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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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المعلومات  ىاعتماد المراھقین المصریین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول عل
ً ) ۱۹ –(كوفید جائحة فیروس كورونا المستجد : أثناء األزمات الصحیة  أنموذجا

 
 

 محمود دمحم دمحم عبد الحلیمد.                                                               
       

             dr.haleem87@gmail.com 
  جامعة عین شمس                                                                                               



اعتماد المراهقین المصر�ین والسعودیین على وسائل اإلعالم في مدى استهدفت الدراسة الكشف عن       
. و�لغـت جائحة فیروس �ورونـا المسـتجد�التطبیق على أثناء األزمات الصح�ة  ،المعلومات ىالحصول عل

، وتحق�قـــًا مشــتملة الــذ�ور واإلنــاثالمــراهقین المصـــر�ین والســعودیین،  مــن، م�حوثــاً ) ٥٠٠(عینــة الدراســة 
أشارت النتـائج العامـة إلـى مقای�س، وتم إجراء المعالجات اإلحصائ�ة. وقد بناء  تم لوصف�ةلهدف الدراسة ا
وسائل اإلعالم �مستوي (مرتفع). �ما مستجدات جائحة �ورونا على الم�حوثین على متا�عة حرص غالب�ة 

علـى هم إعتمـادجـة توصلت الدراسة إلى تأثر غالب�ة الم�حوثین �ـالنواحي المعرف�ـة والوجدان�ـة والسـلو��ة نت�
مجموعـات  بـین، وتوصلت الدراسة إلى وجود فـروق مستجدات جائحة فیروس �ورونا حولوسائل اإلعالم 

مق�ـاس  ى، وذلـك علـالصح�ةمستو�ات الثقة المختلفة �األزمات و الذین �مثلون مستو�ات المعرفة  المراهقین
ـــى وســـائل اإلعـــالم وهـــي: عتمـــادإلأ�عـــاد ا ـــذاتى عل ـــه الفعـــلو  االجتمـــاعى، الفهـــمو  ،الفهـــم ال ـــه و  ،توج� توج�

الـذین �مثلـون  المـراهقینمجموعـات  بـیناإلجتماع�ة، وتوصلت الدراسـة إلـى وجـود فـروق التسل�ة و  التفاعل،
مق�ـاس تـأثیرات االعتمـاد علـى  ى، وذلـك علـالصـح�ةمستو�ات الثقة المختلفة �األزمات و المعرفة  مستو�ات

 .التأثیرات السلو��ة، و التأثیرات الوجدان�ة، و لتأثیرات المعرف�ةاوهي �مصدر للمعلومات،  وسائل اإلعالم
 

 .الو�اء، األزمات الصح�ة، فیروس �ورونا :الكلمات المفتاح�ة




وتطــور تكنولوج�ــا االتصــال  ،رتفــاع المســتمر فــى عــدد ونوع�ــة األزمــات والكــوارث مــن جهــةإن اإل       
یـدفع نحـو اإلهتمـام ب�حـوث ودراسـات إعـالم األزمـات،  ى،ووسائل اإلعـالم وثـورة المعلومـات مـن جهـة أخـر 

كما �فتح إشكال�ات عدیدة أمام ال�احثین تستدعي إلقاء المز�د مـن الضـوء علیهـا، فكثیـر مـن وسـائل وفنـون 
 ث �سمح �الفور�ة في نشر المعلومات.التغط�ة اإلعالم�ة ووسائل االتصال قد تطورت �حی

وعـــادًة مـــا تكـــون األزمـــات والكـــوارث محـــط اهتمـــام وســـائل اإلعـــالم التقلید�ـــة والحدیثـــة، فغالب�ـــة مســـتخدمي 
�ــانوا معنیــین �ــاألمر أو بهــدف الفضــول، مثــل  ســواءً  ،وســائل اإلعــالم یهتمــون بهــذه النوع�ــة مــن األحــداث

عمــــال األاألزمـــات الناتجـــة عــــن انتشـــار أمـــراض أو أو�ئــــة، أو �ـــوارث طب�ع�ـــة، أو أزمــــات الشـــر�ات، أو 
یلجــأ إلیهــا  مــافنجــد أن وســائل اإلعــالم ظلــت أول  (Grégoire & Tripp,2015.p 173-182)اإلرهاب�ــة،
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ادث أو أزمــة مــا؛ فهــي تــوفر المعلومــات متنوعــة المصــادر الجمهــور لمعرفــة المز�ــد مــن المعلومــات عــن حــ 
والمضــــامین، عــــالوة علــــى إمكان�ــــة التفاعــــل مــــع المعلومــــات المنشــــورة ونشــــرها وت�ــــادل اآلراء حولهــــا مــــع 

 (Veil & Palenchar, 2014. p110-122) اآلخر�ن.

مستوی اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم �مصدر للمعلومـات فـي حالـة وقـوع أزمـة أو  دتصاع�و       
كارثـــة، وتتزایـــد هـــذه العالقـــة بوضـــوح فـــي ظـــل ظـــروف عـــدم اإلســـتقرار االجتمـــاعي والتغیـــرات والتهدیـــدات 

 م)٢٠١٢صالح، ( .وخاصة في حالة األزمات الصح�ة من أجل خلق تفسیرات لألحداث ،المجتمع�ة
ألزمة ومنهـا: سـرعة مواجهـة األزمـة والحـد مـن الخسـائر، ل تها تبرز عدة أهداف لإلعالم في تغطیوهن     

والتنســیق بــین األجهــزة المختلفــة لمواجهــة  )١٤٥م. ص٢٠٠٥مكــاوي، ( ،وطمأنــة الجمهــور الــداخلي والخــارجي
ر �المعلومــات األزمــة، والقضــاء علــى الشــائعات فــي حالــة نقــص المعلومــات، �االضــافة إلــى تزو�ــد الجمــاهی

 )٣٦٣م. ص٢٠٠٩العبد، (الدق�قة المرت�طة �األزمة و�سب تأییدهم. 
تطــور تكنولوج�ــا االتصــاالت الرقم�ــة، وظهــور وســائل اإلعــالم االجتمــاعي إلــى تغییــر بیئــة  وســاعد      

اتصــاالت األزمــة، حیـــث قــدمت هــذه الوســـائل نمطــًا جدیــدًا لالتصـــال أوقــات األزمــات، إلـــى درجــة اعتمـــاد 
 & Getchell. متخـــذي القـــرار علیهـــا فـــي تقیـــ�م األوضـــاع وصـــ�اغة المواقـــف واســـترات�ج�ات االســـتجا�ة

Sellnow, 2016. p597-606)(  وقد أدى هذا التطور إلى خلق واقع جدید، فقد أص�ح لهذه الوسائل تواجـد
�ماثـــل بـــل و�فـــوق فـــي �عـــض األح�ـــان وســـائل اإلعـــالم التقلید�ـــة، التـــي �اتـــت تعتمـــد علـــى وســـائل اإلعـــالم 

 ,Ott & Theunissen(االجتماعي �مصدر للمعلومات حول مختلف األحداث وخاصـة األزمـات والكـوارث.

2015. p97-102( ـــ ـــواة وأساًس ـــذا أصـــ�حت وســـائل التواصـــل االجتمـــاعي اآلن ن التصـــاالت األزمـــات  ال
ا مــع أصــحاب المصــالح والــرأي العــام، حیــث والكــوارث، فهــي تتــ�ح للمنظمــات والــدول اتصــاًال فور�ــًا وم�اشــرً 

ل نقـاش آنـي ومسـتمر تمثل فرصة للتواصل ونشر المعلومات وتوصیلها للجمهور في أسرع وقت، من خال
 ) Liu & Pennington, 2015 p.76-84(.ومتفاعل معهم

انتشار جائحة �ورونا في نقل العالم إلى ظـواهر اجتماع�ـة جدیـدة، حیـث اتجـه العـالم إلـى  ساهموقد       
بهـدف تحقیـق أعلـى درجـات الحما�ـة  ؛س�اسة الت�اعد االجتماعي والتواصل عبر تكنولوج�ـا االعـالم الجدیـد

من اإلصا�ة من هذا الفیروس القاتـل، عـالوة علـي دور اإلعـالم فـي توج�ـه الكتـل ال�شـر�ة نحـو االجـراءات 
 )٤٥٨م. ص٢٠٢٠المغیر، (. ومحل�اً  السل�مة واآلمنة في تقلیل تفشي الجائحة عالم�اً 

ي والســعودي علــى وســائل اإلعــالم ومــن ثــم بــرزت ضــرورة التعــرف علــى مســتوي إعتمــاد المراهــق المصــر 
، وقد تم تناول أزمـة فیـروس �ورونـا المسـتجد نموذجـًا لهـذه الدراسـة الحال�ـة الصح�ة وخاصة أثناء األزمات

ف فــي �ــل وســائل اإلعــالم المحل�ــة والعالم�ــة وذلــك فــي ضــوء مــدخل كثَّــنظــرًا لحــداثتها، وتناولهــا �شــكل مُ 
 اإلعتماد على وسائل اإلعالم.

 




 ا
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س حر�ة الوصول إلى المعلومات �ما في ذلك تعم�م المعرفة، مما �رَّ  إلىأدت تكنولوج�ات اإلعالم        
المعلومــات العلم�ــة والتثق�ف�ــة، وأصــ�ح �إمكــان أي شــخص الحصــول علــى المعلومــات التــي یر�ــدها �شــكل 

) Self- Medication( لـذاتيسهل وسر�ع و�تكلفة زهیـدة، وظهـر فـي المجـال الطبـي مـا �سـمي �ـالعالج ا
من خالل تصفحه لوسـائل اإلعـالم االلكترون�ـة المتخصصـة  ص المر�ض حالته الصح�ة أح�اناً حیث �شخَّ 

 .في المجال الطبي، وفي شراء األدو�ة دون استشارة الطبیب رغم ما �حمله ذلك من مخاطر
ول العر��ـة؛ فـإن األمـر �سـتدعي ومع بدء تسجیل إصا�ات �فیروس �ورونا المستجد في عدد من الد      

 ات�ــاع إجــراءات وقائ�ــة تســاعد مت�عیهــا علــى الحــد مــن خطــر اإلصــا�ة �أشــكال العــدوى التنفســ�ة المختلفــة.
) ظهـرت أزمـة صـح�ة عالم�ـة covid-١٩نت�جة تفشـي مـرض الفیـروس التـاجي (و  )٦م. ص٢٠٢٠، العجرم(

ولمواجهـة هـذه  ،السالمة من أجل احتواء انتشار الفیـروسأثرت علي الح�اة الیوم�ة؛ وتم اللجوء إلجراءات 
مثـل ، ١٩-الظاهرة العالم�ة �ان البد من تفعیل اسـترات�ج�ات التغط�ـة اإلعالم�ـة للوقا�ـة مـن جائحـة �وفیـد

 تشج�ع الت�اعد االجتماعي وااللتزام �الحجر الصحي وغیرها من المضـامین التـي تناولتهـا وسـائل اإلعـالم.
  )٤٩٧م. ص٢٠٢٠(علة، 
 ،ة لألو�ئـة مـن شـأنها أن تقلـل الوف�ـات واإلصـا�اتوءو�جدر التأكید علـى أن االسـتجا�ة الفعالـة والكفـ      

و�ذلك تقلیل اآلثار االقتصاد�ة واالجتماع�ة واألمن�ة النتشارها. وهذه االستجا�ة تعتمد �شكل أساسي على 
د بـین األطـراف المعن�ـة و�ـذلك سـهولة ت�ـادل جودة و�م�ة المعلومات المتوفرة فـي أي وقـت، والتنسـیق الجیـ

 )٧م. ص٢٠٢٠(عبدالمجید،  المعلومات واالتصال بینهم.
وقــد �انــت والزالــت المملكــة العر��ــة الســعود�ة مــن أبــرز الــدول التــي تبنــت اســتراتج�ات جیــدة �شــأن       

هـا �عـض اإلجـراءات فبرایـر الماضـي إتخاذ ٢٨مواجهة �ورونا؛ حیث أعلنت وزارة الخارج�ـة السـعود�ة فـي 
لت في تعلیق دخول مواطني دول مجلس التعاون الخل�جي إلى تمثَّ  ،اإلحتراز�ة ف�ما یتعلق �مواجهة �ورونا

ستثنى منهم مواطنو دول مجلس التعاون الذین مضى على مدینتي مكة المكرمة والمدینة المنورة على أن �ُ 
م. ٢٠٢٠(ز�ر�ــا،  عالمــات اإلصــا�ة �ــالفیروس. ا متصــلة، ولــم تظهــر علــیهمیوًمــ ١٤وجــودهم فــي الســعود�ة 

إصا�ة جدیدة فـي نفـس الیـوم الـذي سـجلت ف�ـه  ١.٠١١وقد سجلت المملكة العر��ة السعود�ة عدد  )١٣ص
                   إصا�ة جدیدة لفیروس �ورونا المستجد. ١.٥٧٥جمهور�ة مصر العر��ة عدد 

) https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx( 
 أ�عاد مشكلة الدراسة من خالل اآلتي: ىو�مكن الوقوف عل

 ا إلنتشـــار القلـــق والتـــوجس وازد�ـــاد الرغ�ـــة الملحـــة فـــي الشـــعور �األمـــان، ا مهًمـــاألزمـــة مصـــدرً  تعتبـــر
لمعلومـــات، لـــذا یتعـــاظم دور والحاجـــة إلـــى المعرفـــة، ومـــن ثـــم تســـتدعي األزمـــة حالـــة مـــن اســـتنفار المعـــارف وا

 .الصح�ة وسائل اإلعالم خاصة في وقت األزمات
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  تشــكیل الــرأي العــام مــن خــالل نشــر المعلومــات وتناولهــا لمــدى واســع مــن  ىقــدرة وســائل اإلعــالم علــ
 الموضوعات والقضا�ا خالل فترة زمن�ة محددة.

 وســائل اإلعــالم فــي ظــل األزمــات، وطرحهــا لألحــداث  ىاعتمــاد المــراهقین المصــر�ین والســعودیین علــ
 وشرحها وتفسیرها والتعلیق علیها �أسلوب �ستهدف التأثیر علي الجمهور.

 أكثــر الوســائل اإلعالم�ــة متا�عــة  ىق�ــام ال�احــث �عمــل دراســة اســتطالع�ة علــي المــراهقین للوقــوف علــ
جتمـاعي ثـم القنـوات الفضـائ�ة مـن أكثـر فجـاءت مواقـع التواصـل اإل ،في ظل انتشـار فیـروس �ورونـا المسـتجد

 الوسائل.تلك 
 ومن ثم �مكننا بلورة مشكلة الدراسة فى اإلجا�ة على التساؤل التالى:

مــا مــدى اعتمــاد المــراهقین المصــر�ین والســعودیین علــى وســائل اإلعــالم فــي الحصــول علــي المعلومــات أثنــاء 
 األزمات الصح�ة "جائحة فیروس �ورونا المستجد"؟



 التال�ة: اإلعت�اراتتن�ع أهم�ة الدراسة في ضوء 
  التــي تســتهدف تشـخ�ص المعالجــات اإلعالم�ــة لألحــداث فــي  ىهــذه الدراســة مــن الدراسـات األولــ كـون

وسـائل اإلعـالم فـي  ىوسائل اإلعالم من خالل ق�ـاس اعتمـاد عینـة مـن المـراهقین المصـر�ین والسـعودیین, علـ
تناولها األزمات الصح�ة والكوارث, �التطبیق على أزمة "فیروس �ورونـا المسـتجد", والتـي انعكسـت علـي �افـة 

 النواحي اإلجتماع�ة واإلقتصاد�ة وغیرها علي الصعید العر�ي والعالمي.
  ونـا المسـتجد، تأتي أهم�ة الدراسة متزامنة مع أهم�ـة نشـر وز�ـادة الـوعي الصـحي �خطـورة فیـروس �ور

وال �كـون ذلـك إال مـن خـالل االهتمـام بنشـر المعلومـات والحقـائق الصـح�حة عـن هـذا الفیـروس، عـن مصــادر 
ـــالي رفـــع درجـــة الـــوعي الصـــحي  ـــة أو ذات صـــلة �المجـــال الطبـــي عبـــر وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة، و�الت طب�

 الفیروس. للمواطنین �التعرف على المعلومات السل�مة التي تعین على الوقا�ة من
  ســمح تفــاقم األزمــات الصــح�ة، خاصــة فــي ظــل تــدني مســتوي الخــدمات، لوســائل اإلعــالم �ممارســة

فـــي خلـــق حالـــة مـــن النقــاش بـــین أفـــراد المجتمـــع المصـــري والســعودي، فـــي ظـــل ارتفـــاع حجـــم الخســـائر  دورهــا
 قومي. الفردي أو ال ى المستو  ىواألضرار التي أحدثتها األزمة منذ وقوعها حتى اآلن سواء عل

  جاءت الدراسة استكماًال لنتائج دراسات سا�قة تؤ�د علي أن حالـة عـدم االسـتقرار فـي المجتمـع نت�جـة
األزمــات إنمــا هـــي حالــة اســـتثنائ�ة، وهــذا یـــنعكس علــي التغط�ــة اإلعالم�ـــة لهــذه األزمـــات إذ تســتنفذ الوســـیلة 

(ال�شـر، . ح�ـة عـن وقائعهـا ومسـتجداتها اإلعالم�ة �ل طاقاتها وتحشـد جهودهـا لمتا�عـة األزمـات وتقـدم تقـار�ر

، و�لمــا زادت درجــة عــدم االســتقرار فــي المجتمــع زاد اعتمــاد أفــراده علــى الوســائل اإلعالم�ــة) ١٦١م. ص١٩٩٧
وهـــذا یوضـــح مـــدي تنـــامي اعتمـــاد المـــراهقین علـــى وســـائل اإلعـــالم خاصـــة فـــي  )١٧٥م. ص٢٠٠١، الطراب�شـــي(

أحــد المســتجدات الطارئــة علــي الســاحة الدول�ــة ممــا �ســتوجب  أوقــات األزمــات. حیــث �عتبــر فیــروس �ورونــا
 ضرورة دراسته اعالم�ًا.



 ا
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 وسائل اإلعالم �مصدر للمعلومات, لما تتسـم �ـه مـن قـدرتها فـي التـأثیر علـى المـراهقین عامـة,  أهم�ة
انتشـــار وســـائل اإلعـــالم �حیـــث أصـــ�حت متاحـــة للمـــراهقین. وخاصـــة الوســـائل اإللكترون�ـــة التـــي  ىعـــالوة علـــ
 هم �صفة دائمة.تمتا�ع ىتستحوذ عل

 الدراســـة فـــروض مـــدخل االعتمـــاد المت�ـــادل علـــى وســـائل اإلعـــالم, حیـــث تعـــد �حـــوث اخت�ـــار  تختبـــر
فروض االعتماد على وسائل اإلعالم من األهم�ة �مكان داخل نطاق الدراسات اإلعالم�ة العر��ة, نظرًا ألنهـا 

 اإلعالم�ة فى الجمهور نت�جة التعرض لها.توضح مقدار وقوة التأثیر الذى تمارسه الوسیلة 



الدراسة الحال�ة إلى التعرف على مدى اعتماد المراهقین المصر�ین والسعودیین على وسائل اإلعالم  تهدف
في الحصول علي المعلومات أثناء األزمات الصح�ة �التطبیق علي جائحة فیروس �ورونا المستجد وذلك 

 من خالل:
 .علي حجم متا�عة المراهقین لمستجدات جائحة �ورونا على وسائل اإلعالمالتعرف  .١
 .ن حول مستجدات جائحة �وروناو الوقوف علي أكثر وسائل اإلعالم التى �عتمد علیها المراهق .٢
 .رصد دوافع متا�عة المراهقین للوسائل اإلعالم�ة حول مستجدات جائحة فیروس �ورونا .٣
 .ن من وسائل اإلعالم حول جائحة فیروس �وروناو اكتسبها المراهقق�اس مستوي المعلومات التي  .٤
 .التعرف علي أ�عاد اعتماد المراهقین علي وسائل اإلعالم حول جائحة فیروس �ورونا .٥
 .ق�اس مستوي ثقة المراهقین �صدق وموضوع�ة وسائل اإلعالم �مصدر للمعلومات أوقات األزمات .٦
 .د المراهقین على وسائل اإلعالم حول مستجدات فیروس �وروناالتوصل إلي التأثیرات الناتجة عن إعتما .٧
 األزمــات متا�عــةومســتو�ات  لوســائل اإلعــالمبــین مســتو�ات اســتخدام الم�حــوثین  ةرت�اط�ــاإلعالقــة ق�ــاس ال .٨

 ).جائحة �وروناالصح�ة (
�صــدق  المــراهقینة مســتوى ثقــلوســائل اإلعــالم ومتغیــر  ة المــراهقینمتا�عــق�ــاس مــدي تــأثیر متغیــر دوافــع  .٩

، علــى شــدة العالقــة بــین حجــم متا�عــة المــراهقین لوســائل �مصــدر للمعلومــات وســائل اإلعــالموموضــوع�ة 
 اإلعالم حول األزمات الصح�ة ومستوى اكتسابهم المعلومات حول جائحة �ورونا.

�ة و�ــین متا�عــة المــراهقین لوســائل اإلعــالم حــول األزمــات الصــحبــین دوافــع  ةرت�اط�ــاإلعالقــة ق�ــاس ال .١٠
 .على وسائل اإلعالم في متا�عة مستجدات فیروس �وروناهم التأثیرات الناتجة عن إعتماد

 

 :اإلطار النظرى للدراسة (نظر�ة االعتماد علي وسائل اإلعالم)
 

نظر�ــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم، الدراســة فــي بنائهــا النظــري وصــ�اغة فروضــها علــى  اعتمــدت      
 لل�حـث الدافع قوة وزادت برزت الحاجة للمعلومات، كلما �أنه  Deflelur & Rokeachمن كل و�فترض

 الوسـ�ط هـذا فرص زادت و�التالي االتصالي الوس�ط على قوة االعتماد زادت كلما ،الحاجة هذه لسد عنها
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 اسـتطاعتكلمـا  أنـه علـى أكـدا كمـا الجمهـور، ألفـراد والسـلو�ي والوجـداني علـى اإلطـار المعرفـي للتـأثیر 
 تلـك القنـاة علـى الفـرد اعتمـد هـذا كلمـا ،للفـرد المعلومـات مـن أكبـر قـدر تـوفیر االتصـال�ة القنـوات إحـدى

علـى أن العالقـات بـین  النظر�ـة هـذه تؤ�ـد ولـذا Rubin & Windahl. p184)-(199، أكبـر �شـكل االتصال�ة
مـــن االعتمـــاد المت�ـــادل الـــذي وســـائل اإلعـــالم والجمهـــور والنظـــام االجتمـــاعي تتســـم �خصـــائص اجتماع�ـــة 

تفرضــه ســمات المجتمــع الحــدیث، حیــث �عتمــد أفــراد الجمهــور علــى وســائل اإلعــالم �نظــام فرعــي إلدراك 
وفهــم نظــام فرعــي آخــر هــو المحــ�ط االجتمــاعي مــن حــولهم، و�ــذلك تمثــل وســائل اإلعــالم مصــادر رئ�ســ�ة 

الجار�ـة، وتتزایـد درجـة االعتمـاد بتعــرض  �عتمـد علیهـا أفـراد الجمهـور فـي اسـتقاء المعلومـات عـن األحـداث
وهـو مـا یـدفع  )١٢٢م. ص٢٠٠٦ الطراب�شـي& السـید،( المجتمع لحاالت من عـدم االسـتقرار والتحـول والصـراع,

نشاء عالقات متطورة مع وسائل اإلعالم لفهم الواقـع االجتمـاعي مـن حـولهم، و�مكـن حـل إلأفراد الجمهور 
وســائل اإلعــالم معلومــات �اف�ــة، وقــد �ســتمر لشــهور أو ســنوات فــي مشــكلة الغمــوض ســر�عًا إذا مــا قــدمت 

ملفـین د�فلیـد وسـاندرا "فعنـد رصـد مـا قالـه  (DeFleur & Dennis, 2002. p348) حالـة نقـص المعلومـات.
في إطار التـأثیرات المعرف�ـة حـول الغمـوض والـذي نجـده یـرت�ط بـنقص المعلومـات أو وجـود  "بول رو�یتش

معلومات متناقضة ومتضار�ة لدي الناس لفهم حدث معین، أو إل�جاد تفسیر صح�ح للحدث من تفسیرات 
 هــو مــا یــدفع أفــراد الجمهــور النشــاء عالقــات متطــورة مــعو  )٢٣٤م. ص١٩٩٧، عبــد الحمیــد( ممكنــة وعدیــدة.

