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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                

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 العلمية والتدريب. 

 

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

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة 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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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 نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  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 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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   اإللكتروني من البحث بالبريد  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

إ - البحث  البحث معدال    جراء تعديل بسيطإذا تطلب  بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

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

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليستير والدكتوراه.  لطلبة الماج

    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

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

  ا جنيه    70حالة 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  المصريين    اجنيه    600ملخص  ولغير  على  180للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

تقديم خصم             ف  (%10)ويتم  يشترك  الج  ي لمن  العامة. ويتم  عضوية  للعالقات  المصرية  معية 

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

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

 الجمعية المصرية للعالقات العامة.زمالة 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 - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200مصر    بالنسبة 

 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 

عنواتُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  ن  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

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

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

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

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

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

 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 
للع العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  وجد  بأكاديمية  ـــ  العامة  القات 

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

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

، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

للعام الثاني    على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىلفئة األعلى في تخصص اإلعالموهي ا"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

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

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
و   -الخاص    العدد هذا  وفي       اإلعالمية    -األربعين  الحادي  الدراسات  في  للباحثين  نقدم  المجلة  من 

المشاركين والمساعدين وكذلك واألساتذة  والمهتمين بهذا المجال عدًدا يضم بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة  
العامة واإلعالن"؛  الباحثين  العالقات  العلمي بهدف تكوين رصيد    حول موضوع: "حمالت  للنشر  مقدمة 

 تدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. للباحثين من أعضاء هيئة ال 
  مصر من    نجد   ،" من المجلةالحادي واألربعينالعدد "بففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة       
عنوان:  بحًثا  الدولية" تحت  اإلعالنية  الحمالت  فاعلية  بحوث  في  الحديثة  من: االتجاهات  مقدم  وهو   ،"        
 الجاللة.جامعة  ،مصر  ، مندينا أحمد عرابيأ.د. 



  بعنوان:   دراسة ميدانية  ، فقدَّمسوهاجمن جامعة    ، مصر، من  مرزوق عبد الحكم العادلي  د.أ.م.  أما    
نحو  " سلوكه  في  وأثرها  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  نحو حمالت  المصري  الجمهور  اتجاهات 

 ". فيروس كورونا
بفلسطينجامعة  ومن       الوطنية  قّدمالنجاح  مجاهد شكري عبد   ،معين مصطفى الكوعد.    :كل من   ، 

مدى توظيف شركات االتصاالت الخلوية الفلسطينية "، بحًثا مشترًكا بعنوان:  فلسطين ، من  المجيد أخرس
اإلقناعية واستراتيجيات المسئولية االجتماعية في حمالتها الترويجية على الفيسبوك: شركة   لالستماالت 

 "."جوال" نموذًجا
عناصر بعنوان:    تجريبيةدراسة  ، قّدم  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    أحمد عبد السالم ديابد.  أما      

 ".المخاطر الصحية لدى المواطن المصري بناء الرسالة اإلعالنية في الحمالت الصحية وعالقتها بإدراك 
ــتجابة" بعنوان: بحًثا ،مصرمن ، المنيامن جامعة  غادة سيف ثابت سيف د.  وقدَّمت  حمــــــــــالت  اســــــــ

 ".العالقات العامة للتحول الرقمي من منظور االتصال االستراتيجي
 من مصر،  ،العظيم مزروعرشا عبد الرحيم عبد    .أ.م.دلـ  نجد بحًثا مشترًكا    جامعة أم القرى ومن  

السعيد راشد  بن  مساعد  عنوان:السعودية  من،  منيرة  تحت  في  " ،  االجتماعي  التسويق  حمالت  دور 
 ". وسائل اإلعالم اإللكترونية في بناء مفهوم المسئولية المجتمعية تجاه الجمهور السعودي

األزهرومن       زيداند.    قدَّمت ،  جامعة  محمد  إسماعيل  بعنوان:مصر،    من،  آمال  الخطاب  "  بحًثا 

 . " اإلعالني لحمالت مكافحة العنف ضد المراهق وعالقته بالتربية اإليجابية: مقاربة سيميولوجية

بعنوان: بحًثا  ،  السعودية  من،  جامعة الملك سعود من  ،  فاطمة عبد الرحمن علي السويح  بينما قدَّمت         
 ."الدولة: حملة "تخّيل" لموسم الرياض السياحي نموذًجاتأثير الحمالت السياحية على صورة "

بحًثا    ،السعودية، من  حسان صالح علي الغامديم  قدَّ ،  الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورةوأخيًرا من       
 . "درجة تفاعل جمهور الشباب مع حمالت التوعوية البيئية على شبكات التواصل االجتماعي :بعنوان

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

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

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

خاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث ال
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  ندعو هللا  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  
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        أ.م.د. مرزوق عبد الحكم العادلي                                                                      
        

marzouk.aladly@yahoo.com                  

                               سوهاججامعة            
 

   :خصلم
اتجاهات الجمهور المصري نحو حمالت التوعية اإلعالنية بالقنوات   على استهدف البحث التعرف        

نوعية البحوث الوصفية، واعتمد    إلىالفضائية وأثرها في سلوكه نحو فيروس كورونا، وينتمي هذا البحث  
  ي  ا لمتغير تم اختيارها بشكل عشوائي وفق  ( مفردة  400)عينة قوامها    علىوتم تطبيقه  منهج المسح    على

وال سوهاج،النوع  مدينة  من  المصرية    تعليم  الفضائية  للقنوات  المبحوثين  متابعة  أن  النتائج  وأوضحت 
المشاهدين  من  المزيد  جذب  في  لتنجح  باستمرار  نفسها  من  وتطور  تحسن  أن  عليها  ويجب  متوسطة، 

القدرة   وبالتالي  لمتابعتها،  المداومة  في  ورغباتهم  اهتمامهم  وإثارة  بشك  على والمتابعين  أفضل  التأثير  ل 
وأكبر، كما أبرزت النتائج أن عدد القنوات الفضائية التي يتابعها مجتمع البحث قليلة مقارنة بعدد القنوات 

الموجودة   وبرامجها    علىالفضائية  مضامينها  جودة  من  تحسن  أن  منها  يتطلب  مما  سات،  النايل 
 وموضوعاتها حتي تنجح في جذب المشاهدين. 

وبينت النتائج أن أهم العومل المؤثرة في جذب انتباه عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية صحة      
التوعية   وحمالت  عام  بشكل  اإلعالنية  الحمالت  التزام  أهمية  يؤكد  العامل  وهذا  المعلومات،  ومصداقية 

ها عنصر  اإلعالنية بشكل خاص بالدقة في عرض موضوعات ومضامين هذه الحمالت، وأن يراعي في
الصدق الكتساب المزيد من ثقة الجماهير، وبالتالي دعم اتجاهاتها اإليجابية نحو هذه الحمالت، وكشفت 

أهم   أن  اإلعالنيةالنتائج  التوعية  لحمالت   البحث  عينة  تعرض  معرفة   أسباب  المصرية  بالفضائيات 
يات حمالت التوعية اإلعالنية  أضرار فيروس كورونا، وسمعة القناة ومصداقيتها، وأن درجة التذكر لمحتو 

القائمين   من  يتطلب  مما  متوسطة  المستجد  كورونا  بفيروس  التبسيط    علىالمتعلقة  مراعاة  الحمالت  هذه 
والتركيز   بالحملة    علىواالختصار  الخاصة  اإلعالنية  الشعارات  بصياغة  واالهتمام  فقط،  المهمة  النقاط 

األساسي، وكذلك تصميم الحملة بأسلوب سهل مشوق    بطريقة ملفتة، وجذابة، ومعبرة عن موضوع الحملة
يمكن زيادة درجة التذكر للحمالت من قبل المبحوثين، وأفادت النتائج    ىمع التكرار العلمي المدروس، حت

المصرية نحو  المبحوثين    اتجاهات أن   الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  بدرجة    حمالت  إيجابية 
عد متوسطة أسباب  دراسة  ويجب  هذه ،  نحو  المرتفعة  اإليجابية  االتجاهات  وجود  أو  الكبير  اإلقبال  م 

احتياجات   مع  أكبر  بشكل  يتناسب  وتجويد  تحسين  بعملية  والقيام  عليها،  القائمين  قبل  من  الحمالت 
 المبحوثين. 

 حمالت التوعية اإلعالنية، القنوات الفضائية، فيروس كورونا.  االتجاهات،  الكلمات المفتاحية:

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/
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 :مقدمة
وأثر تأثيرات سلبية ملحوظة في  "  19فيروس كورونا  "كوفيد  اسم  العالم ما يعرف ب  دول  انتشر في       

وقد حظي هذا الفيروس باهتمام غالبية دول ،  كافة المجاالت، وأهمها المجاالت االقتصادية واالجتماعية
لالعا إعالمها  وسائل  وظفت  التي  وكيفية  توع لم  وبخطورته  به  اإلصابة  وأسباب  بأعراضه  مواطنيها  ية 

  ودعت دول العالم المختلفة بضرورة التنسيق والتعاون ،  استخدام اإلجراءات االحترازية لتجنبه والوقاية منه
وا  المؤسسات   كل  بين هذه  الحكومية  تجاوز  لمحاولة  واألفراد  بوسائله  لخاصة  اإلعالم  وحظي  األزمة، 

 معلومات بال  المختلفة وخاصة التليفزيون بأهمية خاصة في معالجة هذه األزمة من خالل تزويد الجمهور
  وكيف   تداعيات فيروس كورونا المستجد وكيفية مواجهتها  والمتعلقة بخطورة  دقيقةالصادقة الموضوعية وال

  ، ( م2019)عام    ديسمبر  منتصف  في  الصين  في  روناكو   فيروس  ، ومنذ ظهورواآلخرين  أنفسهم  يحمون 
ك  إلى  التوصل  وعدم  السريع  انتشاره  بسبب وتوتر،    قلقمن    صاحبهوما   لقاح  أو    كان   له،  عالجمصل 

متابعا    اإلعالم المتعددة  الحداد،    .المختلفة  تطوراتهاو   لألزمة  بوسائله  ص  م2020)يوسف  ا ونظر  ،  (34، 
لتواجد الناس بكثافة في المنازل احتل التليفزيون ووسائل اإلعالم اإللكترونية االهتمام األكبر في المتابعة  
من قبل الجمهور في معظم دول العالم وبشكل خاص جمهورية مصر العربية التي قامت بعمل العديد من  

المستجد وما يتعلق به من تداعيات    الحمالت اإلعالمية واإلعالنية لتوعية مواطنيها بأزمة فيروس كورونا
 .الصحية السليمة بطرق الوقاية  االلتزام علىوأعراض، وبحث المواطنين  

الفضائية المصرية  اإلعالنية    ت التوعيةحمالو        القنوات  استراتيجية  في  تقوم بها  عبارة عن جهود 
الحكومية  ومؤسساتها  واإلفهام  إلى    وتسعي،  الدولة  إلى  ستوت  والتوعية،التعريف  الوصول  كافة  هدف 

من    الجماهير مجموعة  خالل  يتعلق  لتأثير  لاإلعالنية،    الموضوعات من  ما  بكل  وتوعيته  وإقناعه  فيه 
بفيروس كورونا المستجد، وحث هذا الجمهور على االلتزام بطرق الوقاية الصحية السليمة، حيث شعر 

االضطراب والتوتر من هذا الوباء )فيروس كورونا  الشعب المصري مثل شعوب العالم بالخوف والقلق و 
المستجد( الذي انتشر انتشارا  سريعا ، وزادت مع هذا االنتشار حاالت اإلصابة به والوفيات مما زاد من  
أهمية المعلومات التي تقدمها البرامج والموضوعات والحمالت المختلفة، ومن هنا جاءت أهمية حمالت 

  ئيات المصرية في هذا التوقيت.التوعية اإلعالنية بالفضا

 البحوث والدراسات السابقة: 

البحوث  ف  صن  الصلة    السابقة الباحث  البحث ذات  بحوث    بمشكلة  و إلى    ويمكن أجنبية  بحوث  عربية 

  -: اآلتي النحو  علىعرضهما 
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   :البحوث العربية

ئون المسجد النبوي الرئاسة العامة لشدور الحمالت اإلعالنية في التوعية بالخدمات التي تقدمها    -1
دور الحمالت اإلعالنية في التوعية بالخدمات التي تقدمها    علىالتعرف    إلىسعي هذا البحث  لزائريه.  

لزائريه النبوي  المسجد  لشئون  العامة  معرفة  الرئاسة  حيث  من  ودرجة    مستوى ،  الحمالت،  لهذه  التعرض 
البحث   عينة  ومعرفة    علىاعتماد  بالتوعية،  الخاصة  اإلعالنية  هذه   مدىالحمالت  من  العينة  استفادة 

البحث   هذا  وينتمي  الوصفية    إلىالحمالت،  البحوث  منهج    ،Descriptive Studyنوعية  واستخدم 
( من  200( من الذكور و)200جد النبوي)( مفردة من زائري المس400المسح الميداني لعينة تكونت من )

واعتمد   اال  علىاإلناث  العينة،  صحيفة  من  المعلومات  لجمع  من  ستقصاء  لمجموعة  البحث  وتوصل 
الخاصة   اإلعالنية  للحمالت  متوسطة  بدرجة  يتعرضون  الذكور  من  العينة  من  أكثر  أن  أهمها:  النتائج، 

نية الخاصة بالتوعية بالخدمات التي تقدمها الرئاسة  بالتوعية، وأن نسبة من استفادوا من الحمالت اإلعال
( من إجمالي عينة الدراسة، وتمثلت أهم الخدمات التي استفادت  %90.2العامة لشئون المسجد النبوي )

والتوجيه  جديدة،  معلومات  اكتساب  هي:  اإلعالنية،  للحمالت  التعرض  خالل  من  الدراسة  عينة  منها 
 (  279 – 221م، ص ص 2017)إيمان فتحي عبد المحسن، الورقية واإللكترونية. واإلرشاد، ثم الخدمة المكتبية 

  في   العالميـة  الصـحية  األزمـات  ومكافحـة  الصـحي  الــوعي  تنميــة  الجديــد في  اإلعالم  وســائل  دور  -2
 في   الجديـد   اإلعالم   وسـائل   دور  تقيـيم البحث  اسـتهدف هذا.  (19  -كوفيـد)  كورونـا  انتشـار فيـروس  ضـوء
  العالميــة،   الصــحية  األزمــات   مكافحــة  في  ( ودورهــا  19-كوفيــد )  كورونــا  بفيــروس  الصــحي  الــوعي  تنميــة

  قوامهــا   عينــة  علىالمســح الميداني بتطبيق االستبانة    مــنهج  واســتخدم  ،وهو من نوعية البحوث الوصفية
مفردة140)   اإليجــابي   التــأثير  :أهمهــا  النتــائج،  مــن  مجموعــة  إلــى  البحث   وتوصــل  الجزائر،  بمدينة  ( 

  عليها   يعتمـد   التـي  المصـادر  بـين  متقدمـة  مكانـة  واحتاللهـا  الصـحية،    التوعيـة  في  الجديـد   إلعـالما  لوســائل
 م( 2020)عيشة علة، . العالمية األزمات  ظل في خاصة الصحية،  للمعرفة المبحوثون 

  فيروس   حول  السوداني  المجتمع  لدى  الصحي  الوعي   تعزيز  في  االجتماعي  التواصــل  وســائل  دور-3
 الــوعي  تعزيـز  في  االجتمـاعي  التواصل  مواقع  إسهام  مدى  على  التعرف  إلى  البحث   سعي هذا  .  كورونا

