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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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 )١٩-كوفيد(جائحة كورونا  

 

 

 

 

 إعداد
 

 )*( مصطفى درویش عبدالجواد عبد الحفیظد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
 .طیبةجامعة  - كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةواإلعالم في  االتصال قسمب التحریر الصحفي المساعدأستاذ  (*)
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                    خباریة السعودیة في التوعیة الصحیة أثناء المواقع اإلدور 
  )۱۹-كوفید(جائحة كورونا 
 

 عبد الحفیظ عبدالجواد درویش مصطفىد.                                                                     
       

          abdelhafizd@gmail.com 
                       طیبةجامعة     



        
خ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا دور المواقع اإل استهدفت الدراسة رصد     
تقی�م المواقع اإلخ�ار�ة ل ةفي محاول، عالم" وذلك في ضوء المسئول�ة االجتماع�ة لوسائل اإل١٩-"كوفید

 من عدمه.من محتوى إعالمي الست�انة مدى النجاح في إدارة األزمة الصح�ة  ف�ما تقدمهالسعود�ة 
 في الم�حوثون  لها یتعرض التي اإلخ�ار�ة المواقع سعت الدراسة لإلجا�ة عن عدة تساؤالت منها: ما

 اهتم بها الجمهور التي ؟ وما المضامین كورونا؟ ولماذا اختارها الم�حوثون  فیروس انتشار أخ�ار متا�عة
 وتغط�ة التوع�ة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع أنشطة الم�حوثون  األزمة؟ و�لى أي مدى �ق�َّم لخال

 األزمة؟
مفردة  ٤٠٠المسح على عینة من منهج�استخدام  تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصف�ة وذلك     

على  اعتمد ال�احثم و ٢٠٢٠شهر مایو لمن الجمهور السعودي من متا�عي األزمة في وسائل االعالم 
 .استمارة االستب�ان

 وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
 بنس�ةاإلناث بینما جاءت %)، 54.5(بنس�ة تنوعت العینة بین الذ�ور واإلناث، فقد جاء الذ�ور  -

 بنس�ة متوسطالتعل�م الجاء للتعل�م، فقد  ، �ما عكست العینة مستو�ات مختلفة»45.5%«
 %).4.8(» دبلومة ودراسات عل�ا«%)، ثم 76.5( جامعيالتعل�م ثم ال، %)18.8(

األولى التي اعتمد علیها الم�حوثون في استقاء معلوماتهم عن  المرت�ة في» عاجل« موقع جاء -
» الوطن« موقع الموقع اإلخ�اري لجر�دة الر�اض ثم ثم» عكاظ« ثم موقع» سبق« ثم موقع كورونا،

 ثم موقع» المرصد« ثم موقع» المواطن« ثم موقع الشرق األوسطثم الموقع اإلخ�اري لجر�دة 
 . »تواصل« موقع ثم أخیراً » صدى«

متا�عة التطورات «أوضح غالب�ة الم�حوثین أن من أولى أس�اب متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة هو  -
 .»المتصلة �أزمة فیروس �ورونا أول �أول

تتحرى صحة المعلومات ودقتها حول «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة غالب�ة الم�حوثین  وافق -
ا على نس�ة األخ�ار إلى مصادرها تحرص غال�ً « ، وأنها»أزمة �ورونا و�ل ما یتصل بها من أحداث

وس نقل و�تا�ة أخ�ار فیر  فيتلتزم األمانة والصدق «و »ا ما تقدم األخ�ار مجهولة المصدرونادرً 
  .»كورونا
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 وذلك �موافقة »المملكة تعمل جاهدة للحد من ز�ادة انتشار الو�اء بین أبنائها« أكد الم�حوثون أن -
أشعر �الفخر بدور المملكة ومساعدتها للدول «على ع�ارة: غالب�ة الم�حوثین  %). وافق90.0(

 %)، 86.3( بنس�ةوذلك  »األزمة فياألخرى 
 فيالمتا�عة (عدم التجدید  فيتكرار تقد�م المعلومات یدفع الجمهور للملل « إلى أنن و الم�حوث أشار -

 ) .59.0( وذلك بنس�ة موافقة »الشكل والمحتوى 
 

 .جائحة �ورونا - التوع�ة الصح�ة -المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة : الكلمات المفتاح�ة



         

الواقع لدى الجمهور من خالل ما تقدمة عالم بدور �ارز وجوهري في بناء صور تقوم وسائل اإل
عد وسائل اإلعالم أحد المصادر األساس�ة التي �عتمد علیها األفراد في الحصول من معلومات، حیث تُ 

أنه من الصعب على األفراد الحصول على  على المعلومات لفهم العالم وما �جري من أحداث، خاصة
اشر بهذه األحداث والمجتمعات، وحاجة الفرد إلي صورة حق�ق�ة عن الواقع من خالل االحتكاك الم�

 تساهم المعلومات لفهم العالم المح�ط هي من العوامل األساس�ة التي تر�ط الفرد بوسائل اإلعالم، والتي
األخرى في بناء صور المنظمات  من خالل تقد�مها للمعلومات عن أحداث المجتمع والمجتمعات

 (Melvin & Sandra,1982, P: 240-241) هورهاوالمؤسسات واألنظمة الدول�ة لدى جم

م شــهد العـالم أجمــع أزمــة صــح�ة خطــرة، مـن حیــث خســائرها ومــا خلفتــه ٢٠٢٠مـع بدا�ــة هــذا العــام  
"، فقـد تسـببت هـذه الجائحـة فـي إصـا�ة أكثـر مـن ١٩ها من مشكالت؛ أال وهي جائحة "كورونا �وفیـد ءورا
(منظمـة الصـحة ة رب من ملیون متوفى حتى هـذه اللحظـملیون شخص حول العالم، ونحو ما �ق عشر ةثالث

حینمـا أعلنـت الصـین عـن  م٢٠١٩بـدأت هـذه األزمـة مـع نها�ـة شـهر د�سـمبر لعـام  حیث) م٢٠٢٠العالم�ة، 
ظهور نوع جدیـد مـن الفیروسـات فـي مدینـة "ووهـان" مـن سـاللة فیروسـات "كورونـا" أو مـا �عـرف �متالزمـة 

"، وســرعان مــا انتشــر الفیــروس فــي مختلــف COVID19 ١٩الشــرق األوســط التنفســ�ة أطلــق عل�ــه "كوفیــد 
بــؤرة ظهــور –ل مدینــة "ووهــان" أنحــاء الصــین حتــى اضــطرت إلــى إعــالن حالــة الطــوارئ فــي الــ�الد، وعــز 

 عن �ق�ة المدن الصین�ة. -الفیروس
حالــٌة غیــر مســبوقة مــن الكســاد، حیــث تســبب  العــالميوفــي أعقــاب تفشــى الجائحــة انتــاب االقتصــاد 

، ال سـ�ما الطلـب علـى الـنفط، العـالميإعاقـة حر�ـة التجـارة العالم�ـة، وضـعف الطلـب  فـيانتشار الفیـروس 
فهـا الفیـروس �النسـ�ة و�نتاج�ـة �الشـلل التـام، فضـًال عـن اإلثـارة الكبیـرة التـي خلَّ  و�صا�ة قطاعات اقتصـاد�ة

 معــهاألمــر الــذى عجــزت  ،تــأثرت الــنظم الصــح�ة فــي العــالم أجمــع بتلــك الجائحــة، حیــث لقطــاع الصــحة
ولــم  ،�عــض الــدول فــي احتــواء الفیــروس ممــا أدى إلــى خســائر �شــر�ة فادحــة تعــد األكثــر خســارة حتــى اآلن
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 یتوقع أحد ما حـدث فـي �عـض البلـدان المتقدمـة مـن العجـز أمـام أحـد األو�ئـة مثلمـا حـدث فـي إ�طال�ـا�كن 
 والصین. وأس�ان�ا

، فقد انتشرت حاالت خطر اإلصا�ة بهذا الفیروسولم تكن المملكة العر��ة السعود�ة �مأمن من 
ر الحما�ة لسالمة المواطنین اإلصا�ات في المملكة العر��ة السعود�ة، واتخذت المملكة إجراءات لتوفی

والمق�مین و�ّل من ینوي أن �فد ألراضي المملكة، ألداء مناسك العمرة أو ز�ارة المسجد النبوي أو لغرض 
الس�احة، و�ناًء على توص�ات الجهات الصح�ة المختصة، التخاذ إجراءات وقائ�ة است�اق�ة لمنع وصول 

وانتشاره، ولهذا قررت حكومة المملكة متمثلة في  إلى المملكة) ١٩-COVID( فیروس �ورونا الجدید
، �ما العمرة تعلیق الدخول إلى المملكة ألغراض العمرة وز�ارة المسجد النبوي الشر�ف مؤقًتاو وزارة الحج 

ل انتشار فیروس تعلیق الدخول إلى المملكة �التأشیرات الس�اح�ة للقادمین من الدول التي �شكَّ قررت 
 منها خطًرا.) ١٩-COVID( كورونا الجدید

للتعاطي والتعامل مع هذه  الوعي لدى الجماهیر تكو�ن وهنا �أتي دور وسائل اإلعالم في اإلسهام في
ذ تعمل على توصیل المعلومات إ ،، فوسائل اإلعالم تؤدي دوًرا أساسً�ا خالل الكوارث واألزماتالقرارات

األحداث، وتقد�م الدعم المعنوي للمجتمعات الضرور�ة إلي الجمهور وعامة الناس، �ما تقوم بتفسیر 
، �ما تسهم في التغط�ة اإلخ�ار�ة الصحف�ة واإلذاع�ة والتل�فز�ون�ة للكوارث واألزمات بدور �الغ )١(المنكو�ة

  Nimmo& James,1985, P:12)( ثاألهم�ة في تحدید وتشكیل االتجاهات نحو ما �حد

وتعتبر عمل�ة االعتماد على وسائل اإلعالم في أوقات عدم االستقرار مثل أوقات الكوارث واألزمات 
مجاال مناسً�ا لتحقیق األفراد ألهدافهم، وقد أشارت العدید من الدراسات في مجال االعتماد على وسائل 

ارث وعدم االستقرار اإلعالم أن الفرد یزداد اعتماده على وسائل اإلعالم في أوقات األزمات والكو 
 اإلرشاد.للحصول على المعلومات و�ذلك 

خ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا دور المواقع اإللمعرفة ولهذا تهدف هذه الدراسة 
 " وذلك في ضوء المسئول�ة االجتماع�ة لوسائل االعالم.١٩-"كوفید



السعود�ة من أوائل الدول التي استشعرت خطورة فیروس �ورونا، ومن أوائل المملكة العر��ة عد تُ 
الدول التي بذلت جهوًدا است�اق�ة واحتراز�ة للوقا�ة من الفیروس والحد من انتشاره في مرحلة م�كرة، حیث 

ماكن العامة والخاصة، مروًرا �إغالق تعاملت مع المرض �جد�ة، فقد بدأت �منع التجمعات في األ
اعم، ثم تعلیق الدراسة والعمل، و�غالق األسواق والمجمعات التجار�ة، و�غالق المطارات وتعلیق المط

 الرحالت الداخل�ة والخارج�ة، إلى إغالق المساجد و��قاف صالة الجمعة وتعلیق العمرة.
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استحوذت أزمة جائحة �ورونا على اهتمام الرأي العام المحلي والدولي، ونظًرا لخطورة الوضع 
ما دفع وسائل اإلعالم �افة لفرد مساحات واسعة من التغط�ة لهذه الجائحة، واالهتمام بها �شكل  وهو

من أخطر الصدمات التي یتعرض لها �افة  فیروس �ورونا عدكبیر، وتناولها من �افة جوانبها، و�ُ 
فهي تهدد المورد ال�شري �صورة واضحة وم�اشرة، ومن ثم فإن تداع�اتها المجتمعات في الوقت الحالي، 

 .تعد األخطر على المستوى العالمي وتتطلب س�اسات مختلفة لمواجهتها

لن تكتمل وتؤدي هدفها إال �ق�ام وسائل اإلعالم بدورها المنوط بها  وجهود العالم في مكافحة الو�اء
في مكافحة المرض، من خالل المحتوى  اً �بیر  اً تماع�ة، وأن لها دور في التوع�ة، واستشعار المسئول�ة االج

اإلعالمي المقدم للمواطن السعودي، وتأهیل الرأي العام للتعاون مع جهود المملكة، وات�اع الطرق 
الوقائ�ة... وغیرها، و�هذا الدور والمسئول�ة االجتماع�ة �كون له نتائج إ�جاب�ة في حصر الو�اء وانتهاء 

 خطره.
 في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع رصد دورعلى ما سبق فإن مشكلة الدراسة تتلخص في  تأس�ًسا

 االجتماع�ة لوسائل االعالم. المسئول�ة ضوء ، وذلك في"١٩-كوفید" كورونا جائحة أثناء الصح�ة التوع�ة




 لى:إ�مكن تقس�م أهم�ة الدراسة 
 األهم�ة النظر�ة للدراسة: -١

ألنه یتعلق  ،درجة �بیرة من األهم�ة لهالدراسة من أنها تلقى الضوء على موضوع أهم�ة هذه تن�ع  -
خطورة الو�اء فاقت �ل  وأنأغلى ما �مكن أن تمتلكه الدول، خاصة  وهي�أمن وصحة اإلنسان 

 في مثل هذه الحاالت. المعهودةالحدود 
تتمثـــل أهم�ـــة ال�حـــث أ�ًضـــا فـــي محاولتـــه إلعـــادة اخت�ـــار الفـــروض األساســـ�ة لنظر�ـــة االعتمـــاد علـــى وســـائل   -

تقیـ�م الجمهـور �التطبیق على التناول اإلعالمـي لهـذه الجائحـة، و��ف�ـة  اإلعالم، وما یترتب علیها من تأثیرات
 هذه األزمة. لدور المواقع اإلخ�ار�ة في السعودي

 لنشر الوعي الصحي في السعود�ة المواقع اإلخ�ار�ةدور ة من أهم�ة الوقوف على تن�ع أهم�ة الدراس -
وذلك من خالل التعرف  ،تسهم في تقی�م الخدمة اإلعالم�ة الموجهة للجمهور يو�هذا فه ،هذه األزمة

التمییز والقصور ف�ما تقدمه من محتوى إعالمي الست�انة مدى النجاح في إدارة األزمة  أوجهعلى 
 الصح�ة أو إثارة حالة من الذعر والهلع بین المواطنین.

 األهم�ة المجتمع�ة: -٢
عشر�ن ملیون حتى اجراء ال�حث ومئات اآلالف من الوف�ات أدى فیروس �ورونا إلى إصا�ة نحو  -

من الس�طرة الكاملة عل�ه، وحیث إن  المملكةر ذو خطورة �بیرة لو لم تتمكن ألمفا ا،حول العالم منه

https://al-ain.com/tag/coronarvirus/
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دور المواقع اإلخ�ار�ة في التوع�ة وسائل اإلعالم هي مصدر المعرفة الوحید لمتا�عة األزمة فإن فهم 
 همة.م�عد من األمور ال الصح�ة

�مكن الخروج ع�ة الصح�ة، المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التو من خالل سعى ال�احث للتعرف على  -
و�ذلك الدوائر المعن�ة  في المملكة العر��ة السعود�ة وخارجها، قد تساعد صناع القرار مهمة�مؤشرات 

�ما أنها تساعد اإلعالمیین للتعرف على أوجه القصور والقوة في معالجة الوسائل لتلك  ،�األزمة
 األزمة مما �سهم في تحسین الخدمات اإلعالم�ة.

 



قام ال�احث �مراجعة التراث العلمي السابق المرت�ط �موضوع الدراسة وذلك من خالل عرض النتاج       
العلمي من الدراسات السا�قة، وتم حصر هذه الدراسات وترتیبها ترتیً�ا زمنً�ا من األحدث إلى األقدم، وقد 

 اآلتي:تم تقس�م عرض هذه الدراسات في محور�ن على النحو 
 المحور األول: دراسات اهتمت �عالقة اإلعالم �الوعي الصحي.
 المحور الثاني: دراسات اهتمت �عالقة اإلعالم �أزمة �ورونا.
 أوًال: الدراسات التي تناولت عالقة اإلعالم �الوعي الصحي: 

یتعلق بتحلیل محتوى الش�كات االجتماع�ة ف�ما ) ,Koustuv Saha,et al 2019(دراسةقامت  -
من خالل تحلیل اللغات الطب�ع�ة  ،�الصحة النفس�ة والعقل�ة للمرأة  ى�النصائح الطب�ة والحمالت التي تعن

الكشف عن طب�عة مشار�ة المحتوى الطبي المتداول على مواقع  الدراسة والخوازم�ات، حیث استهدفت
الیوم  خالل MyTipsForMentalHealth# �صفة عامة وعلى تو�تر �صفة خاصة التواصل االجتماعي

قام ال�احثون �جمع ب�انات عینة من محتوى فقد ، م٢٠١٧العالمي للتوع�ة �الصحة العقل�ة في عام 
 م٢٠١٧مشار�ة على موقع تو�تر في الفترة بین سبتمبر وأكتو�ر  ١٤.٧١٢مشار�ات المستخدمین بلغت

 وتوصلتع إشراك الخبراء �المجال، م MyTipsForMentalHealthالتي تحتوي على الهاشتاج #
�س فقط ول المجال الصحي �جم�ع نواح�ه سائل التواصل االجتماعي في دعمأهم�ة دور و النتائج إلى 

لتوج�ه طالبي المعلومات إلى محتوى مفید والموارد المحل�ة، ولكن أ�ًضا إلقاء الضوء على الجوانب 
أ�ًضا تحد�ات عدم تجانس محتوى الصحة العقل�ة على أظهرت النتائج  �مااالجتماع�ة المنعزلة للوسم، 

 وسائل التواصل االجتماعي والحاجة إلى طرق التعلم اآللي حسب المجال.
إلى معرفة المعالجة اإلعالم�ة للقضا�ا الصح�ة ) م٢٠١٨ ،إ�مان فتحي وسلوى الج�ار(دراسةهدفت  -

وذلك من خالل رصد أهم  ،لطفل ما قبل المدرسةوالبیئ�ة �الحمالت اإلعالم�ة المقدمة �القنوات الفضائ�ة 
القضا�ا الصح�ة والبیئ�ة التي تتناولها الحمالت اإلعالم�ة محل الدراسة، والتعرف على األهداف التي 
تسعى رسائل هذه الحمالت إلى تحق�قها، وقد اعتمدت الدراسة على منهج المسح �العینة �شقه التحلیلي 

في  الفضائ�ة المصر�ة األولي) –الح�اة  -م بثها عبر قنوات (المحورحملة إعالم�ة ت ١٩لمسح محتوى 
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، واعتمدت الدراسة على تحلیل المضمون لوصف المحتوى م٣٠/٩/٢٠١٧حتى  م١/٧/٢٠١٧الفترة من 
القضا�ا الصح�ة التي ناقشتها الحمالت   الظاهر للحمالت اإلعالم�ة، وتوصلت الدراسة إلى تنوع

التدخین السلبي وآثاره السلب�ة على صحة الطفل مقدمة القضا�ا الصح�ة تالها اإلعالم�ة، واحتلت قض�ة 
تالها  ،الوزن الزائد وقلة الحر�ة، وجاء في مقدمة القضا�ا البیئ�ة تلوث الم�اه �الخزانات الخاصة �الشرب

    سوء استخدام المزارعین للمبیدات الحشر�ة.
لق�اس مدى فاعل�ة ) UK of Great Britain Northern Ireland,2018(دراسةجر�ت أ -

استخدام الحمالت اإلعالم�ة لمواقع التواصل االجتماعي لرفع الوعي الصحي بین النساء، وأكدت أن 
، م٢٠١٨ملیون شخص مستخدم لش�كة اإلنترنت ألول مرة في الفترة من یولیو إلى سبتمبر  ٦٨هناك 

ملیون مستخدم  ٢٨٤فقط، �ما تم الوصول إلى % في ثالثة أشهر ١.٥وهو ما ُیترَجم إلى نمو أكثر من 
%، وأظهرت الدراسة أن ٧، أي ما �عادل نمو ما �قرب من م٢٠١٧جدید على اإلنترنت منذ سبتمبر 

، مع ما یتطور و�زداد �سرعة فائقةالنمو في استخدام وسائل التواصل االجتماعي عبر األجهزة المحمولة 
هاتف المحمول االجتماعي ألول مرة �ل یوم عن السنة �قرب من ملیون شخص بدأوا في استخدام ال

، مما �عني ثالثة هواتف محمولةأكثر من ثلثي سكان العالم �ل شخص من الماض�ة، حیث �متلك اآلن 
 سهولة وصول حمالت التوع�ة الصح�ة لشرائح أكبر من جمهور المستخدمین.

ش�كة الف�سبوك في نشر التوع�ة الصح�ة معرفة الدور الذي تؤد�ه  )م٢٠١٧،دراسة دمحم فاضل( استهدفت -
لدى الجمهور، حیث �حثت في طب�عة هذا الدور من خالل وجهة نظر المختصین في وزارة الصحة 
كونهم من المتخصصین في تقی�م مستوى نوع�ة وجودة المعلومات الصح�ة من جهة فاعلیتها وأصالتها، 

الم �مدخل نظري للدراسة، وتعد الدراسة من واعتمدت الدراسة على نظر�ة االعتماد على وسائل اإلع
مفردة،  ٢٧٣الدراسات الوصف�ة واستخدمت صح�فة االستب�ان والتي ط�قت على عینة عشوائ�ة قوامها 

وقد توصلت الدراسة إلى أن الم�حوثین یرون أن المعلومات الصح�ة التي تنشر عن طر�ق الف�سبوك 
التوع�ة الصح�ة، وأكدت الدراسة أن أكثر المواض�ع  متنوعة وتقدم وصًفا واضًحا عن مختلف مواض�ع

جذً�ا لالنت�اه هي تخف�ف الوزن والرشاقة وجاءت ز�ادة الثقافة الصح�ة �أهم اإلش�اعات المتحققة من 
 ش�كة الف�سبوك.

