
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 2.01=  م2020معامل التأثير العربي لعام                                   0.9655=   م2021"أرسيف" لعام   التأثير معامل             
             م2202 يونيو/أبريل - والثالثون التاسع العدد - العاشرةالسنة   -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي مندورية علمية محكمة 

 

 : بحوث باللغة العربية
 
 

 ا وزارة الصحة نموذج  : خالقيات ممارسي العالقات العامة في الجهات الحكومية وعالقتها باألداء المهني لديهمأ ▪

             (أم القرىجامعة ) عزة جالل عبد هللا حسين د.م.أ.

 9ص ( ...  أم القرىجامعة ) أسماء بنت بخت غالي السحيمي
 

األكاديمية   ▪ الطبية  النخبة  الوقائيتقييم  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  لمعالجة  كورونا  )  المصرية  لقاح 
ا  دراسة ميدانية (:أنموذج 

 

 45ص ( ...  األزهرجامعة ) يشفق أحمد علي علد. 
 
 

 

فاعلية المواقع اإللكترونية الفلسطينية الحكومية وفق ا لنظرية االتصال الحواري: دراسة مقارنة بين هيئة  ▪
 السياسي والوطني والشرطة ووزارة الداخلية التوجيه 

                 ( جامعة النجاح الوطنية) معين فتحي محمود الكوعد.      
   311ص  ( ... جامعة النجاح الوطنية) دويكات فلسطين محمود محمد سعيد         

وعالقتها بالرقابة الذاتية نحو مضامين مواقع مهارات التربية اإلعالمية الرقمية لدى طالب المرحلة اإلعدادية  ▪
 التواصل االجتماعي

 153ص( ... بورسعيد جامعة ) سمر إبراهيم أحمد عثمان د.
دور استخدام استراتيجية التسويق االجتماعي في تبنَّي الُمنتَج في الحمالت اإلعالنية: دراسة ميدانية في إطار  ▪

 نموذج هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية

 195ص( ... الغريرجامعة ) د. غادة سيف ثابت
 

   سوق العمل الحتياجات  وفق اتقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة  ▪

   522ص ( ... معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال) إيناس السعيد إبراهيمد. 

تغطية مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طريق الكباش دراسة مقارنة   أطر ▪
 مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربيةبين 

 261ص( ... األزهرجامعة ) نيفين محمد عرابي حمادد. 

دراسة ميدانية على عينة من إدارات  : تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء المؤسسات الحكومية السعودية ▪
 م 2021العالقات العامة واإلعالم في المؤسسات الحكومية بمنطقة جازان للعام 

                 (جامعة جازان) عمرو صالح باسودان 

               ( جامعة جازان) علي بن محمد الصومالي

 315ص( ...  جامعة جازان)  عبد الرحمن إبراهيم الحفاف 

 : رسائل علمية  ملخصات 

 : دراسة تحليلية ميدانية ألحداث المحليةاتوظيف الصحف اإللكترونية السعودية لصحافة الفيديو في تغطية  ▪

 351ص( ...  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية) حاتم عابد عبد هللا الصالحي
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     األ ما  مر بة وفق ا لتاري  الحصو  على  رجة   تا  جامعي 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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
 جامعة وادي النيل  بالعميد السابق لكلية تنمية المجتمع  -وعميد كلية االتصال بالجامعة القاسمية بالشارقة اإلعالم أستاذ 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 للتكنولوجيا (اإلمارات) بكلية ليوا أستاذ 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   - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  جميع اآلراء والنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

 ، 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
 

بداية إصدارها في       يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  أكتوبرمنذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   ثمانيةليصدر  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  العامة  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  للعالقات  العربية  وجد    الوكالة  ـــ 

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

لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)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   2.01ومعدل  م،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  التاسعوفي العدد      

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

 والماجستير. 
أم " مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثين التاسعالعدد "ب ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة   

ا ،القــرى  خالقيــات ممارســي العالقــات العامــة فــي الجهــات الحكوميــة أ" :تحــت عنــوانمشــترًكا  نجــد بحثــً
عزز ج لززبد ع زز    د. أ.م."، وهــو مقــدم مــن: اوزارة الصــحة نمو جًــ : المهنــي لــديهموعالقتهــا بــاألداء 

 .السعودية، من وأسماء بنت بخت غالي السحيمي، مصرمن  ،حسين
قد  األزهرجامعة  ومن        عليد.  :  ت م،  علي  أحم   ميدانية  ،مصرمن    شفق  تقييم  "  بعنوان:  دراسة 

المصرية   األكاديمية  الطبية  الوقائيالنخبة  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  كورونا  :  لمعالجة  لقاح 
 ".أنمو ًجا



مالنجاح الوطنية بفلسطينجامعة  ومن       ، فلسطين، من  معين فتحي محمود الكوع  د.:  كل من   ، قد 
المواقع  "  بعنوان:  مشتركة  دراسة،  فلسطينمن    دويكات  فلسطين محمود محم  سعي  اإللكترونية  فاعلية 

والوطني   السياسي  التوجيه  هيئة  بين  مقارنة  دراسة  الحواري:  االتصال  لنظرية  وفًقا  الحكومية  الفلسطينية 
 ". والشرطة ووزارة الداخلية

بورسعيد ومن       قد مجامعة  إبراهيم أحم  عثمان  د.:  ت ،  مهارات "  بعنوان:  دراسة  ،مصر، من  سمر 
لدى   الرقمية  الذاتية نحو مضامين مواقع التربية اإلعالمية  بالرقابة  اإلعدادية وعالقتها  المرحلة  طالب 

 ". التواصل االجتماعي
جامعة      بدبي،ومن  م  الغرير  ثابتد.    ت قد  سيف  استخدام  "  بعنوان:  بحًثا،  مصرمن    ،غادج  دور 

استراتيجية التسويق االجتماعي في تبنَّي الُمنَتج في الحمالت اإلعالنية: دراسة ميدانية في إطار نمو ج  
 ". هيراركية تأثير الرسائل اإلعالنية

قدمَّت   ،مصرمن  ،  من معهد الجزيرة العالي لإلعالم وعلوم االتصال ،  إيناس السعي  إبراهيمد.    أما   
   ."سوق العمل الحتياجات  وفًقاتقييم الممارسين لمخرجات تعليم العالقات العامة عنوان: "ب  بحًثا

األزهرومن    قد  جامعة  محم  عرابي حمادد.  :  ت م،  تغطية    أطر"  بعنوان:بحًثا    ،مصرمن    نيفين 
الكباش  طريق  وافتتاح  الملكية  المومياوات  لنقل  اإلخبارية  الفضائية  القنوت  بين    :مواقع  مقارنة  دراسة 

 ".مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية
 

 

مجامعة جازانومن     ع   الرحمن    ،علي بن محم  الصومالي  ،عمرو صالح باسودان:  كل من  ، قد 
المؤسسات  تأثير العالقات العامة الرقمية في أداء  "  بعنوان:بحًثا مشترًكا    ،السعوديةمن    إبراهيم الحفاف

السعودية المؤسسات :  الحكومية  في  واإلعالم  العامة  العالقات  إدارات  من  عينة  على  ميدانية  دراسة 
 ".م2021الحكومية بمنطقة جازان للعام 

م ، اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة وأخيًرا من     ،  السعودية ، من حاتم عاب  ع     الصالحيقدَّ
"ب   ماجستيرلرسالة  ملخًصا   تغطية  عنوان:  في  الفيديو  لصحافة  السعودية  اإللكترونية  الصحف  توظيف 

   ".: دراسة تحليلية ميدانيةألحداث المحليةا
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 فتخضع جميعها للتحكيم من  والماجستيره الدكتورا  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،                                                                                                             

 

 
 

 رئيس تحرير المجلة
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األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب  تقييم النخبة الطبية 

 دراسة ميدانية : الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا(
                                                                                                                     

       شفق أحمد علي علي     د.       
        

           shafak_ahmed@azhar.edu.eg         
 جامعة األزهر                                                                                                                    

                                              
 

 ملخص:
المواقع   سعت        معالجة  في  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  آراء  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه 

نحوها،   واتجاهاتهم  المعالجة  لهذه  وتقييمهم  أنموذًجا(  كورونا  )لقاح  الوقائي  الطب  ألزمات  اإلخبارية 
وال اإللكتروني  االستبيان  أداة  واستخدمت  اإلعالمي  المسح  منهج  على  الدراسة  لجمع واعتمدت  ورقي 

النتائج التي توصلت إليها الدراسة: مجيء  ،البيانات  موقع )اليوم السابع( في مقدمة المواقع   وكانت أهم 
تاله    ،61اإلخبارية التي تتابعها النخبة الطبية األكاديمية المصرية في معالجة لقاح كورونا بوزن نسبي  

وتصدر األخبار    ،.56ي( بوزن نسبي  ، ثم )بي بي سي عرب57موقع )سكاي نيوز عربية( بوزن نسبي  
اللقاح بوزن نسبي   النخبة في معالجة  تتابعها  التي  المباشر   ،80.3العاجلة األشكال اإلخبارية  البث  ثم 

التقارير اإلخبارية بوزن نسبي    ،62بوزن نسبي   من المبحوثين أن معالجة لقاح    %48.5رأى    ،.61ثم 
ح إلى  متعمقة  اإلخبارية  المواقع  في  رأى  كورونا  بينما  ما  ورأى    %37.9د  سطحية،  أنها    %13.6أنها 

المصرية   األكاديمية  الطبية  النخبة  تقييم  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  وثبت  متعمقة. 
لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا ودرجة متابعتهم لها. كما ثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة 

متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية    إحصائية بين درجة
ومستويات الثقة فيها؛ بينما لم يثبت وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين درجة متابعة النخبة  

 لمعالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية والتأثيرات الناتجة عن المتابعة. 
 

 تقييم، النخبة الطبية األكاديمية، معالجة المواقع اإلخبارية، أزمات، الطب الوقائي.  الكلمات المفتاحية:
 

 مقدمة:
وبدأ ينتشر في جميع أنحاء    ،في منطقة ووهان بالصين   م 2019ظهر فيروس كورونا في ديسمبر عام  

مارس   في  العالمية  الصحة  منظمة  قبل  من  عالمًيا  وباًء  إعالنه  وتم  أخرى.  إلى  دولة  من  ،  م2020العالم 
وأكد   المرض،  انتشار  من  للحد  واإلجراءات  السياسات  من  المزيد  العالم  حول  الحكومات  من  العديد  واتخذت 

 للقضاء على هذا المرض أو الوقاية منه.   ؛ئي األطباء في الداخل والخارج عدم وجود عالج نها
في تلك األثناء كانت هناك استجابة سريعة وغير مسبوقة من المجتمع العلمي بنشر إنتاج ضخم  
دارونافير،  كلوروكين،  أربيدول،  ريمديسفير،  مثل  استخدامها  المعاد  الصيدالنية  المستحضرات  من 
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تكون كعالج والتقليل من عدد   ديكساميثازون، هيدروكسي كلوروكين،  المرض  للتخفيف من شدة  مؤقت 
الوفيات، وتم بذل جهد كبير في البحث عن عوامل صيدالنية جديدة واستخدام بالزما النقاهة. وعلى الرغم  

 .covid19 (Rzymski, 2021)من كل هذه الجهود لم تتوفر طريقة عالج شاملة ل 
في   التفكير  لقاحات وبدأ  عام     Covid-19إنتاج  أوائل  في  اشترت   م 2020القومية  عندما 

إلى   الوصول  أولوية  لتأمين  لقاحاتها  أول  األمريكية  المتحدة  تعاون   100الواليات  من  جرعة    1مليون 
(SanofiGSK)عملية أجل  المتحدة  (Warp Speed)* من  الواليات  إلى  المتحدة  المملكة  .وانضمت 

 .(Sabahelzain, Go, & Larson, 2021) للحصول على اللقاحات  األمريكية في السباق
لم تستطع أن تفي بشكل كبير بإيصال اللقاح المنشود بسبب مزيج من مشكالت التصنيع  ( *) لكن كوفاكس

  اللقاحاتوتحديد بعض أولويات البلدان واحتياجاتها الخاصة، وتقييد الصادرات ليس فقط بسبب    ،واإلمداد 
)كوفاكس هي ركيزة  المطلوبة عالمًيا، ولكن أيًضا المكونات الضرورية لمصنعي اللقاح في البلدان األخرى 

 .  م(2020-2021(، ACTمسّرع اإلتاحة )  19-اللقاحات لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد 
مرشًحا    142لقاًحا مرشًحا في التقييم السريري و  24، كان هناك  م2020يوليو    21واعتباًرا من   

في    متزايد    قلق    برزوعلى الرغم من هذا الجهد الكبير من قبل المجتمع العلمي،    ؛في التقييم قبل السريري 
لقاح في  التردد  أن  من  والعالم  المتحدة  إلى  COVID-19 الواليات  الوصول  من  عثرة  حجر  يقف  قد 

 & ,Motta, sylvester, callagha) لتحقيق مناعة القطيع والقضاء على الوباء.  ؛مستويات التطعيم الالزمة
Trujillo, 2021) . 

عام  و  من  األول  النصف  في  واسع  نطاق  على  التطعيم  جهود  الطلب   م2021بدأت  فاق  وقد 
على اعتبارات    العرض، واحتاجت البلدان إلى تحديد أولويات بشأن من الذين سيستهدفهم التطعيم أواًل بناءً 

المخاطر واألوبئة. ودعت التوجهات العالمية الحالية إلى إعطاء األولوية للعاملين الصحيين وكبار السن  
    .م(2021العالمية, )وأصحاب األمراض المزمنة  

ويعد اإلعالم الصحي نوًعا من أنواع اإلعالم المتخصص الذي أصبح له أهمية كبيرة في إدارة  
والتي ما زال  م،  2019ديسمبر   19في اآلونة األخيرة بعد ظهور جائحة كوفيد   األزمات الصحية خاصةً 

اللقاحات  ألزمة  تغطيته  وامتدت  اآلن  إلى  ويالتها  العالم  المغلو   ،يعاني  المعلومات  واألخبار  وانتشار  طة 
العالم بلدان  جميع  اللقاحات  تجاه  التردد  من  حالة  واجتياح  جهودً   ،الكاذبة  تبذل  الحكومات  زالت  ا وما 

الخارج من  استيرادها  أو  محلًيا  بتصنيعها  اللقاحات  توفير  سبيل  في  مناعة    ؛مضنية  حد  إلى  للوصول 

 
  candidates, n.d.)-vaccine-19-covid-(https://www.sanofi.com/en/our 19تحديثات لكوفيد 1

 * Warp Speed  19-الحكومة األمريكية الخاص بتوزيع لقاحات كوفيد ) برنامج( 

كوفيد * اختبارات  استحداث  تسريع  إلى  يهدف  للتعاون  رائد  عالمي  إطار  بشكل    19-هو  وإتاحتها  وإنتاجها،  ولقاحاته،  وعالجاته، 

المعني  واالئتالف  )غافي(،  والتمنيع  اللقاحات،  أجل  من  العالمي  التحالف  من  كل  كوفاكس  مبادرة  قيادة  في  ويشترك  منصف. 

منظمة الصحة العالمية. وترمي المبادرة إلى تسريع استحداث وتصنيع لقاحات مضادة لمرض  بابتكارات التأهب لمواجهة األوبئة، و

 .، وضمان إتاحتها بشكل عادل، ومنصف لكل بلٍد من بلدان العالم19-كوفيد
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ات العربية المتحدة هي الدولة العربية  القطيع، وتتفاوت الدول العربية في تحقيق ذلك وتعتبر دولة اإلمار 
 . %70 بها  األولى التي وصلت بمواطنيها إلى حد مناعة القطيع وتعدت نسبة تلقي اللقاحات 

والتحديث   األحداث  نقل  في  بالفورية  الجديد  اإلعالم  وسائل  أحد  باعتبارها  اإلخبارية  المواقع  وتمتاز 
كما أنها    ؛ومن بينها المجال الصحي   ، وشمول تغطيتها لكافة المجاالت   ، المستمر للمحتوى على مدار الساعة

من التعريف    بدايةً   19لتغطية كل ما يتعلق بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد  ؛قد خصصت مساحات واسعة 
ى  باللقاحات وأنواعها ومدى فعاليتها وسياسات الدول وقرارات منظمة الصحة العالمية والسالالت المتحورة ومد

أو مواقع تابعة    ،كانت مواقع إخبارية قائمة بذاتها   ومالحقة التطورات أواًل بأول سواءً   ،فعالية اللقاح في مقاومتها
 أو مواقع تابعة لمؤسسات ومنظمات.   ،أو مواقع تابعة لصحف  ،لقنوات فضائية إخبارية

التوازن في تناول  ويرتبط توازن األداء اإلعالمي في المواقع اإلخبارية بعدة محددات من أهم ها 
المختلفة  ،السلبيات واإليجابيات على السواء النظر  ا على  وموازنة االهتمامات اعتمادً   ،وتوضيح وجهات 

النخبوية المصادر  على  االقتصار  وعدم  منها،  لكل  الممنوح  الجماهيرية    ،الوقت  بالمصادر  االكتفاء  أو 
المصادر تنويع  من  فالبد  فيما  ،العامة  التوازن  ونظرً   وتحقيق  الجديد بينها.  اإلعالم  وسائل  لسرعة   ، ا 

الحديثة التقنيات  بالمعلومات   ؛واستخدامها  الجمهور  إمداد  في  األبرز  الدور  تؤدي  أصبحت  بل    ؛فقد 
الجمهور صوًرا نمطية ألحداث وشخصيات  أذهان  أنها تضع في  يتم    ،واألكثر  بالواقع  وأصبح االتصال 

لواقع أو التجربة الشخصية مما له بالغ األثر في التأثير على  من خالل وسائل اإلعالم وليس من خالل ا
 . م(2015)المطيري، الجمهور ونشر سلوكيات يمكن أن يتبعها المتلقي 

والتي   والطبي  الصحي  المجال  في  المتخصصة  النخبة  هي  المصرية  الطبية  النخبة  كانت  ولما 
تفوًقا في    حققت  الطبيةعلمًيا  في   ،التخصصات  العلمية  الدراسات  أحدث  على  واطالع  رؤية  ولديها 

ولها صالت بمتخذي القرارات الصحية وواضعي السياسات    ،المجاالت الصحية والطبية في مصر والعالم
واستنادً  الدولة،  والنخبةفي  اإلعالم  وسائل  بين  التبادلية  العالقة  على  تعد   ؛ا  والطبية  الصحية  فالنخبة 

ا مهًما للمعلومات في المواقع اإلخبارية وفي نفس الوقت تعتمد النخبة على هذه المواقع اإلخبارية  مصدرً 
والصحية   الطبية  واألزمات  األحداث  على  فوري لالطالع  لهذه   بشكل  اإلخبارية  المواقع  معالجة  لمعرفة 

ومراعاة  والدقة  الصحة  بمعايير  والتزامها  المعالجة  هذه  توازن  ومدى  المعالجة  هذه  وتقييم  األزمات 
وتلبية لرغباته في الحصول على معلومات حول لقاحات فيروس كورونا؛ لذا    ، احتياجات الجمهور المتلقي

ال تقييم  ووصف  لرصد  الدراسة  هذه  اإلخبارية  تسعى  المواقع  لمعالجة  المصرية  األكاديمية  الطبية  نخبة 
 ألزمات الطب الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا( ومعرفة مستوى هذه المعالجة ودرجة متابعة المبحوثين لها.
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  الدراسات السابقة:
السابق الدراسات  تقسيم  يمكن  الدراسة،  بموضوع  المرتبط  العلمي  التراث  مطالعة  خالل  ثالثة  من  إلى  ة 

يتناول معالجة وسائل اإلعالم   الثاني:يتناول تقييم النخبة لمعالجة وسائل اإلعالم للقضايا، األول:    محاور
 .االتجاهات نحو اللقاحات الثالث: والوعي بالقضايا الصحية، 

  
 :تقييم النخبة لمعالجة وسائل اإلعالم للقضايا: المحور األول

على       نوري  دراسة  بالحاج  هدفت  اإلعالمي    م2021محمد  للدور  األطباء  تقييم  على  الوقوف  إلى 
التوعية   بنشر  االتصالية  الوسائل  هذه  اهتمام  ومدى  الصحية  السلوكيات  تغيير  في  واإلنساني  واالتصالي 

التي أسهمت في نشر    ،الصحية الوسائل  أبرز  التواصل االجتماعي من  الدراسة عن أن مواقع  نتائج  وكشفت 
البرامج التوعوية الصحية، وكان مستوى اهتمام وسائل اإلعالم حسب تقييم المبحوثين في نشر التوعية الصحية  

التوع اجيدً  نشر  اإلعالم في  وسائل  مساهمة  عدم  المبحوثون  الوقت رأى  نفس  وفي  إلى  ،  أدى  ما  الصحية  ية 
إبراهيم  .  م( 2021)بالحاج،  استفحال أمراض األورام   السيد  رباب صالح  دراسة  عــن تقييــم    م2020وكشفت 

نظريـة  ( في إطـار  19  -النخبــة األكاديميــة اإلعالميــة ألداء وســائل اإلعــالم في إدارة أزمـة كورونا )كوفيـد 
وسائل   أهم  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  الدراســة:  نتائــج  أهــم  مــن  وكان  االجتماعيـة  المسـئولية 
األول،   الترتيب  في  وجاءت  كورونا  فيروس  أحداث  متابعة  في  األكاديمية  النخبة  تتابعها  التي  اإلعالم 

ب  40بة  بنس  بنسبة  اإلخبارية  المواقع  الخامس  الترتيب  في  وجاء  وجــود   16لغت  %  النتائج  وبينت   .%
عالقة بـين تقييـم النخبـة ومدى التـزام وسـائل اإلعـالم بمسـئوليتها االجتماعيـة نحو الجمهور، وتبين وجــود 

إحصائيً  ودالــة  موجبــة  ارتباطيــة  وأخالقيــة  عالقـة  مهنية  لمدى  األكاديمية  النخبة  تقييم  مستويات  بين  ا 
عــالم ألحــداث أزمــة فيــروس كورونــا، ومســتويات التعــرض المختلفــة لوســائل اإلعــالم  تغطيــة وســائل اإل 

الصعيدي  .  م(2020)صالح،  لمتابعــة هــذه األزمــة   عبدالحكم  دعاء  دراسة  إلى تفاوت   م2020وتوصلت 
غابات   حرائق  كارثة  تغطية  متابعة  في  اإلخبارية  المواقع  على  المصرية  العلمية  النخبة  اعتماد  درجة 
تميز   االعتماد  دوافع  وكانت  منخفضة  إلى  متوسطة  بدرجة  العينة  غالبية  اعتمد  حيث  البيئية  األمازون 

 ،لمحتوى اإلخباري بالوسائط المتعددة، ثم دعم ا % 84.1وهو ما قرره   ،المواقع بالفورية والتحديث المستمر
نسبي   بوزن  المبحوثون  عليها  اعتمد  التي  اإلخبارية  المواقع  قائمة  السابع  اليوم    % 74.07وتصدر موقع 

واستحواذ المواقع العالمية مثل بي بي سي وسي    %60.31يليه مصراوي في الترتيب السادس بوزن نسبي 
على مراكز متقدمة من الثاني إلى الخامس، وتبين عدم وجود   24وفرنسا  ،ني ن واإلنجليزيتيإن إن العربيت 

دالة إحصائيً  أخبار  فروق  المواقع اإلخبارية في متابعة تغطية  المبحوثين في درجة االعتماد على  بين  ا 
تبين وجود فروق دالة إحصائيً ،  حرائق غابات األمازون  تقييم تغطية المواقع اإلخباريةكما  وتقييم    ،ا في 

إدار  البيئية  فاعلية  للكوارث  اإلخبارية  المواقع  عبدالعزيز    .م(2020)الصعيدي،  ة  محمد  لمياء  وسعت 
ا دراستها  في  م2018 وسائل  لمعالجة  األطباء  تعرض  بين  العالقة  التقليديةإل لتحليل  والجديدة    ،عالم 
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واتجاهاتهم نحو دور وسائل اإلعالم في مجال تشكيل الوعي الصحي واتجاهات    ،لشؤون الطب والصحة
إجماعً   ىالمرض هناك  أن  إلى  وتوصلت  الصحية،  اإللكترونية    ىعل  اوسلوكياتهم  المواقع  تفضيل 

العريقة القوية  واإلخبارية  اإلعالمية  بمصداقيتها؛  للمؤسسات  موثوق   ىالعتمادها عل  والمشهورة  مصادر 
والصحية الطبية  للموضوعات  الطبيبات  لتقييم  وبالنسبة  إجماع  - بها،  فهناك  اإلعالم  وسائل  في  المثارة 

  42بنسبة    اليست حديثة؛ ومن حيث الفائدة للقاريء تبين أن هناك اتفاقً - الطبية المقدمة على أن المعلومات  
وبالنسبة لتقييم الطبيبات للدور الذي تقوم به   .ىالطبية المقدمة ليست مفيدة للمرض   -أن المعلومات   على%  

تلبية    على%    32معالجتها للشؤون الطبية والصحية اتفق بنسبة  - وسائل اإلعالم في عدم نجاحها في 
العتمادها  - حق وذلك  والصحية  الطبية  المعرفة  في  التناول    علىالجمهور  وسطحية  والتهويل  اإلثارة 

البنا    .م(2018)عبدالعزيز،   أحمد  دعاء  دراسة  األكاديمية    للتعرف  م2018وسعت  النخبة  آراء  على 
مصر في  اإلرهابية  لألحداث  الجديد  اإلعالم  وسائل  معالجة  في  الدراسة   ،اإلعالمية  نتائج  أهم  وكانت 

وتميزها   المتعددة  الوسائط  استخدامها  في  الجديد  اإلعالم  وسائل  إيجابيات  الدراسة  عينة  النخبة  تحديد 
واآلنية والسرعة  االستخدام  وسهولة  مصدر    ،بالمرونة  أنها  فكانت  السلبيات  بالمصداقية  وأما  يتسم   ،ال 
، وجاء تقييم النخبة  %91مة المواد التي تفضلها النخبة بنسبة  وتأتي المواد اإلخبارية بكافة أشكالها في مقد 

الجديد لألحداث اإلرهابية سلبيً  الكوادر اإلعالمية    ؛ا لمعالجة وسائل اإلعالم  المعالجة وجود  تفتقر  حيث 
 . م(2018)البنا،  المؤهلة والمتخصصة

نجالء       دراسة  الجمال  واستهدفت  فهمي  تقييم النخبة المصرية ألسلوب معالجة    م2017عبدالحميد 
وتوجهاتهم نحو    ،ليتها االجتماعيةو وسائل اإلعالم الحكومية والخاصة لألحداث اإلرهابية في ضوء مسؤ 

اإلعالمية المواجهة  استراتيجيات  مارجرجس  ،تفعيل  كنيستي  تفجير  حادثي  على  بالتطبيق    ،واألمنية 
في   الحكومية    م2017أبريل    9ومارمرقس  اإلعالم  وسائل  معالجة  سمات  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت 

وليس التفسيري   ،ا لوجهة نظر النخبة أنه غلب عليها الطابع اإلخباري لحادثي مارجرجس ومارمرقس وفقً 
واألمنية الرسمية  المصادر  على  ذلك  في  فضاًل    ؛معتمدة  الدولة  باسم  ناطقة  وسائل  كونها  لكونها  عن   

حد  تغا إلى  السياسية  فلت  المجاالت  في  خاصة  المتخصصين  باقي  آراء    ، والثقافية ،  واالقتصادية  ،ما 
اإلرهابي للحدث  المثير  الطابع  على  اعتمدت  المعالجة  أن  كما  اإلثارة  ،والدينية،  من  بقدر    ، وتقديمه 

 . م(2017)الجمال،  والتهويل  ،والمبالغة
 :وسائل اإلعالم والتوعية بالقضايا الصحية الثاني: المحور 

العطار       فهمي  محمد  هبه  دراسة  التعرف على دور وسائل اإلعالم الجديدة فى    م2021استهدفت 
الجمهور   لمواجهة فيروس كورونا، وتوصيف وتحليل هذا الدور فى توعية   ي الجمهور المصر   يزيادة وع

لمواجهة األزمات الصحية )أزمة فيروس كورونا(، وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية    ي المصر 
دالة   اإحصائًيا  طردية  وسائل  على  الجمهور  اعتماد  درجة  الجديدةإلبين  نشر    ،عالم  زيادة  فى  ودورها 

  فى   اوإناثً   ا ذكورً   ي وأكدت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد الجمهور المصر   .حيالص  يالوع

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


 "تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي: "شفق علي د.   52 

" 

 

 

كورونا. وتوصلت إلى وجود    بفيروس  يالصح  يدرجة اعتمادهم على وسائل اإلعالم الجديدة لزيادة الوع 
ودرج المختلفة  العلمية  والمؤهالت  المختلفة  العمرية  المراحل  بين  إحصائية  داللة  ذات  اعتمادهم  فروق  ة 

اإل  وسائل  الصحعلى  وعيهم  لزيادة  الجديدة  كورونا  ي  عالم  دراسة   .م(2021)العطار،  بفيروس  ورصدت 
دور المواقع اإلخبارية السعودية في التوعية الصحية أثناء جائحة    م2020مصطفى    عبدالحفيظ درويش