 وسائل اإلعالم لفهم الواقع االجتماعي من حولهم.
قــام ال�احــث بوضــع  ،خــالل تطبیــق فرضــ�ات نظر�ــة االعتمــاد المت�ــادل علــى وســائل اإلعــالم ومــن       

مقـــای�س فرع�ـــة الخت�ـــار فـــروض النظر�ـــة لق�ـــاس �ثافـــة االعتمـــاد وأ�عـــاده وتـــأثیرات االعتمـــاد علـــى وســـائل 
 ة على النحو التالى:اإلعالم فى أوقات األزمات الصح�

 أوًال: أ�عاد االعتماد علي وسائل اإلعالم :  
أ�عاد اعتماد المراهقین علي وسائل اإلعالم خالل ثالث عالقات هي الفهم والتوج�ه والتسل�ة،  تحددت     

وســائل  ى�عــاد اجتماع�ــة وشخصــ�ة، وهــي ســتة أنــواع مــن أ�عــاد اعتمــاد الفــرد علــأولكــل مــن هــذه العالقــات 
 اإلعالم وهذه األ�عاد هي:

 الــــذاتي  الفهـــمself Understanding یتضــــمن تقیــــ�م الــــذات، االعتقــــادات، القــــ�م، واالتجاهــــات :
عالقات وسائل اإلعـالم التـي  ىوالتعرض لمصادر نظام الوسیلة لتحقیق أهداف فهم الشخص لذاته، و�شیر إل

 .تقــداتهم وســلو�هم، ومفــاه�مهم الذات�ــة، وشخصــ�اتهم، أو تحــافظ علیهــا، لتفســیر معاألفــرادتوســع مــن قــدرات 

23)-(Loges, 1994.p 5  
 االجتماعي  الفهمSocial Understanding تمثل المعرفة التى �متلكها الفرد لك�ف�ة عمل المجتمع :

و�وظـف لتحقیـق أهـداف فهـم البیئـة االجتماع�ـة, واسـتخدامها  ،ومؤسساته ودور الفرد فى المجتمع والمؤسسـات
فتجعـل الفـرد فـي حالـة ارت�ـاط �مـا �حـدث داخـل المجتمـع،  ،لفهم طب�عة اآلخر�ن وثقافتهم، واألحداث المح�طة

 و�ذلك األحداث العالم�ة.
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 ـــه ـــة تـــتالAction Orientationالفعـــل  توج� م مـــع التوقعـــات واألنمـــاط ء: یهـــدف للتصـــرف �طر�ق
جتماع�ــة فــى موقــف محــدد، و�عنــي اســتخدام وســائل اإلعــالم فــي صــنع القــرارات الســلو��ة، وتوج�ــه العمــل، اال

 .والتصرف �شكل یتمشى مع أخالق�ات المجتمع
 التفاعـــل توج�ـــه Interaction Orientation ـــة ـــة مهـــارات مناســـ�ة ومـــؤثرة فرد� ـــى تنم� : یهـــدف إل

اعـل مـع األفـراد اآلخـر�ن، الـذین یتصـل بهـم الفـرد �شـكل واجتماع�ة والحصـول علـى إرشـادات حـول ��ف�ـة التف
م�اشر �األسرة واألصدقاء والزمالء، و�ذلك نحو األفراد غیر المعروفین، �الجماعـات الخارج�ـة ذوي الثقافـات 

 األخرى.
 المنعزلــة أو الــدور المنعــزل  التســل�ةSolitary Play تهــدف إلــى التســل�ة والهــروب مــن الــذات ومــن :

غطة فـــى الح�ـــاة، و�تضـــمن اســـتهالك منتجـــات الوســـیلة لق�مـــة ترفیه�ـــة، لتحقیـــق ق�مـــة المتعـــة، المشـــاكل الضـــا
فاستخدام الفرد لوسائل اإلعـالم �طر�قـة فرد�ـة، تسـاعده علـي االسـترخاء، �مـا تسـهم فـي تخل�صـه مـن متاعـب 

 یوم شاق.
 االجتماع�ـة  التسـل�ةSocial Playوتتضــمن : تهـدف للتسـل�ة والهـروب مـن خـالل صـح�ة اآلخـر�ن ،

اســتخدام الوســیلة لممارســة أهــداف تتصــل �االنســجام االجتمــاعى، وتتضــمن التســل�ة التــي تر�ــز علیهــا وســائل 
اإلعــالم، و�شــارك فیهــا الفــرد مــع اآلخــر�ن، مثــل الصــح�ة االجتماع�ــة �وســیلة للهــروب مــن مشــكالت الح�ــاة 

 الیوم�ة.
 اإلعالم: وسائل على االعتماد ثان�ًا: آثار

 المعرف�ة: التأثیراتCognitive Effects  وتشمل �شف الغموض الناتج عن تناقض المعلومات أو :
نقصها أو عدم �فایتها، وتشكیل االتجاهات نحو قضا�ا المجتمع، وترتیب أولو�ات االهتمام �النس�ة للجمهور، 

 وتوس�ع دائرة معتقداته والتأثیر في الق�م.
 الوجدان�ـة:  التـأثیراتAffective Effects : وتشـمل آثـار وسـائل اإلعـالم فـي العواطـف والمشــاعر ،

مشــاعر المتلقــین واســتجا�اتهم العاطف�ــة لهــا هــى أقــل أنــواع الفتــور العــاطفي، القلــق، االغتــراب. ونجــد ومنهــا: 
 )٣٤٨م. ص٢٠٠١، رو�یتش &د�فلیر(. التأثیر خضوعًا لل�حث

 الســلو��ة:  التــأثیراتBehavioral Effects  وهــي التــي تنشــط الفــرد للق�ــام �ســلوك معــین نت�جــة  :
وقد تظهر التـأثیرات علـى شـكل تعرضه للوسیلة اإلعالم�ة، وهي الناتج النهائي للتأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة، 

الخمول، و�عني تجنب القائم �عمل ما مثل المشار�ة الس�اس�ة، وتنحصر اآلثار السلو��ة المترت�ة على اعتماد 
 ,Deactivation. (DeFleur، الخمــول Activationلــى وســائل اإلعــالم فــى نقطتــین همــا: التنشــ�ط الفــرد ع
1970) 
ــ تعــد نظر�ــة اإلعتمــادم) إلــى أن ٢٠٠٣وقــد أشــار إســماعیل (      تقــدم نظر�ــة �ل�ــة ث نظر�ــة شــاملة، حی

وســـائل اإلعـــالم فـــي ل�ســـیرة ذات العالقـــة بتـــأثیر ا للعالقـــات بـــین االتصـــال والـــرأي العـــام، وتتجنـــب األســـئلة
للنظر�ة هي أن المجتمع یؤثر في وسائل اإلعالم، وهذا �عكس المیل العلمـي  المجتمع، �ما أن أهم إضافة
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 العلــوم االجتماع�ــة الحدیثــة وهــو المیــل إلــى الح�ــاة علــى أنهــا منظومــة مر��ــة مــن العناصــر الســائد فــي 
 والنتائج. المتفاعلة، ول�ست نماذج منفصلة من األس�اب

 

 عالم إلى تحقیق األهداف التال�ة:إلوتسعى نظر�ة االعتماد على وسائل ا
 

 مـــع النظـــام اإلعالمـــي بوصـــفه وســـائل أول�ـــة داخـــل المجتمعـــات الصـــناع�ة مـــن أجـــل جمـــع  التعامـــل
  .Skumanich & Kintsfather, 1998)ومعالجة ونشر المعلومات لألفراد والمؤسسات داخـل تلـك المجتمعـات.

219)-P 200 
 علـــى دور العدیـــد مـــن األنظمـــة الس�اســـ�ة والتر�و�ـــة واألســـر�ة واالجتماع�ـــة التـــي هـــي مكملـــة  التأكیـــد

 )٣١٠م. ص١٩٩٨، حسین( لألنظمة اإلعالم�ة في تحقیق أهداف التوج�ه والتعلم والفهم والتسل�ة لألفراد.
 على دور التـأثیرات المعرف�ـة والسـلو��ة والوجدان�ـة �إحـدى التـأثیرات الناتجـة عـن اعتمـاد الفـرد  التأكید

 .على وسائل اإلعالم
  إن نظر�ـــة االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم تؤ�ـــد علـــى عالقـــة المتغیـــرات الد�موجراف�ـــة للجمهـــور مثـــل

ـــافي واالقتصـــادي) –المســـتوى التعل�مـــي  –الســـن  –(النـــوع  ـــى وســـائل  المســـتوى الثق بدرجـــة وقـــوة اعتمـــاده عل
 )٣٥٢م. ص٢٠٠١، رو�یتش &د�فلیر( اإلعالم.

 

 فروض نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم:

تلخ�ص أبرز الفروض التي تم اخت�ارها في إطار نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم على النحـو  و�مكن
 التالي:
  كلما زادت الحاجة إلى المعلومـات، زاد اعتمـاد الجمهـور علـى وسـائل اإلعـالم، و�لمـا زاد احتمـال أن تغیـر

المعلومات التي تطرحها وسائل اإلعالم أشكاًال مختلفة من معارف الجمهور ومشاعره وسلو��اته، و�التالي 
وتزداد إمكان�ة التـأثیر إلـى درجـة �بیـرة �طور المجتمع عالقات مت�ادلة ومعقدة و�ث�فة مع وسائل اإلعالم. 

، إبـراه�م( عندما تكون هناك درجة عال�ة من عدم االستقرار اله�كلي في المجتمـع �سـبب الصـراع والتغیـرات.
 م)٢٠٠٩

  یـــزداد اعتمـــاد الجمهـــور علـــى معلومـــات الوســـائل اإلعالم�ـــة فـــي المجتمعـــات التـــي تتطـــور فیهـــا األنظمـــة
 .�اإلضافة إلى ز�ادة مستوى الصراع االجتماعي المنتم�ة إلیها هذه الوسائل،

  یزداد االعتماد على وسائل اإلعالم في حالة ما إذا �انت القدرة علـى تلقـي المعلومـات مـن خـالل مصـادر
  Rokeach, 1986)-(Dillman & Ball االتصال الشخصي مقیدة.

  ،وفقـًا الختالفـاتهم فـي األهـداف والمصـالح �ختلف الجمهور من حیـث درجـة اعتمـاده علـى وسـائل اإلعـالم
 p.80) (Halpern, 1994 �ما یؤثر السن، والخبرات السا�قة على مستوى االعتماد.والحاجات الفرد�ة 
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  أن األفــراد الــذین �عتمــدون علــى وســیلة معینــة �كونــون أكثــر قــدرة علــى اســتخالص المعلومــات مــن خــالل
   ,p. 227(Miller & Reese 1982-(248تعرضهم لهذه الوسیلة.

 كلما زادت المجتمعات تعقیدًا زاد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم المختلفة. 
 و�مكن توظ�ف هذه النظر�ه لخدمة الدراسة الحال�ة في ضوء االعت�ارات التال�ة: 

  اخت�ار مدى اعتماد المراهق المصـري والسـعودي علـى وسـائل اإلعـالم �مصـدر للمعلومـات عـن األزمـات
الصح�ة، �التطبیق علي جائحة فیروس �ورونـا المسـتجد، وذلـك للتعـرف علـى متـى؟ ولمـاذا و�لـى أي حـد 

ن علیها فـي الحصـول علـى معلومـات حـول هـذه األزمـات؟ ومـا أهـداف هـذا االعتمـاد؟ ومـا و �عتمد المراهق
دوافع اإلعتمـــاد ا دق�قـــًا لـــالتـــأثیرات الناتجـــة عنـــه؟، ولهـــذا �عـــد هـــذا المـــدخل مناســـ�ا ألنـــه یتضـــمن توصـــ�فً 

 وتأثیراته المختلفة.
  أص�حت دراسة تأثیرات وسائل اإلعالم على المعـارف واالتجاهـات والسـلو��ات الس�اسـ�ة ألفـراد الجمهـور

ا عل�ه في أ�حاث االتصال الجماهیري، والكثیر مـن هـذه األ�حـاث ا واألكثر تر�یزً األساس األكثر استخدامً 
Pierce & Lovrich, 1990 p. 838)- اإلعـالم فـي هـذا الشـأن. تعتـرف بتـأثیرات االعتمـاد علـى وسـائل

842) 
  خــالل األزمــات یــزداد شــعور الجمهــور �التهدیــد ممــا یــؤدي إلــى المز�ــد مــن اإلعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم

ن هــذا المــدخل �ســمح �ق�ــاس تــأثیرات ونتــائج هــذا التعــرض أللحصــول علــى المعلومــات، �اإلضــافة إلــى 
عــد المــدخل األنســب لدراســة درجــة اعتمــاد المراهــق المصــري والســعودي علــى وســائل واالعتمــاد، لــذا فهــو �

والتـي حـددها ال�احـث فـي جائحـة �ورونـا  ؛اإلعالم في الحصول على المعلومـات أثنـاء األزمـات الصـح�ة
ــ لســرعة انتشــار  ا�اعت�ارهــا أزمــة عالم�ــة ألزمــت غالب�ــة الحكومــات بتطبیــق الحظــر علــي المــواطنین تفادً�

 ي.العدو 
 

 اإلطار المعرفي:

 وسائل اإلعالم ومعالجتها لألزمات الصح�ة (فیروس �ورونا المستجد):
أهم المصـادر  ىتزداد أهم�ة وسائل اإلعالم في أوقات األزمات التي تصیب المجتمعات، فتشكل إحد     

التي �عتمد علیها الجمهور في استقاء المعلومات المرت�طة بهذه األحداث، وال ینكر أي أحد مكانة اإلعالم 
ووسائله في عصرنا الحالي، فقد أص�ح أهم مصـدر للمعلومـات واألخ�ـار التـي تقـع فـي البیئـة المح�طـة بنـا 

د�مقراط�ــة المعلومــات وجعلتهــا فــي متنــاول  ىإلــ �ــت المســافات وأدتأو حتــى فــي البیئــة العالم�ــة، �حیــث قرَّ 
 ىأســـاس التكامـــل والتـــداخل، وعلـــ ىالجم�ـــع، فالعالقـــة بـــین اإلعـــالم واألزمـــات هـــي عالقـــة ینظـــر إلیهـــا علـــ

فهــم هــذه  إلــىو�حتــاج الجمهــور ) ٨٣م. ص٢٠١٦، زقــزوق ( اعت�ــار أن اإلعــالم عامــل مهــم فــي إدارة األزمــات.
علــى أســـاس معرفــي ومعلومــات صــح�حة ودق�قـــة فــي مجــال الرعا�ـــة  المعلومــات لكــي یتخــذ قـــرارات قائمــة

فهــم فوائــد ومخـاطر البــدائل المختلفــة للوقا�ـة والتشــخ�ص والعــالج والنتــائج  ىالصـح�ة، فــالجمهور �حتــاج إلـ
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ن المعرفــة العلم�ــة فــي العصــر الحــدیث ینــتج عنهــا حالــة مــن عــدم إســف فــألالمترت�ــة علــي اســتخدامها، ول 
 .ة وتعقد وتشعب المعلومات المتوفرةالت�قن نت�جة لكثاف

أحد أهم أولو�ات الناس الس�ما مع ارتفاع مستوى الوعي الصـحي لـدى األفـراد، حیـث �شـكل  فالصحة     
الــوعي الصــحي لــدى األفــراد حجــر األســاس فــي أنمــاط ســلو��اتهم الیوم�ــة التــي لهــا أثــر �بیــر فــي حــالتهم 

ا في بناء ا ومهمً ا �بیرً الصح�ة �شكل عام، وتعتبر وسائل اإلعالم المصدر الرئ�سي للمعلومات وتؤدي دورً 
الفرد وتكو�نه المعرفي والوجداني والسلو�ي، من خالل عملها على ز�ـادة رصـیده مـن المعلومـات والب�انـات 

عــالم أضــحت أداة مــؤثرة فــي إله وســلو��اته، ومــن خــالل اعتمــاده علیهــا، فوســائل اءالتــي تنســج مواقفــه وآرا
، للمعاییر ناقلة للح�اة واصفةلألفكار  استحداث وتغییر السلو��ات والممارسات، فمضامینه أص�حت مرت�ة

ـــى مصـــادر ) ٥٤م. ص٢٠١٢، الشـــلهوب( ـــرة مـــن خـــالل إحكـــام ســـ�طرتها عل وأضـــحت هـــذه الوســـائل قـــوة �بی
المعلومـــات التـــي �عتمـــد علیهـــا أفـــراد المجتمـــع ومجموعاتـــه ومنظماتـــه فـــي اتخـــاذ اآلراء والقـــرارات وتحقیـــق 

 عالقة اعتماد على وسائل اإلعالم.إقامة  إلى األهداف، وألجل ذلك �سعى األفراد 
نهــا األفــراد عــن األمــور والقضــا�ا والمشــكالت المعــارف والمعتقــدات التــي �كوَّ  مجموعــةإضــافة إلــى أن      

فــإن مكافحــة ذلــك  ،دمــان والســمنةإلالصــح�ة واألمــراض، �مــا فــي المشــكالت الصــح�ة المزمنــة �التــدخین وا
اد الســلو��ة فــي مجــاالت متعــددة، وحجــر األســاس فــي هــذا فــر ألتعتمــد علــى تغییــر أنمــاط ح�ــاة وعــادات ا

ـــر هـــو المعرفـــة، والتـــي تعنـــي المعرفـــة األول�ـــة �العوامـــل والمســـب�ات التـــي تـــؤدي إلـــ هـــذه المشـــكلة  ىالتغیی
 )٦١٢م. ص٢٠١٤، العر�ي( الصح�ة.

أن اســـــتخدام القنـــــوات اإلعالم�ـــــة والشـــــ�كات االجتماع�ـــــة �خلـــــق فرصـــــة �بیـــــرة لتســـــهیل تـــــدفق  كمـــــا      
المعلومــات الصــح�ة �حكــم البیئــة الدینام�ك�ــة والمتطــورة للشــ�كات علــى مختلــف منصــات شــ�كات التواصــل 

مما یرفـع المسـاهمة فـي ز�ـادة وعـي الجمهـور والخـدمات ذات الصـلة مـن خـالل تسـر�ع سـرعة  ؛االجتماعي
فقد أسهمت ش�كات التواصـل االجتمـاعي  Thackeray & Neiger, 2009 p. 171)-(175.�ادل المعلوماتت

فــــي ز�ــــادة قــــدرات التواصــــل وت�ــــادل المعلومــــات بــــین المؤسســــات الصــــح�ة والجمهــــور، ممــــا �عــــزز الفعــــل 
والتثق�ـف مـن خـالل إنشـاء المحتـوى ونشـر التوع�ـة  Kaplan & Haenlein, 2010 p. 59)-(68التوعـوي.
وهــذا یتطلــب االعتــراف �قــوة شــ�كات التواصــل  Trusov & Pauwels, 2009 p. 90)-(102الصــحي.

لــى شــرائح واســعة مــن جهــة، والكلفــة إ، ودورهــا الكبیــر فــي بــرامج التوع�ــة الصــح�ة والوصــول االجتمــاعي
شـ�كات فـي عو�ـة الكبیرة للرعا�ة الصـح�ة التـي تسـتدعي تفعیـل الطـب الوقـائي عبـر اسـتخدام الحمـالت التو 

ن االتجاهـات الحدیثـة إكمـا   Utz, 2009 p. 221)-(243التواصـل االجتمـاعي األقـل �لفـة وأكثـر فاعل�ـة.
للمنظمــات الصــح�ة فــي برامجهــا التوعو�ــة؛ تقــوم علــى توأمــة منصــات شــ�كات التواصــل االجتمــاعي، فــي 

  ,Trusov & Pauwels).مـة أنشـطتها وتوسـ�ع التواصـل مـع الجمهـور والمجتمـع المحلـيءالتخطـ�ط وموا
102)-2009 p. 90 



 ا
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انتشـــار فیـــروس �ورونـــا علـــى الـــدورة االقتصـــاد�ة والتـــي ســـاهمت فـــي هبـــوط حـــاد �األســـواق العالم�ـــة  وأثـــر
وارتفـــاع معـــدالت الخســـائر الماد�ـــة فـــي العـــالم، �ســـبب توقـــف الحر�ـــة التجار�ـــة والصـــناع�ة وتقییـــد حر�ـــة 

لكتروني إلعالم اإل�البیوت، وقد أص�ح التوجه الستخدام تقن�ات الجلوس �اوالمجتمعات و�لزامهم  المواطنین
عــالم الحــدیث فــي إدارة تلــك إلفــي إدارة الوظــائف �أســالیب وأدوات جدیــدة واالســتفادة القصــوى مــن وســائل ا

الوظــــائف وتســــخیر تكنولوج�ــــا االتصــــال والتواصــــل لتطــــو�ر جــــودة األعمــــال اإلدار�ــــة والتقن�ــــات التعل�م�ــــة 
 )٢٠٢٠ ،اللجنة االقتصاد�ة واالجتماع�ة لغر�ي آس�ا "اإلسكوا"( .الحدیثة

م بوجـود حـاالت مرضـ�ة ولهـا أعـراض ٢٠١٩د�سـمبر  ٣١في مدینة وهـان الصـین�ة یـوم  اإل�الغوتم      
ــ ،غیــر تقلید�ــة ظهــرت علــى مجموعــة مــن األفــراد ي ظهــر انتشــار فیــروس أطلــق عل�ــه و�عــد ال�حــث والتقصَّ

وعل�ه بدأت منظمة الصحة العامـة �التعـاون مـع �افـة الشـر�اء والخبـراء العـالمیین )، covid -١٩رونا (و ک
والحكومــات لإلســراع فــي توســ�ع نطــاق المعرفــة العلم�ــة عــن حیث�ــات هــذا الفیــروس الجدیــد ومتا�عــة ســبل 

. اتجــراءات والتــدابیر الوقائ�ــة الواجــب ات�اعهــا للحــد مــن انتشــاره وتفشــ�ه فــي المجتمعــإلوتحــدیث ا ،انتشــاره
 م)٢٠٢٠، منظمة الصحة العالم�ة(

مـــرض التـــاج التـــاجي أو  )covid -١٩ا فـــي اإلصـــا�ة ب(الفیـــروس التـــاجي المكتشـــف حـــدیثً  وتســـبب     
الـذي �حمــل أعــراض الحمــى والسـعال الجــاف والتعــب واألوجــاع واآلالم والتهـاب الحلــق وضــیق التــنفس، تــم 

هـــان، الصـــین وخـــالل نها�ـــة شـــهر ینـــایر تـــم فـــي وو  م٢٠١٩اإل�ـــالغ عـــن المـــرض ألول مـــرة فـــي د�ســـمبر 
اإل�ـــالغ ظهـــور حـــاالت أخـــرى وانتشـــار الفیـــروس عبـــر دول مختلفـــة �مـــا فـــي ذلـــك أســـ�ا وأورو�ـــا والوال�ـــات 

أعلنـت منظمـة الصـحة العالم�ـة علـى الفـور عـن تفشـي  هاعنـد ،المتحدة و�ندا وغیرها الكثیر خـارج الصـین
لمنظمـة الصــحة العالم�ــة،  وفقــاً ،  aman& Hossain,2020)(Zفیـروس �ورونــا �حالـة طارئــة للصـحة العامــة،

%؛ مـع أحـدث رقـم ٣-٢% من المصابین �الفیروس أصیبوا �مرض شدید مع معدل وف�ات ٢١ -١٦فإن 
تكاثر فیروسي تقدیري، فإن متوسط عدد األشخاص اآلخر�ن الـذین سـینقلهم الفـرد المصـاب �ـالفیروس إلـى 

، مما �شیر إلى أن االنتشار السـر�ع للمـرض وشـ�ك، لـذلك ٣.٧٧ا، یبلغ حوالي السكان غیر المناعي تمامً 
الحجـــر الصـــحي والعـــالج. �عتمـــد  و�جـــراءاتمـــن المهـــم تحدیـــد األفـــراد المصـــابین فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن 

علــــى المعــــاییر التال�ــــة: األعــــراض الســــر�ر�ة والتــــار�خ الو�ــــائي وصــــور األشــــعة  COVID-١٩تشــــخ�ص 
-١٩و�ــذلك االخت�ــارات المســب�ة لألمــراض اإل�جاب�ــة. تشــمل الخصــائص الســر�ر�ة ل المقطع�ــة اإل�جاب�ــة 

COVID  أعــراض الجهــاز التنفســي والحمــى والســعال وdyspna  وااللتهــاب الرئــوي الفیروســي، ومــع ذلــك
فــإن هــذه األعــراض غیــر محــددة حیــث توجــد حــاالت معزولــة حیــث، علــى ســبیل المثــال فــي عائلــة مصــا�ة 

�شــف التصــو�ر المقطعــي المحوســب عــن االلتهــاب الرئــوي وعــاد االخت�ــار المســبب بــدون أعــراض صــدر 
   & Xu(Wang(2020,.لألمراض إلى الفیروس

 

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


 
 

 "المعلومات ىاعتماد المراھقین المصریین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول عل: "د. محمود دمحم دمحم عبد الحلیم ٦۰۲

 

 

عمل�ة مراجعة التراث العلمـي �شـكل أساسـي اسـتجالء المفـاه�م النظر�ـة والمنهج�ـة المتعلقـة  تستهدف      
�ــالمتغیرات محــل الدراســة والعالقــات القائمــة ف�مــا بینهــا، للتعــرف علــى أبــرز الدراســات المتعلقــة �موضــوع 

ي وضــع اإلطـــار الدراســة الحال�ـــة، بهــدف االســـتفادة منهــا للوقـــوف علــى أ�عـــاد المشــكلة ال�حث�ـــة، وأ�ضــًا فـــ
المنهجي للدراسة وتحدید إجراءاتها واخت�ار العینة وتفسیر النتائج، مع مراعـاة ترتیبهـا زمن�ـًا مـن األقـدم إلـى 

 األحدث.

 في وسائل اإلعالم:  Covid-19الدراسات التي تناولت فیروس �وروناأوًال: 

اســترات�ج�ات القنــوات الفضـائ�ة اإلخ�ار�ــة وأســالیب  ىإلــى التعــرف علـ )م٢٠٢٠( موسـيدراســة  هـدفت     
لفت اإلهتمام ألهم�ة  تغطیتها جائحة فیروس �ورونا، والكشف عن أبرز المحددات لتغط�ة األزمة، وأ�ضاً 

اإلعــالم الصــحي مســتخدمة المــنهج النــوعي اإلستكشــافي، وقــام ببنــاء صــح�فة تحلیــل مضــمون �ــأداة لجمــع 
) Fox News)"، و"فــو�س نیــوز"CNNالب�انــات تشــمل أر�ــع قنــوات إخ�ار�ــة، وهــي: قنــاة "ســي إن إن (

لدراســة إلــى أن التغط�ــات اإلخ�ار�ــة األمیــر�یتین؛ وقنــاة "العر��ــة"، وقنــاة "ســكاي نیــوز عر��ــة". وتوصــلت ا
لجائحـة �ورونــا، فــي �عـض القنــوات الفضــائ�ة مسـتمرة ومســتدامة، و�شــفت مـدى اهتمــام اإلعــالم المعاصــر 
�الجانب الصحي للمجتمع، وأهلیته لكي یتصدر األجندة اإلعالم�ة. ونبهت الدراسة إلى أن وسائل اإلعالم 

و�برازها طیتها لجائحة فیروس �ورونا، وتعید النظر في فهمها المعاصرة �جب أن تأخذ العبرة من تجر�ة تغ
عي ف�ــه ال�شــر�ة أنهــا خطــت خطــوات فــي عصــر تــدَّ  ،إلعــالم الصــحي حتــى ال تتكــرر مثــل هــذه الجائحــةل

متقدمــة فــي النمــو والتطــور بینمــا �صــعب علیهــا االســتعداد لمخــاطر تهــددها منــذ القــدم، وتكــرر أخطاءهــا 
 التواصل�ة. 

