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 )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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 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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، ناقشت )١٩-دكوفی( المستجد �ورونافیروس  جائحةفي غضون ما عاشه العالم �أسره من انتشار       
عالم" فعلى الرغم إلعالم في الكو�ت من خالل تطبیق "نموذج مصداق�ة اإلهذه الدراسة مصداق�ة وسائل ا

ها غیر معروف. ئداآن مصداقیتها وتقی�م أال إزمات ألعالم خالل اإلمن االستخدام المتزاید لوسائل ا
ناث) إل٪ من ا٥٦.٤٪ من الذ�ور و٤٣.٦(من المواطنین الكو�تیین  ٦٧٦اشتملت عینة الدراسة على 

ست�انة اشتملت على خمسة محاور رئ�س�ة تتعلق �استخدام مواقع التواصل إستخدم في هذه الدراسة أ
عالم. استهدفت إلزمة �ورونا وتقی�م مصداق�ة وسائل اأاالجتماعي وتقی�م أداء وسائل االعالم خالل 

ن متغیر "العمر" مرت�ط أ :ول القائلألنتائج قبول الفرض اأشارت الراسة اخت�ار أر�عة فروض رئ�س�ة و الد
ن "معدل أ :�شكل عكسي مع معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي وقبول الفرض الثاني القائل

شارت النتائج قبول الفرض أها. �ما ئداأاستخدام مواقع التواصل االجتماعي" یؤثر على درجة الرضا عن 
ن �عض مقای�س أذ تبین إ ،عالم" مرت�ط �معدل تصور المصداق�ةإلوسائل ا الثالث �أن "مق�اس تقی�م

عالم مثل السلوك العام والوعي مرت�طة �شكل قوي مع المصداق�ة. وفي نت�جة االخت�ار إلتقی�م وسائل ا
ن معدل استخدام أالرا�ع لم تكن المتغیرات الد�موغراف�ة مؤثرة في تصور المصداق�ة. وأظهرت النتائج 

على معدل أ عالم الرسمي حصل على إلن اأزمة �ورونا و أع التواصل االجتماعي قد ارتفع خالل مواق
على معدل أ عالم األخرى وحصول الصحافة على إلزمة بین وسائل األرضا عن األداء العام خالل ا

 مصداق�ة. 
 األزمات، اإلعالم الرسمي، جائحة �ورونا. مفتاح�ة:الكلمات ال
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عالم في المجتمعات الد�موقراط�ة ال �قتصر فقط على األخ�ار والترف�ه  والتلقین إلن دور وسائل اإ     

بل على إعطاء المواطنین المعلومات التي �حتاجونها التخاذ القرارات و�ناء التوجهات وتشكیل الرأي العام 
ائ�ة. و�عد تصور الجمهور ورأ�ه في لى القرارات الشر إا من القضا�ا الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة بدءً 

في المناخ اإلعالمي الحالي لكثرة الخ�ارات اإلعالم�ة من قنوات تلفز�ون�ة  امهمً  امرً أعالم إلمصداق�ة ا
طفرة معلومات�ة وز�ادة في االستقطاب  إلىخاصة وحكوم�ة ومزاحمة مواقع التواصل االجتماعي مما أدى 

�ارات اإلعالم�ة المتاحة تعزز االستقطاب �سبب لجوء األشخاص ن �ثرة الخإالس�اسي واألیدیولوجي. 
یدلوج�ة. ومما ألو القنوات التي تتفق مع توجهاتهم و�التالي تعزز قناعاتهم وتز�د الفجوة اأعالم إللوسائل ا

ذ إ ،مام الجمهور انخفضت نس�ة المصداق�ةأعالم والخ�ارات إلن مع تزاید عدد وسائل اأال شك ف�ه 
عالم إل�معدل مصداق�ة ا املحوظً  ازمة ثقة. وتظهر الدراسات تراجعً أعالم اإلخ�ار�ة من إلئل اتعاني وسا

ا �شأن عدالة التغط�ات اإلعالم�ة والتقار�ر الصحف�ة ودقتها وموثوقیتها. و�عود ا متزایدً لدى الجمهور وشكً 
لى شر�ات ر�ح�ة مما �حول تر�یزها من نشر إخ�ار أللى تحول صناعة اإعالم إلتراجع مصداق�ة وسائل ا

ن ألى ال�حث والتقصي. �ما إثارة وجذب الجمهور وتفتقر إلى أهداف ر�ح�ة �حته تر�ز على اإلالحقائق 
ظهور مواقع التواصل االجتماعي والخدمات اإلخ�ار�ة المخصصة على تلك المواقع ساهم و�شكل �بیر 

 عالم. إلعلى تراجع الثقة بوسائل ا
عالم من وجهة نظر إلخ�ار ووسائل األتى اهتمام األكاد�میین والعلماء بتحلیل مصداق�ة اأومن هنا       

زمات والظروف الطارئة. حیث بینت ألعالم في وقت اإلاالهتمام �مصداق�ة وسائل ا الجمهور. و�تجلى
عالم لمعرفة إلئل اثرت على العالم �أسره لجوء الجمهور لوساأ) والتي ١٩حداث جائحة �ورونا (كوفید أ
 & Martin كد ال�احثانأوقد عداد المصابین. أ خ�ار والتطورات �شأن انتشار المرض و األخر آ

Boynton (2005)  زمات �ساهم �شكل �بیر في الحصول ألأن التواصل الفعال والصح�ح في وقت ا
التخصصات العلم�ة  زمات اإلعالم�ة منألبذلك أص�حت إدارة اعلى تغط�ة إعالم�ة تتسم �اإل�جاب�ة. 

وساط ألفي ا ةوقواعدها و�دأت تحظى �شعب�ة �بیر  ،التي تدرس في الجامعات ولها نظر�اتها الخاصة
زمات ألعالم �آل�ة إلدارة اإلن قادة العالم �اتوا یدر�ون أهم�ة وسائل اأكاد�م�ة والعمل�ة. �ما ألالعلم�ة وا

 والمواجهة. 
ذ إ ،تشكیل العالقة بین الق�ادات الس�اس�ة والحكومات و�ین المواطنینزمات یتم إعادة ألوفي وقت ا     

زمات ألعالم وقت اإلعالم لبناء الثقة والمصداق�ة المت�ادلة. وتزداد أهم�ة مصداق�ة اإلتسعى وسائل ا
في هذه الظروف یتوجب على المحطات التلفز�ون�ة والصحف فمثل انتشار �ورونا  )م٢٠١٨(الحدیدي، 

�ه نوع خاص من الرسائل اإلعالم�ة تنطلق من دافع مهني وأخالقي ووطني. �ما یتوجب وغیرها توج
ن توفر المعرفة الكاملة وتقدم المعلومات الوافرة والحقائق حول الو�اء وانتشاره وذلك أعالم إلعلى وسائل ا
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�ة التي ومن منطلق الشفاف ،وقوانین حق الحصول على المعلومات ،من منطلق المسؤول�ة االجتماع�ة
 .١نص علیها المشرع الكو�تي

حداث والتطورات المتسارعة في ذروة انتشار فیروس �ورونا ألعالم الكو�تي اإلوقد واكب ا     
وردو ألا( :وخصصت القنوات الرسم�ة الكو�ت�ة إعالنات توعو�ة تذاع على مدار الیوم و�لغات مختلفة مثل

رجاء ال�الد. �ما تم ألنشر التوع�ة في �افة  )لصین�ة واإلنجلیز�ةمهر�ة والفارس�ة والبنغال�ة واألوالهند�ة وا
عالم في الصفوف إلص�ح اأن ألى إتشكیل الفرق اإلعالم�ة والمراسلین الذین تواجدوا في قلب الحدث 

عالم الرسمي في الكو�ت في إل. وعلى الرغم من تمیز ا)م٢٠٢٠(الخالدي، ولى مع األط�اء والمسعفین ألا
و دراسات علم�ة تق�م األداء أحصائ�ات رسم�ة إنه ال توجد أال إتغط�ة أخ�ار انتشار فیروس �ورونا 

 اإلعالمي وتصور مصداقیته لدى الجمهور. 
زمة ثقة �سبب ممارسات �عض وسائل أعالم الرسمي في الوطن العر�ي من إلولطالما عانى ا      
من الموضوع�ة والمهن�ة اإلعالم�ة ومجاملة األطراف الحكوم�ة على حساب الشفاف�ة.  عالم التي تخلوإلا

بتعز�ز الثقة والصورة الذهن�ة لدى المتلقي من الرسم�ة ولهذا السبب تعكف العدید من القنوات اإلخ�ار�ة 
  .خالل التر�یز على مصداقیتها وشفاف�ة طرحها

عالم إلمن طل�ة الجامعات في مصر عزوف الطالب عن اجر�ت على عینة أو�ینت نتائج دراسة       
إال أنه  .)م٢٠١٢(طه، الرسمي في وقت الثورة المصر�ة �سبب األداء الضع�ف والتحیز من وجهة نظرهم 

عالم الرسمي في مصر �حظى بنس�ة �بیرة من إلن اأ "نائلة حمدي"من جهة أخرى وجدت ال�احثة و 
عالم إلن اأ�ما أوضحت الدراسة   ة.بین الفئات الغیر متعلما المصداق�ة بین الشعب �افة وخصوًص 

ن التلفز�ون الرسمي هو األعلى مصداق�ة بین جم�ع أزمات و ألالرسمي �حظى �مصداق�ة عال�ة في وقت ا
  (Hamdy, 2013)نترنت. إلعالم تل�ه الصحافة ومن ثم اإلوسائل ا

ا والتي ال تساهم �شكل فعال في الس�اسة ن الشعوب المتأخرة س�اس�ً أشارت �عض الدراسات كما أ     
عالم الخاص وذلك �سبب انخفاض الثقافة إلكثر من اأعالم الرسمي الحكومي إلكبر في اأتثق �شكل 

   (Moehler & Singh, 2011) .العامة والقدرة على التمییز والتحلیل
 



تسعى الدراسة للكشف عن أداء وسائل اإلعالم الرسم�ة في ظل األزمات ومقارنتها في وسائل      
وتعد اإلعالم األخرى، �ما تسعى لمعرفة مدى مصداقیتها في نقل األحداث من وجهة نظر المستخدمین. 

ة �بیرة وحظیت �أهم� ،مهم في المعرفة والتحلیل دراسات المصداق�ة في االتصال الجماهیري جزءٌ 
نها إعالم على إلوقد عرف ال�احثون مصداق�ة وسائل ا ا مع ظهور وسائل التواصل االجتماع. خصوًص 

                                                           
 م. ۲۰۱۸مشروع قید الدراسة، قانون بشأن حق االطالع  -  ۱
 م بشأن إنشاء ھیئة أسواق المال وتنظیم نشاط األسواق المالیة. ۲۰۱۰/ ۷قانون رقم  -   
 بشأن كفالة حریة الرأي والتعبیر.  ۳۷و  ۳٦دستور دولة الكویت المادة   -   
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عالم إلنها تعني �الثقة في وسائل اأعالم والعمل�ة االتصال�ة حیث إلمن العوامل المؤثرة في ا ةواحد
تصور الجمهور لمصداق�ة الرسائل ها أن. �ما تم تعر�فها على )م٢٠١٥(ك�حول، و�مكان�ة االعتماد علیها 

قسام تتضمن مصداق�ة الرسالة ألى عدة إوقد تم تقس�مها  ،اإلعالم�ة ومصادرها من خالل الثقة والدقة
قدم المقای�س المتعلقة أحد أنشاء إوقد تم . ومصداق�ة المصدر ومصداق�ة المحتوى ومصداق�ة الصحف

) م١٩٨٨( "ماكغارث"و "جوز�نو"قام ال�احثان ) و م١٩٨٦عالم من قبل ماییر (إل�مصداق�ة وسائل ا
نصاف والدقة والموثوق�ة وقابل�ة التصدیق إلیز وامالت :بتطو�ر المق�اس و�ضافة عدة عوامل للق�اس منها

وهنالك العدید من الدراسات التي �حثت مصداق�ة وسائل اإلعالم في هم مقای�س المصداق�ة. أ د من و�عُ 
المصداق�ة إال أن هناك قصوًرا في الدراسات التي تسعى لق�اس الكو�ت من خالل تطبیق مقای�س 

مصداق�ة اإلعالم الرسمي وتقی�م أدائه. �ما أن هناك قصوًرا في الدراسات العلم�ة التي تكشف عن أداء 
 وسائل اإلعالم في ظل األزمات في الكو�ت. 