كوفيد  ضوء    19كورونا  في  اإلعالموذلك  لوسائل  االجتماعية  تصدر   ،المسؤولية  إلى  الدراسة  وتوصلت 
مواقع التواصل االجتماعي وسائل اإلعالم التي اعتمد عليها المبحوثون في متابعة أخبار انتشار الفيروس  

الثاني ثم الصحف اإللكترونية. المركز  السعودية في  المواقع اإلخبارية  المبحوثين على    ثم  وكان اعتماد 
بنسبة  المو  كبيرة  بدرجة  المعلومات  على  الحصول  في  السعودية  اإلخبارية  أولى  ،  %52.5اقع  وكانت 

 ، بأولأسباب متابعة المبحوثين للمواقع اإلخبارية هي متابعة التطورات المتصلة بأزمة فيروس كورونا أوالً 
جيا الوسائط المتعددة، وثبت ثم التغطية الشاملة ألهم األخبار المتعلقة بانتشار الفيروس ثم استخدام تكنولو 

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين مدى اعتماد المبحوثين على المواقع اإلخبارية في معرفة 
الفيروس المملكة ألزمة وباء كورونا  ،أخبار  التغطية، وإدارة  لتلك    ،ورأيهم في  التغطية اإلعالمية  وتأثير 

دراسة محمد عثمان حسن عليو   .م(2020)مصطفي،  المواقع على المبحوثين   عن أطر   م2020كشفت 
كوفيد  كورونا  جائحة  األهرام    19تقديم  موقع  أن  النتائج  ووضحت  اإللكترونية،  اإلخبارية  المواقع  في 

خالل   من  الموضوعات  تناوال  فقد  والوفد  اليوم  المصري  موقعا  أما  عام،  بشكل  التهدئة  تأثير  استهدف 
االقتصادية، التأثيرات  على  والتركيز  اليومية،  حياتهم  في  المواطنين  ومعاناة  التحريرية،  وهيمن    السياسة 

، وكان المصري اليوم أكثرها  %65.9اتجاه التناول السلبي على مواقع الدراسة وكان أبرزها الوفد بنسبة  
بنسبة  استخدامً  العقالني  البرهنة  لمسار  ب %77.3ا  األهرام  ثم  بنسبة  %70.3نسبة  ،  والوفد   ،66.6%  ،

وقرائن   وبراهين  وشواهد  أدلة  وجود  إلى  العقلية  البرهنة  دراسة   .  م(2020)علي،  وتستند  واستهدفت 
(Siddiqua, Shabir, Ashraf, & Khaliq, December 2020)    التأطير عن  الكشف 

وأشارت النتائج إلى    ،في صحف النخبة الباكستانية  COVID-19 اإلعالمي لألوبئة: دراسة حالة لتغطية
كان اإللكترونية  الصحف  قبل  من  التغطية  تجنب  ت  ت أن  وتم  القراء؛  تثقيف  إلى  الغالب  في  هدف 

كان    ؛لمصطلحات ال مفر منهوحيث كان استخدام ا  ،المصطلحات الصعبة المتعلقة باألدوية في الغالب 
الوباء  تعريف  بـ  صلة  ذات  األطر  وكانت  ودقيق،  مفصل  بشكل  شرحها  الطبية،    ،يتم  التحديثات 

بالصحة المتعلقة  الجديد ،  واالحتياطات  اللقاحات  فعالةةتطوير  اتصال  استراتيجيات  أدت  وقد  وفي    ،. 
الصحة دوائر  قبل  المناسب من  دو   ،التوقيت  أدت  للجمهور  ومحوريً ا مهمً رً والحكومة  الوعي  ا  ا في زيادة 

اتخاذ   في  الجمهور  االستراتيجيات  هذه  لـ  اإلعالمي  التأطير  ويساعد  الوبائية.  المواقف  مع  والتعامل 
المرض  تفشي  للسيطرة على  الالزمة  الوفيات واإلصابة    ،االحتياطات   ,Siddiqua)والحد من معدالت 

Shabir, Ashraf, & Khaliq, December 2020)  . عبدالحافظ محمد  نادية  دراسة  وكشفت 
اإلخبارية  م2020 المواقع  معالجة  نحو  المصري  الجمهور  اتجاهات  لجائحة    ،عن  الحوارية  والبرامج 
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فيروس كورونا المستجد، ووضحت نتائج الدراسة اتجاه المواقع اإلخبارية إلى استخدام استراتيجية تكثيف  
كان  األخبار المتعلقة بالفيروس بغرض وضع قضية تفشي الفيروس في مقدمة أجندة أولويات الجمهور. و 

موقع اليوم السابع من أبرز المواقع المفضلة لدى الجمهور؛ للسبق اإلعالمي والفورية في نقل األحداث، 
رض الجمهور المصري وتحقق وجود عالقة ارتباطية بين معدل تع  وانفراده ببعض الحقائق والمعلومات،

الفيسبوك على  اإلخبارية  جزئيً   ،للمواقع  وثبت  كورونا،  لجائحة  الراهن  الوضع  ذات  وتقييم  فروق  وجود  ا 
وأفراد المستوى التعليمي فوق الجامعي    ،داللة إحصائية بين أفراد العينة ذوي المستوى التعليمي الجامعي

المستج لفيروس كورونا  المعالجة اإلعالمية  تأثير  التعليمي فوق  في  المستوى  ذوي  العينة  أفراد  د لصالح 
إبراهيم  و.  م(2020)عبدالحافظ،    0٬05الجامعي عند مستوى   بالكشف    م2019اهتمت دراسة داليا عثمان 

عن مزايا، وأخطار تعرض المرأة المصرية للمضامين المقدمة في المجال الصحي على مواقع التواصل 
االجتماع ياالجتماع التواصل  مواقع  استخدام  أن  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  القضايا    ي.  متابعة  فى 

واقع الرسمية فى ، وجاءت صفحات اإلنترنت والم% .84  يالصحية جاء فى المرتبة األولى بوزن نسب
نسب  بوزن  خاللها  من  الصحية  للموضوعات  المبحوثات  متابعة  حيث  من  الثانية  ،  %70.4  يالمرتبة 

 يتجذب المبحوثات عينة الدراسة عند متابعة وسائل اإلعالم الرقم  يوكانت أهم الموضوعات الصحية الت
نسب بوزن  والنحافة  )السمنة  األولى  المرتبة  )أسا  82.1  يفى  يليها  والتغذية  %(،  الصحية  الحياة  ليب 

نسب  بوزن  دراسة    .م(2019)إبراهيم،  %(   81.5  يالسليمة   Saud 2018 Abdulazizوتعرفت 

Alsulaiman      على المواقف تجاه الحمالت الوقائية لوزارة الصحة ضد الفيروس التاجي ومدى الثقة
تركتها   التي  االنطباعات  أن  إلى  النتائج  بفيروس كورونا، وتوصلت  الخاصة  في رسائل وسائل اإلعالم 

ارة  هذه الحمالت عند الناس هي الحيرة من الرسائل المختلطة التي تم نشرها وأدت إلى عدم الثقة في وز 
اإللكتروني،   وموقعها  أن  وهو  الصحة  النتائج  وأظهرت  الجمهور،  مع  للتواصل  الرئيسي  المصدر 

األقرب  كانوا  النفس  ضبط  ودرجات  باإلجراءات  والملتزمين  والشديدة  العالية  الحساسية  ذوي  السعوديين 
كثر من أولئك الذين لديهم  لاللتزام بالتدابير الوقائية التي أطلقتها وزارة الصحة المتعلقة بفيروس كورونا أ

متبوًعا   كورونا  فيروس  معلومات  في  مصداقية  األكثر  المصدر  الصحة  وزارة  موقع  وكان  أقل،  درجات 
دراسة  و   .(Alsulaiman, 2018)بحساب منظمة الصحة العالمية وحساب وزارة الصحة على تويتر   هدفت 

حسن   مختار  شبكة    م2018مها  من  الصحية  للمعلومات  الجمهور  التماس  عالقة  عن  الكشف  إلى 
مشاهدة  ، وتوصلت الدراسة إلى أن المواقع الصحية األكثر يالجمهور الصح  ي اإلنترنت بتشكيل مدى وع 

من المبحوثين يثقون   % 50العربية.  وتوصلت إلى أن   من قبل الجمهور هى المواقع الطبية العربية باللغة
% يثقون فى المعلومات   41.7فى المعلومات الصحية على اإلنترنت لسهولة الوصول إليها، بينما كان

  حيث رأى وتقارير مفيدة عن الصحة، وانقسمت آراء المبحوثين    االصحية على اإلنترنت ألنه يقدم أخبارً 
 رأى الطبيب المتخصص. و  عن  ي% أن المعلومات الصحية على شبكة اإلنترنت ال تغن 33.3
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أن المعلومات الصحية على    %33.3  رأىأن شبكة اإلنترنت ال تقدم معلومات صحية وافية و   33.3% 
 Santosh Kumar Gautam وحققت دراسة    .م(2018)حسن،    سطحيشبكة اإلنترنت تقدم بشكل  

  ، االتصال الصحي مع مراجعة منهجية لمختلف الحمالت الصحيةفي دور وسائل اإلعالم في     2016
وتأثيرها على تغيير المواقف والسلوكيات الصحية ، وتوصلت إلى أن التلفزيون أداة قوية لإلعالم، والتأثير  
على الناس وتحفيزهم نحو تحقيق السلوك المطلوب خاصة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية / 

ل الصحية األخرى ذات الصلة التي تستدعي تغييرات في المواقف والسلوكيات. ووضحت  اإليدز والمسائ
الدراسة أن هناك عدة عوامل تؤثر في نجاح وسائل اإلعالم في تحقيق أهداف التوعية الصحية للجمهور  

تأثر الفرد باألسرة   ، تتمثل في تصور الفرد لإلصابة بمرض ما، موقف المرء نحو سلوك صحي معين، 
الذاتية  ،صدقاءواأل الكفاءة  معين،  بسلوك  القيام  عند  السلوك  ،والمجتمع  أداء  في  الفرد   ,Gautam)وثقة 

رمضان    .(2016 أحمد  آيات  دراسة  بقطاع    م 2016وسعت  العاملين  اعتماد جمهور  إلى معرفة مدى 
بشريين، )أطباء  المصرية  أسنان،  الصحة  الطبية    صيادلة،  أطباء  الصحف  على  التمريض(  هيئة 

إصداراتها اختالف  على  التنموي   ،المتخصصة  دورها  نحو  بين    ،واتجاهاتهم  الربط  الدراسة  وحاولت 
الصحف من  النوعية  لهذه  واالجتماعية   ،التعرض  )العلمية  المستدامة  التنمية  لعملية  المكونة  والعناصر 

إلى وجود   الدراسة  دالة إحصائيً واالقتصادية(، وتوصلت  التخصص عالقة  بين  أثبتت   ،ا  والتعرض، كما 
إحصائيً  دالة  عالقة  وجود  التخصص الدراسة  بين  وجود   ،ا  عدم  إلى  الدراسة  وتوصلت  الصحيفة،  ونوع 

)رمضان، تعرض العاملين في    ةوبين االعتماد على الصفحات الطبية المتخصص ،عالقة دالة بين التخصص 
التنموي،   اتجاهاتهم نحو دورها  المتخصصة وانعكاسه على  الطبية  للصحف  الصحة  نتائج    .م(2016قطاع  وأظهرت 

اإلخبارية   Birthe A Lehmann & Others 2013 دراسة المواقع  التواصل    ،أن  ووسائل 
لكنها اختلفت في نغمة الرسالة. ففي حين تميل    ؛ االجتماعي ناقشت نفس الموضوعات المتعلقة باإلنفلونزا
موضوعية أكثر  تكون  أن  إلى  اإلخبارية  المواقع  التواصل   ،تقارير  وسائل  كانت  األحكام،  إصدار  وعدم 

قد تؤثر وسائل  وبهذا ففلونزا.  نوضرورة لقاح اإل  نفلونزااالجتماعي أكثر انتقاًدا حيث قامت بتقييم مضار اإل 
  ، وبالتالي قد تؤثر على نجاح حمالت التطعيم  ؛وسلوكيات مستخدمي اإلنترنت   ،اإلعالم على صنع القرار

ليست  االجتماعي  التواصل  وسائل  أن  ذلك  في  والسبب  الصحية.  السلطات  قدمتها  التي  والتوصيات 
للرقابة  Ching ching 2011  دراسة  وبحثت    (Alhmann, Ruiter, & Kok, 2013) .خاضعة 

Chang     يشير تحليل و لألخبار المؤطرة.   التعرض المختلفةأنماط  في تأطير األخبار الصحية وتأثير
على وجه   الخنازيرH1N1 محتوى الصحف التايوانية إلى أن األخبار الصحية بشكل عام، وأخبار إنفلونزا

المواجهة إطارات  من  بداًل  اإلنذار  إطارات  تستخدم  أن  المرجح  من  للتجربة  .الخصوص،  فإن  ،  ووفًقا 
وتزيد    ،التي تستخدم إطار اإلنذار أو التحذير تثير خوًفا أكبر H1N1 الخنازيرالتعرض ألخبار إنفلونزا  

ج. كما أظهر مسح لعامة  وفعالية العال  ،ال تساعد في تطوير الوقايةو  والضعف المتصورين،  ،من الخطورة
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ترتبط بمستويات أعلى   H1N1 والتعرض إلى التغطية اإلخبارية المتلفزة إلنفلونزا  ،الناس أيًضا أن االنتباه
 . (Chang, 2011)من القلق وتصورات لشدة هذه المشكلة الصحية والقابلية للتأثر بها 

دراسة     اإلعالم    إلى  Daniel Catalán-Matamoros 2011 وتوصلت  لوسائل  الكبير  التأثير 
من الواضح أن حمالت  و   .تصميم الحملة الفعالة بعناية  يءالذي ال يمكن تحقيقه إال إذا تم اتباع مباد 

سواءً  الصحة  لتعزيز  فعالة  أداة  تكون  أن  يمكن  اإلعالمية  المحلي.    الصحة  أو  الوطني  المستوى  على 
السلوك.   تغيير  خالل  من  السياسة  أهداف  تحقيق  بإمكانية  متجدد  اهتمام  بتغيير  و وهناك  التدخل  يمكن 

لوجه من المختصين إلى المرضى بإجراء   االسلوك المتعلق بالصحة من خالل تقديم استشارة بسيطة وجهً 
اإلعالم. وتهدف مجموعة من أنواع التدخل إلى تغيير  برنامج معقد، وغالًبا ما يتضمن استخدام وسائل  

"الخطرة المواقف "السلوكيات  تغيير  والتوعية(،  المعلومات  خالل  بالمخاطر )من  والوعي  المعرفة  زيادة   :
 .(Matamoros, 2011)والدوافع. 

   :اللقاحاتدراسات تتناول االتجاهات نحو : المحور الثالث
إلى الكشف عن المواقف تجاه اللقاحات   (Paul, Stepoe, & Fancourt, 2021)   دراسة  كشفت    

وأهم ما توصلت العامة.  : واآلثار المترتبة على اتصاالت الصحة  COVID-19والنية في التطعيم ضد  
اللقاحات في مجال % من المستجيبين  16إليه الدراسة أن   أظهروا مستويات عالية من عدم الثقة بشأن 

أكثر أو  األقليات   .واحد  خلفيات  من  األفراد  بين  أعلى  التطعيم  تجاه  فيها  المشكوك  المواقف  وكانت 
، وضعف االمتثال  COVID-19 العرقية، مع مستويات تعليم أقل، ودخل سنوي أقل، ومعرفة ضعيفة بـ

لتلقي   14بشكل عام، أفاد   COVID-19 إلرشادات الحكومة حول % من المستجيبين بعدم استعدادهم 
وكانت االتجاهات نحو اللقاح عدم الثقة ما بين   % غير متأكدين. 23، بينما كان    COVID-19 لـ   لقاح

درجة متوسطة إلى درجة عالية وكذا في فوائد اللقاح ومخاوف بشأن اآلثار الجانبية غير المتوقعة منه في  
-COVID  ضد وكانت من أهم العوامل المحددة لكل من عدم اليقين وعدم الرغبة في التطعيم    المستقبل

19 (Paul, Stepoe, & Fancourt, 2021).  .دراسة  & ,Jin , Lam, Savas   واستهدفت 
McCulloh, (2021)  التواصل   تقييم شبكات  أبرز  أحد  اليوتيوب  على  والمشاركة  االستقطاب 

، االستقطاب مؤشر يقيس مستوى  COVID-19  ل  حول تدخالت الصحة العامة YouTubeاالجتماعي  
حين    في  الفيديو  لمشاركة  التدخل  زاد  قد  أنه  الوقت  مرور  مع  أنه  ونالحظ  الفيديو  محتوى  مع  االتفاق 

ا الفيديو  مقاطع  انتشار  أن  انخفض  إلى  تشير  والتي  مشاركتها،  يتم  لم  التي  التدخلية  غير  ألخرى 
ذلك يبدو    إلىقد تصبح أكثر شعبية مع تطور الوباء. باإلضافة   COVID-19 المعلومات حول تدخالت 

وأشرطة   ،تأخذ في االعتبار بقوة حساب الفيديو االستقطاب  YouTube أن خوارزمية ترتيب البحث في
ب  تزال  التي ال  لديها درجات االستقطاب  الفيديو  البحث  الفيديو  37ارزة في تصنيفات  أقل من أشرطة   %

المشاركة هي األدنى بشكل عام على مقاطع فيديو التدخل الطبي، و التي تتم إزالتها من أعلى عشر نتائج. 
موضوعً  فيكون  والعالج  اللقاح  تطوير  بسبب  تكون  قد  البحث   اوالتي  نتائج  من  بسرعة  تخفيضه   يتم 
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YouTube (Jin, Lam, Savas, & McCulloh, 2020)  .  دراسة واستكشفت (Chadwick & et 

al, 2021) التطعيم  اآلثار لبرنامج  اإلنترنت  عبر  االجتماعي  التأييد  على  في   Covid-19 المترتبة 
أو   ،% من السكان البالغين في المملكة المتحدة يقولون 33وأظهرت النتائج أن حوالي    ،المملكة المتحدة

االجتماعية اإلعالم  وسائل  استخدام  الشخصية  ،يعتزمون  المراسلة  على    ؛وتطبيقات  اآلخرين  لتشجيع 
ضد   تطعيم  على  حوالي  Covid-19الحصول  يعتزم  بينما  المملكة  10.  في  البالغين  السكان  من   %

االجتماعي التواصل  وسائل  استخدام  الشخصية  ،المتحدة  المراسلة  تطبيقات  اآلخرين  ؛أو  بينما    .لتثبيط 
أو تشجيع اآلخرين. وأظهرت    ،%( قالوا إنهم يعتزمون عدم تثبيط40النسبة األكبر من المجيبين )حوالي  

العامة  الصحة  التواصل في مجال  المباشر من خالل   عن طريق  النتائج ضرورة  أو    ، الوظيفة االتصال 
.  الخدمات الصحية المحليةوتقديم  أو الهياكل المجتمعية، ومن خالل المشورة عبر الهاتف    ،مكان العمل

الى النتائج  الكبير  وتوصلت  التحدي  المملكة   أن  في  العامة  الصحة  مجال  في  العاملين  يواجه  الذي 
دراسة    (Chadwick & et al, 2021)  .المتحدة هو تطوير الثقة باللقاح  ,Gehrau, Fujarskiوأما 

Lorenz, Schieb, & Biobaum, 2021    فقد توصلت إلى أن وسائل اإلعالم والتواصل بين األشخاص
هي المصادر األكثر شيوًعا في الحصول على المعلومات الصحية. ويشكل الخبراء والسلطات الصحية  

جزء إلى  يصل  التلفزيون  يزال  وال  األلمان،  قبل  من  ثقة  األكثر  وتعزز   المصادر  األلمان  من  كبير 
من نية التطعيم لدى من يعتبرون التلفزيون وسيلة    19المعلومات الصحية المتعلقة بالتطعيم ضد كوفيد  

ات المضللة التي تنشرها علوموالماإلخباري    النتائج على أهمية دراسة آثار التزييف  أكدت كما    ،جديرة بالثقة
البديلة في جوانب   المعلومات  الفردية  مختلفةمصادر  الحياة   ,Gehrau, Fujarski, Lorenz) واالجتماعية  ،من 

Schieb, & Biobaum, 2021).  دراسة  حاولت  وChen Luo a,   AnfanChen b, Botao Cui 

c, Wang L 2021   التصورات العامة للقاح استكشاف COVID-19   ثقافي: عبر اإلنترنت من منظور
والصين، وتحليل كيف ينظر    ،تحليل شبكة داللي الثنين من الشبكات االجتماعية في الواليات المتحدة

باللقاح للتطعيم  االمتثال  إلى  التطعيم؟  ،العامة  وسائل  ،  وتغطية  مستخدمو  انغماس  النتائج  وأظهرت 
يم المحلية، وكانت األولوية  التواصل االجتماعي في كال البلدين في الموضوعات المتعلقة بسياسات التطع

كوفيد  كورونا  متغيرات  عن  الناشئة  المستخدمين    ،19للتحديات  موقف  وكان  العالمي.  الوبائي  والوضع 
ويبو   مستخدمو  أظهر  بالمقارنة  للقاح،  المضادة  والمواقف  الفردية،  التطعيم  تجارب  عن  يكشف  لتويتر 

واضحً احترامً  للسلطات ا  إيجابي  ،ا  أكثر  مشاعر  كوفيد وأظهروا  لقاح  تجاه  من  ،  19ة  االستفادة  وإمكانية 
واستقصاء التصورات العامة أثناء وقت   ،إلجراء دراسات المعلوماتية الصحية  ؛ وسائل التواصل االجتماعي

   (Hussain & et al, 2021)   واستهدفت دراسة  .(Liao ،2021، و chen ،Cui) أزمات الصحة العامة
االصطناعي الذكاء  على  قائم  نهج  وتطبيق  التواصل    ؛تطوير  وسائل  على  العامة  المشاعر  لتحليل 

أن  لىتوصلت الدراسة إو  . COVID-19والواليات المتحدة تجاه لقاحات  ،االجتماعي في المملكة المتحدة
السريع االنتشار  هو  العالمي  الصعيد  على  التطعيم  برامج  لمرونة  الرئيسية  التهديدات  والعالمي    ،أحد 
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قد يتأثر انخفاض الثقة في اللقاح في أماكن أخرى بعدم الثقة العامة في  ه للمعلومات المضللة. في حين أن
العلمية  ،الحكومة ا  .والنخب  آلية  على  االعتماد  إمكانية  إلى  رصد وتوصلت  في  االصطناعي  لذكاء 
التواصل االجتماعي  ،مشاعر التعبير عنها عبر مواقع  العام في وقت  الجمهور  للمساعدة في   ؛ومواقف 

المخاوف هذه  تمكين صن  وأيًض   ،ومنعها  ،الكشف عن مثل  تجعل  ا  قد  التي  األسباب  لفهم  السياسات  اع 
     .COVID-19 (Hussain & et al, 2021) مترددة في قبول التطعيم ضد بعض الفئات االجتماعية 

  Neha Puri, Eric A. Coomes, Hourmazd Haghbayan &2021وتوصلت دراسة     
Keith Gunaratne    فيروس متغيرات  سياق  في  أنه  تأميم    COVID-19إلى  واتجاهات  الناشئة، 

.  COVID-19والتحديات المتعلقة بلقاح    ،الشكوك  اللقاحات، وتحديات إمداد اللقاحات المتعددة، تستمر
لقاحات   في  الثقة  فإن  ذلك،  إلى  ثقة    COVID-19باإلضافة  تقل  حيث  كبيرة،  بدرجة  متغيرة  الجديدة 

األقلي  ينتجونها  مجتمعات  الذين  أولئك  في  أيًضا  ولكن  الجديدة،  اللقاحات  في  فقط  ليس  عموًما  ات 
استجابة   مع  الحكومات  بها  تتعامل  التي  الطريقة  ستكون  بها.  وتوصي  تشتريها  التي  والحكومات 

COVID-19    لقاح في  الجمهور  ثقة  على  رئيسًيا   ,Pury, Coomes) وقبوله  COVID-19مؤثًرا 
Hagabyan, & Gunaratne, jule 2020)    دراسة إلى      (Largent, et al., 2020)وعمدت 

% من المستجيبين    40.9. وجد  COVID-19مسح الرأي العام األمريكي لتقييم مقبولية الواليات للقاح  
أنها غير مقبولة؛ مقارنة بتفويضات الوالية للبالغين،  %  44.9أن تفويضات الدولة للبالغين مقبولة، ووجد  

الموظفين أن المتطلبات التي    من %52.0%؛ في حين وجد  47.7 حيث كان عدد المشاركين أكبر بقليل
الذين من  كانت نسبة األفراد  % وجدوها غير مقبولة، و 38.1يفرضها صاحب العمل مقبولة، في حين أن  

أعلى من هؤالء الذين من غير المحتمل أن يحصلوا عليه   COVID-19 المحتمل أن يحصلوا على لقاح
. وكان الديموقراطيون أكثر مياًل من الجمهوريين والمستقلين لقبول تفويضات % 23.7إلى    %73.6بنسبة  

 Largent, et)%  34.0، المستقلون،  %70.2الديمقراطيون   %،27.4الدولة لألطفال، فكان الجمهوريون 
al., 2020). دراسة   و نموذج األولوية العادلة هو   إلى أن  Emanuel & Others, 2020توصلت 

وتقع   متساو.  بقلق  واالعتراف  المحرومين،  لصالح  األضرار،  من  للحد  األخالقية  للقيم  تجسيد  أفضل 
الدولية المنظمات  الدول،  عاتق  على  النموذج  هذا  تنفيذ  إلى    يومنتج  ،مسؤولية  بحاجة  إنهم  اللقاحات. 

إنشاؤها تم  التي  التعاونية  اآلليات  منشأة  للتعام  ؛استخدام  الوباء، مثل  لها COVAXل مع  فالمنظمات   .
التجريبيأيًض  التقييم  أدوار ال غنى عنها في  البلدان    ؛ا  الواقع على  يؤثر في  اللقاح بشكل  لكيفية توزيع 

لدي الفقرانخفاض   هاالتي  مثل  بمقاييس  يتعلق  عن    ،فيما  سؤااًل  يطرح  وهذا  اإلجمالي.  القومي  والدخل 
والمثيرة للجدل التي    ،ويثير تخصيص اللقاح بين البلدان القضايا المعقدة   ،الدول  كيفية توزيعها بحرية بين

 ,Emanual & et al)واعتبارات أخرى   ،والصحة  ،والجمهور  ،واالقتصاد   ،والدبلوماسية  ،تشمل الرأي العام
2020) . 
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 -التعليق على الدراسات السابقة:
مما  - بأسلوب سبق    يتضح  اختيارها  تم  النخب  من  مختلفة  أنواع  على  الدراسات  تلك  تركيز 

العينة من   اختلف عدد مفردات  المتاح، كما  األسلوب  ذات  العمدية  العينة  أو  العمدية  العينة 
دراسة ألخرى حسب طبيعة كل دراسة وطبيعة األداة التي تعتمد عليها في جمع البيانات فعلى 

وطبيبة في دراسة نوري بالحاج التي تم تطبيقها في المعهد   اطبيبً   20سبيل المثال كان قوامها  
العينة   قوام  كان  محمد  لمياء  دراسة  وفي  بليبيا،  لألورام  مفردة45)القومي  تستخدم    ،(  وكانت 

  100أسلوب مجموعة النقاش المركزة، وتراوحت عدد مفردات العينة في باقي دراسات النخب من  
ا  صة )النخبة العلمية(،)األكاديمية اإلعالمية( إلى نخبة عامة نوعً مفردة من نخبة متخص   200إلى  

المصرية   )النخبة  الطبية  -ما  األكاديمية  للنخبة  منهم  دراسة  تخصص  ولم  وإعالمية(  سياسية 
 وهذا ما تسعى الدراسة الحالية للقيام به.   ،المصرية 

(،  400( إلى )100تها من )بالنسبة للدراسات الميدانية المتعلقة بالجمهور فتراوح عدد مفردا  -
لكن دراسة داليا عثمان إبراهيم  اعتمدت على   ؛وهي في الغالب تعتمد على العينة العشوائية

عينة عمدية لجمهور فئوي وهو المرأة المصرية التي تستخدم اإلنترنت في التعرض للمشكالت 
ال  ،الصحية لمعالجة  الدراسات  غالبية  في  إلكتروني  استبيان  استخدام  وتنوعت    ، قضاياوتم 

القضايا التي عالجتها دراسات النخبة من قضايا صحية إلى قضايا إرهابية قامت النخبة بتقييم  
بينما تسعى الدراسة الحالية لرصد تقييم النخبة األكاديمية الطبية    ؛معالجتها في وسائل اإلعالم 

 المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا.
ليلية فقد اعتمدت على نظرية األطر ودور التأطير في التأثير على إدراك  أما الدراسات التح  -

 الجمهور للقضايا وهي دراسة عربية وعدة دراسات أجنبية.
هناك عدة مداخل نظرية اعتمدت عليها الدراسات السابقة بعضها مداخل كان بداية تطبيقها   -

اإلعالم في  عليها  االعتماد  يتم  وأصبح  التقليدي  اإلعالم  االعتماد   على  نظرية  وهي  الجديد 
وأيًض  االجتماعية  المسؤولية  ونظرية  اإلعالم،  وسائل  الجديد  على  باإلعالم  خاصة  مداخل  ا 

وهو   الصحي  المعتقد  نموذج  على  اعتمدت  دراسة  وهناك  المعلومات،  التماس  نظرية  مثل 
ا األزمات  أثناء  للجمهور في  الصحية  والمعتقدات  السلوكيات  لدراسة  مناسب  لصحية،  نموذج 

االجتماعية   المسؤولية  نظريتي  بين  يجمع  نظري  مدخل  على  تعتمد  الحالية  الدراسة  أما 
 واالعتماد على وسائل اإلعالم.