ــ )م٢٠٢٠( المغیــردراســة  تناولــت        ىالس�اســات اإلعالم�ــة فــي الحــد مــن مخــاطر �ورونــا، وهــدفت إل
دراسة الس�اسات اإلعالم�ة ودروها في الحد من مخاطر تفشي فیروس �ورونـا مسـتخدمة المـنهج الوصـفي 

أن هنــاك حاجــة لتحلیــل الس�اســات  ىوقــد توصــلت الدراســة إلــ ،والحدســي الــذي �عتمــد علــي خبــرات ال�احــث
جــــراءات اعالم�ــــة إواالســــترات�ج�ات اإلعالم�ــــة فــــي التعامــــل مــــع فیــــروس �ورونــــا ومــــا صــــاحب ذلــــك مــــن 

وتوعو�ــة، و�ــذلك أهم�ــة اإلعــالم التفــاعلي واالجتمــاعي فــي تواصــل العمــل واألنشــطة ال�شــر�ة فــي أمــاكن 
 ا�ش األمن مع الفیروس.الحجر الصحي واستدامة التعل�م اإللكتروني، من أجل التع

لغة المغار�ة التي �ستخدمونها من خالل وسائل التواصل االجتماعي ) م٢٠٢٠دراسة سل�م ( تناولت      
في ظـل أزمـة فیـروس �ورونـا المسـتجد مسـتخدمة المـنهج الوصـفي التحلیلـي وقـد تمثـل مجتمـع الدراسـة فـي 

أن اللغـــة  ى�ان، وقــد توصـــلت الدراســة إلــمســتخدمي شــ�كات التواصـــل اإلجتمــاعي، مــن خـــالل أداة اإلســتب
السائدة والموظفة التي �ستعملها المغار�ة في مواقع التواصل االجتماعي: لغة متداولة فـي ح�ـاتهم الیوم�ـة: 

أن  ى، وال عر��ة، و�نما لغة �مكن أن ننعتها ب: لغة فا�سبو��ة جدیدة. �ما توصـلت إلـل�ست دارجه صرفاً 



 ا
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هـذه األزمـة خاصـة فـي بـرامج الـتعلم عـن �عـد: مسـا�قات شـعر�ة، قصـص،  هناك فئة أبدعت في لغتها فـي
هم الفن�ة. وتوصلت الدراسة إلي نقطة سلب�ة هي أن تمقاالت �ما نضحت سج�اتهم اإلبداع�ة، وتفتقت ملكا

 لغو�ة لإلثارة وجلب االعجا�ات والمشار�ة، و�ثرة التعل�قات. فئة تستعمل ألفاظاً 
اإلعـــالم الجدیـــد والكشـــف عـــن مجـــاالت تـــأثیره  ةإلـــى ماه�ـــ )م٢٠٢٠تـــومي (و دراســـة فلـــوس  تناولـــت      

�النس�ة للفرد والمجتمع، �اإلضافة إلى مفهوم الصحة النفس�ة وأبرز ق�مها وم�ادئها التي تدعمها، وتوض�ح 
العالقــة القائمــة بــین هــذین المصــطلحین �اعت�ــار أن اإلعــالم الجدیــد یهــدد الصــحة النفســ�ة لألفــراد داخــل 

یروس �ورونا المستجد، وما �عان�ه األفراد من خوف وقلـق وتـوتر نت�جـة البـرامج اء انتشار فالمجتمعات جرَّ 
أن بـرامج الوقا�ـة والتوج�ـه  ىوتوصلت الدراسة إل ،الوصفي التحلیليمستخدمة المنهج  ،اإلعالم�ة المختلفة

واإلرشـــاد التـــي تبثهـــا وســـائل اإلعـــالم الجدیـــد حـــول فیـــروس �ورونـــا المســـتجد مـــن شـــأنها أن تقضـــي علـــى 
بـدلیل أنهـا تسـبب لهـم القلـق النفسـي والخـوف والتـوتر الـذین مـن شـأنهم أن �جعلـوا  ؛الصحة النفسـ�ة لألفـراد

  .الفرد أكثر عرضة لإلصا�ة بهذا الفیروس الخطیر
للتحقــق مــن إمكان�ــة التنبــؤ بــدور وســائل اإلعــالم الجدیــد فــي  )م٢٠٢٠( ع�شــة علــةهــدفت دراســة        

) فــي ١٩-األزمــات الصــح�ة العالم�ــة فــي ظــل انتشــار فیــروس ( �وفیــد تشــكیل الــوعي الصــحي ومكافحــة
 وقــــدمفــــردة؛ �اســــتخدام أداة اإلســــتب�ان،  ١٤٠الجزائــــر، مســــتخدمة المــــنهج الوصــــفي وتكونــــت العینــــة مــــن 

ــ أنــه: �مكــن التنبــؤ �الــدور اإل�جــابي لوســائل اإلعــالم الجدیــد فــي تنم�ــة الــوعي  ىتوصــلت نتــائج الدراســة إل
) فـي الجزائـر، �مـا أن ١٩-الصـحي ومكافحـة األزمـات الصـح�ة العالم�ـة فـي ظـل انتشـار فیـروس ( �وفیـد

في متوسط درجات دور وسائل اإلعـالم الجدیـد فـي تشـكیل الـوعي الصـحي ومكافحـة األزمـات  اهناك فروقً 
) فـي الجزائـر تعـزى لمتغیـر المجـال المهنـي، ولـ�س ١٩-لعالم�ة في ظل انتشـار فیـروس ( �وفیـدالصح�ة ا

 لمتغیري الجنس والفئات العمر�ة.
إلــى معرفــة طب�عــة تقیــ�م النخ�ــة العر��ــة لتغط�ــة القنــوات الفضــائ�ة  )م٢٠٢٠دراســة الزغبــي (هــدفت       

مســـحي، تـــم تطبیـــق االســـتب�ان علـــى عینـــة قوامهـــا اإلخ�ار�ـــة ألزمـــة �ورونـــا العالم�ـــة، مســـتخدمة المـــنهج ال
) مفــــردة مــــن النخــــب العر��ــــة (س�اســــیون، أكــــاد�میون، و�عالمیــــون) وفــــق أســــلوب العینــــة المتاحــــة. ٢٢٨(

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن غالب�ة أفـراد العینـة یتـا�عون أزمـة �ورونـا عبـر القنـوات الفضـائ�ة اإلخ�ار�ـة 
العر��ـــة �فضـــلون متا�عـــة أزمـــة �ورونـــا عبـــر القنـــوات الفضـــائ�ة اإلخ�ار�ـــة  بدرجـــة �بیـــرة. وأن أفـــراد النخ�ـــة

المحل�ة. وأن التغط�ة اإلخ�ار�ة الخاصة تصـدرت قائمـة األشـكال اإلخ�ار�ـة المفضـلة ألفـراد النخ�ـة العر��ـة 
غطیتهـا في متا�عة أزمة �ورونا عبر القنوات الفضائ�ة اإلخ�ار�ة. وأن القنـوات الفضـائ�ة تتمتـع �الدقـة فـي ت

 تعلقة �أزمة �ورونا.ملألحداث ال
ســهام وســـائل اإلعــالم فـــي التنبــؤ وز�ـــادة الـــوعي إ ى�ــاس مـــدإلـــى ق )م٢٠٢٠( عاشــوردراســـة  هــدفت      

مفــردة  ٥٠٠لمواجهــة فیــروس �ورونــا، مســتخدمة مــنهج المســح، وتطبیــق آداة اإلســتب�ان علــي عینــة قوامهــا 
تأثیر وسائل اإلعالم في التوع�ة األسر�ة لمواجهـة  ىالدراسة إلمن أر�اب األسر �مدینة سوهاج، وتوصلت 
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نتاج برامج طب�ة وثقاف�ة للمواجهـة، �وذلك یتحقق في ضوء تقد�م معلومات عن الفیروس و  ،فیروس �ورونا 
لمحـل اإلقامـة أو النـوع، �مـا أوضـحت الدراسـة  اً �قـأن تأثیر وسائل اإلعـالم لـم �ختلـف ط ىكما توصلت إل

الـــذ�اء اإلصـــطناعي فـــي ضـــوء  لتطب�قـــاتاألهم�ـــة التـــي �مكـــن أن تحققهـــا شـــ�كات التواصـــل اإلجتمـــاعي 
 .ةتشكیل المعارف والمعلومات واإلتجاهات الح�ات�

ز�ـز سهامات شـ�كات التواصـل االجتمـاعي فـي تعإللكشف عن   )م٢٠٢٠حمد (و دراسة األمین  هدفت     
مصـدر رســائل صــفحة  ىالمجتمــع الســوداني للوقا�ـة مــن فیــروس �رونـا؛ والتعــرف علــ ىالـوعي الصــحي لـد

ف�ســبوك �ــالموقع الرســمي لــوزارة الصــحة الســودان�ة عــن الفیــروس، مســتخدمة المــنهج الك�فــي، وتــم تطبیــق 
ة الصـــحة الدراســـة علـــي عینـــة الحصـــر الشـــامل لكـــل الرســـائل فـــي صـــفحة ف�ســـبوك �ـــالموقع الرســـمي لـــوزار 

وهـي فتـرة تصـاعد جائحـة �رونـا  م٢٠٢٠األسـبوع األول فـي شـهر أبر�ـلالسودان�ة لمدة س�عة أ�ام تبدأ مـن 
فــي الســودان. وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــي اهتمــام صــفحة ف�ســبوك �موقــع الــوزارة بتعز�ــز الــوعي الصــحي 
بنشــــر األخ�ــــار المســــتمرة عــــن فیــــروس �رونــــا، و�ــــذلك نشــــر رســــائل التوع�ــــة الصــــح�ة �مختلــــف أشــــكالها 

�عض األخ�ار �الف�سبوك جاءت مدعومـة  و�استخدام أسالیب متنوعة واالعتماد على مصادر مختلفة. وأن
 .ز من مصداقیتها�الصور مما �عزَّ 

 الوقا�ـةتفاعل الش�اب الجـامعي مـع طـرق  ىلتعرف على مدإلى ا )م٢٠٢٠( عو�ضاتدراسة هدفت       
عر�ي"، مستخدمة  France24من فیروس �ورونا عبر الف�سبوك �صفحتي قناة "المملكة األردن�ة"، وقناة "

مفردة مـن  ٤٠٠صفي �أسلوب المسح �العینة �أداة لجمع الب�انات، وتكونت العینة المیدان�ة من المنهج الو 
طالب جامعتي "القاهرة، والمن�ا "من متا�عي طرق الوقا�ة من فیـروس �ورونـا عبـر صـفحتي قنـاة "المملكـة 

ــ نتــائج عر�ــي"، وتوصــلتFrance24 األردن�ــة، وقنــاة " تفاعــل الشــ�اب الجــامعي مــع طــرق  ىالدراســة إل
عر�ــي" France24 الوقا�ـة مـن فیـروس �ورونـا عبـر الف�سـبوك �صـفحتي قنـاة "المملكـة األردن�ـة"، وقنـاة "

�ما توصلت إلى وجود فروق دالة إحصائ�ة بین أشكال تفاعل الم�حوثین مع طرق الوقا�ـة  ،بدرجة مرتفعة
عر�ـــي"، لصـــالح صـــفحة قنـــاة  France24"ة، وقنـــاة �صـــفحتي قنـــاة "المملكـــة األردن�ـــ ارونـــو مـــن فیـــروس �

"France24 ."عر�ي 
مـن خــالل تعز�ـز الصــحة  COVID-19إدارة أزمــة فیـروس �ورونــا )م٢٠٢٠تناولـت دراســة صـابر (      

النفس�ة فـي ظـل الحجـر الصـحي المنزلـي، وهـدفت الدراسـة إلـي تقـد�م مجموعـة مـن المقترحـات إلدارة أزمـة 
وتنــو�ر األشــخاص �أهم�ــة تعز�ــز الصــحة النفســ�ة فــي ظــل الحجــر الصــحي.  Covid-19فیــروس �ورنــا

رشادات من شأنها تعز�ز الصحة النفسـ�ة �وقد توصلت الدراسة إلي مقترحات و  ،مستخدمة المنهج الوصفي
 ،األخ�ــار الخاصــة �ــالفیروس ىوتجنــب اإلدمــان علــ ،فــي ظــل انتشــار فیــروس �ورونــا ومنهــا: تقبــل الحجــر

وتجنـب اإلفـراط  ،شـاعات والتر�یـز فقـط علـي المعلومـات الصـادرة مـن الهیئـات الرسـم�ةوتجنب تصـدیق اإل
 ،ة المنزل�ــة و�دارة الوقــتطوتنو�ــع األنشــ ،فــي اســتخدام مواقــع التواصــل اإلجتمــاعي ألنهــا تســبب اإلكتئــاب



 ا
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عبیـر عـن والت ،والق�ـام �التمـار�ن الر�اضـ�ة ،و�ناء عالقات اجتماع�ة عن طر�ق مواقع التواصل اإلجتماعي
 .�ورونا المخاوف من فیروس

 الدراسات التي تناولت وسائل اإلعالم واألزمات: ثان�ًا: 

لتعــــرف علــــى األزمــــات المصــــر�ة التــــي تعالجهــــا البــــرامج إلــــى ا )م٢٠١٨هــــدفت دراســــة اإلســــدودّي (     
، المسـحمـنهج ، مسـتخدمة الدور الذي �قوم �ه المتحدث الرسمي في إدارة األزمات عليالتعرف ، و الحوار�ة

ممثلــة للقنــوات  )صــفحة جدیــدة �قنــاة النیــل ال�ــف(برنــامج تــم تحلیــل  اســتمارة تحلیــل المضــمون و�اســتخدام 
م ٢٠١٨في الفترة من أول ینایر ) ممثلة للقنوات الخاصة CBC�رنامج (هنا العاصمة) �قناة (، و الحكوم�ة

ور المتحــدث الرســمي فــي البــرامج لغــرض مــن ظهــشــهور، وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــي أنــه �ــان ا ٣ولمــدة 
ح مـا تـم لحـل األزمـة ، ثـم شـر مقترحـات لحـل األزمـة ف�مـا �عـدتقـد�م  ثـم لتحدث عن طب�عة األزمـةلالحوار�ة 

ـــى أن  .والتغلـــب علیهـــا ـــدفاع الهجـــوميكمـــا توصـــلت إل اســـترات�ج�ات قـــد جـــاءت فـــي مقدمـــة  اســـترات�ج�ة ال
الهـــروب مـــن ، ثـــم االســـترات�ج�ة القانون�ـــة، ثـــم وار�ـــةالمتحـــدث الرســـمي فـــي إدارة األزمـــات فـــي البـــرامج الح

 .استرات�ج�ة حائط الصد وأخیراً  ،استرات�ج�ة التبر�ر واالعتذار، ثم المسئول�ة
إلـى تقصـي مـدى اعتمـاد الصـحفیین ال�منیـین علـى شـ�كات التواصـل  م)٢٠١٨( الشـامي دراسـة تسع     

 ٥٩الدراسـة علـى  أجر�ـتو االجتماعي في أثناء الحروب واألزمات، وذلك �التطبیق على "عاصـفة الحـزم". 
من الصحفیین ال�منیـین العـاملین فـي الصـحافة: المطبوعـة واإلذاع�ـة واإللكترون�ـة، وممـن �شـغلون  اً صحف�

الدراسـة إلـى اعتمـاد الصـحفیین علـى اإلنترنـت عامـة، وشـ�كات  وتوصـلتد�ة مختلفة، مناصب صحف�ة ق�ا
�القضـــا�ا والشــؤون الداخل�ـــة  المتصــلةالتواصــل االجتمــاعي خاصـــة، للحصــول علـــى األخ�ــار والمعلومـــات 

ــ خاصــة، �مــا فــي ذلــك أخ�ــار الحــرب الــدائرة فــي الــ�من فــي أثنــاء إجــراء الدراســة. در "فــ�س بــوك" وقــد تصَّ
تــس آب"، ثــم او  ثــمت التواصــل االجتمــاعي التــي �عتمــد علیهــا الصــحفیون للحصــول علــى األخ�ــار، شــ�كا

"تــو�تر". �مــا جــاءت صــفحات الصــحفیین علــى "فــ�س بــوك" فــي صــدارة الصــفحات التــي �حرصــون علــى 
الصـــحفیون اتجاهـــات إ�جاب�ـــة نحـــو شـــ�كات  وأظهـــرارتهـــا، ثـــم صـــفحات النشـــطاء المـــدنیین والحقـــوقیین. �ز 

روا عـن مخـاوفهم لمـا ل االجتماعي، و�ضافتها المهمة للعمل الصحفي، ولكـنهم فـي الوقـت نفسـه عبَّـالتواص
 تمثله هذه الش�كات من تهدیدات للم�ادئ األساس�ة للعمل الصحفي، وق�م األخ�ار التقلید�ة. 

ى النخـــب الجامع�ـــة علـــ إلـــى التعـــرف علـــى مـــدى اعتمـــاد م)٢٠١٨( حســـین دمحم الز�ـــاني ســـعت دراســـة     
، والكشــف عــن أهــم التــأثیرات الناتجــة عــن اإلخ�ار�ــة فــي أوقــات األزمــات �مصــدر للمعلومــات الفضــائ�ات

عمل�ـات المشـاهدة للفضـائ�ات، مسـتخدمة مــنهج المسـح، و�تطبیـق اإلسـتب�ان فــي الفتـرة مـن منتصـف شــهر 
 الدراسـة إلـى أنـه: جـاءمفردة، توصلت نتـائج  ٢٧٤م ولمدة شهر �التطبیق علي عینة قوامها ٢٠١٧فیرایر 

مصـــدر ثـــم ألنهـــا أهـــم أســـ�اب اعتمـــاد الم�حـــوثین علـــى البـــرامج اإلخ�ار�ـــة هـــو نقلهـــا لألحـــداث مـــع تحلیلهـــا 
الفضـائ�ات اإلخ�ار�ـة أثنـاء  تهمتـزداد عمل�ـة مشـاهد ، �مـا توصـلت إلـى أن غالب�ـة عینـة الدراسـةللمعلومات
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، �مــــا توصــــلت إلــــى أن �عــــض صــــفة متقطعــــةاألزمــــات التــــي تمــــر بهــــا الــــ�الد ســــواء �صــــفة مســــتمرة أو � 
 .أص�ح لدیهم وضوح تجاه األزمةوقد یتأثرون و�تفاعلون مع األزمة،  الم�حوثین

االجتمـاعي  التواصـل��ف�ـة اسـتخدام األفـراد وسـائل إلـى التعـرف علـي  م)٢٠١٨النشار ( سعت دراسة     
، وتـــداولها �شـــأن األزمــة بـــین المســـتخدمینتحدیـــد آل�ــات انتشـــار األخ�ــار ، و لجمــع األخ�ـــار حــول األزمـــات

لوصــول إلــى فهــم وافــي �أنشــطة ، وااستكشــاف ��ف�ــة وضــع الحلــول للمشــكالت الناتجــة عــن هــذه األزمــاتو 
، مــن خــالل دراســة ��ف�ــة أن تقــوم بدراســة وقــراءة الب�انــات واألحــداث �أســلوب غیـــر التك�ــف الــذاتي معهــا

ائق، واســـتخدمت ال�احثـــة مجموعـــات المناقشـــة المر�ـــزة، كمـــي، وتحلیـــل األحـــداث والصـــور والمواقـــف والوثـــ
مــن خــالل نقاشــات األعضــاء عبــر مواقــع التواصــل االجتمــاعي تشــكلت وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أنــه 

الفرصـة لالشـتراك إلـى بـدوره  أدىبینهم حالة من المعرفة المشتر�ة ومن ثم الفهم المشـترك لحق�قـة األزمـة، 
ماســكة والمتســقة والمجتمعــة التــي أتاحــت لهــم تحقیــق هــدف الجماعــة فــي فــي مجموعــة مــن األنشــطة المت

اجت�ـــاز األزمـــة علـــى النحـــو المناســـب، فقـــد ات�ـــع األعضـــاء نفـــس القواعـــد وعملـــوا مـــن أجـــل أهـــداف ومهـــام 
جتمــاعي علــى وصــولهم إلیهــا، ومــن ثــم أوجــدت أنشــطة المشــتر�ة متفــق علیهــا، ســاعدت مواقــع التواصــل ا

 نا�ضـاً  لفكـر والفعـل، و�التـالي تجـاوز دورهـا موقـع الوسـ�ط االتصـالي لتصـ�ح فـاعالً وآل�ات مشـتر�ة بیـنهم ل
أن مواقع التواصل االجتمـاعي لـم تكـن �ما توصلت إلى  �ح�اة یدفعها ف�ه مساهمات األعضاء االخت�ار�ة.

ئل ت المسـتخدمین علـى إ�جـاد بـدادالمجـال إلدارتهـا وسـاع تو�نمـا أفسـح ،فقط سـاحة النقـاش �شـأن األزمـة
أوجهـــه �ـــاختالف خبـــراتهم الذات�ـــة ومســـتو�ات انخـــراطهم فـــي  اختلفـــتمختلفـــة للتعامـــل معهـــا، وهـــو تعامـــل 

 األزمة.
اإلتصــال�ة لعالقــات العامــة إلــى الكشــف عــن أبــرز اســترات�ج�ات ا م)٢٠١٩المعصــم ( ســعت دراســة       

المـــــنهج  مســـــتخدمة األزمـــــات، ومعرفـــــة دور العالقـــــات العامـــــة فـــــي إدارة األزمـــــات، المســـــتخدمة فـــــي إدارة
فـي ح�ـاة المؤسسـات، والسـ�ما عنـد  اجوهرً�ـ اللعالقات العامة دورً  أن الدراسة إلى وتوصلت نتائج ،المسحي

ة. ا حتى في المنظمات الناجحـاألزمات ظاهرة شائعة، ومن الممكن أن تؤثر أ�ًض  وأنمواجهتها لألزمات. 
ـــدة مهمـــة وضـــرور�ة جـــدً  وأن ـــة والجدی ، �مـــا توصـــلت إلـــي أن ا فـــي إدارة األزمـــاتوســـائل اإلعـــالم التقلید�

األزمــات تعــد ظــاهرة شــائعة �مكــن أن تــؤثر فــي المنظمــات جیــدة اإلعــداد، �مــا أن العالقــة بــین اتصــاالت 
 العالقات العامة و�دارة األزمات تعد عالقة وطیدة.

ات العامــة فــي إدارة قــإلــى التعــرف علــى اســترات�ج�ات و�ــاالت العال م)٢٠١٩الك�كبــي ( دراســةســعت       
األزمات �المؤسسات التجار�ة، وذلك �الوقوف على أبرز أشـكال األزمـات وأكثـر اإلسـترات�ج�ات فاعل�ـة فـي 
حلهــا، ومعرفــة المعوقــات التــي تحــد مــن عمــل فر�ــق إدارة األزمــات بو�ــاالت العالقــات العامــة، و�اســتخدام 

ب الحصــر الشــامل للعــاملین فــي إدارة األزمــات بو�ــالتي ادالیــد للعالقــات العامــة وشــر�ة زد لإلعــالن أســلو 
مستخدمة منهج والعالقات العامة، و�لغ عدد العاملین في فر�ق إدارة األزمات لدى الو�التین س�ع مفردات، 



 ا
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 وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى أن، اســتمارة اســتب�ان علــى العــاملین فــي فر�ــق إدارة األزمــة المســح و�تطبیــق
 -(إســــترات�ج�ة التبر�ــــر واالعتــــذار  ثــــم أكثــــر إســــترات�ج�ة اســــتخداماً تعــــد إســــترات�ج�ة األفعــــال التصــــح�ح�ة 

إسترات�ج�ة تغییر المسار) و�ذلك جاء التدخالن األبرز للشر�ات التجار�ـة فـي عمـل فر�ـق األزمـة بو�ـاالت 
إدارة األزمــة بو�ــاالت العالقــات العامــة �التنســیق مــع إدارات  فــي (اخت�ــار فر�ــق متمثلــینالعالقــات العامــة 

مـن موظفیهـا للمشـار�ة فـي إدارة األزمـة مـع العـاملین  الشر�ات التجار�ة، وتعیـین الشـر�ات التجار�ـة �عـضٍ 
 .)�الو�االتفي إدارة األزمات 

 التعقیب علي الدراسات السا�قة: 
 :من خالل استعراض الدراسات السا�قة تبین اآلتي

  ر�ــزت معظــم الدراســات علــى آداتــي اإلســتب�ان وتحلیــل المضــمون فــي التعــرف علــى حجــم االهتمــام الــذي
 .تول�ه وسائل اإلعالم لألزمات

 لألزمـات الصـح�ة ونـدرتها �صـفة  وسـائل اإلعـالمال�حوث والدراسات المصر�ة التي تناولـت معالجـة  حداثة
واألمراض الو�ائ�ة �صورها المختلفة �صفة خاصـة مثـل فیـروس �ورونـا المسـتجد، ممـا یؤ�ـد أهم�ـة  ،عامة

إجــراء المز�ــد مــن الدراســات فــي هــذا الشــأن، علــي حــین تعــددت الدراســات العر��ــة التــي تناولــت األزمــات 
 والقضا�ا الصح�ة.