مد علیها الصحف ترصد وتحلیل القضا�ا الصح�ة التي تع) م٢٠١٦،دراسة حنان حسن صالح  (حاولت -
وعالقتها �أولو�ات الجمهور إزاء هذه القضا�ا، وذلك من خالل تحلیل مضمون عینة من  الیوم�ة األردن�ة

هذه الصحف والتعرف على حجم التغط�ة الصحف�ة التي تفردها للقضا�ا العلم�ة �شكل عام وموضوعات 
على نظر�ة ترتیب األولو�ات واستخدمت المنهج الوصفي، الدراسة  الصحة �شكل خاص، وقد اعتمدت

ستخدمت أداة تحلیل المضمون، وقد خلصت الدراسة إلى أن الصحف تر�ز على األهداف الوقائ�ة كما ا
من وراء النشر، وتستخدم االستماالت العقل�ة في المادة الصحف�ة أكثر من العاطف�ة، واحتلت المضامین 
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األردن�ة ال  التي تتحدث عن األمراض غیر السار�ة المرت�ة األولى، �ما أكدت الدراسة على أن الصحف
 تعتمد خطة منهج�ة واضحة ضمن أجندتها اإلعالم�ة لنشر القضا�ا الصح�ة.

إلى التعرف على دور حمالت التوع�ة الصح�ة المقدمة من ) م٢٠١٥،دراسة عثمان �كر عثمان (هدفت -
وزارة الصحة السعود�ة في إمداد الحجاج �المعلومات الصح�ة واعتمادهم على هذه الحمالت لتزو�دهم 
�المعلومات الصح�حة، وتعد الدراسة من الدراسات الوصف�ة، وقد اعتمدت على منهج المسح واستخدمت 

من جنس�ات العالم اإلسالمي المختلفة،  احاجً  ١٩٧٧استمارة االستب�ان التي ُط�قت على عینة قوامها 
مقدمة بوزارة % من أفراد العینة یتا�عون حمالت التوع�ة الصح�ة ال٤٢.٤وتوصلت الدراسة إلى أن 

% من أفراد العینة ال�حث�ة أنهم یتا�عون حمالت التوع�ة الصح�ة لالستفادة ٤٩.٥الصحة السعود�ة، وأكد 
% من أفراد العینة أنهم یتا�عون الحمالت على مواقع التواصل ٥٢من اإلرشادات المقدمة بها، �ما أكد 

 ت. االجتماعي وأنهم یثقون في المعلومات المقدمة في هذه الحمال
صف وتقی�م استخدامات السعودیین المتعلقة بو ) Abdulaziz ALrukban,2014(دراسة قامت -

�الصحة العامة عبر مواقع التواصل االجتماعي وتحدید المصادر والمعلومات الصح�ة األكثر موثوق�ة، 
ین من المستخدم ٨١٦حیث تم االعتماد على منهج المسح �إجراء دراسة مستعرضة على عینة قوامها 

داخل المملكة السعود�ة، وخرجت الدراسة �عدة نتائج أهمها SMS السعودیین لموقع تو�تر وعبر رسائل 
سنة، وأبلغ  ٣٤٪ �انوا أقل من ٨٣.١أن ثلثي العینة تقر�ً�ا من النساء، و�لغت نس�ة غالب�ة المستخدمین 

٪ منهم من المعلومات ٨١.٤٪ من المستخدمین عن حسا�اتهم المتعلقة �الصحة، واستفاد ٦٠أكثر من 
اتضح أن ما �قرب من ثلث المستخدمین تلقوا معلومات صح�ة �ما الصح�ة التي تم االطالع علیها، 
٪ یثقون في المعلومات الصح�ة فقط إذا �انت من مصادر ٨٦.٤خاطئة، وأن غالب�ة المستخدمین 

 يمقدم ثبتت الدراسة أنأ للتحقق من المعلومات من مصادر أخرى، �ان ن أو یلج٪ منهم ٧٢.١موثوقة، و
الرعا�ة الصح�ة هم األكثر ثقة في مصادر المعلومات الصح�ة، وارت�طت بین الجنسین اإلناث وذوي 

 المستوى التعل�مي األعلى مع االستخدامات المرت�طة �الصحة.
 في انتقاء القائم �االتصال��ف�ة  التعرف على )Catherine King et.al,2010(دراسة استهدفت  -

، واعتمدت الدراسة على أداتي تحلیل القضا�ا الصح�ة� المتعلقةألخ�ار وسائل اإلعالم االسترال�ة ل
على عینة قوامها  م٢٠٠٧أغسطس حتى  م٢٠٠٦المقا�الت المتعمقة في الفترة بین أكتو�ر و  المضمون 

ال�ة التي تنشر تقار�ر صحفً�ا من �برى المنظمات اإلعالم�ة المطبوعة واإلذاع�ة والتل�فز�ون�ة األستر  ١٦٠
عن أنفلونزا الطیور والتخط�ط لمواجهة تفشي األو�ئة، وأكدت الدراسة أن لدى وسائل اإلعالم إمكانات 

وتعدیل هذه السلو��ات وتغییرها والتحكم فیها  للتأثیر على السلو��ات والتصورات المتعلقة �الصحة كبیرة
یدر�ون أن أكثر المصادر  اإلعالمیین االسترالیینو  الصحفیینفترة األزمات، �ما أكدت الدراسة أن 

مستقلون، �ما أوضحت الدراسة أن الصحفیین المتخصصین ال األط�اءالموثوقة في القضا�ا الصح�ة هم 
علم�ة صح�ة أكثر من الصحفیین واإلعالمیین غیر في المجال الطبي والصحي یتمتعون �معرفة 

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


 
 

 "توعیة الصحیة أثناء جائحة كورونادور المواقع اإلخباریة السعودیة في ال: "مصطفى درویش عبدالجواد عبد الحفیظد.  ٦٥۰

وصح�ة أكثر من غیر المتخصصین وأن لهم سلطة �ما أنهم �متلكون مصادر طب�ة  المتخصصین،
ومكانة داخل مؤسساتهم الصحف�ة واإلعالم�ة أكثر من زمالئهم اإلعالمیین غیر المتخصصین �سبب 

 جودة تغطیتهم للموضوعات الصح�ة.
 المحور الثاني: دراسات اهتمت �عالقة اإلعالم �أزمة �ورونا:

إلى معرفـة مسـتوى تـأثیر وسـائل اإلعـالم فـي التوع�ـة األسـر�ة لمواجهـة فیـروس  )م٢٠٢٠ولید دمحم،(هدفت دراسة  -
) مفــردة مــن األســر ٥٠٠"، وهــي دراســة وصــف�ة اســتخدمت مــنهج المســح علــى عینــة عمد�ــة قوامهــا (١٩"كوفیــد 

ـــائج أهمهـــاالمصـــر�ة،  : وجـــود تـــأثیر حق�قـــي وفعـــال لوســـائل اإلعـــالم فـــي توع�ـــة األســـرة وتوصـــلت الدراســـة لنت
أشـارت النتـائج إلـى وجـود فـروق غیـر دالـة فـي تـأثیر وسـائل اإلعـالم علـى  �ماروس وانتشاره وطرق مقاومته، �الفی

التوع�ة األسر�ة تعزى لمتغیر الجـنس، �مـا أوضـحت النتـائج أهم�ـة شـ�كات التواصـل االجتمـاعي �وسـ�ط اتصـالي 
 معرفي ساهم في تشكیل معارف األفراد �شكل �بیر في هذه األزمة.

ــا فــي م٢٠٢٠دمحم األمــین موســى، ( راســة درصــدت  - ــة لجائحــة �ورون ــة الفضــائ�ات اإلخ�ار� )  محــددات تغط�
هـدفت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى اسـترات�ج�ات الفضـائ�ات اإلخ�ار�ـة وأسـالیب تغط�ـة األزمـة ، "عصر الرقمنـة

واعتمـدت الدراســة علـى عینــة فـي سـ�اق جائحــة �ورونـا، وهـي دراســة وصـف�ة اســتعان فیهـا ال�احـث �مــنهج المسـح، 
 األمیـر�یتین)؛ وقنـاة (العر��ـة، وقنـاة سـكاي نیـوزFox News و CNNقصـد�ة تشـمل أر�ـع قنـوات، وهـي: قنـاة (

 )، العر�یتین عر��ة
�شــفت عــن  عینــة الدراســة : أن التغط�ــات اإلخ�ار�ــة لجائحــة �ورونــا فــي القنــوات الفضــائ�ةوتوصــلت الدراســة إلــى

كمــا أكــدت  للمجتمــع، وأهلیتــه لكــي یتصــدر األجنــدة اإلعالم�ــة. مــدى اهتمــام اإلعــالم المعاصــر �الجانــب الصــحي
الدراسـة علـى أن القنــوات عینـة الدراسـة اعتمــدت علـى ب�انـات منظمــة الصـحة العالم�ـة �مصــدر أصـیل فـي تناولهــا 

ادرها الخاصــة وضــیوفها فــي الفنــون اإلعالم�ــة �عكــس اعتمادهــا علــى مصــ ،لألخ�ــار المتعلقــة �الجوانــب الصــح�ة
 األخرى.

لنشر المعلومات  Twitterلرصد الخطاب اإلعالمي المستخدم في ) ,Lisa Sing 2020(دراسة سعت -
وحجم المناقشات التي  COVID-19 .والشائعات بین الجمهور ف�ما یتعلق �جائحة �فیروس �ورونا 

 ،اعتمد ال�احث في دراسته على المنهج المسحي، وقد ف�ما یتعلق بتلك الجائحة Twitterتحدث على 
تغر�دة، إضافة إلى استخدام  ٦٤٤٨٧حیث قام �االستعانة �استمارة تحلیل المضمون لتحلیل عینة قوامها 

من الجمهور في مدینة نیو�ورك �الوال�ات المتحدة  ٣٥٠استمارة االستقصاء للحصول على ب�انات من 
 مر�ك�ة، حیث توصل ال�احث لمجموعة من النتائج �ان أهمها �اآلتي:األ

تحظي بدرجة مصداق�ة  .URL linksا متصلة بروا�ط ومصادر معلومات أن التغر�دات التي تكون دومً 
ا العتمادها على روا�ط تدعم صحة التغر�دات المنشورة بین الجماهیر نظرً  sources credibleعال�ة

 .WHOمنظمة الصحة العالم�ةمثل روا�ط مثل 
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و�ین استخدام  spatio-temporal relationshipن هناك عالقة بین العوامل الزمان�ة والمكان�ة أ
Twitter  للكشف واالعالن عن الحاالت الجدیدة، حیث وجدت الدراسة أن االعالن على الحاالت

ة مدینة نیو�ورك والتي تحتل في وال�ات مثل مانهاتن خاص ةیتم �صورة �بیر  Twitterالجدیدة على 
 .النس�ة األكبر بین المدن األمر�ك�ة في نس�ة اإلصا�ات

االسترات�ج�ات االتصال�ة  لترصد )Rajvikram Madurai Elavarasan, 2020(جاءت دراسة  -
التعرف على حیث استهدفت الدراسة  COVID-19 .المستخدمة في التعامل مع جائحة فیروس �ورونا

التقن�ات التكنولوج�ة التي تمت االستعانة بها في التواصل مع الجماهیر المتنوعة للوقا�ة من انتشار 
 .COVID-19فیروس �ورونا 

المسؤول األول عن هي  WHO منظمة الصحة العالم�ة أن وأهم ما توصلت إل�ه الدراسة من نتائج هو
-COVIDمحار�ة األمراض واألو�ئة المتوطنة مثل فیروس �ورونا  و�قع على عاتقها ،الصحة في العالم

منظمة الصحة العالم�ة �ما أكدت الدراسة أن والذي اجتاح العالم في األشهر القلیلة الماض�ة،  19
استرات�ج�ة تكث�ف األخ�ار المتعلقة �الفیروس، �غرض وضع قض�ة تفشي الفیروس في  اعتمدت على

  على مستوى العالم. هورمقدمة أجندة أولو�ات الجم

إلى التعرف على الخطاب اإلعالمي المستخدم  ),Marc.-André. Kaufhold 2020(هدفت دراسة -
الدور الذي تقوم �ه المنظمات الطب�ة العالم�ة في مواجهة و في مواجهة األزمات الصح�ة العالم�ة 
 تهعلى التحد�ات التي واج، إضافة إلى التعرف COVID-19الفیروسات الحدیثة مثل فیروس �ورونا 

تلك المنظمات الطب�ة في نشر الوعي بین الجماهیر ف�ما یتعلق �الفیروسات الحدیثة، والتعرف على دور 
عالم�ة التي تساهم في الحد من انتشار تلك الفیروسات لحمالت اإللوسائل االعالم ف�ما یتعلق بتوظ�فها 

 أو األو�ئة. 
من بین االسترات�ج�ات المت�عة في محار�ة األزمات واألمراض وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن 

عالم المختلفة إلبین وسائل ا Coordinationوالفیروسات سر�عة االنتشار هو ضرورة التكامل والتنسیق 
ف�ما یتعلق بنشر الوعي وز�ادة معلومات الجمهور ف�ما یتعلق بتلك األمراض، خاصة الفیروسات الحدیثة 

ها الكثیر من الجماهیر، �ما بینت الدراسة أهم�ة ق�ام وسائل االعالم، بدور �بیر في الحد التي ال �علم عن
ر صحة الجماهیعلى من انتشار تلك الفیروسات من خالل نشر فیدیوهات تعل�م�ة وقائ�ة للحفاظ 

نقل  أولیهم، أو نشرها إمن خالل التعرف على سبل الوقا�ة و��ف�ة الحما�ة من وصول العدوي  وحمایتهم
یها في لبؤرة انتشار تلك الفیروسات، و�التالي القضاء ع ل، مما �قلالعدوى لآلخر�ن في حالة اإلصا�ة

 أقرب وقت. 
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العالقة بین مستوى المعرفة �مرض �ورونا لدى ) ،م٢٠١٥،أبو سنة نورة حمدي دمحم(دراسة كشفت -
الجمهور السعودي و�ین تعرضه للصحف الورق�ة واإلل�كترون�ة، ودرجة االختالفات المعرف�ة لدى فئات 

 ،الجمهور ط�ًقا للمتغیرات الد�موغراف�ة المختلفة، وهي دراسة میدان�ة في ضوء نظر�ة فجوة المعرفةهذا 
�التساوي بین الذ�ور مفردة  ٢٠٠وقد جرت الدراسة المیدان�ة على عینة عشوائ�ة غیر منتظمة بواقع 

�السعود�ة، تم تطبیق  من الجمهور السعودي المراجعین للمراكز الصح�ة �مدینتي الطائف وال�احة واإلناث
تم في إطار منهج المسح  اعد هذا ال�حث وصف�ً م، و�ُ ٢٠١٥سبتمبر  –االستب�ان أثناء شهري أغسطس 

 ومن أهم نتائج الدراسة ما یلي:�العینة �استخدام استمارة استب�ان، 
 ا لمدى خطورة المرض وتفش�ه.عد انعكاسً اهتمام الم�حوثین �مرض �ورونا وذلك �ُ  ارتفاع •
المعرفة السطح�ة والمعرفة  ؛الجمهور على الحصول على معلومات عن المرض �كل مستو�اته حرص •

 المتعمقة.
لتقی�م الدور االتصالي للمؤسسات ) م٢٠١٤،الفرم  خالد ف�صل(وفي الس�اق ذاته جاءت دراسة  -

عو�ة الصح�ة في التوع�ة ح�ال مرض �ورونا، من خالل استخدام وسائل التواصل االجتماعي �أداة تو 
في ظل وجود خطر و�ائي متمثل في فیروس �ورونا، من خالل "دراسة تطب�ق�ة" على المدن الطب�ة 

وتكونت عینة  ومستشف�اتها الحكوم�ة �مدینة "الر�اض" السعود�ة. واعتمدت الدراسة على منهج المسح
تمثل قطاعات �برى  ) مدن طب�ة ومستشف�اتها الكبرى المعروفة في مدینة "الر�اض"، والتي٥الدراسة من (

في المنظومة اإلدار�ة/ الصح�ة، والتي تناولت الرسائل التوعو�ة حول فیروس "كورونا". وتمثلت أداة 
الدراسة في تحلیل مضمون الرسائل التوعو�ة المنشورة عبر الحسا�ات الرسم�ة للمدن الطب�ة الخمس 

 یوب، ف�سبوك، تو�تر).ومستشف�اتها محل الدراسة في الش�كات االجتماع�ة الثالث (یوت
وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه برغم انتشار ش�كات التواصل االجتماعي في المملكة العر��ة السعود�ة،  

%) من المدن الطب�ة �مدینة "الر�اض" ومستشف�اتها الحكوم�ة ال تمتلك منصات على ش�كات ٧٣فإن (
ح�ة. �ما أوضحت تو�تر) الستخدامها في برامج التوع�ة الص-ف�سبوك –التواصل االجتماعي (یوتیوب 

%) من المدن الطب�ة �مدینة "الر�اض" لم تستخدم ش�كات التواصل االجتماعي المتاحة ٦٠النتائج أن (
في التوع�ة ح�ال مرض "كورونا"، ما �عني عدم وجود استرات�ج�ة صح�ة وطن�ة متماسكة، تسهم من 

هد الوطني الصحي. وأوصت خاللها �افة المدن الطب�ة ومستشف�اتها الحكوم�ة في االنخراط في الج
الدراسة �ضرورة تصم�م استرات�ج�ة توعو�ة صح�ة وطن�ة، تسهم فیها �افة مكونات المنظومة الصح�ة، 

 من القطاعات الحكوم�ة المختلفة و�ذلك من قبل القطاع الصحي الخاص.
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 التعلیق العام على الدراسات السا�قة:

 على أشكال المعالجة والتغط�ة اإلعالم�ة  ر�زت معظم الدراسات السا�قة من حیث األهداف
ز�ادة الوعي الصحي  فيمدى مساهمة وسائل اإلعالم الجدید على للجائحة ومحدداتها، والتعرف 
 لمتا�عیها ح�ال هذه الجائحة.

  منهج المسح، �شق�ه التحلیلي والمیداني، و�ن �ان الغالب هو  في استخداماتفقت غالب�ة الدراسات
 منهج المسح المیداني.

  ت�اینت أهداف الدراسات السا�قة حیث جاء معظمها للتعرف على الخطاب اإلعالمي المستخدم
 لمواجهة تداع�ات فیروس �ورونا المستجد، وهدفت �عضها للتعرف على دور اإلعالم سواءً 

هتمت �عض الدراسات �التعرف على دور مواقع ا ي التعر�ف �الفیروس، و التقلیدي والحدیث ف
التواصل االجتماعي في التعر�ف �األزمة وسبل الوقا�ة منها، وتختلف هذه الدراسة مع ما هدفت 

خ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء الدراسات األخرى في التعرف على دور المواقع اإل إل�ه
من  " وذلك في ضوء المسئول�ة االجتماع�ة، حیث لم یتطرق أيٌ ١٩-دجائحة �ورونا "كوفی

 العر��ة أو األجنب�ة لهذه الجزئ�ة. الدراسات سواءً 
  ر�زت الدراسات السا�قة على تحلیل الخطاب اإلعالمي في الصحف والمواقع األجنب�ة ولم

 ل هذه الدراسة.منها للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة وهو ما �عنى أهم�ة إجراء مث یتطرق أيٌ 
  أنَّ الدراسات التي سبق عرضها ارتكزت من حیث الموضوع على التناول اإلعالمي لجائحة

" �اعت�ارها حدًثا هو األبرز في اآلونة األخیرة والتوا�ع المرت�طة بهذا األمر ١٩كورونا "كوفید 
ائ�ة التي قد �عضها على المشكالت النفس�ة واالجتماع�ة والطرق الوق كما ر�ز ،على الجمهور

 تترتب على متا�عة هذه الجائحة عبر وسائل اإلعالم. 
 لموضوع  -ف�ما وقع تحت ید ال�احث-العرض السابق عدم تطرق الدراسات السا�قة  أظهر

خ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا إلوهو دور المواقع ا الحاليالدراسة 
 ول�ة االجتماع�ة.دراسة في ضوء المسئ -" ١٩-"كوفید

  وفي ضوء ما سبق عرضه من دراسات وتعقیب عام على ما جاء فیها، یتبین أن هناك حاجة
" وتوا�عها ١٩عن جائحة �ورونا "كوفید  -على المدى القر�ب وال�عید –إلى المز�د من الدراسات 

وتغطیتها خ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة إلعلى مختلف األصعدة، وتقی�م دور المواقع ا
 لهذه األزمة.  
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 حدود اإلفادة من الدراسات السا�قة:

 �استعراض الدراسات السا�قة یتضح إنها ساعدت ال�احث في:
 تكو�ن رؤ�ة واضحة نحو المشكلة ال�حث�ة من حیث تحدیدها وص�اغتها واإلطار العام لها. -۱
دوات المناس�ة لجمع ألالمناسب لموضوع الدراسة وتحدید ا العلميتحدید المنهج  فيالمساعدة  -۲

 الب�انات.
�حقق أهداف الدراسة وذلك بناًء على ما جاء بها  علميص�اغة فروض الدراسة وتساؤالتها �شكل  -۳

 من نتائج.
ت الدراسات السا�قة رصیًدا علمً�ا زاخًرا استمد منه ال�احث الرؤ�ة العلم�ة السل�مة لموضوع مثلَّ  -٤

 الدراسة.
 