ت   - الميدانية كانت عبارة عن مسوحات  على مناطق كبيرة    ى جر ويالحظ أن الدراسات األجنبية 
ت   وكانت  متنوع،  كبيرة مثل مؤسسة جالوب وجمهور  وتعتمد على  جرى من خالل مؤسسات   ،

إجرا تم  المسوحات  هذه  بعض  الباحثين،  من  كبير  إلكترونيً ؤ عدد  اإلنترنت  ها  شبكة  عبر  ا 
التواصل االجتماعي وبعضها كان ورقيً  النسبة األكبر منها كانت إلكترونية،  وشبكات  ا، لكن 
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كبيرً  العينات  مفردات  عدد  دراسة  اوكان  ففي  المصرية  الدراسات  في  العينات  بقوام   مقارنة 
(Largent, et al., 2020)  ( مفردة، وفي دراسة2730كانت العينة من الشباب وقوامها )   

(Paul, Stepoe, & Fancourt, 2021)  ( على المجتمع بشكل  75000كان قوام العينة )
فأكثر، ومن أبرز ما يميز الدراسات األجنبية عبر اإلنترنت استخدام    اعامً   18عام بداية من  

سواءً  للبيانات  حديثة  تحليل  التواصل    أدوات  شبكات  عبر  أو  عام  بشكل  اإلنترنت  عبر 
ا على  واالعتماد  االصطناعي،  الذكاء  أدوات  مثل  أخرى  االجتماعي  وأداة  لخوارزميات، 

(Clipit)  .عبارة عن برنامج مراقبة يمكن استخدامه للبحث بشروط محددة 
اإلنترنت  - شبكة  على  الدراسات  أغلب  تطبيق  تواصل    ،تم  مواقع  من  الجديد  اإلعالم  ووسائل 

إخبارية  ،اجتماعي طبية  ، ومواقع  )دراسات   ،ومواقع  التليفزيون  على  تطبيقها  تم  ودراسات 
وت  أجنبية(،   والجديد،  التقليدي  اإلعالم  وسائل  بين  قارنت  عربية  الحالية  ودراسة  الدراسة  طبق 

 وبعضها مواقع لصحف إلكترونية.  ،على مواقع إخبارية بعضها يتبع قنوات فضائية إخبارية
 

 مبررات اختيار المشكلة:

للقاح  -1 الدولة  توليه  الذي  الكبير  مستوى    ،وتوفيره  ،االهتمام  على  المراكز  من  العديد  وتخصيص 
جرعات   من  تستطيع  ما  أقصى  توفير  على  الكبير  وحرصها  المواطنين،  تطعيم  لتسهيل  الجمهورية 

وإنتاجه محلًيا، وتأتي هذه    ،والسعي لتصنيعه  ،باستيراد شحنات متتالية من اللقاحات من دول مختلفة 
وتقليل    ، والقضاء على فيروس كورونا  ، مواطنالدولة للحفاظ على صحة ال   المجهودات في إطار سعي 

 التنمية.  ومتابعة الدولة خطواتها في ، عدد الوفيات واإلصابات، ومن أجل عودة الحياة إلى طبيعتها
والوفيات حول   ،المناداة بضرورة وجود عالج مضاد لفيروس كورونا الرتفاع معدالت اإلصابات  -2

الب حياة  تهدد  التي  الجائحة  هذه  بسبب  جميعً العالم  الزمن  ،  اشر  مع  سباق  في  العلماء  ودخل 
المرض  هذا  تخفف من  لقاحات  إلى  المريض يصل    ،وتقلل من اإلصابات   ،للوصول  تجعل  وال 

ومدى    ،وأنواعه  ،وقد تسابقت وسائل اإلعالم في الحديث عن اللقاح  ، إلى حاالت المرض القاسية
المتصلة  ،نجاعته العالمية  الصحة  منظمة  الكبرى وسياس  ،به  وقرارات  الدول  فعالية   ،ات  ومدى 

عن   الحديث  في  كبيرة  مساحات  وخصصت  للفيروس،  المتحورة  السالالت  مقاومة  في  اللقاحات 
التقليديةاللقاحات، وأصبح جزءً  اليومية لكل وسائل اإلعالم  التغطية  والجديدة؛ لذا    ، ا أساسًيا في 

كورونا للقاحات  اإلعالم  وسائل  معالجة  مستوى  معرفة  الضروري  من  والموضوعات   ،كان 
والمضللة حتى أن منظمة الصحة العالمية    ،المتصلة بها خاصة مع انتشار المعلومات المغلوطة

 سمت ما يحدث من انتشار للمعلومات الكاذبة بوباء المعلومات. 
ال -3 آراء  على  التعرف  اإلعالم  أهمية  وسائل  إحدى  معالجة  في  المصرية  الطبية  األكاديمية  نخبة 

والموضوعات المرتبطة به؛ باعتبارها النخبة    ،19الجديد )المواقع اإلخبارية( للقاح كورونا كوفيد  
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الطبية الموضوعات  معالجة  على  التعرف  في  بها  لالستعانة  بينها    ،والصحية،  األنسب  ومن 
ع حد  على  أنه  كما  النخبة  اللقاحات،  تقييم  ترصد  بذاتها  قائمة  علمية  دراسة  تجد  لم  الباحثة  لم 

الطبية الموضوعات  لمعالجة  المصرية  الطبية  عموًما  ،األكاديمية  اللقاح    ،والصحية  وموضوع 
 خصوًصا. 

 

  مشكلة الدراسة:
إال أنها    ؛وتقييم معالجتها لمختلف القضايا  ،على الرغم من اهتمام البحوث العلمية بالمواقع اإلخبارية     

لم تتناول تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي )لقاح  
 - ومن هنا تتبلور مشكلة الدراسة فيما يلي: ،ا(كورونا أنموذجً 

المصرية   -1 الطبية األكاديمية  النخبة  تقييم  الوقائي رصد  المواقع اإلخبارية ألزمات الطب  لمعالجة 
 .)لقاح كورونا أنموذًجا(

طبيعة -2 على  كورونا    ،التعرف  لقاح  الوقائي  الطب  ألزمات  اإلخبارية  المواقع  معالجة  ومستوى 
 ا من وجهة نظر النخبة الطبية األكاديمية المصرية.أنموذجً 

األكاد  -3 الطبية  النخبة  تقييم  بين  العالقة  على  اإلخبارية  التعرف  المواقع  لمعالجة  المصرية  يمية 
 ودرجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية للمواقع اإلخبارية.  ،ألزمات الطب الوقائي

 
 أهمية الدراسة:

ألزمات       اإلخبارية  المواقع  لمعالجة  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  تقييم  دراسة  أهمية  تنبع 
 -الطب الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا( من عدة أمور: 

حيث تتناول    ؛ سد النقص في الدراسات العلمية المهتمة بتقييم آراء النخب لمعالجة وسائل اإلعالم -1
الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب    الدراسة الحالية تقييم النخبة

 الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا(.
الصحية -2 للموضوعات  معالجة  من  اإلخبارية  المواقع  تقدمه  ما  تقييم  أزمات    ،أهمية  بينها  ومن 

أنموذًجا( )لقاح كورونا  الوقائي  توازنها  ،الطب  ا لمصلحة  ومدى مراعاته  ،ومدى شمولها  ،ومدى 
 الجمهور.

اإلخبارية   -3 المواقع  معالجة  في  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  وتصورات  آراء  على  التعرف  أهمية 
الصلة   وثيقة  المتخصصة  النخب  إحدى  باعتبارها  أنموذًجا(،  كورونا  )لقاح  الوقائي  الطب  ألزمات 

لما تتميز به من    ؛ة للقاح كورونا واألقدر على الحكم على معالجة المواقع اإلخباري   ،بموضوع الدراسة
متقدم  تعليمي  الطبية  ،مستوى  العلمية  الدراسات  على  واسع  القرارات    ،واطالع  اتخاذ  بمراكز  وصلتها 

 الصحية. 
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اإلنسان -4 حياة  يمس  )لقاح كورونا( ألنه  موضوع  الدول شعوب    ، وصحته  ، أهمية  جميع  اهتمام  ومحل 
ومنتج ويتوفر  يوحكومات،  الماضيين،  العامين  خالل  اإلعالم  وسائل  في  واسعة  بتغطية  وحظي  ن، 

التعريف به المعلومات على المواقع اإلخبارية تتناول  ومدى    ،ومنتجيه   ، وأنواعه  ،حوله قدر كبير من 
الفيروس القضاء على  في  المتحورة  ،فعاليته  ظهورها وأ  ، والسالالت  الوقاية    ،سباب  قدرته على  ومدى 

 منها. 
 أهداف الدراسة:

النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع    داف تتمثل أه       الدراسة في هدف رئيس وهو رصد تقييم 
وينبثق من هذا الهدف الرئيس عدة أهداف فرعية وهي  اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي لقاح كورونا أنموذًجا  

 - كالتالي:
   .للمواقع اإلخباريةمعرفة مدى متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية  -1
   .الكشف عن تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا -2
رصد اتجاهات النخبة الطبية األكاديمية المصرية نحو معالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي   -3

 . القاح كورونا أنموذجً 
 تساؤالت الدراسة:

 - الدراسة الحالية لإلجابة على عدة تساؤالت وهي كالتالي:تسعى      
 ما مدى متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية للمواقع اإلخبارية؟  -1
الطب  -2 ألزمات  اإلخبارية  المواقع  معالجة  في  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  ثقة  مدى  ما 

 لقاح كورونا أنموذًجا(؟)الوقائي 
النخبة الطبية األكاديمية المصرية لألشكال اإلخبارية الموظفة في إبراز المحتوى  ما مدى متابعة   -3

 المتعلق بلقاح كورونا في المواقع اإلخبارية؟ 
بالمواقع   -4 كورونا  بلقاح  المتعلقة  للموضوعات  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  متابعة  درجة  ما 

 اإلخبارية؟ 
 ية في المعالجة اإلخبارية للقاح كورونا بالمواقع اإلخبارية؟ ما رأي النخبة الطبية األكاديمية المصر  -5
للقاح   -6 اإلخبارية  المواقع  معالجة  عناصر  نحو  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  اتجاهات  ما 

 كورونا؟ 
 ما العالقة بين خبرة المبحوثين ودرجة متابعتهم للموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا بالمواقع اإلخبارية؟  -7
كاديمية المصرية الناتجة عن التأثيرات المعرفية الناتجة عن متابعة  ات النخبة الطبية األما اتجاه -8

 المبحوثين للمواقع اإلخبارية في معالجتها للقاح كورونا؟ 
ما اتجاهات النخبة الطبية األكاديمية المصرية الناتجة عن التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعة   -9

 ية في معالجتها للقاح كورونا؟ المبحوثين للمواقع اإلخبار 
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متابعتهم   -10 عن  الناتجة  الوجدانية  التأثيرات  نحو  اتجاهاتهم  وبين  المبحوثين  خبرة  بين  العالقة  ما 
 للمعالجة اإلخبارية للقاح كورونا في المواقع؟

األكاديمية   -11 الطبية  النخبة  نظر  وجهة  من  كورونا  للقاح  اإلخبارية  المواقع  معالجة  مستوى  ما 
 المصرية؟ 

ما اتجاهات النخبة الطبية األكاديمية المصرية الناتجة عن التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعة   -12
 المبحوثين للمواقع اإلخبارية في معالجتها للقاح كورونا؟ 

متابعتهم   -13 عن  الناتجة  السلوكية  التأثيرات  نحو  اتجاهاتهم  وبين  المبحوثين  خبرة  بين  العالقة  ما 
 بارية للقاح كورونا في المواقع؟للمعالجة اإلخ

بلقاح   -14 المتعلقة  للموضوعات  اإلخبارية  المواقع  لمعالجة  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  تقييم  ما 
 كورونا؟ 

 فروض الدراسة:
 -تستهدف الدراسة الحالية التحقق من صحة اختبار عدة فروض وهي كالتالي:   

األول: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية    -الفرض 
 ودرجة متابعتهم لهذه المواقع.  ،لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا

الثاني: درجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية  ارتباطية ذات داللة إحصائية بين    توجد عالقة  -الفرض 
 . والتأثيرات الناتجة عن هذه المتابعة ،المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا

الثالث: درجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين    -الفرض 
ل كوروناالمصرية  للقاح  اإلخبارية  المواقع  هذه   ،معالجة  في  النخبة  ثقة  ومستويات 

 .المعالجة
الرابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ثقة النخبة الطبية المصرية في معالجة المواقع    -الفرض 

 الخبرة(. اإلخبارية للقاح كورونا من حيث المتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، اللقب، 
الخامس: توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية    -الفرض 

 للقاح كورونا من حيث المتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، اللقب، الخبرة(.
 
 (  1جدول )

 متغيرات الدراسة 

 
 
 

 متغيرات الدراسة 

 المتغير التابع  الوسيطةالمتغيرات  المتغير المستقل

معالجة المواقع  
اإلخبارية للقاح 

 كورونا

 المتغيرات الديموغرافية
 الخبرة -الدرجة العلمية -العمر-النوع

تقييم النخبة الطبية المصرية  
لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح  

 مستوى الثقة كورونا
 درجة المتابعة
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 منهج الدراسة:
وهو يستهدف الوصف الدقيق الشامل للظاهرة من خالل   ،الدراسة على منهج المسح اإلعالميتعتمد      

بيانات كافية عنها وبالتالي  ،  م(2015)محمد،  والوصول إلى إجابات حاسمة بشأنها    ،ومعالجتها  ،جمع 
آراء مسح  الحالية  الدراسة  المواقع   ،تستهدف  معالجة  في  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  وتصورات 

نحوها واتجاهاتهم  أنموذًجا(  كورونا  )لقاح  الوقائي  الطب  ألزمات  ومدى    ،اإلخبارية  فيها  ثقتهم  ومدى 
 متابعتهم لموضوعات اللقاحات.

 نوع الدراسة:
 ؛ وتفسير الظواهر العلمية  ،وتحليل  ،تنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي تسعى إلى وصف    

ومعرفة العالقات فيما بين عناصرها، وتستهدف الدراسة الحالية وصف    ،من أجل تحديدها تحديًدا دقيًقا
)لقاح كورونا   الوقائي  الطب  اإلخبارية ألزمات  المواقع  لمعالجة  المصرية  الطبية  األكاديمية  النخبة  تقييم 

 ا. ا دقيقً ا تفسيرً وتفسيره ،أنموذًجا( وتحليل آرائهم
 مجتمع الدراسة:

بشري        طب  كليات  في  الدراسة  مجتمع  أسنان  ،يتمثل  األزهر    ،وطب  جامعة  وبنات(  )بنين  وصيدلة 
بصفة عامة الطبية  النخبة  تعد  حيث  العينة؛  الباحثة  منه  سحبت  الذي  المجتمع  فهو  والنخبة    ،بالقاهرة، 

النشغالهم طوال الوقت    ؛النخب التي يتم التطبيق عليهاالطبية األكاديمية بصفة خاصة من أصعب أنواع  
والبحث العلمي، كما أنه ال يوجد على حد   ،واالمتحانات   ،والمناقشات   ،والمجالس العلمية  ،بالمحاضرات 

علم الباحثة دراسة علمية قائمة بذاتها الستقصاء آراء النخبة الطبية األكاديمية. وقد حاولت تضمين نخبة  
لكني  ؛  والمستشفيات الحكومية  ،غير أكاديمية في الدراسة باالستعانة باألطباء العاملين في وزارة الصحة

 يق االستبيان. وجدت صعوبة بالغة في تطب 
 عينة الدراسة:

المتاحة      العمدية  بالعينة  المسح  أسلوب  على  الدراسة  يجري    ؛تعتمد  حيث  الحالية  للدراسة  لمناسبتها 
الستقصاء آرائهم في معالجة المواقع   ؛تطبيقها على النخبة الطبية األكاديمية المصرية في جامعة األزهر

( مفردة ذكوًرا وإناًثا  66رونا أنموذًجا، وبلغ عدد مفردات العينة )اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي لقاح كو 
بشري  طب  كليات  أسنان  ،من  بنين  ، وطب  من    ، وصيدلة  العديد  العينة  وشملت  األزهر،  جامعة  وبنات 

التخصصات )طب مجتمع، حساسية ومناعة، صحة عامة وطب وقائي، ميكروبيولوجي، فارماكولوجي،  
وجي، تشريح، نساء وتوليد، أنف وأذن، عظام، أسنان بتخصصات متعددة  فسيولوجي، باثولوجي، هستول

 جراحة الفم، جراحة الوجه والفكين، تركيب التيجان، كيمياء صيدلية، كيمياء تحليلية، كيمياء حيوية(. 
 حدود الدراسة:

 (. م2021/ 30/7)( إلى م6/2021/ 1تم إجراء الدراسة الميدانية في الفترة من ) -الحدود الزمنية للدراسة:
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للدراسة: المكانية  البشري -الحدود  الطب  بنين   ،والصيدلة  ،كليات  األسنان  بمحافظة    ،وطب  األزهر  جامعة  وبنات 
 القاهرة. 
ســتمارات غيــر الصــحيحة أثنــاء التطبيــق، بعــد اســتبعاد اال امبحوثًــ  66عينــة  علــىتــم تطبيــق الدراســة      

ــيم النخبــة الطبيــة األكاديميــة المصــرية لمعالجــة المواقــع اإلخباريــة ألزمــات  إلــىوهــدفت الدراســة  معرفــة تقي
 الطب الوقائي)لقاح كورونا أنموذًجا(.

 ( 2جدول )
 توصيف العينة 

 
 أداة جمع البيانات:

وورقًيا؛ حيث كانت    ،تعتمد هذه الدراسة في جمع البيانات على استمارة استبيان تم تصميمها إلكترونًيا       
بالمقابلة،   االستبيان  ألداة  الباحثة  فلجأت  جًدا،  ضعيفة  اإللكتروني  االستبيان  في  للمشاركة  االستجابة 

 -ويتضمن االستبيان عدة محاور كالتالي: 
مدى متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية معالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب  -المحور األول:

 )لقاح كورونا أنموذًجا(.الوقائي 
اتجاهات النخبة الطبية األكاديمية المصرية نحو معالجة المواقع اإلخبارية ألزمات   -المحور الثاني:

 الطب الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا(.
تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب  -المحور الثالث:

 .لقاح كورونا أنموذًجا(الوقائي )
 

 النسبة المئوية  التكرارت  المتغيرات 

 السن 
 56.1 37 سنة    40إلى أقل من   30من 
 21.2 14 سنة  50إلى أقل من   40من 

 22.7 15 سنة فأكثر 50

 النوع
 48.5 32 ذكر
 51.5 34 أنثى

 سنوات الخبرة
 39.4 26 سنة  15أقل من  

 30.3 20 سنة 25سنة إلى أقل من  15من 
 30.3 20 سنة فأكثر 25

 الدرجة العلمية
 39.4 26 مدرس مساعد

 24.2 16 مدرس
 36.4 24 أستاذ

 % 100 66 المجموع
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 صدق وثبات االستبيان: 
المضمون: إلكترونًيا  -صدق  االستبيان  تصميم  تساؤالت    ،تم  على  واشتماله  محاور  إلى  وتقسيمه  وورقًيا 

السابقة بالدراسات  االستعانة  خالل  من  ومراجعته    ،ومقاييس  الدراسة  عليه  تعتمد  الذي  النظري  واإلطار 
بالتعديل أو الحذف أو اإلضافة ومراعاة مدى صالحيته لقياس المتغيرات    أكثر من مرة والتغيير فيه سواءً 

 راسة.المتعلقة بموضوع الد 
الظاهري: المتخصصين في علوم    ( 2)  من خالل عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين  -الصدق 

للتطبيق  االستبيان  صالحية  مدى  في  للنظر  الدراسة  ،اإلعالم  متغيرات  لقياس  قابليته  وتحقيق    ،ومدى 
 وبما يتوافق مع هدف الدراسة. ،وفًقا لها ؛وتعديل االستبيان  ،أهدافها، واالستفادة بآرائهم وتوجيهاتهم

تم التحقق من ثبات االستبيان بطريقتين األولى لحساب ثبات المقاييس تم استخدام معامالت    -ثبات االستبيان:
اال   ؛إحصائية  صالحية  من  الداخليللتأكد  االتساق  حيث  من  معامل    ،ستبيان،  حساب  تم  ولذلك  والثبات، 

Cronbach’ Alpha  كرونب المقاييس  ألفا  ثبات  لتحليل  يستخدم  الذي  بتقدير    Reliability Analysisاخ 
االتساق الداخلي بين العبارات المكونة للمقياس عن طريق حساب متوسط االرتباطات بين عبارات المقياس،  

بلغت قيمة معامل   الدراسة )    Cronbach’ Alphaوقد  بمقاييس  لثبات  0.700الخاص  ( وهي قيمة مرتفعة 
   واستخدامه في هذه الدراسة.  ،وقبوله  ،المقياس

الثانية: الطريقة    % 10عن طريق إعادة االستبيان بعد مرور أسبوعين من تطبيق االستبيان على نسبة    -أما 
وبحساب معامل االرتباط بين استجابتهم في    ،وهي تقدر بسبعة مبحوثين من الذين شملتهم العينة   ،من العينة

 نسبة مناسبة للحكم بثبات االستبيان.  وهي  %86المرتين كانت 
 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:
إدخالها         تم  الدراسة،  بيانات  جمع  من  االنتهاء  ترميزها -بعد  جرت    -بعد  ثم  اآللي،  الحاسب  إلى 

وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية"    معالجتها 
وذلك    ،  Statistical Package for the Social Sciencesاختصارًا لـ:    SPSSوالمعروف باسم  

 -والمعالجات اإلحصائية التالية:  ،واالختبارات  ،باللجوء إلى المعامالت 
 

 -المحكمون حسب درجاتهم العلمية والترتيب األبجدي:   - 2

 :      أوًًل: األساتذة  

 ذ ورئيس قسم اإلذاعة والتليفزيون كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات القاهرة.  أ.د/ أماني عبدالرءوف محمد أستا -1

 أ.د/ جمال عبد الحي النجار أستاذ الصحافة والنشر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات القاهرة.  -2

 أ.د/ وائل إسماعيل عبدالباري أستاذ اإلعالم كلية البنات جامعة عين شمس.  -3 

 ا: األساتذة المساعدون:  ثانيً  

 أ.م.د/ آيات أحمد رمضان أستاذ ورئيس قسم الصحافة والنشر كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات القاهرة. -1

 أ.م.د/ محمود محمد عبد الحليم أستاذ اإلعالم المساعد كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.  -2

 أستاذ ورئيس قسم العالقات العامة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات القاهرة. أ.م.د/ منى عبد الجليل محمود -3

 أ.م.د/ والء إبراهيم عقاد أستاذ اإلذاعة والتليفزيون المساعد كلية الدراسات اإلسالمية والعربية بنات القاهرة. -4

 

http://www.epra.org.eg/
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 . التكرارات البسيطة والنسب المئوية -
 . المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري  -
كا - )  2اختبار  االقتران  لدراسة Tables Chi Square Test-Contingencyلجداول   )

 . (Nominal)الداللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المستوى االسمي 
-  ( )T.Testاختبار  المستقلة  للمجموعات   )Independent-Samples T-Test)   لدراسة

أحد  في  المبحوثين  من  لمجموعتين  حسابيين  متوسطين  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة 
 .Interval Or Ratio)ة )المتغيرات في نوع المسافة أو النسب 

( لدراسة شدة واتجاه العالقة Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) -
(. وقد اعتبرت  Interval Or Ratioاالرتباطية بين متغيرين من مستوى المسافة أو النسبة )

أقل من   المعامل  إذا كانت قيمة  ،   0.70-0.30، ومتوسطة ما بين  0.30العالقة ضعيفة 
 . 0.70وقوية إذا زادت عن 

الواحد ) - البعد  التباين ذي  المعروف اختصاًرا  Oneway Analysis of Varianceتحليل   )
من    ANOVAباسم   ألكثر  الحسابية  المتوسطات  بين  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة 

( النسبة  أو  المسافة  نوع  من  المتغيرات  أحد  في  المبحوثين  من   Interval Orمجموعتين 
Ratio.) 

 
 المعرفي والنظري للدراسة:  اإلطار

للدراسة:  :أوالً  المعرفي  الطب     -اإلطار  عن  والحديث  وترددها،  وتصنيفها،  اللقاحات،  نشأة  على  ويشتمل 
 الوقائي، واإلعالم الصحي، ومعالجة وسائل اإلعالم للقضايا الصحية، ومميزات، وسلبيات المواقع اإلخبارية. 

لكلمة    -اللقاحات:نشأة   لقاح أو طعم هي ترجمة  الكلمة     vaccineكلمة  اشتقت من  والتي  اإلنجليزية، 
البقر    vaccinusالالتينية   جدري  فيروس  من  مستوحاة  كانت  لقاح  فكرة  أول  ألن  البقر؛  تعني  والتي 

(cow pox virusوالذي يصيب األبقار واإلنسان على السواء، أو ما يسمى باألمراض المشت ،)  ركة
بين اإلنسان والحيوان وهذه الفكرة طبقت واستعمل لقاح فيروس جدري البقر؛ ليقي اإلنسان ضد فيروس 

 . م(2008)رضوان،  آخر شبيه له ولكن أكثر خطورة وعدوانية ويصيب اإلنسان فقط وهو فيروس الجدري 
اللقاحات:   واللقاحات -تصنيف  المضعفة،  الحية  اللقاحات  هما  اللقاحات  من  أساسيان  نمطان  هناك 

 عن طريق تعديل الفيروس، أوالجرثوم  live attenuated  اللقاحات الحية المضعفةالمعطلة ويتم إنتاج  
بقدرته  اللقاح  في  الموجود  أوالجرثوم  الفيروس،  احتفاظ  إلى  يؤدي  وهذا  المخبر،  مع  للمرض  المحدث 

أما   عادة،  المرض  إحداث  على  قادًرا  يكون  أن  دون  المناعة  وإنتاج  والنمو  التكاثر  اللقاحات  على 
الفيروس، أو م   inactivated vaccines  المعطلة ن أجزاء  فقد تكون مكونة من كامل الجرثوم، أو 

التي  اللقاحات  تشمل  السكاريد.  عديد  أو  بروتينًيا،  إما  المجزأ  اللقاحات  أساس  ويكون  منهما،  أي  من 
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أوالجرثومات  الجزئية،  والوحدات  النروفانات،  الجرثوم  أو  الفيروس،  من  بروتينية  أجزاء  على  تحتوي 
 .م( 2005نوح، )زدكار و     subvirionاجلزئية الفيروسية 

ورغم أن اللقاح يمثل أماًل من أجل العودة إلى حياة طبيعية؛ إال أن هذا التفاؤل ال يتقاسمه الجميع،  
جانبية مدمرة، ويرفضون بالتالي التطعيم، هناك بعض نظريات المؤامرة ضد التطعيم    ا ويخشى الكثيرون أعراًض 

، وبالتالي ال يمكن توقع أعراضه الجانبية، هذا القول في الواقع  تقول إحداها إن اللقاح لم يتم اختباره بشكل كاف 
ال يمثل إال نصف الحقيقة، ذلك أنه ال يمكن اآلن التنبؤ باآلثار بعيدة المدى؛ لكن التلقيح الذي تم الترخيص  

روبية  به تم اختباره بالفعل على آالف األشخاص قبل الموافقة عليه من قبل السلطات الصحية األلمانية واألو 
 . م(2020)كورونا ـ المناعة طويلة األمد واألعراض الجانبية للتلقيح، وقبلها األمريكية والبريطانية 

وفق العالم،  تواجه  صحية  تحديات  عشرة  أبرز  أحد  هو  اللقاحات  أخذ  في  منظمة   تقرير والتردد 
بأنه التأخر في    "التردد في أخذ اللقاحات " مفهوم ، وت عرِّف المنظمة م2019الصحة العالمية الصادر عام  

قدة في  وتؤثر عدة عوامل مع  قبول أخذ اللقاحات اآلمنة أو رفض أخذها برغم توافر خدمات التمنيع بها.
محددات رئيسية، وهي المخاطر المتصوَّرة لألمراض    3سلوك التردد هذا، ويصنفه فريق الخبراء ضمن  

وجودة خدمات التطعيم، وأخيًرا الثقة    ،وتكلفته  ،التي يقي منها اللقاح، والمواءمة التي تشمل توافر اللقاح
 ار للموافقة عليه.باللقاح وفاعليته واألنظمة الصحية التي تقدمه ودوافع صناع القر 

 

 
 ( 1) 3شكل 

 
3(Bramadat & et al, 2013)  

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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مليون نسمة وحصدت    220وفي ظل جائحة عالمية مستمرة منذ أكثر من عام ونصف أصابت قرابة  
ماليين ونصف منهم حتى اليوم، يزداد األمر تعقيًدا، ال سيما مع تردد الممارسين الصحيين في   4ما يربو على 

المسبب   للفيروس  المضاد  اللقاح  أكثر  دراسات  تشير و  للجائحة.أخذ  الصحيين  الممارسين  من    تعرًضا  إلى أن 
رسين الصحيين هو ظاهرة  بين المما  19-بيد أّن التردد في أخذ لقاحات كوفيد  غيرهم لإلصابة ونقل العدوى. 