اق�ة وتقی�م أداء وسائل اإلعالم وتقوم هذه الدراسة على استب�ان متعدد األ�عاد �شمل مق�اس المصد     
والمصادر الرئ�س�ة لألخ�ار خالل األزمات واستخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل األ�ام االعت�اد�ة 
وخالل أزمة �ورونا. �ما تقوم الدراسة �مقارنة مصداق�ة اإلعالم الرسمي ومواقع التواصل االجتماعي 

تقوم دراستنا الحال�ة على عینة من مواطني دولة ؤثرة. و والصحف لدى المواطنین وماهي العوامل الم
زمة انتشار فیروس �ورونا واألداء العام لإلعالم أعالم في وقت إلالكو�ت بهدف دراسة مصداق�ة وسائل ا

عالم إلعالم ومستوى أداء وسائل اإلعالم من خالل ق�اس مصداق�ة اإلالرسمي الحكومي و�ق�ة وسائل ا
 ا مما سبق ال �مكن تحقیق غا�ة ال�حث إال من خالل اإلجا�ة على اإلشكال التالي:وانطالقً والموثوق�ة. 

 ما مدى مصداق�ة وسائل اإلعالم الكو�ت�ة خالل أزمة انتشار فیروس �ورونا؟ وما العوامل المؤثرة؟


التواصل عالم ومواقع إلرغم وجود العدید من الدراسات التي ر�زت على مصداق�ة وسائل ا     
عالم إلعالم الخاص واإلعالم والمقارنة بین اإلعن الدراسات المتعلقة �الثقة بوسائل ا االجتماعي، فضالً 
ننا لم نجد دراسات تر�ز على تصور الجمهور أال إ )م٢٠٠٠، حسن، م٢٠٠٧(الض�ع، الرسمي الحكومي 
. تقدم هذه الدراسة فرصة �تفي الكو ا زمات وخصوًص ألعالم والثقة بها في وقت اإللمصداق�ة وسائل ا

عالم ومواقع التواصل االجتماعي وثقتهم إلال�حث �شكل مكثف عن تعاطي المجتمع الكو�تي لوسائل ا
�المصادر المختلفة لألخ�ار في وقت األزمات. وتقوم الدراسة بتحلیل تصورات الجمهور �مصداق�ة وسائل 

زمة فیروس أعالم الرسمي في وقت إلوأداء ا عالم المختلفة �ما فیها وسائل التواصل االجتماعيإلا
 عالم �سبب:إلكورونا. ولهذه الدراسة أهم�ة في مجال دراسات ا

نترنت ومواقع التواصل في الكو�ت إلانتشار الهواتف النقالة الذ��ة وارتفاع عدد مستخدمي مواقع ا :أوالً 
المصداق�ة والثقة بتلك الوسائل �قدم لنا فرصة مناس�ة لدراسة ذلك االنتشار ومدى تأثیره على تصور 
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�استخدام مواقع  ان هناك تضاعفً أن و زمات �جائحة فیروس �ورونا. و�ؤ�د والمراقبألا في وقت اخصوًص 
 .خ�ار الفیروس وانتشارهأخر آسره لمعرفة أالتواصل االجتماعي في العالم �

(Popper & Koeze, 2020)  
وما مدى الثقة  ؟زماتألئل التواصل االجتماعي وقت ا��ف �ستخدم الجمهور وسا :لذلك البد من دراسة

 .؟�المعلومات التي تقدمها
 زمات لم �حظ �اهتمام �بیر من قبل ال�احثین ألا وقت اعالم الرسمي الحكومي وخصوًص إلأداء ا :اثان�ً 

اهتمام  ىعالم الرسمي في الكو�ت فهو لم �حصل علإلا اوهناك قصور �حثي في هذا الجانب وخصوًص 
 كبیر وتقی�م علمي من قبل ال�احثین. 

هناك شح في الدراسات الكم�ة والمنهج�ة التي تر�ز على مصداق�ة وأداء وسائل االعالم في وقت  :اثالثً 
عالم التقلیدي ووسائل التواصل إلا التي تر�ز على المقارنة مابین ازمات في عالمنا العر�ي وخصوًص ألا

 االجتماعي. 
نها تفید شرائح عدة في المجتمع أهمها إأهم�ة هذه الدراسة ل�س فقط في الجانب العلمي بل تكمن  :ارا�عً 

قین للتعرف �شكل علمي على سلو��ات جهزة الحكوم�ة وال�احثین والمسوَّ ألعالم واإلالقائمین على وسائل ا
 عالم وتصورهم عن مصداقیتها. إلزمات والتعاطي مع وسائل األالمواطنین في وقت ا

 لى أهم�ة الدراسة في النقاط اآلت�ة:تتج
 .زماتألتناول ظاهرة استخدام مواقع التواصل االجتماعي في وقت ا •
زمة فیروس أعالم لدى المواطنین في وقت إلت�حث الدراسة الحال�ة عن تصور مصداق�ة وسائل ا •

 كورونا. 
�ورونا ومستوى زمة فیروس أعالم في التعاطي مع إلكما ت�حث الدراسة تقی�م أداء وسائل ا •

 أدائهم.
 



 ما یلي: علىلتعرف ا تهدف الدراسة الحال�ة
عالم التقلید�ة ووسائل التواصل إلالتعرف على مدى اعتماد الجمهور الكو�تي على وسائل ا •

 .االجتماعي الكتساب المعلومات عن فیروس �ورونا
 .المواطنین التعرف على أنماط استخدام مواقع التواصل االجتماعي بین •
 .ا بین المواطنینأكثر مواقع التواصل االجتماعي انتشارً  •
 .عالم في ظل انتشار فیروس �وروناإلتقی�م مستوى الرضا العام عن أداء وسائل ا •
 .عالم الرسمي الكو�تي في ظل انتشار فیروس �وروناإلتقی�م مستوى الرضا العام عن أداء ا •
  .عالم لدى المواطنینإلالتعرف على تصور مصداق�ة وسائل ا •
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 ا مما ورد في أهداف الدراسة نطرح التساؤالت التال�ة:نطالقً إ
ن (عینة الدراسة) مواقع التواصل االجتماعي في وقت أزمة فیروس و ك�ف �ستخدم المواطن •

 كورونا؟
 خ�ار حول فیروس �ورونا؟ألما مصادر األخ�ار الرئ�س�ة الكتساب المعلومات وا •

 عالم في محار�ة فیروس �ورونا؟إلمدى الرضا العام عن أداء وسائل ا ما •
 فراد العینة؟أوجهة نظر من عالم المختلفة إلما تصور مصداق�ة وسائل ا •

 عالم المختلفة؟ إلما العوامل المؤثرة في تصور مصداق�ة وسائل ا •


 تسعى الدراسة الخت�ار أر�عة فروض رئ�سة، هي:
إحصــائ�ة بــین معــدل اســتخدام وســائل التواصــل االجتمــاعي و�ــین المتغیــرات الد�موغراف�ــة  : توجــد داللــةأوالً 

 .ألفراد العینة
زمة �ورونا و�ین الرضا أا: توجد داللة إحصائ�ة بین معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل ثان�ً 

 عن أداء ومحتوى مواقع التواصل االجتماعي.
 .عالم ومق�اس المصداق�ةإلبین مقای�س تقی�م وسائل اا: توجد داللة إحصائ�ة ثالثً 
 .ا: توجد داللة إحصائ�ة بین المتغیرات الد�موغراف�ة و�ین مق�اس المصداق�ةرا�عً 

 



 :”Wanta & Wei-Hu, 1994“دراسة 
عالقة بین  ن هناكأعالم إلثر المصداق�ة واالعتماد والتعرض لوسائل اأوجدت الدراسة التي �حثت      

عالم تتحلى �مصداق�ة عال�ة إ ن وسیلة أفكلما وجد الشخص  ،عالمإلالمصداق�ة واالعتماد على وسائل ا
 خ�ار وارتفعت لد�ه نس�ة التعرض لهذه الوسیلة. ألزاد اعتماده علیها �مصدر رئ�سي ل

 ”Johnson & Kaye,1998“:دراسة 
عالم واالعتماد علیها بتصور مصداقیتها من إل�حثت هذه الدراسة عالقة مدى استخدام وسائل ا     

ن االعتماد على أوقد بینت النتائج  ،لكتروني مخصص لألشخاص المهتمین �الس�اسةإخالل استب�ان 
لكترون�ة. مما إلعالم اإللتصور مصداق�ة وسائل ا اقو�ً  الكترون�ة �انت مؤشرً إلعالم التقلید�ة واإلوسائل ا
رتفع لدى المستخدمین تقی�مهم إلكترون�ة إلعالم التقلید�ة واإلتخدام وسائل انه �لما ارتفع معدل اسأ�عني 

ن ألكترون�ة مثل المواقع اإلخ�ار�ة والمدونات. �ما بینت نتائج الدراسة إلعالم اإللمصداق�ة وسائل ا
 عالم التقلیدي �شكل عام.إلخ�ار من األكثر مصداق�ة للحصول على اأنترنت یرونه إلمستخدمي ا
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 :"م٢٠٠٦دراسة " علي، خالد ، 
تنتهج هذه الدراسة األسلوب الوصفي وتعتمد على أسلوب المسح لتجم�ع المعلومات الوصف�ة       

عالم لدى إلى النموذج البنائي لمستو�ات المصداق�ة لمعرفة مصداق�ة وسائل اإلتستند  إذ ؛والتحلیل�ة
كثر مصداق�ة من أعالم التقلیدي إلن اأري یرى الجمهور المص أنالجمهور المصري. وقد وجدت الدراسة 

�ما وجدت الدراسة عالقة إ�جاب�ة ذات داللة إحصائ�ة متوسطة القوة بین  ،عالم الحدیثةإلوسائل ا
 للحصولعالم إ نه �لما �ان الجمهور معتمد على وسیلة أذ إ ،عالم والمصداق�ةإلاالعتماد على وسائل ا

ن الصورة أخر وجدت الدراسة آخ�ار �لما ق�م هذه الوسیلة �المصداق�ة. ومن جانب ألعلى المعلومات وا
 كثر إ�جاب�ة لدى الجمهور من المواقع اإلخ�ار�ة.  ألكترون�ة إلالذهن�ة للمواقع ا

 ”Johnson & Kim, 2009“دراسة 
ي �ور�ا الجنو��ة عالم وقت االنتخا�ات الرئاس�ة فإلقامت هذه الدراسة بتحلیل مصداق�ة وسائل ا      
برز العوامل المؤثره بها والمقارنة بین أعالم و إلور�زت على تصور مصداق�ة وسائل ا م،٢٠٠٤عام 

لكترون�ة. وقد إللكترون�ة والصحف اإلخ�ار األلكتروني ومواقع اإلعالم اإلعالم التقلید�ة واإلوسائل ا
عالم التقلیدي والمواقع إلكثر مصداق�ة من األكترون�ة إلن الصحف اأفراد العینة وجدوا أن أوجدت الدراسة 

ن االعتماد على وسائل أخ�ار الس�اس�ة. �ما وجدت الدراسة أللكترون�ة للحصول على اإلاإلخ�ار�ة ا
من  الً ن �أخر وجدت الدراسة آللمصداق�ة. ومن جانب  اقو�ً  الكترون�ة �انت مؤشرً إلعالم التقلید�ة واإلا

االهتمام الس�اسي واالهتمام �الحمالت االنتخاب�ة والمشار�ة الس�اس�ة �انت جم�عها مؤشرات لمصداق�ة 
كثر مصداق�ة �حكم اعتماده أعالم إلا �جد وسائل ان الشخص المهتم س�اس�ً أمما �عني  ،عالمإلوسائل ا