 عل�ه الدراسة:تعتمد الذي  النظري المدخل 

 : Media Dependency Theoryنظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم 
من مقولة رئ�س�ة مفادها  Dependency Theoryتنطلق نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم 

أنه �لما زاد اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم في تحقیق حاجاته و�ش�اعاته، زاد ذلك من أهم�ة الدور 
الذي تؤد�ه تلك الوسائل في ح�اة هذا الفرد، وتنطبق هذه المقولة أ�ضا على مستوى المجتمع �كل، حیث 

عالم؛ زاد ذلك من حجم التأثیر الكلي لهذه الوسائل على إنه �لما زاد اعتماد أفراد المجتمع على وسائل اإل
المجتمع هذا المجتمع، ومن ثم تزداد أهم�ة الوظائف التي �مكن أن تؤدیها لهذا 

)(Baran.Davis,2003,P:320  
كما أن الفرض الرئ�س لنظر�ة االعتماد یتمثل في أن االعتماد على وسائل اإلعالم یزداد بز�ادة 

استق�ال المعلومات المطلو�ة من خالل المصادر الشخص�ة مع مراعاة وفرة المعلومات  تحج�م القدرة على
المطلو�ة وتق�میها ومقارنتها �المصادر الشخص�ة لدى الجمهور، و�لما ازدادت المجتمعات تعقیًدا؛ ازداد 

 .)٤١م،ص:٢٠٠٥( الراقي،  اعتماد الناس على وسائل اإلعالم خارج مجموعاتهم
أن المتلقي �عتمد على وسائل  في الرئ�سة التي تتبلور حولها هذه النظر�ة الفكرةوتتلخص  

،  اإلعالم �مصدر للمعلومات �حیث تسهم في تكو�ن معارفه واتجاهاته ومدر�اته إزاء ما �قع في المجتمع

فراد على ذلك �مكن تعر�ف االعتماد على وسائل اإلعالم على أنه: العالقة التي تكون فیها قدرة األ و�ناءً 
على تحقیق أهدافهم متوقفة على مصدر المعلومات في النظام اإلعالمي وقدرته على إ�جاد المعلومات 

  Macoil Devis &  Windal,1998,P:68)(ا جم�عها ومعالجتها وتنس�قها ونشرها وتوز�عه
 إن قدرة«و�ذلك �مكن تلخ�ص مفهوم نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم في الع�ارة اآلت�ة: 

وسائل اإلعالم على تحقیق قدر أكبر من التأثیر المعرفي والعاطفي والسلو�ي سوف یزداد عندما تقوم 
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هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات �شكل متمیز مكثف، وهذا االحتمال سوف تز�د قوته في حالة تواجد 
  )٤٠،ص:م٢٠٠٧(المنفي ، ر عدم استقرار بنائي في المجتمع �سبب الصراع والتغیی

وتعتمد فكرة هذه النظر�ة على أن اسـتخدام األفـراد لوسـائل اإلعـالم ال یـتم �معـزل عـن تـأثیر المجتمـع 
الـــذي �عـــ�ش داخلـــه وأن قـــدرة وســـائل اإلعـــالم علـــى التـــأثیر تـــزداد عنـــدما تقـــوم هـــذه الوســـائل بوظ�فـــة نقـــل 

وســـائل اإلعـــالم �مـــا أن االعتمـــاد علـــى   )١٢٦م، ص: ٢٠١٧( �نعـــان ،ف المعلومـــات �شـــكل مســـتمر ومكثـــ
س�اســـي أو  یتزایـــد فـــي األوقـــات االســـتثنائ�ة التـــي تكـــون فیهـــا المجتمعـــات فـــي حالـــة عـــدم اســـتقرار ســـواءً 

 اجتماعي أو صحي �ما هو الحال اآلن �سبب جائحة �ورونا
 

 مفهوم النظر�ة:
وهـو من خالل اسم النظر�ة ورؤ�ة واضعیها "میلفـن د�فلیر، وســاندرا بـول رو�یـتش" یتضـح مفهومهـا، 

االعتمــاد المت�ــادل بــین األفــراد ووســائل اإلعــالم، وأن العالقــة التــي تحكمهــم هــي عالقــة اعتمــاد بــین وســائل 
فمعنــى االعتمــاد علــى و�التــالي  )٤٠ص: م،٢٠٠٧، الســید ،(الطراب�شــير اإلعــالم والــنظم االجتماع�ــة والجمهــو 

�مصدر للمعلومات التي تسهم في تكو�ن �قوم على أن المتلقي �عتمد على وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم 
كمـــا أن اســـتخدامنا لوســـائل ) ١٢٦ص: م،٢٠١٧كنعـــان ، ( معارفـــه وتوجهاتـــه ح�ـــال مـــا �حـــدث فـــي المجتمـــع

ـــه نحـــن ووســـائل االتصـــال  ،االتصـــال ال یـــتم �معـــزل عـــن تـــأثیرات النظـــام االجتمـــاعي الـــذي نعـــ�ش بداخل
نتعلمه من المجتمع و�شمل هذا أ�ًضا ما تعلمناه مـن  والطر�قة التي نستخدم بها وسائل االتصال تتأثر �ما

 )١٢٦ص: م،٢٠١٧(كنعان ، ل وسائل االتصا
ومن ثـم �مكـن تلخـ�ص جـوهر تلـك النظر�ـة فـي أن قـدرة وسـائل االتصـال علـى تحقیـق قـدر أكبـر مـن 

�شـكل  التأثیر المعرفي والعاطفي والسلو�ي، سوف یزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقـل المعلومـات
وهذا االحتمال سوف تز�د قوته في حالة تواجـد عـدم اسـتقرار فـي  )٢٨٥ص: ،م٢٠٠٤( النجار ، متمیز مكثف

المجتمع �سبب صراع ما  أو أي عارض استثنائي �األزمات الصح�ة �ما هو الحال اآلن في ظل جائحـة 
 ".١٩"كورونا �وفید 

 

 تأثیرات النظر�ة:
حیـث تهـتم �الشـروط  ،اإلعـالم بنظر�ـة التـأثیرات والقـوة اإلعالم�ـةُتعرف نظر�ة االعتمـاد علـى وسـائل 

التــي تز�ـــد مـــن قـــوة وســائل اإلعـــالم والشـــروط التـــي تعیــق قـــوة وســـائل اإلعـــالم وتســتند قـــوة االعتمـــاد علـــى 
فـاألفراد �سـتخدمون الوسـیلة اإلعالم�ـة ألنهـم  )Glade,2004,P:42( د العالقات بین وسائل اإلعـالم واألفـرا

أن محتوى الوسیلة یناسب �ل واحد منهم و�ش�ع حاجاتهم، وِمْن َثمَّ فاالعتماد األكبـر علـى رسـالة یتوقعون 
معینة لوسائل اإلعالم �عني االحتمـال األكبـر أن هـذه الرسـالة سـتعدل معـارف الجمهـور ومشـاعره وسـلو�ه 

 اإلعالم ف�ما یلي: وقناعاته، وقد حدد واضعو النظر�ة اآلثار الناتجة عن اعتماد األفراد على وسائل
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كشـف أوًال. التأثیرات المعرف�ة: تشتمل اآلثار المعرف�ـة لوسـائل اإلعـالم وفًقـا لنظر�ـة االعتمـاد علـى: (
المعلومــات ح�ــال موضــوع أو حــدث �شـــغل النــاس �مــا یــدفع النـــاس  صوهــو �حــدث نت�جــة نقـــالغمــوض: 

ــــة الغمــــوض ــــأثیر  ،لالعتمــــاد علــــى وســــائل اإلعــــالم للحصــــول علــــى المعلومــــات إلزال و�التــــالي یتحقــــق الت
: مـن اآلثـار المعرف�ـة الشـائعة لألفــراد الـذین �عتمـدون علـى وسـائل اإلعــالم, تكـو�ن االتجــاهالمعرفـي)، ثـم (

مــــات تلــــك الوســــائل فــــي تكــــو�ن االتجاهــــات نحــــو القضــــا�ا واألحــــداث المثــــارة فــــي أنهــــم �ســــتخدمون معلو 
)، و�الهما ینتجان مـع االعتمـاد المتزایـد اتساع المعتقدات واالهتمامات، وترتیب األولو�اتالمجتمع)، ثم (

على وسائل اإلعالم حیث تبرز موضوعات ومحتو�ات إعالم�ة تحظى �اهتمـام أكبـر وتصـ�ح أولو�ـة لـدى 
( إســــماعیل ة اء �ثافــــة متا�عتــــه للوســــیلة اإلعالم�ــــد، و�التــــالي تتســــع معتقداتــــه واهتماماتــــه �شــــأنها جــــرَّ الفــــر 

 )٢٧٨م،ص:٢٠٠٣،
ثانً�ا. التأثیرات الوجدان�ة (العاطف�ة): یذ�ر "ملفین دي فلور وساندرا بول رو��ش" صاح�ا النظر�ة أن 
المقصــود �اآلثــار الوجدان�ــة هــو المشــاعر التــي قــد یتــأثر بهــا الفــرد جــراء تعرضــه المكثــف لوســائل اإلعــالم 

ــور بــرز هــذه اآلثــار هــي: (، وأوالمهمــةواعتمــاده علیهــا خاصــًة فــي أوقــات األزمــات واألحــداث الكبیــرة  الفت
 ). العاطفي، والخوف والقلق، الدعم المعنوي 

ــا لـــ:   ثالًثــا. التــأثیرات الســلو��ة: تنحصــر التــأثیرات الســلو��ة العتمــاد الفــرد علــى وســائل اإلعــالم وفًق
Ball Rokeach and Defleur  ؛ والتنشـ�ط �عنـي ق�ـام (التنشـ�ط، والخمـولفـي سـلو�ین أساسـین همـا(

عمل ما أو اتخاذ موقف مؤ�د لحدث ما نت�جة التعرض للوسیلة اإلعالم�ة، بینما �عني الخمول عـدم الفرد �
النشـــاط وتجنـــب الق�ـــام �الفعـــل، وتعتبــــر التـــأثیرات الســــلو��ة �مثا�ـــة المنـــتج النهـــائي لـــر�ط اآلثـــار المعرف�ـــة 

  )٢٥م،ص:١٩٩٦(حمادة ،ة والوجدان�
 

 فروض النظر�ة وأهدافها:
فــي ق�ــام الفــرد �االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم إلشــ�اع  الرئ�ســي لنظر�ــة االعتمــاد * یتمثــل الفــرض

ــااحت�اجاتــه مــن خــالل اســتخدام الوســیلة، و�لمــا لعبــت الوســیلة دوًرا  فــي ح�ــاة األشــخاص زاد تأثیرهــا  مهًم
شــخاص وأصــ�ح دورهــا أكثــر أهم�ــة، فتز�ــد شــدة اعتمــاد األفــراد علیهــا و�التــالي درجــة تــأثیر الوســیلة فــي األ

 )٢٠٠م،ص:٢٠٠٤(مكاوي ،م و�لما ازدادت المجتمعات تعقیًدا زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعال
* �لما زاد اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم في استقاء المعلومـات زادت �التـالي التـأثیرات المعرف�ـة 

 )٢١٤-٢١٣م،ص:٢٠٠٤(مكاوي ،م والوجدان�ة والسلو��ة لدیه
* تــؤثر درجــة اســتقرار المجتمــع علــى ز�ــادة االعتمــاد أو قلتــه؛ فكلمــا زادت درجــة عــدم االســتقرار فــي 

كمـا المجتمع نت�جة وجود تهدید ما أو صراع أو حدث مؤثر �لما زاد اعتمـاد األفـراد علـى وسـائل اإلعـالم، 
جائحـة �ورونـا یـزداد فوفق النظر�ة المفترض أن االعتماد على وسائل اإلعالم في ظـل  ،هو الحال اآلن

 .خاصًة لما لهذا الحدث من أهم�ة وتأثیر م�اشر على ح�اة الفرد ،عن أي وقت آخر



 ا
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* �ختلــف أفــراد الجمهــور مــن حیــث اعتمــادهم علــى وســائل اإلعــالم نت�جــة الخــتالفهم فــي األهــداف 
 ),Stanly ,J.Baran Dennis,2003, P:320 K.Davis(ة والحاجات الفرد�

 :على وسائل اإلعالم لتحقیق األهداف التال�ةو�عتمد األفراد 
 مثــل معرفـــة الــذات مــن خـــالل التعلـــم والحصــول علـــى الخبـــرات، والفهــم االجتمــاعي وهــو اعتمــاد الفهـــم :

 الفرد على معلومات النظام اإلعالمي حول البیئة االجتماع�ة التي �ع�ش بها وأحداثها.
 عتمــد الفــرد فیهــا علــى وســائل اإلعــالم للحصــول علــى  ؛: و�شـــتمل علــى توج�ــه العمــل أو الفعــلالتوج�ــه�

معلومــات حــول الخــدمات والســلع والتســل�ة والســلوك الیــومي مثـــل: أن تقــرر مــاذا تشـــتري؟ و��ــف ترتــدي 
فتشـــیر إلـــى معلومـــات أجهـــزة اإلعـــالم التـــي  ؛ث�ا�ـــك؟ و��ـــف تحـــتفظ برشــــاقتك؟ توج�ـــه التفاعـــل الت�ـــادلي

ن في مجتمعنا مثل: الحصـول علـى دالالت عـن ��ف�ـة التعامـل مـع توضح ��ف یتم التفاعل مع اآلخر�
 .)٢(مواقف جدیدة أو صع�ة

 

 مة النظر�ة لل�حث الحالي:ءمدى مال
* تؤ�د نظر�ة االعتمـاد علـى العالقـات المت�ادلـة بـین وسـائل اإلعـالم الجمهـور، وتـولي أهم�ـة �بیـرة 

�ع�شـها مجتمـع مـا فـي وقـت مـا، والتـي تـؤدي �شـكل لألحداث ولألزمـات ولحالـة عـدم االسـتقرار التـي ر�مـا 
 م�اشر إلى ز�ادة االعتماد على وسائل اإلعالم �ما هو الحال اآلن.

* توضح النظر�ة درجة اعتماد األفراد على �عض أشكال وسائل اإلعالم للحصول على المعلومـات 
الم أكثـر أهم�ـة وتفضـ�ًال في �ل یوم من الح�اة الیوم�ـة وفـي حـاالت األزمـات، و��ـف تصـ�ح وسـائل اإلعـ

 .؟�ق�ة األشكاللدى الجمهور عن 
* تســــلط النظر�ـــــة الضــــوء علـــــى اآلثـــــار المعرف�ــــة والوجدان�ـــــة والســـــلو��ة لمتا�عــــة وســـــائل اإلعـــــالم 

 وتوضحها.
* هنـــاك متغیــــرات د�موجراف�ـــة تــــؤثر علـــى طب�عــــة العالقـــة بــــین الجمهـــور ووســــائل اإلعـــالم، وهــــي 

 حالي وأعاد اخت�ارها.ز علیها ال�حث المتغیرات ر�َّ 
 

 :للدراسةاإلطار المعرفي 
 اإلعالم و�دارة األزمات:

وأهم�ــة خطیــرة �أحــد أســلحة العصــر الحاضــر فــي تغطیتــه إلدارة األزمــات،  یــدٌ متزا �ــات لإلعــالم دورٌ 
نظًرا لما یتوفر له من قدرات هائلة تمثلت في انتقالـه �سـرعة �بیـرة، واجت�ـازه للحـدود، وتخط�ـه العوائـق �مـا 
�ملكــه مــن وســائل مقــروءة ومســموعة ومرئ�ــة، ولمــا لــه مــن قــدرات هائلــة علــى التــأثیر النفســي علــى األفــراد 
والســـ�طرة الفكر�ـــة واإلقنـــاع للجمهـــور فـــي المجتمعـــات المختلفـــة، وِمـــْن ثـــمَّ إمكان�ـــة الـــتحكم فـــي ســـلو��اتهم 

 )٩٠م،ص:٢٠٠٤(رضا،م وتوجیهه
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وعنـــدما تكـــون األزمـــة المتوقعـــة عامـــة وعالم�ـــة، یتعـــاظم دور اإلعـــالم فـــي الق�ـــام �مهامـــه اإلخ�ار�ـــة 
واإلرشـــاد والتوج�ـــه عـــن طر�ـــق االتصـــال الم�اشـــر بـــین غـــرف قناع�ـــة؛ مـــن خـــالل التوع�ـــة إلوالتعل�م�ـــة وا

العمل�ـات الخاصـة �مواجهـة األزمـات و�ـین جمهـور المشـاهدین والمسـتمعین والقـراء لتحـذیرهم مـن األخطـار 
 ؟المحدقة التي تم التنبؤ بها، ومتى وأین ومكان وقوعها ومساراتها

ألزمـات بتزو�ـد الجمهـور �الحقـائق للحـد وتكمن أهم�ة وسـائل اإلعـالم الجدیـد فـي التخف�ـف مـن حـدة ا
ا �كـون تـأثیر وتنو�ر األفراد �ما �ساعدهم علـى تكـو�ن رأي عـام صـح�ح، لكـن أح�اًنـ ،من انتشار الشائعات

اإلعــــالم فــــي األزمــــات "ســــلبً�ا"، بــــدل أن یوضــــح الحقــــائق و�نشــــر الــــوعي و�وصــــل األخ�ــــار، �كــــون ممــــًرا 
قـــت الحـــالي الـــذي تصـــدرت فیهـــا وســـائل اإلعـــالم الجدیـــد للشـــائعات ومصـــدًرا للمغالطـــات، خاصـــة فـــي الو 

�مختلــف أشــكالها والشــ�كات االجتماع�ــة المشــهد اإلعالمــي وأصــ�حت هــي الوســائل األكثــر قرً�ــا للجمهــور، 
 ,Rokeach)( .يو�ـــات مـــا هـــو مقبـــول فـــي شـــ�كات التواصـــل االجتمــــاعي مقبـــوًال فـــي المجتمـــع الـــواقع

Melvin,1976,P:7  
الم تســتط�ع أن تنشــر الطمأنینــة بــین النــاس أثنــاء األزمــات عبــر نشــر الحقــائق فكمــا أن وســائل اإلعــ

وتقد�م المعالجات المتوازنة، �مكن أ�ًضا أن تسـاهم فـي ز�ـادة معـدالت القلـق والتـوتر وضـ�اب�ة الرؤ�ـة لـدى 
، األمر الذي ینعكس سـلً�ا علـى مختلـف القطاعـات، ولعـل مـا �سـاعد فـي ذلـك هـو طب�عـة وسـائل الجمهور

عــالم الجدیــد نفســها مــن حیــث �ونهــا وســائل مفتوحــة �صــعب الســ�طرة علیهــا، وتنتشــر فیهــا الشــائعات اإل
والمعلومات على حد سواء �شكل �بیر ومتسارع �صعب معه الرصد والتت�ع لكل ما یتم تداوله بین الناس؛ 

سســات وأفــراد ضــمن لـذا فــإن معالجــة األزمــة إعالمً�ــا تتطلــب تكامــل الجهــود اإلعالم�ــة أهل�ــة وحكوم�ــة؛ مؤ 
   رؤ�ة عامة لحما�ة البلد وتحصینه من المؤثرات الناتجة عنها.

  _تحدید مظاهر وأوجه الخلل في المعالجة اإلعالم�ة لألزمات والكوارث:-أ)
ضـرورة تحقیـق المـدخل التكـاملي والرؤ�ـة الشـاملة فـي على اذا �ان علم إدارة األزمات والكوارث یؤ�د 

والتـي تتأسـس علـى تعـاون �امـل وتفاعـل �ـل العلـوم ذات العالقـة �األزمـة ومـا  ،والكـوارثمعالجة األزمات 
وأصـــ�ح وثقاف�ـــة. تطرحـــه مـــن تحـــد�ات اجتماع�ـــة وس�اســـ�ة واقتصـــاد�ة ونفســـ�ة معنو�ـــة ورمز�ـــة و�عالم�ـــة 

إدارة  و�وضــح هــذا العلــم أن .�الغــة فــي إدارة األزمــات والكــوارثاإلعــالم واحــًدا مــن العلــوم ذات األهم�ــة ال
هداف الخطط المسـ�قة والتـي تشـمل عـدة خطـوات هـي أوًال: خطـة اإلعـداد (مـا قبـل أ الكارثة تتضمن وضع 

وأخیــًرا الخطــط  ثالًثــا: خطــة إزالــة اآلثــار (مــا �عــد الكارثــة) الكارثــة)الكارثــة)، ثانً�ــا: خطــة العمل�ــات (أثنــاء 
  البدیلة (إقل�مً�ا وقومً�ا).

ن تتعامــل مــع أحتــي تســتط�ع  ر�ــعألم�ــة فــي ر�ــب هــذه المراحــل اوهنــا �جــب أن تســیر الخطــة اإلعال
ذلـك ألن موقـف الكارثــة أو األزمـة " �سـتدعي نوع�ـة مغـایرة مـن المعالجــات  ؛الكارثـة �شـكل إ�جـابي وفعـال

ا مــن أنشــطة العالقــات العامــة تتجــاوز خطــاب الرطانــة والتغط�ــات اإلعالم�ــة، و�ــذلك نوع�ــة خاصــة جــدً 
الرســـم�ة والب�انـــات المنمقـــة القائمـــة علـــى األكاذیـــب الســـاذجة والم�الغـــات المفضـــوحة التـــي ال تصـــمد أمـــام 
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التــدفق الحــر لــآلراء والمعلومــات وتعدد�ــة اخت�ــار المتلقــي التــي تت�حهــا عولمــة اإلعــالم، وعــدم التــزام هــذه 
عالمـي أثنـاء األزمـات والكـوارث هـو مـا یـؤدي إلـى عـدم التـوازن بـین أدوار الصـحافة داء اإلألالحرف�ة فـي ا

ووســـائل اإلعـــالم �شـــكل عـــام و�ـــین المراحـــل المختلفـــة فـــي حـــدوث وتطـــور الكارثـــة أو األزمـــة، فبینمـــا �قـــل 
عادة االهتمــام ب�ق�ــة مراحــل وأطــوار الكارثــة، �قــل االهتمــام ب�ق�ــة مراحــل وأطــوار الكارثــة خاصــة مرحلــة اســت

  )٣(النشاط والتعلم .
وجــه القصــور التــي یتســم بهــا األداء والخطــاب اإلعالمــي أمــن هنــا �مكــن تحدیــد أهــم مظــاهر الخلــل و 

 ) Glade,2004,P44(ة أثناء الكوارث واألزمات في عالمنا العر�ي في النقاط التال�
مشـــبوهة ومعی�ــــة فـــي نقــــل الحقـــائق والموضــــوعات  انتقائ�ــــةوالـــذي �شــــیر إلـــى  اإلعالمــــي:التطف�ـــف 

 والمواقف حسب المصلحة.
وهو جزء من نظام إعالمي �عتمد على خطوط الم�الغة والكذب، وف�ه تظهر  والتهو�ل:إعالم الم�الغة 

 الم�الغات والتناقضات قبل وأثناء و�عد األزمة أو الكارثة.
لفـــة أو الحقــائق المتعارضـــة مــع س�اســـات الدولـــة علــى اآلراء المخا ســـواءً  اإلعالمــي:التعتــ�م والحجـــر 

وذلك في س�اق احتكار المعلومات لصالح جهات محددة، أو لتعم إخفاء الفشل والتقصـیر فـي التعامـل مـع 
 الكارثة.
 للسلطة أو لجهة معینة تمتلك الس�طرة على مصادر المعلومات. الت�ع�ة اإلعالم�ة سواءً  -١
و أ�معني التقلیل من الخسائر والوقائع الحق�ق�ة بزعم التخف�ف عن المتلقین، التهو�ل. و أالتهو�ن  -٢

 الم�الغة والتهو�ل بهدف إفزاع الجمهور المتلقي.
 