 . م( 2021)البارودي،   التي تبين اتساع األزمة في المنطقة العربية تتوالى  الدراسات عالمية، و 
اللقاحات  تلقي  في  التردد  باألفراد   ،ويرتبط  التطعيمات  الشخصية  ،أو    ،وثقافتهم،  وسلوكياتهم 

والسياسات المتبعة من قبل    ،وكذا في منظمات الصحة العامة  ،ومدى ثقتهم فيه  ،ومعلوماتهم عن اللقاح
الثقافي  ؛الحكومات  السياق  إلى  باإلضافة  اللقاحات،  توزيع   ،واالقتصادي  ،واالجتماعي  ،لوضع إجراءات 
 ؛ورفضهم  ،وقلقهم  ،وخوف الناس  ،واضطراب األوضاع،  19د ث مع بداية ظهور كوفيفكما حد   ؛والتاريخي

االحترازية اإلجراءات  االجتماعي  ،لفرض  الدول    ؛والتباعد  شعوب  يتقبل  لم  الفيروس  انتشار  من  للحد 
اإلجراءات  اللقاحات   ،المتقدمة هذه  الشوارع متظاهرين، كذلك عندما ظهرت  إلى  الدول    ،وخرجوا  وبدأت 

وترددهم    ،للحد من انتشار المرض أبدى كثير من شعوب الدول المتقدمة تخوفاتهم  ؛دمة في توزيعهاالمتق
اللقاحات    سواءً  تصنيع  سرعة  تسببها،  أن  يمكن  التي  الصحية  المضاعفات  أو  اللقاحات،  فعالية  بشأن 

 وانتشارها دون إجراء المزيد من االختبارات السريرية. 
لمواجهة    اتردد اللقاحات على مستوى العالم، اقترحت العديد من الدراسات طرقً ت  ال ونتيجة لتزايد معد 

السكان، تشمل وضع استرتيجية اللقاح على مستوى  إزاء  السياسات    التردد  الشفافية في قرارات صنع  تتضمن 
ومقدمى الخدمات الصحية حول اإلجراءات    ، والمعلومات للجمهور   ، المتعلقة ببرنامج التطعيم، وتوفير التثقيف

لكوفيد   الجديدة  اللقاحات  على  الموافقة  إلى  تؤدى  باللقاح،  19التى  المتعلقة  لألحداث  التسويق    ، ومراقبة 
عبر   المضللة  إلى  والشائعات  االستماع  على  إضافي  بشكل  التركيز  ضرورة  ذلك  إلى  باإلضافة  اإلنترنت، 

الجمهور   ، المخاوف تصورات  وبرامجها،    ،وفهم  اللقاحات  سياسات  تخطيط  في  العامة  النظر  وجهات  وإدماج 
البحث  من  مزيد  إلى  التردد   ؛والحاجة  استمرار  أسباب  وفهم  األطباء  ،لتقصي  بعض  لدى  والعاملين    ،والشك 

 م(. 2021السيد, )  ومدى استجابته لتحورات الفيروس ،وفاعلية اللقاح  ،والعلوم الطبية فيما يتعلق بسالمة  ،صحة بال
 

 
 (2)  4شكل 

 م2021نوفمبر   8عالمياً في     covied 19الملقحون ضد فيروس كورونا 

 
4www.statista.com\\https:  م2021\11\8مشاركة الملقحون ضد فيروس كورونا في  19لقاحات فيروس كورونا كوفيد       

https://www.thelancet.com/journals/lanpub/article/PIIS2468-2667(20)30164-X/fulltext#seccestitle140
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33877534/
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الوقائي:   والمجتمعالطب  الفرد،  حياة  على  المحافظة  علم  الدولة    م(1991)الفنجري،    هو  تقوم  ؛حيث 

بالعديد من اإلجراءات، وأخذ التدابير الالزمة؛ للوقاية من األمراض السارية، والوافدة، ومنع انتشار  
المقدمة   الصحية  الخدمات  تحسين  على  العمل  مع  لديها  المتوفرة  اإلمكانات  ضوء  في  العدوى 

المواطن للمواطنين، واالرتقاء بمست  التزام  العاملة في قطاع الصحة، مع ضرورة  الطبية  الكوادر  وى 
العلم  بأنه  وتسلو  البروفسيور  ويعرفه  المجتمع من حوله.  لسالمته، وسالمة  االحترازية  باإلجراءات 
والمجتمعات   األفراد  أداء  لتحسين  والعضوية  والنفسية  الجرثومية  األمراض  انتشار  بمنع  المتعلق 

 . م(1987)القضاة، 
بدورها   قيامها  الطبية ومدى  الرعاية  لتقييم مؤسسات  العالمية إطاًرا  وقد وضعت منظمة الصحة 
المؤسسات،  هذه  جاهزية  مدى  تقيس  استبيانات  تصميم  خالل  من  الوقائي،  الطب  أزمات  في  المنشود 

وتأهيلها للقيام بدورها في إطار    ،دريب هذه الكوادر والتأكد من وجود كوادر طبية تعمل بها، والتأكد من ت
الوقائي المواطنين  ،الطب  وحماية  الصحي  على  والوعي  العدوى  ومكافحة  الوقائي  الطب  تقييم  )إطار 

 . )منظمة الصحة العالمية((مستوى منشآت الرعاية الصحية 

 
 (3)  5شكل 

 م 2021/ 10/ 23في مصر   covied 19العدد اليومي لجرعات التطعيم ضد فيروس كورونا  

 

 
5www.statista.co\\https:     م  قدمت مصر     2021\10\23في  2021في مصر  19العدد اليومي لجرعات التطعيم ضد مرض كوفيد

م كأول دولة في القارة  2020جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا تسلمت الدولة أول شحنة من لقاحات سينوفارم في ديسمبر  320360
 اإلفريقية تتلقى جرعات. 
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للقيام بالعديد من التعاليم    ؛والمجتمع من خالل حث المسلم  ،وقد حرص اإلسالم على صحة الفرد 
 يوالمحن بالفوائد العظمى الت ،ولم يفكر أحد قط قبل ظهور هذه الكوارث ،منذ أربعة عشر قرًنا من الزمان

وصيانة    ،وحفاًظا على البيوت   ،وطهارة  ،واغتسال  ،والقيام بها من وضوء  ،يجنيها الفرد من وراء اتباعها
 واألوبئة.  ،وهي بمثابة حصن للمسلم من األمراض  ،لألعراض وال يتسع المقام لسردها جميًعا

تعريف وفن  الصحة  ويمكن  علم  اإلنسان  بأنها  صحة  من    ،الحفاظ على  األمراض  من  والوقاية 
للرياضة الفرد  ممارسة  مما    ،خالل  والنظافة؛  التطهير  قواعد  واتباع  متوازن  صحي  غذائي  نظام  واتباع 

 يؤدي إلى الحفاظ على صحة الفرد والمجتمع.
الصحيوبذلك         اإلعالم  فاإلعالم  من  المتخصص  النوع  الفرد ا  ؛هو  يهتم بصحة   ،والمجتمع  ،لذي 

والطبية محور اهتمامه، ولم ينل هذا النوع المتخصص من اإلعالم القدر الكافي   ،وتكون القضايا الصحية
ظهرت اآلالف من الدراسات اإلعالمية في    19من االهتمام في البحث العلمي؛ إال أنه بعد جائحة كوفيد 

 ،متخصص من اإلعالم، كما أنه يوفر للمتلقي المعلومات واتضحت أهمية هذا النوع ال  المجال الصحي،
 وتوجيهه للسلوكيات الصحية السليمة.  ،ويسعى لرفع وعيه الصحي ،واألخبار في شتى القضايا الصحية

 -عناصر استراتيجيات اإلعالم الصحي: انطلقت استراتيجيات اإلعالم الصحي من خالل ما يلي:
ونشرها بهدف    ،والحقائق الالزمة حول قضية معينة  ،اإلعالم ويتضمن الحصول على المعلومات  -1

ال بالتطورات  الوعي  من  درجة  القرار  مهتكوين  صانعي  لدى  معينة  قضية  حول  تحدث  التي  مة 
 والجمهور. ،كاديميواأل ،اإلداري 

ويتضمن كافة العمليات التي تهدف إلى تسهيل التعليم من أجل مساعدة الجمهور على    ،التعليم -2
القرارات  منطقية  ،اتخاذ  داعمة  قرارات  ممارسات   ،أو  في  على    ،والتأثير  الجمهور  وسلوكيات 

 المستوى أو المدى البعيد.
مواقف  ،االتصال -3 تبني  على  الجمهور  تحفيز  إلى  تهدف  مخططة  عمليات  وسلوكيات   ،ويشمل 

 .م(2021)إمعرف،  دة من الخدمات المقدمةفاجديدة على اإل
 

 -معالجة وسائل اإلعالم للقضايا الصحية:
التي        المشكالت، والقضايا  العديد من  إثارة  الجديد دوًرا مهًما، وفعااًل في  تمارس وسائل اإلعالم 

تهم المتلقي؛ ال سيما أثناء األزمات. وهي في الوقت نفسه تعمل على تغطية كافة مجاالت الحياة، 
االجتما التواصل  مواقع  متمثلة في  الوسائل  هذه  قدمت  وقد  الصحي.  المجال  بينها  )فيس  ومن  عي 

مكثفة   تغطية  المختلفة  والمنظمات  والقنوات،  للصحف،  اإلخبارية  والمواقع  يوتيوب(  تويتر،  بوك، 
بدايتها في ديسمبر    19ألحداث جائحة كوفيد التغطية  2019منذ  اللحظة، واستكملت هذه  م وحتى 

، 19ض كوفيد  بتناول أزمة اللقاحات، ومدى فعاليتها في الوقاية من اإلصابة باألعراض الخطيرة لمر 
الصحة  منظمة  تتخذها  التي  والسياسات  القرارات،  ومتابعة  فعاليتها،  ومدى  اللقاحات،  هذه  وأنواع 
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 العالمية، والسالالت المتحورة، ومدى نجاعة اللقاحات في حماية الملقحين بها. 
اإلخبار هي  اإلخبارية  للمواقع  األهم  الوظيفة  أن  شك  المعلومات   ،وال  وه  ،ونقل  ذا والبيانات، 

السياسية المجاالت  جميع  في  يكون  وغيرها.    ،والفنية  ،والصحية  ،واالجتماعية  ،واالقتصادية  ،اإلخبار 
وتكون ذات أهمية أكبر في أوقات األزمات؛ تلك األزمات التي ال تظهر بمحض الصدفة؛ ولكنها وليدة 

اإلعالم وسائل  كاهل  على  يقع  لذا  األحداث؛  من  اإل  ،العديد  المواقع  بينها  البيانات ومن  توفير   ، خبارية 
اإلخبارية معالجتها  إطار  في  األزمات  بهذه  المتعلقة  الشفافية  ،والمعلومات   ،والصدق  ،والتزامها 

وردود أفعال    ، واتخاذ مواقف  ،والقلق  ،حتى ال تؤدي إلى انتشار الهلع  ؛والموضوعية في إدارتها لألزمات 
 سلبية. 

تشبع   التي  هي  الصحيحة  اإلعالمية  الرسالة  أن  على  األزمات  إعالم  خبراء  الجمهور ويتفق  احتياجات 
سواءً  أ  المستهدف  مادية  عاطفية    و أكانت  أو  منطقية  أو  ذات  معنوية  مصادر  على  مصداقية  وتعتمد 

تمسك بالدقة فور حدوثه وبأسرع وقت ممكن، وت  ، وتنقل الحدثكانت رسمية أو غير رسمية  وموثوقية سواءً 
بالحياد  االلتزام  مع  والتصريحات  األخبار  نقل  في  خاصة  اإلنسانية  وتبرز    ،والموضوعية  وتتسم ،الجوانب 

والتشويقب والجاذبية  والتركيز  ب  ،الغرابة  الرسالة  والحجج  وتتسم  األدلة  على  وتعتمد  والضمنية  الوضوح 
 . م(2017)ميلود،  المنطقية وتستخدم االستماالت العاطفية 

وتمارس نوًعا من التحيز    ،وقد تؤدي المواقع اإلخبارية في أوقات األزمات أدواًرا مركبة تتعمد المبالغة
التغطية  ،المقصود  في  المتعمد  األزمات  ،والتسييس  ،والتضليل  وصف  في  في    ،والتالعب  أحياًنا  والوقوع 

الموقع التشخيص اإلعالمي تبعً  المواقع اإلخبارية    ،وملكيته   ،ا أليديولوجية  وتوجهه السياسي فأخالقيات تغطية 
 . م( 2016)سيد، لألزمات تتطلب ضرورة تجنب الذاتية في نقل الوقائع بمعنى توخي الدقة واألمانة 

بشمول       اإلخبارية  المواقع  ومحركات  وتتميز  اقتصادية  معلومات  وتوفر  المجاالت  جميع  خدماتها 
بحث ومنتديات نقاش، وتتيح مصادر معلومات إضافية يمكن الرجوع إليها حول األخبار، وتقدم األخبار  

لألحداث المختلفة وتوفر خدمات جديدة من إعداد ملفات مميزة  ،  بأشكال متنوعة )صوت وفيديو ونص(
مصادر   ،والمهمة تحديد  إلى  إضافة  الرأي  واستطالع  اإللكتروني.  البريد  مثل  تفاعلية  خدمات  وتقديم 
والمرفقات   ،والسرعة في نقل الخبر، العمق من خالل الروابط التشعبية  ،والتحديث وتتسم بالفورية  ،األخبار

بالخبر أ  ،الملحقة  بعدة  القضية  تناول  خالل  من  من  والتنوع  وغيرها  تحليل  تقرير،  خبر،  مختلفة  شكال 
األخرى،   الجديد  والفنون  اإلعالم  يميز  ما  أهم  وهي  المواقع   ؛واألرشفة  ،عموًماالتفاعلية  توفر  حيث 

وفرت المواقع اإلخبارية فرصة كبيرة    اإلخبارية أرشيًفا إلكترونًيا خاًصا بها أو بالقنوات التي أصدرتها. كما
لتقد  الفضائية  المشاهدين  للقنوات  إلى أعداد كبيرة من  إمكانية الوصول  لها  لها مما وفر  الحر  البحث  يم 

 . م(2016)بومشطة، 
الحاجة للسرعة في األخبار اإللكترونية، والسرعة سالح ذو وتتلخص سلبيات المواقع اإلخبارية في       

الشائعات   النتشار  خصبة  بيئة  وتوفير  الخسارة،  إلى  تدفعها  وقد  النجاح  إلى  المؤسسة  تحمل  قد  حدين 
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واألخبار الكاذبة والملفقة بسرعة فائقة وغير معهودة، وعدم القدرة على التأكد من صحة المعلومات. كما  
اإل اإلعالم  البصر.  يسبب  بحاسة  واإلضرار  والتعب  كاإلرهاق  األضرار  من  الكثير  للشخص  لكتروني 

وفقدان المصداقية لدى الكثير من الناس بسبب النقل الغير أخالقي لألحداث. وخدمات اإلنترنت السيئة  
ل  مما يعني البطء في تقديمها ويسبب الملل، باإلضافة إلى التكاليف المرتفعة التي يدفعها الناس للوصو 

 .م(2015)الشمايله، اللحام، و كافي، إلى اإلنترنت 
والمواقع  عامة  بصفة  اإلعالم  وسائل  في  كبيرة  بأهمية  الصحي  أو  الطبي  المحتوى  ويحظى 
اإلخبارية بصفة خاصة وهو ال يتوجه للجمهور العام فحسب بل أيًضا المسؤولين ومتخذي القرار وال شك  

ويلجأ إليها    ،والمخاطر الكبيرة تزداد أهمية وسائل اإلعالم، وكذلك المواقع اإلخبارية  ،ظل األزمات أنه في  
من    ؛الجمهور العديد  نتائج  أكدت  وقد  األزمات.  تلك  حول  المعلومات  على  الحصول  في  رغبته  لتلبية 

الموضوعات الصحية  الدراسات زيادة استخدام الجمهور لإلنترنت للتعرف على آخر المستجدات المتعلقة ب
المختلفة بأشكاله  والطبي  الصحي  بالمحتوى  اإلخبارية  المواقع  تهتم  هنا  الصحي    ومن  المحتوى  )الشهاوي، 

 م( 2017والطبي في المواقع اإلخبارية المصرية، 
بمعايير الصحة والدقة في نشر   تتمسك  التي  وينبغي على وسائل اإلعالم أن  األخبار الصحية 

والتحقق من سالمتها، وإيصال الحقائق دون تهويل أو تهوين مع ضرورة مراعاة الموضوعية في   ،تنشرها
وأن تعمل على تكوين رأي  ،  وتنوير المجتمع بالمعلومات الطبية المفيدة  ،طرح المعلومات بهدف تثقيف

لموازنة أثناء تحرير المعلومات باالعتماد  عام صائب فيما يتعلق بالقضايا الصحية المطروحة من خالل ا
 .م(2014)المعايطة، على التنويع في األسلوب والطرح لجميع القضايا الصحية المختلفة 

ل )بولكنجهوم( األوساط العلمية والطبية المسؤولية كاملة فيما آلت إليه التغطيات اإلعالمية  حمِّ وي  
فحضارتنا ال تهتم بجد   ،راجع، إذ يرون أن المجتمع العلمي مجتمع منعزل بشكل ماللشأن الصحي من ت

المنال أنها أمور صعبة  إليها على  ناظرة  العلمية  تعامل الصحف ووسائل اإلعالم مع    ،األمور  وطريقة 
 . م(2021)محمود، اإلنجازات العلمية مشوبة بالسطحية واإلثارة  

 
 ثانًيا: اإلطار النظري للدراسة: 

)معبد،   زمات يعد المدخل التكاملي مدخاًل مناسًبا لدراسة تأثيرات وسائل اإلعالم خاصة في أوقات األ    
ونظرية المسؤولية    ،لذا تجمع هذه الدراسة بين نظريتين هما نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم؛  م(2013

 متهما لموضوع الدراسة.ءاالجتماعية لوسائل اإلعالم لمال
 

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: 
وسائل       بين  االعتماد  عالقة  هي  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  نظرية  تحكم  التي  الرئيسية  العالقة  إن 

االجتماعي   ،اإلعالم السيد،    والجمهور   ،والنظام  و  لنظرية  م(1998)مكاوي  الرئيسية  الفكرة  تلخيص  ويمكن   ،
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التأثير المعرفي وسوف    ،والسلوكي  ،والوجداني  ،االعتماد في قدرة وسائل االتصال على تحقيق قدر أكبر من 
، وقد  م( 2016)الدليمي،  يزداد هذا التأثير عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل المعلومات بشكل متميز مكثف  

التي   األوقات  في  خاصة  اآلراء  تحويل  في  أساسي  بدور  القيام  في  األحوال  بعض  في  اإلعالم  وسائل  تنجح 
 . م(2011)العبد و العبد، نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية،   ينتشر فيها عدم اليقين 

والخوف مثل التلوث واإليدز وحالًيا    ،أشارت النتائج إلى زيادة االهتمام بالقضايا التي تسبب التهديدوقد 
لتقليل فرص اإلصابة به عن القضايا التي ال تكون تهديًدا مباشًرا مثل    ؛فيروس كورونا واللقاحات المضادة له

النووية   ، اإلجهاض السي   والحرب  و  كلما  م(1998د،  )مكاوي  المجتمع  في  االستقرار  عدم  حالة  فكلما زادت   ،
 . م(2016)الدليمي، زادت حاجة األفراد إلى المعلومات وبالتالي االعتماد على وسائل اإلعالم 

النظم   بين  تجمع  عالقة  أساس  على  تقوم  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  نظرية  االجتماعية  إن 
والصحية   واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  الحياة  مجاالت  كل  ذلك  ويشمل  والفرد،  اإلعالم  ووسائل 
والطبية والفنية، وعندما ال يتمكن الفرد من إقامة عالقة مباشرة بالواقع )المغتربون البعيدون عن بالدهم،  

فإن الحياة، وغيرها(،  السفر، ضغوط  المنع من  يلجأ لوسائل اإلعالم ويعتمد عليها في  أوقات الحظر،  ه 
وانتشار  المعلومات  ونقص  والكوارث  األزمات  أوقات  في  وبخاصة  واألخبار،  المعلومات  على  الحصول 
الغموض فتكون وسائل اإلعالم هي المصادر التي يعتمد عليها إلشباع رغباته حتى يتبدد القلق وتتوفر 

 ختلفة.لديه المعلومات حول األحداث والقضايا الم
سماته  فرد  ولكل  المعرفي،  والمستوى  واألهداف  الثقافات  متنوع  اإلعالم  وسائل  وجمهور 
وخصائصه المرتبطة بمتغيرات متعددة تؤدي إلى وجود فوارق في االعتماد على وسائل اإلعالم ومن هذه  

المستويات االجتماعية لألفراد،    م( 2016)الدليمي،  المتغيرات   مدى سهولة الوصول  و األهداف الشخصية، 
 إلى المضمون، توقعات األفراد فيما يتعلق بالفائدة المحتملة من محتويات وسائل اإلعالم، طبيعة الوسيلة. 

النخبة جمهور  منها  ومتنوعة  متعددة  فئات  إلى  اإلعالم  وسائل  جمهور  النخبة    ،وينقسم  ومنه 
واألكثر تعليًما واألعلى درجة وهذه النخبة تعتمد على مصادر    ،وهي النخبة األدق تخصًصا  ،األكاديمية

متنوعة ومتعددة في الحصول على المعلومات أكثر من الجمهور ومن هذه المصادر الدراسات العلمية 
بل تتعمق    ووسائل اإلعالم، ونتيجة لهذا التنوع لها رؤية شاملة واطالع واسع وال تأخذ األمور بسطحية

 والمشكالت المتعلقة بتخصصاتها.  ،موضوعية في القضاياا فيها حتى تصدر أحكامً 
 -ومن أهم فروض نظرية االعتماد:

األهداف   - في  اختالف  لوجود  نتيجة  اإلعالم  وسائل  اعتماده على  درجة  في  الجمهور  يختلف 
 الشخصية والمصالح والحاجات الفردية.

 تعقيًدا كلما ازداد اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم. كلما ازدادت المجتمعات  -
 ثيرها عليهم. أكلما أدت الوسيلة دوًرا في حياة األفراد كلما زاد ت  -

 

 

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


 "تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي: "شفق علي د.   74 

" 

 

 

 نظرية المسؤولية االجتماعية: 
ماكويل"يلخص       يلي:    المباديء  " دينيس  ما  في  االجتماعية  المسؤولية  لنظرية  هناك   -الرئيسية  أن 

تتقبلها وسائل اإلعالم للمجتمع يجب أن  المهنية  ،  التزامات معينة  المعايير  بتنفيذها من خالل  تقوم  وأن 
لوسائل    ؛الراقية المهني  التنظيم  يتطلب  وهذا  والتوازن  والموضوعية  والدقة  الحقيقة  مثل  المعلومات  لنقل 
الجريمة   ،ماإلعال  إلى  يؤدي  أن  يمكن  ما  إذاعة  أو  نشر  حال  بأي  اإلعالم  وسائل  تتجنب  أن  ويجب 

والعنف والفوضى أو يثير األقليات في المجتمع، كما أن تعدد الوسائل اإلعالمية يعكس تنوع اآلراء في 
ب االلتزام  تم  ما  وإذا  النظر،  وجهات  مختلف  على  والتعليق  الرد  في  األفراد  وحق  هذا  المجتمع  فإن  ذلك 

 . م(2004)عبدالحميد،   نجاًزا راقًياإوالمجتمع يتوقع  ،يجعل الجمهور
وقد قامت نظرية المسؤولية االجتماعية بدياًل للنظرية الليبرالية من واقع الحرص على أداء أفضل  

مسلمات   خمس  على  تقوم  حيث  المجتمع،  تجاه  اإلعالم  هيلوسائل  اإلعالم    :أساسية  وسائل  تقوم  أن 
وهذا يعنى أن وسائل اإلعالم دقيقة وال    ،والذكية  ، والشاملة  ،بتزويد المجتمع المعاصر باألحداث الصادقة

تكذب، وتفرق بين الحقيقة والرأي، وأن تعمل كمنبر لتبادل المالحظات والنقد، بحيث تسمح بالتعبير عن  
تي تتفق معها أو تخالفها، وأن تبرز صورة للمجتمع بحيث تصور  ال  جميع وجهات النظر المهمة سواءً 

وأن تكون مسؤولة عن تقديم وتوضيح أهداف وقيم    .بموضوعية مكونات الجماعات المختلفة في المجتمع
 . م(2016)أبو إصبع،  المجتمع وقبولها واحترامها

وتعمل وسائل اإلعالم في إطار النظام االجتماعي الذي يعد من القوى األساسية التي تؤثر على  
تقبل   على  ويعمل  إلقرارها  يسعى  ومباديء  قيم  على  ينطوي  اجتماعي  نظام  فأي  باالتصال،  القائمين 

ال تغطية كاملة  المواطنين لها. ويرى الباحث "وارين بريد" أنه في بعض األحوال قد ال يقدم القائم باالتص 
تقصيرً  هذا  وليس  حوله  من  تقع  التي  عمالً   الألحداث  أو  بالمسؤولية    ا سلبيً   منه  منه  إحساس  لكنه 

 . م(1998)مكاوي و السيد،  االجتماعية وللحفاظ على بعض الفضائل الفردية أو المجتمعية
اإلخبارية كونها وسيلة من وسائل اإلعالم الجديد أن تقوم بوظائفها  ومن هنا فإنه ينبغي على المواقع  

يمكِّ  الذي  بالقدر  االجتماعية  المسؤولية  بنظرية  العمل  إطار  اآلراء  في  وتكوين  والفهم  المعرفة  الجمهور من  ن 
جائحة   أثناء  والسيما  واألزمات،  الكوارث  أوقات  في  خاصة  محددة،  أعمال  أو  لسلوكيات  توجيههم   وربما 

عدد    19كوفيد   وتقليل  العدوى  وتقليل  به  اإلصابة  شدة  من  التخفيف  أو  منه  للوقاية  المطروحة  واللقاحات 
 المعلومات ومصادرها لتنأى بنفسها عن فوضى المعلومات الكاذبة.  الوفيات، وكذلك التحقق من صدق

 
 المفاهيم اإلجرائية للدراسة:

 

تقييم ألي مخاطر أو   المعجم الوسيط قـيم لتقدير أو  وفي قيم ت ه   ق ّدر:  تْقييًما الشيء لغة من قيَّم    التقييم    
بأنه العملية التي نحكم من خاللها على قيمة شيء ما    التقييميعرف  و   .)كلمات، بال تاريخ(  أداء مستخدم

أن أبسط مستوى للتقييم هو عملية قياس وتقدير لقيمة أنشطة    نايدو وويللز"" أو وزنه وقد أشار كل من  
نها  ا وذلك ألمامً وفي الواقع أن ممارسات تقييم حمالت التوعية الصحية ليست واضحة ت  ،متعهد الصحة

للحملة موضع االهتمام الذاتي  والنقد  الدقيق  القياس  االعتماد على  إلى    ، عملية معقدة تشمل  مما يؤدي 
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بت   وبذلك فالتقييم   .م(2009)رودهام،  ثير الحملة والتطوير المقترح ألدائها المستقبلي"  أ إصدار حكم خاص 
النخبة    هو هذه  تقدير  ومستوى  كورونا  للقاحات  اإلخبارية  المواقع  لمعالجة  المصرية  األكاديمية  الطبية 

المتعلقة  المادة  وطرح  متنوعة  وسائط  على  واعتماد  وتحديث  تغطية  من  لعناصرها  وتقديرهم  المعالجة 
   باللقاح في أشكال إخبارية متعددة.

المصرية األكاديمية  الطبية  التدريس في كليات طب وصيدلة وأسنان  هم األطباء أعضاء هيئة    النخبة 
 جامعة األزهر بنين وبنات. 

اإلخبارية   المواقع  اإلخبارية  معالجة  المواقع  في  كورونا  لقاحات  وتقديم  وتناول  عرض  طريقة  هي 
إما   وهي  به  المتعلقة  وتتسم    تغطيةوالموضوعات  كورونا  لقاحات  لموضوع  المختلفة  الجوانب  تتناول 

 تميل إلى التهويل والمعالجة السطحية وهي معالجة مبتورة للحدث.أو تغطية   بالصدق والعمق والتوازن 
األزمات جمع أزمة وتعرفها دائرة معارف العلوم االجتماعية بأنها "حدوث خلل خطير ومفاجيء  أزمات:  

ويقدم   بين شيئين"،  العالقات  الحرجة   "وليم كوانت "في  النقطة  تلك  هي  "األزمة  التالي لألزمة:  التعريف 
وبذلك فاألزمة في هذه الدراسة   .م(1999)خضور،   "واللحظة المناسبة التي يتحدد عندها مصير تطور ما

والسالالت   كورونا  فيروس  مقاومة  في  فعاليتها  حول  اآلراء  واختالف  وتعددها  اللقاحات  ظهور  هي 
 المتحورة، واختالف آراء الناس فيها ما بين مؤيد ومتردد ومعارض.  