 إمـا لعـدم وجـود عدالـة فـي  ،ذاتـه اإلعالم بوسائله المختلفه، فى �عض الدراسات، ل�مثل أزمة فـى حـد ظهر
أو لق�امـه بتضـخ�م األزمـة ، Barnhurst, 2011 p. 573)-(593. التغط�ة ممـا �فقـده مصـداقیته فتحـدث األزمـة

وآثارها وأضرارها و�ثارة الفزع والرعب فى نفوس اآلخر�ن، مما �جعل مـن الصـعو�ة �مكـان الـتحكم فـى هـذه 
  .Lindholm & Olsson, 2011 p).فـى حالـة األزمـات الصـح�ة األزمـة و�دارتهـا مـن قبـل المسـؤلین، خاصـة

271)-254   
  أكدت الدراسات فى مجملها على أهم�ة عمل�ة إدارة اإلتصاالت والمعلومات وتأثیراتها الواضحة علـى إدارة

�إســـــتخدام تكنولوج�ـــــا المعلومـــــات ووســـــائل اإلعـــــالم أو طـــــرق اإلتصـــــال  األزمـــــة �مختلـــــف أنواعهـــــا ســـــواءً 
 الشخصى.

 ـــد الـــدقیق لمشـــكلة الدراســـة ومتغیراتهـــا،  الـــتمكن مـــن لدراســـات الســـا�قةاال�احـــث مـــن عـــرض  اســـتفاد التحدی
صــ�اغة و ��ف�ــة وضــع �عــض بنــود اســتمارة االســتب�ان و واإلجــراءات المنهج�ــة المالئمــة لموضــوع الدراســة. 

فـي ظـل ، المناسـب نظـري الطـار اإلواخت�ـار . علـى نتـائج الدراسـات السـا�قة تساؤالت وفروض الدراسة بناء
 التي ذات الصلة �النتائج نتائجها مقارنة عن فضالً  موضوع الدراسة. األ�حاث والدراسات التي تناولت قلة

 .الدراسات هذه إلیها انتهت
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 الجائحة : Pandemicحیث أنـه ال  ،تعتبر الجائحة أعلى درجات انتشار المرض وفق الطب�عة الجغراف�ة�
مـن قبـل المنظمـات الدول�ـة  ا؛ مما یتطلب تدخالت م�اشـرة و�شـرافً بهاتكاد تخلو منطقة من التأثیر الم�اشر 

وخاصة منظمـة الصـحة العالم�ـة لمتا�عـة اإلجـراءات الوقائ�ـة وتحدیـد الس�اسـات الصـح�ة العالم�ـة، إذ أنهـا 
منظمــة ( ي.ي مــع الجائحــة علــى الصــعید العــالمتعتبــر المنظمــة صــاح�ة الیــد العل�ــا فــي رســم مالمــح التعــاط

 م)٢٠٢٠، الصحة العالم�ة
 هو مرض تتسبب ف�ه ساللة جدیدة من الفیروسات التاج�ـة �ورونـا، واالسـم  ١٩إن �وفید  :�ورونا فیروس

أول حـرفین  VIو  CORONAهمـا أول حـرفین مـن �لمـة �ورونـا  COاإلنجلیزي للمرض مشتق �التـالي 
 وأطلق على هـذا المـرض سـا�قاً  DISEASEأول حرف من �لمة مرض  D، وVIRUSمن �لمة فیروس 

١٩novel ،coronavirus) .مـن فیروسـات �ورونـا تسـبب  �بیـراً  ومن المعروف أن عـدداً  م)٢٠٢٠، یونس�ف
التي تتراوح حدتها من نزالت البرد الشائعة إلى األمراض األشد  ،عدوى الجهاز التنفسي حاالتلدى ال�شر 
وقــد  م)٢٠٢٠األونــروا، (. متالزمــة الشــرق األوســط التنفســ�ة والمتالزمــة التنفســ�ة الحــادة الوخ�مــة :وخامــة مثــل

أظهرت الدراسات المعدة من قبل منظمة الصحة العالم�ة أنه �ستهدف الفئات األكثر هشاشة والمجموعات 
ـــار الســـن، أصـــحاب األمـــراض المزمنـــة، مـــن یتســـمون بـــنقص المناعـــة، مرضـــى  القلـــب المستضـــعفة، (ك�

 م)٢٠٢٠ ،صندوق األمم المتحدة للسكان( والسكري).



 .ما حجم متا�عة المراهقین لمستجدات جائحة �ورونا على وسائل اإلعالم؟ .١
 .ن حول مستجدات جائحة �ورونا؟و ما أكثر وسائل اإلعالم التى �عتمد علیها المراهق .٢
 .حول مستجدات جائحة فیروس �ورونا؟ما دوافع متا�عة المراهقین للوسائل اإلعالم�ة  .٣
 .ن من وسائل اإلعالم حول جائحة فیروس �ورونا؟قو ما المعلومات التي اكتسبها المراه .٤
 .ما أ�عاد اعتماد المراهقین علي وسائل اإلعالم حول جائحة فیروس �ورونا؟ .٥
 .زمات؟ثقة المراهقین �صدق وموضوع�ة وسائل اإلعالم �مصدر للمعلومات أوقات األ ى ما مستو  .٦
 .ما التأثیرات الناتجة عن إعتماد المراهقین على وسائل اإلعالم حول مستجدات فیروس �ورونا؟ .٧
الصــح�ة  األزمــات متا�عــةومســتو�ات  لوســائل اإلعــالمعالقــة بــین مســتو�ات اســتخدام الم�حــوثین مــا ال .٨

 )؟.جائحة �ورونا(
عــة المـراهقین لوســائل اإلعــالم حــول مـا مــدي تــأثیر المتغیـرات التال�ــة علــى شــدة العالقـة بــین حجــم متا� .٩

لوســـائل  تهممتـــا�عاألزمــات الصـــح�ة ومســتوى اكتســـابهم المعلومــات حـــول جائحــة �ورونـــا: "(أ) دوافــع 
 ؟.�مصدر للمعلومات وسائل اإلعالم�صدق وموضوع�ة  تهممستوى ثقاإلعالم، (ب) 



 ا
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التــأثیرات صــح�ة و�ــین متا�عــة المــراهقین لوســائل اإلعــالم حــول األزمــات العالقــة بــین دوافــع مــا ال .١٠
 ؟.على وسائل اإلعالم في متا�عة مستجدات فیروس �وروناهم الناتجة عن إعتماد



  لوســائل الفــرض األول: توجــد عالقــة ارت�اط�ــة ذات داللــة إحصــائ�ة بــین مســتو�ات اســتخدام الم�حــوثین
 ).جائحة �وروناالصح�ة ( األزمات متا�عةومستو�ات  اإلعالم

  بز�ــادة درجــة ) جائحــة �ورونــاالصــح�ة (الفـرض الثــانى: تــزداد درجــة معرفــة الم�حــوثین �أخ�ــار األزمــات
 �مصدر للمعلومات. وسائل اإلعالماالعتماد على 

  الفـــرض الثالـــث: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین متوســـطات درجـــات الم�حـــوثین علـــى متغیـــرات
ـــى  ـــا�عتهم وســـائل اإلعـــالماالعتمـــاد عل ـــا) خـــالل مت ـــًا الخـــتالف  لألزمـــات الصـــح�ة (جائحـــة �ورون وفق

 .الصح�ةمستو�ات معرفة الم�حوثین �األزمات 
  الفـــرض الرا�ـــع: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین متوســـطات درجـــات الم�حـــوثین علـــى متغیـــرات

�مصــدر  وســائل اإلعــالموفقــًا الخــتالف مســتو�ات ثقــة الم�حــوثین فــى  وســائل اإلعــالماالعتمــاد علــى 
 .الصح�ة (جائحة �ورونا) معلومات عن األزماتلل
 تؤثر المتغیرات التال�ة على شدة العالقة بـین حجـم متا�عـة المـراهقین لوسـائل اإلعـالم : الفرض الخامس

لوسـائل  تهممتـا�عحول األزمات الصح�ة ومستوى اكتسابهم المعلومات حول جائحة �ورونا: "(أ) دوافع 
 .�مصدر للمعلومات وسائل اإلعالم�صدق وموضوع�ة  تهممستوى ثقاإلعالم (ب) 

  :متا�عة المراهقین لوسائل اإلعالم حـول بین دوافع  توجد عالقة ارت�اط�ه دالة إحصائ�اً الفرض السادس
علــى وســائل اإلعــالم فــي متا�عــة مســتجدات هم التــأثیرات الناتجــة عــن إعتمــاداألزمــات الصــح�ة و�ــین 

 .فیروس �ورونا
 (جائحـــة �ورونـــا)المعلومـــات أثنـــاء األزمـــات الصـــح�ة  ىالحصـــول علـــأثر مســـتوى الفـــرض الســـا�ع: یتـــ  

 سعودي). –أنثى)، الجنس�ة: (مصري  –النوع: (ذ�ر الد�موغراف�ة، وتشتمل على:  �المتغیرات



  :وسائل اإلعالم. األزمات الصح�ة على  المراهقینمتا�عة معدل المتغیر المستقل 
  :(جائحة �ورونا)المعلومات أثناء األزمات الصح�ة  ىالحصول علمستوى المتغیر التا�ع. 
 سعودي). –أنثى)، الجنس�ة: (مصري  –المتغیرات الد�موغراف�ة: النوع: (ذ�ر : ةالمتغیرات الوس�ط 
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 اإلجراءات المنهج�ة للدراسة: 

: 

هذه الدراسة إلى الدراسات الوصف�ة التي تسـتهدف جمـع الب�انـات الخاصـة �جمهـور الم�حـوثین  تنتمي     
ا ا منظًمــــا علمً�ــــوالــــذى �عــــد جهــــدً  واعتمــــدت علــــى مــــنهج المســــح؛، المــــراهقین المصــــر�ین والســــعودیینمــــن 

 .رض وصف وتحلیل الظاهرة محل الدراسةغللحصول على الب�انات �

: 

، وتمثلـت الذین یتا�عون وسـائل اإلعـالم مجتمع الدراسة جم�ع المراهقین المصر�ین والسعودیین �ضم      
وتــم تجم�ــع  المــراهقین المصــر�ین والســعودیین ) مفــردة مــن٥٠٠عشــوائ�ة قوامهــا (عینــة الدراســة فــي عینــة 

جوجــل ونشــره علــى ب�انــات الدراســة مــن خــالل االســتب�ان (حیــث تــم تصــم�م اإلســتب�ان الكترونــي �اســتخدام 
وتم اجراء )، محافظتي القاهرة والشرق�ة �مصر ومحافظتي الر�اض والدمام �السعود�ةعینة من الم�حوثین (

% ٥٠% مصــر�ین، و٥٠: وتــوزع العینــة علــى م٢٠٢٠یون�ــه  ٥مــایو إلــى  ٥االســتب�ان خــالل الفتــرة مــن 
 سعودیین.

: 

تمارة اإلستب�ان �طر�قة إلكترون�ة على اإلنترنت �أداة لجمع الب�انات المطلو�ـة الدراسة على اس تعتمد      
 أسئلة، ع�ارة عن عدة مقای�س. ١٠التى ضمت عددًا من المقای�س وتم تطبیق استب�ان یتكون من 

: 

 : الصدقأوًال: 
تـم االعتمــاد  مقـای�س اإلســتب�انللتحقــق مـن صــدق و ، لق�اسـه وضــع�صــدق االخت�ـار ق�ــاس مـا  �قصـد     

 والصدق العاملي. طرق مختلفة وهي: الصدق الظاهري أو صدق المحكمین ىعل
مجموعـة مـن المحكمـین مـن علـي  مقـای�س اإلسـتب�انتـم عـرض  :)صـدق المحكمـین(الصدق الظـاهري  -

فى ضوء التعر�ف اإلجرائي له، و�ـذلك  اإلستب�انوذلك �غرض دراسة مفردات  )∗(وخبراء اإلعالم، أساتذة
، وقد أقر المحكمون صالح�ة المق�ـاس �شـكل عـام �عـد إجـراء �عـض التعـد�الت التـي اإلستب�انالهدف من 

٪ فـأكثر، ٩٠المحكمـین علیهـا  إقترحها المحكمون، وقد تم اإل�قـاء علـى المفـردات التـى جـاءت نسـ�ة اتفـاق
 وء المالحظات التى أبداها المحكمون.وتم حذف �عض الع�ارات وتعدیل �عضها فى ض

                                                           
 (األسماء مرتبة أبجدیاً وفقاً للدرجة العلمیة):أسماء السادة محكمي اإلستبیان: (*) 

 أ.د / جمال النجار: أستاذ اإلعالم، جامعة األزھر.     -
 اإلعالم، جامعة عین شمس.أ.د / زكریا الدسوقي: أستاذ  -
 أ. د/ دمحم زین: أستاذ اإلعالم، جامعة بني سویف. -
 أ.م.د/ تامر سكر: أستاذ مساعد االذاعة والتلیفزیون، جامعة فاروس. -
 أ.م.د/ ممدوح مكاوي: أستاذ مساعد االذاعة والتلیفزیون، جامعة بني سویف. -



 ا
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 Factor Analysisولدراسة الصـدق العـاملي للمقـای�س تـم اسـتخدام التحلیـل العـاملي الصدق العاملي:  -
 الفار�مــاكسالســتخالص العوامــل مــع أســلوب  Principal Components�طر�قــة المكونــات األساســ�ة 

Varimax .تـــم تحمیلهـــا علـــى عـــدة  ،مقـــای�سالوقـــد خلـــص االخت�ـــار إلـــى أن جم�ـــع ع�ـــارات  )∗(لتـــدو�رها
أي ع�ـارة محملـة �مفردهـا علـى عامـل ممـا �سـتوجب » Orphan Item» «یت�مة«عوامل، وال توجد ع�ارة 

أي أكبــر مــن الحــد األدنــي الــذي اشــترطه  ٠.٨١٣تســاوي  KMOحــذفها، وأن ق�مــة احصــائي اإلخت�ــار 
Kaiser نا الحكم �كفا�ة حجم العینة فى التحلیل الحـالي. وأن ق�مـة ق�ـاس و�التالي �مكنBarlett  ،للدائر�ـة

 مع العلم أن الهدف من هذا اإلخت�ار هو تحدید ما إذا �انت مصفوفة اإلرت�اط هي مصفوفة الوحدة أم ال.

رض %، إذا نــرفض الفــ٥تســاوي الصــفر أى أقــل مــن مســتوي المعنو�ــة  P.valueأن ق�مــة اإلحتمــال و  )∗(
العـــدمي ونقبـــل الفـــرض البـــدیل، و�التـــالي مصـــفوفة اإلرت�ـــاط ل�ســـت مصـــفوفة الوحـــدة. �مـــا أن قـــ�م الت�ـــاین 

. وممـــا ســـبق ٠.٩٠و ٠.٥٠، وتراوحـــت قـــ�م التشـــ�عات �النســـ�ة للمق�ـــاس بـــین ٠.٣٠المشـــترك زادت عـــن 
 منها. �مكن استخالص أن جم�ع ع�ارات هذا المق�اس صالحة لالستخدام، ولم یتم حذف أي ع�ارة 

 
 ث�ات:الثان�ًا: 

تـم اسـتخدام معــامالت إحصـائ�ة للتأكــد مـن صــالح�ة مقـای�س اإلســتب�ان، مـن حیــث االتسـاق الــداخلي      
 Reliabilityوالث�ـــات، ولـــذلك تـــم حســـاب معامـــل ألفـــا �رون�ـــاخ الـــذي �ســـتخدم لتحلیـــل ث�ـــات المقـــای�س 

Analysis  االرت�اطـات  متوسـطبتقدیر االتساق الداخلي بین الع�ارات المكونة للمق�اس عن طر�ق حسـاب
الخـاص �مق�ـاس �ثافـة االعتمـاد  )∗(Cronbach’ Alphaبـین ع�ـارات المق�ـاس، وقـد بلغـت ق�مـة معامـل 

دوافـــع االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم حـــول جائحـــة  )، والخـــاص �مق�ـــاس٠.٨٨٧علـــى وســـائل اإلعـــالم (
)، والخــاص �مق�ــاس مســتوى ثقــة الجمهــور �صــدق وموضــوع�ة وســائل اإلعــالم ٠.٨٩٥( فیــروس �ورونــا

)، والخــاص �مق�ــاس مســتوى المعرفــة �أزمــة فیــروس �ورونــا ٠.٨٤١للمعلومــات أوقــات األزمــات ( كمصــدر
م )، وهـي قـ�٠.٨٥٧)، والخاص �مق�اس التأثیرات المترت�ـة علـى االعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم (٠.٨٩٢(

 مرتفعة لث�ات هذه المقای�س وقبولها واستخدامها في هذه الدراسة.
 

: 

قام ال�احث ببناء مق�اس مكون من سـؤالین و�شـتمل مق�اس �ثافة االعتماد على وسائل اإلعالم:  -أ 
 ىتـم تقسـ�مه إلـ، ةدرجـ ٦:  ٢ثـالث اسـتجا�ات، فنـتج لـدینا مق�ـاس تتـراوح درجاتـه مـا بـین  ىكـل سـؤال علـ

                                                           
 . Extraction Method : Principal Component Analysis with Varimax Rotation(*) یطلق على ھذه الطریقة: 

ب�ین الص�فر والواح�د الص�حیح.  KMO(*) من خالل ھذا اإلختبار یتم الحكم علي مدي كفایة حجم العینة وبصفة عامة، تت�راوح قیم�ة احص�ائي اإلختب�ار 
ي نحص�ل علیھ�ا م�ن التحلی�ل، والعك�س ص�حیح. ویش�یر ص�احب وكلما اقتربت قیمتھ من الواحد الصحیح كلما دل ذلك عل�ي زی�ادة اإلعتمادی�ة للعوام�ل الت�

حتي یمكن الحكم بكفایة حج�م العین�ة أم�ا ف�ى حال�ة أن تك�ون قیمت�ھ أق�ل م�ن ذل�ك،  ۰.٥۰إلي أن الحد األدني المقبول لھذا اإلحصائي ھي  Kaiserاإلختبار 
 فانھ یتعین زیادة حجم العینة

 فأقل فإن ذلك یعبر عن انخفاض مستوى ثبات المقیاس ۰.٦ما بین صفر وواحد، وإذا كانت القیمة  Cronbach'Alpha(*) تتراوح قیمة معامل 
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والثــانى متوســط االعتمــاد  ٣إلــى  ٢مســتو�ات: األول مــنخفض االعتمــاد و�حصــل علــى الدرجــة مــن  ةثالثــ 
 .٦والثالث �ث�ف االعتماد و�حصل على الدرجة  ٥إلى  ٤و�حصل على الدرجة من 

قــام ال�احــث ببنــاء مق�ــاس دوافــع االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم حــول جائحــة فیــروس �ورونــا:  -ب 
بـدائل تتـراوح  ة) ع�ارات وتأخذ اإلجا�ة على �ل ع�ارة االخت�ـار بـین ثالثـ٨تجم�عى مكون من ( مق�اس

، تـم تقسـ�مه ةدرج ٢٤:  ٨بین درجة واحدة إلى ثالث درجات، فنتج لدینا مق�اس تتراوح درجاته ما بین 
ل على والثانى متوسط و�حص ١٣إلى  ٨مستو�ات: األول منخفض و�حصل على الدرجة من  ةثالث ىإل

 المق�ـــاس وتضـــمن .٢٤ ىإلـــ ٢٠و�حصـــل علـــى الدرجـــة مـــن  والثالـــث �ث�ـــف ١٩إلـــى  ١٤الدرجـــة مـــن 
المعلومـات و�ـل و لفور�ة نشرها لألخ�ـار ، و كانت المصدر الوحید لمعرفتي عن الفیروسالع�ارات التال�ة (

ة، موثوقـلتنوع المصـادر التـى �مكـن الحصـول مـن خاللهـا علـى معلومـات ، و ما هو جدید حول الفیروس
للتخف�ـف مـن الشـعور �ـالتوتر والقلـق التـي �خلقهـا المحلـي والـدولي، و مسـتوى المعرفة ما سـ�حدث علـى و 

محاولـة القضـاء علـى وقـت الفـراغ �سـبب ، و لمتا�عة المنشورات الساخرة حـول الفیـروس، و إنتشار المرض
 ).التعود على متا�عة أخ�ار الفیروس، و الحجر الصحي

قام ال�احث ببناء مق�اس من ائل اإلعالم حول جائحة فیروس �ورونا: مق�اس االعتماد على وس -ج 
ع�ــارة �طر�قــة ل�كــرت الثالث�ــة، و�ــتم  ١٨خــالل العدیــد مــن الدراســات وهــو ع�ــارة عــن مق�ــاس �حتــوى علــى 

بـدائل (موافـق، محایـد، معـارض)، و�نـاًء علـى ذلـك تـم حسـاب  ةاإلجا�ة عنها من خالل االخت�ار بـین ثالثـ
درجـه، تـم تقسـ�مه إلـي ثـالث  ٥٤: ١٨ل م�حوث، فنتج لدینا مق�اس تتراوح درجاته مـا بـین المتوسطات لك

والثـــانى  ٢٩إلـــى  ١٨فئـــات: األول مـــنخفض االعتمـــاد علـــى وســـائل اإلعـــالم و�حصـــل علـــى الدرجـــة مـــن 
والثالث �ث�ف االعتماد و�حصل على الدرجة من  ٤١إلى  ٣٠متوسط االعتماد و�حصل على الدرجة من 

 .٥٤إلى  ٤٢
عــد الفهــم الــذاتى، �عــد الفهــم االجتمــاعى، �عــد توج�ــه المق�ــاس األ�عــاد المتعــددة لالعتمــاد (�ُ  وتضــمن      

عــد التســل�ة االجتماع�ــة، �عــد التســل�ة االنعزال�ــة)، وذلــك مــن خــالل صــ�اغة الفعــل، �عــد توج�ــه التفاعــل، �ُ 
اكتســاب معرفــة حــول ذاتــى الــذاتى فــي (عــد منهــا، وف�مــا یتعلــق ب�عــد الفهــم بــر عــن �ــل �ُ ثــالث ع�ــارات تعَّ 

و��ف�ة الق�ام ب�عض األشـ�اء للوقا�ـة مـن الفیـروس، تصـور مـا سـوف تكـون عل�ـه األمـور فـى المسـتقبل، 
)، أمـا �النسـ�ة ل�عـد الفهـم االجتمـاعى مالحظة ��ف�ة التعامل بنجاح مع المواقف والمشاكل التى تواجهنى

تا�عًا لألحداث المحل�ة، التعرف علـى مـا �حـدث فـى المجتمـع أظل متا�عًا لألحداث العالم�ة، أظل مفي (
أعبــر عــن رأیــى فــى )، وجــاء �عــد توج�ــه الفعــل فــى (وفهــم أ�عــاد الــوعي اإلجتمــاعي فــي مواجهــة الفیــروس

وأین  ؟الموضوعات المطروحة حول الفیروس، وأقرر ��ف�ة وقا�ة نفسي من الفیروس، وأقرر ماذا أشترى 
أكتشـف طرقـًا )، أمـا �عـد توج�ـه التفاعـل فـي (؟لتجنب اإلصـا�ة �ـالفیروسأذهب للحصول على الخدمات 

أفضل لالتصال �اآلخر�ن، أفكر حول ��ف�ة العمل مع األصدقاء واألقارب والزمالء، أتعرف على أفكار 



 ا
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)، �مــا تضــمن �عــد التســل�ة االنعزال�ــة فــي المهمــة؟ومهــارات جدیــدة و��ــف أضــاهى اآلخــر�ن فــى المواقــف 
)، وتضـمن اء عمل شاق، أشعر �االسترخاء، أنشغل �شـئ عنـدما ال �كـون لـدى مـا أفعلـهأتخفف من عن(

أتعلــــم شــــیئًا أصــــنعه مــــع األســــرة، أشــــعر �البهجــــة والســــعادة مــــع األســــرة �عــــد التســــل�ة االجتماع�ــــة فــــي (
 ). واألصدقاء، أكون جزءًا من األحداث التى أستمتع بها بدون الحاجة لإلحتكاك �اآلخر�ن

ــاس -د  مســتوى ثقــة الجمهــور �صــدق وموضــوع�ة وســائل اإلعــالم �مصــدر للمعلومــات أوقــات  مق�
) ع�ـارات وتأخـذ اإلجا�ـة علـى �ـل ع�ـارة االخت�ـار بـین ٩تم تكـو�ن مق�ـاس تجم�عـى مكـون مـن (األزمات: 

بــدائل تتــراوح بــین درجــة واحــدة إلــى ثــالث درجــات، و�التــالى تــم حســاب الدرجــة الكل�ــة علــى المق�ــاس  ةثالثــ
درجـة، تـم تقسـ�مها إلـى ثـالث مسـتو�ات، األول مـنخفض  ٢٧إلـى  ٩م�حـوث وتراوحـت الـدرجات بـین لكل 

، والثــانى متوســط مســتوى الثقــة و�حصــل علــى الدرجــة مــن ١٤إلــى  ٩مســتوي الثقــة و�حصــل علــى الدرجــة 
 المق�ـــاس وتضـــمن. ٢٧إلـــى  ٢١، والثالـــث مرتفـــع مســـتوى الثقـــة و�حصـــل علـــى الدرجـــة مـــن ٢٠إلـــى  ١٥

ذ�ـر المعلومـات المجـردة الخال�ـة مـن نشر وتناول المعلومات �شكل یتمتـع �الشـفاف�ة، و ت التال�ة: (الع�ارا
 ،الصدق وعدم الخوض في أمور ال �صدقها العقل� ، وتتمیزعدم الم�الغةو ضافة والتهو�ل والتضخ�م إلا

مـن العمـل لصـالح الحق�قـة ونشـرها ، و واللغة الواضحة وال�س�طة وغیر المسطحة واستخدام الفاظ مفهومة
حكـــام أللفـــاظ واألســـماء واألالمعلومـــات دق�قـــة (دقـــة ا، و قـــول الحقـــائق دون تغلیـــب المصـــالح لجهـــةخـــالل 

ممارســـة أخالق�ـــات ، و وثـــائق واســـتندت علــيتقــد�م موضـــوعات صـــدرت ، و رقـــام)ألوالوصــف والتـــوار�خ وا
نشـر األمـور الصـح�حة فـي ، و عالم�ـةإلهن�ة االمهنة دون تحیز وعدم خلط الرأي �المعلومات, وات�اع الم