ونظًرا لكون اإلعالم �ستمد أهمیته الكبري في أوقات حدوث األزمات ووقوع الكوارث، هذه األهم�ة       
و األزمة وتأثیراتها أالعام، واحتواء تداع�ات الكارثة  الرأيالتي تز�د من قدرته الهائلة على التأثیر، وتوج�ه 

صفوف، وحشد الطاقات �اتجاه الخطط السلب�ة، ودعم المواقف، وتجل�ة الحقائق، وتهدئة النفوس وتعبئة ال
وس�ًطا فعاًال بین  عد اإلعالمسلم مخرج لألزمة وأقل خسائر ممكنة للكارثة، و�ذلك �ُ أالموضوعة لضمان 

و الكارثة و�ین الجماهیر العر�ضة التي ینتابها شعور قوى �ضرورة الحصول على المعلومات أبؤرة األزمة 
ل الدق�قة والتطورات المتالحقة، وتتضاعف األوقات التي �خصصها الكاف�ة، فتتسابق إلى معرفة التفاصی

الجمهور للتعرض لمختلف وسائل اإلعالم التي تتحول إلى المصدر الوحید الذي �ستمد منه الناس 
 .معلوماتهم حول األزمة أو الكارثة

 

 السمات والخصائص المطلو�ة في إعالم األزمات والكوارث. -ب)
 

تتكون من ثالثة  زمةأ�علم إدارة األزمات قد أكدوا على أن أي �ارثة أو  المهتمون ذا �ان العلماء إ      
ن هذه العناصر أنهم أكدوا أ�ًضا إالتهدید، ضیق الوقت ومحدودیته، المفاجأة  ف :عناصر رئ�س�ة هي
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 "توعیة الصحیة أثناء جائحة كورونادور المواقع اإلخباریة السعودیة في ال: "مصطفى درویش عبدالجواد عبد الحفیظد.  ٦٦۰

لمسئول�ة وحسن التعامل یتسم بتحمل ا اومتمیزً  اومختلفً  اخاًص  هي التي تفرض على اإلعالم أداءً  ةالثالث
مع هذه الكارثة واألزمة �ما �ساعد على رفع مستوى وعي الجمهور بها، و�دارتها على النحو الذي �قلص 
خسائرها إلى أقل مدي ممكن ...ومن هنا خلصت األدب�ات في مجال إدارة األزمات إلى عدد من السمات 

و أزمة ألا دالتي �جب أن تتوفر في المعالجة اإلعالم�ة والخطاب اإلعالمي أثناء و�ع المهمةوالخصائص 
 )٢٥م، ص:٢٠٠٨(ال�حیري، : الكارثة �مكن تلخ�صها ف�ما یل

        قصد بها التزام الصدق والتوازن فـي عـرض الـرأي والـرأي اآلخـر أثنـاء التغط�ـة و�ُ : المصداق�ة) ١
متوازنـــة  الموضـــوع، واإلشـــارة إلـــى االتجاهـــات المطروحـــة حولـــه �طر�قـــة اإلعالم�ـــة، واإلحاطـــة �كـــل أ�عـــاد

 وصادقة.
:  و�قصـد بهــا تـوازن التنــاول اإلعالمـي فـي التعامــل مـع تهدیـدات الكارثــة أو األزمـة، حیــث إن التـوازن ) ٢

اإلعالمـي  األزمة في حد ذاتها تنطوي على تهدید لكل ما هو مسـتقر فـي المجتمـع، و�التـالي �حتـاج األداء
فـال �میـل إلـى التهو�ـل والتضـخ�م والتصـعید الـذي یـؤدي إلـى مز�ـد مـن األزمـة علـى  ؛إلى أن یتسم �التوازن 

زن األداء اال�عیـد، وتـو  أو القر�ـب ىعلى المـد من األزمات والتداع�ات سواءً  اد مز�دً قد یولَّ  ،نحو غیر واعي
ل الســلب�ات واإل�جاب�ــات المرت�طــة �األزمــة أو : التــوازن فــي تنــاو المــي یــرت�ط �عــدة محــددات مــن أهمهــااإلع

 . مختلفة الكارثة، �ذلك التوازن في تغط�ة األزمة من وجهات نظر ورؤى 
�قدراتــه علــى التمییــز، وتفــادي  االســتهانةذ�ــاء الجمهــور وعــدم  احتــرام: وتعنــي احتــرام عقل�ــة المتلقــي) ٣

تـرو�ج األكاذیـب والتسـتر علـى الحقـائق، ألن احتـرام المتلقــي واحتـرام عقلـه ومشـاعره مـن أساسـ�ات الجــذب 
بـین نظیراتهـا وسـط  اً قـا الئالتي تعتمد علیها الوسائل اإلعالم�ة الرصینة التي تطمـح إلـى أن تجـد لهـا مكاًنـ

 الجمعي والمعلومة المتاحة. الوعياإلعالم خاصة في زمن ي المنافسة المستعرة بین وسائل مَّ حُ 
او الكارثــة وخلف�اتهــا وتــداع�اتها واألســ�اب الحق�ق�ــة  شــمول وتكامــل التنــاول اإلعالمــي أل�عــاد األزمــة) ٤

و الكارثــة وتــداع�اتها �مثــل أف�ــه أحــداث األزمــة  تتــوالىالمؤد�ــة لحــدوثها: حیــث إن محدود�ــة الوقــت الــذي 
أمــام التنــاول اإلعالمــي لهــا، خاصــة وأن الجمــاهیر تحتــاج مــن اإلعــالم فــي أوقــات األزمــات  ا�بیــرً  اتحــد�ً 

  والكوارث سرعة إمدادهم �المعلومات ومتا�عة التطورات والمستجدات.
فهنــاك رســائل موجهــة  الكارثــة:أو  مراعــاة أنــواع الرســائل اإلعالم�ــة التــي یتعــین بثهــا أثنــاء األزمــة) ٥

لهـا یـد فـي تـأز�م األوضـاع، ورسـائل موجهـة إلـى  ى للخارج ورسائل موجهة إلـى أطـراف أخـر  ى خر أللداخل و 
 الخصم أو أعداء الوطن، ولكل نوع من هذه الرسائل مهامها ووظائفها وتأثیرها.

أو مســموعة أو  ةمقــروءلة إعالم�ــة یحیــث إن لكــل وســمراعــاة اخــتالف خصــائص الوســائل اإلعالم�ــة ) ٦
تهــا وجمهورهــا، لــذلك یتعــین علــى وســائل اإلعــالم أثنــاء األزمــات أن تراعــي هــذه مرئ�ــة خصائصــها وممیزا

وأن تصاغ الرسائل اإلعالم�ة �الشكل الذي یناسب �ل وسـیلة �حیـث تضـمن تحقیـق  ،الفروق واالختالفات
 أهدافها.



 ا
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 الصادقةخ�ار ألوالتصدي لإلشاعات بنشر ا الح�اد�ة وتوظ�ف المعلومات توظ�ًفا أمیًنا ودق�ًقا) ٧
 سرعة ممكنة، وال�عد عن تخو�ف الجمهور أو إفزاعهم. و�أقصى والصح�حة

أو الكارثة ..حیث تشیر الدراسات السا�قة إلى أن  مواك�ة التغط�ة اإلعالم�ة لمراحل تطور األزمة) ٨
أو  األزمة مواك�ة لتطورترض أن �مر بثالث مراحل رئ�س�ة التناول اإلعالمي لألزمات والكوارث �ف

 :الكارثة وهي
 وهنا �جب أن یواكب اإلعالم رغ�ة الجماهیر في ؛أ) مرحلة نشر المعلومات في بدا�ة األزمة أو الكارثة 

 الحصول على �ل المعلومات الممكنة حول األزمة أو الكارثة واستجالء الموقف وأ�عاده وآثاره.
اإلعالم بتحلیل عناصر األزمة في هذه المرحلة �جب أن تقوم وسائل  ب) مرحلة تفسیر المعلومات:

مماثلة، و�كون هذا التفسیر عن طر�ق  ى زمات أو �وارث أخر أوال�حث في جذورها وأس�ابها ومقارنتها �
و�ذلك استجالء مواقف المسئولین  ،�ضاح�ة المفسرة والتحل�الت واآلراء للخبراء والمتخصصینإلا المواد

 نقاذ.الحتواء وجهود اإلوصانعي القرار تجاه األزمة أو الكارثة وطرق ا
ج) المرحلة الوقائ�ة: حیث ال یتوقف دور اإلعالم على مجرد تفسیر المشكلة والتعامل مع عناصرها بل 

هذا ال�عد لتقدم وسائل اإلعالم أسلوب التعامل مع األزمات والكوارث المشابهة، وتر�ز  یتخطى�جب أن 
 ها مستقبلً�ا في التعامل مع هذه األزمات والكوارث.�جاب�ة التي �مكن استغاللها وتطو�ر إلعلى األل�ات ا

 

 اإلطار المنهجي للدراسة:


 التوع�ة في السعود�ة خ�ار�ةإلا المواقع دوریتمثل الهدف الرئ�س من الدراسة في التعرف على      
 منها:" ، و�نبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرع�ة ١٩-كوفید" كورونا جائحة أثناء الصح�ة

 خالل السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع عبر �متا�عتها الم�حوثون  یهتم التي المضامین التعرف على  -١
 .األزمة

 األزمة. وتغط�ة التوع�ة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع ألنشطة الم�حوثین تقی�م رصد  -٢
 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة في الكشف عن آراء الم�حوثین  -٣

 یتا�عونها. التي



 انتشار أخ�ار متا�عة في السعود�ة اإلخ�ار�ة إلى أي مدى �عتمد الم�حوثون على المواقع -١
 كورونا، وأس�اب ذلك؟ فیروس

�متا�عتها، ورؤ�تهم للتغط�ة الصحف�ة لهذه األزمة في  الم�حوثون  یهتم التي ما المضامین -٢
 السعود�ة؟ اإلخ�ار�ة المواقع
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 اتجاهاتهم نحو الم�حوثین أو السعود�ة على رت التغط�ة اإلعالم�ة للمواقع اإلخ�ار�ةهل أثَّ  -٣
 كورونا؟ و�اء أزمة إدارة في المملكة

إلى أي مدى یرى الم�حوثون أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بدور إ�جابي مهني في  -٤
   تغط�ة هذه األزمة؟

 نظر وجهة من االجتماع�ة المسئول�ة في بدورها السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع هل قامت -٥
 الم�حوثین؟



على المواقع  اعتماد الم�حوثین ذات داللة إحصائ�ة بین مدىارت�اط�ة الفرض األول: توجد عالقة        
 و�ل من: خ�ار فیروس �وروناأاإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة 

 .التغط�ة اإلعالم�ة لتلك الجائحة على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في الم�حوثین رأي •
 .زمة و�اء �وروناألنحو إدارة المملكة الم�حوثین  اتجاهات •
 ى الم�حوثین.تأثیر التغط�ة اإلعالم�ة للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة لتلك الجائحة عل •
 .االجتماع�ةمدى ق�ام المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة بدورها في المسئول�ة  •
 .المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة �المهن�ة اإلعالم�ةالتزام مدى  •

 

 الد�موغراف�ة الخصائص حیث من ؛الم�حوثین بین إحصائ�ة داللة ذات فروق  توجد: الثاني الفرض       
 كورونا لجائحة الصح�ة التوع�ة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع فاعل�ة لمدى رؤ�تهم نحو اتجاهاتهم في
 ).الدخل/التعل�م/العمر/ النوع(
 



 ،تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصف�ة التي تهدف إلى وصف طب�عة وخصائص مجتمع ما
والحصول على ب�انات �اف�ة عنها إضافة إلى تصن�ف هذه  ،أو دراسة الحقائق الراهنة المتعلقة �ظاهرة ما

وذلك من خالل محاولة هذه الدراسة  )٣٤م، ص:٢٠٠١(طا�ع،منها الب�انات وتحلیلها واستخالص نتائج 
 كورونا جائحة أثناء الصح�ة التوع�ة في السعود�ة خ�ار�ةإلا المواقع لدورالخروج �مؤشرات أساس�ة 

 .االجتماع�ة لإلعالم مسئول�ةال ضوء في وذلك" ١٩-كوفید"
 



عد المنهج الذي �عتمد عل�ه ال�احث في دراسة موضوع ما �مثا�ة المرشد أو الدلیل الذي �سترشد �ُ        
وهو خطة أساس�ة و ضرور�ة یلجأ إلیها لتحدید  المرجوة،�ه ال�احث للوصول إلي النتائج واألهداف 

 )١٤م،ص:٢٠١٠(الجندي ،ة التي یتعامل بها مع موضوع الدراس ىثلأسالیب وأدوات ال�حث والطر�قة المُ 
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ونظًرا لطب�عة هذه الدراسة، والرغ�ة في الحصول على أكبر قدر من الدقة العلم�ة، فقد استخدم ال�احث 
جهًدا علمً�ا منظًما للحصول على ب�انات ومعلومات وأوصاف عن عد ) الذي �ُ (Surveyمنهج المسح 

 )٢٩٠م،ص:٢٠١١(محسن،ة الظاهرة أو مجموعة الظاهرات موضوع ال�حث ولفترة زمن�ة �اف�ة للدراس
 اإلخ�ار�ة المواقع دور رصد واعتمدت الدراسة في ذلك على منهج المسح �العینة، وذلك من خالل

 ."١٩-كوفید" كورونا جائحة أثناء الصح�ة التوع�ة في السعود�ة
 



الجمهور السعودي المتعلم، والذي یتا�ع وسائل اإلعالم �صفة یتمثل مجتمع الدراسة الحال�ة في 
 .جائحة �ورونا�عامة، ومن خالله یتا�ع األخ�ار الخاصة 



عالم إلالسعودي العام من متا�عي األزمة في وسائل امفردة من الجمهور  ٤٠٠تمثلت عینة الدراسة في 
 المختلفة، و�مكن توض�ح خصائص عینة الدراسة في الجدول اآلتي:

 )۱جدول رقم (
 خصائص عینة الدراسة

النسبة  العدد ٤۰۰ن =    خصائص العینة
 النسبة اإلجمالي المئویة

 %100 400 54.5 218 ذكر النوع
 45.5 182 أنثى

 العمر

 50.0 200 سنة ۳۰من أقل 

400 100% 

إلى أقل من  ۳۰من 
 سنة ٤۰

100 25.0 

إلى أقل من  ٤۰من 
 سنة ٥۰

57 14.3 

 10.8 43 سنة فأكثر 50

 التعلیم

 18.8 75 تعلیم متوسط

 76.5 306 تعلیم جامعي 100% 400
دبلومة ودراسات 

 علیا
19 4.8 

متوسط 
الدخل 
 الشھري

 49.3 197 لایر ۳۰۰۰أقل من 

400 100% 
إلى  ۳۰۰۰من 

 لایر ٦۰۰۰
99 24.8 

لایر  ٦۰۰۰من 
 فأكثر

104 26.0 

 والتي جاءت �اآلتي:الخصائص الد�موجراف�ة للم�حوثین،  تشیر ب�انات الجدول السابق إلى
بینما جاءت ، اتكرارً  218%) و54.5(بنس�ة تنوعت العینة بین الذ�ور واإلناث، فقد جاء الذ�ور  -

أقل من «، �ما عكست العینة الفئات العمر�ة المختلفة، فقد جاءت الفئة العمر�ة »%45.5« بنس�ةاإلناث 
 بنس�ة» سنة ٤٠إلى أقل من  ٣٠من «العمر�ة  فئةالبینما جاءت %)، 50.0(بنس�ة  »سنة ٣٠

وأخیًرا جاءت  %)،14.3( بنس�ة» سنة ٥٠إلى أقل من  ٤٠من «العمر�ة  فئةالجاءت �ما ، %)25.0(
 %).10.8( بنس�ة» سنة فأكثر 50«العمر�ة  فئةال
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جاء  في حین، %)18.8( بنس�ة متوسطالتعل�م الجاء فقد  ؛للتعل�م �ما عكست العینة مستو�ات مختلفة -
 %).4.8(بنس�ة » دبلومة ودراسات عل�ا« جاء %)، ف�ما76.5( بنس�ة جامعيالتعل�م ال
أقل «متوسط الدخل المنخفض جاء ، فقد متوسط الدخل الشهري ل مختلفة�ما عكست العینة مستو�ات  -

» ر�ال ٦٠٠٠إلى  ٣٠٠٠من « الدخل المتوسط جاء في حین، %)49.3( بنس�ة» ر�ال ٣٠٠٠من 
 %).26.0(بنس�ة » ر�ال فأكثر ٦٠٠٠من « متوسط الدخل المرتفع جاء %)، ف�ما24.8( بنس�ة

 

  
م، وقد شهد هذا الشهر ذروة انتشار الفیروس في ٢٠٢٠شهر مایو تم إجراء الدراسة المیدان�ة في        

 المملكة العر��ة السعود�ة.
 



اعتمــــــــد ال�احــــــــث فــــــــي جمــــــــع ب�انــــــــات الدراســــــــة المیدان�ــــــــة علــــــــى اســــــــتخدام اســــــــتمارة االســــــــتب�ان 
Questionnaire جمـع الب�انـات، وذلـك لتطب�قهـا علـى عینـة مـن  فيمن أنسب الوسائل المستخدمة  وهي
 جائحـة أثنـاء الصـح�ة التوع�ـة فـي السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع دوربهدف التعرف على  الجمهور السعودي

 ."١٩-كوفید" كورونا
وقد قام ال�احث بتصم�م استمارة استب�ان تضمنت عدة محاور لتحقیق أهداف الدراسة واإلجا�ة 

 تضمنت المحاور ما �أتي:على تساؤالتها، وقد 
 .فیروسالفي متا�عة أخ�ار انتشار  الم�حوثون  تمد علیها�ع التيوسائل اإلعالم  •
في متا�عة أخ�ار انتشار  الم�حوثون  تمد علیها�ع التي المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة •

 .فیروسال
للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في متا�عة اخ�ار انتشار فیروس  الم�حوثین أس�اب اخت�ار •

 .كورونا
�متا�عتها عبر المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة خالل  الم�حوثون  هتمی التيأهم المضامین  •

 .األزمة
 .ألنشطة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة وتغط�ة األزمة الم�حوثین تقی�م •
 .عالم�ة لتلك الجائحة على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ةالتغط�ة اإل في الم�حوثین رأي •
على اتجاهات تأثیر التغط�ة اإلعالم�ة للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة لتلك الجائحة  •

 الم�حوثین نحو المملكة العر��ة السعود�ة.
 ى الم�حوثین.تأثیر التغط�ة اإلعالم�ة للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة لتلك الجائحة عل •
 .معالجة األزمة فيقامت بها المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة  التيمدى فاعل�ة الوظائف  •
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ألزمة  تغطیتهافي  اإلعالميإلخ�ار�ة السعود�ة �معاییر األداء االمواقع  التزام مدى •
 .فیروس �ورونا

 .مدى ق�ام المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة بدورها في المسئول�ة االجتماع�ة •
 



جمع الب�انات من خالل إجراء اخت�اري الصدق والث�ات  فيتم اخت�ار صالح�ة استمارة االستب�ان 
 لها، وذلك على النحو التالي: 

و�عني الصدق الظاهري صدق المق�اس المستخدم ودقته في ق�اس  ):Validityاخت�ار الصدق (     . أ
ق من صدق المق�اس المستخدم في ال�حث، قام راد ق�اسه، وللتحقالمتغیر النظري أو المفهوم المُ 

ممن لهم خبرة في مجال  )٤(ال�احث �عرض صح�فة االستب�ان على مجموعة من األساتذة المحكمین
ال�حث، إلبداء الرأي حول مناس�ة و�فا�ة المحاور والع�ارات ومناس�ة ص�اغتها لعینة ال�حث، وفي 

 ضوء آراء هؤالء الخبراء تم تعدیل ص�اغة �عض الع�ارات وحذف عدد آخر.
�احثین قصد �ه الوصول إلى اتفاق متوازن في النتائج بین الو�ُ  ):Reliabilityاخت�ار الث�ات ( . ب

عند استخدامهم لنفس األسس واألسالیب �التطبیق على نفس المادة اإلعالم�ة، أي محاولة ال�احث 
تخف�ض نسب الت�این ألقل حد ممكن من خالل الس�طرة على العوامل التي تؤدى لظهوره في �ل 

ت على عینة : (قام ال�احث بتطبیق اخت�ار الث�ااآلتيمرحلة من مراحل ال�حث، وهو ما تم على النحو 
% من العینة األصل�ة �عد تحك�م صح�فة االستب�ان، ثم أعاد تطبیق االخت�ار مرة ثان�ة �عد ١٠تمثل 

وصالح�اتها  االستمارة%، مما یؤ�د ث�ات ٨٩.٢أسبوعین من االخت�ار األول، والذى وصل إلى 
 للتطبیق وتعم�م النتائج.







التــي تعمــل �شــكل مجموعــة مــن الصــفحات المرت�طــة ب�عضــها و المقصــود بهــا  :اإلخ�ار�ــةالمواقــع  •
ادرة علـــى إنتـــاج ونشـــر ، وهـــي قـــرقمـــي تفـــاعلي والتـــي صـــنعتها الثـــورة التكنولوج�ـــة و�یئـــة اإلنترنـــت

 الجار�ة. األحداث عن معلوماتٍ  توفیربقصد  المحتوى إلكترونً�ا
الجائحة �أنهـا أعلـى درجـات انتشـار المـرض وفـق الطب�عـة ف منظمة الصحة العالم�ة تعرَّ  :جائحة •

�حیث أنه ال تكاد تخلو منطقة من التأثیر الم�اشر له؛ مما یتطلب تدخالت م�اشرة من  ،الجغراف�ة
قبــــل المنظمــــات الدول�ــــة وخاصــــة منظمــــة الصــــحة العالم�ــــة لمتا�عــــة اإلجــــراءات الوقائ�ــــة وتحدیــــد 

 الس�اسات الصح�ة العالم�ة.
هــو  COVID19 ١٩: وفًقــا لمنظمــة الصــحة العالم�ــة ففیــروس �ورونــا �وفیــد ١٩ فیــدكورونــا �و  •

�ورونا والتي تستهدف الجهـاز التنفسـي،  �اسمأحد أنواع ساللة الفیروسات التاج�ة المعروفة علمً�ا 
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" هــو اختصــار COیتكــون مــن عــدة أجــزاء، و�حمــل �ــل جــزء معنــى؛ فــــ " COVID19ومصــطلح 
" نســـ�ة إلـــى الســـنة التـــي تـــم 19" اختصـــار مـــرض، ورقـــم "Dفیـــروس، و"" اختصـــار VIكورونـــا، و"

 اإلعالن فیها عن ظهور المرض. 
 



