
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 02.1=  و9102يعايم انتأحيز انعزبي نعاو                                           120190=  و9102"أرسيف" نعاو  انتأحيز يعايم  
 م0101 أكتوبر 01 -الجزء األول  - نوالعشرو التاسعالعدد  - الثامنةالسنة  -الجمعٌة المصرٌة للعالقات العامة  بإشراف علمً مندورٌة علمٌة محكمة 

 

 

 

 )اإلعالم وجائحة كورونا .. مصداقية أم أزمات وشائعات؟(  
 

 
 

 اجلدَدج: ذغرياخ عمُقح يف ادلمازسح وأسانُة اندزاسح  ىسائطانو ، االذصال اجلماهري91ٌفُد_كى 
   11ص( ...  3الجزائرجامعة ) أ.د. علً قساٌسٌة

 انسوح ادلعىىَح ندي انشثاب ادلصسٌ حنى  انرعسض نربامج انسأٌ تانقىىاخ انفضائُح انرهفصَىوُح، وعالقره مبسرىي
 أداء اندونح ادلصسَح يف مىاجهح اجلائحح انىتائُح )كىزووا(

 92ص( ...  بني سويفجامعة ) مروى ٌاسٌن بسٌونًأ.م.د. 
 
 
 

 
                                                        

  اعرماد اجلمهىز عهً انفضائُاخ ادلصسَح ومىاقع انرىاصم االجرماعٍ كمصدز نرعصَص انىعٍ حىل جائحح كىزووا 

 29ص...   (جامعة لناة السويس) سارة سعٌد عبد الجواد دسوقًد.  
 

   دوز اإلعالو يف ذشكُم اجتاهاخ زاغيب انعمسج حنى قساز ادلمهكح ترعهُقها مع تداَح جائحح كىزووا وعالقره تانصىزج
 انرهىُح نهممهكح انعستُح انسعىدَح 

 131ص( ...  الملن عبد العزيزجامعة ) آالء بنت بكر علً الشٌخد. 
                                                               

 تفريوض حاخلاص دوز مىاقع انرىاصم اإلجرماعٍ يف انرسوَج نهشـائعاخ وعسض احلقـائق 

 (91-)كىفُد  كىزووا ادلسرجد 

 123ص...  ( كفر الشيخجامعة ) إٌناس منصور كامل شرفد. 

  امنىذًج (91-كىفُد) جائحح كىزووا شماخ:ألا أثىاءاإلعالو انسمسٍ انكىَيت مصداقُح 
 

 974ص( ...  الكويتجامعة ) د. فاطمة سعود عبد العزٌز السالم

  ذشكُم اجتاهاخ انسأٌ انعاو انثحسَين حنى أداء ادلؤسساخ انصحُحانرغطُح اإلعالمُح جلائحح كىزووا ودوزها يف 
 942ص( ...  الماهرةجامعة ) حسٌن خلٌفة حسن خلٌفةد.   

 

 دزاسح حانح انرجستح انُمىُح91-ذىظُف ذطثُقاخ اإلورسود يف احلد مه ذفشٍ وتاء كىفُد :  

   312ص( ...  صنعاءجامعة ) حاتم علً حٌدر الصالحً
  

 

  اإلثىىجسافُا اإلفرساضُح عهً اجتاهاخ انثقح حنى معاجلح أشمح فريوض كىزووا: دزاسح ذعهُقاخ اجلمهىز مبىهجُح
   انرقسَس انُىمٍ نىشازج انصحح وانسكان ادلصسَح

 394...  ص (سوهاج جامعة) أسماء عبد العزٌز مصطفى أحمد
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     األ ّب  ِر بت وفم ب ٌتبرٌ  اٌحصىي ػٍى  رجت   تب  جبِؼً 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة االستشارية
 

 (مصر) علً السٌد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العاللات العامة المتفرغ والعميد األسبك لكلية اإلعالم جامعة الماهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 (العراق)     ٌاس خضٌر البٌاتً .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

 (مصر)     حسن عماد مكاوي .أ.د
 جامعة الماهرة - كلية اإلعالمالسابك لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  
  

 (مصر)  دمحم معوض إبراهٌم .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 (مصر) سامً السٌد عبد العزٌز .أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة الماهرة األسبكالعميد  -أستاذ العاللات العامة واالتصاالت التسويمية 
  

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملن سعود -أستاذ العاللات العامة واإلعالم بمسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 (مصر)محمود ٌوسف مصطفى عبده  .أ.د
 جامعة الماهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابك كيلالوالعامة و أستاذ العاللات

  

 (مصر)سامً عبد الرؤوف دمحم طاٌع   .أ.د
  جامعة الماهرة -أستاذ العاللات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

 (مصر)  شرٌف دروٌش مصطفى اللبان .أ.د      
 جامعة الماهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابمًا  كلية اإلعالموكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 (مصر) جمال عبد الحً عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة  -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

 

 (مصر)بركات عبد العزٌز دمحم عبد هللا  .أ.د      
 جامعة الماهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  
  

 (ليبيا) عابدٌن الدردٌر الشرٌف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
      

  

 (السعودية) عثمان بن دمحم العربً .أ.د
 جامعة الملن سعود -العامة والرئيس السابك لمسم اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العاللات 

  

 (مصر) ولٌد فتح هللا مصطفى بركات .أ.د
 جامعة الماهرة -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابمًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسٌن منصور رشٌد منصور .دأ. 
 أبو ظبي – العينجامعة ب واالتصال بكلية اإلعالم أستاذ العاللات العامة

  

 (سوريا) دمحم عبد الستار البخاري ..دأ
  

 بروفيسور متفرغ بمسم العاللات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بين المومية األوزبكية 
  

   (الجزائر)علً قساٌسٌة   .أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات 
  

 (الجزائر) رضوان بو جمعة .أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بمسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 )السودان(هشام دمحم عباس زكرٌا   .أ.د
 الملن فيصلجامعة  -أستاذ اإلعالم بمسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 (اليمن)عبد الملك ردمان الدنانً   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 رئٍس هجلس اإلدارةو
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 EPRAرئٍس  
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ـــً            ـــى ن ْ خطـــً ِـــٓ إٌبشـــرو ا ـــتيداَ  ي ِـــٓ اٌّـــىا  اٌت ال ٌجـــىدو  وْ اٌحصـــىي ػٍ
و ـــٍٍتو  توبأٌـــ بو فـــً  ي شـــىًب  و جزئٍ ـــ تضـــّٕهب هـــجٖ اٌّجٍـــتو  و ا تٕســـبخهب  و ٔمٍهـــبو وٍٍ ـــ

ـــً  ٌـــه اال تٕســـب  اٌفى ـــى ـــىا  بطرٌمـــت نٌىترؤٍـــت  و  ٌٍـــتو بّـــب ف رافًو  و اٌتســـجًٍ  و ج 
ــبَ  ــغ اٌشــرو  واألحى ــك جٍّ ــترجبػهبو و طب ــبث وا  ــزٌٓ اٌّؼٍىِ ــُ  ي ــٓ ٔظ ــبَ ِ ــتيداَ  ي ٔظ ا 

ــغ ٌٍٕســي ــىق إٌشــر واٌطب ــبن حم ــك ببٔته ــب ٌتؼٍ ــت فٍّ ــىأٍٓ اٌدوٌٍ ــت.واٌم ــت  و اإلٌىترؤٍ  ت اٌّطبىػ
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 األوسطجملة حبوث العالقات العامة الشرق 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 : انتعزيف بانًجهت

ا يتخصصت في يجهت بحىث انعاللاث انعايت انشزق األوسط دوريت عهًيت تُشز أبحاح                

م عذد يٍ األساتذة ب  يٍ ل   هابتحكيً انعاللاث انعايت وعهىو اإلعالو واالتصال، بعذ أٌ تمىو

أول جًعيت  ،زيت نهعاللاث انعايتنجًعيت انًصا بإشزاف عهًي يٍانًتخصصيٍ في َفس انًجال، 

)عضى شبكت انجًعياث انعهًيت بأكاديًيت انبحج  عهًيت يصزيت يتخصصت فى انعاللاث انعايت

 انعهًي وانتكُىنىجيا بانماهزة(2

انىكانت انعزبيت نهعاللاث انعايت انًتخصصت في انتعهيى واالستشاراث  يطبىعاثوانًجهت ضًٍ    

 انعهًيت وانتذريب2

 
o  ٚسلُ إ٠ذاعٌٚٙب رشل١ُ دٌٚ ثزػش٠ح ِٓ اٌّغٍس األػٍٝ ٌزٕظ١ُ اإلػالَ فٟ ِػش، ِؼزّذحاٌّغٍخ ٟ 

وزٌه  ،ب ٌٕسخزٙب اٌّطجٛػخ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ ِٓ أوبد١ّ٠خ اٌجحش اٌؼٍّٝ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب ثبٌمب٘شحِٚػٕفخ د١ٌٚ  

 ِػش. ٌٟغٕخ اٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ رخػع اإلػالَ ثبٌّغٍس األػٍٝ ٌٍغبِؼبد ف ػٕفخ ِِٓ

o ٚي دٚس٠خ ػ١ٍّخ ِحىّخ فٟ اٌزخػع ػٍٝ ِسزٜٛ اٌٛـٓ اٌؼشثٟ ٚاٌطشق األٚسف، ٚأٚي دٚس٠خ أ

  Arab Impact Factor ػ١ٍّخ ػشث١خ فٟ رخػع )اإلػالَ( رحػً ػٍٝ ِؼبًِ اٌزأص١ش اٌؼشثٟ

ٔطش اٌؼٍَٛ  " NSP ٌٍّؤسسخ األِش٠ى١خ 1519َ% فٟ رمش٠ش ػبَ 155ثٕسجخ  1.05ثّؼبًِ رأص١ش = 

 .ثشػب٠خ ارحبد اٌغبِؼبد اٌؼشث١خاٌطج١ؼ١خ " 

o .َاٌّغٍخ فػ١ٍخ رػذس وً صالصخ أضٙش خالي اٌؼب 

o .رمجً اٌّغٍخ ٔطش ػشٚؼ اٌىزت ٚاٌّؤرّشاد ٚٚسش اٌؼًّ ٚاألحذاس اٌؼ١ٍّخ اٌؼشث١خ ٚاٌذ١ٌٚخ 

o   ب ٌطشٚـ خبغخ رمجً اٌّغٍخ ٔطش إػالٔبد ػٓ ِحشوبد ثحش ػ١ٍّخ أٚ دٚس ٔطش ػشث١خ أٚ أعٕج١خ ٚفم

 اٌّؼٍٓ. ٠ٍزضَ ثٙب

o  ٌٍٚجبحض١ٓ اٌّزمذ١ِٓ ٌّٕبلطخ سسبئً اٌّبعسز١ش  ــ٠ُمجً ٔطش اٌجحٛس اٌخبغخ ثبٌزشل١بد اٌؼ١ٍّخ

 .ٖٚاٌذوزٛسا

o ٟٔٛلطذ، ٠ُٚمجً ٔطش ػشٚؼ اٌىزت اٌؼ١ٍّخ اٌّزخػػخ ف ٠ُٟمجً ٔطش ٍِخػبد اٌشسبئً اٌؼ١ٍّخ اٌز 

أسبرزح اٌزخػع ِٓ أػؿبء ١٘ئخ  وزٌه اٌّمبالد اٌؼ١ٍّخ اٌّزخػػخ ِٓ ،اٌؼاللبد اٌؼبِخ ٚاإلػالَ

 اٌزذس٠س.
 

 :انُشز لىاعذ

  ٌُٚ ٠سجك ٔطشٖ.أْ ٠ىْٛ اٌجحش أغ١ال   -

ىزت ٍِخع ثبٌٍغخ اإلٔغ١ٍض٠خ اٌفشٔس١خ( ػٍٝ أْ ٠ُ  ــاإلٔغ١ٍض٠خ  ــرمجً اٌجحٛس ثبٌٍغبد: )اٌؼشث١خ  -

 ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ. بحذٚد غفحخ ٚاحذح إرا وبْ ِىزٛث   ٌٍٟجحش ف

 ٚاإلػالَ خـبد اٌؼبِـاٌؼالل ٟخ فـرٙزُ ثٙب اٌّغٍ ٟبد اٌزـبس اٌّٛؾٛػـإـ ٟش فـْٛ اٌجحـأْ ٠ى -

 ٚاالرػبالد اٌزس٠ٛم١خ اٌّزىبٍِخ. 

ً اٌٍغبْ ج  رخؿغ اٌجحٛس اٌؼ١ٍّخ اٌّمذِخ ٌٍّغٍخ ٌٍزحى١ُ ِب ٌُ رىٓ اٌجحٛس لذ رُ رم١١ّٙب ِٓ ل   -

ٓ سسبٌخ أوبد١ّ٠خ ٔٛلطذ ٚرُ ِ اٚاٌّغبٌس اٌؼ١ٍّخ ثبٌغٙبد األوبد١ّ٠خ اٌّؼزشف ثٙب أٚ وبٔذ عضء  

 ِٕح غبحجٙب اٌذسعخ اٌؼ١ٍّخ.

( 11شاػٝ اٌىزبثخ ثجٕف )٠ُٚ  ،ِٚشاعؼٗ ٟوزبثخ اٌجحش اٌؼٍّ ٟشاػٝ ارجبع األسس اٌؼ١ٍّخ اٌػح١حخ ف٠ُ  -

Simplified Arabic  ٚاٌؼٕب٠ٚٓ اٌشئ١س١خ ٚاٌفشػ١خBold ٚٔٛع اٌخف ، فٟ اٌجحٛس اٌؼشث١خ

Times New Roman   ،(، 1.01ٚ٘ٛاِص اٌػفحخ ِٓ ع١ّغ اٌغٙبد )فٟ اٌجحٛس اإلٔغ١ٍض٠خ

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( ثٕٛع خف 11( ث١ٓ اٌسطٛس، أِب ػٕب٠ٚٓ اٌغذاٚي )1ِٚسبفخ )

ب ٌإلضبسح إٌٝ اٌّشعغ ب ٌٍّٕٙغ١خ اٌؼ١ٍّخ ثأسٍٛة ِزسٍسً ٚفم  ٔٙب٠خ اٌجحش ٚفم   ٠ٟزُ سغذ اٌّشاعغ ف -

 األِش٠ى١خ. APAٚفم ب ٌطش٠مخ  ِزٓ اٌجحش ٟف

  Wordِىزٛثخ ثػ١غخ  CDٔسخ ِطجٛػخ ِٓ اٌجحش ٚٔسخخ إٌىزش١ٔٚخ ػٍٝ ( 1ػذد ) ٠مذَ اٌجبحش -

 ِػحٛثخ ثس١شح رار١خ ِخزػشح ػٕٗ.

 ٟثمجٛي اٌجحش ٌٍٕطش. أِب ف ٟحبٌخ لجٛي اٌجحش ٌٍٕطش ثبٌّغٍخ ٠زُ إخطبس اٌجبحش ثخطبة سسّ ٟف -

ٚإسسبي عضء ِٓ سسَٛ ٔطش اٌجحش  ٟحبٌخ ػذَ لجٛي اٌجحش ٌٍٕطش ف١زُ إخطبس اٌجبحش ثخطبة سسّ

 أسشع ٚلذ. ٌٟٗ ف

 خالي أسجٛع ِٓ ف١ٍزضَ اٌجبحش ثئػبدح إسسبي اٌجحش ِؼذال   إرا رطٍت اٌجحش إعشاء رؼذ٠ً ثس١ف -

أِب إرا وبْ  ٟ،ٚإرا حذس رأخ١ش ِٕٗ فس١زُ رأع١ً ٔطش اٌجحش ٌٍؼذد اٌزبٌ ،اسزالَ ِالحظبد اٌزؼذ٠ً

ِ   10 ب ف١شسٍٗ اٌجبحش ثؼذاٌزؼذ٠ً عزس٠    ِٓ إسسبي اٌّالحظبد ٌٗ. ب٠ٛ

$ 005ِجٍغ ع١ٕٗ ِػشٞ ٌٍّػش١٠ٓ ِٓ داخً ِػش، ٚ 1855ِب ل١ّزٗ  ٠شسً اٌجبحش ِغ اٌجحش -

اٌؼ١ٍّخ اٌضِبٌخ ػؿ٠ٛخ ٌّٓ ٠حًّ  %(10) ٌٍّػش١٠ٓ اٌّم١ّ١ٓ ثبٌخبسط ٚاألعبٔت، ِغ رخف١ؽ

ِٓ اٌشسَٛ  (:10). ٚرخف١ؽ ِٓ اٌّػش١٠ٓ ٚاٌغٕس١بد األخشٜ اٌّػش٠خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ ٍغّؼ١خٌ

٠زُ ثؼذ٘ب إخؿبع اٌجحش ٌٍزحى١ُ   ٚألٜ ػذد ِٓ اٌّشاد خالي اٌؼبَ.ٌطٍجخ اٌّبعسز١ش ٚاٌذوزٛساٖ. 

   خ.ً اٌٍغٕخ اٌؼ١ٍّج  ِٓ ل  

حبٌخ سفؽ ١٘ئخ اٌزحى١ُ اٌجحش ٚإلشاسُ٘  ٟف ٌٍجبحض١ٓ ِٓ داخً ٚخبسط ِػش ٠زُ سد ٔػف اٌّجٍغ -

  .ثؼذَ غالح١زٗ ٌٍٕطش ثبٌّغٍخ

 .غٍخ ٌزحى١ّٗ ٚٔطشٖ فٟ ِغٍخ أخشٜال رشد اٌشسَٛ فٟ حبٌخ رشاعغ اٌجبحش ٚسحجٗ ٌٍجحش ِٓ اٌّ -

ٙ   35حبٌخ اٌض٠بدح رحزست اٌػفحخ ثـ  ٟف –A4( غفحخ 15ال ٠ض٠ذ ػذد غفحبد اٌجحش ػٓ ) -  بع١ٕ

 $.15ٌٍّػش١٠ٓ داخً ِػش ٌٍّٚم١ّ١ٓ ثبٌخبسط ٚاألعبٔت ٠ بِػش

 ( ِسزٍخ ِٓ اٌجحش اٌخبظ ثٗ.0اٌّغٍخ ثؼذ ٔطش ثحضٗ، ٚػذد )( ٔسخخ ِٓ ٠1ُشسً ٌٍجبحش ػذد ) -

ب  055ٍِخع سسبٌخ ػ١ٍّخ )ِبعسز١ش(  -  ٙ  $.105ٌٍّػش١٠ٓ ٌٚغ١ش اٌّػش١٠ٓ ع١ٕ

ٙ   055ٍِخع سسبٌخ ػ١ٍّخ )اٌذوزٛساٖ(  - $. ػٍٝ أْ ال ٠ض٠ذ 185ٌٍّػش١٠ٓ ٌٚغ١ش اٌّػش١٠ٓ  بع١ٕ

 غفحبد. 8ٍِخع اٌشسبٌخ ػٓ 

 ػؿ٠ٛخ اٌغّؼ١خ اٌّػش٠خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ. ٠ٚزُ إسسبي ػذد ٌّٟٓ ٠طزشن ف (:15)٠ٚزُ رمذ٠ُ خػُ           

       .ِٟٓ اٌّغٍخ ثؼذ إٌطش ٌٍجبحش ػٍٝ ػٕٛأٗ ثبٌجش٠ذ اٌذٌٚ خ( ٔسخ1)           

( ٔسخ ِٓ ٠1زُ إسسبي ػذد )، ٚ$ 355ع١ٕٗ ٌٚغ١ش اٌّػش١٠ٓ  055ٔطش ػشؼ وزبة ٌٍّػش١٠ٓ  -

ٌّٓ ( :15)اٌسش٠غ. ٠ٚزُ رمذ٠ُ خػُ  ٟذ إٌطش ٌػبحت اٌىزبة ػٍٝ ػٕٛأٗ ثبٌجش٠ذ اٌذٌٚاٌّغٍخ ثؼ

 اٌغّؼ١خ اٌّػش٠خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ.صِبٌخ ػؿ٠ٛخ  ٠ٟطزشن ف

ِٚٓ خبسط ِػش  ،ع١ٕٗ 055ثبٌٕسجخ ٌٕطش ػشٚؼ رٕظ١ُ ٚسش اٌؼًّ ٚإٌذٚاد ِٓ داخً ِػش  -

 $. ثذْٚ حذ ألػٝ ٌؼذد اٌػفحبد.305

ٙ   1155ثبٌٕسجخ ٌٕطش ػشٚؼ اٌّؤرّشاد اٌذ١ٌٚخ ِٓ داخً ِػش  - $ 105ِٚٓ خبسط ِػش  بع١ٕ

 ثذْٚ حذ ألػٝ ٌؼذد اٌػفحبد.

ع١ّغ ا٢ساء ٚإٌزبئظ اٌجحض١خ رؼجش ػٓ أغحبة اٌجحٛس اٌّمذِخ ١ٌٚس ٌٍغّؼ١خ اٌّػش٠خ ٌٍؼاللبد  -

 دخً ثٙب. ٞأأٚ اٌٛوبٌخ اٌؼشث١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ اٌؼبِخ 

 -اٌٛوبٌخ اٌؼشث١خ ٌٍؼاللبد اٌؼبِخ شسً اٌّطبسوبد ثبسُ سئ١س ِغٍس إداسح اٌّغٍخ ػٍٝ ػٕٛاْ رُ  -

 ،ِغ ضبسع األ١ِٓ ضبسع غجشٞ أثٛ ػٍُ رمبـغ - ضج١ٓ اٌىَٛ - إٌّٛف١خ -عّٙٛس٠خ ِػش اٌؼشث١خ 

، jprr@epra.org.eg اٌّغٍخ١ًّ اٌّؼزّذ ِٓ ٠ٚاإل ،00غٕذٚق ثش٠ذٞ:  – 31111سِض ثش٠ذٞ: 

ٚإسسبي غٛسح  اٌجحشثؼذ رسذ٠ذ ل١ّخ   ceo@apr.agency سئ١س ِغٍس إداسح اٌّغٍخ  إ١ّ٠ً أٚ

 رف١ذ رٌه. ٟاإل٠ػبي اٌز
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 " التلفزیونیةي بالقنوات الفضائیة أالتعرض لبرامج الر: "أ.م.د. مروى یاسین بسیوني ۳۰ 

 

التعرض لبرامج الرأي بالقنوات الفضائیة التلفزیونیة، وعالقتھ بمستوى الروح  
المعنویة لدى الشباب المصري نحو أداء الدولة المصریة في مواجھة الجائحة 

 الوبائیة (كورونا)
 أ.م.د. مروى یاسین بسیوني                                                                          

       

                 drbasyouny@gmail.com 
 بني سویفجامعة                                                                                                           



 خالل من وذلك التقلید�ة، اإلعالم وسائل في الثقة استعادة مرحلة رصد إلى الحال�ة الدراسة تهدف       
 للمعلومات مصدًرا بوصفها التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض مستوى  بین العالقة فحص
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  )كورونا( الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول

 على المصري  الش�اب اعتماد مستوى  بین العالقة عن الكشف حول للدراسة المیداني الشق ارتكز فقد 
 الو�ائ�ة الجائحة لمواجهة المصر�ة الدولة أداء حول للمعلومات مصدًرا بوصفها التلفز�ون�ة الرأي برامج

 المعرف�ة التهیئة حدوث عناصر �عض عن للكشف و�ذلك دیهم،ل المعنو�ة الروح ومستوى  )كورونا(
 تشكُّل ثم ومن الدراسة؛ موضع القض�ة نحو واتجاهاتهم تقی�ماتهم، تشكیل إطار في �الجمهور المتعلقة

 .لدیهم المعنو�ة الروح
 في ري،المص الش�اب من م�حوثٍ  ٤١٤قوامها بلغ عمد�ة عینة على المیدان�ة الدراسة ُط�ِّقْت  حیث       

 برامج مضمون ( �الوسیلة المعن�ة المعرف�ة التهیئة حدوث عناصر بتحدید للدراسة التحلیلي الشق اهتم حین
 لكل م٢٠٢٠ إبر�ل شهر خالل الشامل الحصر أسلوب �استخدام ال�احثة قامت حیث ،)التلفز�ون�ة الرأي
 قناة على المذاع ،"الحكا�ة أصل" و�رنامج ،"البلد صدى" قناة على المذاع ،"مسؤلیتي على" برنامَجيْ  من

 ."مصر سي بي إم"
 :الدراسة نتائج أبرز 
 ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج التعرض مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم -

  .المصري  الش�اب لدى المعنو�ة الروح
 لدى المعنو�ة الروح ومستوى  التغط�ة، نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود -

  .المصري  الش�اب
 التهیئة حدوث في التلفز�ون�ة الرأي ببرامج المصر�ة الدولة ألداء اإلخ�ار�ة التغط�ة اتجاه متغیر أهم�ة -

 في المصر�ة الدولة أداء نحو الش�اب اتجاهات تشكیل إطار في وذلك المصري، الش�اب لدى المعرف�ة
 المتعلقة األحكام و�صدار ی�م،التق في الش�اب علیها �عتمد التي المعاییر ص�اغة ثم ومن الجائحة، مواجهة

 الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو لدیهم المعنو�ة الروح وتشكیل عام، بوجه الدولة �أداء
 ).كورونا( الو�ائ�ة
 أداء – المعنو�ة الروح مستوى  – �ورونا جائحة – المصري  الش�اب – الرأي برامج :المفتاح�ة الكلمات

 .المصر�ة الدولة                   
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 متغیر بیئي نظام س�ادة في أهمها تمثلت انحسار�ة، موجات سنوات �ضع منذ العولمة تشهد     

 للت�ارات متراتب تراكمي تصاعد مع القوم�ة الدولة نحو والنزوع اإلقل�م�ة، التكتالت وتراجع نسب��ا،
 الثالثاء یوم وفي .م)٢٠٢٠ اإلمارة، (س�ف االنكماش من لمز�د تلقائي �محفز �ورونا و�اء ل�أتي الشعبو�ة،

 االلتهاب حاالت من سلسلة حدوث إلى العالم�ة الصحة منظمة نبهت م،٢٠١٩ د�سمبر ٣١ الموافق
 منظمة (تقر�ر الح�ة الحیوانات �سوق  الحًقا ر�طها تم الصین�ة، ووهان مدینة في السبب مجهولة الرئوي 

 عن ناتج المرض أن الصینیون  حثون ال�ا حدد حیث ،م)٢٠٢٠ الستار، عبد (�سمة م)٢٠٢٠ العالم�ة، الصحة
 عبد (�سمة العالم�ة الصحة منظمة قبل من ١٩-COVID الحًقا ُسمِّيَ  التاج�ة، الفیروسات من جدید نوع

 الصحة منظمة أعلنت مارس، ١١ الموافق األر�عاء یوم وفي .م)٢٠٢٠ ،١٩ �وفید (أرش�ف م)٢٠٢٠ الستار،
 من بوابل ُمحمَّالً  �ورونا و�اء جاء فقد و�ائ�ة. ئحةجا �عد ١٩-COVID �ورونا فیروس أن العالم�ة
 العالمي، لالقتصاد آفاق تقر�ر أوضح الصدد، هذا وفي واالقتصاد�ة. واالجتماع�ة الصح�ة األزمات
َولي، النقد صندوق  عن الصادر  (تقر�ر عام ١٠٠ منذ مراحله �أسوأ �مر العالمي االقتصادي النشاط أن الدُّ

 م).٢٠٢٠ ،١٩ �وفید (أرش�ف م)٢٠٢٠ مي،اإلعال االقتصاد آفاق

 "الو�اء مسمى الفیروس على العالم�ة الصحة منظمة مدیر أطلق المعلوماتي، الصعید على
 الس�اسات مدیر حذر �ما ذاته. الفیروس من أسرع �صورة ینتشر بوصفه )infodemic( المعلوماتي"

 س�ًال  شكل الذي المعلوماتي الو�اء خطورة من و�الیونسك والمعلومات�ة �االتصال المتعلقة واإلسترات�ج�ات
 المتعلق المعلوماتي الو�اء إل�ه یزحف لم بلد یوجد ال حیث المغلوطة، أو المضللة المعلومات من جارًفا

  .)Shaltami, Rahil Osama 2020: 89( �األزمة
 نسب��ا توازًنا أحرزت التي االحتوائ�ة الس�اسات من حزمة المصر�ة الدولة ط�قت الصدد، هذا في
 اإلجراءات �افة اتخاذ مع المصانع، داخل اإلنتاج عجلة واستمرار المواطنین، حما�ة بین عاجالً 

 هو �ما �ج�ة،اإلسترات القرارات من جملة الدولة أصدرت �ما الحما�ة، سبل لدعم الالزمة االحتراز�ة
 المفصل�ة الرئاس�ة القرارات من جملة عن فضالً  هذا )،٢( رقم والشكل )١( رقم الشكل في  موضح
 م).٢٠٢٠ لالستعالمات، العامة (الهیئة األزمة لمواجهة

 
 )۱( رقم شكل

 م)۲۰۲۰ لالستعالمات، العامة (الھیئة كورونا فیروس لمواجھة الوزراء مجلس قرارات
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م الصدد، هذا في  تم م،٢٠٢٠ إبر�ل ٦ في الوزراء لمجلس اإلعالمي المر�ز خالل من إنفوجراف ُقدِّ

 خالل الدولة تبنته الذي االقتصادي اإلصالح برنامج تطبیق نجاح مدى على الضوء تسل�ط خالله من
 التالي: الشكل في ذلك و�تضح نا"،"كورو  أزمة مواجهة على مصر قدرات تعز�ز في الماض�ة السنوات

 
 )۲( رقم شكل

 لالستعالمات، العامة (الھیئة الكورونا أزمة مواجھة في مصر قدرات تعزیز في االقتصادي اإلصالح برنامج نجاح مدى
 م)۲۰۲۰

 

 تصر�ًحا ،DW الموجهة ألمان�ا صوت إذاعة عن نقالً  ال�احثة، رصدت اإلعالمي، الصعید على
 في التقلیدي اإلعالم وصف الذي الصحافة ألخالق�ات الفرنسي المجلس رئ�س إ�فینو، �اتر�ك للمؤرخ
 الجمهور خدمة في أنها لتثبت اإلعالم... لوسائل مهمة لحظة "إنها �قوله �ورونا الو�ائ�ة للجائحة تعاط�ه

 فیله، دو�تش�ه (موقع إدلمان ومعهد إ�سوس، معهد ذلك أقر �ما "،انتقائها عبر �الثقة جدیرة �معلومات أوالً 

 حول لها تعلیق في "،م)٢٠٢٠ فیله، دو�تش�ه (موقع بولیتزر "مر�ز مدیرة وو�ر مار�نا وصرحت .م)٢٠٢٠
 مالئمة مرحلة ل�ست المرحلة هذه "إن المعلوماتي التضلیل وموجات الجائحة، ح�ال التقلیدي اإلعالم دور

 ترةف إنها نفسه، العدو نواجه جم�ًعا نحن والروتین. االعت�اد�ة للدواعي وفًقا والعمل الصحفي للسبق
              س�اس�ة ألجندات ول�س فقط، للقراء نكتب أننا على والبرهنة العمق، في العمل فترة إنها تضامن...