األخــذ �التعدد�ــة وتــرك األحاد�ــة و�شــمل الس�اســة والوســائل االعالم�ــة ، و حالــة اكتشــاف الخطــأ وتعــدیلها
  ).والموضوعات واآلراء واالتجاهات

) ٩تــم تكــو�ن مق�ـــاس تجم�عــى مكــون مـــن (مق�ــاس مســـتوى المعرفــة �أزمـــة فیــروس �ورونـــا:  -ه 
بـــدائل تتـــراوح بـــین درجـــة واحـــدة إلـــى ثـــالث  ة�ـــة علـــى �ـــل ع�ـــارة االخت�ـــار بـــین ثالثـــع�ـــارات وتأخـــذ اإلجا

 ٢٧إلـى  ٩درجات، و�التالى تم حساب الدرجـة الكل�ـة علـى المق�ـاس لكـل م�حـوث وتراوحـت الـدرجات بـین 
، ١٤إلـى  ٩مستو�ات، األول مسـتوى معرفـة مـنخفض و�حصـل علـى الدرجـة  ةدرجة، تم تقس�مها إلى ثالث

، والثالـــث مســـتوى معرفـــة مرتفـــع ٢٠إلـــى  ١٥والثـــانى مســـتوى معرفـــة متوســـط و�حصـــل علـــى الدرجـــة مـــن 
ـــى الدرجـــة مـــن  ـــارات التال�ـــة ( المق�ـــاس وتضـــمن .٢٧إلـــى  ٢١و�حصـــل عل مســـح وتطهیـــر األســـطح الع�

عنـــد مخالطـــة اآلخـــر�ن �جـــب الت�اعـــد علـــى األقـــل متـــر ، و المح�طـــة �ســـاعد علـــى الوقا�ـــة مـــن الفیـــروس
للرضــاعة الطب�ع�ــة دور ، و متالزمــة تنفســ�ة حــادةو تتضــمن المضــاعفات التهــاب �لتــا الــرئتین و ، ونصــف

فعال فى وقا�ة الطفل من األمراض ألنها تقوى الجهاز المناعى عن طر�ق نقل أجسـام مضـادة مـن األم 
رس من �مكن انتقال الفی، و الت�اعد االجتماعى والمكوث �المنزل ضرورة النحصار الفیروس، و إلى الطفل

، أكثــر عرضــة لإلصــا�ة ، و��ــار الســن وأصــحاب األمــراض المزمنــة والحوامــلجثــث المــوتى المتــوفین �ــه
الماســك واســتخدام تنظ�ــف الیــدین ، و �ــتم عــالج المرضــى ببروتو�ــول تــم وضــعه مــن قبــل وزارة الصــحةو 
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 ).غسل األنف �ساعد فى الوقا�ة من العدوى �فیروس �وروناو  الواقى "الكمامة" 
تـم تكـو�ن مق�ـاس تجم�عـى مكـون تأثیرات المترت�ة على االعتماد على وسـائل اإلعـالم: مق�اس ال -و 

بــدائل تتــراوح بــین درجــة واحــدة إلــى  ة) ع�ــارات وتأخــذ اإلجا�ــة علــى �ــل ع�ــارة االخت�ــار بــین ثالثــ٩مــن (
ثــالث درجــات، وتــم تقســ�م المق�ــاس إلــى ثــالت ع�ــارات تقــ�س التــأثیرات المعرف�ــة، وثــالث ع�ــارات تقــ�س 
التأثیرات الوجدان�ة، وثالث ع�ارات تق�س التأثیرات السلو��ة، وتم حساب الدرجة الكل�ة على المق�اس لكل 

مسـتو�ات، األول مـنخفض درجـة  ةرجة، تـم تقسـ�مها إلـى ثالثـد ٢٧إلى  ٩م�حوث وتراوحت الدرجات بین 
 ١٥، والثــانى متوســط مســتوى التــأثیر و�حصــل علــى الدرجــة مــن ١٤إلــى  ٩التــأثیر و�حصــل علــى الدرجــة 

الع�ارات  المق�اس وتضمن .٢٧إلى  ٢١، والثالث مرتفع مستوى التأثیر و�حصل على الدرجة من ٢٠إلى 
اتخــاذ إجـــراءات ، التزمـــت �ــالحجر المنزلــى، ن حــولي �مخــاطر الفیــروسســهام فــي توع�ــة مـــإلاالتال�ــة: (

تجـــاه دراســـتى أو ، وطمـــأنتني تعـــاطف مـــع شـــعوب المنـــاطق المصـــا�ةأجعلتنـــي ، و وقائ�ـــة ضـــد المـــرض
معرفــة آخــر اإلحصــاءات ، و فیــروس �ورونــااإلصــا�ة �الخــوف مــن و الكآ�ــة و القلــق  أثــارت لــدىَّ ، و عملــى

وأســـ�اب  وطـــرق العـــالج العـــدوى �ـــالفیروسانتقـــال معرفـــة طـــرق ، و والوف�ـــاتصـــا�ة والشـــفاء إلالمتعلقـــة �ا
علمـت مـن خاللهـا جهـود ، و صححت معلومات ومعتقدات خاطئة اكتسبتها مـن مصـادر أخـرى ، و انتشاره

 ).الدولة والوزارة لمواجهة األزمة
 

 

إلــى الحاســب اآللــي، ثــم جــرت  -�عــد ترمیزهــا-االنتهــاء مــن جمــع ب�انــات الدراســة، تــم إدخالهــا  �عــد     
معالجتها وتحلیلها واستخراج النتـائج اإلحصـائ�ة �اسـتخدام برنـامج "الحزمـة اإلحصـائ�ة للعلـوم االجتماع�ـة" 

، وذلـك  Statistical Package for the Social Sciencesاختصـارًا لــ:  SPSSوالمعـروف �اسـم 
 التكــرارات ال�ســ�طة والنســب المئو�ــة �ــاللجوء إلــى المعــامالت واالخت�ــارات والمعالجــات اإلحصــائ�ة التال�ــة:

معامــل ارت�ــاط و معامــل التوافــق و لجــداول االقتــران  ٢اخت�ــار �ــاو المتوســط الحســابي واالنحــراف المع�ــاري و 
  .�عد الواحدال يتحلیل الت�این ذو اخت�ار (ت) للمجموعات المستقلة و  بیرسون 













 ا
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 وسائل اإلعالم:مستجدات جائحة �ورونا على مستوى متا�عة المراهقین ل .١
 ) ۱جدول رقم (

 مستوي متابعة المراھقین لمستجدات جائحة كورونا على وسائل اإلعالم وفقاً للجنسیة
 الجنس�ة                       

 المتا�عةمستوى 
 اإلجمالي سعودي مصري 

 % ك % ك % ك
  ٧٥.٦ ٣٧٨  ٨٣.٢ ٢٠٨  ٦٨.٠ ١٧٠ مستوي مرتفع 

  ١٤.٤ ٧٢  ١١.٦ ٢٩  ١٧.٢ ٤٣ مستوي متوسط 
  ١٠.٠ ٥٠  ٥.٢ ١٣  ١٤.٨ ٣٧ مستوي منخفض

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠ اإلجمالى

 ٠.١٨٧معامل التوافق=  ٠.٠٠١مستوي الداللة= ٠.٠٠٠مستوي المعنو�ة=  ٢درجة الحر�ة=  ١٨.٠٦٢=٢�اق�مة 

مستجدات جائحـة �ورونـا علـى % من الم�حوثین یتا�عون ٧٥.٦تشیر نتائج الجدول السابق إلى: أن      
% مـنهم ١٠یتا�عهـا % منهم �مستوى (متوسط)، وأخیـًرا ١٤.٤وسائل اإلعالم �مستوي (مرتفع)، و�تعرض 

 �مستوى (منخفض).
ا. و�عنـي ذلـك )، وهـي ق�مـة دالـة إحصـائ�ً ٢) عنـد درجـة حر�ـة = (١٨.٠٦٢بلغـت ( ٢�حساب ق�مة �ـا    

مستجدات جائحـة مصري، سعودي) ومستوى متا�عتهم ل(جنس�ة الم�حوثین وجود عالقة دالة إحصائ�ًا بین 
 %.٩٩.٩وسائل اإلعالم عند مستوي ثقة كورونا على 

و�مكــن تفســیر هــذة النت�جــة �أنــه فــي ظــل انتشــار الفیــروس �شــكل ســر�ع، وفــرض الحكومــة المصــر�ة      
والسعود�ة لحظر التجوال، لجأ العدیـد مـن المـراهقین لإلعتمـاد علـي وسـائل اإلعـالم لمعرفـة أسـ�اب انتشـار 

علــى معلومــات  لتنــوع المصــادر التــى �مكــن الحصــول مــن خاللهــاالفیــروس وطــرق الوقا�ــة منــه، وأ�ضــًا 
فیـــروس  لتخف�ـــف مـــن الشـــعور �ـــالتوتر والقلـــق التـــي �خلقهـــا إنتشـــارة لحما�ـــة أنفســـهم وأهلـــیهم، ولموثوقـــ

 كورونا.
وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (سل�م) التي تشیر إلى ارتفاع اسـتخدام الم�حـوثین ألحـد وسـائل اإلعـالم      

مي لفیـــروس �ورونـــا المســـتجد مـــن ســـاعة إلـــى (شـــ�كات التواصـــل اإلجتمـــاعي) فـــي ظـــل أزمـــة الو�ـــاء العـــال
 )٤٧٥، صم٢٠٢٠ ،سل�م(%.٤٩%، وأكثر من ساعتین بنس�ة ٢٦ساعتین بنس�ة 

وتتفــق هــذة النت�جــة مــع دراســة (الزغبــي) التــي تشــیر إلــى ارتفــاع عــدد أ�ــام متا�عــة الم�حــوثین لتغط�ــة أزمــة 
الم�حـــوثین لتغط�ـــة أزمـــة �ورونـــا أكثـــر مـــن %، وارتفـــاع عـــدد ســـاعات متا�عـــة ٨٦.٨كورونـــا یوم�ـــًا بنســـ�ة 

  )٥٢٧، صم٢٠٢٠ الزغبي،(%.٩٣.٤ساعتین بنس�ة 
وتتفــق هــذة النت�جــة مــع دراســة (عاشــور) التــي تشــیر إلــى ارتفــاع متا�عــة الم�حــوثین لوســائل اإلعــالم �شــكل 

  )٥٤٣، صم٢٠٢٠(عاشور، %.٨٩مرتفع لمواجهة أزمة فیروس �ورونا بنس�ة 
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 :مستجدات جائحة �ورونا�ة التي �عتمد علیها المراهقون في متا�عة أكثر الوسائل اإلعالم .٢ 
 )۲( رقم جدول

 وفقاً للجنسیة مستجدات جائحة كورونا أكثر الوسائل اإلعالمیة التي یعتمد علیھا المراھقون في متابعة 

 الجنس�ة                                                
 الوسائل

 اإلجمالي سعودي مصري 
 % ك % ك % ك

  ٦٤.٦ ٣٢٣  ٨٠.٤ ٢٠١  ٤٨.٨ ١٢٢ مواقع التواصل االجتماعي
  ١٣.٠ ٦٥  ١١.٢ ٢٨  ١٤.٨ ٣٧ واقع االلكترون�ة للصحفالم

  ١٢.٨ ٦٤  ٠.٤ ١  ٢٥.٢ ٦٣ القنوات التلفز�ون�ة
  ٦.٦ ٣٣  ٣.٢ ٨  ١٠.٠ ٢٥ واقع االلكترون�ة للقنوات الفضائ�ةالم

  ٣.٠ ١٥  ٤.٨ ١٢  ١.٢ ٣ الصحف

.١٠٠ ٢٥٠ ة من سئلواجمل
  

١٠٠ ٢٥٠.
  

١٠٠.٠ ٥٠٠  

 ٠.٣٩٩معامل التوافق=  ٠.٠٠١مستوي الداللة= ٠.٠٠٠مستوي المعنو�ة=  ٤درجة الحر�ة=  ٩٤.٧٨٨=٢ق�مة �ا

تشــــیر نتــــائج الجــــدول الســــابق إلــــى الوســــائل اإلعالم�ــــة التــــي �عتمــــد علیهــــا المراهقــــون فــــي متا�عــــة       
، %٦٤.٦بنسـ�ة  ىفى المرت�ـة األولـ) مواقع التواصل االجتماعيت (جاء: حیث مستجدات جائحة �ورونا

فـى ) القنوات التلفز�ون�ـة(وجاءت  ،%١٣بنس�ه فى المرت�ة الثان�ة ) لكترون�ة للصحفإلالمواقع ا(وجاءت 
بنسـ�ه  الرا�عـةفـى المرت�ـة ) لكترون�ـة للقنـوات الفضـائ�ةإلالمواقع ا(وجاءت  ،%١٢.٨بنس�ه المرت�ة الثالثة 

 . %٣بنس�ه  )الصحف( جاءتأخیرًا و  ،%٦.٦
)، وهـي ق�مـة دالـة إحصـائ�ًا. و�عنـي ذلـك ٤) عند درجة حر�ة = (٩٤.٧٨٨بلغت ( ٢�حساب ق�مة �ا     

مصـــري، ســـعودي) وأكثـــر الوســـائل اإلعالم�ـــة التـــي (جنســـ�ة الم�حـــوثین وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائ�ًا بـــین 
 %.٩٩.٩عند مستوي ثقة مستجدات جائحة �ورونا �عتمدون علیها في متا�عة 

و�مكن تفسیر هذة النت�جة �أنه في الغالب �ستخدم المراهقون وسـائل التواصـل اإلجتمـاعي نظـرًا ألنهـا      
للترف�ــه والتعبیــر عــن �مــا �ســتخدمونها إمكان�ــة التواصــل مــع اآلخــر�ن و�نشــاء شــ�كات اجتماع�ــة. تتــ�ح لهــم 
مجموعـــــة متنوعـــــة مـــــن  ولـــــتعلمالتفاعـــــل عبـــــر الحـــــواجز الجغراف�ـــــة و لحال�ـــــة، األحـــــداث ا ومعرفـــــةالـــــذات. 

تُـوفر اتصـاًال مفیـًدا مـع األقـران �اإلضـافة إلـى شـ�كة �مـا الموضوعات، �ما فـي ذلـك السـلو��ات الصـح�ة. 
وعلى الجانب اآلخر �سـتخدم �عـض المـراهقین  اجتماع�ة واسعة قد ُتساعد المراهقین على تجنب االكتئاب.

الصــدق واللغــة الواضــحة وال�ســ�طة وغیــر � نظــرًا لتمیزهــا لكترون�ــة للصــحفإلالمواقــع او ت التلفز�ون�ــة القنــوا
 ،ممارسـة أخالق�ــات المهنــة دون تحیــز وعـدم خلــط الــرأي �المعلومــات، و لفــاظ مفهومــةأالمسـطحة واســتخدام 

 حول فیروس �ورونا. عالم�ةإلوات�اع المهن�ة ا



 ا
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(سل�م) التي تشـیر إلـى ارتفـاع اسـتخدام الم�حـوثین فـي ظـل أزمـة الو�ـاء  وتتفق هذه النت�جة مع دراسة     
%، ٤٩العــالمي لفیــروس �ورونــا المســتجد، حیــث نجــد اســتخدام الف�ســبوك فــي أزمــة �ورونــا دائمــًا بنســ�ة 

%، واســتخدام التــو�تر فــي أزمــة �ورونــا دائمــًا بنســ�ة ٧٧واســتخدام الواتســاب فــي أزمــة �ورونــا دائمــًا بنســ�ة 
 )٤٧٥، صم٢٠٢٠ ،ل�مس(%.١١

وتتفق هذة النت�جة مـع دراسـة (الزغبـي) التـي تشـیر إلـى ارتفـاع متا�عـة الم�حـوثین ألزمـة �ورونـا عبـر      
%، و�درجـــــــة متوســـــــطة تصـــــــل إلـــــــى ٤٣.٩القنـــــــوات الفضـــــــائ�ة اإلخ�ار�ـــــــة بدرجـــــــة مرتفعـــــــة تصـــــــل إلـــــــي 

  )٥٢٥، صم٢٠٢٠ الزغبي،(%.٤٠.٥
وتتفق هذة النت�جة مع دراسة (األمـین) التـي تشـیر إلـى أهم�ـة شـ�كات التواصـل اإلجتمـاعي فـي ز�ـادة      

ـــار  الـــوعي الصـــحي للوقا�ـــة مـــن فیـــروس �ورونـــا المســـتجد، وأ�ضـــًا ارتفـــاع نســـ�ة التفاعـــل ومشـــار�ة األخ�
 )٥٦٧ص م،٢٠٢٠األمین، ( الخاصة �عدد اإلصا�ات �فیروس �ورونا.

لنت�جة مع دراسة (عو�دات) التي تشیر إلى وجود فروق بین أشكال تفاعل الم�حوثین مع وتتفق هذة ا     
عر�ــي، لصــالح قنــاة  ٢٤طــرق الوقا�ــة مــن فیــروس �ورونــا �صــفحتي قنــاة المملكــة األردن�ــة، وقنــاة فرنســا 

 )٥٨٢، صم٢٠٢٠ ،عو�دات( عر�ي. ٢٤فرنسا 
مـن خاللهـا مسـتجدات جائحـة �ورونـا راهقـون الم تا�عهـاالصـفحات الرسـم�ة التـى و�مكن عـرض أكثـر      
، الصـفحة الرسـم�ة لـوزارة الصـحة والسـكان المصـر�ة، و صـفحة وزارة الخارج�ـةومنهـا  وسـائل اإلعـالم:على 

ـــس الـــوزراء المصـــرى ، و الصـــفحة الرســـم�ة للمتحـــدث �اســـم وزارة الصـــحةو  ، الصـــفحة الرســـم�ة لرئاســـة مجل
، صـــفحة منظمـــة الصـــحة العالم�ـــةالداخل�ـــة الســـعود�ة، و وصـــفحة وزارة الصـــحة الســـعود�ة، وصـــفحة وزارة 

 .صفحات المواقع اإلخ�ار�ة اإللكترون�ة. و ف�یون�سالصفحة و 
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 :مستجدات جائحة فیروس �ورونا حول متا�عة المراهقین للوسائل اإلعالم�ةدوافع  .٣ 
 )۳جدول رقم (

 جائحة فیروس كورونادوافع متابعة المراھقین للوسائل اإلعالمیة حول مستجدات 

ستجا�ة                   الا             

 الدوافع

المتوسط  موافق محاید معارض
 الحسابي

 االنحراف
 )∗(االستجا�ة ري المع�ا

 % ك % ك % ك
المعلومات و لفور�ة نشرها لألخ�ار 

 موافق ٠.٤٧٧ ٢.٧٧ ٨٠.٠ ٤٠٠ ١٧.٤ ٨٧ ٢.٦ ١٣ و�ل ما هو جدید حول الفیروس

لتنوع المصادر التى �مكن 
الحصول من خاللها على 

 ة.معلومات موثوق
 موافق ٠.٤٨١ ٢.٧٤ ٧٦.٤ ٣٨٢ ٢١.٦ ١٠٨ ٢.٠ ١٠

مستوى المعرفة ما س�حدث على 
 موافق ٠.٥٢٩ ٢.٧٢ ٧٥.٤ ٣٧٧ ٢٠.٨ ١٠٤ ٣.٨ ١٩ المحلي والدولي

كانت المصدر الوحید لمعرفتي 
 موافق ٠.٦٥٣ ٢.٥٠ ٥٨.٨ ٢٩٤ ٣٢.٤ ١٦٢ ٨.٨ ٤٤ عن الفیروس

التعود على متا�عة أخ�ار 
 موافق ٠.٧٢٨ ٢.٣٩ ٥٣.٤ ٢٦٧ ٣٢.٠ ١٦٠ ١٤.٦ ٧٣ الفیروس

الشعور �التوتر للتخف�ف من 
 محاید ٠.٧٥٥ ٢.٢٩ ٤٧.٠ ٢٣٥ ٣٤.٨ ١٧٤ ١٨.٢ ٩١ والقلق التي �خلقها إنتشار المرض

محاولة القضاء على وقت الفراغ 
 محاید ٠.٨٥٣ ١.٩٧ ٣٤.٨ ١٧٤ ٢٧.٢ ١٣٦ ٣٨.٠ ١٩٠ �سبب الحجر الصحي

لمتا�عة المنشورات الساخرة حول 
 محاید ٠.٨٣٦ ١.٨٥ ٢٨.٤ ١٤٢ ٢٨.٠ ١٤٠ ٤٣.٦ ٢١٨ الفیروس

 ٥٠٠ اإلجمالي

 حــول متــا�عتهم للوســائل اإلعالم�ــةیتضــح مــن الجــدول الســابق: اســتجا�ات الم�حــوثین حــول دوافــع        
المعلومــات و�ــل مــا هــو جدیــد حــول و مســتجدات جائحــة فیــروس �ورونــا، وقــد جــاء (لفور�ــة نشــرها لألخ�ــار 

(لتنــوع المصــادر التــى �مكــن الحصــول مــن ، وجــاءت ٢.٧٧حســابيالفیــروس) فــي المرت�ــة األولــى �متوســط 
، وجــاءت (معرفــة مــا ســ�حدث ٢.٧٤حســابي ) فــي المرت�ــة الثان�ــة �متوســط ةخاللهــا علــى معلومــات موثوقــ

، وجاءت (كانت المصدر الوحید ٢.٧٢ حسابيفي المرت�ة الثالثة �متوسط  )المحلي والدوليمستوى العلى 
، وجــاءت (التعــود علــى متا�عــة أخ�ــار ٢.٥٠حســابي وســط فــي المرت�ــة الرا�عــة �مت )لمعرفتــي عــن الفیــروس

، وأخیـًرا جـاءت (لمتا�عـة المنشـورات السـاخرة حـول ٢.٣٩حسـابي الفیروس) فـي المرت�ـة الخامسـة �متوسـط 
 .١.٨٥حسابيالفیروس) �متوسط 

                                                           
 موافق ٣إلى  ٢.٣٤من   --محاید  ٢.٣٣إلى  ١.٦٧من   --معارض  ١.٦٦إلى  ١من  (*)



 ا
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ى وسـائل وقد أظهرت النتائج ارتفاع نس�ة الدوافع النفع�ة عن الدوافع الطقوس�ة واعتمد المراهقـون علـ      
 اإلعالم من أجل الفهم والتوج�ه أكثر من التسل�ة.

وتتفــق هــذة النت�جــة مــع دراســة (ســل�م) التــي تشــیر إلــى دوافــع اســتخدام الم�حــوثین لمواقــع التواصــل       
اإلجتمــاعي؛ ومنهــا ت�ــادل اآلراء حــول المــرض فــي شــ�كات التواصــل اإلجتمــاعي بنســ�ة مرتفعــة تصــل إلــى 

%، والتعلیـق ٩٠مع المنشورات المتعلقة �الو�اء من خالل تسجیل اإلعجاب بنسـ�ة %. وأ�ضًا التعامل ٧٧
  )٤٧٦، صم٢٠٢٠ ،سل�م(%.٧٠علیها بنس�ة 

وتتفـــق هـــذة النت�جـــة مـــع دراســـة (الزغبـــي) التـــي تشـــیر إلـــى دوافـــع متا�عـــة الم�حـــوثین لتغط�ـــة القنـــوات      
�اآلن�ــة والحال�ــة فــي متا�عتهــا ألزمــة �ورنــا، وألنهــا الفضــائ�ة اإلخ�ار�ــة ألزمــة �ورونــا؛ ومنهــا ألنهــا تتصــف 

 تعتمــد علــى مصــادر خاصــة مــن المراســلین ومنــدو�ین فــي التغط�ــة، وتناولهــا ألزمــة �ورونــا �كافــة مراحلهــا.

