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 زماتاأل أثناء وسائل اإلعالم ىاجلمهور املصري عل اعتماد

 بمصر 19-جائحة کوفیدلدراسة حالة 

 *إيمان عصام د.

 الدراسة: ملخص

ي فالجمهور المصري  عليهاعتمد تحديد وسائل اإلعالم التي ي استهدفت الدراسة

 التأثيرات ورصد وتوصيف, في مصر 19-جائحة كوفيد متابعة مستجدات انتشار

 نهجم ىعلالدراسة  عتمدتاوعتما.  هذا االالناتجة عن والسلوكية  والوجدانية المعرفية

يقها التي تم تطبأ.اة االستبيان استخدمت و  ومنهج .راسة الحالة المقارن جوالمنه المسح

التقليدية الجمهور المصري من مستخدمي وسائل اإلعالم أفرا.  منمفر.ة  400 ىعل

  واإللكترونية

 : ما يليأهمها  , منالدراسة إلي مجموعة من النتائجتوصلت 

 متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا في المبحوثون  عليهاعتمد لمصا.ر التي اتنوعت ا

ليها صفحات األصدقاء بمواقع ت, )%70 (قد تصدرتها القنوات المصرية بنسبةوالمستجد؛ 

في المرتبة الثالثة بنسبة  , ثم األهل واألصدقاء)%5 67) التواصل االجتماعي بنسبة

، فيما جاءت )%43) العربية في المرتبة الرابعة بنسبة, فالقنوات اإلخبارية )5% 56)

 ليها الصحف العربية بنسبةت, )%16الصحف األجنبية بالمرتبة الثانية عشر بنسبة )

ة ر، في حين جاءت اإلذاعات األجنبية في المرتبة األخي)%8 (, ثم المدونات بنسبة)10%)

   )%4(بنسبة 

 لدولة ا.ور ات المبحوثين نحو اتجاهبين  إحصائية ذات .اللةعالقة ارتباطية  توجد

ائل وس ىعل عتما.وكل من اال, كورونا المستجدالمصرية في إ.ارة أزمة انتشار وباء 

  والثقة فيها اإلعالم المصرية

 ي فوسائل اإلعالم  ىعل عتما.بين اال إحصائية ذات .اللةرتباطية اعالقة  توجد

   والثقة في تلك الوسائل, كورونا المستجدمتابعة مستجدات انتشار وباء 

 أبرز الفروق بين المبحوثين فيما يتعلق بالتأثيرات المعرفية والوجدانية  تحد.ت

في إطار المتغير الديموغرافي والسلوكية الناتجة عن اعتما.هم على وسائل اإلعالم 

التعليمي, في حين لم تكن هناك اختالفات بين المبحوثين وفقًا  مستوىلبا الخاص

    الذي تمثله األزمة بالنسبة لهم التهديد مستوىل

 19جائحة كوفید  –األزمات الصحیة  –وسائل اإلعالم  ىعل عتماد: االالكلمات الدالة

                                                           
 مدرس اإلعالم ، بكلية اللغة واإلعالم باألكاديمية العربية للعلوم ، والتكنولوجيا ، والنقل البحري . *   



178 

Egyptians' dependency on media in crisis: a case 

study on Covid-19 pandemic 

The abstract: 

The study aimed to determine the media outlets that Egyptians 

depend on to follow the developments of Covid-19 pandemic in Egypt. 

It also tried to investigate the cognitive, emotional, and behavioral 

effects of this dependency. The study used the survey, comparative, and 

case study methods. It used the questionnaire tool applying to a 

convenient sample of 400 items.  

The results: 

There are many sources that respondents depended on to keep 

updated with Covid-19 pandemic in Egypt; the Egyptian channels 

ranked the first place by (70%), followed by the pages of friends on 

social media (67.5%), then family and friends in the third place 

(56.5%), followed by Arab news channels (43%), and finally the 

foreign radios (4%). 

There is a statistically significant correlation between the 

attitudes of respondents towards the Egyptian state in managing the 

crisis, and their dependence on Egyptian media outlets and trust in 

them. 

There is a statistically significant correlation between the 

dependence on Egyptian media outlets to follow the pandemic, and the 

trust in them. 

There are differences between the respondents in the cognitive, 

emotional, and behavioral effects caused by their dependency on 

Egyptian media according to their educational level, while there are no 

differences between them in these effects according to the crisis threat 

level. 

Keywords: Media dependency – Health crisis – Covid-19 pandemic   
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 : مقدمة

 ةيغذائة أو سياسي وة أجتماعياوتحديات  في بعض األوقات أزماتتواجه الدول 

الزمة اتخاذ التدابير ال ما يستدعيبستقرار .اخل المجتمع حالة اال , تؤثر علىأو صحية

عالم اإلوسائل يبرز .ور  وهنا  والسيطرة عليها والحد من تبعاتها السلبية مواجهتهال

وتقليص رئيسية في مواجهتها  باعتبارها أحد األذرع المهمة الحتواء األزمات وآلية

مواجهة مساعدته على و ،األمور مستجداتبمن خالل إعالم الجمهور مخاطرها, وذلك 

طور ت, خاصة مع العنها جابةإلل جتحتا استفساراتمن شكوك أو  تلك األزماتما تثيره 

وسائل اإلعالم وتحركاتها الداخلية والخارجية تعاظم .ور الهائل لإلمكانات اإلعالمية, و

في نشر الوعي وغرس روح األمل والتفاؤل والقدرة على التحدي والصمو. لدى أفرا. 

   الجهور

التي يؤ.ي فيها  أهم األزمات ىتمثل األزمات الصحية إحد, اإلطارفي هذا 

ا.ها, أبعألزمة والكامل ل الفهمتحقيق توفير المعلومات و اإلعالم .وًرا أساسيًا من حيث

ي قد الت, والجمهور أفرا.التي تصيب  رتباك والغموضلحد من حالة االبما يسهم في ا

.ات اإلرشاتقديم السلوكيات و عرض مع ان,يالرعب في بعض األح إلى حالة منتصل 

عالمية, نتجت أزمة  19ة كوفيد حأزمة انتشار جائ عدوت  مع األزمةالسليمة للتعامل 

مع  ,األزمة في جميع .ول العالم؛ فقد مثلت لم تحدث من قبل ائيةناستث اعنها ظروفً 

ف توحيد مختللألمن واالقتصا. العالمي, مما استدعى  اتهديدً سرعة تطور مستجداتها, 

 أو من خالل, كل .ولة ىمستو ىعلسواء  ستثنائياالحتواء هذا الظرف الجهو. ال

في توفير المعلومات حول  جميعها  وهنا برز .ور وسائل اإلعالم التعاون بين الدول

في ولتعامل معها األزمة وتطوراتها وتداعيتها المختلفة ومجهو.ات القطاع الطبي في ا

  المعملية واالختبارات السريرية لتوفير اللقاح اآلمن والفعالإجراء التجارب 

بالبحث في الدور الذي تمارسه وسائل اإلعالم هذه الدراسة  اهتمت ,من هنا

أنماط اعتما. الجمهور  وتوصيففي أثناء األزمات الصحية, وذلك من خالل رصد 

من أجل , 19جائحة انتشار وباء كوفيد  في ظلوسائل اإلعالم المصري على 

 عتما.  هذا االلوكية الناتجة عن والس والوجدانية اآلثار المعرفية ىالوقوف عل

  :مشكلة الدراسة

 وفي ,الجمهورأفرا.  ىرتباك والغموض لدتثير األزمات الصحية حالة من اال

محاولتهم الحد من هذا االرتباك واستجالء األمور, يلجأون إلى وسائل اإلعالم التي 

اهتمام الجميع في مثل هذه الظروف؛ فيعملون على المتابعة المستمرة لما تصبح بؤرة 

سليم من التعامل ال موتمكنهتفي باحتياجاتهم  أن من المفترض تقدمه من رسائل إعالمية

   من خالل تقديم متابعات تحليلية وتفسيرية ونقدية لألزمة مع الموقف

صیف أنماط اعتماد أفراد "رصد وتوما يلي تتحد. مشكلة الدراسة في, من هنا

 19الجمهور المصري على وسائل اإلعالم في ظل أزمة انتشار فیروس كوفید 
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المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة الناتجة عن هذا االعتماد, وتفسیر ذلك في  والتأثیرات

وسماتهم  ات أفراد الجمهور نحو دور الدولة المصرية في إدارة األزمةاتجاهضوء 

  "الديموغرافیة

 :أهمیة الدراسة

 :ما يليتتمثل أهمية الدارسة في

 وسائل  ت .ورتناولالمية العربية التي اإلضافة العلمية للدراسات اإلع

  خاصة األزمات الصحية ,األزماتفي إ.ارة اإلعالم 

 ر الذي تمر به مصئي الحالي ناستثالعلمي في التوثيق للظرف اال اإلسهام

الجمهور  اعتما. أنماط وأساليب من خالل توثيقوجميع .ول العالم, 

   وسائل اإلعالم ىالمصري عل

 :أهداف الدراسة

رصد وتوصيف أنماط اعتما. أفرا. الجمهور يتحد. الهدف الرئيسي للدراسة في 

 ىوالوقوف عل, 19المصري على وسائل اإلعالم في ظل أزمة انتشار فيروس كوفيد 

ات تجاهاوتفسير ذلك في ضوء  ,عتما.اال والسلوكية لهذا والوجدانية المعرفية التأثيرات

  أفرا. الجمهور نحو .ور الدولة المصرية في إ.ارة األزمة وسماتهم الديموغرافية

 ويندرج تحت هذا الهدف الرئيسي مجموعة من األهداف الفرعية, تتمثل فيما يلي:

 متابعة مستجدات انتشار وباء في المبحوثون  عليهاعتمد رصد المصا.ر التي ي

 كورونا المستجد  

  رصد وتوصيف أسباب اعتما. المبحوثين على وسائل إعالم بعينها لمتابعة

 مستجدات انتشار الوباء 

 .لم  ةيعلى وسائل إعالم همرصد وتوصيف تأثير األزمة على المبحوثين في اعتما

 يعتمدوا عليها من قبل 

  ة الحكومة المصريو.ور كل من وسائل اإلعالم المبحوثين نحو  اتجاهرصد وتوصيف

 في مواجهة األزمة 

  ات المبحوثين نحو االعتما. على وسائل اإلعالم وثقتهم فيها في ضوء اتجاهتفسير

 اتهم نحو .ور الحكومة المصرية في مواجهة األزمة اتجاه

  وسائل  ىالعتما. المبحوثين علوالوجدانية والسلوكية التأثيرات المعرفية تفسير

 الديموغرافية  همسماتفي ضوء  اإلعالم
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    السابقة:الدراسات 

لتغطية التي تناولت االسابقة مراجعة األ.بيات العربية واألجنبية قامت الباحثة ب

هذه ات الجمهور نحو التغطية اإلعالمية لاتجاهلألزمات الدولية والمحلية واإلعالمية 

 1995منذ عام أُجريت   وقد امتدت مراجعة األ.بيات السابقة لتشمل .راسات ألزماتا

ما أسهم في متابعة التطورات التي طرأت على التغطية اإلعالمية م, 2019حتى عام 

ات الجمهور نحوها في ظل التطورات التي شهدها اإلعالم, خاصة مع اتجاهلألزمات و

  :محورين, هما ىأل.بيات السابقة إلا ينقسم عرضانتشار وسائل اإلعالم الجديد  و

رتباطها ال) مية التي تناولت األزمات الصحية: الدراسات اإلعالالمحور األول

  (المباشر بموضوع الدراسة

, مثل صحية: الدراسات اإلعالمية التي تناولت أزمات غير المحور الثاني

في أثناء  اإلعالم في فهم .ور)إلسهامها والتعليمية  قتصا.يةواألزمات اال الحروب

  (األزمات ظل هذهفي وعالقة الجمهور بوسائل اإلعالم , األزمات

 توضح الباحثة تفاصيل ذلك على النحو التالي:

 میة التي تناولت األزمات الصحیةالدراسات اإلعال األول:المحور 

 )1((2019, رانا محمد (دراسة 

قدمته الصحف المصرية واألمريكية  الضمون الذيتحليل ى دفت الدراسة إله

قامت و  مدخل إ.ارة األزماتا إلى استنا.ً  والمقارنة فيما بينهما عن األزمات الصحية

أ.اة تحليل الخطاب لتحليل ما قدمته عينة من الصحف المصرية  باستخدامالدراسة 

  2014 ىحت 2003واألمريكية عن عد. من األزمات الصحية خالل الفترة من مارس 

مثلت ت في حين, والمصري اليوم تمثلت الصحف المصرية في صحيفتي الجمهوريةو

تحد.ت و واشنطن بوست الو نيويورك تايمزالعينة الصحف األمريكية في صحيفتي 

في فيروس سارس وفيروس أنفلونزا ألزمات الصحية التي تناولتها فترة الدراسة ا

س التهاب وفيرو  وفيروس اإليدزالطيور وفيروس أنفلونزا الخنازير وفيروس اإليبوال

    يالكبد الوبائ

ختالف الخطاب الذي قدمته الصحف ا ىإل في نتائجهاتوصلت الدراسة 

 ,حيث عنيت الصحف المصرية بالتغطية الخبرية لألحداث, المصرية عن األمريكية

وهو ما أثر تباًعا على نوع التغطية التي جاءت واصفة لمختلف األزمات بالصحف 

من  ستقصائيةعنيت الصحف األمريكية باألشكال الصحفية اال في حين المصرية,

البحث ب اهتمامً او جاء الخطاب الصحفي األمريكي أكثر تفصيالً ف, حوارات وتحقيقات

 عن حلول لمواجهة األزمات 
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  )2((Colin McInnes ,2018دارسة ) 

توصيل األخبار وقت تحديد .ور وسائل اإلعالم الجديد في استهدفت الدراسة 

انية بريطالعالم اإلوذلك من خالل تحليل مضمون الصفحات الرسمية لوسائل , األزمات

 Dailyدايلي ميلوال Guardianجار.يان وال BBC Newsبي بي سي ال مثلة فيتم

Mail  ى تفش حين 2015و 2014تويتر خالل عامي  االجتماعيموقع التواصل  ىعل

ند عسكتلندية بالمرض أإصابة ممرضة عن عالن تم اإلو, إفريقيا وباء إيبوال شرق

حديد لتوذلك  ,المدن بإفريقيا ىبإحدمواجهة المرض لإنجلترا بعد تطوعها إلى عو.تها 

عرض  يفوالتوازن  فاعلية وسائل اإلعالم الجديد في نشر تقارير أكثر تفصيالً  ىمد

   الجمهور عن المرض تعليقاتل وتحلي, والتعليقات خبارية وموا. الرأياإل وا.الم

ستخدام وسائل اإلعالم الثالث لتويتر ا ىإل هانتائجدراسة في توصلت ال

نفس النهج الذي تعتمده بوسائل اإلعالم التقليدية مع  من خاللبطريقة محافظة 

رير اإلخبارية أكثر من موا. اهتمت الصحف بنشر التقاكما  ,ختصاربعض اال

  المرض تطورات تفشي ىرتكزت غالبيتها علقد اف ,أما بالنسبة للتعليقات  الرأي

يفة حيث عنيت صح, هتماماالاختلفت الصحف فيما بينها عن الحدث الذي أولوته و

مت اهت في حين, إصابة الممرضة العائدة إلنجلترا بالمرضخبر دايلي ميل بال

بي بي هتمام بالحدثين في الع االتنوو, الجار.يان بتفشي المرض في شرق إفريقيا

تراجع تفاعل الجمهور مع التغريدات عن المرض أيًضا إلى أشارت النتائج و  يس

    هتمام الجمهور باألحداث األقربمقارنة باألحداث المرتبطة بالمشاهير نتيجة ال

 (3)(Ribero, Barbara 2018دراسة )

اء نتشار وبامتابعة ما قدمته وسائل اإلعالم البرازيلية عن استهدفت الدراسة 

أ.اة تحليل المضمون لألطر الخبرية التي استخدمتها  باستخدامقامت الدراسة و  زيكا

 وفولها ساو باولو    O Globoبوجلوتان, هما صحيفة أوقوميتان برازيليتان فيصح

Folha de São Paulo وذلك , 2016يونيو  ىحت 2015خالل الفترة من .يسمبر

ية التي قدمت لتحديد الكيف االجتماعيي تحليل األطر الخبرية والتمثيل تنظريا إلى استنا.ً 

   بها الصحف المرض

أبرز األطر التي كان  "أن "إطار الحرب إلى توصلت الدراسة في نتائجها

 تطارتب  وقد من اإلعالن عن الوباء ىن خالل الستة أشهر األولااستخدمتها الصحيفت

وإطار  البعوض الناقل للمرض ىمنها إطار الحرب علأخرى,  بإطار الحرب أطر

 قتصا.ية في المرتبةة واالاالجتماعيجاء إطار غياب المساواة و  الفيروس ىالحرب عل

أن  ىالدراسة إل وأشارت  ا لإلصابة بالوباءالفئات األكثر فقرً الثانية من خالل تناول 

وء إلى سمن انتشاره أ.ت  ىستخدمت في تغطية المرض في المراحل األولاألطر التي اُ 

   ستراتيحيات مواجهتهإو في فهم المرض فشلالفهم, مما أ.ى إلى ال

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277953618300236#!
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 (4)(Juan Meng lin Pan &-Po ,2014دراسة )

ا نفلونزأنتشار مرض اتحليل ما قدمته وسائل اإلعالم عن استهدفت الدراسة 

ة ذات تحليل األطر الخبري ىاستندت الدراسة إلو  الخنازير بالواليات المتحدة األمريكية

