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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

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

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

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

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

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 أسامة عبد الحميد محمد   . د                                                                                 

                                                                                    drosamakfs@gmail.com 
 جامعة كفر الشيخ                                                                                                             

      

   :خصلمال
 الصععح  وزارة تنشععاها التعع  الصععح   الم ل مععا   معع  الجمهعع ر تفاععع  تحليعع  إلعع  الدراسعع  هعع   سعع        

 االتصعععا  نظايتععع  علععع  الدراسععع  واعتمعععد   االجتمعععاع   الت اصععع  م اقععع  علععع  حسعععاهاتها عبعععا والسععع ا 
 الصععح  وزارة صععفح  نشععاتها منشعع را   (866) مضععم    بتحليعع  الباحعع   قععا  وقععد  ال سععيل   وثععاا  الحعع ار  
 وهع  ع  2020 ععا  فباايعا شعها مع  التاسع  مع  الفتعاة خعل  الف سعب   م ق  عل  صفحتها  عبا  والس ا 

 الفتعاة تلع  شعهد   حيع   ؛ 2020 ععا  أغسعس  شعها مع   الثعام   حتع   ع  للصفح   منش ر  أو   نشا  تاريخ
 .ك رونا فياوس م  األول  للم ج  مصا ت اض 
 مععع  أكبعععا ك رونعععا هفيعععاوس المت لقععع  المنشععع را   مععع  الجمهععع ر تفاعععع  أ  الدراسععع  نتعععا   وأوضعععح       

 تفاعععع  بعععي  ارتباط ععع  علقععع  وجععع    عععع  كشعععف   كمعععا ال امععع   هالصعععح  المت لقععع  المنشععع را   مععع  تفعععاعله 
 مبعا    ور علع  أكعد   كمعا ك رونعا  هفيعاوس  وال ف عا    المصعابي   وعد    الصح    الم ل ما    م   الجمه ر

 الجمه ر تفاع  مت سط زا   حي   الصح  ؛ الم ل ما   م   الجمه ر  تفاع  زيا ة ف   التفاعل   الح ار  حلق 
 المنشعع را   معع  الجمهعع ر تفاععع  مت سععط ععع  التفععاعل  الحعع ار حلقعع  مبععا   تضععمن   التعع  المنشعع را   معع 

 .التفاعل  الح ار حلق  مبا   تتضم  ل  الت 
 

الم ل ما  الصح    تفاع  الجمه ر  نظاي  االتصا  الح ار   نظاي  ثاا  ال سيل      الكلمات المفتاحية:
 جا ح  ك رونا. 

 
 مقدمة:

ك رونا المستجد وانتشار  تحدي ا صعبا  أما  المؤسساِ  ال امل  ف  لقد جا   أزم  ظه ر فياوس           
المؤسساِ    وجه  ف   ذروته  التحد   ه ا  وبلغ  واالجتماع َّ ؛  واالقتصا يَّ   الس اس َّ   المجاالِ   مختلف 

 الصح َّ  الت  عمل  عل  تقدي  الخدماِ  السب َّ  للمصابي  هالفياوس أمل  ف  إنقاذ ح اته . 
ال ال   وبقد        المؤسسا  الصح َّ  ف  أرجا   أما   تحديا  مهن ا  كبياا   ر ما مثَّل  أزم  فياوس ك رونا 

ا؛ فف  ظ ِ  عجز المؤسساِ  ال لم َّ  ع  اختااع علج ناج  يقض   ا اتصال   فإنها قد مثَّل  ع أيضا  ع تحدي  
ل قاي  م  اإلصاه  هالفياوس؛ هات   عل  ه ا الفياوس  وط ِ  أمد إجاا اِ  اختااع لقاح وتسع   األفاا  ل

 الت ع   ه  السبيُ  لم اجه  فياوس ك رونا  والحدِ  م  خس رته. 
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 يمية ودراسة تق  

المؤسساُ  الصح َّ  جهدا  ف  ت ظ ف وسا   االتصا  همختلف أش الها؛ سع ا  ورا  نشا        تأُ   ول  
التقلي  م  أعدا  اإلصاهاِ   الم ل ماِ  الصح َّ  الدق ق  بنف  ساع  انتشار الفياوس أو تدانيها؛ بهدف  

التحد   ه ا  ف   الصح َّ   المؤسساِ   فش   أ َّ  إل   ال الم َّ   الصح   منظم   أشار   حي   وال ف اِ ؛ 
 .(1)  األرواحاالتصال   قد يؤ   إل  فقدا  المزيد م  

فبخلف       الصح َّ ؛  المؤسساِ   أهداف  لتحقيق  وسيل   أفض   ه   االجتماع    الت اص   م اق   وبات  
هص رة   الم ل ماِ   نشا  ف   االتصا   وسا    م   غياها  عل   الم اق   ه    ق  وانتشار  (2)   ساي  تف ُّ   

الصح َّ  وِقصا    استخدا  م اق  الت اص  االجتماع ِ  بي  نسب  كبياة م  الجمه ر  وسه ل  إعدا  الاسا  
تت ح ه   الم اق  فاص  ل لت اص  بي  الجمه ر  تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح    وازم  نشاها؛ 

والمؤسساِ  الصح َّ   هما ُيم ِ   األخياَة م  اإلجاه  عل  تساؤالِ  الجمه ر  وتقلي  حال  الخ ف والهل   
 لديه .

 
 :الدراسات السابقة

الت اص        م اق   عبا  الصح    الم ل ما   م   الجمه ر  تفاع   بدراس   الباحثي   م   ال ديد  اهت  
الصح  ؛  الم ل ما   م   الجمه ر  تفاع   ف   المؤثاة  ال  ام   نح   راس   اهتمامه   االجتماع   ووجه ا 

 ل ما   راس  ال لق  بي  تص ر الجمه ر للمخاطا الصح   وتفاعله م  المفس   ه ض الباحثي  إل   
للمخاطا  الجمه ر  إ را   أ   الدراسا   نتا    االجتماع ؛ حي  أوضح   الت اص   الصح   عبا م اق  

صفح   منش را   بتحلي  مضم      Yulia Strekalovaيزيد م  تفاعله م  الم ل ما  الصح  ؛ فقام   
عا   م ق  الف سب    خل  فتاة انتشار فياوس إيب ال  مااكز الس ساة عل  األمااض وال قاي  منها عل   

المنش را   2014 م   أق   عد   بنشا  الصفح   ق ا   م   الاغ   عل   أنه  الدراس   نتا    وأوضح     
المن م   الجمه ر  تفاع   أ   إال  الصح   األخاى؛  هالم ض عا   مقارن   إيب ال  فياوس  ش را   هخص ص 

هفياوس   المنش را  إيب ال  المت لق   م   غياها  فاق  وأجاى  (3) قد    Jatin Srivastava     وآخاو   راس
لمضم     فباايا    1992تحليل    م   الفتاة  خل   األماي     الساطا   جمع    صفح   نشاتها  منش را  

ي ني      2013 المت ل 2013إل   المنش را   م   الجمه ر  تفاع   أ   النتا    وأوضح   هماض     ق  
 .(4) الساطا  قد فاق تفاعله م  غياها م  المنش را  

مااكز الس ساة عل  األمااض  وآخاو  بتحلي  مضم   التغايدا  الت  نشاتها    Shi Chenكما قا        
؛ حي  أوضح    2016م ق  ت يتا  أثنا  فتاة انتشار فياوس زي ا عل  مدار عا   وال قاي  منها عل   

الدراس    اإلصاه   نتا    حاال   وعد   التغايدا   م   الجمه ر  تفاع   بي   ارتباط    علق   وج   
وأجا   (5) هالفياوس الصح      ل زارة  التاه    الصفحا   منش را   لمضم    تحليل    عج ة  راس   نامي  

؛ حي    2020ي ني     30حت      2020والس ا  عل  م ق  الف سب   عل  خل  الفتاة م  بداي  عا   
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الباحث اإلصاها  الحظ   عد   ف   تغياا  ج هاي   حدوث  عند  كبيا  هش    الجمه ر  تفاع   تزايد     (6)  
 .(8)   و راس  ماتض  البشيا وخالد عبد الحف ظ(7) وه  الملحظ  نفسها الت  رصدت ها  راس  أسما  مس د 

وآخاو     Qiang Chenوقا  هاحث   بدراس  ال لق  بي  ن ع الم ل ما  الصح   وتفاع  الجمه ر؛ فقا   
مقس  فيدي  نشاتها اللجن  ال طن   للصح  ف  الصي  عل  م ق  ت   ت   أثنا     355بتحلي  مضم    

   احتل  الماتب   تفش  جا ح  ك رونا؛ حي  أوضح  النتا   أ  المقاط  الم ن   بت ج ه اإلرشا ا  السب
األول  عل  ص يد الم ض عا  الت  قدمتها مقاط  الفيدي  الخاض   للتحلي   ف ما جا   الم ض عا   
الش ا   بتقدي   المت لق   والم ض عا   اإلخباري   والم ض عا   ال با   لم افح   الح  م   هجه    المت لق  

الم ض ع أ   النتا    أوضح   كما  تال     مااتب  ف   السب    م   لألطق   الح  م   بت ام   المت لق   ا  
 .(9)الجا ح  واإلرشا ا  السب   لقي  مست ى أعل  م  التفاع 

كما اهت  ه ض الباحثي  بدراس  ال لق  بي  ت ظ ف مبا   حلق  الح ار التفاعل  وتفاع  الجمه ر       
ن  م  ستما    وآخاو  بتحلي  مضم   عين  عش ا  َّ  م   Cindy Ngaiفقا   م  الم ل ما  الصح  ؛   َّ 

؛    Sina Weiboمنش ر نشاها عشاو  طبيبا  م  أباز المؤثِ اي  ف  مجا  الصح  عل  م ق    الصين  
حي  أوضَح  النتا   وج   علق  إيجاب َّ  بي  ت ظ ف مبا   حلق  الح ار التفاعل ِ   وتفاع  الجمه ر  