 )٥٢٦، صم٢٠٢٠ الزغبي،(

 :مستجدات جائحة فیروس �ورونا حول دوافع متا�عة المراهقین للوسائل اإلعالم�ة .٤
 )٤جدول رقم (

 دوافع متابعة المراھقین للوسائل اإلعالمیة حول مستجدات جائحة فیروس كورونا وفقاً للجنسیة مستویات

الجنس�ة                

 ى المستو 

 اإلجمالي سعودي مصري 
 %  ك %  ك %  ك

  ٥٣.٠ ٢٦٥  ٥١.٢ ١٢٨  ٥٤.٨ ١٣٧ متوسط ى مستو 

  ٤٥.٠ ٢٢٥  ٤٨.٨ ١٢٢  ٤١.٢ ١٠٣ مرتفع ى مستو 

  ٢.٠ ١٠  ٠.٠ ٠  ٤.٠ ١٠ منخفض ى مستو 

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠ اإلجمالى
 ٠.١٥٣معامل التوافق=  ٠.٠١الداللة =  ٠.٠٠٣مستوي المعنو�ة=  ٢درجة الحر�ة =  ١١.٩١٠=٢�اق�مة 

ــــى: أن       ــــائج الجــــدول الســــابق إل ــــة٥٣تشــــیر نت  حــــول % مــــن الم�حــــوثین یتــــا�عون الوســــائل اإلعالم�
% مـــنهم �مســـتوى (مرتفـــع)، وأخیـــرًا ٤٥�مســـتوى (متوســـط)، و�تعـــرض  مســـتجدات جائحـــة فیـــروس �ورونـــا

 % منهم �مستوي (منخفض).٢یتا�عها 
وجـود  ذلـك ا. و�عني)، وهي ق�مة دالة إحصائ�ً ٢) عند درجة حر�ة = (١١.٩١٠بلغت ( ٢�حساب ق�مة �ا

 حـول اإلعالم�ـةمتـا�عتهم للوسـائل دوافـع و  مصـري، سـعودي)(جنسـ�ة الم�حـوثین ا بین عالقة دالة إحصائ�ً 
 %.٩٩، عند مستوى ثقة مستجدات جائحة فیروس �ورونا
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 :مستجدات جائحة فیروس �ورونا حول مستو�ات أ�عاد اإلعتماد علي وسائل اإلعالم .٥ 
 ) ٥جدول رقم (

 مستویات أبعاد اإلعتماد علي وسائل اإلعالم حول مستجدات جائحة فیروس كورونا وفقاً للجنسیة
 الجنس�ة                       

 مستوى ال
 اإلجمالي سعودي مصري 

 % ك % ك % ك
  ٧٦.٠ ٣٨٠  ٧٧.٢ ١٩٣  ٧٤.٨ ١٨٧ مرتفع ى مستو 
  ٢٣.٤ ١١٧  ٢٢.٨ ٥٧  ٢٤.٠ ٦٠ متوسط ى مستو 
  ٠.٦ ٣  ٠.٠ ٠  ١.٢ ٣ منخفض ى مستو 

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠ اإلجمالى
 ٠.٠٧٩غیر دالة  معامل التوافق=الداللة =  ٠.٢٠٥مستوي المعنو�ة=  ٢درجة الحر�ة =  ٣.١٧٢=٢�اق�مة 

 حـــول % مـــن الم�حـــوثین �عتمـــدون علـــى وســـائل اإلعـــالم٧٦تشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـابق إلـــى: أن      
% مـــنهم �مســـتوى (متوســـط)، وأخیـــًرا ٢٣.٤�مســـتوى (مرتفـــع)، و�عتمـــد  مســـتجدات جائحـــة فیـــروس �ورونـــا

 % منهم �مستوي (منخفض).٠.٦�عتمد 
عــدم  ذلــك )، وهـي ق�مــة دالـة إحصــائ�ًا. و�عنـي٢) عنـد درجــة حر�ــة = (٣.١٧٢بلغــت ( ٢�حسـاب ق�مــة �ـا

 وسـائل اإلعـالم وأ�عاد اإلعتماد علي مصري، سعودي)(جنس�ة الم�حوثین وجود عالقة دالة إحصائ�ًا بین 
 .مستجدات جائحة فیروس �ورونا حول

اكتسـاب معرفـة حـول و�مكن تفسیر ذلك في ظـل توجـه المـراهقین لإلعتمـاد علـي وسـائل اإلعـالم مـن أجـل 
، كون عل�ـه األمـور فـى المسـتقبلسـتتصـور مـا للوقا�ة من الفیروس، و  و��ف�ة الق�ام ب�عض األش�اء هم،ذات
ك�ف�ـة  أ�عـاد الـوعي اإلجتمـاعي فـي مواجهـة الفیـروس، ومعرفـةتمـع وفهـم التعرف على ما �حدث فـى المجو 

جـزءًا مـن األحـداث بـدون  ، ول�كونـواأفضـل لالتصـال �ـاآلخر�ن ف طرقٍ اكتشوقا�ة أنفسهم من الفیروس، وا
  لإلحتكاك �اآلخر�ن.الحاجة 

مســتجدات جائحــة فیــروس  حــولعلــى وســائل اإلعــالم الم�حــوثین  التــأثیرات الناتجــة عــن إعتمــاد .٦
 :كورونا

 ) ٦ جدول رقم (
 التأثیرات الناتجة عن إعتماد المبحوثین على وسائل اإلعالم حول مستجدات جائحة فیروس كورونا وفقاً للجنسیة

الجنس�ة                      

 المستوي 

 اإلجمالي سعودي مصري 
 %  ك %  ك %  ك

  ٨٨.٢ ٤٤١  ٨٧.٢ ٢١٨  ٨٩.٢ ٢٢٣ مستوى مرتفع
  ١١.٦ ٥٨  ١٢.٨ ٣٢  ١٠.٤ ٢٦ مستوى متوسط

  ٠.٢ ١  ٠.٠ ٠  ٠.٤ ١ مستوى منخفض

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠ اإلجمالى
 ٠.٠٥٨غیر دالة  معامل التوافق=الداللة=  ٠.٤٣٢مستوي المعنو�ة=  ٢درجة الحر�ة=  ١.٦٧٧=٢�اق�مة 



 ا
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علــى وســائل هم إعتمـاد% مــن الم�حـوثین یتــأثرون نت�جــة ٨٨.٢تشـیر نتــائج الجــدول السـابق إلــي: أن      
ــــروس �ورونــــا حــــولاإلعــــالم  ــــأثر  مســــتجدات جائحــــة فی % مــــنهم �مســــتوي ١١.٦�مســــتوى (مرتفــــع)، و�ت

 % منهم �مستوي (منخفض).٠.٢(متوسط)، وأخیرًا یتأثر 
 ذلــك دالــة إحصـائ�ًا. و�عنـيغیـر )، وهـي ق�مـة ٢) عنـد درجـة حر�ــة = (١.٦٧٧بلغــت ( ٢�حسـاب ق�مـة �ـا

النــاتج عــن التــأثیر ومســتوى  مصــري، ســعودي)(جنســ�ة الم�حــوثین وجــود عالقــة دالــة إحصــائ�ًا بــین عــدم 
 .مستجدات جائحة فیروس �ورونا حولعلى وسائل اإلعالم الم�حوثین  إعتماد

و�مكن تفسیر هذه النت�جة نظرًا لخطورة وسرعة انتشار فیروس �ورونا؛ وز�ادة أعـداد اإلصـا�ات والوف�ـات؛ 
انتقـال ة طـرق عرفـ، ومصـا�ة والشـفاء والوف�ـاتآخر اإلحصاءات المتعلقة �اإلفقد لجأ المراهقون إلي معرفة 

 .وأس�اب انتشاره ، وطرق العالجالعدوى �الفیروس

مسـتجدات  حـول�مصدر للمعلومـات  وسائل اإلعالم�صدق وموضوع�ة ة الم�حوثین مستوى ثق .٧
 :جائحة فیروس �ورونا

 )۷جدول رقم (
 كورونا وفقاً للجنسیةمستوى ثقة المبحوثین بصدق وموضوعیة وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات حول مستجدات جائحة فیروس 

 الجنس�ة                       
 مستوى ال

 اإلجمالي سعودي مصري 
 % ك % ك % ك

  ٥٥.٦ ٢٧٨  ٧٤.٨ ١٨٧  ٣٦.٤ ٩١ مستوي مرتفع
  ٣٢.٢ ١٦١  ١٨.٠ ٤٥  ٤٦.٤ ١١٦ مستوي متوسط
  ١٢.٢ ٦١  ٧.٢ ١٨  ١٧.٢ ٤٣ مستوي منخفض

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠ اإلجمالى
 ۰.۳٦۱معامل التوافق=  ۰.۰۰۱الداللة =  ۰.۰۰۰مستوي المعنویة=  ۲درجة الحریة =  ۷٤.۷۰۸=۲قیمة كا

وســـائل �صـــدق وموضـــوع�ة % مـــن الم�حـــوثین یثقـــون ٥٥.٦تشـــیر نتـــائج الجـــدول الســـابق إلـــى: أن       
% ٣٢.٢�مســتوي (مرتفــع)، و�ثــق  مســتجدات جائحــة فیــروس �ورونــا حــول�مصــدر للمعلومــات  اإلعــالم

 % منهم �مستوي (منخفض).١٢.٢منهم �مستوي (متوسط)، وأخیرًا یثق 
 )، وهــي ق�مــة دالــة إحصــائ�ًا. و�عنــي٢) عنــد درجــة حر�ــة = (٧٤.٧٠٨بلغــت ( ٢�حســاب ق�مــة �ــا       

�صـدق ة الم�حـوثین مسـتوى ثقـمصري، سـعودي) و (جنس�ة الم�حوثین وجود عالقة دالة إحصائ�ًا بین  ذلك
عنـد مسـتوي ثقـة  مسـتجدات جائحـة فیـروس �ورونـا حـول�مصـدر للمعلومـات  وسـائل اإلعـالموموضوع�ة 

٩٩.٩.% 
و�مكــن تفســیر هــذه النت�جــة �أنــه قــد تســبب انتشــار جائحــة فیــروس �ورونــا فــي فــرض حظــر التجــول       

جتمــاعي بــین األفــراد و�التــالي انخفضــت عمل�ــة التواصــل الم�اشــر ألوقــات �ثیــرة، وانتشــار ثقافــة الت�اعــد اإل
أخالق�ـات المهنـة دون تحیـز وعـدم  تهاممارسـبین األفراد، مما أدى إلـى لجـوئهم إلـى وسـائل اإلعـالم نظـرًا ل
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العمـل لصـالح ، و وثـائق مسـتندة علـيتقد�م موضوعات ، و عالم�ةإلخلط الرأي �المعلومات, وات�اع المهن�ة ا 
، ونشر وتناول المعلومات �شكل یتمتـع قول الحقائق دون تغلیب المصالح لجهةمن خالل نشرها الحق�قة و 

 .عدم الم�الغةو ذ�ر المعلومات المجردة الخال�ة من االضافة والتهو�ل والتضخ�م �الشفاف�ة، 

 :مستجدات جائحة فیروس �ورونا لدي الم�حوثین حول مستو�ات المعرفة .٨
 ) ۸جدول رقم (

 المعرفة لدي المبحوثین حول مستجدات جائحة فیروس كورونا وفقاً للجنسیةمستویات 
 الجنس�ة                       

 ات المعرفةمستوى
 اإلجمالي سعودي مصري 

 % ك % ك % ك
  ٨٩.٦ ٤٤٨  ٩٠.٤ ٢٢٦  ٨٨.٨ ٢٢٢ مستوي مرتفع
  ٩.٤ ٤٧  ٩.٦ ٢٤  ٩.٢ ٢٣ مستوي متوسط
  ١.٠ ٥  ٠.٠ ٠  ٢.٠ ٥ مستوي منخفض

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠  ١٠٠.٠ ٢٥٠ اإلجمالى

 ٠.١٠٠غیر دالة  معامل التوافق=مستوي الداللة= ٠.٠٨٠مستوي المعنو�ة=  ٢درجة الحر�ة=  ٥.٠٥٧=٢ق�مة �ا

 % من الم�حوثین قد اكتسبوا مستوي معرفة (مرتفًعا) حول٨٩.٦تشیر نتائج الجدول السابق إلى: أن      
% منهم مستوي معرفة ٩.٤نت�جة تعرضهم لوسائل اإلعالم، وقد اكتسب  مستجدات جائحة فیروس �ورونا

 % منهم مستوي معرفة (منخفًضا).١(متوسًطا)، وأخیرًا اكتسب 
 دالـة إحصـائ�ًا. و�عنـيغیـر )، وهـي ق�مـة ٢) عنـد درجـة حر�ـة = (٥.٠٥٧بلغـت ( ٢�حساب ق�مـة �ـا     
 حـول ومسـتو�ات معـرفتهم مصـري، سـعودي)(جنسـ�ة الم�حـوثین إحصائ�ًا بـین  وجود عالقة دالةعدم  ذلك

 .مستجدات جائحة فیروس �ورونا
و�مكـن تفسـیر هـذه النت�جـة: نظــرًا إلعتمـاد المـراهقین علـي وســائل اإلعـالم؛ وارتفـاع مسـتو�ات الثقــة        

فـــي المضـــامین اإلعالم�ـــة؛ وحـــاجتهم الشـــدیدة لمعرفـــة أعـــداد المصـــابین والوف�ـــات وطـــرق الوقا�ـــة، وتنـــوع 
ة فـي ظـل المصادر التي �مكـن اإلعتمـاد علیهـا فـي الحصـول علـي معلومـات حـول فیـروس �ورونـا وخاصـ

 اإلهتمام العالمي من �افة وسائل اإلعالم. 

 ثان�ًا: نتائج التحقق من صحة الفروض:

لوســـائل : توجـــد عالقـــة ارت�اط�ـــة ذات داللـــة إحصـــائ�ة بـــین مســـتو�ات اســـتخدام الم�حـــوثین الفـــرض األول
 ).جائحة �وروناالصح�ة ( األزمات متا�عةومستو�ات  اإلعالم

 

 

 



 ا
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 )۹جدول رقم (
 مستویات استخدام المبحوثین لوسائل اإلعالم ومستویات متابعة األزمات الصحیةالعالقة بین 

استخدام وسائل مستوى        
 اإلعالم

          

 اإلجمالي منخفض متوسط مرتفع

 % ك % ك % ك % ك
  ٦٨.٦ ٣٤٣  ٦٤.٠ ٣٢  ٩٤.٤ ٦٨  ٦٤.٣ ٢٤٣ مرتفع 
  ٢٩.٦ ١٤٨  ٣٠.٠ ١٥  ٥.٦ ٤  ٣٤.١ ١٢٩ متوسط 
  ١.٨ ٩  ٦.٠ ٣  ٠.٠ ٠  ١.٦ ٦ منخفض

  ١٠٠.٠ ٥٠٠  ١٠٠.٠ ٥٠  ١٠٠.٠ ٧٢  ١٠٠.٠ ٣٧٨ اإلجمالــي
  ٠.٠٠١مستوي الداللة =    ٠.٠٠٠معامل التوافق=  ٤درجة الحر�ة=   ٣١.١٦٤=٢ق�مة �ا

 إحصــائ�ًا. و�عنــي)، وهــي ق�مــة دالــة ٤) عنــد درجــة حر�ــة = (٣١.١٦٤بلغــت ( ٢�حســاب ق�مــة �ــا       
 -متوســـط -(مرتفـــع لوســـائل اإلعـــالموجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائ�ًا بـــین مســـتوى اســـتخدام الم�حـــوثین  ذلـــك

عنـــد  مـــنخفض). -متوســـط -جائحـــة �ورونـــا (مرتفـــعالصـــح�ة حـــول  األزمـــات متا�عـــةمـــنخفض) ومســـتوى 
 %.٩٩مستوي ثقة 

الــــة إحصــــائ�ًا بــــین مســــتو�ات اســــتخدام و�اســــتعراض النتــــائج الســــا�قة یتبــــین لنــــا أنــــه توجــــد عالقــــة د      
، أى أنــه �لمــا زادت �ثافــة اســتخدام الصــح�ة األزمــات متا�عــةو�ــین مســتو�ات  لوســائل اإلعــالمالم�حــوثین 
، و�التالى فقد حول جائحة �ورونا الصح�ة األزمات متا�عة، تزداد �التالى �ثافة لوسائل اإلعالمالم�حوثین 

أنــه توجــد عالقــة ارت�اط�ــة ذات داللــة إحصــائ�ة بــین مســتو�ات ثبــت صــحة هــذا الفــرض والــذى یــنص علــى 
 ).جائحة �وروناالصح�ة ( األزمات متا�عةومستو�ات  لوسائل اإلعالماستخدام الم�حوثین 

وتتفـق هـذة النت�جـة مـع دراسـة (سـل�م) التـي تشـیر إلـى اسـتخدام الم�حـوثین معلومـات عـن هـذا المـرض مـن 
 )٤٧٦، صم٢٠٢٠ ،سل�م(.%٨٩مصادرها بنس�ة مرتفعة تصل إلي 

بز�ــادة درجــة االعتمــاد ) جائحــة �ورونــاالصــح�ة (األزمــات �: تــزداد درجــة معرفــة الم�حــوثین الفــرض الثــانى
 �مصدر للمعلومات. وسائل اإلعالمعلى 

 )۱۰جدول رقم (
 درجة معرفة المبحوثین باألزمات الصحیة (جائحة كورونا)معامل ارتباط سبیرمان لقیاس العالقة بین 

 ودرجة االعتماد على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات 

 األزمات�درجة معرفة الم�حوثین  المتغیرات
 معامل

 

 الداللة المعنو�ة مستوى  القوة االتجاه

 ٠.٠٠١ ٠.٠٠٠ متوسطة طرد�ة **٠.١٢٥ وسائل اإلعالمدرجة االعتماد على 

جائحـــة الصـــح�ة (األزمـــات �تـــزداد درجـــة معرفـــة الم�حـــوثین  انـــه ب�انـــات الجـــدول الســـابق إلـــي تشـــیر     
بیرسـون  ارت�ـاط معامـل بلـغ حیـث �مصـدر للمعلومـات وسـائل اإلعـالمبز�ادة درجة االعتماد علـى ) كورونا

 %.٩٩.٩عند مستوى ثقة  ق�مة دالة ) وهي٠.١٢٥(
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وتحلیلهــا علــى �ــل جمــع المعلومــات و�مكــن تفســیر هــذه النت�جــة فــي ظــل قــدرة وســائل اإلعــالم علــى       
. واعتمـاد المـراهقین علیهـا فـي الحصـول علـي المعلومـات مستوى مـن مسـتو�ات النظـام الصـحي المجتمعـي

 حول جائحة فیروس �ورونا مما انعكس علي ز�ادة معرفتهم بتلك األزمة.
ــ وعي وتتفــق هــذة النت�جــة مــع دراســة (علــة) التــي تشــیر إلــى الــدور اإل�جــابي لوســائل اإلعــالم فــي تنم�ــة ال

، م٢٠٢٠ ،علـــة( الصـــحي ومكافحـــة األزمـــات الصـــح�ة العالم�ـــة فـــي ضـــوء انتشـــار فیـــروس �ورونـــا المســـتجد.

  )٥٠٨ص
وتتفــق هــذه النت�جــة مــع دراســة (عاشــور) التــي تشــیر إلــى دور وســائل اإلعــالم فــي التوع�ــة األســر�ة      

لمواجهــة أزمــة فیــروس �ورونــا و�انــت مظــاهر تــأثیر إ�جاب�ــة، وقــد ظهــر ذلــك فــي اهتمــام وســائل اإلعــالم 
ید �الفیروس لحث �الدعوة لمواجهة الفیروس، وسعي وسائل اإلعالم بنشر أعداد المصابین و�ل ما هو جد

 )٥٤٥: ٥٤٤ص ص  ،م٢٠٢٠(عاشور،  األسرة علي المواجهة.
 

: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات الم�حوثین على متغیرات االعتماد الفرض الثالث
ات معرفــة �وفقــًا الخــتالف مســتو  خــالل متــا�عتهم لألزمــات الصــح�ة (جائحــة �ورونــا) وســائل اإلعــالمعلــى 

 .الصح�ةالم�حوثین �األزمات 
 )۱۱جدول رقم (

 تحلیل التباین أحادي االتجاه بین متوسطات درجات المبحوثین على مقیاس متغیرات االعتماد تبعاً الختالف
 مستویات المعرفة باألزمات الصحیة 

 مجموعات مصدر الت�این متغیرات االعتماد

 

 درجة

 

متوسط 

 ع

 

 الداللة ق�مة ف

 كثافة االعتماد
 ١.٦٨٩ ٢ ٣.٣٧٧ بین المجموعات

٠.٠٧١ ٢.٦٥٥ 
٣١٦.١٣ داخل المجموعات

 

٠.٦٣٦ ٤٩٧ 
٣١٩.٥١ المجمــوع

 

٤٩٩   

ماد
عت

اال
اد 

أ�ع
 

 الفهم الذاتى
٣١.٨١ ٤٦.٦١٠ ٢ ٩٣.٢١٩ بین المجموعات

٨ 
٧٢٨.٠٥ داخل المجموعات ٠.٠٠٠

 

١.٤٦٥ ٤٩٧ 
٨٢١.٢٧ المجمــوع

 

٤٩٩   
الفهم 

 االجتماعى

٣٩.٤٢ ٣٩.٩٥٥ ٢ ٧٩.٩٠٩ بین المجموعات

٢ 
٥٠٣.٧١ داخل المجموعات ٠.٠٠٠

 

١.٠١٤ ٤٩٧ 
٥٨٣.٦٢ المجمــوع

 

٤٩٩   

 توج�ه الفعل
٢٢.٨٦ ٣٦.٤٧٠ ٢ ٧٢.٩٤٠ بین المجموعات

٢ 
٧٩٢.٨١ داخل المجموعات ٠.٠٠٠

 

١.٥٩٥ ٤٩٧ 
٨٦٥.٧٥ المجمــوع

 

٤٩٩   
توج�ه 

 التفاعل

١٠.٢٤ ٢٠.٨٦٤ ٢ ٤١.٧٢٧ بین المجموعات

٥ 
١٠١٢.١ داخل المجموعات ٠.٠٠٠

 

٢.٠٣٦ ٤٩٧ 
١٠٥٣.٨ المجمــوع

 

٤٩٩   

 ٠.٥٢٨ ٠.٦٣٩ ٢.٦٠٩ ٢ ٥.٢١٩ بین المجموعاتالتسل�ة 
٢٠٣٠.٧ داخل المجموعات

 

٤.٠٨٦ ٤٩٧ 



 ا
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٢٠٣٦.٠ المجمــوع االنعزال�ة

 

٤٩٩   
التسل�ة 

 االجتماع�ة

 ١٧.٨٨٢ ٢ ٣٥.٧٦٤ بین المجموعات
١٣١٣.٧ داخل المجموعات ٠.٠٠١ ٦.٧٦٥

 

٢.٦٤٣ ٤٩٧ 
١٣٤٩.٥ المجمــوع

 

٤٩٩   

ماد
عت

اال
ت 

یرا
تأث

 

التأثیرات 

 المعرف�ة

١٠٥.٧١ بین المجموعات

 

٦٨.٥١ ٥٢.٨٥٩ ٢

٢ 
٣٨٣.٤٥ المجموعاتداخل  ٠.٠٠٠

 

٠.٧٧٢ ٤٩٧ 
٤٨٩.١٦ المجمــوع

 

٤٩٩   
التأثیرات 

 الوجدان�ة

١٧.٥٨ ٢٩.٧٩٨ ٢ ٥٩.٥٩٦ بین المجموعات

٨ 
٨٤٢.٠٤ داخل المجموعات ٠.٠٠٠

 

١.٦٩٤ ٤٩٧ 
٩٠١.٦٣ المجمــوع

 

٤٩٩   
التأثیرات 

 السلو��ة

١٢٥.١٨ بین المجموعات

 

٧٥.٨٦ ٦٢.٥٩٣ ٢

٧ 
٤١٠.٠٤ داخل المجموعات ٠.٠٠٠

 

٠.٨٢٥ ٤٩٧ 
٥٣٥.٢٣ المجمــوع

 

٤٩٩   
ــ       وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات درجــات عــدم  ىتشــیر ب�انــات الجــدول الســابق إل

، وذلــك علــي مق�ــاس الصــح�ةمجموعــات الم�حــوثین الــذین �مثلــون مســتو�ات المعرفــة المختلفــة �األزمــات 
 ٢.٦٥٥�مصدر للمعلومات عن تلـك األزمـات، حیـث بلغـت ق�مـة ف  وسائل اإلعالمكثافة االعتماد على 

صـحة الفـرض القائـل بوجـود فـروق عـدم وهـو مـا یثبـت  ٠.٠٥أقـل مـن دالة عنـد مسـتوى غیر وهذه الق�مة 
 وسـائل اإلعـالمعتمـاد علـى ذات داللة إحصائ�ة بین متوسـطات درجـات الم�حـوثین علـى مق�ـاس �ثافـة اال

 .بتلك األزمةت�عًا الختالف مستوى المعرفة الصح�ة كمصدر للمعلومات عن األزمات 
وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات مجموعـات  ىتشیر ب�انات الجدول السابق إل     

 عتمـادإلك علـي مق�ـاس أ�عـاد ا، وذلـالصـح�ةالم�حوثین الذین �مثلون مستو�ات المعرفة المختلفة �األزمات 
التســل�ة و  توج�ــه التفاعــل،و  ،توج�ــه الفعــلو  الفهــم االجتمــاعى،و  ،الفهــم الــذاتى علــي وســائل اإلعــالم وهــي:

صـحة هـو مـا یثبـت ، و ٠.٠٠١عنـد مسـتوى داللـة =إحصـائ�ًا دالـة  اً حیث بلغـت ق�مـة ف ق�مـاالجتماع�ة، 
توســطات درجــات الم�حــوثین علــى مق�ــاس أ�عــاد الفــرض القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین م

ت�عـًا الخـتالف مسـتو�ات معرفـة الصـح�ة  �مصـدر للمعلومـات عـن األزمـات علي وسائل اإلعـالم عتمادإلا
 ف�ما عدا ُ�عد التسل�ة االنعزال�ة الذي لم یثبت صحته.األزمات، �الم�حوثین 

حصائ�ة بین متوسطات درجات مجموعـات تشیر ب�انات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إ     
، وذلــــك علـــي مق�ــــاس تــــأثیرات الصـــح�ةالم�حـــوثین الــــذین �مثلـــون مســــتو�ات المعرفـــة المختلفــــة �األزمــــات 

ــــى  ــــأثیرات الوجدان�ــــة، و التــــأثیرات المعرف�ــــةوهــــي �مصــــدر للمعلومــــات،  وســــائل اإلعــــالماالعتمــــاد عل ، الت
هـو مـا یثبـت ، و ٠.٠٠١عنـد مسـتوى داللـة =إحصـائ�ًا دالـة  اً حیث بلغت ق�مة ف ق�م، التأثیرات السلو��ةو 

صــحة الفــرض القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات درجــات الم�حــوثین علــى مق�ــاس 
ت�عـًا الخـتالف مسـتو�ات الصـح�ة �مصدر للمعلومات عن األزمـات وسائل اإلعالم تأثیرات االعتماد على 

 .األزمات�معرفة الم�حوثین 
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ولمعرفة مصدر وداللة الفروق بین المتوسطات الحساب�ة لمجموعات الم�حوثین محل الدراسة، تم استخدام  
 االخت�ار ال�عدي �طر�قة أقل فرق معنوي.