الصلة بالمرض من خالل الحصر الشامل للنشرات اإلخبارية بالقنوات التلفزيونية 

  و FOXو NBCو CBSو ABCبالواليات المتحدة األمريكية بكل من قناة 

CNN 2009.يسمبر  17ى حت 2009أبريل  23خالل الفترة من  

الموضوعات التي عنيت بها األخبار أن  توصلت الدراسة في نتائجها إلى

 ت توافر اللقاحاتكالومش وأعدا. الوفيات وطرق انتشاره أسباب المرضتحد.ت في 

المصا.ر الرسمية من  وجاءت  انتشار المرض الناتجة عنحجم المخاطر وتقييم 

في مقدمة المصا.ر التي اعتمدت عليها ين من األطباء صمتخصو مسئولين وسياسيين

انتشار  مرحلةا إلى ختالف األطر الخبرية المستخدمة استنا.ً وأضافت النتائج ا  الصحف

 إطار ىاعتمدت النشرات اإلخبارية عل ,ففي مراحل ما قبل انتشار المرض ؛المرض

ما بعد  في مرحلةو  والتثقيف الصحي والوقاية المجتمعية تكالوالمش المخاطر الصحية

عنيت  ,ومع تزايد انتشار المرض  إلى اإلطار العلمي والطبياستندت األخبار , االنتشار

   من خطورة انتشار المرض للتحذيراألخبار بإطار العواقب الصحية والمجتمعية 

  (5)(Baijing Hu & Di Zhang ,2014دراسة )

ن في الصين والمواطن عليهاعتمد تحديد المصا.ر التي اهدفت الدراسة إلى 

ستبيان للمقارنة بين الدراسة أ.اة اال تاستخدمو  H1N1نفلونزا ألمتابعة انتشار 

كتساب المعرفة عن المرض خالل األربع مراحل الجمهور ال عليهاعتمد المصا.ر التي ا

ى عينة قوامها علبالتطبيق  2010و 2009نتشار المرض خالل عامي االمرتبطة ب

التعليمي عوامل وسيطة في تحديد  ىوالعمر والمستو حيث مثل النوع, مبحوث 9278

   األشخاص عليهاعتمد المصا.ر التي ي

 يهاعلعتمد لمعلومات التي ااختالف مصا.ر ا في نتائجها إلىتوصلت الدراسة 

من التهديد الخارجي  ىففي المرحلة األول ؛ا لمرحلة انتشار المرضالمبحوثون تبعً 

األصدقاء من غير المحتمل وسائل اإلعالم ألن األهل وى اعتمد المبحوثون عل, للمرض

 ىعل عتما.زا. اال في حين, أن يقدموا معلومات موثوقة أو معرفة بمرض غير معروف

تراجعت وسائل المعلومات و ,األهل واألصدقاء في المرحلة الثانية من تفشي المرض

ختياراتهم انتائج أيًضا تأثير مستوى التهديد على المبحوثين في وأوضحت ال  ىاألخر

تصال اال ىعل عتما.حيث انخفض استخدام وسائل اإلعالم مع زيا.ة اال ,لوسائل المعرفة

    والخطوط الساخنة ومحاضرات الخبراء الشخصي من جماعات مرجعية

 Kolobov, 2013& Tanya , Kent P. Schwirian, Gustavo S. Mesch((6)دراسة )

 ,الجمهور األمريكي لوسائل اإلعالمتحديد العالقة بين متابعة  استهدفت الدراسة 
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 H1N1سم اا بالمعروف علميً  الية اإلصابة بأنفلونزا الخنازيرحتماوتزايد القلق من 

 1004قوامها  ىاألول؛ عينتين بالتطبيق علىالدراسة الميدانية  وتمت  2009خالل عام 

 1006الثانية قوامها و, شار المرضتالن ىترة األخيرة من الموجة األولفمفر.ة خالل ال

   مفر.ة خالل ذروة الموجة الثانية من انتشار المرض

 بين إحصائيًاوجو. عالقة ارتباطية .الة  في نتائجها إلىتوصلت الدراسة 

لى إتزايد القلق من احتمالية اإلصابة  متابعة تطورات انتشار المرض و ىالحرص عل

وجو. عالقة تبا.لية بين .ور اإلعالم في متابعة الجمهور لألخبار المتصلة  جانب

, ةحتمالية اإلصاباوقلق الجمهور من , نتشار المرض لتصدرها أولوية وسائل اإلعالماب

و. عالقة وج تائجثبتت النأكما   مزيد من المتابعة لوسائل اإلعالمى لإبما يدفع الجمهور 

ابة حتمالية اإلصاالقلق من  مستوياتة واالجتماعيوالحالة والمرحلة العمرية  بين النوع

   بالمرض

)Jen Shih, Rosalyna Wijaya, and Dominique -Tsungدراسة )

, 2008Brossard(7) 

خبارية التي استخدمتها الصحف اإل ألطرامضمون تحليل استهدفت الدراسة 

قامت و  انتشرت خارج و.اخل الواليات المتحدة األمريكية تغطية أوبئة األمريكية في

ن بوست جريدة واشنطالموا. المنشورة بعينة عمدية من  بالتطبيق علىالدراسة التحليلية 

ات يات التغطية للصحف .اخل وخارج الوالاتجاه علىلكونها من الصحف التي تؤثر 

ء خبارية التي تناولت كل من الوباالقصص اإلختبار امن خالل وذلك , المتحدة األمريكية

   2005وفيروس غرب النيل خالل عام  نفلونزا الطيورأو المعروف بجنون البقر

شكل بجنون البقر فيروس بالصحيفة  اهتمام ىإلالدراسة في نتائجها توصلت 

ر أبرز األط تمثلتكما   وفيروس غرب النيل نفلونزا الطيورأ فيروس ثمأساسي 

 ر األوبئةانتشا ىرتبة علتاإلخبارية المستخدمة في تناول األوبئة في إطار العواقب الم

إطار و الجديدة.لة األإطار تواجد  كان في حين, والصراع والتدابير التي اتخذتها الدولة

فة الذي أولته الصحي هتمامختالف االا ىإلأيًضا أشارت النتائج و  االصراع أقل استخدمً 

كتشاف خبارية مع احيث عنيت الصحيفة بالتغطية اإل ,الفيروس نتشاراا لمرحلة تبعً 

اإلعالن عن التدابير الحكومية لمواجهة انتشار  عندحاالت جديدة مصابة بالوباء أو 

   الوباء

 (8)(Tao Sun, 2007 &  Tai Zixueدراسة )

الصينيون في متابعة  عليهاعتمد تحديد المصا.ر التي ا هدفت الدراسة إلى

ى عل عتما.نظرية االلى عتمدت الدراسة عاوالمستجدات حول انتشار وباء سارس  

عبر الهاتف بالتطبيق على سكان خمس ستبيان أ.اة اال استخداممن خالل وسائل اإلعالم 

  2003مدن صينية خالل عام 

https://www.researchgate.net/profile/Zixue_Tai
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 –شو من المبحوثين بمدينة قوانغت (%60)أن  في نتائجها إلىتوصلت الدراسة 

علموا عنه للمرة األولي من خالل المحا.ثات التليفونية  -البؤرة التي ظهر بها المرض

يتحد. من المبحوثين أن مصدر معلوماتهم الرئيسية  (٪7 56وأوضح )  مع اآلخرين

, (%6 19)فيما جاء الهاتف في المرتبة الثانية بنسبة , تصال المباشر مع اآلخريناال في

هذه النتائج مجتمعة تربط  وأضافت النتائج أن  (%2 14)اإلنترنت بإجمالي شبكة ليه ت

ة اإلعالمية في ئفالبي ؛الكلي للتحليل ىبالمستو عتما.التحليل الجزئي لنظرية اال ىمستو

حالة االرتباك والغموض في المجتمع وكانت , ا للتبعية اإلعالميةالصين تمثل نموذجً 

حول سبب المرض  إلى أن تقدم وسائل اإلعالم معلوماتحاجاتهم ناتجة عن الصيني 

منها مما أ.ى إلى البحث عن وسائل إعالم بديلة, , وتطوره والوقاية منه وعالجه

   من تفشي المرض ىخالل المراحل األول والرسائل التليفونيةاإلنترنت 

 (9)(Brigitte Nerlich  , &Patrick Wallis, 2005دارسة )

م ي تغطية اإلعالاللغة والتوصيف المستخدم ف الدراسة إلى البحث فيهدفت 

 ,(سم سارساا  بالمعروف إعالميً )متالزمة الجهاز التنفسي الحا.  البريطاني لوباء

 مدخل ىاعتمدت الدراسة علو  والحكومة نحو الوباء والجمهور اإلعالم اتجاهوعالقتها ب

خدمها ستتحليل األطر التي ا ىقامت الدراسة التحليلية علو  تحليل األطر اإلخبارية

  The Mirrorذا ميرورو The Sunهي ذا صن خمس صحف بريطانية يومية, 

وذا جار.يان  Daily Telegraph دايلي تلجرافالو The Daily Mailدايلي ميل وال

The Guardian ,تشار وباء السارس خالل الفترة من مارس تناول انا يتعلق بموذلك في

   2003يوليو  ىحت

األولوية التي حظت بها تغطية األخبار  أن في نتائجها إلىتوصلت الدراسة 

 ,والحاالت التي تم اكتشافها, نجلتراإوما يشكله من خطورة .اخل الوباء تحد.ت في 

برز كما   واإلجراءات التي تتخذها الدولة في مواجهة الوباء وفرض الحجر الصحي

, وكان ئحةأم جا وباءً  عتبارهاللسارس بصحف حول اختيار التسمية السليمة الجدل بين ال

للمعلومات  وأضافت النتائج منظمة الصحة العالمية كمصدر  علىارتكازها الرئيسي 

ام برز استخد , كماي تغطية األخبارة فمأبرز األطر المستخد مثل اإلطار اإلنساني أن

   والطاعون والحرب ستعارة في تشبية السارس بالقاتللغة اال

 ناولت أزمات غیر صحیة الدراسات اإلعالمیة التي ت الثاني:المحور 

  (10)(Jad Melki & Claudia Kozman ,2019دراسة )

وسائل اإلعالم خالل  علىالجمهور  اعتما. ىتحديد مد ىهدفت الدراسة إل 

امها وعينة قعلى ستبيان من خالل تطبيق أ.اة االوذلك , وثقتهم فيهافترات الحروب 

ولبنان واألر.ن وتركيا .اخل أو خارج  من سوريا كلبمواطن سوري مقيمين  2192

  2018ين خالل عام ئجمخيمات الال
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تصدر القنوات الفضائية والهواتف المحمولة  توصلت الدراسة في نتائجها إلى

 ي حينف ,المعلومات للحصول علىبمختلف الدول  المبحوثون هايستخدمالوسائل التي 

 أشارت النتائج إلى أن المقيمينو  تصالتراجعت الصحف المطبوعة بين وسائل اال

, الماإلعختلف وسائل إلى مقتصا.ية تتيح لهم الوصول اخارج المخيمات لديهم قدرة 

ئل وساالوصول ل مستويات ىن .اخل المخيمات الذين تتوافر لديهم أ.نيعلي عكس المقيم

رتفاع ا كما أكدت الدراسة  اإلنترنت عبر الهاتف المحمولاإلعالم باستثناء الفضائيات و

 ى, فيوسائل اإلعالم للنازحين من سوريا إلي الدول األخر ىعل عتما.اال مستويات

   وسائل اإلعالم للمقيمين .اخل سوريا ىعل عتما.اال ياتمستوتراجعت حين 

  Motak, Dominika  Krotofil, Joanna((11) & ,(2018دراسة 

الم المطبوعة عن أزمة الهجرة تحليل ما تقدمه وسائل اإلعاستهدفت الدراسة 

أ.اة تحليل الخطاب لثالث مجالت باستخدام  الدول األوروبية في السنوات األخيرة إلى

 Commonفي مجلة كومن ويكلي حيث تتحد. ،دية أسبوعية تختلف في إيدلوجيتهابولن

weekly  وصن .اي جيستSunday Guest   وإن ذا نيتIn the Net , من وذلك

 أو طالبي خالل الحصر الشامل  للموضوعات الصحفية حول المهاجرين أو الالئجين

   2016ليو يو ىحت 2015اللجوء السياسي خالل الفترة من أغسطس 

أبرز القضايا التي تناولتها المجالت أن  توصلت الدراسة في نتائجها إلى

يرات الدينية التأثتتحد. في  ا للمهاجرينكثر جذبً وكانت األالبولندية في الدول األوروبية 

  كية في مساعدة المهاجرينيو.ور الدول والكنيسة الكاثول, الدول األوروبية ىللهجرة إل

خالل استخدام كلمات مثل من ين ا نحو المهاجرإيجابيً  يمجلة كومن ويكل اتجاهجاء كما 

رتبط فيها ذكر المهاجرين ا فقد ,أما مجلة صنداي جست  "و"الضيوف ""األصدقاء

مجلة إن ذا نيت بأوضاع الدول  وعنيت بكلمة "هم" وعبارة "أهمية احترامهم لنا" 

نحو المهاجرين  السلبي بهااالتجاه  حواتض ،المهاجريناألوروبية مع تجاهل أوضاع 

شر صورة منها ن ,المهاجرين وجو. الناتجة عنآلثار السلبية من خالل اإلشارة إلى ا

ـ اجد المهاجرين بلبولنديين المساندين لتوإلى اواإلشارة , لدولة بولندا مر.تية عمة

   "الجهالء والسذج"

 (12)(2016 ,أحمد الرشیدي (دراسة

ووسائل  ،مات التي يعني بها الشباب المصريتحديد األز ىهدفت الدراسة إل

اعتمدت الدراسة علي و  باألولوية لديهم في متابعة تلك األزمات ىاإلعالم التي تحظ

 ,العينة المتاحة من الشباب المصري ممن يتعاملون مع وسائل اإلعالم الجديدة والتقليدية

ئة والف النوع عتبار عدة متغيرات شملتا مع الوضع في االعامً  35 ىحت 18وذلك من سن 

   2015وذلك خالل عام , والدخل والمهنة التعليمي ىوالمستوالعمرية 

 هتمام المبحوثينانالت ألزمات التي أن أهم ا إلىتوصلت الدراسة في نتائجها 

  ة الثانيةيليها أزمة التعليم في المرتب, ىأزمة أنفلونزا الطيور في المرتبة األولتتحد. في 
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, يها الصحفلت, القنوات الفضائية وسائل اإلعالم التقليدية كمصدر للمعلومات تتصدرو

اء موقع جفقد , أما بالنسبة لوسائل اإلعالم الجديد  ثم القنوات التلفزيونية األرضية

لكترونية المواقع اإلف, المواقع اإلخبارية ثم, فيسبوك قي المقدمةال االجتماعيالتواصل 

   ثم تويتر, اليوتيوبيليها , للصحف

 (13)( 2015, أمجد شاهیندراسة )

تحديد أساليب المعالجة التي استخدمتها وسائل اإلعالم  ىإل الدراسة تفهد

ية والنخبة تجاه التغط ات كل من الجمهوراتجاهو, المصرية في تناول األزمات السياسية

ستخدامات كل من نظرية االإلى استندت الدراسة و  اإلعالمية لتلك األزمات

حيفة بالتطبيق على صقامت الدراسة التحليلية و  وتحليل األطر اإلعالمية واإلشباعات

األهرام ممثلة للصحف القومية, والوفد ممثلة للصحف الحزبية, والشروق ممثلة 

تحليل ما تناولته الصحف المصرية خالل فترة إ.ارة المجلس  , فتمللصحف الخاصة

  2012أغسطس  12حتى  2011فبراير  11من فترة شئون الدولة في اللالعسكري 

كما , ة من قراء الصحف المصرية.مفر 200 بالتطبيق علىقامت الدراسة الميدانية و

   مفر.ة 50قوامها  تم إجراء مقابالت مع عينة

تقارب األطر المستخدمة في تناول األزمات  ىإل في نتائجهاتوصلت الدراسة 

فيما , الوفدو األهرام تيخالل تلك الفترة من خالل إطار التعليل والتفسير خاصة بصحيف

ت ت المقابالوأكد  ختالف بصحيفة الشروق من خالل إطار الرفض والتصعيدبرز اال

بالنسبة و  لألزماتات تناول الصحف اتجاه علىمع النخبة تأثير السياسية التحريرية 

( %3 34)لألزمات الصحفي التناول  فقد بلغت نسبة عدم رضاهم عن, لجمهورفرا. األ

المعالجة إلي  الرضا عنب الشعورتراجع  في حين, إلناث( بين ا%1 51و) لذكوربين ا

   المرتبة األخيرة

 (14)(2014, بسنت عطیهدراسة )

تقدمها القنوات التلفزيونية ات المعالجة التي اتجاهتحديد استهدفت الدراسة 

القتها بالجمهور وع, مصرفي قتصا.ية الموجهة باللغة العربية عن األزمات اال

و.ورها في , تلك القنوات ىالجمهور المصري عل اعتما..رجة  المستهدف من حيث

 ىعل عتما.مدخل اال ىاستندت الدراسة إلو  ات الجمهور نحو تلك األزماتاتجاهتكوين 

ات مضمون للموضوعالأ.اة تحليل  باستخدامقامت الدراسة التحليلية و  موسائل اإلعال

وروسيا  24وفرنسا  BBCقتصا.ية في مصر بكل من قناة التي تناولت األزمات اال

مفر.ة  400عينة عمدية قوامها  بالتطبيق علىقامت الدراسة الميدانية  في حين, اليوم

   من متابعي تلك القنوات

ستماالت تفاق القنوات الثالث في استخدام االا نتائجها إلىفي توصلت الدراسة 

 ىجاءت قناة روسيا اليوم في المرتبة األولو  إلقناع الجمهور المستخدم بالمعالجة العقلية

فيما جاءت ,  BBCليها قناةت, قتصا.يةبين القنوات في التغطية المتوازنة لألزمات اال
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إلى  توصلت النتائج, بالنسبة للدراسة الميدانيةو  في المرتبة األخيرة 24قناة روسيا 

