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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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زمة كورونا وانعكاساتها على أاسرتاتيجيات مواجهة الشائعات حول 

وزارة الصحة  يدراسة تطبيقية على موقع: لكرتونية الرمسيةإلاملواقع ا

 ومنظمة الصحة العاملية
 

 

 إعداد
 

 )*(شیماء دمحم عبد الرحیم زیان
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .جامعة دمنھور -بكلیة التربیة النوعیة  محاضر منتدب(*)
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لكترونیة إلزمة كورونا وانعكاساتھا على المواقع اأاستراتیجیات مواجھة الشائعات حول 
 وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمیة يدراسة تطبیقیة على موقع: الرسمیة

  
 شیماء دمحم عبد الرحیم زیان                                                                    

       

          shimazayan31@gmail.com 
                       دمنھورجامعة     



وانعكاساتها على المواقع زمة �ورونا أ�عالج ال�حث موضوع استرات�ج�ات مواجهة الشائعات حول        
غراضها والمستهدفین منها من أ واستهدف تحدید مضمون الشائعة ومعرفة أنواعها و  ،لكترون�ة الرسم�ةإلا

لى إال�حث  او�نتمى هذ، علیها الردمن تكذیب الشائعات و لكترون�ة الرسم�ة إلقامت �ه المواقع ا خالل ما
قامت  التى الشائعاتمن  ٣٣مضمون   تحلیل ى، وتممعالإلال�حوث الوصف�ة وقد استخدم منهج المسح ا

مارس ١وذلك فى الفترة من  عن طر�ق  نفیها �صفحاتها وتقد�م الحقائق �مواجهتها المواقع الرسم�ة
 .م٢٠٢٠مایو  ٣١حتى
تهدفت المتا�عین على مواقع التواصل االجتماعى بنس�ة سأن الشائعات ا وتوصلت ال�احثة إلى     
وتم ، %٤٨.٤لى نس�ة إ% من خالل الشائعات التى تنشر الخرافة والتضلیل العلمى وصلت ٤٢.٤

أن مضمون  �ما ،% لجذب المواطنین لتصدیق هذه الشائعات٣٣.٣استخدام األسلوب التوعوى بنس�ة 
ا �طب�عة الظروف والمواقف التي تظهر فیها، وتكون ترت�ط غال�ً متعددة،  اوأنواعً  ،الشائعة �أخذ أشكاالً 

 ةو تنظ�مات أو مجتمعات تر�طهم عوامل معینأإلى أفراد ورموز مجتمع�ة أو جماعات أو حر�ات  ةموجه
 بینهم. ًطاكعامل العرق أو الدین أو حتى قض�ة تمثل را�

 :شائعات من خالل ق�امها بدور �بیرلكترون�ة واجهت الإلا أن المواقع الرسم�ة ا�ًض أ حواتض     
ومن خالل   تكذیب الشائعات واظهار حقائق هذه الشائعات التي تروجها مواقع التواصل االجتماعي، 

�ما  ،وع�ه ةتسعى لتوفیر المعلومات الصح�حة  للجمهور وتنم� ،لكترون�ةإلمواقعها المواقع الرسم�ة ا
وتوفیر  ،ئط التواصل االجتماعي لمحار�ة الشائعاتقامت منظمة الصحة العالم�ة �التعاون مع وسا

المعلومات الصح�حة �شأن فیروس �ورونا إذ إن نفي المعلومات الخطأ، قد أخفق في الحد من التصورات 
 غیر الصح�حة.

لكترون�ة الرسم�ة أثبتت مهارتها ونجاحها فى تعاملها مع األزمات، إلا أن المواقع ا�ًض أواتضح      
 و�اء فیروس �ورونا المنتشر فى �افة أنحاء العالم.وخاصة  أزمة 

كما اتضح من النتائج أن هناك شفاف�ة مطلقة في التعامل مع فیروس �ورونا من الحكومة       
 الصحةوتتم إتاحة المعلومات لمنظمة  ،المصر�ة، وهذه الشفاف�ة متواجدة مع منظمة الصحة العالم�ة

 ج لفیروس �ورونا.العالم�ة �ما �ساعدها على تشخ�ص عال
 

 .لشائعاتامواجهة  مواقع التواصل االجتماعى، فیرس �ورونا، :كلمات مفتاح�ة

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


 
 

 "كاساتھا على المواقع اإللكترونیةاستراتیجیات مواجھة الشائعات حول أزمة كورونا وانع: "شیماء دمحم عبد الرحیم زیان ۷۰۰

 

 

 االنتشار السر�ع لسالح األكاذیب فى العالم االفتراضى أص�ح له تأثیر �بیر فى أى مجتمع، لما
ینشغلون �ك�ف�ة الرد على تلك الشائعات یثیره من البلبلة بین جموع الناس، وهو ما �جعل المسئولین 

وال�حث عن مسب�ات ومصادر هذا الو�اء وطب�عة انتقاله السر�ع من خالل وسائل التواصل االجتماعى، 
ى خطر یهدد األمن المجتمعى، أومحاولة التوصل إلى حلول و�جراءات صح�حة جذر�ة لصد تأثیرها �

 لها الشائعة.بدًال من التفرغ والتر�یز فى األزمة المصاحب 

اء فیروس �ورونا الذى األمثلة �ثیرة وال حصر لها، ولعل آخرها ما یتعرض له العالم حالً�ا من جرَّ      
�شكل خطًرا �بیًرا یهدد �ل البلدان �ال استثناء، فنحن هنا فى مصر على سبیل المثال، منذ بدء الحدیث 

مادة خص�ة لمروجى الشائعات، لدرجة أنه على هذا الفیروس تحولت منصات "السوش�ال مید�ا" إلى 
أص�ح �ل دق�قة �ظهر شائعة جدیدة فى هذا االتجاه، مما أثار حالة من البلبلة بین جم�ع األوساط، وهذا 

بدًال  ما �عد أخطر ما نتعرض له اآلن، ألن الوصول إلى مرحلة الرعب نفسه �صل بنا إلى نتائج سلب�ة
وتعلم ��ف�ة تفاد�ه ومواجهته فى نشر األكاذیب والشائعات  ،خطرمن العمل �جد�ة على مواجهة هذا ال

 المغرضة.
كم�ة المشاهد التى تتكرر �شكل یومى على مواقع التواصل االجتماعى ففعلً�ا، هذا ما نراه حال�ًا،      

ا بین شائعات مغرضة فى �ل المجاالت الس�اس�ة واالجتماع�ة واالقتصاد�ة والفن�ة والر�اض�ة، حتى سقطن
فر�سة للمخططات الخارج�ة، التى تستهدف تدمیرنا نفسً�ا ومعنوً�ا قبل أن نتمكن من الوقوف ضدهم 
والوصول إلى أهداف النهوض �أنفسنا و�الدنا، ولألسف الشدید نحن من �ساعدهم �أیدینا، وهذا ما رأیناه 

هاب�ة بهدف التأثیر على فى مشاهد سا�قة، �م الشائعات التى استهدفت مصر من التا�عین للجماعات اإلر 
 التقدم االقتصادى وعودة االستقرار األمنى والمجتمعى فى الفترة الماض�ة.

نفس المشهد یتكررالیوم مع أزمة فیروس �ورونا، حیث تنتشر الشائعات المتداولة حوله على مواقع       
لى �ل شائعة، حتى التواصل االجتماعى "، وهو ما جعل المؤسسات الحكوم�ة تنشغل �الرد یومً�ا ع

یوضحون الحق�قة للمواطنین منعًا للذعر، ورغم ذلك فإن الدولة تحاول عدم التأثر وتحرص على التوع�ة 
 الدور�ة �ك�ف�ة مواجهة أخطار هذا الفیروس.

أقوى من  أص�ح"السوش�ال مید�ا" روهى أن تأثی ،لكن هناك أزمة تواجه المؤسسات الحكوم�ة     
هذه الشائعات أو محاوالت التوع�ة للتعامل مع المخاطر الناتجة عن انتشار مجهوداتهم للرد على 

 الفیروس، ومن هنا �جب التر�یز على إ�جاد حلول جذر�ة إلنهاء سطوة مواقع التواصل االجتماعى.
تلك الشائعات، على رأسها غ�اب الوعى اإلعالمى، بل  انتشارهناك عوامل �ثیرة أثرت فى و       

 واقع اإللكترون�ة والصحف فر�سة لنشرها، فاإلعالم �جب أن تقع عل�ه المسئول�ة األكبر وسقوط �عض الم
ومن هنا تكمن خطورة استغالل اإلق�ال المتزاید من قبل جمهور التل�فز�ون والصحف على مواقع       

حیث أص�حت الشائعة من أخطر  ،نمل�ارات مواط ٣التواصل االجتماعى التى وصلت ألكثر من 
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الوسائل المعاصرة التى انتشرت وغزت العالم �له، وذلك �فضل وسائل االتصاالت الحدیثة والتكنولوج�ا 
المتقدمة فى ثورة المعلومات فى عصر أص�ح العالم ف�ه قر�ة صغیرة ومن ناح�ة أخرى تشیر 

اعي، ف�ما �ستخدمون اإلنترنت ووسائل التواصل االجتم ً�اا مصر ملیونً  ٤٩اإلحصاءات إلى أن أكثر من 
ملیون جهاز هاتف محمول له القدرة على الدخول على اإلنترنت. و�حل ف�س بوك على رأس  ٦٤یوجد 

، ثم »ماسنجر«فـ» واتس أب«، ثم »یوتیوب«ترتیب استخدام المصر�ین لوسائل التواصل االجتماعى یل�ه 
 .جوجل بلس)«، وأخیًرا »تو�تر«إنستجرام و«

الجدید، الذي أفرزته أزمة تفشي و�اء �ورونا في أنحاء العالم، �ان ذلك االخت�ار �ین معالم الواقع و       
القوي لوسائل التواصل االجتماعي، التي �اتت سمة واضحة الینكرها أحد في العالم المعاصرو�قدر ما 
أسهمت تلك الوسائل الجدیدة، في تخف�ف وطأة أزمة التواصل الم�اشر بین ال�شر، �فعل المخاوف من 

 .تفشي الفیروس، �قدر ما بدا من وجهة نظر �ثیر�ن أنها فشلت في اخت�ار المصداق�ة
ا من ا �بیرً وألن آفة األخ�ار هم رواتها، فإن جمهور وسائل التواصل االجتماعي یتحمل جان�ً      

نشر المسؤول�ة ف�ما �جري الحدیث عنه من جوانب سلب�ة، أفرزها استخدام تلك الوسائل خالل األزمة، من 
أخ�ار مفبر�ة، إلى نشر شائعات، إلى سعي لبث الخوف والذعر في نفوس الناس، الذین وضعتهم األزمة 

 في حالة من القلق، یدفعهم للتشبث �أ�ة معلومة ر�ما تكون في أساسها غیر صح�حة.
تقدر أحدث اإلحصاءات عدد مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي الناشطین حول العالم بنحو       
مل�ارات شخص، أي ما �قارب نصف سكان العالم و�عد انتشار فیروس �ورونا، زاد هذا العدد إلى  ٣.٨

وفي زمن �ورونا تلعب وسائل التواصل اإلجتماعي دورًا إنقاذ�ًا ألشخاص ، حوالى األر�عة مل�ارات شخص
 كثیر�ن من الذین �عانون خالل الحجر �سبب العزلة.

منوعًا من الترف�ه إلى التعل�م والتوع�ة واألخ�ار  إلجتماعي محتوىً وتوفر منصات التواصل ا      
وغیرها. وأص�حت تطب�قات التواصل اإلجتماعي في �ثیر من األح�ان بد�ًال عن شاشات التلفز�ون 

لذلك قامت �برى وسائل اإلعالم المحل�ة والعالم�ة �التعو�ل �ثیرًا  ،والرادیو وغیرهما من الوسائل اإلعالم�ة
هذه المنصات إل�صال المحتوى الذي تقدمه لجمهور أوسع، خاصة في ما یتعلق �أخ�ار فیروس على 

كورونا وعدد اإلصا�ات و��ف�ة اإلنتشار، �ون أغلب األشخاص �عتمدون على هذه المواقع للوصول إلى 
فیین الذین زاد عدد المؤسسات الرسم�ة والمسؤولین والس�اسیین والصحا، �ما المعلومة �جوانبها المختلفة

�ستخدمون وسائل التواصل اإلجتماعي لبث تصر�حاتهم حول �ورونا، وتفسیر �عض المواقف واألمور 
عبر حسا�ات رسم�ة �اإلضافة إلى ذلك، سمحت وسائل التواصل االجتماعي  المهمةو�عالن القرارات 

ل اإلجتماعي من لم تخل مشار�ات وسائل التواص ،لألشخاص ببث الفیدیوهات واألحداث لحظة حصولها
فالحاجة إلى المعرفة دافع قوي  ،األخ�ار المز�فة، التي تحتاج جهدًا ومعرفة للتمییز بینها و�ین الحق�قة

لمستخدمي وسائل التواصل االجتماعي، �حیث تز�د هذه الحاجة وقت األحداث الكبرى العامة واألزمات، 
 )bbc news–المصرى الیوم  –السا�ع  (تم متا�عة األخ�ار �موقع الیومأزمة فیروس �ورونا. ثلم
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�عد انتشار الشائعات حول تفشي حاالت اإلصا�ة �فیروس �ورونا �أنحاء الجمهور�ة، والتي تسببت        
في نشر الذعر بین المواطنین تلك الشائعات تضمنت الكثیر من المعلومات المغلوطة حول الفیروس، ما 

 .انتشار العادات الخاطئة بین المواطنینیؤثر �شكل �بیر على 
وفي ظل التزاحم اإلعالمي على �ل ما یتعلق بتغط�ة ونشر أخ�ار الو�اء، نجد أن الكثیر من        

خص�ًا  مكاًنااإلشاعات التي تطلق �قصد أو بدون قصد والتي تتعلق بهذا الفیروس �شكل أو �آخر، تجد 
التي تشهد تناقًال غیر مسبوق للكثیر من اإلشاعات المتعلقة بهذا  ،لها على ش�كات التواصل اإلجتماعي

 في صفوف المواطنین. والخوفالفیروس الخطیر، مما یثیر المز�د من التوتر والقلق ونشر البلبلة 

وتت�این مستو�ات اإلشاعة التي یتم تداولها �خصوص فیروس �ورونا ت�عًا للعدید من المقاصد        
مما یز�د من غرا�ة الكثیر  ،لخإ�ارات الس�اس�ة والخلف�ات الثقاف�ة والمعتقدات الدین�ة.....واألهداف واالعت

ن�ة والمستقبل�ة على توجهات األفراد في �افة آلمما ینشر، �ما یز�د من خطورته، فضًال عن تأثیراته ا
من یردد �أن �عض وهناك ، فهناك من یروج �أن الفیروس تم تصن�عه �مصانع بیولوج�ة ،أماكن إنتشارهم

الشخص�ات العالم�ة وراء تصن�عه، وفي إشاعات أخرى �أن هذا الفیرس عقاب ر�اني ل�عض الدول التي 
تضطهد المسلمین، �ما تناقل النشطاء نصائح �أن شرب "المب�ضات" �ساعد في الوقا�ة من المرض، في 

 .احین نصح آخرون �اإلكثار من أكل الثوم والفلفل الحار جدً 
دون �فیرس �ورونا وفي ظل تزاحم ش�كات التواصل اإلجتماعي بنشر الكثیر من الروا�ات المتعلقة       

تبرز خطورة نشر هذه اإلشاعة أو استغاللها من قبل جهات  ،أن تر�ز على مصدر موثوق یؤ�د صحتها
نفس�ة الخطرة شاعة تعتبر واحدة من أدوات الحرب الإلهذه األنواع من ا مثلوذلك على اعت�ار أن ، معینة

سواء �استخدام أسالیب متعددة من أجل تحقیق أهدافها،  دالتي تستخدم في أوقات السلم والحرب على ح
التي منها تحط�م معنو�ات المجتمع، وتحط�م الثقة �مصادره اإلخ�ار�ة، وتستخدم لمعرفة ردود الفعل 

جتمع�ة األقل تعل�مًا واألكبر سنًا، وتزدهر في األوساط الم ،ومعرفة معنو�ات المجتمع وقواته العسكر�ة
 ومن غا�اتها إضعاف إ�مان الشعب �عقیدته وأفكاره وم�ادئه القوم�ة والوطن�ة.

