin, 2018( . و�عدها. و�ینت دراسة٢٠١٣عن المعلومة قبل تفجیرات مارثوان بوسطن عام 

یؤثر �شكل �بیر على تصورات الجمهور نحو تحكم المنظمة في األزمة؛ حیث أن مصدر المعلومات 

أدرك المشار�ون تحكًما تنظ�م��ا أعلى للمنظمة حین �كون مصدر المعلومات وسائل اإلعالم أو المنظمة 

مقابل األقران، �ما شعر المشار�ون �غضب أكبر عندما �انت مصادر معرفتهم بتار�خ األزمة وسائل 

فقد توصلت إلى عدم تفعیل ) Pennington,2018 & Barbe( مقابل المنظمة. أما دراسةاإلعالم 

م بوصفه شكًال من أشكال ٢٠٠٦�فلور�دا خالل ص�ف  Orlandoاستخدام تو�تر من قبل الفنادق 

التواصل في أثناء األزمات، و�ن تم اإل�الغ عن إطالق النار عبر الموقع، وقد تم استخدام استرات�ج�ات 

 صاالت الموقف�ة في �ل رسالة من الرسائل المتعلقة �األزمة لتذ�یر أصحاب المصلحة أنهم ضحا�ا. االت

أن عواطــف األزمـات واالنخــراط فــي األزمــات ) Jin Yan, Daisy& Fisher,2016(  و�ینـت دراســة   

ین خــالل هجــوم والتر�ی�ــة الســكان�ة مــن المؤشــرات المهمــة لنتــائج التواصــل الســلو��ة بــین ال�ــالغین األمــر�كی

إلى استخدام موقـع تـو�تر فـي  )Hänska & Bauchowitz,2019( إرهابي مفترض. ف�ما توصلت دراسة

م، حیــث تفــاعلوا مــع �ق�ــة المســتخدمین المحلیــین، ومــع ٢٠١٥التغر�ــد حــول مفاوضــات إنقــاذ الیونــان عــام 

التواصــل االجتمــاعي )، وســمحت وســائل EUعــدد مــن المســتخدمین فــي بلــدان االتحــاد األور�ــي األخــرى (

 للمســـــتخدمین �التواصـــــل مـــــع �عضـــــهم �عًضـــــا دون عوائـــــق عبـــــر المجـــــال العـــــام. و�شـــــفت نتـــــائج دراســـــة
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Kulkarni,2019)(  أنــه ال توجــد أ�ــة اختالفــات فــي إدراك األزمــة واالســتجا�ة لهــا ت�ًعــا للوســائل المتعــددة

�عتمـــدون علـــى فـــ�س بـــوك فـــي  المســتخدمة فـــي الوصـــول إلـــى الب�انـــات، ومـــع ذلـــك أفـــاد المشـــار�ون الـــذین

 & Chris, Wei, Zhu) الحصول على المعلومات حـول األزمـة عـن فهـم أفضـل لهـا.  وخلصـت  دراسـة

Bondar,2019) خــالل الفتــرة مــن  إلــى أن التغط�ــة اإلعالم�ــة لألزمــات التــي حلــت �الشــر�ات فــي الهنــد

الــــة، و�ــــان الســــترات�ج�ة م، �انــــت عبًئــــا علــــى الشــــر�ات، وتطلبــــت اســــتجا�ة ســــر�عة وفع٢٠١٤ -م٢٠٠٧

التوقیـــت فوائـــد متعـــددة األ�عـــاد �مـــا فـــي ذلـــك التخف�ـــف مـــن اآلثـــار الســـلب�ة و�صـــالح الســـوق. ف�مـــا أشـــارت 

إلى أن عواطف القلق �انت األكثر تكراًرا فـي التغر�ـدات التـي ) (Yeo,Pang,Cheong,Yeo,2020دراسة

ة المالیز�ـة المفقـودة، ثـم الغضـب، والخـوف، نشرتها الجمـاهیر عبـر اإلنترنـت �عـد تعلیـق ال�حـث عـن الطـائر 

 والحزن، و�انت االسترات�ج�ات المت�عة من قبل الجماهیر هي االسترات�ج�ة المعرف�ة.

 التعلیق على الدرسات السا�قة:

 ُ�الحظ في العرض السابق:

تنوع المصادر التي اعتمد علیها الجمهور في متا�عة األزمات ما بین وسائل إعالم�ة قد�مة �الصحافة  .١

واإلذاعة والتل�فز�ون والقنوات الفضائ�ة العر��ة واألجنب�ة الموجهة والندوات والمؤتمرات، ومنصات 

ترون�ة، فضًال عن اإلعالم الجدید �الف�س بوك، وتو�تر، والیوتیوب، والمدونات، والصحافة اإللك

المواقع الحكوم�ة الرسم�ة واالتصال الشخصي، وغالً�ا ما �عتمد الجمهور على أكثر من مصدر في 

 متا�عة األزمة. 

حددت الدراسات السا�قة واألطر النظر�ة استجا�ة الجماهیر وقت األزمات في: االستجا�ة المعرف�ة؛  .٢

(تقد�م  موض المتعلق �األزمة)، والسلو��ة؛ وتتمثل في:وتتمثل في: (التوج�ه والفهم واإلدراك و�زالة الغ

المساعدات، وتنفیذ اإلجراءات االحتراز�ة، واتخاذ موقف، و�حث عن معلومات جدیدة، أو نشر 

 معلومات عن األزمة)، والوجدان�ة؛ وتتمّثل في: (الحزن، والقلق، والخوف، واالست�اء، والغضب).

 الدراسات من عدد وحصرها وقت األزمات، للجمهور تصالياال السلوك في المؤثرة العوامل تعددت .٣
 ونوع ؛)منها الوقا�ة �صُعب أزمة منها، الوقا�ة �مكن أزمة خارج�ة، أم داخل�ة( األزمة نوع: في

االتصال عبر  أن الدراسات كشفت حیث شخصي)، اتصال أم حدیث أم تقلیدي إعالم: (الوس�ط
 أكثر اإلعالم التقلید�ة وسائل عبر االتصال بینما قو�ة، فعل ردود إلى یؤدي الحدیثة اإلعالم وسائل

 جهات تنفیذ�ة أم رئ�س المنظمة، مدون شخصي رسمي، غیر أم رسمي: (المادة مصداق�ة؛ ومصدر
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 السكان�ة، والتر�ی�ة األزمة، في االنخراط عن فضًال  ،)المنظمة أم إعالم وسائل وسائل إعالم�ة، أم 
 .األزمة ت�عات من المقر�ین أحد وتضرر المادة، مصدر في الثقة ومدى

 اإلجراءات المنهج�ة للدراسة: 


تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصف�ة، التي ُتعنى بدراسة الحقائق الراهنة المؤثرة في سلوك  
ما (السلوك االتصالي)، وذلك للحصول على ب�انات �اف�ة وتصن�فها وتحلیلها، وتفسیرها في إطار األطر 

الدراسة على األسالیب  النظر�ة والدراسات السا�قة والُ�عد المجتمعي لمجتمع الدراسة، �ما تعتمد هذه
 الك�ف�ة، وهو األمر الذي �سهم في عمل�ة التنبؤ �عوامل أخرى قد ال تكون محال� في الدراسة الراهنة. 



تعتمد الدراسة على المنهج المسحي �شق�ه الوصفي، الذي یهتم بوصف الوقائع والحقائق الجار�ة 
ك لتحلیل العالقة بین المتغیرات، وقد استخدمت ال�احثة منهج المسح وتحلیلها وتصو�رها؛ ثم التحلیلي، ذل

 في مسح التراث العلمي السابق، ومسح الجمهور المصري المتا�ع لمستجدات أزمة �ورونا.


یتمثــل مجتمــع الدراســة فــي الجمهــور المصــري المتــا�ع لمســتجدات فیــروس �ورونــا، والمتنــوع حســب: 
ا و�صـُعب حصـره والسن، والمسـتوى التعل�مـي، والحالـة االجتماع�ـة، و النوع،  لمـا �ـان مجتمـع الدراسـة ممتـد�

فـي  الجمهـور المصـري ) مفردة مـن ٤٠٢حصًرا شامًال، فقد اعتمدت ال�احثة على عینة عمد�ة بلغ قوامها (
ــــــــــــة مــــــــــــن ( ــــــــــــة العمر� ــــــــــــا)،  ٧٠ -١٥الفئ ــــــــــــغ متوســــــــــــط العمــــــــــــر(عاًم ــــــــــــد بل ــــــــــــه )، ٦٢١٩,٣٠وق وانحراف

 وقد تمثلت خصائص عینة الدراسة المیدانیة في التالي:، )١٣٢٤٥,١١(المع�اري 
 )۱جدول (

    ) 402ن = (   خصائص عینة الدراسة 
 % ك خصائص عینة الدراسة

 % 50 201 ذكر النوع
 % 50 201 أنثى

 % 57 229 لم یسبق لھ الزواج  الحالة االجتماعیة 
 %39.6 159 متزوج 

 % 2.7 11 أرمل 
 % 7, 3 مطلق 

 %13.7 55 متوسط  المستوى التعلیمي
 %68.4 275 جامعي 

 %17.9 72 فوق الجامعي
 % 49.5 200 ریف   السكن

 % 50.5 204 حضر 
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  :یتضح لنا من الجدول السابق توز�ع عینة الدراسة حسب خصائصها   
%) لكل من الذ�ور  (50فجاءت بنس�ة: تم تقس�م عینة الدراسة �التساوي حسب النوع، فمن حیث النوع

 واإلناث.
من الحاصلین على تعل�م جامعي   : فقد جاء أكثر من نصف العینةالمستوى التعل�ميومن حیث     

، ف�ما قلت نس�ة الم�حوثین الحاصلین على مستوى تعل�مي (متوسط، وفوق )%68.4(وذلك بنس�ة
ول الحالة االجماع�ة فقد �انت أغلب على الترتیب، وح )% (17.9 %)(13.7 جامعي) بنسبتي 

%)، ف�ما جاءت نصف مفردات العینة 57مفردات العینة من الش�اب الذین لم �سبق لهم الزواج بنس�ة (
 %). 50.5 من سكان الحضر وخاصة القاهرة الكبرى بنس�ة ( 



) ثالثة ٣X٣تم جمع ب�انات هذه الدراسة من خالل صح�فة استب�ان تحتوي على ( االستب�ان:    
عوامل، هي (درجة المتا�عة واالنخراط في األزمة، والثقة في المادة المنشورة، و�صا�ة أحد من المقر�ین 
�فیروس �ورونا من عدمه)؛ وثالثة أ�عاد لق�اس السلوك االتصالي، هي: (ال�حث عن المعلومة، 

) ٢٨�تها، وتطبیق اإلجراءات االحتراز�ة الموصى بها)، وتكونت أ�عاد السلوك االتصالي من (ومشار 
 ع�ارة.

 وقد تم تحدید درجة إلجا�ة الم�حوث ط�ًقا الخت�اراته في �ل ع�ارة �التالي:   
 الع�ارة التي تتم اإلجا�ة علیها بــ (تنطبق) تأخذ  ثالث درجات.  -
 ا بــ (إلى حد ما) تأخذ درجتین.الع�ارة التي تتم اإلجا�ة علیه -
 الع�ارة التي تتم اإلجا�ة علیها بــ (ال تنطبق) تأخذ درجة واحدة.  -

المتا�عین ألزمة فیروس �ورونا المستجد خالل ) مقابلة مع عدد من الم�حوثین ٢٢تم إجراء ( المقابلة:   
الفترة السا�قة، و�ان �عضهم من أولئك الذین أصیبوا أو أصیب أحد من المح�طین بهم �فیروس �ورونا 

 خالل األزمة، وذلك للكشف عن سلو�هم االتصالي  قبل اإلصا�ة و�عدها. 