 .م)٢٠٢٠ فیله، دو�تش�ه (موقع اقتصاد�ة" مصالح أو
 التقلید�ة اإلعالم وسائل في الثقة استعادة مرحلة رصد الحال�ة الدراسة تستهدف سبق، مما انطالًقا      

 تعامل آل�ات إبراز في التلفز�ون�ة الرأي برامج دور عن الكشف خالل من وذلك المعلوماتي، الو�اء أمام
 الش�اب لدى المعنو�ة الروح مستوى  على ذلك وتأثیر �ورونا، الو�ائ�ة الجائحة مع المصر�ة الدولة

 على المصري  الش�اب اعتماد مستوى  بین العالقة عن �الكشف للدراسة المیداني الشق اهتم فقد المصري؛
 )كورونا( الو�ائ�ة الجائحة لمواجهة المصر�ة الدولة أداء حول للمعلومات �مصدر التلفز�ون�ة الرأي برامج

 الش�اب( �الجمهور المتعلقة المعرف�ة التهیئة حدوث عناصر وتحدید لدیهم، المعنو�ة الروح ومستوى 
 اهتم حین في .الدراسة موضع القض�ة نحو اتجاهاتهم ثم ومن تقی�ماتهم، تشكیل إطار في )المصري 

 ).التلفز�ون�ة الرأي برامج مضمون ( �الوسیلة المعن�ة المعرف�ة التهیئة عناصر عن �الكشف  التحلیلي الشق
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 :دراسةلل النظري  اإلطار
 التالي: النحو على تتحدد نظر�ة، مداخل ثالثة على مقای�سها و�ناء النظري  إطارها في الدارسة تعتمد

 المعرف�ة. والتهیئة واالعتماد، المعنو�ة، الروح
 المعنو�ة الروح أوًال:

 التي الدرجة "تلك أنها على �ابون  رو�رت ف�عرفها المعنو�ة، الروح حول ال�احثین تعر�فات تعددت
 (سمیر �ع�شها" التي الكل�ة الظروف من النا�عة الفرد لرغ�ات والتحقق الرضا، من حالة عندها تتحقق

 ومثابر�ن متماسكین عملال على الجماعة أفراد "قدرة �أنها الكسندرلیون  عرفها بینما ).٧٧ :م٢٠٠٩ حدیبي،
 الثقة عنصري  إلى الع�سوي  أشار �ما .)Leighton, Alexander H , :1949 345( مشترك" هدف لتحقیق

 في �الثقة �الشعور تتمیز التي األفراد جماعة بین السائد المزاج أو الروح، تلك "�أنها فعرفها واالنتماء
 هذا الجماعة، تجاه �الوالء الشعور و�ذلك الجماعة، بناء داخل الفرد دور أهم�ة في الثقة أو الجماعة،

 أشار بینما .)٢٤٠ م:١٩٩٠ الع�ســـوي، الرحمن (عبد الجماعة" أهداف یقتحق أجل من الكفاح  عن فضالً 
 من إدراكها یتم ولكن ق�اسها �صعب األول، المقام في نفس�ة ظاهرة �اعت�ارها المعنو�ة الروح إلى عزمي
 ).٩٠ :م٢٠١٣ عزمي، (أحمد صرفة" ذات�ة مسـألة والمشاعر "مشاعر، فهي معاییر، لعدة وفًقا نتائجها خالل

 المح�ط في المعنو�ة الروح على المؤثرة العوامل العمري  صنف الصناعي، االجتماع علم مجال في
 والفرص والعدالة، المنجز، العمل تقدیر ومدى العمل، في واالستقرار األجر، في وحددها المؤسسي،
 فضالً  هذا المتحققة. والمزا�ا �الفرد، المنوط المؤسسي والدور العمل، وأهم�ة االجتماعي، والمر�ز المتاحة،

 عنصر وجود م)٢٠٠٧( الغنام أكد حیث .)٥٤ :م١٩٩٠ العمري، (أحمد االجتماعي االنسجام مدى عن
 �إصرار التكاتف على األفراد "قدرة �أنها المعنو�ة للروح تعر�فه خالل من وذلك المؤسسي، التضامن

 أشار �ما .م)٢٠٠٩ الغنام، براه�م(إ األطراف" �ل �جمع مشترك هدف تحقیق �غرض وذلك وث�ات، ومثابرة
 ف�ما للتعاون   المنظومة أفراد "استعداد �اعت�ارها المعنو�ة للروح رؤ�ته خالل من نفسها الفكرة إلى الع�سوي 

 ).٢٤٦ م:١٩٩٠ الع�سوى، الرحمن (عبد مشترك" هدف لتحقیق بینهم
 لسلوك الحاكمة المشاعر عنصر أهم�ة المؤسسي االجتماع علم مجال في ال�احثون  أبرز هنا، من
 والذي �ه، یرت�طون  الذي التنظ�م أهداف لتحقیق التزامهم مدى عن للتعبیر �عًضا، �عضهم تجاه األفراد

 التضامن. مفهوم خالل من نختصره أن نستط�ع
 والمتوسطة، المرتفعة، بین ما المعنو�ة الروح مستو�ات تتفاوت المعنو�ة: الروح مستو�ات
 وتحدید مداها على للتعرف المعنو�ة للروح مؤشرات وضع في ال�احثین من عدد تهداج ولقد والمنخفضة.

 الجماعة أفراد لدى المعنو�ة الروح لعلو المؤشرات �عض م)٢٠١٥( العصمي وضع حیث درجتها،
 لتحقیق األفراد جهود وتكامل المؤسسة، أهداف لتحقیق العام الشعور تنامي في تتلخص التي الصناع�ة

 العامة، األهداف حول العام والتوافق القناعة مدى عن فضًال  هذا و��ًفا، �م�ا اإلنتاج�ة درجات أعلى
 ).٣٥١-٣٥٠ م:٢٠١٥ العصمي، السالم (عبد الهدف إلى للوصول المت�عة األسالیب و�ذلك
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 سلطة دون  الذاتي التماسك إلى �المیل المؤشرات، من عدًدا م)٢٠١٧( خیـضـــر أضاف �ما  
 .)٤٥ م:٢٠١٧ أرف�س، (مر�ك الصراع من قدر أقل توافر مع للعمل واضحة مشتر�ة أهداف ووجود خارج�ة،

 عنه عبر ما وهو الصناعي، المجال في المعنو�ة الروح تدني مالمح م)٢٠١٠( الجیرسي حدد حین في
 �ثرة - العمل �ره - االهتمام فقدان - التأخر - (الغ�اب في تتجلى التي المترد�ة النفس�ة �الحالة

  ).٣٢ م:٢٠١٠ الجر�سي، (بدر التعامالت) خشونة المظالم،
  :المعنو�ة الروح ق�اس

 ومتغیرة مر��ة عمل�ة لكونها وذلك والتعقید، �الصعو�ة تتسم عمل�ة المعنو�ة الروح ق�اس عمل�ة إن
 الفاعلة األدوات من المفتوحة المقابلة أو المقننة، أو الموجهة، المقابلة وتعد .)١١٢ :م٢٠٠٨ العتیبي، نواف(

 إلدارة الكاف�ة الخبرة لدیهم �احثین قبل من إدارتها تمت إذا خاصة المعنو�ة، الروح ق�اس عمل�ة في
 عنصر یتوافر �ما لإلجا�ة، الكافي الزمن یتوافر حیث الق�اس، أدوات من االستب�ان و�عد .النقاش

 في المهمة الق�اس أدوات من لمالحظةا وتعد .)٤٨ :م٢٠٠٨ الخالدي، أحمد( الم�حوث قبل من المجهول�ة
 حیث من المترت�ة، اآلثار تت�ع خالل من وذلك المعنو�ة، الروح انخفاض أو علو مدى تت�ع ك�ف�ة

  .)٦٧صـ ,م٢٠٠٧ العتیبي، صنیهات( والتسرب والتغیب واإلنتاج، اإل�جار، معدل مالحظة
 من ابتداءً  األول، المقام في ال�شري  �الكادر الرت�اطه جوهر��ا أمًرا �عد المعنو�ة الروح موضوع إن
 و�ذلك األفراد، لفعال�ة مق�اس المعنو�ة الروح أن كما .�الدولة وانتهاءً  والمؤسسات، �الهیئات مروًرا األسرة
 .)١١٢ :م٢٠٠٨ العتیبي، نواف( للدولة إفادتهم لمدى مق�اس

 في ومؤثرة الجمعي، للسلوك حاكمة ةنفس� ظاهرة المعنو�ة الروح أن ال�احثة ترى  المنطلق، هذا من
 تستهدف �ما التعاون. في رغبتهم مدى وتحدد فیهم، وتؤثر األفراد، سلوك في تتحكم السائد، العام المزاج

 والتضامن، والرضا، والثقة، �االنتماء، الشعور یدعمه جماعي هدف لتحقیق االصطفاف جوهرها في
 مشترك. هدف لتحقیق والجماعة الفرد من �ل فاعل�ة �مدى والشعور
 لدى المعنو�ة الروح  مستوى   ق�اس محاور تأطیر في للدراسة النظري  اإلطار أهم�ة تبرز هنا من
 الفرد دور وفاعل�ة للدولة، االنتماء �التالي: محاور ستة في المحاور هذه وتتحدد المصري. الش�اب
  وذلك الدولة، أداء في والثقة الدولة، أداء عن والرضا والتضامن، الدولة، دور وفاعل�ة الدولة، لمساندة
 لبرامج المصري  الش�اب تعرض مستوى  بین العالقة عن �الكشف یتعلق رئ�سي هدف إلى للوصول

 الو�ائ�ة الجائحة لمواجهة المصر�ة الدولة أداء حول للمعلومات مصدًرا بوصفها التلفز�ون�ة الرأي
 لدیهم. المعنو�ة الروح ومستوى  (كورونا)
 Dependency Media اإلعالم وسائل على االعتماد نظر�ة :ثانً�ا

 &Defleur ورو�یتش د�فلیر من �لٌ  طرحه الذي االعتماد مدخل على أ�ًضا الدراسة هذه تعتمد
Rokech لهما مقال في م١٩٧٦ عام في "Dependency Model Of Mass Media Effects" 

 من عدًدا �شمل حیث التمیز، من إطار في المدخل هذا وُ�صنَّف .)٢٤٥-١٨٠ م:٢٠٠٦ شاهین، (ه�ة
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 االستخدامات مدخل مجمله في یتضمن �ما االجتماع، وعلم النفس، �علم العلم�ة، المدخالت
    المختلفة. التأثیرات مداخل إلى �اإلضافة واإلش�اعات،
 االحت�اج هما رئ�سیین: نلعنصر� ت�ادلي �لي إلطار وفًقا االعتماد منظور ورو�یتش ملفن یلخص

 خالل من تحققها یتم التي األهداف من مجموعة عن ع�ارة هو االحت�اج فعنصر االحت�اج؛ وتحقق
 اإلعالم. لوسائل التعرض جراء علیها الحصول یتم التي المعلومات

  یلي: ف�ما  االعتماد أهداف  وتتمثل 
 التعرف في المساعدة �شمل �ما لتعلم،وا الخبرات اكتساب خالل من الذات معرفة �شمل الفهم: -

 وتفسیرها. المح�طة البیئة على
 إطار تحت یندرج �ما والمعلومة، المعرفة الكتساب والسلوك العمل توج�ه یتضمن التوج�ه: -
 (سوزان المجتمع�ة واألخالق�ات التوقعات من جملة خالل من الذات تأكید و�ذلك البیئة، ومراق�ة التوج�ه
 ).٦٤-٣٣ م:١٩٩٨ القلیني، یوسف

 تعد فالتسل�ة العمل؛ عناء �عد االسترخاء مثل الفراغ وقت لقضاء االنعزال�ة التسل�ة تشمل التسل�ة: -
  ).١٤٨ م:٢٠٠٦ شاهین، (ه�ة الیوم�ة للح�اة الروتین�ة الضغوطات من هرو���ا سلوً�ا

 حزمة تقد�م  على ماإلعال وسائل قدرة خالل من فیتضح :االحت�اج تحقق �عنصر یتعلق ف�ما أما
 المعرفي اإلش�اع خاللها من یتحقق �حیث الجمهور، احت�اجات الست�فاء والمتنوعة المتعددة المصادر من

  ).٢٩٨ م:٢٠٠٠ الحمید، عبد (دمحم واإلدراكي
 الناجمة التأثیر مجاالت یرصد والذي لالعتماد، نموذجه ورو�یتش دیلفیر �طرح اإلطار، هذا وفي

 التأثیرات ومجموعة المعرف�ة، التأثیرات مجموعة في والمتمثلة اإلعالم، وسائل على االعتماد عن
 ).M. DeFleur & S. Ball-Rokeach,:1975 242-248( السلو��ة التأثیرات مجموعة وأخیًرا الوجدان�ة،

 الناجم الغموض إشكال�ة حل التأثیرات هذه تتضمن :)Effects Cognitive( المعرف�ة التأثیرات-١
 إدراك خالل من وذلك المعرف�ة. الكفا�ة تحقق أجل من �فایتها، عدم أو تعارضها أو المعلومة نقص عن

 هذا ومن الفكرة. الست�عاب المت�اینة أو الممكنة التفسیرات تصدیر و�ذلك والمعلومات، والمواقف األحداث
 تفسیرها في الشروع ثم خلقها وأح�اًنا الغموض، إشكال�ة فض في اإلعالم ائلوس دور �أتي المنطلق،
 اإل�ضاح خالل من وذلك الق�م�ة، الس�اقات ببناء ُ�عرف ف�ما المعرف�ة التأثیرات دور یتجلى �ما وتأطیرها.

 من أو نفسه، الق�مي الس�اق في تشترك محددة وقضا�ا معلومات تقد�م خالل من أو للمعلومة، الق�مي
 اعتماًدا أخرى  دون  �قضا�ا المتلقین اهتمامات ترتیب أو �عینها، قضا�ا تجاه المتلقین اهتمامات إثارة خالل
  ).٣٠٢ م:٢٠٠٠ الحمید، عبد (دمحم )AgendaSetting( القضا�ا أجندة وتحدید ترتیب عملیَتيْ  على

 تقـوم حـین الوجـداني التأثیر دور یتجلى ):Effects Affective( الوجدان�ة التأثیرات مجموعة -٢
 ســــ�اقاتها فــــي �المعلومــــة تحــــ�ط �عینهــــا مشــــاعر خلــــق تســــتهدف معینــــة معلومــــات بتقــــد�م اإلعــــالم وســــائل

ــــــــة.  العــــــــاطفي الفتــــــــور خلــــــــق خــــــــالل مــــــــن الوجــــــــداني التــــــــأثیر �ظهــــــــر المثــــــــال، ســــــــبیل فعلــــــــى المت�این
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 )Desessization،( والخوف القلق و�ذلك )Fear And Anxiety.(  
 المعرف�ة للتأثیرات الفاعل األثر یتضح ):EffectsBehavioral( السلو��ة التأثیرات مجموعة -٣

 عبد (دمحم )Reactivation( فاعلیتها عدم أو )،Activation( فاعلیتها مدى تحقق خالل من والوجدان�ة

 قبل من المؤطر أو المقدم، والوجداني المعرفي األثر یتجلى آخر �معنى أو .)٢٣٩-٢٣٧ م:٢٠٠٠ الحمید،
  .)٣١٤ م:٢٠٠٢ حسین، لیلى عماد، (حسن واضح سلو�ي أثر خالل من اإلعالم وسائل

 دائرة في تدور المتلقین لجمهور والسلو��ة والوجدان�ة المعرف�ة التأثیرات جملة أن �الذ�ر، الجدیر من
 ش�كات وتیرة ازد�اد عم خاصة ت�ادلي، �لي س�اق في االجتماعي النظام على أخرى  مرة لتنعكس مغلقة

  التغییر. ودرجات الصراع، مستو�ات وارتفاع االجتماعي، التواصل
  التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد مستوى  ر�ط في للدراسة النظري  اإلطار أهم�ة تبرز هنا من

 �أهداف (كورونا) الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على الحصول في
 الروح �مستوى  ذلك وعالقة والسلو��ة، والوجدان�ة، المعرف�ة، االعتماد تأثیرات ومستو�ات التعرض
 (كورونا). الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول المصري  للش�اب المعنو�ة

 :المعرف�ة التهیئة
 لمفهوم وفًقا واسترجاعها، المعلومة تخز�ن على اإلنسان�ة الذاكرة قدرة على النظر�ة هذه ترتكز
 في استخدامها �غرض تخز�نها ثم اإلعالم، وسائل من تلقیها تم التي المعلومات ترمیز یتم حیث االختزال،

 المعروضة القضا�ا أجندة وتعد .)Wijans Danie, :2019 45( المختلفة القضا�ا ح�ال االتجاهات تشكیل
           المتلقین أذهان في حضوًرا األكثر هي �كثافة علیها التر�یز یتم التي اإلعالم وسائل خالل من

)78 2015: ,Yu Jusheng.(  

 في ودورها اإلعالم وسائل قبل من تقد�مها یتم التي المعاییر اخت�ار هو النظر�ة هذه جوهر �عد
 بل فسحب، المعروضة القضا�ا أجندة على فقط ل�س المختلفة، وتقی�ماتهم هور،الجم أفراد توجهات تشكیل
 المعرف�ة التهیئة نظر�ة وترت�ط .)Justin Holms, 2012: 75-90( برمته العام األداء على للحكم كمع�ار
 و�ذلك الس�اسي، االهتمام ومتغیر الس�اس�ة، المعرفة ومتغیر التعرض، متغیر هي: متغیرات، �أر�عة
 اإلعالم�ة. الوسیلة في الثقة متغیر وأخیًرا الحز�ي، االنتماء متغیر
 لدى التفكیر مسارات تنش�ط في ودوره اإلعالم، لوسائل التعرض متغیر �أهم�ة األدب�ات أشادت 

 في القضا�ا، ح�ال الجمهور اتجاهات تشكیل في دوره ثم ومن االهتمام، محط القضا�ا حول الجمهور
 أن النظر�ة افترضت فقد الحز�ي؛ واالنتماء الس�اس�ة، المعرفة �متغیر یتعلق ف�ما اتالدراس اختلفت حین
 �حدوث تأثًرا األقل هم حز��ة، انتماءات لدیهم الذین واألشخاص المرتفعة، الس�اس�ة االهتمامات ذوي 

 عالقة وجود تفترض �ما ،)David Weaver( ), M, 2014, p.96Erik, :2013 218( المعرف�ة التهیئة
 .)M, 2014, p.Erik ,90-96( المعرف�ة التهیئة وحدوث اإلعالم، وسائل في الثقة مستوى  بین طرد�ة

 ینسحب حیث الغال�ة، والنغمة البروز مفهومي على الضوء نلقي أن نستط�ع ،�الوسیلة یتعلق ف�ما
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 في الوسیلة عناصر �افة فتتضافر معینة, قض�ة على ما زمن في والتر�یز االهتمام حیز على البروز مفهوم
 والمدر�ة المس�قة المعاییر تخز�ن الجمهور على �سهل ثم ومن المتلقي, ذهن�ة تتصدر وتجعلها القض�ة إبراز
 Andrea Schuck52-41 2011: ,( Dymtro( للحكم ر�یزة وجعلها واستخدامها واسترجاعها الوسیلة قبل من

Poznyak2012) ,(. وسمات المعالجة في السائد االتجاه من �ل على فیرتكز الغال�ة, النغمة مفهوم أما 
 ِقبل من واالتجاه الرأي تشكل ثم ومن العقل�ة, التمث�الت تنش�ط في بدورها تسهم التي اإلعالم�ة التغط�ة
 .), Andrea Schuck2011 ,( Jane Singer2013)( الجمهور
 جمهور جانب من التلقي �عناصر واالنعكاس والمالءمة االسترجاع إمكان�ة تعني ,�الجمهور یتعلق ف�ما
 تحفز معرف�ة أبن�ة خالل من الذاكرة مسارات في المعرفة تخز�ن على الجمهور قدرة االسترجاع �عد حیث الوسیلة؛
 وتشكل )., Francesca552-531 2014: , Dillman) Hezron Mogambi13)-10 :2015( واالستخدام التقی�م عمل�ات

 Wijans( التقی�م محل �الموضوع وارت�اطها االتصال�ة الرسالة على الناجمة المعرف�ة األبن�ة هذه بین جسًرا المالءمة

Danie97-83 :2016 ,.( الموجودة المعرف�ة األبن�ة بتلك معلومات من ُ�ستجد لما آل�ة االنعكاس مفهوم �شكل كما 
 مز�د في اإلعالم لوسائل المحتمل األثر تعز�ز تلقائً�ا فیتم المعلومة, انعكاس إلى �فضي مما الجمهور، لدى �الفعل

 )., Austin Hart592-581 :2014( الصلة ذات الالحقة األحكام من
 �أداء المتعلق المحتوى  دور لدراسة المعرف�ة التهیئة نظر�ة یقتطب تم الحال�ة، الدراسة إطار في
 الجمهور اتجاهات تشكیل في المصر�ة التلفز�ون�ة الرأي ببرامج الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة
 الجمهور إلیها �ستند التي المعاییر ص�اغة ثم ومن الجائحة، مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو
 المیداني الشق إطار ففي لدیهم. المعنو�ة الروح �مستوى  المتعلقة األحكام ارو�صد التقی�م، في

 التعرض، وحجم الرأي، برامج في الثقة �درجة للجمهور التا�عة المتغیرات من حزمة اخت�ار تم للدراسة،
 التحلیلي الشق اهتم حین في �ورونا، جائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو االتجاه و�ذلك

 .�الوسیلة المعن�ة المعرف�ة التهیئة عناصر حدیدبت


 التال�ة: المحاور في السا�قة الدراسات تتحدد
 الجمهور أفراد تهیئة في اإلعالم وسائل دور في �ال�حث اهتمت التي الدراسات األول: المحور

 معرف��ا.               
  المختلفة. لألو�ئة اإلعالم وسائل تناول في �ال�حث اهتمت التي الدراسات الثاني: المحور
 المعنو�ة. الروح تناولت التي الدراسات الثالث: المحور
  اإلعالم. وسائل على الجمهور أفراد اعتماد أنماط في �ال�حث اهتمت التي الدراسات الرا�ع: المحور
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 معرف��ا الجمهور تهیئة في اإلعالم وسائل دور في �ال�حث اهتمت التي الدراسات األول: المحور 
 إثراء في التلفز�ون�ة الحوار�ة البرامج مقدمي "دور �عنوان م)،٢٠٢٠( ال�ال دو�اي حسین دراسة

 الس�اس�ة" األزمات حول النقاش
 حول النقاش إثراء في التلفز�ون�ة الحوار�ة البرامج مقدمي دور وتحلیل رصد الدراسة هذه وتستهدف

 وأداة  المسح، منهج الدراسة واستخدمت الجمهور. أفراد بین حولها المعلومات ونشر الس�اس�ة األزمات
 بتطو�ر �قومون  الحوار�ة البرامج مقدمي أن إلى: نتائجها في الدراسة وتوصلت المضمون. تحلیل

 و�سب الجمهور، أفراد من قتراباال أهمها الس�اس�ة، األزمات حول النقاش إلثراء االعت�ارات من مجموعة
 البرامج مقدمي أن أ�ًضا النتائج أوضحت �ما واإلقناع، التأثیر إسترات�ج�ات استخدام مع العاطفي، دعمهم

 لعمل�ات المصاح�ة اللفظ�ة األسالیب في للتحكم الس�اس�ة لألزمات االجتماعي �التأطیر �قومون  الحوار�ة
 الس�اس�ة. األزمات حول النقاش إثراء

 للمشروعات اإلعالمي "التناول �عنوان م)،٢٠١٩( غن�م أبو العظ�م عبد هللا عبد إ�مان دراسة
 نحوها" الجامعي الش�اب واتجاهات الفضائ�ة، �القنوات المقدمة الحوار�ة �البرامج القوم�ة

 التي الحوار�ة �البرامج القوم�ة للمشروعات اإلعالمي التناول سمات في ال�حث الدراسة تستهدف
 وصف�ة، دراسة الدراسة هذه وتعد نحوها. الجامعي الش�اب اتجاهات ورصد الفضائ�ة، القنوات تقدمها

 من الجامعي الش�اب من مفردة ٤٠٠ على �التطبیق االستب�ان وأداة  اإلعالمي، المسح منهج استخدمت
 برنامجي على طبیق�الت المضمون  تحلیل أداة  استخدمت �ما األر�ع، الدراس�ة الفرق  في واإلناث الذ�ور
 نتائجها في الدراسة توصلتو .٢٠١٩ مارس ٣١ حتى ینایر ١ من الفترة خالل الیوم والح�اة الحكا�ة

 عینة �البرامج القوم�ة �المشروعات المتعلق المضمون  طرح في المستخدمة التحر�ر�ة الفنون  تنوع إلى
 برنامج أن النتائج وأضافت الشكاوى. یًراوأخ الحوار، ثم فالحدیث، الخبر، مقدمتها في جاء حیث الدراسة،

 یل�ه �الفضائ�ات، مشاهدتها الجامعي الش�اب �فضل التي الحوار�ة البرامج مقدمة في �ان الیوم الح�اة
 عام. رأي برنامج وأخیًرا مصر، في �حدث برنامج ثم الحكا�ة، برنامج

 الرأي برامج فی االقتصاد�ة القضا�ا "معالجة �عنوان م)٢٠١٨( الفتاح عبد مصطفى میرال دراسة
 الحکومي" االقتصادي لألداء الجمهور بتقی�م وعالقتها ر�ة،المص التلفز�ون�ة

 وتأثیر المصر�ة، االقتصاد�ة للقضا�ا التلفز�ون�ة الرأي برامج معالجة في ال�حث الدراسة تستهدف
 االستب�ان أداة  الدراسة واستخدمت للحکومة، االقتصادي األداء نحو الجمهور اتجاهات على ذلك

 تحلیل أداة  استخدمت �ما م�حوث، ٤٠٠ قوامها بلغ الجمهور، أفراد نم عمد�ة عینة على �التطبیق
 القناة فی المقدم النهاردة) (مصر برنامج فی الواردة االقتصاد�ة الموضوعات على �التطبیق المضمون 

 نتائجها في الدراسة وتوصلت .Extra CBC قناة فی المقدم العاصمة) (هنا و�رنامج المصر�ة، األولى
 الحما�ة برامج وأن االقتصاد�ة، للقضا�ا الدراسة محل التلفز�ون�ة الرأي برامج لتغط�ة اإل�جابی االتجاه إلى

 إطالق ذلك تضمن حیث الدراسة، محل البرامج تناولتها التی االقتصاد�ة القضا�ا أهم ُتعدُّ  االجتماع�ة
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 و�جراءات ستحق�ه،لم الدعم وصول وآل�ات المنتظمة، وغیر الموسم�ة العمالة لتأمین أمان شهادات
 وفرص االستثمار، تحفیز ملف جاء ثم احت�اًجا. األکثر المواطنین عن االقتصاد�ة األع�اء تخف�ف

 الثان�ة. المرت�ة في االستثمار دعم في األعمال رجال ودور الجدیدة، المدن فی االستثمار
 التف�ا" في الروسي واإلعالم الس�اس�ة "الثقة �عنوان م)،٢٠١٨( بیرز�نا ل�فا دراسة

 في الروس�ة اإلعالم ووسائل الس�اس�ة �الثقة المرت�طة العوامل دور في ال�حث الدراسة تستهدف
 في الحرب من �كل المتعلقة القضا�ا في الروس�ة الدولة نظر وجهة ونشر العام، الرأي على التأثیر

 الس�اس�ة والعمل�ات المتحدة، الوال�ات في واالنتخا�ات األورو�ي، االتحاد من بر�طان�ا وخروج أو�ران�ا،
 إحدى تعد للدولة المملو�ة الروس�ة اإلعالم وسائل أن إلى نتائجها في الدراسة توصلتو الغر��ة.
 حدود داخل لها والترو�ج الرسم�ة، النظر وجهة بنشر خاللها من الكرملین �قوم التي األساس�ة األدوات
 اعتماد ز�ادة مع جنب إلى جنً�ا تتزاید التف�ا في الس�اس�ة قةالث أن النتائج وأضافت وخارجها. روس�ا
 الروس�ة. اللغة استخدام على اإلعالم وسائل

 �حدوث اإلعالم لوسائل الجمهور تعرض حجم متغیر "عالقة �عنوان م)،٢٠١٧( لي هان دراسة
 لدیهم" المعرف�ة التهیئة تأثیرات
 لمرشحي الناخبین وتقی�م االقتصاد�ة، لألخ�ار التعرض بین العالقة في ال�حث الدراسة تستهدف 
 وأداة  المسح منهج استخدمت وصف�ة، دراسة الدراسة وتعد األمر�ك�ة. المتحدة الوال�ات في الرئاسة

 التعامل على مرشح �ل قدرة على التلفز�ون�ة القنوات تر�یز إلى نتائجها في الدراسة توصلتو االستب�ان.
 على قدرة األكثر للمرشحین �أصواتهم اإلدالء نحو الجمهور أفراد دفع مما االقتصاد�ة، الظروف مع

 الظروف. تلك مع التعامل
 التواصل ومواقع التلفز�ون�ة، الحوار�ة للبرامج "التعرض �عنوان م)،٢٠١٧( علي دمحم آ�ة دراسة
 الجمهور" لدى الس�اس�ة الثقة �مستوى  وعالقته االجتماعي،

 موقعي استخدام ومعدل التلفز�ون�ة، الحوار�ة للبرامج التعرض تأثیر على التعرف الدراسة استهدفت
 ال�حث مع المصري، لجمهورا لدى الس�اس�ة الثقة مستوى  و"تو�تر"على بوك" "ف�س االجتماعي التواصل

 المستوى  -التعل�مي المستوى  -السن – (النوع في المتمثلة الد�موغراف�ة المتغیرات �عض تأثیر في
 والمنهج المقارن  والمنهج المسح، منهج على ال�احثة اعتمدت وقد الد�انة). -االقتصادي االجتماعي

 الدراسة استخدمت �ما مفردة، ٤٠٦ قوامها متاحة عینة على �التطبیق االستب�ان أداة  و�ذلك الك�في،
 المتغیرات تأثیر إلى نتائجها في النتائج وتوصلت م�حوًثا. ٣٠ على �التطبیق المر�زة النقاش مجموعات