تلك الشائعات التي تتمحور حول  ،واألخطر من الشائعات الخاصة �فیروس �ورونا في حد ذاته       
ق�ة بذلك ور�طها �أمور ال أساس �عض القضا�ا الخاصة �انتشار هذا الفیروس، والتحل�الت غیر المنط

ونظرًا لكون ش�كات ومواقع التواصل االجتماعي بیئة خص�ة لنشر الشائعات  ،لها من الصحة
و"المعلومات المغلوطة ، خاصة ما یتعلق �فیروس �ورونا، دون أي محاولة للتدقیق أو التحري في صحة 

االجتماع�ة أن األزمة ال تحتمل التساهل مع تلك المعلومات، فقد قررت العدید من هذه الش�كات 
المحتوى السیئ، �ما عملت  اإلشاعات واألكاذیب والمعلومات الخطأ، لذلك سعت للحد من نشر �ل هذا

على الترو�ج للبدیل الذي �مكن االعتماد عل�ه، والموثوق من صحته، والصادر من جهات �مكن الثقة بها 
 .والسكان ةوزارة الصحو  كمنظمة الصحة العالم�ة
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لتوع�ة المواطنین لمواجهة فیروس �ورونا، وأن الشائعات أخطر  مهم إن وسائل اإلعالم لها دور      
 .من الفیروس ألنها تؤدي إلى استهالك موارد الدولة والنظم الصح�ة

داخل لفیرس �ورونا یتم تنسیق بین وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالم�ة في متا�عة األوضاع      
 .ر و�صدار الب�انات المشتر�ة، والعمل على عدم انتشار الفیروس في مصرمص

مواقع التواصل على على الشائعات ومحتواها  شكال�ة الدراسة من خالل التعرفإوهنا تأتى       
تحقیق ت و فى الرد على الشائعا الرسم�ة اإللكترون�ة ��ف قامت المواقع االجتماعى، ومعرفة

لشائعات على الجمهورلمتا�عة هذه المواقع .... والتعرف على أهم أسالیب مواجهة االمصداق�ة لدى 
 .هذه المواقع الرسم�ة





جاءت أهم�ة الدراسة من خالل  توع�ة الجمهور فى الحصول على المعلومات عن فیرس �ورونا        
المواقع ي خ�ار الكاذ�ة فألومنذ انتشار الفیرس انتشرت ا ،ا لتفشى الشائعاتمن المواقع الرسم�ة منعً 

وتساهم هذه الدراسة في االرتقاء �اإلجراءات الوقائ�ة والعالج�ة والتصح�ح�ة لمواجهة  ،لكترون�ة الرسم�ةإلا
  .الشائعات

  �اآلتي:عالم العالم�ة والمحل�ة وفق عدة مسارات إلومع ظهور الفیروس الجدید تعاملت وسائل ا

نقل الحقائق عن الفیروس من مصادرها الفعل�ة، مثل المستشف�ات والمؤسسات المختصة،  ول:أل المسار ا
عن نشر األ�حاث العلم�ة السا�قة عن الفیروسات وطب�عة ح�اتها وسبل  ومنظمة الصحة العالم�ة، فضالً 

خر�ن من تلك آلنفسه وا نسان من إجراءات وقائ�ة لحما�ةإلن �قوم �ه اأنسان، وما �جب إللى اإانتقالها 
  .الفیروسات غیر القابلة للعالج

ن المعلومات على ألى مسألة مهمة وهي إخ�ار مواقع التواصل االجتماعي، وأود التنب�ه أ: المسار الثانى
خ�ار، وغ�اب ألس�اب عدیدة، لعدم وجود جهات متخصصة بنقل األمواقع التواصل غیر صالحة للتداول 

خ�ار، لذلك فهي البیئة المناس�ة لنشر األعلومات وضعف الجمهور في التحقق من الس�طرة على تدفق الم
 .ما �النس�ة لفیروس �ورونا على مواقع التواصلأكل شيء غیر صح�ح، 

 :قسامألى عدة إفقد انقسم  

خذ الكثیر من المواطنین على عاتقهم نشر التوع�ة الصح�ة ونشر المعلومات أمعلومات توعو�ة وقد . ١
 .الصح�حة للتعامل مع الفیروس

لى حسا�اتهم الشخص�ة، إ، �عض الناشر�ن نسخوا التهو�ل المنشور عبر القنوات الفضائ�ة التهو�ل. ٢
واستخدموا معلومات غیر دق�قة من القنوات تلك، و�عض المعلومات المغلوطة التي ال تحمل أي مصدر 

 .سل�م
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التهو�ن من الفیروس، وتنشر قضا�ا تار�خ�ة تر�ط بین ما خذت على عاتقها أ، هناك صفحات التهو�ن.٣  
 .و�ئة أخرى أن، و آل�حدث ا

ن خطر فیروس �ورونا هو غ�اب الطر�قة السل�مة للتعامل معه، ألننا ال نعرف العالج، والخطر الذي إ
یواجه ال�شر�ة في التعامل مع المعلومات المتداولة عن الفیروس، وخاصة المعلومات المغلوطة 

 )٤-٣م، الصفحات ٢٠٢٠(ع�اس،  مواجهته.تضار�ة یز�د من صعو�ة والم
لى منابر لتسق�ط س�اسي عبر إعالم�ة إ س�اسیین في مناقشة القض�ة، تحولت تغط�ات  إقتحام�سبب  -

و انتقاد الجهات الحكوم�ة والوزار�ة، ف�ما سمحت وسائل أانتقاد المؤسسات الصح�ة والقائمین علیها 
االعالم الترو�ج لتصر�حات غیر موفقة تتناول مفاه�م نظر�ة المؤامرة وغیرها مثل اتهام جهات دول�ة 

و التهو�ل منها، ف�ما ساهمت وسائل أرقام المعلنة في دول ألو التحج�م من اأ�الوقوف وراء الو�اء، 
جال دین یتحدثون عن الروحان�ات لمواجهة المرض، ورفض القرارات الرسم�ة لمنع عالم  �الترو�ج لر إلا

 )٢-١م، الصفحات ٢٠٢٠(العراقى،  .التجمعات الدین�ة




لكترون�ة إل��ف تساهم هذه المواقع ا :وهو التعرف على ،لى تحقیق هدف رئ�سىإتسعى هذه الدراسة  -
رشادات إلخ�ار الحق�ق�ة وتكذیب الشائعات عن فیرس �ورونا وتقد�م التعل�مات واألالرسم�ة فى نشر ا

 ؟الح�ة الصح�حة من خالل المواقع الرسم�ة الموثوقة  ومواجهة الشائعات
سالیب ألعرف على اللتت�ة آلتسل�ط الضوء على النقاط اوقامت ال�احثة �عرض عدة أهداف من خالل 

 .كترون�ة فى مواجهة الشائعاتإللالتي تت�عها المواقع الرسم�ة ا
أن تكون المصادر الرسم�ة، واألخ�ار الصادرة عن المؤسسات الصح�ة المعن�ة، هي المرجع الوحید  -

عبئًا على الحكومة والجهات الرسم�ة، التي ال تدخر جهدًا في نشر  لتمث فالشائعات ،لمتا�عة األمر
فى  رهی�ة التي تحملها وسائل التواصل االجتماعي�سبب السرعة الالحق�قة على جم�ع وسائل اإلعالم، 

 .نشر الشائعات
ي قد التصدي للشائعات، تتم عبر استقاء المعلومات من مصادرها الرسم�ة، نظرًا لآلثار السلب�ة الت - 

 .تتسبب بها األخ�ار المغلوطة من تهدید ألمن الدولة وأفرادها
لتصدي لها عبر التوع�ة واإلرشاد والتأكد من مصدر الخبر وعدم واالكشف عن مصداق�ة ما ینشر  -

حیث أن الشائعات تعد من أقوى العوامل التي تخل �األمن المعنوي  ،مضللة  االستناد إلى معلومات
 :والنفسي واالجتماعي والمادي والفكري في المجتمعات، وعل�ه ین�غي

 ا على مواقع التواصل االجتماعى ومضمونها.انتشارً  األكثرواع الشائعات معرفة أن -
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نا أو غیره أمرًا مشروعًا، فإن من الال و�ذا �ان القلق من هذا فیروس �ورو  التحلي بروح المسؤول�ة -
مشروع أبدًا، أن نصغي لهذه الشائعة أو تلك، التي �طلقها ال�عض، وال س�ما عبر وسائل التواصل 

 .االجتماعي، التي تشكل فضاًء واسعًا �ال رقا�ة أح�اناً 




 :السؤال الرئ�سى

 الوعى وتكذیب الشائعات حول فیرس �ورونا المستجد؟ لكترون�ة الرسم�ة بنشرإل��ف قامت المواقع ا -
 :سئلة الفرع�ةألا

مدى واجهت وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالم�ة الشائعات وقامت �الرد على الشائعات عن  إلى أى -
 فیرس �ورونا ؟ 

 ةمتا�علكترون�ة �االعتماد على هذه المواقع فى إلالمواقع الرسم�ة ا ىهل هناك استجا�ة من متا�ع -
 الردود على الشائعات؟ 

حة فیروس �ورونا ئفإن هذه الدراسة إنما هي رد فعل لما �عاني منه معظم دول العالم من جا      
، م٢٠١٩فمنذ اشتعال هذا الو�اء �مدینة ووهان الصین�ة في نها�ة العام  ،) COVID - ۱۹(الحالي 

العالم، هو الت�قن التام �أن جم�ع التدابیر وأسقط ما أسقط من أرواح �شر�ة �الصین وغیرها من دول 
االحتراز�ة للحد من انتشار هذا الو�اء من الحجر الصحي، والت�اعد االجتماعي، ووضع الكف على الفم 

 عند العطس، وغیرها.
في العام الجاري التي تجتاح العالم وما س�قها  ) COVID - ۱۹( إن ظاهرة تفشي فیروس �ورونا      

، والكولیرا ، واإلیدز ، والمرض التنفسي )  Black death( لعالم�ة مثل الموت األسود من األو�ئة ا
الوخ�م الذي �سب�ه فیروس �ورونا  وما إلى ذلك ، تذ�رنا �جائحة الطاعون التي نزلت على الشام وغیرها 

 )٤-٣الصفحات م، ٢٠٢٠(و�دوس، من بلدان المسلمین على مر التار�خ . 
رونا ورافقها انتشار أخ�ار �اذ�ة ومز�فة �ثیرة، أغلبها انتشر على و �شار إلى أن جائحة فیروس �     

 ،اوفیدیوهات قد�مة نشرت على أنها جدیدة التواصل "یتأكد" أ�ًض ر مواقع التواصل االجتماعي، و�ینها صو 
محوالتها العدیدة للحد من األخ�ار الكاذ�ة على منصاتها، ا عن بدورها أعلنت شر�ات وسائل التواصل مرارً 

من أجل حظر التغر�دات المخادعة التي �مكن أن تعرض األشخاص .ثت تو�تر، س�اساتها لألمانفقد حدَّ 
وف�ما یتعلق �إزالة المستخدمین للتعل�قات المسیئة، فقد أوضحت  ،لخطر اإلصا�ة �فیروس �ورونا المستجد

ات الحال�ة تطلب من المنتهك إزالة التغر�دة التي تنتهك قوانینها قبل أن یتمكن من الشر�ة أن اإلرشاد
التغر�د مرة أخرى، و�تم تنب�ه المستخدم عبر البر�د اإللكتروني و�عطى فرصة لحذف التغر�دة أو تقد�م 

لم�ة لمكافحة و�تم إخفاء التغر�دة أثناء حدوث ذلك �ما قرر موقع ف�سبوك أن �شارك �الحملة العا التماس،
فیروس �ورونا المستجد �شكل إ�جابي وعلى طر�قته، إذ أعلن موقع التواصل االجتماعي األبرز أنه 
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�صدد تشر�ع تحذیر للمستخدمین الذین تفاعلوا مع المنشورات المضللة عن الو�اء، من خالل اإلعجاب  
 )١صفحة  م،٢٠٢٠(العر��ة،  .أو التعلیق أو إعادة





 :  2020Jinling Hua and Rajib Shawدراسة  -۱
 

، بدأت في ووهان هو حالة طوارئ إنسان�ةو  )COVID-19(ناقشت هذه الدراسة الفیروس التاجي       
 ،م٢٠٢٠، تم إخطار السلطات بها في أواخر د�سمبر أوائل ینایر م٢٠١٩في الصین عام أوائل د�سمبر 

منظمة الصحة العالم�ة م و ٢٠٢٠التحقیق تم إعالن حالة الطوارئ في األسبوع الثالث من ینایر و�عد 
، وأخیرًا جائحة م٢٠٢٠ینایر ٣١في  )PHEIC(أعلنت هذا �طوارئ الصحة العامة ذات االهتمام الدولي 

 ١٦٦٠٠، تسبب الفیروس في إصا�ة أكثر من م٢٠٢٠مارس  ٢٤. اعت�اًرا من م٢٠٢٠مارس  ١١في 
 ١٠٠٠٠شخص مصابون بها ، منها أكثر من  ٣٨٠.٠٠٠شخص في جم�ع أنحاء العالم مع أكثر من 

 حالة خطیرة.
�عتمد �شكل رئ�سي على الصحف الصین�ة ووسائل التواصل االجتماعي و��انات المنصة الرقم�ة       

مة والناس على مدى األخرى، تحلل هذه الورقة الجدول الزمني لإلجراءات الرئ�س�ة التي اتخذتها الحكو 
ثالثة أشهر في خمس مراحل مختلفة. وجدت أنه على الرغم من وجود تأخیر أولي في االستجا�ة، مز�ج 
فر�د من الحو�مة القو�ة، التنظ�م الصارم، القوي �قظة المجتمع ومشار�ة المواطنین واالستخدام الحك�م 

في جهود الصین لمكافحة هذا الفیروس.  للب�انات الضخمة والتقن�ات الرقم�ة �عض العوامل الرئ�س�ة
كونها غیر قابلة لالختراق وغیر قابلة للق�اس (�خالف التعرض لإلشاعات)، تعتبر المعلومات المناس�ة 

أسس التخف�ف والتدابیر وتناولت النتائج  وفي الوقت المناسب مهمة جًدا لتكو�ن المعلومات األساس�ة.
الثارة الشائعات  منظمة الصحة العالم�ة، هي �لمة رئ�س�ة، ، �ما �طلق عل�هInfodemicالعالج�ة. 