  مین، و�ناًء على ما أبداه للتأكد من صدق االستب�ان قامت ال�احثة �عرضه على مجموعة من المحكَّ
المحكمون من آراء، تم إجراء التعد�الت المطلو�ة ف�ما یتعلق �حذف �عض الع�ارات، أو إضافة ع�ارات 

�م تم حساب  أخرى، أو دمج �عض الع�ارات، وذلك إلعداد صح�فة االستب�ان في صورتها النهائ�ة.
االتساق الداخلي لفقرات االست�انة، وذلك �حساب معامل االرت�اط بین �ل فقرة، والدرجة الكل�ة لل�عد �كل، 

 وقد أوضحت نتائج التحلیل ما یلي: 
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إن معامالت االرت�اط بین فقرات ال�حث عن المعلومة والسلوك االتصالي �كل تراوحت بین  - 
)، األمر الذي 01.ود عالقة قو�ة دالة عند مستوى داللة () وهي تشیر إلى وج**602.، **485.(

 یؤ�د أن بنود هذه المجموعة ذات ارت�اط قوي ف�ما بینها. 
وجود عالقة قو�ة بین فقرات مشار�ة المعلومات والسلوك االتصالي �كل، حیث تراوحت ق�مة معامل  -

 ).01.) عند مستوى داللة (**778.، **519.االرت�اط بین (
ت االرت�اط بین فقرات االلتزام �اإلجراءات االحتراز�ة والسلوك االتصالي �كل تراوحت بین إن معامال -

)، 01.)، وهي تشیر إلى وجود عالقة قو�ة دالة إحصائ��ا عند مستوى داللة (**727.، **376.(
كل، كما اتضح من نتائج التحلیل اإلحصائي وجود عالقة قو�ة بین �ل بند من بنود الدراسة واألداة �

)، ف�ما بلغت **839.حیث بلغت ق�مة معامل االرت�اط بین األداة �كل وال�حث عن المعلومة (
لاللتزام �اإلجراءات االحتراز�ة، وهي ق�م  )**530.(، و�لغت )**834.(الق�مة لمشار�ة المعلومات 

لكل البنود  جمع االتساقات الفرد�ة). �ما قامت ال�احثة �01.جم�عها قو�ة وذات داللة عند مستوى (
 ) وهي نسب861.للخروج بدرجة �ل�ة للمق�اس، و�لغت ق�مة معامل ألفا �رون�اخ للمق�اس �كل (

 ة.ث�ات مرتفع



 نستعرض ف�ما یلى نتائج الدراسة: 
 )١٩-�ورونا (كوفیدمعدل متا�عة مفردات العینة لمستجدات فیروس  .١

 )۲جدول رقم (
 معدل متابعة المبحوثین لمستجدات فیروس كورونا 

 % ك معدل المتابعة
 %49.8 200 دائًما
 % 42.8 172 أحیانًا
 % 7.5 30 نادًرا

 %100 402 اإلجمالي
یتبین لنا من معط�ات الجدول السابق أن ما �قرب من نصف الم�حوثین �انوا یتا�عون مستجدات     

) من عینة الدراسة، و�مكن تفسیر ذلك في ضوء عالم�ة األزمة %49.8فیروس �ورونا وذلك بنس�ة (
وتداع�اتها وتأثیراتها المختلفة على شتى مناحي الح�اة، فقد عزلت ال�شر عن �عضهم �عًضا، األمر الذي 
ضاعف من حجم متا�عة وسائل اإلعالم المختلفة وخاصة خالل فترات الحظر، فضًال عن تزاید الحاجة 

ات؛ حیث �سعى الجمهور إلى تخف�ف الغموض والقلق من خالل ال�حث عن للمعرفة وقت األزم
المعلومات، وفهم ما یدور حوله من أحداث ترت�ط بواقعه ومستقبله، وتكو�ن رأي عام �شأن األزمة �عیًدا 
عن التشو�ش والكذب والتحر�ف الذي تلجأ إل�ه �عض الوسائل، ولذلك لجأت الحكومة المصر�ة إلى 

ج�ة تخف�ف الغموض �استرات�ج�ة أول�ة من خالل نشر التقار�ر عن الحاالت الیوم�ة، تطبیق استرات�
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وتعر�ف الجمهور �عدد اإلصا�ات، ودعوته لطرح االستفسارات، �ما أشارت نتائج دراسة (نرمین عجوة، 
  ) من الم�حوثین.%7.5م)، ف�ما تنخفض نس�ة من یتا�عون مستجدات األزمة نادًرا بواقع (٢٠٢٠

 )•(" ١٩-متا�عة الم�حوثین لفیروس �ورونا "كوفید مصادر .٢
؛ حیث لم �عتمد یتضح لنا من الجدول السابق تنوع مصادر متا�عة الم�حوثین لفیروس �ورونا    

الجمهور على مصدر واحد في متا�عة األزمة، فقد تنوعت المصادر بین المصادر الرسم�ة وغیر الرسم�ة 
والوسائل اإلعالم�ة التقلید�ة والحدیثة، و�تفق ذلك مع نتائج المقا�الت الك�ف�ة، حیث تقول (عبیر 

، و�ض�ف (محمود خلیل، "رةهو مش مصدر واحد دي مصادر �ثی"عاًما، مدرس مساعد):  ٣٠أسامة،
كنت �عتمد على �ل المصادر صحافة، و�ذاعة وتل�فز�ون و�عالم جدید و�ل عاًما، محاسب): " ٢٦

من �ذا وسیلة مش وسیلة واحدة زي عاًما، طال�ة): "  ٢٠وتستكمل (ندى عبدالسالم،  ،حاجة)
)،التي م٢٠٠٩مع نتائج دراسة (نهى عاطف،  كما یتفق  التل�فز�ون والصحافة والسوش�ال مید�ا".

التي أوضحت أن م) ٢٠١١أوضحت نتائجها تعدد مصادر المتا�عة وقت األزمة، ودراسة (دمحم صالح، 
وهو ما �مكن تفسیره في ضوء األهم�ة ، فٍ االعتماد على مصدر واحد للمعلومات وقت األزمة غیر �ا

قت األزمات و�التحدید في أوقات الغموض وعدم التي تحظى بها وسائل اإلعالم المختلفة خاصة و 
اتضاح الرؤى، ورغ�ة الكثیر�ن في معرفة الفیروس، وطب�عته، وتأثیراته المختلفة على الدول، و��ف�ة 

 الوقا�ة منه، واإلجراءات التي اتخذتها الدولة للتعامل معه. 
متمثلة في: النشرات  ن و الم�حوث وقد جاءت المصادر الرسم�ة في مقدمة المصادر التي اعتمد علیها      

من الم�حوثین، یلیها منظمة الصحة  )% 78.9(بنس�ة  والب�انات الصادرة عن وزارة الصحة المصر�ة
 ) �ما یتضح من الجدول التالي: % 76.4( العالم�ة بنس�ة

 ) ۳جدول رقم (
 )402(ن =     "۱۹-مصادر متابعة مفردات الدراسة لفیروس كورونا "كوفید

 % ك ۱۹-مصادر متابعة مفردات الدراسة لفیروس كورونا "كوفید        

%  314 النشرات والبیانات الصادرة عن وزارة الصحة المصریة  78.9 
 76.4% 304 منظمة الصحة العالمیة 

%  276 یوتیوب) -تویتر -مواقع التواصل االجتماعي (فیس بوك 69.3 
%  254 المواقع الرسمیة الحكومیة  63.8 

%  246 صفحة وزارة الصحة المصریة على موقع الفیس بوك  61.8 
%  239 قنوات التلیفزیون المصري ببرامجھ المختلفة 60.1 

%  226 مع أفراد األسرة  لوجھالمحادثات وجًھا  56.7 
 56.3%  224 المجموعات التي یدیرھا األطباء عبر مواقع التواصل االجتماعي بھدف التوعیة 

%  186 ب، زووم، تلیجرام). آتطبیقات المحادثة (فیس بوك ماسنجر، واتس  46.7 
%  167 المحادثات الھاتفیة مع األصدقاء وزمالء العمل  42.1 

%  133 الصحف المحلیة المصریة  33.4 
 33.4% 133 المحطات اإلذاعیة المصریة 

                                                           
 .حوث اخت�ار أكثر من إجا�ةم�ُأت�ح لل •
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حیث تا�ع الجمهور نشرات وزارة الصحة لمعرفة ومتا�عة اإلحصاءات الرسم�ة الیوم�ة لحاالت       
اإلصا�ة، وطرق العدوى لتالفیها، وأهم اإلجراءات االحتراز�ة و�روتو�الت العالج المقترحة، وذلك على 

لتعامل مع األزمة اعت�ار أن وزارة الصحة المصر�ة هي المصدر األساسي للمعلومات، والمو�ل إلیها ا
 وتداع�اتها. 

عاًما، مدرس  ٢٧و�تفق ذلك مع نتائج الدراسة الك�ف�ة خالل المقا�الت؛ حیث تقول: (والء سعید،     
كنت بتا�ع المصادر الرسم�ة زي وزارة الصحة، واإلحصاءات الرسم�ة، و�عدها تعل�قات "مساعد) 

أنا تا�عت الب�انات "عاًما، معلمة):  ٢٩وتض�ف (م�ار حسنین،  المتا�عین على السوش�ال مید�ا"،
، و�ض�ف الصادرة عن وزارة الصحة، و�رامج التوك شو، وصفحات السوش�ال مید�ا، وجرو�ات األط�اء"

كنت بتا�ع من خالل الصفحات الرسم�ة الصادرة عن الحكومة عاًما، محامي): "  ٣٠(س�ف صادق، 
صفحة وزارة الصحة �انوا فتقول: " عاًما، طال�ة �جامعة األزهر)  ٢٢دور، ، أما (ب"على اإلعالم الجدید

عاًما،  ٢٢"، ف�ما تحدد (دعاء مصطفى، ب�كونوا �اتبین حاالت اإلصا�ة وحاالت الوف�ات و�ل حاجه
دي مواقع موثقة رسم�ة ولها ثقة، مش المواقع المتداولة، أو المنتد�ات تجارة ) أس�اب المتا�عة في " 

 موقع �ده".أو أي 
و�ذلك أضحت النشرات والتقار�ر الصادرة عن وزارة الصحة هي المصدر األهم �المتا�عة لدى أفراد 
العینة �سبب سرعة نشر المعلومات وفور�تها، واتسامها �المصداق�ة، و�تفق ذلك مع نتائج دراسة �ل من 

ة الصحة العالم�ة، �انت من التي أوضحت نتائجها أن الصفحة الرسم�ة لمنظم)، م٢٠٢٠(نشوة سل�مان، 
أكثر المصادر متا�عة لدى النساء من عینة الدراسة، �ما و�تفق هذا مع دراسة (أحمد دمحم العمیري، 

 ).م٢٠٢٠
�ما جاءت مواقع التواصل االجتماعي �ــ(ف�س بوك، وتو�تر، و�وتیوب) في مقدمة المصادر التي  

د مواقع التواصل االجتماعي من أكثر الوسائل استخداًما اعتمد علیها الجمهور في متا�عة األزمة، حیث ُتع
بین شعوب العالم، حیث اعتمدت علیها الحكومات في التواصل المستمر مع الجمهور، و�مداده 
�المعلومات المختلفة عن تطورات األزمة، والوضع الصحي العام في الدولة، وقد �شفت النتائج الك�ف�ة 

ن یتا�عون ش�كات التواصل االجتماعي وخاصة موقع ف�س بوك في من خالل المقا�الت أن المشار�ی
كنت �عتمد على  السوش�ال عاًما، تجارة ) " ٢٢متا�عة تطورات األزمة، حیث تقول: (دعاء مصطفى، 

كنت بتا�ع " عاًما، مدرس مساعد):  ٣٠وتض�ف (عبیر أسامة،  مید�ا، اإلنترنت، جوجل، وف�س بوك"،
اللي بتنزل عل�ه، و�الذات الصفحة بتاعة وزارة الصحة على الف�س بوك، قد  على الف�س �ل األخ�ار 

إنت عارفه السوش�ال " ، محاس�ة): ٢٦، وترى (أسماء حلمي،  إ�ه إصا�ات؟، قد إ�ه عدد حاالت وفاة؟
  مید�ا ما بتخل�ش حاجه بتنزل األخ�ار وأعداد المصابین، وأعداد الوف�ات".
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، م)٢٠٢٠  م)، و(حسام فایز عبدالحي، ٢٠٢٠ناد�ة دمحم عبدالحافظ،و�تفق ذلك مع نتائج دراسات (
، حیث تصدرت مواقع التواصل االجتماعي مقدمة الوسائل التي استقى منها م)٢٠٢٠و(أشرف سل�م،

الجمهور المعلومات عن �ورونا، ولكن تختلف النتائج عن دراسة (دعاء عادل، ولیلى عبده، وعل�اء 
نتائجها أن موقع تو�تر جاء في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي متا�عة م) التي أوضحت ٢٠٢٠عادل، 

في المملكة السعود�ة، و�مكن تفسیر ذلك في ضوء اختالف المجتمعین، فالف�س بوك �حتل الصدارة في 
 المتا�عة في مصر مقابل تو�تر، حیث ُتعد المملكة األولى عر���ا في استخدام الموقع. 

رسم�ة الحكوم�ة وصفحة وزارة الصحة المصر�ة على موقع الف�س بوك بنس�ة ف�ما جاءت المواقع ال
على الترتیب، حیث أضحت الصفحات الحكوم�ة المصر�ة سواًء مواقع على 61.8 %) ، 63.8(

صفحات مواقع أو على صفحات التواصل االجتماعي وسیلة إعالم�ة مهمة للجماهیر، تمكنهم من 
ة حول المرض، ألنها تصدر عن جهات حكوم�ة رسم�ة، �ما الحصول على معلومات موثقة وصح�ح

توفر الب�انات والمعلومات فور حدوثها �أ�سط الطرق وفي ثوان معدودة، وتهتم �الرد على االستفسارات 
المختلفة، وقد تنوعت هذه الصفحات بین صفحة وزارة الصحة والسكان المصر�ة، وصفحة رئاسة مجلس 

لمتحدث الرسمي لوزارة الصحة، و�تفق ذلك مع نتائج المقا�الت الك�ف�ة، حیث الوزراء، والصفحة الرسم�ة ل
كنت بتا�ع الصفحات والمواقع الرسم�ة الصادرة عن عاًما، محامي): "  ٣٠�قول (س�ف صادق، 

و(نشوة سل�مان عقل، م)، ٢٠٢٠، �ما یتفق مع نتائج دراستْي (أحمد دمحم صالح العمیري، :الحكومة"
وضحتا أن الصفحات الرسم�ة الحكوم�ة �انت من أكثر المصادر المعلومات�ة متا�عة، م) اللتین أ٢٠٢٠

وأن صفحة وزارة الصحة والسكان األكثر متا�عة في الدراسة األولى، ف�ما �انت صفحة مجلس الوزراء 
م) التي أوضحت ٢٠٢٠المصري األكثر متا�عة في الدراسة الثان�ة، فضًال عن دراسة (آمال إسماعیل، 

ائجها أن الصفحة الرسم�ة لوزارة الصحة المصر�ة في مقدمة وسائل االتصال الحدیثة متا�عة من قبل نت
 الجماهیر. 