 .(10)  للتحلي م  المنش راِ  الخاض   
وسيل      Sina Weiboوآخاو  إل   راس  ت ظ ف ح  م  وها  الصين   لم ق     Yi Yangوس         

للت اص  م  الم اطني  خل  جا ح  ك رونا؛ حي  ت  تحلي  مضم   منش را  الح  م  خل  الفتاة م  
تفاع    2020أباي     19إل       2019 يسمبا    31 م   يزيد  اإلشارة  ت ظ ف  أ   النتا    وأوضح     

  1583وآخاو   راس  تحليل   لمضم      Hyojung Park  وأجا   (11) ما  الصح  الجمه ر م  الم ل  
تغايدة أطلقتها ثلث مؤسسا  صح   أماي    ه : جمع   القلب  وجمع   الساطا   والجمع   األماي     
لماض الس ا ؛ حي  أسفا  النتا   أ َّ الهاشتاج ه  أكثا مبا   حلق  الح ار التفاعل ِ  استخداما  م   

الصح َّ قِ  المؤسساِ   نتا    راس   (12) َب   وكشف     James Kite     الت المنش را   أ   ع   وآخاي  
التفاع  الاياضيي  حقق  مست ى ماتف ا  م   أو  المشاهيا  أحد    ف  حي  أوضَح   (13)تضمن  ظه ر 

عل     Sanmitra Bhattacharyaنتا    راس    أسئل   طاح  تضمن   الت   المنش را   أ   وآخاي  
 .(14) الجمه ر ل  تحَظ همست ياٍ  ماتف   م  تفاع  الجمه ر

وقا  هاحث   بدراس  ال لق  بي  الش   الفن  للمنش ر وت ظ ف ال سا ط االتصال   المختلف  وتفاع        
فقام    الصح  ؛  الم ل ما   م   مضم    بتح  Kriegerو  Strekalovaالجمه ر  منش را    1975لي  

ي لي    الفتاة م   األماي   خل   للساطا   ال طن   للم هد  الاسم    الصفح   فباايا     2010نشاتها  إل  
التفاع ؛  2015 م   ماتف   همست ى  الت  تضمن  ص را  حظي   المنش را   أ   النتا    أباَز   ؛ حي  

هالمنش را  النص   أو المنش را  الت  تضمن  فيدي  نتا    راس      (15) مقارن    Yiوه  ما اتفق  م ه 
Yang  و راس  (16) وآخاي  Sergio Navarro  و راس  (17) وآخاي  Sunita Theiss   (18) وآخاي. 
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ف  المقاب ؛ ذهب  نتا    راسا  أخاى إل  أ َّ المنش را  الت  تضمن  فيدي  تحظ  همست ى أكبا م   
فقا    الجمه ر   بتحلي  مضم      James Kiteتفاع   نشاتها عشاو  صفح     5356وآخاو   منش را  

المنش را    أ   م   الاغ   عل   أنه  النتا    وأوضح   الصح    ال م   همجا   م ن َّ   المص رة  أستاال َّ  
جا   ف  الماتب  األول  عل  ص يد ش   المنش را  الخاض   للتحلي ؛ إال أ  المنش را  الت  اعتمد  

الجمه ر تفاع   ر م   أكبا قد  الفيدي  حصل  عل   نتا    راس   (19)عل   اتفق  م ه    Afiq  وه  ما 
Izzudin    نتا    راس   (20) وآخاي أم ا  أو    Jatin Srivastava؛  فقد  المنش راِ   وآخاي   أ َّ  ضح  

ر م  ت ل قاِ  الجمه ر  ف  حي  حصَل  المنش راُ  المص رة عل  أكبا   النص َّ  حصَل  عل  أكبا قد 
ر م  إعجاب الجمه ر وج   علق      Linda Cameronو  Holly Rus  كما أكد  نتا    راس   (21) قد 

إيجاب   بي  المنش را  المص رة وإعجاب الجمه ر ومشاركته ؛ ف ما ال ت جد علق  بي  ه   الن ع   م   
 .(22)المنش را  وت ل قا  الجمه ر

 

 يمكن استخالص المؤشرات  العامة التالية: ؛من خالل استعراض التراث العلمي   

إ را    بي   ال لق   عل   الدراسا   نتا    اتفاق  الم ل ما  ع  م   وتفاعله  الصح    للمخاطا  الجمه ر 
المخاطا؛   إ را   ق اس  أسل ب  ح    الدراساُ   اختلف   وإ   االجتماع ؛  الت اص   م اق   عل   الصح   
فبينما ذهب ه ض الباحثي  إل  ق اسه م  خل  طب    الم ض ع الصح  ال   تتناوله المنش را ؛ ذهب  

 الضحايا أو المصابي  ب با  أو ماض م ي .  آخاو  إل  ق اسه م  خل  ربسه هأعدا  
م    الجمه ر  تفاع   زيا ة  ف   التفاعل   الح ار  حلق   مبا    عل   ور  الدراسا   نتا    م ظ   اتفاق  ع 

 الم ل ما  الصح    خاص  الهاشتاج واإلشارة.  
ع اختلف نتا   الدراسا  ح   ال لق  بي  الش   الفن  للمنش ر وت ظ ف ال سا ط االتصال   المختلف   

؛ حي  تناقض  نتا   الدراس  ح   تف ق المنش را  النص   أو  صح  وتفاع  الجمه ر م  الم ل ما  ال
 المص رة أو القا م  عل  الفيدي  ف  تحقيق مست ى أكبا م  التفاع . 

؛ ف ما اختلف الباحث    ع اتفاق جم   الدراسا  عل  ت ظ ف أ اة تحلي  المضم   لدراس  تفاع  الجمه ر
أسل ب  الجمه ر  ق اس  ح    المنش را  تفاع   ذهب     ؛م   م   حي   تفاع   عدٌ   ق اس  إل   الباحثي  

قا  عدٌ  م     بينما؛  الخاص  ه   منش ر  خل  جم  عد  اإلعجاها  والمشاركا  والت ل قا  الجمه ر م   
 الباحثي  هالفص  بي  ك ِ  ش   عل  حدة.

م   عبا  الصح    الم ل ما   م   الجمه ر  تفاع   إل   راس   س    الت   ال اب    الدراسا   ندرة  اق  ع 
باصد  قام   ثلث  راسا   عل   ال اب    الدراسا   اقتصا   حي   كم ؛  هش    االجتماع   الت اص  
هفياوس   اإلصاها   وأعدا   الصح    الم ل ما   م   الجمه ر  تفاع   بي   ال لق   ح    ك ف    ملحظا  

 ك رونا. 
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 :مشكلة الدراسة

عا         ينايا  ال ال     2020ف   م   و   ال ديد  ف   ك رونا  هفياوس  اإلصاها   أعدا   تزايد  وم   ؛ 
 شن  وزارة الصح  والس ا  حساها  تاه   لها عل  م اق  الت اص  االجتماع  المختلف  مث : الف سب   

 نستجاا ؛ بهدف نشا الم ل ما  الصح   الدق ق  بي  أفاا  الجمه ر المصا .إوت يتا و 
ا  وزارة الصح  والس ا  عل  م اق  الت اص  االجتماع  متاه   ماتف   م  قب   ولقد لقي  حساه      

الجمه ر؛ فف  أق  م  عا  واحد؛ نجح  صفح  ال زارة عل  م ق  الف سب   ف  االستح اذ عل  متاه    
المصا  ف  الحص     للجمه ر  المصدر األو   ثمان   ملي   شخص  كما أصبح  الصفح   أكثا م  

الم ل ما   م     عل   عين   عل   الش م   محمد  أجااها  ميدان    ف فق  راس   ك رونا؛  هفياوس  المت لق  
( م  أفاا  ال ين  أنه  يتاه    صفح  وزارة الصح  والس ا  عل     %78.5الجمه ر المصا ؛ أوضح )  

  كما أشار  نتا    راس  هسن  فهم   (23) م ق  الف سب   للحص   عل  م ل ما  ح   فياوس ك رونا
ا مصدرا   إل   هاعتبارها  األول    الماتب   الف سب    م ق   عل   والس ا   الصح   وزارة  صفح   حتل  

  .(24) للم ل ماِ  ح   فياوس ك رونا لدى أفاا  عين  الدراس 
إ  اعتما  وزارة الصح  والس ا  عل  حساهاتها عل  م اق  الت اص  االجتماع  ف  نشا الم ل ما        

عد  متاه   حساها  وزارة الصح  والس ا  عل  م اق  الت اص  االجتماع    الصح   للجمه ر  وارتفاع  
الحاج    يباز  الصح  ؛  الم ل ما   الحساها  للحص   عل   ه    المصا  عل   الجمه ر  اعتما   وتزايد 
ه ا   ي د  حي   حساهاتها؛  عبا  ال زارة  تنشاها  الت   الصح    الم ل ما   م   الجمه ر  تفاع   إل   راس  

 . (25)   ونجاحهاا  عل  فاعل َّ  الاسا   الصح َّ  التفاع  مؤشا 
ف  ض   ما سبق؛ يم   ص اغ  مش ل  الدراس  ف  تحلي  تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح َّ      

 .  الت  تنشاها وزارة الصح  والس ا  عب ا حساهاتها عل  م اق  الت اص  االجتماع ِ 
 

 :تساؤالت الدراسة

 اإلجاه  عل  التساؤال  التال  :تس   الدراس  إل  
 ع ما الم ض عا  الت  تناولتها المنش را  الخاض   للتحلي ؟   

 ع ما ن ع الم ل ما  الصح   الت  قدمتها المنش را  الخاض   للتحلي ؟ 
 ع ما أش ا  تفاع  الجمه ر م  المنش را  الخاض   للتحلي ؟  

 لتحلي ؟  ع ما م د  تفاع  الجمه ر م  المنش را  الخاض   ل
 ع ما مدى ت ظ ف مبا   حلق  الح ار التفاعل ؟ 

 ع ما ش   المنش را  الخاض   للتحلي ؟  
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 :فروض الدراسة

 : الفرض األول
ت جد فاوق ذا   الل  بي  تفاع  الجمه ر م  المنش را  المت لق  هفياوس ك رونا والمنش را  المت لق   

 هالصح  ال ام . 
 :الفرض الثاني
علق    ضحايا  ت جد  وعد   والس ا   الصح   وزارة  صفح   منش را   م   الجمه ر  تفاع   بي   ارتباط   

 فياوس ك رونا. 
 : الفرض الثالث

لن ع   وفقا   والس ا   الصح   وزارة  صفح   منش را   م   الجمه ر  تفاع   بي   ذا   الل   فاوق  ت جد 
  الم ل ما  الصح  .