حیث مشار�ة أصحاب المصلحة المختلفة، إلى جانب التنظ�م األكثر صرامة، مطلوب للحد من تأثیر 
مختلفة  ااألخ�ار المز�فة في عصر المعلومات هذا ووسائل التواصل االجتماعي. على الرغم من أن بلدانً 

 حاسمان عامالن وهما، مع التر�یز على طب�عتها اإلنسان�ة ومعالجة القضا�ا الو�ائ�ة امختلفً  استحتاج نهجً 
 )Shaw) ،ISSN 1660-4601, 2020( لجهود التخف�ف العالم�ة في المستقبل

 
 :Shadi Shahsavari, Pavan Holur&others 2020 دراسة -۲

ل�س  على ذلك، المؤامرة في بیئات منخفضة الثقة ونقص الثقة. بناءً تزدهر الشائعات ونظر�ات        
الظاهرة حادة �شكل  ونظر�ات المؤامرة. هذه Covid-19أن تتكاثر الشائعات ذات الصلة بـ  الغر�بمن 
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انتشاره، أو على المدى الطو�ل وعلى  ا لعدم وجود أي إجماع علمي موثوق على الفیروس،خاص نظرً 
 اع�ة واالقتصاد�ة للجائحة.للتداع�ات االجتم

من بین القصص التي یتم تداولها حالً�ا على وسائل التواصل االجتماعي واألخ�ار هي تلك التي       
هو خدعة  الفیروس أو تسبب تغیًرا فسیولوجً�ا �مكن أن �قتل هذا الو�اء ٥Gتشیر إلى ذلك تنشط ش�كة 

 "بیل جیتس"صیني، أو أن  ا من قبلبیولوجي صدر عمدً ارتكبتها عصا�ة عالم�ة، أن الفیروس هو سالح 
في حین أن ال�عض قد �كون سر�ًعا في  ،�ستخدم الو�اء إلطالق نظام مراق�ة عالمي تحت غطاء التطع�م

رفض هذه القصص ألنها ال تؤثر علیها �ثیًرا السلوك في العالم الحق�قي، واألحداث األخیرة �ما في ذلك 
ت الهجمات ضد العنصر�ة، والمظاهرات التي تتبنى مقاومة ألوامر الصحة تدمیر الممتلكات، وأثار 

ا ا �بیرً الشائعات ونظر�ات المؤامرة حول الو�اء تشكل تهدیدً أن االستنتاجات تناولت ذلك  مقابل ،العامة
المؤسسات الد�مقراط�ة مثل الصحافة الحرة والمفتوحة والموثوقة، ومستوحاة من نظر�ة السرد،  ل�س فقط

قوم �الزحف إلى مواقع التواصل االجتماعي والتقار�ر اإلخ�ار�ة، من خالل تطبیق أسالیب التعلم اآللي، ن
واكتشاف أطر السرد الكامنة دعم تولید هذه القصص. نظهر ��ف تأجج األطر السرد�ة المختلفة تعتمد 

��ف�ة ارت�اطها �اإل�الغ  والنظر في الشائعات ونظر�ات المؤامرة على مواءمة مجاالت المعرفة المختلفة،
، التي �مكن مراقبتها في الوقت الفعلي تقر�ً�ا، قد تكون مفیدة الو�اء. هذه المحاذاة والمرفقاتاألوسع عن 

لتحدید المناطق في األخ�ار التي تكون عرضة �شكل خاص إلعادة التفسیر من قبل منظري المؤامرة فهم 
قد �كون  ،االجتماعي واألطر السرد�ة التي توفر المولداتدینام�ات روا�ة القصص على وسائل التواصل 

 )(Shadi Shahsavari,2020 أساس هذه القصص مفیًدا أ�ًضا في ابتكار طرق لتعطیل انتشارها.
 

 :Nikhil Kumar Rajput, Bhavya Ahuja Grover&others   2020دراسة  -۳
 

العالم و�ذلك وسائل التواصل االجتماعي. لقد تسبب جائحة الفیروس التاجي �العالم في اجت�اح      
االجتماعي  كالوعي حول المرض زاد، و�ذلك الرسائل ومقاطع الفیدیو والمشار�ات التي تعترف بوجوده

أظهر موقع التواصل، تو�تر، تأثیًرا مشابًها لعدد المنشورات المتعلقة �الفیروس التاجي تظهر نمًوا غیر 
تقدم هذه الورقة اإلحصائ�ة تحلیل رسائل تو�تر المتعلقة بهذا المرض  مسبوق في فترة زمن�ة قصیرة جًدا.

نوعان من تم إجراء دراسات تجر�ب�ة األول على تردد الكلمة والثاني على  م٢٠٢٠نشرت منذ ینایر 
التغر�دات الفرد�ة �فید فحص تردد الكلمة في وصف أنماط أو اتجاهات الكلمات  رسائلالمشاعر من 

 ا على علم النفس من مستخدمي تو�تر في هذه المرحلة الحرجةموقع. هذا س�عكس أ�ًض المستخدمة في ال
بواسطة توز�ع قانون القوى. تم  trigram و bigram و  Unigram تم تصم�م نماذج تردداتو 

  .والجذر �عني خطأ مر�ع  R2،  (SSE) التحقق من صحة النتائج بواسطة مجموع األخطاء المر�عة
(RMSE)  ق�م R2 عال�ة والق�م المنخفضة لـ SSE و RMSE  تضع األساس لصالح صالح

هذا النموذج. تم إجراء تحلیل المشاعر لفهم العام مواقف مستخدمي تو�تر في هذا الوقت. �انت �ل من 
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أن غالب�ة ، واتضح من النتائج التغر�دات من قبل الجمهور العام ومنظمة الصحة العالم�ة جزًءا من جسم 
 )Nikhil Kumar Rajput,2020( ٪ فقط �انت سلب�ة١٥لها قطب�ة إ�جاب�ة ونحو التغر�دات 

 

 :Nikhil Kumar Rajput, Bhavya Ahuja Grover&others 2020 دراسة -٤

هذه الدراسة �فحص توز�ع األخ�ار والمعلومات المتعلقة �الصحة على وسائل التواصل  اهتمت      
االجتماعي منافذ إخ�ار�ة �اللغة اإلنجلیز�ة مدعومة من حكومات الصین و�یران وروس�ا وتر��ا. نحن 

ومستو�ات  Facebookو  Twitterنق�س أو نحسب ش�كات التوز�ع االجتماعي المستخدمة على 
ومن خالل ع المحتوى المتعلقة �جائحة فیروسات التاج�ة. على مدى أسبوعین من هذه الدراسة التفاعل م

وسائل اإلعالم التي تدعمها الدولة في الصین و�یران وروس�ا وتر��ا لدیها جمهور عالمي النتائج فإن 
اعلون مع كبیر، مع مشار�ة المحتوى عبر الش�كات التي تضم عشرات المالیین من األعضاء الذین یتف

وأنها تنتج محتوى أقل من غیرها من مصادر األخ�ار المستقلة والعالم�ة، لكنها  المحتوى مالیین المرات؛
و�س�سون األخ�ار  ،�مكن أن تحقق الكثیر عشرة أضعاف المشار�ة الفعالة في المواد التي ینتجونها

اإلشادة �ق�ادتهم  ,غیر �فؤةوالمعلومات الصح�ة عن طر�ق انتقاد الد�مقراط�ات على أنها فاسدة و 
تعز�ز نظر�ات المؤامرة حول أصول الفیروس التاجي   العالم�ة في ال�حث الطبي وتوز�ع المساعدات

 )Jonathan Bright,2020(وخ�ارات الس�اسة و�االت الصحة العامة الدول�ة. 
 

 )Svenja Boberg, Thorsten Quandt&others2 2020(  دراسة  -٥

تأثرت ا آثار س�اس�ة واقتصاد�ة واجتماع�ة شدیدة فحسب، بل أ�ًض  COVID-19لم �كن لو�اء      
حاولت وسائل اإلعالم التك�ف  أنظمة اإلعالم واالتصاالت �طرق غیر مسبوقة. بینما الصحافة التقلید�ة

مع الوضع المتطور �سرعة، وسائل اإلعالم اإلخ�ار�ة البدیلة على اإلنترنت أعطت األحداث تدور حول 
ولوجیتهم. وقد تم انتقاد مثل هذه األصوات ألنها تعززاالرت�اك المجتمعي ونشر "أخ�ار وهم�ة" �حتمل أیدی

أن تكون خطرة أو نظر�ات المؤامرة عبر وسائل التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم والقنوات األخرى 
یل المحتوى الحسابي عبر اإلنترنت. تحلل الدراسة الحال�ة األساس الواقعي لمثل هذه المخاوف في تحل

خالل أزمة �ورونا الم�كرة، بناًء على مجموعة  Facebookاألولي لمخرجات وسائل اإلعالم البدیلة على 
طرق تحلیل المحتوى   استخدامم، ٢٠٢٠ب�انات ألمان�ة �بیرة من ینایر إلى النصف الثاني من مارس

م فحص الرسائل، و�ذلك استخدام الحسابي والوصول، والتفاعالت، والجهات الفاعلة، وموضوعات ت
التحلیل أن وسائل اإلعالم اإلخ�ار�ة البدیلة ت�قى وف�ة  ت نتائج�شف، و األخ�ار الملفقة ونظر�ات المؤامرة

ألنماط الرسائل واألسس األیدیولوج�ة المحددة في ال�حث السابق. في حین أنهم ال ینشرون األكاذیب 
، حتى رسائل مناهضة للنظام، تعارض وجهة نظر امفرطً  انتقادً الواضحة، إال أنهم �شار�ون في الغالب ا
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الشعبو�ة الو�ائ�ة، �ساهمون في تهدید  هوسائل اإلعالم اإلخ�ار�ة الرئ�س�ة ومؤسسة س�اس�ة. مع هذ
 (Svenja Boberg, 2020) وعدم الثقة في الرؤ�ة العالم�ة .. متناقض،

 

 م:٢٠٢٠دمحم الجوهرى عصام دراسة  -٦
 

ظهرت األزمة العالم�ة الناتجة عن فیروس �ورونا المستجد، والتي أثرت على  م٢٠٢٠مع بدا�ة عام      
تأثیرها من دولة إلى أخرى على حسب قوة النظام  و�ختلف، العالمالقطاعات االقتصاد�ة على مستوى 

المعلومات دور �بیر في  و�ان لتكنولوج�ا ،على تحمل األزمة والتعافي منها وقدرتهاالقتصادي للدولة 
نترنت إلعد و�ذلك شراء المنتجات عبر امواجهة تداع�ات األزمة من خالل تفعیل العمل والتعلم عن �ُ 

كما �ان لها دور في مساعدة القطاع الصحي على اكتشاف الحاالت  وغیرها من الممارسات اإللكترون�ة
 وغیرها.عد والتت�ع والتعامل مع الحاالت عن �ُ 

للفرص والتهدیدات التي تواجه صناعة تكنولوج�ا المعلومات في ظل أزمة  �قدم هذاال�حث تحل�الً      
كورونا في مصر من خالل الوقوف على وضع الصناعة الحالي في مصر والعالم وتأثیر األزمة عل�ه 

لها للتغلب على األزمة ثم وضع مقترحات لألخذ بها لتحسین الصناعة ومحاولة استغال ،والفرص المتاحة
ن محور صناعة تكنولوج�ا المعلومات �عني تطو�ر البرمج�ات والتطب�قات أهذا مع العلم � ،الحال�ة

وخدمات التعهید واألجهزة والتدر�ب المرت�ط بها، وذلك للفصل بینه و�ین االتصاالت والبن�ة التحت�ة 
 االتصاالت وتكنولوج�ا المعلومات �مصر رةتحت مظلة وزا آخران محورانلتكنولوج�ا المعلومات، وهما 

 م)٢٠٢٠(الجوهرى،  و�مثالن النس�ة األكبر من االستثمارات واالهتمام من الدولة.
 

 م:٢٠٢٠درو�ش محمود دراسة -٧
 

االستخدام المتزاید لش�کات التواصل االجتماعی إلى ظهور حالة من الخلل المعلوماتی أثرت  أدى      
، ومن ثم فقد أثرت تلک الحالة على المصر�ةبدورها على انتشار الشائعات واألخ�ار الزائفة داخل الدولة 

ؤسساتها إلى مواجهة استقرار الدولة المصر�ة وثقة المواطنین فی مؤسساتها، لذا تسعى الدولة من خالل م
تلک الشائعات بتقد�م المعلومات الصح�حة وتکذیب المعلومات الخاطئة �االستناد إلى توظ�ف م�ادرات 

إن إتاحة الب�انات الحکوم�ة على ش�کة اإلنترنت �موجب  ،الب�انات المفتوحة �أداة لمواجهة الشائعات
ستخدامها، و�عادة توز�عها دون قیود رخصة مفتوحة تسمح ألی شخص أن �قوم �استخدامها، و�عادة ا

 قانون�ة أو تقن�ة.
لذا �سعى ال�حث إلى تقد�م تحلیل واضح للشائعات التی واجهتها الدولة المصر�ة خالل الفترة محل       

الدراسة وتصن�فها وتحلیلها لتحدید أکثر المؤسسات الحکوم�ة تناوًال، ثم تحلیل المواقع اإللکترون�ة الخاصة 
ؤسسات للوقوف على مدى إلتزامها بتقد�م الب�انات والمعلومات الخاصة بها �شکل ممنهج، فی بتلک الم
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محاولة لمواجهة الشائعات والتصدی لها، �ما ترصد الدراسة مدى توظ�ف تلک المؤسسات م�ادرات  
 الب�انات الحکوم�ة المفتوحة �آل�ة لمواجهة الشائعات.

 وقد خلصت الدراسة إلى أن:
شائعة خالل أر�عة أشهر ارت�طت �قضا�ا وموضوعات تمس  ١٥٧المصر�ة لـ  تعرضت الدولة -

 الح�اة الیوم�ة للمواطن المصری وتحددت.
اُعتمد فی نشر الشائعات عبر مواقع التواصل على أسالیب التخو�ف واستغالل العاطفة وأسلوب   -

 السخر�ة وأسلوب االستفزاز وأخیرًا أسلوب التشو�ق.
لک الفترة بوزارات الصحة والسکان، والزراعة واستصالح األراضی، ارت�طت الشائعات فی ت -

 المال�ة، والتر��ة والتعل�م.
خلصت الدراسة إلى أن البوا�ات الحکوم�ة المصر�ة تفتقد الستخدام البرمج�ات مفتوحة المصدر  -

 فی إتاحة الوصول إلى الب�انات المفتوحة، على الرغم من إعالنها تبنیها م�ادرات الب�انات
المفتوحة، إال أنها لم تحاول توظ�ف س�اسات تلک الم�ادرات من خالل مواقعها اإللکترون�ة 

(درو�ش،  الرسم�ة، للحد من انتشار الشائعات واألخ�ار الکاذ�ة التی تهدد أمن الدولة واستقرارها.
 م)٢٠٢٠

 

  التعلیق على الدراسات السا�قة:

س�اب الرئ�س�ة النتشار ألالعدید من الدراسات تحلیل الشائعات وترو�جها ومعرفة احاولت       
ت الشائعات �سبب مشار�ة الجمهور دوازدا ،وتحدید اآلل�ات المناس�ة للتعامل مع الشائعات ،الشائعات

وتسبب ذلك فى انتشار  ،المحتوى من خالل تحلیل التغر�دات والرسائل ومقاطع الفیدیو والمشار�ات
 لشائعات على هذه المواقع.ا

تعددت الجوانب التى من خاللها دراسة الشائعات من حیث درجة تأثیرها على الجوانب االقتتصاد�ة      
 من�ة واالجتماع�ة.ألوالس�اس�ة والصح�ة أو ا

تعددت المناهج ال�حث�ة التى استخدمتها الدراسات السا�قة حیث اعتمدت على المنهج التجر�بى وتحلیل 
 .يساسأمون واعتمدت على التحلیل الكمى والك�فى �شكل المض

سلوب تحلیل المضمون  أجمع الب�انات التى استخدمتها الدراسات السا�قة بین استخدام  وتنوعت أدوات
لمعرفة مدى تأثیر  ،للشائعات والتغر�دات والتعل�قات على وسائل التواصل االجتماعى وأداة االستب�ان

 الشائعات على مستخدمى مواقع التواصل االجتماعى.