 خ�ار �شكل مستمر.ألخر اآعلیها للحصول على المعلومات و 
 :"Kiousis, 2009  "دراسة
كثر المصادر التي أتقارن هذه الدراسة بین مصداق�ة التلفز�ون والصحف والمواقع اإلخ�ار�ة لمعرفة       

نت الدراسة وجود عدد من خ�ار والمعلومات الس�اس�ة. وقد بیَّ أل�عتمد علیها الجمهور للحصول على ا
عالم ومدى االهتمام إلدام وسائل ااستخ :عالم مثلإلالعوامل التي تؤثر في تقی�م مصداق�ة وسائل ا

خ�ار ومناقشتها. وأوضحت نتائج االستب�ان الذي تم توز�عه على سكان وال�ة ألالشخصي �الس�اسة وا
 ،عالم �شكل عامإلنه على الرغم من تقی�م المشار�ین المنخفض لمصداق�ة وسائل اأمر�ك�ة ألتكساس ا
ن هناك عالقة ذات أشارت النتائج أوثقة. �ما على نس�ة مصداق�ة أ ن الصحف حصلت على أفقد تبین 

 عالم وتصورات الجمهور للمصداق�ة.إلداللة إحصائ�ة بین استخدام وسائل ا
  ”Calvo-Porral, C., Martínez-Fernández, V. & Juanatey-Boga, O. ,2014“ :.دراسة
اإلخ�ار�ة ومصداقیتها من خالل عالم إلتقوم هذه الدراسة بتحلیل عالقة العالمة التجار�ة لوسائل ا    (

عالم اإلخ�ار�ة و��ف �قوم إلتطبیق نموذج المصداق�ة. وتقوم الدراسة ب�حث العالمة التجار�ة لوسائل ا
ن هناك عالقة إ�جاب�ة بین المصداق�ة أالجمهور بتقی�مها من خالل الثقة والمصداق�ة. ووجدت الدراسة 

عالم �قوة إلن األشخاص یر�طون مصداق�ة وسائل اأذ إ ،ةوتقی�م العالمة التجار�ة للقنوات اإلخ�ار�
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ن عوامل مثل الصورة الذهن�ة للوسیلة اإلعالم�ة أعالمتها التجار�ة وثقتهم بها. �ما وضحت الدراسة 
 والوالء والمصداق�ة لها دور �بیر في تقی�م ق�مة الوسیلة اإلعالم�ة وتأثیرها. 

 :"م٢٠١٥دراسة "ك�حول طالب، 
ا. عالم في الوطن العر�ي واتخذت قناة الجز�رة نموذجً إلزمة مصداق�ة وسائل اأ�حثت هذه الدراسة      

ن هذه المصداق�ة أال إن الجز�رة �انت تحظى �مصداق�ة �بیرة قبل الثورات العر��ة أووجدت الدراسة 
تالشت �عد االنتهاكات التي مارستها الجز�رة في الطعن في المقدسات والتحیز لجهة معینة على حساب 

نها تعتبر م�ادرة في ألن قناة الجز�رة لها شعب�ة �بیرة أن ال�حث قد وجد أ إالالموضوع�ة والمصداق�ة. 
 یر من المهن�ة والخبرة. ن لدیها طاقم صحفي على قدر �بأو  ،طرح القضا�ا ومعالجتها

 :"م٢٠١٦و السالم،  دراسة " الموسوي 
ا مصطلحان منهأ�قوم ال�حث �محاولة شرح الفرق بین مصطلحي المصداق�ة والصدق و�ؤ�د       

ن أن المصداق�ة مشتقة من الصدق وتعني األدلة التي تثبت الصدق. �ما یؤ�د ال�حث أحیث  ،مختلفان
 ،والدقة ،واألمانة ،والثقة ة،والعدال ،لمصداق�ة منها الموضوع�ةهناك عدة مصطلحات ومفاه�م ل

عالم ف�ما إلول مصداق�ة األا :مر�نأعالم تتلخص في إلن مصداق�ة وسائل اأو�رى ال�احثان  ،واالكتمال
ن هناك ثالث ألى إعالم ف�ما یتعلق �المصدر. �ما توصل ال�حث إلمصداق�ة اوالثاني  ،یتعلق �الجمهور

 (مرحلة التصدیق المبدئي والنا�ع عن الظرف االتصالي والتصدیق النهائي).  :للتصدیقمراحل 
  :"٢٠١٧دراسة "حسن منصور ، 

اعتمدت هذه الدراسة على نموذج االستخدام واالعتماد�ة للتعرف على دوافع استخدام مواقع التواصل      
ن طل�ة الجامعة والمقارنه ف�ما بین طل�ة االجتماعي وتأثیر الظروف األمن�ة والس�اس�ة واالقتصاد�ة بی

من خالل استب�ان الكتروني وزع على �ل من طل�ة الجامعتین.  جامعة الملك سعود وجامعة صنعاء
كثر من أخ�اري إن طل�ة الجامعة �عتمدون على وسائل التواصل االجتماعي �مصدر أوأشارت النتائج 

تمع ال یؤثر على اعتماد الطل�ة على وسائل التواصل ن استقرار المجأاعتمادهم علیها �مصدر تعل�مي و 
ستخدام مواقع التواصل االجتماعي هو الهم دافع أ خ�اري وتعل�مي. و�ینت الدراسة إاالجتماعي �مصدر 

 خر�ن) تلیها الدوافع الترفیه�ة والتسل�ة.آلا (التواصل مع االدافع النفعي وخصوًص 
 :التعلیق على الدراسات السا�قة

عالم العر��ة إلفي وجهة نظر الجمهور لمصداق�ة وسائل ا ان هناك ت�اینً أأوضحت الدراسات       
عالم إلكبر من اأعالم التقلیدي �حظى �مصداق�ة إلن اأفقد بینت �عض الدراسات  ،لكترونيإلعالم اإلوا
ع ن مواقأوتبین النق�ض في دراسات أخرى حیث وجدت  ،لكتروني ومواقع التواصل االجتماعيإلا

عالم التقلیدي. هذا و�ینت الدراسات إلكبر من اأ �مصداق�ةنترنت تتمتع إلخ�ار على األالتواصل ومواقع ا
حیث بینت نتائج الدراسات ان هناك  ،عالم واالعتماد علیهاإلعالقة المصداق�ة �مدى استخدام وسائل ا

 عالم. إلوسائل ا ىعالقة إحصائ�ة بین المصداق�ة واالعتماد عل
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نه �شمل الصدق والثقة والح�اد�ة أفت الدراسات مفهوم المصداق�ة واتفقت على خر عرَّ آومن جانب       
ا وقت عالم الرسمي وخصوًص إلوالموضوع�ة والعدالة. �ما أوضحت الدراسات المتعلقة �مصداق�ة ا

لثورات زمات مثل األعالم الرسم�ة وقت اإلفي نس�ة المصداق�ة لوسائل ا ان هناك انخفاًض أزمات ألا
ن أحداث. و�ینت الدراسات ألعالم وعدم شفافیته في تغط�ة اإلالعر��ة �سبب إحساس الجمهور بتحیز ا

عالم العر�ي الرسمي �عاني من المصداق�ة �سبب التحیز لوجهة نظر الحكومة وعدم االلتزام �العدالة اإل
 طراف القضا�ا المختلفة. أفي تغط�ة �افة 



�عاد أیناسب  لى نظر�ة االعتماد اإلعالمي حیث تعد مدخالً إطارها النظري إتستند الدراسة في       
عالم على إلثار وسائل اآزمات. وتعتمد النظر�ة على دراسة ألعالم وقت اإلعالقة الجمهور مع وسائل ا

النظر�ة بتصور العالقة بین نظمة االجتماع�ة. وقد نشأت ألعالم �الجمهور واإلالجماهیر وعالقة وسائل ا
حسین ( م ١٩٧٦خر في عام آهداف الفرد �االعتماد والت�ع�ة على موارد طرف أ تحقیق احت�اجات و 

. وقد ر�زت النظر�ة على عالقة وسائل االعالم والجمهور في المجتمعات الصناع�ة القائمة )م٢٠١٧،
عالم لتلب�ة مجموعة متنوعة إلوسائل ا ىعللى االعتماد إفراد �میلون ألن األى إعلى المعلومات وتوصلت 

لى معلومات حول المواقف الس�اس�ة للمرشحین إن تتراوح بین الحاجة أمن احت�اجاتهم والتي �مكن 
برز أو ). م٢٠١١(طه، لى الحاجة للترف�ه وتمض�ة الوقت إالس�اسیین للمساعدة في اتخاذ قرار التصو�ت 

ائل اإلعالم والنظام االجتماعي والجمهور قد تكون مع النـظام فروض النظر�ة وجود عالقة اعتماد بین وس
عالم إلمعلومات التي تنشرها وسائل االنه �لما �انت أجزائه. �ما تفترض النظر�ة أحد أو أاإلعالمي �كل 

نواع أوهناك ثالثة ). م٢٠١٧(حسین، ذات أهم�ة لألفراد زاد اعتمادهم علیها للحصول على هذه المعلومات 
محتملة من التأثیرات التي تنتج عن اعتماد الجمهور على وسائل االعالم منها المعرفي والعاطفي 

ما التأثیرات العاطف�ة فهي أوالسلو�ي. فالتأثیر المعرفي یرت�ط في تغییرات مواقف الجمهور ومعتقداته. 
لتعرض المفرط لتقار�ر مرت�طة �الشعور �القلق والخوف مثال الخوف من الخروج من المنزل نت�جة ا

ما التأثیرات السلو��ة فهي ترت�ط بتغییر السلوك أإخ�ار�ة حول انتشار فیروس �ورونا في منطقة معینة. 
عالم ومثال على ذلك ل�س الكمام الطبي والقفازات نت�جة التعرض إله نت�جة التعرض لوسائل ائلغاإو أ

 لوك الفرد وتصرفاته. عالم التي تغیر من سإلللحمالت التوعو�ة في وسائل ا
 

و الظاهرة المراد دراستها أاعتمدت الدراسة على المنهج المسحي و�قوم على تشخ�ص المشكلة      
ووصفها وتحلیلها. �ما یت�ح المنهج المسحي لعقد المقارنات واالرت�اطات بین المتغیرات المختلفة. و�هدف 

حكام التقو�م�ة ألصدار ا�للظاهرة التي تدرس وعرض الحقائق و لى تحدید الوضع الحالي إالمنهج المسحي 
 .   (Alsalem, 2019)وتحدید طرق تحسین لوضع العام
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نشـاء المحتـوى والتواصـل �نترنـت تسـمح بنشـر وت�ـادل و إلمواقع التواصـل االجتمـاعي: منصـات علـى ا     
 (Boyd & Ellison, 2000) خر�نآلمع ا
عالم و�مكان�ـة االعتمـاد إلعالم: هي درجة الثقة التي �منحها األشخاص لوسائل اإلمصداق�ة وسائل ا     

 . )م٢٠١٥(ك�حول، علیها وتقدیرها وتفضیلها �مصدر رئ�سي للمعلومات 

 شرافها.�دارتها و إعالم و�كون تحت إلعالم المملوك للدولة والذي تدیره وزارة اإلاإلعالم الرسمي: وهو ا
 

ومستجی�ة من المواطنین الكو�تیین. وقد اقتصرت العینة على  امستجی�ً  ٦٧٦بلغ حجم عینة الدراسة       
واختیرت العینة �طر�قة غیر احتمال�ة من خالل العینة الش�ك�ة (كرة الثلج)  ،الكو�تیین فقط دون سواهم

ا مع ظروف الحجر سهل خصوًص ألى المواطنین �صورة إحیث �ساعد هذا النوع من العینات الوصول 
      .المنزلي وحظر التجول الذي فرضته الحكومة الكو�ت�ة على ال�الد وقت انتشار فیروس �ورون 

�ما هو الحال في ظروف هذه الدراسة. واختیرت  ها للعینات الغیر متاحو�عتبر أسلوب �رة الثلج مناس�ً 
رسال إلى مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي ومن خالل إلكترون�ة إلا رسال االستمارةإالعینة من خالل 