الوصفية    كورونــا،  فيــروس  مــن  الوقايــة  في  الســوداني  الجمهــور   لــدى  الصــحي البحوث  نوعية  من  وهو 
التحليلي،  المـنهج  واســتخدم   المتعلقـة   المنشـورات   مـن   لمجموعـة   المضـمون   تحليـل  أداة   باسـتخدام   الكيفـي 
  االجتمــاعي   الموقـع  علـى  السودانية  الصحة  لوزارة  الرسمي  الموقع  صفحة  على  المستجد   كورونا  بفيروس

  إبريل   من  الثاني  األسبوع  بدايــة  مــن  أســبوع  لمــدة  الشــامل  الحصــر  ذلك باستخدام أســلوب و   بــوك،  الفــيس
  على  السودانية  الصـــحة  وزارة  صـــفحة  قيـــام:  أهمهـــا  النتـــائج،  مـــن  مجموعـــة  إلىالبحث    وتوصـــلم،  2020
  كورونـا  فيـروس عن المستمرة والمعلومـات  األخبـار  بنشـر الصـحي الـوعي تعزيز  في كبير بدور بوك الفيس
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  كورونا   بفيروس  الخاصة  التوعوية  الرسائل  مختلفـة في نشر  ومصـادر  متنوعـة  أسإليب   واسـتخدام  المسـتجد،
 ( م2020)مرتضي البشير، وخالد عبدالحفيظ،  .أشكالها بكل

  تقييم :  كورونا  أزمة  إدارة  في  الرسمي  وإعالمها  الحكومة  الستراتيجيات  المصرية   النخبة  تقييم  -4
البحث      مرحلي. هذا    استخدمتها   التي  واإلدارية  االتصالية  االستراتيجيات   فعالية  مدى  قياس   إلىسعي 
في   الحكومة   استراتيجيات   على   التعرف  إلى  باإلضافة   األزمة،  إلدارة   األولى   الثالث   المراحل  المصرية 
  المصرية،   النخبة  نظر  وجهة  من  المهنية  بالمعايير  التزامه  ومدى  الشائعات   مواجهة   في  الرسمي  اإلعالم

والمعلومات  البيانات  لجمع  كوسيلة  االستبيان  وطبقت  المسحي،   المنهج  استخدمت  وصفية  دراسة  وهي 
وكشفت   120  قوامها  عمدية   عينة  على   اتخاذ   في  الحكومة  جهة  من  تهاون   وجود   عن  النتائج   مفردة، 

 (م2020)أمال زيدان،   .األزمة ميالد  مرحلة في اتخاذها المفترض  من  كان التي القرارات  بعض 

بوك  عبـر  كورونـا  فيـروس  مـن   الوقايـة  طـرق   مـع  الجـامعي  الشـباب  تفاعـل  -5 حاول هذا  .  الفيس 
تفاعل الشباب الجامعي مع طرق الوقاية من فيروس كورونا عبر الفيس بوك    مدى  علىالبحث  التعرف  

التي    "عربـي  France24"  وقنـاة"  األردنية  المملكة"  قناة   بصفحتي  الوصفية  البحوث  نوعية  من  وهو 
  400  بلغت   عينـة  انة بوصفها آداة لجمع المعلومات علىبتطبيق االستب   المسح الميـداني  مـــنهج  اســتخدمت 

 عبـر  كورونـا  فيـروس  مـن  الوقايـة  طـرق   متـابعي  مـن  ،(والمنيـا  القـاهرة،)  جـامعتي  طـالب   مـن  مفـردة
أهمها:    ،مجموعة من النتائج  إلى  وتوصلت   ،"عربي  France24"    وقناة"  األردنية  المملكة"  قنـاة  صـفحتي

بدرجة  الجـامعي   الشـباب   أن  القنـاتين،  عبـر  المقدمـة  كورونـا  فيروس  من  الوقاية  طرق   مع   كبيرة  يتفاعل 
 فيـروس   مـن   الوقايـة  طـرق   مـع   المبحـوثين  تفاعل  أشكال  بين  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجـود   وتبـين

  قناة  لصالح  بـوك  الفـيس  علـى"  عربـي  France24"  وقنـاة"  األردنية  المملكة"  قناة  بصفحتي  كورونا
"France24  م( 2020)جاد عويدات، ". عربي 

 المزاجية  الحالة  تشكيل  على  اإلخبارية  بالمواقع  كورونا  فيروس  أزمة  لتغطية   التعرض  تأثير  -6
  على   اإلخبارية بالمواقع  كورونا فيروس أزمة لتغطية التعرض  تأثير هذا البحث  تناول.  المصري   للجمهور

  اتخذتها   التي  اإلجراءات   عن  همئرضا  مستوى   على  ذلك  وأثر  المصري،  للجمهور  المزاجية  الحالة  تشكيل
المنهج المسحي من خالل تطبيق   علىوهو من نوعية البحوث الوصفية التي اعتمدت  المصرية، الحكومة

  على   السلبية  المزاجية  الحالة   سيطرة  مفردة، وتوصلت النتائج إلى  400قوامها  عينة   على  إلكترونية  استبانة
ملحوظ  الجمهور وانخفاض بشكل    الفيروس   لمواجهة  المصرية  الحكومة   راءات إج  عن  ه ئرضا   مستويات   ، 

وكانت   بشكل   عن  للمعلومات   الرئيس  المصدر  اإلخبارية  والمواقع  االجتماعي   التواصل  شبكات   عام، 
كما   بالمواقع   كورونا  فيروس  أزمة  ألخبار  التعرض   بين   عالقة  وجود   البحث   نتائج   أظهرت   األزمة، 

 م( 2020، ب)حنان عبد الوها .المصرية الحكومة إجراءات  عن  الرضا ودرجة اإلخبارية،
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  السياسـات  دور  رصـد   هذا البحث    اسـتهدف.  كورونا  مخاطر  مـن  الحـد  في  اإلعالميـة  السياسـات  -7
في  اإلعالميـة المصرية    اإلعالميـة  السياسـات   دراسـة  إلـى  وسعي  كورونـا،  أخطـار  مـن  الحـد   المصرية 

الوصفية    19-كوفيـد )  كورونـا  فيـروس  تفشـي  أخطـار  مـن  الحـد   في  ودورهـا الدراسات  نوعية  من  وهو   ،)
علـى  اعتمـد   ألنه  ،الحدسـية منه  كبير  جانب  وتوصـــل  في  الباحث،  البحث   خبـرات  نتائج،    إلـــى  هذا  عدة 

  ومـا  كورونـا  فيـروس  مع  التعامل   في  اإلعالمية  واالســـتراتيجيات   السياســـات   لتحليـــل  حاجـــة  هنـــاك  أن أهمها:
  في   واالجتمـاعي  التفاعلي  اإلعالم  دور  وأهمية  وتوعوية،   وتثقيفيـة  إعالميـة  إجراءات   مـن  عليـه  ترتـب 

  أجــل   مــن  اإللكترونــي،  التعلــيم  واســتدامة  الصــحي  الحجــر   أمــاكن  في  البشـرية  واألنشـطة  العمـل   تواصـل
 م( 2020)محمد عبدربه،  .الفيروس  مــع اآلمــن التعــايش

سعي هذا   .كورونـا  فيـروس  جائحـة  جـراء  المجتمعـات  داخـل  النفسـية  الصـحة  يهـدد  الجديـد  اإلعالم  -8
 اسـتخدام  بـين  العالقـة  وتوضـيح  والمجتمـع،  للفـرد  بالنسـبة   الجديـد   اإلعالم  تـأثير  مجاالت   دراسـة  إلىالبحث  
 داخل لألفراد  النفسية  الصــحة  يحــدد  الجديــد  اإلعالم أن باعتبــار النفســية، والصــحة الجديــد  اإلعالم وســائل

  البـرامج   نتيجـة  والتـوتر  والقلـق   بـالخوف  األفـراد   وإصـابة  المسـتجد،  كورونـا  فيـروس  انتشـار  جراء  المجتمعات 
التحل  المختلفـة،  اإلعالميـة الوصفية  البحوث  نوعية  من  وتوصلوهو  أن   إلى  يلية،  أهمها:  نتائج،    عدة 

 المسـتجد   كورونـا  فيـروس  حـول  الجديـد   اإلعالم  وسـائل  تقـدمها  التـي  واإلرشـادية  والتوجيهية  الوقائية  البرامج
  منه   يعاني  الذي  والتوتر  والخوف  النفسي   القلق  بسبب   لألفراد،  النفسـية  الصـحة  علـى  سـلبي  بشـكل  تـؤثر

 م( 2020)مسعودة فلوس، الخنساء تومي، .الخطير الفيروس بهذا  عرضه لإلصابة أكثـر يجعلهـم ممـا األفراد؛

كورونا  -9 لجائحة  اإلخبارية  الفضائيات  تغطية    استراتيجيات   على  وهو بحث حاول التعرف  .محددات 
  وسائل   في  الصحي  اإلعالم  واقع  على  التعرف  وكذلك  كورونا،  لجائحة  تغطيتها  وأساليب   الفضائيات 

  ألهمية   االنتباه  لفت   إلى  هدف  كما  األزمة،  لتغطية  المحددات   أبرز  عن  والكشف   ،التقليدية  اإلعالم
  لتوضيح  جاء األخير  والهدف ،الصحي باإلعالم االهتمام  على الفضائيات  حث  وبالتالي ،الصحي اإلعالم
  النوعي  المنهج  على  البحث   واعتمد .  كرونا  لجائحة   تغطيتها  في  الفضائيات   بين  النوعي  التمايز

  المادية   إلمكاناتها  وفقا    اختيارها  جاء  إخبارية  قنوات   أربع  باختيار  القصدية  العينة  واستخدام  االستكشافي،
  لجائحة   الفضائيات   تغطية  محددات  رسم  في  تسهم  التي  النتائج  من  مجموعة  إلى  وتوصل  ،والبشرية

لألزمات    اإلعالمية  التغطية  ضرورة أن تكون :  النحو اآلتي  علىأهم هذه النتائج    عرض   ويمكن  ،روناو ك
أهمية  مستمرة،  تغطية  الصحية   الصحي   واإلعالم  الصحة  أهمية  إبراز  في  األزمة  هذه  من  االستفادة  مع 

على وأيض    لية،اع  مهنية  ذات   متخصصةبشرية    كوادر  على  ويعتمد   مستمر ا،    يكون   أن  يجب   الذي   ا 
  محترف،   صحي  إعالمي  محتوي   لنشر  وتوظيفها   االجتماعي  التواصل  شبكات   من  االستفادة  الفضائيات 

االهتمام  النشر   عند   األخالقية  بالمسئولية   االهتمام  مع  المؤسسات   مستوى   على  الصحي  باإلعالم  وزيادة 
 م( 2020)محمد األمين،  .والصحية األكاديمية
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-19  المســتجد  كورونــا  فيــروس  لمواجهــة  األســرية  التوعيــة  علــى  اإلعالم  وســائل  تــأثير  –10
Covid.    البحث هذا   لمواجهة  األسرية   التوعية   في  اإليجابي  /السلبي  التأثير   على  التعرف  إلى  سعي 

البحوث  ويعد هذا البحث من نوعية    التــأثير،  هــذا  أشــكال  ( وتحديــد   Covid-19)  كورونـا  فيروس  جائحة 
  الفترة   خالل  سوهاج  بمدينة  أولياء أمور األسر  علــى  تطبيــقه  وتم  ،الوصفية واستخدم منهج المسح الميداني

أولياء    ووعــي  اإلعالم  تــأثير   بــين  عالقــة  هنــاك  أن  إلــى  البحث   وتوصــل.  م2020/ 15/4  وحتى  1/3  من
  تقـديم   ضـوء  في  التـأثير  ذلـك  وظهـر  منـه،  الوقايـة  وطـرق   ،كورونـا  فيـروس  مواجهـة   بكيفيـة  األســر  أمور

وتحقق    ،انتشاره  مـن  والحـد   بـه  للتوعيـة  وثقافيـة  طبيـة  مضـامين  وإنتـاج  الفيـروس  عـن  الكافيـة  المعلومـات 
ا ضوء  أيض   والنظافة  التعقيم  وأهمية    ،المعالج  الطـاقم  أو  ،المصـابين  أسـر  أو  ،بـالفيروس  المصـابين  في 

 م( 2020الحليم،  )وليد عبد .الفيروس مع التعامل في  المثلى السلوكيات  واتباع

 كورونا   جائحة  عن  معلومات   على  للحصول  بوك  والفيس   للتلفزيون   المصري   الجمهور   استخدام  -11
 استخدام   على  استهدف هذ البحث التعرفالمعلوماتي.    الوباء  ظل  في  الحكومي  األداء  نحو   واتجاهاتهم

  للحصول "  الفيسبوك"في    ممث ال  والجديد   ،"التليفزيون "  في  ممثال    التقليدي  اإلعالم  لوسائل  المصري   الجمهور
  في األزمة مع التعامل في الحكومي األداء نحو اتجاهاتهم  على والتعرف كورونا، أزمة عن معلومات  على
المسح   المغلوطة  األخبار  انتشار  ظل منهج  واستخدم  الوصفية  البحوث  نوعية  من  ويعد    والشائعات، 

العديد   إلى  وتوصل  مفردة،  400  قوامها  الجمهور  من   كأداة لجمع المعلومات والبيانات من عينة  واالستبانة
النتائج تزايد   ،من   : بوك  على  االعتماد   أهمها    مقارنة   الجائحة  عن  معلومات   على  للحصول  الفيس 

وأن     المبحوثين  استخدام  أسباب   أهم"  كورونا  أزمة  حول  للحكومة  الرسمية  البيانات   متابعة"بالتلفزيون، 
 المصرية  للحكومة  حسنة  سمعة   أحدثت   قد   كورونا  أزمة  أن  المبحوثين  من%  40  حوالي  وأشار  للتلفزيون،

 م(2020)هاجر محمود، . لديهم

وهو بحث   (Covid-19)  كورونـا  فيـروس  تجـاه  المصـري   الجمهــور  وتصــورات  معرفــة  تقيــيم   -12 
واستخدم    (Covid-19وتصــورات الجمهــور المصـري تجـاه فيـروس كورونـا )وصفي استهدف تقييم معرفة  

المسحي عينـة     اسـتبانة  تطبيق  تم  حيـث   ؛المنهج  من  والمعلومات  البيانات   مفردة،   959بلغت    لجمع 
البحث   أن    إلىوتوصل   : أهمها  النتائج  من  اكتسابه   درجـة  متوسـط  مجموعة  وتم  مرتفعا   جاء    المعرفـة 

المعرفــة االجتماعي    التواصل  وسائل    مـن   رئـيسي   بشـكل وجاءت  بين    بشــكل  أقــل  واإلنترنــت،  ملحوظ 
واألقل األصغر  لصالح  سنا ،  األعلي  مستوى   في  األكبر  لصالح    االجتمـاعي   المسـتوى   ي وذو   ،التعلـيم 
  المشـاركين   معظـم  كـان  كمـا  الريـف مقارنة بسكان الحضر،  وسكان  ،االقتصـادي المنخفض لصالح المرتفع

  الحصـول   إلـى  تطلعوا    المبحـوثين  مـن%  73  نسبة  إن  حيث   بالفيروس،  العدوى   مـن  الخـوف  بشـأن  قلقـين
 إيجـابي   وموقف  جيدة  معرفة  المشاركين  لدى  وكان  توفيره،أهمية    في  وأملوا  الفيروس   لعالج  مصـل  علـى
 .  الجديدة اإلعالميـة القنـوات  خـالل مـن أساسـي بشـكل اكتسـابها تم المعرفـة وأن هذه ،الحماية تـدابير تجـاه