تلك القنوات لمتابعة  ىالجمهور عل اعتما.بين  إحصائيًاوجو. عالقة ارتباطية .الة 

ذلك  ىرتبة علتوالوجدانية والسلوكية الم المعرفية قتصا.ية والتأثيراتاألزمات اال

 عتما.  اال

  Shan Liran et El.)(15) ,(2013 دراسة

المقارنة بين المضمون الذي تقدمه وسائل اإلعالم التقليدية استهدفت الدراسة 

قامت الدراسة و  2008شعاعي لألغذية بأيرلندا عام خالل أزمة التلوث اإل ةوالجديد

مطبوعة .ورية يومية وأسبوعية  16أ.اة تحليل المضمون لما قدمته  باستخدام

ات والسم معايير المقروئية ىا إلاستنا.ً , باإلنجليزية في كل من إيرلندا وإنجلترا

عالم عينة وسائل اإلوقد تمثلت   وتوافرهالوجية المطبوعات ويدوغرافية للقراء وأالديم

لتي االحصر الشامل للتغريدات , مع الجديد في ثالث من المدونات األكثر شهرة بإنجلترا

   2009فبراير  حتى 2008األزمة خالل الفترة من .يسمبر  تناولت

الموضوعات التي عنيت بها الصحف أن  توصلت الدراسة في نتائجها إلى

  صحية عن األزمةالحقائق وال في إ.ارة الحكومة لألزمةتتحد. المطبوعة حول األزمة 

مة عات في تعامل الحكوأولوية الموضوقد تحد.ت ف ,أما بالنسبة لوسائل اإلعالم الجديد

وحول   والحقائق الصحية حولهاوإ.ارك الجمهور لألزمة  ور. الفعل العالمي مع األزمة

اء الخبرالتي شملت مصا.ر الجاءت , الصحف المطبوعة اعتمدت عليهالمصا.ر التي ا

 غريداتالت اهتمتفيما , في المرتبة األولى والمصا.ر السياسية ومور.ي الموا. الغذائية

 ميعها, ولم تهتم جم الخبراءهيثم المسئولين السياسيين يل وسائل اإلعالمبوالمدونات 

ختالف بين وسائل اإلعالم الدراسة اال كما أكدت  مستهلكي األغذية إلىالرجوع ب

عة أكثر سر ةحيث جاءت وسائل اإلعالم الجديد, التقليدية والجديدة في تغطية األزمة

ذروة تناولها للحدث إال بعد وسائل  ىوسائل إلهذه اللم تصل و, في التفاعل مع األزمة

   التي عنيت أكثر بمتابعة تطورات األزمة اإلعالم التقليدية

 Sherry Holladay)(16) ,(2012دراسة 

في ل تصاستخدام المؤسسات الرسمية إلستراتيجيات االا ىتحديد مد الدراسة إلىهدفت 

.اة أ الدراسة استخدمتو  الكيميائيةألزمات الناتجة عن الحوا.ث بالتطبيق على ا إ.ارة األزمات

تلفزيونية التقارير ال شملت ,ما.ة 91 عد.ها لعد. من الموا. اإلعالمية بلغتحليل المضمون 

الذي يعني بنشر التقارير عن مريكي األ www.csb.gov موقع  ىمنشورة علالصحفية الو

       2005 فبراير ىحت 2004من نوفمبر  , وذلك خالل الفترةالحوا.ث الكيميائية

سات المؤستراجع إسترتيجية تحسين سمعة  ها إلىنتائجدراسة في توصلت ال

عنيت التقارير بتصحيح المعلومات المغلوطة عن حال الحوا.ث الكيميائية  كما 

ها يلي جاء في مقدمتها خبراء الصناعة, عدة مصا.رإلى ا الحوا.ث الكيميائية استنا.ً 

ون يالمتحدثون الرسم في حين جاء ,ضحايا الحوا.ثثم  نفوالموظ ثم الشهو. العيان
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رغم  من إجمالي الما.ة التي تم تحليلها (%3 3)للمؤسسات في المرتبة األخيرة بنسبة 

معة س ىالسلبية لتلك الحوا.ث عل التأثيراتمن معلومات .قيقة تحد من ما يوفرونه 

   المؤسسات

 (17)(2011, دراسة )األمیرة سماح عبد الفتاح

 تحديد طرق ومراحل تكوين القصص اإلخبارية عن األزماتاستهدفت الدراسة 

اعتمدت و  المستخدم لتلك الوسائل بالخطر أو التهديد و.ورها في شعور الجمهور

ة األهرام صحيفمن تحليل المضمون لألشكال األخبارية في كل  ىالدراسة التحليلية عل

حف والمصري اليوم ممثلة للص, الحزبيةوالوفد ممثلة للصحف , ممثلة للصحف القومية

 بيقوتم تط  إلي جانب عينة من القنوات المصرية ذات الملكية العامة والخاصة, الخاصة

تصال بالصحف مفر.ة من القائمين باال 200عينة قوامها  ىالدراسة الميدانية عل

مستخدمي مفر.ة من  400عينة قوامها  إلى جانب, نية عينة الدراسةيفزيووالقنوات التل

   وسائل اإلعالم

وجو. عالقة ارتباطية بين نمط ملكية عدم  ها إلىنتائجالدراسة في توصلت 

 ينفي ح, واختيار القائم باالتصال لقصص إخبارية محد.ة للنشر, وسائل اإلعالم

ات ومعايير القائمين باالتصال وما يتم اختياره من قصص اتجاهتوجد عالقة بين 

قدمة القصص اإلخبارية الم ىعدم وجو. تأثير لنمط الملكية عليشير إلى بما , للنشر

 وأكدت النتائج  نتقائية لما يتم تقديمهفي مقابل تأثير الفروق الفر.ية في العلمية اال

ة من خالل عد االجتماعي.ور وسائل اإلعالم في شعور المبحوثين بالخطر  ارتفاع

 والتعبيرات استخدام لغة التشويق والدراما منها ,يات تستخدمها وسائل اإلعالمآل

   القلق خالل األزمات مستوياتمن  ترفعنفعالية التي اال

 (18)(2010, دراسة )هدي الدسوقي

تحليل المعالجة التي قدمتها الصحف المصرية لألزمات استهدفت الدراسة 

ة وتم إجراء .راس  ات الصفوة المصرية نحو األزمةاتجاهو.ورها في تشكيل  السياسية

نائبي رئيس محكمة النقض والحكومة في إطار رف بأزمة القضاء بين لما عُ  حالة

 مدخل تحليل ىإل الدراسة التحليليةاستندت و  2005بات البرلمانية لعام نتخاالتزوير باال

صحيفة األهرام ممثلة للصحف  مناألطر اإلعالمية لتحليل األطر التي استخدمتها كل 

ي ف والمصري اليوم ممثلة للصحف الخاصة, والوفد ممثلة للصحف الحزبية, القومية

قامت الدراسة و  2006يونيو  3 ىحت 2005نوفمبر  24تناول األزمة خالل الفترة من 

 مبحوث من سياسيين 150ى عينة من النخبة المصرية قوامها علبالتطبيق الميدانية 

   وقضاة وأكا.يميين إعالميينو

ختالف األطر التي استخدمتها الصحف في ا ىإلفي نتائجها توصلت الدراسة 

األطر المستخدمة بصحيفة  في مقدمةإطار التبرير باألولوية  كان, فتناول األزمة

 بكلفي مقدمة األطر المستخدمة والتصاعد  والخالف إطار الصراع جاءفيما , األهرام



190 

محد.ة فيما تقدمه وسائل تأثير متغيرات وأكدت النتائج   من المصري اليوم والوفد

   ها المبحوثإليوالمهنة التي ينتمي  أهمها المعرفة السياسية ,اإلعالم عن األزمة

 (19)(2002, )إيمان فاروق دراسة

 مالصفوة المصرية خالل عا اهتمت بهاتحديد األزمات التي  ىالدراسة إل هدفت 

 ىإل استنا.ً ا لألحداث المختلفةلتغطية اإلعالمية المحلية والدولية اصدق , ومدى 2001

ينة عبالتطبيق على ستبيان وذلك من خالل أ.اة اال, وسائل اإلعالم ىعل عتما.نظرية اال

    وسياسيين وإعالميين ناقتصا.ييمفر.ة من  500قوامها 

 المحليةقتصا.ية األزمات تصدر األزمة اال توصلت الدراسة في نتائجها إلى

ها ليالجرائد يب حيث اهتموا في متابعتهم لألحداث المحلية, ونبها المبحوث اهتمالتي 

أحداث الحا.ي  كانتفأما فيما يتعلق باألحداث الدولية, التليفزيون ثم االتصال الشخصي  

ى تومسال ىعل ابل أزمة السالم في الشرق األوسطفي مقهي األبرز, عشر من سبتمبر 

وثين المبح ىلدكانت في المقدمة وسائل اإلعالم الدولية العربي  وأضافت النتائج أن 

, بين اإلذاعات األوليفي المرتبة  BBCحيث جاءت إذاعة , في متابعة مختلف األزمات

لتي وتحد.ت وسائل اإلعالم ا  نيةفي المرتبة األولى بين القنوات التلفزيو  CNNوقناة

في مقابل , لصحفبالنسبة لجريدة األهرام في  المبحوثين nة لديقادتتمتع بالمص

 عتما.اأنه كلما زا. بالنسبة لقنوات التلفزيونية  وأوضحت الدراسة أيًضا   CNNقناة

حيث   ,وسائل اإلعالم المحلية ىعل عتما.تراجع اال ,وسائل اإلعالم الدولية ىالصفوة عل

ختلف مفي تفضيلهم للتغطية التي تقدمها وسائل اإلعالم الدولية حول اتفق المبحوثون 

 ىتغطية تقوم عللما توفره هذه الوسائل من  ,سواء كانت محلية أو .ولية ,األزمات

سيرات العميقة من جانب الخبراء التفا.قة والتحليالت الصو التقارير العلمية

   المتخصصينو

 Gererad Power)(20) , (1995دراسة

وسائل اإلعالم خالل  ىالجمهور عل اعتما. استهدفت الدراسة البحث في مدى

ة في المتحدة األمريكي نتشار الطاعون بمدينة سان فرانسيسكو بالوالياتى موجات اإحد

وسائل اإلعالم من خالل  ىعل عتما.نظرية االعلى  الدراسة واعتمدت  1900مارس 

إلعالم  تبعية الجمهور لوسائل ا ىالكلي من تأثير البيئة السياسية عل ىتحليل المستو

اسات والدر الثاني للمقاالت الصحفية ىأ.اة تحليل المستو باستخدام دراسةلا تقامو

    الطبية التي تم نشرها خالل فترة المرض

لصحفية التغطية ا ىتأثير البيئة السياسية عل ىإل في نتائجها الدراسةتوصلت 

, الفترةتلك الل خفنتيجة للبيئة المعا.ية للشعب الصيني  ؛لألزمة وتبعية الثانية لألولي

ربطت المصالح السياسية والطبية بين انتشار الطاعون والسكان الصينيين ليمثل الشعب 

ت الصحف والمجال قيام أيًضاأكدت الدراسة و  الصيني كبش فداء للصحف األمريكية

يا.ة زى إلى بما أ., الطبية بدور رئيسي في تشكيل تصور المواطنين حول المرض

     المعلومات المتعلقة بالخدمات الصحية ىحاجة إلالخوف من اإلصابة وزيا.ة ال
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 السابقة:تعلیق عام علي الدراسات 

استفا.ت الباحثة من خالل االطالع على هذه الدراسات في جوانب أضافت أبعا.ًا     

طرقت فتمهمة في وضع تصور عام للدراسة والتحديد الدقيق لمشكلة الدراسة وأهدافها, 

مباشرة إلى .راسة اعتما. الجمهور المصري على وسائل اإلعالم في أثناء األزمات 

الصحية  كما أسهمت هذه الدراسات على المستوى اإلجرائي في صياغة تساؤالت 

الدراسة الحالية, فضالً عن تحديد أهمية الدراسة وأهدافها؛ وبالتالي فإن هذه الدراسة 

-لجمهور المصري على وسائل اإلعالم في أثناء أزمة كوفيدباستهدافها أنماط اعتما. ا

للدراسات السابقة وتلفت النظر إلى مجال مهم يتعلق بتأثير  جديدًا, تحاول أن تضيف 19

ضح وتواإلعالم على الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية خالل األزمات الصحية  

خالل اطالعها على الدراسات  الباحثة فیما يلي أهم المالحظات التي خرجت بها من

 :السابقة الموضحة سلًفا

 ان أكثر األ.وات التي استخدمتها الدراسات في تحديد المصا.ر يستبمثلت أ.اة اال

جاء تحليل المضمون  في حين, األزماتفترات الجمهور خالل  عليهاعتمد التي ا

األطر و في المرتبة الثانية لتحديد الموضوعات التي عنيت وسائل اإلعالم بتغطيتها

   فيما جاء تحليل الخطاب في المرتبة الثالثة, التي استخدمتها في التناول

 وسائل اإلعالم أكثر النظريات التي استند إليها  ىعل عتما.مثلت نظرية اال

, ماتأثناء األز في وسائل اإلعالم ىالمبحوثين عل تما.اع ىالباحثون لتحديد مد

 ثم مدخل إ.ارة األزمات , ليها نظرية تحليل األطر الخبريةت

 إلعالم تحديد وسائل اب عتما.الجزئي لنظرية اال ىعنيت غالبية الدراسات بالمستو

تراجعت الدراسات التي  في حين, ن خالل األزماتوالمبحوث عليهاعتمد التي ا

 ةعلى المصا.ر بالبيئ عتما.التي ربطت أولوية االوالكلي  ىعنيت بالمستو

 اخل.الدراسات التي تناولت األزمات الصحية في وبرز ذلك , السياسية المحيطة

   الصين

 ت حيث أشار, اختلف تقييم الدراسات لدور وسائل اإلعالم الجديد خالل األزمات

.ور وسائل اإلعالم في نشر المعلومات في الدول التي إلى بعض الدراسات 

 ىأشارت .راسات أخر في حين, لمعلوماتا والتي ال تُتاح فيها التعتيمتواجه 

عدم إضافة المنصات اإلعالمية اإللكترونية لوسائل اإلعالم التقليدية أي إلى 

ي نشر فأسبقية وسائل اإلعالم التقليدية إلى فيما أشارت بعض الدراسات , جديد

   المستجدات عن اإلعالم الجديد

ات الجمهور اتجاهأو  أشارت الدراسات التي تناولت التغطیة اإلعالمیة لألزمات الصحیة

 :إلى ما يلينحوها 

الجمهور ما بين  ىبها وسائل اإلعالم لد ىختالف األولوية التي تحظا 

   هتفشي احلومر من ظهور المرض ىالمراحل األول
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بها التغطية اإلعالمية حول األزمات الصحية  التي تحظىاختالف األهمية  

الجغرافي من  همقربوالذي تمثله ألفرا. الجمهور التهديد  ىحسب مستو

   األزمة

 تصال الشخصيواال وسائل اإلعالم ىعل عتما.وجو. عالقة عكسية بين اال 

 فكلما ؛عن المرضصدقاء لجمع المعلومات وتكوين المعرفة مع األهل واأل

ل تصااالب مقارنةتصال ى وسائل االعل عتما.زا. اال, التهديد ىمستوزا. 

   الشخصي مع وجو. استثناءات

ا.ي أهم قتصلمستوى التعليمي واالوالفئة العمرية واالنوع  اتمتغير تمثل 

إلعالم لمتابعة األزمات اختيار الجمهور لوسائل العوامل المؤثرة على ا

   الصحية

 : اإلطار النظري للدراسة

 : يوتتناول ذلك فيما يل, وسائل اإلعالم ىعل عتما.نظرية اال ىتعتمد الدراسة عل

  Media Dependency Theory وسائل اإلعالم  ىعل عتمادنظرية اال

السبعينيات من القرن الماضي,  ىعلى وسائل اإلعالم إل عتما.تعو. نشأة نظرية اال

 حتياجاتاعالقة يتم فيها إشباع "ا هأنبالتبعية  وبول .يفلر ساندرا روكيتشحيث عرف كل من 

  (21)"طرف من قبل أطراف أو موار. أخرى

وسائل اإلعالم  ىأن الجمهور يعتمد علافتراضية مفا.ها "تقوم النظرية علي 

ستخدام ال يتم وأن ذلك اال, محد.ة المعلومات لتحقيق أهداف ىحصول علكمصدر لل

ة والخبرات السابقة االجتماعيلظروف عن اج , بل هو ناتبمعزل عن النظام المحيط

, "(22)ختالف إ.راك الرسائل اإلعالمية من شخص آلخرتضح .ورها في ايلألفرا. التي 

لنظام وا حيث تعني النظرية بالعالقة التفاعلية بين كل من الجمهور ووسائل اإلعالم

 اعتما.زا.  كلما, وبالتالي  ى األفرا.هم في فهم تأثير وسائل اإلعالم علبما يس االجتماعي

والسلوكية  والمعرفية راتها اإل.راكيةيزا.ت تأث ,محد.ة يةوسيلة إعالم ىالفر. عل

   (23)يهعل

.راسة عالقات التبعية  ىوسائل اإلعالم عل ىعل عتما.تقوم .راسات اال

 مستوىبالالمرحلة األولى منهما  ؛ تُسمىمرحلتين ىلوسائل اإلعالم عل

وهو الذي يعني بدراسة العالقة بين وسائل اإلعالم  ، Microlevelالجزئي

,  Macrolevelسمي بالمرحلة الكليةأما المرحلة الثانية فتُ   والمجتمعوالجمهور 

في إطار عالقة وسائل اإلعالم  لوسائل اإلعالم عتما.حيث تدرس عالقات اال

   (24)ة المحيطةاالجتماعيو قتصا.يةواال بالعوامل السياسية

 : لى وسائل اإلعالم وأوقات األزماتع عتمادنظرية اال

وانتشار  مثل الكوارث الطبيعية ,األزمات تأوقا يبرز .ور النظرية في
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وسائل اإلعالم إلشباع  ىيلجأون إل ,فاألشخاص عندما يشعرون بالتهديد  األمراض

إلى ي بما يؤ., وتفسير الواقع من حولهم فهم المستجداتبغية  النقص المعرفي لديهم

إذا تعذرت وسيلة  ,بالتاليو ؛(25)الجمهور لوسائل اإلعالم زيا.ة شدة عالقات تبعية

والحقائق جمهور من فهم عن طريق المعلومات الأفرا.  حتياجاتااإلعالم عن تلبية 

ستقرار والتغيرات غيرها لمواجهة حالة عدم االيتجهون نحو فهم , تاحصاءواإل

   (26)مالمحتملة .اخل مجتمعه

 :من اإلطار النظري للدراسة ستفادةاال

 النحو التالي: ىاإلطار النظري للدراسة عل بتوظيفالباحثة  قامت

  التعرف على الجمهور المستهدف في  عليهاعتمد التي يوسائل اإلعالم تحديد

   19مستجدات مرض كوفيد 

  مجموعة من  في ضوءوسائل اإلعالم اعتما. الجمهور على تفسير أسباب

    مجتمعيةالو قتصا.يةاالو سياسيةالالعوامل 

 : التعريفات اإلجرائیة للدراسة

 يمكن تحديد مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية على النحو التالي: 