وقد بلغ  ومواقع التواصل) google forms�االعتماد على ( آباالستمارة عبر مجموعات برنامج واتس
ا والحفاظ على خصوص�ة وسر�ة . وتم مراعاة موضوع المشار�ة �االستب�ان تطوعً ٦٧٦حجم العینة 

ن عینة الدراسة أقصى درجات صدق اإلجا�ة بین المشار�ین. وعلى الرغم من أ لىإالمشار�ة للوصول 
رسال روا�ط إالمجتمع الكو�تي وذلك من خالل  حنه تم مراعاة تمثیل �افة شرائأال إغیر احتمال�ة، 

 فراد من �افة مناطق ومحافظات الكو�ت عبر أسلوب �رة الثلج.أللى اإاالشتراك في الدراسة 
ن الق�ام بدراسات احتمال�ة عشوائ�ة للمجتمع الكو�تي �كل تعتبر مهمة صع�ة أوالبد من اإلشارة     

هناك عوائق یؤ�د ال�احثون أن �سبب عدم وجود معلومات عن مجتمع الدراسة متاحة لل�احثین. �ما 
ع في واس تتعلق �الخصوص�ة والثقة والحواجز االجتماع�ة التي تمنع الق�ام �الدراسات الكم�ة �شكل

 .)(Mesbah,2002الكو�ت وعدم شعور األشخاص �الحدیث مع الغر�اء 


لكترون�ة إأي من خالل توز�ع استمارات  ؛لكترون�ةإلاعتمدت الدراسة على أسلوب االست�انة ا      
االجتماعي والبر�د ا، وقد تم توز�عها على فئات المجتمع الكو�تي عبر مواقع التواصل وتعبئتها رقم�ً 

على مجموعة من  . واحتوت االست�انةم٢٠٢٠ب ما بین مارس و�ونیو،آلكتروني ومجموعات الواتسإلا
 ة وخمسة محاور.   المتغیرات الرئ�س
وهـــي األســـئلة األول�ـــة التـــي تضـــمنت �عـــض المعلومـــات األساســـ�ة عـــن اســـتخدام مواقـــع  المحـــور األول:

عـالم التـي �سـتخدمونها للحصـول علـى إلوسـائل ا ت�مـا تضـمن ،االسـتخدامالتواصل االجتماعي وسـاعات 
 زمة انتشار فیروس �ورونا.أخ�ار وقت ألا
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ا، تم سؤال المستجو�ین عن مدى استخدام مواقع ولق�اس استخدام مواقع التواصل االجتماعي یوم�ً       
لى خمسة اخت�ارات تبدأ ب(أقل جا�ات ضمن میزان وزني �حتوى عإلوجاءت ا ،االتواصل االجتماعي یوم�ً 

 .٥ا)=ساعات یوم�ً  ٦(أكثر من  ـوتنتهى ب ١من ساعة)=
خ�ار التي ألخ�ار، تم سؤال المستجو�ین عن مصادر األخ�ار الرئ�س�ة لتلقي األمصادر الق�اس  ماأ      

ن خ�ار �شكل عام وجاءت اإلجا�ات ضمن خ�ارات متعددة تشمل التلفز�و ألخر اآ�ستخدمونها لتلقي 
 ب والرسائل النص�ة.آالرسمي والرادیو والصحافة ومواقع التواصل االجتماعي والواتس

عن  ینعالم وقد تم سؤال الم�حوثإلالمحور الثاني: یتضمن األسئلة التي تتعلق بتقی�م أداء وسائل ا
ومواقع التواصل  الرسم�ة ذاعةإلألداء �ل من اإلعالم الرسمي الكو�تي والصحافة الكو�ت�ة وا رضاهم

عالم إلوسائل ا �الرضا عنخ�ار �ورونا. ولإلجا�ة على األسئلة التي تتعلق أاالجتماعي في تغط�ة 
، تنتهي ١ا) =جاءت اإلجا�ات ضمن میزان وزني �حتوي على خمسة اخت�ارات تبدأ ب (غیر راضي تمامً 

 .٥ا)=ب (راضي تمامً 
هداف الدراسة والتي تر�ز على تقی�م أ عدت لتتوافق مع المحور الثالث: وقد اعتمد على مجموعة مقای�س أ 

. وقد تم استخدام �ل من والوعي وغیرها خ�ارألالثقة وجودة مصادر ا من خاللعالم إلا أداء وسائل
 )  (Calvo-Porral et al. 2014التي تم استخدامها في دراسات سا�قة و المقای�س التال�ة 

حكومي ووسائل التواصل االجتماعي والصحافة الكو�ت�ة خالل عالم الرسمي الإللتقی�م �ل من ا      
 زمة �ورونا وتم شرح هذه المقای�س ف�ما �أتي:أ

خ�ار والذي یتكون من ثالثة ع�ارات ألخ�ار: مق�اس جودة مصادر األمق�اس جودة مصادر ا .١
لومات "�قدم هذا المصدر مع :مثلة هذه الع�اراتأخ�ار المقدمة، من ألعالم واإلخاصة �جودة ا

 ،        ي العام حول فیروس �ورونا"أذات جودة"، "�ساهم هذا المصدر في تشكیل الر  اخ�ارً أو 
و" یهتم هذا المصدر بنشر المعلومات التي تتوافق مع الهو�ة الوطن�ة". ولإلجا�ة على أسئلة 

 . ٥ا) =و(أوافق تمامً  ١ا) =(ال أوافق بتاتً  ـا بخماس�ً  مق�اس االتجاهالمق�اس، جاء 
مق�اس الوعي اإلعالمي: وهو مق�اس خاص لمعرفة مستوى الوعي اإلعالمي ومدى المعرفة  .٢

 ,.Yoo, B :ن استخدم هذا المق�اس في دراسة عدیدة مثلأالعامة بوسائل اإلعالم. وقد سبق 
Donthu, N. & Lee, S. (2000) �) استخدام مق�اسPorral et al., 2014 -Calvo  (

           عرف هذا المصدر" أ " :خاصة �ق�اس الوعي اإلعالمي مثل و�حتوى على ثالثة ع�ارات
ستط�ع التمییز بین مصادر المعلومات ومقارنتها". أو" لقد سمعت عن قوة هذا المصدر". 

  ١ا) =(ال أوافق بتاتً  ـا بلهذا المق�اس خماس�ً  مق�اس االتجاهولإلجا�ة على أسئلة المق�اس، جاء 
 . ٥ا) =و (أوافق تمامً 

و العالمة أمق�اس االرت�اط والصورة الذهن�ة: وهو مق�اس خاص لمعرفة الصورة الذهن�ة للمنتج  .٣
. (Calvo-Porral et al.,2014عالم في دراسة (إلوسائل ا ىوقد تم تطب�قه عل ،التجار�ة
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 :عالم مثلإلثالث ع�ارات تتعلق �مدى �الصورة الذهن�ة لوسائل ا ىو�حتوي هذا المق�اس عل
صف هذا المصدر �المصداق�ة والمهن�ة واالعتماد عل�ه" و" یتمثل جمهور هذا ستط�ع و أ"

زمات". ألللتعامل مع ا ةشخاص الذین یودون المعرفه" و" لدى هذا المصدر الخبر ألالمصدر �ا
  ١ا) =(ال أوافق بتاتً  ـا بلهذا المق�اس خماس�ً  مق�اس االتجاهولإلجا�ة على أسئلة المق�اس، جاء 

 .٥ا) =مً و (أوافق تما
مدى والء المستخدمین للوسیلة  �ق�اسمعني  مق�اسعالم: وهو إلمق�اس الوالء لوسائل ا .٤

لق�اس الوالء للعالمات التجار�ة ووسائل  "یوجي"أمق�اس  ىاإلعالم�ة. وقد تم االعتماد عل
عالم للحصول على إلعالم. و�حتوي هذا المق�اس على ثالث ع�ارات تتعلق �الوالء لوسائل اإلا
وصي غیري بتلقي المعلومات من أخ�ار منها " سأستمر بتلقي المعلومات من هذا المصدر؛ و"ألا

هلي وأصدقائي لتلقي المعلومات من هذا المصدر". ولإلجا�ة على أسئلة أ شجع أهذا المصدر" و" 
 .٥=ا) و (أوافق تمامً  ١ا) =(ال أوافق بتاتً  ـا بلهذا المق�اس خماس�ً  مق�اس االتجاهالمق�اس، جاء 

و�حتوي  ،عالمإلنصاف وسائل اإعالم: وهو مق�اس �عني �ق�اس مدى إلنصاف وسائل اإمق�اس  .٥
"اخت�ار هذا  :عالم مثلإلنصاف وعدالة وسائل اإهذا المق�اس على ع�ارتین لق�اس مدى 

. ولإلجا�ة على أسئلة ول لتلقي المعلومات"أل"�شكل هذا المصدر اخت�اري امر جید " وأالمصدر 
 .٥ا) =و (أوافق تمامً  ١ا) =(ال أوافق بتاتً  ـا بخماس�ً  مق�اس االتجاهجاء  المق�اس،

عالم: وقد تم استخدام مق�اس خاص لمعرفة سلوك إلمق�اس سلو��ات الجمهور تجاه وسائل ا .٦
عالم التي یتعرضون لها. و�حتوى هذا المق�اس على إلرضاهم عن وسائل ا ىالجمهور ومد

جابي تجاه هذا المصدر" و "راضي عن أداء هذا المصدر في شعور إ� "لديَّ  :ع�ارتین تشمل
 ١ا) =(ال أوافق بتاتً  ـا بخماس�ً  مق�اس االتجاهزمة �ورونا". ولإلجا�ة على أسئلة المق�اس، جاء أ

 .٥ا) =و (أوافق تمامً 
والذي اعتمد على ق�اس تصور مصداق�ة  ،س المصداق�ةاالمحور الرا�ع: �شمل المحور الرا�ع على مق�

نصاف والح�اد والثقة وموضوع�ة وسائل إلعالم لدى الجمهور من خالل ق�اس تصور الدقة واإلوسائل ا
مع إضافة  Gaziano, C. & McGrath, K. (1986) عالم . وقد تم استخدام مق�اس المصداق�ة  إلا

و �حتوي هذا المق�اس على س�ع ع�ارات متعلقة  هداف الدراسة الحال�ة.أ �عض التعد�الت لیتناسب مع 
 المصدر�المصداق�ة" و " �قدم هذا  ى" هذا المصدر یتحلَّ  :بتصور المصداق�ة لدى الجمهور منها

ثق بهذا المصدر" و " ال أى �الشفاف�ة" و " �مكن االعتماد علیها" و " هذا المصدر یتحلَّ  ةمعلومات موثوق
ا المصدر" و " یبتعد هذا المصدر عن اآلراء الشخص�ة" و ذ�قدمها ه د أي تحیز �المعلومات التيجیو 
 مق�اس االتجاهصدق �ل المعلومات التي �قدمها هذا المصدر". ولإلجا�ة على أسئلة المق�اس، جاء أ"

 .٥ا) =و (أوافق تمامً  ١ا) =خماس�ا ب (ال أوافق بتاتً 
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النوع، العمر،  :الد�موغراف�ة للم�حوثین مثلالمحور الخامس: احتوى المحور الخامس على المعلومات 
 العمل. ومكان اإلقامة.