لكترون�ة الرسم�ة من إلال�حث الحالى �ختلف عن الدراسات السا�قة االخرى فى طرق مواجهة المواقع ا -
شكال ومضمون أخالل رصدها وسرعة التعامل معها وتوض�ح الحقائق على هذه الصفحات ورصد 

 .الزمن�ة الشائعات فى هذه الفترة
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 نظر�ة الدراسة:

، جزًءا مع األمر�كي منذ تأس�س الجمهور�ةأص�حت نظر�ات المؤامرة، التي �انت موجودة في المجت     
إن ، من الح�اة الس�اس�ة المعاصرة. في المجتمع األمر�كي المعاصر �مكن أن تشیر إلى سرد�ات خف�ة

مثیًرا للسخر�ة ولكنه دائًما ما �جد جمهوًرا لقد وفرت ش�كة منطق هذه المؤامرات �كون أح�اًنا مقنًعا وأح�اًنا 
 (Staff, 2020, p. 7) اإلنترنت لنمو مجتمعات المؤامرة عبر اإلنترنت .

السبب األول للقلق هو أن إح�اط المؤامرات الحق�ق�ة وفضحها ومنعها لها أهم�ة ، بنظر�ات المؤامرة      
جمات خطیرة ، و�ان هناك �الفعل احت�ال واسع النطاق أو ه. إذا �انت نظر�ة المؤامرة صادقةقصوى 

ستقبل. ، ف�جب توع�ة الجمهور �حیث تقل احتمال�ة حدوث مثل هذا األذى في المعلى قواعدنا األساس�ة
 )Uscinsk,2020,p.5( ت، إجراء تعد�ال�ذا أمكن، و ال بد من إ�قاف المتسببین، ومساءلتهم عن أخطائهم

" في الوقت الحاضر هي ما �میل إل�ه عقل�ة المؤامرة إلنتاجها وانجذابها، وهو فإن "نظر�ة المؤامرة      
تعر�ف دائري على ما یبدو یرتكز على العمل الجاري ولكنه یرتكز �قوة على األ�حاث ال�حث�ة ذات الصلة 

والدراسات الثقاف�ة المعرف�ة و�مكن صقلها أو دحضها ، المتخصصة البناء علم األو�ئة المجتمع�ةمثل 
 ) Matthew R. X. Dentith,2018,p.149(على النتائج المستقبل�ة.  بناءً 

 والحقائق. هي مجموعة من األفكار، تستند جزئ�ًا إلى المنطق :"و�التالي،" نظر�ة المؤامرة
)Schlege,2003,p.5(  

الجدیدة على انتشار نظر�ات المؤامرة؟ هل هناك حاجة ما هو تأثیر تكنولوج�ات االتصال       
، یبدو أن القلق لد�مقراط�ة؟ في الوال�ات المتحدةللحكومات لتنظ�م وسائل التواصل االجتماعي لحما�ة ا

وهي تشمل الخوف من التالعب  ،المتجدد �شأن اإلنترنت �ان مدفوًعا �مز�ج من الذعر األخالقي
الذعر األخالقي إلى  اهذ ىالتطرف في وسائل التواصل االجتماعي. أد�األخ�ار المز�فة والخوف من 

وفي �عض الحاالت، االست�الء الحكومي الم�اشر على منصات  نداءات من أجل التنظ�م والرقا�ة
التواصل االجتماعي حتى یتمكنوا من خدمة "مصالح المجتمع" �شكل أفضل. االتجاه نحو تنظ�م وسائل 

نفسه في جم�ع أنحاء أورو�ا، حیث تفكر الحكومات في بر�طان�ا وفرنسا في التواصل االجتماعي هو 
توظ�ف المنظمین لوسائل التواصل االجتماعي، وقد صنفت ألمان�ا الف�سبوك على أنه احتكار یتطلب 

 )Uscinsk,2020,p.120( التنظ�م الحكومي.

 االسترات�ج�ة المنهج�ة:



لوصف طب�عة الشائعات التى انتشرت منذ ظهور فیرس صف�ة لوالدراسات الى إنتمى هذا ال�حث ی     
هو فالغرض من ال�حث الوصفي هذه الشائعات  لكترون�ة الرسم�ةإل و��ف واجهت المواقع ا ،كورونا
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و�فعل  ،وصف خصائص العینة والعالقات بین الظواهر والمواقف واألحداث التي �الحظها ال�احث 
م وق�اس أفضل لك�ف�ة توز�ع المتغیرات �شكل طب�عي. والنت�جة هي توفیر ال�احثون ذلك عن طر�ق فه

ب�انات حول العینة التي تصف العالقات األساس�ة لز�ادة فهمنا لألسئلة المطروحة ولهذه الغا�ة، غالً�ا ما 
ن تستهدف ال�حوث الوصف�ة السكان و / أو الظاهرة وتهدف إلى اإلجا�ة عن األسئلة "من وماذا ومتى وأی

 و��ف؟"

ن المهمة األساس�ة تهدف إلى وصف ظاهرة اجتماع�ة عندما تكون جدیدة نسبً�ا أو تحتاج إلى إ     
وصف. من المهم إدراك أنه ال توجد عموًما فرض�ات في ال�حث الوصفي، وفي مناس�ات نادرة عندما یتم 

سبب�ة.في هذا الصدد، ال عمل الفرض�ات، فإنها تتناول االرت�اطات واالرت�اطات، ول�س العالقات ال
تفحص الدراسات الوصف�ة آثار ظاهرة أو تدخل وال تشرح أو تؤ�د العالقة بین المتغیرات المستقلة 

 ) Thyer,2010,p.120( والتا�عة.

الغرض من هذه الدراسة الوصف�ة هو الدراسة المكثفة لظاهرة الكتشاف األنماط والمواض�ع المتعلقة      
�كون لدى ال�احث أسئلة محددة حول الظاهرة. إنه ب�ان استفهام یتضمن فقط ظاهرة  �أحداث الح�اة عندما

 (Parse, 2001, p. 57) االهتمام، ول�س المجموعة المشار�ة.



�شق�ه الوصفي عتمد هذه ال�حث علي منهج المسح �منهج المسح اإلعالمي و  ىاعتمدت الدراسة عل    
�ساعد في الحصول علي المعلومات والب�انات الخاصة �الظاهرة  امنظمً  اا علم�ً والتحلیلي �اعت�اره جهدً 

�عتبر منهج المسح من أبرز المناهج المستخدمة في مجال الدراسات اإلعالم�ة، وقد تم  ،التي یتم دراستها
 )٤٣م، صفحة ٢٠١٨(الس�اعى،  هتها .استخدام هذا المنهج لتوص�ف وتحلیل الشائعات و��فة مواج

�ستهدف هذا المنهج تسجیل وتفسیر الظاهرة في وضعها الراهن �عد جمع الب�انات الالزمة والكاف�ة      
عنها وعن عناصرها من خالل مجموعة من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع الب�انات ومصدرها وطرق 

 )٥٠م، صفحة ٢٠١٧(نصار،  علیها. الحصول

، إن المحدد األهم أل�حاث المسح المفیدة والناجحة هو التحدید الدقیق للمفاه�م الرئ�س�ة قید الدراسة     
في الواقع تفسیر المفهوم هو اإلجراء الذي یوفر روا�ط بین المصطلحات أو المفاه�م المستخدمة في 
الدراسة والتدابیر التي تم إنشاؤها تجر�ب�ًا لق�اس تلك المفاه�م. هناك نوعان من التعر�فات ، وهما 

 . )التشغیلي–المفاه�مي (

قان المشكلة قید التحقیق. في حین أن التعر�ف نستخدم هذین النوعین من التعر�فات لمحاولة فهم و�ت
المفاه�مي مجرد، فإن التعر�ف التشغیلي ملموس. �شكل عام، التعر�ف التشغیلي هو مجموعة من 



 ا
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اإلجراءات ینوي ال�احث استخدامها لق�اس مفهوم معین. مثال على شرح المفاه�م س�ساعدنا على فهم 
 ) Tanjong,2002,p.109( تصال الجماهیري.عمل�ة التصور في طرق ال�حث المسح�ة في اال

 
  :أداة الدراسة -

استخدمت استمارة تحلیل المضمون �أداة �م�ة لجمع ب�انات الدراسة، حیث تعد استمارة تحلیل       
 المضمون أحد األدوات األساس�ة التي �ستند إلیها �احثو اإلعالم في تحلیل النصوص اإلعالم�ة المختلفة
وتتوقف نوع�ة األدوات التي �عتمد علیها ال�احث في إجراء دراسته على طب�عة األهداف التي �سعى 

ا ألهداف هذه الدراسة؛ فقد تم تصم�م استمارة تحلیل�ة لمضمون مواقع الصحة ومنظمة لتحق�قها، ووفقً 
شأن الذى تقوم �ه الصحة العالم�ة (محل الدراسة)، وما تحتو�ه من معلومات عن القضا�ا المتصلة �ال

 خ�ار والتوع�ة ومواجهة الشائعاتألهذه المواقع من نشر ا
تحلیل المحتوى هو تقن�ة �حث لجعل االستنتاجات الصالحة القابلة للتكرار والصح�حة من        

النصوص (أو غیرها من المواد ذات مغزى) إلى س�اقات استخدامها. �تقن�ة، یتضمن تحلیل المحتوى 
إجراءات متخصصة قابل للتعلم والطالق من السلطة الشخص�ة لل�احث. �تقن�ة �حث�ة، �قدم تحلیل 

تحلیل المحتوى و حتوى رؤى جدیدة، أو یز�د من فهم ال�احث لظواهر معینة، أو �علم اإلجراءات العمل�ة الم
هو أداة علم�ة من المتوقع أن تكون التقن�ات موثوقة و�شكل أكثر تحدیًدا، �جب أن تؤدي تقن�ات ال�حث 

الوقت المناسب، ور�ما في  إلى نتائج قابلة للتكرار أي أن ال�احثین الذین �عملون في نقاط مختلفة في
ظروف مختلفة ، �جب أن �حصلوا على نفس النتائج عند تطبیق نفس التقن�ة على نفس الب�انات. التكرار 
هو أهم شكل من أشكال الموثوق�ة. �جب أن �سفر ال�حث العلمي أ�ًضا عن نتائج صح�حة، �معنى أن 

لناتجة في مواجهة األدلة المتاحة �شكل جهد ال�حث مفتوح للتدقیق الدقیق و�مكن دعم االدعاءات ا
مستقل. المتطل�ات المنهج�ة للموثوق�ة والصالح�ة ل�ست فر�دة من نوعها ولكنها تتطلب متطل�ات خاصة 

 ) Krippendorff,2004,p.18( على تحلیل المحتوى.
ي والرمزي لذلك فإن تحلیل المحتوى هو طر�قة �حث قائمة على المالحظة ُتستخدم لتقی�م النظام الفعل

 )Palmer,2005,p.191(لجم�ع أشكال االتصال المسجل �شكل منهجي


 : (NCoV2019) فیروس �ورونا المستجد -١
وفق منظمة الصحة العالم�ة �عتبر الفیروس ساللة جدیدة لم یتم تحدیدها من قبل في العالم من    

التنفسي، والتى تتراوح نتائجها وحدتها بین نزالت  البرد فصیلة  الفیروسات التاج�ة والتى تصیب الجهاز 
، والذى  (SARS)سارز الشائعة إلى أمراض أشد خطورة مثل متالزمة  االلتهاب  التنفسي الحاد )

فیروس حیوانى  وهوفي الصین،  م٢٠٠٣-٢٠٠٢كانت بدا�ة ظهوره أ�ضًا الذى ضرب العالم بین عامى 
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والتى (، MERSالتنفس�ة الحادة )میرس األوسطكما تجلت تلك الفیروسات في متالزمة الشرق  .المنشأ 
وسط على غرار ألوانتشرت في �عض دول الشرق ا ،م٢٠١٢ظهرت في البدا�ة في المملكة السعود�ة عام 

 .بلإلالسارس فانها أ�ضًا فیروس حیوانى المنشأ مصدره ا
في س�اق تفك�ك مكوناته �ما تطرحها منظمة الصحة   :(nCoV2019)و�مكن فهم المصطلح  
 العالم�ة على النحو التالى:

 : COاختصار لكلمة �ورونا( Corona) 
: VI - اختصار لكلمة فیروس (Virus)  

-: Dمة مرضلاختصار لك: (Disease)  
-nCOV: اختصار لمصطلح فیروس �ورونا المستجد(Virus Corona new) 

الحد الزمنى لمولد المرض، الذى شرع في ضرب العالم في ن�ا�ة عام و�شیر إلى  :2019 عام-
مراض الو�ائ�ة المعد�ة التى �سببها األهو أحد  -COVID )-١٩( ١٩-و�التإلى فإن �وفید .م٢٠١٩

 )٦م، صفحة ٢٠٢٠(خش�ة، فیروس �ورونا الجدید المكتشف مؤخراً. 
 :تعر�ف فیرس �ورونا •

من فیروسات الحمض النووي الر�بي أحاد�ة الشر�ط  )Corona viridae(الفیروس التاجي من عائلة     
التي تحتوي على غالف دهني مرصع �إسقاطات على شكل النادي، والطیور المصا�ة والعدید من 
              الثدی�ات �ما في ذلك ال�شر، وتشمل العوامل المسب�ة لمتالزمة الشرق األوسط التنفس�ة، والسارس، 

ت التاج�ة أن تسبب مجموعة متنوعة من األمراض في الحیوانات، �مكن للفیروسا COVID 19-و
 التنفسي. ولكن في ال�شر تسبب الفیروسات التاج�ة ثلث نزالت البرد الشائعة وأح�اًنا التها�ات الجهاز

)Books,2020,p.5( 
في العدید من البلدان، �ما في ذلك الوال�ات المتحدة و�ندا، ال یوجد اخت�ار معملي دقیق �حدد      

COVID-19  سبب لعدوى إ�جاب�ة. وفي الوقت نفسه، لن تقت�س وسائل اإلعالم اإلحصائ�ات غیر�
 الموثوقة فحسب، بل ستتوقع سینار�و یوم الق�امة. 