 الحوار�ة للبرامج العینة أفراد تعرض تأثیر وأكدت الس�اس�ة. ثقتهم مستوى  على للم�حوثین الد�موغراف�ة
 التواصل لمواقع استخدامهم بین عالقة توجد ال حین في لدیهم، الس�اس�ة الثقة مستوى  على التلفز�ون�ة

  الس�اس�ة. الثقة ومستوى  االجتماعي،
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 الس�اس�ة المشار�ة على الس�اس�ة االتصاالت "تأثیر �عنوان م)٢٠١٦( فرانسیز�و أونیل دراسة

 "2012 لعام المكس�ك�ة الرئاس�ة االنتخا�ات في للش�اب
 للش�اب الس�اس�ة المشار�ة على التأثیر في الس�اس�ة االتصاالت دور في ال�حث الدراسة تستهدف

 نظر�ات الدراسة واستخدمت .م٢٠١٢ لعام المكس�ك�ة الرئاس�ة االنتخا�ات على �التطبیق المكس�كي
 الرسائل أن إلى نتائجها في الدراسة توصلتو الش�اب. من عینة على �التطبیق االستب�ان وأداة  التعبئة،

 أثرت حیث المكس�ك، مثل الجدیدة الد�مقراط�ات في المدن�ة المشار�ة في إ�جابي �شكل تؤثر االتصال�ة
 الرئاس�ة االنتخا�ات خالل المكس�كي للش�اب الس�اس�ة المشار�ة وأ�عاد للمواطنین، الس�اس�ة المواقف في
 .م٢٠١٢ لعام

 الطا�ع و�ضفاء التلفز�ون�ة، الحوار�ة "البرامج ن�عنوا م)،٢٠١٦( أندیز ف�كتور هیرنا دراسة
 م"٢٠١٥ عام اإلس�ان�ة العامة االنتخا�ات في الس�اس�ة الشئون  على الشخصي

 الس�اسیین للمرشحین الشخص�ة القصص سرد في اإلعالم وسائل دور في ال�حث الدراسة تستهدف
 تحلیل وأداة  المسح، منهج الدراسة واستخدمت م.٢٠١٥ عام إس�ان�ا في الرئاس�ة االنتخا�ات فترة خالل

نتائجها في سةالدرا وتوصلت اإلس�ان�ة. التلفز�ون�ة الحوار�ة البرامج من عینة على �التطبیق المضمون 

 

 التسل�ة �استخدام للس�اسیین اإلنسان�ة الجوانب �إظهار اهتمت التلفز�ون�ة الحوار�ة البرامج أن إلى
 الشخص�ات، لهذه الشخص�ة والمآسي االنتصارات معرفة للمشاهدین �مكن حتى الممیزة المعلومات�ة
 ص�ة.الشخ وخبراتهم الخاصة، وتجار�هم الحر��ة، مهاراتهم إلى �اإلضافة

 في واالنتخا�ات الس�اس�ة، والصورة التلفز�ون، بین "العالقة �عنوان م)،٢٠١٢( ناجامال�كا دراسة
 الهند"

 على والتأثیر الس�اس�ة، رجال صورة رسم في التلفز�ون�ة البرامج دور في ال�حث الدراسة تستهدف
 التي اإلخ�ار�ة التلفز�ون�ة القنوات فعال�ة إلى نتائجها في الدراسة توصلتو الهند. في الناخبین قرارات
 الس�اسیین عن إ�جاب�ة صور رسم خالل من الناخبین غالب�ة على التأثیر في الساعة مدار على تعمل
 والمحسو��ة. �الفساد اتهامهم رغم

 المختلفة لألو�ئة اإلعالم وسائل تناول في �ال�حث اهتمت التي الدراسات الثاني: المحور
 الحکومة إلسترات�ج�ات المصر�ة النخ�ة "تقی�م م)،٢٠٢٠( ز�دان دمحم إسماعیل آمال دراسة
 مرحلي" تقی�م : �ورونا أزمة إدارة في الرسمي و�عالمها

 الحکومة استخدمتها التي الرسم�ة واإلدار�ة االتصال�ة اإلسترات�ج�ات وتحلیل رصد، الدراسة تستهدف
 منهج استخدمت وصف�ة، دراسة الدراسة وتعد �كورونا. تعلقةالم الصح�ة األزمة إدارة مراحل في المصر�ة
 عددها بلغ والطب�ة، واألکاد�م�ة اإلعالم�ة النخ�ة من عمد�ة عینة على �التطبیق االستب�ان وأداة  المسح،
 في الدفاع�ة اإلسترات�ج�ات بتبني الرسمي اإلعالم ق�ام إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت مفردة. ١٢٠
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 فی المسئولین مع التواصل إسترات�ج�ة بین ما المستخدمة اإلسترات�ج�ات تعدد و�ذلك ئعات،الشا محار�ة
 الم�حوثین أن النتائج وأضافت واالجتماع�ة. الثقاف�ة اإلسترات�ج�ة ثم النفس�ة، اإلسترات�ج�ة ثم المقدمة،

 األزمة. ح�ال القرارات �عض اتخاذ في الحكومة تراخي تجاه رأیهم عن عبروا
 �الفضائ�ات الحوار�ة البرامج "معالجة م)،٢٠٢٠( الدا�م عبد إبراه�م مرزوق  ر�هام ةدراس
 تحلیل�ة)" (دراسة )١٩(کوفید �ورونا فیروس ألزمة والخاصة الحکوم�ة، المصر�ة

 الحکوم�ة المصر�ة �الفضائ�ات الحوار�ة البرامج معالجة أسلوب وتحلیل رصد الدراسة استهدفت
 المضمون  تحلیل وأداة  المسح منهج استخدمت وصف�ة، دراسة وهي �ورونا. فیروس ألزمة والخاصة
 لتوتوص .TV ON وقناة المصر�ة األولى القناة من لكل تقدمه التي الحوار�ة البرامج على �التطبیق
 الدراسة محل البرنامجین في تناولها تم التي �الفیروس المتعلقة الموضوعات أن إلى نتائجها في الدراسة
 الطبي الطاقم دعم ثم واإلرشادات، التوجیهات ثم االحتراز�ة، اإلجراءات تتصدرها ومتعددة، مختلفة

 معالجة فی لمستخدمةا �األطر یتعلق وف�ما المتضررة. والقطاعات األفراد فدعم والمستشف�ات،
 في اإلنسان�ة االهتمامات إطار بروز النتائج أوضحت �ورونا، فیروس �أزمة المرت�طة الموضوعات

 التخو�ف. أو التحذیر، إطار یل�ه المقدمة،
 التواصل مواقع -١٩ �وفید -المعلومات التماس" م)،٢٠٢٠( وآخر�ن عادل دعاء دراسة
 النفس�ة" المناعة -االجتماعي

 )Covid-91( �ورونا �فیروس التوع�ة جهود نحو الجمهور اتجاهات وتحلیل رصد الدراسة تستهدف
 واستمارة المسح، منهج على اعتمدت وصف�ة، دراسة وهي السعود�ة. العر��ة �المملکة جازان منطقة في

 إ�جاب�ة إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت مفردة. ٧٠٥ قوامها عینة على توز�عها تم إلكترون�ة، استب�ان
 من أعلى مرت�ة في المعرف�ة یراتالتأث جاءت �ما �ورونا، �فیروس التوع�ة جهود نحو الجمهور اتجاهات
 الجمهور أفراد ساعدت جازان في �ورونا �فیروس التوع�ة جهود أن النتائج وأضافت السلو��ة. التأثیرات

 العدوى. من الوقا�ة على
 المتعلقة للمعلومات المصری  الجمهور "التماس م)،٢٠٢٠( حسین سید عاشور إ�مان دراسة

 لدیهم" النفس�ة �المناعة وعالقته االجتماع�ة، المواقع عبر ١٩ �کوفید
 من �ورونا �أزمة المتعلقة للمعلومات المصری  الجمهور التماس درجة في ال�حث الدراسة تستهدف

 في ال�حث خالل من وذلك النفس�ة، مناعتهم في ذلك یؤثر و��ف االجتماعي، التواصل مواقع خالل
 وأداة  المسح منهج استخدمت وصف�ة، دراسة الدراسة وتعد المتحققة. المعرفة ومستوى  التعرض، دوافع

 في الدراسة وتوصلت مفردة. ٣٥٨ قوامها المصري  الجمهور أفراد من عینة على �التطبیق االستب�ان
 التواصل لمواقع الجمهور أفراد استخدام بین إحصائ�ة داللة ذات إ�جاب�ة عالقة وجود إلى نتائجها

  النفس�ة. ومناعتهم �ورونا، فیروس حول وأخ�ار ت،معلوما على للحصول االجتماعي
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 اإلعالم وسائل على الجامعات طل�ة "اعتماد �عنوان م)،٢٠٢٠( الحي عبد فایز حسام دراسة 
 األکاد�مي �االندماج وعالقته ١٩ �وفید �ورونا جائحة عن واألخ�ار المعلومات، استقاء فی الجدید
 لدیهم"

 فی الجدید اإلعالم وسائل على الجامعات طالب اعتماد بین العالقة في ال�حث الدراسة تستهدف
 دراسة الدراسة وتعد األکاد�مي. واندماجهم �ورونا، جائحة عن واألخ�ار المعلومات على الحصول
 في الدراسة وتوصلت مفردة. ٤٥٠ على �التطبیق االستب�ان وأداة  المسح منهج استخدمت وصف�ة،
 حیث الجدید، اإلعالم وسائل عبر �ورونا جائحة �متا�عة قاموا ال�حث عینة من %99.3 أن إلى نتائجها

 داللة ذات عکس�ة ارت�اط�ة عالقة ُوجدت حیث الوسائل، هذه مقدمة فی االجتماعي التواصل مواقع كانت
 المرت�طة المعلومات على الحصول في الجدید اإلعالم وسائل على الجامعات طل�ة اعتماد بین إحصائ�ة
 األکاد�مي. واندماجهم �ورونا، �جائحة

 اإلعالمي �التناول المرت�طة والتآمر الشك "نظر�ات �عنوان م)،٢٠١٥( إس سمولمان دراسة
 م"٢٠٠٩ عام األنفلونزا لجائحة

 في ٢٠٠٩ عام H1N1  إنفلونزا جائحة تغط�ة في اإلعالم وسائل دور في ال�حث الدراسة تستهدف
 إلى أدت الو�اء حول مختلفة روا�ات انتشار ظل في وذلك األخالقي، والذعر المؤامرة نظر�ات إطار
 من �بیر عدد مضمون  بتحلیل قامت مرجع�ة، دراسة الدراسة هذه وتعد الجمهور. أفراد بین الثقة اهتزاز

الجائحة. تغط�ة في اإلعالم دور في �ال�حث اهتمت التي الدراسات

 

 أن إلى تائجهان في الدراسة وتوصلت
 مؤامرة في األمر�ك�ة والشر�ات الفیدرال�ة، الحكومة تورط یؤ�دون  األمر�كیین ال�الغین نصف من �قرب ما

 دولتي في السكان من �بیرة نس�ة أن وأضافت نشرها. وعدم الصح�ة، المعلومات على للتستر مشتر�ة
 في الثقة تقو�ض إلى أدت الجائحة حول المنتشرة الروا�ات وأن المؤامرة، بنظر�ات یؤمنون  والصین كندا

 العالم. من متعددة مناطق في والصح�ة الحكوم�ة السلطات
 المعنو�ة الروح تناولت التي الدراسات الثالث: المحور
 نجاح على للعاملین المعنو�ة الحالة "تأثیر �عنوان م)،٢٠١٩( وآخر�ن مال�ك آرفیند دراسة
 المنظمة"

 في والثقة العمل، عن �الرضا وشعورهم للعاملین، المعنو�ة الحالة تأثیر في ال�حث الدراسة: تستهدف
 العمل. �فاءة على ذلك وتأثیر المعنو�ة، روحهم على المؤثرة العوامل على والتعرف عملهم، جهات

 اإلسكاني لتمو�لا شر�ة في العاملین من مفردة ١٠٠ على �التطبیق االستب�ان أداة  الدراسة واستخدمت
DHFL.

 

 العاملین شعور في األساسي المتحكم هي المعنو�ة الحالة أن إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت
 العمل، في واالنض�اط والتفاني، الشجاعة، إبداء عنه الناتج اإل�جابي �السلوك وق�امهم النفس�ة، �الراحة

  بها. �عملون  التي المنظمة تجاه للعاملین العام الموقف وتحدد األساس�ة، العمل جوانب في تؤثر كما
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 والتحفیز المعنو�ة الروح انخفاض "تأثیر �عنوان م)،٢٠١٧( وآخر�ن شع�ان سامح امةأس دراسة
 األردن�ة" الصناع�ة المؤسسات داخل التنافس�ة وقدراتهم العاملین إنتاج�ة على

 الصناع�ة المؤسسات في للعاملین النفس�ة والحالة المعنو�ة الروح في ال�حث الدراسة تستهدف
 العاملین إنتاج�ة على ذلك وتأثیر المعنو�ة، روحهم انخفاض عن المسئولة األس�اب وتحدید �األردن،
 ٦٤ في مفردة ٢٩٥ عددها بلغ عینة على �التطبیق االستب�ان أداة  الدراسة واستخدمت التنافس�ة. وقدراتهم
أردن�ة. اقتصاد�ة منظمة

 

 فاضوانخ المنخفضة، المعنو�ة الروح أن إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت
 الروح تعز�ز �جب أنه وأضافت للمؤسسة. والتنافس�ة اإلنتاج�ة، القدرات في سلبي �شكل یؤثران المحفزات
 العمل ظروف وتأمین والجوائز، الحوافز و��جاد العمل، ظروف تحسین خالل من للم�حوثین المعنو�ة

 والتدر�ب. التعل�م فرص توفیر مع جید، �شكل
 الفرسان لدى المعنو�ة الروح رفع "سبل �عنوان م)،٢٠١٦( وآخر�ن و�س أسعد صاحب دراسة
 العراقیین"

 العراقیین للفرسان المعنو�ة الروح رفع خاللها من �مكن التي األسالیب على التعرف الدراسة تستهدف
 من عینة على �التطبیق االستب�ان أداة  الدراسة واستخدمت المعنو�ة. روحهم في تؤثر التي والجوانب
 أكثر هو المادي ال�عد أن إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت فارًسا. ١٦ عددها بلغ العراقیین، الفرسان
 وأوضحت لهم. الماد�ة المتطل�ات توفیر ضرورة یوضح �ما للفرسان، المعنو�ة الروح على تأثیًرا األ�عاد
 التشج�ع وأن التدر�ب�ة، والمتطل�ات األدوات على �بیرة أهم�ة �ضعون  العراقیین الفرسان أن أ�ًضا النتائج

 �أنفسهم ثقتهم تعز�ز خالل من لهم المعنو�ة الروح رفع في �بیًرا دوًرا یؤدي والمجتمع األسرة قبل من
 النشاط. من لمز�د دفعهم

 الروح رفع في ودورها اإلسترات�ج�ة، "الق�ادة �عنوان م)،٢٠١٥( النخالة رضوان دمحم دراسة
 غزة" محافظات في �ةاألمن األجهزة لمنتسبي المعنو�ة

 األجهزة لمنتسبي المعنو�ة الروح رفع على اإلسترات�ج�ة الق�ادة تأثیر في ال�حث الدراسة تستهدف
 والفن�ة واإلنسان�ة، الذهن�ة، اإلسترات�ج�ة للق�ادة األر�عة المهارات خالل من غزة محافظات في األمن�ة

 في العاملین جم�ع من الدراسة مجتمع وتكون  التحلیلي، الوصفي المنهج ال�احث واستخدم والذات�ة.
 وتوصلت مفردة. ٢٧١ العشوائ�ة العینة حجم و�لغ غزة، في األمن�ة األجهزة في اإلشراف�ة الوظائف
 قادة لدى اإلسترات�ج�ة الق�ادة مهارات توافر بین إ�جاب�ة طرد�ة عالقة وجود إلى نتائجها في الدراسة
  غزة. محافظات في األمن�ة األجهزة لمنتسبي معنو�ةال الروح ومستوى  األمن�ة، األجهزة

 المرحلة معلمي لدى المعنو�ة الروح "درجة �عنوان م)،٢٠١١( وآخر�ن جوارنه دمحم دراسة
 المتغیرات" ب�عض وعالقتها الزرقاء، محافظة في األساس�ة

 حافظةم في األساس�ة المرحلة معلمي لدى المعنو�ة الروح درجة عن الكشف الدراسة تستهدف
 والخبرة والمؤهل والتخصص الجنس متغیرات تأثیر في وال�حث م،٢٠٠٩-٢٠٠٨ الدراسي للعام الزرقاء
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 من ومعلمة معلم ١٥٤ تبلغ عینة على �التطبیق االستب�ان أداة  استخدام وتم لهم. المعنو�ة الروح على 
 عدم أن إلى نتائجها في راسةالد وتوصلت والر�اض�ة. والمهن�ة، واإلسالم�ة، االجتماع�ة، التر��ة معلمي
 حین في والمؤهل، الجنس لمتغیري  ت�ًعا المعنو�ة �الروح تمتعهم درجة في الم�حوثین بین فروق  وجود
  التخصص. لمتغیر ت�ًعا  بینهم إحصائ�ة داللة ذات فروق  توجد

 اإلعالم وسائل على الجمهور أفراد اعتماد أنماط في �ال�حث اهتمت التي الدراسات :الرا�ع المحور
 قنوات على الجامعي الش�اب اعتماد" �عنوان ،)م٢٠٢٠( البر�دي حسن علی سکرة دراسة
 "لهم الفکري  �األمن وعالقته الرأي، قضا�ا متا�عة في الیوتیوب

 قضا�ا متا�عة فی الیوتیوب قنوات على الجامعي الش�اب اعتماد وتحلیل رصد الدراسة تستهدف
 التعرض، وأنماط دوافع تحلیل خالل من وذلك لدیهم، الفکري  ألمنا قضا�ا على ذلك وتأثیر الرأي،

 �التطبیق االستب�ان وأداة  المسح منهج استخدمت وصف�ة، دراسة الدراسة وتعد .االعتماد ودوافع وأهداف
 الش�اب متا�عة مستوى  ارتفاع إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت .الجامعة ش�اب من مفردة ٣٠٠ على

 جوانب عن معلومات على الحصول في التعرض دوافع أهم تحددت حیث ٪،٦٥ بنس�ة الیوتیوب لقنوات
 للحصول الیوتیوب قنوات على الش�اب اعتماد درجة بین ارت�اط�ة عالقة وجود النتائج وأضافت .الموضوع

 الناتجة والتأثیرات االعتماد، وأهداف قنوات،�ال الثقة مستوى  من و�ل الرأي، قضا�ا عن معلومات على
 .للش�اب الفکري  واألمن الیوتیوب، قنوات على االعتماد عن

 :األخ�ار ووسائط الف�سبوك على االعتماد" �عنوان ،)م٢٠٢٠( وآخر�ن م�سي ج�مس دراسة
 "االجتماع�ة المنصات على األخ�ار توز�ع تأثیرات

 مثل االجتماعي، التواصل منصات على اإلخ�ار�ة المؤسسات اعتماد في ال�حث الدراسة تستهدف
 والعمل األخ�ار متخصصي مع المقابلة وأداة  المسح، منهج استخدمت وصف�ة، دراسة وهي .الف�سبوك
 والمعقدة المتشا�كة، العالقات من مجموعة وجود إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت .أسترال�ا في المیداني

 بدأت قد اإلخ�ار�ة اإلعالم�ة المؤسسات أن وأضافت .االجتماع�ة والمنصات اإلخ�ار�ة، المؤسسات بین
 التواصل ش�كات فیها تسبب التي للتغیرات استجا�ة األخ�ار، توز�ع إسترات�ج�ات تنو�ع في مؤخًرا

  .االجتماعي
 على االعتماد تأثیرات :العمل في الذ��ة الهواتف" �عنوان ،)م٢٠١٩( وآخر�ن لي لي دراسة

 "�العمل المرت�طة الذ��ة الهواتف
 وهي .الذ�ي الهاتف استخدام عن الناتجة �العمل المرت�طة التأثیرات في ال�حث الدراسة تستهدف

 .الصین دولة في موظًفا ٣٢ مع المنظمة ش�ه المقابلة وأداة  المسح، منهج �استخدام تمت وصف�ة، دراسة
 الوظ�في األداء من یز�د العمل في الذ��ة الهواتف على االعتماد أن إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت
 وسلوك القلق مثل الذ��ة، الهواتف إدمان أعراض ظهور إلى یؤدي ذلك أن إال للعمال، المتصور
 الذات�ة الكفاءة وذوي  الواعیین، لموظفینا أن الدراسة وأضافت .عل�ه الس�طرة �مكن ال الذي االستخدام
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 .إ�جابي �شكل العمل في الذ��ة هواتفهم على االعتماد تطو�ر على قدرة األكثر هم العال�ة،
 والتعرض اإلعالم وسائل على االعتماد" �عنوان ،)م٢٠١٩( �وزمان و�لود�ا میلكي جاد دراسة
 النازحین وغیر النازحین السور�ین وحاجة اإلعالم�ة المصادر :الحروب فترات في لها االنتقائي

 "للمعلومات
 فترات في اإلعالم وسائل على النازحین وغیر النازحین السور�ین اعتماد في ال�حث الدراسة تستهدف

 الدراسة واستخدمت .فیها ثقتهم ومدى علیها، �عتمدون  التي اإلعالم�ة والمصادر والنزاعات، الحروب
 وتوصلت .مفردة ١٩٢ عددها یبلغ السور�ین، من عینة على �التطبیق االستب�ان وأداة  المسح منهج

 الحروب فترات في العر��ة اإلعالم وسائل على السور�ین اعتماد أنماط ت�این إلى نتائجها في الدراسة
 .الوسائل هذه في الثقة مستو�ات اختالف مع والنزاعات،
 ك�ف :اإلعالم وسائل على االعتماد ونظر�ة الرادیو" �عنوان ،)م٢٠١٤( �یوسو هال�سمی دراسة

 "المستقبل أحالم تغییر للرادیو �مكن
 ضوء في وذلك إعالم�ة، �وسیلة للرادیو الجمهور أفراد استخدام وتحلیل رصد الدراسة تستهدف

 وأداة  المسح منهج استخدمت وصف�ة، دراسة الدراسة وتعد .اإلعالم وسائل على االعتماد نظر�ة فرض�ات
 أن إلى نتائجها في الدراسة وتوصلت .التر�ي الجمهور أفراد من مفردة ١٠١ على �التطبیق االستب�ان

 في یؤثر السلوك في التغییر هذا وأن عل�ه، �عتمدون  الذین المستمعین وعادات سلو��ات في یؤثر الرادیو
 خ�ال إثارة على �القدرة یتمتع الرادیو أن النتائج وأضافت .للمستقبل ظرتهمون المستمعین، أحالم

 .التخیل على قدراتهم و�طالق المستمعین،
 السا�قة: الدراسات على التعلیق

 ال�حث، �موضوع الوث�قة الصلة ذات واألجنب�ة العر��ة السا�قة الدراسات �عض �عرض ال�احثة قامت
 لألو�ئة اإلعالم وسائل وتناول معرف��ا، الجمهور أفراد تهیئة في اإلعالم وسائل دور في �ال�حث والمعن�ة

 اإلعالم. وسائل على الجمهور أفراد اعتماد وأنماط المعنو�ة، الروح و�ذلك المختلفة،
 معرف��ا: الجمهور أفراد تهیئة في اإلعالم وسائل دور تناولت التي الدراسات -١ 

 النقاش إثراء في التلفز�ون�ة الحوار�ة البرامج مقدمي دور ملتفش الدراسات، هذه موضوعات تنوعت
 عبر االقتصاد�ة للقضا�ا والتعرض القوم�ة، للمشروعات اإلعالمي والتناول الس�اس�ة، األزمات حول

 القنوات في الحوار�ة البرامج ومعالجة االقتصادي، األداء فی الثقة �مستوى  وعالقته الرقمي اإلعالم وسائل
 تشكیل في المصر�ة �الفضائ�ات الحوار�ة البرامج ودور المصر�ة، الحكومة ألداء العر��ة الفضائ�ة
 البرامج �عض في المتضمنة النفس�ة والعمل�ات الد�مقراطي، التحول قضا�ا نحو العام الرأي اتجاهات
 الوعي تشكیل في البرامج هذه دور و�ذلك البرامج، في الس�اس�ة األزمات إدارة وأسالیب الحوار�ة،
  الحوار�ة. للبرامج االجتماع�ة المسئول�ة جانب إلى الس�اسي،

 

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


 " التلفزیونیةي بالقنوات الفضائیة أالتعرض لبرامج الر: "أ.م.د. مروى یاسین بسیوني ٤٦ 

 

 وشملت واالستب�ان، المضمون  تحلیل أدوات فشملت الدراسات، لهذه المنهج�ة األدوات تنوعت 
 (هند�ة أجنب�ة حوار�ة برامج جانب إلى وقطر�ة)، و�و�ت�ة (مصر�ة عر��ة حوار�ة برامج التحلیل�ة عیناتها

 الش�اب على (�التر�یز العر�ي الش�اب المیدان�ة عیناتها شملت �ما وروس�ة)، �س�ان�ةو  وتایوان�ة
 والذعر والمؤامرة اإلعالم�ة، األطر نظر�ات بین النظر�ة أطرها وتنوعت األجنبي. والش�اب المصري)،
  المعرف�ة. التهیئة نظر�ة أغلبها واستخدمت األخالقي،
 مراعاة خالل من ومسئولة متفائلة، إعالم�ة رؤى  تبني ضرورة نتائجها مجمل في الدراسات هذه أكدت
 الحوار�ة البرامج وأن اإلعالمي، الخطاب في واإل�جاب�ة والح�اد�ة، التوازن، وانتهاج االجتماع�ة، المسئول�ة

 المهن�ة الضوا�ط متجاوزة الحكومي �األداء المتعلقة السلب�ات بتوض�ح تهتم الفضائ�ة القنوات على
 بین التفاعل�ة تحقیق على عال�ة �قدرة تتمتع التواصل وسائل وأن األح�ان، من �ثیر في �ةواألخالق

 عمل�ة على الس�طرة على �قدرة یتمتع فهو سلب�ة، تفاعل�ة وسیلة اعت�اره رغم التلفز�ون  وأن المستخدمین،
 المتطل�ات تساند أداة  تعد اإلعالم وسائل أن أثبتت �ما المقننة، الجماهیر�ة المشار�ة وتحقیق المشار�ة،

 ف�ما خاصة وانط�اعاته، الجمهور معارف تكو�ن في والس�اس�ة والعسكر�ة، واألیدولوج�ة، االقتصاد�ة،
 على �بیر بتأثیر تتمتع الس�اس�ة الحوار�ة البرامج وأن المجتمع، تواجه التى واألزمات �القضا�ا یتعلق
 الس�اسي. العمل في والمشار�ة المعلومات اكتساب حیث من للش�اب، الس�اسي الوعي
 المختلفة: لألو�ئة اإلعالم وسائل تناول في �ال�حث اهتمت التي الدراسات -٢

 للمعلومات الجمهور حاجة إش�اع في اإلنترنت ش�كة دور فشملت الدراسات، هذه موضوعات تنوعت
 اإلعالم�ة األطر �ذلكو  الصح�ة، لألزمات اإلعالمي �التناول المرت�طة والتآمر الشك ونظر�ات الصح�ة،
  الصح�ة. المخاطر حول الفعال واالتصال التك�ف، وأسالیب الضحا�ا، ووصم األزمات، بهذه المرت�طة

 اي وان إتش وجائحة األنفلونزا، وجائحة سارس، و�اء لتشمل الدراسة محل الصح�ة األزمات تنوعت
 االستب�ان. وأداة  المضمون  تحلیل أداة  في المستخدمة المنهج�ة األدوات وتحددت .١٩ �وفید وجائحة وان
  اإلعالم�ة. واألطر االجتماع�ة التمث�الت نظر�ة في النظر�ة األطر تحددت كما

 لنجاح األهم�ة �الغ أمًرا �عد االتصال أسالیب اتساق أن نتائجها مجمل في الدراسات هذه أكدت
 المخاطر �شأن للتواصل الفعالة �اتاإلسترات�ج وأن الصح�ة، األزمة �مواجهة المرت�طة االتصاالت خطة

 خاصة الغر��ة، الصحف وأن الو�اء، انتشار حالة في العامة الصحة لحما�ة ضرور�ة تعد الصح�ة
 المعد�ة. األمراض غزو على قادر الغر�ي الطب أن معالجاتها في أكدت البر�طان�ة،

 المعنو�ة: الروح بدراسة اهتمت التي الدراسات -٣
 الوظ�في واألداء المنظمة، نجاح على للعاملین المعنو�ة الحالة تأثیر بتناول اتالدراس هذه اهتمت 

 �المؤسسات العاملین المیدان�ة عیناتها وشملت المعنو�ة. الروح هذه رفع وسبل المنظمة، عمال لدى
 المقابلة،و  المالحظة، أدوات في المنهج�ة أدواتها وتحددت �المدارس. والمعلمین األمن�ة، واألجهزة التجار�ة

  واالستب�ان.
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 �الراحة األفراد شعور في األساسي المتحكم هي المعنو�ة الحالة أن الدراسات هذه نتائج مجمل أكدت
 خالل من للم�حوثین المعنو�ة الروح تعز�ز �جب �أنه جم�عها وأوصت اإل�جابي، �السلوك وق�امهم النفس�ة
 فرص توفیر مع جید �شكل العمل ظروف مینوتأ والجوائز، الحوافز، و��جاد العمل، ظروف تحسین
 والتدر�ب. التعل�م
 اإلعالم: وسائل على الجمهور أفراد اعتماد أنماط في �ال�حث اهتمت التي الدراسات -٤

 وتنوعت المختلفة، اإلعالم وسائل على الجمهور أفراد اعتماد مدى في �ال�حث الدراسات هذه اهتمت
 والش�اب الصینیین، والموظفین النازحین، وغیر النازحین سور�ینوال المصري، الش�اب بین ما عیناتها

 السوري. الجامعي
 المقابلة. وأداة  االستب�ان، وأداة  المسح، منهج من �ل المنهج�ة أدواتها في الدراسات هذه استخدمت

 لها. نظري  �إطار اإلعالم وسائل على االعتماد نظر�ة بتوظ�ف جم�عها قامت كما
 وسائل على االعتماد درجة بین ارت�اط�ة عالقة وجود إلى نتائجها مجمل في تالدراسا هذه توصلت

 عن الناتجة والتأثیرات االعتماد، وأهداف �القنوات، الثقة من و�ل المعلومات، على للحصول اإلعالم
 راألخ�ا توز�ع إسترات�ج�ات تنو�ع في مؤخًرا بدأت اإلخ�ار�ة اإلعالم�ة المؤسسات أن وأضافت االعتماد.
 المصري  الش�اب اعتماد أوضحت �ما االجتماعي. التواصل ش�كات فیها تسببت التي للتغیرات استجا�ةً 