  :19-كوفید 

  وناكورفيروس تم اكتشافه من ساللة فيروس  آخريسببه  هو مرض معد  

, (27)المستجدكورونا  فيروس  استخدام كل من مصطلحولوصفه بالدراسة, يتم 

   19-وكوفيد

  :الجائحة 
األمراض  ىيشير إل استخدمته منظمة الصحة العالمية هو مصطلح

  (28)فس الوقتنفي ا بين األشخاص في عد. من البلدان سريعً  ىتتفشالوبائية التي 

   19- أو كوفيدكورونا المستجد  وباء ىيشير استخدام المصطلح في الدراسة إلو

 :التهديد ىمستو 

أحد إصابة شعور المبحوث بالقلق من إمكانية إصابته أو قصد به زيا.ة يُ  

أو االضطرار إلى  منها وجو. أبناء ,نتيجة لعدة عوامل 19-المقربين منه بوباء كوفيد

   أو المعاناة من مرض مزمن ختالط باآلخرينلنزول من المنزل واالا

 تساؤالت الدراسة:

 : التساؤالت التالية تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن

وسائل اإلعالم لمتابعة مستجدات أزمة  على عتمادالتساؤالت الخاصة باالأوالً: 

 كورونا المستجدانتشار وباء 

 ؟تجدكورونا المسن لمتابعة مستجدات انتشار وباء المبحوثو عليهاعتمد لوسائل التي يما ا 

 ؟كورونا المستجدمصا.ر محد.ة لمتابعة أزمة انتشار وباء ال ىلماذا يعتمد المبحوثون عل  
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ى وسائل الجمهور عل اعتمادأنماط بین  الخاصة بالمقارنةتساؤالت ثانیًا: ال

 كورونا المستجد وخاللهاأزمة انتشار وباء  اإلعالم قبل

تشار أزمة انمتابعتها قبل  ىن علووسائل اإلعالم التي اعتا. المبحوث تختلفهل  

 ؟  عن الوسائل التي اعتا.وا على متابعتها خالل األزمة كورونا المستجد وباء

 حو البیئة السیاسیة واإلعالمیةالجمهور ن اتجاه حولتساؤالت ثالثًا: 

كورونا وسائل اإلعالم في مواجهة أزمة انتشار وباء .ور الجمهور نحو  اتجاهما  

 ؟المستجد

المستجد كورونا الدولة في إ.ارة أزمة انتشار وباء  .ور الجمهور نحو اتجاهما  

 بمصر؟

 : فروض الدراسة

 :التحقق من صحة الفروض التاليةالدراسة تستهدف 

ن المبحوثي اتجاهبين  إحصائيةتوجد عالقة ارتباطية ذات .اللة : الفرض األول

ة والثق, المستجدكورونا وباء أزمة اء نثفي أزمة الدولة المصرية في إ.ارة األ.ور نحو 

  في وسائل اإلعالم المصرية كمصدر للمعلومات

حوثين المب اتجاهبين ذات .اللة إحصائية : توجد عالقة ارتباطية الفرض الثاني

وسائل  ىعل عتما.واال, كورونا المستجدانتشار وباء في إ.ارة أزمة  الدولة.ور نحو 

  اإلعالم المصرية كمصدر للمعلومات

 ىلع عتما.بين االذات .اللة إحصائية رتباطية ا: توجد عالقة الفرض الثالث

ك الثقة في تلو, كورونا المستجدمتابعة مستجدات انتشار وباء في وسائل اإلعالم 

   الوسائل

 بين المبحوثين في التأثيرات إحصائيةتوجد فروق ذات .اللة : الفرض الرابع

ل اإلعالم حسب وسائ ىعل عتما.الوالسلوكية الناتجة عن اوالوجدانية  المعرفية

ى مستو قاسيُ   والتهديد ىمستووالفئة العمرية والمستوى التعليمي و النوعمتغيرات 

 :التهديد من خالل ما يلي

   المبحوث وجو. أبناء لدى 

   لنزول من المنزل أو التعامل مع غرباءإلى ااضطرار المبحوث  

   معاناة المبحوث من مرض مزمن 

 للمبحوث من االجتماعيفي المحيط بالفيروس إلصابات وجو. حاالت من ا 

   أو زمالء العمل أو الدراسة أو الجيران  أو األصدقاء األهل
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 : اإلجراءات المنهجیة للدراسة

 أوالً: نوع الدراسة

ديد وسائل تح, حيث تهتم بإلى الدراسات الوصفية التفسيرية تنتمي هذه الدراسة

وتحديد , 19ري في متابعته النتشار وباء كوفيد الجمهور المص عليهاعتمد اإلعالم التي ي

باب وتفسير أسعتما., هذا االالناتجة عن والسلوكية المعرفية والوجدانية  التأثيرات

 عتما.الجزئي والكلي لنظرية اال المستويينوسائل إعالم بعينها في إطار  ىعل عتما.اال

   وسائل اإلعالم ىعل

  ثانیًا: مناهج الدراسة

 الدراسة فيما يلي:في هذه التي تم توظيفها  تتحد. المناهج

 : Survey Methodمنهج المسح  

 : في الدراسة من خاللمنهج المسح  تم توظيف

متمثالً في الدراسات  الصلة بموضوع الدراسة: يلتراث العلمي ذامسح  

اإلعالمية التي تناولت تغطية وسائل اإلعالم ومتابعة الجمهور لها فيما 

   خاصة األزمات الصحية ,يخص األزمات

: من خالل مسح عينة من الجمهور المصري لجمهورمسح عینة من ا 

    عبر وسائل اإلعالمكورونا المستجد نتشار وباء المتابع ال

 : Comparative Methodالمنهج المقارن  

 .اعتماأنماط  ىختالفات التي طرأت علاال تحديدهذا المنهج من خالل تم توظيف      

كورونا في ظل أزمة انتشار وباء  وسائل اإلعالم ىعلالمصري الجمهور  أفرا.

    مقارنة بالظروف العا.يةالمستجد 

 

 :  Case-study methodمنهج دراسة الحالة  -

وسائل اإلعالم في ظل  ىعل عتما.البحث حالة معبرة لدراسة االهذا يمثل 

   19-فيدوة كحجائ بالتطبيق علىاألزمات الصحية 

 الدراسةثالثًا: مجتمع وعینة 

الجمهور المصري من مستخدمي وسائل اإلعالم أفرا. يتحد. مجتمع الدراسة في 

امت الباحثة ق, بعينة الدراسةتعلق يفيما و  تقليدية أو جديدة أو كليهماوسائل سواء كانت 

وراعت , ختيار العينة المتاحة من مستخدمي وسائل اإلعالم التقليدية والجديدةاب
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وى والمستوالفئة العمرية   من حيث النوع, عينةالالمتغيرات الديموغرافية ألفرا. 

 :التاليةباب لألستم اختيارها و, حتماليةحد أنواع العينات غير االأتمثل العينة و التعليمي 

  وسائل اإلعالم من أفرا. الجمهور المصريصعوبة الحصر الشامل لكل مستخدمي  

تطبيق  الذي استلزمستثنائي لتزام بتطبيق الدراسة الميدانية في ظل الظرف االاال 

   تصال المباشر مع اآلخرين قدر المستطاعواال وتجنب التجمعات, الحظر

 Samplingاختيار عينة عشوائية في ظل غياب قوائم للمعاينة الشاملة  صعوبة 

Frame  عشوائية العينة التستطيع الباحثة من خاللها سحب 

راسة إلى قد ف، حجم العینةأما عن    استجابة من جانب  420 جمعسعت هذه الد  

ُروعي , استجابة 400 منها ستجابات الصحيحةعد. اال بلغو  أفرا. الجمهور المصري

مختلف الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة  وتتحد. خصائص العينة  فيها تمثيل

  فيما يلي:

 (1جدول رقم )

 خصائص عینة الدراسة المیدانیة

 البیانات الشخصیة
 اإلجمالي

 % ك

 النوع

 48.5 194 ذكور

 51.5 206 ناثإ

 100.0 400 اإلجمالي

 الفئة العمرية

 25.0 100 العشرينات

 29.3 117 الثالثينيات

 7 22 91 ربعينياتاأل

 14.0 56 الخمسينيات

 9.0 36 الستينيات فأكثر

 100.0 400 اإلجمالي

 التعليمي ىالمستو

 10.3 41 غير متعلم

 16.5 66 قل من متوسطأ

 21.0 84 متوسط

 7 37 151 جامعي

 14.5 58 جامعيالأعلى من 

 100.0 400 اإلجمالي

 43.0 172 نعم ؟لديك أبناءهل 

 57.0 228 ال

 100.0 400 اإلجمالي

 9.5 38 نعمصيب بمرض أُ هل تعرف شخص في محيطك 
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 البیانات الشخصیة
 اإلجمالي

 % ك

 90.5 362 ال ؟ كورونا المستجد

 100.0 400 اإلجمالي

ا من المنزل أو التعامل لنزول يوميً إلى اهل تضطر 

 ؟ء بشكل يومي خالل الفترة الحاليةمع غربا

 32.5 130 نعم

 67.5 270 ال

 100.0 400 اإلجمالي

 33.0 132 نعم هل تعاني من مرض مزمن؟

 67.0 268 ال

 100.0 400 اإلجمالي

  تشير بيانات الجدول السابق إلى البيانات الشخصية للمبحوثين عينة الدراسة
 توضح الباحثة هذه الخصائص والبيانات على النحو التالي:و

( من %5 51في مقابل ), (%5 48نسبة الذكور في العينة ) بلغت ,بالنسبة للنوع 

   اإلناث

 مرحلة فيأعمارهم  تأتيالذين نسبة أفرا. العينة  وصلت ,بالنسبة للفئة العمرية 

 أعمارهم تأتيبلغت نسبة من و, من حجم العينة( %25)إلى  من العمر العشرينيات

في مرحلة و, (%7 22) األربعينياتفي مرحلة و, (%3 29الثالثينيات )في مرحلة 

رحلة مفي  أعمارهم تأتيالذين  نسبة أفرا. العينةوأخيًرا بلغت , (%14الخمسينيات )

    العينةأفرا. من  (%9)الستينيات لتمثل 

(, %3 10بلغت نسبة غير المتعلمين من أفرا. العينة ), التعليمي مستوىبالنسبة لل 

تعليم لحاصلين على او, (%5 16من متوسط ) تعليم أقلوبلغت نسبة الحاصلين على 

جامعي بين أفرا. العينة الحاصلين على تعليم نسبة  وكانت ,(%21) متوسط

 من الجامعي لتمثل ىالتعليم األعلالحاصلين على نسبة  تجاء وأخيًرا, (7% 37)

  إجمالي العينة ( من5% 14)

المبحوث  هالذي يشعر بالتهديد  إلى مستوىفيما يتعلق بخصائص العينة التي تشير  

 :ما يلييتضح  كورونا المستجد,بوباء  تهإصابإمكانية  حول

( ليس لديهم %57في مقابل ), ( من المبحوثين أن لديهم أبناء%43أشار ) 

  أبناء

أصيبوا بالوباء في وجو. أشخاص في محيطهم  إلى( من المبحوثين %5 9أشار ) 

 ( %5 90مقابل )

لتعامل مع غرباء بشكل إلى ااضطرارهم من أفرا. العينة ( %5 32أوضح ) 

لنزول من المنزل أو التعامل اإلى ( ال يضطرون %5 67في مقابل ), يومي
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   مع غرباء بشكل يومي

بنسبة  من أمراض مزمنةأفرا. العينة معاناة  ج أيًضا إلىأشارت النتائ 

   ( ال يعانون من أمراض مزمنة%67في مقابل ), (33%)

 ا: أدوات جمع البیاناترابعً 

حيث تم تطبيقها على عينة من أفرا. , أداة االستبیانتتحد. أ.اة الدراسة في 

الجمهور الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم في متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا 

المعرفية والوجدانية والسلوكية رصد وتوصيف التأثيرات  وذلك من أجلالمستجد, 

قامت الباحثة بتصميم استمارة استبيان حرصت من خاللها الناتجة عن هذا االعتما.؛ فقد 

ذلك و, والتحقق من فروضها, واإلجابة عن تساؤالتها ,على تحقيق كافة أهداف الدراسة

 المختلفة والمقاييس  والمغلقة موعة متنوعة من األسئلة المفتوحةمن خالل مج

 :اختبار الصدق والثبات

 جمع البيانات من خالل إجراء اختباريفي  تم اختبار صالحية استمارة االستبيان

 : يوذلك على النحو التال, الصدق والثبات لها

م ت ,البحثفي  للتحقق من صدق المقياس المستخدم: (Validity)اختبار الصدق  

في مجال الدراسات  †األكا.يميينعرض صحيفة االستبيان على عد. من 

   اإلعالمية

 قامت الباحثة بتحليللتحقيق إجراءات الثبات،  :(Reliability)اختبار الثبات  

ثم مقارنة النتائج التي تم التوصل إليها  ،من إجمالي العينة المدروسة (10%)

  ***(%9 76)باستخدام معا.لة هولستي, حيث بلغت نسبة الثبات 

 

 الدراسة المیدانیة:مقايیس 

  :وسائل اإلعالم ىعل عتمادلنظرية االالجزئي  ىمقايیس المستو

                                                           
  ستمارة المیدانیة حسب الترتیب األبجدى, مع تقديم خالص الشكر لكل منهم:األساتذة محكمي اال 

  جامعة فاروس –رئيس قسم الصحافة  –.م,د أحمد إبرهیم أ -

  جامعة حلوان  –األستاذ بقسم اإلعالم  –.د أمال كمال طه أ -

، ومدير تحرير المجلة العربية لبحوث ةجامعة األهرام الكندي -وكيل كلية اإلعالم -.م.د إيناس عبد الحمید  أ -

 .اإلعالم واإلتصال

 كلية اإلعالم, جامعة القاهرة  –المدرس بقسم الصحافة  –د. خالد زكي  -

 كلية اإلعالم, جامعة القاهرة  –األستاذ بقسم الصحافة  –الوهاب  .د منى عبدأ -
*   رئيس شعبة اللغة اإلنجليزية بقسم اإلعالم لعز, ابو س أنجي عباإلباحثة امع ت لثبااء الباحثة بإجراقامت

 سويف  يجامعة بن
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اس تم عمل مقي, وسائل اإلعالم ىعل عتما.الجزئي لنظرية اال ىلقياس المستو

جة عن لدى المبحوثين الناتوالسلوكية  والوجدانية المعرفية التأثيراتجزئي لتحديد 

 وينقسم هذا المقياس إلى ما يلي:  وسائل اإلعالماالعتما. على 

 :مقیاس اآلثار المعرفیة

ياس في بارات المقوتمثلت ع, الثالثيستخدام أسلوب ليكرت اتم تكوين هذا المقياس ب

 : التالية العبارات الخمس

معرفة كل جديد عن تلفزيون( على و را.يوو صحافةتساعدني وسائل اإلعالم ) 

   كورونا المستجدانتشار وباء 

نا كورولي المعلومات عن تطورات انتشار وباء  االجتماعيتوفر مواقع التواصل  

   المستجد

ونا كورب المعلومات الجديدة عن انتشار وباء آواتس التوفر الرسائل المتداولة عبر  

   المستجد

جد بالصفحات والمواقع الرسمية للدولة المصرية كل المعلومات الجديدة عن انتشار أ 

   المستجدكورونا وباء 

ال و كورونا المستجدمعرفتها عن وباء إلى عديد من المعلومات التي احتاج توجد  

   االجتماعيمواقع التواصل  ىأجدها عل

 مقیاس اآلثار الوجدانیة:

ياس في ارات المقوتمثلت عب, الثالثيستخدام أسلوب ليكرت اتم تكوين هذا المقياس ب

 : التالية العبارات الثالث

( من شعوري بالخوف من إمكانية وتليفزيون را.يوو صحافةعالم )اإلتزيد وسائل  

   كورونا المستجدإصابتي بوباء 

من تقليل قلقي نحو إمكانية اإلصابة  االجتماعيمواقع التواصل  ىنشر عليساعدني ما يُ  

  بالمرض

   ب بالخوف من انتشار الوباءآتصيبني الرسائل المتداولة عبر تطبيق واتس  

 ر السلوكیة:اآلثامقیاس 

اس في عبارات المقي حد.توت, الثالثيستخدام أسلوب ليكرت اتم تكوين هذا المقياس ب

 : ربع التاليةاألالعبارات 

 االلتزام ىعل وتلفزيون( إذاعةو صحف) تساعدني وسائل اإلعالم المصرية 

    كورونا المستجدر اإلصابة بمرض طللحد من خالالزمة  حتياطاتاالب
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إجراءات الوقاية استخدم  ,تماعيجرشا.ات مواقع التواصل االإمن خالل  ,أصبحت 

 اإلصابة بالمرض من 

بة صاجراءات الوقائية للحد من خطر اإلاتخاذ اإل ىب علآيساعدني تطبيق واتس  

  بالمرض

اءات جراتخاذ اإل ىعل( وتلفزيون إذاعةو صحف) ني وسائل اإلعالم األجنبيةتساعد 

  صابة بالمرضاإل الوقائية للحد من خطر

 وسائل اإلعالم ىعل عتمادالكلي لنظرية اال مستوى: مقايیس الثانیا

 :إلى ما يليينقسم هذا المقياس 

ورونا كنتشار وباء المبحوثین نحو التغطیة اإلعالمیة المصرية ال اتجاهمقیاس 

 :المستجد

قياس في الموتمثلت عبارات , الثالثيستخدام أسلوب ليكرت اتم تكوين هذا المقياس ب

 :التالية العبارات الثالث

  تبالغ وسائل اإلعالم المصرية في تناول خطورة انتشار الوباء بدول العالم 

يجب  مةمه( لمعلومات وتليفزيون را.يوو صحافةتفتقر وسائل اإلعالم المصرية ) 