الوقائي    والمجتمع الطب  للفرد  والنفسية  والعضوية  الجرثومية  األمراض  من  بالوقاية  المتعلق  العلم  هو 
. مسببات  2. مسببات من الكائنات الدقيقة  1األمراض الرئيسية تنحصر في ثالثة أنواع  وبذلك فمسببات  

   .م(2012)الصاوي، . مسببات من اضطرابات نفسية  3من مركبات عضوية  
هنا   الوقائي  فالطب  لقاحات للوقاية  هو المبادرة بعمل دراسات وتجارب سريرية لتصنيع وإنتاج  وبالتالي 

 من مرض جرثومي وهو مرض فيروس كورونا أو الحد من انتشاره. 
 

 نتائج الدراسة: 
 :أواًل: نتائج التساؤالت

 المواقع اإلخبارية التي تحرص النخبة الطبية األكاديمية المصرية على متابعتها  -1
 ( 3جدول )

 19اإلخبارية فيما يتصل بلقاحات كوفيددرجات متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية للمواقع 

 االستجابة            

 المواقع

المتوسط  ادائمً  ا أحيانً  انادرً 

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري 

الوزن 

 النسبي

اإلستجابة  
 % ك % ك % ك 6

 أحياًنا 61.0 0.692 1.83 16.7 11 50.0 33 33.3 22 اليوم السابع 

 أحياًنا 57.0 0.760 1.71 18.2 12 34.8 23 47.0 31 سكاي نيوز عربية 

 أحياًنا 56.0 0.747 1.68 16.7 11 34.8 23 48.5 32 بي بي سي عربية

 
 ا دائمً  3إلى  2.34من  -ا أحيانً  2.33إلى   71.6من  - نادًرا 1.66إلى   1من  6
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 االستجابة            

 المواقع

المتوسط  ادائمً  ا أحيانً  انادرً 

 الحسابي 

اإلنحراف  

 المعياري 

الوزن 

 النسبي

اإلستجابة  
 % ك % ك % ك 6

 نادًرا 51.7 0.612 1.55 6.1 4 42.4 28 51.5 34 المصري اليوم

 نادًرا 51.7 0.727 1.55 13.6 9 27.3 18 59.1 39 صدى البلد 

 نادًرا 49.0 0.588 1.47 4.5 3 37.9 25 57.6 38 مصراوي 

 نادًرا 45.0 0.568 1.35 4.5 3 25.8 17 69.7 46 البوابة نيوز 

 نادًرا 44.0 0.612 1.32 7.6 5 16.7 11 75.8 50 24فرنسا

 نادًرا 43.3 0.554 1.30 4.5 3 21.2 14 74.2 49 األهرام

Dw   نادًرا 43.3 0.581 1.30 6.1 4 18.2 12 75.8 50 ية عرب 

 نادًرا 41.3 0.498 1.24 3.0 2 18.2 12 78.8 52 خبارالنيل لأل

 نادًرا 40.3 0.481 1.21 3.0 2 15.2 10 81.8 54 يورونيوز 

شبكة الصين العربية 

 CGTNالدولية 
 نادًرا 40.0 0.471 1.20 3.0 2 13.6 9 83.3 55

 66 اإلجمالي

ــا النخبـــة الطبيـــة األكاديميـــة المصـــرية فـــي  ــي تتابعهـ ــة التـ ــابق: المواقـــع اإلخباريـ يتضـــح مـــن الجـــدول السـ
وهـذا يتفـق مـع  61وقـد تصـدر )اليـوم السـابع( هـذه المواقـع بـوزن نسـبي   19معالجتها لموضـوعات لقاحـات كوفيـد 

الســابع مـــن أبـــرز المواقــع التـــي يعتمـــد عليهــا الجمهـــور فـــي متابعـــة  اليـــوم  تؤكـــد علــى أن موقـــع  7دراســات متعـــددة
ــتطالعية ــة اسـ ــل دراسـ ــالل عمـ ــن خـ ــام ومـ ــكل عـ ــايا بشـ ــوعات  8القضـ ــى الموضـ ــرف علـ ــابع والتعـ ــوم السـ ــع اليـ لموقـ

الخاصة باللقاحات ويتناولها الموقع تبين أنه يتناول جهود الدول في توفير اللقاحات، والزيـارات الرسـمية المتتاليـة 
لمراكــز تلقــي التطعــيم فــي المنــاطق المختلفــة، وإلــزام المــواطنين بتلقــي اللقاحــات داخــل مصــر وخارجهــا، وتتميــز 
ا  ا وإقليميــً تغطيــة الموقــع بتحــديث المحتــوى المتعلــق باللقاحــات علــى مــدار اليــوم، وتغطيــة أخبــار اللقاحــات محليــً

لق باللقاحات، كمـا أنـه يـتم الحـديث عـن اللقـاح فـي شـكل ودولًيا؛ إال أنه يهتم أكثر بإبراز الرؤية الرسمية فيما يتع
، وأخبار عاجلة، وتحقيقات وملفات، وأخبـار عالميـة، وأخبـار المحافظـات، وأخبـار عربيـة، وجـاءت )سـكاي ر أخبا

، وجــاءت )بــي بــي ســي عربيــة( فــى المرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 57نيــوز عربيــة( فــى المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي 
حيـــث أجمعـــت الطبيبـــات علـــى متابعـــة وســـائل اإلعـــالم  م(2018)عبـــدالعزيز، ق مـــع دراســـة ، وهـــذا يتفـــ56

وكانــت أكثــر  ،الجديــد مــن صــحف ومواقــع إلكترونيــة ومواقــع طبيــة متخصصــة ومواقــع تواصــل اجتمــاعي
 

 م( 2020)صالح، ، م(2020)الصعيدي، ، م(2020)عبدالحافظ،  7
 )لقاحات كورونا(.  ببتصفح أرشيف موقع اليوم السابع بي بي سي عربي، سكاي نيوز عربية من خالل البحث  2021\11\3تم إجراء الدراسة االستطالعية  8
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ن لقنــوات تليفزيونيــة يلكونهمــا مــوقعوربمــا يرجــع ذلــك الســي إن إن والبــي بــي ســي.  المواقــع اإلخباريــة تفضــيالً 
ــن  ــا مـ ــق بهـ ــا يتعلـ ــات ومـ ــوعات اللقاحـ ــة لموضـ ــتمرة ومحدثـ ــاملة ومسـ ــة شـ ــتا تغطيـ ــة خصصـ ــة العربيـ ــة باللغـ موجهـ

ويــــتم الوصــــول إلــــى  ،نفــــوجرافإويتميــــزان باالهتمــــام بالوســــائط المتعــــددة مــــن نــــص وصــــورة وفيــــديو و  ،تفاصــــيل 
غط علــى المزيــد عنــد أول خبــر عــن اللقــاح، أمــا موقــع موضــوعات اللقــاح فــي بــي بــي ســي عربــي مــن خــالل الضــ

ســكاي نيــوز عربيــة فيتميــز بقصــر عنــاوين أخبــار اللقاحــات وشــمولها وتتــوفر فيــه خاصــية البحــث بــنفس الكلمــة 
وتعــزي الباحثــة هــذا االنخفــاض فــي درجــة متابعــة النخبــة الطبيــة األكاديميــة للمواقــع  ،المفتاحيــة لقاحــات كورونــا

 ،ها الــدائم بالعمــل األكــاديمي فــي الجامعــات والعمــل الميــداني فــي المستشــفيات والمراكــز الطبيــةاإلخباريــة النشــغال
ثـم  ،ميـة بالنسـبة لهـم هـي الدراسـات العلميـةأه وقد أكد المبحوثون من خالل المقـابالت علـى أن المصـادر األكثـر 

دراســـة ربـــاب ة وهـــذا يتفـــق مـــع تـــأتي المصـــادر األخـــرى وأولهـــا مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي ثـــم المواقـــع اإلخباريـــ
علـى  نإلـى أن المبحوثـات حرصـ م(2019)إبـراهيم، . بينما توصـلت دراسـة   م2020صالح السيد إبراهيم  

ا بنســبة %70.6متابعــة موضــوعات الطــب الوقــائي فــي وســائل اإلعــالم الرقمــي بــوزن نســبي  ، ويكــون أحيانــً
 .%25.9، ودائًما بنسبة 44%

 
 
 

 

          
 
 منظمة الصحة العالمية قلقة من تزايد حاالت اإلصابة 11                      الحاصلون على لقاح كورونا في مصر   10                            مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر   9

 

 19مدى ثقة المبحوثين في معالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي بالتطبيق على لقاحات كوفيد  -2
 ( 4جدول ) 

 لسنوات الخبرة   وفقًا مستويات ثقة المبحوثين في معالجة المواقع اإلخبارية ألزمات الطب الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا( 

سنوات                    
 الخبرة 

 مدي الثقة

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة 25

 % ك % ك % ك % ك

   7.6 5   15.0 3   5.0 1   3.8 1 أثق بدرجة مرتفعة 

   54.5 36   55.0 11   55.0 11   53.8 14 أثق إلى حد ما

   37.9 25   30.0 6   40.0 8   42.3 11 ال أثق

   100.0 66   100.0 20   100.0 20   100.0 26 اإلجمالي
 

   0.195الداللة =غير دالة  معامل التوافق=    0.627مستوي المعنوية=   4درجة الحرية=   2.598=2قيمة كا

 
9https://www.youm7.com/story/2021/9/14/ ومواعيد عمل مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى الجمهورية   عناوين 

10https://www.skynewsarabia.com/ محمد فرج            2021\11\18تكشف تعداد الحاصلين على لقاح كورونا    مصر 
1159358900-https://www.bbc.com/arabic/world 20\11\2021     فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية "قلقة للغاية" من تزايد حاالت اإلصابة في أوروبا 
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يتضح من الجدول السابق: تفاوت ثقة النخبة الطبية األكاديمية المصرية في معالجة المواقع اإلخبارية  
ماوتصدرت نسبة من    19للقاحات كوفيد حٍد  إلى  المرتبة األولى في معالجة المواقع اإلخبارية للقاحات    يثقون 

  11سنة،    15ممن ينتمون لخبرة أقل من    امبحوثً   14على الخبرة إلى    وتوزعت بناءً   %54.5كورونا وتقدر ب
سنة فأكثر؛ بينما كانت    25لمن خبرتهم    امبحوثً   11سنة،    25سنة وأقل من    15لمن خبرتهم أكثر من    امبحوثً 

يثقون نسبة من     15خبرتهم أقل من    امبحوثً   11واحتلت المرتبة الثانية وتوزعت إلى    %37.9في المعالجة    ال 
أكثر   8سنة،   خبرتهم  من    15من    مبحوثين  وأقل  و  25سنة  من    6سنة،  أكثر  خبرتهم  سنة،    25مبحوثين 

من   نسبة  مرتفعةوجاءت  بدرجة  ب    يثقون  وتقدر  األخيرة  المرتبة  في  اإلخبارية  المواقع  معالجة    % 7.6في 
، وثالثة  25وأقل من    15سنة، ومبحوث آخر خبرته أكثر من    15وتوزعت إلى مبحوث واحد خبرته أقل من  

 سنة.  25كثر من أ هم مبحوثين خبرت 
كا قيمة  )   2وبحساب  ) 2.598بلغت   = حرية  درجة  عند  إحصائيً 4(  دالة  غير  قيمة  وهي  ا.  (، 

 ىإل   15سنة، من    15ا بين سنوات خبرة المبحوثين )أقل من  ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيً 
من   اإلخ  25سنة،  25أقل  المواقع  معالجة  في  المبحوثين  ثقة  ومدى  فأكثر(  الطب سنة  ألزمات  بارية 

 الوقائي )لقاح كورونا أنموذًجا(. 
 ة األشكال اإلخبارية الموظفة في إبراز المحتوى المتعلق بلقاحات كورونا في المواقع اإلخباري -3

 ( 5جدول )
 أهم األشكال اإلخبارية التي تحرص النخبة الطبية األكاديمية على متابعتها والتي تتناول لقاحات كورونا 

 االستجابة       
 األشكال

المتوسط  ادائمً  ا أحيانً  انادرً 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

اإلستجابة  
 % ك % ك % ك 12

 دائماً  80.3 0.723 2.41 54.5 36 31.8 21 13.6 9 األخبار العاجلة 
 أحياًنا 62.0 0.742 1.86 21.2 14 43.9 29 34.8 23 شرالبث المبا

 أحياًنا 61.0 0.776 1.83 22.7 15 37.9 25 39.4 26 التقارير اإلخبارية 
 أحياًنا 56.7 0.764 1.70 18.2 12 33.3 22 48.5 32 ملفات الفيديو 
 أحياًنا 56.7 0.784 1.70 19.7 13 30.3 20 50.0 33 ملفات الصور 

 أحياًنا 55.7 0.771 1.67 18.2 12 30.3 20 51.5 34 االنفوجرافيك 
 نادًرا 50.7 0.662 1.52 9.1 6 33.3 22 57.6 38 مقاالت الرأي 

 نادًرا 47.0 0.632 1.41 7.6 5 25.8 17 66.7 44 البود كاست
 66 اإلجمالي

 
 دائًما  3إلى   2.34من   - أحياًنا 2.33إلى   1.67من  - نادًرا 1.66إلى   1من  12
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يتضــح مــن الجــدول الســابق: تصــدر )األخبــار العاجلــة( األشــكال اإلخباريــة التــي تحــرص النخبــة 
، وجــاء )البــث 80.3األكاديميــة الطبيــة المصــرية علــى متابعتهــا فــي معالجــة لقاحــات كورونــا بــوزن نســبي 

ثـة بـوزن نسـبي ، وجـاءت )التقـارير اإلخباريـة( فـى المرتبـة الثال62المباشر( فى المرتبة الثانيـة بـوزن نسـبي 
حيـث جـاءت فـي المرتبـة الثالثـة أيضـا مـن حيـث تفضـيل  م(2020)الصـعيدي، وبهذا تتفق مع دراسة    61

، 56.7النخبــة العلميــة لهــا وجــاءت )ملفــات الفيــديو( و )ملفــات الصــور( فــى المرتبــة الرابعــة بــوزن نســبي 
 .47،  وأخيرًا جاء )البود كاست( بوزن نسبي55.7سة بوزن نسبي نفوجرافيك( فى المرتبة الخامإلوجاء )ا

األخبار   يتابعون  لذا  األكاديميون  األطباء  إطاره  في  يعمل  الذي  الكبير  للضغط  يرجع  وهذا 
التقارير اإلخبارية عندما تدفعهم   والمعلومات بسرعة من خالل األخبار العاجلة والبث المباشر ويتابعون 

 األخبار والبحث في تفاصيلها وما وراء األحداث. الحاجة للتعمق في 
 

 بلقاحات كورونا في المواقع اإلخبارية:  المتعلقةدرجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية للموضوعات   -4
 ( 6جدول )

 األكاديمية لهاالموضوعات المتعلقة بلقاحات كورونا في معالجة المواقع اإلخبارية ومتابعة النخبة الطبية 

 االستجابة               
 العبارات

المتوسط  ادائمً  ا أحيانً  انادرً 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

اإلستجابة  
 % ك % ك % ك 13

الصحة   منظمة  قرارات 
بلقاح  المتعلقة  العالمية 

 كورونا
 دائماً  91.0 0.570 2.73 78.8 52 15.2 10 6.1 4

المتاحة   اللقاحات 
على   للقضاء  والمعتمدة 

 الفيروس
 دائماً  87.3 0.602 2.62 68.2 45 25.8 17 6.1 4

من   المتحورة  السالالت 
على  وتأثيرها  الفيروس 

 فعالية اللقاح 
 دائماً  81.3 0.747 2.44 59.1 39 25.8 17 15.2 10

اإلحصاءات المتعلقة بعدد 
للقاح   والمتلقين  الجرعات 

 كورونا
 أحياًنا 75.7 0.795 2.27 48.5 32 30.3 20 21.2 14

التي تتبعها الدول   السسات
 الكبرى في توزيع اللقاحات

 أحياًنا 73.7 0.691 2.21 36.4 24 48.5 32 15.2 10

 66 اإلجمالي

 
 ا دائمً  3إلى  2.34من  -ا أحيانً  2.33إلى   1.67من  - نادًرا 1.66إلى   1من  13
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يتضــح مــن الجــدول الســابق: مــدى تفضــيل النخبــة الطبيــة األكاديميــة المصــرية للموضــوعات المتعلقــة     
بلقاحات كورونا في معالجة المواقع اإلخبارية حيث جاءت )قرارات منظمة الصحة العالمية المتعلقـة بلقـاح 

لقضـاء علـى الفيـروس( ، وجاءت )اللقاحات المتاحة والمعتمدة ل91كورونا( فى المرتبة األولي بوزن نسبي  
، وجــاءت )الســالالت المتحــورة مــن الفيــروس وتأثيرهــا علــى فعاليــة 87.3فــى المرتبــة الثانيــه بــوزن نســبي 

، وربمــا يرجــع ذلــك لحــرص النخبــة األكاديميــة الطبيــة علــى 81.3اللقــاح( فــى المرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 
ه مـن سياسـات ألنهـا الجهـة الدوليـة الرسـمية معرفة ما تتخذه منظمـة الصـحة العالميـة مـن قـرارات ومـا تتبعـ

المنوط بها الحفاظ على صـحة اإلنسـان وحياتـه، كمـا تهـتم النخبـة باللقاحـات لمـا أثيـر حولهـا مـن تسـاؤالت 
ا السـالالت المتحـورة لخطورتهـا وانتشـارها السـريع.  حول فعاليتها وقدرتها في القضاء علـى الفيـروس، وأيضـً

بعــدد الجرعــات والمتلقــين للقـــاح كورونــا( فــى المرتبــة الرابعــة بــوزن نســـبي وجــاءت )اإلحصــاءات المتعلقــة 
، كمـا 73.7، وأخيرًا جاءت )السياسـات التـي تتبعهـا الـدول الكبـرى فـي توزيـع اللقاحـات( بـوزن نسـبي75.7

بنسب متقاربة تتخذ صفة   19يالحظ أيًضا أن المبحوثين يتابعون كل الموضوعات المتعلقة بلقاحات كوفيد 
 م، ألهمية موضوع اللقاحات على المستوى الداخلي والخارجي وصلتها الوثيقة بصحة الفرد والمجتمع. الدوا

 تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة لقاحات كورونا إعالمًيا في المواقع اإلخبارية:  -5
 ( 7جدول )

 لسنوات الخبرة   وفقًا ميًا في المواقع اإلخبارية آراء النخبة الطبية األكاديمية المصرية في معالجة لقاح كورونا إعال 

 سنوات الخبرة         
 آراء

 النخبة في المعالجة 

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة25

 % ك % ك % ك % ك

 37.9 25 40.0 8 45.0 9 30.8 8 سطحية

 48.5 32 55.0 11 40.0 8 50.0 13 متعمقة إلى حد ما 

 13.6 9 5.0 1 15.0 3 19.2 5 متعمقة

 100.0 66 100.0 20 100.0 20 100.0 26 اإلجمالي
 0.203الداللة =غير دالة        معامل التوافق=    0.585مستوي المعنوية=   4درجة الحرية=  2.841=2قيمة كا
 

تشير بيانات الجدول السابق إلى تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة لقاحات كورونا  
وكانت   متعمقة إلى حد مامنهم أنها    %48.5على سنوات الخبرة؛ حيث اختار    ناءً في المواقع اإلخبارية ب

في الترتيب الثاني، وجاء في الترتيب األخير    سطحيةمنهم أنها    %37.9في الترتيب األول بينما اختار  
تفتقد بعض  % 13.6بنسبة  متعمقة  أنها   العناصر  ؛ وربما يرجع ذلك ألنهم يرون أن هذه المعالجة ربما 

متعمقة تصبح  الطبيبات   ؛حتى  بعض  أشارت  أن   14األكاديميات   حيث  الشخصية  المقابالت  خالل  من 
مبتورة معلومات  وتقدم  الناس  لدى  والهلع  الفزع  إثارة  على  تعتمد  اإلخبارية  من   المواقع  التحقق  دون 

 
 أ.د/ محاسن محمد محمد أستاذ متفرغ قسم الصحة العامة كلية طب بنات جامعة األزهر  14

 أ.د/ هناء عبيسي عميدة كلية طب بنات األزهر  
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من الطبيبات رأين عدم نجاح وسائل اإلعالم    %80أن   م(2018)عبدالعزيز،  ، وقد أكدت دراسة  مصادرها
وسطحية   والتهويل  اإلثارة  على  العتمادها  وذلك  والصحية  الطبية  المعرفة  في  الجمهور  حق  تلبية  في 

 التناول. 
. ويعني ذلك عدم وجود  إحصائًيا(، وهي قيمة غير دالة  4( عند درجة حرية = )2.841بلغت )  2وبحساب قيمة كا 

سنة فأكثر(    25سنة،  25أقل من    إلى  15سنة، من    15بين سنوات خبرة المبحوثين )أقل من    صائًياإحعالقة دالة  
ا في المواقع اإلخبارية. وبذلك لم يؤثر متغير الخبرة المهنية واألكاديمية  ورؤية المبحوثين لمعالجة لقاح كورونا إعالميً 

للقاحات كورونا، والنخبة الطبية سواء كانت خبرتها    في مجال الطب على آراء النخبة في معالجة المواقع اإلخبارية
 أو أكثر فهي ال تؤثر على تقييمهم للمعالجة اإلخبارية. اعامً  25أو  ا عامً  15

 

 تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة لقاحات كورونا في المواقع اإلخبارية: -6
 ( 8جدول )

 المواقع اإلخبارية من وجهة نظر النخبة الطبية األكاديمية تقييم عناصر المعالجة للقاحات كورونا في 

 االستجابة
 عناصر المعالجة 

المتوسط   جيدة  جيدة إلى حد ما  ضعيفة
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 %  ك %  ك %  ك النسبي 

التغطية الفورية للموضوعات 
 70.3 0.611 2.11 24.2 16 62.1 41 13.6 9 المتعلقة بلقاح كورونا 

االعتماد على وسائط متعددة في 
عرض األخبار والمعلومات 

 المتعلقة بلقاح كورونا 
16 24.2 31 47.0 19 28.8 2.05 0.732 68.3 

للمحتوى التحديث المستمر 
 67.7 0.784 2.03 31.8 21 39.4 26 28.8 19 المتصل بلقاح كورونا 

االعتماد على مصادر متنوعة 
في تغطية األحداث المتعلقة  

 بلقاح كورونا 
19 28.8 31 47.0 16 24.2 1.95 0.732 65.0 

تقديم تحليالت علمية متخصصة 
 65.0 0.732 1.95 24.2 16 47.0 31 28.8 19 فيما يتعلق بلقاح كورونا 

استضافة مختصين في معالجة  
الموضوعات المتعلقة بلقاح 

 كورونا 

19 28.8 34 51.5 13 19.7 1.91 0.696 63.7 

الشمول في معالجة األحداث  
 60.7 0.742 1.82 19.7 13 42.4 28 37.9 25 المتعلقة بلقاح كورونا 

تفرد المواقع اإلخبارية 
بخصائص تميزها عن غيرها من  

 الوسائل في المعالجة اإلخبارية 

27 40.9 27 40.9 12 18.2 1.77 0.740 59.0 

http://www.epra.org.eg/
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 االستجابة
 عناصر المعالجة 

المتوسط   جيدة  جيدة إلى حد ما  ضعيفة
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 %  ك %  ك %  ك النسبي 

الدقة في المعلومات المتعلقة 
 57.0 0.739 1.71 16.7 11 37.9 25 45.5 30 بلقاح كورونا 

التوازن في تناول التفاصيل 
 57.0 0.651 1.71 10.6 7 50.0 33 39.4 26 المتعلقة بلقاح كورونا 
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يتضح من الجدول السابق: تقييم النخبة الطبية األكاديميـة المصـرية لعناصـر معالجـة موضـوعات 
لقاحات كورونا في المواقع اإلخبارية، وقد جاءت )التغطية الفورية للموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا( فى 

ة فـي عـرض األخبـار والمعلومــات ، وجـاء )االعتمـاد علــى وسـائط متعـدد 70.3المرتبـة األولـي بـوزن نسـبي 
، وجـاء )التحـديث المسـتمر للمحتـوى المتصـل 68.3المتعلقة بلقاح كورونا( فى المرتبة الثانيه بوزن نسـبي 

، وجــاء )االعتمــاد علــى مصــادر متنوعــة فــي تغطيــة 67.7بلقــاح كورونــا( فــى المرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي 
الت علمية متخصصة فيما يتعلق بلقاح كورونـا( فـى المرتبـة األحداث المتعلقة بلقاح كورونا( و)تقديم تحلي

، وجـاء )استضـافة مختصـين فـي معالجـة الموضـوعات المتعلقـة بلقـاح كورونـا( فـى 65الرابعة بوزن نسبي  
،  وأخيــــرًا جــــاءت )الدقــــة فــــي المعلومــــات المتعلقــــة بلقــــاح كورونــــا( 63.7المرتبــــة الخامســــة بــــوزن نســــبي 

. وكانــت درجــة تقيــيم النخبــة الطبيــة 57يل المتعلقــة بلقــاح كورونــا( بــوزن نســبيو)التــوازن فــي تنــاول التفاصــ
وشمل ذلك  جيدة إلى حد مافي المواقع اإلخبارية  19األكاديمية المصرية لعناصر معالجة لقاحات كوفيد 

ــديث المســـتمر، االعتمـــاد علـــى  ــددة، التحـ ــة الفوريـــة، االعتمـــاد علـــى وســـائط متعـ ــر )التغطيـ ــع العناصـ جميـ
مصــــادر متنوعــــة، تقــــديم تحلــــيالت علميــــة متخصصــــة، استضــــافة متخصصــــين، الشــــمول، تميــــز المواقــــع 

 اإلخبارية، الدقة في المعلومات، التوازن في تناول تفاصيل اللقاحات(.
مجــيء التغطيــة الفوريــة لموضــوعات لقاحــات كورونــا فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث ويمكــن تفســير 

 %62.1بنسـبة  جيددة إلدى حدد مداتقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخباريـة بأنهـا 
ــة والبــث المباشــر ممــا يحقــق لهــا ســمة الفوريــة التــي تتميــز ب هــا وذلــك بتقــديمها فــي صــورة األخبــار العاجل

ــات  ــا يتعلــــق بلقاحــ ــة لكــــل مــ ــة بكــــل التفاصــــيل والتطــــورات والجوانــــب المختلفــ ــة، واإلحاطــ المواقــــع اإلخباريــ
، ويأتي االعتماد على الوسائط المتعددة في المرتبة الثانية وتقييمها بأنها جيدة إلـى حـد مـا بنسـبة 19كوفيد 

يتـيح التنـوع فـي تقـديم المعلومـة أو وهو أبرز ما يميز وسائل اإلعالم الجديد ويحقق سـمة التفاعليـة و   47%
ــديو و  ــورة ونـــص وفيـ ــكل صـ ــر فـــي شـ ــيح الولـــوج إالخبـ ــة تتـ ــة للمـــادة المقدمـ ــط مرجعيـ ــوفير روابـ نفـــوجراف وتـ

جيدددة إلددى للمعلومـات المرتبطــة، ثـم التحــديث المســتمر للمعلومـات المتعلقــة بلقاحــات كورونـا وكــان تقييمهـا 
حيث أتـت أهـم أسـباب فعاليـة وسـائل  م(2019)إبراهيم، ، وهي بهذا تتفق مع دراسة %39.4بنسبة    حد ما

وتقــديم المعلومــات   %96.3اإلعــالم الرقميــة فــي المجــال الصــحي ســهولة وســرعة االســتخدام بــوزن نســبي 
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، ويـتم التحـديث علـى مـدار  %87وتقديم الخدمات التفاعليـة بـوزن نسـبي %91.6بشكل مبسط بوزن نسبي  
وم بتعــدد األخبــار التــي تتنــاول جوانــب متعــددة عــن لقاحــات كورونــا وفــي نفــس الوقــت تحــديث األخبــار اليــ

القديمة وإضافة معلومات لها كلما حدث جديـد، وبـذلك تقـدمت عناصـر الفوريـة والتنـوع والتحـديث المسـتمر 
ظـر النخبـة الطبيـة في تقييم معالجة المواقع اإلخبارية لموضوعات لقاحات كورونا على غيرهـا مـن وجهـة ن

األكاديمية المصرية، لطبيعة عمل النخبة الطبية وانشغالها الدائم وعدم توفر وقـت لـديها لمتابعـة التفاصـيل 
 واللقاءات المطولة والتحليالت والتعليقات.