  المصر�ة. الفضائ�ات في المقدمة شو) (التوك الحوار�ة البرامج على
 السا�قة: الدراسات من ال�احثة استفادة حدود

 والتحدید الدراسة، لموضوع مهمة أ�عاًدا أضافت جوانب في العلمي التراث مسح من ال�احثة استفادت
 إلى تطرقت حیث ال�حث�ة، المشكلة وتعمیق دراسات، من إنتاجه تم ما تكرار عدم لضمان له الدقیق
 الدولة أداء عن معلومات على للحصول �مصدر التلفز�ون�ة الرأي لبرامج الش�اب تعرض في ال�حث

 بذلك وهي لدیهم، المعنو�ة الروح �مستوى  لكذ وعالقة �ورونا، الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة
 التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج التعرض بین العالقة حول السا�قة الدراسات في العلم�ة الفجوة سد في تسهم

 كما .ف�ه التر�یز قل مجال في علم��ا إنتاًجا �قدم �ما المصري، الش�اب لدى المعنو�ة الروح ومستوى 
 المناهج تحدید في أ�ًضا وأسهمت أوضح، �شكل واألهداف التساؤالت ةص�اغ في الدراسات هذه أسهمت

 .المستخدمة واألدوات
   :یلي لما وفًقا السا�قة الدراسات من ال�احثة استفادة جوانب تحدید �كمن

 والروح المعرف�ة والتهیئة االعتماد، مداخل في یتحدد الدراسة، لموضوع مالئم نظري  إطار تحدید −
  .الحال�ة الدراسة لموضوع األنسب ألنها المعنو�ة؛

 �ما علم��ا إعداًدا االستقصاء استمارة و�عداد مالءمًة، األكثر الب�انات جمع وأدوات المناهج، اخت�ار −
 بناء ثم ومن والتا�عة، والوس�طة المستقلة، للمتغیرات الدقیق التحدید مع الدراسة، موضوع مع یتالءم

 .الدراسة مقای�س
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 توظ�فها و��ف�ة والدراسات، ال�حوث بهذه وردت التي والك�في، الكمي التحلیل اتعمل� من االستفادة − 
  .الدراسة أهداف �خدم �ما

 تساؤالت ص�اغة على ال�احثة ساعد نحو على إلیها التوصل تم التي المختلفة النتائج من االستفادة −
 توصلت التي والنتائج �قة،السا الدراسات نتائج بین المقارنات و�جراء وأهدافها، وفروضها، الدراسة

 .عمًقا أكثر وتفسیرات بنتائج الخروج في �سهم الذي األمر الدراسة، هذه إلیها
 



 روح انطفأت ،)العر�ي الر��ع ثورات( عل�ه ُ�طلق ما أثناء في المصر�ة الدولة �ه مرت ما ظل في
 الم�حوثین لدى الس�اس�ة الثقة مؤشرات وتراجعت -بولسي فور�ن لتعبیر وفًقا -المصر�ین ح�اة في األمل

 ابتداءً  یونیو، ٣٠ ثورة في حاد شعبي حراك حالة سادت ثم ،)٥-٣ :م٢٠١٤ بهنسي، مها( المصر�ین
 أرض على اإلرهاب محار�ة مع یتزامن �ما االقتصادي، اإلصالح برنامج في المصر�ة الدولة �انغماس
 واإلرادة الصال�ة اخت�ار في المصر�ة الدولة وضعت حیث عالم�ة،ال الو�ائ�ة �الجائحة وانتهاءً  سیناء،

 تناولت )ال�احثة علم حد على( دراسة وجود عدم ظل وفي .األزمة ح�ال االحترازي  واألداء الس�اس�ة،
 المصري، الش�اب لدى المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج التعرض مستوى  بین العالقة
 مستوى  في �ال�حث الحال�ة الدراسة اهتمت ،"١٩ �وفید كورونا" العالم�ة الو�ائ�ة ائحةالج ظل في خاصة

 و�ذلك المصري، الش�اب لدى المعنو�ة الروح �مستوى  ذلك وعالقة التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج التعرض
 التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض مستو�ات عن الكشف" في الدراسة مشكلة تتحدد

 الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو لدیهم المعنو�ة الروح مستوى  على ذلك وانعكاس
 ".)كورونا(  الو�ائ�ة



 :یلي ف�ما للدراسة العلم�ة األهم�ة تتحدد
 أساًسا ارت�ط حیث �حثه، في اإلعالم�ة الدراسات تستف�ض لم نظري  �إطار الدراسة مشكلة ر�ط  −

 متغیرات ق�اس في خاصة واألمني، والصناعي والتر�وي، العسكري، �المجال المعن�ة �الدراسات
 واالعتماد. المعرف�ة التهیئة مدخلي من �كل المتعلقة الدراسة

 مستوى  على المعرف�ة التهیئة حدوث �متغیرات وعالقتها المعنو�ة، الروح لمستو�ات الكمي الق�اس  −
 والوسیلة. الجمهور



 التلفز�ون�ة الرأي لبرامج التعرض مستوى  بین العالقة دراسة في للدراسة التطب�ق�ة األهم�ة تتشكل
 له تعرضت  ما ضوء في الخصوص، وجه على الش�اب لدى المعنو�ة الروح ومستوى  التقلیدي) (اإلعالم

 م:٢٠١٤ بهنسي، (مها )٧٧ :م٢٠١٢ بهنسي، (مها الس�اس�ة الثقة مستو�ات في تراجع من المصر�ة الدولة
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 یونیو ٣٠ ثورة ق�ام ثم المحظورة، الجماعة �حكم مروًرا م،٢٠١١ ینایر ٢٥ ثورة أعقاب في )٢٥٥-٢٤٦
 وانتهاءً  راكزة، قوم�ة إلسترات�ج�ة وفًقا قوم�ة ومشروعات حراك، من المصر�ة الدولة شهدته وما م،٢٠١٣
 یلي: ف�ما تتحدد والتي المصر�ة، الدولة تواجه التي التحد�ات من �حزمة

 في الثقة لزعزعة النفس�ة العمل�ات لم�كانزمات توظ�فه ومدى للدولة المعادي اإلعالم تحدي أوًال:
 دمحم، �اسین (مروى  المتعلم العجز ثقافة و�ث المصر�ین، لدى المعنو�ة الروح وتثب�ط المصر�ة، الدولة

 لنشر إلعالما لوسائل المعاد�ة والدول اإلرهاب�ة، التنظ�مات استغالل عن فضالً  هذا ،)٥٥ كم٢٠١٠
 م)٢٠٢٠ الدین، علم (محمود األزمة وتسی�س المصر�ة، للدولة المجتمعي التماسك هدم أجل من الشائعات

 ،)٤٤-٤٢ م:٢٠١٦ خل�فة، (إیهاب الممنهجة التواصل حروب سبق، ما إلى ُ�ضاف .م)٢٠٢٠حسن، علي (دمحم
 األورو��ة المفوض�ة لجنة رئ�س لتعبیر وفًقا الهجینة" "التهدیدات عل�ه ُأطلق ما وهو التضلیل، حیث

 تقر�ر س�اق في وذلك للدول، ينارلسیبا لألمن أساسً�ا ر�ًنا ذلك اعت�ار تم حیث الكاذ�ة، األخ�ار لمكافحة
 تقلیل، تهدفاس الجائحة، مواجهة في األورو�ي االتحاد دول أداء ضد الكرملین حرب مواجهة آل�ات حول

                                           ا�ورون الو�ائ�ة الجائحة �الح االتحاد دول أداء دور وتحج�م
Speech of Vice President Věra Jourová, 2020)(.                                                          

 الصور من لحزمة الدولي التسو�ق في الفكر" "خزانات اإلسترات�جي الفكر مراكز دور تحدي ثانً�ا:
 المسار وتعطیل �اإلنكار المصر�ة الدولة اتهامات توالت حیث المصر�ة، الدولة أداء حول السلب�ة الذهن�ة

 لنظر�ة مصر تبني عن فضالً  هذا السجون. داخل اإلنسان حقوق  انتهاك  و�ذلك للدولة, الد�مقراطي
 وذلك برمتها, العر��ة للمنطقة يواإلقل�م الوطني التماسك حول التخوفات من لحزمة والتسو�ق المؤامرة,

 ول�س األوسط, الشرق  حكومات �افة على االتهامات �یل انسحب وقد للجائحة. الس�اس�ة للتداع�ات وفًقا
 وسائل في ال�احث ذ�ر اإلطار, هذا وفي �ورونا). الو�ائ�ة (الجائحة األزمة بتسل�ح وذلك فحسب, مصر

 �شكل األوسط الشرق  حكام قبل من �ورونا فیروس ل�حتس "یتم جونز أو�ن مارك االجتماعي التواصل
 (ج�مس الس�اسیین" المعارضین ش�طنة إلى تهدف التي والدعا�ة التضلیل أسالیب خالل من انتهازي 
  .)٢٠٢٠ دورسي,

 �افة من المصر�ة الدولة استهداف ظل في علیها والحفاظ الوطن�ة الدولة وجود تحدي ثالًثا:
 سد أزمة تفاقم عن فضالً  هذا واإلسترات�جي, الس�اسي تار�خها في مرة ألول األر�عة اإلسترات�ج�ة حدودها

 النهضة.


 لبرامج المصري  الش�اب تعرض مستو�ات بین العالقة فحص في: الرئ�سي الدراسة هدف یتحدد
 الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي

 (كورونا).
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 یلي: ف�ما تتحدد الفرع�ة، األهداف من مجموعة الرئ�سي الهدف هذا عن ینبثق 
 الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض �ثافة مستوى  ق�اس −

 الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على للحصول المصر�ة
 (كورونا).

 مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو المصري  الش�اب لدى المعنو�ة الروح مستوى  رصد −
 (كورونا). الو�ائ�ة الجائحة

 المصر�ة الدولة ألداء �ون�ةالتلفز  الرأي برامج تغط�ة نحو الم�حوثین اتجاهات عن الكشف −
 �ورونا. جائحة مواجهة في

 الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي برامج على المصري  الش�اب اعتماد مستوى  رصد −
 الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على للحصول المصر�ة

 (كورونا).
 الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي برامج ىعل المصري  الش�اب اعتماد دوافع على التعرف −

 الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على للحصول  المصر�ة
 (كورونا).

 المصري  الش�اب تعرض عن الناجمة والسلو��ة) والوجدان�ة، (المعرف�ة، التأثیرات رصد −
 أداء حول معلومات على للحصول مصر�ةال الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي لبرامج
 (كورونا). الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة

 عام. بوجه المصر�ة الدولة أداء حول الم�حوثین اتجاهات عن الكشف −
  المصر�ة. الدولة أداء نحو واالتجاه التلفز�ون�ة، الرأي البرامج في الثقة مستوى  عن الكشف −
 �أداء المتعلقة القضا�ا إبراز في الموظفة والنص�ة وال�صر�ة، السمع�ة، المدعمات رصد −

  التلفز�ون�ة. الرأي ببرامج (كورونا) الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في  المصر�ة الدولة
 الدولة �أداء المتعلقة القضا�ا عرض في اإلعالم�ة المعالجة وأطر اتجاهات، عن الكشف −

 التلفز�ون�ة. الرأي ببرامج (كورونا) الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة
 التالي: النحو على تتحدد التساؤالت، من مجموعة عن اإلجا�ة إلى الدراسة تسعى
 المصر�ة؟ الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض معدل ما )١
 المصر�ة الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي برامج على المصري  الش�اب اعتماد مستوى  ما )٢

 (كورونا)؟ الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على للحصول
 المصر�ة الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي برامج على المصري  الش�اب اعتماد دوافع ما )٣

 (كورونا)؟ الو�ائ�ة لجائحةا مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على للحصول
 الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض عن الناجمة والسلو��ة) والوجدان�ة (المعرف�ة التأثیرات ما )٤



             www.epra.org.eg                       www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -العشرون / الجزء األول التاسع و العدد ٥۱ ا

 في المصر�ة الدولة أداء حول معلومات على للحصول المصر�ة الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة
 (كورونا)؟ الو�ائ�ة الجائحة مواجهة

 الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو المصري  الش�اب لدى ةالمعنو� الروح مستو�ات ما )٥
 (كورونا)؟ الو�ائ�ة

 عام؟ بوجه المصر�ة الدولة أداء حول الم�حوثین اتجاهات ما )٦
   التلفز�ون�ة؟ الرأي البرامج في الم�حوثین ثقة مستوى  ما )٧
  (كورونا)؟ الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة �أداء المتعلقة القضا�ا أجندة ما )٨
 مواجهة في المصر�ة الدولة �أداء المعن�ة القضا�ا عرض في المستخدمة اإلقناع�ة االستماالت ما )٩

 الدراسة؟ عینة التلفز�ون�ة الرأي ببرامج (كورونا) الو�ائ�ة الجائحة


 لبرامج الش�اب تعرض �ثافة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :األول الفرض -
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  الرأي

 لبرامج الش�اب تعرض �ثافة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الثاني الفرض -
 .عام بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه الرأي

 الرأي برامج في لش�ابا ثقة درجة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الثالث الفرض -
 .عام بوجه المصر�ة  الدولة أداء نحو واالتجاه التلفز�ون�ة،

 الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الرا�ع الفرض -
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة،

 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الخامس الفرض -
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي

 برامج تغط�ة نحو الش�اب اتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :السادس الفرض -
 المعنو�ة الروح ومستوى  �ورونا، الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة لدور التلفز�ون�ة الرأي
 .الش�اب لدى

 الرأي برامج تغط�ة نحو الش�اب اتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :السا�ع الفرض -
 بوجه الدولة أداء نحو واالتجاه �ورونا، الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة لدور التلفز�ون�ة

 .عام
 االجتماعي االقتصادي المستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الثامن الفرض -

 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  للش�اب،
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 للدراسة: المنهج�ة اإلجراءات 
 ومتغیراتها: ونوعها، الدراسة، منهج

  وصف إلى تهدف التي الوصف�ة، وال�حوث الدراسات، إلى الدراسة هذه تنتمي 
 اإلطار، هذا وفي .حولها وواقع�ة متكاملة صورة رسم بهدف الدراسة، محل الظاهرة األحداث أو الظواهر،

 عبر التلفز�ون�ة الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض حول المعلومات �جمع الحال�ة الدراسة تهتم
 الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول للمعلومات �مصدر المصر�ة الفضائ�ات

 .لدیهم المعنو�ة الروح مستوى  على ذلك وتأثیر ،)كورونا(


 :التالیین المنهجین بتوظ�ف الدراسة تقوم 
 �اعت�اره وذلك والتحلیلي، المیداني، �شق�ه المسحي المنهج الدراسة تستخدم :�العینة المسح منهج -

 ال�حث، محل للظاهرة والكمي الموضوعي التوص�ف إلى �سعى حیث للدراسة، مالءمة المناهج أكثر من
 ,Estelle H. Pillips &, D.S. Pugh) واالستكشاف�ة والتفسیر�ة، الوصف�ة، األهداف من حزمة �حقق �ما

1996: 41) 



 :یلي ف�ما الدراسة مجتمع یتمثل
 :وعینتها المیدان�ة الدراسة مجتمع -
 المصر�ة الفضائ�ة �القنوات التلفز�ون�ة الرأي برامج مشاهدي في المیدان�ة الدراسة مجتمع یتمثل 

  ).عاًما ٣٥ إلى ١٨ من العمر�ة الفئة( المصري  الش�اب من
 :العینة اخت�ار مبررات
 :یلي ف�ما تتحدد اعت�ارات، عدة إلى الش�اب لفئة ال�احثة اخت�ار یرجع

  .مصر في السكاني الهرم من �بیرة نس�ة تمثل الش�اب فئة إن -
  .المصر�ة للدولة المضادة الدعا�ة قبل من استهداًفا العمر�ة الفئات أهم الش�اب مرحلة تعد -
 من وتفاعالً  االجتماعي، التواصل لمواقع استخداًما عمر�ةال الشرائح أعلى هى الش�اب شر�حة إن -
 .الحدیثة للدراسات وفقاً  خاللها
 المعط�ات من التعامل وسهولة Availability)( اإلتاحة عنصر توافر من الش�اب فئة أهم�ة تن�ع -

 تطبیق مع خاصة ،)Usability( اإللكترون�ة والتطب�قات االجتماعي، التواصل مواقع من التكنولوج�ة
 ومواقع الحدیثة، اإللكترون�ة التطب�قات خالل من والتعل�م التعل�م�ة، �العمل�ة التكنولوج�ا إدماج نظام

 �إجراء اإلج�ارى؛ والتوقف االجتماعي، الت�اعد و�لزام الحظر، دواعي �سبب وذلك االجتماعي، التواصل
 .�ورونا الو�ائ�ة الجائحة لمواجهة احترازي 
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 الش�ك�ة، sample  snowball الثلج �رة عینة خالل من إلیها الوصول تم فقد ،الدراسة عینة أما
 مجتمع وحدات �افة إلى الوصول یتعذر حین ُتستخدم التي االحتمال�ة غیر العینات أنواع أحد وهي

 عن الم�حوثین إلى الوصول تم �حیث االجتماعي، الت�اعد و�لزام الحظر، لدواعي نظًرا وذلك الدراسة،
 إلى الوصول في بدور الم�حوثین هؤالء قام �ما الشخص�ة، والمقابلة اإللكتروني، االستب�ان طر�ق

 .م�حوثٍ  ٤١٤ العینة حجم بلغ وقد .وهكذا ،)أقارب - زمالء – أصدقاء( الش�اب من أخرى  مجموعة
 .المیدان�ة الدراسة لعینة الد�موغراف�ة الخصائص )١( رقم التالي الجدول و�وضح

  )۱( جدول 
 المیدانیة الدراسة عینة خصائص یوضح

 % المجموع % العدد المتغير
 %100 414 46.9 194 ذكر النوع

 53.1 220 أنثى
 %100 414 8.7 36 متوسط مؤهل التعليم

 78.5 325 جامعي مؤهل
 فوق مؤهل

 الجامعي
53 12.8 

 %100 414 17.6 73 عامًا ٢٣ إلى ١٨من العمر
 34.1 141 عامًا ٢٩ إلى ٢٤
 48.3 200 عامًا ٣٥ إلى ٣٠ من

 االقتصادي المستوى
 االجتماعي

 %100 414 29.7 123 منخفض
 37.4 155 متوسط

 32.9 136 مرتفع
 %100 414 83.9 344 أعزب االجتماعية الحالة

 16.90 70 متزوج
 

 على الیوم�ة التلفز�ون�ة الرأي برامج في الدراسة مجتمع یتمثل :وعینتها التحلیل�ة الدراسة مجتمع -
 .المصر�ة الفضائ�ات

 عن �شفت التي االستطالع�ة الدراسة لمعط�ات وفًقا تحدیدها تم فقد التحلیل�ة، الدراسة عینة أما
 نسبي بوزن  "مصر سي بي ام" قناة على المذاع "الحكا�ة أصل" برنامج من �ل مشاهدة نس�ة ارتفاع

 ).%65( نسبي بوزن  "البلد صدى" قناة على المذاع "مسؤلیتي على" و�رنامج )75٪(
 "على برنامج من لكل 2020 إبر�ل شهر خالل الشامل الحصر أسلوب �استخدام ال�احثة قامت
 بي "ام قناة على المذاع الحكا�ة" "أصل و�رنامج حلقة، ٢٣ بواقع البلد" "صدى قناة على المذاع مسؤلیتي"

 الجائحة مكافحة في المصر�ة الدولة (جهود الموضوع لوحدة وفًقا وذلك حلقة، ١٦بواقع "مصر سي
 ساعة. ٨٩٤٠ للتحلیل خضعت التي اإلجمال�ة الزمن�ة المدة بلغت وقد �ورونا). الو�ائ�ة
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  )۲( جدول 
 الدراسة متغیرات یوضح

 التابعة المتغيرات الوسيطة المتغيرات المستقل المتغير
 الرأي لبرامج التعرض

 .التلفزيونية
 الديموغرافية المتغيرات -

 التعليم، العمر، النوع،( :وتشمل
 ).االقتصادي االجتماعي المستوى

 االعتماد مستوى  -
 .االعتماد دوافع  -
  االعتماد تأثيرات -
 الرأي برامج في الثقة مستوى -

 .التلفزيونية
 .التغطية نحو االتجاه -

 الدولة أداء نحو االتجاه مستوى
 .عام بوجه

 الشباب لدى المعنوية الروح مستوى
 .المصري

 



 من مجموعة إلى ذلك و�رجع لتحلیل�ة،ا الدراسة إلجراء زمني �إطار إبر�ل شهر اخت�ار تم 
 هي: االعت�ارات،

 العددي التصاعد حیث "كورونا"، الو�ائ�ة الجائحة تطور تار�خ في حرجة فترة إبر�ل شهر �مثل −
 م).٢٠٢٠ والسكان، الصحة لوزارة الرسم�ة (الصفحة لإلصا�ات

 بین عاجالً  نسب��ا توازًنا أحرزت التي االحتوائ�ة الس�اسات من حزمة بتطبیق المصر�ة الدولة ق�ام −
 االحتراز�ة اإلجراءات �افة اتخاذ و�ذلك المصانع، داخل اإلنتاج عجلة ارواستمر  المواطنین، حما�ة
 من جملة عن فضالً  هذا اإلسترات�ج�ة، القرارات من جملة إصدار  تم �ما الحما�ة، سبل لدعم الالزمة
 "كورونا". أزمة لمواجهة المفصل�ة الرئاس�ة القرارات
 حتى إبر�ل شهر بدا�ة (منذ المیدان�ة الدراسة ءإجرا فترة نفس في التحلیلي التطبیق یتم أن ُروعى

 الدقیق الق�اس من المتقارب الزمني ال�عد هذا خالل من ال�احثة  تتمكن حتى )م٢٠٢٠ مایو شهر نها�ة
 المتلقین. أذهان في القض�ة حضور على والشخص�ة والنص�ة، ال�صر�ة، العناصر لتأثیر



 في الثقة – للدولة االنتماء هي: محاور، ستة خالل من المستوى  هذا یتحدد المعنو�ة: الروح مستوى 
  الدولة. أداء عن الرضا - الدولة لمساندة الفرد دور فاعل�ة -التضامن– الدولة دور فاعل�ة - أداء

 واإلجراءات اإلسترات�ج�ة والقرارات المفصل�ة الرئاس�ة القرارات جملة �ه ُ�قصد الدولة: أداء
 والحكومة، الدولة مصطلحي بین الخلط ورغم ."كورونا" أزمة لمواجهة الحكومة اتخذتها التي المیدان�ة

 )؛Colin Hay, 2001: 253( الحكومة مفهوم عن واستقراًرا وشموًال، اتساًعا، أكثر الدولة مفهوم فإن
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 الصحي العالمي التار�خي الظرف ظل وفي أحكامها.و  س�اساتها، بتشكیل تقوم الدولة، من جزء فالحكومة
 المصر�ة" الدولة "أداء مصطلح استخدام أفضل�ة ال�احثة ترى  �ورونا، جائحة �مواجهة المتعلق الطارئ 

 ق�اس ظل في للمصطلح، األعمق والس�كولوجي الداللي، للمفهوم نظًرا المصر�ة"، الحكومة "أداء من بدالً 
 الدولة للفظ المكثف �االستخدام یتعلق آخر، مبرر وجود عن فضالً  هذا �اب.للش المعنو�ة الروح مستوى 

 تكر�س �غرض للوطن، المعاد�ة االجتماعي التواصل ش�كات ومواقع الفضائ�ة، القنوات قبل من المصر�ة
 ةأكاد�م� - �حثي (فر�ق المصر�ة الدولة نحو الثقة وتقو�ض �التشكك، تتسم التي السلب�ة الدعائ�ة المعاني
 العل�ا). العسكر�ة ناصر

 الرسمي. �الطا�ع المضمون  اتسام مدى �ه ُ�قصد اله�كلي: اإلطار



 �ما مفردة )40( قوامها عینة على �التطبیق االستقصاء لصح�فة قبلي اخت�ار �إجراء ال�احثة قامت
 و�ناءً  .االستمارة ألسئلة واست�عابهم الم�حوثین فهم، مدى على للوقوف العینة، إجمالي من %١٠ �مثل
 �خدم �ما للتطبیق جاهزة تص�ح حتى االستمارة أسئلة ص�اغة تعدیل تم األولي، االخت�ار هذا نت�جة على

 وسالستها، االستمارة، أسئلة وضوح من التأكد أ�ًضا االخت�ار هذا استهدف ولقد .الدراسة أغراض
 اقترب �معامل �بیر إ�جابي ارت�اط وجود اتضح الرتب، ارت�اط للمعام ووفًقا .الدراسة إلجراء ومناسبتها

 ).٠.٨٧( من



  :(Validity) الصدق اخت�ار -
 خبراء من المحكمین من �عدد االستعانة خالل من validity) (Face الظاهري  الصدق ق�اس تم
 صح�فتي �عرض ال�احثة قامت حیث وتساؤالتها، وفروضها، وأهدافها، الدراسة، مشكلة ضوء في ال�حوث
1Fال�حث ومناهج اإلعالم، مجال في المحكمین األساتذة مجموعة على والتحلیل�ة المیدان�ة، الدراسة

(*). 
 الخبراء أقر وقد إلیها. أشاروا التي التعد�الت �إجراء ال�احثة قامت م،وتوص�اته إرشاداتهم على و�ناءً 

 فحازت التعد�الت، �عض إجراء �عد ال�حث�ة، األهداف تق�س االستقصاء صح�فة �أن والمتخصصون 
 %.٨٠ من أعلى اتفاق نس�ة على

 
                                                           

 :أسماء السادة األساتذة المحكمین (*)
 .أستاذ علم النفس االجتماعي العیادي المتفرغ كلیة اآلداب جامعة بني سویف, رأفت علي/ د.أ
 كلیة الدفاع الوطني-مستشار بأكادیمیة ناصر العسكریة العلیا, سعید الصالحي/ د
 .أستاذ اإلذاعة والتلفزیون  بكلیة االعالم جامعھ السویس, حسن علي/ د.أ
 .واإلعالن بكلیة اإلعالم جامعة القاھرةأستاذ العالقات العامة , أشرف عبد المغیث/ د.أ
 .أستاذ علم النفس اإلرشادي المساعد بكلیة اآلداب جامعة بني سویف, دمحم صدیق/ د.م.أ
 .أستاذ الصحافة المساعد بكلیة اإلعالم جامعة بني سویف, نسرین حسام الدین/ د.م.أ
 .جامعة بني سویف-أستاذ العالقات العامة واإلعالن المساعد بكلیة االعالم , إسالم عثمان/ د.م.أ
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 التال�ة: المعادلة �استخدام لألسئلة االتفاق نسب وحساب التعد�الت، إجراء تم 

 

 

 :(Reliability) الثبات اختبار
 

 استمارة إعداد تم ذلك خالل ومن العینة، حجم إجمالي من %١٠ على قبلي اخت�ار إجراء تم
 على االخت�ار إعادة أسلوب ال�احثة استخدمت الب�انات، ث�ات ولق�اس النهائ�ة. صورتها في االستب�ان

 وعین.أسب لمدة زمني �فاصل االخت�ار إعادة وتم العینة، حجم إجمالي من %١٠ تمثل عشوائ�ة عینة
 وجود عدم على وتدل المق�اس، ث�ات إلى تشیر جیدة نس�ة وهي %،٩٠ الث�ات معامل ق�مة و�لغت

 إجا�اتهم على زمن�ة فترة مرور رغم االستب�ان استمارة أسئلة عن الم�حوثین إجا�ات في �بیر اختالف
 وتسمح �بیرة، بدرجة التطبیق ث�ات إلى تشیر اإلجا�ات في التطابق نس�ة فإن ذلك، على و�ناءً  األولى.