ا للمتا�عة   أما التل�فز�ون المصري فقد أدى دوًرا �بیًرا في تغط�ة األزمة، حیث أضحى مصدًرا مهم�
البرامج الحوار�ة موقًعا مهم�ا  %) من العینة وخاصة برامجه الحوار�ة، حیث تحتل60لدى ما �قرب من (

في القنوات التل�فز�ون�ة، �ما أنها من أكثر البرامج انتشاًرا ونجاًحا في توصیل المعلومات، وتعمل على 
تشكیل االتجاهات، وتحقیق المشار�ة المجتمع�ة الجماهیر�ة من خالل تقد�م اآلراء والمقترحات واألفكار، 

م)، حیث جاء التل�فز�ون في مقدمة وسائل اإلعالم ٢٠٢٠إسماعیل، و�تفق ذلك مع نتائج دراسة (آمال 
حیث  م)٢٠٢٠الرسمي في متا�عة تطورات الوضع الو�ائي، �ما یتفق مع دراسة (ر�هام مرزوق عبدالدا�م، 

األولى في مقدمة القنوات متا�عة خالل أزمة �ورونا، �ما یتفق مع دراسة  جاء التل�فز�ون وخاصة الفضائ�ة
م) في ٢٠٢٠وهو ما یتفق أ�ًضا مع دراسة (عر�ن عمر الزغبي،  ).م٢٠٢٠ صالح العمیري، (أحمد دمحم

 المغرب، التي أظهرت اهتمام أفراد العینة �متا�عة تطورات أزمة �ورونا عبر القنوات الفضائ�ة اإلخ�ار�ة. 
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عاًما، على المعاش):  ٦٢كما یتفق مع نتائج الدراسة المیدان�ة الك�ف�ة، حیث یرى (أحمد �سیوني،  
عاًما، �ل�ة  ٢٢"، وتض�ف (ه�ة ممدوح،  "�عتمد على التل�فز�ون ألني مش مهتم �الصحافة واإلذاعة

، مدرس سنة ٢٩"، أما (ه�ة سید كنت �عتمد على المصادر الرسم�ة وخاصة التل�فز�ون تجارة): "
"كنت بتا�ع البرامج التل�فز�ون�ة وهي بتعرض أعداد الحاالت و�مان البرامج اللي �انت  فتقول )مساعد

بتا�ع التل�فز�ون ألنه ب�كون عاًما، ال تعمل): "  ٢٢"، وتكمل (ه�ام ممدوح، بتستض�ف أط�اء �األخص
كنت �عتمد على صیدلة): "عاًما، �ل�ة  ٢٣، وتض�ف (فاطمة دمحم، أكتر حاجه إحنا بنقعد قدامها"

 التل�فز�ون وط�عا دا رقم واحد في مصادر المتا�عة".
ف�ما اعتمد �عٌض من مفردات العینة على االتصال الم�اشر بوصفه مصدًرا للمعلومات مثل   

%)،  56.8المحادثات وجًها لوجه مع أفراد األسرة حول مستجدات الفیروس التي جاءت بنس�ة (
%)، حیث زاد معدل النقاش والتفاعل 46.7وتطب�قات المحادثة (ف�س بوك، وواتس آب، وزووم) بنس�ة ( 

 ,Snoeijers)   داخل األسر المصر�ة خالل أزمة �ورونا �سبب الحظر، و�تفق هذا مع نتائج دراسة

Poels, & Nicolay,2014) دل الرسائل أو �میلون أكثر إلى ت�االتي أوضحت نتائجها أن المستخدمین
 &Liu, Fraustino) ، ولكنه �ختلف عن دراسة التحدث مع األصدقاء حول األحداث واألزمات المختلفة

Jin,2015)  مثل: المكالمات ؛ نماذج العالقات الشخص�ةفي أن الم�حوثین �میلون إلى االعتماد على
 . لتواصل االجتماعيمن نماذج ا أكثرالهاتف�ة، والمحادثات وجًها لوجه، والرسائل النص�ة 

وذلك  المحطات اإلذاع�ة المصر�ة، و الصحف المحل�ة المصر�ةوانخفضت نس�ة من �عتمدون على 
%) لكل منهما، و�مكن تفسیر ذلك في ضوء حاجة المتا�عین إلى الفور�ة في نقل األحداث 33.4بنس�ة (

ذاعات، و�تفق ذلك مع دراسة األمر الذي ال ُیتاح عبر المنصات التقلید�ة وخاصة الصحف المحل�ة واإل
حیث أوضحت نتائجها أن الصحف جاءت في الترتیب األخیر متا�عة  ،م)٢٠٢٠(حسام فایز عبدالحي، 

حیث جاء الرادیو في المرت�ة األخیرة متا�عة  م)٢٠٢٠لألزمة، �ما یتفق مع دراسة (طارق دمحم الصعیدي، 
م) ودراسة (رفعت ٢٠٠٧دراسة �ل من (عبید بن سعید، لألزمة، وتختلف نتائج الدراسة الراهنة عن نتائج 

، حیث (Ghassabi& Farashbandi,2015) م)، ودراسة٢٠٠٩و(نهى عاطف،  م)٢٠٠٧عارف، 
أوضحت نتائجهم اعتماد الم�حوثین على وسائل اإلعالم الوطن�ة وقت األزمات وخاصة التل�فز�ون 

ابل األزمات المحل�ة لألزمات محل الدراسات والرادیو، و�مكن تفسیر ذلك في ضوء عالم�ة األزمة مق
 األخرى، فضًال عن تغیر عادات المتا�عة وز�ادة ساعاتها خالل أزمة �ورونا. 

 
 
 
 



 ا
 

            www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٥۳٥

 تقی�م الم�حوثین للثقة في وسائل اإلعالم بوصفها مصدًرا لمتا�عة مستجدات فیروس �ورونا. .٣
 ) ٤جدول رقم (

 ) 402(ن=    )   ۱۹-تقییم المبحوثین للثقة  في وسائل اإلعالم  بوصفھا مصدًرا لمتابعة مستجدات أزمة فیروس كورونا (كوفید
 درجة الثقة 

 العبارات
أثق فیھا 
بدرجة 
 كبیرة

أثق 
بدرجة 
 متوسطة

نادًرا ما 
 أثق فیھا

المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 منظمة الصحة العالمیة 
 

 86 2.58 34 99 269 ك
% %66.9 %24.6 %8.5 

النشرات والبیانات الصادرة عن وزارة الصحة 
 المصریة

 81.67 2.45 57 107 238 ك
% %59.2 %26.6 %14.2 

المجموعات التي یدیرھا األطباء عبر مواقع 
 التواصل االجتماعي بھدف التوعیة 

 79.67 2.39 48 149 205 ك
% %51 %37.1 %11.9 

 78 2.34 63 138 201 ك المواقع الرسمیة الحكومیة
% %50 %34.3 %15.6 

صفحة وزارة الصحة المصریة على موقع 
 الفیس بوك

 76.33 2.29 73 141 188 ك
% %46.8 %35.1 %18.2 

 مع أفراد األسرة  لوجھالمحادثات وجًھا 
 

 71.67 2.15 68 207 127 ك
% %31.6 %51.5 %16.9 

 71.33 2.14 98 149 155 ك التلیفزیون المصري ببرامجھ المختلفةقنوات 
% 38.6% %37.1 %24.4 

 المحطات اإلذاعیة المصریة 
 

 66.33 1.99 120 164 118 ك
% %29.4 %40,8 %29.9 

 الصحف المحلیة المصریة 
 

 65 1.95 128 166 108 ك
% %26.9 %41.3 %31.8 

 -تویتر -(فیس بوكمواقع التواصل االجتماعي 
 یوتیوب)

 64.33 1.93 110 209 83 ك
% %20.6 %52 %27.4 

 المحادثات الھاتفیة مع األصدقاء وزمالء العمل 
 

 58.3 1.75 154 194 54 ك
% %13.4 %48.3 %38.3 

ماسینجر، واتس  ،تطبیقات المحادثة (فیس بوك
 ب، زووم، تلیجرام).آ

 57 1.71 171 177 54 ك
% %13.4 %44 %42.5 

ز�ادة ثقة الم�حوثین في وسائل اإلعالم الرسم�ة مقابل تراجع یتضح لنا من ب�انات الجدول السابق    
منظمة الصحة العالم�ة، والنشرات والب�انات الصادرة الثقة في مواقع التواصل االجتماعي، حیث جاءت 

دیرها األط�اء عبر مواقع التواصل االجتماعي بهدف یعن وزارة الصحة المصر�ة، والمجموعات التي 
في مقدمة التوع�ة، والمواقع الرسم�ة الحكوم�ة، وصفحات وزارة الصحة المصر�ة على موقع الف�س بوك 

) 76.33، 87، 79.67، 81.67، 86وذلك �متوسط حسابي (الوسائل التي تحظى بثقة الم�حوثین، 
یوتیوب)،  -تو�تر -النسبي لمواقع التواصل االجتماعي (ف�س بوك وزن ال بلغف�ما على الترتیب، 

ب، آوالمحادثات الهاتف�ة مع األصدقاء وزمالء العمل، وتطب�قات المحادثة (ف�س بوك ماسینجر، واتس 
 . ) على الترتیب57، 58.3، 64.33( نحوزووم، تل�جرام) 

ثقة في مواقع التواصل االجتماعي خالل و�تفق ذلك مع نتائج الدراسة الك�ف�ة التي أوضحت تراجع ال 
كنت بثق عاًما، محامي) " ٣٠أزمة �ورونا مقابل وسائل اإلعالم الرسم�ة؛ حیث �قول: (س�ف صادق، 
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 ٢٩وتتساءل (ه�ة سید  بدرجة �بیرة في وزارة الصحة دي جهة حكوم�ة، فأكید مصدر موثوق لي"، 
وتحدد (أسماء  �اء عالمي ه�كدبوا ل�ه؟،كنت بثق فیها ألن المفروض ده و سنة، مدرس مساعد): "

، ف�ما %) وط�ًعا أنا بر�طها �الواقع ورؤ�تي٩٨بثق بنس�ة (، محاس�ة) نس�ة ثقتها فتقول: " ٢٦حلمي، 
السوش�ال عاًما، طال�ة) عن قلة ثقتها في مواقع التواصل االجتماعي فتقول: " ٢٠تعبر (ندى عبدالسالم، 

"، أما عینة المستجیبین ي، نادًرا ما أثق في حاجه منشورة علیهامید�ا عامة ما �نتش بثق ف�ه نهائ
جزء من معلومات عاًما، معلمة): " ٢٩الذین لم یثقوا في أداء اإلعالم الرسمي، فتقول (م�ار حسنین، 

وزارة الصحة غیر حق�قي؛ �عني �النس�ة ألعداد المصابین واستعدادات المستشف�ات، والخط الساخن 
عاًما، مدرس  ٣٠، وتض�ف  (عبیر أسامة، محدش بیرد، وال د�اتره وال أى حاجه"مف�ش الكالم ده، 

ما �نتش بثق في الب�انات اللي بتصدرها وزارة الصحة و�الذات في األعداد اللي هما طلعوها، " مساعد) 
 ألن �ان الواقع أعداد أكتر من �ده �كتیر".

فضًال  المسؤول األساسي عن إدارة األزمة، في ضوء أن وزارة الصحة المصر�ةو�مكن تفسیر ذلك      
صا�ات، والمتعافین، إلیتعلق �مستجدات األزمة، وعدد احول ما للمعلومات عن �ونها المصدر األول 

والمتوفین، حیث أضحت المواقع الرسم�ة والنشرات والكتی�ات التي تصدرها وزارة الصحة، فضًال عن 
من خالل توض�ح  لحصول على المعلومات وقت األزمةا المجموعات التي یدیرها األط�اء هي مصادر

طب�عة الفیروس، وطرق انتقاله، وطرق الوقا�ة منه، والخطوات التي ین�غي الق�ام بها عند الشعور 
انتشار الشائعات عبر مواقع �أعراضه، و��ف�ة التعامل مع أفراد األسرة إذا أصیب أحد أفرادها مقابل 

عبر المواقع �غض النظر عن مدى صدقها،  تها�ادل المنشورات ومشار�التواصل االجتماعي، وسهولة ت
فضًال عن عدم وجود رقا�ة على المحتوى المنشور على مواقع التواصل االجتماعي، حیث نشرت تلك 
المنصات العدید من الخرافات والشائعات حول األزمة ومنها، أنه �مكن عالج فیروس الكورونا بدواء 

 & Utz, Schultz)و�تفق ذلك مع دراسة  والفیروس �موت في الحرارة المرتفعة، األنفلونزا العادي، 
Glocka,2012) والتي أوضحت نتائجها أن التواصل عبر وسائل اإلعالم التقلید�ة أكثر مصداق�ة من ،

التي أوضحت نتائجها ارتفاع  )م٢٠٢٠(آمال إسماعیل دمحم،وسائل اإلعالم الجدیدة، �ما یتفق مع دراسة 
مستوى الثقة في وسائل اإلعالم الرسم�ة في أزمة �ورونا، �ما یتفق مع دراسة (حسام فایز 

، حیث تصدرت المواقع اإللكترون�ة والمواقع )م٢٠٢٠،ودراسة (نشوة سل�مان عقل م)،٢٠٢٠عبدالحي،
 . الرسم�ة مقدمة المواقع التي تحظى �الثقة، وجاءت مواقع التواصل االجتماعي في الترتیب األخیر
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مدى إصا�ة أحد من المح�طین �أفراد العینة (أحد أفراد األسرة، صدیق، أو زمیل عمل) �فیروس  .٤
 كورونا

 )٥جدول رقم (
 ) 402مدى إصابة أحد المحیطین بأفراد العینة بفیروس كورونا (ن= 

 

–%) من مفردات العینة أصیب أحد المح�طین بهم 74.1كشفت نتائج الجدول السابق أن أكثر من ( 
%) من أفراد العینة �عدم 25.9�فیروس �ورونا، ف�ما أفاد ( –أحد أفراد األسرة أو صدیق أو زمیل عمل