وجــاء فــي النهايــة الدقــة فــي المعلومــات والتــوازن فــي التفاصــيل المتعلقــة بلقــاح كورونــا بــوزن نســبي 
 %80حيــث رأى  م(2018)عبــدالعزيز، % وهمــا جــاءا فــي المرتبــة األخيــرة وتتفــق مــع دراســة  57.0واحــد 

لصــحية تخلــو مــن الصــدق والدقــة واالكتمــال مــن الطبيبــات أن معالجــة وســائل اإلعــالم للشــؤون الطبيــة وا
 والتوازن والعمق واحترام الخصوصية. 

العالقة بين خبرة النخبة الطبية األكاديمية وبين درجة متابعتها للموضوعات المتعلقة بلقاحات كورونا   -7
 بالمواقع اإلخبارية: 

لموضوعات المتعلقة بلقاح  ولحساب العالقة بين خبرة النخبة الطبية األكاديمية وبين درجة متابعتها ل
لدينا   فنتج  المقياس،  هذا  على  المبحوثين  لكل  الكلية  الدرجة  حساب  تم  اإلخبارية  بالمواقع  كورونا 

 -مستويات على النحو التالى:  ةوتم تقسيمه إلى ثالث 30:  10مقياس تراوحت درجاته بين  
 جيدة  30:  24جيدة إلى حد ما // من  23:  17ضعيفة // من  16: 10من 

 ( 9جدول )
 المتعلقة بلقاحات كورونا بالمواقع اإلخبارية  العالقة بين خبرة المبحوثين ودرجة متابعتهم للموضوعات 

الخبرة                                
 المستوى 

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة25

 % ك % ك % ك % ك
 33.3 22 40.0 8 30.0 6 30.8 8 ضعيفة

 43.9 29 40.0 8 40.0 8 50.0 13 جيدة إلى حد ما 
 22.7 15 20.0 4 30.0 6 19.2 5 جيدة

 100.0 66 100.0 20 100.0 20 100.0 26 اإلجمالي
 0.145معامل التوافق= الداللة =غير دالة      0.842مستوي المعنوية= 4درجة الحرية = 1.414=2قيمة كا

قيمة غير    يوه،  1.414، وجد أنها =4من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا
دالة  إحصائًيادالة   عالقة  وجود  عدم  يؤكد  مما  متابعة  بين    إحصائًيا،  درجة  وبين  المبحوثين  خبرة 

المبحوثين الموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا بالمواقع اإلخبارية. وربما يرجع ذلك للسمات والخصائص 
 بها.  العامة الذي يتسم بها هذا النوع من النخبة والتي تنطلق من الطبيعة العلمية والعملية الخاصة
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بالمواقع    19التأثيرات المعرفية الناتجة عن متابعة النخبة الطبية األكاديمية لمعالجة لقاحات كوفيد  -8
 اإلخبارية:

 ( 10جدول )
 التأثيرات المعرفية الناتجة عن متابعة النخبة الطبية األكاديمية لمعالجة لقاحات كورونا في المواقع اإلخبارية 

 االستجابة                                   
 العبارات                                  

المتوسط   نعم ال ال أعرف 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن  
 النسبي 

 االستجابة

 %  ك %  ك %  ك
كبير  بشكل  اإلصابات  عدد  ارتفاع 

األخيرة دفع المصريين إلى في الفترة  
 اإلقبال على التسجيل لتلقي اللقاح 

9 13.6 9 13.6 48 72.7 1.59 0.723 53.0 
 نعم

للقاحات  الفكرية  الملكية  حماية  رفع 
 نعم 47.3 0.766 1.42 59.1 39 24.2 16 16.7 11 من قبل الدول الكبرى  19كوفيد

لمدة   تستمر  المضادة   5األجسام 
التعافي من الفيروس شهور فقط بعد  

 بتلقي اللقاح 
13 19.7 15 22.7 38 57.6 1.38 0.799 46.0 

 نعم

لم  العالم  في  دخال  األقل  الدول 
سوى   إجمالي   %0.2تتلقى  من 

 اللقاحات التي تم إنتاجها في العالم
12 18.2 22 33.3 32 48.5 1.30 0.764 43.3 

 نعم

باللقاحات  األطفال  تحصين  تأجيل 
والتبرع المضادة   كورونا  لفيروس 

لألطفال  المخصصة  بالجرعات 
 للدول الفقيرة 

15 22.7 20 30.3 31 47.0 1.24 0.805 41.3 

 نعم

مراكز إعطاء اللقاح تتابع المواطنين 
األمراض  وأصحاب  السن  كبار  من 

 المزمنة قبل وبعد تلقي اللقاح 
16 24.2 24 36.4 26 39.4 1.15 0.789 38.3 

 نعم

يضم   كوفاكس دولي  تحالف 
اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية 
بهدف  للقاحات  الدولي  والتحالف 
توفير ما يكفي من اللقاحات لجميع 

 بلدان العالم 

30 45.5 3 4.5 33 50.0 1.05 0.983 35.0 

 نعم

اختيرت الهند إلنتاج لقاحات مضادة 
مصنع  أكبر  وتعد  كورونا  لفيروس 

 العالم إلنتاج اللقاحات حول 
23 34.8 20 30.3 23 34.8 1.00 0.841 33.3 

 نعم
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يتضح من الجدول السابق: أن االتجاه العام لالستجابة للمكون المعرفي الناتج عن متابعة النخبة  
األكاديمية الطبية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاحات كورونا كان إيجابًيا وجاءت العبارات على  

ن إلى اإلقبال على التسجيل  الترتيب )ارتفاع عدد اإلصابات بشكل كبير في الفترة األخيرة دفع المصريي
، وجاءت )رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كورونا من  53لتلقي اللقاح( فى المرتبة األولي بوزن نسبي  

نسبي   بوزن  الثانيه  المرتبة  فى  الكبرى(  الدول  لمدة  47.3قبل  تستمر  المضادة  )األجسام  وجاءت   ،5  
اللقاح بتلقي  الفيروس  التعافي من  بعد  الثالثة بوزن نسبي  شهور فقط  المرتبة  ، وجاءت )الدول  46( فى 

من إجمالي اللقاحات التي تم إنتاجها في العالم( فى المرتبة    %0.2في العالم لم تتلق سوى    األقل دخالً 
، وجاءت )تأجيل تحصين األطفال باللقاحات المضادة لفيروس كورونا والتبرع  43.3الرابعة بوزن نسبي  

لألط  المخصصة  نسبي  بالجرعات  بوزن  الخامسة  المرتبة  فى  الفقيرة(  للدول  جاءت 41.3فال  وأخيرًا    ،
العالم(  حول  اللقاحات  إلنتاج  مصنع  أكبر  وتعد  كورونا  لفيروس  مضادة  لقاحات  إلنتاج  الهند  )اختيرت 

 . 33.3بوزن نسبي
اللقاح  وربما يرجع ذلك لسرعة الموجة الثالثة من كورونا وشراستها مما دفع الناس للتسجيل ألخذ  

وربما تصدرت  ،ا من األعراض الجانبية للقاحات وآثارها السلبية على الصحةبعد ما كانوا رافضين له خوفً 
إيجابيً  االتجاه  وكان  المبحوثين  اختيارات  العبارات  على    ا هذه  وترددهم  األطباء  عمل  طبيعة  بحكم  ألنه 

دراسة   في  جاء  وقد  للمرضى.  ومالحظتهم  العام  السياق  عن  فضاًل  هذا  الطبية  والمراكز  المستشفيات 
(Largent, et al., 2020)    أن معدالت التطعيم لن تكون كافية لوقف انتقال العدوى وينبغي أن تستمر

وأن اإلقبال الطوعي على اللقاح غير كافي    covid19صحة العامة الرامية إلى إتاحة اللقاحات  جهود ال
ورأى المؤيدون للقاحات أن زيادة اإلقبال على اللقاح دليل على الفعالية والسالمة الفعلية للقاحات وتغيير  

أن    (Paul, Stepoe, & Fancourt, 2021) التصورات المتعلقة بتسييس األوبئة. بينما رأت دراسة  
المحتملة   الجانبية  واآلثار  جديد  كل  من  المخاوف  هي  التطعيم  على  الحصول  في  الرغبة  عدم  أسباب 
والوضع   النوع  وتشمل  الرغبة  وعدم  اليقين  عدم  من  والديموغرافية  االجتماعية  المؤشرات  إلى  باإلضافة 

عبا وأما  واالقتصادي،   المتحدة االجتماعي  الواليات  اقترحته  ما  فهذا  الفكرية  الملكية  حماية  رفع  رة 
الشركات  بين  المنافسة  من  ستزيد  المعرفة  نشر  أن  ورأوا  األوروبي  واالتحاد  الصين  وأيدته  األمريكية 
براءات  الفكرة ألنهم أصحاب  لتلك  أبرز معارض  كانت  والشركات  اللقاحات،  أنواع  أفضل  إلى  للوصول 

ن هذا يضعف اإلمداد ويرون أن األفضل هو توفير المادة الخام وضمان عدالة التوزيع،  اختراع ويرون أ
النامية   يتيح للدول  الثاني ألنهم يرون أن ذلك  وكان اختيار المبحوثين لهذه العبارة ومجيئها في المركز 

 والدول الفقيرة. تصنيع اللقاحات محلًيا ومحاولة لتقليل الفجوة في اللقاحات المتاحة بين الدول الغنية 
شهور فقط بعد التعافي من الفيروس بتلقي اللقاح( فى   5وجاءت )األجسام المضادة تستمر لمدة  

وربما يرجع ذلك ألن األطباء لديهم شك في هذه العبارة حتى أن بعضهم    46المرتبة الثالثة بوزن نسبي  
راسات ويرون أن هذا األمر يتطلب  أكد من خالل المقابالت الشخصية أن هذا يحتاج إجراء العديد من الد 
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مدة طويلة من البحث والدراسة ال يكفي بضعة شهور بل مدة قد تصل إلى عامين أو أكثر، كما أكدت  
العديد من الدراسات أن المناعة التي يكتسبها المتعافون من الفيروس متفاوتة للغاية من شخص إلى آخر، 

ات ترى أن األجسام المضادة تتالشى بعد أيام قليلة أو حتى فبعض الدراس  ،وهذه المدة لم يتم تأكيدها بعد 
)بعد الشفاء من كورونا.. دراسة تكشف طبيعة "األجسام  أسابيع مما يعرضهم لخطر اإلصابة من جديد  

بفيروس  ، وترى دراسات أخرى أن األجسام المضادة التي يكونها الجسم لدى اإلصابة  (2021المضادة"،  
)األجسام المضادة بعد    أشهر على األقل بعد التعافي  6كورونا المستجد من الممكن أن تبقى داخله لمدة  

يمكن أن تعيش األجسام المضادة ، بينما في دراسة أخرى  م(2021أشهر،    6الشفاء من كورونا تستمر لـ 
  5" خالل فترة ال تزيد عن  19  –شخص قد تعافى من "كوفيد  للفيروس التاجي من جيل جديد في جسم  

 . م(2020أشهر فقط في جسم متعافي كورونا،  5)علماء: األجسام المضادة تعيش لمدة  أشهر
من إجمالي اللقاحات التي تم إنتاجها    % 0.2في العالم لم تتلق سوى    وجاءت عبارة )الدول األقل دخالً 
ذكرت منظمة الصحة العالمية أن الغالبية العظمى من  ؛ حيث  43.3في العالم( في المرتبة الرابعة بوزن نسبي  

الغنية COVID-19 لقاحات  الدول  إلى  ذهبت  اآلن  حتى  إعطاؤها  تم  من    .التي  أكثر  تقديم  الرغم من  على 
في المائة، والبلدان منخفضة    87مليون جرعة لقاح على مستوى العالم، فقد تلقت البلدان الغنية أكثر من    700

 Low-income countries have received just 0.2 per cent of all) في المائة فقط    0.2الدخل  
COVID-19 shots given  ،2021)  من سكان العالم جرعة واحدة على األقل من  51.1. وحالًيا تلقى %

مليون جرعة    27.36مليار جرعة على مستوى العالم، ويتم اآلن إعطاء    7.31تم إعطاء    .COVID-19 لقاح
يوم  األقل  4.2وتلقى    .كل  على  واحدة  جرعة  الدخل  منخفضة  البلدان  سكان  من  فقط   % (Coronavirus 

(COVID-19) Vaccinations  ،2021)  . 
( عبارة  بالجرعات  وجاءت  والتبرع  كورونا  لفيروس  المضادة  باللقاحات  األطفال  تحصين  تأجيل 

نسبي   بوزن  الخامسة  المرتبة  في  الفقيرة(  للدول  لألطفال  بداية    41.3المخصصة  في  اإلجراء  هذا  كان 
إنه ينبغي على الدول الغنية أن تؤجل   "  الموجة الثالثة وكانت نصائح مدير عام منظمة الصحة العالمية

لهذا   تخصصها  التي  بالجرعات  التبرع  لصالح  كورونا  لفيروس  المضادة  باللقاحات  األطفال  تحصين 
الدول الغنية على توفير المزيد من إمدادات اللقاح لصالح برنامج    وحث غيبريسوس  .الغرض للدول الفقيرة

بالفعل بتطعيم أطفالها    19كوفاكس إلتاحة لقاحات كوفيد  عالمًيا؛ لكن األمر قد تغير اآلن وقامت دول 
 ومن بينها مصر حيث تسعى اآلن لتطعيم من هم في سن الخامسة عشر. 
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 لنخبة األكاديمية الطبية لمعالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية: التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعة ا -9
 ( 11جدول )

 اتجاهات المبحوثين نحو التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعتهم معالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية 

 االستجابة                      
 العبارات 

المتوسط  موافق محايد  معارض
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

تفاءلت بدعوة منظمة الصحة  
العالمية لتلقيح من هم أكثر 

عرضة لخطر اإلصابة بكورونا 
قبل األطفال لتؤمن كل دولة  

تلقيح المجموعات ذات األولوية  
 القصوى لديها

3 4.5   14 21.2   49 74.2   2.70 0.554 90.0 

شعرت بالخوف إزاء ظهور 
سالالت جديدة متحورة لفيروس  

كورونا المستجد قد تقلل من  
 فعالية اللقاحات المضادة له 

3 4.5   15 22.7   48 72.7   2.68 0.559 89.3 

سرتني الشراكة بين اليونيسيف 
ومنظمة الصحة العالمية 
والتحالف الدولي للقاحات  

لتحقيق عدالة توزيع اللقاحات 
 في جميع دول العالم 

8 12.1   18 27.3   40 60.6   2.48 0.707 82.7 

أقلقني استحواذ الدول الكبرى 
على إنتاج اللقاحات المضادة  

 لفيروس كورونا وتوزيعها 
9 13.6   18 27.3   39 59.1   2.45 0.727 81.7 

أصابني الملل إزاء كثرة  
 التفاصيل المتعلقة بلقاح كورونا

14 21.2   20 30.3   32 48.5   2.27 0.795 75.7 

الدولة على  زادت ثقتي في قدرة 
مواجهة تداعيات الموجة الثالثة  

لفيروس كورونا بعد قيامها  
بتوفير التطعيمات المضادة 

 للفيروس

13 19.7   25 37.9   28 42.4   2.23 0.760 74.3 

 66 اإلجمالي

الوجدانية   التأثيرات  نحو  العام  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  اتجاه  السابق:  الجدول  من  يتضح 
حيث كانت أغلب ردود النخبة بالموافقة    االناتجة عن متابعتهم لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية وكان إيجابيً 
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العالمية   عبارة ألخرى، وقد جاء )تفاءلت بدعوة منظمة الصحة  متفاوتة من  النسبة  لكن  العبارات  على جميع 
ذات   المجموعات  تلقيح  دولة  كل  لتؤمن  األطفال  قبل  بكورونا  اإلصابة  لخطر  عرضة  أكثر  هم  من  لتلقيح 

نسبي   بوزن  األولي  المرتبة  فى  لديها(  القصوى  بال 90األولوية  )شعرت  وجاءت  سالالت  ،  ظهور  إزاء  خوف 
بوزن نسبي    ةجديدة متحورة لفيروس كورونا المستجد قد تقلل من فعالية اللقاحات المضادة له( فى المرتبة الثاني 

بين اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات لتحقيق عدالة ، وجاءت )سرتني الشراكة  89.3
، وجاءت )أقلقني استحواذ الدول الكبرى 82.7م( فى المرتبة الثالثة بوزن نسبي  توزيع اللقاحات في جميع دول العال

نسبي   بوزن  الرابعة  المرتبة  فى  وتوزيعها(  كورونا  لفيروس  المضادة  اللقاحات  إنتاج  )أصابني 81.7على  وجاءت   ،
وأخيرًا جاءت )زادت ثقتي    ،  75.7الملل إزاء كثرة التفاصيل المتعلقة بلقاح كورونا( فى المرتبة الخامسة بوزن نسبي  

في قدرة الدولة على مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا بعد قيامها بتوفير التطعيمات المضادة للفيروس( 
 . 74.3بوزن نسبي

وقد جاء )تفاءلت بدعوة منظمة الصحة العالمية لتلقيح من هم أكثر عرضة لخطر اإلصابة بكورونا  
  90دولة تلقيح المجموعات ذات األولوية القصوى لديها( فى المرتبة األولي بوزن نسبي قبل األطفال لتؤمن كل  

وربما يرجع ذلك ألنهم رأوا أنه بتلك الطريقة يمكن    % 74.2وكان االتجاه العام الموافقة على هذه العبارة بنسبة  
لفئات األكثر عرضة لإلصابة  أن تتحقق عدالة التوزيع باإلضافة إلى تنظيم عملية التلقيح، فضاًل عن تطعيم ا

األطفال في مرحلة   يتم تطعيم  بينما  المناعة؛  ضعف  عنها  نتج  التي  الجيدة  غير  الصحية  لظروفهم  بالمرض 
الحقة وقد أكدت العديد من المواقع الطبية أن مناعة األطفال ليست في درجة أعلى من مناعة الكبار، ولكنهم  

؛ لكن أكد خبراء الصحة عبر   15بالتلقيح ثم يأتي دور األطفال يرون أن أصحاب األمراض المزمنة هم أولى  
أن األطفال قد يلتقطون العدوى إال أن دراسة جديدة تؤكد أن استجابتهم المناعية الفطرية توقف   16موقع العرب

الفايروس في وقت مبكر من مساره، وأجريت الدراسة، التي ن شرت في مجلة “جي.سي آي.إنسايت”، على عينة  
واستخدم    .ا في قسم الطوارئ بمركز مونتيفيوري الطبي ثبتت إصابتهم بالوباءراشدً   27و  طفالً   12ن من  تتكو 

الجينات   الريبي ووجدوا أن لدى األطفال مستويات أعلى من  النووي  الحمض  لتسلسل  أنف  الباحثون مسحات 
كينات الواقية، وهي بروتينات تفرزها  المرتبطة بالخاليا المناعية مقارنة بالبالغين، إضافة إلى العديد من السيتو 

   .الخاليا المناعية 

 

(15)https://www.sohati.com/Article/ 
https://www.a7la-home.com/boost-child-immunity / 
https://al-ain.com/article/ways-strengthen-children-immunity-fight-viruses 
(16)https://alarab.news/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-
%D8%AA%D8%AC%D8%B9%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%BA%D8%A7%D8%B1-
%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-
%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7 

https://www.a7la-home.com/boost-child-immunity/
https://www.a7la-home.com/boost-child-immunity/
https://www.a7la-home.com/boost-child-immunity/
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من   تقلل  قد  المستجد  كورونا  لفيروس  متحورة  جديدة  سالالت  ظهور  إزاء  بالخوف  )شعرت  وجاءت 
الثاني  المرتبة  فى  له(  المضادة  اللقاحات  نسبي    ةفعالية  لفيروس  89.3بوزن  الثانية  الموجة  بداية  مع  ألنه   ،

الت المتحورة في أماكن متعددة من العالم الواليات المتحدة والبرازيل والهند وبريطانيا،  كورونا بدأت تظهر السال
أكده  ما  وهذا  صغيرة  أو  كبيرة  بدرجة  اللقاحات  فعالية  على  تؤثر  أنها  العلماء  كبير   17ورأى  ويتي  كريس 

ات المضادة له، وقد أكدت  المستشاريين الطبيين في بريطانيا أن السالالت المتحورة قد تقلل من فعالية اللقاح
د.محاسن أستاذ الصحة العامة بطب بنات األزهر أن منظمة الصحة العالمية مثلها مثل وسائل اإلعالم تتعمد  
إثارة خوف الناس بإصدارها البيانات عن السالالت المتحورة دون أن تقوم بدور فعال في عملية توزيع اللقاحات  

 ومقاومة السالالت المتحورة. 
بينما جاءت عبارة )سرتني الشراكة بين اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والتحالف الدولي للقاحات  

كوفاكس  حيث أن      82.7لتحقيق عدالة توزيع اللقاحات في جميع دول العالم( في المرتبة الثالثة بوزن نسبي  
لتحالف العالمي للقاحات والتحصين  بين منظمة الصحة العالمية وا هو مرفق عالمي ي مثل الشراكة التي تجمع  

، وبهذا فقد رأت النخبة  19  –وتحالف ابتكارات التأهب الوبائي التي تعمل على التوزيع العادل للقاحات كوفيد  
الطبية أنها خطوة جيدة من قبل منظمة الصحة العالمية للمساواة وتقليل الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة، وقد  

تعارض هذا االتفاق في البداية لكنها رأت أن الحفاظ على سالمتها وسالمة شعوبها يأتي  كانت الدول الغربية  
ال  سالمة  على  الحفاظ  خالل  األخرى من  إنتاج  .  شعوب  على  الكبرى  الدول  استحواذ  )أقلقني  عبارة  وجاءت 

نسبي   بوزن  الرابعة  المرتبة  في  وتوزيعها(  كورونا  لفيروس  المضادة  رأت    81.7اللقاحات  أفراد  حيث  بعض 
النخبة الطبية األكاديمية من خالل المقابالت الشخصية أن اللقاحات هي ملكية فكرية للدول الكبرى ومن حقها  
أن تمتنع عن تصدير تلك اللقاحات للدول النامية، أو احتكارها لنفسها فهي صاحبة الفضل في التوصل إليها؛  

 اللقاحات محلًيا.  وهم يرون أن العديد من الدول بدأت في تصنيع وإنتاج
العالقة بين خبرة المبحوثين وبين اتجاهاتهم نحو التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعتهم معالجة لقاح   -10

 كورونا في المواقع اإلخبارية:
ولحساب العالقة بين خبرة المبحوثين وبين اتجاهاتهم نحو التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعتهم لقاح  

واقع اإلخبارية تم حساب الدرجة الكلية لكل المبحوثين على هذا المقياس، فنتج لدينا مقياس  الم  فيكورونا  
 : مستويات على النحو التالى ةوتم تقسيمه إلى ثالث  18:  6تراوحت درجاته بين 

 . مرتفع 18: 14متوسط // من   13:  10منخفض // من   9:  6من 
  

 
17https://i5bary.com/?p=41671  
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 ( 12جدول )
 اتجاهاتهم نحو التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعتهم لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية العالقة بين خبرة المبحوثين وبين 

 الخبرة                                 
 المستوى 

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة 25

 % ك % ك % ك % ك
   1.5 1   0.0 0   5.0 1   0.0 0 منخفض 
   24.2 16   15.0 3   30.0 6   26.9 7 متوسط 
   74.2 49   85.0 17   65.0 13   73.1 19 مرتفع 

   100.0 66   100.0 20   100.0 20   100.0 26 اإلجمالي
 0.236الداللة =غير دالة  معامل التوافق=   0.419مستوي المعنوية=  4درجة الحرية =  3.902=2قيمة كا

قيمـة غيـر  يوهـ، 3.902، وجـد أنهـا =4من الجدول السابق عند درجة حرية = 2بحساب قيمة كا
المبحـــوثين وبـــين اتجاهـــاتهم نحـــو خبـــرة بـــين  إحصـــائًيا، ممـــا يؤكـــد عـــدم وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائًيادالـــة 

التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متـابعتهم لقـاح كورونـا فـي المواقـع اإلخباريـة. إذن أفكـار النخبـة األكاديميـة 
 نحو التأثيرات الوجدانية كانت متشابهة ولم تتأثر بسنوات الخبرة.

 بحوثين: مستوى معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا من وجهة نظر الم -11
 ( 13جدول )

 لسنوات الخبرة   وفقًا مستوى معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا من وجهة نظر النخبة الطبية األكاديمية  

 سنوات الخبرة             
         

 مستوى المعالجة 

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة 25

 % ك % ك % ك % ك

   31.8 21   40.0 8   30.0 6   26.9 7 ضعيفة 

   54.5 36   55.0 11   55.0 11   53.8 14 حد ما  إلىجيدة 

   13.6 9   5.0 1   15.0 3   19.2 5 جيدة

   100.0 66   100.0 20   100.0 20   100.0 26 اإلجمالي
   0.186الداللة =غير دالة  معامل التوافق=     0.670مستوي المعنوية=    4درجة الحرية=  2.359=2قيمة كا

يتضح من الجدول السابق: تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصـرية لمعالجـة المواقـع اإلخباريـة للقاحـات 
رأت  %54.5وكانت مستويات تقييم المعالجة على الترتيـب أن النسـبة األكبـر مـن المبحـوثين وتقـدر ب   19كوفيد 

سـنة،  15خبـرتهم أقـل مـن  امبحوثًـ  14 وتوزعـت مـابينجيدة إلى حدد مدا أن مستوى المعالجة في المرتبة األولـى 
 %31.8سـنة، فـي حـين أن  25خبـرتهم أكثـر مـن  امبحوثً  11سنة،  25إلى أقل من   15خبرتهم من  امبحوثً   11

مبحــوثين  7وتوزعــت إلــى  ضددعيفةمــن المبحــوثين يعتقــدون أن مســتوى معالجــة المواقــع اإلخباريــة للقــاح كورونــا 
 25مبحـوثين خبـرتهم أكثـر مـن  8سـنة،  25إلى أقل من  15تهم من مبحوثين خبر   6سنة،    15خبرتهم أقل من  
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مبحــوثين  3ســنة،  15مبحــوثين خبــرتهم أقــل مــن  5وتوزعــت إلــى  جيدددةمــنهم أنهــا  %13.6ا يعتقــد ســنة، وأخيــرً 
 سنة فأكثر.  25سنة، ومبحوث واحد خبرته    25إلى أقل من   15خبرتهم من  

. ويعني ذلك إحصائًيا(، وهي قيمة غير دالة  4( عند درجة حرية = )2.359بلغت )  2وبحساب قيمة كا
دالة   عالقة  وجود  للقاح    إحصائًياعدم  اإلخبارية  المواقع  معالجة  ومستوى  المبحوثين  خبرة  سنوات  بين 

 كورونا من وجهة نظر المبحوثين. 
 يمية لمعالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية: التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعة النخبة الطبية األكاد -12

 ( 14جدول )
 ية اتجاهات المبحوثين نحو التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعتهم معالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبار              

 االستجابة                       
 العبارات

المتوسط  موافق محايد  غير موافق 
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 % ك % ك % ك النسبي

تناقشت مع عائلتي وأصدقائي  
حول نجاعة اللقاحات في السيطرة 

 على الفيروس
2 3.0 12 18.2 52 78.8 2.76 0.498 92.0 

انتقدت بشدة سياسات الدول  
 الكبرى في االستحواذ على اللقاح 

15 22.7 25 37.9 26 39.4 2.17 0.776 72.3 

توجهت لتلقي لقاح كورونا بأحد  
المراكز التي خصصتها الدولة  

 لذلك 
26 39.4 5 7.6 35 53.0 2.14 0.959 71.3 

تجنبت المشاركة في مداخالت  
عبر وسائل اإلعالم حول لقاح  

كورونا لوجود تضارب في  
 المعلومات حول اللقاح

21 31.8 28 42.4 17 25.8 1.94 0.762 64.7 

أسرعت بعمل دراسات علمية 
 تتعلق بلقاح كورونا 

27 40.9 26 39.4 13 19.7 1.79 0.755 59.7 

شككت في كفاية قرارات منظمة 
الصحة العالمية المتعلقة باللقاح 

 للقضاء على الفيروس 
35 53.0 14 21.2 17 25.8 1.73 0.851 57.7 

شاركت في لقاءات عبر وسائل  
اإلعالم المختلفة لتوجيه الناس  

بأهمية التطعيم باللقاح ضد 
 كورونافيروس 

36 54.5 17 25.8 13 19.7 1.65 0.794 55.0 
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نحــو التــأثيرات الســلوكية الناتجــة عــن متــابعتهم  : اتجاهــات المبحــوثينيتضددح مددن الجدددول السددابق
 وقد جاء )تناقشت مع عـائلتي وأصـدقائي حـول نجاعـة اللقاحـات معالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية  

، وكــان االتجــاه العــام الموافقــة علــى هــذه 92فــي الســيطرة علــى الفيــروس( فــى المرتبــة األولــي بــوزن نســبي 
يرجـع ذلـك إلـى أن النخبـة األكاديميـة الطبيـة هـي النخبـة العلميـة المتخصصـة وربما    %78.8العبارة بنسبة  

وثيقة الصلة واألقدر للحديث في موضوع اللقاحات كما أنها تقوم بـدورها فـي التوعيـة الصـحية فـي المحـيط 
القريب منها العائلة واألصدقاء ثم المحيط الخارجي المتمثل في المرضى. وجاءت )انتقـدت بشـدة سياسـات 