"الفیروسات التاج�ة موجودة في �ل مكان ، فهي موجودة في �ل مكان". ما هو الفیروس التاجي ال�شري؟ 
یتم تصن�فها على أنها "السبب الرئ�سي الثاني لنزالت البرد (�عد الفیروسات األنف�ة)". منذ اندالع عام 

من سارس (الفیروس التاجي الحاد المتالزمة التنفس�ة الحادة)، تم تحدید العدید من فیروسات  م٢٠٠٣
على أنه فیروس �ورونا جدید أو جدید �سمى في البدا�ة  COVID-19ة (الجدیدة). �صنف الهال

SARS-CoV-2 . 
 فإن االلتهاب الرئوي "�سب�ه أو یرافقه �انتظام فیروسات �ورونا".، لد�تور فولفجانج ودارجا لوفقً 

Klooz,2020,p.55)( 
 



 ا
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 :مواقع التواصل االجتماعى-٢

 :هي "خدمات قائمة على الو�ب تت�ح لألفراد فإن مواقع الش�كات االجتماع�ة
 .) إنشاء ملف شخصي عام أو ش�ه عام داخل نظام محدود١( 
 .) توض�ح قائمة �المستخدمین اآلخر�ن الذین �شتر�ون معهم في االتصال٢(
 ) عرض وتت�ع قائمة اتصاالتهم وتلك التي قام بها اآلخرون داخل النظام.٣( 

والبناء عل�ه، �مكننا تحدید ما �شكل �الض�ط �مواقع التواصل االجتماعى من خالل تقس�م هذا التعر�ف 
؛ قد یتكون هذا من صورة شخص�ة دم �إنشاء ملف تعر�ف داخل الموقعو�سمح الوسط االجتماعي للمستخ

سم شاشة أو عنوان بر�د إلكتروني أو صورة رمز�ة أو رمز أو تصو�ر آخر. �منح الملف الشخصي إأو 
ر�ًفا محدًدا وفر�ًدا �حیث �مكن لألعضاء اآلخر�ن التعرف عل�ه من جم�ع األعضاء المستخدمین تع

آخر�ن  اآلخر�ن على النظام. �مجرد ق�ام المستخدمین �إنشاء ملف تعر�ف فر�د، قد �جدون أعضاءً 
 و�تواصلون معهم. وهذا �شمل األصدقاء أو المعارف من العالم الحق�قي، وقد �متد إلى المستخدمین الذین

 )Helenek,2013,p.1( التقوا من خالل الموقع نفسه.
على أنه المنطقة التي �شارك فیها المستخدمون  "�عرف مصطلح وسائل التواصل االجتماعي •

المعلومات واألفكار واالهتمامات الشخص�ة، وهذا �شمل أ�ًضا أدوات ومواقع الو�ب. وفي الوقت 
نفسه ، وهو مفهوم شامل �جمع بین التكنولوج�ا واالندماج االجتماعي مع الصور ومقاطع الفیدیو 

 )(Ta?k?ran,2015,p201 والملفات الصوت�ة

 ؟ ا هي وسائل التواصل االجتماعيم •
ن الناس من التفاعل مع �عضهم ال�عض و�ناء ش�كات وسائل التواصل االجتماعي هي تطب�قات تمكَّ      

هذه الظاهرة الهائلة تغیر طر�قة إنشاء المحتوى واستخدامه �ما  ،اجتماع�ة تز�د رأس المال االجتماعي
، �صف شكًال من أشكال النشر الواسع فإن تعر�ف وسائل اإلعالم االجتماع�ة غامض. �المعنى ،اقترح

، شة في مطعم". ولكن �المعنى الضیقیتم ف�ه ت�ادل القصص بدًال من نشرها داخل المجتمع "مثل الدرد
�عهم ، وتشجتوز�ع رسائلهم على آالف األشخاص تصف وسائل التواصل االجتماعي ��ف �مكن للناشر�ن

) مجتمع الش�كة �أنه ثقافة یتم بناؤها فعلً�ا "من خالل أنظمة كاستیلز�صف (و على بناء روا�ط قو�ة 
 )Huang,2013,p.9(إعالم�ة منتشرة ومترا�طة ومتنوعة". 

اد "مواقع تتشكل من خالل اإلنترنت، تسمح لألفر  :�مكن تعر�ف مواقع التواصل االجتماعي �أنها     
، و�تاحة الفرصة لالتصال �قائمة المسجلین، والتعبیر عن وجهة نظر ح�اتهم العامةبتقد�م لمحة عن 

"، ولعل من  آلخراألفراد أو المجموعات من خالل عمل�ة االتصال، وتختلف طب�عة التواصل من موقع 
قع أبرز هذه المواقع ال " ف�س بوك " و " تو�تر " و " جوجل بلس "، و " لینكد إن " ، وغیرها من الموا

 )٤٢م،ص٢٠١٦(خل�فة ،المتخصصة مثل " یوتیوب " و " إنستجرام ". 
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   :االسترات�ج�ة -٣ 

و�عرف نبیل حامد  ،العناصر والتقن�ات إلى منتج ملموس إلى ما �جب إن �كون عل�ه المجتمع      
واألهداف خطة إنمائ�ة طو�لة األجل �حدد فیها فلسفة المنظمة �الخطة االسترات�ج�ة �أنها هي: "مرسي 

  .التي تسعى إلى تحق�قها والبرامج الزمن�ة لتحقیق هذه األهداف"
: أنها مفهوم انتقل إلى الواقع المدني من الواقع العسكري، اونرى في تعر�ف االسترات�ج�ة لغة واصطالحً  

ا أنها تخط�ط إلى ما �جب أن �كون عل�ه المجتمع، أي أنها رؤ�ة وقد جاء في تعر�فها اصطالحً 
 مستقبل�ة،

، فإن هذا التعر�ف خلط بین الخطة �القول أنها الخطة االسترات�ج�ة لها أما تعر�ف نبیل حامد مرسي 
(عبد الحافظ ، و�عد ذلك خطأ في تقد�م المفهوم. وهو ما درج عل�ه ال�احثون العرب واالسترات�ج�ة

 )٩٢م،ص٢٠١٤،
 الشائعات:-٤

اإلشاعة والفعل اإلشكالي في الترو�ج للشائعات، وهي  إن الق�ام بذلك یتطلب أن نمیز بین فعل     
عمل�ة انتقال غیر موثوقة وخبیثة. ثم سأقوم �مقارنة الشائعات ومقارنتها بنظر�ات المؤامرة، التي ُ�عتقد 

 .أح�اًنا أنها تعاني من عیوب مماثلة

 تعر�ف اإلشاعة على أنها:  •
�عبرون عنه إلى و�یل آخر. هذا تعر�ف یتماشى مع اقتراح لم یتم التحقق منه سمعه و�یل واحد، ثم 

ك�ف�ة تعر�فنا لإلشاعة. اآلن أعتقد أنه من المهم ألي تعر�ف للشائعات أن المستمع �جب أن �عتقد أن 
أي أن المستمع �عتقد أنه قد �كون  الشائعات التي �فكرون بها  والتي نطق بها �عض المتحدثین مقبولة

 )Dalziel,2013,p.46( صح�ًحا.

هي عمل�ة ومنتج، ومسرع للسلوك الجماعي، وشكل من أشكال السلوك الجماعي  : الشائعات •
 نفسه، آل�ة تنتشر في السلوك الجماعي ومثال للسلوك الجماعي. 

�عتقد أن الشائعات هي قصص �اذ�ة. في الواقع، ال �عّرف الخبراء اإلشاعة ل�س من خالل ز�فها       
وال من محتواها على اإلطالق ولكن من خالل افتقارها إلى األدلة. �حكم التعر�ف، یتم إخ�ار الشائعات  -

م التحقق منهم، أو ثبت بدون وثائق واقع�ة موثوقة؛ في مرحلة الحقة من الوقت، �مكن أن یتبین أنهم قد ت
ما یهم هو أنه في وقت إخ�ارهم، لم یتم التحقق من صحتها. الشائعات هي اإلشاعات. یتم  -أنهم زائفون 

إخ�ارهم وتصد�قهم وتمر�رهم ل�س �سبب ثقل األدلة ولكن �سبب توقعات القائلین �أنهم �قوسون الهدنة في 
 المقام األول. 
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 لترو�ج للشائعات:هناك أر�عة عوامل تسهل عمل�ة ا •
أو "المشار�ة ذات الصلة �النتائج"؛ عدم ال�قین أو الغموض؛ القلق الشخصي؛  موضوع�ةاألهم�ة ال 

 والمصداق�ة. 
عندما تكون هذه العوامل األر�عة عال�ة، من المرجح أن تنتشر العدید من الشائعات. عندما تكون 
منخفضة، من غیر المرجح أن یتم تداول الشائعات. �قاعدة عامة، فإن قصة عن موقف ُ�عتقد أنه غیر 

ها غیر مهمة، مهم في آثاره ل�ست مصدًرا للمضار�ة. الشائعات حول األحداث التي �شعر المستمعون �أن
أو ذات صلة ضئیلة أو غیر ذات صلة �ح�اتهم، تقل احتمال�ة نقلها إلى حد �بیر، ومن المرجح أن تكون 
میتة إذا تم إخ�ارها عن الشائعات حول األحداث التي شعرت �أنها عواقب مهمة، سواء �انت جیدة أو 

 ) Ben-Yehuda,2009,p.131(سیئة. 
 س التراث األمر�كي ...قامو :كما تم تعر�ف الشائعات في  •

إشاعات"�حكم تعر�فها م هي "معلومات غیر مؤ�دة ذات أصل غیر مؤ�د تنتشر عادة عن طر�ق الكال
�معنى أنها �مكن أن تنمو، وتتوسع، وحتى تتغیر في النطاق ، �مكن للشائعات أن تأخذ "ح�اة خاصة بها"

ال�قین! یتم تعر�ف القیل والقال على أنه واالتجاه أثناء انتقالهم من خالل منظمة. للشائعات هو عدم 
 )D.B.A,2007,p.99( "إشاعة أو حدیث عن طب�عة شخص�ة أو مثیرة أو حم�م�ة".

خر من شأنه آلأوحدث قادر على االنتشار واالنتقال من شخص  ع�ارة عن ن�أ شاعة ..إلا •
 )١٤٢م،ص٢٠٢٠(إسماعیل ،زعزعة الرأى العام أو تجمیده دون التثبت منه .

 : عات في المراحل المختلفة لألزماتاالسترات�ج�ات اإلعالم�ة لمواجهة الشائ-٥
تحدد الس�اسات اإلعالم�ة للنظام اإلعالمي أهداف فى  واتفقت ال�احثة مع الد�تورة (هو�دا مصطفى)

 .األزمات وآل�ات عمل اإلعالم للتصدی للشائعات التي تنشط وقت
 االسترات�ج�ات تتحدد ف�ما یلي: وهذه 

: و�قصد بها استخدام وسائل إعالم�ة متعددة لتوصیل رسائل إلى جماهیر إسترات�ج�ة التر�یز -١
 منتشرة في مناطق جغراف�ة �عیدة وهي اإلسترات�ج�ة التي تستخدم في مواجهة األزمات والكوارث.

 دراك�ة أوإوتقترح هذه اإلسترات�ج�ة التر�یز على عوامل  اإلسترات�ج�ة الدینام�ك�ة النفس�ة: -٢
ثارة انفعاالت ومخاوف مع إعاطف�ة للتأثیر في الفرد والجماعة �استخدام استماالت عاطف�ة أو 

 .التر�یز على أهم�ة المعتقدات واالتجاهات والنوا�ا السلو��ة
تقترح هذه اإلسترات�ج�ة تقد�م رسائل إعالم�ة مقنعة تحدد أو اإلسترات�ج�ة الثقاف�ة االجتماع�ة:  -٣

الثقاف�ة وقواعد السلوك لدى األفراد والجماعات داخل المجتمع، �حیث  تعید تحدید المتطل�ات
فإقناع الفرد �أتي عبر إحداث تعدیل في الضوا�ط  ،یؤدي ذلك إلى تعدیل في السلوك االجتماعي

 االجتماع�ة والثقاف�ة داخل المجتمع و�عادة ص�اغتها.
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تفترض هذه النظر�ة أن التأثیر اإلعالمي أو اإلقناع �حدث عندما تنجح  سترات�ج�ة بناء المعانی:ا -٤ 
 وسائل اإلعالم في تعدیل المعاني والصور والرموز المح�طة �اإلنسان، و�كسابها معاني جدیدة.

غلب الدراسات أن االسترات�ج�ات اإلعالم�ة المستخدمة أ �شفت  :استرات�ج�ة االتصال الوقائي -٥
، من هنا ظهرت الحاجة ادفاع�ً  اتعمل �عد ظهور وتداول الشائعة، أي أن لها طا�عً لمواجهة الشائعات 

إلى تطو�ر إسترات�ج�ة وقائ�ة تستخدم �افة وسائل اإلعالم من أجل توع�ة المواطنین �مفهوم الشائعات 
من والظروف المرت�طة بنشأتها وتطورها والمخاطر الناجمة عنها، و��ف�ة تحلیلها للكشف عما تتضمنه 

أكاذیب ومغالطات، وتعتمد هذه اإلسترات�ج�ة على التعاون والتنسیق بین وسائل اإلعالم والمؤسسات 
التعل�م�ة والتر�و�ة وأجهزة و�دارات اإلعالم األمني وفر�ق إدارة األزمة ولجان رصد ومتا�عة الشائعات. 

ال�عید، مع إ�قاء المجتمع وتسعى إسترات�ج�ة االتصال الوقائي إلى تحقیق أهداف تر�و�ة على المدى 
 ومؤسساته في حالة وعي و�قظة �مناخ الشائعات وأسالیب ووسائل ترو�جها.

: تقدم هذه اإلسترات�ج�ة طر�قة منظمة العمل وسائل اإلعالم وتقی�م سترات�ج�ة الموقف المشكلا -٦ 
 مدى دقة المعلومات التي تقدمها حول الموقف المشكل.

 والفرض�ة األولى التي تقوم علیها هي: -
 .دراسة األزمة ذاتها - 
  .دراسة وظائف اإلعالم في حل األزمة - 
 أما الفرض�ة الثان�ة:-
من ثالث نقاط للتعامل اإلعالمي مع األزمة یهتم بدراسة وعرض وتحلیل الجوانب  افتقترح مخططً  

 الثالث التال�ة: 
 .نتائج المشكلة أو األزمة -
  .�اب المشكلة أو األزمةأس - 
 الحلول المطروحة للمشكلة أو األزمة. -
وشدة االسترات�ج�ات الست تستخدم �لها أو �عضها لمواجهة الشائعات التي تظهر خالل المراحل المختلة  

 )٩٣-٩٢م،ص٢٠١٨(مصطفى ، لألزمة.
 جرائى لل�حث:إلالتعر�ف ا-٦

إن الشائعات هي شكل خاص من المعلومات الخاطئة التي ال أساس لها من الصحة :الشائعات الصح�ة 
 وتتمیز �سمتین.  -
 .الشائعات هي ب�انات تفتقر إلى معاییر محددة من األدلة :الً أو 

قال االجتماعي على من خالل االنت تكتسب قوتهاالشائعات أكثر من مجرد معتقدات هامش�ة.  :ثان�اً 
 .نطاق واسع
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حول األشخاص والمجموعات واألحداث  -المصطلح على أنه "ادعاءات الحق�قة  ..]] Sunsteinعرف 
التي لم یثبت أنها صح�حة، ولكن تلك االنتقال من شخص إلى آخر و�التالي لها مصداق�ة  -والمؤسسات 

هور ل�س ألن األدلة الم�اشرة هي معروف بدعمهم، ولكن ألن اآلخر�ن یبدو أنهم �صدقونهم ". مع ظ
عصر اإلنترنت، انخفضت تكلفة إنشاء المعلومات ونشرها �شكل حاد، �ما ارتفع عدد الشائعات �شكل 
حاد. عندما تنتشر الشائعات المتعلقة �الصحة، فإنها ال تخلق االرت�اك فحسب، بل تثیر أ�ًضا القلق غیر 

 ،نها إما خائفة أو رغ�ةتصنف الشائعات عادةعلى أ  الضروري  اعتماًدا على قدرتهم على خلق القلق،
عادة ما یتسبب النوع السابق من الشائعات في حالة من الذعر �شأن التهدیدات الصح�ة، بینما یؤدي 

  (Salvendy,2019,p.98) النوع الثاني إلى االعتقاد �فوائد صح�ة خاطئة.