  .إصا�ة أحد من مح�طهم �الفیروس
  .�اإلجراءات �عد إصا�ة أحد المح�طین �أفراد العینة �فیروس �ورونالتزام ال مدى تغیر السلوك وا .٥

 )٦جدول رقم (
 لتزام باإلجراءات بعد إصابة أحد المحیطین بأفراد العینة المدى تغیر السلوك وا 

 ) 298(ن=    بفیروس كورونا 
مدى التغیر في السلوك بعد إصابة أحد المحیطین بأفراد 

 العینة بفیروس كورونا
 % ك

 %82.2 345 نعم

 %17.7 53 ال

 %100 298 اإلجمالي                     

%) تغیر سلو�هم عقب 82.2أوضحت نتائج الدراسة المیدان�ة أن أغلب مفردات العینة بنس�ة ( 
إصا�ة أحد المح�طین بهم �فیروس �ورونا، وقد تمثل هذا التغییر في ز�ادة الحرص من أفراد العینة على 

من البدا�ة وأنا "تطبیق اإلجراءات االحتراز�ة، حیث جاءت استجا�ات الم�حوثین على االستب�ان �التالي: 
"، حر�صة أكثر من الالزم في �ل تفصیلة في ح�اتي "أص�حت"، ملتزمة �اإلجراءات الوقائ�ة �س قدر هللا

�عد إصابتي �كورونا مقدرش أقول نظرتي اتغیرت إلني �نت بت�ع اإلجراءات من البدا�ة �س ممكن "
ف�ما  ،أخذت األمر �جد�ة إلى حد أكتر من حیث االحت�اطات"، ""أكون �قیت أدقق أكثر في طرق الوقا�ة
عقب إصا�ة أحد المقر�ین، وقد تنوعت أس�اب تغیر السلوك �ما انخفضت نس�ة من لم یتغیر سلو�هم 

 یتضح من الجدول التالي: 
 
 
 
 

 

مدى إصابة أحد المحیطین بأفراد العینة 
 بفیروس كورونا

 % ك

 %74.1 298 نعم
 %25.9 104 ال

 %100 402 اإلجمالي
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 )۷جدول رقم (      
 أسباب تغیر السلوك بعد إصابة أحد المحیطین بأفراد العینة 

 )245)                           (ن = •بفیروس كورونا (

بأفراد العینة  التغیر في السلوك بعد إصابة أحد المحیطینسبب 
 بفیروس كورونا

 % ك

 %45.7 112  ةسراألنفس والحساس بالخوف على اإل

 %18.37 45 بالمرض  ةمعرفالو يوعالزیادة 

 %15.5 38  الفیروس الحد من انتشار
 %13 32  السالمة الشخصیة واألسریةحرًصا على 

 %12.24 30 إدراك صعوبة المرض وخطورتھ 

 %4.89 12 حقیقة األمر والیقین بوجود الفیروس  كإدرا

�شفت نتائج الدراسة التحلیل�ة تنوع أس�اب تغیر السلوك �عد إصا�ة أحد المح�طین �أفراد العینة     
�فیروس �ورونا، وجاء في صدارة هذه األس�اب: اإلحساس �الخوف من انتقال العدوى لألبو�ن واألبناء 

ألني خوفت على أفراد عائلتي �تیر أكتر مني %)، حیث قال أحد المستجیبین: " 45.7�التحدید بنس�ة ( 
والدي ووالدتي عندهم أمراض مزمنة وماما عندها "، و�ض�ف آخر: " أنا شخص�ا فقررت االلتزام

ا إني أكون السبب في مرضهم ألني أخاف على ، و�ض�ف ثالث: " "حساس�ة على الصدر، �خاف جد�
التي أوضحت نتائجها ، م)٢٠٢٠�تفق ذلك مع نتائج دراسة (طارق دمحم الصعیدي، "، و والدي من المرض

ز�ادة التأثیرات الوجدان�ة السلب�ة المتمثلة في ز�ادة الشعور �الخوف، والقلق لدى المستجیبین، فضًال عن 
 التي أوضحت نتائجها أن �عض األفراد لدیهم طب�عة) م٢٠٢٠دراسة (مسعودة فلوس، والخنساء تومي،

قلقة، وقد تضاعف األمر في زمن �ورونا، خاصة في ظل الشائعات وحالة التهو�ل السائدة عن الفیروس 
كونه مجهوًال وغیر معروف، وقد تضاعف القلق والخوف مع تقیید الحر�ات الفرد�ة وانعزال ال�شر، 

 وخوفهم من فقدان وظائفهم واستقرارهم المالي.
یر السلوك إلى ز�ادة الوعي والمعرفة �المرض وذلك بنس�ة ف�ما أرجع �عض ال�احثین سبب تغ     

عرفت �ل اإلجراءات الالزمة عند التعرض للفیروس %)، حیث �قول أحد المستجیبین: "18.37(
"، حیث �عّد فیروس �ورونا من أكثر الفیروسات انتشاًرا وانتقاًال بین والخطوات الواجب ات�اعها للوقا�ة

شائعات، األمر الذي حدا �الحكومة المصر�ة لتبني استرات�ج�ة "تقد�م ال�شر فضًال عما صاح�ه من 
المعلومات" التي تمثلت في: اإلفصاح عن الو�اء وخطورته، و��ف�ة التعامل معه، �ما في دراسة (آمال 

فضًال عن استرات�ج�ة "تخف�ض الغموض" من خالل نشر تقار�ر عن الحاالت  م)،٢٠٢٠إسماعیل، 
ت لالتصال مع المواطنین واإلجا�ة عن تساؤالتهم واستفساراتهم، �ما لجأ األط�اء إلى الیوم�ة، وفتح قنوا

                                                           
 قام �عض الم�حوثین �كتا�ة أكثر من سبب لتغیر السلوك. •
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إنشاء مجموعات على ش�كات التواصل االجتماعي إل�ضاح �ل المعلومات عن الفیروس وتوع�ة 
%) سبب التغییر في الوقا�ة من 15.5م)، ف�ما أبدى (٢٠٢٠المواطنین �كل جدید حوله (نرمین عجوة، 

لحد من انتشاره من خالل االلتزام �اإلجراءات الوقائ�ة، ول�س الكمامة، والت�اعد االجتماعي، المرض وا
التزمت علشان م�جیل�ش �ورونا وأذي نفسي وأعدي أمي و�ل اللي حیث �قول أحد المستجیبین: "

  حوال�ا".
الم�حوثین %) إلدراكهم حق�قة المرض وخطورته، حیث جاءت استجا�ة 12.24ف�ما التزم (     

أدر�ت مدى خطورة هذه الفیروس وأنه قادر على تدمیر ح�اتي وصحتي وصحة من كالتالي: "
أص�حت الح�اة "، و�ض�ف آخر "علشان حسینا أنه مش �عید عنا"، و�ض�ف ثاٍن "�ع�شون معي

"، ف�ما انخفضت نس�ة من التزموا �سبب "إدراكهم مهددة ومعرض للعدوى �ل یوم أكتر من التاني
%)، حیث �ان رأي �عض المستجیبین أن الفیروس 4.89ة الفیروس وال�قین بوجوده" لتصل إلى (حق�ق

 غیر واقعي، وأنه �ذ�ة عالم�ة لتحقیق مصالح معینة ر�ما تتضح مستق�ًال في وجهة نظرهم.
 

 السلوك االتصالي المتعلق �ال�حث عن المعلومات في أثناء أزمة �ورونا لدى أفراد العینة.  .٦
 ) ۸م (جدول رق 

 ) 402یوضح السلوك االتصالي المتعلق بالبحث عن المعلومات في أثناء أزمة كورونا لدى أفراد العینة    (ن=
 البحث عن المعلومات عن كورونا  

 العبارات
 

 دائًما 
 

 أحیانًا 
 

 نادًرا
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

أبحث عن التقریر الیومي ألعداد المصابین 
 الفیروس بالمواقع الرسمیةوالمتعافین من 

 84 2.52 39 114 249 ك
 % 61.9 28.4 9.7 

ستفسر من أسرتي عن الجدید بالنشرات والبیانات أ
المتعلقة بالفیروس والصادرة عن منظمات رسمیة 

 حكومیة محلیة

 80.67 2.42 53 128 221 ك
 % 55.0 31.8 13.2 

ھا ووعات األطباء التي أنشأمأتصفح صفحات ومج
 للتوعیة بالفیروس

 73.33 2.20 65 190 147 ك
 % 36.6 47.3 16.2 

أتفقد تحدیثات الصفحات الرسمیة على موقع فیس 
 بوك 

 72 2.16 89 161 152 ك
 % 37.8 40.0 22.1 

اطلع على خبرات اآلخرین المتعلقة بالفیروس عبر 
 مواقع التواصل االجتماعي

 71 2.13 96 158 148 ك
 % 36.8 39.3 23.9 

 68.33 2.05 123 137 142 ك أتابع البرامج المختلفة على التلیفزیون المصري 
 % 35.3 34.1 30.6 

 66 1.98 127 158 117 ك أسأل من أعرفھم عن األزمة وتطوراتھا
 % 29.1 39.3 31.6 

 أجري المحادثات الھاتفیة مع األصدقاء 
  واألقارب حول الفیروس

 61.67 1.85 138 187 77 ك
 % 19.2 46.5 34.3 

 59.33 1.78 170 152 80 ك ا عن الجدید بمواقع الصحف المحلیةی� أبحث یوم
 % 19.9 37.8 42.3 

أسعى لمعرفة كل ما ھو جدید عن الفیروس عبر 
 متابعة اإلذاعات

 55.67 1.67 196 141 65 ك
 % 16.2 35.1 48.8 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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أوضحت نتائج الدراسة المیدان�ة تنوع السلوك االتصالي المتعلق �ال�حث عن المعلومات في أثناء   
أزمة �ورونا لدى أفراد العینة، ما بین ال�حث عن التقر�ر الیومي ألعداد المصابین والمتعافین من 

�انات المتعلقة �الفیروس الفیروس �المواقع الرسم�ة، واالستفسار من أفراد األسرة عن الجدید �النشرات والب
والصادرة عن منظمات رسم�ة حكوم�ة محل�ة، وتصفح صفحات ومجموعات األط�اء التي أنشأوها 

، 80.7، (84للتوع�ة �الفیروس، وتفقد تحدیثات الصفحات الرسم�ة على موقع ف�س بوك بوزن نسبي 
ء المحادثات الهاتف�ة مع لكل منهم على الترتیب. ف�ما جاء سلوك ال�حث المرت�ط �إجرا ) 73.3،72

األصدقاء واألقارب حول الفیروس، وال�حث یوم��ا عن الجدید �مواقع الصحف المحل�ة، والسعي لمعرفة 
) لكل منهم 55.7، 59.3، 61.7كل ما هو جدید عن الفیروس عبر متا�عة اإلذاعات بوزن نسبي ( 

 على الترتیب. 
تها، وانتشارها على المستوى العالمي فضًال عما و�مكن تفسیر ذلك في ضوء أهم�ة األزمة، وطب�ع

أح�ط �ه من شائعات، وما یتطل�ه من إجراءات وقائ�ة ت�عها ز�ادة ال�حث عن المعلومات بهدف إزالة 
الغموض وفهم مجر�اتها للتعامل معها بوعي، حیث �سعى األفراد إلى تجاوز الغموض خالل األزمات، 

علومات، أو عدم استق�ال المعلومات الكاف�ة لفهم موضوع األزمة، والذي قد �حدث �سبب التناقض في الم
فضًال عن التناقض في عرض الوسائل اإلعالم�ة و�نتاجها من طرف إعالمي آلخر، األمر الذي یز�د من 

، و�تفق مع االستجا�ات في م)٢٠٢٠عمل�ة ال�حث �ما یتفق مع دراسة (مسعودة فلوس، والخنساء تومي،
كتیر �نت ب�حث عن معلومات عن "سنة):  ٢٦الدراسة المیدان�ة حیث �قول (�كر إبراه�م، مهندس 

الفیروس، و��ه أس�ا�ه، أعراضه، ودرجة اإلصا�ة �مصر، وطرق الوقا�ة منه، وازاي أحافظ على 
سیرش �ل شو�ة عن الكورونا، الواحد �ان ب�عمل ، محاس�ة): " ٢٦"، ف�ما تقول (أسماء حلمي، نفسي

عاًما، مدرس  ٢٧"، وتض�ف (والء سعید،  وطرق الوقا�ة خاصة في حالة الفزع اللي الواحد �ان فیها
 ١٩كنت ب�حث عن معلومات أكثر، عن الفیروس، و��ف�ة الوقا�ة؟ �نت دا�ًما �سمع �وفید مساعد): " 

�حثت في األول فتقول: "  ا، �ل�ة تجارة) عامً  ٢٢أما (ه�ة ممدوح،   كنت عایزة أعرف �ل جدید عنه"
عن الحاجات اللي ما �نتش فاهماها، و�زاي أقي نفسي من المرض قبل ما نقعد من الدراسة، ألني 

اكنت مهتمه  �الموضوع علشان �سافر، و�روح الكل�ة، و�خرج، و�حتك �الناس، وما �نتش حا�ه إن  جد�
 ". حاجه زى �ده تحصلي
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 أثناء أزمة �ورونا لدى أفراد العینة. في المعلومات �مشار�ة المتعلق  السلوك االتصالي .٧
 ) ۹جدول رقم ( 

 ) 402أثناء أزمة كورونا لدى أفراد العینة    (ن=في المعلومات  بمشاركةیوضح السلوك االتصالي المتعلق 
 مشاركة المعلومات 

 العبارات
 

 دائًما 
 

 أحیاًنا 
 

 نادًرا
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

أقوم بمشاركة التغریدات المرتبطة بمعلومات 
 عن فیروس كورونا

 78.3 2.35 237 117 48 ك
 % 11.9 29.1 59.0 

 78.3 2.35 57 147 198 ك أنقل ألھلي وزمالئي كل جدید عن الفیروس.
% 49.3 36.6 14.2 

اتصل بزمالئي وأصدقائي عبر الھاتف للتحدث 
 عن األزمة

 1.65 198 148 56 ك
 

55 
 % 13.9 36.8 49.3 

قة بالفیروس عبر مواقع علأشارك المواد المت
 التواصل االجتماعي على صفحتي

 53.6 1.61 213 131 58 ك
 % 14.4 32.6 53.0 

معلومات عن الفیروس على صفحات  أنشر
 ومجموعات األصدقاء

 53 1.59 221 123 58 ك
% 14.4 30.6 55.0 

الفیدیوھات المتعلقة بالفیروس على أنشر بعض 
 مواقع التواصل االجتماعي

 52 1.56 227 124 51 ك
 % 12.7 30.8 56.5 

أقوم بإنتاج مضامین متعلقة بالفیروس وطرق 
 الوقایة.