�عد االنتهاء من جمع ب�انات الدراسة؛ قام ال�احث بترمیز الب�انات و�دخالها إلى الحاسب اآللي، ثم      
اإلحصائ�ة وذلك �استخدام برنامج "الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم معالجتها وتحلیلها واستخراج النتائج 

، وتم تطبیق المعامالت  SPSS."(Statistical Package for Social Science)االجتماع�ة "
 اإلحصائ�ة اآلت�ة:

لدراسة الداللة اإلحصائ�ة للعالقة بین متغیر�ن من  (Chi Square Test) ٢اخت�ار �ا -
 .(Nominal)سم�ة إلالمتغیرات ا

لق�اس شدة العالقة في حالة ثبوتها في اخت�ار  (Contingency Coefficient)معامل التوافق  -
، وقد اعتبرت العالقة ضع�فة إذا �انت ق�مة المعامل أقل (Chi Square Test)٢كا
 .٠.٦٦٦، وقو�ة إذا �انت أكثر من٠.٦٦٦: ٠.٣٣٣، ومتوسطة إذا �انت ما بین٠.٣٣٣من

، وهو (Chi Square Test)لق�اس شدة العالقة في حالة ثبوتها في اخت�ار  (Phi)معامل فاي  -
. وقد اعتبرت العالقة ضع�فة إذا �انت ٢×٢سمیین في جدول إ�ق�س شدة العالقة بین متغیر�ن 

، وقو�ة إذا �انت ٠.٦٦٦: ٠.٣٣٣، ومتوسطة إذا �انت ما بین ٠.٣٣٣ق�مة المعامل أقل من 
 .٠.٦٦٦أكثر من 

 



مفردة من الجمهور السعودي؛ وذلك  ٤٠٠من خالل ق�ام ال�احث بدراسة میدان�ة على عینة قوامها       
م، و�عد ٢٠١٩للتعرف على دور المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة أثناء جائحة �ورونا 

 في محور�ن، هما:ق�ام ال�احث �المعالجة اإلحصائ�ة للب�انات سیتم عرض نتائج الدراسة 
 المحور األول: نتائج اإلجا�ة على تساؤالت الدراسة.

 المحور الثاني: نتائج اخت�ار فروض الدراسة.
 

 جا�ة على تساؤالت الدراسة.إلأوًال: ا

 أخ�ار متا�عة في السعود�ة اإلخ�ار�ة التساؤل األول: إلى أي مدى �عتمد الم�حوثون على المواقع
 وأس�اب ذلك؟كورونا،  فیروس انتشار

 ).٥) و(٤) و(٣) و (٢وسیتم اإلجا�ة عنه من خالل الجداول رقم (
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 )۲جدول رقم (
 وسائل اإلعالم التي یعتمد علیھا المبحوثون في متابعة أخبار انتشار فیروس كرونا بالمملكة العربیة السعودیة

/ ذكور وسائل اإلعالم
 ۲۱۸ن=

/ إناث
 ۱۸۲ن=

/ اإلجمالي
 ٤۰۰ن=

Chi-
Square 

 ۲كا

مستوى 
 الداللة
Sig 

 34 15 19 ك الصحف الورقیة
.029a .866 

% 8.7 8.2 8.5 

 8.551a .003 % 62.4 47.8 55.8 223 87 136 ك الصحف اإللكترونیة

 009a .926 % 53.2 52.7 53.0. 212 96 116 ك القنوات الفضائیة
المواقع اإلخباریة 

 السعودیة
 542a .462 % 75.2 72.0 73.8. 295 131 164 ك

مواقع التواصل 
 االجتماعي

 4.046a .044 % 90.4 95.6 92.8 371 174 197 ك

 211a .646 % 16.5 14.8 15.8. 63 27 36 ك  عیةاإلذاالمحطات  

 ٤۰۰ 182 218 ك اإلجمالي
% 54.5 45.5 ۱۰۰ 

 انتشار أخ�ار متا�عة في الم�حوثون  علیها �عتمد التي اإلعالم وسائل السابق الجدول ب�انات توضح     
 :كاآلتي جاءت السعود�ة والتي العر��ة �المملكة كرونا فیروس
المواقع « جاءت بینما ،%)92.8( بنس�ة األولى المرت�ة في» مواقع التواصل االجتماعي« جاءت

 في» اإللكترون�ةالصحف « جاءت حین في ،%)73.8( بنس�ة الثان�ة المرت�ة في» اإلخ�ار�ة السعود�ة
 ،%)55.8( بنس�ة الرا�عة المرت�ة في» القنوات الفضائ�ة« جاءت ف�ما ،%)55.8( بنس�ة الثالثة المرت�ة

 .%)15.8( بنس�ة الخامسة المرت�ة في »اإلذاعاتمحطات « جاءت ثم
إلى وجود فروق بین الذ�ور واإلناث في التعرض لوسائل  Chi-Square ٢�ا وتشیر نتائج اخت�ار

 ، عند مستوى معنو�ة -146.-، حیث بلغت ق�مة اإللكترون�ةالصحف اإلعالم، وذلك ف�ما یتعلق �
أ�ًضا ف�ما یتعلق �مواقع التواصل االجتماعي، حیث  ، وهي عالقة دالة إحصائً�ا لصالح الذ�ور،003.

 ، وهي عالقة دالة إحصائً�ا لصالح اإلناث. 044. معنو�ة ، عند مستوى 101. ٢بلغت ق�مة �ا
 )۳جدول رقم (

 خبار فیروس كوروناأمدى اعتماد المبحوثین على المواقع اإلخباریة السعودیة في معرفة 

 درجة االعتماد
 التعلیممستوى 

المتوسط  ٤۰۰/ ن=اإلجمالي
 الحسابي

االنحراف 
ودراسات  دبلومة تعلیم جامعي تعلیم متوسط المعیاري

 علیا

 210 7 167 36 ك بدرجة كبیرة

2.3950 .70727 

% 48.0% 54.6% 36.8% 52.5% 

 138 8 100 30 ك بدرجة متوسطة
% 40.0% 32.7% 42.1% 34.5% 

 52 4 39 9 ك بدرجة ضعیفة
% 12.0% 12.7% 21.1% 13.0% 

 400 19 306 75 ك اإلجمالي
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 دالةغیر        445.مستوى المعنویة =         4درجات الحریة=  3.718a= ۲كا قیمة
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مدى اعتماد الم�حوثین على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في  تشیر ب�انات الجدول السابق إلى
في المرت�ة » �بیرةبدرجة «على المواقع اإلخ�ار�ة  االعتماد جاءحیث  ،خ�ار فیروس �وروناأمعرفة 

في » بدرجة متوسطة«الم�حوثین على المواقع اإلخ�ار�ة  اعتماد بینما جاء%)، 52.5(األولى بنس�ة 
 في المرت�ة الثالثة بنس�ة» بدرجة ضع�فة« االعتماد جاء في حین، %)34.5( المرت�ة الثان�ة بنس�ة

)13.0 .(% 
إلى وجود فروق بین الذ�ور واإلناث في مدى هذا االعتماد،  Chi-Squareوتشیر نتائج اخت�ار        

 ، وهي عالقة دالة إحصائً�ا. 005.عند مستوى معنو�ة  10.586a ٢حیث بلغت ق�مة �ا
 )٤جدول رقم (

 المواقع اإلخباریة التي یتعرض لھا المبحوثون في متابعة أخبار انتشار فیروس كورونا

/ ذكور المواقع اإلخباریة
 ۲۱۸ن=

/ إناث
 ۱۸۲ن=

/ اإلجمالي
 ٤۰۰ن=

Chi-
Square 

 ۲كا

مستوى 
 الداللة
Sig 

 الریاض
 119 55 64 ك

.035a .851 % 29.4 30.2 29.8 

 74 27 47 ك الشرق األوسط
2.975a .085 

% 21.6 14.8 18.5 

 163 81 82 ك عكاظ
1.951a .163 

% 37.6 44.5 40.8 

 186a .666 % 19.3 17.6 18.5. 74 32 42 ك الوطن

 2.080a .149 % 14.7 9.9 12.5 50 18 32 ك تواصل
 المرصد

 
 1.384a .239 % 12.8 17.0 14.8 59 31 28 ك

 003a .955 % 18.3 18.1 18.3. 73 33 40 ك المواطن

 042a .838 % 56.0 54.9 55.5. 222 100 122 ك سبق

 039a .844 % 13.3 12.6 13.0. 52 23 29 ك صدى

 657a .418 % 71.1 74.7 72.8. 291 136 155 ك عاجل

 ٤۰۰ 182 218 ك اإلجمالي
% 54.5 45.5 ۱۰۰ 

 أخ�ار متا�عة في الم�حوثون  لها یتعرض التي اإلخ�ار�ة المواقع إلى السابق الجدول ب�انات تشیر      
 :كاآلتي جاءت كورونا والتي فیروس انتشار
 المرت�ة في» سبق« موقع جاء بینما ،%)72.8( بنس�ة األولى المرت�ة في» عاجل« موقع جاء      
 جاء ف�ما ،%)40.8( بنس�ة الثالثة المرت�ة في» عكاظ« موقع جاء حین في ،%)55.5( بنس�ة الثان�ة

 المرت�ة في» الوطن« موقع جاء ثم ،%)29.8( بنس�ة الرا�عة المرت�ة الموقع اإلخ�اري لجر�دة الر�اض في
 بنس�ة السادسة المرت�ة في الشرق األوسطجاء الموقع اإلخ�اري لجر�دة  كما ،%)18.5( بنس�ة الخامسة

 موقع جاء الثامنة المرت�ة وفي ،%)18.3( بنس�ة» المواطن« السا�عة موقع المرت�ة في ، وجاء%)18.5(
، وفي %)13.0( بنس�ة التاسعة المرت�ة في» صدى« موقع جاء بینما ،%)14.8( بنس�ة» المرصد«

 %).12.5( بنس�ة» تواصل« موقع المرت�ة العاشرة واألخیرة جاء
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في یتبین عدم وجود فروق بین الذ�ور واإلناث  Chi-Squareومن خالل مراجعة نتائج اخت�ار       
كورونا، حیث إن مستوى  فیروس انتشار أخ�ار متا�عة في الم�حوثون  لها یتعرض التي اإلخ�ار�ة المواقع

 ، وهي عالقة غیر دالة إحصائً�ا. 005.المعنو�ة أكبر من 
 )٥جدول رقم (

 أسباب اختیار المبحوثین للمواقع اإلخباریة السعودیة في متابعة اخبار انتشار فیروس كورونا

 اتالعبار
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 أعارض محاید أوافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
متابعة التطورات المتصلة 
 بأزمة فیروس كورونا أوالً 

 بأول
326 81.5 63 15.8 11 2.8 2.788 0.472 

92.82 
 الموافقة

التغطیة الشاملة ألھم 
االخبار المتعلقة بانتشار 

 فیروس كورونا
302 75.5 89 22.3 9 2.3 2.733 0.491 

 الموافقة 90.99

استخدام تكنولوجیا الوسائط 
المتعددة في التغطیة 

الصحفیة النتشار فیروس 
 كورونا

284 71.0 94 23.5 22 5.5 2.655 0.580 
88.41 

 الموافقة

أسالیب عرض و تقدیم 
األخبار حول انتشار 

 فیروس كورونا
280 70.0 88 22.0 32 8.0 2.620 0.630 

87.25 
 الموافقة

العالیة التي تتمتع المصداقیة 
بھا المواقع اإلخباریة 

السعودیة في تغطیة أخبار 
 انتشار فیروس كورونا

263 65.8 110 27.5 27 6.8 2.590 0.615 
86.25 

 الموافقة

تنوع التحلیالت في تناول 
 الموافقة 80.59 0.689 2.420 11.5 46 35.0 140 53.5 214 انتشار فیروس كورونا

 الجرأة في الطرح فیما
یتعلق بتغطیة أخبار انتشر 

 فیروس كورونا
208 52.0 146 36.5 46 11.5 2.405 0.687 

80.09 
 الموافقة

التخلص من حالة التوتر 
 الموافقة 79.42 0.740 2.385 15.5 62 30.5 122 54.0 216 انتشار المرض یبثھاالتي 

محاولة القضاء على وقت 
الفراغ بسبب الحجر 

 الصحي
217 54.3 90 22.5 93 23.3 2.310 0.825 

76.92 
 محاید

 االتجاه العام = الموافقة          2.6625=  للجدول المتوسط المرجح

أس�اب اخت�ار الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في متا�عة تشیر ب�انات الجدول السابق إلى       
 والتي جاءت �اآلتي:، خ�ار انتشار فیروس �وروناأ

متا�عة التطورات «أوضح غالب�ة الم�حوثین أن من أولى أس�اب متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة هو  -
 %)15.8نس�ة (%)، بینما أجاب 81.5( وذلك �موافقة» �أول المتصلة �أزمة فیروس �ورونا أوالً 

 األولى في المرت�ةوجاء المستوى العام لهذا السبب  %)،2.8نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید
 ).92.82ووزن نسبي ( )،2.7875�المتوسط الحسابي (
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 »خ�ار المتعلقة �انتشار فیروس �وروناألالتغط�ة الشاملة ألهم ا«وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن  -
 %)22.3نس�ة (%)، بینما أجاب 75.5(بنس�ة وذلك  من أولى أس�اب متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة

 الثان�ةفي المرت�ة وجاء المستوى العام لهذا السبب  %)،2.3نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید
 ).90.99ووزن نسبي ( )،2.7325�المتوسط الحسابي (

استخدام تكنولوج�ا الوسائط المتعددة في التغط�ة الصحف�ة النتشار «بینما أشار الم�حوثون إلى أن   -
نس�ة %)، بینما أجاب 71.0وذلك �موافقة ( من أس�اب متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة »فیروس �ورونا

في وجاء المستوى العام لهذا السبب  %)،5.5نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)23.5(
 ).88.41ووزن نسبي ( )،58036.�المتوسط الحسابي (الثالثة المرت�ة 

من » أسالیب عرض و تقد�م األخ�ار حول انتشار فیروس �ورونا«وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن  -
في  ،�أنه محاید %)22.0نس�ة (%)، بینما أجاب 70.0(بنس�ة وذلك  ب متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ةأس�ا

�المتوسط الحسابي  الرا�عة في المرت�ةوجاء المستوى العام لهذا السبب  %)،8.0نس�ة (حین عارض 
 ).87.25ووزن نسبي ( )،62976.(

تتمتع بها المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في تغط�ة المصداق�ة العال�ة التي «یرى غالب�ة الم�حوثین أن  -
%)، بینما 65.8وذلك �موافقة ( من أس�اب متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة» أخ�ار انتشار فیروس �ورونا

وجاء المستوى العام لهذا السبب  %)،6.8نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)27.5نس�ة (أجاب 
 ).86.25ووزن نسبي ( )،2.5900ي (�المتوسط الحسابالخامسة في المرت�ة 

من أس�اب » تنوع التحل�الت في تناول انتشار فیروس �ورونا«وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن  -
في حین  ،�أنه محاید %)35.0نس�ة (%)، بینما أجاب 53.5(بنس�ة وذلك  متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة

�المتوسط الحسابي  السادسة في المرت�ةوجاء المستوى العام لهذا السبب  %)،11.5نس�ة (عارض 
 ).80.59ووزن نسبي ( )،2.4200(

من  »الجرأة في الطرح ف�ما یتعلق بتغط�ة أخ�ار انتشر فیروس �ورونا«وجاء في المرت�ة السا�عة  -
 ).80.09ووزن نسبي ( ،)2.405�المتوسط الحسابي ( أس�اب متا�عة الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة وذلك

من أس�اب متا�عة  »انتشار المرض یبثهاالتخلص من حالة التوتر التي «بینما جاء في المرت�ة الثامنة  -
 ).79.42ووزن نسبي ( )،2.385�المتوسط الحسابي ( الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة وذلك

من أس�اب  »الفراغ �سبب الحجر الصحيمحاولة القضاء على وقت «وأخیًرا وفي المرت�ة التاسعة جاء  -
 ).76.92ووزن نسبي ( )،2.3100�المتوسط الحسابي ( متا�عة الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة وذلك
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التساؤل الثاني: ما المضامین التي یهتم الم�حوثون �متا�عتها، ورؤ�تهم للتغط�ة الصحف�ة لهذه األزمة 
 في المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة؟

 ).٨)،(٧)، و(٦اإلجا�ة عنه من خالل الجداول رقم (وسیتم 
 )٦جدول رقم (

 المضامین التى یھتم المبحوثون بمتابعتھا عبر المواقع اإلخباریة السعودیة خالل األزمة

 اإلجمالي إناث ذكور المضامین
Chi-

Square 
 ۲كا

مستوى 
 الداللة
Sig 

 114a .735. 374 171 203 ك قرارات المملكة لمكافحة الوباء
% 93.1 94.0 93.5 

حصائیات اإلصابة بالفیروس فى المملكة ودول إ
 العالم بوجھ عام

 176a .675 % 75.7 77.5 76.5. 306 141 165 ك

 1.021a .312 % 82.6 86.3 84.3 337 157 180 ك طرق الوقایة من الفیروس

 6.624a .010 % 85.3 93.4 89.0 356 170 186 ك طرق انتقال العدوى وأعراض اإلصابة
جھود الجھات األمنیة في تفعیل حظر التجوال 

 وتطبیق اإلجراءات االحترازیة
 1.474a .225 % 79.8 74.7 77.5 310 136 174 ك

جھود وزارة الصحة في الكشف عن الحاالت 
 اإلیجابیة وتوفیر الحجر الصحي لھم

 393a .531 % 85.8 83.5 84.8. 339 152 187 ك
محاوالت مراكز البحث العلمي إلیجاد لقاح لذلك 

 الوباء
 5.353a .021 % 72.0 81.9 76.5 306 149 157 ك

أخبار مستشفیات الحجر الصحي وكیفیة التعامل 
 مع المصابین

 187a .665 % 63.3 65.4 64.3. 257 119 138 ك

 351a .554 % 69.3 72.0 70.5. 282 131 151 ك جھود الدولة فى ملف عودة العالقین
عاشة إلحیاء إلجھود الدولة في توفیر وسائل ا

 الحجر الكلي
 3.232a .072 % 82.1 74.7 78.8 315 136 179 ك

 ٤۰۰ 182 218 ك اإلجمالي
% 54.5 45.5 ۱۰۰ 

 اإلخ�ار�ة المواقع عبر �متا�عتها الم�حوثون  یهتم التي المضامین تشیر ب�انات الجدول السابق إلى       
 والتي جاءت �اآلتي: األزمة خالل السعود�ة
طرق انتقال «بینما جاءت ، %)93.5(بنس�ة  في المرت�ة األولى» قرارات المملكة لمكافحة الو�اء«جاءت 

جهود وزارة الصحة في الكشف عن «جاءت  في حین، %)89.0( بنس�ة» العدوى وأعراض اإلصا�ة
%) ضمن المضامین التي یهتم الم�حوثون 84.8( بنس�ة» الحجر الصحي لهم الحاالت اإل�جاب�ة وتوفیر

ثم جاءت %)، 89.0(في المرت�ة الرا�عة بنس�ة » طرق الوقا�ة من الفیروس«جاءت  �متا�عتها، ف�ما
 %)،78.8(في المرت�ة الخامسة بنس�ة » جهود الدولة في توفیر وسائل االعاشة إلح�اء الحجر الكلي«

في المرت�ة » د الجهات األمن�ة في تفعیل حظر التجوال وتطبیق اإلجراءات االحتراز�ةجهو «كما جاءت 
محاوالت مراكز ال�حث العلمي إل�جاد لقاح «وجاءت في المرت�ة السا�عة %)، 77.5(السادسة بنس�ة 

 حصائ�ات اإلصا�ة �الفیروس فى المملكةإ«%)، وفي المرت�ة الثامنة جاءت 76.5بنس�ة (» لذلك الو�اء
في » جهود الدولة فى ملف عودة العالقین«بینما جاءت %)، 76.5(بنس�ة » ودول العالم بوجه عام
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أخ�ار مستشف�ات الحجر «%)، وفي المرت�ة العاشرة واألخیرة جاءت 70.5(المرت�ة التاسعة بنس�ة 
 %).64.3(بنس�ة » الصحي و��ف�ة التعامل مع المصابین

 یهتم التي إلى وجود فروق بین الذ�ور واإلناث في المضامین Chi-Squareوتشیر نتائج اخت�ار       
طرق انتقال العدوى وأعراض لالسعود�ة، وذلك �النس�ة  اإلخ�ار�ة المواقع عبر �متا�عتها الم�حوثون 
الة إحصائً�ا، وذلك ، وهي عالقة د 010.عند مستوى معنو�ة  129. ٢حیث بلغت ق�مة �ا ،اإلصا�ة

 .لصالح اإلناث
 ٢، حیث بلغت ق�مة �امحاوالت مراكز ال�حث العلمي إل�جاد لقاح لذلك الو�اءأ�ًضا توجد فروق �النس�ة ل

 ، وهي عالقة دالة إحصائً�ا، وذلك لصالح اإلناث. 021.عند مستوى معنو�ة  116.
 )۷جدول رقم (

 تقییم المبحوثین ألنشطة المواقع اإلخباریة السعودیة في التوعیة وتغطیة األزمة

 اتالعبار
 ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 معارض محاید موافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
نشر التقریر الیومي لوزارة 

الصحة الخاص بأعداد 
 المصابین والوفیات

 الموافقة 93.41 0.450 2.805 2.3 9 15.0 60 82.8 331

الفیروس تحدیث أخبار 
 الموافقة 92.66 0.470 2.783 2.5 10 16.8 67 80.8 323 بشكل دئم على الموقع

متابعة تطورات األزمة على 
 الموافقة 88.74 0.573 2.665 5.3 21 23.0 92 71.8 287 المستوى اإلقلیمي والمحلي

تصحیح الشائعات المثارة 
 الموافقة 88.25 0.599 2.650 6.5 26 22.0 88 71.5 286 بشكل دائم

توفر قواعد بیانات كمادة 
معرفیة یمكن االستفادة منھا 

فى التعامل مع فیروس 
 كورونا

 الموافقة 86.75 0.574 2.605 4.5 18 30.5 122 65.0 260

تنوع المصادر التى یتم 
االعتماد علیھا فى تغطیة 

 جوانب األزمة
 الموافقة 86.33 0.626 2.593 7.5 30 25.8 103 66.8 267

االھتمام بتحقیق مصلحة 
الجمھور وتلبیة احتیاجاتھ 

 فى ھذه األزمة
 الموافقة 86.16 0.603 2.588 6.0 24 29.3 117 64.8 259

نشر معلومات صحیحة 
 الموافقة 85.58 0.645 2.570 8.5 34 26.0 104 65.5 262 ودقیقة عن طبیعة المرض