 )۱۲جدول رقم (
 لمعرفة مصدر الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیاس متغیرات االعتماد L.S.Dنتائج تحلیل 

متوسط  مرتفع  المجموعات متغیرات االعتماد

 

ماد
عت

اال
اد 

أ�ع
 

 *٢.٠٦١ ٠.٠٠٠ منخفض  الفهم الذاتى
 *١.٣٢٥ ٠.٠٠٠ متوسط

 *١.٦٠٢ ٠.٠٠٠ منخفض  الفهم االجتماعى
 *١.٢٧٤ ٠.٠٠٠ متوسط

 *١.٢٨٤ ٠.٠٠٠ متوسط توج�ه الفعل
 *٠.٩٦٧ ٠.٠٠٠ متوسط توج�ه التفاعل

 *١.٩٥٧ ٠.٠٠٨ منخفض  التسل�ة االجتماع�ة
 *٠.٦٥٠ ٠.٠٠٩ متوسط

ماد
عت

اال
ت 

یرا
تأث

 

 ٢.١٤٧ ٠.٠٠٠ منخفض  التأثیرات المعرف�ة
 ١.٤١٩ ٠.٠٠٠ متوسط

 ١.٧٣٣ ٠.٠٠٣ منخفض  التأثیرات الوجدان�ة
 ١.٠٤٤ ٠.٠٠٠ متوسط

 ١.٨٢٦ ٠.٠٠٠ منخفض  التأثیرات السلو��ة
 ١.٦١٨ ٠.٠٠٠ متوسط

 المعرفـةیتضح من الجدول السابق: اختالف المتوسطات الحسـاب�ة للمجموعـات التـي تمثـل مسـتو�ات      
ولمعرفـــة مصـــدر الت�ـــاین للفـــروق بـــین المتوســـطات الحســـاب�ة لمجموعـــات الم�حـــوثین تـــم إجـــراء  ،مختلفـــةال

نتـائج  أكـدتحیـث لمعرفة مدى داللة هذه الفروق ولصـالح أي مـن المجموعـات المختلفـة.  L.S.Dاخت�ار 
 �التالي:بین الم�حوثین  أن هناك اختالفاً  L.S.Dاخت�ار 

ــــ) الفهــــم الــــذاتى(ف�مــــا یتعلــــق ب�عــــد        المعرفــــة ى بــــین الم�حــــوثین ذوي مســــتو  ااتضــــح أن هنــــاك اختالًف
وهـو  ٢.٠٦١ ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلغالمرتفع( المعرفة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المنخفض(

(المــنخفض)، ذوي مســتوى المعرفــة الم�حــوثین لصــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ــةعنــد مســتو  اً فــرق دال إحصــائ�
) �فــرق بـــین المرتفــع( المعرفــة ى ) والم�حـــوثین ذوي مســتو المتوســط( المعرفــة ى �ــین الم�حــوثین ذوي مســتو و 

لصـــــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــــةعنـــــد مســـــتو  وهـــــو فـــــرق دال إحصـــــائ�اً  ١.٣٢٥ المتوســـــطین الحســـــابیین بلـــــغ
 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین 

ــ) الفهــم االجتمــاعى(ف�مــا یتعلــق ب�عــد        المعرفــة ى بــین الم�حــوثین ذوي مســتو  ااتضــح أن هنــاك اختالًف
وهـو  ١.٦٠٢ ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلغالمرتفع( المعرفة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المنخفض(

�ین (المنخفض). و ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین الح لص ٠.٠٠١ ى معنو�ةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 



 ا
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ـــــین المرتفـــــع( المعرفـــــة ى ) والم�حـــــوثین ذوي مســـــتو المتوســـــط( المعرفـــــة ى الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو  ) �فـــــرق ب
لصـــــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــــةعنـــــد مســـــتو  وهـــــو فـــــرق دال إحصـــــائ�اً  ١.٢٧٤ المتوســـــطین الحســـــابیین بلـــــغ

 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین 
ــــ) توج�ــــه الفعــــل(ف�مــــا یتعلــــق ب�عــــد        المعرفــــة ى بــــین الم�حــــوثین ذوي مســــتو  ااتضــــح أن هنــــاك اختالًف

وهـو  ١.٢٨٤ ) �فـرق بـین المتوسـطین الحسـابیین بلـغالمرتفـع( المعرفة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المتوسط(
 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین لصالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 

ـــ) توج�ـــه التفاعـــل(ف�مـــا یتعلـــق ب�عـــد        المعرفـــة ى بـــین الم�حـــوثین ذوي مســـتو  ااتضـــح أن هنـــاك اختالًف
وهـو  ٠.٩٦٧ ) �فـرق بـین المتوسـطین الحسـابیین بلـغالمرتفـع( المعرفة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المتوسط(

 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین لصالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 
 المعرفـة ى بـین الم�حـوثین ذوي مسـتو  ااتضـح أن هنـاك اختالًفـ) التسـل�ة االجتماع�ـة(ف�ما یتعلـق ب�عـد      

وهـو  ١.٩٥٧ ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلغالمرتفع( المعرفة) والم�حوثین ذوي مستوي المنخفض(
�ـین (المـنخفض). و ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین لصالح   ٠.٠١ ى معنو�ةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 

ـــــین المرتفـــــع( المعرفـــــة ى ) والم�حـــــوثین ذوي مســـــتو المتوســـــط( المعرفـــــة ى الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو  ) �فـــــرق ب
الم�حـوثین لصـالح  ٠.٠١ ى معنو�ـةعنـد مسـتو  وهو فرق دال إحصائ�اً  ٠.٦٥٠ المتوسطین الحسابیین بلغ

 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة 
ـــق        ـــأثیراتف�مـــا یتعل ـــة( �الت ـــ) المعرف� ـــین الم�حـــوثین ذوي مســـتو  ااتضـــح أن هنـــاك اختالًف  المعرفـــة ى ب

وهـو  ٢.١٤٧ ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلغالمرتفع( المعرفة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المنخفض(
(المــنخفض). ذوي مســتوى المعرفــة الم�حــوثین لصــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ــةعنــد مســتو  فــرق دال إحصــائ�اً 

) �فــرق بـــین المرتفــع( المعرفــة ى ) والم�حـــوثین ذوي مســتو المتوســط( المعرفــة ى �ــین الم�حــوثین ذوي مســتو و 
لصـــــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــــةعنـــــد مســـــتو  وهـــــو فـــــرق دال إحصـــــائ�اً  ١.٤١٩ المتوســـــطین الحســـــابیین بلـــــغ

 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین 
ـــأثیراتف�مـــا یتعلـــق       ـــاك اختالًفـــ) الوجدان�ـــة( �الت  المعرفـــة ى بـــین الم�حـــوثین ذوي مســـتو  ااتضـــح أن هن

وهـو  ١.٧٣٣ ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلغالمرتفع( المعرفة) والم�حوثین ذوي مستوي المنخفض(
ن �ـی(المـنخفض). و ذوي مسـتوى المعرفـة الم�حـوثین لصـالح  ٠.٠١ ى معنو�ةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 

ـــــین المرتفـــــع( المعرفـــــة ى ) والم�حـــــوثین ذوي مســـــتو المتوســـــط( المعرفـــــة ى الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو  ) �فـــــرق ب
لصـــــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــــةعنـــــد مســـــتو  وهـــــو فـــــرق دال إحصـــــائ�اً  ١.٠٤٤ المتوســـــطین الحســـــابیین بلـــــغ

 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین 
 المعرفــــة ى بــــین الم�حــــوثین ذوي مســــتو  اهنــــاك اختالًفــــاتضــــح أن ) الســــلو��ة( �التــــأثیراتف�مــــا یتعلــــق      

وهـو  ١.٨٢٦ ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلغالمرتفع( المعرفة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المنخفض(
�ین (المنخفض). و ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین لصالح  ٠.٠٠١ معنو�ة عند مستوي  فرق دال إحصائ�اً 
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ـــــین المرتفـــــع( المعرفـــــة ى ) والم�حـــــوثین ذوي مســـــتو المتوســـــط( المعرفـــــة ى الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو   ) �فـــــرق ب
لصـــــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــــةعنـــــد مســـــتو  وهـــــو فـــــرق دال إحصـــــائ�اً  ١.٦١٨ المتوســـــطین الحســـــابیین بلـــــغ

 (المتوسط).ذوي مستوى المعرفة الم�حوثین 
: توجد فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسطات درجات الم�حوثین على متغیـرات االعتمـاد لفرض الرا�عا

�مصـدر للمعلومـات عـن  وسـائل اإلعـالموفقًا الختالف مسـتو�ات ثقـة الم�حـوثین فـى  وسائل اإلعالمعلى 
 .الصح�ة (جائحة �ورونا) األزمات

 

 )۱۳جدول رقم (
درجات المبحوثین على مقیاس متغیرات االعتماد تبعاً الختالف مستویات ثقة المبحوثین تحلیل التباین أحادي االتجاه بین متوسطات 

 فى وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن األزمات الصحیة
 مجموعات  مصدر الت�این متغیرات االعتماد

 

 درجة

  

 متوسط مجموع 

 

 الداللة ق�مة ف

 كثافة االعتماد
 ١.٣٩٣ ٢ ٢.٧٨٦ المجموعاتبین 

 ٠.٦٣٧ ٤٩٧ ٣١٦.٧٢٦ داخل المجموعات ٠.١١٣ ٢.١٨٦

   ٤٩٩ ٣١٩.٥١٢ المجمــوع

ماد
عت

اال
اد 

أ�ع
 

 الفهم الذاتى
 ٣٨.٢٥٥ ٢ ٧٦.٥١١ بین المجموعات

 ١.٤٩٩ ٤٩٧ ٧٤٤.٧٦١ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ٢٥.٥٢٩

   ٤٩٩ ٨٢١.٢٧٢ المجمــوع

 االجتماعىالفهم 
 ٣٧.٩٥٣ ٢ ٧٥.٩٠٦ بین المجموعات

 ١.٠٢٢ ٤٩٧ ٥٠٧.٧١٦ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ٣٧.١٥٢

   ٤٩٩ ٥٨٣.٦٢٢ المجمــوع

 توج�ه الفعل
 ٤١.٣٢٦ ٢ ٨٢.٦٥٢ بین المجموعات

 ١.٥٧٦ ٤٩٧ ٧٨٣.٠٩٨ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ٢٦.٢٢٨

   ٤٩٩ ٨٦٥.٧٥٠ المجمــوع

 التفاعلتوج�ه 
 ٧.٣٤٣ ٢ ١٤.٦٨٦ بین المجموعات

 ٢.٠٩١ ٤٩٧ ١٠٣٩.١٧٦ داخل المجموعات ٠.٠٣١ ٣.٥١٢

   ٤٩٩ ١٠٥٣.٨٦٢ المجمــوع

 التسل�ة االنعزال�ة
 ٧٨.٧٢٣ ٢ ١٥٧.٤٤٦ بین المجموعات

 ٣.٧٨٠ ٤٩٧ ١٨٧٨.٥٥٤ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ٢٠.٨٢٧

   ٤٩٩ ٢٠٣٦.٠٠٠ المجمــوع

 التسل�ة االجتماع�ة
 ٤١.٦٦٦ ٢ ٨٣.٣٣٢ بین المجموعات

 ٢.٥٤٨ ٤٩٧ ١٢٦٦.١٨٠ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ١٦.٣٥٥
   ٤٩٩ ١٣٤٩.٥١٢ المجمــوع

ماد
عت

 اال
رات

أثی
ت

 

 التأثیرات المعرف�ة
 ١٤.١١٤ ٢ ٢٨.٢٢٨ بین المجموعات

 ٠.٩٢٧ ٤٩٧ ٤٦٠.٩٤٠ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ١٥.٢١٨

   ٤٩٩ ٤٨٩.١٦٨ المجمــوع

 ٠.٠٠٠ ٣٦.٦٢١ ٥٧.٩٠٤ ٢ ١١٥.٨٠٧ بین المجموعات التأثیرات الوجدان�ة
 ١.٥٨١ ٤٩٧ ٧٨٥.٨٣١ داخل المجموعات



 ا
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   ٤٩٩ ٩٠١.٦٣٨ المجمــوع

 التأثیرات السلو��ة
 ٣٨.١٧٦ ٢ ٧٦.٣٥٢ بین المجموعات

 ٠.٩٢٣ ٤٩٧ ٤٥٨.٨٨٠ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ ٤١.٣٤٧

   ٤٩٩ ٥٣٥.٢٣٢ المجمــوع

ــ       وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات درجــات عــدم  ىتشــیر ب�انــات الجــدول الســابق إل
فــي وســائل اإلعـالم �مصــدر للحصــول علــي مجموعـات الم�حــوثین الــذین �مثلـون مســتو�ات الثقــة المختلفـة 

�مصـــدر  وســـائل اإلعـــالممق�ـــاس �ثافـــة االعتمـــاد علـــى  ى، وذلـــك علـــالصـــح�ةاألزمـــات المعلومـــات عـــن 
أقـل مــن دالـة عنـد مسـتوى غیـر وهـذه الق�مـة  ٢.١٨٦للمعلومـات عـن تلـك األزمـات، حیـث بلغـت ق�مـة ف 

صحة الفرض القائـل بوجـود فـروق ذات داللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات درجـات عدم وهو ما یثبت  ٠.٠٥
الصــح�ة �مصــدر للمعلومــات عــن األزمــات  وســائل اإلعــالمالم�حــوثین علــى مق�ــاس �ثافــة االعتمــاد علــى 

 .في تلك الوسائلت�عًا الختالف مستو�ات الثقة 
ــــ       ــــات الجــــدول الســــابق إل ــــین متوســــطات درجــــات  ىتشــــیر ب�ان ــــة إحصــــائ�ة ب ــــروق ذات دالل وجــــود ف

�ـاس أ�عـاد مق ى، وذلـك علـالصـح�ةالمختلفـة �األزمـات  الثقـةمجموعات الم�حوثین الذین �مثلـون مسـتو�ات 
 توج�ــه التفاعــل،و  ،توج�ــه الفعــلو  الفهــم االجتمــاعى،و  ،الفهــم الــذاتى علــي وســائل اإلعــالم وهــي: عتمــادإلا

أقـل  عنـد مسـتوى داللـةإحصـائ�ًا دالـة  اً حیـث بلغـت ق�مـة ف ق�مـاإلجتماع�ـة، التسـل�ة والتسل�ة اإلنعزال�ـة، و 
اللـة إحصـائ�ة بـین متوسـطات درجـات صحة الفرض القائـل بوجـود فـروق ذات دهو ما یثبت ، و ٠.٠٥من 

الصــح�ة  �مصــدر للمعلومــات عــن األزمــات علــى وســائل اإلعــالم عتمــادإلالم�حــوثین علــى مق�ــاس أ�عــاد ا
 بتلك الوسائل.الم�حوثین  ثقةت�عًا الختالف مستو�ات 

تشــــیر ب�انــــات الجــــدول الســــابق إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائ�ة بــــین متوســــطات درجــــات        
مق�اس تأثیرات  ى، وذلك علالصح�ةالمختلفة �األزمات  الثقةمجموعات الم�حوثین الذین �مثلون مستو�ات 

ــــى  ــــأثیرات الوجدان، و التــــأثیرات المعرف�ــــةوهــــي �مصــــدر للمعلومــــات،  وســــائل اإلعــــالماالعتمــــاد عل ، �ــــةالت
هـو مـا یثبـت ، و ٠.٠٠١عنـد مسـتوى داللـة =إحصـائ�ًا دالـة  اً حیث بلغت ق�مة ف ق�م، التأثیرات السلو��ةو 

صــحة الفــرض القائــل بوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائ�ة بــین متوســطات درجــات الم�حــوثین علــى مق�ــاس 
الخـتالف مسـتو�ات ت�عـًا الصـح�ة �مصدر للمعلومات عن األزمـات وسائل اإلعالم تأثیرات االعتماد على 

 بتلك الوسائل.الم�حوثین  ثقة
ولمعرفة مصدر وداللة الفروق بین المتوسـطات الحسـاب�ة لمجموعـات الم�حـوثین محـل الدراسـة، تـم        

 استخدام االخت�ار ال�عدي �طر�قة أقل فرق معنوي.
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 "المعلومات ىاعتماد المراھقین المصریین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول عل: "د. محمود دمحم دمحم عبد الحلیم ٦۳۰

 

 )۱٤جدول رقم ( 
 لمعرفة مصدر الفروق بین متوسطات درجات المبحوثین علي مقیاس متغیرات االعتماد  L.S.Dنتائج تحلیل 

 متوسط اإلختالفات مرتفع  متوسط منخفض المجموعات متغیرات االعتماد

ماد
عت

اال
اد 

أ�ع
 

الفهم 

 الذاتى

 *١.٠١١ ٠.٠٠٠ - - منخفض 
 *٠.٦٦٤ ٠.٠٠٠ - - متوسط

الفهم 

 االجتماعى

 *٠.٦٦١ ٠.٠٠٠ - - منخفض 
 *٠.٨٢٣ ٠.٠٠٠ - - متوسط

توج�ه 

 الفعل

 *١.١٦١ ٠.٠٠٠ - - منخفض 
 *٠.٥٨٢ ٠.٠٠٠ - - متوسط

توج�ه 

 التفاعل

 *٠.٤٣٤ ٠.٠٣٤ - - منخفض 
 *٠.٢٩٨ ٠.٠٣٨ - - متوسط

التسل�ة 

 االنعزال�ة

 *١.٥٤٤ ٠.٠٠٠ - - منخفض 
 *٠.٨٧٠ ٠.٠٠٠ - - متوسط

التسل�ة 

االجتماع�

 

 *٠.٥٩٠ ٠.٠٠٩ - - منخفض 
 *٠.٨٨٣ ٠.٠٠٠ - - متوسط

ماد
عت

اال
ت 

یرا
تأث

 

التأثیرات 

 المعرف�ة

 *٠.٢٨٩ - ٠.٠٤٦ - منخفض 
 *٠.٣٦٦ ٠.٠٠٠ - - متوسط
 *٠.٦٥٦ - - ٠.٠٠٠ مرتفع

التأثیرات 

 الوجدان�ة

 *٠.٦٤٠ - ٠.٠٠١ - منخفض 
 *٠.٧١٤ ٠.٠٠٠ - - متوسط
 *١.٣٥٤ - - ٠.٠٠٠ مرتفع

التأثیرات 

 السلو��ة

 *٠.٩٢٩ ٠.٠٠٠ - - منخفض 
 *٠.٧١٩ ٠.٠٠٠ - - متوسط

 الثقــةیتضــح مــن الجــدول الســابق: اخــتالف المتوســطات الحســاب�ة للمجموعــات التــي تمثــل مســتو�ات      
ولمعرفـــة مصـــدر الت�ـــاین للفـــروق بـــین المتوســـطات الحســـاب�ة لمجموعـــات الم�حـــوثین تـــم إجـــراء  ،مختلفـــةال

أكـدت نتـائج حیـث لمعرفة مدى داللة هذه الفروق ولصـالح أي مـن المجموعـات المختلفـة.  L.S.Dاخت�ار 
 �التالي:بین الم�حوثین  أن هناك اختالفاً  L.S.Dاخت�ار 

) المنخفض( الثقة ى بین الم�حوثین ذوي مستو  ااتضح أن هناك اختالفً ) الفهم الذاتى(ف�ما یتعلق ب�عد      
وهـــو فـــرق دال  ١.٠١١ ) �فـــرق بـــین المتوســـطین الحســـابیین بلـــغالمرتفـــع( الثقـــة ى والم�حـــوثین ذوي مســـتو 

�ین الم�حوثین (المنخفض). و  الثقةذوي مستوى الم�حوثین لصالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ةعند مستو  إحصائ�اً 
 ) �فرق بین المتوسطین الحسابیین بلـغالمرتفع( الثقة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المتوسط( الثقة ى ذوي مستو 
 الثقــــةذوي مســــتوى الم�حــــوثین لصــــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ــــةعنــــد مســــتو  وهــــو فــــرق دال إحصــــائ�اً  ٠.٦٦٤

 (المتوسط).



 ا
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ـــق ب�عـــد       ـــ) الفهـــم االجتمـــاعى(ف�مـــا یتعل ـــاك اختالًف  الثقـــة ى وي مســـتو بـــین الم�حـــوثین ذ ااتضـــح أن هن
وهــو  ٠.٦٦١ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المــنخفض(

�ـین (المـنخفض). و  الثقـةذوي مسـتوى الم�حـوثین لصـالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة) والم�حــوثین ذوي مســتوي المتوســط( الثقــة ى الم�حــوثین ذوي مســتو 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٨٢٣ الحســـابیین بلـــغ
 (المتوسط). الثقةمستوى 

ـــــ) توج�ـــــه الفعـــــل(ف�مـــــا یتعلـــــق ب�عـــــد        الثقـــــة ى بـــــین الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو  ااتضـــــح أن هنـــــاك اختالًف
وهــو  ٠.١٦١ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المــنخفض(

�ـین (المـنخفض). و  الثقـةذوي مسـتوى الم�حـوثین لصـالح   ٠.٠٠١ معنو�ـة عند مستوي  فرق دال إحصائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــة ى الم�حــوثین ذوي مســتو 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٥٨٢ الحســـابیین بلـــغ
 (المتوسط). الثقةمستوى 

ــــق ب�عــــد       ــــ) توج�ــــه التفاعــــل(ف�مــــا یتعل ــــین الم�حــــوثین ذوي مســــتو  ااتضــــح أن هنــــاك اختالًف ــــة ى ب  الثق
وهــو  ٠.٤٣٤ بلــغ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیینالمرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المــنخفض(

�ـین (المـنخفض). و  الثقـةذوي مسـتوى الم�حـوثین لصـالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــة ى الم�حــوثین ذوي مســتو 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٢٩٨ الحســـابیین بلـــغ
 (المتوسط). الثقةمستوى 

ـــق ب�عـــد       ـــ) التســـل�ة االنعزال�ـــة(ف�مـــا یتعل ـــاك اختالًف  الثقـــة ى بـــین الم�حـــوثین ذوي مســـتو  ااتضـــح أن هن
وهــو  ١.٥٤٤ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المــنخفض(

�ـین (المـنخفض). و  الثقـةذوي مسـتوى الم�حـوثین لصـالح   ٠.٠٠١ معنو�ـة مستوي عند  فرق دال إحصائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــة ى الم�حــوثین ذوي مســتو 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٨٧٠ الحســـابیین بلـــغ
 (المتوسط). الثقةمستوى 

 الثقـــةبــین الم�حــوثین ذوي مســتوي  ااتضـــح أن هنــاك اختالًفــ) التســل�ة االجتماع�ــة(ف�مــا یتعلــق ب�عــد      
وهــو  ٠.٥٩٠ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المــنخفض(

�ـین (المـنخفض). و  الثقـةذوي مسـتوى الم�حـوثین لصـالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـةعند مستو  فرق دال إحصائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــة ى الم�حــوثین ذوي مســتو 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٨٨٣ الحســـابیین بلـــغ
 (المتوسط). الثقةمستوى 
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 الثقـــــة ى بـــــین الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو  ااتضـــــح أن هنـــــاك اختالًفـــــ) المعرف�ـــــة( ات�التـــــأثیر ف�مـــــا یتعلـــــق       
وهـو  ٠.٢٨٩ ) �فـرق بـین المتوسـطین الحسـابیین بلـغالمتوسـط( الثقة ى ) والم�حوثین ذوي مستو المنخفض(

�ــین (المتوســط). و  الثقــةذوي مســتوى الم�حــوثین لصــالح   ٠.٠٥ معنو�ــة عنــد مســتوي  فــرق دال إحصــائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــة ى ي مســتو الم�حــوثین ذو 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٣٦٦ الحســـابیین بلـــغ
 الثقـــة) والم�حـــوثین ذوي مســـتوي المرتفـــع( الثقـــة ى الم�حـــوثین ذوي مســـتو (المتوســـط). و�ـــین  الثقـــةمســـتوى 

 معنو�ــة عنــد مســتوي  وهــو فــرق دال إحصــائ�اً  ٠.٦٥٦ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمــنخفض(
 (المنخفض). الثقةذوي مستوى الم�حوثین لصالح   ٠.٠٠١

 الثقـــــة ى بــــین الم�حـــــوثین ذوي مســــتو  ااتضـــــح أن هنــــاك اختالًفـــــ) الوجدان�ــــة( �التـــــأثیراتف�مــــا یتعلــــق      
وهـو  ٠.٦٤٠ ) �فـرق بـین المتوسـطین الحسـابیین بلـغالمتوسـط( الثقةتوي ) والم�حوثین ذوي مسالمنخفض(

�ــین (المتوســط). و  الثقــةذوي مســتوى الم�حــوثین لصــالح   ٠.٠٠١ معنو�ــة عنــد مســتوي  فــرق دال إحصــائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــة ى الم�حــوثین ذوي مســتو 

ـــغالحســـابیین  ذوي الم�حـــوثین لصـــالح  ٠.٠٠١ ى معنو�ـــةعنـــد مســـتو  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٧١٤ بل
 الثقـــة ى ) والم�حـــوثین ذوي مســـتو المرتفـــع( الثقـــة ى الم�حـــوثین ذوي مســـتو (المتوســـط). و�ـــین  الثقـــةمســـتوى 

 معنو�ــة عنــد مســتوي  وهــو فــرق دال إحصــائ�اً  ١.٣٥٤ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمــنخفض(
 (المنخفض). الثقةذوي مستوى الم�حوثین لصالح   ٠.٠٠١

 الثقـــــة ى بـــــین الم�حـــــوثین ذوي مســـــتو  ااتضـــــح أن هنـــــاك اختالًفـــــ) الســـــلو��ة( �التـــــأثیراتف�مـــــا یتعلـــــق      
وهــو  ٠.٩٢٩ ) �فــرق بــین المتوســطین الحســابیین بلــغالمرتفــع( الثقــة) والم�حــوثین ذوي مســتوي المــنخفض(

�ـین (المـنخفض). و  الثقـةذوي مسـتوى الم�حـوثین لصـالح   ٠.٠٠١ معنو�ة عند مستوي  فرق دال إحصائ�اً 
) �فــرق بــین المتوســطین المرتفــع( الثقــة ى ) والم�حــوثین ذوي مســتو المتوســط( الثقــةالم�حــوثین ذوي مســتوي 

ذوي الم�حـــوثین لصـــالح   ٠.٠٠١ معنو�ـــة عنـــد مســـتوي  وهـــو فـــرق دال إحصـــائ�اً  ٠.٧١٩ الحســـابیین بلـــغ
 توسط).(الم الثقةمستوى 

: تــؤثر المتغیــرات التال�ــة علــى شــدة العالقــة بــین حجــم متا�عــة المــراهقین لوســائل اإلعــالم الفــرض الخــامس
لوســائل  تهممتــا�عحــول األزمــات الصــح�ة ومســتوى اكتســابهم المعلومــات حــول جائحــة �ورونــا: "(أ) دوافــع 

 .�مصدر للمعلومات وسائل اإلعالم�صدق وموضوع�ة  تهممستوى ثقاإلعالم (ب) 
 )۱٥جدول رقم (

لقیاس العالقة االرتباطیة بین المتغیرین (حجم متابعة المراھقین لوسائل اإلعالم حول األزمات الصحیة) ومستوى (اكتسابھم 
، وذلك بمعامل االرتباط الجزئى Controlling variablesالمعلومات حول جائحة كورونا) بعد ضبط المتغیرات الوسیطة 

Partial Correlation .ومقارنة النتیجة (شدة العالقة) بما أسفرت عنھ نتیجة االرتباط الصفرى السابقة 

العالقة بین حجم المتا�عة ومستوى اكتساب  المتغیرات الوس�طة
     

 لوسائل اإلعالم تهممتا�عدوافع 

 

R = ٠.١١١ 

 
 اإلعالموسائل �صدق وموضوع�ة  تهممستوى ثق

  

R = ٠.١٢٤ 



 ا
 

             www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -العشرون / الجزء الثانيالتاسع و العدد ٦۳۳

لوسائل اإلعالم أضعف من شدة العالقة،  تهممتا�عیتضح من الجدول السابق أن ض�ط متغیر دوافع      
لوسـائل اإلعـالم زاد مـن  تهممتـا�ع، ممـا �عنـى أن متغیـر دوافـع ٠.١١١وأص�حت �عد ض�ط المتغیـر ر = 

شـــدة العالقـــة بـــین حجـــم متا�عـــة المـــراهقین لوســـائل اإلعـــالم حـــول األزمـــات الصـــح�ة ومســـتوى اكتســـابهم 
 المعلومات حول جائحة �ورونا، و�التالي نقبل الفرض. 