 :الفرض الرابع
الجمه   تفاع   بي   ذا   الل   التفاعل   ت جد فاوق  الح ار  مبا   حلق   الت  تضمن   المنش را   ر م  

 والمنش را  الت  خل  منها. 
 : الفرض الخامس

لش    وفقا   والس ا   الصح   وزارة  صفح   منش را   م   الجمه ر  تفاع   بي   ذا   الل   فاوق  ت جد 
 المنش ر.

 

 اإلطار النظري للدراسة:

الح ار        االتصا   نظايت   عل   الدراس   وثاا  Dialogic Communication Theoryت تمد    
   وه  ما نفصله عل  النح  التال : Media Richnessال سيل  

 :ـ نظرية االتصال الحواري  1

مجا       ف   الباحث    عليها  ي تمد  الت   ال لم    النظايا   أباز  م   الح ار   االتصا   نظاي   ت د 
أجااها خيا  ع ا  عل    تحليل    لدراس   ف فقا   الاقم  ؛  ال ام   ال لقا    115ال لقا   هحثا  ف  مجا  

؛ أوضح  النتا   احتل  نظاي  االتصا    2017إل  عا     2000ال ام  ت  نشاها خل  الفتاة م  عا   
الباحث     عليها  اعتمد  الت   ال لم    النظايا   بي   الثان    الماتب   البحث    الح ار   المش ل   لدراس  

شب     عبا  وجمه رها  المؤسس   بي   ال لقا   تش ي   ف   الحديث   االتصا   وسا    بت ظ ف  المت لق  
الت  وض ها  (26) اإلنتان   ع  النظاي   وتفتاض    Michael Kent   وMaureen Taylor        السب أ   ع 
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االتجا     ثنا    اتصاال   ت فا  أ   يم    لإلنتان   لشب    بي   التفاعل    التكلف   وانخفاض  هالف ال    ويتس  
 .(27)المؤسس  وأصحاب المصالح 

وقد قدم  النظاي  خمس  مبا   لتحقيق الت ظ ف الناجح لشب   اإلنتان  ف  تش ي  ال لق  الح اري  بي   
 : (28) المؤسس  وجمه رها  وتمثل  ه   المبا   الخمس  ف  النقاط التال  

: حي  تاكز عل  السماح للجمه ر هالتفاع  م  المؤسس   the dialogic loopالتفاعل ع حلق  الح ار  
 م  خل  ه ض اإلجاا ا  مث : طاح األسئل  وق ا  المؤسس  هالا  عليها. 

: حي  تاكز عل  ت فيا الم ل ما  الت  تخد  the usefulness of informationع فا دة الم ل ما   
 مصلح  المؤسس  والجمه ر. 

: حي  تاكز عل  ت فيا مميزا  تشج  الجمه ر  the generation of return visitsتكاار الزيارة    ع
 عل  تكاار زيارة م ق  المؤسس  وحساهاتها.  

 : حي  تاكز عل  سه ل  الحاك  والتنق  بي  صفحا  الم ق .ease of interfaceع سه ل  االستخدا  
: حي  تاكز عل  تجنب الخصا ص الت   rule of conservation of visitorsع الحفاظ عل  الزوار  

 قد تدف  الجمه ر خارج م ق  المؤسس  مث : الاواهط الخارج  . 
  (29)وتاكز ه   الدراس  عل  مبدأ حلق  الح ار التفاعل  هاعتبار  أباز مبا   نظاي  االتصا  الح ار      

 Yuanي   الت  وض ها الباحث   لق اس حلق  الح ار التفاعل ؛ فبينما اقتصا مق اس  وقد ت د   المقا
Wang  و Yiyi Yang   أسئل عل   والا   الجمه ر   عل   األسئل   طاح  هما:  فقط  مبدأي   عل  
إتاح  الفاص  للجمه ر    شم  مق اس م ي  الك ع وعا دة فخا الدي  أحد عشا مبدأ  ه :  (30)الجمه ر

ما م   الشاك    للتفاع   ه اتف  أرقا   نشا  للمؤسس    اإللكتاون   البايد  عناوي   نشا  المؤسس    تنشا  
م ض عا    بنشا  المشارك   فيها   تشار   أو  المؤسس   تنظمها  الت   واألحداث  األنشس   نشا  وق ا اتها  
المقدم   الخدما   ع   م ل ما   نشا  المنش ر   محت ى  ف   التن ع  وال طن     الدين    المناسبا   تخص 

مه ر المؤسس   نشا م ل ما  وعاوض تاويج   لغيا المت املي  م  المؤسس   الا  عل  استفسارا   لج
عل    هالتص ي   للجمه ر  الفاص   إتاح   الجمه ر   رأ   تستسل   منش را   وج    الجمه ر   وش اوى 

 .(31) القضايا
وآخاي  خم  فئاٍ  ه : الا  عل  أسئل  الجمه ر أو التفاع  م     Qiang Chenوتضمَّ  مق اس       

الهاشتاج   ت ظ ف  اإلشارة  hashtagت ل قاته    ت ظ ف    mention  الجمه ر عل   األسئل   طاح    
ومسالبته  هاإلجاه  عل  ه   األسئل  عبا الت ليق  إنشا  استسلع للاأ  وفقا  للخدم  الت  يت حها م ق   

 .(32) الف سب  
الكشف ع  ال لق  بي  ت ظ ف  ف  ه   الدراس   ف   نظاي  االتصا  الح ار  وتكم  أهم   ت ظ ف      

 عبا م اق  الت اص  االجتماع . وتفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح   حلق  الح ار التفاعل  مبا   
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 : ـ نظرية ثراء الوسيلة 2

الباحث   لدراس  ال لق  بي   ُت تبا نظايَّ  ثاا  ال سيل  إحدى        النظايا  الا  س   الت  اعتمد عليها 
؛ حي  (33) وسا   الت اص  االجتماع ِ  واتصاالِ  األزم   خاص  عل  ص يد تأثيا ش   الما ة االتصال َّ 

الم ل مات ِ   وتاكز عل  األش ا    ثاا ها  ال سا   االتصال َّ  وفقا  لدرج   بي   المقارن   النظايَّ  عل   تاكز 
التفاعل َّ  للتصا  ف  اتجاهي  بي  القا   هاالتصا  والجمه ر  وطبقا  لنظايَّ  ثاا  ال سيل  الت  وض ها 

Richard Daft    و Robert Lengel   ل سا   اإلعلم َّ  تختلف ف   رج  الثاا  الت   ؛ فإ َّ ا1984عا
فاعل َّ  ف    أكثا  كان   َث َّ  الم ل ما ؛ وم   المزيد م   نق   تم َّن  م   ال سيل   ثاا   وكلما زا   تمتلكها  

 .(34) ال مل َّ  االتصال َّ 
الم ايي      ه    وتمثل   االتصال     ال سا    ثاا   لتاتيب  م اييا  أرب    الباحثا   حد   النقاط  وقد  ف   ا 
 : (35) التال  

الصدى   رج   عل   الحص    عل   الفا   أو  المستخد   قدرة  ي ن   المع ار  وه ا  الف ر :  الصدى  رج   ع 
سم    وه   الحديث    االتصا   تكن ل ج ا  سما   هإحدى  الخاص    ه    ارتبس   وقد  ف ري    وبص رة 

 التفاعل  . 
ا   والام ز الص ت َّ  كمست ى الص    واالتصا   ع ت دُّ  الام ز: وتأخ  الام ز عدة أش ا  مث : الكلم

ال سيل  از ا    رج    المتاح  ف   الام ز  تن ع   الم ت ب  وكلما  الجسد  واالتصا   اللفظ  كلغ   غيا 
 ثاا ها  وكلَّما قلَّ  الام ز المستخَدم  انخفَض   رج  ثاا ها.

لسب ع َّ  السا دة بي  أفاا  المجتم   والت  ُتسه    ع استخدا  لغ  مأل ف  أو طب ع َّ : اللغ  الثايَّ  ه  اللغ  ا 
السماح  عل   ال سيل   قدرة  ت ن   السب ع َّ   اللغ   أ َّ  كما  والمتلق    هاالتصا   القا    بي   الت اص   عمل َّ  

 .  للمشاركي  عل  الت اص  هأسل ب ح ار ٍ 
للمتلق   وياتبط التاكيز الشخص   ع التاكيز الشخص : وي ن  قدرة ال سيل  عل  فه  األه ا  الشخص    

 هم اف  القا   هاالتصا  هخصا ص المتلق .
وُت د م اق  الت اص  االجتماع ِ  م  أكثا ال سا   ثاا   وقدرة  عل  تف ي  ال مل َّ  االتصال َّ ؛ فه  تمتل   

والص     والص ر  النص ص  نق   وتستس    والم ل ماِ ؛  الب اناِ   نق   ف   كبياة  الفيدي   قدراٍ   ومقاط  
عل  الف ر ف  كل االتجاهي   بي  أ ِ  شخصي  ح   ال ال   فضل  ع  أنها تتس  بدرجاٍ  ماتف   م   

 . (36)التفاعل َّ  الت  تدع  بدا   الت اص  أما  المشاركي  ف  األنشس  االتصال َّ  عب ا ه   الم اق 
الجتماع   إل  عدة أش ا ؛ تختلف  رج  ثاا ها  وقد قا  الباحث   بتقس   منش راِ  م اق  الت اص  ا     

 :(37)وفقا  لما تتضمنه م  وسا ط اتصال َّ   وم  أباز ه   األش ا 
ع المنش ر القا   عل  الفيدي : وه  المنش ر ال   يتضم  مقس  فيدي  أو محت ى ما   ا   ويمث  ه ا الن ع 

  اس الجمه ر. م  المنش را  أعل  مست ى م  الثاا ؛ ألنه يخاطب جم   ح



                                                          www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                      مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  379 

ع المنش ر المص َّر: وه  المنش ر ال   يتضم  ص را   ويمث  ه ا الن ع م  المنش را  مست ى مت سسا   
 م  الثاا . 