 :اخت�ار المقای�س
دب�ات والمصادر ذات ألعند اخت�ار المقای�س الخاصة �الدراسة تم االطالع على قدر �بیر من ا     

خ�ار ألوالئهم واعتمادهم علیها �مصدر ل ىومد ،عالم لدى الجمهورإلالصلة بتصور مصداق�ة وسائل ا
ننا أال إى مجموعة مقای�س مثبته تم استخدامها والتحقق من صحتها في دراسات دول�ة. إلم التوصل تو 

هداف الدراسة مع مراعاة الترجمة للغة العر��ة والص�اغة اللغو�ة أ قمنا �مراجعتها وتنق�حها �ما یتناسب مع 
وذات معنى. و�عد ص�اغتها، فقد تم اخت�ارها على مجموعة تجر�ب�ة الصح�حة لتص�ح ع�ارات صح�حة 
ا ومستجی�ة للوقوف على األخطاء والتحقق من ث�ات مستجی�ً  ٥٠في دراسة استطالع�ة مكونه من 

 المقای�س.
 :إجراءات الصدق

�ق�س  نأنه �ق�س ما ین�غي أا لتحقیق األهداف المرجوة و یتسم المق�اس �الصدق متى ما �ان صالحً      
ن المقای�س صالحة أ. واعتمدت الدراسة على الصدق الظاهري الذي �عبر عن اتفاق المحكمین على فعالً 
عالم من إ جله. وقد تم عرض االست�انة على مجموعة أساتذة أعدت من أُ لتحقیق الهدف الذي  فعالً 

وطلب منهم تحدید مدى تحقیق هذه الع�ارات ألهداف الدراسة  ٢أعضاء هیئة التدر�س في جامعة الكو�ت 
 نها ضرور�ة. أن و المحكم يوتحدید أي غموض في الع�ارات. وقد تم اجراء التعد�الت التي رأ

 :إجراءات الث�ات
�التأكد من الث�ات بواسطة استخدام ألفا �رون�اخ للمقای�س. وجاءت نتائج الث�ات  ال�احثةقامت       

 تي:آلا لم�ع المقای�س مما �عني صحة استخدام المقای�س وتحق�قها لهدف الدراسة. وفقً عال�ة لج
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .مناور الراجحي رئیس قسم االعالم في جامعة الكویت.د.إیناس سالمین عضو ھیئة تدریس في قسم اإلعالم و د ۲
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 )۱( الجدول

 درجة األلفا كرونباخ للمقاییس المختلفة
مواقع التواصل 

 االجتماعي

(درجة األلفا 

 كرونباخ)

 الصحافة

(درجة األلفا 

 كرونباخ)

 اإلعالم الرسمي

 (درجة األلفا كرونباخ)
 المقاییس

 مقیاس جودة مصادر األخبار  80. 95. 78.

 درجة  الوعي اإلعالمي 81. 93. 84.

 مقایس  الصورة الذھنیة و االرتباط  84. 94. 86.

عالم إلمقایس الوالء لوسائل ا 94. 97. 93.  

عالمإلمقایس االنصاف لوسائل ا 88. 92. 89.  

عالمإلمقایس السلوكیات تجاه وسائل ا 88. 94. 91.  

 مقایس تصور المصداقیة 95. 97. 95.

 


حصائي إلجراءات اإلحصائ�ة من خالل استخدام البرنامج اإلاعتمدت الدراسة على مجموعة من ا     
 تي:آل) . وقامت �ا٢٤الحزمة اإلحصائ�ة للعلوم االجتماع�ة (النسخة 

 .التكرار والنسب
 .المتوسطات الحساب�ة واالنحرافات المع�ار�ةاإلحصاء الوصفي: من خالل 

خ�ار و�ین مستوى الرضا عن وسائل ألاخت�ار مر�ع �اي: لق�اس العالقة بین المتغیرات مصادر ا
 .عالمإلا

فراد العینة من الذ�ور أاخت�ار ق�مة (ت): للفروق بین متوسطات استخدام مواقع التواصل االجتماعي بین 
 ناث. إلوا
 .عالمإلد: لق�اس العوامل المؤثرة في مصداق�ة وسائل انحدار خطي متعدإ
 .اخت�ار معامل االرت�اط بیرسون: وذلك لق�اس قوة ودرجة العالقة بین المتغیرات 



جوانب، هي: خصائص العینة واإلجا�ة على  ةالجزء التالي �قوم �عرض نتائج الدراسة في ثالث     
 التساؤالت واخت�ار الفروض.
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 :خصائص العینة -أوالً 
 فراد العینة.أ) خصائص ٢یوضح الجدول رقم (

 )۲( الجدول
 توزیع افراد عینة الدراسة حسب المتغیرات الدیموغرافیة

العدد=  676 ٪  المتغیر فئات المتغیر 

 ذكر 295 43.6
 النوع

نثىأ 381 56.4  

۱۸أقل من  17 2.5  

 العمر

عام ۱۸-۲۸ 337 49.9  

عام ۲۹-۳۹ 175 25.9  

عام ٥۰- ٤۰ 84 12.4  

عام ٦۱-٥۱ 52 7.7  

عام فأكثر ٦۲ 11 1.6  

 العاصمة 145 21.4

 المحافظة السكنیة

 حولي 115 17

 الفروانیة 115 17

 الجھراء 115 17

 مبارك الكبیر 84 12.4

حمديألا 102 15.1  

 

العمر�ة المختلفة والمحافظات السكن�ة. ) توزع عینة الدراسة بین الفئات ٢یوضح الجدول رقم (      
ن أ٪ من الذ�ور. �ما یوضح الجدول  ٤٣.٦ناث و إلفراد العینة من اأ٪ من ٥٦.٤فقد �ان  جماالً �و 

 ٣٩و  ٢٩٪ من الم�حوثین تراوحت أعمارهم بین ٢٥.٩و اعامً  ٢٨لى إ ١٨تتراوح أعمارهم بین  ٪٤٩.٩
 ١٨قل من أ٪ ٢.٥ف�ما  اعامً  ٦١لى إ ٥١٪ من ٧.٧و اعامً  ٥٠لى إ ٤٠٪ بین ١٢.٤ف�ما �ان  اعامً 
 . اعامً 
  :استخدام وسائل التواصل االجتماعي -اثان�ً 

فراد العینة، تم استخراج التكرارات أف�ما یتعلق �مواقع التواصل االجتماعي األكثر استخداما بین      
ع التواصل االجتماعي التي فراد العینة على سؤال "ماهي مواقأوالنسب المئو�ة للتعرف على استجا�ات 

 ) یوضح ذلك.٣تستخدمها" والجدول رقم (
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 )۳( جدول
 مواقع التواصل االجتماعي

مواقع التواصل 

 االجتماعي

 العدد

)676( 

 النسبة المئویة

٪ 

 ٪78.8 533 تویتر

 ٪94.8 641 انستقرام

 ٪84.2 569 سناب شات

) ٥٦٩٪ (ع=٨٤.٢نستقرام، بینما إ) �ستخدمون موقع ٦٤١٪ (ع=٩٤.٨ن أشارت النتائج أ      
 ) استخدامهم لموقع تو�تر.٥٣٣٪ (ع=٧٨.٨كد أف�ما  ،�ستخدمون موقع سناب شات

 :�ثافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي -اثالثً 
االعت�اد�ة وخالل  �امألولإلجا�ة على السؤال المتعلق �مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ا     

فراد العینة عن "عدد ساعات استخدام أزمة �ورونا، تم استخراج النسب المئو�ة للتعرف على استجا�ات أ
�ام االعت�اد�ة" و "عدد ساعات استخدام مواقع التواصل ألا في امواقع التواصل االجتماعي یوم�ً 

 ) ذلك:٤زمة �ورونا" و�وضح الجدول رقم (أاالجتماعي خالل 
 )٤جدول  (

 خالل جائحة كوروناالجتماعي في االیام االعتیادیة ومعدل استخدام مواقع التواصل ا

 المجموع
 ٦اكثر من 

 ساعات

الى  ٤من 

ساعات ٦  

الى  ۲من

ساعات ٤  

  ۲اقل

 ساعة
 المدة الزمنیة 

 االیام االعتیادیة العدد 94 240 207 135 676

 النسبة 13.9 35.5 30.6 20 100

خالل جائحة  العدد 70 140 177 289 676

 النسبة 10.4 20.7 26.2 42.8 100 كورونا

 

   ٢فراد العینة �قومون �استخدام مواقع التواصل االجتماعي بین أن أ) ٤یتضح من الجدول رقم (     
٪ من ٢٠ا وساعات یوم�ً  ٦و  ٤٪ بین ٣٠.٦٪ و٣٥.٥�ام االعت�اد�ة بنس�ة ألا في اساعات یوم�ً  ٤و
فراد العینة أ٪ من ٤٢.٨ن أزمة �ورونا فتبین أما خالل أساعات.  ٦كثر من أفراد العینة �ستخدمونها أ

 ا.ساعات یوم�ً  ٧كثر من أاستخدامهم لمواقع التواصل 



              www.epra.org.eg                        www.jprr.epra.org.eg            سطومجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - ولأل/ الجزء ا العشرونالتاسع و العدد ۲٦٥ ا

�ام االعت�اد�ة و�ین استخدامها ألوللتحقق من الفروق بین استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ا     
حصائي إوجود ارت�اط االخت�ار و�ینت نتائج  ،بیرسون معامل االرت�اط  اخت�ار زمة �ورونا، تمأخالل 

  r=.54, n=676, p=00. إ�جابي بین ساعات االستخدام خالل الفترتین.
زمة أخالل  ناث �مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعيإلما ف�ما یتعلق �الفروق بین الذ�ور واأ     

ناث إلبین الذ�ور وا ةحصائ�إلة الذا �ان هناك فروق ذات دإ) لمعرفة ما كورونا، تم استخدام اخت�ار (ت
 ) یوضح نتائج اخت�ار (ت).٥. الجدول رقم (فراد العینة ومدى استخدام مواقع التواصل االجتماعيأمن 

 )٥( جدول
 استخدام مواقع التواصل االجتماعي طبقا لمتغیر (النوع) معدلاختبار قیمة (ت) للفروق بین 

مستوى 

 الداللة
 االنحراف المعیاري ت

المتوسط 

 الحسابي
 الدوافع النوع العدد

.00 -2.27 
معدل استخدام مواقع  ذكر 295 2.91 1.07

التواصل االجتماعي خالل 

 أنثى 381 3.09 98. أزمة كورونا

ساعات وجود فروق ذات داللة إحصائ�ة بین متوسط ) ٥(ت) في الجدول رقم (یبین اخت�ار ق�مة 
 ا، وهي ق�مة دالة إحصائ�ً  ٢.٢٧-ذ �انت ق�مة (ت) إ، بین الذ�ور واإلناث االستخدام

t(674)=-2.27,p=.00   
 :زمة �وروناأ�ام االعت�اد�ة وخالل ألخ�ار الرئ�س�ة خالل األمصادر ا -ارا�عً 

ام االعت�اد�ة �ألن مواقع التواصل االجتماعي هي المصدر األول لألخ�ار في اأشارت نتائج الدراسة أ
، وأتى اإلعالم الرسمي في المرت�ة الثان�ة خالل �ورونا  ٪)٦٢زمة �ورونا (أوخالل  ،٪)٦٧.٣بنس�ة (
٪ عن األ�ام االعت�اد�ة. أما القنوات األجنب�ة فقد أتت في المرت�ة ٨.٦٪، و�ارتفاع بلغ ٣٠.٢بنس�ة 

) یوضح ٦الجدول رقم ( .رئ�سي لألخ�ار٪، و�فارق �بیر عن المرت�ة الثان�ة �مصدر ٣.٨الثالثة بنس�ة 
 مصادر األخ�ار الرئ�س�ة لتلقي األخ�ار في األ�ام االعت�اد�ة وخالل أزمة �ورونا.
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 )٦جدول (
 مصادر األخبار الرئیسیة لتلقي آخر األخبار في األیام االعتیادیة

 خالل أزمة كورونا األیام االعتیادیة 

 النسبة ٪ )676العدد ( النسبة ٪ )676العدد ( مصدر األخبار

 62 419 67.3 455 مواقع التواصل االجتماعي

 30.2 2.4 21.6 146 التلفزیون الرسمي

 3.8 26 6.1 41 القنوات االجنبیة

 SMS 18 2.7 9 1.3الرسائل النصیة 

 1.2 8 1.2 8 واتساب

 1.2 8 0.9 6 الصحف

 0.3 2 0.3 2 اإلذاعة

 100 676 100 676 المجموع
 

جراء إزمة �ورونا، تم أ�ام االعت�اد�ة وخالل ألخ�ار في األولإلجا�ة على سؤال الفرق بین مصادر ا      
ا حصائ�ً إ�انت دالة  ٢ن ق�مة �اأشارت نتائج االخت�ار أاخت�ار مر�ع �اي ل�حث العالقة بین المتغیر�ن. و 