متابعة ردود فعل المواطنین 
تجاه قرارات الحكومة 

 لمكافحة الوباء
 الموافقة 84.08 0.671 2.525 10.0 40 27.5 110 62.5 250

عرض تقاریر إخباریة حیة 
 الموافقة 81.34 0.669 2.443 10.0 40 35.8 143 54.3 217 من موقع األحداث

 االتجاه العام = الموافقة         ۲.٦۹۷٥=  للجدول المتوسط المرجح
 

تقی�م الم�حوثین ألنشطة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة تشیر ب�انات الجدول السابق إلى        
 ، والتي جاءت �اآلتي:وتغط�ة األزمة
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نشر التقر�ر الیومي لوزارة الصحة «أوضح غالب�ة الم�حوثین أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ  -
وذلك �موافقة  األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة وذلك » الخاص �أعداد المصابین والوف�ات

%)، وجاء 2.3%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (15.0%)، بینما أجاب نس�ة (82.8(
 ).93.41)، ووزن نسبي (2.805المستوى العام لهذا الدور في المرت�ة األولى �المتوسط الحسابي (

تحدیث أخ�ار الفیروس �شكل «اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن المواقع  -
%)، بینما أجاب 80.8وذلك �موافقة ( األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة  »دئم على الموقع

%)، وجاء المستوى العام لهذا الدور في 2.5%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (16.8نس�ة (
 ).92.66)، ووزن نسبي (2.783ي (المرت�ة الثان�ة �المتوسط الحساب

متا�عة تطورات األزمة على «بینما أشار الم�حوثون إلى أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ   -
%)، 71.8وذلك �موافقة ( األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة  »المستوى اإلقل�مي والمحلي

%)، وجاء المستوى العام لهذا 5.3نس�ة (%) �أنه محاید، في حین عارض 23.0بینما أجاب نس�ة (
 ).88.74)، ووزن نسبي (2.665السبب في المرت�ة الثالثة �المتوسط الحسابي (

تصح�ح الشائعات المثارة �شكل «وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ  -
%)، بینما أجاب نس�ة 71.5وافقة (وذلك �م األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة » دائم

%)، وجاء المستوى العام لهذا السبب في المرت�ة 6.5%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (22.0(
 ).88.25)، ووزن نسبي (2.650الرا�عة �المتوسط الحسابي (

�مكن االستفادة توفر قواعد ب�انات �مادة معرف�ة «یرى غالب�ة الم�حوثین أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة  -
وذلك �موافقة  األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة  »منها فى التعامل مع فیروس �ورونا

%)، وجاء 4.5%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (30.5%)، بینما أجاب نس�ة (65.0(
)، ووزن نسبي 2.605المستوى العام لهذا السبب في المرت�ة الخامسة �المتوسط الحسابي (

)86.75.( 
یتم االعتماد  التيتنوع المصادر «وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ  -

%)، 66.8وذلك �موافقة ( األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة  »علیها فى تغط�ة جوانب األزمة
)، وجاء المستوى العام لهذا %7.5%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (25.8بینما أجاب نس�ة (

 ).86.33)، ووزن نسبي (2.593السبب في المرت�ة السادسة �المتوسط الحسابي (
االهتمام بتحقیق مصلحة الجمهور «وجاء في المرت�ة السا�عة أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بـ  -

وذلك �المتوسط الحسابي  األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة » وتلب�ة احت�اجاته فى هذه األزمة
 ).86.16)، ووزن نسبي (2.588(
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نشر معلومات صح�حة ودق�قة «بینما جاء في المرت�ة الثامنة أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ  -
)، 2.570وذلك �المتوسط الحسابي ( األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة » عن طب�عة المرض

 ).85.58ووزن نسبي (
متا�عة ردود فعل المواطنین تجاه «المرت�ة التاسعة أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بـ في �ما جاء  -

وذلك �المتوسط الحسابي  األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة » قرارات الحكومة لمكافحة الو�اء
 ).84.08)، ووزن نسبي (2.525(

عرض تقار�ر إخ�ار�ة ح�ة «جاء أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقوم بــ وأخیًرا وفي المرت�ة العاشرة       
)، 2.443وذلك �المتوسط الحسابي ( األزمة،لتفعیل دورها في التوع�ة وتغط�ة » من موقع األحداث

 ).81.34ووزن نسبي (
 

 )۸جدول رقم (
 السعودیة التى یتابعونھا رأي المبحوثین فى التغطیة اإلعالمیة لتلك الجائحة على المواقع اإلخباریة

 اتالعبار
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 معارض محاید موافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
نشر اإلحصائیات الخاصة 
بعدد الوفیات والمصابین 

 .یوميبشكل 
 الموافقة 92.99 0.469 2.793 2.8 11 15.3 61 82.0 328

عرض دائم لتقریر منظمة 
الصحة عن الوضع 

 بالمملكة
 الموافقة 90.66 0.516 2.723 3.3 13 21.3 85 75.5 302

متابعة األزمة بشكل دائم 
 الموافقة 89.99 0.510 2.703 2.5 10 24.8 99 72.8 291 وبشفافیة

 فيتغطیة جھود المملكة 
ضبط المحتكرین وتوفیر 
 بدائل للمنتجات الصحیة

 الموافقة 89.99 0.552 2.703 4.8 19 20.3 81 75.0 300

متابعة تطورات األزمة 
 اإلقلیميعلى المستوى 

 والعالمي
 الموافقة 89.16 0.591 2.678 6.5 26 19.3 77 74.3 297

تصحیح الشائعات بشكل 
 ةلطمأندائم بما یدعو 

 .المواطنین
 الموافقة 88.58 0.579 2.660 5.5 22 23.0 92 71.5 286

نشر معلومات صحیحة 
 الموافقة 88.00 0.571 2.643 4.8 19 26.3 105 69.0 276 ودقیقة عن طبیعة المرض

 یوميعمل تقریر إخباري 
عن الفیروس  حي

 ومستجداتھ
 الموافقة 87.75 0.606 2.635 6.8 27 23.0 92 70.3 281

عرض تقاریر عن 
مستجدات المرض من 

 موقع األحداث
 الموافقة 86.25 0.639 2.590 8.3 33 24.5 98 67.3 269

وضع روابط لكافة األخبار 
 الموافقة 85.50 0.664 2.568 9.8 39 23.8 95 66.5 266 یتم عرضھا التي

 االتجاه العام = الموافقة       2.7900=  للجدول المتوسط المرجح
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 المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة في الم�حوثین رأيتشیر ب�انات الجدول السابق إلى       
 والتي جاءت �اآلتي:، یتا�عونها التي السعود�ة اإلخ�ار�ة

قامت بـ  السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة یرى غالب�ة الم�حوثین أن -
%)، بینما 82.0( وذلك �موافقة» یومينشر اإلحصائ�ات الخاصة �عدد الوف�ات والمصابین �شكل «

وجاء المستوى العام لهذا الرأي  %)،2.8نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)15.3نس�ة (أجاب 
 ).92.99ووزن نسبي ( )،2.793�المتوسط الحسابي ( األولى في المرت�ة

 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة على أنوافقت غالب�ة الم�حوثین  -
%)، بینما 75.5( وذلك �موافقة» عرض دائم لتقر�ر منظمة الصحة عن الوضع �المملكة«قامت بـ 

وجاء المستوى العام لهذا الرأي  %)،3.3نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)21.3نس�ة (أجاب 
 ).90.66ووزن نسبي ( )،2.723�المتوسط الحسابي (الثان�ة  في المرت�ة

 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ةبینما أشار الم�حوثون إلى أن   -
نس�ة %)، بینما أجاب 72.8( وذلك �موافقة» متا�عة األزمة �شكل دائم و�شفاف�ة«قامت بـ 

 في المرت�ةوجاء المستوى العام لهذا الرأي  %)،2.5نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)24.8(
 ).89.99ووزن نسبي ( )،2.703�المتوسط الحسابي ( الثالثة

قامت بـ  السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة یرى غالب�ة الم�حوثین أن  -
 وذلك �موافقة» ض�ط المحتكر�ن وتوفیر بدائل للمنتجات الصح�ة فيتغط�ة جهود المملكة «
وجاء  %)،4.8نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)20.3نس�ة (%)، بینما أجاب 75.0(

 ).89.99ووزن نسبي ( )،2.703�المتوسط الحسابي ( الرا�عة في المرت�ةالمستوى العام لهذا الرأي 
 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن -

%)، بینما 74.3( وذلك �موافقة» والعالمي اإلقل�ميمتا�عة تطورات األزمة على المستوى «قامت بـ 
وجاء المستوى العام لهذا الرأي  %)،6.5نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)19.3نس�ة (أجاب 

 ).89.16ووزن نسبي ( )،2.678�المتوسط الحسابي ( الخامسة في المرت�ة
 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة وافقت غالب�ة الم�حوثین على أن -

%)، بینما 71.5( وذلك �موافقة» المواطنین ةلطمأنتصح�ح الشائعات �شكل دائم �ما یدعو «قامت بـ 
وجاء المستوى العام لهذا الرأي  %)،5.5نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)23.0نس�ة (أجاب 

 ).88.58ووزن نسبي ( )،2.660�المتوسط الحسابي ( السادسة في المرت�ة
قامت بـ  السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ةوجاء في المرت�ة السا�عة أن  -

ووزن  )،2.643�المتوسط الحسابي (وذلك » عن طب�عة المرض نشر معلومات صح�حة ودق�قة«
 ).88.00نسبي (
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 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ةبینما جاء في المرت�ة الثامنة أن  -
�المتوسط الحسابي وذلك » عن الفیروس ومستجداته حي�  یومي� عمل تقر�ر إخ�اري «قامت بـ 

 ).87.75ووزن نسبي ( )،2.635(
 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ةالمرت�ة التاسعة أن  في �ما جاء -

�المتوسط الحسابي وذلك » عرض تقار�ر عن مستجدات المرض من موقع األحداث«قامت بـ 
 ).86.25ووزن نسبي ( )،2.590(

 اإلخ�ار�ة المواقع على الجائحة لتلك اإلعالم�ة التغط�ةوأخیًرا وفي المرت�ة العاشرة جاء أن        
�المتوسط الحسابي وذلك » یتم عرضها التيوضع روا�ط لكافة األخ�ار «قامت بـ  السعود�ة

 ).85.50ووزن نسبي ( )،2.568(
 

اتجاهاتهم  الم�حوثین أو السعود�ة على اإلخ�ار�ةرت التغط�ة اإلعالم�ة للمواقع التساؤل الثالث: هل أثَّ 
 كورونا؟ و�اء أزمة إدارة في المملكة نحو

 ).١٠)، و(٩وسیتم اإلجا�ة عنه من خالل الجداول رقم (
 )۹جدول رقم (

 كورونا وباء أزمة إدارة في المملكة نحو مھاتاتجاھ السعودیة على اإلخباریة للمواقع أثر متابعة المبحوثین

 اتالعبار
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 ال أوافق إلى حد ما أوافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
تعمل المملكة العربیة 

السعودیة جاھدة للحد من 
زیادة انتشار الوباء بین 

 .أبنائھا

 الموافقة 94.82 0.485 2.848 5.3 21 4.8 19 90.0 360

صحة أبناء الوطن من أھم 
توجھات المملكة والھدف 

جراءات إلاألساسي من ا
االحترازیة والقرارات التي 

 تم اتخاذھا.

 الموافقة 94.41 0.440 2.835 2.8 11 11.0 44 86.3 345

اھتمام المملكة بعودة العالقین 
 الموافقة 93.66 0.472 2.813 3.5 14 11.8 47 84.8 339 .لى بالدھمإقامة إلومخالفي ا

توفر المملكة العربیة 
السعودیة كل اإلجراءات 
الممكنة للحد من النتائج 

انتشار على السلبیة المترتبة 
 .فیروس كورونا

 الموافقة 93.49 0.475 2.808 3.5 14 12.3 49 84.3 337

أوفت المملكة بوعودھا في 
التسھیالت المقدمة للمعتمرین 

مع بعد قرار حظر العمرة 
 انتشار فیروس كورونا.بدایة 

 الموافقة 92.41 0.524 2.775 5.0 20 12.5 50 82.5 330

تستخدم المملكة العربیة 
السعودیة وسائل اإلعالم 
الجدید إلعالم المواطنین 

جراءات إلبالقرارات وا
االحترازیة لمواجھة انتشار 

 الموافقة 92.24 0.508 2.770 4.0 16 15.0 60 81.0 324
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 فیروس كورونا.
یختلف أداء المملكة في 

األزمة الحالیة عن أزمات 
 مضت بشكل إیجابي

 الموافقة 90.91 0.541 2.730 4.8 19 17.5 70 77.8 311

تستخدم المملكة العربیة 
السعودیة وسائل اإلعالم 

التقلیدیة إلعالم المواطنین 
بالقرارات واالجراءات 

االحترازیة لمواجھة انتشار 
 كورونا.فیروس 

 الموافقة 87.58 0.655 2.630 9.8 39 17.5 70 72.8 291

 االتجاه العام = الموافقة      ۲.۸٤٥۰=  للجدول المتوسط المرجح

 -المتكونة من متا�عة المواقع اإلخ�ار�ة -اتجاهات الم�حوثین تشیر ب�انات الجدول السابق إلى         
 والتي جاءت �اآلتي:، نحو إدارة المملكة ألزمة جائحة �ورونا

المملكة العر��ة السعود�ة « یرى غالب�ة الم�حوثین من خالل متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أن -
نس�ة %)، بینما أجاب 90.0( وذلك �موافقة »جاهدة للحد من ز�ادة انتشار الو�اء بین أبنائهاتعمل 

األولى  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،5.3نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)4.8(
 ).94.82ووزن نسبي ( )،2.848�المتوسط الحسابي (

صحة أبناء الوطن من أهم « بینما أشار الم�حوثون من خالل متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أن -
وذلك  »جراءات االحتراز�ة والقرارات التي تم اتخاذها.إلتوجهات المملكة والهدف األساسي من ا

 %)،2.8نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)11.0نس�ة (%)، بینما أجاب 86.3( �موافقة
 ).94.41ووزن نسبي ( )،2.835�المتوسط الحسابي (الثان�ة  في المرت�ةوجاء المستوى العام 

�عودة اهتمام المملكة «�ما یرى غالب�ة الم�حوثین من خالل متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة   -
�أنه  %)11.8نس�ة (%)، بینما أجاب 84.8( وذلك �موافقة ».لى �الدهمإقامة إلالعالقین ومخالفي ا

�المتوسط الحسابي الثالثة  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،3.5نس�ة (في حین عارض  ،محاید
  ).93.66ووزن نسبي ( )،2.813(

المملكة العر��ة « أن على للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ةوافق غالب�ة الم�حوثین من خالل متا�عتهم  -
» .انتشار فیروس �وروناعلى السعود�ة توفر �ل اإلجراءات الممكنة للحد من النتائج السلب�ة المترت�ة 

نس�ة في حین عارض  ،�أنه محاید %)12.3نس�ة (%)، بینما أجاب 84.3( وذلك �موافقة
ووزن نسبي  )،2.808�المتوسط الحسابي (الرا�عة  المرت�ةفي وجاء المستوى العام  %)،3.5(
)93.49.( 

المملكة أوفت بوعودها في « ون من خالل متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أنالم�حوث أشار -
 وذلك �موافقة »انتشار فیروس �ورونا.مع بدا�ة التسه�الت المقدمة للمعتمر�ن �عد قرار حظر العمرة 
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وجاء  %)،5.0نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)12.5نس�ة (أجاب  %)، بینما82.5(
 ).92.41ووزن نسبي ( )،2.775�المتوسط الحسابي (الخامسة  في المرت�ةالمستوى العام 

المملكة العر��ة السعود�ة « وافقت غالب�ة الم�حوثین من خالل متا�عتهم للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أن -
جراءات االحتراز�ة لمواجهة انتشار إلالتقلید�ة إلعالم المواطنین �القرارات واتستخدم وسائل اإلعالم 

في حین  ،�أنه محاید %)17.5نس�ة (%)، بینما أجاب 72.8( وذلك �موافقة» فیروس �ورونا.
 )،2.630�المتوسط الحسابي (السادسة  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،9.8نس�ة (عارض 

 ).87.58ووزن نسبي (
أداء المملكة في « وجاء في المرت�ة السا�عة من خالل متا�عة الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أن -

ووزن  )،2.730�المتوسط الحسابي (وذلك  »األزمة الحال�ة �ختلف عن أزمات مضت �شكل إ�جابي
 ).90.91نسبي (

ا لمملكة « ع اإلخ�ار�ة السعود�ة أنبینما جاء في المرت�ة الثامنة من خالل متا�عة الم�حوثین للمواق -
جراءات االحتراز�ة إلالعر��ة السعود�ة تستخدم وسائل اإلعالم الجدید إلعالم المواطنین �القرارات وا

 ).92.24ووزن نسبي ( )،2.770�المتوسط الحسابي (وذلك » لمواجهة انتشار فیروس �ورونا
 

 )۱۰جدول رقم (
   المبحوثین على الجائحة لتلك السعودیة اإلخباریة للمواقع اإلعالمیة التغطیة تأثیر

 اتالعبار
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 أعارض محاید أوافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
أشعر بالفخر بدور المملكة ومساعدتھا 

 الموافقة 94.07 0.469 2.825 3.8 15 10.0 40 86.3 345 األزمة فيللدول األخرى 

بالمخاطر  مليءأدركت أن العالم كلھ 
 الموافقة 93.41 0.512 2.805 5.3 21 9.0 36 85.8 343 والمشكالت ولیست المملكة فقط

تعمل على بث الطمأنینة بین الجمھور 
ورفع معنویاتھم من خالل ما تقدمھ من 

 مواد إعالمیة
 الموافقة 89.83 0.567 2.698 5.5 22 19.3 77 75.3 301

أشارك وأدعو غیرى للمشاركة فى 
 الموافقة 83.00 0.637 2.493 7.8 31 35.3 141 57.0 228 األعمال التطوعیة

تكرار تقدیم المعلومات یدفع الجمھور 
 فيالمتابعة (عدم التجدید  فيللملل 

 ) الشكل والمحتوى
 الموافقة 79.84 0.791 2.398 19.3 77 21.8 87 59.0 236

غیر العلمیة  اآلراءعرض بعض 
وبعض الوصفات أثر بالسلب على 

 عن تلك الجائحة معلوماتي
 الموافقة 76.51 0.785 2.298 20.3 81 29.8 119 50.0 200

التغطیة اإلعالمیة السیئة لبعض وسائل 
اإلعالم تدفع الجمھور إلى الخوف من 

 افیروس كورون
 الموافقة 74.34 0.834 2.233 25.8 103 25.3 101 49.0 196

اصبحت مشتتاً لكثرة وتضارب 
 الموافقة 73.51 0.819 2.208 25.3 101 28.8 115 46.0 184 المعلومات حول ھذه الجائحة

المملكة مواجھة تلك  یصعب على
 محاید 54.45 0.845 1.635 60.5 242 15.5 62 24.0 96 الجائحة فكبرى الدول فشلت فیھا

 االتجاه العام = الموافقة      2.4625=  للجدول المرجحالمتوسط 
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 الجائحة لتلك السعود�ة اإلخ�ار�ة للمواقع اإلعالم�ة التغط�ة تأثیرتشیر ب�انات الجدول السابق إلى       
 والتي جاءت �اآلتي: ،الم�حوثین ىعل
 فيأشعر �الفخر بدور المملكة ومساعدتها للدول األخرى «على ع�ارة غالب�ة الم�حوثین  وافق -

%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة 10.0%)، بینما أجاب نس�ة (86.3( بنس�ةوذلك  »األزمة
)، ووزن نسبي 2.825%)، وجاء المستوى العام في المرت�ة األولى �المتوسط الحسابي (3.8(
)94.07.( 

�المخاطر والمشكالت ول�ست المملكة مليء أدر�ت أن العالم �له «على ع�ارة الم�حوثون  وافقبینما   -
نس�ة في حین عارض  ،�أنه محاید %)9.0نس�ة (%)، بینما أجاب 85.8( وذلك بنس�ة» فقط

ووزن نسبي  )،2.805�المتوسط الحسابي (الثان�ة  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،5.3(
)93.41.( 

تعمل على بث الطمأنینة بین الجمهور « المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أنیرى غالب�ة الم�حوثین كما   -
نس�ة %)، بینما أجاب 75.3( وذلك بنس�ة» ورفع معنو�اتهم من خالل ما تقدمه من مواد إعالم�ة

الثالثة  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،5.5نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید %)19.3(
 ).89.83ووزن نسبي ( )،2.698�المتوسط الحسابي (

أشارك « دافع أن مللمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تكون لدیه مه من خالل متا�عتهعلى أن ن و وافق الم�حوث  -
 %)35.3نس�ة (%)، بینما أجاب 57.0( وذلك بنس�ة» وأدعو غیرى للمشار�ة فى األعمال التطوع�ة

�المتوسط  الرا�عة في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،7.8نس�ة (في حین عارض  ،�أنه محاید
 ).83.00ووزن نسبي ( )،2.493الحسابي (

 فيالمتا�عة (عدم التجدید  فيتكرار تقد�م المعلومات یدفع الجمهور للملل « إلى أنن و الم�حوث أشار  -
في حین  ،�أنه محاید %)21.8نس�ة (%)، بینما أجاب 59.0( وذلك بنس�ة موافقة »الشكل والمحتوى 

 )،2.398�المتوسط الحسابي (الخامسة  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،19.3نس�ة (عارض 
 ).79.84ووزن نسبي (

ر �السلب على غیر العلم�ة و�عض الوصفات أثَّ  اآلراءعرض �عض « على ع�ارة أنن و وافق الم�حوث -
في  ،�أنه محاید %)29.8نس�ة (%)، بینما أجاب 50.0( وذلك بنس�ة »عن تلك الجائحة معلوماتي

�المتوسط الحسابي السادسة  في المرت�ةوجاء المستوى العام  %)،20.3نس�ة (حین عارض 
 ).76.51ووزن نسبي ( )،2.298(

التغط�ة « من خالل متا�عة الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أنوجاء في المرت�ة السا�عة    -
وذلك » ااإلعالم تدفع الجمهور إلى الخوف من فیروس �وروناإلعالم�ة السیئة ل�عض وسائل 