: وه  المنش ر ال   ي تف  بتقدي  محت ى نص ٍ    و  تزويد  همحت ى ما  ٍ  أو ُمص َّر    ع المنش ر النص  
  م  الثاا .ويمث  ه ا الن ع م  المنش را  مست ى منخفضا  

وتكم  أهم َّ  ت ظ ف نظايَّ  ثاا  ال سيل  ف  ه   الدراس   ف  تحلي  ال لق  بي  الش   الفن ِ  للمنش راِ   
م    الجمه ر  وتفاع   ع  والفيدي   الص ر  مث :  ع  المختلف   االتصال َّ   ال سا ط  وت ظ ف  للتحلي   الخاض   

. الم ل ماِ  الصح َّ  عل  م اق  الت اص  االجتماع  ِ  
 

 :اإلطار المعرفي للدراسة

الجمه ر    ي تبا       تفاع   م اق   Public Engagement (1  )مصسلح  عل   المصسلحا   أباز  أحد 
حي  ُي د مق اسا  مناسبا  لتحديد فاعل   الم ض عا  الت  تنشاها المؤسسا  عبا    الت اص  االجتماع ؛

االجتماع   الت اص   وم اق   اإلنتان   بي   (38) شب    يت ُّ  ال    الح ار  م   جزٌ   هأنه  ت ايفه  ويم      
الما    رأس  تخلق  الت   القاارا   اتخاذ  والجمه ر  للمؤسس   يم    خلله؛  وم   والجمه ر   المؤسس  

 .(39) جتماع اال
 وتكم  أهم    راس  تفاع  الجمه ر عل  م اق  الت اص  االجتماع  ف  النقاط التال  :

ع إ  تفاع  الجمه ر ه  عم  ط ع  يق   هه الجمه ر م  تلقا  نفسه؛ ل ا فه  يمث  أ وارا  إضاف َّ  يق    
 . (40)  الجمه ربها 

ع إ  تفاع  الجمه ر يمث  ر و  ف   الجمه ر عل  المحت ى ال   تقدمه المؤسس  عبا م اق  الت اص  
ال     األما  وه   وأنشستها   المؤسس   س اسا   تجا   وم قفه  الجمه ر  إ را   ي     وال    االجتماع   

 .(41)  الجمه ر  يجب أ  تدرسه المؤسس  جيدا   لك  ت د  م  س استها وأنشستها هما يت افق م  احت اجا
ع إ  اهتما  المؤسسا  هالتجاوب م  الجمه ر وتشج   تفاعله  عبا م اق  الت اص  االجتماع ؛ ُيشِ ا  

 . (42)  فيهاالجمه َر هأنه ينتم  للمؤسس   كما أنه يج   الجمه ر أكثا رضا  ع  المؤسس   وأكثا ثق   
ع تت اظ  أهم   تفاع  الجمه ر هالنسب  للمؤسسا  الصح  ؛ حي  ال يم   الت ام  م  تفاع  الجمه ر  
ب    الت اص  االجتماع     الت ام  م  م اق   المؤسسُ  الصح َّ  ف   ت تمدها  هاعتبار  استاات ج َّ  اتصال َّ  

 
)1(  

"؛ فترجمه أكثر من باحث إلى تفاعل، وترجمته سماح محمدي إلى اندماج، وترجمته  engagementاختلف الباحثون حول ترجمة مصطلح "

تفاعل؛   إلى  ترجمته  مع  الباحث  ويتفق  اشتراك،  إلى  محمد  التواصل  مروة  مواقع  عبر  والجمهور  المؤسسة  بين  االتصالية  العملية  أن  باعتبار 

االجتماعي هي عملية تفاعلية؛ حيث يتفاعل الجمهور مع منشورات المؤسسة على مواقع التواصل االجتماعي من خالل مجموعة من األنشطة مثل:  

 إبداء اإلعجاب أو المشاركة أو التعليق. انظر: 

م(. تأثير التناقض في تصميم اإلعالن الفيروسي على  2020عبد الرازق، تامر عبد اللطيف وعبود، دينا جمال الدين وفتحي، هبة محمد محمود )ـ  

 . 171(، 19) 5مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية، مستويات تفاعل المتلقي الرقمي. 

 .68. المركز الدولي لالتصال الحكومي. االتصال الحكومي: ممارسات ودراسات(. م2019ــ عايش، محمد إبراهيم ورضوان، أحمد فاروق )

مجلة البحوث م(. استخدام الحكومة اإللكترونية لوسائل التواصل االجتماعي: دراسة تحليلية من المستوى الثاني.  2020ـ محمدي، سماح محمد )
 . 1310(، 3) 55اإلعالمية، 

( صبحي  مروة  محمد،  العال2018ـ  مواقع  م(.  عبر  التجارية  للعالمة  اإللكترونية  االتصاالت  في  واشتراكه  المنتج  مع  المستهلك  انغماس  بين  قة 

 .152، 15المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن، التواصل االجتماعية: دراسة تطبيقية على األجهزة اإللكترونية الذكية. 
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ااٌر والتزاٌ  م  ِقَب  المؤسس  الصح َّ   ه  ف  حق قته الق م  األساس َّ  للمؤسس  وفلسفتها وثقافتها  فه  إق
المؤسساِ    عل   يجب  ل ا  الستغاثته ؛  واالستجاه   أسئلته    عل   والا    م ه    هالت اص   الجمه ر  تجا  

  االجتماع   الصح َّ  أ   ُتنشئ بن   تحت َّ  ذك َّ  تق   هالت اص  الساي  م  الجمه ر عبا م اق  الت اص   

(43). 
 

 المنهجي للدراسة:  اإلطار
 

 :نوع الدراسة ومنهجها
المت لق         والم ل ما   الب انا   جم   عل   ت م   الت   ال صف     البح ث  إل   الدراس   ه    تنتم  

تل   تصن ف  جانب  إل   االجتماع    الت اص   م اق   عبا  الصح    الم ل ما   م   الجمه ر  بتفاع  
مفيدة ت م  عل  زيا ة فاعل   ت ظ ف المؤسسا  الصح   الب انا  وتحليلها  واستخلص نتا   و الال   

 لم اق  الت اص  االجتماع  ف  الت اص  م  الجمه ر؛ هما يسه  ف  زيا ة ال ع  الصح . 
الدراسا         مجا   ف   المستخدم   المناه   أباز  م   ُي د  ال    المسح   منه   عل   الدراس   وت تمد 

إطا وف   ال صف     البح ث  خاص   المضم    اإلعلم    تحلي   عل   الدراس   ت تمد  المسح؛  منه   ر 
هاعتبارها أنسب أ اة لاصد تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح   عبا م اق  الت اص  االجتماع  كما  

 أوضح  الدراسا  الساهق .
 

 :مجتمع الدراسة والعينة
 

 لألسباب التال  : اختار الباح  تحلي  صفح  وزارة الصح  والس ا  عل  م ق  الف سب   
حي    المصا ؛  الجمه ر  قب   م   استخداما   االجتماع   الت اص   م اق   أكثا  الف سب    م ق   ي تبا  ع 

  فضل  (44)     2019ملي   مستخد  ف  عا     38وص  عد  مستخدم  م ق  الف سب   ف  مصا إل   
م اق  ص يد  عل   األول   الماتب   الف سب    م ق   احتل     عليها   ي تمد   الت   االجتماع   الت اص   ع  

ك رونا كما أوضح  نتا    راس     فياوس  ع   والم ل ما    األخبار  عل   الحص    ف   الجمه ر المصا  
 . (45) صلحوفا  

عل    ال زارة  بي  حساها   م   متاه    األكثا  الف سب    م ق   عل   والس ا   الصح   وزارة  ت د صفح   ع 
االجتماع    الت اص   ثمان    م اق   الف سب    م ق   عل   الصفح   متاه    عد   تجاوز  حي   المختلف ؛ 

نستجاا  ملي   إ؛ ف  حي  يبلغ عد  متاه   حساب ال زارة عل  م ق    2021ملي   شخص ف  مارس  
ف    آالف شخص  وأرب    ت يتا خمسما    م ق   عل   ال زارة  متاه   حساب  وعد   ألف شخص   وما   

 الفتاة نفسها. 
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ت تبا صفح  الجمه ر    ع  عل ه  ي تمد  ال    األو   المصدر  الف سب    م ق   عل   والس ا   الصح   وزارة 
م    عد   نتا    أوضح   كما  ك رونا  فياوس  هشأ   الصح    الم ل ما   عل   الحص    ف   المصا  

 . (46) الدراسا  
التاس   وقد قا  الباح  بتحلي  المنش را  الت  نشاتها الصفح  عل  مدى ست  شه ر  امتد  م        

الثام  م  شها أغسس ؛   2020م  شها فباايا عا      وه  تاريخ نشا أو  منش ر للصفح   حت  
حي  شهد  تل  الفتاة ت اض مصا للم ج  األول  م  فياوس ك رونا؛ فقد تصاعد  أعدا  اإلصاها  