   نتائجها. وتعم�م االستقصاء، صح�فة لتطبیق �االطمئنان



 questionnaire (Online( اإللكترون�ة الورق�ة االستقصاء صح�فة خالل من الب�انات جمع تم -
 المقابلة االجتماعي، التواصل مواقع طر�ق عن الم�حوثین من المطلو�ة الب�انات لجمع كأداة 

  الدراس�ة. والفروض والتساؤالت لألهداف وفقاً  وذلك الشخص�ة
 الدراسة سعت حیث المضمون، تحلیل صح�فة خالل من التحلیل�ة الدراسة ب�انات جمع تم -

 التهیئة لنظر�ة األساس�ة المفاه�م من وهما السائدة ةوالنغم البروز عنصري  رصد إلى التحلیل�ة
 المصر�ة الدولة �أداء  المتعلقة (القضا�ا الموضوع استخدم تم �ما �الوسیلة. والمعن�ة المعرف�ة

  للتحلیل. �وحدة الجائحة) ح�ال
 الدراسة: مقای�س

 التجمع�ة: المقای�س
 االجتماعي: االقتصادي المستوى  مق�اس

 سؤال :والثاني درجات، ٥ من یتكون  الذي الدخل سؤال :األول أسئلة؛ ثالثة من المق�اس هذا بناء تم
 فإن و�التالي درجتین، من یتكون  الذي التعل�م نوع سؤال :والثالث درجات، ٤ من یتكون  الذي السكن

  :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )١١:٣( درجات ٩ من تتكون  المق�اس هذا محصلة
 درجات. ٥ :٣ من المنخفض المستوى  -
 درجات. ٨ :٦ من المتوسط المستوى  -
 درجة. ١١ :٩ من المرتفع المستوى  -

 

 ۱۰۰× عدد مرات االتفاق 

 عدم مرات عدد + االتفاق مرات (عدد
 االتفاق)

 = نسبة االتفاق 
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 الرأي: للبرامج التعرض �ثافة مق�اس .١
 فإن و�التالي .ع�ارات ٤ من والثاني ع�ارات، ٣ من یتكون  األول سؤالین من المق�اس هذا بناء تم
  :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٧ :٢( درجات ٦ من تتكون  المق�اس هذا محصلة
 درجات. ٣ :٢ من المنخفض المستوى  -
 درجات. ٥ :٤ من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٧ :٦ من المرتفع المستوى  -
 �ورونا مواجهة في المصر�ة الدولة لدور  التلفز�ون�ة الرأي برامج تغط�ة نحو االتجاه مق�اس .٢
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٨ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٧ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٨: ٨-( درجة

 درجات. ٣- :٨- من السلبي االتجاه -
 درجة. ٢ :٢- من المحاید االتجاه -
 درجات. ٨ :٣ من اإل�جابي االتجاه -

 وخلص .علیها االعتماد �مكن عال�ة ث�ات ق�مة وهي ،٠.٦٩٣ �ون�اخ ألفا ارت�اط معامل ق�مة بلغت
 المشترك الت�این لق�م التش�عات مستوى  وتراوح المستخدمة، الع�ارات صالح�ة إلى العاملي التحلیل اخت�ار
  .٠.٧١٦ :٠.٦٦٤ بین المق�اس بهذا الخاص
 في الدولة دور حول للمعلومات �مصدر التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد دوافع مق�اس .٣

 عامة): (�صفة �ورونا مواجهة
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٩ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٩ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٩: ٩-( درجة

 درجات. ٣- :٩- من المنخفض المستوى  -
 درجات. ٣ :٢- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٩ :٤ من المرتفع المستوى  -

 وخلص .علیها االعتماد �مكن عال�ة ث�ات ق�مة وهي ،٠.٦٦٧ �ون�اخ ألفا ارت�اط معامل ق�مة بلغت
 المشترك الت�این لق�م التش�عات مستوى  وتراوح المستخدمة، الع�ارات صالح�ة إلى العاملي التحلیل اخت�ار
 .٠.٦٩٩ :٠.٦٠٤ بین المق�اس هذاب الخاص
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 الفهم: دوافع مق�اس .٤ 
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٣ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٧ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي

 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٣: ٣-( درجات
 درجة. ١- :٣- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ١ :٠ من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٣ :٢ من المرتفع المستوى  -
 التوج�ه: دوافع مق�اس .٥
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٣ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٧ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي

 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٣: ٣-( درجات
 درجة. ١- :٣- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ١ :٠ من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٣ :٢ من المرتفع المستوى  -
 التسل�ة: دوافع مق�اس .٦
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٣ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٧ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي

 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٣: ٣-( درجات
 درجة. ١- :٣- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ١ :٠ من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٣ :٢ من المرتفع المستوى  -
 في الدولة دور حول للمعلومات �مصدر التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد تأثیرات مق�اس .٧

 عامة): (�صفة �ورونا مواجهة
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارة، ١٢ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٢٥ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )١٢: ١٢-( درجة

 درجات. ٤- :١٢- من المنخفض المستوى  -
 درجات. ٣ :٣- من المتوسط المستوى  -
 درجة. ١٢ :٤ من المرتفع المستوى  -
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 وقد .علیها االعتماد �مكن عال�ة ث�ات ق�مة وهي ،٠.٧١٣ �ون�اخ ألفا ارت�اط معامل ق�مة بلغت
 الت�این لق�م التش�عات مستوى  وتراوح المستخدمة، الع�ارات صالح�ة إلى العاملي التحلیل اخت�ار خلص

  .٠.٧٣٣ :٠.٦٥٩ بین المق�اس بهذا الخاص المشترك
 المعرف�ة: التأثیرات  مق�اس .٨
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٤ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٩ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي

 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٤: ٤-( درجات
 درجة. ٢- :٤- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ١ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٣ :٢ من المرتفع المستوى  -
 الوجدان�ة: التأثیرات  مق�اس .٩
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٤ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٩ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي

 :یلي كما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٤: ٤-( درجات
 درجة. ٢- :٤- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ١ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٣ :٢ من المرتفع المستوى  -

 السلو��ة: التأثیرات  مق�اس .١٠
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٤ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ٩ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي

 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٤:٤-( درجات
 درجة. ٢- :٤- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ١ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٣ :٢ من المرتفع المستوى  -

 �ورونا: مواجهة في  الدولة دور نحو المصرى  الش�اب لدى المعنو�ة الروح  مق�اس .١١
 هاتیصن من �ل مقای�س على استنادا وذلك ع�ارة، ٣٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ،)٢٠٠٨( الخالدي وأحمد ،)٢٠١٥( العصمي السالم وعبد ، )٢٠١٠( الجر�سي و�در ،)٢٠٠٧( العتیبي

 ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث
 �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٣٦: ٣٦-( درجة ٧٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي

 :یلي
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 درجة. ١٢- :٣٦- من المنخفض المستوى  - 
 درجة. ١١ :١١- من المتوسط المستوى  -
 درجة. ٣٦ :١٢ من المرتفع المستوى  -

 وقد .علیها االعتماد �مكن عال�ة ث�ات ق�مة وهي ،٠.٧٦٣ �ون�اخ ألفا ارت�اط معامل ق�مة بلغت
 الت�این لق�م التش�عات مستوى  وتراوح المستخدمة، الع�ارات صالح�ة إلى العاملي التحلیل اخت�ار خلص

  .٠.٧٧٦ :٠.٦٨٤ بین المق�اس بهذا الخاص المشترك
 للدولة: االنتماء  مق�اس .١٢
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٦ : ٦-( درجة

 درجة. ٢- :٦- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ٢ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٦ :٣ من المرتفع المستوى  -

  الدولة: دور فاعل�ة  مق�اس .١٣
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٦ : ٦-( درجة

 درجة. ٢- :٦- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ٢ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٦ :٣ من المرتفع المستوى  -

 التضامن:  مق�اس .١٤
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٦ : ٦-( درجة

 درجة. ٢- :٦- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ٢ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٦ :٣ من المرتفع المستوى  -
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 الدولة: أداء في الثقة  مق�اس .١٥
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٦ : ٦-( درجة

 درجة. ٢- :٦- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ٢ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٦ :٣ من المرتفع المستوى  -

 الفرد: دور فاعل�ة  مق�اس .١٦
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٦ : ٦-( درجة

 درجة. ٢- :٦- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ٢ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٦ :٣ من المرتفع المستوى  -

 الدولة: أداء عن الرضا  مق�اس .١٧
 النحو على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ٦ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 ١٣ من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )٦ :٦-( درجة

 درجة. ٢- :٦- من المنخفض المستوى  -
 درجة. ٢ :١- من المتوسط المستوى  -
 درجات. ٦ :٣ من المرتفع المستوى  -

 عام: بوجه الدولة أداء  مق�اس .١٨
 على ع�ارة �ل على اإلجا�ة ُقدرت حیث ع�ارات، ١٠ من یتكون  سؤال من المق�اس هذا بناء تم
 من تتكون  المق�اس هذا محصلة فإن و�التالي ،١- =معارض صفر، = محاید ،١ =موافق :التالي النحو
 :یلي �ما مستو�ات ثالثة إلى تقس�مها تم )١٠ :١٠-( درجة ٢١

 درجات. ٤- :١٠- من السلبي االتجاه -
 درجات. ٣ :٣- من المحاید االتجاه -
 درجات. ١٠ :٤ من اإل�جابي االتجاه -
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 وقد .علیها االعتماد �مكن عال�ة ث�ات ق�مة وهي ،٠.٦٩٣ �ون�اخ ألفا ارت�اط معامل ق�مة بلغت 
 الت�این لق�م التش�عات مستوى  وتراوح المستخدمة، الع�ارات صالح�ة إلى العاملي التحلیل اخت�ار خلص

  .٠.٧١٦ :٠.٦٦٤ بین المق�اس بهذا الخاص المشترك
  التحلیل�ة: الدراسة نتائج أوًال:

 هذه مقدمة في الم�اشر" "الحدیث قالب فجاء الدراسة؛ برنامجي في المستخدمة الفن�ة القوالب تنوعت
 "التحقیق" قالب یل�ه %،٣٢.٢ بنس�ة مسؤلیتي على برنامج لصالح %،٣٠.٤ نسبي بوزن  الفن�ة القوالب

 برنامج حلصال  %٢٢.٩الحوار قالب یل�ه %،٣٢.٣ بنس�ة الحكا�ة برنامج لصالح %٣٠ نسبي بوزن 
 الحكا�ة برنامج لصالح %١٦.٢نسبي بوزن  قالب" من أكثر بین "الجمع جاء وأخیًرا ، %٢٥بنس�ة الحكا�ة
 األستودیو. داخل الحلقات جم�ع تصو�ر عن التحلیل�ة الدراسة �شفت �ما .%١٦.٣ بنس�ة

 :المصرية الدولة بأداء المتعلقة القضايا أجندة -
  )۳( جدول

 المصریة الدولة بأداء المتعلقة القضایا أجندة یوضح
  المجموع البرنامج القضا�ا أجندة

   الحكا�ة مسؤلیتي على 

 % ك % ك % ك 

 كورونا فیروس انتشار لمجابھة الدولة مستوى على المتبعة االحترازیة اإلجراءات
 المستجد

102 24.5% 86 23.9% 188 24.2% 

 انتشار لمواجھة اإلجراءات تنفیذ لدعم الدولة أجھزة كافة لمعاونة المسلحة القوات جھود
 المستجد كورونا فیروس

88 21.2% 52 14.4% 140 18.0% 

 %10.7 83 %8.1 29 %13.0 54 والسكان الصحة وزارة بیان
 %9.3 72 %8.9 32 %9.6 40 المحافظین جھود متابعة

 %8.0 62 %8.6 31 %7.5 31 الدولة جھود لدعم التطوعیة والجماعیة ،الفردیة المبادرات
 %6.8 53 %5.6 20 %7.9 33 العزل مستشفیات سیر متابعة

 %5.8 45 %6.4 23 %5.3 22 الدولة لجھود الخاص القطاع دعم
 %4.1 32 %4.4 16 %3.8 16 الدولة لجھود المدني القطاع دعم

 %2.7 21 %4.7 17 %1.0 4 كورونا فیروس لمواجھة ملیارجنیھ 100 تخصیص
 %1.7 13 %1.9 7 %1.4 6 للوزارات التابعة السریع التدخل فرق جھود
 %1.3 10 %1.7 6 %1.0 4 الجمھوریة أنحاء بكافة المواطنین أوتحرك انتقال حظر قرار
 %1.0 8 %1.4 5 %0.7 3 الجمھوریة أنحاء بكافة أوالترفیھ التسلیة، تقدم التي والمنشآت المحال غلق قرار

 المناطق بمختلف الخارج في العالقین المواطنین إلعادة الحالیة الجھود مواصلة
 لعالما حول الجغرافیة

4 1.0% 4 1.1% 8 1.0% 

 %0.9 7 %1.9 7 %0.0 0 التنمیة وشركاء مصر، بین المشترك االقتصادى التعاون
 %0.9 7 %1.7 6 %0.2 1 للطمأنة الرئیس خطابات

 %0.8 6 %0.6 2 %1.0 4 للدولة والخاص العام اإلدارى الجھاز بوحدات المتخذة التدابیراالحترازیة اتخاذ

 %0.6 5 %1.1 4 %0.2 1 للمحافظین المیدانیة المتابعة
 %0.6 5 %1.1 4 %0.2 1   .للتقصي الدولة اتخذتھا التي العاجلة اإلجراءات

 %0.4 3 %0.8 3 %0.0 0 المتضررة غیرالمنتظمة العمالة منحة صرف آلیة
 %0.4 3 %0.8 3 %0.0 0 الطبیة االستغاثات لجنة جھود متابعة
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 %0.3 2 %0.6 2 %0.0 0 للمواطنین والمحافظات لوزارات،ا تقدمھ التى الخدمات جمیع استمرارتعلیق

 %0.3 2 %0.3 1 %0.2 1 المتضررة المنتظمة غیر العمالة منحة صرف
 %0.1 1 %0.0 0 %0.2 1 الدولي الطیران حركة تعلیق

100.0 416 المجموع
% 

360 100.0
% 

776 100.0% 

 
 ۰.۲٤۹التوافق= معامل  ۰.۰۰۰ = الداللة مستوى   ۲۲الحریة= درجات     ٥۱.۳۳۸ =۲كا

 تتصدرها المصر�ة، الدولة �أداء المتعلقة القضا�ا أجندة تنوع إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 المرت�ة في المستجد" �ورونا فیروس انتشار "لمجابهة الدولة مستوى  على المت�عة االحتراز�ة "اإلجراءات

 الدولة أجهزة لمعاونة المسلحة القوات جهود "استعراض الثان�ة المرت�ة في جاء ثم %،٢٤.٢ بنس�ة األولى
 الصحة" وزارة "ب�انات ثم ٪،18 بنس�ة د"المستج �ورونا فیروس انتشار لمواجهة اإلجراءات تنفیذ لدعم

 الدولي" الطیران حر�ة "تعلیق األخیرة المرت�ة في جاء حین في %،14.4 نسبي بوزن  الثالثة �المرت�ة
 وأجندة الدراسة، برنامجي بین إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود تبین ،٢�ا اخت�ار و�إجراء .0.1% بنس�ة

 وهي ،٥١.٣٣٨ =٢�ا بلغت فقد �ورونا؛ الو�ائ�ة الجائحة لمواجهة المصر�ة الدولة �أداء المعن�ة القضا�ا
 اختالفات وجود �عني ما وهو ،٠.٢٤9 التوافق= معامل بلغ �ما ،٠.٠٠٠ معنو�ة= مستوى  عند دالة

 المعن�ة �القضا�ا  السائد اإلطار هو الصحي" -"الس�اسي اإلطار و�عد الدراسة. برنامجي بین واضحة
 اإلطار یل�ه %،43.4 نسبي بوزن  وذلك �ورونا، الو�ائ�ة الجائحة لمواجهة المصر�ة الدولة �أداء

 األخالقي اإلطار وأخیراً  %،14.4 نسبي بوزن  الصحي" -"االجتماعي اإلطار ثم ،%26.4 الصحي
 الدراسة. برنامجي بین متقارب نسبي بوزن  وذلك .%0.3 بنس�ة

 "اإلطار جاء حیث الدراسة، برنامجي بین النسب ر�تتقا فقد للدراسة، الزمني �اإلطار یتعلق ف�ما
 ثم %،20.4 نسبي بوزن  المستقبلي" "اإلطار یل�ه %،٧٦.٣ نسبي بوزن  األولى المرت�ة في الحالي"
 58.8% بنس�ة المكان�ة" "األطر مقدمة في المحافظات جاءت حین في ،3.3% بنس�ة الماضي" "إطار
 لصالح %٣٨.٧ نسبي بوزن  القومي" "اإلطار ذلك یلي ،%51.1% نسبي بوزن  "الحكا�ة" برنامج لصالح
 برنامج لصالح 2.6% نسبي بوزن  الدولي" "اإلطار وأخیرا ،33.4% نسبي بوزن  مسؤلیتي" على" برنامج
 في الرسمي" "اإلطار جاء فقد المعروضة، للقضا�ا اله�كلي �اإلطار یتعلق وف�ما .4.7% مسؤلیتي على

 في الحكومي المسئول جاء �ما الدراسة، برنامجي بین متقارب نحو على %.579 نسبي بوزن  المقدمة
 27.8% نسبي بوزن  متخصص غیر طبیب یل�ه ،52.7% متقارب نسبي بوزن  الضیوف قائمة مقدمة
 ،%١٤.٧ یبلغ متقارب نسبي  بوزن  متخصص طبیب ثم %،29.8 بنس�ة مسئولیتي على برنامج لصالح
 تقن�ة ثم ،%48.1 نسبي بوزن  "الحكا�ة أصل" برنامج لصالح %43.9 ينسب بوزن  الهاتفي اللقاء وجاء

 ..%38.5 نسبي بوزن  "مسؤلیتي على" برنامج لصالح %33.8 �ونفراس" الفیدیو"
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 المعن�ة القضا�ا معالجة في المیداني الرسمي الطا�ع بروز نلحظ أن نستط�ع تقدم، ما خالل من  
 الزمن�ة واألطر القضا�ا، نوع�ة حیث من وذلك الو�ائ�ة، الجائحة مكافحة في المصر�ة الدولة بدور

  الضیوف. نوع�ة عن فضالً   السائدة، واله�كل�ة والمكان�ة،
  )٤( جدول

 البصریة والمدعمات الدراسة عینة البرنامجین بین العالقة یوضح
  المجموع البرنامج البصرية المدعمات

   الحكاية مسؤليتي على 

 % ك % ك % ك 

 %33.0 256 %27.2 98 %38.0 158 ميدانية التقارير
 المعنوية الشئون إلدارة الوثائقية األفالم
 المسلحة للقوات

91 21.9% 64 17.8% 155 20.0% 

 %9.9 77 %8.6 31 %11.1 46 الصحة وزارة من الصادر الرصد جداول
 %8.9 69 %13.9 50 %4.6 19 الخرائط
 %7.6 59 %11.4 41 %4.3 18  البيانية الرسوم

 %6.6 51 %4.4 16 %8.4 35 ثابتة صور
 للدولة المضادة الفضائيات من مقاطع

 المصرية
16 3.8% 22 6.1% 38 4.9% 

 %4.1 32 %5.6 20 %2.9 12  اليوجد
 %4.0 31 %3.3 12 %4.6 19 تواصل موقع من مقاطع
 %0.8 6 %1.1 4 %0.5 2 اإلنترنت من لقطات
 %0.3 2 %0.6 2 %0.0 0 أرشيفية لقطات

 %100.0 776 %100.0 360 %100.0 416 المجموع
 

 ۰.۲٥۷التوافق= معامل  ۰.۰۰۰ = الداللة مستوى   ۱۰الحریة= درجات     ٥٥.۱۰۰ =۲كا

 في المیدان�ة" "التقار�ر جاءت فقد السابق، �الجدول موضح هو فكما ال�صر�ة �المدعمات یتعلق ف�ما
 في المسلحة" للقوات المعنو�ة الشئون  إلدارة الوثائق�ة "األفالم ثم %،33 نسبي بوزن  األولى المرت�ة
 المرت�ة في والسكان" الصحة وزارة من الصادرة الرصد "جداول وجاءت ،20% نسبي بوزن  الثان�ة المرت�ة
 وجود تبین ٢�ا اخت�ار و�إجراء .%0.3 بنس�ة األرش�ف�ة" "اللقطات وأخیًرا %،9.9 نسبي بوزن  الثالثة
 وهي ،٥٥.١٠٠ =٢�ا بلغت فقد ال�صر�ة؛ والمدعمات الدراسة، برنامجي بین إحصائ�ة داللة ذات فروق 
 وجود �عني ما وهو ،٠.٢٥٧ التوافق= معامل بلغ �ما ،٠.٠٠٠ معنو�ة= مستوى  عند دالة ق�مة

 "دون  المدعمات جاءت فقد السمع�ة، �المدعمات یتعلق ف�ما الدراسة برنامجي بین واضحة اختالفات
 بنس�ة "الموس�قى" ثم ،90.4% مسؤلیتي" على" برنامج لصالح %92.1 نسبي بوزن  المقدمة في صوت"
 لصالح 1.8% نسبي بوزن  ""األغن�ة ذلك یلي %،7.7 نسبي بوزن  مسؤلیتي" على" لصالح %6.1
 1.9%. نسبي بوزن  أ�ًضا مسؤلیتي" على" برنامج

 النص�ة المدعمات مقدمة في "إلكترون�ة نصوص" فئة جاءت فقد النص�ة �المدعمات یتعلق ف�ما
 نسبي بوزن  الصحف" "مانشیتات وأخیًرا %،14.6 نسبي بوزن  "یوجد "ال ثم %،٦٩.٢ نسبي بوزن 

 الدراسة. برنامجي بین متقارب نسبي بوزن  وذلك .1.4%
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 في السمع�ة، وأخیًرا فالنص�ة، ال�صر�ة، العناصر توافر مدى نلحظ أن نستط�ع تقدم، ما خالل من
 �ورونا. مكافحة في المصر�ة الدولة بدور المعن�ة المطروحة القضا�ا أجندة إبراز

 :التغطية واتجاه الدراسة عينة البرنامجين بين العالقة -
 )٥( جدول

 التغطیة واتجاه الدراسة عینة البرنامجین بین العالقة یوضح 
 المجموع البرنامج اتجاه التغطية

 الحكاية على مسؤليتي
 % ك % ك % ك

 %41.6 323 %42.2 152 %41.1 171 إيجابي
 %37.1 288 %29.7 107 %43.5 181 سلبي
 %21.3 165 %28.1 101 %15.4 64 محايد

 %100.0 776 %100.0 360 %100.0 416 المجموع
 

 ٠.١٧٥=التوافق معامل  ٠.٠٠٠ = الداللة مستوى   ٢=الحرية درجات     ٢٤.٥١٥ =٢كا

 یل�ه ،41.6% نسبي بوزن  المقدمة في اإل�جابي االتجاه جاء فقد السابق �الجدول موضح هو كما
 ،٢�ا اخت�ار و�إجراء %.21.3 نسبي بوزن  المحاید االتجاه وأخیًرا %،37.1 نسبي بوزن  السلبي االتجاه

 ،٢٤.٥١٥ =٢�ا بلغت فقد التغط�ة؛ واتجاه الدراسة، برنامجي بین إحصائ�ة داللة ذات فروق  وجود تبین
 دوجو  �عني ما وهو ،٠.١٧٥ التوافق= معامل بلغ �ما ،٠.٠٠٠ معنو�ة= مستوى  عند دالة وهي

  الدولة بدور المعن�ة التغط�ات في اإل�جابي االتجاه شهد �ما الدراسة، برنامجي بین واضحة اختالفات
 ألجندة وفًقا الجائحة مكافحة في دورها إبراز نحو والسعي الدولة، دور تكر�س ذلك و�ؤ�د ملحوًظا، نمًوا

  القضا�ا.

 :ناع�ةاإلق واالستماالت الدراسة، عینة البرنامجین بین العالقة -
 )٦( جدول

 اإلقناعیة واالستماالت الدراسة، عینة البرنامجین بین العالقة یوضح 
 المجموع البرنامج االستماالت اإلقناعية

 الحكا�ة على مسؤلیتي
 % ك % ك % ك

 %46.9 364 %53.9 194 %40.9 170 عقالنية
 %43.4 337 %39.4 142 %46.9 195 تخويفية
 %9.7 75 %6.7 24 %12.3 51 عاطفية

 %100.0 776 %100.0 360 %100.0 416 المجموع
 

 ۰.۱٤۱التوافق= معامل  ۰.۰۰۰ = الداللة مستوى   ۲الحریة= درجات     ۱٥.٦۷۸ =۲كا

 نسبي بوزن  األولى المرت�ة في العقالن�ة االستماالت جاءت فقد السابق، �الجدول موضح هو كما
 داللة ذات فروق  وجود تبین ،٢�ا اخت�ار و�إجراء العاطف�ة. وأخیًرا التخو�ف�ة، االستماالت ثم %،٤٦.٩

 عند دالة وهي ،١٥.٦٧٨ =٢�ا بلغت فقد اإلقناع�ة، واالستماالت الدراسة، برنامجي بین إحصائ�ة
 اختالفات وجود �عني ما وهو ،٠.١٤١التوافق= معامل معامل بلغ �ما ،٠.٠٠٠ معنو�ة= مستوى 
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 اإلقناع�ة األسالیب مقدمة في التخو�ف�ة االستماالت جاءت حین في الدراسة، برنامجي بین واضحة 
 العاطف�ة یلیها ،٥٨.٢% نسبي بوزن  فقط �ورونا الو�ائ�ة �الجائحة المعن�ة القضا�ا معالجة في المتضمنة

 الدراسة. برنامجي بین متقار�ة بنسب وذلك %،١٣.٥ نسبي بوزن  العقالن�ة وأخیًرا %،٢٨.٣
 المعن�ة القضا�ا عرض في العقالن�ة االستماالت استخدام تنامي تفسیر �مكن سبق، ما ضوء في

 إلدارة التا�عة الوثائق�ة واألفالم المیدان�ة، �التقار�ر المدعم الرسمي الطا�ع غل�ة ضوء في الدولة بدور
 المتعلقة قضا�اال معالجة في التخو�ف�ة االستماالت تضمین تم حین في المسلحة، للقوات المعنو�ة الشئون 

 التحذیرات وتوالي المواطن، وعي على �الرهان الدولة جهود عرض القتران نظًرا وذلك الو�ائ�ة، �الجائحة
 تفاقم مدى استعراض عن فضالً  هذا الو�ائ�ة، للجائحة عنًفا األكثر المنحى وانتظار الجائحة، تفاقم من

  األورو�ي. خاصة ي،الدول المستوى  على الو�اء ت�عات عرض خالل من الجائحة
  المیدان�ة الدراسة نتائج ثانً�ا:
 التالي: النحو على المیدان�ة الدراسة نتائج توض�ح �مكن

 التلفز�ون�ة: الرأي  لبرامج الدراسة عینة التعرض كثافة -
 )۷جدول(

 التلفزیونیة الرأي  لبرامج الدراسة عینة التعرض كثافة مقیاس یوضح 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة ك التعرض كثافة
 0.61185 2.3913 6.8 28 التعرض قليل

 47.3 196 التعرض متوسط
 45.9 190 التعرض كثيف

 100.0 414 اإلجمالي

 أفراد لدى التلفز�ون�ة الرأي لبرامج المتوسط التعرض حجم ارتفاع إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 �ما %.6.8 بنس�ة المنخفض التعرض ثم %،45.9 بنس�ة الكث�ف التعرض یل�ه %،47.3 إلى العینة
 أداء حول للمعلومات الرئ�س�ة المصادر أحد التلفز�ون�ة الرأي برامج اعت�ار إلى الدراسة نتائج أشارت
 .25.4% بنس�ة ثانوً�ا مصدًرا اعت�ارها تم حین في %،55.6 بنس�ة وذلك المصر�ة، الدولة

 :التغط�ة نحو الدراسة عینة �حوثینالم اتجاهات -
  )۸( جدول

 التغطیة نحو الدراسة عینة المبحوثین التجاھات التجمیعي المقیاس یوضح
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة ك االتجاه مقياس
 0.50858 0.6063 1.0 4 السلبي االتجاه
 37.4 155 المحايد االتجاه
 61.6 255 اإليجابي االتجاه

 100.0 414 اإلجمالي
 

 حسابي متوسط عند التغط�ة نحو العینة أفراد اتجاه إ�جاب�ة إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 یتوافق ما وهو المحاید. االتجاه یل�ه ،61.6% بنس�ة اإل�جابي االتجاه تصدر إلى تشیر حیث ؛٠.٦٠٦٣

 جاء �ما %،٤١.٦ نسبي بوزن  أ�ًضا اإل�جابي االتجاه تصدر أكدت التي التحلیل�ة الدراسة نتائج مع
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 الثالثة المرت�ة في السلبي" "االتجاه جاء حین في %،37.4 بنس�ة الثان�ة المرت�ة في المحاید" "االتجاه
  فقط. %١ بنس�ة

                :�ورونا جائحة حول التلفز�ون�ة الرأي برامج تقدمها التي المعلومات في ثینالم�حو  ثقة مستوى  -
   )۹جدول(

 كورونا جائحة حول التلفزیونیة الرأي  برامج تقدمھا التي المعلومات في الثقة لدرجة وفقًا العینة توزیع یوضح
 المتوسط المئوية النسبة ك الثقة درجة

 الحسابي
 المعياري االنحراف

 0.98265 3.2874 8.0 33 جدا منخفضة
 6.3 26 ةمنخفض

 42.5 176 متوسطة
 35.5 147 مرتفعة
 7.7 32 جدا مرتفعة

 100.0 414 اإلجمالي
 

 عند (الوسیلة) التلفز�ون�ة الرأي برامج في الثقة مستوى  تحقق إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 یلیها ،%٤٢.٥ بنس�ة المتوسط الثقة مستوى  غل�ة إلى النتائج تشیر حیث ؛٣.٢٨٧٤ حسابي متوسط

 .7.7% بنس�ة جًدا المرتفع المستوى  جاء وأخیًرا %،35.5 بنس�ة الثقة من المرتفع المستوى 
 :التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد لمستو�ات وفًقا الدراسة عینة توز�ع -

  )۱۰جدول(
 التلفزیونیة الرأي برامج على االعتماد لمستویات وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة ك االعتماد مستوى
 0.66676 2.5676 9.9 41 منخفض
 23.4 97 متوسط

 66.7 276 مرتفع
 100.0 414 اإلجمالي

 التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد�ة من مرتفع مستوى  تحقق إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 المرت�ة في جاء الذي المرتفع" "المستوى  غل�ة إلى النتائج تشیر حیث ؛٢.٥٦٧٦ حسابي متوسط عند

 جاء حین في %،٢٣.٤ بنس�ة الثان�ة المرت�ة في المتوسط" "المستوى  ثم %،٦٦.٧ بنس�ة األولي
 فقط. %٩.٩١بنس�ة الثالثة المرت�ة في المنخفض" "المستوى 

 حول للمعلومات �مصدر التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد لدوافع وفًقا الدراسة عینة توز�ع -
 الجائحة: مواجهة في المصر�ة الدولة أداء

  )۱۱جدول(
 أداء حول للمعلومات، كمصدر التلفزیونیة الرأي برامج على االعتماد لدوافع  وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح

 الجائحة مواجھة في المصریة الدولة
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المئوية النسبة ك عامة بصفة الدوافع  مقياس

 84815. 2.3575 24.4 101 منخفض
 15.5 64 متوسط

 60.1 249 مرتفع
 100.0 414 اإلجمالي
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 النتائج �شفت فقد ؛٢.٣٥٧٥ حسابي متوسط عند الدافع�ة تحقق إلى السابق الجدول ب�انات تشیر 
 جاء حین في %،٢٤.٤ "بنس�ة المنخفض "المستوى  یل�ه ،٦٠.١ بنس�ة المرتفع" "المستوى  تصدر عن

  %.١٥.٥ بنس�ة المتوسط" "المستوى 
  )۱۲( جدول

 والتسلیة والفھم التوجیة دوافع لمستویات وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح
 التسلية دوافع مقياس الفهم دوافع مقياس التوجيه دوافع مقياس 

 النسبة ك
 المئوية

المتوس
 ط

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة ك
 المئوية

المتوس
 ط

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة ك
 المئوية

المتوس
 ط

 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

منخف
 ض

10
4 

25.1 2.333
3 

.85229 11
0 

26.6 2.330
9 

.86870 11
3 

27.3 2.321
3 

.87510 

متوس
 ط

68 16.4 57 13.8 55 13.3 

24 مرتفع
2 

58.5 24
7 

59.7 24
6 

59.4 

اإلجما
 لي

41
4 

100.
0 

41
4 

100.
0 

41
4 

100.
0 

 
 یلي: ما إلى السابق الجدول ب�انات تشیر

 تحقق إلى تشیر �ما ؛٢.٣٣٣٣ حسابي متوسط عند األولى المرت�ة في التوج�ه دوافع جاءت -
 بنس�ة التسل�ة لدافع�ة المرتفع" "المستوى  جاء وقد .٢.٣٣٠ حسابي �متوسط التوج�ه دافع�ة
 بنس�ة المتوسط" "المستوى  وأخیًرا %،٢٥.١ بنس�ة المنخفض" "المستوى  یل�ه %،٥٨.٥
١٦.٤.%  

 تحقق إلى الب�انات أشارت فقد ؛٢.٣٣٠٩ حسابي متوسط عند الثان�ة المرت�ة الفهم" "دوافع احتلت -
 بوزن  المقدمة في المرتفع" "المستوى  جاء حیث ،٢.٣٣٠٩ حسابي �متوسط الفهم" "دافع�ة
 بنس�ة المتوسط" "المستوى  وأخیًرا ،26.6% بنس�ة المنخفض" "المستوى  یل�ه ،%59.7 نسبي
١٣.٨%. 