) مما �عني وجود ٠.٠٠( ٠.٠١قل من أ) وهي ق�مة دالة عند مستوى معنو�ة ٥٠٨.٤٨حیث بلغت (
 زمة �ورونا.أ�ام االعت�اد�ة وخالل ألخ�ار في األا بین مصادر احصائ�ً إفروق دالة 

 :الرضا عن أداء وسائل اإلعالم خالل أزمة �ورونا -اخامسً 
 زمة �ورونا، تم استخراجأعالم المختلفة خالل إللإلجا�ة على السؤال المتعلق �الرضا عن أداء وسائل ا

 دناه:أ) ٧و�انت النتائج �ما یبینها جدول رقم ( ،عالمإ المتوسط الحسابي واالنحراف المع�اري لكل وسیلة 
 )۷( جدول

 عالم خالل جائحة كورونااإلالرضا عن أداء وسائل 
عالمإلوسائل ا العدد المتوسط الحسابي االنحراف المعیاري  

 التلفزیون الرسمي 676 4.22 1.07

 اإلذاعة الرسمیة 676 4.50 1.40

 الصحف 676 4.09 1.39

 مواقع التواصل االجتماعي 676 3.75 1.42

 =راضي تماما٥=غیر راضي تمام و ۱بحیث  ٥الى  ۱یتكون المقیاس من 

ذاعة الرسم�ة" جاءت في مقدمة المصادر من حیث الرضا عن إلن "اأیتضح من الجدول السابق       
)، وفي المرت�ة الثان�ة جاء "التلفز�ون ١.٤٢) و�انحراف مع�اري (٤.٥٠ها �متوسط حسابي بلغ (ئأدا

) وفي المرت�ة الثالثة جاءت "الصحف" ١.٠٧) و�انحراف مع�اري (٤.٢٢الرسمي" �متوسط حسابي (
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ما في المرت�ة األخیرة فكانت من نصیب أ). ١.٣٩) وانحراف مع�اري (٤.٠٩�متوسط حسابي بلغ (
 ). ١.٤٢) وانحراف مع�اري (٣.٧٥واقع التواصل االجتماعي" �متوسط حسابي بلغ ("م

  :عالمإلمق�اس تقی�م وسائل ا -اسادسً 
 عالم ومدى االرت�اط بها والثقة إلعالم هو مق�اس �حدد تصور أداء وسائل اإلمق�اس تقی�م وسائل ا     

  ) (Calvo-Porral et al. 2014ة  ا في دراسزمة �ورونا وتم استخدامه سا�قً أ�مصادرها خالل 
مق�اس  جاءنظر ما سبق أداة جمع الب�انات) و أعلى ستة محاور رئ�س�ة ولكل محور عدة أسئلة ( ي و�حتو 

) یوضح نتائج تقی�م ٨. والجدول رقم (٥(أوافق �شدة)=ـو�نتهي ب ١ا)=بدً أ(ال أوافق ـ�بدأ بو ا خماس�ً  االتجاه
  عالم الرسمي ووسائل التواصل االجتماعي والصحافة. إلكل من ا

 )۸جدول (
 مقیاس تقییم وسائل اإلعالم  خالل أزمة كورونا

 المقاییس

 الصحافة وسائل التواصل االجتماعي عالم الرسميإلا العدد

المتوسط  676

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعیاري

جودة وسائل 

 عالمإلا

676 3.35 .87 3.08 .84 3.38 1.21 

 1.15 3.41 91. 3.10 90. 3.31 676 الوعي

 1.20 3.38 96. 2.99 89. 3.29 676 الصورة الذھنیة

 1.25 3.32 99. 2.91 1.05 3.32 676 الوالء

 1.25 3.32 1.05 2.86 1.06 3.32 676 نصافإلا

 1.21 3.37 99. 2.83 89. 3.28 676 السلوك

 

عالم إلولى �جم�ع مقای�س التقی�م یلیها األن الصحافة جاءت في المرت�ة اأ�شیر الجدول السابق      
 الرسمي وفي المرت�ة األخیرة وسائل التواصل االجتماعي. 

 لبناء مق�اس التقی�مزمة �ورونا أعالم خالل إلوقد تم دمج المقای�س الستة المتعلقة بتقی�م وسائل ا     
عالم الرسمي إلما اأ ،١.١٢واالنحراف المع�اري  ٣.٣٦و�لغ المتوسط الحسابي لمق�اس الصحافة  العام،

بلغ  دما وسائل التواصل االجتماعي فقأ ،٧٧واالنحراف المع�اري . ٣.٣١فقد بلغ المتوسط الحسابي 
 . ٨٣و�انحراف المع�اري . ٢.٩٦المتوسط 
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 :عالمإلاق�ة وسائل اتصور مصد -اسا�عً 
عالم إلعالم هو مق�اس �حدد مدى وثوق الجمهور �مصادر اإلمق�اس تصور مصداق�ة وسائل ا     

على س�عة  ي و�حتو  Calvo-Porral et al.,( 2014) ا في دراسة ومصداقیتها وتم استخدامه سا�قً 
معلومات موثوقة �مكن االعتماد ى �المصداق�ة" و " �قدم هذا المصدر "هذا المصدر یتحلَّ  :ع�ارات مثل

ثق بهذا المصدر" و " ال یوحد أي تحیز �المعلومات التي أى �الشفاف�ة" و " علیها" و " هذا المصدر یتحلَّ 
صدق �ل المعلومات التي �قدمها أا المصدر" و " یبتعد هذا المصدر عن اآلراء الشخص�ة" و"ذ�قدمها ه

 عالم المختلفة.إلفراد العینة لمصداق�ة وسائل اأج تصور ) یوضح نتائ٩هذا المصدر". والجدول رقم (
 )۹جدول (

 مقیاس تصور مصداقیة مصادر األخبار
 االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي خبارألمصادر ا

 82. 3.23 عالم الرسميإلا

 89. 2.76 وسائل التواصل االجتماعي

 1.18 3.34 الصحافة

 =راضي تماما٥=غیر راضي تمام و ۱بحیث  ٥الى  ۱یتكون المقیاس من 
) ٣.٣٤ولى �متوسط حسابي بلغ (ألن مصداق�ة الصحافة أتت في المرت�ة اأیوضح الجدول السابق     

) وانحراف ٣.٢٣عالم الرسمي �فارق �س�ط و�متوسط حسابي بلغ (إلیلیها ا ،)١.١٨وانحراف مع�اري (
وانحراف  ٢.٧٦المرت�ة الثالثة �متوسط حسابي ا أتت وسائل التواصل االجتماعي في م) ف�٨٢مع�اري (.
 . ٨٩مع�اري .

  :اخت�ار الفروض
 أر�عة فروض رئ�س�ة، هي: تسعى الدراسة الخت�ار

  .زمة �ورونا و�ین العمرأ: توجد داللة إحصائ�ة بین معدل استخدام وسائل التواصل االجتماعي خالل أوالً 
لدراسة العالقة بین متغیر (العمر) ومتغیر (معدل استخدام تم اخت�ار معامل االرت�اط (بیرسون)       

حصائي عكسي قوي بین إشارت النتائج وجود ارت�اط أمواقع التواصل االجتماعي خالل �ورونا) و 
 .N=676, P=0.00  r= -.16, المتغیر�ن.

     ین العمر مما یؤ�د فرض�ة الداللة اإلحصائ�ة بین معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و�      
نه �لما ارتفع العمر انخفض معدل ساعات استخدام مواقع التواصل أوتشیر العالقة العكس�ة القو�ة 

 االجتماعي خالل �ورونا.  
زمة �ورونا و�ین الرضا أا: توجد داللة إحصائ�ة بین معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل ثان�ً 

 .االجتماعيداء ومحتوى مواقع التواصل أعن 
تم اخت�ار معامل االرت�اط (بیرسون) لدراسة العالقة بین متغیر (معدل استخدام مواقع التواصل       

شارت النتائج أاالجتماعي خالل �ورونا) ومتغیر (الرضا عن أداء ومحتوى مواقع التواصل االجتماعي) و 
 R=-.12, N=676, P=0.00حصائي عكسي قوي بین المتغیر�ن. إوجود ارت�اط 
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نه �لما ارتفع معدل أمما یؤ�د فرض�ة الداللة اإلحصائ�ة بین المتغیر�ن وتشیر العالقة العكس�ة       
زمة �ورونا انخفض مستوى الرضا عن أداء ومحتوى مواقع أاستخدام مواقع التواصل االجتماعي خالل 

 التواصل. 
 .وتصور المصداق�ةعالم إلا: توجد داللة إحصائ�ة بین مقای�س تقی�م وسائل اثالثً 
 .ا: توجد داللة إحصائ�ة بین المتغیرات الد�موغراف�ة و�ین تصور المصداق�ةرا�عً 

 عالماإللإلجا�ة على الفرض�ة الرا�عة والخامسة والمتعلقتین �معرفة العالقة بین تصور مصداق�ة وسائل 
عالم الرسمي إلاق�ة اوالمتغیرات المفسرة، تم اخت�ار نموذج االنحدار الخطي المتعدد لكل من مصد

 والصحافة ومواقع التواصل االجتماعي.
عالم إل) یوضح نتائج اخت�ار نموذج االنحدار الخطي المتعدد لمصداق�ة وسائل ا١٠الجدول (-١

 الرسم�ة. 
 )۱۰الجدول (

 عالم الرسمي والمتغیرات المفسرةإلاالنحدار الخطي المتعدد لمصداقیة ا
 داللة ت قیمة ت بیتا المتغیرات المفسرة

 62. 49.- 01.- عالمإلجودة وسائل ا

 *03. 2.07 06. الوعي

 75. 31.- 01.- الصورة الذھنیة

 19. 1.31 04. الوالء

 07. 1.81 05. نصافإلا

 **00. 36.37 73. السلوك

 56. 57. 00. العمر

 33. 96. 02. الجنس

 84. 19. 00. عالم الرسميإلالرضا عن أداء ا

 26. 1.11 02. وسائل التواصل االجتماعيمعدل استخدام 

معدل استخدام وسائل التواصل خالل 

 كورونا

-.00 -.44 .65 

P < 0.05* P < 0.001** 

عالم الرسمي والمتغیرات المستقلة حیث إلن معامل ارت�اط بیرسون بین مصداق�ة اأتوضح النتائج      
) أي ٠.٧٥وق�مة معامل التحدید المعدل ( ،)٠.٧٥) �ق�مة معامل تحدید (٠.٨٧بلغ ق�مة متوسط (
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عالم الرسمي. وتبین نتائج تحلیل إل٪ من الت�این الحاصل في مصداق�ة  ا٧٥المتغیرات المستقلة تفسر 
) �استخدام داللة ٠.٠٠) �مستوى داللة  (١٨٨.٩٣ن ق�مة ف (أنوفا الخت�ار معنو�ة االنحدار أ

05.0=α. 
عالم الرسمي والسلوك العام تجاه إلمة بیتا التي توضح العالقة بین مصداق�ة اكما جاءت ق�      

) ذات داللة إحصائ�ة حیث �مكن استنتاج ذلك من ق�مة ت والداللة ٣٦.٣٧عالم الرسمي �ق�مة (إلا
عالم الرسمي ارتفع معدل تصور إلن سلوك الجمهور تجاه انه �لما تحسَّ أو�عني ذلك  ؛المرت�طة بها

ا بداللة إحصائ�ة ) مؤثرً ٢.٠٧االعالم الرسمي. و�ذلك جاءت ق�مة بیتا لمتغیر الوعي �ق�مة (مصداق�ة 
ن مستوى تصور عالم الرسمي تحسَّ إلنه �لما ارتفع وعي الجمهور تجاه اأمما �عني  ؛)٠.٠٣ضع�فة (

 ما �ق�ة المتغیرات فلم تكن ذات داللة إحصائ�ة.أعالم الرسم�ة.  إلمصداق�ة وسائل ا
أجل معرفة العالقة بین تصور مصداق�ة وسائل التواصل االجتماعي والمتغیرات المفسرة (مقای�س  من -٢

تقی�م محتوى وسائل التواصل االجتماعي، الرضا عن أداء وسائل التواصل االجتماعي، ساعات استخدام 
تم استخدام �ام االعت�اد�ة ووقت جائحة �ورونا، العمر، الجنس)، ألمواقع التواصل االجتماعي في ا
 ) یوضح النتائج: ١١والجدول (نموذج االنحدار الخطي المتعدد 

) یوضح نتائج اخت�ار نموذج االنحدار الخطي المتعدد لمصداق�ة وسائل التواصل ١١الجدول (
 االجتماعي.

