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 بحوث باللغة العربية: 
 

 

 اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول فيروس كورونا   ▪

              ( اليرموكجامعة )  تحسين منصور رشيد منصورد. أ.
 11ص( ...  جامعة الملك محمد األول بالمغرب)مرام محمد ناجي عوض مناجرة 

 

 

 تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا ▪

 39ص( ...  القاهرةجامعة ) سماح محمد محمديد. أ.م.                                                                   
 

 

  في العامة العالقات موظفي مهارات تطوير في  ودورها التدريبية المنصات في جرافيك الموشن تقنية وظيفت ▪
 المستخدمين القرى أم بجامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ة ميداني دراسة :السعودي الحكومياع القط

   إثرائي لمنصة

                  (أم القرىجامعة )  رشا محمد أحمد مرسي د. أ.م. 

  103... ص  جامعة أم القرى() روان سراج عمر بخش    

 

الفيسبوك في توعية الجمهور  على دور الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية ▪
 دراسة ميدانية   :بجائحة كورونا المصري

 141ص ( ...  المنصورةجامعة ) منى طه محمد طهد. أ.م.

 

فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة   ▪
 الرقمية للجمهور في الشئون العامة 

 215ص ( ...  المنوفيةجامعة ) نها أنور سليماند. 

 

 المصري الجدد من منظور الشباب  الرأيفى صناعة قادة  االجتماعيدور وسائل التواصل  ▪

 330( ...  ص القاهرةجامعة ) السيد محمد أبوشعيشعد. 

 

 وعالقته بمعارفهم واتجاهاتهم نحو فيروس كورونا  االجتماعيلشبكات التواصل  المصرياستخدام الشباب  ▪

 355ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة ) د. مها مدحت محمد كمال
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

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

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

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

  

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

  

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

         

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

 

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

        
  
  

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

  
       

  

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

  

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

  

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

  
  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

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

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

 

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

 

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

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

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

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

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

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

للعال  مطبوعاتوالمجلة ضمن      العربية  التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  قات 

 العلمية والتدريب. 

 

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

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

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

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

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

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

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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

 يلتزم بها المعلن.

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

 . هوالدكتورا

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

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

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

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

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

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

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

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

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

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

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

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

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

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


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

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

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

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

 مختصرة عنه. 

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

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

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

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

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

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

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

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

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

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

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

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

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

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

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

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

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

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

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

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

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

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

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

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

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

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

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

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

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

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

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

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

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

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

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

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

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

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

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

م، والمعامل تابع  2020في عام    2.01م، ومعدل  2016في عام    1.34محتوًى باللغة العربية بمعدل =  
العالمية   األمريكية  النشر  الطبيعية(  (NSPلمؤسسة  العلوم  نشر   Natural Publishing  دار 

Sciences   معامل  العربية الجامعات  واتحاد اعتماد  الحصول على معايير  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .
عددها  Arcif"أرسيف   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  في   31"  المجلة  وصنفت  معياًرا، 
  ".Q1على المستوى العربي "األولى "اإلعالم واالتصال" تخصص 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تفي الدورة اللجامعات في مصر، والذي اعتمدها 

( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 

قواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام ل
 القرى. 

دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -

العدد       المجلة  والثالثين  الرابعوفي  والثانييه  أبجز   من  اإلعالمية    األول  الدراسات  في  للباحثين  نقدم 
بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين،  عدًدا يضم    والمهتمين بهذا المجال

مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين  
 ه والماجستير.لمناقشة الدكتورا 

" مـن المجلـة، ومـن والثالثـين الرابـعالعـدد "بـالجزء األول بففي البداية نجـد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة    
ــالمغر   اليرمـــو  تيجـــامع ــاألردن ممحمـــد األول بـ ا ،بـ ــً ــد بحثـ ــترًكا  نجـ ــاد الجمهـــور تحـــت عنـــوان: "مشـ اعتمـ

تحسييي   د. أ."، وهـــو مقـــدم مـــن: فيـــروو كورونـــااألردنـــي علـــى قنـــاة المملكـــة الكتســـا  المعلومـــات حـــول 
 .األردنمن  مناجرةعوض محمد ناجي مرام  ،منصور رش د منصور