موقع وزارة الصحة والسكان ومنظمة لتحدید عینة الداسة قامت ال�احثة �إجراء دراسة تطب�ق�ة على      
  .الصحة العالم�ة �عینة للدراسة التحلیل�ة..استخدمت استمارة تحلیل المضمون �أداة �م�ة



امتدت الفترة الزمن�ة التى خضعت خاللها المواقع (عینة الدراسة) لعمل�ة التحلیل لمدة شهر�ن بدأت      
 م.٢٠٢٠مایو  ٣١لى إمارس ١من 



لكترون�ة الرسم�ة الموجودة إلشرها على مواقع انتمثل مجتمع ال�حث فى جم�ع المنشورات التى تم ی     
  م.٢٠٢٠مایو ٣٠لى م إ٢٠٢٠مارس ١شائعة فى الفترة من تار�خ  ٣٣على هذه المواقع التى وصلت ل



وقد تم  ،سلوب الكمى من خالل محاورألى اإلسلوب الك�فى ألتم تحو�ل مضمون الشائعات من ا     
مواقع ال�طة وهى التكرارات والنسب المئو�ة والترتیب لمضمون الشائعات على سحصاءات ال�إلاستخدام ا

 .لكترون�ة الرسم�ة فى مواقع التواصل االجتماعىإلا


داة من ألتكونت ا ،الب�انات المرت�طة �موضوع ال�حثاعتمد على استمارة تحلیل المضمون لجمع      
 شاعة،إلالغرض المتوقع من ا شاعة،إلسلوب اأ نوع االشاعة، شاعة،إل(مضمون ا :ستة محاور رئ�س�ة

 .تار�خ النشر) المستهدفون من الشائعة،
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 )۱جدول (
 یوضح مضمون الشائعات

 الصحة العالمیةمنظمة  وزارة الصحة والسكان
 الترتیب % التكرار الترتیب % التكرار مضمون الشائعات

 شائعات مزیفة باسم الوزارة
 ومستشفیاتھا

۱ ۳.۳ ۲    

تصریحات مفبركة منسوبة 
 للوزارة

۲ ۱.٦ ۳    

نشر بیانات او احصائیات 
خاصة المتعلقة بفیرس كورونا 

دون الرجوع للمصادر 
 الرسمیة المعتمدة

    م۳ ٦.۱ ۲

بروتوكوالت عالج لفیرس 
كورونا متدااولة على وسائل 

 التواصل االجتماعى

    م۳ ٦.۱ ۲

شائعات باجراء تحلیل لفیرس 
كورونا المستجد بمقابل مادى 

فى المنازل للكشف على 
 المواطنین 

۱ ۳.۳ ۲    

شائعات مزیفة العادات الصحیة 
 لفیرس كورونا 

۳ ۱.۱ ٤ ٤ ۱۲.۱ ۲ 

شائعات عن أعراض فیرس 
 كورونا 

 ٤ ۱.۱ ۳ م۳ ٦.۱ ۲

شائعات عن استخدام االشعة 
والشبكات فى انتشار فیرس 

 كورونا 

   ۲ ۱.٦ ۳ 

اشاعات الصابة الناس بالخوف 
 والقلق من خطر فیرس كورونا 

   ۱ ۱٤.٥ ۱ 

شائعات عن أدویة جدیدة لعالج 
 فیرس الكورونا 

 م۳ ٦.۱ ۲ ۱ ۱٤.٥ ۱

الجدول من خالل أنواع الشائعات حیث جاءت الشائعات التى قامت �مواجهتها  موقع  یتضج من    
أنه �ستغل مضمون الشائعة أخ�ار  ،مضمون هذه الشائعات  وزارة الصحة والسكان  من خالل تحلیل

ا من الحق�قة و�تم اختزالها وتوظ�فها لمقاصد معینة وتقار�ر معینة وتصر�حات ال اساس لها تتضمن جزءً 
شائعات عن أدو�ة جدیدة لعالج فیرس الكورونا  ؛ولى الشائعاتألحیث جاء فى المرت�ة ا ،ن الصحةم

جراء تحلیل لفیرس �ورونا المستجد �مقابل إشائعات � ؛% وجاء �المرت�ة الثان�ة الشائعات١٤.٥بنس�ة 
المستجد �مقابل مادى جراء تحلیل لفیرس �ورونا إوشائعات � ،مادى فى المنازل للكشف على المواطنین

 % تلیها الشائعات تصر�حات مفبر�ة منسو�ة للوزارة٣.٣فى المنازل للكشف على المواطنین بنس�ة 
حصائ�ات خاصة المتعلقة �فیرس �ورونا دون الرجوع للمصادر الرسم�ة إو أوشائعات نشر ب�انات 

التواصل االجتماعى بنس�ة  وشائعات بروتو�والت عالج لفیرس �ورونا متداولة على وسائل ،المعتمدة
ما الشائعات أ ،%١.١وتلیها الشائعات شائعات مز�فة العادات الصح�ة لفیرس �ورونا بنس�ة ، %١.٦

صا�ة إلشاعات إولى ألالتى واجهتها منظمة الصحة العالم�ة على موقعها الرسمى جاء فى المرت�ة ا
ها شائعات مز�فة العادات الصح�ة یلی، %١٤.٥الناس �الخوف والقلق من خطر فیرس �ورونا بنس�ة 
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شعة والش�كات فى انتشار فیرس �ورونا ألیلیها شائعات عن استخدام ا، %١٢.١لفیرس �ورونا بنس�ة 
 %.١.١وشائعات عن أدو�ة جدیدة لعالج فیرس الكورونا بنس�ة 
 )۲( جدول

 نواع الشائعات)أیوضح ( 
 الترتیب % التكرار أنواع الشائعات م
 م۳ ۱.٦ ۲ سیاسیة ۱
 ۲ ۳.۳ ۱ اقتصادیة ۲
 ٤ ۱.۱ ۳ اجتماعیة ۳
 م۲ م۳.۳ ۱ دینیة ٤
 ۱ ٦٦.٦ ۲۲ علمیة ٥
 ۳ م۱.٦ ۲ امنیة 
 م۳ م۱.٦ ۲ تجاریة 

المرت�ة  فيولى الشائعات العلم�ة ألیتضح من الجدول السابق أنواع الشائعات فجاء فى المرت�ة ا      
هذا الوقت ی�حث عن سبل لحمایته نفسه من هذا الفیرس لى إن الجمهور الزال أل% ٦٦.٦ولى بنس�ة ألا

قوى تأثیر فى هذه الفترة الزمن�ة یلیها أفالشائعات العلم�ة �انت  ،س المستجدو والتعرف على هذا الفیر 
% ١.٦والتجارة بنس�ة  واألمن�ةیلیها الشائعات الس�اس�ة ، %٣.٣الشائعات االقتصاد�ة والدین�ة بنس�ة 

 %. ١.١جتماع�ة بنس�ة یلیها الشائعات اال
 )۳جدول (

 (أسلوب الشائعات) 
سلوب أ م

 الترتیب % التكرار الشائعات

 ٤ ۱.٦ ۲ جذب االنتباه ۱

 ۲ ۱٦.٥ ٥ خبارىإ ۲

استغالل  ۳
 ۳ ۳.۳ ۱ العاطفة

 ۱ ۳۳.۳ ۱۱ توعوى ٤

 ٥ ۱.۱ ۳ التخویف ٥

التشویق  ٦
 م۲ ۱٦.٥ ٥ العلمى

الشائعات حیث جاء فى المرت�ة األولى أسلوب التوعوى بنس�ة تبین من الجدول السابق أسلوب      
، %٣.٣یل�ه أسلوب استغالل العاطفة ، %١٦.٥سلوب التشو�ق العلمى أخ�ارى و إل%یل�ة أسلوب ا٣٣.٣

 %.١.١سلوب  التخو�ف أ یلیها، %١.٦یل�ه أسلوب جذب االنت�اه
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 )٤جدول(  
 (الغرض من الشائعات )

 % النسبة التكرار نوع الشائعة م

 ۲ ۱۳.۲ ٤ ثارة القلقإمن وألزعزعة ا ۱

 ٤ ۱.۱ ۳ خبار مغلوطةأنشر  ۲

 م۳ ۱.٦ ۲ تقسیم الرأى العام ۳

 ۳ ۱.٦ ۲ تأجیج المجتمع ضد  الدولة ٤

 ۱ ٤۸.٤ ۱٦ نشر الخرافة والتضلیل العلمى ٥

المرت�ة ي العلمى فاتضح من الجدول السابق الغرض من الشائعات جاء نشر الخرافة والتضلیل     
و�لیها تأج�ج المجتمع ضد الدولة  ،%١٣.٢ثارة القلق�من و ألو�لیها زعزعة ا، %٤٨.٤ولى بنس�ة ألا

 %.١.١خ�ار مغلوطةأ% ونشر ١.٦وتقس�م الرأى العام بنس�ة 

 ) ٥جدول (
 المستھدفین من الشائعة 

 الترتیب % التكرار المتستھدفین من الشائعة م

 ۲ ۲۱.۲ ۷ الدولة ۱

۲ 
المتابعین على مواقع التواصل 
االجتماعى لمعرفة كل جدید 

 عن الفیرس المتسجد
۱٤ ٤۲.٤ ۱ 

 ۳ ۳.۳ ۱ المتعافین من الكورونا ۳

٤ 
المصابین بحاالت بسیطة من 

فیرس كورونا (العالج 
 المنزلى)

۲ ۱.٤ ٦ 

ولى المتا�عین على مواقع ألتبین من الجدول السابق أن المستهدفین من الشائعات جاء فى المرت�ة ا  
فى المرت�ة األولى وجاء الشائعات التى تستهدف الدولة فى المرت�ة  %٤٢.٤التواصل االجتماعى بنس�ة 

% تلیها ٣.٣% یلیها الشائعات التى استهدفت المتعافیین من الكورونا بنس�ة ٢١.٢الثان�ة  بنس�ة یلیها 
%. وتتفق هذه النتائج مع ١.٦یرس �ورونا بنس�ة الشائعات المرت�طة �المصابین �حاالت �س�طة من ف

 .لمضمون الذى احتواه هذه الشائعاتا
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 ) ٦جدول (
 یوضح توزیع الشائعات فى الفترة الزمنیة المختارة للتحلیل

 الترتیب % التكرار الشھر م

 ۱ ۳۳.۳ ۱۱ مارس ۱

 ۲ ۲٤.۲ ۸ ابریل ۲

 م۲ ۲٤.۲ ۸ مایو ۳

السابق توز�ع الشائعات فى الفترة الزمن�ة المختارة للتحلیل حیث جاء  اتضح من ب�انات الجدول      
حیث أنه �ان ذورة الشائعات فى هذا الشهر یلیها شهر ، %٣٣.٣ولى بنس�ة ألشهر مارس فى المرت�ة ا

 %.٢٤.٢بر�ل ومایو بنس�ة إ




 مضمون الشائعة: -١

تبثه من مشاعر اإلح�اط والتشك�ك وانعدام الثقة لدى المواطن تظهر خطورة مضمون الشائعات ف�ما      
، وهذا ة والسكان ومنظمة الصحة العالم�ةلكترون�ة الرسم�ة �موقع وزارة الصحإلف�ما تعرضه هذه المواقع ا

ما یهدف إل�ه المتر�صون �أمن واستقرار مصر، و�سعون لتحق�قه �شكل مستمر، و�ما لدیهم من وسائل 
ون في سبیل ذلك أمواًال طائلة تمكنهم من النجاح ف�ما یهدفون إل�ه، و�ساعدهم في ذلك وتقن�ات و�نفق

ضعف الوعى لدى ال�عض، وقلة المعلومات وغ�اب الرؤ�ة لدى ال�عض، و�ذلك الضعف في المواجهة 
جاًال والرد وغ�اب دور اإلعالم المنوط �ه إزالة الغموض وتوض�ح الحقائق �األدلة والبراهین �ما ال یدع م

وازدادت الشائعات عن للشك لدى المواطنین، و�كون الرد على الشائعة �الحق�قة فینسفها من األساس 
 ,Svenja Boberg 2020دراسة (% �ما اتفقت ١٤.٥أدو�ة جدیدة لعالج فیرس الكورونا بنس�ة 

Thorsten Quandt&others (  جعلت من حیث أن وسائل التواصل االجتماعى مع الدراسة الحال�ة
األحداث تدور حول أیدیولوج�ه المواطنین. ونشر "أخ�ار وهم�ة" �حتمل أن تكون خطرة أو نظر�ات 
المؤامرة عبر وسائل التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم والقنوات األخرى عبر اإلنترنت ،و �ساهمون في 

 .تهدید متناقض ،وعدم الثقة في الرؤ�ة العالم�ة
ظهور فیروس �ورونا، والسوش�ال مید�ا تموج �الشائعات المتكررة عن الفیروس، األمر الذي  فمنذ     

واستغل �عض رواد السوش�ال مید�ا حالة الشغف عند المواطنین لمعرفة  أصاب ال�عض �حالة من الفزع.
 أخ�ار "كورونا"، وتحولوا إلى خبراء في �ل شىء، �مطرون الجم�ع �سیل من األخ�ار المغلوطة

واستغالل األحداث إلثارة حالة من الفوضى �ال�الد �الرغم من �ون األمر حدث عالمي، إال .والشائعات
 .أن هؤالء األشخاص دأبوا على تز��ف الحقائق عن مصر
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كما حذر خبراء أمنیون من  مواقع التواصل االجتماعي من شائعات، ینتشر على ماونظرًا لخطورة       
�ما المغلوطة ودورها في خلق مناخ تشاؤمي، واالستناد فقط للب�انات الرسم�ة  خطورة تداعي نشر األخ�ار

ا للظروف التى تستغل فیها وتم �ما تم توجیهها ط�قً ، هذا المضمون قد �ستخدم ف�ه عنصر الم�الغة أن
 .فبر�ة الشائعات �طر�قة �قبلها المنطق والعقل

زمن �ورونا بتسهیل التعامل بین الناس خالل نشغلت منصات التواصل االجتماعي الكبرى في إ     
�مواقع التواصل االجتماعي الشائعات  تاددفترات العزل الطو�لة نسب�ًا عبر العالم، ولهذا السبب از 