وال   اإلصاها   أعدا   انخفض   ث   ي ني ؛  شها  ف   ذروتها  إل   لتص   الفياوس  جاا   ف ا  وال ف ا  
بي    ال لق   للباح   راس   يت ح  ال    األما  وه   أغسس    وبداي  شها  ي لي   نهاي  شها  م   تدريج ا  

 تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح   وأعدا  ضحايا فياوس ك رونا.  
استب ا   ه د  وذل   للتحلي    الفتاة  تل   خل   الصفح   نشات ها  الت   المنش راِ   جم    الباحُ   وأخض  

واحد؛ ل د  اتصاله هالم ض عاِ  الصح َّ   وتمثَّ  ف  ن   وزارة الصح  للفايق محمد ال صار  منش ر  
 منش را . (866) وزيا الدول  لإلنتاج الحاب   وقد بلغ عدُ  المنش راِ  الخاض   للتحلي  

 
  :أداة الدراسة

 صمَّ  الباحُ  استمارة تحلي  شمَل  الفئاِ  التال  : 
الم ض ع: وتتناو  الم ض عاِ  الت  يت ُّ تناولها عبا المنش راِ  الخاض   للتحلي   وانقسَم  إل  فئ     •

فئتي   فاعيتي   هما: الم ض عاُ  المت لق  هفياوس ك رونا  والم ض عاُ  المت لق  هالصح  ال ام ؛ حي  
ت  حي   ف   ك رونا؛  فياوس  تتناو   الت   الم ض عاِ   كاف   األول   الفئ   أ َّ  تغس   الثان    الفئ   تناو  

 م ض ع صح ٍ  ل   له صل  هفياوس ك رونا. 
 فئ  ن ع الم ل ما  الصح  : وتتضم  مجم ع  م  الفئا  الفاع   ه :   •

الحفاظ   هإجاا اٍ  م ين  مث :  االلتزا   إل   الجمه ر  تدع   الت   هالم ل ماِ   وتت لق  السب  :  اإلرشا ا   ع 
ات ِ  أو  االجتماع ِ    التباُعد  سل ك اٍ   عل   إل   الجمه ر  ُتاشد  أو  المناع    يق    م ي   غ ا  ٍ   نظا   باع 

 ه ينها مث : طايق  ارتدا  كمام  ال جه أو أسل ب غس  اليدي  وتنظ ف األسسح عل  نحٍ  صح ح.  
تس را   مث :  الصح ِ   هالشأ   المت لق   األوضاع  همستجداِ   الخاص   هالم ل ماِ   وتت لَّق  األخبار:  ع 

اوس ك رونا وأعدا  اإلصاهاِ  وال ف اِ   وأنشس  ال زارة عل  ص يد م اجه  فياوس ك رونا  أو  انتشار في
 ف  مجاالِ  الصح  ال ام . 

ال زارة أو  عمها   تنفي  س اساِ   ال امل  عل   للجهاِ   التح َّ  واالمتنا   بت ج ه  والتقديا: وتت لَّق  الش ا  ع 
لألطق  الش ا  ت ج ه  مث :  وم ن يا   ت ج ه    ما يا   أو  ك رونا   فياوس  مصاب   علج  ف   لتفانيه   السب َّ  

 الش ا للمؤسساِ  الح  م َّ  والخاص  والمجتم  المدن   واألفاا  لدعمه  عم  ال زارة وأنشستها.  
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ع نف  الشا  اِ : وتت لَّق بتصح ح الم ل ماِ  المغل ط  الت  قد تتناولها ه ض وسا   اإلعل   أو تنتشا  
. عل  ه ض م ا  ق  الت اص  االجتماع ِ 

اإلعجاهاِ    • عد   جم   خل   م   منش ر  ك ِ   م   الجمه ر  تفاع   ق اس  ت   الجمه ر:  تفاع   فئ  
والمشاركاِ  والت ل قاِ  الخاص  ه  ِ  منش ر  كما ت َّ حساب م د  تفاع  الجمه ر م  منش راِ  الصفح   

 : (47)   التال  هش   عا  م  خل  الم ا ل  

مت سط  التفاع  معدل التفاعل =  
عد  المتاه ي  

 × 100 

وض ه       ال    المق اس  عل   االعتما   ت   م د     Afiq Izzudinكما  مست يا   تحديد  ف   وآخاو  
 :(48)  التال التفاع  م  منش را  الصفح ؛ حي  ُقسِ   إل  ثلث  مست ياٍ  عل  النح  

 (. %0.5ع م د  تفاع  منخفض: أق  م  )
 (. %0.9( إل  )%0.5م د  تفاع  مت سط: م  ) ع 

 ( أو أكثا. %1ع م د  تفاع  ماتف : )
وآخاو  لمبا     Qiang Chenمبا   حلق  الح ار التفاعل : ت  االعتما  عل  المق اس ال   وض ه •

الح ار   ت ظ ف (49)   التفاعل  حلق   الجمه ر   أسئل   عل   الا   ه :  فئاٍ   خم   المق اس  تضمَّ   وقد    
عبا  الهاشت األسئل   ه    عل   هاإلجاه   ومسالبته   الجمه ر  عل   األسئل   طاح  اإلشارة   ت ظ ف  اج  

 الت ليق  إنشا  استسلع للاأ  وفقا  للخدم  الت  يت حها م ق  الف سب  .  
 ش   المنش ر: ويتضمَّ  ثلث فئاٍ  فاع َّ  ه : القا   عل  الفيدي   المص ر  النص .  •
فياوس ك رونا: • المصابي     عد  ضحايا  فياوس ك رونا م  خل  جم  عد   ت  حساب عد  ضحايا 

 والمت في  وفقا  للتقايا الي م  ال   ت لنه وزارة الصح  والس ا  عل  الصفح . 
 

  :اختبارا الصدق والثبات
عل    عاِضها  خل   م   التحلي   الستمارة  الظاها ِ   الصدق  ق اس  عل   الصدق  اختبار  ق اس  اعتمد 

   وقد ت َّ إجاا  الت ديلِ  الت  أوص ا بها.(50)  المح  مي مجم ع  م  
( م   %5هإعا ة تحلي  نسب  )  (51)   آخاوقد قا  الباحُ  هاختبار ثبا  التحلي  م  خل  ق ا  هاحٍ        

 (. %97.33الما ة التحليل َّ   وقد بلغ مت سط ثبا  التحلي  بي  الباحثي   ) 
  :التحليل اإلحصائي للبيانات

 استخد  الباح  األساليب اإلحصا    التال  :
 التكاار  م  النسب المئ ي .ع الت زي  

 لدراس  شدة واتجا  ال لق  االرتباط   بي  متغياا  الدراس . Pearsonع م ام  االرتباط بياس   
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 للتحقق م   الل  الفاوق بي  مت سط مجم عتي . T-Testع اختبار )   ( 
 ا  أو أكثا.للتحقق م   الل  الفاوق بي  مت سسا  ثلث مجم ع ANOVAع اختبار تحلي  التباي  

 

 الدراسة: نتائج

 :أواًل: النتائج العامة للدراسة التحليلية

 :موضوع المنشورات الخاضعة للتحليل
 ( 1جدول رقم )

 يوضح طبيعة موضوع المنشورات الخاضعة للتحليل  

 %   الم ض ع

 82.9 718 فياوس ك رونا

 17.1 148 الصح  ال ام  

 100 866 المجم ع

الصح         الم ل ما   تقدي   عل   والس ا   الصح   وزارة  صفح   تاكيز  ع   الجدو   ب انا   تكشف 
هفياوس ك رونا    نتا    راس   المت لق   النتا   م   ه    تاكيز صفح     نامي  عج ةوتتفق  الت  أوضح  

وه  األما ال   يم       (52) وزارة الصح  والس ا  عل  تقدي  الم ل ما  الصح   المت لق  هفياوس ك رونا
ر   إل  أ  تأس   الصفح  ارتبط هظه ر فياوس ك رونا وانتشار   واعتما  وزارة الصح  والس ا  عل   
الصفح  لتزويد الم اطني  هالم ل ما  الصح   المت لق  هالفياوس وت عيته  هأساليب ال قاي  م  اإلصاه   

ال لم   المت لق  هه م  ال ق ؛ هما يستدع  زيا ة هه  فضل  ع  حداث  الفياوس وت ال  اكتشاف الحقا ق  
حال    لخفض  هالفياوس؛  المت لق   الم ل مات    و الجاع   المجتم  الغم ض  أفاا   بي   المنتشاة  ال قي     عد  

الفياوس المنتشاة  هسبب  والقلق  الخ ف  حال   م   والتقلي   األحداث  بينه    ت ال   جانب  إل   المت لق    
ح   أنشس   وانتشار الشا  ا      وتباي  أعدا  اإلصاها  وال ف ا     ا هش   ساي وتداف ههانتشار الفياوس  

التشخ ص    الباوت ك  وزارة الصح  والس ا  لم اجه  انتشار الفياوس وك ف   انتقا  الفياوس بي  األفاا  و 
ال فاة؛  ك رونا    فياوس   لمصاب   ال لج و  وحاال   المصابي   الم اطني  وأعدا   تزويد  يتسلب  هما 

 هالم ل ما  الصح ح  هش   مت اص .
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 :نوع المعلومات الصحية التي قدمتها المنشورات الخاضعة للتحليل
 ( 2)جدول رقم  

 يوضح نوع المعلومات الصحية التي قدمتها المنشورات الخاضعة للتحليل

 %   الن ع

 50 433 إرشا ا  طب  

 46.2 400 أخبار

 2.4 21 وتقديا   ش ا

 1.4 12 الشا  ا  نف  

 100 866 المجم ع

ت ضح ب انا  الجدو  احتل  اإلرشا ا  السب   مقدم  الم ض عا  الت  قدمتها صفح  وزارة الصح       
بنسب    هال قاي  م  فياوس ك رونا  (%50)والس ا   المت لق   تقدي  النصا ح  التاكيز عل   ؛ حي  انصبَّ 

السل ك ا  المهم  مث : ك ف   ارتدا  كمام  ال جه  والسايق  الصح ح   فضل  ع  ت ل   الم اطني  ه ض  
السب   للجمه ر  خاص  أصحاب   تقدي  اإلرشا ا   إل  جانب  اليدي  وتسهيا األسسح وت ق مها   لغس  

 الماض  المزمن  مث : ماض  الضغط والس ا.
؛ حي  س   القا م    (%46.2) ب   كما تكشف ب انا  الجدو  ع  احتل  األخبار الماتب  الثان   بنس    

ص يد   عل   خاص   ك رونا  هفياوس  الخاص   األوضاع  همستجدا   الم اطني   تزويد  إل   الصفح   عل  
فياوس ك رونا    ال زارة س ا  عل  ص يد م اجه   إبااز جه    إل   هاإلضاف   وال ف ا    أعدا  اإلصاها  

هف المصابي   عل   األ وي   وت زي   ال ز   مستشف ا   مجا   وتجهيز  ف   أ    منازله    ف   ك رونا  ياوس 
 الصح  ال ام  مث : أنشس  متاه   وعلج األمااض المزمن  وصح  الماأة. 