   كورونا المستجدأن نعرفها عن وباء 

 تجدكورونا المسنتشار وباء اثق بالتغطية التي تقدمها وسائل اإلعالم المصرية عن أ 

  بمصر

  :كورونا المستجدالمبحوثین نحو إدارة الدولة ألزمة انتشار وباء  اتجاهمقیاس 

في  وتمثلت عبارات المقياس, الثالثيستخدام أسلوب ليكرت اتم تكوين هذا المقياس ب

 :التالية العبارات الست

  المصرية كل المعلومات الممكنة للحد من زيا.ة انتشار الوباءتوفر الدولة  

جدات تالمواطنين عن مسإلعالم التقليدية  دم الدولة المصرية وسائل اإلعالمتستخ 

  المرض

الدولة المصرية في إعالمنا عن أعدا. المصابين وتطورات انتشار أثق بشفافية  

   الوباء

  المرضمستجدات إلعالم المواطنين عن م الجديدة م الدولة وسائل اإلعالتستخد 

في  جدكورونا المستانتشار وباء الخاص بوضع التوفر الدولة بشفافية مستجدات  

  مصر

   في األزمة الحالية عن أزمات مضت بشكل إيجابي يختلف أ.اء الدولة 
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 :للبیانات حصائیةالمعالجة اإل

لتحليل بيانات  (SPSS)قامت الباحثة باالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي 

فة كافي  الدراسة الحاليةفي  لداللة المعتمدمثل مستوى اوقد ت  الدراسة الميدانية

رات قبول نتائج االختبافي  والعالقات االرتباطية ومعامل االنحدار اختبارات الفروض

 فأقل   (05 0)عند مستوى معنوية  يفأكثر، أ (%95)عند .رجة ثقة  حصائيةاإل

 :المستخدمة حصائیةاألسالیب اإل

 أوالً: المقايیس الوصفیة 

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية  

 المتوسط الحسابي   

وهو الذي يحد. مدى تباعد أو تقارب القراءات عن وسطها , االنحراف المعياري 

 الحسابي 

الدرجة العظمى ( ÷ x 100حسب من المعا.لة: )المتوسط الحسابي الوزن النسبى الذي يُ  

 للعبارة 

  حصائیةثانیاً: االختبارات اإل

  (Independent-Samples T-Testاختبار )ت( للمجموعات المستقلة ) 

ستخدم لدراسة معنوية يُ الذي  اختبار استقاللية العبارة :(Chi square) 2كا 

   األسميةالفروق بين مجموعات المتغيرات 

المعروف  :(Oneway Analysis of Varianceتحليل التباين ذو البعد الواحد ) 

   ANOVAسم اب اختصاًرا

   Correlationثالثاً: معامالت االرتباط 

 (Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون ) 

 :نتائج الدراسة المیدانیة

الدراسة ما توصلت إليه من نتائج من خالل تستعرض الباحثة في هذا الجزء من 

تطبيق استمارة االستبيان, بما أجاب عن تساؤالت الدراسة المحد.ة سلفًا وأ.ى إلى التحقق 

 من صحة فروضها, وذلك على النحو التالي:

 ضوء تساؤالت الدراسة المیدانیة  : النتائج فيأوالً 

لمتابعة مستجدات أزمة انتشار وباء االعتماد على وسائل اإلعالم  المحور األول:      

 كورونا المستجد
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مبحوثو الدراسة لمتابعة مستجدات انتشار وباء  علیهاعتمد المصادر التي ي 

 كورونا المستجد: 

 

 (1شكل رقم )

 المبحوثون لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا المستجد علیهاعتمد المصادر التي ي

ستجدات ن لمتابعة موالمبحوث عليهاعتمد االتي  المصا.ر ىإليشير الشكل السابق 

ليها ت, )%70 (القنوات المصرية بنسبة هاتصدرتفقد  جد؛كورونا المستانتشار وباء 

ثم األهل واألصدقاء , )%5 67 (بنسبة االجتماعيصفحات األصدقاء بمواقع التواصل 

المرتبة الرابعة  خبارية العربية فيالقنوات اإلف, )%5 56) في المرتبة الثالثة بنسبة

 ليهات, )%16) ، فيما جاءت الصحف األجنبية بالمرتبة الثانية عشر بنسبة)%43 (بنسبة

جاءت اإلذاعات  في حين، )%8 (ثم المدونات بنسبة, )%10) الصحف العربية بنسبة

   )%4(األجنبية في المرتبة األخيرة بنسبة 

صلت نتائج تو ,متابعة المبحوثین لوسائل اإلعالم التقلیدية والجديدة ىفیما يتصل بمد

 :ما يلي ىالدراسة إل

منهم  (%3 18) فيما يتابع, عدم متابعتهم للصحفإلى المبحوثين من  )%59( أشار 

ار.يان الجن في وتمثلت أكثر الصحف التي يتابعها المبحوثو  نتظاماالصحف ب

ثم , (%5 20صحيفة األهرام المصرية بنسبة ) ثم, (%2 21البريطانية بنسبة )

    (%2 17اليوم السابع في المرتبة الثالثة بنسبة )

متابعتهم  ىمن المبحوثين إل( %5 46) أشار, فزيونيةيبالنسبة لمتابعة القنوات التل 

  متابعة األزمةفي ال يشاهدون القنوات التلفزيونية  (%15) في مقابل, نتظامابلها 

70
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سترا نيوز في كإقناة ن في والقنوات التلفزيونية التي يتابعها المبحوثتمثلت أكثر و

فيما جاءت , (%7 20ليها قناة .ي أم سي بنسبة )ت, (%2 22بنسبة ) ىالمرتبة األول

   (%1 16القناة األولي المصرية في المرتبة الثالثة بنسبة )

عدم متابعة الرا.يو إلى من المبحوثين ( %74) أشار, فيما يتصل بمتابعة الرا.يو 

فقط منهم  (%7) يتابع في حين, دكورونا المستجلمعرفة مستجدات انتشار وباء 

شرق إذاعة الن في وأكثر اإلذاعات التي يتابعها المبحوث د.تحوت  نتظامالرا.يو با

يليها إذاعة را.يو مصر بنسبة , (%2 59األوسط في المرتبة األولي بنسبة )

   (%2 3بنسبة ) مإف إثم نجوم , ( 5% 25)

متابعتهم  ىمن المبحوثين إل (%5 46) أشار, االجتماعيبالنسبة لمواقع التواصل  

 وكانت نسبة, كورونا المستجدالمنتظمة لها لمعرفة مستجدات انتشار وباء 

  المستجداتهذه لمتابعة  االجتماعيمواقع التواصل ( منهم ال يستخدمون 5% 22)

موقع فيسبوك  ن في والتي يتابعها المبحوث االجتماعيأكثر مواقع التواصل  وتحد.ت

  (%19.6نستجرام بنسبة )إلثم ا, (%30تويتر بنسبة ) يليه, (%49.1بنسبة )

 : ما يليائج السابقة يمكن استنتاج من النت

سواء من خالل , تصال الشخصي مع الجماعات المرجعية للمبحوثينأهمية اال 

تصال اال وأ, االجتماعيمواقع التواصل  ىمتابعة الصفحات الخاصة بهم عل

اشر مع األهل واألصدقاء حيث تصدرت هذه المصا.ر المرتبة الثانية والثالثة المب

  عتما.من مصا.ر اال

Baijing Hu & Di Zhang ,) ةنتائج مع .راسات سابقة مثل .راسال هذه تتفق 

 عتما.حول اال( 30)(Tao Sun, 2007  Tai Zixue &و.راسة ) (29)(2014

وية واألول, عة المستجدات حول األزمات الصحيةتصال الشخصي في متاباال ىعل

 Melki &  Jad)و.راسة , ها اإلنترنت ضمن مصا.ر المعلوماتب ىحظتالتي 

2019, Claudia Kozman)(31) ,اللتين  (32)(2016 ,أحمد الرشيدي (و.راسة

   تصدر القنوات التلفزيونية واإلنترنت مصا.ر المعلوماتأكدتا 

 التي أكدت (33)(2002, )إيمان فاروقمع .راسة أيًضا اتفقت نتائج الدراسة  

 وسائل ىعل عتما.وسائل اإلعالم المصرية في تراجع اال ىعل عتما..ور اال

اختلفت أولوية المصا.ر عن النتائج التي أشارت في حين , اإلعالم األجنبية

ختالف األزمات تفسيره في ضوء اوهو ما يمكن , .راسة إيمان فاروق إليها

لته الذي مث التهديد ىومستو بين أزمات .اخلية وخارجية هامع تعاملالالتي تم 

 مثلة في اإلعالمتوسائل إعالم مبروز ى إلى والفارق الزمني الذي أ., كل منهم

   الجديد

https://www.researchgate.net/profile/Zixue_Tai
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حيث تصدرت , حظت وسائل اإلعالم المصرية بأولوية في متابعة المستجدات 

حف أو ص سواء من قنوات تلفزيونية ,مصا.ر المتابعةمن  ىاألول ةالمراكز السبع

 رعبليها وسائل اإلعالم الجديد من خالل المواقع والصفحات الرسمية ت وإذاعات

  ‡اإلنترنت

تي يان البريطانية الصحف ال.تصدر صحيفة الجار ,نتباهلال من النتائج الالفتة 

وسيلة اإلعالم األجنبية الوحيدة التي تصدرت  حيث كانت, نوتابعها المبحوثي

ه نتائج يت إليمكن تفسير ذلك في إطار ما أشارو  المتابعة بين المبحوثينوسائل 

ار األخبكذلك طبيعة و, صا.ر المستخدمةالم ىالدراسة من تأثير عامل التعو. عل

نب جامن عنها عدا. المصابين المغايرة عن المعلن أالتي نشرتها الصحيفة حول 

ق بإغالستعالمات لال الهيئة العامة ى إلى قيامبما أ., الجهات المصرية الرسمية

لتزام بالقواعد المهنية نتيجة عدم اال عتما.وسحب اال مكتب الصحيفة بالقاهرة

ونشر  المصا.ر الرسمية مع هاتواصل وعدم ى مصا.ر غير موثوقةعل عتما.واال

  ( 34)أخبار مضللة حول أعدا. اإلصابات

 متابعة مستجدات انتشار الوباء:وسائل إعالم بعینها في  أسباب االعتماد على 

 

 (2شكل رقم )

 متابعة مستجدات انتشار الوباءفي أسباب االعتماد على وسائل إعالم بعینها 

عرفة بعينها لم يةإعالمإلى أسباب متابعة المبحوثين لوسائل  (2) يشير الشكل رقم

عالم متابعة وسائل إ ىتمثل السبب األول في التعو. علوقد  ؛مستجدات انتشار الوباء

يليها بفارق ضئيل اعتبارها الوسائل المتاحة في الظرف , (%5 57)بعينها بنسبة 

، (%5 40) جديد عن انتشار الوباء بنسبةقيامها بتقديم كل ثم , (%57) الحالي بنسبة

يبرز وهنا   (%27)المرتبة األخيرة بنسبة في جاءت الثقة في تلك الوسائل  في حين

 قارنةمالمبحوثين في متابعة وسائل اإلعالم  ىعامل الخبرة السابقة لداألعلى لتأثير ال

  انتشار المرض أو الثقة بالوسائل تقديم الجديد عنى المتمثلة في خراألمتغيرات بال

                                                           
  ( 14(, )12انظر ملحق الدراسة, جدول ر قم ,)(16 ) 
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ن م تأثیر األزمة على أنماط متابعة المبحوثین لوسائل اإلعالم المحور الثاني:

اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم قبل أزمة انتشار وباء أنماط حیث المقارنة بین 

 كورونا المستجد وخاللها

 اإلعالم:تأثیر األزمة على أنماط متابعة المبحوثین لوسائل  

 (2)جدول رقم 

 مدى تأثیر األزمة على أنماط متابعة المبحوثین لوسائل اإلعالم
 اإلجمالي تأثیر األزمة على أنماط متابعة المبحوثین لوسائل اإلعالم ىمد

 % ك

 25.5 102 نعم

 74.5 298 ال

 100.0 400 اإلجمالي

ين متابعة المبحوثإلى مدى تأثير األزمة على أنماط يشير الجدول السابق 

 اا.ويعتوسائل إعالم لم  ىالمبحوثين عل اعتما.من خالل رصد  لوسائل اإلعالم

ا, وذلك من أجل معرفة مستجدات انتشار وباء كورونا مسبقً  متابعتها على

لم  -المبحوثين لوسائل إعالم بعينها عدم متابعةى لإتوصلت النتائج و  المستجد

, (%5 74) وذلك بنسبةانتشار الوباء, أخبار تابعة من أجل م -تتم متابعتها مسبًقا

ها تم متابعتين إلي متابعة وسائل إعالمية لم تمن المبحوث (%5 25) فيما اتجه

وسائل  ىلع عتما.يمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء نظرية االوقبل األزمة  

 لىعمتابعتها  ون علىوسائل اإلعالم التي اعتا. المبحوث قدرة حيث اإلعالم من

دم حالة عشعورهم بوتجنب  احتياجاتهم من معلومات حول انتشار الوباء تلبية

   ستقراراال

متابعة في ا ن مؤخرً والمبحوث عليهاعتمد التي اتحد.ت وسائل اإلعالم 

وقع م ىالصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية عل مستجدات انتشار الوباء في 

 عليالتطبيقات اإلخبارية  ليها ت, (%5 29بنسبة ) فيسبوكال االجتماعيالتواصل 

الموقع الرسمي لوزارة  ثم, (%7 13في المرتبة الثانية بنسبة ) التليفون المحمول

األكثر التطبيقات اإلخبارية (  وتحد.ت %6 13ى اإلنترنت بنسبة )الصحة عل

  §ونبض في تطبيق فيدلي استخداًما

 : ما يلييمكن من خالل النتیجة السابقة استناج 

 ىلع عتما.في حالة اال في مقدمة الوسائل المستخدمة وسائل اإلعالم الجديد كانت 

ي فوهو ما يمكن تفسيره , محد.ة لمتابعة مستجدات انتشار المرض إعالموسائل 

                                                           
  (   19رقم )انظر ملحق الدراسة, جدول 
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   مستجدات انتشار الوباءالمعلومات حول توفير  ىالوسائل عل هذهقدرة  ضوء

  ىالمصا.ر األخر وبفارق عن عتما.وسائل اإلعالم الرسمية مصا.ر اال تتصدر 

 ىعل الجزئي ىمن عالقة المستو عتما.طار نظرية االإيمكن تفسير ذلك في و

االتجاه  إليه الدراسة, حيث غلبشارت أالكلي الذي  ىبالمستو الجمهور ىمستو

إلى  ىبما أ., (%7 53بنسبة )األزمة إ.ارة  نحو .ور الدولة فياإليجابي للمبحوثين 

   الرسمية المصا.ر المصرية هم علىاعتما.

 الجمهور نحو البیئة السیاسیة واإلعالمیة اتجاهالمحور الثالث: 

المبحوثین نحو دور وسائل اإلعالم في مواجهة أزمة انتشار وباء كورونا  اتجاه 

 المستجد: 

 (3جدول رقم )

وسائل اإلعالم في مواجهة أزمة انتشار وباء دور المبحوثین نحو  اتجاه

 كورونا المستجد

 المقیاس
 اإلجمالي

 % ك

 3.5 14 سلبي

 66.5 266 محايد

 30 120 إيجابي 

 100 400 ياإلجمال

وسائل اإلعالم في مواجهة .ور المبحوثين نحو  اتجاهيوضح الجدول السابق 

ألولي ا في المرتبة االمبحوثين محايدً  اتجاهجاء  , حيثكورونا المستجدأزمة انتشار وباء 

السلبي االتجاه  فيما جاء, (%30بنسبة ) ا في المرتبة الثانيةإيجابيً و, (%5 66بنسبة )

 (  %5 3في المرتبة األخيرة بنسبة )

 : قد جاءت على النحو التاليف, بالنسبة للوزن النسبي للعبارات

في مساعدة ( فزيونيتلو إذاعةو صحف) وسائل اإلعالم المصرية.ور  جاء 

ر اإلصابة بمرض طللحد من خالالزمة  باالحتياطات االلتزام ىعل المبحوثين

.ورها في مساعدة  يليه, (%3 83بنسبة ) ىفي المرتبة األول كورونا المستجد

ثم , (%3 82وباء في المرتبة الثانية )العن انتشار  على معرفة الجديدلمبحوثين ا

وثين اإلرشا.ات التي تساعد المبحم ية المصرية في تقد.ور وسائل اإلعالم التقليدي

   كورونا المستجدالوقاية من اإلصابة بفيروس على 

ة وسائل منها مبالغات المبحوثين, اتجاهات التي تقيس تراجع الوزن النسبي لعد. من العبار 

( في المرتبة الرابعة %7 67اإلعالم المصرية في تناول خطورة انتشار الوباء بنسبة )
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عن انتشار الوباء في  مهمةتقديم معلومات يليها عجز وسائل اإلعالم المصرية عن , عشر

 االجتماعيمساعدة وسائل التواصل  تفيما جاء, (%7 62المرتبة الخامسة عشر بنسبة )

   **(%3 62تقليل قلقهم من اإلصابة بالوباء في المرتبة األخيرة بنسبة ) علىللمبحوثين 

لمبحوثين اإليجابي لاالتجاه لي تصدر العبارات التي تشير إلى تشير األوزان النسبية إ 

اصة, خوالمصرية  المعرفية والسلوكية لوسائل اإلعالم التقليدية عامة التأثيراتنحو 

اقع المعرفية والسلوكية لمو التأثيرات جاءت بعدها, ىاألربع مراتب األولحيث تصدرت 

  التاليةالثالث مراتب الب في آوتطبيق واتس  االجتماعيالتواصل 

 اتجاه المبحوثین نحو دور الدولة المصرية في إدارة أزمة كورونا المستجد:  

 (4جدول رقم )