 "المستوى  جاء حیث ؛٢.٣٢١٣ حسابي متوسط عند الثالثة المرت�ة في التسل�ة" ع�ة"داف جاءت -
 "المستوى  وأخیًرا %،27.3 نسبي بوزن  المنخفض" "المستوى  یل�ه ،59.7% بنس�ة المرتفع"

 %.13.3 نسبي بوزن  المتوسط"

 :التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد عن الناتجة العامة التأثیرات لمستو�ات وفًقا الدراسة عینة توز�ع -
  )۱۳جدول(

 التلفزیونیة الرأي  برامج على االعتماد عن الناتجة العامة التأثیرات لمستویات وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح
 المعیاري االنحراف الحسابي المتوسط المئویة النسبة ك عامة بصفة التأثیرات مقیاس

 80909. 2.2440 23.4 97 منخفض
 28.7 119 متوسط

 47.8 198 مرتفع
 100.0 414 اإلجمالي
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  متوسط عند الرأي برامج على االعتماد عن الناجمة التأثیرات تحقق إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 بنس�ة المنخفض" "المستوى  یل�ه ،٦٠.١ نسبي بوزن  المرتفع" "المستوى  تصدر حیث ،٢.٢٤٤٠ حسابي
 %.١٥.٥ نسبي بوزن  المتوسط" "المستوى  جاء حین في %،٢٤.٤

  )۱٤جدول(
 على االعتماد عن الناتجة والسلوكیة والوجدانیة، المعرفیة، التأثیرات لمستویات وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح

 التلفزیونیة الرأي  برامج
 السلوكیة التأثیرات مقیاس الوجدانیة التأثیرات مقیاس  المعرفیة التأثیرات مقیاس 

 النسبة ك
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة ك
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 النسبة ك
 المئوية

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

2.268 22.9 95 78542. 2.2657 21.0 87 منخفض
1 

.81040 91 22.0 2.236
7 

.78854 
 32.4 134 27.3 113 31.4 130 متوسط

 45.7 189 49.8 206 47.6 197 مرتفع

.100 414 100.0 414 100.0 414 اإلجمالي
0 

 التال�ة: النتائج إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 التأثیر تحقق عن النتائج �شفت فقد ؛٢.٢٦٨١ حسابي متوسط عند الوجدان�ة" "التأثیرات غل�ة -

 یل�ه ،%٤٩.٨ بنس�ة المرتفع" "المستوى  تصدر حیث ،٢.٣٣٠  حسابي �متوسط لالعتماد الوجداني
 %.٢٢.٩ بنس�ة المنخفض" "المستوى  وأخیًرا ،% ٢٧.٣ بنس�ة المتوسط" "المستوى 

 عن النتائج �شفت فقد ؛٢.٢٦٥٧ حسابي �متوسط الثان�ة المرت�ة في المعرف�ة" "التأثیرات جاءت -
 بنس�ة المرتفع" "المستوى  تصدر حیث ،٢.٣٣٠ حسابي �متوسط لالعتماد المعرفي التأثیر تحقق
 .%٢١.٠ بنس�ة المنخفض" "المستوى  وأخیًرا ،%٣١.٤ بنس�ة المتوسط" "المستوى  یل�ه ،%٤٧.٦

 عن النتائج �شفت فقد ؛٢.٢٣٦٧حسابي �متوسط الثالثة المرت�ة في السلو��ة" "التأثیرات جاءت -
 بنس�ة المرتفع" "المستوى  تصدر حیث ،٢.٣٣٠ حسابي �متوسط لالعتماد يالسلو� التأثیر تحقق
 .%٢٢.٠ بنس�ة المنخفض" "المستوى  وأخیًرا ،%٣٢.٤ بنس�ة المتوسط" "المستوى  یل�ه ،%٤٥.٧

 عام: بوجه المصر�ة الدولة أداء حول الم�حوثین التجاهات وفًقا الدراسة عینة توز�ع -
  )۱٥( جدول

 عام بوجھ  المصریة الدولة أداء حول المبحوثین التجاھات وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح
 المعیاري االنحراف الحسابي المتوسط المئویة النسبة ك  المقیاس
 45536. 7077. 0 ٥٥ السلبي االتجاه
 29.2 121  اإليجابي االتجاه
 70.8 293 المحايد االتجاه

 100.0 414 اإلجمالي
 

 الدولة أداء حول الم�حوثین التجاهات وفًقا العینة بتوز�ع المعني السابق الجدول ب�انات تشیر
 أداء نحو المحاید االتجاه جاء فقد ؛٠.٧٠٧٧ حسابي متوسط عند االتجاه إ�جاب�ة إلى عام بوجه المصر�ة

 .%٢٩.٢ بنس�ة اإل�جابي االتجاه یل�ه %،٧٠.٨ نسبي بوزن  المقدمة في المصر�ة الدولة
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 :الم�حوثین لدى المعنو�ة الروح لمستوى  وفًقا العینة توز�ع - 
  )۱٦( جدول

 المبحوثین لدى المعنویة الروح لمستوى وفقًا العینة لتوزیع التجمیعي المقیاس یوضح
 المتوسط اإلجمالي المستوى المعنویة الروح مقیاس

 الحسابي
 االنحراف
 مرتفع متوسط منخفض المعیاري

 % ك % ك % ك % ك
 48194. 2.6353 100.0 414 63.5 263 36.5 151 0 0 عامة بصفة

 45430. 2.7319 100.0 414 73.7 305 25.8 107 0.5 2 الفاعلية

 54818. 1.9324 100.0 414 11.8 49 69.6 288 18.6 77  التضامن

 49777. 2.6643 100.0 414 67.6 280 31.2 129 1.2 5 الرضا 

 51137. 2.0000 100.0 414 13.0 54 73.9 306 13.0 54 الفرد 

 50097. 2.6377 100.0 414 64.7 268 34.3 142 1.0 4 الثقة 

 41793. 2.7923 100.0 414 79.7 330 19.8 82 0.5 2 االنتماء 

 للدولة  "االنتماء محور وجود عن السابق الجدول نتائج �شفت المعنو�ة، الروح �مستوى  یتعلق ف�ما
 المرت�ة في المصر�ة" الدولة دور "فاعل�ة ثم ،٢.٧٩٢٣  حسابي متوسط عند األولى المرت�ة في المصر�ة"

 الو�ائ�ة الجائحة هةمواج في الدولة أداء عن "الرضا جاء حین في ،٢.٧٣١٩ حسابي متوسط عند الثان�ة
 الجائحة مواجهة في الدولة أداء في "الثقة ثم الثالثة، المرت�ة في ٢.٦٦٤٣ حسابي متوسط عند كورونا"
 دور "فاعل�ة الخامس الترتیب في وجاء ،٢.٦٣٧٧ حسابي متوسط عند الرا�ع الترتیب في �ورونا" الو�ائ�ة
  حسابي متوسط عند الجائحة" مواجهة في "التضامن وأخیًرا ،2.00 حسابي متوسط عند الفرد"

١.٩٣٢٤. 
 للم�حوثین: المعنو�ة الروح أ�عاد -

 )۱۷( جدول
 للمبحوثین المعنویة الروح أبعاد یوضح 

 المتوسط  اإلجمالي الموافقة درجة المعنوية الروح
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

     موافق محايد معارض 

   % ك % ك % ك % ك 
 تنسيق هناك أن أشعر

 كافة بين  وتوافق
 وألول الدولة مؤسسات

 .مره

16 3.9 124 30.0 274 66.2 414 100.0 .6232 .55935 

 في الدولة مجهود أقدر
 االستباقية، التدابير اتخاذ

 تعقيم من واإلحترازية
 للحاالت تقصي و ،وتطهير،

15 3.6 128 30.9 271 65.5 414 100.0 .6184 .55606 
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 و ميدانية تحركات اشاهد
 للسادة متواصلة متابعة

 والمحافظين ، الوزراء
 الوبائية الجائحة لمواجهة

 ).كورونا(

113 27.3 56 13.5 245 59.2 414 100.0 .3188 .87460 

 التدفق على الحفاظ
  للمعلومات الموثق المنتظم

 مؤتمرات، خالل من
 .الحكوميين والمتحدثين

32 7.7 108 26.1 274 66.2 414 100.0 .5845 .63119 

 و وطنية كوادر  لدينا ليس
 مفاصل تدير مؤهله
 .المصرية الدولة

297 71.7 92 22.2 25 6.0 414 100.0 -.6570- .58903 

 آليات نملك ال زلنا ال -
 على الفوري الرد

 التي المغرضة الشائعات
 أداء من النيل  تستهدف

 حيال المصرية الدولة
 .)كورونا( الوبائية الجائحة

319 77.1 47 11.4 48 11.6 414 100.0 -.6546- .67757 

 اإلنساني الدور أثمن
 المصرية للدولة التضامني

 البلدان مساعدة في
 .المتضررة

172 41.5 90 21.7 152 36.7 414 100.0 -.0483- .88440 

 القطاع جهود أقدر
 عبور أجل من  الخاص
 المحنة

9 2.2 126 30.4 279 67.4 414 100.0 .6522 .52055 

 منظمات جهد أقدر
 من  المدني المجتمع

 المحنة عبور أجل

112 27.1 65 15.7 237 57.2 414 100.0 .3019 .86813 

 الجماعي الشعور أقدر
 حماية عن بالمسؤولية

 خالل من الوطن
 الجماعية .المبادرات

62 15.0 132 31.9 220 53.1 414 100.0 .3816 .73267 

 حالة هناك أن أشعر
 الوعي عدم من عامة
 بترشيد يتعلق فيما

 .االستهالك

83 20.0 68 16.4 263 63.5 414 100.0 .4348 .80516 

  المصري الشعب أن أرى
 بحجم استخف قد

 المعلن االحترازية التدابير
 العدوى من للحد عنها

 كورونا باعتبار  الجماعية
 .برد نزلة مجرد

51 12.3 36 8.7 327 79.0 414 100.0 .6667 .68537 

 للجيش بالعرفان أشعر
 لحماية وذلك المصري
 .التجار جشع ضد الشعب

12 2.9 137 33.1 265 64.0 414 100.0 .6111 .54437 

 من  الرضا استشعر
 الطمأنة رسائل خالل

 قبل من للمصريين
 .الرئيس

5 1.2 122 29.5 287 69.3 414 100.0 .6812 .49185 
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 الدور بشدة أقدر

 في للدولة اإلنساني
 الكامل الدعم تقديم

 (فيها المشتبه للقطاعات
  ).الصحي الحجر

112 27.1 47 11.4 255 61.6 414 100.0 .3454 .87694 

 أمينة  أيدي في أننا اشعر
 مره ألول و

30 7.2 120 29.0 264 63.8 414 100.0 .5652 .62580 

 بالسخط شعور لدي
 الصحي القطاع لتردي

 .مصر في

295 71.3 68 16.4 51 12.3 414 100.0 -.5894- .69969 

 ملموس تقصير هناك-
 المصرية الدولة أداء في

 األزمة حيال

260 62.8 39 9.4 115 27.8 414 100.0 -.3502- .88602 

 المصري وعي أن أرى
 األول الدفاع خط  هو

 الدولة  أداء  لدعم
 المصرية

14 3.4 119 28.7 281 67.9 414 100.0 .6449 .54530 

 بإجراءات الفرد التزام إن
 إرشادات وإتباع الوقاية
 هو  بدقة الصحة وزارة
  النجاة طوق

249 60.1 80 19.3 85 20.5 414 100.0 -.3961- .80710 

 تلقائي ميل بداخلي هناك
 التطوع و الواجب ألداء
 الدولة  أداء  لدعم

 هذه  لتخطي .المصرية
 الصعبة المرحلة

109 26.3 53 12.8 252 60.9 414 100.0 .3454 .86862 

 وألول كفرد أني اشعر
 و اهتمام محل مرة

 الدولة من  تقدير
 .المصرية

32 7.7 116 28.0 266 64.3 414 100.0 .5652 .63349 

 للتعبير فرصة لدي ليس
  المشاركة و نفسي عن
 .فقط متفرج  فأنا

81 19.6 83 20.0 250 60.4 414 100.0 .4082 .79650 

 فينا أمل ال أنه أعتقد
 علي بنجتمع احنا  كأفراد

 فكيف مفرقعات خبير
 يرى ال فيروس نتفادي

 !أساسًا؟

141 34.1 66 15.9 207 50.0 414 100.0 .1594 .90396 

 المصرية الدولة أن أرى
 عالية درجة  حققت قد
 في االتزان و الثبات من

 األداء

12 2.9 126 30.4 276 66.7 414 100.0 .6377 .53825 

 الحكومة أن أشعر
 فيما نجحت قد المصرية

 دول حكومات فيه فشلت
 أوروبا في كبرى

3 0.7 121 29.2 290 70.0 414 100.0 .6932 .47718 

 دولة فلدى  بالثقة؛ اشعر
 آدميتي  تحترم

110 26.6 51 12.3 253 61.1 414 100.0 .3454 .87140 

 بقيادتها مصر أن يقين لدى
 سوف وشعبها وحكومتها،

  المحنة تلك تعبر

30 7.2 103 24.9 281 67.9 414 100.0 .6063 .62013 
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 بأن قناعة لدي ليس
 قد المصرية الدولة

 علمية إجراءات انتهجت
 انتشار من  للحد مدروسة
 .)كورونا( الوبائية الجائحة

97 23.4 85 20.5 232 56.0 414 100.0 .3261 .83067 

 مجرد الموضوع أن أعتقد
 فلم ، عضالت استعراض

 التيسيرات الدولة تقدم
 الفئات لمختلف الكافية

 جراء من تضررت التي
 .األزمة

384 92.8 23 5.6 7 1.7 414 100.0 -.9106- .33982 

 شعوري عززت األزمة
 .المصرية بالدولة  بالفخر

12 2.9 132 31.9 270 65.2 414 100.0 .6232 .54176 

 اإلنساني بالدور افتخر
 عودة في  للدولة

 خارج العالقين المصرين
 .الحدود

2 0.5 119 28.7 293 70.8 414 100.0 .7029 .46800 

 كل فوق الوطن مصلحة
 مجال فال اعتبار،

 .الفئوية للمطالب

113 27.3 47 11.4 254 61.4 414 100.0 .3406 .87883 

 القيادة تفاني أقدر
 في  والدولة السياسية

 .الشعب خدمة

33 8.0 116 28.0 265 64.0 414 100.0 .5604 .63777 

 )كورونا( الوبائية الجائحة
 من الكثير تغير  لم

 عن السابقة المفاهيم
 .المصرية الدولة

288 69.6 73 17.6 53 12.8 414 100.0 -.5676- .70900 

 تتفق ال قناعاتي  ستظل
 مهما الدولة سياسة  مع

 .حصل

396 95.7 15 3.6 3 0.7 414 100.0 -.9493- .25059 

 
 المصر�ة الحكومة أن "أشعر ع�ارة أن النتائج توضح ،)١٧( رقم السابق الجدول معط�ات على بناءً 

 حسابي �متوسط األولى المرت�ة في جاءت أورو�ا" في �برى  دول حكومات ف�ه فشلت ف�ما نجحت قد
 الثان�ة المرت�ة في الرئ�س" قبل من للمصر�ین الطمأنة رسائل خالل من الرضا "استشعر ثم ،٠.٧٠٢٩
 التدابیر اتخاذ في الدولة مجهود "أقدر ع�ارة الثالثة �ةالمرت في وجاء ،0.6932 حسابي �متوسط

 في جاء �ما ،0.6812 حسابي �متوسط للحاالت" وتقصي وتطهیر، تعق�م، من واالحتراز�ة االست�اق�ة،
 ال فیروس نتفادي فك�ف مفرقعات خبیر على نجتمع فنحن �أفراد، فینا أمل ال أنه "اعتقد الرا�عة المرت�ة

 الوقا�ة �إجراءات الفرد التزام "إن الخامسة المرت�ة في وجاء ،0.6667 حسابي توسط�م أساًسا"؟! ُیرى 
 في الم�حوثون  وذ�ر ،0.6522 حسابي �متوسط النجاة" طوق  هو بدقة الصحة وزارة إرشادات وات�اع
 سط�متو  المتضررة" البلدان مساعدة في المصر�ة للدولة التضامني اإلنساني الدور "أثمن السادسة المرت�ة
 الت�سیرات الدولة تقدم فلم عضالت، استعراض مجرد الموضوع أن "اعتقد وأخیًرا ،٠.٦٤٤٩ حسابي
 .٠.٩٤٩٣ حسابي �متوسط األزمة جراء من تضررت التي الفئات لمختلف الكاف�ة
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 الدراسة: فروض اخت�ارات 
 الدراسة، فروض من التحقق إلى أدت التي النتائج من �بیرة �مجموعة تخرج أن ال�احثة استطاعت      
 التالي: النحو على وذلك
 الش�اب تعرض �ثافة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :األول الفرض -

 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  الرأي، لبرامج
  )۱۸( جدول

 لدیھم المعنویة الروح ومستوى الرأي، لبرامج الشباب تعرض كثافة مستوى بین العالقة یوضح
 المعنویة الروح مستوى التعرض كثافة

 عامة بصفة االرتباط معامل -040.
 الداللة مستوى 413.
 العدد 414
 الدولة دور فاعلية االرتباط معامل -048.
 الداللة مستوى 325.
 العدد 414
 التضامن االرتباط معامل -008.
 الداللة مستوى 879.
 العدد 414
 الرضا االرتباط معامل -060.
 الداللة مستوى 219.
 العدد 414
 الفرد دور فاعلية االرتباط معامل -039.
 الداللة مستوى 432.
 العدد 414
 الدولة أداء  في الثقة االرتباط معامل -042.
 الداللة مستوى 395.
 العدد 414
 للدولة االنتماء االرتباط معامل 035.
 الداللة مستوى 483.
 العدد 414

 

 التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم إلي السابق الجدول ب�انات تشیر
 :التالي النحو على ذلك تفصیل و�مكن المعنو�ة، الروح ومستوى  الحوار�ة، للبرامج

 الروح ومستوى  الحوار�ة، للبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −
 مستوى  عند ،٠.٠٤٠=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث عامة، �صفة المعنو�ة
 .دالة غیر وهي ،٠.٤١٣=معنو�ة

 نحو واالتجاه الحوار�ة، للبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −
 عند ،٠.٠٤٨=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث �ورونا، جائحة مواجهة في الدولة دور فاعل�ة
 .دالة غیر وهي ،٠.٣٢٥=معنو�ة مستوى 
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 ومستوى  الحوار�ة، للبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −
 وهي ،٠.٨٧٩=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٠٨=یرسون ب ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث التضامن،

 .دالة غیر
 الرضا، ومستوى  الحوار�ة، للبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −

 .دالة غیر وهي ،٠.٢١٩=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٦٠=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث
 نحو واالتجاه الحوار�ة، للبرامج التعرض �ثافة بین حصائ�ةإ داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −

 ،٠.٤٣٢=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٣٩=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث الفرد، دور فاعل�ة
 .دالة غیر وهي

 أداء في والثقة الحوار�ة، للبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −
 غیر وهي ،٠.٣٩٥=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٤٢=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث الدولة،

 .دالة
 االنتماء ومستوى  الحوار�ة للبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم −

 غیر وهي ،٠.٤٨٣=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٣٥=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث للدولة،
 .دالة
 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض صحة عدم سبق ما ضحیو 
 .المعنو�ة الروح ومستوى  الحوار�ة، للبرامج التعرض كثافة

 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض صحة عدم سبق ما یوضح
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  الرأي، لبرامج الش�اب تعرض �ثافة مستوى 

 واالتجاه الرأي لبرامج التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الثاني الفرض -
 .عام بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو

 )۱۹( جدول
 المصریة الدولة أداء نحو واالتجاه الرأي، لبرامج التعرض كثافة بین العالقة یوضح 

 التعرض كثافة
  االتجاه االرتباط معامل -058.
 الداللة مستوى 241.
 العدد 414

 
 التعرض �ثافة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم إلى السابق الجدول ب�انات تشیر

 ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد عام؛ بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه الرأي، لبرامج
  .دالة غیر ق�مة وهي .٠.٢٤١=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٥٨=بیرسون 

 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض صحة عدم سبق ما یوضح
 .عام بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه الرأي، لبرامج التعرض �ثافة مستوى 
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 الرأي برامج في الثقة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الثالث الفرض - 
  .عام بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه التلفز�ون�ة،

  )۲۰( جدول
 المصریة  الدولة أداء نحو واالتجاه ،الرأي البرامج في الثقة مستوى ینب العالقة یوضح

 الثقة درجة
  االتجاه االرتباط معامل -001.-

 الداللة مستوى 981.
 العدد 414

 الثقة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد عام؛ بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه الرأي برامج في

  .دالة غیر ق�مة وهي ،٠.٩٨١١=معنو�ة مستوى  عند ،٠.٠٠١=بیرسون 
 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض صحة عدم سبق ما یوضح

 .عام بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه التلفز�ون�ة، الرأي البرامج في الثقة مستوى 
 برامج على الش�اب اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الرا�ع الفرض -

 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي
 )۲۱( جدول

 لدیھم المعنویة الروح ومستوى التلفزیونیة، الرأي برامج على الشباب إعتماد دوافع بین العالقة یوضح 
 المعنویة الروح مستوى التعرض دوافع

 عامة بصفة االرتباط معامل **646.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الدولة دور فاعلية االرتباط معامل **469.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 التضامن االرتباط معامل **385.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الرضا االرتباط معامل **520.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الفرد دور فاعلية االرتباط معامل **374.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الدولة أداء  في الثقة االرتباط معامل **591.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 للدولة االنتماء االرتباط معامل **586.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 

  اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة وجود إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
  :التالي النحو على ذلك تفصیل و�مكن لدیهم، المعنو�ة الروح ومستوى  الرأي، برامج على الش�اب
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 ومستوى  الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٦٤٦=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث عامة؛ �صفة المعنو�ة الروح

 المعنو�ة الروح ارتفعت الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس لدیهم،

 واالتجاه الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 ،٠.٤٦٩=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث ،�ورونا جائحة مواجهة في الدولة دور فاعل�ة نحو
 الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠ =معنو�ة مستوى  عند دالة وهي
 .صح�ح والعكس الدولة، دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت

 ومستوى  الرأي برامج على ابالش� اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٣٨٥=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث التضامن؛

 التضامن مستوي  زاد الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس ، لدیهم

 ومستوى  الرأي برامج على الش�اب عتمادا  دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٥٢٠=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث لدیهم، الرضا
 لدیهم، الرضا مستوي  زاد الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس

 واالتجاه الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٣٧٤=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث الفرد، دور فاعل�ة نحو

 االتجاهات زادت الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس الفرد، دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة

 والثقة الرأي برامج على  الش�اب  اعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٥٩١=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث الدولة، أداء في

 في الثقة درجة زادت الرأي برامج على  الش�اب  اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس الدولة، أداء

 الرأي برامج على  الش�اب  أعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٥٨٦=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث للدولة، االنتماء ومستوى 
 االنتماء مستوي  زاد الرأي برامج على  الش�اب  اعتماد دوافع زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس لدیهم، للدولة

 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض صحة سبق ما یوضح
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي برامج على الش�اب اعتماد دوافع
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 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الخامس الفرض - 
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي

  )۲۲( جدول
 لدیھم المعنویة الروح ومستوى التلفزیونیة، الرأي برامج على الشباب إعتماد تأثیرات بین العالقة یوضح

 المعنوية الروح مستوى الناتجة التأثيرات
 عامة بصفة االرتباط معامل **608.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الدولة دور فاعلية االرتباط معامل **468.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 التضامن االرتباط معامل **321.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الرضا االرتباط معامل **535.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الفرد دور فاعلية االرتباط معامل **293.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الدولة أداء  في الثقة االرتباط معامل **511.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 للدولة االنتماء االرتباط معامل **544.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 

 تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة وجود إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 النحو على ذلك تفصیل و�مكن المعنو�ة، الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي برامج على الش�اب اعتماد
  :التالي

 الرأي برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 ،٠.٦٠٨=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد عامة؛ �صفة المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة،

 الرأي برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي
 .صح�ح والعكس لدیهم، المعنو�ة الروح ارتفعت التلفز�ون�ة؛

 الرأي برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین صائ�ةإح داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد �ورونا؛ جائحة مواجهة في الدولة دور فاعل�ة نحو واالتجاه التلفز�ون�ة،

 الش�اب اعتماد تأثیرات زادت �لما أنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٤٦٨=بیرسون 
 .صح�ح والعكس الدولة، دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت ؛التلفز�ون�ة الرأي برامج على
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 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 وهي ،٠.٣٢١=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد التضامن؛ ومستوى  التلفز�ون�ة الرأي
 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة

 .صح�ح والعكس التضامن، مستوى  زاد التلفز�ون�ة؛ الرأي
 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -

 وهي ،٠.٥٣٥=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث الرضا، ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي
 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند الةد

 .صح�ح والعكس الرضا، مستوى  زاد التلفز�ون�ة الرأي
 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -

 ارت�اط معامل ق�مة بلغت قدف الفرد؛ دور فاعل�ة نحو واالتجاه التلفز�ون�ة، الرأي
 تأثیرات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٢٩٣=بیرسون 
 دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت التلفز�ون�ة الرأي برامج على الش�اب اعتماد
 .صح�ح والعكس الفرد،

 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 ،٠.٥١١=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد الدولة؛ أداء في والثقة التلفز�ون�ة، الرأي
 على الش�اب اعتماد تأثیرات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي
 .صح�ح والعكس الدولة، أداء في الثقة درجة زادت التلفز�ون�ة الرأي برامج

 برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 ،٠.٥٤٤=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد للدولة، االنتماء ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي
 على الش�اب اعتماد تأثیرات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي
 .صح�ح والعكس للدولة، االنتماء مستوي  زاد ن�ةالتلفز�و  الرأي برامج

 داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل، الرئ�سي الفرض صحة سبق ما یوضح
 المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة الرأي برامج على الش�اب اعتماد تأثیرات بین إحصائ�ة

 .لدیهم
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 برامج تغط�ة نحو الش�اب اتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :السادس الفرض 
  .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  �ورونا الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في الدولة لدور التلفز�ون�ة الرأي

  )۲۳( جدول
 لدیھم المعنویة الروح ومستوى التغطیة نحو الشباب اتجاه بین العالقة یوضح

 المعنوية الروح مستوى االتجاه
 عامة بصفة االرتباط معامل **430.