(Abdelhafiz, A.S., Mohammed,& athers, 2020) 
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 البحوث األجنبية:   -

الطبية     -1 الجنوبية،   19-كوفيد    علىتويتر دراسة حالة    علىالمحادثات وأطر األخبار  في كوريا 
إلى البحث  هذا  المعلومات   في  تويتر  عبـر  للمسـتخدمين  المحادثـات   دور  علـى  التعـرف  سعي   تبـادل 

الوصفية    الجنوبية،  كوريا  في  19-بكوفيد   الخاصة  والسلوكيات  البحوث  نوعية  من   علىواعتمد    وهو 
واســتخدام التحليلي  الميداني  المسحي  عينــة  االســتبانة  أداة   المنهج  من  المعلومات  )  لجمع    ( 832بلغت 

تويتر تطبيق  تستخدم  المضمون   مفردة  تحليــل    األطر   وتحليل  تويتر  على  تغريدة  (233)    لـ  وكذلك 
  عبـر  19-بكوفيـد   المتعلقـة  للمعلومـات   اكبيـر    البحث: أن هناك انتشـار  وأوضحت أهم نتائج ا  ،لها  اإلخبارية

مهتمين   االجتمـاعي  التواصـل  شـبكات  المستخدمين   الترفيهي   اإلطار  وظهر  المعلومات،   هـذه  بمثـل  وأن 
  غيـر  األطـر  علـى  اإلخبارية  للمقاالت   الطبية  األطـر  وغلبـت   المجتمـع،  مشـاهير  تبرعـات   يتضـمن  الذي

 (Han Woo Park et al, 2020)  19-كوفيد  كورونا بفيـروس المتعلقـة للمقـاالت اإلخباريـة الطبيـة

  فيروس  بجائحة  يتعلق  فيما  الجمهور   بين  والشائعات  المعلومــات  نشــر  في  Twitter  اســتخدام   -2
التعرف  (  Covid-19)  كورونا البحث  هذا    االجتمـاعي   التواصـل  قـع امو   تأثير  مدى  على  استهدف 

Twitter   النقـاش   وحجـم  ،19  -كوفيـد  كورونـا  فيـروس  حـول  الجمـاهير  بـين  الصحي  الوعي  نموذجا  في  
وهو من   المسـتخدمين،  بـين  الكاذبـة  واألخبـار  الشائعات   نشر  وتأثير  الجائحة،  حول  Twitter  موقع  علـى

حيث تم تحليل مضمون    ،الميداني والتحليلي  منهج المسح  علىواعتمد    ،نوعية البحوث الوصفية التحليلية
 مفــردة   (350)  عينة من الجمهور األمريكي بلغت   على وتطبيق االستبانة    ( تغريـدة،64487)عينة بلغت  

مدينــة وتوصــل  من   تغريــدات   مــن   نشــره  تم   مــا  أن :  أهمهــا  النتــائج  مــن  مجموعــة    إلىالبحث    نيويــورك، 
)  صحيحة )   في  تغريدة  (352.36بلغـت    وأن   ،محتواها  في  ومضـللة  كاذبـة  تغريـدة  (135.1مقابـل 

منظمـة  موثوق   لمصدر  تستند   التي  التغريدات    بين  عالية  ثقـة  بدرجـة  تحظـى  العالميـة  الصـحة  مثل: 
  أدى   ممـا  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  على  المنشـور  المحتـوى   علـى  رقابـة  توجـد   ال  أنـه  كما  المستخدمين،

  اإلفادة   درجة  ارتفاع  وأوضحت النتائج  كورونا،  فيروس  حـول  واألكاذيـب   المضـللة  المعلومـات   انتشـار  إلـى
  المصابين   مع   التعامل  وكيفية   به   اإلصابة   وأعراض   منها  الوقاية  وكيفية  الصـحية  المعلومات   اكتساب   في

(   19-كوفيد )  كورونا  فيروس  بجائحة  يتعلق  فيما  األمريكي  الجمهور  وعي  زيادة  على  يـدل  مما  بالفيروس؛
(Lisa Singha, 2020) 

. Covid  كورونــا  فيــروس  جائحــة  مــع  التعامــل  في  المســتخدمة  االتصالية  االســتراتيجيات  -3
 فيـروس  جائحـة  مـع  التعامـل  في  المسـتخدمة  االتصالية   االسـتراتيجيات   علـى  التعـرف  هذا البحث    اسـتهدف

 المتنوعــة  الجمــاهير  مــع  في التواصــل  الحديثـة  التكنولوجيـة  التقنيـات   توظيـف  ، ومـديCovid-19  كورونـا
  مــنهج   على وهو من نوعية البحوث الوصفية واعتمد    ،Covid-19  كورونــا  فيــروس  انتشــار  مــن  للوقايــة

الميداني كأداة    االستبانة  استمارة  باســتخدام  الهنــد   بدولــة  مفــردة  (856)  قوامهــا  لعينــة  المســح  اإللكترونية 
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تستخدم     العالميــة  الصــحة  منظمــة  أن:  أهمهــا  لجمع البيانات والمعلومات، وأوضح هذا البحث عدة نتائج،
  كمـا   الجمهور،  اهتمام   أجنــدات   مقدمــة  في  ووضــعها  بــالفيروس   المتعلقــة  األخبــار  تكثيــف  اســتراتيجيات 

  كورونا   فيروس  سببها   التي  األزمة  لحجم   الجمهـور  اهتمـام   توجيـه   بغـرض   الصـدمة  اسـتراتيجيات   اسـتخدمت 
 الهاتف   تطبيقات   استخدمت   كما   الفيروس،  تفشي  عدم  علـى  لديـه  واالهتمام  الحرص   لزيادة  19-كوفيد 

 واإلجراءات   منه واألعــراض   الوقايــة  طــرق   علــى  والتعــرف   باســتمرار،  الفيـروس  بأخبـار  عـريفللت  المحمول
هناك    بـالفيروس،  اإلصـابة  عنـد   اتباعهـا  يجــب   التــي  االحترازيــة ودور    أهميـة  وأن    تؤديه   احيوي    اكبيرة 
 ممـا   المتعلقة به؛  بالمعلومـات   وإمـدادهم  الجمهـور  بين   الصحي  الوعي  نشر  في  الحديثة  االتصـال  تكنولوجيـا

 Areview on, 2020 )  ) .الهند  بدولة كورونا فيروس انتشار من الحد  في أسـهم

سعي    ،(م2020)،  في المؤسسات الحكومية   كيف تؤثر أزمة فيروس كورونا على ثقة المواطن  -   4
البحث   فيروس  معرفة     إلىهذا  أزمة  تؤثر  الحكومية كيف  المؤسسات  في  المواطن  ثقة  على   كورونا 

عينة    علىالسويدية، وهو من نوعية البحوث الوصفية الذي استخدم المنهج المسحي الميداني بالتطبيق  
 ،هذه العينة من الجمهور السويدي  علىمفردة من خالل تطبيق االستبانة اإللكترونية    (  1464قوامها )

نتائج   ارتفاع  وأظهرت   أثر   الذي  األمر  كورونا،  جائحة  أثناء  حكومتهم  أداء   في  المواطنين  قةث  البحث  
   (Peter Esaiasson, et al, 2020)    الدول تبنتها  التي االحترازية باإلجراءات   التزامهم على  إيجابي بشكل

لجائحة كورونا  -  5 للتصدي  الحكومة  تبنتها  التي  الطوارئ  نحو خطة    سعت.  اتجاهات اإلسرائيليين 
سرائيلية  إلاالحكومة    تبنتها   التي  الطوارئ   خطة  نحو  اإلسرائيليين  اتجاهات   على  التعرف  إلى هذه الدراسة  

اعتمدت    للخطر،  إدراكهم  بمدى  ذلك  وعالقة  كورونا  لجائحة  للتصدي وصفية  دراسة  المنهج    علىوهي 
واستخدمت  على  اإللكترونية  االستبانة  المسحي  وأشارت (  1056)  قوامها  عينة  للتطبيق    النتائج   مفردة، 

وجود    إدارة   نحو  واالتجاه   كورونا،   بفيروس  المتعلقة  للمخاطر   الفرد   إدراك  بين  ارتباطية   عالقة  إلى: 
-Anat Gesser.  الحكومة  إليها  تدعو  التي  االحترازية  باإلجراءات   االلتزام  ومدى  لألزمة،  الحكومة

Edelsburg et al, 2020) ) 

في    -  6 الثقة  فترة مستوى  خالل  بالدولة  الصحية  المؤسسات  نحو  االتجاهات  وطبيعة  الحكومة 
فيروس كورونا انتشار  للحد من    التعرف   استهدف هذا البحث الذي أجري في دولة نيوزيلندا  .  اإلغالق 

  اإلغالق   فترة  خالل  بالدولة  الصحية   المؤسسات   نحو  االتجاهات   وطبيعة  الحكومة  في  الثقة  مستوى   على
منهج    كورونا،  فيروس  انتشار  من  للحد  استخدمت  التي  الوصفية  البحوث  نوعية  من  البحث  هذا  ويعد 

  ( مفردة من 1000بلغت )  على عينة    التي طبقت   االستبانة  استخدام    تم   البحث   هدف  المسح، ولتحقيق 
مفردة1000)  فيها  شارك  أخرى   واستبانة  اإلغالق،  قبل  المواطنين   اإلغالق،  قرار  بعد   المواطنين  من  ( 

  الصحة  بوزارة  والمسؤولين الحكومة في المواطنين ثقة  درجة ارتفاع وأبرزت النتائج مجموعة نتائج، أهمها: 
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  ذلك   صاحب   وقد  اإلغالق،  فترة  خالل   الشرطة  رجال  نحو  اإليجابي  شعورهم  زاد   كما  للوطن،  حبهم  ودرجة
 ,Chris G. Sibley, et al.كورونا  فيروس  انتشار   من  للقلق  كنتيجة   لديهم  النفسي والعصبي  الضغط  زيادة

2020) ) 

  . أثر انتشار الشائعات والمعلومات المضللة عن فيروس كورونا على الثقة في أداء المؤسسات  -  7
  على   كورونا  فيروس  عن   المضللة  والمعلومات   الشائعات   انتشار  أثر     على التعرف    إلىسعي هذا البحث   

نوعية البحوث الوصفية التي استخدمت المنهج    اإليطالية،الحكومية    المؤسسات   أداء  في  الثقة من  وهو 
الفيسبوك، وتم    على  الصحة  لوزارة  الرسمية  المسحي  )التحليلي الميداني(، حيث حلل مضمون الصفحة

  عدة   ليا، وباستخداماتطبيق االستمارات كأداة لجمع المعلومات والبيانات من عينة من الجمهور بدولة إيط
، أهمها: أن  وصل البحث إلى مجموعة من النتائجالمواطنين، وت   ( مفردة من1633)   فيها  شارك  استبانات 

للمواطنين    المعلومات   توصيل   بهدف  االجتماعي   التواصل  اإليطالية لشبكات   الصحة   وزارة  استخدام  تزايد 
 ( (Alessandro Lovari, 2020 . اإلعالمي التضليل وتقليل للشائعات  والتصدي

وعالقة ذلك بمستوى ثقتهم  جائحة كورونا، مدى التزام المواطنين بسياسة البقاء في المنزل خالل  - 8
بالدولة السياسيين  والمسئولين  الحكومة  إلى .في  البحث  هذا    المواطنين   التزام  مدى  رصد   هدف 

بسياسة   كومة الح  في  ثقتهم  بمستوى   ذلك  وعالقةكورونا،    جائحة  خالل  المنزل  في  البقاء  األلمانيين 
الوصفية  السياسيين   والمسئولين البحوث  نوعية  من  وهو  اعتمدت    ، بالدولة،  المسحي   علىالتي    المنهج 

االلكترونية   االستمارة  باستخدام  المانيا  في  )  علىوطبقت  قوامها  وتوصلت  مفردة  ( 1274عينة   إلى، 
 لقرارات   االمتثال  أن  تبين   المحمولة،  الهواتف  نتائج بيانات   ، أهمها أنه بتحليلائج المهمةمجموعة من النت

 .Daniel A.N. الحكوميين في ألمانيا ولينئالمس أداء في الثقة بمستوى  ارتبط بالمنازل  البقاء بشأن الحكومة

Goldstein and Johannes Wiedemann ,2020)) 

للنجاة من    بقراراتها  االلتزامهل دفعت أزمة فيروس كورونا المواطنين لاللتفاف حول الحكومة و   -  9
  المواطنين  كورونا  فيروس  أزمة  دفعت   التساؤل اآلتي: هل  على  إلى اإلجابةهذا البحث  سعي  الجائحة؟  

  هولندا،   وهو بحث أجري في دولة  الجائحة؟  من  للنجاة   بقراراتها  االلتزامالحكومة الهولندية و   حول  لاللتفاف
( مفردة من 1600)  من الجمهور بلغت   مسح لعينةمنهج ال  علىوهو من نوعية البحوث الوصفية واعتمد  

االستبانةالهولنديينالمواطنين   استخدام  وتم  من   اإللكترونية  ،  والمعلومات  البيانات  لجمع  أداة  بوصفها 
لدي المواطن  الثقة أهمها: زيادة  ،النتائج وأبرز البحث العديد من ،(م2020) مارس  شهر المبحوثين خالل

في ذلك  بهولندا،  اإلغالق  فترة  خالل  كبير  بشكل  والحكومة  السياسية  القيادة  الهولندي    زيادة  إلى  ويعود 
 ( (Dominik Schraff 2020 .الحكومة ألداء االقتصادية التقييمات  وارتفاع االجتماعية الثقة
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 يلي: من استعراض الباحث للبحوث السابقة، يمكن التعقيب بما  الدراسات السابقة: علىالتعقيب 

 التي اعتمدت عليها فكرة  المداخل النظرية  علىأمكن االستفادة من البحوث السابقة في التعرف   -
 ، والتي أسهمت في بلورة المشكلة البحثية والمساعدة في صياغتها. البحث 

 ساهمت البحوث السابقة في بلورة التساؤالت واألهداف الخاصة بهذا البحث.  -
اتفق هذا البحث مع البحوث السابقة بشكل كبير في نوع البحث ومنهجه وأداته المستخدمة لجمع   -

 تحقيقها. إلىالبيانات، لكنه اختلف في األهداف التي سعي 
العربية   - البحوث  استراتيجيات   على ركزت  وتقييم  الصحي  الوعي  تنمية  في  اإلعالم  وسائل  دور 

األجنبية   البحوث  ركزت  حين  في  كورونا،  أزمة  معالجة  في  الرسمي  وإعالمها    على الحكومة 
نشر الم وكيفية  كورونا  بفيروس  بينهم،  معلومات المواطنين المتعلقة  والسليمة  علومات الصحيحة 

 ،ات التي تتبناها الدول والحكومات لمواجهة فيروس كوروناوثقة المواطنين في الخطط واإلجراء
 ومدي التعاون بين المواطنين والحكومة لتطبيق اإلجراءات بشكل سليم. 