 كورونا المستجدالمبحوثین نحو إدارة الدولة المصرية ألزمة  اتجاه

 المقیاس
 اإلجمالي

 % ك

 10 40 سلبي

 36.3 145 محايد

 53.7 215 ايجابي

 100 400 اإلجمالي

المبحوثين نحو إ.ارة الدولة المصرية ألزمة  إلى اتجاهالجدول السابق  يشير

ا بنسبة ومحايدً ( %3 57)إيجابيًا بنسبة  االتجاهكان  كورونا المستجد, حيثانتشار وباء 

 ( %10وسلبيًا بنسبة )( 3% 36)

لمبحوثين ا اتجاهالمتعلقة بعبارات ال هالذي حصلت علي يبالنسبة للوزن النسب

 :فجاءت كالتالي, نحو إ.ارة الدولة لألزمة

.ارة األزمة بشكل إالدولة في  .ور أشار المبحوثون في المقدمة إلى "اختالف 

توفير الدولة "يليها , )%3 84(وذلك بنسبة  "إيجابي عن األزمات السابقة

استخدام الدولة "، ثم )%7 82(بنسبة  "لمعلومات الممكنة للحد من انتشار الوباءل

 بنسبة "وسائل اإلعالم التقليدية إلعالم المواطنين عن مستجدات األزمة

ي ف كورونا المستجدمستجدات انتشار وباء لتوفير الدولة "، فيما جاء )3% 82(

   ††(%3 76( في المرتبة األخيرة بوزن نسبي "مصر

وسائل  ىعل ما.عترية االظالجزئي والكلي لن ىلعالقة بين المستوتقدم النتيجة السابقة تفسيًرا ل

لدولة ا.ور  اإليجابي للمبحوثين نحواالتجاه  الكلي من غلبة ىتأثير المستوفقد أ.ى  ؛اإلعالم

                                                           
   ( 20انظر ملحق الدراسة, جدول رقم ) 

   ( 21انظر ملحق الدراسة, جدول رقم  ) 
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الجزئي من تصدر وسائل اإلعالم المصرية  ىالمستو ىعلإلى التأثير  المصرية في إ.ارة األزمة

   ن لمعرفة مستجدات انتشار المرضوالمبحوث عليهاعتمد لوسائل التي ال

 اختبار فروض الدراسة المیدانیة : ثانیًا

لفًا, المحد.ة س استطاعت الباحثة من خالل نتائج الدراسة أن تتحقق من صحة الفروض

 وذلك على النحو التالي:

بین االتجاه نحو الدولة  إحصائیة: توجد عالقة ارتباطیة ذات داللة الفرض األول

إلعالم المحلیة  وسائل ا والثقة في, كورونا المستجدزمة وباء المصرية في إدارة أ

 .كمصدر للمعلومات

 (5جدول رقم )

والثقة في وسائل اإلعالم  المبحوثین نحو الدولة المصرية اتجاهالعالقة بین 

 المصرية
 االتجاة نحو الدولة المصرية في إدارة االزمة 

 

 متابعة هذا الوباء الثقة في مصادر

معامل 

ارتباط 

 بیرسون

 المعنوية مستوى

0.479** 0.000 

 400 حجم العینة

 ين نحوات المبحوثاتجاهبين ذات .اللة إحصائية فيما يتعلق بوجو. عالقة ارتباطية 

ئل والثقة في وسا كورونا المستجدالدولة المصرية في إ.ارة أزمة انتشار وباء  .ور

شارت نتائج التحليل أحيث  ،تبين ثبوت صحة هذا الفرض, اإلعالم المصرية

لدولة اات المبحوثين نحو اتجاهرتباطية متوسطة بين ااإلحصائي إلي وجو. عالقة 

بلغت قيمة معامل بيرسون إذ , المصرية والثقة في وسائل اإلعالم المصرية

 األمر الذي يعني ؛(000 0معنوية ) مستوىعند  إحصائيًاهي قيمة .الة و, (479 0)

تهم في زا.ت ثق, اإليجابي للمبحوثين نحو إ.ارة الدولة لألزمةاالتجاه  ارتفعأنه كلما 

   وسائل اإلعالم المصرية

حو المبحوثین ن اتجاهبین ذات داللة إحصائیة : توجد عالقة ارتباطیة الفرض الثاني

وسائل اإلعالم  ىعل عتمادواال, كورونا المستجدانتشار وباء زمة إدارة الدولة أل

 . المصرية كمصدر للمعلومات

 (6جدول رقم )

وسائل اإلعالم  ىعل عتمادواال المبحوثین نحو الدولة المصرية اتجاهالعالقة بین 

 المصرية
وسائل اإلعالم المصرية لمتابعة  ىعل عتماداال

 مستجدات

 كورونا المستجدانتشار وباء  

 

 المبحوثین نحو إدارة الدولة  اتجاه

 كورونا المستجدالنتشار وباء 

معامل 

ارتباط 

 بیرسون

 المعنوية ىمستو

0.306** 0.000 

 400 حجم العینة
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وثين ات المبحاتجاهبين  ذات .اللة إحصائيةفيما يتعلق بوجو. عالقة ارتباطية 

ى عل عتما.واال كورونا المستجدالدولة المصرية في إ.ارة أزمة انتشار وباء .ور نحو 

ل شارت نتائج التحليأحيث  ،تبين ثبوت صحة هذا الفرض, وسائل اإلعالم المصرية

ات المبحوثين نحو الدولة اتجاهتوسطة بين رتباطية ماوجو. عالقة  ىاإلحصائي إل

إذ بلغت قيمة معامل بيرسون  , وسائل اإلعالم المصرية ىعل عتما.المصرية واال

األمر الذي يعني  ؛(000 0معنوية ) ىعند مستو إحصائيًاهي قيمة .الة و, (306 0)

 ىهم علاعتما. زا., اإليجابي للمبحوثين نحو إ.ارة الدولة لألزمةاالتجاه  أنه كلما زا.

    وسائل اإلعالم المصرية

وسائل  ىعل عتما.نظرية االفي ضوء يمكن تفسیر نتیجة الفرضین السابقین 

يطة والسياسية المح اإلعالمية البيئةالكلي من  ىالمستوكل من تأثير حيث اإلعالم من 

ا موهو , وثقتهم فيها ى وسائل اإلعالمالجمهور عل اعتما.الجزئي من  ىالمستو ىعل

 وثقة, اإليجابي للمبحوثين نحو إ.ارة الدولة لألزمةاالتجاه  حيث غلبة اتضح من

ية والصفحات والمواقع الرسم نية المصريةثين في كل من القنوات التليفزيوالمبحو

 تع بثقةتتمالتي  ىاألول ةالتي تصدرت األوزان النسبية ضمن المصا.ر الخمس ،للدولة

 ترتصدكما , في مقابل تراجع الثقة تجاه الصحف واإلذاعات المصرية ,نيالمبحوث

ن لمتابعة مستجدات المبحوثو عليهاعتمد وسائل اإلعالم المصرية المصا.ر التي ا

   انتشار الوباء

المبحوثين نحو إ.ارة الدولة المصرية لألزمة وكل من  اتجاه بين جاءت العالقة

سبية األوزان الن على وسائل اإلعالم والثقة فيها ضعيفة نتيجة لما أشارت إليه عتما.اال

يث , حثقة المبحوثينتمتعها ب حول مدىالتي حصلت عليها وسائل اإلعالم المصرية 

باب التي األس فقد تحد.تعتما., بالنسبة لالو  أخرى.ون  معينةوسائل في اتضحت ثقتهم 

, فيما تراجعت أسباب ةواستخدام المصا.ر المتوفرون في التعو. المبحوث إليهاأشار 

    ىأخر

 ىمن الدراسات حول تأثير المستو مجموعة إليهيتفق هذا الفرض مع ما أشارت 

 ىفي توفير المعلومات من عدمها عل والشفافية اإلعالمية والسياسية البيئةالكلي من 

ثل م وثقتهم فيها,وسائل اإلعالم بالدولة  ىعلالمبحوثين عتما. الجزئي ال ىالمستو

تأثير الغموض  التي أوضحت (35)(Tao Sun, 2007  Tai Zixue &.راسة )

بديلة عن وسائل اإلعالم المحلية  يةإعالمالمبحوثين لوسائل  اتجاه على رتباكواال

وسائل المبحوثين نحو  اتجاهالتي أكدت  (36)(2002, إيمان فاروق).راسة و, بالصين

ي لتحليالت والتفسيرات التاإلعالم الدولية نتيجة الفتقار وسائل اإلعالم المحلية ل

   يحتاجونها

وسائل  ىعل عتمادبین اال ذات داللة إحصائیةرتباطیة ا: توجد عالقة الفرض الثالث

 . تلك الوسائل فيالثقة و كورونا المستجداإلعالم لمتابعة مستجدات انتشار وباء 

https://www.researchgate.net/profile/Zixue_Tai
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 (7) جدول رقم

ة في والثق علي وسائل اإلعالم لمتابعة مستجدات انتشار الوباء عتمادالعالقة بین اال

 تلك المصادر

وسائل اإلعالم لمتابعة مستجدات  ىعل عتماداال

 انتشار 

 كورونا المستجدوباء 

 

 الثقة في مصادر متابعة هذا الوباء

معامل 

ارتباط 

 بیرسون

 المعنوية ىمستو

0.351** 0.000 

 400 حجم العینة

وسائل  ىعل عتما.بين اال ذات .اللة إحصائيةفيما يتعلق بوجو. عالقة ارتباطية 

تبين , ابعةمتالوالثقة في مصا.ر  كورونا المستجداإلعالم لمتابعة مستجدات انتشار وباء 

وجو. عالقة  ىشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلأحيث  ،ثبوت صحة هذا الفرض

 نتشاراإلعالم لمتابعة مستجدات اوسائل  ىالمبحوثين عل اعتما.رتباطية ضعيفة بين ا

وهي قيمة .الة , (351 0بيرسون ) إذ بلغت قيمة معامل ,في تلك الوسائلوثقتهم , الوباء

 ىعل عتما.االزا.  أنه كلما ؛ األمر الذي يعني(000 0)معنوية  مستوىعند  إحصائيًا

ن زا.ت ثقة المبحوثي, كورونا المستجدوسائل اإلعالم لمتابعة مستجدات انتشار وباء 

    في تلك الوسائل

 : ما يلييمكن تفسیر النتیجة السابقة من خالل 

لما  انظرً والثقة في تلك الوسائل  وسائل اإلعالم ىعل عتما.وجو. عالقة بين اال 

وجو. اتفاقات واختالفات بين األولوية التي حصلت من  إليه نتائج الدراسةتوصلت 

 وما حصلت عليه, كورونا المستجدعليها مصا.ر متابعة مستجدات انتشار وباء 

   هافيثقة المبحوثين  ىتلك المصا.ر من أوزان نسبية لمد

تجدات اإلعالم لمتابعة مسوسائل  ىعل عتما.يمكن تفسير العالقة الضعيفة بين اال 

 ه نتائج الدراسة من تأثير عامليلإما أشارت في ضوء  هاوالثقة في انتشار الوباء

ي ف, واستخدام وسائل اإلعالم المتاحة لمتابعة مستجدات انتشار المرض التعو.

بين ن مفي المرتبة األخيرة  عتما.تراجعت الثقة في وسائل اإلعالم كسبب لال حين

  عتما.  أسباب اال

بین المبحوثین في التأثیرات  إحصائیة: توجد فروق ذات داللة الفرض الرابع

ى وسائل اإلعالم حسب عل عتمادالالناتجة عن اوالوجدانیة والسلوكیة  المعرفیة

 .التهديد ىمستووالفئة العمرية والتعلیمي  ىالمستوو النوع متغیرات
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 (8جدول رقم )

 وسائل اإلعالم ىین علثالمبحو عتمادالمعرفیة الق في التأثیرات ووجود فر

 غرافیةوالديم فق سماتهمو

 التأثیرات المعرفیة

 

 رافیةغالبیانات الديمو
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعیاري

 إحصائیةمؤشرات 

 االختبار
درجة 

 الحرية

 ىمستو

 معنويةال

 النوع
ت=  59593. 2.3247 194 ذكور

1.924 
398 

0.053 

 60897. 2.2087 206 ناثإ

 الفئة العمرية

 51991. 2.1800 100 العشرينات

ف= 

2.071 
395 

 

 

0.084 
 56627. 2.3675 117 الثالثینیات

 60724. 2.2527 91 االربعینیات

 60624. 2.3214 56 الخمسینیات

الستینیات 

 فأكثر

36 2.1111 .85449 

 ىالمستو

 التعلیمي

 

 

 55874. 2.2927 41 غیر متعلم

ف= 

11.946 
395 

 

 

0.000 

 

قل من أ

 متوسط

66 2.5909 .55407 

 62644. 2.4286 84 متوسط

 59051. 2.1060 151 جامعي

أعلى من 

 جامعي

58 2.0517 .47471 

 التهديد ىمستو

 63783. 2.2462 264 ضعیف
ف= 

0.375 
397 

 

 54123. 2.3000 100 متوسط 0.688

 52478. 2.3056 36 قوي

 يف فروق بين المبحوثين عينة الدراسةال ىتشير  بيانات الجدول السابق إل

وسائل اإلعالم حسب المتغيرات  ىعل عتما.الالناتجة عن االـتأثيرات المعرفية 

  التهديد ىومستو التعليمي ىوالمستو والفئة العمرية النوع المتمثلة فيغرافية والديم

 :ى النحو التاليعلا قبول الفرض جزئيً وقد تم 

اإلعالم  وسائل ىعل عتما.وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات المعرفية لال 

وهي قيمة .الة , T   (1 924)حيث بلغت قيمة, النوع لصالح الذكور حسب

 ىبالنظر إلو  (053 0معنوية ) ىمستو( و398حرية ) ةعند .رج إحصائيًا

رفي يتضح التأثير المع, نوعالحسب ات الحسابية لمجموعات المبحوثين المتوسط

, ( للذكور2.3247)اإلناث بمتوسط ب مقارنة معلى وسائل اإلعاللذكور ا عتما.ال

   ( لإلناث2.2087في مقابل )

 عالمى وسائل اإلعل عتما.وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات المعرفية لال 

غت حيث بل, قل من متوسطاألالتعليمي لصالح أصحاب التعليم  ىالمستو حسب



212 

 ىمستو( و395) عند .رجة حرية إحصائيًاوهي قيمة .الة , F  (11 946)قيمة

ب حسات الحسابية لمجموعات المبحوثين المتوسط ىبالنظر إلو  (000 0معنوية )

حاب عند أص ىأعلكان  عتما.التأثير المعرفي لالأن يتضح , التعليمي مستوىال

التعليم المتوسط  ذوي يأتي بعدهم, (2.5909) متوسطقل من األالتعليمي  ىالمستو

 وكان المتوسط الخاص, (2.2927غير المتعلمين بمتوسط )و, (2.4286بمتوسط )

تعليم الالحاصلون على فيما جاء , (2.1060جامعي )التعليم الالحاصلين على ب

   (2.0517بمتوسط ) علي من جامعي في المرتبة األخيرةاأل

سائل و ىعل عتما.عدم وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات المعرفية لال 

وهي قيمة غير .الة , F  (2 071)حيث بلغت قيمة , حسب الفئة العمريةاإلعالم 

   (084 0معنوية ) ىعند مستو إحصائيًا

سائل و ىعل عتما.عدم وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات المعرفية لال 

وهي قيمة غير , F   (0 375 )حيث بلغت قيمة , التهديد مستوىحسب اإلعالم 

   (688 0معنوية ) مستوىعند  إحصائيًا.الة 

 (9جدول رقم )

 وسائل اإلعالم ىالمبحوثین عل عتمادوجود فرق في التأثیرات الوجدانیة ال

 غرافیة والديم همسماتفق و

 التأثیرات الوجدانیة

 

 

 رافیةغالديموالبیانات 

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعیاري

 إحصائیةمؤشرات 

 االختبار
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 النوع
ت=  1.33378 6.5773 194 ذكور

0.908 
398 0.365 

 1.43308 6.4515 206 ناثإ

الفئة 

 العمرية

 1.02494 6.2000 100 العشرينات

ف= 

3.249 

4 

395 
0.012 

 1.57165 6.8547 117 الثالثینیات

 1.24957 6.4505 91 ربعینیاتاأل

 1.60640 6.5357 56 الخمسینیات

 1.39955 6.3889 36 الستینیات فأكثر

 مستوىال

 التعلیمي

 

 

 1.33023 6.9268 41 غیر متعلم

ف= 

20.704 

4 

395 
0.000 

 1.10266 7.2121 66 قل من متوسطأ

 1.35242 7.0476 84 متوسط

 1.20415 6.1523 151 جامعي

 1.41464 5.5862 58 أعلى من جامعي

 مستوى

 التهديد

 1.38673 6.5303 264 ضعیف
ف= 

0.237 

2 

397 
 1.43885 6.5200 100 متوسط 0.789

 1.24563 6.3611 36 قوي
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 يف الفروق بين المبحوثين عينة الدراسة ىتشير بيانات الجدول السابق إل

ية من غرافووسائل اإلعالم حسب المتغيرات الديم ىعل عتما.الـتأثيرات الوجدانية لال

هذا بول قوبذلك تم   التهديد مستوىو التعليمي مستوىوال والفئة العمرية النوعحيث 

 :التاليالنحو  ىعلا الفرض جزئيً 

عالم ى وسائل اإلعل عتما.لال التأثيرات الوجدانيةلمبحوثين في وجو. فروق بين ا 

   Fلغت قيمةحيث ب, حسب الفئة العمرية  لصالح المبحوثين في الثالثينيات من العمر

معنوية  مستوى( و395حرية ) عند .رجة إحصائيًاوهي قيمة .الة , (249 3)

ئة الفحسب ات الحسابية لمجموعات المبحوثين المتوسط ىبالنظر إلو  (012 0)

في ثينيات الثالمرحلة عند المبحوثين في  عتما.يتضح التأثير الوجداني لال, العمرية

الخمسينيات في مرحلة  يليهم المبحوثون, (6.8547بمتوسط ) ىالمرتبة األول

بمتوسط الستينيات ف, ( 6.4505ثم األربعينيات بمتوسط ), (6.5357بمتوسط )

العشرينيات في المرتبة األخيرة مرحلة ن في وفيما جاء المبحوث, (6.3889)

   (6.3889بمتوسط )