 واألخ�ار المفبر�ة.
  :أنواع الشائعات-٢

ولى ألالمرت�ة ا يولى الشائعات العلم�ة فألفجاء فى المرت�ة ا ،یتضح من الجدول السابق أنواع الشائعات
لى هذا الوقت ی�حث عن سبل لحمایته نفسه من هذا الفیرس إن الجمهور الزال أل ،%٦٦.٦بنس�ة 

 ،فى هذه الفترة الزمن�ة اقوى تأثیرً أفالشائعات العلم�ة �انت  ،والتعرف على هذا الفیرس المستجد
 ")Infodemic(المعلومات بـ"و�اء تعرف �اتت والتي الشائعات تلك

مما قد �سبب الذعر واالرت�اك بین الناس، أو یهون من خطورة �عض األمراض. لذلك البد للجم�ع      
بتحري المعلومات من مصادرها الموثوقة، سواء من موقع وزاراة الصحة أو من موقع منظمة الصحة 

 .%٣.٣یلیها الشائعات االقتصاد�ة والدین�ة بنس�ة  ."العالم�ة
ق�ام "جهات فاعلة ذات أهداف" بـ"توظ�ف الرسائل اإلخ�ار�ة عن طر�ق فرز وانتقاء األدلة التي تحبذ 

وأن تستخدم نواًة من الحق�قة لخلق انط�اع من عدم ال�قین، أو حتى إلقناع الناس بدعاوى  موقًفا مفضالً 
لى زعزعة األمن إئعات تسعى وهذه الشا% ١.٦من�ة والتجارة بنس�ة ألیلیها الشائعات الس�اس�ة واة مز�ف

و أ يى شائعة دینأساسى من أل% فالغرض ا١.١یلیها الشائعات االجتماع�ة بنس�ة  الوطني والقومي
تحمل فى ط�اتها هذا النوع من الشائعات فتستخدم خوف الجمهور ومشاعرهم لتحقیق  يفه ي،س�اس

 .غراضهم فى هدم المجتمعأ 
 سلوب الشائعة:أ -٣

ا وذلك لحتم�ة مضمون الشائعة والبیئة التى تساعد على ا وموجهً ا معینً شائعة إال وتأخذ نوعً ال توجد      
حداث حیث جاء فى المرت�ة األولى أسلوب التوعوى ألطب�عة الظروف وا  مستغلة بذلك ،بث نوع معین

تلفة % لجذب المواطنین لتصدیق هذه الشائعات ومن خالل عرض بروتو�والت العالج المخ٣٣.٣بنس�ة 
 الشائعات هذه كل.المعنو�ة الروح إضعاف ألجل صحتها في مشكوك وأخ�ار �اذ�ة أن�اء ترو�جو

 لتحقیق مواألحال واألماني �الخ�االت الملیئة والشائعات الناس.. نفوس في والرعب القلق إثارة تستهدف
 %١٦.٥ يالتشو�ق العلمسلوب أخ�ارى و إلأسلوب ا هیل� �ورونا لفیرس عالج �جادإ فى الجمهور حالمأ

وقد امتد هذا التطور ل�شمل لغة  ،اا �بیرً فصناعة األخ�ار وأسالیب إعدادها و�خراجها قد شهدت تطورً 

https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.weforum.org/agenda/2020/03/how-experts-are-fighting-the-coronavirus-infodemic/
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لكى تجذب الجمهور لمتا�عتها  الخبر وطر�قة ص�اغته وتحر�ره وقوال�ه والشكل الذي �صل �ه إلى المتلقي
یل�ه أسلوب جذب ، %٣.٣غالل العاطفة یل�ه أسلوب استوتصد�قها وز�ادة التشو�ق للمتا�عة. 

 Jinling Hua and كدت دراسة  أ%. لذا ١.١سلوب التخو�ف أ یلیها، %١.٦االنت�اه

 Rajib Shaw 2020  للحد من تأثیر األخ�ار المز�فة في عصر المعلومات هذا على تنظ�م عقو�ات
 ووسائل التواصل االجتماعي. 

ا عند انتشارها ح�اط داخل المجتمع وخصوًص إللى تعم�م مشاعر اإفإن الشائعات تؤدى  ،هذا      
 و تصح�ح المعلومات ..أواستمرارها تحتاج  لظهور مصدر رسمى �قوم �النفى 

 

 الغرض من الشائعات: -٤
ا أو غیر الغرض من الشائعات �ل شائعة البد لها من غرض مقصود سواءكان هذا الغرض م�اشرً      
فقد بلغت  الشائعات التى تنشر الخرافة والتضلیل  ،غراض الشائعات فى هذه الدراسةأ ولقد تعددت  ،م�اشر

مسألة أن هناك أشخاصًا أو عائالت أو قوى أو حتى دول % ٤٨.٤ولى بنس�ة ألالعلمى فى المرت�ة ا
طور نظام اقتصادي تقف وراء نشر الفیروس المسبب للو�اء والخرافات التي تنتشر بین الفئات. ، أي ت

واتفقت  ”ما �عد و�اء �ورونا لن �كون �ما قبله“عالمي جدید متسقًا مع استنتاجات أغلب الناس �أن 
الشائعات  حیث أن Shadi Shahsavari, Pavan Holur&others2020  الدراسة الحال�ة مع دراسة

الصحافة الحرة  :الد�مقراط�ة مثلالمؤسسات  ا ل�س فقطا �بیرً ونظر�ات المؤامرة حول الو�اء تشكل تهدیدً 
و�لیها زعزعة  والمفتوحة والموثوقة، بل قامت �الزحف إلى مواقع التواصل االجتماعي والتقار�ر اإلخ�ار�ة

عد األزمات أرضًا خص�ة لظهور الشائعات، وذلك یتضح جل�ًا في األزمات فت% ١٣.٢ثارة القلق�من و ألا
ا والشائعات التي تدور حوله في مواقع التواصل االجتماعي المفاجئة والقو�ة مثل أزمة فیروس �ورون

�غرض زعزعة األمن، والشائعات هي األحادیث واألقوال واألخ�ار والروا�ات والقصص المنقولة بین الناس 
دون التأكد من صحتها، حیث تنقل �عض الحسا�ات أخ�ارًا ومعلومات مغلوطة في وقت األزمات 

 .جذب المتا�عین والحصول على التفاعلوالكوارث إلثارة االنت�اه و 
لتأج�ج األزمات ومحاولة بث اإلح�اط فى نفوس المصر�ین  و�لیها تأج�ج المجتمع ضد  الدولة     

والتى �اتت تطال قطاعات حساسة للدولة �القطاع الصحى والمناخى واالقتصادى، واألخطر هو انس�اق 
فى نشرها وتداولها، عن عدم درا�ة ووعى فى التعامل  أفراد المجتمع خلف هذه األكاذیب، بل والمساهمة

ا زائفة حول أعداد المصابین �الفیروس معها.. حیث نشرت �عض الصفحات اإلخ�ار�ة على ف�سبوك أخ�ارً 
فى  ١٩-قبل أ�ام مما تسبب فى حدوث ذعر بین المواطنین، أو شائعات حول انتشار فیروس �وفید

س، أو حتى اختالق أزمات وافتعال مشكالت أو نشر معلومات طب�ة منطقة معینة لم ینتشر فیها الفیرو 
فالمعلومات أو األفكار التي یتناقلها الناس، دون  ،ا تقس�م الرأى العام�ًض أو  ،ل�س لها أساس من الصحة

أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق �ه �شهد �صحتها، أو هي الترو�ج لخبر مختلق ال أساس له من 
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الحروب   %.١.١خ�ار مغلوطةأونشر  ،%١.٦بنس�ة الواقع، أو �حتوي جزءًا ضئ�ًال من الحق�قة  
الحدیثة التي تستغل األوضاع الس�اس�ة والصح�ة في ال�الد إلثارة البلبلة وتز��ف الحقائق و�حداث �وراث 

توقع وضمن كبرى، فما �حدث على مواقع التواصل �شأن نشر بروتو�والت عالج�ة لفیروس �ورونا م
 .امخطط حروب السوش�ال مید�ا التي تحتاج إلى مجابهتها ومواجهتها وتوع�ة الناس منه

 

 المستهدفین من الشائعات: -٥
فهى  ،�ما أن للشائعات مجموعة من األر�ان تتمثل فى مصدر الشائعة ومضمونها ومتلقیها وهدفها     
 أو مجتمع أو غیره. ا لها مستهدفون تتمثل فى التأثیر على فئة أو شر�حةحتمً 

ولى المتا�عین على مواقع ألتبین من الجدول السابق أن المستهدفین من الشائعات جاء فى المرت�ة ا
انتشار العدید من الشائعات التى تستهدف فى المرت�ة األولى  %٤٢.٤التواصل االجتماعى بنس�ة 

قض�ة معینة وتحو�ل الرأى  فهى تستهدف الشائعات جذب األنظار واالهتمام إلى ،مشاعر المصر�ین
  .العام، بهدف إثارة االهتمام بهذه الشائعة الكاذ�ة

فش�كات التواصل االجتماعي هي الشائعات التي لها انعكاساتها الخطرة في ظل سرعة انتشار       
المعلومة وامتدادها عبر ش�كات ومواقع التواصل االجتماعي، حیث هناك الكثیر من الشائعات واألخ�ار 

لكاذ�ة والملفقة التي سرعان ما �جرى تداولها على نطاق واسع، في أكثر من منصة تواصل إلكتروني، ا
وما تشهده تلك األخ�ار من عبث ومتا�عة مستمرة من جانب المستخدمین الذین �شار�ون �الرأي أو 

الدراسة  واتفقت هذه  لى انتشاره.إ�إضافة معلومة جدیدة للخبر غیر الصح�ح من أساسه مما یؤدى 
: من Nikhil Kumar Rajput, Bhavya Ahuja 2020 Grover&othersدراسة الحالة مع 
مشار�ة المحتوى عبر الش�كات التي تضم عشرات المالیین من األعضاء الذین یتفاعلون مع خالل أن 

والعالم�ة ، لكنها المحتوى مالیین المرات ؛وأنها تنتج محتوى أقل من غیرها من مصادر األخ�ار المستقلة 
و�س�سون األخ�ار  ،�مكن أن تحقق الكثیر عشرة أضعاف المشار�ة الفعالة في المواد التي ینتجونها

اإلشادة �ق�ادتهم العالم�ة في ال�حث  ،والمعلومات الصح�ة عن طر�ق انتقاد الد�مقراط�ات على أنها فاسدة
ول الفیروس التاجي وخ�ارات الس�اسة تعز�ز نظر�ات المؤامرة حول أص ،الطبي وتوز�ع المساعدات

 .و�االت الصحة العامة الدول�ة
فها إسقاط الدولة د% وه٢١.٢وجاء الشائعات التى تستهدف الدولة فى المرت�ة الثان�ة بنس�ة یلیها       

المصر�ة، �عد انتشار فیروس �ورونا، �اإلضافة لترو�ع المصر�ین و�ث الرعب فى أنفسهم، إن الشائعات 
�ما أن "الف�س بوك" �عتبر من أكثر المنصات التى تروج للشائعات فى  ،�أكمله اشأنها أن تدمر وطنً من 

الهدف من هذه الشائعات هو إثارة البلبلة ونشر الفوضى، وعدم االستقرار وصناعة اإلح�اط  ،مصر
حروب التى لشائعات هى إحدى أدوات الجیل الرا�ع والجیل الخامس من ال ،وفقدان األمل بین الشعب

من الداخل، ونشرها من خالل وسائل التداول االجتماعى  ا�قصد تخر�به ةتستهدف مصر والمنطقة العر��
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تغط�ة اإلشاعة لخبر  ة�قصد التشك�ك لخلق البلبلة والتساؤل المتداول عن صحتها من عدمه، وأح�اًنا �ثر 
ا استهدافً  ،�قصد قلب الحقائق عادى متداول �شىء من الم�الغة والتهو�ل وعرضه �شكل مغایر لصحته

نحو التأثیر النفسى على المواطنین المتلقین لهذه الشائعة وتصد�قها ومن ثم بثها ضمن هذه التقن�ة 
 الحدیثة المنتشرة فى المجتمعات المختلفة.

كت فى ك% فالشائعات الكاذ�ة ش٣.٣یلیها الشائعات التى استهدفت المتعافین من الكورونا بنس�ة       
وهذا یثیر  ،نه س�ظل مدى الح�اةأ�مكن التعافى من فیرس الكورونا و  نه الأوهمتهم �أعالج المتعافین و 

تلیها الشائعات المرت�طة �المصابین �حاالت �س�طة من فیرس �ورونا  ،القلق والخوف فى نفوس الجمهور
والت عالج فیرس ضرار �الجمهور من خالل بروتو�إل%. فقد امتدت الشائعات للعالج وا١.٦بنس�ة 

تستهدف إثارة البلبلة  فمعظم الشائعات ،كورونا المتداولة �شكل خاطىء على مواقع التواصل االجتماعى
ه هذه توتتفق هذه النتائج مع المضمون الذى احتو ثارة الذعر والبلبلة والتضلیل �و�حداث الفتن بین الناس و 

 الشائعات.
 المختارة للتحلیل:توز�ع الشائعات فى الفترة الزمن�ة  -٦
اتضح من ب�انات الجدول السابق توز�ع الشائعات فى الفترة الزمن�ة المختارة للتحلیل حیث جاء        

حیث أنه �ان ذورة الشائعات لتفشى فیرس �ورونا فى  ،%٣٣.٣ولى بنس�ة ألشهر مارس فى المرت�ة ا
فانتشرت  ،بث الرعب وزعزعة األمنفالشائعات واألكاذیب التي �طلقها المغرضون �غرض  ،هذا الشهر

 اإلجتماعي وذلك لكثرة األحداث الذي تمر بهاالكثیر من الشائعات واألقاو�ل الكاذ�ة عبر مواقع التواصل 
ومع انتشار فیروس �ورونا الجدید على مستوى العالم، زادت الشائعات ، "الفترة هذه ال�الد والعالم في

للجمهور، خاصة أنها تزرع بذور الشك، وتتسبب بتكدیر الرأي العام، و�ث �شأنه، ما شكل قلقًا إضاف�ًا 
بر�ل إیلیها شهر  ،وتغییب الوعى وتز��ف الحقائق الراسخة فى األذهان ،المواطنین نفوس الرعب في

خ�ار من ألیزداد وعى الجمهور من خالل تلقى ا تداول الشائعات  بدأ %.حیث قلَّ ٢٤.٢ومایو بنس�ة 
فالقاعدة األساس�ة في التعامل مع المحتوى الذي ینتجه مستخدمو التواصل  ،لكترون�ة الرسم�ةإلالمواقع ا

االجتماعي هي عدم إعادة النشر إال في حال التحقق من مصدر موثوق، وأن االعتماد على مستخدمي 
في  التواصل االجتماعي �مصدر لألخ�ار دون األخذ �االعت�ار دقة هذه المعلومات من عدمها یتسبب

  .نشر الكثیر من األخ�ار غیر الصح�حة، و�التالي ترو�ج الشائعات
و�هذا الس�اق فإن مواقع التواصل االجتماعى یوفر للمستخدمین منافذ �عبروا من خاللها عن      