القاهرةومن   قد  جامعة  المستوى    ،مصر، من  سماح محمد محمديد.  أ.م.:  ت م،  تحليلية من  دراسة 
 ". االتجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا"بعنوان:   الثاني

القرى جامعة    ومن مأم  قد  مرسي    د.أ.م.:  تا،  محمد  بخش    ،مصر  منرشا  عمر  سراج   من روان 
جرافيك في المنصات التدريبية ودورها    توظيف تقنية الموشن"   تحت عنوان:مشتركة  دراسة    السعودية

على   ميدانية  دراسة  السعودي:  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  موظفي  مهارات  تطوير  في 
 ". موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى المستخدمين لمنصة إثرائي

دور  "  بعنوان:  دراسة ميدانية:  ت ، قد ممصرمن  ،  المنصورةمن جامعة    منى طه محمد طهد.  أما      
الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على الفيسبو  في توعية الجمهور  

 ".المصري بجائحة كورونا

سليماند.    قد مت ،  المنوفيةجامعة  من  و      أنور  من  نها  فاعلية  "  :عنوانتحت    بحًثا،  مصر، 
االتصالية   المشاركة االستراتيجيات  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المصرية  للوزارات 

 ". الرقمية للجمهور في الشئون العامة
"مصر، من  القاهرة من جامعة    الس د محمد أبوشعيشعد.  أما        م بحًثا بعنوان:  دور وسائل ، قد 

 ". صناعة قادة الرأي الجدد من منظور الشبا  المصري   فيالتواصل االجتماعي 
بحًثا    ،مصر  ، منمصر للعلوم والتكنولوجيا، من جامعة  مها مدحت محمد كمالد.    قد مت بينما        

بمعارفهم واتجاهاتهم نحو  "ا  بعنوان: التواصل االجتماعي وعالقته  المصري لشبكات  الشبا   ستخدام 
 ". فيروو كورونا

الثانيوفي        )  الجزء  العدد  والثالثينمن  "الرابع  بعنوان:  بحًثا  نجد  الترويجية  (  الحمالت  دور 
مته  للمشروعات القومية في تعزيز سمعة مصر الداخلية جامعة  ، من  د. مايسة حمدي زكي شلبي" قد 

 . مصر، من المنصورة
الدارومن       قد مت  جامعة  معوض،  محمد  منة  من  د.    هيئة   أعضاء  على  ميدانية   دراسة،  مصر، 

  المقررات   تدريس  في  االجتماعي   التواصل  شبكات   استخدامات   واقعبعنوان: "  ، العربية  بالجامعات   التدريس
 "كورونا جائحة ظل في اإلعالمية

تأثيرات حمالت  ، من مصر، بحًثا بعنوان: "جامعة المنوفية، من  د. نهى عادل هريديبينما قد مت      
 ".التليفزيونية على تبني المصريين السلوكيات الصحيةفيروو كورونا 

"مصر، من  شرف  منصور  د. إيناسقد مت    جامعة كفر الشيخومن       متابعة الشبا   ، بحًثا بعنوان: 
 ". الجامعي لألخبار والفعاليات الرياضية في الصحف اإللكترونية وعالقتها بالقيم األخالقية لديهم

دراسة  ،  مصر، من  جامعة أس وط، من  عبد العال  د. حنان موسى  قد مت وفي إطار بحوث كورونا      
"  ميدانية  أثناء بعنوان:  المصري  للجمهور  الوعي الصحي  الحكومية في تشكيل  الحمالت اإلعالمية  دور 

 ". جائحة كورونا
بورسع دوأخيًرا من       دينا محمد عسافقدم ت    جامعة  ثراء    في  دراسة،  مصر، من  د.  نظرية  إطار 

   ".ن نحو استخدام المنصات التعليميةي اتجاهات المراهق" بعنوان:  وسائل اإلعالم



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

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

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

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 .اليرموكجامعة  -  أستاذ العالقات العامة وعميد كلية اإلعالم
 .المغرب /وجدة األول محمد جامعة – اإلنسانية والعلوم اآلداب كليةب  العامة العالقات في دكتوراه طالبة )**(





 www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg             سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  13 ا

 اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول فيروس كورونا  
 

 أ.د. تحسين منصور رشيد منصور                                                                        
Proftahseen@yahoo.com                                                                                                                      

 اليرموك جامعة                                                                                                        

                   مرام عوض مناجرة                                                                                

           marammanagreh@yahoo.com  
      محمد األول بالمغربجامعة                                                                                                      

 

       

 :الملخص
 

الى           التعرف  الدراسة  المملكة في الحصول هدفت هذه  قناة  الجمهور األردني على  درجة اعتماد 
االستبانة   واستخدمت  المسح،  وأسلوب  الوصفي  المنهج  باستخدام  فيروس كورونا،  المعلومات حول  على 

بلغت ) المطلوبة، على عينة  البيانات  لجمع  األردنية 300كأداة  المملكة  ( مفردة من مختلف محافظات 
 نة المتاحة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى:الهاشمية وفق أسلوب العي

في   - إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  بمصداقيةعدم  الثقة  االجتماعي    درجة  النوع  لمتغيرات  تعزى  القناة 
والعمر والمستوى التعليمي وجهة العمل، ووجود فروق في الحالة االجتماعية لصالح المتزوج في هذه 

 الفرضية.
دالة إحصائًيا في   - االجتماعي    اعتماد  درجةوجود فروق  النوع  لمتغيرات  تعزى  القناة  الجمهور على 

لمتغيرات   تعزى  فروق  وجود  وعدم  الدبلوم  لصالح حملة  التعليمي  والمستوى  والعمر  الذكور،  لصالح 
 العمر وجهة العمل في هذه الفرضية.  

في   - إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  الجمهورعدم  اعتماد  لمتغيرات    أسباب  تعزى  القناة   ، الجنسعلى 
 46من  لصالح    ، العمرتعزى ألثر  فروق  وجود  و   الحالة االجتماعية، المستوى التعليمي وجهة العمل،

 في هذه الفرضية. سنة فأكثر 
بووين درجووة اعتموواد الجمهووور األردنووي علووى قنوواة المملكووة الكتسوواب دالووة إحصووائًيا  إيجابيةةةعالقةةة وجوود  -

 .ة المملكة من قبل المجتمع األردنيالمعلومات حول كورونا، ودرجة الثقة بمصداقية قنا

بين درجة اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب  دالة إحصائيا    إيجابيةعالقة  وجود   -
 المعلومات، حول كورونا وأسباب اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات. 

بووين درجووة اعتموواد الجمهووور األردنووي علووى قنوواة المملكووة الكتسوواب دالووة إحصووائًيا  إيجابيةةةعالقةةة وجوود  -
المعلوموووات حوووول كورونوووا والتوووأثيرات المعرةيوووة والسووولوكية والوجدانيوووة التوووي تنوووتج عووون اعتمووواد الجمهوووور 

 .األردني على قناة المملكة للحصول على المعلومات حول جائحة كورونا
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 :مقدمة

 الخيارات   من  العديد   المشاهد   لدى   أصبح  والعربية،  المحلية  اإلخبارية  الفضائيات   تعدد   ظل  في       
  هذه   ساهمت   وقد   كورونا،  بجائحة  مرتبطة  تطورات   من  والدولية  المحلية  الساحة  على  يجري   ما  لمتابعة 

  المختلفة، القضايا  حول  وآرائهم   المشاهدين  بأفكار  تأثيرها  خالل  من  العام  الرأي   تشكيل  في  الفضائيات 
 .  حدوثها لحظة في والدولية المحلية األحداث  آخر على االطالع المشاهد  بإمكان وأصبح
  تحقيق   مصادر  من  مصدراً   باعتبارها  أشكالها  بمختلف  اإلعالم  وسائل  على  يعتمدون   األفراد   أن  وبما     

 والصراعات  السياسية  التغيرات   ظل  في  عليها  اعتمادهم   ويزداد  والتسلية،  والتوجيه   الفهم  في  أهدافهم
  وقد   المتلقين،  بال  تشغل  التي  الجارية  واألحداث   بالشؤون   باالهتمام  اليوم  الفضائيات   تقوم واألزمات،