الثالث         الماتب   ف   والتقديا جا    الش ا  بت ج ه  المت لق   الم ض عا   أ   الجدو   ب انا   وت ضح 
وا(%2.4)بنسب    الج ش  وق ا   السب    لألطق   الش ا  ت ج ه  ت   حي   والمؤسسا  ؛  واألشخاص  لشاط  

تقدي    لدول  الصي  عل   ت  ت ج ه الش ا  المتباع  ل زارة الصح  والس ا  لم اجه  فياوس ك رونا  كما 
عدة شحنا  م  المستلزما  السب    ك ل  ت  ت ج ه الش ا للشاك  المتحدة للخدما  اإلعلم   لتقديمهما  

  ع  ج ش مصا األب ض.الدع  الم ن   لألطق  السب   م  خل  مبا رة 
وتكشف ب انا  الجدو  ع  احتل  نف  الشا  ا  الماتب  األخياة م  بي  الم ض عا  الت  قدمتها     

؛ حي  ت َّ نف  عدٍ  م  الشا  اِ  مث : ق ا  فاق وزارة الصح   (%1.4)صفح  وزارة الصح  الس ا  بنسب  
و  الم اطني   عل   للكشف  المناز   عل   هالماور  ما    والس ا   همقاب   ك رونا  لفياوس  تحلي   إجاا  
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واكتشاف مص  مصا  لل قاي  م  فياوس ك رونا  وما نشاته جايدة جار يا  البايسان   ع  زيا ة م د  
 اإلصاها  هفياوس ك رونا ف  مصا  واستخدا  مستحضا كل روكي  ف سفا  ل لج فياوس ك رونا. 

نتا    راس         النتا   م   الم ن َّ     Qiang Chenوتتفق ه    المنش راِ   أ َّ  الت  أوضح   وآخاي   
عين   المنش راُ   قدَّمتها  الت   الم ض عاِ   عل  ص يد  األول   الماتب   احتلَّ   السب َّ   اإلرشا اِ   بت ج ه 
الدراس ؛ ف  حي  جا   الم ض عاُ  اإلخباريَّ   والم ض عاُ  المت لق  بتقدي  الش ا لألطق  السب َّ  ف   

 .(53)  ال  تمااتب 

 :أشكال تفاعل الجمهور مع المنشورات الخاضعة للتحليل
 ( 3)جدول رقم  

 يوضح أشكال تفاعل الجمهور مع المنشورات الخاضعة للتحليل 

 المت سط  أش ا  التفاع  
 االنحااف 
 المع ار  

 المت سط 
 االنحااف 
 المع ار  

م د  
 التفاع  

 55217.971 36687.91 اإلعجاب

 13118.564 5843.96 المشارك  % 0.5 67509.528 44593.98

 3418.421 2062.11 الت ليق 

ت ضح ب اناُ  الجدو  احتل  اإلعجاب الماتب  األول  عل  ص يد أش ا  تفاع  الجمه ر م  منش راِ  
وتتفق ه   النتا   م  نتا    راس   صفح  وزارة الصح  والس ا ؛ أم ا الت ليق فقد جا  ف  الماتب  األخياة   

ال ص يد  عل   األول   الماتب   يحت   اإلعجاب  أ   أوضح   الت   الش م   يفضلها  محمد  الت   سايق  
المشارك    ف  حي  جا    والس ا ؛  الصح   ل زارة  الاسم    الصفحا   منش را   م   للتفاع   المبح ث   

تال   مااتب  ف   المب و      (54) والت ليق  وال ق   المجه    حج   إل   ر    يم    ال    األما  قب   وه   م  
تفاضه م    األنشس   وما  نشاط م  ه    ي تبا  المستخد  م  ك   فاإلعجاب  المستخد ؛  مسئ ل   عل  

أ ن  مست ى م  التفاع ؛ ألنه يتسلب مجه  ا  أق  م  هاق  األنشس ؛ أم ا المشارك  فه  مست ى أعل  
ِقَب  المستخِد  للجمه ر هأهم   قاا ة ه ا المنش ر  وه  ما يتسلب مجه  ا  وزمنا    هاعتبارها ت ص    م  

ي ف ما  المنش ر؛  تقي    ف   أكبا  أكبا  وزمنا   مجه  ا   يتسلب  ألنه  التفاع ؛  م   مست ى  أعل   الت ليق   د 
 .(55) مقارن  هاإلعجاب والمشارك 

  وه  ُي تبا  (%0.5)كما ت ضح نتا   الجدو  أ  م د  التفاع  م  المنش را  الخاض   للتحلي  قد بلغ  
الصفح    منش راِ   م   الجمه ر  تفاع   ط  ت سُّ ر ُّ  ويم    مت سسا ؛  ض ف م دال   أولهما:  عاملي  ؛  إل  

حلق  الح ار التفاعل  ضم  منش را  الصفح  كما سن ضح الحقا   ثانيهما: ارتفاع عد    ت ظ ف مبا  
 .(56)  الصفح متاه   الصفح ؛ هما يؤ   إل  خفض ق م  م د  تفاع  الجمه ر م  منش را  
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 : توظيف مبادئ حلقة الحوار التفاعلي
 ( 4جدول رقم )

 توظيف مبادئ حلقة الحوار التفاعلي يوضح 

 %   الت ظ ف 

 53.2 461 المنش را  الت  خل  م  مبا   حلق  الح ار التفاعل  

 46.8 405 المنش را  الت  تضمن  مبا   حلق  الح ار التفاعل  

 100 866 المجم ع

ت ضح ب انا  الجدو  أ َّ أكثا م  نصف المنش راِ  الخاض   للتحلي  قد خَل  م  مبا   حلق        
؛   واإلشارة وطاح    وه  ت تبا نسب  ماتف    خاص  أ  م ظ  ه   المبا   ع مث : الهاشتاجالح ار التفاعل ِ 

ف  وزارة الصح  والس ا   األسئل  واالستسلعا  ع ال تتسلب مجه  ا  كبياا  م  قب  القا مي  عل  صفح   
ت ظ فها ضم  منش را  الصفح   فضل  ع  ت د ها هما يسمح هالتن ع ف  أش ا  ت ظ فها وفقا  لسب     

ط    با   حلق  الح ار التفاعل محت ى المنش ر  ول   ارتفاع نسب  المنش را  الت  خل  م  م يفسا ت سُّ
نتا      وه  ما يتفق م   (3م د  تفاع  الجمه ر م  منش راِ  الصفح  كما كشف  ب اناُ  الجدو  رق  )

و(57) وآخاي   Cindy Ngai راسا      Yi Yang   و(58) وآخاي   James Kite   الت  (59) وآخاي   
 . تفاع  الجمه رف  زيا ة مبا   حلق  الح ار التفاعل  أوضح   ور 

 : مبادئ حلقة الحوار التفاعلي التي جرى توظيفها
 ( 5)جدول رقم  

 يوضح مبادئ حلقة الحوار التفاعلي التي جرى توظيفها

 %   الش  

 34.6 300 الا  عل  األسئل  

 17.1 148 الهاشتاج 

 5 43 اإلشارة 

 1.7 15 طاح األسئل 

 0.1 1 استسلعا 



                                                          www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                      مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط - ثالثونوال السادس العدد  387 

بنسب        منش ر  ثلثما    ف   الجمه ر  أسئل   عل   الا   جاى  قد  أنه  الجدو   ب انا                ت ضح 
( م  إجمال  المنش را  الخاض   للتحلي   وه  ت تبا نسب  ضع ف  جدا  ف  ظ  ق ا  ال ديد 34.6%)

ال زارة  و    صفح   عبا  والس ا   الصح   وزارة  لمسئ ل   واستغاثا   أسئل   بت ج ه  الجمه ر  أفاا   م  
خط الساخ   الحص   عل  ر   وعل  الاغ  م  تخص ص ال زارة ل دة وسا   للتصا  هال زارة مث : ال

وخدم  الا  اآلل  عبا تسبيق ال اتساب وتسبيق صح  مصا؛ إال أنه يجب عل  القا مي  عل  الصفح   
زيا ة االهتما  هالا  عل  أسئل  الجمه ر عبا الصفح   ف  ظ  اعتما  نسب  م  الجمه ر عل  صفح   

 ال زارة للت اص  م ها.  
ال      ت ظ ف  اقتصار  ع   الجدو   ب انا   تكشف  )كما  عل   المنش را  %17.1هاشتاج  م   فقط   )

الخاض   للتحلي   عل  الاغ  م  الدور المؤثا للهاشتاج ف  نشا الم ل ما  الصح   عل  نساق أوس   
 . (60)  الصفح  م  الجمه ر  فضل  ع  زيا ة تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الت  تنشاها 