 50.3 1.51 249 102 51 ك
 % 12.7 25.4 61.9 

أشارك مقاطع برامج التوك شو المتضمنة 
 معلومات عن الفیروس

 48.3 1.45 262 99 41 ك
 % 10.2 24.6 65.2 

أعلق على صفحة المنظمات الحكومیة الرسمیة 
 حول الفیروس

 47.3 1.42 274 87 41 ك
 % 10.2 21.6 68.2 

أرسل رسائل نصیة عن الفیروس عبر تطبیقات 
 الھاتف المحمول

 45 1.35 285 93 24 ك
 % 6.0 23.1 70.9 

أوضحت نتائج الدراسة المیدان�ة وعي مفردات العینة وسعیهم لنشر المعلومات والمعرفة �الفیروس     
وطرق الوقا�ة منه على مستوى األسرة، أو العمل، أو عبر العوالم االفتراض�ة في أثناء أزمة �ورونا من 

ما هو جدید عن الفیروس خالل اهتمامهم �مشار�ة التغر�دات المرت�طة �معلومات عن �ورونا، ونقل �ل 
لألهل والزمالء، واالتصال �الزمالء واألصدقاء عبر الهاتف للتحدث عن األزمة، ومشار�ة المواد المتلعقة 
�الفیروس عبر مواقع التواصل االجتماعي على الصفحات الشخص�ة، ونشر معلومات عن الفیروس على 

) لكل منهم على 53، 53.6، 55، 78.3، 78.3صفحات ومجموعات األصدقاء بوزن نسبي بلغ (
 . الترتیب

ف�ما جاء السلوك االتصالي المرت�ط �إنتاج مضامین متعلقة �الفیروس وطرق الوقا�ة، ومشار�ة مقاطع 
برامج التوك شو المتضمنة معلومات عن الفیروس، والتعلیق على صفحة المنظمات الحكوم�ة الرسم�ة 

س عبر تطب�قات الهاتف المحمول بوزن نسبي منخفض حول الفیروس، و�رسال رسائل نص�ة عن الفیرو 
على الترتیب. �ما �شفت نتائج الدراسة الك�ف�ة اختالف السلوك  %)45، %47.3، %%48.3، 50.3(

االتصالي المتعلق �إنتاج المعلومات ومشار�تها خالل أزمة �ورونا؛ فقد عمل �عض المؤثر�ن على إنتاج 
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واصل عبر األزمة ؛ فهم ینتجون محتوى �ستهلكه اآلخرون وقت األزمة، المواد ومشار�تها ط�ًقا لنموذج الت 
أیوه ط�عا �نت �كتب �تتیر، نشرت فیدیو في أول عاًما، صحفي): " ٣٥حیث �قول: (دمحم عبدالسالم، 

"، األزمة لتوع�ة الناس إزاي �عقموا إیدهم صح �الكلور والم�ه والملح وأهم موضوع إزاي نزود مناعتنا
فقدت حاسة التذوق والشم، ولما �نت في فترة عید الفطر عاًما، معلمة): "  ٢٩وتض�ف (م�ار حسنین، 

وصعب إني آالقي مستشفى، عملت �حث و�عد ما عرفت إن األعراض دي ب�عتبروها مؤشر لكورونا، 
ط )، ف�ما نشط آخرون عبر المح�بدأت أنشر األعراض على الف�س، وأحكى تجر�تي، ووعي الناس

األسري وش�كات التواصل االجتماعي وتطب�قات الهاتف المحمول من خالل مشار�تهم  المعلومات حول 
كنت بنشر أي معلومة على عاًما، مدرس مساعد): " ٢٧األزمة وتطوراتها، حیث تقول: (والء سعید، 

"، الء شیرمجموعات الواتس آب وماسینجر، وعلى أي جروب أنا ف�ه أنا وصحابي، و�انوا مسمینِّي: و 
كنت �قرأ المعلومات دى لنفسي،  وألهلى، �نت �حتفظ عاًما، �ل�ة صیدلة) " ٢٣وتض�ف (فاطمة دمحم، 

 ٣٠"، وتض�ف (عبیر أسامة، بورق من على السوش�ال مید�ا عشان أعرف اتصرف لو حد جاله المرض
ندي، زي مثال �ل حاجه �انت بتت�عتلى �اخدها شوت اسكر�ن، عشان تكون ععاًما، مدرس مساعد): 

طرق الوقا�ة والفرق بین اإلنفلونزا العاد�ة ومرض �ورونا، و�زاي أحافظ على نفسي وأحمي نفسي و�نت 
 بنشرها لزمایلي وأهلي). 

و�تضح لنا مما سبق اهتمام المستجیبین �إنتاج أي محتوى خاص �فیروس �ورونا ومشار�ته    
واصل االجتماعي، فضًال عن حفظه �الوسائل المختلفة، وتداوله عبر تطب�قات الهاتف المحمول ومواقع الت

وهو ما �عكس وعي المستجیبین وحرصهم، وسعیهم لحما�ة أنفسهم وأسرهم، و�تفق ذلك مع نتائج دراسة 
من أهم التأثیرات السلو��ة لوسائل اإلعالم  م) التي توصلت نتائجها إلى أن٢٠٢٠(طارق دمحم الصعیدي،

ومشار�ة منشورات وزارة الصحة واألط�اء المتخصصین، وتكو�ن مجموعات  إنتاج وسائل توع�ة ونشرها،
 على مواقع التواصل االجتماعي للتواصل حول ما هو جدید حول األزمة. 

ف�ما اتسم سلوك �عض الم�حوثین �استهالك مضامین وسائل اإلعالم فقط دون مشار�تها مع آخر�ن 
كل واحد ول�ه عاًما، طال�ة): " ٢٢تقول:(فاطمة،  (غیر نش�طین)، وذلك إما احتراًما للتخصص؛ حیث

". أو س�ادة حالة الكفا�ة تخصصه، فدا تخصص طبي، والمفترض إن األط�اء وحدهم اللي یتكلموا
التا�م الین �له �ان بیتكلم عنه، وازاي عاًما، �ل�ة تجارة)  " ٢٢المعلومات�ة، حیث تقول: (ه�ة ممدوح،  

ف�ه موضوع غیر �ورونا، ما �نش ل�ه الزمه أنشر أخ�ار الناس �لها نقي نفسنا من المرض، وما �نش 
م)التي أوضحت أن أكثر مقاطع الفیدیو ٢٠٢٠، و�تفق ذلك مع نتائج دراسة (دمحم �سیوني جبر�ل،بتتكلم"

م) التي ٢٠٢٠التشار��ة ثقة تلك التي تنتجها �وادر طب�ة، �ما یتفق هذا مع دراسة (سمیر دمحم محمود،
ة االهتمام �التخصص في صحافة الب�انات المتعلقة �كورونا، وذلك لضعف محتوى خلصت لضرور 

المواقع العر��ة نت�جة اهتمامها �المصادر الرسم�ة على حساب التخصص، وهو ما یتطلب ضرورة احترام 
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التخصص وتوظ�ف الكوادر الطب�ة في الحمالت القوم�ة وفي األزمات الصح�ة، وال یترك األمر لالجتهاد 
 فردي من قبل المشاهیر من أهل الفن واإلعالم والر�اضة.ال

  .كورونا أزمة أثناء بالتزام أفراد العینة باإلجراءات االحترازیة في المتعلق االتصالي السلوك .٨
 ) ۱۰( رقم جدول

 )402(ن=  كورونا لدى أفراد العینة أزمة في أثناء بااللتزام باإلجراءات االحترازیة المتعلق االتصالي السلوك یوضح
 جراءت االحترازیةإلااللتزام با                      

 العبارات
 

 دائًما 
 

 أحیاًنا 
 

 نادًرا
المتوسط 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

أعراض  يسأقوم بعزل نفسي إذا ظھرت عل
 كورونا 

 97.3 2.92 6 22 374 ك
 % 93.0 5.5 1.5 

 96.3 2.89 2 37 363 ك بالماء والصابون باستمرار لتزم بغسل یديَّ أ
% 90.3 9.2 .5 

األماكن المزدحمة على في  حضورأقلل من ال
 قدر المستطاع

 92 2.76 7 84 311 ك
 % 77.4 20.9 1.7 

أتجنب مالمسة األسطح في الطرقات والمكاتب 
 العامة لحمایة نفسي

 90.6 2.72 13 85 304 ك
 % 75.6 21.1 3.2 

 90 2.70 23 74 305 ك ستخدمھ باستمرارأأحمل مطھر كحولي و
 % 75.9 18.4 5.7 

أتبادل التحیة بالتلویح عن بُعد واإلیماءات بدًال 
 من المصافحة

 89.3 2.68 13 101 288 ك
 % 71.6 25.1 3.2 

االلتزام بلبس الكمامة ألنھا تسبب  يیصعب عل
 االختناق لي.

 85.6 2.57 25 122 255 ك
 % 63.4 30.3 6.2 

حتفظ بمسافة ال تقل عن متر واحد بیني وبین أ
 أي شخص أتعامل معھ

 85.3 2.56 14 150 238 ك
 % 59.2 37.3 3.5 

أوضحت نتائج الدراسة وعي المستجیبین �اإلجراءات االحتراز�ة في أثناء أزمة �ورونا، حیث أبدى     
علیهم أعراض �ورونا، �ما أكدوا على غسل %) من المستجیبین نیتهم لعزل أنفسهم إذا ظهرت 97.3(

األیدي �الماء والصابون �استمرار، والتقلیل من الحضور في األماكن المزدحمة قدر المستطاع، وتجنب 
) %90.6، 92، 96.3مالمسة األسطح في الطرقات والمكاتب العامة لحما�ة النفس وذلك بوزن نسبي (

م)، حیث أبدت مفردات العینة نوا�ا سلو��ة ٢٠٢٠ل�مان،على الترتیب، و�تفق ذلك مع دراسة (نشوة س
م)،التي أوضحت ٢٠٢٠لتجنب اإلصا�ة �األزمة، �ما یتفق مع دراسة (مسعودة فلوس، والخنساء تومي،

وجود تأثیرات سلو��ة في أثناء أزمة �ورونا، �ما یتفق مع االسترات�ج�ة التي ات�عتها الدولة خالل أزمة 
ة استرات�ج�ة ترو�ج السلو��ات الفعالة التي �جب االلتزام بها للوقا�ة من الو�اء كورونا؛ حیث تبنت الدول

من خالل توع�ة الجماهیر بها ، وعدم اإلضرار �اآلخر�ن، وهو الهدف الرئ�سي في مراحل األزمة 
م)، التي أوضحت تأثیر اإلعالم على النواحي السلو��ة ٢٠٢٠المختلفة، �ما یتفق مع دراسة (والء فایز،

 وقت أزمة �ورونا.
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وقد �شفت نتائج المقا�الت الك�ف�ة عن تنوع أس�اب اهتمام الم�حوثین بتنفیذ اإلجراءات االحتراز�ة،  
و�انت �التالي: الخوف؛ حیث رأى أغلب المستجیبین أن الخوف �ان السبب والدافع األول لاللتزام 

أنا "  عاًما، مدرس مساعد): ٢٧(والء سعید، حیث تقول:  �اإلجراءات االحتراز�ة في أثناء أزمة �ورونا؛
شا�فة إن سبب التزام الناس هو الخوف، ف�ه ناس �تیر بتخاف مش شرط على نفسهم، الخوف على 

اللي ب�خلي الناس تلتزم �كالم "): عاًما، على المعاش ٦٢(أحمد �سیوني،  و�ؤّ�د ".فالطالوالدین واأل
ا ومتوترة من الفیروسوزارة الصحة الخوف، �هللا نس�ة الناس �ا وتض�ف (ندى "، نت خا�فة جد�

. حیث لجأت ""اإلنسان لما ب�خاف و�حس الحاجه قر��ة منه بیلتزمعاًما، طال�ة):  ٢٠عبدالسالم، 
�عض الدول خالل إدارتها لألزمة إلى "استرات�ج�ة التخو�ف"، وذلك لبث الخوف في نفوس المتا�عین من 

خسائر الفادحة التي أحدثها الفیروس على مستوى العالم وحجم الوف�ات، خالل نشر األخ�ار المتعلقة �ال
 ,Stute, Maass, Schons, Marc-André, Christian.,Matthias) حتى ال یتهاونون في التعامل مع األزمة

2020: 3),  

القتصاد�ة �انا من أهم أس�اب عدم التزام �عض ف�ما یرى �عض المستجیبین أن الفقر والظروف ا
المسؤولین مش "عاًما، معلمة):  ٢٩الجمهور �اإلجراءات �الصورة الكاف�ة، حیث تقول: (م�ار حسنین، 

األدوات زي الكمامات �سعر مناسب، و�عدین واحد را�ح �صرف المعاش اللي هو �س�ط، هیروح  موفر�ن
 ٢٤، وتض�ف (مي، "ن �ده �انوا بیبدلوا الكمامات مع �عض) جن�ه، عشا٢٢- ١٠�شتري �مامه بــ (

"لقمة الع�ش ف�ه ناس عندها لقمة الع�ش أهم من إنها تقعد في البیت وتلتزم سنة، خر�جة أزهر) 
 �العزل، حتى لو جه على حساب صحتهم، عشان �أكل ع�اله". 