  كان   حيث   ،(19كوفيد )  كورونا  أزمة  مقدمتها  وفي  األخيرة،  اآلونة  في  بالهم  شغلت   كثيرة  قضايا  ظهرت 
 العربية   القنوات   من  العديد   عليها  ركزت   التي  األزمة  هذه  حول   والمعلومات   اآلراء   من  كبير  زخم  هناك

 .والعالمية
  آلخر  ورسمي  مهم  كمصدر (  أردنية  قناة)  اإلخبارية  المملكة  قناة  برزت   األزمة  هذه  أحداث  وخالل    

  االستراتيجية   الدراسات   مركز  أجراه   للرأي  استطالع  أظهر  وقد   الوباء،  هذا  حول  والمعلومات  المستجدات 
  المحلية   القنوات   بين  من األولى  المرتبة  في  جاءت   حيث   الرأي،  قادة  لدى   محلًيا  مشاهدة  األكثر  القناة  أنها

(1). 
  على   للحصول  كمصدر"  المملكة"  قناة  على  النخب   اعتماد   أن   الى  توصلت   حديثة  دراسة  وفي      

  بقناة   النخب   ثقة  إلى  الدراسة  أشارت   كما  ،%40  بلغت   بدرجة  جاء المحلي  الشأن  حول  المعلومات 
  بقناة   األردنية  النخب   ثقة   أسباب   الدراسة  عزت   وقد  ،المعلومات   على  للحصول  رئيس  كمصدر"  المملكة"
 بالصوت   الحدث   نقل  في   السرعة إلى  المحلي  الشأن  حول  معلومات   على  للحصول   كمصدر"  المملكة"

 (2) .اآلخر والرأي الرأي عرض   في والحيادية ،خبرال نقل في مصداقيةال وإلى والصورة،
 قامت   حيث   المعلومات،  على  الحصول  في  عليها  األردنيين  من  كثير  اعتمد   أردنية  إخبارية  وكقناة    
 المعلومات   إيصال   في  بفاعلية  وساهمت   تفاصيلها،  من   كثيًرا   وأبرزت   لألزمة،  واسعة   بتغطية  القناة

  والتحليل   المتابعة  بعمليات   قامت   بل  عام،  بشكل  المعلومات   نقل   على   نشاطها  يقتصر  ولم   للمشاهدين،
  وأولت  المجتمع،  وصحة  اإلنسان  حياة  على  أثر  من  عنه  ينتج  وما  بالفيروس،  المتعلقة  األخبار  آلخر

 بجميع   التأثير  بهدف  الفيروس  هذا  مخاطر  على  الضوء  وتسليط  المجتمعي  التثقيف  بعمليات   كبيراً   اهتماما
  ة.الالزم الوقائية اإلجراءات  اتخاذ  على  لحثهم المشاهدين فئات 

  على   وأرغمها  عليها  أثر  فقد   الفضائية،  القنوات   منه  تسلم  لم   بأسره  العالم  اجتاح   الذي  الوباء  هذا  إن      
 هذا  أن  كيف  -  عملها  طبيعة  بحكم  - رأت   عندما  خاصة  الحدث،  مع  تعاطيها  وكيفية أساليبها  تغيير

  الحكومات   أداء  على  سلبي  بشكل  وأثر  العالم،  مستوى   على  باالقتصاد   كبيرة  خسائر  ألحق  قد   الفيروس
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  تواصل   في  القناة  دور  على   األثر   كبير   له  كان  مما  األفراد،  حياة   على  ذلك  وانعكاس  المؤسسات   وعمل
 . للمشاهدين مهماً  إخبارياً  مصدراً  القناة من جعلت   معلومات  من الجائحة بهذه  يتعلق  ما كل لتغطية العمل

 

 :الدراسة أهمية

  موضوع   تتناول  التي  والقليلة   النادرة  المحلية  الدراسات   من  كونها  العلمية  أهميتها  الدراسة  هذه  تكتسب      
  علم   حدود  في  -  كورونا  أزمة  حول  المعلومات   الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد 