       ( اإلشارة ف   ت ظ ف  الجدو   ب انا   والس ا   ( م   %5وت ضح  الصح     منش را  صفح  وزارة 
تتمت    الت   المؤسسا   إل  صفحا   اإلشارة  عل   ت ظ فها  اقتصا  حي   التحليل  ؛  الدراس   فتاة  خل  
ه لقا  شااك  م  وزارة الصح  والس ا  مث : منظم  الصح  ال الم    ومنظم  األم  المتحدة للسف ل   

ل    وعل  الاغ  م  أ  منش را  صفح  وزارة الصح  والس ا   )الي ن سف( ف  مصا  ووزارة التاب   والت 
الا ا     وحس   وأنغا   هنيد   محمد  الفناني :  مث   ال ام   الشخص ا   م   ال ديد  ظه ر  تضمن  
والاياضيي  حاز  إما  وأحمد حسا  ميدو  واإلعلميي  أسام  منيا وشايف مدك ر؛ إال أنه ل  تت  اإلشارة  

ِ ؛ وم  َث َّ عد  االستفا ة م  تمتُّ  ه   الشخص اِ  بِنسب متاه   عال   عل   إليه  ضم  ه   المنش را
م اق  الت اص  االجتماع ِ   وه  األما ال   كا  س سه  ف  مزيد م  االنتشار للم ل ماِ  الصح َّ  الت  

 تقدمها صفح  ال زارة  فضل  ع  زيا ة تفاع  الجمه ر م  ه   الم ل ماِ .
بنسب  )        الجدو  ع  ت ظ ف طاح األسئل   ب انا   الخاض      %1.7كما تكشف  المنش را   ( م  

بتنفي ها م    الت  س ق م    األنشس   الصفح  ح    متاه    األسئل  عل   للتحلي ؛ حي  ُطاح  ه ض 
هسبب جا  الم اظب  عليها  أبناؤه   استساع  الت   الصح    وال ا ا   التج ا    فتاة حظا  أثنا    ح   أبنا ه  

ك رونا  كما  ع  ه ض المنش را  متاه   الصفح  إل  المشارك  بب ض الص ر ع  األكل  الصح    
ب انا   تكشف  ك ل   الحظا   فتاة  أثنا   أبناؤه   ينف ها  الت   الفن    واإلبداعا   هإعدا ها   يق م    الت  

حي    فقط؛  واحدة  ماة  الاأ   استسلعا   ت ظ ف  ع   الالجدو   عل   القا م    استسلعا   أنشأ  صفح  
 ح   مدى ق ا  األطفا  هغس  أيديه  هأنفسه   أ   أنه  ف  حاج  لمساعدة م  قب  أفاا  األساة. 
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 :شكل المنشورات الخاضعة للتحليل
 ( 6جدول رقم )

 يوضح شكل المنشورات الخاضعة للتحليل

 %   الش    

 77.2 669 المص ر 

 22.2 192 القا   عل  الفيدي 

 0.6 5 النص  

 100 866 المجم ع

الجدو         ب انا   القا مي  عل  صفح   ت ضح  والس ا   حاص  الصح   المنش را  وزارة  تزويد  عل  
ب س ط اتصال  مث : الص ر والفيدي ؛ حي  جا   نسب  المنش را  النص   هق م  متدن    كما تكشف  

 ؛تزويد المنش را  هالص ر  عل تاكيز القا مي  عل  صفح  وزارة الصح  والس ا   ب انا  الجدو  ع   
وتتفق ه   النتا   م  نتا    راس     (   %77.2الماتب  األول  بنسب  )  المنش را  المص رة  حي  احتل   

Afiq Izzudin   و راس   (61) وآخاي   Sergio Navarro   و راس   (62) وآخاي عج ة   الت      (63) نامي  
للتحلي     الخاض    المنش را   ش    ص يد  عل   األول   الماتب   المص رة  المنش را   احتل   أوضح  
وه  ما يم   ر ُّ  إل  سه ل  إنتاج ه   الص ر ونشاها مقارن  هإنتاج الفيدي  ال   يتسلب مجه  ا  أكبا  

ا ت فا الكثيا م  ال ق  واألم ا    كما أنهفضل  ع  أ َّ تأثياها االتصال  أفض  م  المنش راِ  النص َّ 
نتا    راس    الفيدي  كما أوضح   القا م  عل   هالمنش را   مقارن   للمستخد    Gillian Moranهالنسب  

 . (64) وآخاي 

 :ثانيًا: اختبار فروض الدراسة
 : الفرض األول

كورونا والمنشورات توجد فروق ذات داللة بين تفاعل الجمهور مع المنشورات المتعلقة بفيروس      
 المتعلقة بالصحة العامة. 

 الختبار صح  ه ا الفاض؛ ت  إجاا  اختبار " "  وجا   نتا   االختبار عل  النح  التال : 
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 ( 7)جدول رقم  
 يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين تفاعل الجمهور مع المنشورات المتعلقة بفيروس كورونا والمنشورات 

 المتعلقة بالصحة العامة  

 ن ع المنش ر
عد   

 المنش را  
 ق م  ) ( االنحااف المع ار   المت سط الحساب 

مست ى 
 الم ن ي  

المنش را  المت لق  هفياوس  
 ك رونا 

718 52584.66 71446.658 
16.792 0.000 

المنش را  المت لق  هالصح   
 ال ام 

148 5828.39 9758.236 

أكبا م   تفاع  الجمه ر م  المنش را  المت لق  هفياوس ك رونا  ت ضح ب انا  الجدو  أ  مت سط       
ال ام  مت سط   هالصح   المت لق   المنش را   م   بلغ   تفاعله  إحصا  ا ؛ حي   بينهما  ال   الفاوق  وأ     

 (. 0.000 ال  عند مست ى م ن ي  )  وه (  16.792ق م    )
 Yuliaوعل  ه ا؛ تثب  صح  الفاض األو   وتتفق ه   النت ج  م  ما ت صل  إل ه نتا    راس        

Strekalova   (65)      ونتا    راسJatin Srivastava   تفاع   ؛  (66)   وآخاي أ   عل   اتفق   حي  
إيب ال   فياوس  مث :  الخسياة  الصح    الم ض عا   تناو   حا   يز ا   الصح    الم ل ما   م   الجمه ر 

 وماض الساطا ؛ مقارن  هالم ض عا  الصح   ال ام . 
 :الفرض الثاني

وعدد ضحايا  توجد عالقة ارتباطية بين تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة وزارة الصحة والسكان      
 فيروس كورونا.

تفاع         بي   االرتباط    ال لق   الختبار  بياس    م ام   استخدا   ت   الفاض؛  ه ا  صح   الختبار 
ك رونا فياوس  ضحايا  وعد   والس ا   الصح   وزارة  صفح   منش را   م   النتا    الجمه ر  وأوضح   ؛ 

(  وه   الع  عند مست ى  0.357   )وج   علق  ارتباط   طا ي  ضع ف ؛ حي  بلغ  ق مع  م ام  بياس
 (. 0.000م ن ي  ) 

 Shiنت ج   راس   وعل  ه ا؛ تثب  صح  الفاض الثان   وتتفق ه   النت ج  م  ما ت صل  إل ه       
Chen    الت  رصدتها  راسا      (67)   وآخاي ماتض   و   (69)   مس د وأسما     (68)   عج ةنامي   والملحظ  

تزايد تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح   عند حدوث تغياا  ف   هشأ     (70)  الحف ظالبشيا وخالد عبد  
 هفياوس زي ا  وفياوس ك رونا.  عد  اإلصاها  
 : الفرض الثالث

توجد فروق ذات داللة بين تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة وزارة الصحة والسكان وفقًا لنوع     
 المعلومات الصحية. 
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واحد       اتجا   ف   التباي   تحلي   اختبار  إجاا   ت   الفاض؛  ه ا    (One Way ANOVA)الختبار 
 وي ضح الجدو  التال  نتا   االختبار:  

 ( 8)جدول رقم  
 يوضح معنوية الفروق بين متوسطات تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة وزارة الصحة والسكان وفقاً  

 لنوع المعلومات الصحية 

 ق م  )ف( االنحااف المع ار   المت سط الحساب  عد  المنش را   الن ع
مست ى 
 الم ن ي  

 24944.399 17327.66 433 إرشا ا  طب  

59.240 0.000 
 83712.298 73771.29 400 أخبار

 95251.832 62406.95 21 والتقديا الش ا

 44789.297 24704.08 12 نف  الشا  ا  

تكشف ب انا  الجدو  ع  وج   فاوق  ال  بي  تفاع  الجمه ر م  منش را  صفح  وزارة الصح       
ق م  ف   بلغ   الصح  ؛ حي   الم ل ما   ن ع  هاختلف  عند مست ى 59.240)والس ا   وه   ال     )

(  وه  ما ي ضح أهم   ن ع الم ل ما  الصح   ف  زيا ة تفاع  الجمه ر؛ فكما تكشف 0.000م ن ي  )
ب انا  الجدو  فقد احتل  المنش را  اإلخباري  الماتب  األول  عل  ص يد تفاع  الجمه ر  حي  حظي   

كبا حج  م  التفاع   وه  ما يم   تفسيا  ف  ض   المنش را  المت لق  هأعدا  المصابي  وال ف ا  هأ
عل    األول   الماتب   ك رونا  هفياوس  المت لق   األخبار  احتل   أوضح   الت   الساهق   الدراسا   نتا   
ص يد  واف  التماس الجمه ر للم ل ما  الخاص  هفياوس ك رونا عبا م اق  الت اص  االجتماع   وأ   

األخب عل   انصب  الجمه ر  هش   اهتما   المستجدا   آخا  عل   لل ق ف  ك رونا  هفياوس  المت لق   ار 
 .(71)ي م ؛ خاص  األخبار المت لق  هأعدا  المصابي  وال ف ا  

فياوس      الفاعل  ف   للجها   والتقديا  الش ا  بت ج ه  المت لق   المنش را   أ   الجدو   ب انا   وت ضح 
ه ر؛ وه  ما ي    تقديا الجمه ر لدور ه   عل  ص يد تفاع  الجم  ك رونا جا   ف  الماتب  الثان  

النف    ف  حفظ  والبس ل   المؤثا  أزم  ك رونا ع   وره   الت  كشف   السب     األطق   الجها  خاص  
 البشاي .