الح التعليمي  لص مستوىبين المبحوثين حسب ال إحصائيةوجو. فروق ذات .اللة  

وهي قيمة .الة , F   (3 249)حيث بلغت قيمة, تعليم أقل من متوسطالحاصلين على 

 ىإل بالنظرو  (012 0معنوية ) مستوى( و395حرية ) عند .رجة إحصائيًا

صحاب جاء أ, التعليمي مستوىحسب الات الحسابية لمجموعات المبحوثين المتوسط

يليه , (7.2121بمتوسط ) ىقل من متوسط في المرتبة األولالتعليمي األ مستوىال

ن بمتوسط ثم غير المتعلمي, (7.0476متوسط بمتوسط )على تعليم الحاصلون 

فيما كان , (6.1523) بمتوسطجامعي ن على تعليم والحاصل وجاء, (6.9268)

   (5.5862جامعي في المرتبة األخيرة بمتوسط )المن  الحاصلون على تعليم أعلى

وسائل  ىعل عتما.لال لمبحوثين في التأثيرات الوجدانيةعدم وجو. فروق بين ا 

وهي قيمة غير .الة , T  (0 908)حيث بلغت قيمة , حسب النوعاإلعالم 

  (365 0معنوية ) مستوى( و398حرية ) عند .رجة إحصائيًا

ائل وس ىعل عتما.عدم وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات الوجدانية لال 

وهي قيمة غير .الة , F   (0 237)حيث بلغت قيمة , التهديد مستوىحسب اإلعالم 

   (789 0معنوية ) مستوىعند  إحصائيًا
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 (10جدول رقم )

 موسائل اإلعال ىالمبحوثین عل عتمادالسلوكیة  الق في التأثیرات ووجود فر

 غرافیة والديم همسماتفق و

 التأثیرات السلوكیة

 

 

 

 البیانات الديموجرافیة

 المتوسط العدد
االنحراف 

 المعیاري

 إحصائیةمؤشرات 

 االختبار
درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 النوع
ت=  1.68419 9.3093 194 ذكور

0.950 
398 0.343 

 1.75809 9.1456 206 ناثإ

الفئة 

 العمرية 

 1.25931 9.3000 100 العشرينات

ف= 

1.506 

4 

395 
0.200 

 1.71452 9.4530 117 الثالثینیات

 1.61872 9.1868 91 ربعینیاتاأل

 2.37383 8.9643 56 الخمسینیات

 1.86871 8.7778 36 الستینیات فأكثر

 مستوىال

 التعلیمي

 

 

 1.75722 9.3659 41 غیر متعلم

ف= 

12.207 

4 

395 
0.000 

 1.35116 9.6667 66 قل من متوسطأ

 1.87320 9.7619 84 متوسط

 1.57093 9.1788 151 جامعي

 1.62184 7.9655 58 أعلى من جامعي

 مستوى

 التهديد

 1.63439 9.3106 264 ضعیف
ف= 

0.959 

2 

397 
 1.93229 9.0600 100 متوسط 0.384

 1.73937 9.0556 36 قوي

ي ف فروق بين المبحوثين عينة الدراسةالتشير بيانات الجدول السابق إلي 

التي ية غرافووسائل اإلعالم حسب المتغيرات الديم ىعل عتما.الـتأثيرات السلوكية لال

قبول ك تم وبذل  التهديد مستوىو التعليمي مستوىوال والفئة العمرية النوع تتمثل في

 :على النحو التالي االفرض جزئيً 

الح لص التعليمي مستوىحسب البين المبحوثين  إحصائيةوجو. فروق ذات .اللة  

 إحصائًياوهي قيمة .الة , F  (12 207)حيث بلغت قيمة, أصحاب التعليم المتوسط

ات المتوسط ىبالنظر إلو  (000 0معنوية ) مستوى( و395حرية ) عند .رجة

 وىمستجاء أصحاب ال, التعليمي مستوىحسب الالحسابية لمجموعات المبحوثين 

قل األم أصحاب التعليم يليه, (9.7619التعليمي المتوسط في المرتبة األولي بمتوسط )

ن الحاصلو وجاء, (9.3659بمتوسط ) المتعلمينثم غير , (9.6667متوسط )من 

من  يم أعلىتعلفيما جاء الحاصلون على , (9.1788) جامعي بمتوسطعلى تعليم 

   ( 7.9655جامعي في المرتبة األخيرة بمتوسط )

إلعالم وسائل ا ىعل عتما.لال المبحوثين في التأثيرات السلوكيةعدم وجو. فروق بين  
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 عند .رجة إحصائيًاوهي قيمة غير .الة , T  (0 950)حيث بلغت قيمة, حسب النوع

   (343 0معنوية ) مستوى( و398حرية )

سائل ى وعل عتما.عدم وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات السلوكية لال 

وهي قيمة غير .الة , F  (1 506)حيث بلغت قيمة, حسب الفئة العمريةاإلعالم 

   (200 0معنوية ) مستوىعند  إحصائيًا

سائل ى وعل عتما.عدم وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات السلوكية لال 

وهي قيمة غير .الة , F   (0 959)حيث بلغت قيمة, التهديد مستوىحسب اإلعالم 

 .(384 0معنوية ) مستوىعند  إحصائيًا

أثیرات تالب ما يتعلقفروق بین المبحوثین فیبال المتعلقةيمكن تفسیر النتائج 

 : النحو التالي ىلسلوكیة مجتمعة علوا والوجدانیة المعرفیة

لق الفروق القائمة بين المبحوثين فيما يتعأن  إلى الفرض الرابع مجتمعةأشارت نتائج  

بالتأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتما.هم على وسائل اإلعالم 

عدم رغم و  التعليمي مستوىالكانت في األساس وفق المتغير الديموغرافي الخاص ب

ائل الناتجة عن اعتما.هم على وسالتأثيرات السلوكية  وجو. فروق بين المبحوثين في

   التعليمي مثل استثناءً  مستوىال, فإن غرافيةوالديم همسماتحسب  اإلعالم

ي المحدو. التعليم مستوىثيرات ألصحاب الأالت ارتفاع ىا عليضً أ جاتففت النتائ 

راجع ت فيما, وغير المتعلمين واألقل من متوسط التعليم المتوسطبذوي  مقارنة

من  ىعلاألو جامعيالتعليم )ال ىات التعليمية األعليمستوالتأثير ألصحاب ال

   (جامعيال

عالم وسائل اإل ىعل عتما.يمكن تفسير هذه النتيجة من خالل ما أوضحته نظرية اال 

ل والسلوكية لوسائل اإلعالم نتيجة لعام والوجدانية من اختالف التأثيرات المعرفية

ب المجتمع يتحد. تركي ألن عتما.تختلف .رجة االحيث , االجتماعيالوضع 

 ىالتعليمي عل مستوىوتأثير ال, (37)التعليمي مستوىيشمل البمتغيرات الطبقة, ف

 مستوياتإمكانية زيا.ة وهو ما يشير إلى , (38)عتما.ثيرات االأوت مستويات

 مستوياتالتعليمية األقل عن أصحاب ال مستوياتأصحاب ال لصالح عتما.اال

   ىالتعليمية األعل

صالح المعرفي ل في التأثير ج وجو. اختالفات حسب متغير النوعأوضحت النتائ 

  فيما لم يتضح وجو. اختالف في التأثير الوجداني والسلوكي, الذكور عن اإلناث

ائل وس ىعل عتما.ه نظرية االيلإشارت أ ضوء ما يمكن تفسير هذه النتيجة فيو

ثيرات المعرفية بشكل واضح عن غيرها من التأثيرات أاإلعالم من اختالف الت

  لنوعحسب ا ختالفات المعرفيةمكانية تحديد االوإ, (39)الوجدانية والسلوكية
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وجو. اختالفات بين المبحوثين في  في توضيح عدمالفرض  جاتفقت نتائ 

سب ح وسائل اإلعالم ىعل عتما.والسلوكية لال والوجدانية أثيرات المعرفيةتالـ

ها مكن تفسيريو ,نتباهالل ةالنتائج الالفت ىالنتيجة إحد هذهتمثل و  التهديد مستوى

يما فالتهديد خاصة  مستوياتفي إطار قلة عد. المبحوثين الذين توافرات لديهم 

  كورونا المستجدواجد شخص في محيطهم مصاب بوباء عامل تب يتعلق

مع ما أشارت إليه نظرية االعتما. والدراسات السابقة من تأثير ذلك تناقض وي

مستوى التهديد على تأثيرات االعتما. على وسائل اإلعالم, خاصة مع القرب 

الجغرافي من مناطق الوباء أو التواجد في نطاق التهديد بالوباء أو األزمة 

و.راسة  (40)(Baijing Hu & Di Zhang, 2014الصحية, مثل .راسة )

  (41)(2011األميرة سماح عبد الفتاح, )

الفئة  حسبإلى عدم وجو. فروق بين المبحوثين توصلت نتائج اختبار الفرض  

ف في ختالفيما برز اال والسلوكية, المعرفية بالتأثيرات ما يتعلقالعمرية في

النتيجة  ذههيمكن تفسير وا  التأثيرات الوجدانية لصالح الفئات العمرية األكبر سنً 

كبار السن  ىلدالوجدانية ثيرات أفي إطار .ور وسائل اإلعالم في زيا.ة الت

عتبارهم الفئة الخوف نتيجة الشعورهم بالوباء, مما يؤ.ي إلى من وتحذيرهم 

من و  (43)نسب الوفيات ى فيعلاألو (42(لخطر اإلصابة ةالعمرية األكثر عرض

في لذين هم االوجداني للمبحوثين  التأثيرتصدر  أيًضا, نتباهلال ةالالفتالنتائج 

وجو.  عليهم نتيجةالتهديد  مستوىثير أتإلى وهو ما يرجع , الثالثينيات من عمرهم

ي فإحصائية ق ذات .اللة ووجو. فرب هذا إلى جانب النتيجة الخاصة  صغار بناءأ

يمكن  حيث ,لصالح المبحوثين في الثالثينيات من العمر عتما.لالالتأثير الوجداني 

 ,كونهم الفئة العمرية األعلى في تسجيل اإلصابات بمصرفي إطار  ذلكتفسير 

 (44) منظمة الصحة العالمية تأشارحسب ما 

 خالصة الدراسة:

, التي تعيشها مصر وجميع .ول العالم, أزمة 19تمثل أزمة انتشار جائحة كوفيد 

فرضت ظروفًا استثائية يمكن أن نعتبرها لم تحدث من قبل, نظًرا لما فرضته من 

تهديدات وتحديات مختلفة على مستوى .ول العالم  ولقد أ.ى فيها اإلعالم .وًرا رئيسًيا 

تحديد وسائل اإلعالم هذه الدراسة إلى السعي نحو  على عدة مستويات؛ األمر الذي .فع

, ورصد 19أفرا. الجمهور المصري خالل جائحة انتشار وباء كوفيد  عليهاعتمد التي ا

 هذا االعتما.  الناتجة عن وتوصيف التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية 

واستخدمت كل من اعتمدت الدراسة على نظرية االعتما. على وسائل اإلعالم  

منهج  المسح والمنهج المقارن ومنهج .راسة الحالة  كما استخدمت أ.اة االستبيان 

أفرا. الجمهور المصري من مستخدمي وسائل اإلعالم, سواء  بالتطبيق على عينة من

مجموعة مختلفة مفر.ة  وتوصلت الدراسة إلى  400بلغ عد.ها  كانت تقليدية أو جديدة,

 فيما يلي:أهمها الباحثة  من النتائج, توضح
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المبحوثون في متابعة مستجدات انتشار  عليهاعتمد تنوعت المصا.ر التي ا

ليها صفحات ت, )%70 (تصدرتها القنوات المصرية بنسبة وقدوباء كورونا المستجد؛ 

, ثم األهل واألصدقاء في )%5 67) األصدقاء بمواقع التواصل االجتماعي بنسبة

, فالقنوات اإلخبارية العربية في المرتبة الرابعة )%5 56بنسبة )المرتبة الثالثة 

, )%16، فيما جاءت الصحف األجنبية بالمرتبة الثانية عشر بنسبة ))%43 (بنسبة

، في حين جاءت )%8 (, ثم المدونات بنسبة)%10) ليها الصحف العربية بنسبةت

  )%4(اإلذاعات األجنبية في المرتبة األخيرة بنسبة 

أسباب متابعة المبحوثين لوسائل إعالمية بعينها لمعرفة مستجدات انتشار  تعد.ت

الوباء؛ وقد تمثل السبب األول في التعو. على متابعة وسائل إعالم بعينها بنسبة 

(, يليها بفارق ضئيل اعتبارها الوسائل المتاحة في الظرف الحالي بنسبة 5% 57)

(، في حين جاءت %5 40ر الوباء بنسبة )(, ثم قيامها بتقديم كل جديد عن انتشا57%)

(  وهنا يبرز تأثير عامل الخبرة %27الثقة في تلك الوسائل في المرتبة األخيرة بنسبة )

ى, منها متغيرات أخر على نحو يفوقالسابقة لدى المبحوثين في متابعة وسائل اإلعالم 

 الوسائل في تقديم الجديد عن انتشار المرض أو الثقة 

األزمة على أنماط متابعة المبحوثين لوسائل اإلعالم, وهو ما اتضح  اختلف تأثير

ن على متابعتها مسبقًا م امن خالل رصد اعتما. المبحوثين على وسائل إعالم لم يعتا.و

عدم متابعة  وقد أكدت الدراسةأجل معرفة مستجدات انتشار وباء كورونا المستجد  

لوباء, من أجل متابعة انتشار ا -ابعتها مسبقًالم تتم مت -المبحوثين لوسائل إعالم بعينها

متابعة وسائل إعالمية  ى( من المبحوثين إل%5 25(, فيما اتجه )%5 74وذلك بنسبة )

لم تتم متابعتها قبل األزمة  ويمكن تفسير النتيجة السابقة في ضوء نظرية االعتما. على 

بحوثون على متابعتها على وسائل اإلعالم من حيث قدرة وسائل اإلعالم التي اعتا. الم

حالة عدم شعورهم بتلبية احتياجاتهم من معلومات حول انتشار الوباء, وتجنب 

المبحوثون مؤخًرا لمتابعة  عليهاعتمد االستقرار  وقد تحد.ت وسائل اإلعالم التي ا

الصفحة الرسمية لوزارة الصحة المصرية على موقع مستجدات انتشار الوباء في 

 ى التليفونالتطبيقات اإلخبارية عل ليهات(, %5 29عي فيسبوك بنسبة )التواصل االجتما

(, ثم الموقع الرسمي لوزارة الصحة على %7 13في المرتبة الثانية بنسبة ) المحمول

( في المرتبة الثالثة  وتحد.ت التطبيقات اإلخبارية األكثر %6 13اإلنترنت بنسبة )

ديد وسائل اإلعالم الج وجو.استخداًما في تطبيق فيدلي ونبض؛ األمر الذي يشير إلى 

االعتما. على وسائل إعالم محد.ة لمتابعة  حالة مقدمة الوسائل اإلعالمية في في

مستجدات انتشار المرض, وهو ما يمكن تفسيره في ضوء ما تتمتع به هذه الوسائل من 

الفورية واآلنية والقدرة العالية على توفير المعلومات المرتبطة بمستجدات انتشار 

 الوباء  

ار مواجهة أزمة انتشفيما يتعلق باتجاه المبحوثين نحو .ور وسائل اإلعالم في 

(, %5 66بنسبة ) ىوباء كورونا المستجد, جاء اتجاه المبحوثين محايدًا في المرتبة األول
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(, فيما جاء االتجاه السلبي في المرتبة األخيرة %30وإيجابيًا في المرتبة الثانية بنسبة )

ابي العبارات التي تشير إلى االتجاه اإليج جاءت في المقدمة(  وقد %5 3بنسبة )

لى ع مساعدة وسائل اإلعالم التقليدية للمبحوثين"للمبحوثين نحو وسائل اإلعالم, مثل 

ي ف "االلتزام باالحتياطات الالزمة للحد من خطر اإلصابة بمرض كورونا المستجد

مساعدة وسائل اإلعالم التقليدية عبارة "ليها ت(, %3 83المرتبة األولي بنسبة )

انية في المرتبة الث "عن انتشار وباء كورونا المستجد للمبحوثين على معرفة الجديد

.ور وسائل اإلعالم التقليدية المصرية في تقدم اإلرشا.ات التي تساعد "(, ثم 3% 82)

   "المبحوثين على الوقاية من اإلصابة بفيروس كورونا المستجد

 حول اتجاه المبحوثين نحو إ.ارة الدولة المصرية ألزمة انتشار وباء كورونا

( وسلبيًا بنسبة %3 36ا بنسبة )( ومحايدً %3 57المستجد, كان االتجاه إيجابيًا بنسبة )

تصدر الوزن النسبي للعبارات ذات التوجه اإليجابي نحو .ور الدولة في (  وقد 10%)

"اختالف .ور الدولة في إ.ارة األزمة بشكل إيجابي عن األزمات منها , إ.ارة األزمة

, يليها "توفير الدولة للمعلومات الممكنة للحد من انتشار )%3 84(السابقة" وذلك بنسبة 

، ثم "استخدام الدولة وسائل اإلعالم التقليدية إلعالم المواطنين )%7 82(الوباء" بنسبة 

توفير الدولة لمستجدات انتشار وباء "، فيما جاء )%3 82(عن مستجدات األزمة" بنسبة 

 (%3 76(األخيرة بوزن نسبي في المرتبة  "مصرفي كورونا المستجد 

أقل المصا.ر  19ب عن جائحة كوفيد آمثلت الرسائل المتداولة عبر تطبيق واتس 

بحيث تراجعت  ,ثقة المبحوثين, بما أثر تباًعا على تأثيراتها المعرفية والوجدانيةب التي تحظى

يجة إلى ذه النتتشير هاألوزان النسبية لها في تأثيرات االعتما. مقارنة بالمصا.ر األخرى  و

رية االعتما. على وسائل اإلعالم, فنتيجة لتأثير ظالعالقة بين المستوى الجزئي والكلي لن

المستوى الكلي من غلبة االتجاه اإليجابي للمبحوثين نحو الدولة المصرية في إ.ارة األزمة, 

عتمد لتي ااوسائل للتأثير على المستوى الجزئي من تصدر وسائل اإلعالم المصرية الاتضح 

 المبحوثون لمعرفة مستجدات انتشار المرض   عليها

توصلت الدراسة إلى وجو. عالقة ارتباطية ذات .اللة إحصائية بين اتجاهات 

المبحوثين نحو .ور الدولة المصرية في إ.ارة أزمة انتشار وباء كورونا المستجد, وكل من 

هو ما أمكن تفسيره في ضوء نظرية , ووالثقة فيها االعتما. على وسائل اإلعالم المصرية

االعتما. على وسائل اإلعالم نتيجة تأثير المستوى الكلي من البيئة اإلعالمية والسياسية 

المحيطة على المستوى الجزئي من ثقة واعتما. الجمهور على وسائل اإلعالم, وهو ما 

كل  مة, وثقتهم فياتضح من خالل غلبة االتجاه اإليجابي للمبحوثين نحو إ.ارة الدولة لألز

 من القنوات التلفزيونية المصرية والصفحات والمواقع الرسمية للدولة  

أشارت النتائج أيًضا إلى وجو. عالقة ارتباطية ذات .اللة إحصائية بين االعتما. 