التزام المواطن بسياسة البقاء في المنازل منعا     مدىمعرفة    علىركزت البحوث العربية واألجنبية   -
البحو  معظم  اتفقت  وتقريبا   كورونا،  بفيروس  نوعية  لإلصابة  استخدام  في  واألجنبية  العربية  ث 

العالم  بدول  ألمت  التي  المفاجئة  األزمة  وتشخص  الراهن  الواقع  تصف  التي  الوصفية  البحوث 
لدي  االلتزامدرجة الوعي و على الميداني والتحليلي للتعرف بة ، واستخدمت منهج المسح بشقيه قاط

صياغة   في  اإلعالم  وسائل  نجحت  هل  ولفهم  يتعلق  المبحوثين،  ما  كل  عن  مكتملة  مضامين 
 ، أم ال؟ بفيروس كورونا

    Research Problem مشكلة البحث :

الرأي العام الدولي والمصري ووظفت له وسائل اإلعالم مساحات كبيرة    المستجد   كرونا  شغل فيروس     
  مستوى   على  سواء  وذلك بسبب األضرار التي تسبب هذا الفيروس في إحداثها    من صفحاتها وتوقيتاتها،

فعلي   المجتمعات،  اقتصاد  أو  األفراد  ملحوظ،   مستوى صحة  بشكل  به  اإلصابة  حاالت  ازدادت  األفراد 
اقتصاد المجتمعات أحدث هذا الوباء العالمي أضرارا    مستوى   وعلى   ، وكذلك الوفيات ازدادت بشكل كبير

مثل كثيرة  اقتصادية  وقطاعات  مجاالت  في  والسفر  ،والزراعة   ،والتعليم  ،الصحة  :كثيرة   ،والسياحة 
 والطيران، وذلك بسبب اإلغالق الكامل للدولة. 

  على والفضائيات المصرية بوصفها أهم الوسائل اإلعالمية اهتمت بتغطية أخبار الفيروس وتداعياته       
استخ التي  المحتويات  أهم  إحدي  كانت  اإلعالنية  والحمالت  المجتمع،  واقتصاد  األفراد  دمتها  صحة 
بفي مرتبطة  موضوعات  من  يتعلق  ما  بكل  وتعريفه  المصري  الجمهور  لتوعية  المصرية  روس الفضائيات 

كوفيد    " المستجد  لتوصيل  "  19كورونا  متعددة  محتويات  اإلعالنية  التوعية  حمالت  استخدمت  كما   ،
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اإلعالنية   مثل:     إلى الرسالة  وجذابة  مشوقة  بطرق  أالمشاهدين  أهلك  البيت،  في  أيديكخليك  في  ،  مانة 
حياةو  التباعد  و في   ،     stay at home،  إعالنية شعارات  والمحتويات وغيرها    ،وكلها  األشكال  من 

اتجاهات الجمهور المصري نحو حمالت   علىمن هذا المنطلق جاءت مشكلة البحث للتعرف  األخري،  
  على من خالل دراسة ميدانية    ،التوعية اإلعالنية بالقنوات الفضائية وأثرها في سلوكه نحو فيروس كورونا

 ( مفردة من محافظة سوهاج 400)

  )مجتمع البحث( لمعرفة نوع هذه االتجاهات، وسلوك الجمهور الناتج عنها. 

 أهمية البحث:

من  هذا  أهمية  تتضح      تناول  البحث  واجهت   بأزمة  تتعلق  مشكلة  خالل  وهي  صعبة    أزمة  البشرية، 
   اآلتي: النحو على  محورين إلى الدراسة أهمية تقسيم  للباحث  ويمكن ،المستجد  كورونا فيروس

 العلمية   البحوث   من أولي  كونه  في  النظرية  الناحية  من  البحث   هذا  أهمية  تتمثل  -: النظرية  األهمية  -1
  كورونا   فيروس  بأزمة  يةاإلعالن  اتجاهات الجمهور نحو حمالت التوعية  على  للتعرف  ،التي تجرى 

 .المستجد 
 . األزمة هذه إدارة في الحمالت اإلعالنية لدور علمية جديدة رؤي  إضافة  -
 . الوباء لهذا التصدي في الفضائية القنوات  دور توضيح -
 . اإلعالنية للمكتبة جديدة إضافة يعد  وهذا البحث  -
اتجاهات    كونه  في  البحث   لهذ   التطبيقية  األهمية  ترجع  -:التطبيقية  األهمية  -2 رصد  يستهدف 

الفضائية   للقنوات  المستجد المشاهدين  كورونا  فيروس  بأزمة  اإلعالنية  التوعية  حمالت  ، نحو 
معرفة   لهذه    مدىوبالتالي  والتجويد  بالتحسين  القنوات  لهذه  مؤشر ا  يعطي  مما  عنها  رضائهم 

   الحمالت في ضوء اتجاهات المبحوثين.
 

 أهداف البحث:
هذا        وهو:يسعى  رئيسي  هدف  على  التعرف  إلى  اتجاهات الجمهور المصري نحو حمالت  البحث 

كورونا" فيروس  نحو  الجمهور  بسلوك  وعالقته  بالفضائيات  اإلعالنية    الهدف   هذا  عن  وينبثق   التوعية 
 : وهي  فرعية هدافأ ةالرئيس عد

 .للقنوات الفضائية المصرية عينة البحث   متابعة كثافة معرفة - 1
 .تتابعها عينة البحث   التي الفضائية القنوات  أهم معرفة - 2
 . إبراز العومل المؤثرة في جذب انتباه عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية – 3
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 . المصرية  بالفضائيات   التوعية اإلعالنية لحمالت  عينة البحث  تعرض  أسباب  علىالتعرف   -4
البحث   تذكر  درجة  على   التعرف  -5 بفيروس  اإلعالنية  التوعية   لحمالت   عينة  في    كورونا  المتعلقة 

 . الفضائيات المصرية
 فوائد تعرض عينة البحث لمضامين حمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية.  علىالتعرف   -6
مستوى   –  7 في  ثقة  كشف  البحث  التوعية  عينة    الحصول   في  المصرية  بالفضائيات   اإلعالنية  حمالت 

 كورونا؟   فيروس حول معلومات  على
 تساؤالت البحث:

 : وهو رئيسي تساؤل  على االجابة إلى البحث  هذا يسعى
  نحو  بسلوكه بالقنوات الفضائية وعالقتها التوعية اإلعالنية حمالت  اتجاهات الجمهور المصري نحو ما -

ا ىكورونا؟ وتسع فيروس  اآلتية:  الفرعية التساؤالت  على  جابةإلا إلى أيض 
 ؟ .للقنوات الفضائية المصرية متابعة عينة البحث  كثافةما  – 1
 التي يتابعها أفراد مجتمع البحث؟ الفضائية  القنوات  أهم ما -2
 المؤثرة في جذب انتباه عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية؟  العومل ما -3
 المصرية؟  بالفضائيات   التوعية اإلعالنية لحمالت  عينة البحث   تعرض  أسباب  ما -4
البحث   تذكر  درجةما    -5 الفضائيات    كورونا  بفيروس  المتعلقة  اإلعالنية  التوعية  لحمالت   عينة  في 

   المصرية؟
وجداني  )معرفي    الجمهور  اتجاهات   ما-6 نحوسلوكي    ،اا،  اإلعالنية  حمالت   معالجة  ا(    بالقنوات   التوعية 

 كورونا؟  لفيروس الفضائية
 فوائد تعرض عينة البحث لمضامين حمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية؟  ما -7
  على   الحصول  في  المصرية  ت بالفضائيا  اإلعالنية   حمالت التوعية  عينة البحث في  ثقة  مستوى   ما  -8

 كورونا؟  فيروس حول معلومات 
 

 :التعريفات االصطالحية واإلجرائية

 االتجاهات:  – 1

لالتجاهات: ( أ) االصطالحي  نسبي    التعريف  ثابت  مفهوم  الفرد االتجاهات  استجابة  درجة  عن  يعبر  ا 
معين   من  ا  –لموضوع  مجموعة  لتفاعل  نتيجة  الرفض  أو  باإليجاب،  إما  المعرفية، ستجابة  العوامل 

الفرد  خبرات  مجملها  في  تشكل  والسلوكية  واألشخاص    ، والوجدانية،  األشياء،  نحو  وسلوكه  ومعتقداته، 
أخري، إنما    إلىا عدم تغيره باستمرار من لحظة  المحيطين به، وثبات االتجاه يعني عدم جموده، وأيض  

ره أو تعديله، ويشير مفهوم االتجاه بأنه "موقف  ا، والثبات النسبي لالتجاه يعني إمكانية تغيي هو ثابت نسبي  
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الفرد نحو بعض المواقف، أو األشخاص أو الموضوعات المختلفة، وهي نظم من التقسيمات اإليجابية،  
االجتماعية. الموضوعات  ضد  أو  مع،  االستجابة  وميول  االنفعالية،  والمشاعر  السلبية،  )عبدالفتاح   أو 

 ( 58ص  ، م1994دويدار، 

نحو الحمالت  تعني قياس درجة استجابة المبحوثين بمجتمع البحث    لالتجاهات:اإلجرائي   التعريف)ب(  
 نحو فيروس كورونا"   م وعالقتها بسلوكه سلبية(    –محايدة  –)إيجابية    اإلعالنية التوعوية بالقنوات الفضائية

 ( مفردة من مدينة سوهاج.  400) علىمن خالل دراسة ميدانية  

 التعريف االصطالحي للحمالت اإلعالنية: )أ(  الحمالت اإلعالنية: -2

  من   حوله  يدور  ما  إلى  العام  الرأي  لتوجيه  محاولة  دعائي، وهي  وهدف  معينة  مدة  ذات   عملية  كل  هي 
  عن   اإلعالنات   من  سلسلة  ، وهي(332م، ص  2001)المنجد في اللغة العربية،    ما  قضية  في  جدل  أو  خالف

 رسالة  لتوصيل  البعض   بعضها  مع  متكاملة  وأ  بذاتها   ةمستقل  تعمل  فكرة  أو  منشأة  أو  خدمة  أو  سلعة
  اإلعالنات   من  سلسلة  وهي ،  (77م، ص  2019علي الزغبي، فتحي عبدهللا،  (  .المستهلك  إلى  المعلن  من   معينة 

 اجمهور    وتستهدف  واحد   هدف  يجمعها  اإلعالم،  وسائل  من  أكثر  أو  واحدة   في  واحد   إعالن  أو  المختلفة
 ا لب  اوغ الحملة،  هذه من الشركة هدف حسب  على تقصر أو تطول قد  زمنية فترة امتداد  على وتقوم امحدد  

  اتوعوي    يكون   قد  والذي  الحملة،    هذه  من  الهدف  لتحقيق  المكثف  اإلعالني  والخطاب   التكرار  تستخدم
  تغيير   على  للعمل  أو  قديم،   منتج  مبيعات   أو  صورته،  تعزيز  أو  جديد،  منتج  بقضية، أو مشكلة،  أو طرح

 ة. الحمل من المستهدف الجمهور أذهان في والمنتج الشركة صورة  تدعيم أو
 ((Tom Artis Jem graw, 2020 

اإلعالنية:  )ب( للحمالت  اإلجرائي   في   واحد   إعالن  أو  ،المختلفة  اإلعالنات   من  سلسلة  هي  التعريف 
  فترة   امتداد   على  وتقوم  ، امحدد    اجمهور    وتستهدف  ،واحد   هدف  يجمعها  اإلعالم،  وسائل  من  أكثر  أو  واحدة
  والخطاب  ،التكرار  تستخدم  اوغالب  .  الحملة  بهذه  الجهة القائمة  هدف  حسب   على  تقصر  أو  تطول  قد   زمنية

الجهة  هدف  لتحقيق  المكثف  اإلعالني اإلعالني    هذه  من  هذه  الخطاب  البحث  هذا  في  وهو  الحملة، 
كورونا   بفيروس  الحمالت  هذه  خالل  من  بتوعيته  والمتعلق  البحث  بمجتمع  المصري  للجمهور  الموجه 

  .واتجاهات مجتمع البحث نحو هذه الحمالت 

   التوعية: -3

للتوعية: التعريف االصطالحي    والتوضيح   التفهيم  وهي  وعى  بأنها مصدر:  لغة  يمكن تعريف التوعية  )أ( 
  الشيء   ضم  الوعي  من  واألصل  ،والعمل  واإلدراك  والفهم  الحفظ  الوعي، وهو  من  مأخوذة  وهي  واإلرشاد،

  فعله   عليهم  ينبغي  ما  وتحفيظهم  الغير  إفهام  بمثابة  وهي  معلومات   إلى  معلومات   ضم  إال  التوعية  وما
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  مجموعة   انتباه  تركيزإلى    يهدف  نشاط  والتوعية،  (6/124م،  1998زكريا،  )ابن فارس، أحمد بن      .وإرشادهم
وفيروس    باألمراض المختلفة كفيروس سي  التوعية  :مثل  ،معينة  قضية  أو  ،مسألة   إلى   الناس  من  واسعة

واألوبئة األمراض  من  وغيرهما  ويعرفكورونا  ”  أنه  على  اللغة  في  الوعي  مصطلح  ،    وسالمة   الفهم: 
  به   المحيطة  والبيئة  نفسه  إدراك  من  الفرد   يمكن  عقلي  اتجاه: ”  بأنهاصطالحا     الوعي  ويعرف”    اإلدراك

  واآلراء   والتصورات   المفاهيم  من  مجموعة:  بأنه  الوعي  يعرف  والتعـــــــقيد، كما  الوضوح  من  وتةامتف  بدرجات 
 لدى   واضحة  بصورة  البداية  في  تظهر  والتي  معينة،  اجتماعية  بيئة  في  األفراد   لدى  الشائعة  والمعتقدات 

 ويعرف    ،(4992م، ع 2017)مني حيدر،    موقفهم  عن تعبر بأنها إلقناعهم  اآلخرون؛  ويتبناها  منهم  مجموعة
الوضوح   وتةامتف  بدرجات   به  المحيطة  والبيئة   نفسه  إدراك  من  الفرد   يمكن  عقلي  اتجاه  بأنه  الوعي   من 

وآخرون،    والتعقيد. مدكور  ص  1985)إبراهيم  ص    Health awarenessالصحي    الوعيو   (645-644م، 
  ومعالجة   تحصيل  على  فراد ألا   قدرة  ومستوى   ،وتطبيقها  وفهمها   قراءة المعلومات الصحية  علىالقدرة    هو

األساسية   والخدمات  المعلومات   وفهم   جمعية "  وعرفت   مناسبة؛  صحية  قرارات   التخاذ   الالزمة  الصحية 
  المعلومات ذات الصلة،   على  للتعرف  "المطلوبة  اإلمكانات /"القدرات   أنهب  الوعي  (MLA) "المكتبات الطبية

المعلومات،  تقدير  إلى  إضافة   ، وفهمها  ، المعلومات   وتحليل  محدد،   موقف   في  للتطبيق   هاتيوقابل  قيمة 
 ( 545م، ص 2009)أماني محمد السيد،  ''جيدة صحية قرارات  اتخاذ  في واستخدامها

تشكيل   علىهي قدرة الحمالت اإلعالنية بالقنوات الفضائية المصرية  )ب( التعريف اإلجرائي للتوعية: 
وميولهم  ،وفهمها  ،اتجاهات الجمهور المصري )مجتمع البحث( نحوها من حيث المعرفة بموضوعاتها

   وبالتالي عالقة هذا االتجاه بسلوكه نحو فيروس كورونا. ،نحوها بالسلب أو باإليجاب 

  القنوات الفضائية: -4

الجمهور،   أساسي  بشكل  برامجها   موجهة  الفضائي  التلفزيوني  بالبث   تقوم  التي  القنوات   تلك  هي     إلى  
هذا  لكي   الصناعية،  األقمار  عبر  إرسالها  تبث   محطات   البحث   هذا  في  بها  والمقصود    اإلرسال   يتجاوز 