وكان االتجاه العـام الموافقـة  72.3لدول الكبرى في االستحواذ على اللقاح( فى المرتبة الثانيه بوزن نسبي ا
وربما يرجع ذلك إلى زيادة عدد اإلصابات والوفيات في الدول الفقيـرة دون  %39.4على هذه العبارة بنسبة 

للقاحات أو رفع الحمايـة الفكريـة عنهـا؛ قدرتها على توفير اللقاح نتيجة المتناع الدول الكبرى عن تصدير ا
لكن األمر اختلف بعد ذلك وأصـبحت اللقاحـات متـوفرة فـي كـل الـدول عـن طريـق تلقـي شـحنات مـن الـدول 
ا، وجـاءت )توجهـت لتلقـي لقـاح كورونـا بأحـد المراكـز التـي خصصـتها الدولـة لـذلك(  الكبرى والتصنيع محليـً

وربمــا  %53االتجــاه العــام الموافقــة علــى هــذه العبــارة بنســبة  وكــان 71.3فــى المرتبــة الثالثــة بــوزن نســبي  
يرجــع ذلــك الهتمــام الدولــة الكبيــر بتطعــيم مــن هــم خــط الــدفاع األول المتمثــل فــي جميــع عناصــر القطــاع 

هـذا باإلضـافة لتخصـيص مراكـز متعـددة لتلقـي اللقاحــات  ،الطبـي مـن أطبـاء وحكمـاء وممرضـين ومسـعفين
ة وإتاحــة التســجيل عبــر الموقــع اإللكترونــي لــوزارة الصــحة المصــرية ووجــود تغطــي جميــع منــاطق الجمهوريــ

حمــالت إعالنيــة كبيــرة لتشــجيع المــواطنين علــى الــذهاب لتلقــي اللقاحــات. وجــاءت )تجنبــت المشــاركة فــي 
مداخالت عبر وسائل اإلعالم حـول لقـاح كورونـا لوجـود تضـارب فـي المعلومـات حـول اللقـاح( فـى المرتبـة 

بالنســبة لهــذه العبــارة وربمــا يرجــع ذلــك ألن بعــض  اوكــان االتجــاه العــام محايــدً  64.7ن نســبي الرابعــة بــوز 
أعضاء النخبة األكاديمية الطبية المصرية ربما لم تتح لهم الفرصة للمشـاركة فـي وسـائل اإلعـالم. وجـاءت 

وكـان االتجـاه  59.7)أسرعت بعمل دراسات علمية تتعلق بلقاح كورونا( فى المرتبة الخامسـة بـوزن نسـبي 
علــى هـــذه العبـــارة وربمـــا يرجـــع ذلــك ألن موضـــوع اللقاحـــات لـــيس هـــو  %40.9العــام عـــدم الموافقـــة بنســـبة 

هـي التـي  %19.7التخصص الدقيق لجميع أفراد عينة الدراسة من النخبة الطبية األكاديمية والنسـبة األقـل 
ًا جاءت )شـاركت فـي لقـاءات عبـر وسـائل وافقت ألنهم ينتمون ألقسام الفيروسات والميكروبيولوجي،  وأخير 

، وكان االتجـاه 55اإلعالم المختلفة لتوجيه الناس بأهمية التطعيم باللقاح ضد فيروس كورونا( بوزن نسبي
من المبحوثين ليسوا تخصص حساسـية  اكبيرً  اوربما يرجع ذلك ألن عددً  %54.5العام عدم الموافقة بنسبة 

صحة عامة وطب وقائي، أو ربما كان سبب عدم المشاركة هو   وأمراض مناعة أو تخصص فيروسات أو
اعتماد وسـائل اإلعـالم علـى  شخصـيات بعينهـا ربمـا مسـؤولين أو متخصصـين يـتم تسـليط األضـواء عليهـا 
وتتهافت عليهم وسائل اإلعالم المختلفة في جميع التغطيات المتعلقة باللقـاح، أو ربمـا النشـغال المبحـوثين 

 ية وأبحاثهم وأعمال االمتحانات. بأعمالهم األكاديم



           www.epra.org.eg                             www.jprr.epra.org.eg                 سطوالعالقات العامة الشرق األمجلة بحوث  - الثالثونو  التاسع العدد  93 ا

مقياس العالقة بين خبرة المبحوثين وبين اتجاهاتهم نحو التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعتهم لمعالجة  -13
 لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية: 

ــابع ــة عـــن متـ ــلوكية الناتجـ ــأثيرات السـ ــاتهم نحـــو التـ ــين اتجاهـ ــرة المبحـــوثين وبـ ــين خبـ ــة بـ تهم ولحســـاب العالقـ
لمعالجــة لقــاح كورونــا فــي المواقــع اإلخباريــة تــم حســاب الدرجــة الكليــة لكــل المبحــوثين علــى هــذا المقيــاس، 

   مــن: مســتويات علــى النحــو التــالى ةوتــم تقســيمه إلــى ثالثــ 23: 7فنــتج لــدينا مقيــاس تراوحــت درجاتــه بــين 
 مرتفع 23: 19متوسط // من  18: 12منخفض // من  11: 7

 ( 15جدول )
 العالقة بين خبرة المبحوثين وبين اتجاهاتهم نحو التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعتهم لمعالجة لقاح كورونا في المواقع اإلخبارية 

 الخبرة       
 المستوى 

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة25

 % ك % ك % ك % ك
 19.7 13 25.0 5 20.0 4 15.4 4 منخفض 

 77.3 51 75.0 15 80.0 16 76.9 20 متوسط 
 3.0 2 0.0 0 0.0 0 7.7 2 مرتفع 

 100.0 66 100.0 20 100.0 20 100.0 26 اإلجمالي
 0.229الداللة =غير دالة  معامل التوافق=   0.457مستوي المعنوية=  4درجة الحرية =  3.642=2قيمة كا

 
قيمة غير    يوه  ،3.642، وجد أنها =4من الجدول السابق عند درجة حرية =  2بحساب قيمة كا

دالة  إحصائًيادالة   عالقة  وجود  عدم  يؤكد  مما  نحو  بين    إحصائًيا،  اتجاهاتهم  وبين  المبحوثين  خبرة 
أن  الجدول  من  ويتضح  اإلخبارية.  المواقع  في  كورونا  لقاح  متابعتهم  عن  الناتجة  السلوكية  التأثيرات 

ا الناتجة  مستوى  السلوكية  التأثيرات  نحو  واتجاهاتهم  المصرية  الطبية  األكاديمية  النخبة  بين خبرة  لعالقة 
ا  في المواقع اإلخبارية كان في المرتبة األولى متوسطً   19عن متابعتهم المعالجة اإلخبارية للقاحات كوفيد 

ى مرتفع في المرتبة الثالثة  ، ثم مستو %19.7، ثم في المرتبة الثانية مستوى منخفض بنسبة %77.3بنسبة 
 . %19.7بنسبة 
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 في المواقع اإلخبارية:  19تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة لقاحات كوفيد  -11
 ( 16جدول )

 في المواقع اإلخبارية   19اتجاهات المبحوثين نحو عناصر المعالجة اإلخبارية لموضوعات لقاحات كوفيد 

 االستجابة                        
 العبارات 

المتوسط  موافق محايد  غير موافق
 الحسابي 

اإلنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 % ك % ك % ك

تتنوع األشكال اإلخبارية التي 
تعتمدها المواقع اإلخبارية في  

 معالجتها للقاح كورونا 
7 10.6 14 21.2 45 68.2 2.58 0.681 86.0 

تتنوع الوسائط المتعددة التي 
تعتمدها المواقع اإلخبارية في  

 معالجتها للقاح كورونا 
8 12.1 15 22.7 43 65.2 2.53 0.706 84.3 

تبرز المواقع اإلخبارية وجهات 
نظر محددة في معالجتها للقاح 

 كورونا 
7 10.6 18 27.3 41 62.1 2.52 0.685 84.0 

تستحوذ أخبار اللقاح في الدول  
الغنية على النسبة األكبر من 

 معالجة المواقع اإلخبارية 
5 7.6 23 34.8 38 57.6 2.50 0.639 83.3 

تفتقر معالجة المواقع اإلخبارية  
 للقاح كورونا إلى تفاصيل أكثر

9 13.6 16 24.2 41 62.1 2.48 0.728 82.7 

تعتمد المواقع اإلخبارية على  
مصادر متعددة في معالجتها للقاح 

 كورونا 
10 15.2 24 36.4 32 48.5 2.33 0.730 77.7 

تتركز معالجة المواقع اإلخبارية  
على زاوية واحدة  للقاح كورونا 

 من الموضوع دون غيرها 
17 25.8 26 39.4 23 34.8 2.09 0.779 69.7 

تتصف معالجة المواقع اإلخبارية 
 للقاح كورونا بالتوازن

17 25.8 28 42.4 21 31.8 2.06 0.762 68.7 

تستقي المواقع اإلخبارية 
المعلومات من المصادر الرسمية 

 كوروناوحدها في معالجتها للقاح 
20 30.3 24 36.4 22 33.3 2.03 0.803 67.7 

تفتقد المواقع اإلخبارية المعلومات 
الصحيحة في معالجتها للقاح 

 كورونا 
17 25.8 32 48.5 17 25.8 2.00 0.723 66.7 

تعتبر دقة المعلومات مبدأ أساسي 
في معالجة المواقع اإلخبارية  

 لألحداث المتعلقة بلقاح كورونا 
20 30.3 26 39.4 20 30.3 2.00 0.784 66.7 

تلتزم المواقع اإلخبارية في  
معالجتها للقاح كورونا بالمسؤولية  

 االجتماعية
19 28.8 32 48.5 15 22.7 1.94 0.721 64.7 

تتسم معالجة المواقع اإلخبارية 
 للقاح كورونا بالشمول 

18 27.3 35 53.0 13 19.7 1.92 0.686 64.0 
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السابق  الجدول  من  لقاحات  يتضح  لعناصر معالجة  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  تقييم   :
كورونا في المواقع اإلخبارية وقد جاءت عبارة )تتنوع األشكال اإلخبارية التي تعتمدها المواقع اإلخبارية  

نسبي   بوزن  األولي  المرتبة  فى  كورونا(  للقاح  معالجتها  اهتما   86في  على  يدل  بإبراز  مما  المواقع  م 
في أشكال إخبارية متنوعة من خبر إلى تقرير إلى بث مباشر إلى قصة    19موضوعات لقاحات كوفيد 

. تلتها عبارة )تتنوع الوسائط  %68.2نفوجراف وهذا ما أكده المبحوثون بنسبة موافقة مرتفعة  إإخبارية إلى  
للقا معالجتها  في  اإلخبارية  المواقع  تعتمدها  التي  كورونا(  المتعددة  نسبي  ح  الحظ    84.3بوزن  حيث 

معالجة   في  تعتمدها  التي  المتعددة  الوسائط  تنوع  اإلخبارية  للمواقع  متابعتهم  خالل  من  المبحوثون 
من نص وصورة وفيديو ورسوم وإحصاءات وروابط مصاحبة، وبلغت نسبة موافقة    19موضوعات كوفيد 
الثانية م %65.2المبحوثين عليها   المرتبة  المواقع ، وتأتي في  ثم عبارة )تبرز  المبحوثين،  تقييم  ن حيث 

، حيث الحظ  84اإلخبارية وجهات نظر محددة في معالجتها للقاح كورونا( فى المرتبة الثالثة بوزن نسبي 
كورونا   لقاحات  موضوعات  تناول  في  محددة  نظر  وجهات  على  اإلخبارية  المواقع  تركيز  المبحوثون 

  % 62.1ته في تقوية المناعة، ووافق المبحوثون على هذه العبارة بنسبة  كالتأكيد على ضرورة اللقاح وأهمي 
مما يدل على تحيز المواقع إلبرازها وجهات نظر محددة وإهمال أخرى دون عرض كل اآلراء. ثم عبارة  
المرتبة   فى  اإلخبارية(  المواقع  معالجة  من  األكبر  النسبة  على  الغنية  الدول  في  اللقاح  أخبار  )تستحوذ 

، تأتي هذه العبارة في المرتبة الرابعة من حيث تقييم المبحوثين، وربما يرجع هذا  83.3ة بوزن نسبي  الرابع
الفاعلين   أن  إلى  أيًضا  ذلك  ويرجع  المصرية،  غير  اإلخبارية  للمواقع  بالنسبة  الجغرافي  القرب  قيمة  إلى 

و  الصين(  إنجلترا،  المتحدة،  )الواليات  الكبرى  الدول  هم  اللقاحات  موضوع  في  الشركات الرئيسيين  أيًضا 
الكبرى أصحاب براءات االختراع والمصنعة للقاح مقرها في تلك الدول، ومنظمة الصحة العالمية مقرها  
بالواليات المتحدة وبياناتها وقراراتها فيما يخص اللقاحات، وسياسات التوزيع ورفع الحماية عن اللقاحات  

على المبحوثون  وافق  وقد  الدول،  تلك  قبل  قرارات من  بنسبة    كلها  العبارة  عبارة  %57.6تلك  تأتي  ثم   .
،  82.7)تفتقر معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا إلى تفاصيل أكثر( فى المرتبة الخامسة بوزن نسبي  

اللقاح مبتورة ال تغطي جميع   المواقع اإلخبارية حول  تتداولها  التي  المعلومات  إلى أن  ذلك  وربما يرجع 
ا إلى التركيز على نقاط محددة، وقد وافق المبحوثون على هذه  اح ويرجع أيًض الموضوعات المتعلقة باللق

تعتمد المواقع اإلخبارية على مصادر متعددة في معالجتها للقاح  . ثم تأتي عبارة )%62.1العبارة بنسبة  
، مما  %48.5، وقد انخفضت نسبة موافقة المبحوثين على هذه العبارة وبلغت  77.7كورونا( بوزن نسبي  

دل على أن المواقع اإلخبارية ال تعتمد بنسبة كبيرة على مصادر متعددة في تغطية موضوعات لقاحات  ي
كورونا فالمواقع المصرية تعتمد بدرجة كبيرة على المسؤولين ثم المراسلين بينما تعتمد المواقع اإلخبارية  

لها بشكل تفصيلي. بينما  الدولية مثل البي بي سي وسكاي نيوز على آراء األطباء المتخصصين وتعرض 
جاءت عبارات )تعتبر دقة المعلومات مبدأ أساسي في معالجة المواقع اإلخبارية لألحداث المتعلقة بلقاح  
معالجة   )تتسم  االجتماعية(،  بالمسؤولية  كورونا  للقاح  معالجتها  في  اإلخبارية  المواقع  )تلتزم  كورونا(، 
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المراتب الثالث األخيرة من حيث تقييم النخبة للمعالجة وكان    المواقع اإلخبارية للقاح كورونا بالشمول( في
(، وكانت نسبة موافقة المبحوثين على  64.0(، )64.7(، )66.7الوزن النسبي لكل منها على الترتيب ) 

( الترتيب  على  العبارات  )30.3تلك   ،)22.7( دراسة  19.7(،  مع  يتفق  وهذا  منخفضة،  نسب  وهي   ،)
االجتماعية نحو بلغت نسبة من لديهم رؤية بأن وسائل اإلعالم تلتزم بمسؤوليتها  حيث    م(2020)صالح،  

موزعة بين    % 21.00الجمهور بشكل إيجابي في إدارة أزمة فيروس كورونا من إجمالي مفردات عينة الدراسة بلغت  
 لي عينة اإلناث.% من إجما 24.14من إجمالي مفردات عينة الذكور في مقابل  16.67%

 العالقة بين خبرة المبحوثين وبين تقييمهم لمعالجة المواقع اإلخبارية للموضوعات المتعلقة بلقاح كورونا: 
ولحساب العالقة بين خبرة المبحوثين وبين تقييمهم لمعالجة المواقع اإلخبارية للموضوعات المتعلقة بلقاح 

المبحوثين على هذا المقياس، فنتج لدينا مقياس تراوحت درجاته بين كورونا تم حساب الدرجة الكلية لكل 
 :مستويات على النحو التالى ةوتم تقسيمه إلى ثالث 39: 13

 مرتفع  39:  31متوسط // من   30: 22منخفض // من  21: 13من 
 ( 17جدول )

 اإلخبارية للموضوعات المتعلقة بلقاح كوروناالعالقة بين خبرة المبحوثين وبين تقييمهم لمعالجة المواقع       

                          الخبرة                
 المستوى                             

أقل من   إلى 15من  سنة  15أقل من 
 اإلجمالي سنة فأكثر  25 سنة 25

 % ك % ك % ك % ك
   4.5 3   5.0 1   5.0 1   3.8 1 منخفض 
   57.6 38   65.0 13   60.0 12   50.0 13 متوسط 
   37.9 25   30.0 6   35.0 7   46.2 12 مرتفع 

   100.0 66   100.0 20   100.0 20   100.0 26 اإلجمالي
 0.142الداللة =غير دالة  معامل التوافق=   0.851مستوي المعنوية=  4درجة الحرية = 1.359=2قيمة كا

 

قيمـة غيـر دالـة  يوهـ، 1.359، وجـد أنهـا =4من الجـدول السـابق عنـد درجـة حريـة = 2بحساب قيمة كا
خبـــرة المبحـــوثين وبـــين تقيـــيمهم لمعالجـــة المواقـــع بـــين  إحصـــائًيا، ممـــا يؤكـــد عـــدم وجـــود عالقـــة دالـــة إحصـــائًيا

رتيــب األول اإلخباريــة للموضــوعات المتعلقــة بلقــاح كورونــا. حيــث جــاء المســتوى المتوســط لتقيــيم المعالجــة فــي الت
ســـنة،  15آخـــرين خبـــرتهم أقــل مـــن  13، فــأكثر ســـنة  25مــنهم خبـــرتهم  13 امبحوثًـــ  38بتكـــرار  %57.6بنســبة 

ــنة. وجـــاء 25مبحـــوثين خبـــرتهم أقـــل مـــن 7 ــبة  سـ ــاني بنسـ ــة فـــي الترتيـــب الثـ ــيم المعالجـ المســـتوى المرتفـــع فـــي تقيـ
 25خبــرتهم  6ســنة،  25خبــرتهم أقــل مــن  7ســنة،  15مــنهم خبــرتهم أقــل مــن  12 امبحوثًــ  25بتكــرار  37.9%

مبحــوثين  3بتكــرار  %4.5ســنة فــأكثر. وجــاء المســتوى المــنخفض فــي تقيــيم المعالجــة فــي الترتيــب األخيــر بنســبة 
 سنة فأكثر. 25سنة والثالث    25سنة والثاني أقل من   15واحد خبرته أقل من  
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 - :نتائج اختبار صحة الفروض
ــة المصـــريالفدددرض األول:  ــة األكاديميـ ــيم النخبـــة الطبيـ ــين تقيـ ة توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـ

 لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا ودرجة متابعتهم لهذه المواقع.
 (  18جدول )

 اإلخبارية للقاح كورونا ودرجة متابعتهم لهذه المواقع. تقييم النخبة الطبية المصرية لمعالجة المواقع   بين العالقة                 

 المتغيرات 
 درجة متابعتهم لهذه المواقع 

 معامل
 االرتباط 

 القوة  االتجاه 
 مستوي 

 المعنوية 
 الداللة 

تقييم النخبة الطبية المصرية لمعالجة المواقع   
 اإلخبارية للقاح كورونا 

 0.01 0.004 متوسطة  طردية ** 0.353

بـين تقيـيم النخبـة الطبيـة األكاديميـة  اإحصـائيً  دالـة ارتباطيـة عالقـة إلـى وجـود  السـابق: الجـدول  تشـير نتـائج
بيرسـون  ارتبـاط معامـل  بلـغ  ودرجة متابعتهم لهذه المواقع حيث المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا 

. وبالتــالي فقــد تحققــت %99ثقــة  ى وعنــد مســتو  0.01( وهــي قيمــة دالــة إحصــائيا عنــد مســتوى داللــة= 0.353)
صــحة هــذا الفــرض والــذي يــنص علــى وجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة دالــة إحصــائًيا بــين تقيــيم النخبــة الطبيــة 

ومتابعــة النخبــة لتلــك اللقاحــات عبــر  19رية لمعالجــة المواقــع اإلخباريــة للقاحــات كورونــا كوفيــد األكاديميــة المصــ
 تلك المواقع.

درجـــة متابعـــة النخبـــة الطبيـــة توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة إيجابيـــة ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الفدددرض الثددداني: 
 ت الناتجة عن هذه المتابعةاألكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا والتأثيرا

 (  19جدول )
 درجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا   بين العالقة

 والتأثيرات الناتجة عن هذه المتابعة 

 المتغيرات 

درجة متابعة النخبة الطبية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح  
 كورونا 

 معامل
 االرتباط 

 القوة  االتجاه 
 مستوي 

 المعنوية 
 الداللة 

 غير دالة  0.249 - - 0.144 التأثيرات المعرفية
 غير دالة  0.172 - - 0.170 التأثيرات الوجدانية
 غير دالة  0.715 - - 0.046 التأثيرات السلوكية 

 غير دالة  0.571 - - 0.071 إجمالي التأثيرات الناتجة عن هذه المتابعة

بين درجة متابعة النخبة  اإحصائيً  دالة ارتباطية عالقة : إلى عدم وجود السابق نتائج الجدول تشير     
والتـأثيرات الناتجـة عـن هـذه المتابعـة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجـة المواقـع اإلخباريـة للقـاح كورونـا 

قيمـة غيـر دالـة. وبالتـالي فمـن خـالل تطبيـق معامـل  ( وهـي0.071بيرسـون ) ارتبـاط معامـل بلـغ حيـث 
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ارتبــاط بيرســون انتفــت صــحة الفــرض بوجــود عالقــة ارتباطيــة إيجابيــة بــين درجــة متابعــة النخبــة الطبيــة 
قــاح كورونــا والتـــأثيرات المعرفيــة والوجدانيــة والســـلوكية األكاديميــة المصــرية لمعالجــة المواقـــع اإلخباريــة لل

 الناتجة عن تلك المتابعة.
درجة متابعة النخبـة الطبيـة المصـرية لمعالجـة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين الفرض الثالث:  

 .المواقع اإلخبارية للقاح كورونا ومستويات ثقة النخبة في هذه المعالجة
 
 (  20جدول )

 درجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا ومستويات ثقة النخبة فيها  بين العالقة

 المتغيرات 
 مستويات ثقة النخبة في هذه المعالجة

 معامل
 االرتباط 

 القوة  االتجاه 
 مستوي 

 المعنوية 
 الداللة 

درجة متابعة النخبة الطبية المصرية لمعالجة  
 المواقع اإلخبارية للقاح كورونا 

 0.05 0.025 ضعيفة طردية * 0.275

بين درجة متابعة النخبة الطبية  اإحصائيً  دالة ارتباطية عالقة إلى: وجود  السابق نتائج الجدول تشير     
 معامل بلغ ومستويات ثقة النخبة في هذه المعالجة حيث المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  

. وبالتــالي فقــد ثبتــت صــحة %95قيمــة دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوي ثقــة  ( وهــي0.275بيرســون ) ارتبــاط
الفرض القائل بوجود عالقة ارتباطية إيجابية بين درجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجـة 

 .0.025احات كورونا ومستويات ثقة النخبة فيها ولكنها ضعيفة عند مستوى معنوية المواقع اإلخبارية للق
توجـد فـروق ذات داللــة إحصـائية بـين مســتوى ثقـة النخبـة الطبيــة األكاديميـة المصـرية فــي الفدرض الرابددع: 

 (.معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا والمتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، اللقب، الخبرة
اختبار )ت    أواًل: الدراسة علىT.testنتائج  عينة  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين  الفروق  لداللة  مقياس    ( 

 . للنوع وفًقاثقة النخبة الطبية األكاديمية المصرية في معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا   مستوى 
 (  21جدول )

داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس مستوى ثقة النخبة الطبية األكاديمية المصرية في معالجة المواقع  
 للنوع  وفقًااإلخبارية للقاح كورونا 

 الداللة  المعنوية قيمة )ت(  ع م العدد  النوع  المتغير

مستوى ثقة النخبة الطبية  
المصرية في معالجة المواقع  

 اإلخبارية للقاح كورونا

 0.608 2.22 32 ذكور
 غير دالة  0.277 1.096

 0.604 2.38 34 اناث

عـدم وجــود فـروق ذات داللــة إحصــائية  إلــىيتضـح مــن هـذا الجــدول نتــائج تطبيـق اختبــار "ت": حيـث تشــير        
مقياس مستوى ثقـة النخبـة فـي معالجـة  بين النخبة الطبية األكاديمية المصرية الذكور واإلناث عينة الدراسة على

ة غيــر دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى ( وهــي قيمــ1.096المواقــع اإلخباريــة للقــاح كورونــا، حيــث كانــت قيمــة "ت" )
 .0.277معنوية  
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ا: ــم  ثانيدددً ــتخدام تـ ــار ) اسـ ــين متوســـطات درجـــات المبحـــوثين محـــل ANOVAاختبـ ( لقيـــاس داللـــة الفـــروق بـ
مقيــاس مســتوى ثقــة النخبــة الطبيــة األكاديميــة المصــرية فــي معالجــة المواقــع اإلخباريــة للقــاح  علــىالدراســة 
 سنة فأكثر(. 25سنة،  25سنة إلى أقل من  15سنة، من  15لسنوات الخبرة )أقل من  وفًقاكورونا، 

 (  22جدول )
ة األكاديمية المصرية في معالجة المواقع  مقياس مستوى ثقة النخبة الطبي  ىداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين عل

 اإلخبارية للقاح كورونا وفقا لسنوات الخبرة 

مجموعات  مصدر التباين  الخبرة 
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 الداللة  المعنوية قيمة ف  المربعات 

مستوى ثقة النخبة  
الطبية المصرية  

في معالجة المواقع  
اإلخبارية للقاح 

 كورونا

 0.343 2 0.686 المجموعاتبين 

 0.369 63 23.254 داخل المجموعات  غير دالة  0.400 0.929

   65 23.939 المجموع

عـدم وجـود فـروق  إلـىتشـير ANOVA  F)الجـدول السـابق أن نتـائج تطبيـق اختبـار ) بيانـات  يتضـح مـن     
ــوثين  ــات المبحـ ــطات درجـ ــين متوسـ ــائية بـ ــة إحصـ ــة  علـــىذات داللـ ــة األكاديميـ ــة الطبيـ ــة النخبـ ــتوى ثقـ ــاس مسـ مقيـ

وهـــي قيمـــة غيـــر دالـــة  0.929المصـــرية فـــي معالجـــة المواقـــع اإلخباريـــة للقـــاح كورونـــا، حيـــث بلغـــت قيمـــة "ف" 
 .  0.400عند مستوى معنوية    إحصائًيا
ا: ( لقيـــاس داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات المبحـــوثين محـــل ANOVAر )تـــم اســـتخدام اختبـــا ثالثدددً

مقيــاس مســتوى ثقــة النخبــة الطبيــة األكاديميــة المصــرية فــي معالجــة المواقــع اإلخباريــة للقــاح  علــىالدراســة 
 سنة فأكثر(. 50سنة،  50إلى أقل من 40سنة، من  40إلى أقل من  30للعمر )من  وفًقاكورونا، 

 (  23جدول )
 مقياس مستوى ثقة النخبة الطبية المصرية  ىالفروق بين متوسطات درجات المبحوثين عل داللة

 في معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا وفقا للعمر  

مجموعات  مصدر التباين  العمر
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 الداللة  المعنوية قيمة ف  المربعات 

النخبة  مستوى ثقة 
الطبية المصرية  

في معالجة  
المواقع اإلخبارية 

 للقاح كورونا

 0.323 2 0.646 بين المجموعات

 0.370 63 23.293 داخل المجموعات  غير دالة  0.422 0.874

   65 23.939 المجموع

من      )  بيانات  يتضح  اختبار  تطبيق  نتائج  أن  السابق  وجود   إلىتشير  ANOVA   F)الجدول  عدم 
المبحوثين   درجات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  الطبية    علىفروق  النخبة  ثقة  مستوى  مقياس 
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المصرية "ف"   األكاديمية  قيمة  بلغت  حيث  للعمر،  وفقا  كورونا  للقاح  اإلخبارية  المواقع  معالجة  في 
 .  0.422عند مستوى معنوية  إحصائًياوهي قيمة غير دالة  0.874

)  رابًعا: اختبار  استخدام  محل ANOVAتم  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين  الفروق  داللة  لقياس   )
ة األكاديمية المصرية في معالجة المواقع اإلخبارية  مقياس مستوى ثقة النخبة الطبي  علىالدراسة  

 للدرجة العلمية )مدرس مساعد، مدرس، أستاذ(. وفًقاللقاح كورونا، 
 ( 24جدول )

 مقياس درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  ى الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين عل  داللة

 مصدر التباين  المتغيرات 
مجموعات 
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 الداللة  المعنوية قيمة ف  المربعات 

درجة متابعة 
النخبة معالجة  

المواقع اإلخبارية 
 للقاح كورونا

 2.400 2 4.800 بين المجموعات

 4.038 63 254.367 داخل المجموعات  غير دالة  0.555 0.594

  65 259.167 المجموع

عدم وجود فروق  إلىتشير ANOVA  F)الجدول السابق أن نتائج تطبيق اختبار ) بيانات  يتضح من    
مقيـاس مسـتوى ثقـة النخبـة الطبيـة األكاديميـة  علـىذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحـوثين 

 0.594المصرية في معالجة المواقع اإلخبارية للقـاح كورونـا وفقـا للدرجـة العلميـة، حيـث بلغـت قيمـة "ف" 
 . 0.555عند مستوى معنوية  إحصائًياوهي قيمة غير دالة 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية للقاح  ض الخامس:  الفر 
 كورونا من حيث المتغيرات الديموغرافية )النوع، العمر، اللقب، الخبرة(.