 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الدولة دور فاعلية االرتباط معامل **318.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 التضامن االرتباط معامل **330.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الرضا االرتباط معامل **184.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الفرد دور فاعلية االرتباط معامل **400.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 الدولة أداء  في الثقة االرتباط معامل **598.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 للدولة االنتماء االرتباط معامل **321.
 الداللة مستوى 000.
 العدد 414

 

 نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة وجود إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
  :التالي النحو على ذلك تفصیل و�مكن المعنو�ة، الروح ومستوى  التغط�ة،

 المعنو�ة الروح ومستوى  التغط�ة، نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 مستوى  عند دالة وهي ،٠.٤٣٠=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد عامة؛ �صفة
 المعنو�ة، الروح ارتفعت الرأي البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة
 .صح�ح والعكس

 دور فاعل�ة نحو واالتجاه التغط�ة، نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 عند دالة وهي ،٠.٣١٨=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد ورونا،� جائحة مواجهة في الدولة

 االتجاهات زادت الرأي البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى 
 .صح�ح والعكس الدولة، دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة
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 فقد التضامن، ومستوى  التغط�ة نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٣٣٠=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت
 .صح�ح والعكس التضامن، مستوي  زاد الرأي البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت

 بلغت فقد الرضا، ستوى وم التغط�ة نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.١٨٤=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة

 .صح�ح والعكس الرضا، مستوي  زاد الرأي البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات
 دور ل�ةفاع نحو واالتجاه التغط�ة، نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -

 أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٤٠٠=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد الفرد،
 دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت الرأي البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت �لما أنه

 .صح�ح والعكس الفرد،
 الدولة؛ أداء في والثقة التغط�ة، نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -

 �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٥٩٨=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد
 .صح�ح والعكس الدولة، أداء في الثقة مستوى  زادت الرأي؛ البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت

 للدولة؛ االنتماء ومستوى  التغط�ة، نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 �لما إنه أي ،٠.٠٠٠=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٣٢١=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت فقد

 .صح�ح والعكس للدولة، االنتماء مستوي  زاد الرأي؛ البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت
 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل رئ�سيال الفرض صحة سبق ما یوضح     
 �ورونا، الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في الدولة لدور التلفز�ون�ة الرأي برامج تغط�ة نحو الش�اب اتجاه

  .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى 
 برامج تغط�ة نحو الش�اب اتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :السا�ع الفرض -

 أداء نحو واالتجاه �ورونا،  الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة لدور التلفز�ون�ة الرأي
 .عام بوجه الدولة

  )٢٤( جدول
 عام بوجه الدولة أداء نحو واالتجاه التغطية، نحو االتجاه بين العالقة يوضح

 المعالجة نحو االتجاه
 األداء نحو االتجاه االرتباط معامل **161.
 الداللة مستوى 001.
 العدد 414

 

 نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة وجود إلى السابق الجدول ب�انات تشیر
 دالة وهي ،٠.١٦١=بیرسون  ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث عام، بوجه الدولة أداء نحو واالتجاه التغط�ة
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 االتجاهات زادت الرأي البرامج نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت �لما إنه أي ،٠.٠٠١=معنو�ة مستوى  عند 
 .صح�ح والعكس المصر�ة، الدولة أداء نحو اإل�جاب�ة

 بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض صحة سبق ما یوضح     
 �ورونا،  الو�ائ�ة الجائحة في المصر�ة لةالدو  لدور التلفز�ون�ة الرأي برامج تغط�ة نحو الش�اب اتجاه

 عام. بوجه الدولة أداء نحو واالتجاه
 االجتماعي االقتصادي المستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد :الثامن الفرض -

 . لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  للش�اب،
  )۲٥( جدول

 لدیھم المعنویة الروح ومستوى للشباب، االجتماعي االقتصادي المستوى بین العالقة یوضح
 المعنوية الروح مستوي االجتماعي االقتصادي المستوى

 عامة بصفة االرتباط معامل -014.-
 الداللة مستوى 771.
 العدد 414

 الدولة دور فاعلية االرتباط معامل *098.
 الداللة مستوى 047.
 العدد 414

 التضامن االرتباط معامل -001.-
 الداللة مستوى 989.
 العدد 414

 الرضا االرتباط معامل -022.-
 الداللة مستوى 650.
 العدد 414

 الفرد دور فاعلية االرتباط معامل -006.-
 الداللة مستوى 903.
 العدد 414
 الدولة أداء  في الثقة االرتباط معامل 023.
 الداللة مستوى 646.
 العدد 414
 للدولة االنتماء االرتباط معامل 005.
 الداللة مستوى 917.
 العدد 414

 
  :یلي ما إلى السابق الجدول ب�انات تشیر

 للش�اب االجتماعي االقتصادي المستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات طرد�ة ارت�اط�ة عالقة توجد -
 ارت�اط معامل ق�مة بلغت حیث �ورونا، جائحة مواجهة في الدولة دور فاعل�ة نحو واالتجاه
 االقتصادي المستوى  زاد �لما إنه أي ،٠.٠٤٧=معنو�ة مستوى  عند دالة وهي ،٠.٠٩٨=بیرسون 

 .صح�ح والعكس الدولة، دور فاعل�ة نحو اإل�جاب�ة االتجاهات زادت للم�حوثین االجتماعي
 للم�حوثین، االجتماعي االقتصادي المستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة توجد ال -

 .األخرى  لمعاییروا
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 داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل الرئ�سي الفرض لصحة الجزئي الثبوت سبق ما یوضح
 .لدیهم المعنو�ة الروح ومستوى  للش�اب، االجتماعي االقتصادي المستوى  بین إحصائ�ة

 الدراسة: نتائج مناقشة
 الرأي لبرامج المصري  الش�اب تعرض مستوى  بین العالقة فحص في الرئ�سي الدراسة هدف یتحدد
 (كورونا) الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول للمعلومات، مصدًرا بوصفها التلفز�ون�ة،

 علیها �عتمد التي الرئ�س�ة الوسیلة التلفز�ون  �ون  من الدراسة أهم�ة وتن�ع لدیهم. المعنو�ة الروح ومستوى 
 في الثقة تؤثر حیث م)،٢٠١٩ على، دمحم (آ�ة الحكومي �األداء لقةالمتع األخ�ار متا�عة في الجمهور

 واألحزاب الحكومي، األداء نحو السائدة االتجاهات وتكو�ن تشكیل، على اإلخ�ار�ة، خاصة المضامین،
 على الحصول في علیها �االعتماد یتعلق محور��ا دوًرا تؤدي �ما الرئاسة، ومرشحي والس�اسیین،

  .م)٢٠١٣ سالم، (انتصار األزمات أوقات يف خاصة المعلومة،
 المعن�ة الموضوعات من عینة مضمون  تحلیل تم حیث �العینة، المسح منهج الدراسة استخدمت

 شهر خالل و"الحكا�ة" مسؤلیتي" "على برنامجي في المقدمة الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة �أداء
  تم �ما المتلقین. أذهان في حضوًرا أكثر الدراسة، لمح القض�ة تجعل التي العناصر على للوقوف إبر�ل
 تأثیرات لتحدید م�حوٍث، ٤١٤ قوامها یبلغ المصري  الجمهور من عینة على المیدان�ة الدراسة إجراء

 مواجهة في المصر�ة الدولة أداء حول للمعلومات، مصدًرا یوصفها التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد
 في الرأي ببرامج الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة �أداء المتعلق المحتوى  دور وتحدید الجائحة،

 الروح مستوى  ق�اس خالل من وذلك المصر�ة، الدولة أداء حول وتقی�ماته الجمهور، اتجاهات تشكیل
  لدیهم. المعنو�ة

 التال�ة: المحاور في الدراسة نتائج أبرز تتلخص
 الدراسة أوضحت الو�ائ�ة، الجائحة لمواجهة المصر�ة الدولة �أداء المعن�ة القضا�ا �أجندة یتعلق ف�ما
 المستجد" �ورونا فیروس انتشار لمجابهة الدولة مستوى  على المت�عة االحتراز�ة اإلجراءات" أن التحلیل�ة
 تنفیذ لدعم الدولة أجهزة �افة لمعاونة المسلحة القوات جهود "استعراض یلیها األولى، المرت�ة في جاءت

 الثالثة المرت�ة في جاء حین في الثان�ة، �المرت�ة المستجد" �ورونا فیروس انتشار لمواجهة جراءاتاإل
 هذا ومن الرا�عة. المرت�ة المحافظین جهود �متا�عة المتعلقة القضا�ا احتلت �ما الصحة"، وزارة "ب�انات

 و�عد األولى، المرت�ة في فز�ون�ةالتل الرأي برامج خالل من المقدم للمحتوى  الرسمي اإلطار جاء المنطلق،
 "الصحي أو فقط، الصحي أو الصحي، -الس�اسي سواء للتغط�ة السائد اإلطار الصحي اإلطار

 الدولة �أداء المتعلقة القضا�ا إبراز تم حیث القومي، ثم المحلي الجغرافي اإلطار وفق وذلك االجتماعي"،
 �شأنها، تفسیرات تقد�م مع فالسمع�ة، ص�ة،فالن ال�صر�ة، المدعمات من حزمة خالل من المصر�ة
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 الطبیب ثم المتخصص، غیر الطبیب یل�ه الحكومي، المسئول استضافة خالل من أ�عادها وتحلیل 
  الم�اشر. اللقاء  وأخیًرا �ونفراس، الفیدیو فتقن�ة الهاتفي، اللقاء عبر المتخصص

 المصر�ة الدولة انتهجت فلقد تحد�ات، من المرحلة هذا شهدته ما ضوء في سبق ما تفسیر �مكن     
 المصر�ة، للدولة القومي األمن على والحفاظ العل�ا، المصلحة من انطالًقا واضحة، إسترات�ج�ة خطة

 على الس�طرة ثم الفیروس، بهذا اإلصا�ات أعداد تقلیل في یتحدد واضًحا، هدًفا الخطة هذه فحملت
 للدولة الفعل�ة اإلسترات�ج�ة ضوء في الحكومة قرارات جاءت هنا، ومن اإلصا�ات. صفر و�عالن الفیروس
 مصر "رؤ�ة و�ذلك الصحي، �المحور المعن�ة المستدامة التنم�ة إسترات�ج�ة مع المتفقة المصر�ة
 تؤدي التي الدق�قة الب�انات إتاحة على الصحة قطاع حو�مة بند فى اإلسترات�ج�ة نصت حیث م"،٢٠٣٠

 الس�اسات من حزمة المصر�ة الدولة ط�قت دد،الص هذا وفي ومدروسة. سل�مة، قرارات اتخاذ إلى
 المصانع، داخل اإلنتاج عجلة واستمرار المواطنین، حما�ة بین عاجالً  نسبً�ا توازًنا أحرزت التي االحتوائ�ة

 الحما�ة. سبل لدعم الالزمة االحتراز�ة اإلجراءات �افة اتخاذ مع
 للقضا�ا الدراسة محل التلفز�ون�ة الرأي برامج ةتغط� نحو اإل�جابي االتجاه غل�ة أ�ًضا النتائج عكست    

 حسین دراسة مع یتفق ما وهو التلفز�ون�ة، الرأي ببرامج الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة �أداء المتعلقة
 االعت�ارات؛ من مجموعة بتطو�ر �قومون  الرأي البرامج مقدمي أن إلى تشیر التي م)٢٠٢٠( ال�ال دو�اي
 مع العاطفي، دعمهم و�سب الجمهور، أفراد من االقتراب أهمها الس�اس�ة، األزمات حول النقاش إلثراء

 واإلقناع. التأثیر إسترات�ج�ات استخدام
 اإلجراءات و�براز �ورونا، أزمة تداع�ات احتواء نحو الرأي برامج اتجاه إلى النت�جة هذه ال�احثة عزت     
 لتدع�م والسمع�ة والنص�ة، ال�صر�ة، العناصر �افة لخال من الجائحة مواجهة في الدولة اتخذتها التي
 التقار�ر جاءت �ما المتلقین. أذهان في حضوًرا أكثر الدراسة محل القض�ة �جعل مما الدولة، دور

 �ورونا فیروس انتشار لمجابهة الدولة مستوى  على المت�عة االحتراز�ة �اإلجراءات المعن�ة المیدان�ة
 الوثائق�ة األفالم عن فضالً  المحافظین، لجهود المیدان�ة المتا�عة خالل من ى،األول المرت�ة في المستجد

 �افة معاونة في المسلحة القوات جهود واستعراض المسلحة، للقوات المعنو�ة الشئون  إدارة تنتجها التي
 وتوفیر ستجد،الم �ورونا فیروس انتشار لمواجهة والتنفیذ�ة االحتراز�ة، اإلجراءات تنفیذ لدعم الدولة أجهزة

 ما �فسر ما وهو العزل، مستشف�ات إعداد عن فضالً  والتطهیر، التعق�م لمواد اإلسترات�ج�ة االحت�اطات
 الجائحة مواجهة في المصر�ة الدولة بدور المتعلقة اإلعالم�ة المعالجة اعتماد �شأن الدراسة إل�ه توصلت

 إطار في المتضمنة التخو�ف�ة االستماالت غل�ة إلى النتائج أشارت �ما .العقالن�ة االستماالت على
 أن ونستط�ع المصري، المواطن وعي على والرهان الوقا�ة وسبل �ورونا، لمرض اإلعالم�ة المعالجة

 عن فضالً  للو�اء، االقتصاد�ة واالجتماع�ة الصح�ة، الت�عات من الخوف تنامي ظل في ذلك نفسر
 من �ل دراسة مع ذلك و�تفق الدولي، المجتمع ستوى م على الوف�ات عدد في الملحوظ الحاد االرتفاع

)2020( Modi  (2020)و Depoux (2020)و Hou. 
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 الثقة �درجة والوسیلة، للجمهور، التا�عة المتغیرات من حزمة اخت�ار تم المیدان�ة، الدراسة إطار في    
 ومدى التغط�ة، واتجاه ض،التعر  ومعدل عام، بوجه المصر�ة الحكومة أداء نحو واالتجاه الرأي، برامج في

 عن النتائج �شفت ولقد المعنو�ة. الروح مستوى  عن فضالً  االعتماد، وتأثیرات وأهداف االعتماد،
 التال�ة: المؤشرات

 حین في التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج الم�حوثین تعرض حجم توسط المیدان�ة الدراسة عكست أوًال:     
 أداء حول للمعلومات �مصدر التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد وى لمست نسب��ا ارتفاًعا الدراسة سجلت
 ثم الفهم، ثم التوج�ه، دوافع مستوى  ارتفاع إلى الدراسة أشارت فقد �ورونا؛ مواجهة في المصر�ة الدولة

 في الدولة لدور اإلعالم�ة التغط�ة نحو للم�حوثین اإل�جابي االتجاه غل�ة النتائج عكست �ما التسل�ة،
 إدراك ضوء في تفسیره �مكن ما وهو عام، �شكل الدولة أداء نحو المحاید اتجاههم مع الجائحة، مواجهة
 استمرت حیث الیوم�ة، ح�اته على ذلك انعكاس وعدم الواقع، أرض على إصالحات لوجود المواطن
 ،٢٠١٤( الفقار ذو ش�ماء دراسات مع النت�جة هذه وتتفق المع�شة. وغالء األسعار، ارتفاع من معاناته
 میرالو  ،(2010) سعید و�اسمین م)،٢٠١١( الدین جمال ونشوى  )،م٢٠١٤( شاهین وه�ة هللا فتح وولید

 م).٢٠١٥( إس وسمولمان م)،٢٠١٨( الفتاح عبد مصطفى
 مصدًرا بوصفها التلفز�ون�ة الرأي برامج على االعتماد مستوى  ارتفاع إلى الدراسة نتائج أشارت ثانً�ا:      

 ذلك ال�احثة عزت ولقد الثقة. من متوسط مستوى  عن �شفت �ما المصر�ة، الدولة أداء حول للمعلومات،
 المرض، انتشار سرعة مع خاصة األزمات، أوقات في التقلید�ة اإلعالم وسائل على االعتماد تزاید إلى

 جمعاء، لل�شر�ة والسر�ع الشامل واستهدافه معالمه، وضوح عدم عن فضالً  له، المصاحب القلق وتفاقم
 �م�ات على للحصول الملحة الفطر�ة اإلنسان�ة الحاجة إلى �اإلضافة اهذ جغراف�ة، اعت�ارات أي دون 
 اإلعالم وسائل إلى اللجوء إلى أدى مما المفهومة، غیر أو المخ�فة، الظواهر حول المعلومات من هائلة

 التلفز�ون�ة. الرأي برامج خاصة التقلید�ة،
 تتنوع صح�ة إعالم�ة بیئة وجود عدم إلى �ةالتلفز�ون الرأي برامج في الثقة درجة توسط ال�احثة عزت     
 جانب إلى �ورونا، �فیروس المتعلقة المعرف�ة الفجوات وجود مع المختلفة، النظر ووجهات اآلراء فیها
 جمال، (نشوى  التضلیل لممارسة خص�ة أرًضا المعلومات�ة البیئة أص�حت حیث المعلومات�ة، التخمة حجم

 خالل من نشرها یتم مغلوطة ومعلومات عمیق، تز��ف ذات اطعومق شائعات، خالل من وذلك )،٢٠١٦
 مع یتفق ما وهو االجتماعي، التواصل ش�كات عبر �ورونا �فیروس المتعلقة للمعلومات الهائل التدفق
ودراسة م)،٢٠١٩( وآخر�ن امرا یوز�انین ودراسة م)،٢٠٢٠( وآخر�ن إسابل أنا من �ل دراسة

  

 
(2020) Depoux

.

 
 جاء المصر�ة" للدولة "االنتماء محور أن النتائج أوضحت المعنو�ة، الروح �مستوى  یتعلق ف�ما ثالًثا:     

 مواجهة في الدولة أداء عن "الرضا جاء حین في المصر�ة"، الدولة دور "فاعل�ة ثم األولى، المرت�ة في
 الو�ائ�ة الجائحة مواجهة في الدولة أداء في "الثقة ثم الثالثة، المرت�ة في �ورونا" الو�ائ�ة الجائحة

 أن ونستط�ع الدولة". مساندة في الفرد دور فاعل�ة و"مدى "التضامن" وأخیًرا الرا�ع، الترتیب كورونا"في
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 الجائحة تفاقم شهدت التي الفترة خالل الدولة دور فاعل�ة مدى المواطن إدراك ضوء في ذلك نفسر 
 بها مر التي األزمات ظل في المواطن �عهده لم الذي المسبوق  غیر الحكومي واالصطفاف الصح�ة،
 ظهر الذي اإلنساني الملمح و�ذلك والمتا�عة، �التنسیق یتعلق ف�ما خاصة عقود، منذ المصري  المجتمع

 اإلجراءات �افة في المسلحة القوات وتدخل اإلسترات�ج�ة، السلع وتوفیر العالقین شئون  متا�عة في
 الصال�ة اخت�ار في المصر�ة الدولة وضعت حیث الجمهور�ة، أنحاء �كافة واطنینللم والتأمین�ة االحتراز�ة

 االقتصادي اإلصالح برنامج في الدولة انغماس ظل في األزمة ح�ال االحترازي  واألداء الس�اس�ة، واإلرادة
 العالم�ة. الو�ائ�ة �الجائحة انتهاءً  سیناء أرض على اإلرهاب محار�ة مع تزامًنا
 والحراك المتالحقة، الرئاس�ة الطمأنة خطا�ات خالل من تولدت المعنو�ة الروح أن �احثةال ترى      

 الصحف�ة المؤتمرات عبر وذلك الدولة، مؤسسات �افة بین والتنسیق للمسئولین، المتواصل المیداني
 في میینرس ومتحدثین وزراء، من الحكومیون  المسئولون  األولى المرت�ة في جاء وقد الیوم�ة، والب�انات

 مؤسسات بین والتضامن والفاعل�ة، والتنسیق الجاد، العمل جانب إلى هذا االستفسارات، على الرد إطار
 إلى �اإلضافة الجائحة، لمواجهة المصر�ة الدولة دعم في المدني والقطاع الخاص والقطاع الدولة،
  الفرد�ة. اتوالم�ادر  األب�ض للج�ش اإلنسان�ة والم�ادرات المجتمع�ة، اللحمة مظاهر

 اإلنساني ال�عد إظهار في تتحدد المعنوي  ال�عد وتعمیق لتعز�ز األساس�ة الر�یزة أن أ�ًضا ال�احثة ترى     
 الطمأنة وقرارات خطا�ات خالل من وذلك العطوف، الوطن تسو�ق عل�ة ُ�طلق ما أو الدولة، ألداء

 والخدمات، السلع توافر  خالل من ذلك تجلى وقد وتأمینه، المواطن �احت�اجات واالهتمام الرئاس�ة،
 من العالقین عودة حول الهجرة وزارة مسئولي خاصة المسئولون، ألقاها التي الوطن�ة المسئول�ة وخطا�ات

 اإلدارة مع السا�قة خبراته خالل من المصري  الجمعي العقل �ألفه لم ما وهو الخارج، من الوطن أبناء
  لألزمات. الحكوم�ة

 ارت�اط�ة عالقة وجود عدم إلى اإلحصائ�ة التحل�الت أشارت الدراسة، فروض �اخت�ار قیتعل ف�ما     
 (الفرض المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج التعرض �ثافة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات

 ش�ماء من �ل دراسة مثل الس�اس�ة، الثقة �محور عنیت التي الدراسات من عدد مع ذلك و�ختلف األول)،
 دمحم آ�ةو  م)،٢٠١٠( شاهین أمین وه�ة م)،٢٠١٤( الغفار عبد وعادل م)،٢٠٠٠( خلیل فرج الفقار ذو

 Adam م)٢٠١٤( من �ل دراسة إل�ه توصلت ما مع النت�جة هذه تتفق حین في م)،٢٠١٧( علي
Shehata )م)٢٠٠٧و erreroG Hughes، معدل بین عالقة وجود عدم إلى نتائجها في أشارت حیث 

 تعرض �ثافة مستوى  �متغیر یتعلق وف�ما الم�حوثین. لدى الس�اس�ة الثقة ومستوى  التلفز�ون، مشاهدة
 الحكومي، لألداء تقی�مهم خالل من لدیهم المعرف�ة التهیئة وحدوث التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج مهورالج

 التعرض، �ثافة مستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم اإلحصائ�ة التحل�الت أكدت
 مع النت�جة هذه وتختلف الثاني)، (الفرض �ورونا جائحة مواجهة في المصر�ة الحكومة أداء نحو واالتجاه

 وتقی�م االقتصاد�ة، لألخ�ار التعرض حجم بین عالقة وجود أكدت التي Han Lee م)٢٠١٧( دراسة
 Jil Fitzner م)٢٠١٣( دراسة مع تختلف �ما األمر�ك�ة. المتحدة الوال�ات في الرئاسة لمرشحي الناخبین
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 األورو�ي، االتحاد ألخ�ار الم�حوثین تعرض حجم بین إ�جاب�ة ارت�اط�ة عالقة وجود إلى توصلت التي
 م)٢٠١٨( الفتاح عبد مصطفى میرال دراسة �ذلك لالتحاد. دولهم انضمام تدعم لتقی�مات تبنیهم ومدى
 لألداء لجمهورا وتقی�م التعرض، حجم بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود أكدت التي

 الحکومي. االقتصادي
 من لدیهم المعرف�ة التهیئة وحدوث الوسیلة، في الجمهور أفراد ثقة مستوى  بین �العالقة یتعلق ف�ما     
 إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود  عدم إلى الدراسة أشارت المصر�ة، الدولة ألداء تقی�مهم خالل
 حیث الثالث)، (الفرض عام بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه ،الرأي برامج في الثقة مستوى  بین
 ذات ارت�اط�ة عالقة وجود عدم عن �شفت التي م)٢٠١٦( جمال نشوى  دراسة مع النت�جة هذه تتفق
 المصر�ة، الس�اس�ة األحزاب نحو واالتجاه التلفز�ون�ة الرأي برامج مصداق�ة في الثقة بین إحصائ�ة داللة
 عالقة وجود إلى أشارت التي Travis Johnston م)٢٠١٥( دراسة مع النت�جة هذه تلفتخ حین في

 المتعلقة األزمة معالجة في الحكومة ألداء وتقی�مهم اإلعالم وسائل في الجمهور أفراد ثقة بین ارت�اط�ة
  النفط. بتسرب
  تقی�ماتهم في المس�قة مومعتقداته خبراتهم، على الم�حوثین اعتماد إطار في سبق ما تفسیر �مكن     
 األساسي المصدر أنه على التلفز�وني للمحتوى  استق�الهم عدم إلى إضافة التلفز�ون�ة، الرأي لبرامج

 تعد الرأي برامج أن أكدت حیث الدراسة، نتائج إل�ه أشارت ما وهذا الس�اس�ة، المعلومات على للحصول
 إلى تشیر التي االعت�ارات �عض إلى أشارت �ما المعلومات، على للحصول الرئ�س�ة المصادر أحد

 فقط. الدولة نظر وجهة لعرض أداة  الرأي برامج اعت�ار
 ارت�اط�ة عالقة وجود ثبت حیث والخامس، الرا�ع الفرضین ثبوت إلى اإلحصائ�ة التحل�الت أشارت    
 (الفرض المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي برامج على االعتماد دوافع بین إحصائ�ة داللة ذات

 برامج على االعتماد عن ةالناتج التأثیرات بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود مع الرا�ع)،
 عبد سارة من �ل دراسة مع یتفق ما وهو الخامس)، (الفرض المعنو�ة الروح ومستوى  التلفز�ون�ة، الرأي

 م).٢٠١٤( الوهاب عبد وجول�انا م)٢٠١٤( حسن هللا
 التحلیل�ة الدراسة نتائج إل�ه أشارت ما وهو الموثقة، للمعلومة التعطش إلى ذلك في السبب یرجع     
 االستماالت و�روز التلفز�ون�ة، الرأي ببرامج المقدمة المعلومات على الرسمي اإلطار غل�ة أكدت التي

 ال�صر�ة المدعمات خالل نم الموثق العرض عن فضالً  اإلعالم�ة، للمعالجات إقناعي �مرتكز العقالن�ة
 المتلقین. أذهان في  حضوًرا أكثر الدراسة محل القض�ة تجعل التي والسمع�ة والنص�ة،

  القائل الفرض صحة ثبوت اإلحصائ�ة التحل�الت أكدت اإلخ�ار�ة، التغط�ة نحو �االتجاه یتعلق ف�ما
 في الدولة لدور التلفز�ون�ة الرأي رامجب تغط�ة نحو االتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود

 مع النت�جة هذه تتفقو  السادس). (الفرض الش�اب لدى المعنو�ة الروح ومستوى  �ورونا، جائحة مواجهة
 المتضمنة النفس�ة العمل�ات بین عالقة وجود إلى أشارت التي م)٢٠١٨( الاله عبد أنور دال�ا دراسة
 على صفوت ل�الي دراسة و�ذلك .لدیهم �االنتماء وعالقتها الجامعات، ش�اب یدر�ها �ما الرأي ببرامج
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 الم�حوثین تقی�م اتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود إلى أشارت التي م)٢٠١٨( حسین 
 العام الرضا ومستوى  جهة، من وس�استها الحكومة، أداء حول الفضائ�ة �القنوات الرأي برامج لمعالجة

 التي م)٢٠١٨( عط�ة یونس أشرف دراسة جانب إلى أخرى. جهة من الحكومي األداء عن للمراهقین
 على التأثیر في المصر�ة الفضائ�ات تقدمها التي الرأي برامج �ه تقوم الذي الدور فاعل�ة عن كشفت
 داخل الد�مقراط�ة والممارسات الس�اس�ة، القضا�ا نحو اتجاهاتهم وتشكیل الجمهور، ألفراد الس�اسي الوعي

 التي م)٢٠١٨( الفتاح عبد مصطفى میرال دراسة مع أ�ًضا النت�جة هذه وتتفق المصري. المجتمع
 الرأي ببرامج االقتصاد�ة القضا�ا معالجة بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة ودوج إلى توصلت

  .الحکومي االقتصادي لألداء الجمهور وتقی�م التلفز�ون�ة
 ألداء تقی�مهم خالل من للم�حوثین المعرف�ة التهیئة وحدوث التغط�ة، اتجاه بین �العالقة یتعلق ف�ما

 إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل السا�ع الفرض صحة ثبتت عام، بوجه المصر�ة الدولة
 میرال دراسة مع یتفق ما هوو  عام. بوجه المصر�ة الدولة أداء نحو واالتجاه التغط�ة، نحو االتجاه بین

 التغط�ة اتجاه بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة عالقة وجود أكدت التي م)٢٠١٨( الفتاح عبد مصطفى
 أشارت لتيا م)٢٠١٤( الوهاب عبد جول�انا دراسة و�ذلك الحکومي، االقتصادي لألداء الجمهور وتقی�م

 المجال في اإلعالم یؤد�ه الذي المعلن غیر اإلرشادي الدور ضوء في الحوار�ة البرامج دور إلى
  الس�اسي. التأثیر إلحداث فعالة �قناة اإلعالم وسائل بتوظ�ف ال�اكستان�ة الحكومة وق�ام الس�اسي،

 ذات ارت�اط�ة عالقة بوجود القائل األخیر الفرض لصحة الجزئي الثبوت عن أ�ًضا الدراسة كشفت
 �شیر ما وهو المعنو�ة. الروح ومستوى  للم�حوثین، االجتماعي االقتصادي المستوى  بین إحصائ�ة داللة
 خاصة الش�اب، لدى المعنو�ة الروح ومستوى  االجتماعي، االقتصادي المستوى  بین النسبي االرت�اط إلى
 المستوى  بین إحصائ�ة داللة ذات ارت�اط�ة مؤشرات أي تثبت لم حین في الدولة، دور �فاعل�ة لقیتع ف�ما

 الروح مستوى  خفوت على الضوء یلقي ما وهو المعنو�ة، للروح األخرى  والمحاور االقتصادي، االجتماعي
 تحدي لمواجهة دالجه من مز�ًدا �ستلزم الذي األمر واالقتصاد�ة؛ االجتماع�ة الشرائح لدى المعنو�ة
 مع المصر�ین، لدى المعنو�ة الروح وتثب�ط الدولة، في الثقة زعزعة �ستهدف الذي للدولة المعادي اإلعالم
   التلفز�ون�ة. الرأي برامج رأسها وعلى اإلعالم، وسائل خالل من الجماهیر ووجدان لعقل، الفعلي الوصول



 اآلثار احتواء في واإلسهام لألزمة، الدولة إدارة دعم في الرأي برامج دور عن الدراسة نتائج كشفت
 المطلو�ة، الثقة لمستوى  األداء ارتقى حیث الوطن�ة، المسئول�ة دعامة من انطالًقا عنها، الناجمة

 من ذلك و�تجلى رونا.�و  الو�ائ�ة الجائحة أزمة إدارة في الفاعلة األدوات إحدى الرأي برامج فأص�حت
 المسئول�ة في الجم�ع إشراك في التلفز�ون�ة الرأي برامج أسهمت حیث تؤدیها، التي األدوار تعدد�ة خالل
 لتخطي الجهود تتكامل �حیث الوقائ�ة، التعل�مات و�ت�اع االحتراز�ة، اإلجراءات �كافة االلتزام على وحثهم

 الدولة دور فاعل�ة إبراز خالل من المعنو�ة، الروح محاور ضوء في تأطیره نستط�ع ما وهو األزمة،
 الوقائي الدور �أتى �ما والمدني، الخاص، والقطاع الدولة مؤسسات بین والتضامن الفرد، دور وفاعل�ة

 تدابیر �افة واتخاذ التوع�ة، وحمالت الم�ادرات، عرض خالل من والمخاطر األ�عاد، فهم في یتجلى الذي
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 للشائعات والتصدي الدول�ة، التجارب وعرض والمتخصصین، الخبراء استضافة رعب المجتمع�ة التوع�ة
 المصر�ة. الدولة في الثقة تقو�ض تستهدف التي المغرضة

 الرأي ببرامج المصر�ة الدولة ألداء اإلخ�ار�ة التغط�ة اتجاه متغیر  أهم�ة عن أ�ًضا الدراسة كشفت
 الش�اب اتجاهات تشكیل إطار في وذلك المصري، ش�ابال لدى المعرف�ة التهیئة حدوث في التلفز�ون�ة

 في الش�اب علیها �عتمد التي المعاییر ص�اغة ثم ومن الجائحة، مواجهة في المصر�ة الدولة أداء نحو
 لدیهم. المعنو�ة الروح تشكیل ثم عام، بوجه الدولة �أداء المتعلقة األحكام و�صدار ،التقی�م







 والتر�و�ة واألمن�ة، المؤسس�ة، الدراسات بوتقة من المعنو�ة الروح مدخل بتحر�ر ال�احثة توصي
 مرت�ط نظري  مدخل بتأطیر االهتمام من �مز�د توصي �ما العام، �الرأي المتعلقة الدراسات إلى والعسكر�ة

 العام. �الرأي وعالقته المعنو�ة، �الروح
 خالل من اإلعالم لوسائل االجتماع�ة المسئول�ة بنظر�ة المعنو�ة الروح مدخل إلحاق ال�احثة تقترح

 أو للشعب، الجمع�ة اإلرادة تحقیق في اإلعالم ودور للدولة، العل�ا �المصالح المعني القومي ال�عد إضافة
 للعم الق�م�ة الحتم�ة تقتض�ه مطلب وهو العام، الرأي مؤشرات من �مؤشر العام المزاج نظر�ة في دمجها
 هما: محور�ن، خالل من انطالًقا التكنولوج�ة الحتم�ة مفهوم س�ادة وتعززه اإلعالم، وسائل

 الجیل منظومة وتؤ�دها الق�م�ة، الحتم�ة تقتض�ه جوهر��ا مدخالً  المعنو�ة الروح مدخل اعت�ار أوًال:
 هدم خالل من زالعج فواعل وتصدیر الجمع�ة، اإلرادة هدم تستهدف التي الحروب من المتقدم الرا�ع
 خاصة والجدید، التقلیدي �شق�ه اإلعالم رأسها وعلى الوسائل، �افة �استخدام لألفراد المعنو�ة الروح

  االجتماعي. التواصل ش�كات حروب
 واإلقل�م (الشعب أ�عادها �كافة للدولة الس�اس�ة اإلرادة أر�ان تحقیق في المعنو�ة الروح دور ثانً�ا:
 ما (وهو السلطة مستوى  على الس�اس�ة اإلرادة تحقق خالل من فقط ل�س ذلك یتأتى حیث والسلطة)،

 من بل والتحد�ات)، والمخاطر التهدیدات من حزمة وجود رغم اإلنجازات حجم خالل من اآلن نشهده
 العل�ا. الدولة مصالح تحقیق في �سهم �ما للشعب، الجمع�ة اإلرادة تفعیل خالل

 خاصة التقلید�ة، اإلعالم وسائل خالل من المعنو�ة الروح وتعمیق ،تعز�ز ضرورة أ�ًضا ال�احثة ترى 
 الوطن تسو�ق عل�ه ُ�طلق ما أو الدولة، ألداء اإلنساني ال�عد إظهار خالل من التلفز�ون�ة، الرأي برامج

 من ذلك و�تأتى واإلنجازات. اإلصالحات جراء اآلني واالجتماعي االقتصادي الوجع لمعالجة العطوف
 مع الرسمي، �الطا�ع تتسم موثقة عقالن�ة لمرتكزات وفًقا المسئولة اإلعالم�ة المعالجات یلتفع خالل
 التقلید�ة اإلعالم وسائل تستثمر حتى الوطن�ة، العقیدة من ینطلق الذي اآلخر والرأي الرأي وجود حتم�ة
   �ورونا. الو�ائ�ة الجائحة أزمة خالل استردتها التي الثقة استعادة لحظة
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 أوًال: المراجع العر��ة

 ۲۰۰۷ أول تشرین ۳ استرجاع الفریق، وتحفیز المعنویة الروح رفع ).م۲۰۰۷( الغنام إبراھیم .۱
http://www.akhawia.net/archive/index.php/t-۱۲٦۰۳.htmI 

 وعالقتھا المكرمة مكة بمدینة الثانویة المدارس  مدیري لدى  التنظیمي الصراع  أدارة  "أسالیب ).م۲۰۰۸( الخالدي أحمد .۲
 .٤۸ص السعودیة, القرى, اٴم جامعة ,منشورة غیر ماجستیر رسالة نظرھم", وجھة من للمعلمین المعنویة بالروح

 الثانویة المرحلة معلمي لدي المعنویة بالروح وعالقتھا ةالمدرسی القرارات اتخاذ "معوقات ).م۱۹۹۰( العمري أحمد .۳
 .٥٤صـ األردن, الیرموك, جامعھ ,منشورة غیر ماجستیر رسالة باألردن".

http://search.mandumah.com/Record/٥٦۸۲۳۳ 
 التابعة األمنیة ةاألجھز في للعاملین المعنویة الروح على وأثره األمنیة للقیادات الوظیفي التدویر ).م۲۰۱۳ ( عزمي أحمد .٤

 .۹۰صـ اإلسالمیةو جامعة التجارة, كلیة ,منشورة غیر ماجستیر رسالة ."الصحة قطاع – الفلسطینیة الداخلیة لوازرة
https://library.iugaza.edu.ps/book_details.aspx?edition_no=122915 

: التسلسل الزمني إلجراءات المنظمة۱۹-أرشیف كوفید .٥

۲۰۲۰https://www.who.int/ar/newsأبریل  ۲۷. 
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 أزمة إدارة فی الرسمی وإعالمھا الحکومة الستراتیجیات المصریة النخبة "تقییم ),م۲۰۲۰( زیدان دمحم إسماعیل آمال .٦
 .٥٤ المجلد ,اإلعالمیة البحوث مجلة مرحلي". تقییم کورونا:

 الثقة بمستوى وعالقتھ االجتماعي التواصل ومواقع التلفزیونیة الحواریة للبرامج "التعرض ).م۲۰۱۷( على دمحم آیة .۷
 .٦۰ العدد ,اإلعالم لبحوث المصریة المجلة ر".الجمھو لدى السیاسیة

 االجتماعیة المواقع عبر۱۹ بکوفید المتعلقة للمعلومات المصری الجمھور "التماس ),م۲۰۲۰( حسین سید عاشور إیمان .۸
 .٥٤ المجلد ,اإلعالمیة البحوث مجلة لدیھم". النفسیة بالمناعة وعالقتھ

التناول اإلعالمي للمشروعات القومیة بالبرامج الحواریة المقدمة بالقنوات ). "م۲۰۱۹(إیمان عبد هللا عبد العظیم أبو غنیم  .۹
, كلیة التربیة النوعیة, قسم اإلعالم التربوي ,رسالة ماجستیر غیر منشورة". الفضائیة واتجاھات الشباب الجامعي نحوھا

 .جامعة المنوفیة

 .دار العربي للنشر والتوزیع حروب مواقع التواصل االجتماعي".). "م۲۰۱٦إیھاب خلیفة ( .۱۰

۱۱. 