اد التماس األفراد للمعلومات عن وأرجع �عض ال�احثین التزام المجتمع �اإلجراءات إلى الوعي، فكلما ز  
الفیروس، وزادت معرفتهم �المرض، وطرق انتقاله، وطرق الوقا�ة منه زاد تطب�قهم لإلجراءات االحتراز�ة، 

لما �كونوا الناس عارفین التأثیرات الجانب�ة، وتأثیر "عاًما، طال�ة �األزهر):  ٢٢تقول: (أسماء إبراه�م، 
لي حوالیهم، دا اللي ب�جعلهم ملتزمین، غیر الملتزمین اللي ما الفیروس ده على الصحة، وعلى ال

ب�كونش عندهم درجة معرفة �المرض، أو مش عارفین مدى خطورة الفیروس، وتأثیره على الصحة، أو 
 ٢٩وتض�ف (ه�ة سید  .مش  ب�طلعوا على آخر األخ�ار، دا اللي ب�خلیهم متهاونین وغیر ملتزمین"

الوعي، �ان ف�ه ناس �تیر مش فارق معاهم الموضوع عشان معندهمش قلة " سنة، مدرس مساعد):
أن الخوف من العقاب وتطبیق  عاًما، �ل�ة صیدلة) ٢٣ف�ما ترى (فاطمة دمحم،  معرفة وال خبرة �المرض"؛

اللي ب�خلي الناس تلتزم الغارمات والعقو�ات اللي "الغرامات هو سبب االلتزام �اإلجراءات، حیث تقول: 
 . ب�حطوها"

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420919309501#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420919309501#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420919309501#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212420919309501#!
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ا بین درجة الثقة في مصادر المعلومات والسلوك : توجد عالقة ارت�اط�ة دالة إحصائ�� ولالفرض األ      
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب معامل االرت�اط بیرسون، و�انت  .االتصالي وقت األزمة

 النتائج على النحو التالي:
 ) ۱۱جدول ( 

 بین درجة الثقة في مصادر المعلومات والسلوك االتصالي وقت األزمةمعنویة العالقة 

درجة الثقة في مصادر ظهرت نتائج معامل ارت�اط بیرسون وجود ارت�اط دال إحصائ��ا بین أ    
الثقة في مصادر المعلومات المنشورة عبر وسائل زادت المعلومات وال�حث عن المعلومة، أي أنه �لما 

قد�مها وجدیدها، حیث بلغت ق�مة اإلعالم، زادت درجة ال�حث عن المعلومات عبر منصات اإلعالم 
)، �ما أوضحت النتائج اإلحصائ�ة وجود 0.10) وذلك عند مستوى داللة (**480.معامل بیرسون (

الثقة في مصادر المعلومات ومشار�تها، حیث بلغت ق�مة معامل االرت�اط  ةعالقة ارت�اط بین درج
ن الثقة في المعلومات والتزام مفردات )، بینما لم توجد عالقة بی0.01) عند مستوى داللة (**325.(

العینة �اإلجراءات االحتراز�ة، و�عني ذلك أن الثقة في المعلومات تؤثر على السلوك االتصالي المرت�ط 
 �ال�حث عن المعلومة ومشار�تها فقط دون االلتزام �اإلجراءات االحتراز�ة في أثناء أزمة �ورونا. 

ة تؤثر في تصورات الجماهیر واستجا�اتهم في أثناء األزمات، : أن الثقفي ضوء و�مكن تفسیر ذلك   
فكلما �انت درجة تصورات الناس ضخمة نحو األزمة، ولدیهم حالة من غموض المعلومات وتضار�ها زاد 
ال�حث عن المعلومة المرت�ط بتلك األزمة من مصادر مختلفة معروفة وذات ثقة، وال شك أن الذین لدیهم 

ت �كونون أكثر استعداًدا إلفادة اآلخر�ن بها من خالل نشرها ومشار�تها عبر حاجة ماسة للمعلوما
االتصال الم�اشر أو عبر منصات التواصل االجتماعي، التي أتاحت المز�د من الفور�ة في نقل 

 المعلومات وت�ادلها دون قیود المكان أو الزمان. 
وعلى الرغم من ذلك خلصت الدراسة إلى أن الثقة �المصادر ل�ست عامًال مؤثًرا على االلتزام       

�اإلجراءات االحتراز�ة في أثناء أزمة �ورونا، و�مكن تفسیرها من واقع نتائج الدراسة الك�ف�ة (المقا�الت)؛ 
لرسم�ة لوزارة الصحة فعلى الرغم من ثقة الم�حوثین في وسائل اإلعالم التقلید�ة وخاصة الصفحات ا

والسكان ولرئاسة الوزراء إال أنها �انت ثقة منقوصة؛ حیث رأى �ثیرون أن أعداد المصابین أكبر �كثیر 
مما أعلنته وزارة الصحة، وأن الحكومة المصر�ة ترغب في بث الطمأنینة في نفوس المواطنین بدًال من 

 مستوى المعنویة معامل بیرسون متغیرات االرتباط

األبعاد المكونة 
للسلوك

صالي 
االت

 000. **480.  البحث عن المعلومات  

 000. **325. مشاركة المعلومات 

 837. 010. االلتزام باإلجراءات االحترازیة 

 000. **408. االتصالي السلوك
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جراءات االحتراز�ة رغم عدم ثقتهم في األرقام الخوف والقلق، األمر الذي دفع الكثیر�ن لاللتزام �اإل 
التي أوضحت نتائجها استخدام استرات�ج�ة  م)٢٠٢٠المعلنة، و�تفق هذا مع دراسة (نیرمین عجوة، 

الطمأنة عبر مواقع التواصل االجتماعي في أثناء أزمة �ورونا، �ما یتفق ذلك مع االفتراضات 
عمل�ة تقی�م�ة للمعلومات عند التعامل مع األزمات والكوارث، االجتماع�ة القائلة: إن الجمهور �شارك في 

وتتكون هذه العمل�ة من: فهم و�دراك للرسالة المرسلة من مصادرها المختلفة، واالعتقاد في صحة هذه 
الرسالة أو �ذبها، وتحدید ما إذا �انت الرسالة موجهة إل�ه بوصفه مستق�ًال، وتحدید اإلجراء المناسب 

 . (Mileti,& Sorensen, 1990: 4) ألزمةللتعامل مع ا

و�جماًال؛ �شفت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود عالقة بین السلوك االتصالي والثقة في مصادر    
 ). 0.01) وذلك عند مستوى داللة (**408.المعلومات حول األزمة، حیث بلغت ق�مة معامل بیرسون (

م)، و(سل�مة ٢٠٠٦)، و(نهى عاطف، م٢٠١٢ضوان،و�تفق ذلك مع نتائج دراسات �ل من: (فاروق ر   
م)،التي أوضحت دراستهم أن لوسائل اإلعالم وقت ٢٠١٨م) و(عبدالعز�ز سامي، ٢٠١٧حسین ز�دان، 

م) التي أوضحت ٢٠٢٠األزمات تأثیرات معرف�ة وسلو��ة ووجدان�ة، �ما یتفق مع دراسة (آمال إسماعیل،
 مة في أثناء أزمة �ورونا. ثقة النخ�ة المصر�ة في استرات�ج�ات الحكو 

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة في السلوك االتصالي لمفردات الدراسة ت�ًعا لدرجة    
و�انت النتائج  F-testوللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب متا�عة مستجدات فیروس �ورونا، 

 على النحو التالي:
 )۱۲جدول رقم (

بین المبحوثین عینة الدراسة بحسب درجة االھتمام واالنخراط بمتابعة مستجدات فیروس كورونا وتأثیرھا في معنویة الفروق  
 السلوك االتصالي لمفردات العینة 

 
 المتغیر

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة
 المعیاري

إحصائي 
 االختبار

ة درج
 الحریة

مستوى 
 المعنویة

األبعاد المكونة للسلوك
 

صالي
االت

 

 البحث عن
 المعلومات

 =F 3.67114 22.5100 200 دائًما
62.346 

 

2 
339 

.000 
 3.36555 19.6105 172 أحیانًا
 4.76107 15.5667 30 نادًرا

مشاركة 
 المعلومات

 =F 4.56537 17.4600 200 دائًما
31.284 

2 
339 

.000 
 3.91168 15.0930 172 أحیانًا
 2.46469 11.8333 30 نادًرا

االلتزام 
باإلجراءات 
 االحترازیة

 =F 1.73640 22.6000 200 دائًما
31.924 

2 
339 

.000 
 2.51974 21.2674 172 أحیانًا
 3.21079 19.6333 30 نادًرا

 
 السلوك االتصالي

 2 80.361 7.32004 62.5700 200 دائًما
339 

.000 
 7.06149 55.9709 172 أحیانًا
 7.31311 47.0333 30 نادًرا
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�شفت نتائج الجدول السابق عن وجود فروق بین الم�حوثین في ال�حث عن المعلومات ت�ًعا لدرجة  
) وهي دالة إحصائ��ا F= 62.346انخراطهم ومتا�عتهم لمستجدات فیروس �ورونا، حیث بلغت ق�مة ( 

)، �ما توجد فروق بین الم�حوثین في مشار�تهم المعلومات، وااللتزام �اإلجراءات، .٠١داللة (عند مستوى 
، و�عني ذلك أنه �لما زاد انخراط ) على الترتیبF= 80.361)، و(F= 31.284حیث بلغت ق�مة ( 

من توص�ات الم�حوثین ومتا�عتهم لألزمة، زاد سعیهم اللتماس المعلومات ومشار�تها، وااللتزام �ما فیها 
 و�جراءات. 

: إن االهتمام واالنخراط في متا�عة األزمة یدفع لتنش�ط ال�حث عن و�مكن تفسیر ذلك في ضوء 
المعلومات حول األزمة، خاصة في أزمة مثل أزمة �ورونا التي صاحبها غموض وتضارب في 

والتوتر دفعت الجمهور لمز�د المعلومات وعدم �فایتها وانتشار الشائعات حولها، وس�ادة حالة من القلق 
من ال�حث حول: طب�عة الفیروس، وطرق انتقال العدوى، وأهم اإلجراءات االحتراز�ة و�روتو�الت العالج 
المقدمة للمرضى، وقد سهلت تكنولوج�ا االتصال �ما �سرته من إمكان�ات الحصول على المعلومات 

الصفحات الخاصة �الوزارات والصحف والقنوات واألخ�ار من خالل االشتراك في المواقع اإلخ�ار�ة أو 
معرفة األخ�ار فور حدوثها دون قیود الزمان والمكان، �ما دعم ذلك االسترات�ج�ات االتصال�ة المت�عة من 

في م) ٢٠٢٠الحكومة المصر�ة خالل أزمة �ورونا �ما أوضحتها �ل من دراسة (آمال إسماعیل، 
زمت الحكومة المصر�ة �المهن�ة والشفاف�ة في تغط�ة األزمة من استرات�ج�ة "تقد�م المعلومات" حیث الت

كافة أ�عادها على المستوى المحلي والدولي، ومن خالل عرضها للتقار�ر �شفاف�ة وفور�ة غیر مسبوقة، 
واسترات�ج�ة "تخف�ض الغموض" من خالل سعي الحكومة لنشر تقار�ر عن الحاالت الیوم�ة �انتظام، 

 م).٢٠٢٠دراسة (نیرمین عجوة، استفساراته، وترو�ج السلو��ات الفعالة �ما في ودعوة الجمهور لطرح 
وال شك أن رغ�ة األفراد في استعادة الس�طرة على إحساسهم �العجز في حالة عدم ال�قین من سالمة  

د الوضع الصحي، دفعهم للتواصل الُملح الهائل والفوري لتلب�ة االحت�اجات المعرف�ة لدیهم، ثم االستعدا
لإلسهام في نشر المعلومات وتداولها ومشار�تها مع آخر�ن لإلفادة منها؛ و�ن اختلفت درجة مشار�تهم 
وتواصلهم االجتماعي عبر األزمة من مبدعین مؤثر�ن إلى مستخدمین غیر نش�طین. وتدفع معرفة 

ت االحتراز�ة المعلومات حول الفیروس وتداولها والوعي �ه و�خطورته إلى تطبیق المز�د من اإلجراءا
وااللتزام �قرارات �ل من وزارة الصحة المصر�ة ومنظمة الصحة العالم�ة، �ما تؤدي إلى التغلب على 
حاالت التشتت المعتاد التي تنتاب �عض فئات المجتمع وقت األزمات. وتتفق نتائج الدراسة الحال�ة مع 

اللتین أوضحتا وجود  م)٢٠٢٠، و(ووالء فایز م)٢٠٢٠، حسام فایز عبدالحينتائج دراستْي �ل من (
عالقة طرد�ة بین معدل متا�عة األزمة عبر وسائل اإلعالم الجدیدة وحمالت التوع�ة، ومستوى التأثیرات 