استقبال    عبر أجهزة  أخرى   ومناطق  دول  في  استقباله  يمكن  حيث   اإلرسال  لدولة  الجغرافية  الحدود   نطاق
 يوتل  سات،  بيرد، آسيا  وهوت   سات   ونايل  عربسات   الصناعي  القمر  من  الوافدة  اإلشارات   اللتقاط  خاصة
التقاط   وغيرها،   األقمار  وهذه  سات،  بانام   سات، وأجزاء  المنطقة  في  التلفزيوني  بثها   يمكن    منها،   العربية 

وأخرى   عربية  تلفزيونية  قنوات   تشمل  وهي  الالقطة،  واألطباق  االستقبال  أجهزة  عبر  عامة،  خاصة 
ا " القنوات ،  (37م، ص  2005)هناء السيد،  األجنبية.    الفضائية  القنوات   إلى  باإلضافة  يمكن   التي  وهي أيض 
  اإلذاعية   الموجات   عبر  بثها  يتم   التي   –  األرضية  بقنوات التلفزة   مقارنة  الصناعية   األقمار  عبر  مشاهدتها 

المحور    كوابل  عبر  الموزعة –  الكابلية  التلفزة  وقنوات   –مستقلة    أرضية  قنوات   عدة  عن  الصادرة متحدة 
 مقدمة  القديمة، األرضية اإلشارات  الفضائية الخدمات  تستكمل العالم، مناطق من عدة وفي تحت األرض،
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القنوات   أوسع   مجموعة   أولية   أنواع  ثالثة  وتتوفر  بالمشتركين،  المحصورة  تلك  فيها  بما  والخدمات،  من 
الفضائية  الستقبال  لقنوات   التابعة  الشركات   من  واالستقبال  المشاهد،  من  المباشر  االستقبال:  القنوات 

واالستقبال المحلية،  األرضية  أنظمة  عبر  لتوزيعها  الالقطة  الصحون   من  التلفزة  الخاطر،    .الكوابل  )مريم 
 م( 2010

ا - الفضائية:  إلالتعريف  للقنوات  الفضائية    مجمل  هيجرائي  برامجها    التيالمصرية  القنوات  تبث 
وموضوعاتها وحمالتها اإلعالنية على الجمهور المصري مستهدفة من ذلك تعريفهم وتوعيتهم بالقضايا  

المختلفة على وهذا  ،  والمشكالت  يركز  نحو    البحث  الجمهور  عالنية  اإل توعية  الحمالت  اتجاهات 
 .19المستجد كوفيد فيروس كورونابالفضائيات المصرية وعالقتها بسلوكهم نحو 

المستجد:  -5 في    تسـبب ت   الفيروسـات   مـن  كبيـرة  فصيلـةل  ينتمي فيروس كورونا المستجد   فيروس كورونا 
الفيروســات   من  وعدد .  واإلنسان   للحيـوان   مراض األ   التنفســي   الجهــاز  عــدوى   حاالت   للبشر  تســبب   هذه 

   األوسط  الشــرق   متالزمة  مثــل:  خطورة  األشد   األمراض   إلــى  الشــائعة  البــرد   نــزالت   مــن  حدتهــا  تتراوح  التــي
  مــرض  مؤخــرا    المكتشــف  ونــاكور   فيــروس  ويســبب   الوخيمــة الســارس،    الحــادة  التنفســية   والمتالزمة  التنفســية
  للمرضى   التنفسي  الجهاز  يصيب   نوعه  من  جديد   الفيروسات   من  نوع  هو، و 19  –  كوفيــد   كورونــا  فيــروس

 .م2019  عام أواخر في لصينيةا ووهان مدينة في  ظهر السبب،  مجهول وهو رئوي، بالتهاب  المصابين
 ( 10م، ص 2020الوقاية من فيروس كورونا،  ) دليل

 
 اإلطار النظري للبحث: 

الشيئ المعلن عنه، ونجاح    إلىتبرز أهمية الحمالت اإلعالنية بوصفها أحد عناصر جذب الجمهور      
الحمالت اإلعالنية في مهمتها األساسية يتطلب إدارة جيدة لجوانب النشاط اإلعالني، كما أن الحمالت 

  ( 57م، ص  2022.)غادة سيف،  كامل إلنتاجها على النحو المرجوفريق عمل مت  إلىجيدة تحتاج  اإلعالنية ال
 إلى، أو رسالة، صال مضمون فكرةفي حقيقتها تعبير عن خطة يستخدمها المعلن إلي يةوالحمالت اإلعالن

هدف   لتحقيق  المستهدف،  للحمالت   إلى  يسعىجمهوره  األساسية  الشروط  تتوفر  أن  ويفترض  بلوغه، 
أساس   والمتعلقة  الناجحة  الدقاإلعالنية  التحديد  في  القادرة  يا  اإلعالنية  للرسالة  الفكرة    علىق   إلىإيصال 

)السيد عبد    الجمهور المستهدف، فضال  عن اختيار الوقت المناسب الذي يمكن أن تصل به الرسالة إليهم.
 (137م، ص 2020الرحمن على، 

 وتتشكل اتجاهات الجمهور نحو حمالت التوعية اإلعالنية وفقًا لمكونات رئيسية ثالثة، كما يلي:  

مشاعر الشخص ورغباته حول قضية ما، أو قيمة معينة، أو موضوع    إلىالمكون الوجداني: يعود    –  1
كورونا   بفيروس  المتعلقة  الفضائية  بالقنوات  اإلعالنية  التوعية  حمالت  نحو  البحث  هذا  في  وهو  ما، 

إما في االستجابة العاطفية اإليجابية بأهمية الوعي الصحي أو المحايدة أو السلبية،   19المستجد كوفيد 
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يعود   أو    إلىوهذا  فالقبول  منطقي،  غير  الشعور  هذا  يكون  وأحيانا   فرد،  كل  لدي  الوجداني  الجانب 
 الرفض، الحب أو الكره قد يكون دون سبب واضح أحيانا .

المعلومات، والحقائق، والمعارف، واألحكام، والمعتقدات والقيم، واآلراء   إلىالمكون المعرفي: يشير    –  2
فكلما االتجاه،  بموضوع  ترتبط  بشكل   التي  واضحا   اتجاهه  كان  أكثر  الموضوع  بهذا  معرفته  كانت 

 أكبر.

المكون السلوكي: يتمثل في استجابة الفرد لموضوع االتجاه بطريقة ما، قد تكون سلبية أو إيجابية،    –  3
ضوابط التنشئة االجتماعية، والخبرات والتجارب التي مر بها هذا الفرد، وحتى تنجح    إلىوهذا يعود  

التو  المكونات،  حمالت  هذه  دراسة  من  البد  اإليجابية،  الجمهور  اتجاهات  تشكيل  في  اإلعالنية  عية 
وانعكاس   إيجابيا ،  مؤشرا   يعد  مما  معه،  يتجاوبون  وبالتالي  الجمهور،  يلمسه  واقع  في  مفيد  وترجمتها  ا ا 

 للقنوات الفضائية، والحمالت اإلعالنية فيها.  ىبعيد المد 

 أنواع الحمالت اإلعالنية: 
 مكن تقسيم الحمالت اإلعالنية إلى أنواع مختلفة وفقًا لمعايير متعددة منها: ي 

الجغرافية:   -1 التغطية  وحمالت معيار  إقليمية،  وحمالت  قومية،  وحمالت  محلية،  حمالت  فهناك 
 دولية.

اإلعالنية:  –  2 األهداف  وأخري تستهدف تحقيق    هناك حمالت تستهدف تحقيق أهداف بيعية  معيار 
أهداف   تحقيق  تستهدف  وأخري  مباشر،  فعل  رد  تحقيق  تستهدف  حمالت  وهناك  اتصالية،  أهداف 

 طويلة المدي أو أهداف متوسطة المدي أو أهداف قصيرة المدي. 
نوعين حمالت تستهدف تنشيط    إلىيمكن تقسيم الحمالت وفقا  لنوعية الطلب    معيار نوع الطلب:  –  3

 وهناك حمالت تستهدف تنشيط الطلب الثانوي. الطلب األولي 
المستخدمة:    –  4 اإلعالنية  الوسائل  نوع  تستخدم الحملة اإلعالنية أكثر من وسيلة إعالنية، معيار 

اإلعالنية   الحملة  فهناك  معينة  أهداف  لتحقيق  واحدة  إعالنية  وسيلة  تستخدم  حمالت  هناك  ولكن 
أهداف معينة مثل: السرعة في التنفيذ والنفقات األقل والمواجهة التي تستخدم الراديو وذلك لتحقيق  

 ( 226-225م، ص  2017)إيمان فتحي عبد المحسن،    .السريعة في حالة األزمات 
توجد الكثير من العوامل التي تساعد على نجاح الحمالت اإلعالنية، حيث    أهداف الحمالت اإلعالنية:

 يه، ويتضح ذلك مما يلي: نجد لكل حملة هدف ا تسعى إلى الوصول إل
تهدف إلى تزويد الجمهور وزيادة وعيهم بقضية ما، أي العمل على  حمالت التغيير المعرفي: – 1

إحداث التغيير المعرفي، وهذا النوع من الحمالت يعد من أسهل األنواع ألنها ال تهدف إلى إحداث تغيير  
 في السلوك، عندما يتحقق هدفها برفع مستوى وعي الجمهور ببعض القضايا أو األمور تتوقف. 
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 تهدف إلى إقناع الجمهور بالقيام بعمل معين خالل وقت محدد.   عل:حمالت تغيير الف – 2
تهدف إلى حث األفراد على تغيير بعض أنماط السلوك؛ حيث يجب على   حمالت التغيير السلوكي: – 3

 األفراد أن يتخلصوا من عادات قديمة، ويتعلموا عادات جديدة.
حاول أن تغير بعمق المعتقدات والقيم التي  من أصعب أنواع الحمالت؛ حيث ت حمالت تغيير القيم:  –  4

فترة   منذ  األفراد  بها  يحتفظ  والمعتقدات التي  القيم  تحريك  حيث يصعب  والجماعات؛  األفراد،  يتمسك بها 
صعبة،   عملية  تغييرها  عملية  يجعل  مما  بالفرد  المحيطة  البيئة  من  مستمدة  تكون  ما  غالبا   طويلة، فهي 

)إيمان فتحي  لومات غير المتفقة مع قيمه كي ال تؤثر على قيمه األساسية.  وعادة ما يقوم الفرد بنبذ المع
البحث    على وهادفة ومخططة مبنية    والحملة اإلعالنية جهود مدبرة،  (227 – 226م، ص2017عبد المحسن، 

فكرة أو عدد محدود من األفكار اإلعالنية   إلىينتج عنها عدد من الرسائل اإلعالنية التي تستند  ،والدراسة
نقلها   معينة    إلىيتم  أهداف  لتحقيق  وذلك  اإلعالن  وسائل  من  أكثر  أو  وسيلة  خالل  من  محدد  جمهور 

 . (18م، ص  2008)فاتن محمد رشاد،   خالل فترة زمنية محددة.
 مجتمع البحث:

القنوات الفضائية    علىمجتمع البحث في جمهور مدينة سوهاج المتابعين للحمالت اإلعالنية  تحدد       
 الحكومية والخاصة. 

   عينة الدراسة: 

العشوائية        األصلي    random sampleتم استخدام العينة  ممثلين للمجتمع  أفراد  تم اختيار  حيث 
ا وتعني العينة العشوائية أن  والتمثيل يكون دقيق    اومحدد    اوفي هذه الحالة يكون المجتمع األصلي معروف  

جميع أفراد مجتمع البحث تتاح لهم فرصة متساوية ومستقلة لكي يدخلوا العينة أي أن لكل أفراد العينة 
يار العشوائي هو  خر، واالخت فرد ال يؤثر في اختيار الفرد اآل  ن اختيار أيأو   ، يارنفس االحتمال في االخت

حدد الباحث مجتمع البحث  و ،  (27، ص  م2010)ربحي عليان،    إجابات سليمة.  على للحصول  أفضل طريقة
جمهور مدينة سوهاج )ريف / حضر وذكور / إناث( للفئة العمرية   علىبالجمهور المصري، وتم التطبيق 

سنة فأكثر؛ وذلك ألنها الفئات العمرية األكثر إدراكا  واهتماما  بالقضايا العامة، وبالتالي فهم موضوع    20
اتجاهات الجمهور المصري نحو حمالت التوعية اإلعالنية بالقنوات الفضائية وأثرها في سلوكه  البحث )

 :  اآلتية(، ويعود اختيار )مدينة سوهاج( لتطبيق البحث لألسباب يروس كورونانحو ف 

والريفية    )أ( الحضرية  ومناطقها  اإلدارية  تقسيماتها  ويعرف  فيها،  ومقيم  سوهاج  مدينة  من  الباحث  ألن 
 ا. الشرائح والفئات المتنوعة يكون أكثر سهولة ويسر   إلىوخصائص سكانها، وبالتالي فإن الوصول 

 المجتمع المصري. )ب( ألن مدينة سوهاج تمثل كثافة سكانية مرتفعة ومتنوعة بالنسبة لتعداد سكان 
استخدام العينة المنتظمة العشوائية من جمهور مدينة سوهاج وفقا  لمتغيرات الحضر  إلىولجأ الباحث 

 والجدول اآلتي يوضح مجتمع البحث ومتغيراته.  والريف / الذكور واإلناث،
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 ( 1جدول )
 مجتمع البحث ومتغيراته

 نسبة %ال إجمالي العينة إجمالي الفئة مجتمع البحث" سوهاج "
 34.5 138 169989 الحضر 

 65.5 262 322692 الريف
 100 400 492681 إجمالي مجتمع البحث

 51.5 206 253906 الذكور 
 48.5 194 238775 اإلناث 

 100 400 492681 إجمالي مجتمع البحث
ويمكن تعريف العينة المنتظمة العشوائية: بأنها العينة التي تؤخذ من خالل تقسيم وحدات المجتمع       

طبقات متجانسة، واختيار عينة عشوائية بسيطة أو منتظمة من كل منها، وتتلخص الطريقة بتحديد   إلى
: حجم العينة الطبقية = )حجم اآلتيةأساس المعادلة    علىحجم العينات الجزئية المتناسبة في كل طبقة  

المجتمع(    على العينة   الطبقة.    xحجم  بركات،  حجم  محمد  ص  م2007)نافذ  ص  هذه    (،7،  6،  وبتطبيق 
الباحث    علىالمعادلة   حصل  واإلناث،  والذكور  والريف  الحضر  لمتغيرات  وفقا   سوهاج   على إحصائيات 

 ، التي حددت عينة البحث بدقة:اآلتيةاألرقام 
 492681( = 322692) الريف   ±(  169989حجم المجتمع الكلي = )الحضر   -

 492681( = 238775) اإلناث   ±(  253906حجم المجتمع الكلي = )الذكور   -

 مفردة 138=  169989  ×     400حجم العينة من الحضر  =    -

492681   
 مفردة 262= 322692   ×      400حجم العينة من الريف  =   -

492681   
 مفردة 206= 253906  ×     400حجم العينة من الذكور  =    -

492681   
 مفردة 194= 238775   ×      400حجم العينة من اإلناث  =   -

492681   

    ( البحث  عينة  إجمالي  أن  يتضح  السابقة  المتغيرات  عينات  إجمالي  من  400وبجمع  مفردة،   )
 .لألسلوب العلمي الختيار العينات  االفضائية يتم اختيارهم وفق  المشاهدين للقنوات 