 :الفرض الرابع
الحوار       حلقة  مبادئ  تضمنت  التي  المنشورات  مع  الجمهور  تفاعل  بين  داللة  ذات  فروق  توجد 

 والمنشورات التي خلت منها.التفاعلي 
 الختبار صح  ه ا الفاض؛ ت  إجاا  اختبار " "  وجا   نتا   االختبار عل  النح  التال :    
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 ( 9)جدول رقم  
 يوضح نتائج اختبار "ت" للمقارنة بين تفاعل الجمهور مع المنشورات التي تضمنت مبادئ حلقة الحوار  

 التفاعلي والمنشورات التي خلت منها

 المنش ر ن ع
عد   

 المنش را  
 المت سط الحساب 

االنحااف 
 المع ار  

 ق م  ) (
مست ى 
 الم ن ي  

المنش را  الت  خل  م  مبا   
 حلق  الح ار التفاعل  

461 33890.60 58046.46 
4.966 0.000 

المنش را  الت  تضمن  مبا    
 حلق  الح ار التفاعل  

405 56777.33 75114.10 

تكشف ب انا  الجدو  ع  وج   فاوق  ال  بي  تفاع  الجمه ر م  المنش را  الت  تضمن  مبا        
( ق م     بلغ   حي   منها؛  خل   الت   والمنش را   التفاعل   الح ار  عند 4.966حلق   وه   ال     )

ه ر  (  وه  ما ي ضح أهم   مبا   حلق  الح ار التفاعل  ف  زيا ة تفاع  الجم0.000مست ى م ن ي  )
م  الم ل ما  الصح  ؛ فكما تكشف ب انا  الجدو  فقد زا  مت سط تفاع  الجمه ر م  المنش را  الت   
تضمن  مبا   حلق  الح ار التفاعل  ع  مت سط تفاع  الجمه ر م  المنش را  الت  ل  تتضم  مبا   

نتا    راسا    م   النتا    ه    وتتفق  التفاعل    الح ار  و(72)  وآخاي  Cindy Ngaiحلق     Yi Yang  
 .(74) وآخاي  James Kite  و(73) وآخاي 

 : الفرض الخامس
توجد فروق ذات داللة بين تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة وزارة الصحة والسكان وفقًا لشكل     

 المنشور.
  وي ضح  (One Way ANOVA)الختبار ه ا الفاض؛ ت  إجاا  اختبار تحلي  التباي  ف  اتجا  واحد  

 الجدو  التال  نتا   االختبار:
 ( 10)جدول رقم  

 يوضح معنوية الفروق بين متوسطات بين تفاعل الجمهور مع منشورات صفحة وزارة الصحة والسكان وفقاً لشكل المنشور 

 الش  
عد   

 المنش را  
 ق م  )ف( االنحااف المع ار   المت سط الحساب 

مست ى 
 الم ن ي  

 63798.728 46217.61 669 المص ر 

 79607.885 39613.94 192 القا   عل  الفيدي  0.338 1.087

 27247.101 18585.80 5 النص  

الجمه ر م  منش را  صفح  وزارة        تفاع   بي   الجدو  ع  عد  وج   فاوق  ال   ب انا   تكشف 
غيا  ال  عند مست ى    وه  (   1.087الصح  والس ا  هاختلف ش   المنش ر؛ حي  بلغ  ق م  ف )
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( نتا    0.338م ن ي   ض    ف   تفسيا   يم    ما  وه   الفاض   صح   ثب    عد   يتضح  وه  ا؛    )
اهق  الت  ل  تتفق عل  غلب  ش   ه ينه ف  االستح اذ عل  تفاع  الجمه ر  هما يشيا إل   الدراسا  الس

م اق   عل   الصح َّ   الم ل ماِ   م   الجمه ر  تفاع   زيا ة  ف   حاسما   عامل   ُيَ د  ال  المنش ر  ش    أ َّ 
 الت اص  االجتماع . 

 

 :خاتمة
ل معععا  الصععح   التععع  تنشعععاها وزارة الصعععح  سعع   هععع   الدراسععع  إلعع  تحليععع  تفاعععع  الجمهعع ر مععع  الم     

( 866والسععع ا  عبعععا حسعععاهاتها علععع  م اقععع  الت اصععع  االجتمعععاع   حيععع  قعععا  الباحععع  بتحليععع  مضعععم   )
منش را   نشاتها صفح  وزارة الصح  والس ا  عبا صفحتها عل  م قع  الف سعب   خعل  الفتعاة مع  التاسع  

ع وه  تاريخ نشا أو  منش ر للصفح  ع حت  الثام  م  شها أغسس  عا    2020م  شها فباايا عا  
2020 . 

وأوضععععح  نتععععا   الدراسعععع  أهم عععع  الم ل مععععا  الصععععح   التعععع  تقععععدمها صععععفح  وزارة الصععععح  والسعععع ا      
األزما ؛ حيع  أوضعح  النتعا   أ  تفاعع  الجمهع ر مع  المنشع را  المت لقع  فتاا   للجمه ر  خاص  ف   

نعا أكبععا مع  تفعاعله  معع  المنشع را  المت لقع  هالصععح  ال امع   كمعا أ  الجمهعع ر يت امع  معع  هفيعاوس ك رو 
الم ل ما  الصح   ف  فتاا  األزما  هاعتبارهعا مؤشعاا  لتسع ر األزمع  أو انحسعارها؛ حيع  كشعف  النتعا   

ا  هفيعاوس وج   علق  ارتباط   بي  تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح   وعد  المصعابي  وال ف عع   
  وهعععع  األمععععا العععع   يلقعععع  هالمسععععئ ل   علعععع  المؤسسععععا  الصععععح   فعععع  تلب عععع  احت اجععععا  الجمهعععع ر ك رونععععا

 األزما .  فتاا  للم ل ما  الصح   خل  
صفح  وزارة الصح  والس ا    ت سط م د  تفاع  الجمه ر م  منش را   كما أوضح  نتا   الدراس       

إل    ر    يم    ما  مباوه   ت ظ ف  حي      ض ف  الصفح ؛  منش را   ضم   التفاعل   الح ار  حلق  
جا   أكثا م  نصف المنش را  الخاض   للتحلي  خال   م  مبا   حلق  الح ار التفاعل   ف  ال ق  

أكد  ف ه النتا   عل  وج   فاوق  ال  بي  تفاع  الجمه ر م  المنش را  الت  تضمن  مبا    ال    
  الت  خل  منها؛ حي  زا  مت سط تفاع  الجمه ر م  المنش را  الت   حلق  الح ار التفاعل  والمنش را

تضمن  مبا   حلق  الح ار التفاعل  ع  مت سط تفاع  الجمه ر م  المنش را  الت  ل  تتضم  مبا   
 حلق  الح ار التفاعل .

م        للتفاع   االهتما   م   مزيد  هإيل   والس ا   الصح   وزارة  ق ا   ضاورة  الدراس   نتا    وت ضح 
أوضح   واالستجاه  الستغاثته ؛ حي   أسئلته    عل   والا   االجتماع    الت اص   م اق   عبا  الجمه ر 

ل  المنش را   ( م  إجما%34.6النتا   أنه قد جاى الا  عل  أسئل  الجمه ر ف  ثلثما   منش ر بنسب  ) 
الخاض   للتحلي   فضل  ع  االهتما  بتس يا محت ى حساها  ال زارة عل  م اق  الت اص  االجتماع ؛  
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م    الجمه ر  تفاع   زيا ة  ف   يسه   هما  التفاعل ؛  الح ار  حلق   مبا    ت ظ ف  ص يد  عل   خاص  
 الم ل ما  الصح    وزيا ة ال ع  الصح  لدى أفاا  الجمه ر.

األ      م   وم   الجمه ر  تفاع   بتحلي   والس ا   الصح   وزارة  ق ا   ضاورة  عل   التأكيد  هم ا   هم   
أنشس  ال زارة عل  م اق  الت اص  االجتماع   واالستفا ة م  نتا   التحلي  ف  تس يا محت ى الم ل ما   

تماع  يقد   الصح   الت  تقدمها ال زارة  إل  جانب أ  تحلي  تفاع  الجمه ر عل  م اق  الت اص  االج
ي شف ع    قد  إنه  ب   المختلف ؛  الجغااف    المناطق  ف   الصح   ال ض   مفيدة ح    وم ل ما   ب انا  

 . (75)  م ين م ل ما  مهم  مث : ب ا ر ظه ر أمااض أو أوبئ  
وتدع  نتا   الدراس  الباحثي  إل  زيا ة االهتما  بدراس  تفاع  الجمه ر م  الم ل ما  الصح   عل       
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Abstract 

        This study aims at analyzing the public's reaction with health 

information on social media during the COVID-19 pandemic period. The study 

relies on Dialogic Communication and Media Richness theories. The researcher 

conducts a content analysis of 866 posts published by the Ministry of Health 

and Population Facebook page between February 9 and August 8, 2020, during 

that period, Egypt was exposed to the first wave of the COVID-19.  

The research concluded that COVID-19 pandemic -related posts received more 

engagement than posts that were not related to COVID-19 pandemic, the results 

also revealed a positive correlation between the public engagement with health 

information and COVID-19 cases and deaths, the results emphasized the role of 

the dialogic loop in eliciting public engagement with health information, the 

average public engagement with the posts that included the principles of the 

dialogic loop was higher than the average public engagement with the posts that 

did not include the principles of the dialogic loop. 
 

Keywords: Health Information, Public Engagement, Dialogic Communication 

                    Theory, Media Richness Theory, COVID-19 Pandemic. 
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