التي خلصت م) ٢٠٢٠المعرف�ة والوجدان�ة والسلو��ة، فضًال عن دراسة (مسعودة فلوس، والخنساء تومي،
  عن متا�عة وسائل اإلعالم وقت أزمة �ورونا. لوجود تأثیرات معرف�ة ووجدان�ة وسلو��ة ناتجة
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والختبار مصدر الفروق بین المبحوثین (عینة الدراسة) بحسب عدد درجات متابعة عینة فیروس كورونا         
وقد جاءت  LSDبطریقة  PostHocوتأثیره على السلوك االتصالي، قامت الباحثة بإجراء اختبار بعدي 

 نتیجتھ على النحو التالي:
 ) ۱۳جدول (

مصدر الفروق بین المبحوثین (عینة الدراسة) بحسب درجة متابعة مستجدات فیروس كورونا وتأثیرھا في السلوك االتصالي 
 لمفردات العینة

المجموعة  المجموعة المتغیر
 المقارنة

الخطأ  الفرق بین المتوسطین
 المعیاري

مستوى 
 المعنویة

األ
بعاد المكونة للسلوك

 
صالي

االت
 

البحث عن 
 المعلومات 

 000. 71949. *-4.04380- أحیانًا  نادًرا 
 000. 71197. *-6.94333- دائًما 

 000. 71949. *4.04380 نادًرا  أحیانًا 
 000. 37815. *-2.89953- دائًما 

 000. 71197. *6.94333 نادًرا  دائًما 
 000. 37815. *2.89953 أحیانًا 

مشاركة 
 المعلومات 

  نادًرا
 

 000. 82519. *-3.25969- أحیانًا 
 000. 81657. *-5.62667- دائًما 

 000. 82519. *3.25969 نادًرا  أحیانًا 
 000. 43371. *-2.36698- دائًما 

 000. 81657. *5.62667 نادًرا  دائًما 
 000. 43371. *2.36698 أحیانًا 

االلتزام 
باإلجراءات 
 االحترازیة

 000. 44127. *-1.63411- أحیانًا  نادًرا 
 000. 43666. *-2.96667- دائًما 

 000. 44127. *1.63411 نادًرا  أحیانًا 
 000. 23193. *-1.33256- دائًما 

 000. 43666. *2.96667 نادًرا  دائًما 
 000. 23193. *1.33256 أحیانًا 

 
 

 االتصالي السلوك

 000. 1.42652 *-8.93760-  أحیانًا نادًرا  
 000. 1.41161 *-15.53667-  دائًما

 000. 1.42652 *8.93760  نادًرا أحیانًا 
 000. 74975. *-6.59907-  دائًما

 000. 1.41161 *15.53667  نادًرا دائًما 
 000. 74975. *6.59907  أحیانًا

 

 االلتزام �السلوك االتصالي �انت بین فئتْي: أوضحت نتائج التحلیل أن مصادر الفروق بین الم�حوثین في 
أتا�ع نادًرا، ودائًما ما أتا�ع، و�انت في اتجاه دائًما؛ حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي  -

 .).01() لنادًرا، وذلك عند مستوى داللة 47.0333) مقابل (62.5700(
) 62.5700تا�ع، ودائًما ما أتا�ع في اتجاه دائًما؛ حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي (أح�اًنا ما أ -

 .).01() ألح�اًنا، وذلك عند مستوى داللة 55.9709مقابل (
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) 62.5700دائًما ما أتا�ع، وأح�اًنا ما أتا�ع في اتجاه دائًما؛ حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي ( -
 .).01(ألح�اًنا، وذلك عند مستوى داللة  )55.9709مقابل (

 كما ُوجدت مصادر للفروق بین الم�حوثین في ال�حث عن المعلومات بین فئتْي: 
) 22.5100أتا�ع نادًرا، ودائًما ما أتا�ع و�انت في اتجاه دائًما؛ حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي ( -

 .).01() لنادًرا، وذلك عند مستوى داللة 15.5667مقابل (
) 22.5100أح�اًنا ما أتا�ع، ودائًما ما أتا�ع في اتجاه دائًما؛ حیث بلغت ق�مة المتوسط الحسابي ( -

 .).01() ألح�اًنا، وذلك عند مستوى داللة 19.6105لدائًما مقابل (
و�مكننا النظر في الجدول ل�ق�ة المصادر ف�ما یتعلق �مشار�ة المعلومات، وااللتزام �اإلجراءات   

االحتراز�ة. و�ذلك یتضح لنا من الجدول السابق أن مصادر الفروق بین الم�حوثین في السلوك االتصالي 
ح المتا�عة الدائمة، وهي أكثر وقت األزمة یرجع لدرجة المتا�عة بین (فئات دائًما، وأح�اًنا، ونادًرا) لصال

الفئات اهتماًما و�حًثا عن معلومات جدیدة متعلقة �الفیروس، فضًال عن مشار�ة المعلومات، وااللتزام 
 �اإلجراءات االحتراز�ة في أثناء األزمة.

الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین عینة الدراسة في السلوك االتصالي في 
 اء األزمات �حسب إصا�ة أحد من المح�طین �مفردات العینة �فیروس �ورونا من عدمه.أثن

 و�انت النتائج على النحو التالي:T-Test وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب 
 )۱٤جدول رقم (

 بفیروس كورونابین المبحوثین في السلوك االتصالي بحسب مدى إصابة أحد من المحیطین بمفردات العینة معنویة الفروق  
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغیر

 المعیاري
إحصائي 
 االختبار

ة درج
 الحریة

مستوى 
 الداللة 

صرأو األبعاد المكونة للسلوك
العنا

 
صالي

االت
 

البحث عن 
 المعلومات

ب أحد المقربین یصأ
 بفیروس كورونا 

298 20.7148 4.02130 T= 
.298 

400 .070 

لم یصب أحد من 
المقربین بفیروس 

 كورونا 

104 20.8558 4.53769 

مشاركة 
المعلومات  

 المصري

أحد المقربین  بیصأ
 بفیروس كورونا 

298 16.0906 4.36644 T= 
.479- 

 
400 
 

.567 

لم یصب أحد من 
المقربین بفیروس 

 كورونا 

104 16.0906 4.78827 

لتزام الا
باإلجراءات 
 االحترازیة

أحد المقربین  بیصأ
 بفیروس كورونا 

298 21.8591 2.41772 T= 
.716- 

400 .888 

لم یصب أحد من 
المقربین بفیروس 

 كورونا 

104 21.6635 2.33841 

 
 السلوك االتصالي

أحد المقربین  بیصأ
  بفیروس كورونا

298 58.6644 8.29921 T 
.308- 

400 .261 

لم یصب أحد من 
المقربین بفیروس 

  كورونا

104 58.3654 9.15461 
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من أصاب أحد المقر�ین بین في السلوك االتصالي فروق عدم وجود  توضح نتائج الجدول السابق     
-= T؛ حیث بلغت ق�مة (لهم فیروس �ورونا، و�ین من لم �صب أحد المقر�ین لهم فیروس �ورونا

 . دالة إحصائ��اغیر ) وهي 308.
: حالة القلق والتوتر التي أصابت المجتمع �له في أثناء أزمة �ورونا، تفسیر ذلك في ضوءو�مكن 

خاصة مع تضارب المعلومات، وقلتها، وغموضها في �عض األح�ان حول الفیروس وطرق عالجه، مع 
ز�ادة الخوف خاصة على األطفال و��ار السن، حیث لجأ �عض تغط�ات وسائل اإلعالم العالم�ة إلى 

تماد على استرات�ج�ة "التخو�ف"؛ حتى ال �ستهین الجمهور بتعامله مع الفیروس، من خالل انتشار االع
فضًال عن  ،"أح�ا�كم لمفارقة استعدوا: "قال الذي البر�طاني الوزراء رئ�س مثل دولیین فیدیوهات لمسؤولین

وصعو�تها، وما ت�ع المرض الصور التي عرضت عبر مواقع التواصل االجتماعي لطر�قة أخذ المسحة 
من وصمة اجتماع�ة تمثلت في الدفن الجماعي للجثث، أو رفض �عض األسر تسلم ذو�هم المتوفین 

الجم�ع لل�حث دفعت �المرض أو الصالة علیهم خوًفا من انتقال الفیروس. �لها عوامل أثارت الذعر، و
مختلفة الموصى بها، �غض النظر عن إصا�ة عن المعلومة، وتداولها، ومشار�تها، وااللتزام �اإلجراءات ال

أحد المقر�ین منهم �الفیروس من عدمه، حتى أن أغلب مفردات العینة ممن تغیر سلو�هم عقب اإلصا�ة 
أفادوا �أن التغیر �ان حرًصا وتدق�ًقا أكثر في اإلجراءات الموصى بها، أي أنهم من البدا�ة �انوا ملتزمین 

 �اإلجراءات الموصى بها. 

مكتوب  يیبنھا على ربنا، اللا"كنا سنكر أن ال�عض لم یلتزم �اإلجراءات فهم على حد تعبیرهم ال ن
حتى أن الحكومة المصر�ة لجأت السترات�ج�ة "إلقاء اللوم على المواطنین"، إال أن المقا�الت  ھنشوفھ"

كشفت عن اختالف درجات االلتزام �اإلجراءات االحتراز�ة وفًقا للظروف االقتصاد�ة/المع�ش�ة، والتعل�م�ة، 
رب الكحول، أو حرق ودرجة وعي المستجیبین إلى الحد الذي بلغ ب�عضهم حدِّ إیذاء النفس من خالل ش

 الجلد �ه. 


أوضحت نتائج الدراسة ارتفاع نس�ة متا�عة أفراد العینة لمستجدات فیروس �ورونا، حیث أفاد أكثر من  -
نصف مفردات العینة �متا�عتهم الدائمة لمستجدات أزمة �ورونا یوم��ا، وذلك من خالل المصادر 

حة العالم�ة، المتنوعة ما بین: النشرات والب�انات الصادرة عن وزارة الصحة المصر�ة، ومنظمة الص
ومواقع التواصل االجتماعي، والمجموعات التي یدیرها األط�اء على مواقع التواصل االجتماعي، 

 وقنوات التل�فز�ون المصري ببرامجه المختلفة. 
أظهرت النتائج ز�ادة ثقة الم�حوثین في وسائل اإلعالم الرسم�ة بوصفها مصدًرا للمعلومات عن أزمة  -

الب�انات الصادرة عن وزارة الصحة المصر�ة، وصفحات المنظمات الحكوم�ة كورونا؛ مثل: المصادر و 
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على موقع الف�س بوك، مقابل تراجع الثقة في منصات التواصل االجتماعي وتطب�قات المحادثة عبر 
 التل�فون المحمول، والمحادثات الهاتف�ة مع األصدقاء وزمالء العمل. 

ثین تغیر سلو�هم عقب إصا�ة أحد المقر�ین لهم %) من الم�حو 82.81كشفت النتائج أن نحو ( -
�الفیروس، وتمثل التغیر في ز�ادة الحرص والدقة في تطبیق اإلجراءات االحتراز�ة، وحدد أفراد العینة 
األس�اب في: الخوف على األهل وخاصة الوالدین واألبناء، وز�ادة الوعي �المرض، والحد من انتشار 

 خطورته وحق�قته. الفیروس، و�دراك صعو�ة المرض و 
تنوع السلوك االتصالي المتعلق �ال�حث عن المعلومات في أثناء األزمة لدى عینة الدراسة، وتمثل في:  -

ال�حث عن التقر�ر الیومي لعدد الوف�ات والمصابین، واالستفسار من األسرة عن �ل جدید متعلق 
تماعي، وتفقد تحدیثات �األزمة، وتصفح صفحات ومجموعات األط�اء على مواقع التواصل االج

الصفحات الرسم�ة على موقع الف�س بوك، وال�حث عن �ل ما هو جدید عن الفیروس في الصحف 
 واإلذاعات المحل�ة. 

أظهرت الدراسة اختالف السلوك االتصالي المرت�ط �مشار�ة المعلومات في أثناء أزمة �ورونا، بدًءا  -
مضامین عن الفیروس وخطورته وطرق الوقا�ة منه، من سلوك المؤثر�ن النش�طین المتمثل في: إنتاج 

ونشر معلومات عن الفیروس على صفحات األصدقاء ومجموعاتهم، ونقل �ل ما هو جدید عن 
الفیروس لألهل واألصدقاء، وصوًال للمستهلكین غیر النش�طین الذین �كتفون �مشاهدة المضامین، 

 ومعرفة ما بها من معلومات فقط. 
ة عن وعي المستجیبین �اإلجراءات االحتراز�ة الضرور�ة وقت األزمة وتطب�قها، كشفت نتائج الدراس -

كغسل الیدین �الماء والصابون �استمرار، والتقلیل من الحضور في األماكن المزدحمة، وت�ادل التح�ة 
 �اإل�ماءات والتلو�ح عن ُ�عد، واالحتفاظ �مسافة متر ونصف المتر مع أي شخص یتعاملون معه. 

النتائج اإلحصائ�ة إلى وجود عالقة دالة إحصائ��ا بین درجة الثقة في مصادر المعلومات أشارت  -
وال�حث عن المعلومات ومشار�تها، ف�ما لم یثُبت وجود عالقة بین الثقة في مصادر المعلومات 

 وااللتزام �اإلجراءات االحتراز�ة وقت األزمة. 
بین الم�حوثین في ال�حث عن المعلومات،  إحصائ��ا دالة فروق  وجود الدراسة نتائج أوضحت -

ومشار�تها، وااللتزام �اإلجراءات االحتراز�ة ت�ًعا لدرجة االنخراط والمتا�عة ألزمة �ورونا، ف�ما لم یثبت 
 وجود فروق في السلوك االتصالي ت�ًعا إلصا�ة أحد من األفراد المح�طین �الم�حوثین من عدمه. 