نظره وجھة من السعودي الشورى بمجلس للعاملین التنظیمي بالوالء وعالقتھا المعنویة "الروح ).م۲۰۱۰( الجریسي بدر
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Abstract 

   The study aims to monitor the stage of restoring confidence in the 

traditional media in facing the corona virus information pandemic 

"INFODEMIC", by examining the relationship between the exposure level of 

Egyptian youth to television opinion programs as a source to learn about 

performance of the Egyptian state in facing corona pandemic and their level of 

moral. 

The field part of the study aims to investigate the relationship between the 

Egyptian youth dependency level on television opinion programs as a source to 

learn about the performance of the Egyptian state in facing corona pandemic 

and their level of moral, as well as determine the cognitive priming factors 

related to the audience (the Egyptian youth) in the context of forming their 

evaluations ،and then their attitudes towards the issue under study ،applying to a 

sample of 414 respondents. While the analytical part aims to examine the 

cognitive priming factors related to the media (the content of television opinion 

programs), applying to "Ala Masoliaty" program on "Sada Al Balad" channel 

and "Asl Alhekaya" program on "MBC Masr" channel, by analyzing all 

episodes of  the two programs during April 2020.  

Main results: 

-There is no statistically significant correlation between the level of 

exposure to the television opinion programs and the level of moral among the 

Egyptian youth.  

-There is a statistically significant correlation between attitude towards the 

media coverage and the level of moral among the Egyptian youth. 

-The variable of the television opinion programs' news coverage towards 

the Egyptian state performance is important in the cognitive priming among the 

Egyptian youth, shaping the youth attitudes towards performance of the 

Egyptian state in facing the pandemic and then formulating the standards on 

which the youth rely on in evaluating and Judging the state performance 

generally and thus creating their moral. 

Keywords: opinion programs - Egyptian youth - corona pandemic - moral level 

- Egyptian state performance 
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	شكل رقم (١)
	قرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا (الهيئة العامة للاستعلامات، 2020م)
	في هذا الصدد، قُدِّم إنفوجراف من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في 6 إبريل 2020م، تم من خلاله تسليط الضوء على مدى نجاح تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الدولة خلال السنوات الماضية في تعزيز قدرات مصر على مواجهة أزمة "كورونا"، ويتضح ذلك في ...
	شكل رقم (2)
	مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز قدرات مصر في مواجهة أزمة الكورونا (الهيئة العامة للاستعلامات، 2020م)
	على الصعيد الإعلامي، رصدت الباحثة، نقلاً عن إذاعة صوت ألمانيا الموجهة DW، تصريحًا للمؤرخ باتريك إيفينو، رئيس المجلس الفرنسي لأخلاقيات الصحافة الذي وصف الإعلام التقليدي في تعاطيه للجائحة الوبائية كورونا بقوله "إنها لحظة مهمة لوسائل الإعلام... لتثبت أنه...
	انطلاقًا مما سبق، تستهدف الدراسة الحالية رصد مرحلة استعادة الثقة في وسائل الإعلام التقليدية أمام الوباء المعلوماتي، وذلك من خلال الكشف عن دور برامج الرأي التلفزيونية في إبراز آليات تعامل الدولة المصرية مع الجائحة الوبائية كورونا، وتأثير ذلك على ...
	المحور الرابع: الدراسات التي اهتمت بالبحث في أنماط اعتماد أفراد الجمهور على وسائل الإعلام.
	المحور الأول: الدراسات التي اهتمت بالبحث في دور وسائل الإعلام في تهيئة الجمهور معرفيًّا
	دراسة حسين دوباي لايلا (2020م)، بعنوان "دور مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية في إثراء النقاش حول الأزمات السياسية"
	وتستهدف هذه الدراسة رصد وتحليل دور مقدمي البرامج الحوارية التلفزيونية في إثراء النقاش حول الأزمات السياسية ونشر المعلومات حولها بين أفراد الجمهور. واستخدمت الدراسة منهج المسح، وأداة تحليل المضمون. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى: أن مقدمي البرامج الحوار...
	دراسة إيمان عبد الله عبد العظيم أبو غنيم (2019م)، بعنوان "التناول الإعلامي للمشروعات القومية بالبرامج الحوارية المقدمة بالقنوات الفضائية، واتجاهات الشباب الجامعي نحوها"
	تستهدف الدراسة البحث في سمات التناول الإعلامي للمشروعات القومية بالبرامج الحوارية التي تقدمها القنوات الفضائية، ورصد اتجاهات الشباب الجامعي نحوها. وتعد هذه الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح الإعلامي، وأداة الاستبيان بالتطبيق على 400 مفردة من الش...
	دراسة میرال مصطفى عبد الفتاح (2018م) بعنوان "معالجة القضایا الاقتصادیة فی برامج الرأي التلفزیونیة المصریة، وعلاقتها بتقییم الجمهور للأداء الاقتصادي الحکومي"
	تستهدف الدراسة البحث في معالجة برامج الرأي التلفزیونیة للقضایا الاقتصادیة المصریة، وتأثير ذلك على اتجاهات الجمهور نحو الأداء الاقتصادي للحکومة، واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان بالتطبيق على عينة عمدية من أفراد الجمهور، بلغ قوامها ٤٠٠ مبحوث، كما استخدمت...
	دراسة ليفا بيرزينا (2018م)، بعنوان "الثقة السياسية والإعلام الروسي في لاتفيا"
	تستهدف الدراسة البحث في دور العوامل المرتبطة بالثقة السياسية ووسائل الإعلام الروسية في التأثير على الرأي العام، ونشر وجهة نظر الدولة الروسية في القضايا المتعلقة بكل من الحرب في أوكرانيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات في الولايات المت...
	دراسة هان لي (2017م)، بعنوان "علاقة متغير حجم تعرض الجمهور لوسائل الإعلام بحدوث تأثيرات التهيئة المعرفية لديهم"
	تستهدف الدراسة البحث في العلاقة بين التعرض للأخبار الاقتصادية، وتقييم الناخبين لمرشحي الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتعد الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح وأداة الاستبيان. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى تركيز القنوات التلفزيونية على قدر...

	دراسة آية محمد علي (2017م)، بعنوان "التعرض للبرامج الحوارية التلفزيونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وعلاقته بمستوى الثقة السياسية لدى الجمهور"
	استهدفت الدراسة التعرف على تأثير التعرض للبرامج الحوارية التلفزيونية، ومعدل استخدام موقعي التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"على مستوى الثقة السياسية لدى الجمهور المصري، مع البحث في تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية المتمثلة في (النوع – السن- المستوى ...
	دراسة أونيل فرانسيزكو (2016م) بعنوان "تأثير الاتصالات السياسية على المشاركة السياسية للشباب في الانتخابات الرئاسية المكسيكية لعام 2012"
	تستهدف الدراسة البحث في دور الاتصالات السياسية في التأثير على المشاركة السياسية للشباب المكسيكي بالتطبيق على الانتخابات الرئاسية المكسيكية لعام 2012م. واستخدمت الدراسة نظريات التعبئة، وأداة الاستبيان بالتطبيق على عينة من الشباب. وتوصلت الدراسة في نتائ...

	دراسة هيرنا فيكتور أنديز (2016م)، بعنوان "البرامج الحوارية التلفزيونية، وإضفاء الطابع الشخصي على الشئون السياسية في الانتخابات العامة الإسبانية عام 2015م"
	تستهدف الدراسة البحث في دور وسائل الإعلام في سرد القصص الشخصية للمرشحين السياسيين خلال فترة الانتخابات الرئاسية في إسبانيا عام 2015م. واستخدمت الدراسة منهج المسح، وأداة تحليل المضمون بالتطبيق على عينة من البرامج الحوارية التلفزيونية الإسبانية. وتوصلت ...
	دراسة ناجاماليكا (2012م)، بعنوان "العلاقة بين التلفزيون، والصورة السياسية، والانتخابات في الهند"
	تستهدف الدراسة البحث في دور البرامج التلفزيونية في رسم صورة رجال السياسية، والتأثير على قرارات الناخبين في الهند. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى فعالية القنوات التلفزيونية الإخبارية التي تعمل على مدار الساعة في التأثير على غالبية الناخبين من خلال رسم ص...

	المحور الثاني: الدراسات التي اهتمت بالبحث في تناول وسائل الإعلام للأوبئة المختلفة
	دراسة آمال إسماعیل محمد زیدان (2020م)، "تقییم النخبة المصریة لإستراتیجیات الحکومة وإعلامها الرسمي في إدارة أزمة کورونا : تقییم مرحلي"
	تستهدف الدراسة رصد، وتحليل الإستراتیجیات الاتصالیة والإداریة الرسمية التي استخدمتها الحکومة المصرية في مراحل إدارة الأزمة الصحية المتعلقة بكورونا. وتعد الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح، وأداة الاستبيان بالتطبيق على عینة عمدیة من النخبة الإعلامی...
	دراسة ریهام مرزوق إبراهیم عبد الدایم (2020م)، "معالجة البرامج الحواریة بالفضائیات المصریة الحکومیة، والخاصة لأزمة فیروس کورونا (کوفید19) (دراسة تحلیلیة)"
	استهدفت الدراسة رصد وتحليل أسلوب معالجة البرامج الحواریة بالفضائیات المصریة الحکومیة والخاصة لأزمة فیروس کورونا. وهي دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح وأداة تحليل المضمون بالتطبيق على البرامج الحوارية التي تقدمه لكل من القناة الأولى المصریة وقناة ON TV....
	دراسة دعاء عادل وآخرين (2020م)، "التماس المعلومات- کوفید 19- مواقع التواصل الاجتماعي- المناعة النفسیة"
	تستهدف الدراسة رصد وتحليل اتجاهات الجمهور نحو جهود التوعیة بفیروس کورونا (-19Covid) في منطقة جازان بالمملکة العربیة السعودیة. وهي دراسة وصفية، اعتمدت على منهج المسح، واستمارة استبيان إلكترونية، تم توزيعها على عينة قوامها 705 مفردة. وتوصلت الدراسة في ن...
	دراسة إیمان عاشور سید حسین (2020م)، "التماس الجمهور المصری للمعلومات المتعلقة بکوفید 19 عبر المواقع الاجتماعیة، وعلاقته بالمناعة النفسیة لدیهم"
	تستهدف الدراسة البحث في درجة التماس الجمهور المصری للمعلومات المتعلقة بأزمة كورونا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وكيف يؤثر ذلك في مناعتهم النفسیة، وذلك من خلال البحث في دوافع التعرض، ومستوى المعرفة المتحققة. وتعد الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج ا...
	دراسة حسام فایز عبد الحي (2020م)، بعنوان "اعتماد طلبة الجامعات على وسائل الإعلام الجدید فی استقاء المعلومات، والأخبار عن جائحة کورونا کوفید 19 وعلاقته بالاندماج الأکادیمي لدیهم"
	تستهدف الدراسة البحث في العلاقة بین اعتماد طلاب الجامعات على وسائل الإعلام الجدید فی الحصول على المعلومات والأخبار عن جائحة کورونا، واندماجهم الأکادیمي. وتعد الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح وأداة الاستبيان بالتطبيق على 450 مفردة. وتوصلت الدراس...

	دراسة سمولمان إس (2015م)، بعنوان "نظريات الشك والتآمر المرتبطة بالتناول الإعلامي لجائحة الأنفلونزا عام 2009م"
	تستهدف الدراسة البحث في دور وسائل الإعلام في تغطية جائحة إنفلونزا  H1N1 عام 2009 في إطار نظريات المؤامرة والذعر الأخلاقي، وذلك في ظل انتشار روايات مختلفة حول الوباء أدت إلى اهتزاز الثقة بين أفراد الجمهور. وتعد هذه الدراسة دراسة مرجعية، قامت بتحليل مضم...
	المحور الثالث: الدراسات التي تناولت الروح المعنوية
	دراسة آرفيند ماليك وآخرين (2019م)، بعنوان "تأثير الحالة المعنوية للعاملين على نجاح المنظمة"
	تستهدف الدراسة: البحث في تأثير الحالة المعنوية للعاملين، وشعورهم بالرضا عن العمل، والثقة في جهات عملهم، والتعرف على العوامل المؤثرة على روحهم المعنوية، وتأثير ذلك على كفاءة العمل. واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان بالتطبيق على 100 مفردة من العاملين في ش...
	دراسة أسامة سامح شعبان وآخرين (2017م)، بعنوان "تأثير انخفاض الروح المعنوية والتحفيز على إنتاجية العاملين وقدراتهم التنافسية داخل المؤسسات الصناعية الأردنية"
	تستهدف الدراسة البحث في الروح المعنوية والحالة النفسية للعاملين في المؤسسات الصناعية بالأردن، وتحديد الأسباب المسئولة عن انخفاض روحهم المعنوية، وتأثير ذلك على إنتاجية العاملين وقدراتهم التنافسية. واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان بالتطبيق على عينة بلغ ع...

	دراسة صاحب أسعد ويس وآخرين (2016م)، بعنوان "سبل رفع الروح المعنوية لدى الفرسان العراقيين"
	تستهدف الدراسة التعرف على الأساليب التي يمكن من خلالها رفع الروح المعنوية للفرسان العراقيين والجوانب التي تؤثر في روحهم المعنوية. واستخدمت الدراسة أداة الاستبيان بالتطبيق على عينة من الفرسان العراقيين، بلغ عددها 16 فارسًا. وتوصلت الدراسة في نتائجها إل...
	دراسة محمد رضوان النخالة (2015م)، بعنوان "القيادة الإستراتيجية، ودورها في رفع الروح المعنوية لمنتسبي الأجهزة الأمنية في محافظات غزة"
	تستهدف الدراسة البحث في تأثير القيادة الإستراتيجية على رفع الروح المعنوية لمنتسبي الأجهزة الأمنية في محافظات غزة من خلال المهارات الأربعة للقيادة الإستراتيجية الذهنية، والإنسانية، والفنية والذاتية. واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي، وتكون مجتمع ال...
	دراسة محمد جوارنه وآخرين (2011م)، بعنوان "درجة الروح المعنوية لدى معلمي المرحلة الأساسية في محافظة الزرقاء، وعلاقتها ببعض المتغيرات"
	تستهدف الدراسة الكشف عن درجة الروح المعنوية لدى معلمي المرحلة الأساسية في محافظة الزرقاء للعام الدراسي 2008-2009م، والبحث في تأثير متغيرات الجنس والتخصص والمؤهل والخبرة على الروح المعنوية لهم. وتم استخدام أداة الاستبيان بالتطبيق على عينة تبلغ 154 معلم...
	المحور الرابع: الدراسات التي اهتمت بالبحث في أنماط اعتماد أفراد الجمهور على وسائل الإعلام
	دراسة سکرة علی حسن البریدي (2020م)، بعنوان "اعتماد الشباب الجامعي على قنوات الیوتیوب في متابعة قضایا الرأي، وعلاقته بالأمن الفکري لهم"
	تستهدف الدراسة رصد وتحليل اعتماد الشباب الجامعي على قنوات الیوتیوب فی متابعة قضایا الرأي، وتأثير ذلك على قضايا الأمن الفکري لديهم، وذلك من خلال تحليل دوافع وأنماط التعرض، وأهداف ودوافع الاعتماد. وتعد الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح وأداة الاست...
	دراسة جيمس ميسي وآخرين (2020م)، بعنوان "الاعتماد على الفيسبوك ووسائط الأخبار: تأثيرات توزيع الأخبار على المنصات الاجتماعية"
	تستهدف الدراسة البحث في اعتماد المؤسسات الإخبارية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل الفيسبوك. وهي دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح، وأداة المقابلة مع متخصصي الأخبار والعمل الميداني في أستراليا. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى وجود مجموعة من العلاقات المتش...
	دراسة لي لي وآخرين (2019م)، بعنوان "الهواتف الذكية في العمل: تأثيرات الاعتماد على الهواتف الذكية المرتبطة بالعمل"
	تستهدف الدراسة البحث في التأثيرات المرتبطة بالعمل الناتجة عن استخدام الهاتف الذكي. وهي دراسة وصفية، تمت باستخدام منهج المسح، وأداة المقابلة شبه المنظمة مع 32 موظفًا في دولة الصين. وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن الاعتماد على الهواتف الذكية في العمل ي...
	دراسة جاد ميلكي وكلوديا كوزمان (2019م)، بعنوان "الاعتماد على وسائل الإعلام والتعرض الانتقائي لها في فترات الحروب: المصادر الإعلامية وحاجة السوريين النازحين وغير النازحين للمعلومات"
	تستهدف الدراسة البحث في اعتماد السوريين النازحين وغير النازحين على وسائل الإعلام في فترات الحروب والنزاعات، والمصادر الإعلامية التي يعتمدون عليها، ومدى ثقتهم فيها. واستخدمت الدراسة منهج المسح وأداة الاستبيان بالتطبيق على عينة من السوريين، يبلغ عددها 1...
	دراسة ميهاليس كيوسو (2014م)، بعنوان "الراديو ونظرية الاعتماد على وسائل الإعلام: كيف يمكن للراديو تغيير أحلام المستقبل"
	تستهدف الدراسة رصد وتحليل استخدام أفراد الجمهور للراديو كوسيلة إعلامية، وذلك في ضوء فرضيات نظرية الاعتماد على وسائل الإعلام. وتعد الدراسة دراسة وصفية، استخدمت منهج المسح وأداة الاستبيان بالتطبيق على 101 مفردة من أفراد الجمهور التركي. وتوصلت الدراسة في...

	- ربط مشكلة الدراسة بإطار نظري لم تستفيض الدراسات الإعلامية في بحثه، حيث ارتبط أساسًا بالدراسات المعنية بالمجال العسكري، والتربوي، والصناعي والأمني، خاصة في قياس متغيرات الدراسة المتعلقة بكل من مدخلي التهيئة المعرفية والاعتماد.
	- ربط مشكلة الدراسة بإطار نظري لم تستفيض الدراسات الإعلامية في بحثه، حيث ارتبط أساسًا بالدراسات المعنية بالمجال العسكري، والتربوي، والصناعي والأمني، خاصة في قياس متغيرات الدراسة المتعلقة بكل من مدخلي التهيئة المعرفية والاعتماد.
	- القياس الكمي لمستويات الروح المعنوية، وعلاقتها بمتغيرات حدوث التهيئة المعرفية على مستوى الجمهور والوسيلة.
	- القياس الكمي لمستويات الروح المعنوية، وعلاقتها بمتغيرات حدوث التهيئة المعرفية على مستوى الجمهور والوسيلة.
	تتشكل الأهمية التطبيقية للدراسة في دراسة العلاقة بين مستوى التعرض لبرامج الرأي التلفزيونية (الإعلام التقليدي) ومستوى الروح المعنوية لدى الشباب على وجه الخصوص، في ضوء ما  تعرضت له الدولة المصرية من تراجع في مستويات الثقة السياسية (مها بهنسي، 2012م: 77)...
	أولاً: تحدي الإعلام المعادي للدولة ومدى توظيفه لميكانزمات العمليات النفسية لزعزعة الثقة في الدولة المصرية، وتثبيط الروح المعنوية لدى المصريين، وبث ثقافة العجز المتعلم (مروى ياسين محمد، 2010مك 55)، هذا فضلاً عن استغلال التنظيمات الإرهابية، والدول المعا...
	ثانيًا: تحدي دور مراكز الفكر الإستراتيجي "خزانات الفكر" في التسويق الدولي لحزمة من الصور الذهنية السلبية حول أداء الدولة المصرية، حيث توالت اتهامات الدولة المصرية بالإنكار وتعطيل المسار الديمقراطي للدولة, وكذلك  انتهاك حقوق الإنسان داخل السجون. هذا فض...
	ثالثًا: تحدي وجود الدولة الوطنية والحفاظ عليها في ظل استهداف الدولة المصرية من كافة حدودها الإستراتيجية الأربعة لأول مرة في تاريخها السياسي والإستراتيجي, هذا فضلاً عن تفاقم أزمة سد النهضة.
	الإجراءات المنهجية للدراسة:
	- اختبار الصدق (Validity):
	يمكن تفسير ما سبق في ضوء ما شهدته هذا المرحلة من تحديات، فلقد انتهجت الدولة المصرية خطة إستراتيجية واضحة، انطلاقًا من المصلحة العليا، والحفاظ على الأمن القومي للدولة المصرية، فحملت هذه الخطة هدفًا واضحًا، يتحدد في تقليل أعداد الإصابات بهذا الفيرو...
	عكست النتائج أيضًا غلبة الاتجاه الإيجابي نحو تغطية برامج الرأي التلفزيونية محل الدراسة للقضايا المتعلقة بأداء الدولة المصرية في مواجهة الجائحة ببرامج الرأي التلفزيونية، وهو ما يتفق مع دراسة حسين دوباي لايلا (2020م) التي تشير إلى أن مقدمي البرامج ا...
	عزت الباحثة هذه النتيجة إلى اتجاه برامج الرأي نحو احتواء تداعيات أزمة كورونا، وإبراز الإجراءات التي اتخذتها الدولة في مواجهة الجائحة من خلال كافة العناصر البصرية، والنصية، والسمعية لتدعيم دور الدولة، مما يجعل القضية محل الدراسة أكثر حضورًا في أذه...
	في إطار الدراسة الميدانية، تم اختبار حزمة من المتغيرات التابعة للجمهور، والوسيلة، كدرجة الثقة في برامج الرأي، والاتجاه نحو أداء الحكومة المصرية بوجه عام، ومعدل التعرض، واتجاه التغطية، ومدى الاعتماد، وأهداف وتأثيرات الاعتماد، فضلاً عن مستوى الروح ا...
	أولاً: عكست الدراسة الميدانية توسط حجم تعرض المبحوثين لبرامج الرأي التلفزيونية، في حين سجلت الدراسة ارتفاعًا نسبيًّا لمستوى الاعتماد على برامج الرأي التلفزيونية كمصدر للمعلومات حول أداء الدولة المصرية في مواجهة كورونا؛ فقد أشارت الدراسة إلى ارتفا...
	ثانيًا: أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع مستوى الاعتماد على برامج الرأي التلفزيونية بوصفها مصدرًا للمعلومات، حول أداء الدولة المصرية، كما كشفت عن مستوى متوسط من الثقة. ولقد عزت الباحثة ذلك إلى تزايد الاعتماد على وسائل الإعلام التقليدية في أوقات ال...
	عزت الباحثة توسط درجة الثقة في برامج الرأي التلفزيونية إلى عدم وجود بيئة إعلامية صحية تتنوع فيها الآراء ووجهات النظر المختلفة، مع وجود الفجوات المعرفية المتعلقة بفيروس كورونا، إلى جانب حجم التخمة المعلوماتية، حيث أصبحت البيئة المعلوماتية أرضًا خص...
	ثالثًا: فيما يتعلق بمستوى الروح المعنوية، أوضحت النتائج أن محور "الانتماء للدولة المصرية" جاء في المرتبة الأولى، ثم "فاعلية دور الدولة المصرية"، في حين جاء "الرضا عن أداء الدولة في مواجهة الجائحة الوبائية كورونا" في المرتبة الثالثة، ثم "الثقة في ...
	ترى الباحثة أن الروح المعنوية تولدت من خلال خطابات الطمأنة الرئاسية المتلاحقة، والحراك الميداني المتواصل للمسئولين، والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة، وذلك عبر المؤتمرات الصحفية والبيانات اليومية، وقد جاء في المرتبة الأولى المسئولون الحكوميون من وز...
	ترى الباحثة أيضًا أن الركيزة الأساسية لتعزيز وتعميق البعد المعنوي تتحدد في إظهار البعد الإنساني لأداء الدولة، أو ما يُطلق علية تسويق الوطن العطوف، وذلك من خلال خطابات وقرارات الطمأنة الرئاسية، والاهتمام باحتياجات المواطن وتأمينه، وقد تجلى ذلك من خ...
	فيما يتعلق باختبار فروض الدراسة، أشارت التحليلات الإحصائية إلى عدم وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى كثافة التعرض لبرامج الرأي التلفزيونية، ومستوى الروح المعنوية (الفرض الأول)، ويختلف ذلك مع عدد من الدراسات التي عنيت بمحور الثقة الس...
	فيما يتعلق بالعلاقة بين مستوى ثقة أفراد الجمهور في الوسيلة، وحدوث التهيئة المعرفية لديهم من خلال تقييمهم لأداء الدولة المصرية، أشارت الدراسة إلى عدم  وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الثقة في برامج الرأي، والاتجاه نحو أداء الدولة ا...
	يمكن تفسير ما سبق في إطار اعتماد المبحوثين على خبراتهم، ومعتقداتهم المسبقة في تقييماتهم  لبرامج الرأي التلفزيونية، إضافة إلى عدم استقبالهم للمحتوى التلفزيوني على أنه المصدر الأساسي للحصول على المعلومات السياسية، وهذا ما أشارت إليه نتائج الدراسة، ...
	أشارت التحليلات الإحصائية إلى ثبوت الفرضين الرابع والخامس، حيث ثبت وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين دوافع الاعتماد على برامج الرأي التلفزيونية، ومستوى الروح المعنوية (الفرض الرابع)، مع وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين التأثيرات ا...
	يرجع السبب في ذلك إلى التعطش للمعلومة الموثقة، وهو ما أشارت إليه نتائج الدراسة التحليلية التي أكدت غلبة الإطار الرسمي على المعلومات المقدمة ببرامج الرأي التلفزيونية، وبروز الاستمالات العقلانية كمرتكز إقناعي للمعالجات الإعلامية، فضلاً عن العرض الم...
	فيما يتعلق بالاتجاه نحو التغطية الإخبارية، أكدت التحليلات الإحصائية ثبوت صحة الفرض القائل  بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الاتجاه نحو تغطية برامج الرأي التلفزيونية لدور الدولة في مواجهة جائحة كورونا، ومستوى الروح المعنوية لدى الشباب (الفرض...
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	كشفت الدراسة أيضًا عن الثبوت الجزئي لصحة الفرض الأخير القائل بوجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين المستوى الاقتصادي الاجتماعي للمبحوثين، ومستوى الروح المعنوية. وهو ما يشير إلى الارتباط النسبي بين المستوى الاقتصادي الاجتماعي، ومستوى الروح المعنوي...
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