 )۱۱جدول(
 االنحدار الخطي المتعدد لمصداقیة وسائل التواصل االجتماعي والمتغیرات المفسرة

 داللة ت قیمة ت بیتا لمفسرةالمتغیرات ا

 *01. 2.59 09. جودة مواقع التواصل االجتماعي

 12. 1.53 04. الوعي

 88. 14.- 00.- الصورة الذھنیة

 37. 89.- 03.- الوالء

 *02. 2.31 08. االنصاف

 **00. 30.83 68. السلوك

 76. 29.- 00.- العمر

 44. 76. 26. الجنس

 65. 44. 00. االعالم االلكترونيالرضا عن أداء وسائل 

 10. 1.61 03. معدل استخدام وسائل التواصل االجتماعي

 33. 97.- 01.- معدل استخدام وسائل التواصل خالل كورونا

P < 0.05* P < 0.001** 
ن معامل ارت�اط بیرسون بین مصداق�ة التواصل االجتماعي والمتغیرات ) أ١١في الجدول (تشیر النتائج و 

) وق�مة معامل التحدید المعدل ٠.٧٧) �ق�مة معامل تحدید (٠.٨٧المستقلة حیث بلغ ق�مة متوسط (
٪ من الت�این الحاصل في مصداق�ة التواصل االجتماعي. ٨٧) أي المتغیرات المستقلة تفسر ٠.٧٦(
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) ٠.٠٠) �مستوى داللة (٢٠٢.٨٥ن ق�مة ف (أوفا الخت�ار معنو�ة االنحدار نأوتبین نتائج تحلیل 
كما جاءت ق�مة بیتا التي توضح العالقة بین مصداق�ة وسائل التواصل  .α=05.0�استخدام داللة 

حیث �مكن استنتاج  ،) ذات داللة إحصائ�ة٠.٦٨االجتماعي والسلوك العام تجاه مواقع التواصل �ق�مة (
ن سلوك الجمهور تجاه وسائل نه �لما تحسَّ أ) و�عني ذلك ٠.٠٠ذلك من ق�مة ت والداللة المرت�طة بها (

التواصل االجتماعي ارتفع معدل تصور مصداقیتها. و�ذلك جاءت ق�مة بیتا لمتغیر جودة وسائل 
فكلما ارتفع تقی�م جودة مواقع  ،)٠.٠١�صورة ضع�فة ( احصائ�ً إ) دال ٠.٠٩التواصل االجتماعي �ق�مة (

نصاف �ق�مة إلن مستوى تصور مصداقیتها. �ما جاءت ق�مة بیتا لمتغیر االتواصل االجتماعي تحسَّ 
 .α=05.0) �استخدام داللة ٠.٠٢ا بداللة إحصائ�ة ضع�فة () مؤثرً ٢.٣١(
رات المفسرة (مقای�س تقی�م الصحافة، من أجل معرفة العالقة بین تصور مصداق�ة الصحافة والمتغی -٣

�ام ألالرضا عن أداء وسائل التواصل االجتماعي، ساعات استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ا
والجدول  االعت�اد�ة ووقت جائحة �ورونا، العمر، الجنس)، تم استخدام نموذج االنحدار الخطي المتعدد

 ) یوضح النتائج:١٢رقم (
 )۱۲جدول (

 الخطي المتعدد لمصداقیة الصحافة والمتغیرات المفسرة االنحدار
 داللة ت قیمة ت بیتا المتغیرات المفسرة

 **00. 5.33 16. الصحافة  جودة

 11. 1.56- 05.- الوعي

 64. 46. 01. الصورة الذھنیة

 68. 41.- 01.- الوالء

 29. 1.05 04. اإلنصاف

 **00. 40.68 79. السلوك

 41. 81. 01. العمر

 **00. 3.89- 12.- الجنس

 79. 26.- 00.- الرضا عن أداء الصحافة

 78. 27.- 00.- معدل استخدام وسائل التواصل االجتماعي

معدل استخدام وسائل التواصل خالل 

 كورونا

.00 .46 .63 

P < 0.05* P < 0.001** 
معامل ارت�اط بیرسون بین مصداق�ة الصحافة والمتغیرات المستقلة الجدول السابق أن تشیر نتائج و      

) أي ٠.٨٩) وق�مة معامل التحدید المعدل (٠.٨٩) �ق�مة معامل تحدید  (٠.٩٤حیث بلغ ق�مة متوسط (
٪ من الت�این الحاصل في مصداق�ة التواصل االجتماعي. وتبین نتائج ٩٤المتغیرات المستقلة تفسر 

 ). ٠.٠٠) �مستوى داللة (٥٠٠.٨٣ن ق�مة ف (أمعنو�ة االنحدار  نوفا الخت�ارأتحلیل 
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كما جاءت ق�مة بیتا التي توضح العالقة بین مصداق�ة الصحافة والسلوك العام تجاه الصحافة �ق�مة 
) و�عني ٠.٠٠) ذات داللة إحصائ�ة حیث �مكن استنتاج ذلك من ق�مة ت والداللة المرت�طة بها (٠.٧٩(

سلوك الجمهور تجاه الصحافة ارتفع معدل تصور مصداقیتها. و�ذلك جاءت ق�مة  نه �لما تحسنأذلك 
) فكلما ارتفع تقی�م ٠.٠٠) ذات داللة إحصائ�ة �مستوى داللة (٠.١٦بیتا لمتغیر جودة الصحافة �ق�مة (

) دالة ١٢.-جودة الصحافة تحسن مستوى تصور مصداقیتها. �ما جاءت ق�مة بیتا لمتغیر الجنس (
 ) مما �عني تأثیر الجنس على تصور مصداق�ة الصحافة.  ٠.٠٠�مستوى داللة ( احصائ�ً إ
 



 :استخدام مواقع التواصل االجتماعي -أوالً 
٪ �ستخدمون موقع ٨٤.٢رام وقنستإ�ستخدمون موقع من أفراد العینة ٪ ٩٤.٨شارت النتائج �أن أ     

) م٢٠١٩، السالم ات سا�قة (تو�تر. وتتفق هذه النتائج مع دراس٪ �ستخدمون موقع ٧٨.٨سناب شات و
تتفق  �مانستقرام یل�ه موقع سناب شات وتو�تر. إهو موقع في الكو�ت ا كثر المواقع استخدامً أن أوجدت 

هو األكثر نمًوا وانتشاًرا في العالم.  هذه النتائج مع ما وجدته الدراسات الدول�ة �أن موقع انستقرام
Sheldo & Bryan2016)( 

 ٤لى إ ٢فراد العینة �ستخدمون مواقع التواصل بین أ٪)  ٣٥.٥كثر من ثلث (أن أوأوضحت الدراسة      
فراد العینة �ستخدمون مواقع التواصل أ٪ من ٤٢.٨ن أزمة �ورونا فقد تبین أما خالل أ ،اساعات یوم�ً 

حصائي إ�جابي بین الفرق إود ارت�اط شارت النتائج وجأا. هذا وقد ساعات یوم�ً  ٦االجتماعي ألكثر من 
ن استخدام أمما یثبت  ؛زمة �وروناأ�ام االعت�اد�ة وخالل آلفي استخدام مواقع التواصل االجتماعي في ا

لزامي إلزمة �ورونا �سبب الوقت المتاح والحظر اأالمواطنین لمواقع التواصل االجتماع�ة قد ارتفع وقت 
ن أز مفهوم نظر�ة االعتماد اإلعالمي والتي تؤ�د مما �عزَّ  ؛زمةألالذي فرضته الحكومة خالل ا

عالم التي �عتبرونها ذات أهم�ة والتي توفر لهم احت�اجاتهم مثل إلاألشخاص �عتمدون على وسائل ا
حیث تؤ�د  ؛زماتألن االعتماد اإلعالمي یزداد في وقت اأخ�ار والمعلومات. �ما ألالحصول على ا

عالم و�التالي تزداد إلات مثل �ورونا یرتفع اعتماد الجمهور على وسائل ازمألفي وقت ا هنأالنظر�ة 
 التأثیرات اإلعالم�ة المحتملة. 

دالة  امواقع التواصل االجتماعي، وجدت الدراسة فروقً لناث إلمعدل استخدام الذ�ور وا بین ما الفرق أ      
 زمة �ورونا.أاالجتماعي خالل ناث في معدل استخدام مواقع التواصل اإلا بین الذ�ور و حصائ�ً إ

 : خ�ارألمصادر ا -اثان�ً 

خر آن مواقع التواصل االجتماعي هي المصدر الرئ�سي للحصول على أتشیر نتائج الدراسة       
ا. تى التلفز�ون الرسمي ثان�ً أ٪) و ٦٢زمة �ورونا (أ٪) وخالل ٦٧.٣�ام االعت�اد�ة بنس�ة (ألخ�ار في األا
زمة �ورونا فبینت النتائج وجود أ�ام االعت�اد�ة وخالل ألخ�ار الرئ�س�ة خالل األا ما المقارنة بین مصادرأ
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 Almenayes, 2015; Alajmiا ف�ما بینهما. وتتفق هذه النتائج مع دراسات سا�قة حصائ�ً إفروق دالة 
et al., 2016; Alsalem, 2019)(   

االجتماعي في الكو�ت هو الحصول على ن الدافع الرئ�سي الستخدام مواقع التواصل أوجدت      
خ�ار بین ألا لتلقي اا رئ�س�ً ن مواقع التواصل االجتماعي تعتبر مصدرً أخ�ار مما �عني ألخر اآالمعلومات و 

 فراد المجتمع الكو�تي. أ
ذاعة حازت على إلن اأزمة �ورونا، وجدت الدراسة أعالم خالل إلما �السن�ة لتقی�م أداء وسائل اأ     

. و�رجع سبب ٤.٢٢) یلیها التلفز�ون الرسمي �متوسط حسابي=٤.٥٠نس�ة رضا (متوسط حسابي=على أ 
عالم الرسمي في إلتمیز أداء ا إلىزمة �ورونا أعالم الرسم�ة وقت إلرضا الجمهور عن أداء مصادر ا

تعلقة خ�ار المألوا انتشار الفیروسخ�ار والتطورات �شأن ألخر اآالكو�ت من خالل تخص�ص برامج لنقل 
. وتتفق هذه النتائج مع الدراسات الدول�ة التي تؤ�د أن �الحظر ومقا�الت مع المسؤولین والرسائل التوعو�ة

 .(Hamdy, 2013)اإلعالم الرسمي �حظى بثقة الجمهور ومصداقیته خالل األزمات 

ها ئادأتقی�م من حیث الرضا عن  نس�ة قلأما مواقع التواصل االجتماعي فقد حصلت على أ      
. �ما �شفت النتائج أن هناك عالقة إحصائ�ة )٣.٧٥زمة �ورونا (متوسط حسابي=أخالل ومحتواها 

عكس�ة بین معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و�ین معدل الرضا عن أدائها مما �عني أنه �لما 
 ارتفعت ساعات استخدام مواقع التواصل انخفض معدل الرضا عن أدائها. 