  من  كبيراً  حيزاً   ويأخذ   قائمة   آثاره   زالت   ما   حديث  موضوع   وهو   وآنيته،   الموضوع  لحداثة   نظراً   -  الباحثين 
  المجتمع   قبل  من  المملكة  قناة  على  االعتماد   على  المترتبة  اآلثار  في  تبحث   الدراسة   هذه  أن  كما  النقاش،
 جديدة  إشارات   تقدم  أن  يمكن  وبالتالي فيها،  العاملين  على  ذلك  وانعكاس  األزمة  هذه  ظل  في  األردني
  بشكل   أدائهم  لتحسين  لمتابعتها   الجمهور  توجه  أسباب   على  الوقوف   خالل  من  القناة  في  للعاملين  ومهمة

 .  اإلعالم مجال في عام  بشكل والعربية خاص   بشكل األردنية اإلعالمية المكتبة يثري   ما وهو مستمر،
 

 :الدراسة أهداف

 لدى  العام  الرأي  تكوين  في  إخبارية  كقناة  األردنية  المملكة  قناة  أثر  تقصي  إلى  الدراسة  هذه  هدفت      
  والحصول المعلومة، الكتساب  عليها األردني الجمهور اعتماد  مدى وبيان كورونا، جائحة حول المشاهدين

  المشاهد،  نظر  وجهة  من  بها  الجمهور  ثقة  ومستوى   القناة  مصداقية  درجة  على   باالعتماد   الخبر  على
 . لها المشاهد  وتقييم ذلك عن الناتجة والوجدانية والسلوكية المعرةية التأثيرات  إلى إضافة

 

 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

  بها   المحلي  واالهتمام  األخيرة،  األشهر  في  وخاصة  كورونا  بجائحة  الدولي  االهتمام  تزايد   على  بناءً        
 الدراسة موضوع تناولت  سابقة دراسات  وجود  عدم  من وانطالقا والوةيات، اإلصابات  عدد  تزايد  بعد  خاصة
  وسائل   على  الجمهور  اعتماد   عالقات   أبعاد   بدراسة  االهتمام  تزايد   إلى  وباإلضافة  األردن،  في  الحالية

 بأسلوب   عليها  والتعليق  وتفسيرها  وشرحها  المعلومات   تقديم  في  المملكة  قناة  بدور  يتصل  وما  اإلعالم،
  سعت  وقد   .الجائحة  هذه   تجاه  الجماهيري   والسلوك  والوجدان  المعرفة  في  بأخرى   أو  بدرجة  التأثير  يستهدف
 :التالي السؤال عن  اإلجابة إلى الدراسة
 فيروس  حول  المعلومات   اكتساب   في  اإلخبارية   المملكة  قناة   على   األردني   الجمهور  اعتماد   درجة  ما      

   المستجد؟. كورونا
 : التالية الفرعية األسئلة السؤال هذا  عن  وينبثق

 كورونا؟  فيروس حول المعلومات  الكتساب  المملكة لقناة التعرض  أنماط ما 01
 كورونا؟  فيروس حول المعلومات  الكتساب   المملكة قناة على األردني الجمهور اعتماد  درجة ما 02
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  والمرتبطة   المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  يتابعها  التي  والقضايا  واألخبار  الموضوعات   ما 03
 المستجد؟  كورونا بفيروس

 أزمة   حول  المعلومات   على   للحصول  المملكة   قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد   دوافع  ما 04
 كورونا؟ 

  قناة   على  األردني  الجمهور  اعتماد   عن  تنتج  التي  والوجدانية  والسلوكية  المعرةية  التأثيرات   ما 0٥
 كورونا؟  فيروس  حول واألخبار المعلومات  على للحصول المملكة

 األردني؟  الجمهور قبل من المملكة قناة  بمصداقية الثقة درجة ما 06
 

 :الدراسة فروض

 :التالية الفروض  اختبار إلى الدراسة هذه تسعى 

  المملكة   قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد   درجة  في   إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد :  األول  الفرض 
 . الدراسة عينة األردني للجمهور الديموغراةية للمتغيرات  تعزى  كورونا فيروس حول المعلومات  الكتساب 
  المملكة   قناة  على   األردني  الجمهور   اعتماد   دوافع  في  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد :  الثاني  الفرض 