 ).74.34ووزن نسبي ( )،2.233�المتوسط الحسابي (
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مشتتًا لكثرة وتضارب المعلومات حول هذه  أص�ح«أن الم�حوث یرى أنه بینما جاء في المرت�ة الثامنة  -
 ).73.51ووزن نسبي ( )،2.208�المتوسط الحسابي (وذلك » الجائحة

المملكة مواجهة تلك الجائحة فكبرى الدول  �صعب على« یرى أنه أنالمرت�ة التاسعة في �ما جاء  -
 ).54.45ووزن نسبي ( )،1.635�المتوسط الحسابي (وذلك » فشلت فیها

 
التساؤل الرا�ع: إلى أي مدى یرى الم�حوثون أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بدور إ�جابي مهني 

   األزمة؟ في تغط�ة هذه
 ).١٢)، و(١١وسیتم اإلجا�ة عنه من خالل الجداول رقم (

 )۱۱جدول رقم (
 معالجة األزمة، من وجھة نظر المبحوثین فيقامت بھا المواقع اإلخباریة السعودیة  التيمدى فاعلیة الوظائف 

 السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع بها قامت التي الوظائف فاعل�ة مدىتشیر ب�انات الجدول السابق إلى      
 والتي جاءت �اآلتي: ،الم�حوثین نظر وجهة من األزمة، معالجة فى
التوع�ة �خطورة الو�اء و��ف�ة «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ غالب�ة الم�حوثین  وافق -

%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة 12.8%)، بینما أجاب نس�ة (84.3( بنس�ةوذلك » الوقا�ة

 اتالعبار

 ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=
المتوسط 
الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
إلى حد  إلى حد متوسط إلى حد كبیر االتجاه النسبي

 ضعیف
 % ك % ك % ك

التوعیة بخطورة الوباء 
 الموافقة 93.66 0.461 2.813 3.0 12 12.8 51 84.3 337 وكیفیة الوقایة

بث روح المسؤولیة 
 الموافقة 91.82 0.514 2.758 4.0 16 16.3 65 79.8 319 المجتمعیة لمكافحة الوباء

تفعیل الدور الرقابي ورصد 
السلوكیات السلبیة الستغالل 

 البعض لألزمة
 الموافقة 91.24 0.541 2.740 5.0 20 16.0 64 79.0 316

طمأنة الجمھور بتجاوز 
الحالة الراھنة اذا ما تم 

خذ ألتظافر الجھود وا
 باألسباب

 الموافقة 91.16 0.538 2.738 4.8 19 16.8 67 78.5 314

كسب التأیید لجھود الدولة 
مكافحة الوباء وخلق  في

 وعي الجمھور بھا
 الموافقة 90.83 0.560 2.728 5.8 23 15.8 63 78.5 314

محاربة الشائعات بالمصادر 
 الموافقة 90.83 0.523 2.728 3.8 15 19.8 79 76.5 306 الموثوقة

اإلخبار الفوري والدقیق 
 الموافقة 89.16 0.533 2.678 3.3 13 25.8 103 71.0 284 بتطورات الوضع

مناقشة وتقییم جھود الدولة 
 الموافقة 88.83 0.577 2.668 5.5 22 22.3 89 72.3 289 دارة األزمةإ في

 االتجاه العام = الموافقة     2.7900=  للجدول المتوسط المرجح



 ا
 

            www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٦۸۱

)، ووزن نسبي 2.813�المتوسط الحسابي ( األولى %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة3.0(
)93.66.( 

بث روح المسؤول�ة المجتمع�ة «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ الم�حوثون  وافقبینما   -
%) �أنه محاید، في حین عارض 16.3أجاب نس�ة ( %)، بینما79.8( بنس�ةوذلك » لمكافحة الو�اء

)، ووزن نسبي 2.758�المتوسط الحسابي ( الثان�ة %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة16.3نس�ة (
)91.82.( 

تفعیل الدور الرقابي ورصد «قامت بــ  المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة أنیرى غالب�ة الم�حوثین كما   -
%) 16.0%)، بینما أجاب نس�ة (79.0( بنس�ةوذلك » الستغالل ال�عض لألزمةالسلو��ات السلب�ة 

�المتوسط الثالثة %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة 5.0�أنه محاید، في حین عارض نس�ة (
 ).91.24)، ووزن نسبي (2.740الحسابي (

لجمهور بتجاوز الحالة الراهنة طمأنة ا«على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ  ن و وافق الم�حوث  -
%) �أنه 16.8%)، بینما أجاب نس�ة (78.5( بنس�ةوذلك » خذ �األس�ابألذا ما تم تظافر الجهود واإ

�المتوسط الحسابي  الرا�عة %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة4.8محاید، في حین عارض نس�ة (
 ).91.16)، ووزن نسبي (2.738(

كسب التأیید لجهود الدولة فى مكافحة «إلى أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ ن و الم�حوث أشار  -
%) �أنه محاید، 15.8%)، بینما أجاب نس�ة (78.5( بنس�ةوذلك » الو�اء وخلق وعي الجمهور بها

�المتوسط الحسابي  الخامسة %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة5.8في حین عارض نس�ة (
 ).90.83ووزن نسبي ()، 2.728(

» محار�ة الشائعات �المصادر الموثوقة«على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ ن و وافق الم�حوث -
%)، 3.8%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (19.8%)، بینما أجاب نس�ة (76.5( بنس�ةوذلك 

 ).90.83، ووزن نسبي ()2.728في المرت�ة �المتوسط الحسابي (السادسة وجاء المستوى العام 
اإلخ�ار الفوري والدقیق بتطورات «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ وجاء في المرت�ة السا�عة   -

 ).89.16)، ووزن نسبي (2.678وذلك �المتوسط الحسابي (» الوضع
مناقشة وتقی�م جهود الدولة فى «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة قامت بــ بینما جاء في المرت�ة الثامنة   -

 ).88.83)، ووزن نسبي (2.668وذلك �المتوسط الحسابي (» دارة األزمةإ
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 )۱۲جدول رقم (
 ألزمة فیروس كورونا تغطیتھامدى رؤیة المبحوثین أن المواقع إلخباریة السعودیة التزمت بمعاییر األداء اإلعالمي في 

 المعاییر
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 معارض محاید موافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك

 الموافقة 91.16 0.509 2.738 3.3 13 19.8 79 77.0 308 الدقة

 الموافقة 90.74 0.520 2.725 3.5 14 20.5 82 76.0 304 الثقة

 الموافقة 89.58 0.561 2.690 5.0 20 21.0 84 74.0 296 المصداقیة

 الموافقة 89.49 0.539 2.688 3.8 15 23.8 95 72.5 290 الموضوعیة

 الموافقة 89.49 0.571 2.688 5.5 22 20.3 81 74.3 297 المتابعة اإلعالمیة

 الموافقة 88.41 0.563 2.655 4.5 18 25.5 102 70.0 280 نشر الطمأنینة

 الموافقة 88.08 0.579 2.645 5.3 21 25.0 100 69.8 279 التوازن

 الموافقة 85.91 0.644 2.580 8.5 34 25.0 100 66.5 266 السبق اإلعالمي

 الموافقة 84.50 0.644 2.538 8.3 33 29.8 119 62.0 248 التنوع

 االتجاه العام = الموافقة    2.7550 =  للجدول المتوسط المرجح

 التزمت السعود�ة إلخ�ار�ةا المواقع أن الم�حوثین رؤ�ة مدىتشیر ب�انات الجدول السابق إلى        
 والتي جاءت �اآلتي: ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في اإلعالمي األداء �معاییر

 ألزمة تغطیتها في »الدقة«على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة التزمت بــ غالب�ة الم�حوثین  وافق -
%) �أنه محاید، في حین عارض 19.8%)، بینما أجاب نس�ة (77.0( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس
)، ووزن نسبي 2.738�المتوسط الحسابي (األولى  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة3.3نس�ة (

)91.16.( 
 ألزمة تغطیتها في »الثقة«على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة اتسمت بــ الم�حوثون  وافقبینما   -

%) �أنه محاید، في حین عارض 20.5%)، بینما أجاب نس�ة (76.0( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس
)، ووزن نسبي 2.725�المتوسط الحسابي ( الثان�ة %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة3.5نس�ة (

)90.74.( 
 ألزمة تغطیتها في »المصداق�ة«أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة التزمت بــ یرى غالب�ة الم�حوثین كما   -

%) �أنه محاید، في حین عارض 21.0%)، بینما أجاب نس�ة (74.0( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس
)، ووزن نسبي 2.690�المتوسط الحسابي (الثالثة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة5.0نس�ة (

)89.58.( 
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 ألزمة تغطیتها في »الموضوع�ة«على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة التزمت بــ  ن و وافق الم�حوث  -
%) �أنه محاید، في حین عارض 8.%)، بینما أجاب نس�ة (72.5( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس
نسبي )، ووزن 2.688�المتوسط الحسابي (الرا�عة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة3.8نس�ة (

)89.49.( 
 تغطیتها في »المتا�عة اإلعالم�ة«إلى أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة اتسمت بــ ن و الم�حوث أشار  -

%) �أنه محاید، في حین 20.3بینما أجاب نس�ة ( %)،74.3( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة
)، 2.688�المتوسط الحسابي (الخامسة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة5.5عارض نس�ة (

 ).89.49ووزن نسبي (
 ألزمة تغطیتها في »نشر الطمأنینة«على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة التزمت بــ ن و وافق الم�حوث -

%) �أنه محاید، في حین عارض 25.5%)، بینما أجاب نس�ة (70.0( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس
)، ووزن نسبي 2.655�المتوسط الحسابي (السادسة  المرت�ة %)، وجاء المستوى العام في4.5نس�ة (

)88.41.( 
 ألزمة تغطیتها في »التوازن «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة اتسمت بــ وجاء في المرت�ة السا�عة   -

 ).88.08)، ووزن نسبي (2.645وذلك �المتوسط الحسابي ( ،كورونا فیروس
 تغطیتها في »السبق اإلعالمي«أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة اتسمت بــ بینما جاء في المرت�ة الثامنة   -

 ).85.91)، ووزن نسبي (2.580وذلك �المتوسط الحسابي ( ،كورونا فیروس ألزمة
 ألزمة تغطیتهافي  »التنوع«أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة اتسمت بــ المرت�ة التاسعة ��ما جاء   -

 ).84.50)، ووزن نسبي (2.538وذلك �المتوسط الحسابي ( ،كورونا فیروس
 

 وجهة من االجتماع�ة المسئول�ة في بدورها السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع هل قامت التساؤل الخامس:
 الم�حوثین؟ نظر

 ).١٤) و(١٣وسیتم اإلجا�ة عنه من خالل الجدول رقم (
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 )۱۳جدول رقم (
 السعودیة بدورھا في المسئولیة االجتماعیة من وجھة نظر المبحوثینمدى قیام المواقع اإلخباریة 

 اتالعبار
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 معارض محاید موافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
تدعم دور الحكومة في 
 الموافقة 93.41 0.456 2.805 2.5 10 14.5 58 83.0 332 مواجھة فیروس كورونا

ساھمت في نشر المعلومات 
بشأن الوباء وطرق الوقایة 

 منھ
 الموافقة 92.49 0.478 2.778 2.8 11 16.8 67 80.5 322

نجحت في تقدیم صور 
یجابیة لوزارة الصحة إ

بالمملكة في التعامل مع 
 أزمة كورونا

 الموافقة 92.41 0.490 2.775 3.3 13 16.0 64 80.8 323

تغطیتھا اإلخباریة بوجھ 
عام ألزمة فیروس كورونا 

 الجمھور تفادأ
 الموافقة 91.91 0.488 2.760 2.8 11 18.5 74 78.8 315

تظھر مشاركة الفئات 
المختلفة للجمھور فى 
 مواجھة فیروس كورونا

 الموافقة 91.33 0.526 2.743 4.3 17 17.3 69 78.5 314

سھلت التوعیة والتواصل 
بین المسؤولین 

والمختصین، وبین 
 الجمھور

 الموافقة 90.16 0.532 2.708 3.8 15 21.8 87 74.5 298

سھلت عملیة التواصل، 
ومكنت من تطبیق 

القرارات الخاصة بالعمل 
 من المنازل

 الموافقة 89.66 0.599 2.693 7.3 29 16.3 65 76.5 306

ركزت على دور الجیش 
األبیض في التصدي 

 كورونالفیروس 
 الموافقة 81.42 0.669 2.445 10.0 40 35.5 142 54.5 218

لم تنجع في جعل الجمھور 
یحس بمدى خطورة األزمة 
مما ترتب علیھ عدم التزام 

غالبیة الجمھور 
 باإلجراءات االحترازیة

 محاید 64.52 0.852 1.938 39.5 158 27.3 109 33.3 133

ال تراعي تحقیق المسؤولیة 
نحو الجمھور االجتماعیة 

في التغطیة اإلخباریة 
ألحداث أزمة فیروس 

 كورونا

 الموافقة 62.10 0.821 1.865 41.3 165 31.0 124 27.8 111

 االتجاه العام = الموافقة    2.7000 =  للجدول المتوسط المرجح

 

 المسئول�ة في بدورها السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع ق�ام مدىتشیر ب�انات الجدول السابق إلى        
 والتي جاءت �اآلتي: ,الم�حوثین نظر وجهة من االجتماع�ة

تدعم دور الحكومة في مواجهة فیروس «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة غالب�ة الم�حوثین  وافق -
%) 14.5%)، بینما أجاب نس�ة (83.0( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »كورونا
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�المتوسط األولى  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة2.5حین عارض نس�ة (�أنه محاید، في 
 ).93.41)، ووزن نسبي (2.805الحسابي (

ساهمت في نشر المعلومات �شأن الو�اء «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة الم�حوثون  وافقبینما   -
%)، بینما أجاب نس�ة 80.5( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »وطرق الوقا�ة منه

الثان�ة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة2.8%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (16.8(
 ).92.49)، ووزن نسبي (2.778�المتوسط الحسابي (

�جاب�ة لوزارة إنجحت في تقد�م صور «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة یرى غالب�ة الم�حوثین كما   -
 �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »�المملكة في التعامل مع أزمة �ورونا الصحة

%)، وجاء 3.3%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (16.0%)، بینما أجاب نس�ة (80.8(
 ).92.41)، ووزن نسبي (2.775�المتوسط الحسابي (الثالثة  المستوى العام في المرت�ة

تغطیتها اإلخ�ار�ة بوجه عام ألزمة فیروس «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة  ن و وافق الم�حوث  -
%) �أنه محاید، في حین 18.5%)، بینما أجاب نس�ة (78.8( �موافقةوذلك  »لجمهورل إفادةكورونا 

)، ووزن 2.760�المتوسط الحسابي (الرا�عة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة2.8عارض نس�ة (
 ).91.91نسبي (

تظهر مشار�ة الفئات المختلفة للجمهور فى «إلى أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة ن و الم�حوث أشار  -
%) �أنه محاید، في حین 17.3%)، بینما أجاب نس�ة (78.5( �موافقةوذلك  »مواجهة فیروس �ورونا

)، 2.743الحسابي (�المتوسط الخامسة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة4.3عارض نس�ة (
 ).91.33ووزن نسبي (

لت التوع�ة والتواصل بین المسؤولین سهَّ «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة ن و وافق الم�حوث -
%)، بینما 74.5( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »والمختصین، و�ین الجمهور

%)، وجاء المستوى العام في 3.8%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (21.8أجاب نس�ة (
 ).90.16)، ووزن نسبي (2.708�المتوسط الحسابي (األولى  المرت�ة

نت من تطبیق سهلت عمل�ة التواصل، ومكَّ «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة وجاء في المرت�ة السا�عة   -
 ).89.66نسبي ()، ووزن 2.693ذلك �المتوسط الحسابي (و  »القرارات الخاصة �العمل من المنازل

زت على دور الج�ش األب�ض في ر�َّ «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة بینما جاء في المرت�ة الثامنة  -
 ).81.42)، ووزن نسبي (2.445ذلك �المتوسط الحسابي (و  »التصدي لفیروس �ورونا

ور �حس �مدى في جعل الجمه حلم تنج«أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة �ما جاء المرت�ة التاسعة  -
ذلك �المتوسط و  »خطورة األزمة مما ترتب عل�ه عدم التزام غالب�ة الجمهور �اإلجراءات االحتراز�ة

 ).64.52)، ووزن نسبي (1.938الحسابي (
 

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


 
 

 "توعیة الصحیة أثناء جائحة كورونادور المواقع اإلخباریة السعودیة في ال: "مصطفى درویش عبدالجواد عبد الحفیظد.  ٦۸٦

 )۱٤جدول رقم (
 مدى التزام المواقع اإلخباریة السعودیة بالمھنیة اإلعالمیة

 اتالعبار
المتوسط  ٤۰۰درجة الموافقة/ ن=

الحسابي 
mean 

االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 معارض محاید موافق االتجاه النسبي

 % ك % ك % ك
تتحرى صحة المعلومات ودقتھا 
حول أزمة كورونا وكل ما یتصل 

 بھا من أحداث
 الموافقة 89.66 0.573 2.693 5.8 23 19.3 77 75.0 300

تحرص غالبا على نسبة األخبار 
تقدم  إلى مصادرھا ونادرا ما

 األخبار مجھولة المصدر
 الموافقة 87.75 0.581 2.635 5.3 21 26.0 104 68.8 275

نقل  فيتلتزم األمانة والصدق 
 الموافقة 87.75 0.615 2.635 7.3 29 22.0 88 70.8 283 وكتابة أخبار فیروس كورونا

تخلط بین الرأي والخبر في 
 محاید 68.18 0.847 2.048 33.5 134 28.3 113 38.3 153 تغطیتھا ألحداث الفیروس

 محاید 64.02 0.842 1.923 39.5 158 28.8 115 31.8 127 ال تقدم تغطیة شاملة

ال تحرص على الحیاد 
والموضوعیة في تغطیتھا أخبار 

 فیروس كورونا
 محاید 63.69 0.813 1.913 37.8 151 33.3 133 29.0 116

تتعمد المبالغة والتھویل في 
 محاید 62.35 0.838 1.873 42.3 169 28.3 113 29.5 118 فیروس كورونا تغطیتھا لضحایا

تخلط بین الحقائق والتخمین في 
األخبار التي تبثھا عن فیروس 

 كورونا
 محاید 62.02 0.863 1.863 45.0 180 23.8 95 31.3 125

تبث معلومات مضللة أو مبتسرة 
وأحیانا مفبركة عن فیروس 

 كورونا
 محاید 59.02 0.844 1.773 49.5 198 23.8 95 26.8 107

 االتجاه العام = الموافقة   2.0350 =  للجدول المتوسط المرجح

التي  اإلعالم�ة �المهن�ة السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع التزام مدىتشیر ب�انات الجدول السابق إلى       
 جاءت �اآلتي:

ى صحة المعلومات ودقتها حول تتحرَّ «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة غالب�ة الم�حوثین  وافق -
 �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »أزمة �ورونا و�ل ما یتصل بها من أحداث

%)، وجاء 5.8%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (19.3%)، بینما أجاب نس�ة (75.0(
 ).89.66)، ووزن نسبي (2.693�المتوسط الحسابي (األولى  المستوى العام في المرت�ة

تحرص غال�ا على نس�ة األخ�ار إلى «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة الم�حوثون  وافقبینما   -
 �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »ا ما تقدم األخ�ار مجهولة المصدرمصادرها ونادرً 

%)، وجاء 5.3%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (26.0نس�ة (%)، بینما أجاب 68.8(
 ).87.75)، ووزن نسبي (2.635�المتوسط الحسابي (الثان�ة  المستوى العام في المرت�ة
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نقل و�تا�ة  فيتلتزم األمانة والصدق «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة  الم�حوثینیرى غالب�ة كما   -
%)، بینما أجاب 70.8( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »أخ�ار فیروس �ورونا

 %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة7.3%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (22.0نس�ة (
 ).87.75)، ووزن نسبي (2.635�المتوسط الحسابي (الثالثة 

والخبر في تغطیتها ألحداث تخلط بین الرأي «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة  ن و وافق الم�حوث  -
%) 28.3%)، بینما أجاب نس�ة (38.3( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »الفیروس

�المتوسط الرا�عة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة33.5�أنه محاید، في حین عارض نس�ة (
 ).68.18)، ووزن نسبي (2.048الحسابي (

 ألزمة تغطیتها في »ال تقدم تغط�ة شاملة«إلى أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة ن و الم�حوث أشار  -
%) �أنه محاید، في حین عارض 28.8%)، بینما أجاب نس�ة (31.8( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس
)، ووزن 1.923�المتوسط الحسابي (الخامسة  %)، وجاء المستوى العام في المرت�ة39.5نس�ة (
 ).64.02نسبي (

ال تحرص على الح�اد والموضوع�ة في «على أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة ن و وافق الم�حوث -
%)، بینما 29.0( �موافقةوذلك  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »تغطیتها أخ�ار فیروس �ورونا

%)، وجاء المستوى العام في 37.8%) �أنه محاید، في حین عارض نس�ة (33.3أجاب نس�ة (
 ).63.69)، ووزن نسبي (1.913�المتوسط الحسابي (السادسة  المرت�ة

تتعمد الم�الغة والتهو�ل في تغطیتها لضحا�ا «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة وجاء في المرت�ة السا�عة   -
)، ووزن نسبي 1.873وذلك �المتوسط الحسابي ( ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »فیروس �ورونا

)62.35.( 
تخلط بین الحقائق والتخمین في األخ�ار «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة بینما جاء في المرت�ة الثامنة   -

وذلك �المتوسط الحسابي  ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »التي تبثها عن فیروس �ورونا
 ).62.02)، ووزن نسبي (1.863(

تبث معلومات مضللة أو مبتسرة وأح�انا «أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة المرت�ة التاسعة في كما جاء   -
)، 1.773وذلك �المتوسط الحسابي ( ،كورونا فیروس ألزمة تغطیتها في »مفبر�ة عن فیروس �ورونا

  ).59.02ووزن نسبي (
 

 الدراسة: نتائج اخت�ار فروضثانً�ا: 
على المواقع  اعتماد الم�حوثین إحصائ�ة بین مدىذات داللة ارت�اط�ة الفرض األول: توجد عالقة 