زمات ألشاعات التي تكثر خالل اإلخ�ار الكاذ�ة والمغلوطة واألیرجع السبب لكثرة انتشار اوقد      
وتعكس هذه النتائج دین دون التأكد من صحتها ومصداقیتها. غرَّ خ�ار بین المُ أل�سبب التسابق في نشر ا

المختلفة وثقته  الوعي الكبیر الذي یتمیز �ه الجمهور الكو�تي وقدرته على التمییز بین مصادر األخ�ار
على الرغم من اتجاه الجمهور لوسائل التواصل االجتماعي الكبیرة في مصادر اإلعالم الرسم�ة. ف

خ�ار �مصدر رئ�سي �سبب سهولة وسرعة الحصول على المعلومات من هذه ألللحصول على ا
خ�ار ألوال تمثل انها ل�ست مصادر موثوقة أن نس�ة الرضا عنها منخفض إلدراك المتلقین أال إ ،المنصات
  الرسم�ة.

 :عالم ومصداقیتهاإلتقی�م وسائل ا -اثالثً 
�متوسط وسائل اإلعالم ولى من حیث مق�اس تقی�م ألن الصحافة أتت �المرت�ة اأشارت النتائج أ    

عالم الرسمي و�فارق �س�ط �متوسط حسابي بلغ إلیلیها ا ١.١٢وانحراف مع�اري = ٣.٣٦حسابي بلغ 
�متوسط حسابي  تذیلت القائمة دما وسائل التواصل االجتماعي فقأ. ٧٧ع�اري بلغ .وانحراف م ٣.٣١
فراد العینة لجودة أن الصحافة تحتل الصدارة من حیث تقی�م أ. مما یبین ٨٣وانحراف مع�اري . ٢.٩٦

و�رجع  نصاف في تغطیتها والسلوك العام.إلالمعلومات والوعي والصورة الذهن�ة المرت�طة بها والوالء لها وا
السبب لطب�عة الصحافة في الكو�ت وما تتمتع �ه من مساحة حر�ة �بیرة في النقد والنشر وطب�عتها منذ 

 االستقالل�ة  والثقة �ما تنشر.و نشأتها �أنها صحافة حرة غیر مملو�ة للحكومة مما �ضفي طا�ع الحر�ة 

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


 مصداقیة اإلعالم الكویتي الرسمي أثناء األزمات"" : سعود عبد العزیز السالمد. فاطمة  ۲۷٤ 

بلغ المتوسط الحسابي للصحافة  حیث ،ولى في مق�اس المصداق�ةألكما أتت الصحافة في المرت�ة ا     
، ٣.٢٣عالم الرسمي (متوسط حسابي=إلتى اأوفي المرت�ة الثان�ة  ١.١٨وانحراف مع�اري بلغ  ٣.٣٤

، انحراف ٣.٣٤) یل�ه وسائل التواصل االجتماعي (متوسط حسابي=٨٢انحراف مع�اري=.
 ). ٨٩مع�اري=.

ول �مصدر رئ�سي لألخ�ار ألالمر�ز ان وسائل التواصل االجتماعي تصدرت أفعلى الرغم من      
ن أفراد العینة یرون أن أخ�ار المتاحة و ألن ذلك ال �عني وثوقهم في المعلومات واأال إزمة �ورونا أخالل 

 عالم على حدٍ إلعلى وذلك من خالل مق�اس المصداق�ة ومق�اس تقی�م وسائل اأ الصحافة تتمتع �مصداق�ة 
 سواء.

 عالمإلداق�ة وسائل اا: العوامل المؤثرة �مصرا�عً 
عالم الرسمي، فقد أوضحت نتائج اخت�ار إلو المفسرة لمصداق�ة اأما ف�ما یتعلق �العوامل المؤثرة أ      

) والوعي �ما تقدم ٣٦.٣٧عالم الرسم�ة (بیتا=إلن السلوك العام تجاه وسائل اأاالنحدار الخطي 
ن وعي الجمهور �اإلعالم الرسمي أما �عني حصائ�ة. مإ) من العوامل المؤثرة وذات داللة ٢.٠٧(بیتا=

 وسلو�ه العام تجاهه یؤثر في تقی�م المصداق�ة. 
شارت نتائج اخت�ار االنحدار الخطي للعوامل المؤثرة في مصداق�ة وسائل التواصل أف�ما       

قع ) وجودة موا٠.٦٨ن السلوك العام تجاه وسائل التواصل االجتماعي (بیتا=أفقد تبین  ،االجتماعي
فراد أن تصور أ) عوامل مؤثرة في تصور المصداق�ة. وهذا یدل على ٠.٠٢التواصل االجتماعي (بیتا= 

 جاب�ة سلو�هم تجاهها یؤثران على تقی�م المصداق�ة.��العینة لجودة مواقع التواصل االجتماعي و 
المتغیرات الد�موغراف�ة ومعدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي و�ق�ة  :ما العوامل األخرى مثلأ      

 مقای�س التقی�م ل�ست عوامل مؤثرة في تصور مصداق�ة وسائل التواصل االجتماعي.
) والسلوك العام تجاه ١٦من جودة الصحافة (بیتا=. الً ن �أشارت النتائج أومن جهة أخرى،       

) عوامل مؤثرة في تقی�م مصداق�ة الصحافة. وتدل تلك ٠.٨١(بیتا=  ) والنوع٤٠.٦٨الصحافة (بیتا=
ن السلوك العام تجاه الصحافة ارتفع لدى الجمهور تصورهم لمصداقیتها. �ما تدل نه �لما تحسَّ أالعوامل 

ن جودة الصحافة وتقی�م الجمهور لمستوى المحتوى المطروح یرت�ط �شكل إ�جابي بتصور أالنتائج على 
 مصداقیتها.

ن أاالجتماعي  لعالم الرسمي ومواقع التواصإلوتوضح نتائج االنحدار الخطي لكل من الصحافة وا     
مما  ،�معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي أوتصور المصداق�ة ال یرت�ط �العوامل الد�موغراف�ة 

ن السلوك العام تجاه أن هذه المتغیرات ال تفسر مستوى تقی�م المصداق�ة. �ما أوضحت النتائج أ�عني 
عالم والوعي العام �الوسیلة اإلعالم�ة تعتبر من المتغیرات المؤثرة في إلالوسیلة اإلعالم�ة وجودة وسائل ا

 تقی�م.ال
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 زمة انتشار فیروس �ورونا على �افة مناحي الح�اة االجتماع�ة والعمل�ة واالقتصاد�ةأثرت ألقد      
عداد المصابین. أ ا وتزاید عالم في ظل انتشار الو�اء عالم�ً إلمع وسائل ا طيطر�قة التفاعل والتعاو 

خر آجراءات الحكوم�ة و إلفي ح�اة الناس لالطالع على ا اأساس�ً  اخ�ار جزءً ألوأص�حت المعلومات وا
ن الغالب�ة العظمى من المواطنین في الكو�ت أتطورات الفیروس وطرق عالجه. و�شفت الدراسة 

على نس�ة انتشار مقارنة �المواقع األخرى. أ وحقق موقع انستقرام  ،التواصل االجتماعي �ستخدمون مواقع
زمة �ورونا مقارنة أن معدل استخدام مواقع التواصل االجتماعي قد ارتفع خالل أكما �شفت النتائج 

 ا. ن معدل استخدامهم یز�د عن ستة ساعات یوم�ً أفراد العینة أ�األ�ام االعت�اد�ة حیث أكد 
خ�ار ألخر اآن مواقع التواصل االجتماعي هي المصدر الرئ�سي لتلقي أشارت الدراسة أأهذا وقد      

خالل أزمة �ورونا و�رجع ذلك لعدة أس�اب منها سهولة االستخدام والفور�ة وسرعة النشر والتحدیث 
ن ذلك لم أ الإخ�ار �شكل مستمر. ألزمات للمعلومات واألالمستمر الذي یرضي حاجة الناس في وقت ا

قل نس�ة رضا عن األداء أفقد حصدت مواقع التواصل االجتماعي  ،یترجم �الرضا عن أداء تلك الوسائل
على معدل رضا أ ذاعة الرسم�ة على إلخرى. وقد حصلت األخ�ار األزمة �ورونا مقارنة �مصادر اأخالل 

زمة وهذا �سبب تمیز القنوات ألعالم الرسمي خالل هذه اإلیل�ه التلفز�ون الرسمي مما �عني صدارة ا
خ�ار واستضافة للمسؤولین ألخر اآزمة من حیث نوع�ة البرامج ومواك�ة ألالرسم�ة الكو�ت�ة خالل هذه ا
 ه ورضا الناس عنه.ئا على أداالحكومیین مما انعكس إ�جاب�ً 

ة المحتـوى عـالم مـن حیـث جـودإلما من حیث مقای�س التقی�م والتي تهتم بتصور الناس عن وسائل اأ     
ولـى فـي جم�ـع المقـای�س خـالل ألن الصـحافة أتـت �المرت�ـة اأوالسلوك العام تجاههـا والـوالء لهـا، فقـد تبـین 

نــه وعلــى الــرغم مــن أعــالم الرســمي ومــن ثــم وســائل التواصــل االجتمــاعي ممــا یؤ�ــد إلزمــة �ورونــا یلیهــا اأ
ن ذلـك غیــر أ إالة سـاعات االســتخدام زمــة �ورونـا وز�ــادأاتجـاه النـاس لوســائل التواصـل االجتمــاعي خـالل 

 مرت�ط بثقتهم بها.
عالم ومدى ارت�ـاطهم بهـا إلفراد تجاه وسائل األن سلوك اأخر، أوضحت نتائج الدراسة آومن جانب       

 .و وسائل التواصل االجتماعيأو الصحافة أعالم الرسمي إلفي ا یؤثر بتصور المصداق�ة لدیهم سواءً 
ن الرضا العام أمر المثیر، ألعالم. واإ تت النتائج مت�اینة لكل وسیلة اعالم فإلقی�م اما �ق�ة مقای�س تأ     

ن الرضا عن أزمة �ورونا غیر مرت�ط بتصور المصداق�ة مما �عني أعن أداء الوسیلة اإلعالم�ة خالل 
 أداء الوسیلة اإلعالم�ة قد ال �عني �الضرورة مصداقیتها. 



�ســــب ثقــــة ومصــــداق�ة الجمهــــور مــــن خــــالل الدقــــة  إلــــىعــــالم الكو�ت�ــــة إلوســــائل ان تســــعى أ�جــــب      
  .خ�ار �كفاءة وشفاف�ةألوالموضوع�ة والشفاف�ة وسرعة نقل ا
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 مصداقیة اإلعالم الكویتي الرسمي أثناء األزمات"" : سعود عبد العزیز السالمد. فاطمة  ۲۷٦ 

زمات حتى ألاالهتمام �اإلعالم الرسمي وتطو�ر برامجه ورفع مستوى األداء �ما �حدث في وقت ا -
 .لألخ�ار اورسم�ً  ارئ�س�ً  ا�كون مصدرً 

ن تحرص القنوات التلفز�ون�ة والصحف على تواجدها في منصات التواصل االجتماعي أ�جب  -
 خ�ار الكاذ�ة بین المستخدمین.ألوا الشائعاتللتقلیل من انتشار 

العمل على مز�د من برامج التوع�ة اإلعالم�ة والتر��ة اإلعالم�ة حتى �میز الجمهور بین مصادر  -
 األخ�ار المختلفة.
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Abstract 

        In the field of media and credibility studies, there have been various 

studies on the credibility perception of mass media and the factors that influence 

it. However, there is paucity of research investigations on media credibility in 

times of crisis, especially in Kuwait. This study therefore, examined news 

media users-based equity and credibility applying the credible perception model 

in order to assess how audience make credibility judgments about the media 

during a pandemic like Corona virus (COVID-19) in Kuwait  

      A cross-sectional survey methodology of Kuwaiti nationals (N=676) asked 

respondents to identify the time they spend on social media, credibility 

perceptions, sources of information, satisfaction with media content and media 

equity. Analysis of the data indicated that age is negatively correlated with 

social media use suggesting that the older the participants the less time they 

spend on social media  

      Moreover, the study found that satisfaction with media content is 

positively correlated with credibility perception. In addition, the analysis 

showed that there is a positive correlation between social media use and 

satisfaction with its content. On the other hand, although the study found that 

social media was the main source of information among Kuwaitis during the 

Corona pandemic, however was the least credible source of information. Lastly, 

the study found that state media gained the highest satisfaction rate among other 

media outlets and the press got the highest credibility perception  
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