 حدود الدراسة:

 . سوهاج بمدينة اوإناث   اذكور   المصرية الفضائية القنوات  مشاهدي: البشري  الحد  -1
 .)ريف / حضر( سوهاج  مدينة: الجغرافي الحد  - 2
   م.2021الزمنية يناير / مارس /  الفترة في تم تطبيق البحث : الزمني الحد  -3
للبحث:  المنهجي  البحث    التصميم  هذا  التوعية    إلىسعي  حمالت  نحو  الجمهور  اتجاهات  معرفة 

المستجد  كورونا  فيروس  نحو  بسلوكهم  وعالقته  التصميم    ،اإلعالنية  استخدام  تم  الهدف  هذا  ولتحقيق 
 المنهجي اآلتي: 
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  نوع البحث:
البحث        هذا  وهي    إلى ينتمي  الوصفية،  البحوث  والظواهر "نوعية  األحداث  دراسة  تستهدف  التي 

ووصفها كما هي عليه في الواقع من خالل التعبير الموضوعي الذي يصف الظاهرة ويحدد خصائصها  
وتطويره  إلىللوصول   الواقع  هذا  فهم  بشكل    إلىباإلضافة  ،  نتائج  وتفسيرها  والمعلومات  البيانات  تحليل 

فه في  تسهم  جديدة  حقائق  استنتاج  أجل  من  الظاهرةدقيق  عليان،  .  "م  ص  2010)ربحي  والبحث ،  (27م، 
التوعية   حمالت  نحو  الجمهور  اتجاهات  معرفة  يستهدف  الذي  البحث  لهذا  ومناسب  مالئم  الوصفي، 

 سلوكه نحو فيروس كورونا المستجد. على اإلعالنية ومدي تأثيرها  
 

  منهج الدراسة:
في  اختار الباحث المنهج      يساعد    ،معين  موقف  عن  الجارية  والبيانات   الحقائق  جمع  المسحي الذي 

  ( 39م، ص1996)أحمد بدر الدين،  ،  والبحوث الوصفية  للدراسات   مةءمال  العلمية  المناهج  أنسب   من  ويعتبر
  الظواهر   مجموعة  أو  الظاهرة،  عن  وأوصاف  ومعلومات   على بيانات   للحصول  يسعى  اجهدا  علمي    بوصفه

محمد    .البحث   موضوع ص  1995حسين،  )سمير    المسح   أسلوب   على  االعتماد   تم   إطاره  وفي  (147م، 
بلغت ) الجمهور  من  سوهاج400الميداني لعينة  مدينة  بمجتمع البحث  مفردة  تم التطبيق    ؛(    على حيث 

اتجاهاتهم نحو حمالت التوعية    علىللتعرف    م2021نهاية مارس    إلىالعينة في الفترة من أول  يناير /  
تأثيرها   ومدي  المنهج   علىاإلعالنية،  ثم  المستجد،  كورونا  فيروس  نحو    إجراء   وهو:  الكمي  سلوكهم 

عدنان  )   والنوعية  الكمية  الدالالت   وبيان  المئوية،  النسب   واستخراج  التكرارات   لحساب   وضروري   منهجي
زينة،   أبو  فريد  ص  1983عوض،    خالل   من  ا،رياضي    الرقمية   النتائج  هذه  دقة  إثبات   بهدف  وهذا  ( 22م، 

 ( 275م، ص 2005)أحمد بن مرسلي، اإلحصائية  ليب ااألس من العديد  استخدام
 

   أداة جمع البيانات:
  على ومدي تأثيرها    ،اعتمد الباحث لقياس اتجاهات مجتمع البحث نحو حمالت التوعية اإلعالنية       

حيث يتعلق فيها األمر  على مقياس ليكرت الثالثي لالتجاهات؛  سلوكهم نحو فيروس كورونا المستجد "  
هذه  وفي  المطروحة،  االقتراحات  رفض  أو  قبول  درجة  عن  تعبر  التي  اإلجابات  مختلف  بين  باالختيار 

)موافق التالي  النوع  ومن  ثالثة،  االقتراحات  تصنيفات  تكون  ما  عادة  ويتم   ،الحالة  موافق(  غير  محايد، 
عندئذ   )  –التنقيط  من  درجات  بإعطائها  اإلجابات  تصحيح  والمتوسط   ،التوالي  على(  3  إلى  1بعد 

مجموع التكرارات    علىالحسابي المرجح لهذه الدرجات يحسب بقسمة مجموع التكرارات المصححة )الشدة(  
أما إذا كان المعدل الناتج    ،( فهو إيجابي2)فإذا كان المعدل الناتج أعلي من الدرجة الحيادية    ،العادية

سلبي فهو  الحيادية،  الدرجة  من  الداخ  ،أقل  الثبات  من  بالتحقق  يتعلق  هذه وفيما  مثل  وحدات  بين  لي 
ف ودرجات  المقاييس  اقتراح  كل  عن  االستجابة  درجات  بين  االرتباط  معامالت  حساب  طريق  عن  تم 

ثم   كله،  التي    استبعدت المقياس  منخفضا    كانالعبارات  ارتباطها  من    إلىوينتمي    ، معامل  النوع  هذا 
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  الخصائص السيكومترية الستمارة البحث:   " الذي تم استخدامه في هذا البحث.ليكرت المقاييس مقياس "

Psychometric Properties     ،الثبات والصدق(الخصائص السكومترية ت على دقة مؤشرا  )إجراءات 
لقياسه   أعد  لما  ص  2013شاكر،  )سوسن  القياس  لمقياس  ( 93م،  السيكومترية  الكفاءة  من  التأكد  تم  وقد   ،

 االتجاهات من خالل حساب ثباته، وصدقه.

   :Reliability ثبات المقياس 

البعد،      بين  االرتباط  حساب  خالل  من  المقياس  ثبات  من  التحقق  الذي   تم  للمقياس  الكلية  والدرجة 
 ويوضح الجدول اآلتي معامل ثبات المقياس. ،خليينتمي إليه كمؤشر لثبات االتساق الدا

 ( 2جدول )
 معامل ثبات المقياس 

 معامل ارتباط البعد بالدرجة الكلية لمقياس االتجاهات  عد الب  
 ,. ** 65 المعرفي

 ,. ** 96 الوجداني 
 ,. ** 97 السلوكي

لمقياس   الكلية  بالدرجة  بعد  كل  ارتباط  السابق  الجدول  من  إحصائيا  يتضح  دال  بشكل  مما   ،االتجاهات 
 . شير إلى ثبات المقياسي

 صدق استمارة البحث: 

 Validity    حيث تم عرض استمارة  1صدق المحكمين*   تم التحقق من صدق استمارة البحث من خالل :
ومالءمتها    علىالبحث   األسئلة  صياغة  دقة  وأوضحوا  واإلعالن،  العامة  العالقات  أساتذة  من  مجموعة 

 لقياس متغيرات البحث، كما تم إجراء التعديالت التي أشاروا إليها.

 

 

 

 

 

 
 

 بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.  –أ.د/ محمود يوسف، أستاذ العالقات العامة واإلعالن  - 1

 بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.  –أ.د / سامي طايع، أستاذ العالقات العامة واإلعالن  -2

 بكلية اإلعالم جامعة القاهرة.  –أ.د / ساوى العوادلي، أستاذ العالقات العامة واإلعالن  -3

 بكلية اإلعالم جامعة جنوب الوادي.  –د / محمد محفوظ، أستاذ العالقات العامة واإلعالن أ.  -4
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 النتائج العامة للدراسة:  
 (  3جدول )

 عينة الدراسة بمجتمع البحث 

 % التكرار  المتغيرات

 51.5 206 ذكور النوع

 48.5 194 إناث

 25 100 أمي المؤهل التعليمي

 12.5 50 تعليم أساسي

 22.5 90 متوسط 

 20 80 فوق المتوسط 

 16.2 65 بكالوريوس  –ليسانس 

 2.5 10 ماجستير 

 1.3 5 دكتوراة 

 50 200 4000ألقل من   1000 الدخل 

 7000ألقل من   4000
 

120 30 

 17.5 70 10000ألقل من   7000

 2.5 10 فأكثر 10000

 34.5 138 169989 الحضر 

 65.5 262 322692 الريف

يتضح من األرقام الخاصة بخصائص عينة الدراسة من مجتمع البحث بمدينة سوهاج  ارتفاع نسبة       
جاءت   ،(، وفيما يتعلق بالمؤهل التعليمي للعينة%48.5في حين بلغت نسبة اإلناث )  ،(%51.5الذكور )

ثم    ،(%22.5لغت )(، في حين تلتها  فئة متوسط  بنسبة ب%25فئة أمي، في الترتيب األول بنسبة بلغت )
( بلغت  بنسبة  الثالث  الترتيب  في  المتوسط   فوق  الترتيب    ،(%20فئة  في  األساسي  التعليم  فئة  وجاءت 

 ( بلغت  بنسبة  ليسانس    ،(%12.5الرابع  فئة  بلغت   –وجاءت  بنسبة  الخامس  الترتيب  في  بكالوريوس 
(16.2%( بلغت  بنسبة  السادس   الترتيب  في  ماجستير  فئة  وتلتها  فئة    ،(2.5%(،  األخير  الترتيب  وفي 

( بلغت  بنسبة  غير    ،(% 1.3دكتوراة  تعليم  المتعلمة  والفئة  المتعلمة  غير  الفئة  غلبة  األرقام  هذه  وتوضح 
 تعليم عالي.  إلىأن مجتمع البحث به أرقام كبيرة ما زالت في حاجة  علىجامعي، وهذا يدل 

الترتيب األول بنسبة    ( واحتلت 4000من    ألقل  1000أما فيما يتعلق بالدخل فقد برزت فئة ) من       
        (، وفي الترتيب الثالث الفئة %30( بنسبة بلغت ) 7000ألقل من    4000ها الفئة )من  ، تال(%50بلغت )

من    7000)من   من  10000ألقل   ( الفئة  األخير  الترتيب  وفي  بلغت   10000(،  بنسبة   ) فأكثر 
الدخو 2.5%) نسبة  ارتفاع  األرقام  هذه  وتوضح  مقارنة  (،  البحث  بمجتمع  الدراسة  عينة  في  المنخفضة  ل 

بالدخول المرتفعة، وذلك وفقا  إلجابات المبحوثين، وربما يعود ذلك لألزمة االقتصادية التي يشهدها العالم  
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كورونا فيروس  وأزمة  األوكرانية  الروسية  الحرب  بسبب  خاص  بشكل  ومصر  عام  كوفيد    بشكل  المستجد 
 األخري المترتبة عليها مثل: ارتفاع األسعار بشكل غير مسبوق.  والعديد من األزمات  ، 19

 

 المتعلقة بتساؤالت البحث: الميدانية النتائج 

 (  4جدول )
 كثافة متابعة المبحوثين للقنوات الفضائية

 % ك كثافة متابعة المبحوثين للقنوات الفضائية  
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف المعياري

 9.75 39 مرتفعةبدرجة أتابعها 

1.5075 0.60899 
 37.5 150 بدرجة متوسطةأتابعها 

 52.75 211 منخفضة بدرجة أتابعها 

 100.00 400 المجموع 

أرقام      من  المبحوثين الجدول    يتضح  متابعة  الحكومية  للقنوات    أن  جاءوالخاصةالفضائية  ت ، 
اآلتي: النحو  على  وذلك  احتلت بدرجة    أتابعها  منخفضة،  بنسبة    منخفضة  األولى  بلغت المرتبة 

متوسطة ويليه  (،52.75%) بدرجة  أتابعها  الثاني  الترتيب  في  الترتيب  (،  %37.5)بلغت   بنسبة  ا  وفي 
ونستنتج من هذه األرقام أن المبحوثين بمجتمع  %(.    9.75)بلغت  بنسبة  األخير أتابعها بدرجة مرتفعة  

الفضائية القنوات  يتابعون  وسائل    البحث  النتشار  ذلك  يعود  وربما  ومتوسطة،  منخفضة  بدرجة  المصرية 
بديال    اإلنترنت  أصبحت  حيث  الجماهير،  بين  كبيرة  بدرجة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  الجديد  اإلعالم 
وصورة  صوت  من  الوسائل  هذه  خصائص  كل  على  تشتمل  ألنها  الوسائل،  بباقي  مقارنة  وجذاب ا  مشوق ا 

 . وص فائقة، وغيرها من عوامل الجذب وحركة ومؤثرات ونص
 (  5جدول )

 التي يتابعها أفراد مجتمع البحث  الفضائية القنوات أهم

 % ك يتابعها أفراد مجتمع البحث أهم القنوات الفضائية التي

Cbc   250 13.8 

Dmc 300 16.5 

 7.7 140 الحياة  

ON E   160 8.8 

 2.3 43 القناة الثانية 

 6.7 120   المحور  

 3.4 60 صدي البلد  

 8.2 150 القناة األولي   

 11.1 200 بانوراما يوم    

 9.9 180 نايل دراما   

 6.1 110 النهار   

 5.5 100 الفضائية المصرية   

 % 100 1813 المجموع   
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التي يتابعها أفراد مجتمع البحث أن    الفضائية  القنوات   نستنتج من أرقام الجدول السابق المتعلق بـ أهم     
بلغت )   dmcقناة   بنسبة  األول  الترتيب  تالها قناة  16.5جاءت في   )cbc     بنسبة الثاني  الترتيب  في 

( )13.8بلغت  بلغت  بنسبة  الثالث  الترتيب  في  يوم  بانوراما  قناة  ثم  قناة  11.1(،  الرابع  الترتيب  وفي   ،)
( والقناة األولي في  8.8في الترتيب الخامس بنسبة بلغت ) ON E(، ثم قناة 9.9نايل دراما بنسبة بلغت )

(، ثم قناة  7.7(، وجاءت قناة الحياة في الترتيب السابع بنسبة بلغت )8.2الترتيب السادس بنسبة بلغت )
(، ثم  6.1(، وقناة النهار في الترتيب التاسع بنسبة بلغت )6.7المحور في الترتيب الثامن ينسبة بلغت )

الف )قناة  بلغت  بنسبة  العاشر  الترتيب  في  المصرية  الترتيب  5.5ضائية  في  البلد  صدي  قناة  وجاءت   ،)
( بلغت  بنسبة  عشر  بنسبة  3.4الحادي  الثانية  القناة  المبحوثين  اختيارات  في  األخير  الترتيب  واحتلت   ،)

ركة المتحدة وهما قناتان مملوكتان للش   CBCفي الترتيب األول تلتها     DMC(، وبرزت قناة  2.3بلغت )
اإلعالمية   الخدمات  وهي     United Media Servicesللخدمات  مجال  في  تعمل  مصرية  شركة 

، وربما يعود ذلك ألنهما تقدمان برامج متنوعة  م2016ت الشركة عام  ئأنشو اإلعالمية والدعاية واإلعالن،  
الحكومية التابعة لماسبيرو في  ولتحسين جودة هذه البرامج في الفترة األخيرة، في حين جاءت القناة الثانية  

االهتمام   ضرورة  يتطلب  وهذا  البحث،  بمجتمع  للمبحوثين  المهمة  الفضائية  القنوات  من  األخير  الترتيب 
 بتحسين جودة برامج هذه القناة وغيرها من القنوات التي احتلت مرتبة متأخرة في اهتمامات المبحوثين. 