( لقياس داللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين عينة الدراسة T.Testتم استخدام اختبار )  أواًل:
 للنوع.  وفًقامقياس درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  حول

 (  25جدول )
 الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين محل الدراسة داللة 

 للنوع  وفقًاحول مقياس درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  

 الداللة  المعنوية قيمة )ت(  ع م العدد  النوع  المتغير

درجة متابعة النخبة 
معالجة المواقع اإلخبارية  

 للقاح كورونا

 2.17366 11.2813 32 ذكور
 غير دالة  0.077 1.798

 1.74282 10.4118 34 اناث

تشـــير بيانـــات الجـــدول الســـابق إلـــى نتـــائج تطبيـــق اختبـــار "ت" حيـــث ثبـــت عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
ــين متوســــطات النخبــــة الطبيــــة األكاديميــــة المصــــرية الــــذكور واإلنــــاث  علــــى مقيــــاس درجــــة متابعــــة إحصــــائية بــ
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قيمـــة غيـــر دالـــة وهـــي  1.798المبحـــوثين معالجـــة لقـــاح كورونـــا فـــي المواقـــع اإلخباريـــة حيـــث كانـــت قيمـــة )ت( 
 .0.077إحصائًيا عند مستوى معنوية  

ا: ( لقيـــاس داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات المبحـــوثين عينـــة ANOVAتـــم اســـتخدام اختبـــار ) ثانيدددً
 وفًقامقياس درجة متابعة النخبة األكاديمية المصرية معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا،   علىالدراسة 

 سنة فأكثر(. 25سنة،  25وأقل من  15سنة، من  15لسنوات الخبرة )أقل من 
 ( 26جدول )

 مقياس درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا وفقا للخبرة  ىداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين عل

مجموعات  مصدر التباين  المتغيرات 
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 الداللة  المعنوية قيمة ف  المربعات 

درجة متابعة 
النخبة  
معالجة 
المواقع  

اإلخبارية 
 للقاح كورونا

 3.660 2 7.321 بين المجموعات

 غير دالة  0.406 0.916
 3.998 63 251.846 داخل المجموعات 

   65 259.167 المجموع

عـدم وجـود فـروق ذات  إلـىتشـير ANOVA  F)الجدول السابق أن نتائج تطبيق اختبار ) بيانات  يتضح من    
مقيــاس درجــة متابعــة النخبــة معالجــة المواقــع اإلخباريــة  علــىداللــة إحصــائية بــين متوســطات درجــات المبحــوثين 

ا  0.406وهـي قيمـة غيـر دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى معنويـة  0.916للقـاح كورونـا، حيـث بلغـت قيمـة "ف"  وفقـً
 لسنوات الخبرة.

ا: ( لقيـــاس داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات المبحـــوثين محـــل ANOVAتـــم اســـتخدام اختبـــار ) ثالثدددً
مقيــاس درجـــة متابعـــة النخبــة الطبيـــة األكاديميــة المصـــرية معالجـــة المواقــع اإلخباريـــة للقـــاح  علـــىالدراســة 
 للدرجة العلمية. وفًقاكورونا، 

 (  27جدول )
 مقياس درجة متابعة النخبة معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  علىداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين 

 مصدر التباين  المتغيرات 
مجموعات 
 المربعات 

درجة  
 الحرية

متوسط 
 الداللة  المعنوية قيمة ف  المربعات 

درجة متابعة 
النخبة معالجة  

المواقع  
اإلخبارية للقاح 

 كورونا

 8.099 2 16.199 بين المجموعات

 3.857 63 242.968 داخل المجموعات  غير دالة  0.131 2.100

   65 259.167 المجموع
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عـدم وجـود فـروق ذات داللـة  إلىتشير ANOVA  F)الجدول السابق أن نتائج تطبيق اختبار ) بيانات يتضح من     
مقيــاس درجــة متابعــة النخبــة الطبيــة األكاديميــة المصــرية معالجــة  علــىإحصــائية بــين متوســطات درجــات المبحــوثين 

وهـي قيمـة غيـر دالـة إحصـائًيا عنـد مسـتوى معنويــة  2.100المواقـع اإلخباريـة للقـاح كورونـا ، حيـث بلغـت قيمـة "ف" 
 وفًقا للدرجة العلمية.  0.131

( لقيـــاس داللـــة الفـــروق بـــين متوســـطات درجـــات المبحـــوثين عينـــة ANOVAتـــم اســـتخدام اختبـــار ) ا:رابعدددً 
مقيــاس درجـــة متابعـــة النخبــة الطبيـــة األكاديميــة المصـــرية معالجـــة المواقــع اإلخباريـــة للقـــاح  علـــىالدراســة 
 للعمر. وفًقاكورونا، 

 ( 28جدول )
 مقياس درجة متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية  ىداللة الفروق بين متوسطات درجات المبحوثين عل

 معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا 

المتغيرات  
مجموعات  مصدر التباين  )العمر(

 المربعات 
درجة  
 الحرية

متوسط 
 الداللة  المعنوية قيمة ف  المربعات 

درجة متابعة 
النخبة معالجة  
المواقع  
اإلخبارية للقاح 
 كورونا

 2.400 2 4.800 المجموعاتبين 

 4.038 63 254.367 داخل المجموعات  غير دالة  0.555 0.594

   65 259.167 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة   إلىتشير ANOVA   F)الجدول السابق أن نتائج تطبيق اختبار ) بيانات يتضح من     
المبحوثين   درجات  متوسطات  بين  معالجة    علىإحصائية  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  متابعة  درجة  مقياس 

بلغت قيمة "ف"   للقاح كورونا، حيث  دالة إحصائًيا عند مستوى معنوية    0.594المواقع اإلخبارية  وهي قيمة غير 
 وفًقا للعمر.  0.555

 
 ة للدراسة: النتائج العام

السابعتصدر موقع ) - المواقع اإلخبارية التي تتابعها النخبة الطبية األكاديمية    61( بوزن نسبي  اليوم 
عربية ، وجاء موقع ) 19المصرية في معالجتها لموضوعات لقاحات كوفيد  نيوز  المرتبة  سكاي  ( فى 

 . 56المرتبة الثالثة بوزن نسبي  ( فى بي بي سي عربي، و)57الثانية بوزن نسبي 
كوفيد  - للقاحات  اإلخبارية  المواقع  معالجة  في  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  ثقة    19تفاوتت 

ماوتصدرت نسبة من   حٍد  إلى  يثقون ، ثم من  54.5المرتبة األولى وتقدر ب  يثقون  في المعالجة    ال 
 .  %7.6في المرتبة األخيرة وتقدر ب   مرتفعةيثقون بدرجة ، ثم من %37.9في المرتبة الثانية بنسبة 

العاجلة( تصدرت   - المصرية    )األخبار  الطبية  األكاديمية  النخبة  تحرص  التي  اإلخبارية  األشكال 
المرتبة   فى )البث المباشر(، وجاء 80.3بوزن نسبي    19على متابعتها في معالجة لقاحات كوفيد 

 . 61فى المرتبة الثالثة بوزن نسبي   )التقارير اإلخبارية(، وجاءت 62الثانية بوزن نسبي  
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العالميةتصدرت ) - الصحة  منظمة    91المتعلقة بلقاح كورونا( المرتبة األولي بوزن نسبي    قرارات 
( وجاءت  المصرية  األكاديمية  الطبية  النخبة  يفضلها  التي  المتاحة الموضوعات  اللقاحات 

نسبي    والمعتمدة بوزن  الثانية  المرتبة  فى  الفيروس(  على  )87.3للقضاء  وجاءت  السالالت ، 
 .81.3من الفيروس وتأثيرها على فعالية اللقاح( فى المرتبة الثالثة بوزن نسبي  المتحورة

في المواقع   19من أفراد النخبة الطبية األكاديمية المصرية أن معالجة لقاحات كوفيد  %48.5رأى  -
من أفراد النخبة الطبية    % 37.9على سنوات الخبرة؛ بينما رأى   بناءً   متعمقة إلى حد مابارية اإلخ

من أفراد النخبة األكاديمية    %13.6، وفي الترتيب األخير اختار سطحيةاألكاديمية المصرية أنها  
 متعمقة. المصرية أنها 

في المواقع اإلخبارية،    19عات لقاحات كوفيد تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية لعناصر معالجة موضو في   -
نسبي   بوزن  األولي  المرتبة  فى  كورونا(  بلقاح  المتعلقة  للموضوعات  الفورية  )التغطية  وجاء  70.3جاءت   ،

بوزن   الثانية  المرتبة  فى  كورونا(  بلقاح  المتعلقة  والمعلومات  األخبار  عرض  في  متعددة  وسائط  على  )االعتماد 
 . 67.7ديث المستمر للمحتوى المتصل بلقاح كورونا( فى المرتبة الثالثة بوزن نسبي  ، وجاء )التح 68.3نسبي  

االتجاه العام لالستجابة للمكون المعرفي الناتج عن متابعة النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة   -
كان إيجابًيا وجاءت العبارات على الترتيب )ارتفاع عدد اإلصابات    19المواقع اإلخبارية للقاحات كوفيد 

التسجيل  على  اإلقبال  إلى  المصريين  دفع  األخيرة  الفترة  في  كبير  المرتبة    بشكل  فى  اللقاح(  لتلقي 
من قبل الدول الكبرى(    19، وجاءت )رفع حماية الملكية الفكرية للقاحات كوفيد 53األولي بوزن نسبي  

نسبي   بوزن  الثانيه  المرتبة  لمدة  47.3فى  تستمر  المضادة  )األجسام  وجاءت  بعد    5،  فقط  شهور 
 . 46ن نسبي التعافي من الفيروس بتلقي اللقاح( فى المرتبة الثالثة بوز 

اتجاه النخبة الطبية األكاديمية المصرية العام نحو التأثيرات الوجدانية الناتجة عن متابعتهم لقاح كورونا في  -
إيجابيً  كان  اإلخبارية  أكثر  المواقع  هم  من  لتلقيح  العالمية  الصحة  منظمة  بدعوة  )تفاءلت  عبارة  وجاءت  ا 

ل دولة تلقيح المجموعات ذات األولوية القصوى لديها( عرضة لخطر اإلصابة بكورونا قبل األطفال لتؤمن ك
، ثم )شعرت بالخوف إزاء ظهور سالالت جديدة متحورة لفيروس كورونا 90فى المرتبة األولي بوزن نسبي  

 . 89.3المستجد قد تقلل من فعالية اللقاحات المضادة له( فى المرتبة الثانية بوزن نسبي 
في المرتبة    19ية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاحات كوفيدتقييم النخبة الطبية األكاديمجاء   -

ما  األولى   حد  إلى  أن  %54.5  بنسبةجيدة  حين  في  أن مستوى    31.8%،  يعتقدون  المبحوثين  من 
 . جيدة منهم أنها   %13.6ا يعتقد ، وأخيرً ضعيفةمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  

نحو التأثيرات السلوكية الناتجة عن متابعتهم معالجة لقاح كورونا في   المبحوثينكانت اتجاهات   -
اللقاحات في المواقع اإلخبارية إيجابية   وقد جاءت )تناقشت مع عائلتي وأصدقائي حول نجاعة 

نسبي   بوزن  األولي  المرتبة  فى  الفيروس(  على  بنسبة  92السيطرة  عليها  الموافقة  وكانت   ،
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)انت78.8% المرتبة  ، وجاءت  اللقاح( فى  على  االستحواذ  الكبرى في  الدول  بشدة سياسات  قدت 
 . %39.4وكانت الموافقة عليها بنسبة   72.3الثانية بوزن نسبي  

جاءت عبارة )تتنوع األشكال اإلخبارية التي تعتمدها المواقع اإلخبارية في معالجتها للقاح كورونا( فى   -
في تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية    %68.2رتفعة  وبموافقة م   86المرتبة األولي بوزن نسبي  

كوفيد  لقاحات  معالجة  عبارة    19لعناصر  ثم  اإلخبارية  المواقع  التي  في  المتعددة  الوسائط  )تتنوع 
 . %65.2بنسبة موافقة  84.3بوزن نسبي  تعتمدها المواقع اإلخبارية في معالجتها للقاح كورونا( 

على آراء متخصصين في اللقاح( فى مقدمة مقترحات المبحوثين    جاءت عبارة )مراعاة االعتماد  -
وتفعيلها في التوعية الصحية للجمهور بنسبة    19لتحسين معالجة المواقع اإلخبارية للقاحات كوفيد 

بنسبة  6.1% والشفافية(  )المصداقية  وجاءت  و)تحري % 4.5،  المعلومات(  )تبسيط  وجاءت   ،
 . %3المعلومات الصحية السليمة( بنسبة 

األول:   - الفرض  عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تقييم النخبة الطبية    بوجود ثبتت صحة 
 األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا ودرجة متابعتهم لهذه المواقع.

الثاني:   - الفرض  تثبت صحة  درجة متابعة  عالقة ارتباطية إيجابية ذات داللة إحصائية بين    بوجود لم 
النخبة الطبية األكاديمية المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا والتأثيرات الناتجة عن هذه  

 المتابعة. 
درجة متابعة النخبة  بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  ثبتت صحة الفرض الثالث:   -

 ة المصرية لمعالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا ومستويات ثقة النخبة في هذه المعالجة.الطبي
الرابع:   - الفرض  صحة  تثبت  الطبية  لم  النخبة  ثقة  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود 

نوع، العمر،  األكاديمية المصرية في معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا والمتغيرات الديموغرافية )ال
 اللقب، الخبرة(. 

الخامس:   - الفرض  صحة  تثبت  النخبة  لم  متابعة  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  بوجود 
اللقب،   العمر،  )النوع،  الديموغرافية  المتغيرات  للقاح كورونا من حيث  اإلخبارية  المواقع  معالجة 

 الخبرة(. 
 

 خالصة الدراسة: 

سعت هذه الدراسة إلى رصد تقييم النخبة الطبية األكاديمية المصرية ألزمات الطب الوقائي لقاح   -
كورونا أنموذًجا، واعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمي واستخدمت أداة االستبيان الورقي 

ة  واإللكتروني وتم تطبيقها على األطباء األكاديمين في كليات طب وطب أسنان وصيدلة جامع
يوليو   30يونيو إلى  1( مفردة وتم التطبيق خالل الفترة من 66األزهر بالقاهرة، وكان قوام العينة )

اإلعالم    م2021عام   وسائل  على  االعتماد  لنظريتي  تكاملي  مدخل  على  الدراسة  واعتمدت 
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قصي  والمسؤولية االجتماعية، وقد تناولت الدراسة زاوية لم تتطرق إليها الدراسات السابقة وهي ت
رأي النخبة األكاديمية الطبية المصرية في معالجة المواقع اإلخبارية للقاحات كورونا، وخلصت 
الدراسة إلى أن النخبة األكاديمية الطبية المصرية رأت أن معالجة المواقع اإلخبارية للقاح كورونا  

ما   حد  إلى  جيدة  األولى  كانت  المرتبة  جيدةفي  ثم  ضعيفة  اليوم    ،ثم  موقع  في  وجاء  السابع 
نيوز عربية ثم بي بي سي    المركز ثم سكاي  للقاح كورونا من خالله  المبحوثين  لمتابعة  األول 

األخبار   شكل  في  اإلخبارية  المواقع  عبر  كورونا  لقاح  متابعة  على  المبحوثون  وحرص  عربي، 
الموضوع مقدمة  في  كورونا  بلقاح  المتعلقة  العالمية  الصحة  منظمة  قرارات  وكانت  ات العاجلة، 

اإلخبارية،   المواقع  المبحوثون في معالجة  تابعها  والتحديث التي  والتنوع  الفورية  عناصر  تقدمت 
لقاحات كورونا على غيرها من وجهة   المواقع اإلخبارية لموضوعات  تقييم معالجة  المستمر في 

المصرية، األكاديمية  الطبية  النخبة  لتحسين    نظر  المبحوثين  مقترحات  أبرز  من  معالجة  وكان 
صحيحة   معلومات  لنقل  متخصصين  آراء  على  االعتماد  هو  كورونا  للقاح  اإلخبارية  المواقع 

العامة. والدقة   للجمهور وحفاًظا على الصحة  المواقع اإلخبارية تحري الصدق  ينبغي على  وأنه 
 والشفافية فيما تقدمه من معلومات صحية للجمهور. 

 
 :ت الدراسةتوصيا

 -في ضوء ما سبق توصي الدراسة بما يلي:  
ينبغي على النخب العلمية أن تتحمل مسؤولياتها في مراقبة المجتمع والبيئة وتقديم المعلومات   -1

العلمية السليمة في وسائل اإلعالم والهيئات الرسمية ومراكز اتخاذ القرار حتى ال يظل الباب 
 ات مغلوطة.مفتوًحا أمام غير المتخصصين ومن يدلون بمعلوم

عام من صحة وطب وهندسة  -2 بشكل  العلمية  بالمجاالت  االهتمام  ينبغي على وسائل اإلعالم 
بصورة منطقية تتالءم مع طبيعة الموضوع والوسيلة والجمهور وفي نفس   مادتها  وعلوم وعرض 

 الوقت دون سطحية وتجريد الموضوع من حقائقه وتفاصيله.
بم -3 تلتزم  أن  اإلعالم  وسائل  على  والصدق  ينبغي  الدقة  تتحرى  وأن  االجتماعية  المسؤولية  باديء 

نفس   وفي  والفزع،  الرعب  يثير  ما  وتجنب كل  المتلقي  توعية  في  بمسؤوليتها  تضطلع  وأن  والموضوعية 
 الوقت عدم تسطيح الموضوعات وعرض وجهات النظر المتعلقة بها. 

مع -4 وتقديم  عملها  آلية  وشرح  اللقاحات  بشأن  الجمهور  تثقيف  من  يستطيع  البد  جيدة  لومات 
، ومحاولة القضاء على تخوفهم  البسطاء فهمها والتواصل الفعال لتشجيع الناس على التطعيم

األطباء   بحديث  الموت  إلى  تؤدي  بأنها  عنها  يثار  ما  أو  للقاحات  الجانبية  اآلثار  إزاء 
 .ات المتخصصين معهم، وتقديم األدلة العلمية ونتائج األبحاث التي تؤكد فعالية اللقاح
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تشكيل هيئة أو إدارة أو مجلس من مجموعة من العلماء في تخصصات متعددة لمراقبة ما يتم نشره   -5
 . في وسائل اإلعالم والرد على األخبار الكاذبة ولضمان جودة الرسائل العلمية التي يتم بثها

الذكاء   -6 تقنية  خالل  من  حديثة  تحليل  أدوات  الستخدام  اإلعالم  في  الباحثين  أنظار  توجيه 
 االصطناعي.  

 (  4شكل ) 
 2022،2021،2020األحداث العالمية المرتبطة بلقاح كورونا خالل اعوام مخطط يوضح بعض 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إبرام حكومات الدول تعاقدات مع 

شركات الدواء العالمية.  

 م2020ديسمبر

تنافس الشركات إلنتاج الماليين من 

 م 2020الجرعات. أغسطس 
األولوية في توزيع اللقاحات للدول 

 م2020الكبرى.  نوفمبر 

أرباح ضخمة فايزر تكشف توقعاتها  

 م2021لعائدات لقاح كورونا. يوليو 

 

ثلث األمريكيين يرفضون الحصول 

على اللقاح إذا أصبح متاًحا في سبتمبر 

 م2020

تخوفات شديدة من متحور أوميكرون. 

 م2021نوفمبر 

عدالة توزيع لقاحات كورونا في ظل 

األزمة التي تضرب الهند.مايو 

 م2021

اإلمارات األولى عالميًا في توزيع 

 م2021اللقاحات. يناير 

 لقاحات كورونا ...مكافحة التضليل

 م2021مارس 

كورونا في بدء تلقي الفرق الطبية لقاح 

 م2021مصر. فبراير 

زيادات قياسية في اإلصابات ديسمبر 

 م2021

مليون إصابة 290مليون وفيات، 5.8

 م2022بحسب رويترز.  يناير 
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 المالحق: 
 مقترحات المبحوثين لتحسين المعالجة اإلخبارية للمواقع وتفعيلها في التوعية الصحية للجمهور 

 

 الخبرة                                                  
 المقترحات               

أقل من   إلى 15من  سنة   15أقل من 
قيمة   اإلجمالي  سنة فأكثر  25 سنة  25

 الداللة  المعنوية  2كا

 %  ك %  ك %  ك %  ك
مراعاة االعتماد على  
آراء متخصصين في  

 اللقاح 
 غير دالة  0.905 0.201   6.1 4   5.0 1   5.0 1   7.7 2

 غير دالة  0.459 1.555   4.5 3   5.0 1   0.0 0   7.7 2 المصداقية والشفافية  

 غير دالة  0.623 0.948   3.0 2   0.0 0   5.0 1   3.8 1 تبسيط المعلومات 

تحري المعلومات  
 غير دالة  0.623 0.948   3.0 2   0.0 0   5.0 1   3.8 1 الصحية السليمة 

 غير دالة  0.458 1.562   1.5 1   0.0 0   0.0 0   3.8 1 االلتزام بالحيادية 

اإلكثارمن ظهور نجوم  
المجتمع أثناء تلقيهم  

 اللقاح 
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   5.0 1   0.0 0   0.0 0

إظهارمعدل الوفيات  
الحقيقي لمرضى  

 فيروس كورونا 
 غير دالة  0.458 1.562   1.5 1   0.0 0   0.0 0   3.8 1

ضرورة متابعة وزارة  
الصحة لما تقدمه هذه  

 المواقع 
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   5.0 1   0.0 0   0.0 0

المتابعة مع بعض  
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   0.0 0   5.0 1   0.0 0 الفئات بعد تلقي اللقاح 

االعتماد على  
المصادر الرسمية  

 بشكل أكبر
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   0.0 0   5.0 1   0.0 0

التنوع والبحث والخبرة  
 غير دالة  0.458 1.562   1.5 1   0.0 0   0.0 0   3.8 1 والشمول 

االهتمام بتفاصيل  
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   0.0 0   5.0 1   0.0 0 اللقاحات وتأثيرها 

زيادة األوقات  
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   0.0 0   5.0 1   0.0 0 المخصصة للمعالجة 

تصحيح المعلومات  
المغلوطة لدى  

 الجمهور
 غير دالة  0.311 2.335   1.5 1   0.0 0   5.0 1   0.0 0

عدم الخضوع لرأس  
 غير دالة  0.458 1.562   1.5 1   0.0 0   0.0 0   3.8 1 المال 

البعد عن التخويف  
 غير دالة  0.458 1.562   1.5 1   0.0 0   0.0 0   3.8 1 والتهويل 

 66 20 20 26 جملة من سئلوا 
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 :الدراسة ومراجعهوامش 
 

 : المراجع العربية -أوًًل: 

- ( عثمان.  داليا  الصحي2019إبراهيم،  المجال  في  الرقمي  اإلعالم  استخدام  نحو  المصرية  المرأة  المجلة   .م(.اتجاهات 
 .429-463 ، 3.ع18المصرية لبحوث الرأي العام. مج

  19-كوفيد-م(. تقييم النخبة األكاديمية اإلعالمية ألداء وسائل اإلعالم في إدارة أزمة كورونا2020).  .إبراهيم، رباب صالح -

 pp. 2131-2068 ، 4،ج 55مجلة البحوث اإلعالمية،ع .في إطار نظرية المسئولية االجتماعية

)إذاعة    19الليبية في نشر التوعية الصحية بمخاطر جائحة كوفيد fm دور إذاعات ال م(.  2021رج عياشي. )إمعرف، ف -

الصحية لألزمات  اإلعالم  إدارة  ميدانية.  دراسة  أنموذًجا(  المحلية  للدراسات   برلين.  .سرت  العربي  الديمقراطي  المركز 
 . 70-59السياسية واالستراتيجية واالقتصادية. ص

 .م(. تقييم النخبة األكاديمية اإلعالمية لمعالجة وسائل اإلعالم الجديد لألحداث اإلرهابية في مصر2018اء أحمد. )البنا، دع -

 pp. 351-268 ، 13.ع 18المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون.مج

- ( نجالءعبدالحميد.  الح م(2017الجمال،  اإلعالم  وسائل  معالجة  المصرية ألسلوب  النخبة  لألحداث  تقييم  والخاصة  كومية 

بالتطبيق على   واألمنية  اإلعالمية  المواجهة  استراتيجيات  تفعيل  نحو  وتوجهاتهم  االجتماعية  في ضوء مسؤليتها  اإلرهابية 

 .pp. 367-289 ،12المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون. ع . حادثي تفجير كنيستي مارجرجس ومارمرقس

 .عمان: اليازوري .نظريات االتصال في القرن الحادي والعشرين(. م2016الدليمي، عبدالرازق. ) -

مركز األهرام القاهرة.     .. دالالت وتفسيرات سيكو سوسيولوجية19التردد تجاه لقاحات كوفيد م(.2021السيد، هند فؤاد.) -
 .1-9 للدراسات السياسية واالستراتيجية

- ( عبدالرازق.  سماح  المحتوى  2017الشهاوي،  المصريةم(.  اإلخبارية  المواقع  في  والطبي  المصرية   .الصحي  المجلة 
 ص.243-171، 2. ع16. مجلبحوث الرأي العام

- (  . يوسف  مصطفى  وكافي،  عزت  محمود  واللحام،  عودة  ماهر  الجديد (.2015الشمايلة،  الرقمي  دار   .اإلعالم  عمان: 

 .اإلعصار للنشر والتوزيع

 .جدة: دار جياد للنشر والتوزيع .القرآن والسنة في الطب الوقائي والكائنات الدقيقةإعجاز   م(2012) .الصاوي، عبدالجواد. -

عبدالحكم.) - دعاء  البيئية  م(.2020الصعيدي،  للكوارث  اإلخبارية  المواقع  تغطية  نحو  المصرية  العلمية  النخبة  اتجاهات 

 pp. 1058-955 ،30ع مجلة الزهراء جامعة األزهر. . حرائق غابات األمازون نموذجا دراسة ميدانية

 القاهرة: دار الفكر العربي . نظريات اإلعالم وتطبيقاتها العربية م(.2011العبد، عاطف عدلي والعبد، نهى عاطف.) -

م(. دور وسائل االعالم الجديدة فى زيادة وعى الجمهور المصرى لمواجهة األزمات الصحية  2021. )هبة محمد  ،العطار -

 .229-273، 1. ع20المجلة المصرية لبحوث الرأي العام. مج)دراسة ميدانية بالتطبيق على أزمة كورونا(. 

القاهرة: الهيئة  .ية في ضوء العلم الحديثالوقائي في اإلسالم. تعاليم اإلسالم الطب   م(. الطب1991الفنجري، أحمد شوقي. ) -

 المصرية العامة للكتاب. 

 عمان: مديرية المكتبات والوثائق الوطنية.  . فوق الطب الوقائي في اإلسالمم(. 1987القضاة، عبدالحميد. ) -

سعود - مطلق  األزمات.  2015)  . المطيري،  إدارة  في  اإلعالم  لدور  النظرية  المفاهيم  دراسة  العرب م(.  لإلعالم المجلة  ية 
 .94-55، 13واالتصال. ع
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Abstract 

         This study sought to identify the opinions of the Egyptian academic 

medical elite in the treatment of news sites for preventive medicine crises (corona 

vaccine model) and their assessment of this treatment and their trends towards it. 

The study relied on the method of media survey and it used the tool of electronic 

and paper questionnaire to collect data. The Egyptian academic medical elite chose 

the site of the seventh day with a relative weight of (61) in the front of the sites that 

were keen to follow it in the treatment of the Corona vaccine, and then sky news 

Arabic at a relative weight (57), and then the website BBC Arabic at a relative 

weight (56), and also chose breaking news form first, which is keen to follow it in 

the treatment of corona vaccine at a relative weight of (80.3), and then live 

broadcast at a relative weight (62), and then news reports at a relative weight (61). 

(48.5%) of respondents considered corona vaccine treatment on news sites to be 

fairly in-depth, (37.9%) felt superficial, and (13.6%) felt it was in-depth. A 

statistically significant correlation between the assessment of the Egyptian academic 

medical elite to address corona vaccine news sites and the degree of follow-up to 

them has been established. A statistically significant correlation between the degree 

of follow-up of the Egyptian academic medical elite to treat corona vaccine on news 

sites and their levels of confidence has also been established, while a statistically 

significant correlation between the elite's follow-up score for corona vaccine 

treatment on news sites and the effects of follow-up has not been established.  

 

Keywords: Evaluation, Academic Medical Elite, Processing News Sites, Crises, 

                     Preventive Medicine. 
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