 و�ل من: خ�ار فیروس �وروناأاإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة 
 .التغط�ة اإلعالم�ة لتلك الجائحة على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في الم�حوثین رأي •
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 .زمة و�اء �وروناألنحو إدارة المملكة الم�حوثین  اتجاهات •
 ى الم�حوثین.اإلعالم�ة للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة لتلك الجائحة علتأثیر التغط�ة  •
 .مدى ق�ام المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة بدورها في المسئول�ة االجتماع�ة •
 المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة �المهن�ة اإلعالم�ةالتزام مدى  •

 )۱٥جدول رقم (
 الفرض األولالختبار   Spearman's rho سبیرمان نتائج معامل ارتباط

رأي المبحوثین  فى التغطیة اإلعالمیة لتلك الجائحة على 
 المواقع اإلخباریة السعودیة

 

مدى اعتماد    Spearman's rhoمعامل االرتباط  **172.
المبحوثین على 

المواقع اإلخباریة 
السعودیة في معرفة 

خبار فیروس كوروناأ  

  Sig مستوى المعنویة 001.
 الداللة دالة
 العدد  ٤۰۰

اتجاھات المبحوثین نحو إدارة المملكة ألزمة وباء 
 كورونا

 
مدى اعتماد 

المبحوثین على 
المواقع اإلخباریة 

... السعودیة  

   Spearman's rhoمعامل االرتباط  *119.
  Sig مستوى المعنویة 017.
 الداللة دالة
 العدد  ٤۰۰

اإلخباریة السعودیة لتلك تأثیر التغطیة اإلعالمیة للمواقع 
  الجائحة على المبحوثین

م�������������دى اعتم�������������اد    Spearman's rhoمعامل االرتباط  **157.
المبح���������وثین عل���������ى 
المواق������ع اإلخباری������ة 

  ... السعودیة

  Sig مستوى المعنویة 002.
 الداللة دالة
 العدد  ٤۰۰

مدى قیام المواقع اإلخباریة السعودیة بدورھا في 
 االجتماعیةالمسئولیة 

 
مدى اعتماد 

المبحوثین على 
المواقع اإلخباریة 

...السعودیة  

   Spearman's rhoمعامل االرتباط  **195.
  Sig مستوى المعنویة 000.
 الداللة دالة
 العدد  ٤۰۰

مدى التزام المواقع اإلخباریة السعودیة بالمھنیة 
 اإلعالمیة

 
مدى اعتماد 

المبحوثین على 
اإلخباریة المواقع 

...السعودیة  

   Spearman's rhoمعامل االرتباط  **201.
  Sig مستوى المعنویة 000.
 الداللة دالة
 العدد  ٤۰۰

 تشیر نتائج الجدول السابق إلى:    

خ�ار أعلى المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة  اعتماد الم�حوثین مدىوجود عالقة ارت�اط�ة بین   -
التغط�ة اإلعالم�ة لتلك الجائحة على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة؛  في رأي الم�حوثینو  ،�ورونافیروس 

، وهو إ�جاب�ة طرد�ة عالقةوهي  001.عند مستوى معنو�ة  **172. إذ بلغ معامل ارت�اط سبیرمان



 ا
 

            www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٦۸۹

التغط�ة یدعونا للقول أنه �لما زاد التعرض للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة زاد رأیهم اإل�جابي في  ما 
 .اإلعالم�ة لتلك الجائحة على المواقع

على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة اخ�ار  اعتماد الم�حوثین مدىوجود عالقة ارت�اط�ة بین   -
إذ بلغ معامل ارت�اط سبیرمان ؛ كورونا و�اء ألزمة المملكة إدارة اتجاهاتهم نحو و فیروس �ورونا

یدعونا للقول أنه �لما زاد ، وهو ما إ�جاب�ة طرد�ة عالقةوهي  017.عند مستوى معنو�ة  *119.
 كورونا. و�اء ألزمة المملكة إدارة زاد رأیهم اإل�جابي في ،التعرض للمواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة

على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة اخ�ار  اعتماد الم�حوثین مدىوجود عالقة ارت�اط�ة بین   -
؛ الم�حوثین على الجائحة لتلك السعود�ة اإلخ�ار�ة للمواقع اإلعالم�ة التغط�ة وتأثیر ،�ورونافیروس 

 إ�جاب�ة طرد�ة. عالقةوهي  002.عند مستوى معنو�ة  **157.إذ بلغ معامل ارت�اط سبیرمان 

على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة اخ�ار  اعتماد الم�حوثین مدىوجود عالقة ارت�اط�ة بین   -
إذ بلغ ؛ االجتماع�ة المسئول�ة في بدورها السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع ق�ام ومدى ،فیروس �ورونا

 إ�جاب�ة طرد�ة. عالقةوهي  000.عند مستوى معنو�ة **195.معامل ارت�اط سبیرمان 

خ�ار أعلى المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة  اعتماد الم�حوثین مدىوجود عالقة ارت�اط�ة بین   -
إذ بلغ معامل ارت�اط ؛ اإلعالم�ة �المهن�ة السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع التزام ومدى ،�ورونافیروس 
 إ�جاب�ة طرد�ة. عالقةوهي  000.عند مستوى معنو�ة  **201. سبیرمان

 إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة مما سبق �مكن القول �صحة الفرض العلمي القائل بوجود
 رأیهما و كورون فیروس أخ�ار معرفة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الم�حوثین اعتماد مدى بین
لتللك  اإلعالم�ة التغط�ة كورونا، وتأثیر و�اء ألزمة المملكة الجائحة، و�دارة لتلك اإلعالم�ة التغط�ة في

 المسئول�ة في بدورها السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع ق�ام الم�حوثین، ورؤ�تهم لمدى على المواقع
 اإلعالم�ة. االجتماع�ة، والتزامها �المهن�ة

من حیث إن  ،وهذه النت�جة التي تحققت من اخت�ار الفرض األول تتسق مع  فروض نظر�ة االعتماد
االعتماد المتزاید على وسائل اإلعالم �سهم في ز�ادة فرص تحقیق المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة لتأثیرات معرف�ة 
ووجدان�ة وسلو��ة لدى الجمهور، وطب�عة األزمة الحال�ة التي یدور حولها ال�حث؛ وهي جائحة �ورونا أ�ًضا 

وسلو�ي نت�جة متا�عة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة، حیث تجعل من المنطقي أن �حدث تأثیر معرفي ووجداني 
تمثل في التزام الم�حوثین �اإلجراءات الوقائ�ة والحذر من  ؛إن التأثیر المعرفي والوجداني ارت�ط �ه تأثیر سلو�ي

 انتشار هذا الفیروس والحذر من العدوى، و�ل هذا ناتج  للتأثیر المعرفي والوجداني.
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فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین من حیث الخصائص الد�موغراف�ة  الفرض الثاني: توجد
(النوع/ العمر/التعل�م/الدخل) في اتجاهاتهم نحو رؤ�تهم لمدى فاعل�ة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في 

 التوع�ة الصح�ة لجائحة �ورونا.
 )۱٦جدول رقم (

رؤیتھم لمدى فاعلیة المواقع اإلخباریة السعودیة في التوعیة الصحیة لجائحة  فيلداللة الفروق بین المبحوثین  t-test نتائج اختبار 
 تبعاً للنوعكورونا 

مدى فاعل�ة المواقع 
اإلخ�ار�ة السعود�ة 

في التوع�ة الصح�ة 
 لجائحة �ورونا

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المع�اري 

 اخت�ار
t-test 

 Tق�مة 

درجات 
 الحر�ة

df 

 مستوى 
 المعنو�ة

Sig 
 الداللة

 47968. 2.7202 218 ذ�ر
 دالة 000. 398 -3.544-

 36485. 2.8736 182 أنثى

 -عینة الدراسة-وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین  تشیر ب�انات الجدول السابق إلى      
, التوع�ة الصح�ة لجائحة �ورونارؤ�تهم لمدى فاعل�ة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في في  النوع من حیث

، وهي دالة مما �شیر إلى وجود اختالفات )000.(عند مستوى معنو�ة )-T  )-3.544حیث بلغت ق�مة 
 .)2.8736( �المتوسط الحسابي الذ�ور ، وذلك لصالحالذ�ور واإلناثبین 

 )۱۷جدول رقم (
في رؤیتھم لمدى فاعلیة المواقع اإلخباریة السعودیة في التوعیة  المبحوثین بین الفروق لداللة ANOVA نتائج اختبار تحلیل التباین 

 الصحیة لجائحة كورونا تبعاً للعمر

مدى 
فاعل�ة 
المواقع 

اإلخ�ار�ة 
السعود�ة 

في 
التوع�ة 
الصح�ة 
لجائحة 
 كورونا

 العمر
 العدد
N 

 المتوسط
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المع�اري 

مصدر 
 الت�این

محموع 
 المر�عات

درجات 
 الحر�ة
df 

متوسط 
 المر�عات

 اخت�ار
ANOVA 

 Fق�مة 

مستوى 
 المعنو�ة
Sig 

 الداللة

أقل من 
 41529. 2.7800 200 سنة ۳۰

بین 
 المجموعات

.723 3 .241 

1.261 .287 
غیر 
 دالة

 ۳۰من 
إلى أقل 

 ٤۰من 
 سنة

100 2.8100 .44256 

 ٤۰من 
إلى أقل 

 ٥۰من 
 سنة

 داخل 55916. 2.7193 57
 المجموعات

75.637 396 .191 

سنة  50
 32435. 2.8837 43 فأكثر

  399 76.360 المجموع 43747. 2.7900 400 المجموع

 عینة- الم�حوثین بین إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود إلى عدم السابق الجدول ب�انات تشیر      
 الصح�ة التوع�ة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع فاعل�ة لمدى رؤ�تهم في حیث العمر من -الدراسة
 دالة. وهي عالقة غیر )،287.( معنو�ة مستوى  ) عندF )1.261 ق�مة بلغت حیث, كورونا لجائحة

 
 



 ا
 

            www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ  -العشرون / الجزء الثاني التاسع و العدد ٦۹۱

 )۱۸جدول رقم (
في التوعیة في رؤیتھم لمدى فاعلیة المواقع اإلخباریة السعودیة  المبحوثین بین الفروق لداللة ANOVA نتائج اختبار تحلیل التباین 

 الصحیة لجائحة كورونا تبعاً للتعلیم

مدى 
فاعلیة 

المواقع 
یة اإلخبار

السعودیة 
في 

التوعیة 
الصحیة 
لجائحة 
 كورونا

 العدد التعلیم
N 

 المتوسط
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعیاري

مصدر 
 التباین

ع موجم
 المربعات

درجات 
 الحریة

df 

متوسط 
 المربعات

 اختبار
ANOVA 

 Fقیمة 

مستوى 
 المعنویة

Sig 
 الداللة

تعلیم 
بین  38108. 2.8267 75 متوسط

 2.773 2 5.547 المجموعات

 دالة 000. 15.548
تعلیم 

 38997. 2.8137 306 جامعي
داخل 

دبلومة  178. 397 70.813 المجموعات
ودراسات 

 علیا
19 2.2632 .87191 

  399 76.360 المجموع 43747. 2.7900 400 المجموع

 -عینة الدراسة-وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین  تشیر ب�انات الجدول السابق إلى      
رؤ�تهم لمدى فاعل�ة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة الصح�ة لجائحة في  مستوى التعل�م من حیث

 إلى �شیر مما دالة عالقةوهي  )،000.( معنو�ة مستوى  ) عندF )15.548 ق�مة, حیث بلغت كورونا
الذي یرى أن المواقع اإلخ�ار�ة  متوسطالتعل�م ال لصالح وذلك بین المستو�ات التعل�م�ة، اختالفات وجود

 .)2.8267الحسابي( السعود�ة قامت بدورها أكثر من غیره مكن المستو�ات �المتوسط
 )۱۹جدول رقم (

في رؤیتھم لمدى فاعلیة المواقع اإلخباریة السعودیة في التوعیة  المبحوثین بین الفروق لداللة ANOVA نتائج اختبار تحلیل التباین 
 الصحیة لجائحة كورونا تبعاً لمتوسط الدخل

مدى 
فاعلیة 

المواقع 
اإلخباریة 
السعودیة 

في 
التوعیة 
الصحیة 
لجائحة 
 كورونا

 العدد الدخل
N 

 المتوسط
 الحسابي
Mean 

االنحراف 
 المعیاري

مصدر 
 التباین

محموع 
 المربعات

درجات 
 الحریة

df 

متوسط 
 المربعات

 اختبار
ANOVA 

 Fقیمة 

مستوى 
 المعنویة

Sig 
 الداللة

أقل من 
۳۰۰۰ 
 لایر

بین  41061. 2.7868 197
 122. 2 243. المجموعات

غیر  531. 634.
 دالة

من 
۳۰۰۰ 
إلى 
٦۰۰۰ 
 لایر

99 2.8283 .37905 

داخل 
 192. 397 76.117 المجموعات

من 
٦۰۰۰ 
لایر 
 فأكثر

104 2.7596 .53053 

  399 76.360 المجموع 43747. 2.7900 400 المجموع

عینة -وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین عدم  تشیر ب�انات الجدول السابق إلى      
التوع�ة رؤ�تهم لمدى فاعل�ة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في في متوسط الدخل من حیث  -الدراسة

عالقة غیر  وهي )،531.( معنو�ة مستوى  ) عندF ).634 ق�مة, حیث بلغت الصح�ة لجائحة �ورونا
 دالة.
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) �مكن القول �قبول الفرض العلمي ١٩و( ,) ١٨)، و(١٧)، (١٦ومن خالل ب�انات الجداول (       
غراف�ة (النوع/ القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین الم�حوثین من حیث الخصائص الد�مو 

العمر/التعل�م/الدخل) في اتجاهاتهم نحو رؤ�تهم لمدى فاعل�ة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في التوع�ة 
 الصح�ة لجائحة �ورونا قبوًال جزئً�ا.





 جائحة أثناء الصح�ة التوع�ة في السعود�ة خ�ار�ةإلا المواقع دورالتعرف على استھدفت ھذه الدراسة       
 وتغط�ة التوع�ة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع ألنشطة الم�حوثین تقی�م رصد، و"١٩-كوفید" كورونا

 وتوصلت إلى:األزمة، 
 متا�عة في الم�حوثون  علیها �عتمد التي اإلعالم وسائل »مواقع التواصل االجتماعي«تصدرت  •

المواقع اإلخ�ار�ة « جاءت بینما السعود�ة، العر��ة �المملكة كرونا فیروس انتشار أخ�ار
 .في المرت�ة الثالثة» الصحف اإللكترون�ة« جاءت حین في الثان�ة، المرت�ة في» السعود�ة

بدرجة  اعتماد الم�حوثین على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة في معرفة اخ�ار فیروس �ورونا جاء •
 %).52.5(بنس�ة  كبیرة

متا�عة التطورات «ثبتت نتائج الدراسة أن أولى أس�اب متا�عة الم�حوثین للمواقع اإلخ�ار�ة هو أ •
خ�ار المتعلقة �انتشار ألالتغط�ة الشاملة ألهم ا«، ثم »�أول المتصلة �أزمة فیروس �ورونا أوًال 

ار فیروس استخدام تكنولوج�ا الوسائط المتعددة في التغط�ة الصحف�ة النتش«، ثم »فیروس �ورونا
 .»كورونا

في المرت�ة األولى  »قرارات المملكة لمكافحة الو�اء«أوضحت النتائج أن المبحوثین یھتمون بـ  •
طرق انتقال العدوى وأعراض «، ثم من المضامین التي یتا�عونها على المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة

وتوفیر الحجر الصحي جهود وزارة الصحة في الكشف عن الحاالت اإل�جاب�ة «، ثم »اإلصا�ة
 .»لهم

أشارت النتائج إلى أن الم�حوثین یرون أن المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة تقدم أنشطة متمیزة في  •
نشر التقر�ر الیومي لوزارة الصحة الخاص تغطیتها لتداع�ات و�اء �ورونا، حیث إنها تقوم ب

، �ما إنها دئم على الموقعتحدیث أخ�ار الفیروس �شكل ، وتعمل على �أعداد المصابین والوف�ات
ثارة لشائعات المُ ل اتصح�حً ، وتقدم متا�عة تطورات األزمة على المستوى اإلقل�مي والمحليتقوم �

 .�شكل دائم
أكدت النتائج أن متا�عة المواقع اإلخ�ار�ة السعود�ة له تأثیر في تكو�ن اتجاه الم�حوثین نحو  •

العر��ة السعود�ة تعمل جاهدة للحد من ز�ادة المملكة أن إلى المملكة، حیث أشار الم�حوثون 
صحة أبناء الوطن من أهم توجهات المملكة والهدف ، �ما أكدوا أن انتشار الو�اء بین أبنائها
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 ا �بیًرااهتمامً تبدي المملكة وأن ، األساسي من االجراءات االحتراز�ة والقرارات التي تم اتخاذها
توفر �ل اإلجراءات الممكنة للحد من ، �ما أنها دهملى �الإقامة إل�عودة العالقین ومخالفي ا

 .انتشار فیروس �وروناعلى النتائج السلب�ة المترت�ة 

 ؛الم�حوثین على تأثیر لها السعود�ة اإلخ�ار�ة للمواقع اإلعالم�ة التغط�ة أن إلى النتائج أشارت •
 في األخرى  للدول ومساعدتها المملكة بدور �الفخر أشعر« ع�ارة على الم�حوثون  وافق حیث

 مليء كله العالم أن أدر�ت« ع�ارة على الم�حوثون  وافق كما ،)٩٤.٠٧( النسبي �الوزن  »األزمة
 أن الم�حوثون  یرى  بینما). ٩٣.٤١( النسبي �الوزن  »فقط المملكة ول�ست والمشكالت �المخاطر

 ما خالل من معنو�اتهم ورفع الجمهور بین الطمأنینة بث على تعمل« السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع
 ).٨٩.٨٣( النسبي �الوزن  »إعالم�ة مواد من تقدمه

 عملت حیث األزمة، معالجة في بدورها قامت السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع أن إلى النتائج أشارت •
 كما الو�اء، لمكافحة المجتمع�ة المسؤول�ة روح و�ث الوقا�ة، و��ف�ة الو�اء �خطورة التوع�ة على
 وطمأنة لألزمة، ال�عض الستغالل السلب�ة السلو��ات ورصد الرقابي الدور تفعیل على عملت أنها

 .�األس�اب خذألوا الجهود افرتض تم ما اذا الراهنة الحالة بتجاوز الجمهور
 الم�حوثون  أشار حیث اإلعالم�ة، �المهن�ة ملتزمة السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع أن النتائج أوضحت •

 أحداث من بها یتصل ما و�ل كورونا أزمة حول ودقتها المعلومات صحة ى تتحرَّ  المواقع هذه أن
 اونادرً  مصادرها إلى األخ�ار نس�ة على اغال�ً  تحرص أنها كما ،)٨٩.٦٦( النسبي �الوزن  وذلك

  أنها الم�حوثون  یرى  أ�ًضا ،)٨٧.٧٥(النسبي  �الوزن  وذلك المصدر مجهولة األخ�ار تقدم ما
 ).٨٧.٧٥( النسبي �الوزن  وذلك كورونا فیروس أخ�ار و�تا�ة نقل في والصدق األمانة تلتزم

 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل العلمي الفرض صحة إحصائً�ا تحقق  •
 ورأیهم كورونا فیروس خ�ارأ معرفة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع على الم�حوثین اعتماد مدى
 اإلعالم�ة التغط�ة وتأثیر كورونا، و�اء ألزمة المملكة و�دارة الجائحة، لتلك اإلعالم�ة التغط�ة فى

 في بدورها السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع ق�ام لمدى ورؤ�تهم الم�حوثین، على المواقع لتللك
 .اإلعالم�ة �المهن�ة والتزامها االجتماع�ة، المسئول�ة

 حیث من الم�حوثین بین إحصائ�ة داللة ذات فروق  بوجود القائل العلمي للفرض جزئي قبول  •
 فاعل�ة لمدى رؤ�تهم نحو اتجاهاتهم في) الدخل/التعل�م/العمر/ النوع( الد�موغراف�ة الخصائص

 .كورونا لجائحة الصح�ة التوع�ة في السعود�ة اإلخ�ار�ة المواقع
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 They have also shown honesty and truth in reporting and writing Corona virus 
news.  
- Readers asserted "the study sample" that the Kingdom is working hard to limit 
the further spread of the epidemic among its people, with the approval of 
(90.0%). 
 The majority of readers agreed on the phrase "I feel proud of the Kingdom's 
role and its assistance to other countries in the crisis" at a rate of (86.3%). 
- The readers' sample indicated that the repeated provision of information 
pushes the public into boredom in the follow-up “non-renewal in the form and 
content” with an approval rate of (59.0)%. 
 
keywords: Saudi news websites- health education- Corona 'Covid-19' 
                   Pandemic.  
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Abstract 

             The study aimed to monitor role of the Saudi news websites in health 
education during the Corona 'Covid-19' pandemic through the social 
responsibility of the media, in an attempt to evaluate Saudi news websites in 
their media content to see the extent of success in managing the health crisis. 
The study sought to answer several questions, including what news sites are 
exposed to the readers who have been studied; Follow the news of spread of the 
Corona virus? Why did readers choose it? What are the implications that the 
public cared about during the crisis? To what extent do readers rate the 
activities of Saudi news websites in raising awareness and covering the crisis? 
This study belongs to descriptive studies using the survey methodology on a 
sample of 400 words from the Saudi audience who are following the crisis in 
the media for the month of May 2020. The researcher relied on the 
questionnaire form. 
        The study reached a set of results, the most important of which are: 
The sample varied between males and females. Males came in at a rate of 
(54.5%), while females came in at a rate of (45.5%.) 
 The sample also reflected different levels of education. Middle education came 
in at 18.8%, then university education (76.5%), then Diploma and Higher 
education (4.8%). 
- "Ajel" website came in the first place that readers relied on to obtain 

information about Corona, then "Sabq" website, then "Okaz" website, then 
the news website for "AL Riyadh" newspaper, then "AlWatan" website, then 
the news website for AlSharq AlAwsat newspaper, then  "Almowaten" 
website, then "Almarsd" website, then  “Sada” website  and finally "Twasul" 
website.  

- The majority of readers indicated "the subject of research and study" that the 
first reasons for them follow-up to news websites is to follow the latest news 
related to the Corona virus crisis firsthand. 
- Most of the readers agreed that the Saudi news websites follow the 
Professional rules of journalism regarding the correctness of information about 
the Corona crisis. 
Those websites are concerned mostly with the ratio of news to its sources and 
rarely provide news of anonymous source. 
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