 (  6جدول )
 المؤثرة في جذب انتباه عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية  العومل  

 % ك العومل المؤثرة في جذب انتباه عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية 

 8.9 215 تكرار عرض الحملة 

 9.1 220 المعلومات الجديدة 

 7.9 190 تصميم الحمالت  

 4.3 100 الموسيقي  

 9.1 220 الصور   

 7.6 180 أداء الممثلين   

 8.7 210 المشاهير والخبراء الذين تعتمد عليهم الحملة اإلعالنية    

 8.3 200 سمعة القناة  

 9.6 230 صحة ومصداقية المعلومات  

  9.1 220 موضوع الحملة   

 9.1 220 شعار الحملة   

 8.3  200 األلوان   

 100 2405 المجموع 

لحمالت       البحث  عينة  انتباه  جذب  في  المؤثرة  العومل  بـ  المتعلق  السابق  الجدول  أرقام  من  يتضح 
األول   الترتيب  ومصداقية المعلومات جاء في  صحة  أن عامل  المصرية   اإلعالنية بالفضائيات  التوعية 

( بلغت  بنسبة  البحث  عينة  انتباه  جذب  في  المؤثرة  العوامل  إجمالي  الثاني    ،(9.6من  الترتيب  في  يليه 
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( بلغت  التي  النسبة  بنفس  الجديدة،   والمعلومات  والصور،  وموضوعها،  الحملة،  في  9.1شعار  ثم   )
( بلغت  بنسبة  الحملة  عرض  تكرار  العامل  جاء  الثالث  المشاهير  8.9الترتيب  عامل  جاء  حين  في   )

وجاء في الترتيب    ،(8.7ع بنسبة بلغت )في الترتيب الرابالذين تعتمد عليهم الحملة اإلعالنية  والخبراء   
( ثم تصميم الحمالت في الترتيب  8.3الخامس العامالن سمعة القناة واأللوان بنفس النسبة التي بلغت )

( وجاءت في الترتيب 7.6(  ثم آداء الممثلين في الترتيب السابع بنسبة بلغت )7.9السادس بنسبة بلغت )
إذا يتضح للباحث  أن الصدق والمصداقية وصحة المعلومات في   ،(4.3األخير الموسيقي بنسبة بلغت )

البحث   بمجتمع  المبحوثين  لدي  احتل  كورونا  بفيروس  المتعلقة  اإلعالنية  التوعية  حملة  مضمون  عرض 
المجاالت  كل  في  المبحوثين  لكل  مهم  العامل  وهذا  اإلعالنية  للحمالت  انتباههم  جذب  في  كبيرة  أهمية 

ا موضوع  ألن  ربما  التي  ولكن  األجواء  أن  خاصة  األولي  المرتبة  لديهم  فاحتل  بالصحة  مرتبط  لحملة 
اإلعالنية   الحملة  شعار  وكذلك  والقلق.  للتوتر  وباعثة  مخيفة  كانت  كورونا  فيروس  بانتشار  ارتبطت 
لديهم   واحتلت  انتباههم  وجذبت  المبحوثين  أثارت  الجديدة  والمعلومات  المستخدمة  والصور  وموضوعها 

الث في  المرتبة  الموسيقي  وجاءت  أفضل.  بشكل  وأبعاده  الموضوع  طبيعة  لهم  وتفسر  تشرح  ألنها  انية 
الحمالت،  من  النوعية  هذه  في  للمبحوثين  شكلية  أهمية  تمثل  الباحث  تصور  في  ألنها  األخير  الترتيب 

 مقارنة بمضمون الحملة.  جدوى وغير ذات 
 (  7جدول )

 . المصرية بالفضائيات  نيةاإلعال لحمالت التوعية عينة البحث  تعرض  أسباب

 % ك اإلعالنية  لحمالت التوعية   عينة البحث تعرض  أسباب 

 13.6 200 سمعة ومصداقية القناة  

 12.2 180 تنوع أشكال المواد المذاعة على القناة  

 14.9 220 لمعرفة الجديد عن موضوع الحملة   

 15.2 225 موضوعية القناة في عرض موضوع الحملة 

 12.9 190 حب استطالع  

 15.6 230 لمعرفة أضرار فيروس كورونا   

 15.6 230 لمعرفة اإلجراءات االحترازية وسبل الوقاية 

 1475 المجموع 

أن أهم أسباب تعرض عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية لمعرفة أضرار فيروس كورونا،  يتضح       
وسبل   االحترازية  اإلجراءات  هذ   ؛الوقايةولمعرفة  جاء  النسبة  ا ن السبباحيث  بنفس  األول   الترتيب  ن في 

(، ثم جاء السبب موضوعية القناة في عرض موضوع الحملة في الترتيب الثاني بنسبة  15.6التي بلغت ) 
(،  14.9(، ثم السبب لمعرفة الجديد عن موضوع الحملة في الترتيب الثالث بنسبة بلغت )15.2بلغت )

ومصداقية بلغت )  ثم لسمعة  بنسبة  الرابع  الترتيب  في  13.6القناة في  االستطالع  لحب  وجاء السبب   ،)
( بلغت  بنسبة  الخامس  لحمالت  12.9الترتيب  البحث  عينة  تعرض  أسباب  من  األخير  الترتيب  وفي   ،)
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كورونا جاء السبب تنوع أشكال المواد المذاعة   اإلعالنية الخاصة بفيروس  ونستنتج    علىالتوعية  القناة، 
للتعرض  من   أسبابه  أهم  من  كان  الفيروس  انتشار  فترة  الفترة  هذه  في  البحث  مجتمع  أن  األرقام  هذه 

لحمالت التوعية اإلعالنية بالقنوات الفضائية المصرية هو معرفة أضرار الفيروس وكيفية الحماية والوقاية  
 حمالت اإلعالنية. وهذه أسباب منطقية دفعت المبحوثين للتعرض لهذه ال ،أرواحهم علىمنها حفاظا   

 ( 8جدول )
 . في الفضائيات المصرية  كورونا بفيروس  المتعلقة  اإلعالنية التوعية لحمالت  عينة البحث  تذكر درجة 

 التوعية لحمالت عينة البحث تذكر درجة 
 كورونا  المتعلقة بفيروس اإلعالنية

المتوسط  % ك
 الحسابي 

 االنحراف المعياري

 0.64148 1.9250 11.25 45 أتذكرها بدرجة مرتفعة

 38.75 155 متوسطة أتذكرها بدرجة 

 27.5 110 منخفضةأتذكرها بدرجة 

 22.5 90 ال أتذكرها

 100.00 400 المجموع

بفيروس        المتعلقة  اإلعالنية  التوعية  حمالت  يتذكرون  من  أن  السابق  الجدول  بيانات  من  يتضح 
(، ثم من يتذكرها بدرجة  38.75كورونا جاء من يتذكرها بدرجة متوسطة في الترتيب األول بنسبة بلغت )

( بلغت  بنسبة  الثاني  الترتيب  في  بنسب27.5منخفضة  الثالث  الترتيب  في  يتذكرها  ال  ومن  بلغت  (،  ة 
  مدى (، ويري الباحث أن  11.25( ثم في الترتيب األخير من يتذكرها بدرجة مرتفعة بنسبة بلغت )22.5)

الحمالت   لتعدد  ربما  متوسطا   جاء  المصرية  بالفضائيات  اإلعالنية  التوعية  لحمالت  المبحوثين  تذكر 
إلعالم بمختلف أشكالها في اإلعالنية وتفاصيلها الكثيرة في هذا التوقيت الذي سارعت فيه كل وسائل ا

نفسه   ألنه فرض  المستجد (  كورونا  الحملة )فيروس  موضوع  مكتوبة اهتمامات كل الوسائل    علىتناول 
المبحوثون  وذكر  وتفاعلية،  ومرئية  من    ومسموعة  المحتويات    المتعلقة اإلعالنية  التوعية  حمالت  بعض 

كورونا، كور   مثلبفيروس  فيروس  ضد  القومية للتوعية  ال   اليدينغسل    وأهميةونا،  الحملة  باستمرار لمدة 
ثانية عشرين  عن  و تقل  بالطرق  ،  األقلالتباعد  على  ونصف  متر  التباعد  مثل  صحيا   وأهمية  ،  السليمة 

وعدم    ،باستمراروالمفاتيح  تعقيم األيدي والمالبس  وعدم المصافحة، و ،  للشارعارتداء الكمامة عند الخروج  
في وشعار     stay at home  شعارالت التوعية اإلعالنية مثل :  وبعض شعارات حمالسالم باأليدي،  

 أهلك أمانة في أيديك. التباعد حياة، وشعار خليك في البيت،
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 ( 9جدول )
 . كورونا لفيروس الفضائية  بالقنوات التوعية اإلعالنية حمالت   )معرفيًا، وجدانيًا، سلوكيًا( نحو  الجمهور اتجاهات

 )معرفياً( نحو  الجمهور اتجاهات
 التوعية اإلعالنية  حمالت

  درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 معارض  محايد  موافق

 % ك % ك % ك

عن  جديدة معلوماتزودتني ب
 كورونا  فيروس

225 56.25 140 35.00 35 8.75 2.4875 0.64489 

 0.60466 2.4825 5.25 21 40.00 160 54.75 219 زودتني بمعلومات أفادتني صحياً 

الحماية من  أساليب تعلمت منها
 اإلصابة بالفيروس

215 53.75 165 41.25 20 5.00 2.4700 0.60000 

علمتني كيف أتعامل بشكل صحي 
 مع اآلخرين

202 50.5 172 43.00 26 6.5 2.4575 0.60755 

من خاللها أصبحت أعرف إن كنت 
 مصاباً بالفيروس أم ال 

200 50.00 170 42.5 30 7.50 2.4475 0.62708 

االجراءات االحترازية  علمتني أن 
 بالفيروس   من اإلصابةتحفظني 

223 55.75 140 35.00 37 9.25 2.4425 0.66166 

 علىمن خاللها أصبح لدي القدرة 
المقارنة بين نزالت البرد العادية 

 وفيروس كورونا 
200 50.00 150 37.5 50 12.5 2.4150 0.68113 

أحاطتني علماً بكل المعلومات  
 المتعلقة بفيروس كورونا 

140 35.00 208 52.00 52 13.00 2.1975 0.64384 

 0.72278 2.1700 20.00 80 45.00 180 35.00 140 صحتي علىجعلتني أكثر حرصاً 

السابق    يبين      نحو )معرفي    الجمهور  اتجاهات الجدول  اإلعالنية   حمالت   ا(  بالفضائيات    التوعية 
الترتيب األول من    كورونا  فيروسعن    جديدة  معلومات زودتني بالمصرية، وهي كما يأتي: احتلت العبارة:  

بلغت ) بنسبة  موافقة المبحوثين  العبارة  56.25حيث  تلتها  أن  (،  تحفظني  علمتني  االحترازية  االجراءات 
زودتني بمعلومات أفادتني  (، ثم العبارة  55.75في الترتيب الثاني بنسبة بلغت )  بالفيروس  من اإلصابة

تيب الرابع العبارة تعلمت منها أساليب الحماية  (، وفي التر 54.75في الترتيب الثالث بنسبة بلغت )  ا صحي  
  علمتني كيف أتعامل بشكل صحي مع اآلخرين (، ثم العبارة  53.75من اإلصابة بالفيروس بنسبة بلغت )
( بلغت  بنسبة  الخامس  الترتيب  العبارتان  50.5في  ثم  مصاب  (،  كنت  إن  أعرف  أصبحت  خاللها  ا  من 

في    المقارنة بين نزالت البرد العادية وفيروس كورونا  على لقدرة  من خاللها أصبح لدي ابالفيروس أم ال، و 
بنسبة السادس  )  مشتركة  الترتيب  وأخير  50بلغت  العبارت (،  علم  اا  أحاطتني  المتعلقة ن  المعلومات  بكل  ا 

( من  35في الترتيب السابع بنسبة مشتركة بلغت )   صحتي   علىا  جعلتني أكثر حرص  بفيروس كورونا، و 
)معرفيا ( نحو   عينة البحث اتجاهات  جملة تكرارات موافقة المبحوثين، ونستنتج من هذه األرقام الخاصة ب

اإلعالنية التوعية  لهذه   حمالت  المعرفي  التأثير  ظهر  حيث  متوسطة؛  بدرجة  إيجابية  اتجاهات  أنها 
وثين التي أوضحت أنها أتت بمعلومات جديدة متعلقة بفيروس كورونا، الحمالت من خالل إجابات المبح

إصابتهم   لمنع  اآلخرين  مع  التعامل  وكيفية  االحترازية،  اإلجراءات  لهم  وبينت  صحي ا،  لهم  ومفيدة 
البحث   مجتمع  من  كبيرة  نسبة  وتزويد  إمداد  في  نجحت  اإلعالنية  التوعية  حمالت  أن  أي  بالفيروس، 
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ات والمعرفة المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأن هذه النسبة من العينة كانت راضية  بالمعلومات والبيان 
عن هذا الجانب المعرفي، وبالتالي فإن اتجاهاتهم نحو هذه الحمالت جاء إيجابيا  بشكل متوسط، ويؤكد  

ل هذه  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات المقياس كما هو ظاهر في الجدو 
 النتائج. 

 (  10جدول )
 . كورونا لفيروس الفضائية بالقنوات  التوعية اإلعالنية حمالت )وجدانياً( نحو   الجمهور اتجاهات

  )وجدانياً( نحو الجمهور اتجاهات

 التوعية اإلعالنية  حمالت

  درجة الموافقة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 معارض  محايد  موافق

 % ك % ك % ك

جعلتني أشعر باالطمئنان في التعامل 
 مع اآلخرين باإلجراءات االحترازية 

190 47.5 175 43.75 35 8.75 2.3800 0.63372 

جعلتي أشعر بأهمية أن أكون حريصاً 
 على صحتي 

195 48.75 155 38.75 50 12.5 2.3475 0.69854 

جعلتني أشعر بالخوف من التعامل  
 بالفيروس بقرب من المصابين 

125 31.25 195 48.75 80 20.00 2.0925 0.70369 

جعلتني أشعر بأهمية الجلوس في 
 المنزل وعدم نزول الشارع 

110 27.5 170 42.5 120 30.00 1.9450 0.74724 

 0.78791 1.8475 37.5 150 37.5 150 25.00 100 جعلتني أشعر بالقلق والتوتر 

السابق  يبرز       نحووجداني ا)  الجمهور  اتجاهات الجدول  اإلعالنية  حمالت   (  بالفضائيات   التوعية 
الترتيب   المصرية، وهي كما يأتي: احتلت العبارة: جعلتني أشعر بأهمية أن أكون حريصا  على صحتي

( بلغت  بنسبة  المبحوثين  موافقة  حيث  من  العبارة48.75األول  تلتها  باالطمئنان  :(،  أشعر  في    جعلتني 
جعلتني  (، ثم العبارة:  47.5في الترتيب الثاني بنسبة بلغت )  التعامل مع اآلخرين باإلجراءات االحترازية

بالفيروس المصابين  من  بقرب  التعامل  من  بالخوف  )  أشعر  بلغت  بنسبة  الثالث  الترتيب  (،  31.25في 
العبارة   الرابع  الترتيب  وعدم  وفي  المنزل  في  الجلوس  بأهمية  أشعر  الشارعجعلتني  بلغت   نزول  بنسبة 

العبارة:  27.5) ثم  والتوتر(،  بالقلق  أشعر  )  جعلتني  بلغت  بنسبة  واألخير  الخامس  الترتيب  (،  25في 
ب األرقام الخاصة  هذه  من  اإلعالنيةوجدانيا  )  عينة البحث اتجاهات  ونستنتج  حمالت التوعية  نحو  أنها    ( 