على وسائل اإلعالم لمتابعة مستجدات انتشار وباء كورونا المستجد, والثقة في مصا.ر 

توصلت إليه نتائج الدراسة من وجو. اتفاقات واختالفات بين األولوية المتابعة, نظًرا لما 
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التي حصلت عليها مصا.ر متابعة مستجدات انتشار وباء كورونا المستجد, وما حصلت 

 عليه تلك المصا.ر من أوزان نسبية لمدى ثقة المبحوثين بها  

تأثيرات ب ما يتعلقلة إحصائية بين المبحوثين فيفروق ذات .البالنسبة لوجو. 

حسب السمات الديموغرافية, توصلت الدراسة إلى وجو. وسائل اإلعالم  االعتما. على

فروق بين المبحوثين في التأثيرات المعرفية لالعتما. على وسائل اإلعالم حسب النوع 

لصالح الذكور, وحسب المستوى التعليمي لصالح أصحاب التعليم األقل من متوسط  

ى وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات الوجدانية لالعتما. كذلك توصلت الدراسة إل

على وسائل اإلعالم حسب الفئة العمرية لصالح المبحوثين في الثالثينيات من العمر، 

وحسب المستوى التعليمي لصالح أصحاب التعليم األقل من متوسط  وفيما يتعلق 

 ئية بين المبحوثين حسببالتأثيرات الوجدانية, اتضح وجو. فروق ذات .اللة إحصا

 المستوى التعليمي لصالح أصحاب التعليم المتوسط 

تحد.ت الفروق القائمة بين المبحوثين فيما يتعلق بالتأثيرات المعرفية والوجدانية 

والسلوكية الناتجة عن اعتما.هم على وسائل اإلعالم وفق المتغير الديموغرافي الخاص 

بالمستوى التعليمي في األساس  ورغم عدم وجو. فروق بين المبحوثين في التأثيرات 

هم على وسائل اإلعالم حسب سماتهم الديموغرافية, فإن السلوكية الناتجة عن اعتما.

 المستوى التعليمي مثل استثناًء  

 مقترحات الدراسة: 

 من خالل ما توصلت إليه الدراسة من نتائج, يمكن اقتراح ما يلي:

  االهتمام بالمضمون الذي تقدمه اإلذاعات والصحف المصرية في تناول

وذلك من خالل االستفا.ة من ميزة  ,19-األزمات الصحية, مثل أزمة كوفيد

اآلنية التي يتميز بها الرا.يو في متابعة المستجدات, والتغطية االستقصائية 

التي تقدمها الصحف حتى تتصدر األولوية التى تحظى بها الوسائل اإلعالمية 

 في المتابعة 

 المضامين التي تقدمها المواقع الرسمية للدولة على شبكة ب العمل على االرتقاء

اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي, من خالل إجراء الدراسات الميدانية 

بالتطبيق على مستخدمي اإلعالم الجديد لتحديد المعلومات التي يحتاج إليها 

ية فالمستخدمون وطرق تقديم المضامين, بما يسهم في زيا.ة التأثيرات المعر

 لتلك الوسائل   

 ما يثیره البحث من بحوث مستقبلیة: 

ها, وذلك على النحو ؤيقترح البحث الحالي عد.ًا من البحوث التي يمكن إجرا

 التالي:
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 المبحوثون في مصر  عليهاعتمد إجراء .راسات مقارنة بين وسائل اإلعالم التي ا

 ىفي فترات زمنية مختلفة من انتشار الجائحة, لتحديد االختالفات التي تطرأ عل

 الجمهور    عليهاعتمد أولوية المصا.ر التي ي

 ترتبط بجائجة كورونا  إجراء دراسات إعالمیة تتناول موضوعات أخرى

 منها:المستجد, 

  لتحديد 19-.راسة الخطاب اإلعالمي المصري عن جائحة كوفيد ,

الفاعلة واألطر المرجعية ومسارات البرهنة التي استند إليها  ىالقو

 الخطاب المصري في بداية الجائحة وعند انتشارها  

  تحليل المضمون الذي قدمه الجمهور المصري عن الجائحة

 بوسائل اإلعالم الجديد, خاصة المضامين الساخرة 

  المقارنة بين التغطية اإلعالمية لوسائل اإلعالم التقليدية والجديدة

 للجائحة  
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 :مالحق البحث

 (11جدول رقم )
 متابعة المبحوثين للصحف اإللكترونية لمعرفة مستجدات انتشار وباء كورونا المستجد   ىمد

متابعة عینة الدراسة للصحف اإللكترونیة لمعرفة مستجدات انتشار  ىمد

 وباء كورونا المستجد 

 اإلجمالي

 % ك

 18.3 73 اتابعها بانتظام 

 22.7 91 حد ما إلىاتابعها 

 59.0 236 ال أقرأ الصحف لمتابعة األزمة 

 100.0 400 اإلجمالي

 
( 21جدول رقم )   

كورونا المستجدن لمعرفة مستجدات انتشار وباء والمبحوثأكثر الصحف التي يتابعها    
 اإلجمالي هم الصحف التي تتابعها عینة الدراسةأ

 % ك

 21.2 168 الجارديان

 20.5 162 هرام  األ

 17.2 136 الیوم السابع

 9.6 76 الدستور

 8.1 64 المصري الیوم

 6.6 52 الواشنطن بوست

 3.0 24 يو اس ايه توداي

 2.8 22 التايمز

 2.4 19 نیويرك تايمز

 2.0 16 خباراأل

 2.0 16 الشروق

 1.8 14 المصري الیوم

 1.5 8 الجمهورية

 0.8 6 الوطن

 0.6 5 األخبار

 100.0 792 اإلجمالي
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( 13جدول رقم    )  
 كوروناالمبحوثين للقنوات التلفزيونية لمعرفة مستجدات انتشار وباء  عةمتاب ىمد

  المستجد
متابعتة عینة الدراسة للقنوات التلفزيونیة لمعرفة مستجدات انتشار  ىمد

 وباء كورونا المستجد 

 اإلجمالي

 % ك

 46.5 186 اتابعها بانتظام 

 38.5 154 حد ما  إلىاتابعها 

 15.0 60 فزيون لمتابعة األزمة یشاهد التلأال 

 100.0 400 اإلجمالي

 
( 14جدول رقم   )  

ن لمعرفة مستجدات انتشار وباء والتلفزيونية التي يتابعها المبحوث أكثر القنوات
 كورونا المستجد  

 هم القنوات التلفزيونیة التي تتابعها عینة الدراسةأ
 اإلجمالي

 % ك

 22.2 116  اكسترا نويز

 20.7 108  الدي ام سي

 16.1 84  القناة األولى

 10.3 54 سي ان ان

 4.6 24 صدى البلد 

 4.6 24  الفضائیة المصرية

 3.1 16  فوكس نیوز

 3.1 16 روسیا الیوم 

 3.1 16 العربیة 

 3.1 16  سي بي سي

 2.3 12 ام بي سي مصر 

 1.9 10  دريم

 1.5 8  القاهرة والناس

 1.5 8  بي بي سي عربي

 1.1 6 اون تي ف

 0.8 4 24فرنسا 

 100.0 522 اإلجمالي
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(15جدول رقم )  
  كورونا المستجد ة المبحوثين للردايو لمعرفة مستجدات انتشار وباء متابع ىمد

متابعة عینة الدراسة للراديو لمعرفة مستجدات انتشار وباء كورونا  ىمد

  المستجد

 اإلجمالي

 % ك

 7.0 28 اتابعها بانتظام 

 19.0 76 اتابعها الي حد ما 

 74.0 296 ع للراديو لمتابعة األزمة تمال اس

 100.0 400 اإلجمالي

 
(16جدول رقم   )  

  كورونا المستجد ن لمعرفة مستجدات انتشار وباء وأهم اإلذاعات التي يتابعها المبحوث

 هم إذاعات الراديو التي تتابعها عینة الدراسةأ
 اإلجمالي

 % ك

 59.2 148 ذاعة الشرق االوسط إ

 25.6 64 راديو مصر 

 3.2 8 نجوم اف ام 

 3.2 8 بي بي سي 

 2.4 6 صوت العرب  

 1.6 4 الشباب والرياضة 

 1.6 4 نغم اف ام 

 1.6 4 القران الكريم 

 1.6 4 البرنامج العام 

 100.0 250 اإلجمالي

 
(17جدول رقم   )  

رونا كومدي متابعة المبحوثين لمواقع التواصل اإلجتماعي لمعرفة مستجدات انتشار وباء 
 المستجد 

مدي متابعة عینة الدراسة  لمواقع التواصل اإلجتماعي لمعرفة مستجدات 

 انتشار وباء كورونا المستجد 

 اإلجمالي

 % ك

 46.5 186 اتابع بانتظام 

 31.0 124 حد ما  إلى

 22.5 90 ال استخدم مواقع التواصل اإلجتماعي لمتابعة المستجدات 

 100.0 400 اإلجمالي
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(18جدول رقم )  
أهم مواقع التواصل اإلجتماعي التي يتابعها المبحوثين لمعرفة مستجدات انتشار وباء 

  كورونا المستجد
 اإلجمالي هم مواقع التواصل التي تتابعها عینة الدراسةأ

 % ك

 49.1 270  الفیسبوك

 30 124  تويتر

 19.6 45  انستجرام

 14.5 6  تیك توك

 100.0 762 اإلجمالي

 
(19)  جدول رقم   

كورونا ا لمتابعة مستجدات أزمة وسائل اإلعالم التي اعتمدت عينة الدراسة عليها مؤخر  
  المستجد

الوسائل التي تعتمد علىها عینة الدراسة مؤخرا لمتابعة مستجدات أزمة 

 كورونا المستجد  ولم تعتمد علىها من قبل

 اإلجمالي

 % ك

 29.5 52 الصفحة الرسمیة لوزاة الصحة علي فیسبوك  

 13.7 12 خبار علي الموبايل تطبیقات األ

 13.6 24 رنت تالموقع الرسمي لوزارة الصحة علي اإلن

 4.5 8 قناة العربیة 

 4.5 8 هل الطب أصفحة كورونا المستجد  

 4.5 8 المصرية   ىولالقناة األ

 3.4 6 قناة فرنسا 

 3.4 6 قناة دبي 

 3.4 6 سي ان ان

 4.1 5 الوطن ةجريد

 2.8 5 روسیا الیوم

 2.3 4 موقع وزارة الداخلیة 

 2.3 4 موقع منظمة الصحة العالمیة 

 2.3 4 دي ام سي

 2.3 4 صدي البلد      

 1.7 3 سي بي سي اكسترا            

 100.0 176 اإلجمالي
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 (20جدول رقم )
 كورونا المستجد إتجاه المبحوثين تغطية وسائل اإلعالم النتشار وباء 

حد  ىأثق بها إل اثق بها تمامً أ العبارة

 ما

 ال أثق بها

 المتوسط
 االنحراف

 المعیاري

الوزن  

 النسبي
 الترتیب

 % ك % ك % ك

تساعدني وسائل 

)   اإلعالم المصرية

صحف, إذاعة, 

 ىتلفزيون (  عل

حتیاطات االب االلتزام

ر طللحد من خ الالزمة

اإلصابة بمرض كورونا 

  المستجد

224 56.0 152 38.0 24 6.0 2.50 .609 83.3 1 

تساعدني وسائل 

اإلعالم )صحافة, 

 علىراديو, تلفزيون ( 

معرفة كل جديد عن 

انتشار وباء كورونا 

  المستجد

207 51.8 176 44.0 17 4.3 2.47 .579 82.3 2 

تقدم وسائل اإلعالم 

)صحافة, راديو, 

تلفزيون( المصرية 

اإلرشادات التي 

الوقاية  علىتساعدني 

من اإلصابة بفیروس 

  كورونا المستجد

215 53.8 146 36.5 39 9.8 2.44 .665 81.3 3 

ثق بالتغطیة التي أ

تقدمها وسائل اإلعالم 

نتشار االمصرية عن 

وباء كورونا المستجد  

 بمصر

160 40.0 203 50.8 37 9.3 2.31 .632 77.0 4 

أصبحت من خالل 

رشادات مواقع إ

التواصل اإلحتماعي 

جراءات إاستخدم 

الوقاية من اإلصابة 

 بالمرض

171 42.8 167 41.8 62 15.5 2.27 .714 75.7 5 

  العبارة

 اثق بها تمامً أ

 

 

حد  ىأثق بها إل

 ما

 المتوسط اال أثق بها
 االنحراف

 المعیاري

الوزن  

 النسبي
 الترتیب

توفر مواقع التواصل 

جتماعي لي اال

المعلومات عن 

تطورات انتشار وباء 

  كورونا المستجد

169 42.3 166 41.5 65 16.3 2.26 .720 75.3 6 

يساعدني تطبیق  

اتخاذ  ىب علآواتس 

األجراءات الوقائیة 

صابة للحد من خطر اإل

 بالمرض 

175 43.8 145 36.3 80 20.0 2.24 .763 74.7 7 

تساعدتني وسائل 

اإلعالم األجنبیة 

صحف, إذاعة, )

 اتخاذ ىفزيون ( علیتل

162 40.5 162 40.5 76 19.0 2.22 .742 74.0 8 
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جراءات الوقائیة اإل

صابة للحد من خطر اإل

 بالمرض

ثق بالتغطیة التي أ

تقدمها وسائل اإلعالم 

الدولیة لواقع انتشار 

وباء كورونا المستجد 

 بمصر

138 34.5 204 51.0 58 14.5 2.20 .672 73.3 9 

توجد عديد من 

المعلومات التي احتاج 

معرفتها عن وباء إلى 

كورونا المستجد وال 

مواقع  ىأجدها عل

 جتماعيالتواصل اال

142 35.5 178 44.5 80 20.0 2.15 .730 71.7 10 

تصیبني الرسائل 

المتداولة عبر تطبیق 

ب بالخوف من آواتس 

 الوباءانتشار 

139 34.8 179 44.8 82 20.5 2.14 .730 71.3 11 

  العبارة

 اثق بها تمامً أ

 

حد  ىأثق بها إل

 ما

 

 المتوسط أثق بها ال
 االنحراف

 المعیاري

الوزن  

 النسبي
 الترتیب

توفر الرسائل المتداولة 

ب آعبر واتس 

المعلومات الجديدة عن 

انتشار وباء كورونا 

  المستجد

146 36.5 156 39.0 98 24.5 2.12 .773 70.7 12 

جد بالصفحات أ

والمواقع الرسمیة 

للدولة المصرية كل 

المعلومات الجديدة عن 

انتشار وباء كورونا 

  المستجد

126 31.5 177 44.3 97 24.3 2.07 .744 69.0 13 

تبالغ وسائل اإلعالم 

المصرية في تناول 

 خطورة انتشار الوباء 

133 33.3 146 36.5 121 30.3 2.03 .797 67.7 14 

تفتقر وسائل اإلعالم 

المصرية )صحافة, 

إلى راديو, تلفزيون( 

يجب  مهمةمعلومات 

أن نعرفها عن وباء 

  كورونا المستجد

78 19.5 198 49.5 124 31.0 1.88 .702 62.7 15 

 ىيساعدني ما ينشر عل

مواقع التواصل 

تقلیل  علىجتماعي اال

قلقي نحو إمكانیة 

 اإلصابة بالمرض

97 24.3 154 38.5 149 37.3 1.87 .774 62.3 16 

-  
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 (21جدول رقم )
   كورونا المستجد الدولة في إدارة أزمة انتشار وباء  دور تجاه المبحوثين نحوا 

 ىأثق بها إل اثق بها تمامً أ العبارة

 حد ما

 ال أثق بها

 المتوسط
 االنحراف

 المعیاري

الوزن                

 النسبي
 الترتیب

 % ك % ك % ك

يختلف أداء الدولة في 

األزمة الحالیة عن أزمات 

 مضت بشكل إيجابي

241 60.3 131 32.8 28 7.0 2.53 .624 84.3 1 

توفر الدولة المصرية كل 

المعلومات الممكنة للحد 

 من زيادة انتشار الوباء

222 55.5 146 36.5 32 8.0 2.48 .641 82.7 2 

تستخدم الدولة المصرية 

وسائل اإلعالم التقلیدية 

العالم المواطنین عن 

 متسجدات المرض

221 55.3 145 36.3 34 8.5 2.47 .648 82.3 3 

تستخدم الدولة وسائل 

اإلعالم الجديدة إلعالم 

المواطنین عن متسجدات 

 المرض

197 49.3 149 37.3 54 13.5 2.36 .708 78.7 4 

ثق بشفافیة الدولة أ

المصرية في إعالمنا عن 

أعداد المصابین 

 وتطورات انتشار الوباء

183 45.8 157 39.3 60 15.0 2.31 .717 77.0 5 

توفر الدولة بشفافیة 

مستجدات وضع انتشار 

وباء كورونا المستجد  

 بمصر

177 44.3 163 40.8 60 15.0 2.29 .713 76.3 6 

 
 
 