 ، هي: من الدراسة الراهنة �مجموعة من التوص�ات�مكننا الخروج 

االهتمام �مشار�ة الجمهور في إدارة األزمات، ومعرفة ردود أفعاله حول األزمة والتعامل معها، وتعدیل  .١
خطة اإلدارة واسترات�جیتها �ما یتوافق مع المصلحة العامة وتخف�ض الغموض، من خالل نشر 
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االستفسارات، وتصح�ح الشائعات �ما �حقق المصداق�ة والثقة بین الجماهیر التقار�ر، والرد على  
 والمؤسسات الرسم�ة الصح�ة، و�جعلها المصدر الرئ�سي للمعلومات في أثناء األزمات. 

ضرورة أن یلتزم اإلعالم �المسؤول�ة االجتماع�ة في أثناء التعامل مع األزمات الصح�ة من خالل  .٢
د الجمهور �المعلومات التي �حتاجها وقت األزمة، مع الحفاظ على تماسك تحقیق التوازن بین إمدا

 األفراد وسالمتهم النفس�ة �عیًدا عن الذعر والخوف والقلق والتوتر. 
العمل على توظ�ف الكوادر الطب�ة خاصة في األزمات الصح�ة وحمالت التوع�ة، ألنهم األقدر على  .٣

لومات متخصصة، وال ُیترك األمر لالجتهاد الشخصي مخاط�ة الجماهیر �ما لدیهم من ملكات ومع
 واإلبداع الذاتي من قبل اإلعالمیین والعبي �رة القدم. 

ضرورة تقد�م الدعم المالي وتوفیر المتطل�ات واألدوات األساس�ة �سعر مناسب یتناسب مع الظروف  .٤
ها الحكومات في وقت االقتصاد�ة للمواطنین؛ حتى �مكنهم تنفیذ اإلجراءات االحتراز�ة التي فرضت

 األزمات.
إجراء دراسات مقارنة للسلوك االتصالي للجماهیر خالل مراحل األزمة المختلفة (قبل، وأثناء، و�عد)،  .٥

فضًال عن دراسة السلوك االتصالي على مستوى البیئات والثقافات المتنوعة داخل المجتمع نفسه 
 (ر�ف، وحضر، و�دو). 

عن العوامل المختلفة المؤثرة في السلوك االتصالي وقت األزمة، إجراء مز�د من الدراسات للكشف  .٦
واالسترات�ج�ات االتصال�ة المت�عة في إدارة األزمات من قبل المسؤولین، وتحدید أفضلها �ما یتناسب 
مع خصائص الجماهیر وسماتهم، ومستواهم المعرفي، ودرجة وعیهم، والظرف االقتصادي والس�اسي 

 القائم في المجتمع.  
 



 
 ۲٥).اعتماد الجمھور المصري على وسائل اإلعالم التقلیدیة والحدیثة كمصدر للمعلومات أثناء ثورة م۲۰۱۲أحمد فاروق رضوان(

 . ۱۸٦ -۱۲۷)، مارس، ص ص ۳۹، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة القاھرة، كلیة اإلعالم، العدد(۲۰۱۱ینایر 

اإلنفوجرافیك بالصفحات الحكومیة المصریة على الفیس بوك في إمداد الشباب الجامعي ). دور م۲۰۲۰أحمد دمحم صالح العمیري(
ھـ / ۱٤٤۱ذو القعدة  -)، الجزء الرابع٥٤بالمعلومات تجاه فیروس كورونا، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد (

 .۲٥۳٦ -۲٤۹٦یولیو، ص ص 

أْزَمة فِیروس كورونَا المْستَجدّ ِدراسة َمیدانیَّة ِمن ِخالل وَسائل التَّواِصل االْجتَماعّيِ،  ). لغَة الَمغَاِربَة فِي ظلِّ م۲۰۲۰أشرف سلیم(
 .٤۸۱ -٤٦۸) مایو، ص ص  ۱۱ألمانیا، العدد ( -برلین -المركز الدیمقراطي العربي-مجلة الدراسات اإلعالمیة 

یات الحكومة وإعالمھا الرسمي في إدارة أزمة كورونا: تقییم ). تقییم النخبة المصریة الستراتیجم۲۰۲۰آمال إسماعیل دمحم زیدان(
 -۲۳٥٤ھـ / یولیو، ص ص  ۱٤٤۱ذو القعدة  -الجزء الرابع -)٥٤مرحلي، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد (

۲٤۳ 

بعض األزمات الداخلیة، كلیة  ). دور المقال بالمدونات المصریة في تشكیل اتجاھات المراھقین نحوم۲۰۱۲إیناس محمود حامد أحمد(
 . ۱۸۳ -۱٦۱)، ص ص ۱٥)، المجلد (٥٥الدراسات العلیا للطفولة، جامعة عین شمس، العدد (

 https://www.arabstates)،  متاح على: م۲۰۲۰برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في الدول العربیة(
.undp.org/content/rbas/ar/home.html مساًء.  ۱۲:۲٥، الساعة م۲۰۲۰/ ۱۰/۷، تم االطالع بتاریخ 
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).التماس الشباب الجامعي اإلعالمي الیمني لمصادر المعلومات أثناء األزمات :  دراسة تطبیقیة على م۲۰۱۱بشار عبدالرحمن مطھر(
)، ۷( یولیو للبنات، المجلة العربیة لإلعالم واالتصال، الجمعیة السعودیة لإلعالم واالتصال، العدد ۷حادثة تفجیرات مدرسة 

 .  ۲۳٤ -۱۸۷مایو، ص ص 

).اعتماد طلبة الجامعات على وسائل اإلعالم الجدید في استقاء المعلومات واألخبار عن جائحة كورونا م۲۰۲۰حسام فایز عبد الحي(
، ص یولیو -)، الجزء الرابع٥٤وعالقتھ باالندماج األكادیمي لدیھم، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد (۱۹كوفید 

 .۲٦٥٦ —۲٦۰٦ص 

 اللبنانیة.  ة).اإلعالم ومعالجة األزمات، القاھرة، الدار المصریم۲۰۰٥حسن عماد مكاوي(

 .٥۳).اإلعالم والسیاسة مقاربة ارتباطیة، أطلس للنشر واإلنتاج اإلعالمي، القاھرة، ص ۲۰۰٦حنان یوسف(

دیمقراطي: دراسة في دور التلیفزیون، دار المجد للنشر ). وسائل اإلعالم وبناء المجتمع الم۲۰۱۸حیدر شالل متعب الكریطي(
 والتوزیع، المملكة األردنیة الھاشمیة، عمان.

). اعتماد الجمھور المصري على وسائل اإلعالم الكتساب المعلومات عن أزمة إنفلونزا م۲۰۰۷رفعت عارف دمحم عثمان الضبع(
 .۱۲٥-۱۹۹)، دیسمبر، ص ص ۲۸كلیة اإلعالم، العدد ( الطیور، المجلة المصریة لبحوث اإلعالم، جامعة القاھرة،

).معالجة البرامج الحواریة بالفضائیات المصریة الحكومیة والخاصة ألزمة فیروس كورونا م۲۰۲۰ریھام مرزوق إبراھیم عبدالدایم( 
 -۲۲۹۲یولیو، ص ص  )، الجزء الرابع،٥٤): "دراسة تحلیلیة"، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد (۱۹(كوفید 
۲۳٥۲ . 

). العوامل المؤثرة على اعتماد الجمھور اللیبي على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات م۲۰۱۷سلیمة حسن سعد زیدان(
في أوقات األزمات: دراسة استطالعیة على عینة من سكان مدینة بنغازي، مجلة كلیة الفنون واإلعالم، السنة الثانیة، العدد 

 بع، یونیو.الرا

). العالقة بین التماس الشباب المصري للمعلومات عبر موقع الفیس بوك وقت األزمة وإدراكھم لألزمة: م۲۰۱٥سمر صبري صادق(
)، دیسمبر، ص ص ٤۳دراسة میدانیة ألزمة استاد بورسعید، حولیة كلیة اآلداب، كلیة اآلداب، جامعة عین شمس، المجلد(

٥۲۱- ٥٤۳  . 

).توظیف صحافة البیانات في تناول فیروس كورونا المستجد بالمواقع اإللكترونیة العربیة والعالمیة: دراسة م۲۰۲۰(سمیر دمحم محمود
 .۲۷٥٦ -۲۸۳٤یولیو، ص  -تحلیلیة، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد الرابع والخمسون، الجزء الرابع

ات اتصاالت األزمات الناجمة عن عیوب المنتجات عبر شبكات التواصل ). دینا الخطاط، استراتیجیم۲۰۱۹شیماء السید سالم(
 .۲۹۰-۲۱۳، ص ۳، العدد ۳۹سامسونج وآبل، المجلة العربیة لإلدارة، المجلد «االجتماعي: دارسة حالة على شركتي 

).اعتماد الشباب على صحافة الموبایل ودورھا في التوعیة الصحیة بجائحة كورونا في مصر: م۲۰۲۰طارق دمحم دمحم الصعیدي(
 -۲۱۷۰ھـ، ص ص ۱٤٤۱)، الجزء الرابع، ذو القعدة ٥٤دراسة میدانیة، مجلة البحوث اإلعالمیة، جامعة األزھر، العدد (

۲۲۲٦ . 

 ار الفكر.). مدخل االتصال والرأي العام، القاھرة، دم۱۹۹۹عاطف عدلي العبد(

).اعتماد الجمھور الكویتي على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر ۲۰۱۸عبدالعزیز الصمد، محمود یوسف دمحم السماسیري(
 للمعلومات حول األزمة الخلیجیة "دراسة میدانیة"، رسالة ماجستیر، جامعة الیرموك، كلیة اإلعالم، األردن. 

ھور نحو تعامل اإلعالم العماني مع أزمة إعصار جونو، مجلد اآلداب للعلوم ). اتجاھات الجمم۲۰۱٥عبید بن سعید الشقصي(
 .۸٤-٦۸)، ص ص ۲)، المجلد (۷االجتماعیة، جامعة الملك قابوس، العدد (

). تقییم النخبة العربیة لتغطیة القنوات الفضائیة اإلخباریة ألزمة كورونا العالمیة، دراسة میدانیة، مجلة م۲۰۲۰عرین عمر الزعبي(
 .٥۳٤ -٥۱۷ألمانیا"، العدد الحادي عشر مایو، ص  -الدراسات اإلعالمیة، المركز الدیمقراطي العربي "برلین
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Abstract 

        The study aims to find out the influential factors on Egyptian Public's 
communication behavior during the COVID-19 crisis, analyze and explain 
Egyptian Public's attitudes towards the treatment. The study relied on media 
survey methodology, questionnaire tool and interviews to collect information. 
The study concluded that there is a statistical significance relationship between 
the level of trust in information sources during the COVID-19 crisis and 
information search and sharing. However, no relationship is proved between 
trust in information sources and compliance with precautionary measures during 
the COVID-19 crisis. In addition, there are statistical significance differences 
between the respondents in information search and share, and compliance to 
precautionary measures as per the level of involvement and follow-up for the 
COVID-19 crisis. However, no differences in communication behavior are 
proved, whether there are contracted persons surrounding the respondents or 
not.  
Keywords: Communication behavior, crisis, information search, trust in 
                     information sources, compliance to precautionary measures during 
                     crises, COVID-19. 
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	مصادر المعلومات المتمثلة في(وسائل إعلام رسمية عالمية مقابل المحلية ومقابل الأصدقاء والأقران) من العوامل المؤثرة في السلوك الاتصالي، فيما أشارت بعض الدراسات أن شكل المعلومة قد يكون بالأهمية نفسها أو أقل أهمية من الرسالة الفعلية في التأثير على الاستجاب...
	كما تباينت استجابة الجماهير الوجدانية والسلوكية في أثناء أزمة كورونا؛ حيث شعر بعض أفراد المجتمع بالرعب والخوف والفزع، فلجأ إلى الانخراط في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتنفيذ ضوابط التباعد الاجتماعي الموصى بها عالميًّا ومحليًّا، بينما كذّب بعض آخر ما ي...
	الإجراءات المنهجية للدراسة:
	تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية، التي تُعنى بدراسة الحقائق الراهنة المؤثرة في سلوك ما (السلوك الاتصالي)، وذلك للحصول على بيانات كافية وتصنيفها وتحليلها، وتفسيرها في إطار الأطر النظرية والدراسات السابقة والبُعد المجتمعي لمجتمع الدراسة، كما تعتم...
	تعتمد الدراسة على المنهج المسحي بشقيه الوصفي، الذي يهتم بوصف الوقائع والحقائق الجارية وتحليلها وتصويرها؛ ثم التحليلي، ذلك لتحليل العلاقة بين المتغيرات، وقد استخدمت الباحثة منهج المسح في مسح التراث العلمي السابق، ومسح الجمهور المصري المتابع لمستجدات أز...
	يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهور المصري المتابع لمستجدات فيروس كورونا، والمتنوع حسب: النوع، والسن، والمستوى التعليمي، والحالة الاجتماعية، ولما كان مجتمع الدراسة ممتدًّا ويصعُب حصره حصرًا شاملًا، فقد اعتمدت الباحثة على عينة عمدية بلغ قوامها (402) مفردة م...
	نتائج الدراسة:
	نستعرض فيما يلى نتائج الدراسة:
	3. تقييم المبحوثين للثقة في وسائل الإعلام بوصفها مصدرًا لمتابعة مستجدات فيروس كورونا.
	اختبار فروض الدراسة:
	وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب  T-Testوكانت النتائج على النحو التالي:


	English All داخلي 29 الجزء الثاني
	Abstract

	صفحات تمهيدية انجليزي ok 2020
	Copyright © APRA 2020

	Blank Page