الو  التأثير  ظهر  حيث  متوسطة؛  بدرجة  إيجابية  إجابات اتجاهات  خالل  من  الحمالت  لهذه  جداني 
المبحوثين التي أوضحت أنها أشعرتهم بأهمية الحرص على الصحة والتروي بعدم التعامل مع اآلخرين  
عن قرب ال سيما المصابين بالفيروس، ثم إنها نجحت في إقناعهم بأهمية البقاء في المنزل خالل فترة  

ت التوعية اإلعالنية نجحت في إمداد وتزويد نسبة تصل  االنتشار الواسع لفيروس كورونا، أي أن حمال
ا من مجتمع البحث يالمشاعر واألحاسيس المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، وأن  إلى نصف العينة تقريب  
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هذه النسبة من العينة كانت راضية عن هذا الجانب الوجداني، وبالتالي فإن اتجاهاتهم نحو هذه الحمالت  
ويؤكد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات المقياس    إيجابيا  بشكل متوسط،جاء  

   كما هو ظاهر في الجدول هذه النتائج.
 (  11جدول )

 . كورونا لفيروس الفضائية بالقنوات  التوعية اإلعالنية حمالت )سلوكياً( نحو   الجمهور اتجاهات

  )سلوكياً( نحو  الجمهور اتجاهات
 التوعية اإلعالنية  حمالت

  درجة الموافقة
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 معارض  محايد  موافق

 % ك % ك % ك

 0.60023 2.5750 5.75 23 30.5 122 63.75 255   أحافظ على نظافتي الشخصية جعلتني 

أستخدم المعقمات من الكحول جعلتني 
 نفسي وغيره ألحمي 

204 51.00 166 41.5 30 7.5 2.4200 0.62013 

اليدين  على غسل  دفعتني للمداومة 
 والوجه بشكل مستمر 

220 55.00 150 37.5 30 7.5 2.4400 0.64221 

عند الخروج الكمامة  حفزتني الرتداء
 من المنزل

235 58.75 145 36.25 20 5.00 2.4850 0.59638 

تناول الطعام جعلتني أحرص على 
 الصحي لحماية نفسي من الفيروس

150 37.5 180 45.00 70 17.5 2.1200 0.72243 

دفعتني للحفاظ على التواصل بتباعد  
 وعدم المصافحة لآلخرين 

210 52.5 160 40.00 30 7.5 2.4375 0.62616 

السابق  يكشف      نحوا سلوكي  )  الجمهور  اتجاهات الجدول  اإلعالنية  حمالت   (  بالفضائيات    التوعية 
الترتيب األول من حيث  علتني أحافظ على نظافتي الشخصية  جالمصرية، وهي كما يأتي: احتلت العبارة:  

  حفزتني الرتداء الكمامة عند الخروج من المنزل   : (، تلتها العبارة63.75موافقة المبحوثين بنسبة بلغت )
بشكل  للمداومة على غسل اليدين والوجه  دفعتني  (، ثم العبارة:  58.75في الترتيب الثاني بنسبة بلغت )

التواصل    علىدفعتني للحفاظ  (، وفي الترتيب الرابع العبارة:  55في الترتيب الثالث بنسبة بلغت )  مستمر
جعلتني أستخدم المعقمات من الكحول (، ثم العبارة:  52.5بنسبة بلغت )  بتباعد وعدم المصافحة لآلخرين

نفسي ألحمي  )  وغيره  بلغت  بنسبة  الخامس  الترتيب  العبارة: 51في  واألخير  السادس  الترتيب  وفي   ،)
(، ونستنتج  37.5، بنسبة بلغت )جعلتني أحرص على تناول الطعام الصحي لحماية نفسي من الفيروس

ب الخاصة  األرقام  اإلعالنيةسلوكي ا)  عينة البحث اتجاهات  من هذه  حمالت التوعية  نحو  اتجاهات أن  (  ها 
التي   المبحوثين  إجابات  خالل  من  الحمالت  لهذه  السلوكي  التأثير  ظهر  حيث  مرتقعة،  بدرجة  إيجابية 
أوضحت أنها دفعتهم لالهتمام  بالنظافة الشخصية وارتداء الكمامة وغسل اليدين والوجه، والحفاظ على 

حمالت التو  أن  أي  الصحي،  والغذاء  واستخدام المعقمات  التباعد  اإلعالنية نجحت في إمداد عملية  عية 
وتزويد نسبة تصل إلى أكثر من نصف العينة تقريبا  من مجتمع البحث بالتصرفات والسلوكيات واألفعال 
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هذا الجانب  عن  راضية  كانت  من العينة  النسبة  هذه  وأن  المستجد،  كورونا  بفيروس  اإليجابية  المتعلقة 
مالت جاء إيجابيا  بشكل مرتفع، ويؤكد المتوسط الحسابي  السلوكي، وبالتالي فإن اتجاهاتهم نحو هذه الح

 واالنحراف المعياري لكل عبارة من عبارات المقياس كما هو ظاهر في الجدول هذه النتائج. 
 ( 12جدول )

 فوائد التعرض لمضامين حمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية 

 % ك فوائد التعرض لمضامين حمالت التوعية اإلعالنية  

 32.2 200 الراحة النفسية بعد معرفة طرق الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا 

 30.6 190 اإلشباع المعرفي بكل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا  

 25.8 160 وسائل االطمئنان التي تزودني بها حمالت التوعية 

 8.1 50 اإلجراءات الفعلية التي اتخذتها وزارة الصحة لحماية المواطنين من الفيروس  

 3.3 20 عرض حاالت الشفاء من الفيروس 

 100 620 المجموع 

اإلعالنية        التوعية  حمالت  لمضامين  التعرض  بفوائد  المتعلق  السابق  الجدول  نتائج  أوضحت 
جاءت    بعد معرفة طرق الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونابالفضائيات المصرية أن فائدة الراحة النفسية  

  اإلشباع المعرفي بكل المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا (، ثم   32.2في الترتيب األول بنسبة بلغت )
الترتيب  بلغت )  في  بنسبة  وفائدة  30.6الثاني  حمالت التوعية(  بها  تزودني  االطمئنان التي  في   وسائل 

وزارة الصحة لحماية المواطنين من   اإلجراءات الفعلية التي اتخذتها(، و 25.8الترتيب الثالث بنسبة بلغت )
بلغت )   الفيروس بنسبة  الرابع  الترتيب  وأخيرا   8.1في  من الفيروس(،  حاالت الشفاء  الترتيب    عرض  في 

(، ونستنتج من أرقام العبارات السابقة أن المبحوثين كانوا يشعرون بقلق وتوتر  3.3الخامس بنسبة بلغت )
الس وانتشاره  المستجد  كورونا  فيروس  لحمالت من  أن  أكدت  البحث  مجتمع  من  كبيرة  تسبة  ولذلك  ريع، 

وهيأتهم   واإليجاب  بالرضا  عليهم  انعكست  فوائد  المصرية  الفضائيات  في  بالفيروس  اإلعالنية  التوعية 
        ا.ليصبح اتجاههم نحو هذه الحمالت إيجابي  

 ( 13جدول )
 لفضائية بالقنوات ا اإلعالنيةالتوعية حمالت ثقة المبحوثين في   ى مد 

التوعية حمالت ثقة المبحوثين في  مدى 
 اإلعالنية  

 % ك
المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف المعياري

 10.00 40 مرتفعة بدرجة فيها  أثق

1.7550 0.62124 
 55.50 222 بدرجة متوسطةفيها أثق 

 34.50 138 بدرجة منخفضةفيها أثق 

 100.00 400 المجموع 

ثقة المبحوثين في حمالت التوعية اإلعالنية بالقنوات  يتبين من أرقام الجدول السابق المتعلق بمدي      
( في حين جاء  55.5يثقون فيها بدرجة متوسطة جاءوا في الترتيب األول بنسبة بلغت )  أن من  الفضائية

( بلغت  بنسبة  الثاني  الترتيب  في  منخفضة  بدرجة  فيها  يثقون  بدرجة  34.5من  فيها  يثقون  من  وجاء   ،)
(، ويتضح من المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الخاص بعبارات المقياس  10مرتفعة بنسبة بلغت )
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الثقة في حمالت التوعية اإلعالنية بالقنوات الفضائية المصرية متوسط متفقا  مع اتجاهات العينة    مدىن  أ
 نحوها. 

 
 النتائج العامة للبحث:

ب على هذه القنوات أوضحت النتائج أن متابعة المبحوثين للقنوات الفضائية المصرية متوسطة، ويج  –  1
وتطور   تحسن  وإثارة  أن  والمتابعين  المشاهدين  من  المزيد  جذب  في  لتنجح  باستمرار  نفسها  من 

، وأن تتابع  درة على التأثير بشكل أفضل وأكبراهتمامهم ورغباتهم في المداومة لمتابعتها، وبالتالي الق
)أمال  الحدث منذ بدايته باهتمام يتوافق مع احتياجات الجمهور، واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة  

التي  ،  (م2020زيدان،   القرارات  بعض  اتخاذ  الحكومة في  جهة  من  تهاون  وجود  عن  كشفت  التي 
 كان من المفترض اتخاذها في مرحلة ميالد األزمة.  

ع  –  2 أن  النتائج  القنوات أبرزت  بعدد  مقارنة  قليلة  البحث  مجتمع  يتابعها  التي  الفضائية  القنوات  دد 
 مما يتطلب من القنوات األخري    cbc و     dmcالنايل سات، وأن أبرزها    علىالفضائية الموجودة  

المشاهدين  جذب  في  تنجح  حتي  المختلفة  وموضوعاتها  وبرامجها  مضامينها  جودة  من  تحسن  أن 
 لمتابعتها. 

بينت النتائج أن أهم العومل المؤثرة في جذب انتباه عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنية صحة    –3
بشكل  اإلعالنية  الحمالت  التزام  أهمية  يؤكد  العامل  وهذا  المعلومات،  وحمالت   ومصداقية  عام 

التوعية اإلعالنية بشكل خاص بالدقة في عرض موضوعات ومضامين هذه الحمالت، وأن يراعي  
دعم   ويالتالي  الجماهير  ثقة  من  المزيد  الكتساب  المعلومات  وصحة  وسالمة  الصدق  عنصر  فيها 

بحث اتجا نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  الحمالت،  هذه  نحو  اإليجابية  األمين،  هاتها    )محمد 
 .  االهتمام بالمسئولية األخالقية عند النشرالذي أكد على ضرورة  (م2020

بالفضائيات المصرية    أسباب تعرض عينة البحث لحمالت التوعية اإلعالنيةكشفت النتائج أن أهم    –  4
القناة  وسمعة  الحملة،  موضوعات  عرض  في  القناة  وموضوعية  كورونا،  فيروس  أضرار  معرفة 

نتيجة تؤكد النتيجة السابقة بأن مجتمع البحث يثق في القنوات والحمالت التي ومصداقيتها، وهذه ال
بعيدة عن الكذب والتضليل والتحيز، واتفقت هذه النتيجة مع  تقدم له المعلومات الصادقة السليمة ال

بحث   محمود،  نتائج  أوضحت  (م2020)هاجر  التي   حول  للحكومة  الرسمية   البيانات   متابعة"أن  ، 
 . للتلفزيون  المبحوثين استخدام أسباب  أهم" كورونا أزمة

كورونا    –5 بفيروس  المتعلقة  اإلعالنية  التوعية  حمالت  لمحتويات  التذكر  درجة  أن  البحث  نتائج  أكدت 
هذه الحمالت مراعاة التبسيط واالختصار والتركيز    علىمما يتطلب من القائمين    ؛ المستجد متوسطة

فقط  على المهمة  ملفتة  واالهتم   ؛النقاط  بطريقة  بالحملة  الخاصة  اإلعالنية  الشعارات  بصياغة  ام 
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ودراسة  مشوقة  سهلة  بطريقة  الحملة  تصميم  وكذلك  األساسي،  الحملة  موضوع  عن  ومعبرة  وجذابة 
 مكن زيادة درجة التذكر للحمالت من قبل المبحوثين. يعنصر التكرار العلمي المدروس حتى  

أن    –  6 العامة للبحث  النتائج  إيجابية    تجاهات اأفادت  جاءت  والسلوكية  والوجدانية  المعرفية  المبحوثين 
حمالت التوعية اإلعالنية بالقنوات الفضائية المصرية، وأنها اتسمت باإلقبال  نحو  بدرجة متوسطة  

االتجاهات  وجود  أو  الكبير  اإلقبال  عدم  أسباب  دراسة  يجب  ولكن  المبحوثين،  قبل  من  عليها 
ه الحمالت من قبل القائمين عليها، والقيام بعملية تحسين وتجويد يتناسب  اإليجابية المرتفعة نحو هذ 

عبدالوهاب،   )حنان  بحث  نتائج  مع  النتيجة  هذه  واتفقت  المبحوثين،  احتياجات  مع  أكبر  بشكل 
 . سيطرة الحالة المزاجية السلبية على الجمهور بشكل ملحوظم(، التي بينت 2020

أوضحت النتائج العامة للبحث أن حمالت التوعية اإلعالنية بالفضائيات المصرية تحقق فوائد مهمة    –  7
التركيز   زيادة  يتطلب  مما  الحمالت  هذه  في  متوسطة  الثقة  درجة  وأن  رغبات   علىللمتابعين، 

اإل االتجاهات  فاعلية  زيادة  وبالتالي  الحمالت،  هذه  في  الثقة  لزيادة  المبحوثين  يجابية  واحتياجات 
 نحوها. 
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Abstract 

         The research aimed to identify the Egyptian public's attitudes towards 
advertising awareness campaigns on satellite channels and their impact on his 
behaviour towards the Corona virus. From the city of Sohag, the results showed that 
the respondents’ follow-up to Egyptian satellite channels is moderate, and they must 
constantly improve and develop themselves in order to succeed in attracting more 
viewers and followers, and arousing their interest and desires to continue to follow 
them. 
And thus, the ability to influence better and more, and the results showed that the 
number of satellite channels that the research community follows is few compared 
to the number of satellite channels on Nilesat, which requires them to improve the 
quality of their content, programs and topics in order to succeed in attracting 
viewers. 
The results showed that the most important factor influencing the attention of the 
research sample to the advertising awareness campaigns is the validity and 
credibility of the information, and thus support its positive trends towards these 
campaigns, and the results revealed that the most important reasons for the research 
sample’s exposure to advertising awareness campaigns in Egyptian satellite 
channels is knowledge of the damages of the Corona virus, the channel’s reputation 
and credibility, and that the degree of remembering the contents of advertising 
awareness campaigns related to the emerging corona virus is medium, which 
requires those in charge of these campaigns take into account the simplification and 
shortness and focus on the important points only. 

Attention to the formulation of campaign advertising slogans in a striking, attractive, 
and expressive manner of the main campaign theme, as well as designing the 
campaign in an easy and interesting manner with studied scientific repetition, so that 
the degree of remembrance of the campaigns can be increased by the respondents, 
and the results indicated that the respondents’ attitudes towards advertising 
awareness campaigns on Egyptian satellite channels Positive to a moderate degree, 
and the reasons for the lack of high turnout or the presence of high positive trends 
towards these campaigns by those in charge of these campaigns, and a process of 
improvement and refining more commensurate with the needs of the respondents 
must be carried out. 
Keywords: Trends, Advertising Awareness Campaigns, Satellite Channels, 

                    Corona Virus. 
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