 وســــائل اإلعــــالم�صــــدق وموضــــوع�ة  تهممســـتوى ثقــــیتضـــح مــــن الجــــدول الســــابق أن ضــــ�ط متغیــــر      
، ممـا �عنـى أن ٠.١٢٤ضعف من شـدة العالقـة، وأصـ�حت �عـد ضـ�ط المتغیـر ر = أ كمصدر للمعلومات

وسـائل اإلعــالم زاد مـن شـدة العالقـة بـین حجـم متا�عـة المــراهقین �صـدق وموضـوع�ة  تهممسـتوى ثقـمتغیـر 
لوسائل اإلعالم حول األزمات الصح�ة ومستوى اكتسـابهم المعلومـات حـول جائحـة �ورونـا، و�التـالي نقبـل 

 الفرض. 
متا�عـة المـراهقین لوسـائل اإلعـالم حـول بـین دوافـع  دالـة إحصـائ�اً  ةتوجـد عالقـة ارت�اط�ـ: الفرض السـادس

على وسائل اإلعـالم فـي متا�عـة مسـتجدات فیـروس هم التأثیرات الناتجة عن إعتماداألزمات الصح�ة و�ین 
 .كورونا

 )۱٦رقم ( جدول
متابعة المراھقین لوسائل اإلعالم حول األزمات الصحیة وبین التأثیرات الناتجة عن دوافع  بین العالقة لقیاس بیرسون ارتباط معامل

 إعتمادھم على وسائل اإلعالم في متابعة مستجدات فیروس كورونا.
 التأثیرات

 الدوافع 
 إجمالي التأثیرات السلو��ة الوجدان�ة المعرف�ة

 **٠.٥٠٩ **٠.٤٠٨ **٠.٤٧٨ **٠.٣٣٢ االرت�اط معامل
 ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ ٠.٠٠٠ المعنو�ة مستوي 

 ٠.٠٠١ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١ ٠.٠٠١ الداللة
 متوسطة متوسطة متوسطة متوسطة القوة

متا�عة دوافع بین  اإحصائ�ً  دالة ارت�اط�ة عالقة وجود: یلي ما إلى السابق الجدولنتائج  شیرت     
على وسائل هم الناتجة عن إعتمادالتأثیرات المراهقین لوسائل اإلعالم حول األزمات الصح�ة و�ین 

 دالة ق�مة وهي) ٠.٥٠٩( بیرسون  ارت�اط معامل بلغ حیث ،اإلعالم في متا�عة مستجدات فیروس �ورونا
 %.٩٩.٩عند مستوي ثقة 

نت�جة متا�عة  التأثیرات المعرف�ة وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (فلوس وتومي) التي تشیر إلى تنوع     
 تجاوز الغموض الذي ینتج لدى األفراد تجاهلجدید حول فیروس �ورونا، ومنها الم�حوثین لإلعالم ا

عدم  أو نت�جةا من خالل التناقضات في المعلومات التي یتلقاها الفرد، زمة، والذي �حدث أساسً األظروف 
 تناقض عرض أو أو نت�جةاستق�ال المعلومات الكاف�ة لفهم الظرف أو الحادثة أو الموضوع �صفة عامة، 

حیث �قوم اإلعالم  ،التأثیرات الوجدان�ةوأ�ضًا تنوع إنتاج الرسائل اإلعالم�ة من طرف وسائل اإلعالم، 
فیروس  أزمةالجدید بتقد�م رسائل إعالم�ة متعددة ومختلفة التأثیر على مشاعر األفراد واستجا�اتهم، جراء 
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على  عالم الجدید یؤثر �صفة �بیرةکورونا، فتعرض األفراد للرسائل اإلعالم�ة التي تنتجها وسائل اإل 
  )٤٨٩، صم٢٠٢٠تومي،  ؛فلوس( .مشاعرهم ووجدانهم

وتتفق هذه النت�جة مع دراسة (عبدالحل�م) التي تشیر إلى تأثیر وسائل اإلعالم من خالل تقد�م معلومات 
نماذج من  كاف�ة عن الفیروس، و�نتاج برامج طب�ة وثقاف�ة للمواجهة، ونجاح حملة ِإلزْم بیتك، وتقد�م

المصابین وأسرهم والطاقم الطبي المعالج إلبراز المعاناة التي �عانونها وضرورة حما�ة أفراد األسرة من 
  )٥٥٠ص ،م٢٠٢٠(عاشور،  الفیروس، وأ�ضًا ب�ان األضرار الناتجة عن انتشار الفیروس.

 
 ائحــــة �ورونــــا)(جالمعلومــــات أثنــــاء األزمــــات الصــــح�ة  ىالحصــــول علــــ: یتــــأثر مســــتوى الفــــرض الثــــامن

 سعودي). –أنثي)، الجنس�ة: (مصري  –النوع: (ذ�ر الد�موغراف�ة، وتشتمل على:  �المتغیرات
المعلومات أثناء األزمات الصح�ة  ىالحصول علمستوى على الجنس�ة) ، (النوعالخت�ار تأثیر المتغیرات 

 Enter �طر�قة  Linear Regression  تم تقدیر عالقة االنحدار الخط�ة (جائحة �ورونا)،
 )۱۷جدول رقم (

 نتائج اختبار االنحدار للعالقة بین المتغیرات والحصول علي المعلومات
 

 اتالمتغیر 

 المعامالت غیر الق�اس�ة

Unstandardized 
 

 المعامالت الق�اس�ة

Standardized 
 

 

 T ق�مة 

مستوى 
 المعنو�ة

Sig. B Std. error Β 

)Constant( ٠.٠٠٠ ٢٤.٦٢٩   ٠.٨٤٧ ٢٠.٨٥٤ 
 ٠.٠٠٠ ٤.٣٢٢ ٠.٢٤٢ ٠٠.٣٣١ ١.٤٣١ اناث) –النوع (ذ�ور 

 ٠.٠٠٦ ٢.٧٧٤ ٠.١٥٥ ٠.٣١٩ ٠.٨٨٥ سعودي) –الجنس�ة (مصري 

بــین المتغیــرات  R (Multi- Correlationأشــارت النتــائج إلــى أن ق�مــة معامــل االرت�ــاط المتعــدد (     
  ٠.٠٥ أقل من وهى ق�مة دالة عند مستوى معنو�ة، ٠.١٩٠aالسا�قة هى 

الحصــول علــي المعلومــات مســتوى علــى  متغیــر (النــوع) یــؤثرأشــارت نتــائج معادلــة االنحــدار إلــى أن      
، وهى ق�مة دالة عند مستوى معنو�ة ٤.٣٢٢ هىT و�انت ق�مة (جائحة �ورونا)، أثناء األزمات الصح�ة 

٠.٠٠١  
الحصول علـي المعلومـات مستوى على  متغیر (الجنس�ة) یؤثرأشارت نتائج معادلة االنحدار إلى أن      

، وهى ق�مة دالة عند مستوى معنو�ة ٢.٧٧٤ هىT و�انت ق�مة (جائحة �ورونا)، أثناء األزمات الصح�ة 
٠.٠١  

�حـوثین مـن حیـث النـوع وتختلف هذه النت�جة مع دراسة (علة) التي تشیر إلي عدم وجود فـروق بـین الم   
  )٥١٠، ص٢٠٢٠ ،علة( ذ�ور و�ناث حول دور وسائل اإلعالم الجدید في تنم�ة الوعي الصحي.
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اعتماد المـراهقین المصـر�ین والسـعودیین مدى تصدت الدراسة الراهنة لل�حث في إشكال�ة رصد وتفسیر     
جائحـة فیـروس �ـالتطبیق علـى  ،المعلومات أثناء األزمات الصح�ةعلى وسائل اإلعالم في الحصول علي 

وفــي ضــوء ذلــك حاولــت الدراســة التعــرف علــى تــأثیر �ــل مــن المتغیــرات ، Covid -19كورونــا المســتجد 
والمتغیرات ذات الصلة، وتم إجـراء الدراسـة علـى التال�ة: النوع (ذ�ور، إناث) والجنس�ة (مصري، سعودي) 

، وذلــك لإلجا�ــة علــى عــدد مــن التســاؤالت مــن المــراهقین المصــر�ین والســعودیین، دةمفــر  ٥٠٠عینــة قوامهــا 
لبنــاء فــروض الدراســة.  بنظر�ــة اإلعتمــاد علــى وســائل اإلعــالمال�حث�ــة وفــروض الدراســة، واســتعان ال�احــث 

 :من أهمهافي إطار األهداف التي تسعى إلیها الدراسة وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج 
  وسـائل مسـتجدات جائحـة �ورونـا علـى الم�حوثین علي متا�عة أشارت النتائج العامة إلى حرص غالب�ة

 اإلعالم �مستوي (مرتفع).
  شـكل مرتفـع فـي الحصـول علـى  مواقع التواصل االجتمـاعيأشارت النتائج إلى اعتماد الم�حوثین علي�

القنـوات ثـم  لكترون�ـة للصـحفإلاقـع االمو المعلومات حول مسـتجدات جائحـة �ورونـا، ثـم اإلعتمـاد علـى 
 .لكترون�ة للقنوات الفضائ�ةإلالمواقع اثم  التلفز�ون�ة

 لفور�ـة نشـرها ؛ نظـرًا مسـتجدات جائحـة فیـروس �ورونـا حـول اعتمد الم�حوثون علـى الوسـائل اإلعالم�ـة
 لتنـــوع المصـــادر التـــى �مكـــن الحصـــول مـــن، و المعلومـــات و�ـــل مـــا هـــو جدیـــد حـــول الفیــروسو لألخ�ــار 

المصــدر  المحلــي والــدولي، وألنهــامســتوى المعرفــة مــا ســ�حدث علــى ة، ولخاللهــا علــى معلومــات موثوقــ
 .الوحید لمعرفتي عن الفیروس

  هم إعتمــادتوصـلت الدراسـة إلـى تـأثر غالب�ـة الم�حــوثین �ـالنواحي المعرف�ـة والوجدان�ـة والسـلو��ة؛ نت�جـة
 .امستجدات جائحة فیروس �ورون حولعلى وسائل اإلعالم 

  وســـائل �صـــدق وموضـــوع�ة أشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى أن أكثـــر مـــن نصـــف عینـــة الم�حـــوثین یثقـــون
 .مستجدات جائحة فیروس �ورونا حول�مصدر للمعلومات  اإلعالم

 مســتجدات  أشــارت نتــائج الدراســة إلــى أن غالب�ــة الم�حــوثین قــد اكتســبوا مســتوي معرفــة (مرتفًعــا) حــول
 ضهم لوسائل اإلعالم.نت�جة تعر  جائحة فیروس �ورونا

  مسـتو�ات الثقـة و الـذین �مثلـون مسـتو�ات المعرفـة  بـین المـراهقینوجـود فـروق توصلت الدراسة إلي عـدم
، وذلــك علــي الصــح�ةاألزمــات فــي وســائل اإلعــالم �مصــدر للحصــول علــي المعلومــات عــن المختلفــة 

 . زمات�مصدر للمعلومات عن تلك األ وسائل اإلعالممق�اس �ثافة االعتماد على 
  مسـتو�ات و الـذین �مثلـون مسـتو�ات المعرفـة  المـراهقینمجموعـات  بینتوصلت الدراسة إلي وجود فروق

الفهـم  علـي وسـائل اإلعـالم وهـي: عتمـادإل، وذلـك علـي مق�ـاس أ�عـاد االصح�ةالثقة المختلفة �األزمات 
 اإلجتماع�ة. التسل�ة و  توج�ه التفاعل،و  ،توج�ه الفعلو  الفهم االجتماعى،و  ،الذاتى
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 "المعلومات ىاعتماد المراھقین المصریین والسعودیین على وسائل اإلعالم في الحصول عل: "د. محمود دمحم دمحم عبد الحلیم ٦۳٦

 

   مسـتو�ات و المعرفـة  الـذین �مثلـون مسـتو�ات المـراهقینمجموعـات  بینتوصلت الدراسة إلى وجود فروق
�مصــدر  وسـائل اإلعـالممق�ـاس تـأثیرات االعتمــاد علـى  ى، وذلــك علـالصـح�ةالثقـة المختلفـة �األزمـات 

 .السلو��ة التأثیرات، و التأثیرات الوجدان�ة، و التأثیرات المعرف�ةوهي للمعلومات، 
  متا�عـة المـراهقین لوسـائل اإلعـالم حـول دوافـع بـین  ارت�اط�ـة عالقـة وجـودأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى

علــى وســائل اإلعــالم فــي متا�عــة مســتجدات هم التــأثیرات الناتجــة عــن إعتمــاداألزمــات الصــح�ة، و�ــین 
 .فیروس �ورونا





توصلت إلیها من نتائج في الدراسة المیدان�ة تقدم الدراسة التوصـ�ات في ضوء أدب�ات الدراسة الحال�ة وما 
 ت�ة:آلا
  التنسـیق بـین األطـراف اإلعالم�ـة التـي تمـارس أدوارًا مختلفـة أثنـاء األزمـات، فـاألجهزة المحل�ـة والقوم�ـة

م تمـــارس أدواًرا إعالم�ـــة، و�ـــذلك إدارات اإلعـــالم فـــي المنظمـــات ذات الصـــلة �األزمـــة، ووســـائل اإلعـــال
خــاص)،  –المختلفــة مــن تل�فز�ــون وصــحافة ومواقــع إلكترون�ــة علــى اخــتالف أنمــاط ملكیتهــا (حكــومي 

 �حیث �جمعهم هدف واحد مشترك في سبیل مواجهة األزمات الصح�ة.
  ـــار ـــى مشـــار�ة األخ� االســـتفادة مـــن ارتفـــاع درجـــة تفاعـــل المســـتخدمین لوســـائل اإلعـــالم بتشـــج�عهم عل

ضـــرورة وضـــع قـــوانین مـــع وتـــوعیتهم بتجنـــب نشـــر المعلومـــات دون التحقـــق مـــن مصـــادرها.  ،الصـــادقة
الــرأى والــرأى  فــي تنــاول �مــا �كفــل الحر�ــة علــى وســائل اإلعــالم اإللكترون�ــةوتشــر�عات خاصــة �النشــر 

 دون تشهیر �معلومات خاطئة. اآلخر.
  َّار أن أولو�ـــات تلـــك الـــدول قـــد ال ي الحـــذر فـــي نقـــل األخ�ـــار مـــن و�ـــاالت األن�ـــاء العالم�ـــة، �اعت�ـــتـــوخ

 .المراهقینخاصة على  اتتناسب وطب�عة المجتمع العر�ي، و�التالي �كون تأثیرها م�اشرً 
 لتــزام �أخالق�ــات المهن�ــة أوقــات األزمــات، وتنفیــذ م�ــادئ المســؤول�ة الدعــوة المؤسســات اإلعالم�ــة إلــى ا

 االجتماع�ة نحو المجتمع.
 لب�ـــان خطـــورة األنمـــاط  ؛مـــة ونـــدوات ثقاف�ــة ألفـــراد المجتمـــع واألســرق�ــام وســـائل اإلعـــالم �حمــالت منظ

 والسلو��ات غیر الصح�حة والمؤد�ة النتشار الفیروس. 
 .تطو�ر اإلعالم الصحي خالل األزمات الصح�ة وذلك من خالل تدر�ب العاملین بهذا القطاع 
  الشائعات لز�ادة الوعي الصحي االهتمام �إنتاج رسائل التوع�ة الصح�ة بوسائل اإلعالم والتي تحد من

 المطلوب للوقا�ة من فیروس �ورونا المستجد.
 .إجراء دراسة مستقبل�ة حول دور وسائل اإلعالم في تشكیل معارف الجمهور نحو األزمات الصح�ة 
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�حیـث �شــیر فـي عــرض المراجـع اإلصــدار السـادس،  (APA)اسـتخدم ال�احـث نظـام التوثیــق الخـاص �الجمع�ـة األمر�ك�ــة لعلـم الـنفس  
 .اإلسم إلى المؤلف، ثم سنة النشر

اتجاھات الجمھور المصري نحو معالجة الفضائیات العربیة للشئون المص�ریة: دراس�ة ). م۲۰۰۹إبراھیم، عبد هللا عمران علي ( .۱
 القاھرة).(رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب جامعة الزقازیق،  تحلیلیة میدانیة

 . القاھرة: الدار العالمیة للنشر والتوزیع.مبادئ علم االتصال ونظریات التأثیر ).م۲۰۰۳إسماعیل، محمود حسن ( .۲
وس��ائل التواص��ل اإلجتم��اعي وتعزی��ز ال��وعي الص��حي ). م۲۰۲۰(األم��ین، مرتض��ي البش��یر عثم��ان؛ حم��د، خال��د عب��دالحفیظ دمحم  .۳

، مجل�ة الدراس�ات اإلعالمی�ةللوقایة من فیروس كورونا: صفحة الفیسبوك ب�الموقع الرس�مي ل�وزارة الص�حة الس�ودانیة أنموذج�اً. 
 المركز الدیمقراطي العربي، برلین: ألمانیا، (العدد الحادي عشر).

 .۱٦۱الریاض: مكتبة العبیكان، ص ,التصال السیاسيمقدمة في ا). م۱۹۹۷البشر، دمحم بن سعود ( .٤
عم��ان: دار األم��ل للنش��ر  نظری��ات اإلع��الم.). ترجم��ة دمحم ن��اجي الج��وھر، م۲۰۰۱روكی��تش، س��اندرا ب��ول ( &دیفلی��ر، ملف��ین  .٥

 .۳٥۲-۳٤۸والتوزیع، ص ص
تقییم النخبة العربیة لتغطیة القنوات الفضائیة اإلخباریة ألزم�ة كورون�ا العالمی�ة دراس�ة میدانی�ة.  ).م۲۰۲۰الزغبي، عرین عمر ( .٦

 ، المركز الدیمقراطي العربي، برلین: ألمانیا، (العدد الحادي عشر).مجلة الدراسات اإلعالمیة
). أط�ر معالج�ة الص�حف الورقی�ة واإللكترونی�ة ألزم�ة فی�روس س�ي بمص�ر. م۲۰۱٦زقزوق، عبد الخ�الق إب�راھیم عب�د الخ�الق ( .۷

 .۸۳، كلیة اإلعالم جامعة القاھرة، (العدد السادس)، صالمجلة العلمیة لبحوث الصحافة
، المرك��ز العرب��ي مجل��ة آف��اق سیاس��یة). أزم��ات متفاقم��ة: كورون��ا والتص��عید ب��ین إی��ران ودول المنطق��ة. م۲۰۲۰زكری��ا، مرف��ت ( .۸

 .۱۳والدراسات، (العدد الرابع والخمسون)، صللبحوث 
مجل�ة ). اعتماد النخب الجامعیة على الفضائیات اإلخباریة في أوقات األزمات كمصدر للمعلوم�ات. م۲۰۱۸الزیاني، حسین دمحم ( .۹

 .، جامعة الزیتونة، كلیة الفنون واإلعالم، المجلد الثاني (العدد الرابع)بحوث االتصال
مجل��ة غ��ة المغارب��ة ف��ي ظ��ل أزم��ة فی��روس كورون��ا المس��تجد م��ن خ��الل وس��ائل التواص��ل االجتم��اعي. ل ).۲۰۲۰س��لیم، أش��رف ( .۱۰

 ، المركز الدیمقراطي العربي، برلین: ألمانیا، (العدد الحادي عشر).الدراسات اإلعالمیة
لألخب��ار ف��ي أثن��اء ا ش��بكات التواص��ل اإلجتم��اعي مص��درً  ىین عل��ی��). اعتم��اد الص��حفیین الیمنم۲۰۱۸الش��امي، عب��دالرحمن دمحم ( .۱۱

 ).۱٤٤(العدد  ۳٦، جامعة الكویت، مجلس النشر العلمي، المجلد المجلة العربیة للعلوم اإلنسانیةالحروب واألزمات. 
دراس�ة تحلیلی�ة تقویمی�ة عل�ى عین�ة م�ن الص�حف  -فن التحقیق الصحفي في الصحف الس�عودیة  ).م۲۰۱۲الشلھوب، عبدالعزیز ( .۱۲

م��ام دمحم ب��ن س��عود اإلس��المیة، الس��عودیة)، إلغی��ر منش��ورة، كلی��ة ال��دعوة واإلع��الم، جامع��ة ا ة(رس��الة دكت��ورا الس��عودیة الیومی��ة
 .٥٤ص

من خ�الل تعزی�ز الص�حة النفس�یة ف�ي ظ�ل الحج�ر الص�حي  COVID-۱۹). إدارة أزمة فیروس كورونام۲۰۲۰(صابر، بحري  .۱۳
 بي، برلین: ألمانیا، (العدد الثالث عشر).، المركز الدیمقراطي العرمجلة العلوم اإلجتماعیةالمنزلي. 

). مدى اعتماد الجمھور على الصحف المصریة في معالجتھا لألزمات الطارئة: دراسة حالة على م۲۰۰۱الطرابیشي، مھا كامل ( .۱٤
 .۱۷٥ص, كلیة اإلعالم، جامعة القاھرة، (العدد الثالث)، المجلة المصریة لبحوث الرأي العامحادث سقوط الطائرة المصریة. 

 .۱۲۲القاھرة: دار النھضة العربیة، ص نظریات االتصال.). م۲۰۰٦الطرابیشي، میرفت & السید، عبد العزیز ( .۱٥
مجل�ة . covid-19تأثیر وسائل اإلع�الم ف�ي التوعی�ة األس�ریة لمواجھ�ة فی�روس كورون�ا  ).م۲۰۲۰(عاشور، ولید دمحم عبدالحلیم  .۱٦

 العربي، برلین: ألمانیا، (العدد الحادي عشر).، المركز الدیمقراطي الدراسات اإلعالمیة
 .۲۳٤القاھرة: عالم الكتب، ص نظریات االعالم واتجاھات التأثیر.). م۱۹۹۷عبد الحمید، دمحم ( .۱۷
باللغ��ة العربی��ة ف��ي اوق��ات  ة). اعتم��اد الجمھ��ور العرب��ي عل��ي القن��وات الفض��ائیة األجنبی��ة الموجھ��م۲۰۰۹العب��د، نھ��ي ع��اطف، ( .۱۸

، كلی�ة اإلع�الم، جامع�ة الق�اھرة، المجل�ة المص�ریة لبح�وث اإلع�المعلى أزمة الع�دوان اإلس�رائیلي عل�ى غ�زة.  األزمات بالتطبیق
 .۳٦۳(العدد الثالث والثالثون)، ص 

، المرك�ز مجل�ة آف�اق سیاس�یة). عولم�ة األم�راض المعدی�ة: كورون�ا وتدعیات�ھ اإلقتص�ادیة واإلجتماعی�ة. م۲۰۲۰عبدالمجید، ریم ( .۱۹
 .۷والدراسات، (العدد الثالث والخمسون)، صالعربي للبحوث 

مجل�ة ). مدي مسئولیة الدولة عن تفشي فی�روس كورون�ا وس�بل مواجھت�ھ والح�د من�ھ. م۲۰۲۰العجرم، عبدالسمیع بلعید دمحم بلعید ( .۲۰
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Abstract 

          The study aimed to reveal the extent of the dependence of Egyptian and 
Saudi teenagers on media to obtain information during health crises by applying 
the pandemic of the emerging Corona virus. The sample of the study was (500) 
respondents, from Egyptian and Saudi teenagers, including males and females. 
To achieve the objective of the descriptive study, measures were built, and 
statistical treatments were performed. The general results indicated that most of 
the respondents were keen to follow the developments of the Corona pandemic 
on media at a high level. The study also found that the majority of the 
respondents were affected by cognitive, emotional, and behavioral aspects as a 
result of their dependence on the media about the developments of the Corona 
virus pandemic. Self-understanding, social understanding, directing action, 
directing interaction, and social entertainment. The study found differences 
between adolescent groups who represent different levels of knowledge and 
levels of confidence in health crises, based on the scale of the effects of reliance 
on the media as a source of information, namely cognitive effects, emotional 
effects, and behavioral influences. 
 
key words: Corona virus - Pandemic. 
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