إ�جابي  ،استجا�اتهم الفرد�ة والجماع�ة لتفشي جائحة �ورونا، �ما أنه �شكل تفاعل المشتر�ین �اتجاهین
وأح�انا  ،وسلبي �حاول توظ�ف األزمة لنشر الشائعات والخرافات ،�حاول التعا�ش مع األزمة وتخطیها

لنشر توجهات عنصر�ة أو إجرام�ة أو حتى أیدیولوج�ة مختلفة.كما ساهمت وسائل التواصل اإلجتماعي 
األمر الذي خّفف من وطأة  �شعور األشخاص �أن األزمة جماع�ة وأنهم ل�سوا وحدهم الذین �عانون منها،

األزمة �شكل عام. إذ أتاح المحتوى المتوفر عبر وسائل التواصل اإلجتماعي خالل أزمة انتشار و�اء 

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


 
 

 "كاساتھا على المواقع اإللكترونیةاستراتیجیات مواجھة الشائعات حول أزمة كورونا وانع: "شیماء دمحم عبد الرحیم زیان ۷۲۸

 

كورونا �ما احتوى من فیدیوهات منزل�ة وأمور ترفیه�ة، في جعل الحجر المنزلي أخف وطأة، �ون  
 دهم واألمور ل�ست �السوء الذي یتخیلونه.مشار�ة هذا النوع من المحتوى �ظهر لألشخاص أنهم ل�سوا وح

 ت�ة:آلجا�ة على التساؤالت اإلومن هذه النتائج �مكننا ا
لكترون�ة الرسم�ة بنشر الوعى وتكذیب الشائعات حول فیرس �ورونا إل ك�ف قامت المواقع ا -١

 المستجد ؟
�طب�عة الظروف والمواقف التي تظهر  امتعددة، ترت�ط غال�ً  انواعً أو  ن مضمون الشائعة �أخذ أشكاالً إ     

إلى أفراد ورموز مجتمع�ة أو جماعات أو حر�ات او تنظ�مات أو مجتمعات تر�طهم  ةفیها، وتكون موجه
أن  اتضحمن النتائج السا�قة و  ،بینهم اأو حتى قض�ة تمثل را�طً  ،عوامل معینه �عامل العرق أو الدین

فكثرة الشائعات التي  ،ظهار الحقائق�بیر فى تكذیب الشائعات و لكترون�ة قامت بدور �إلالمواقع الرسم�ة ا
لكترون�ة لتوفیر المعلومات الصح�حة  إلالمواقع الرسم�ة ا"ُتروجها مواقع التواصل االجتماعي، دفع

منظمة الصحة العالم�ة �التعاون مع وسائط التواصل االجتماعي �ما قامت  ،وع�ه ةللجمهور وتنم�
إذ إن نفي المعلومات الخطأ، قد  ،فیر المعلومات الصح�حة �شأن فیروس �ورونالمحار�ة الشائعات وتو 

أخفق في الحد من التصورات غیر الصح�حة، فالشائعة حرب نفس�ة، تدمر اإلنسان في أفكاره وتحدث 
وتجعل المواطن ال �شعر �االستقرار واألمان، و�ص�ح غیر مستقر نفسً�ا  ،داخله نوًعا من أنواع الصراع

ومن ضمن خطة وجهود وزارة الصحة والسكان  ُتصدر للمجتمع حالة من ال�أس واإلح�اط"،  ومعنوً�ا، �ما
 قامتالمصر�ة لنشر الوعي الصحي �اإلجراءات الوقائ�ة ومحار�ة الشائعات لمواجهة فیروس �ورونا، 

و�قوم "ف�سبوك"  ،التعاون مع منظمة الصحة العالم�ة �إمداد "ف�سبوك" �المحتوى العلمي التوعوي الوزارة �
 طر�ق عن الوعي ز�ادة بهدفبدوره �إ�صاله إلى أكبر عدد من المصر�ین وغیر المصر�ین داخل مصر 

 إطار في ذلك و�أتي ةالعالم� الصحة ومنظمة المصر�ة الصحة وزارة من المعتمدة التوعو�ة الرسائل نشر
 مع التعامل في الحكومات مختلف جهود لتعز�ز التقن�ة إمكاناتها تسخیر على ف�سبوك شر�ة حرص
 .الدول�ة االجتماع�ة مسؤولیتها من �جزء العالمي المرض

وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالم�ة الشائعات وقامت  �الرد على الشائعات  مدى واجهت إلى أى-٢
 عن فیرس �ورونا ؟ 

وزارة الصحة اعتبرت أن هناك الكثیر من الشائعات التي یتم تداولها على السوش�ال مید�ا �انتشار       
منظمة الصحة فیروس �ورونا في مصر، ورغم ذلك فهي تتعامل مع الفیروس بتعل�مات و�رشادات 

أثبتت مهارتها  لكترون�ة الرسم�ةإلا مواقعال�ن و ، العالم�ة حتى في تعر�ف اإلصا�ة وتشخ�ص األعراض
�ما  ،و�اء فیروس �ورونا المنتشر فى �افة أنحاء العالموخاصة أزمة األزمات،  ونجاحها فى تعاملها مع

ت دوًرا �بیًرا فى توع�ة و�رشاد المواطنین، المقروءة أو المسموعة أو المرئ�ة لعب وسائل اإلعالم سواءً أن 
 .فضًال عن تطهیر �افة المنشآت المختلفة

https://www.elconsolto.com/news/Tag/1249/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9#bodykeywords
https://www.elconsolto.com/news/Tag/492/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83#bodykeywords
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�ما اتضح من النتائج أن هناك شفاف�ة مطلقة في التعامل مع فیروس �ورونا من الحكومة المصر�ة،  -
�ة �ما وهذه الشفاف�ة متواجدة مع منظمة الصحة العالم�ة وتتم إتاحة المعلومات لمنظمة الصحة العالم

الرد على �ل ما یثار في السوش�ال مید�ا، وتوض�ح هذه و  ،�ساعدها على تشخ�ص عالج لفیروس �ورونا
األخ�ار المغلوطة للناس �المعلومات الحق�ق�ة و�الصور والفیدیوهات التي تنفیها، وهو ما �سفر عن تقر�ر 

 .أسبوعي للرد على الشائعات
الجهات �استمرار عبر ب�انات رسم�ة موحدة الجهود المبذولة من �افة لكترون�ة إلوقدمت المواقع الرسم�ة ا

حتى �كون هناك اطمئنان لدى الناس وتخف�ف حدة الخوف الموجود  ،لمواجهة هذا المرض والشائعات
 .ابین الناس حال�ً 

 واالعتماد على صفحات إلكترون�ة رسم�ة تت�ع الحكومة وتكون هى التى تنشر الب�انات الرسم�ة     
أو وزارة الصحة الرسم�ة منظمة الصحة العالم�ة خذ المعلومات الصح�حة من صفحة أو  ،الصح�حة

حدث بلبلة تحتى ال  ،وتكتفى الدولة �مصدر أو مصدر�ن لتناقل المعلومات والب�انات على السوش�ال مید�ا
 .فیروس �وروناوخلط للمواطنین بین المصادر الرسم�ة التى تأخذ منها المعلومات الصح�حة حول 

كترون�ة �االعتماد على هذه المواقع فى متا�عه إللهل هناك استجا�ة من متا�عي المواقع الرسم�ة ا  -٣
 الردود على الشائعات؟ 

  %٤٢.٤المتا�عین على مواقع التواصل االجتماعى بنس�ة  تهدفتساتضج من النتائج أن الشائعات ا    
سلوب ألخدام اتواس%٤٨.٤لى  بنس�ة إالشائعات التى تنشر الخرافة والتضلیل العلمى وصلت من خالل 

أن هناك الكثیر من اللجان  كما ،% لجذب المواطنین لتصدیق هذه الشائعات٣٣.٣بنس�ة  التوعوى 
 اا أخ�ارً والصفحات الممولة اإللكترون�ة الموجود على الف�س بوك تستغل األزمة �امت�از وتنشر یوم�ً 

وتهدف تلك الصفحات الممولة إلى التشك�ك  ،خاطئة �قصد إثارة التشو�ه والرأى العام حول مرض �ورونا
المستمر فى األرقام واإلحصائ�ات والمعلومات التى تنشرها الدولة على مواقعها الرسم�ة والق�ام بتكذیب 

ر وتصدیر حالة من الفزع تلك األرقام على تلك الصفحات �قصد خلق حالة من الهلع والخوف داخل مص
 تفنید على حر�ًصا �ان اإلعالم نإ ،ن الموضوع خارج عن الس�طرةأبین المواطنین فى الخارج و 

 جعل الرسم�ة، المصادر إلى و�الرجوع و�حقائق فورى  �شكل ،»مید�ا السوش�ال« على المنتشرة الشائعات
 الرضاء لحالة انعكاًسا مثل�  اإلعالمف ،الحق�قة و�ین المغلوطة المعلومات بین التمییز على قادًرا المواطن
 األزمات، مع التعامل على القدرة هى اإلعالم نجاح تؤ�د التى العوامل أحد أن كما الشارع، فى الموجودة

 تكنولوج�ة، أو �شر�ة �انت سواءً  إعالم�ة وقدرة ورؤ�ة فكر من متكاملة منظومة وتحكمها �اشفة كونها
 و�شكل الشاشات مختلف مع یتفاعل صار الجمهور وأن مؤخًرا، �بیًرا ًحانجا حقق اإلعالمف لذلك

 فى االستمرار�ة اإلعالم على الضرورى  من لذا الدولة، وأجهزة المواطنین بین وصل حلقة وخلق ملحوظ،
تقد�م التغط�ة اإلخ�ار�ة و�شكل مكثف، والمواصلة فى إطالق حمالت توع�ة، والمساهمة فى رفع المعاناة 
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مواطنین، من خالل إزالة المعوقات وحل المشكالت التى یواجهونها، حتى �مكن اإل�قاء على ثقة عن ال 
إن هذه المواقع أثرت  فى تشكیل معارف و�تجاهات الرأى العام تجاه  ،الجمهور بوسائل اإلعالم الموثوقة

، من خالل تكامل المهمة تلك الوسائل األزمات ومنها أزمة �ورونا، وتزداد درجة اعتماد الجمهور على
الجهود اإلعالم�ة الحكوم�ة والخاصة ودعم رؤ�ة الدولة لحما�ة الشعب المصرى وتحصینه من المخاطر 

لذى �عبر عن فئات وقضا�ا المجتمع ومشكالته، وأثره اإل�جابى فى الشخص�ة ا والتحد�ات المختلفة
ض �ورونا، من خالل نشر الثقافة المصر�ة، وتشكیل وعى المواطن �األسالیب الوقائ�ة وأعراض مر 

الصح�ة التى من شأنها تعز�ز وتغییر سلو��ات األفراد، و�ذلك المساهمة فى حل المشكالت المجتمع�ة 
و أن وسائل اإلعالم .القائمة، خاصة وأن اإلعالم هو مرآة المجتمع والمحرك األساسى لقضا�اه اإلنسان�ة

رات التوعو�ة والتثق�ف�ة وغرس السلو��ات الصح�ة السل�مة لها األثر األكبر فى نجاح الحمالت والم�اد
وز�ادة وعى �افة شرائح المجتمع، ألنها تت�ح المعلومات للجمهور و�قطع الطر�ق أمام المتر�صین الذین 

 .إلعالم جزء من األمن القومى للدولةلذا فا �حاولون إثارة الفتنة


ووضع قوانین رادعة لمروجى الشائعات للحد من  ،التواصل االجتماعىتشدید الرقا�ة على مواقع  -
آل�ات العمل فى هذا المرصد على ال�حث عن أى إشاعة أو أخ�ار غیر منطق�ة انتشارها ووضع 

على وسائل اإلعالم أو مواقع التواصل االجتماعي، و�تم التحقق من مصادرها ومدى صحتها 
ء الحقائق ومواجهة األخ�ار المغرضة، ثم التواصل الفورى مع وانتشارها وتأثیرها، ومن ثم استجال

الجهة المختصة، لنفى أى أخ�ار مغلوطة، �ما �صدر تقر�ر ش�ه یومي، �ضم اإلشاعات 
 .وتكذیبها وتفنیدها وتوض�ح الحقائق �املة للرأى العام

أو الحد من سرعة التعامل مع الشائعات، فمن الحلول الفاعلة لمعالجة التأثیر من الشائعات  -
انتشارها، هو تصدي المؤسسات والجهات التي توجه إلیها الشائعات، فالخروج والتصر�ح بنفیها 

 و�طالنها �ساهم في إماتة الشائعات أو على األقل الحد من انتشارها وتأثیرها. 
 تنم�ة مهارات التفكیر الناقد لدى أفراد المجتمع وتوعیتهم من خالل البرامج التوعو�ة. -

ضرورة إلزام الجهات المختصة عند حدوث قض�ة ما �الخروج والتصر�ح من المصدر من   -
 أو مغرض خبر كل تصدیق یتم ال حتى القض�ة، أو الحدث �حق�قة ۔المسؤول وتوع�ة المجتمع 

 .حدثال هذا حول شائع
األخ�ار هم�ة التحقق من الخبر ونشره أو تصد�قه وعدم االنس�اق وراء الكثیر من أالتوع�ة �- -

 .المغرضة والهدامة للمجتمع
على التعامل مع جرائم وسائل  ،العدالة الجنائ�ة ضرورة ز�ادة وسائل تثق�ف العاملین في مجال -

 التواصل االجتماعي، سواٌء في مجال الض�ط أو التحقیق أو المحاكمة. 
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األمن  لكترون�ة التي تستهدفإلضرورة إنشاء مر�ز علمي خاص لمكافحة ترو�ج الشائعات ا -
 ونظام الدولة وطرق الوقا�ة منها.
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Abstract 
         The study handled strategies to confront rumors about the covied19 
crisis and its repercussions on the websites, and explored definition of the 
content of the rumor and knowledge of its types, purposes, and its targets 
through what the websites have done to deny the rumors and respond to them, 
and the official affiliation to confront them by denying their pages and 
presenting facts that represent the period from March 1 to May 31, 2020. 
- The research found from the analytical results that the rumors targeted 
followers on social networking sites by 42.4%, through rumors that spread myth 
and scientific misinformation reached 48.4% and the awareness method was 
used by 33.3% to attract citizens to believe these rumors as the content of the 
rumor takes multiple forms and types, it is often related to nature of the 
circumstances and situations in which it appears, and it is directed to individuals 
and societal symbols, groups, movements, organizations, or societies linked by 
certain factors such as race, religion, or even an issue that represents a link 
between them. 
- It was also clear that the official electronic websites faced the rumors by 
playing a major role in denying the rumors and revealing the facts. These 
rumors are being promoted by social networking sites, and through "their 
official websites, they seek to provide the correct information to the public and 
develop their awareness, as the World Health Organization has cooperated with 
social media to fight the rumors and provide the correct information about the 
COVID 19 virus, as denying the wrong information, have failed to reduce 
incorrect perceptions. 
-It was also apparent that the official websites faced the rumors by playing a 
major role by denying the rumors and showing the facts. These rumors; are 
being promoted by social media and through the rumors sites, are the correct 
information. 
- It was also clear from the results that there is absolute transparency in dealing 
with the COVID 19 virus from the Egyptian government, and this transparency 
is present with the World Health Organization, and information is available to 
the World Health Organization to help it to diagnose a treatment for the COVID 
19 virus. 
 
Keywords: Virus COVID-19, Social Media, Rumors. 
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