 . الدراسة عينة األردني  للجمهور الديموغراةية للمتغيرات  تعزى  كورونا وباء حول المعلومات  الكتساب 
  الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد   درجة  بين  ارتباطية  عالقة  توجد   :الثالث   الفرض 

 .األردني المجتمع قبل من المملكة قناة بمصداقية  الثقة ودرجة كورونا حول المعلومات 
  الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد   درجة  بين  ارتباطية  عالقة   توجد :  الرابع  الفرض 

 . المعلومات  الكتساب   المملكة قناة على  األردني الجمهور اعتماد  ودوافع كورونا حول المعلومات 
  الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد   درجة  بين  ارتباطية  عالقة  توجد :  الخامس  الفرض 

 األردني   الجمهور  اعتماد   عن  تنتج  التي  والوجدانية  والسلوكية  المعرةية  والتأثيرات   كورونا  حول  المعلومات 
 . كورونا جائحة  حول المعلومات  على  للحصول المملكة قناة على

  قبل   من  المملكة  قناة  بمصداقية  الثقة   درجة  في  إحصائية  داللة  ذات   فروق   توجد :  السادس  الفرض 
  الحالة   االجتماعي،  النوع)  الدراسة   عينة  األردني  للجمهور   الديموغراةية  للمتغيرات   تعزى   األردني  الجمهور

 (. العمل جهة التعليمي، المستوى  العمر، االجتماعية،
 

 :السابقة الدراسات

 القنوات   لتغطية  العربية   النخبة  تقييم  طبيعة  معرفة  بهدف األردن  في م(2020 الزعبي)  دراسة ●
 تم  وقد   المسحي،  المنهج   الدراسة  هذه  في  الباحثة  استخدمت   حيث   كورونا،  ألزمة  اإلخبارية  الفضائية

 ،المتاحة  العينة  أسلوب   وفق  العربية  النخب   من  مفردة(  228)  قوامها  عينة  على  االستبانة  توزيع
  الفضائية   القنوات   عبر   كورونا  أزمة  يتابعون   المبحوثة   العينة  أفراد   غالبية  أن   إلى  الدراسة  وتوصلت 
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  الفضائية   القنوات   عبر  كورونا  أزمة  متابعة  يفضلون   العينة  أفراد   وأن  مرتفعة،  بدرجة  اإلخبارية
  النخبة   ألفراد   المفضلة  اإلخبارية  األشكال  قائمة  تصدرت   اإلخبارية  التغطية  وأن  المحلية،  اإلخبارية

 .(3) اإلخبارية الفضائية القنوات  عبر كورونا أزمة متابعة في العربية

  عصر   في  كورونا  لجائحة  اإلخبارية  الفضائيات   تغطية  محددات :  بعنوان(  م2020موسى)  دراسة ●
 فيروس  جائحة  اإلخبارية  الفضائية  القنوات   بها  تغطي  التي  الكيفية  معرفة  إلى  الدراسة  هدفت .  الرقمنة
  وفوكس  ،(CNN)  إن إن سي قناة: )وهي قنوات، أربع تشمل  قصدية عينة  الباحث  اختار وقد  كورونا،

 أن  إلى  الدراسة  وخلصت   ،(نيوز  سكاي  وقناة  العربية،  وقناة  األمركيتتين،(  Fox News)  نيوز
  اإلعالم  اهتمام  مدى  عن  كشفت   الفضائية  القنوات   بعض   في  كورونا  لجائحة   اإلخبارية  التغطيات 
 أن  إلى  الدراسة  ونبهت   اإلعالمية،  األجندة  يتصدر  لكي  وأهليته  للمجتمع  الصحي  بالجانب   المعاصر

  وتعيد   كورونا،  فيروس  لجائحة  تغطيتها  تجربة  من  العبرة   تأخذ   أن  يجب   المعاصرة  اإلعالم  وسائل
  تدعي   عصر  في  الجائحة   هذه  مثل  تتكرر  ال  حتى  الصحي  اإلعالم  مع  وتعاطيها  فهمها  في  النظر

 لمخطر  االستعداد   عليها  يصعب   بينما  والتطور،  النمو  في  متقدمة  خطوات   خطت   أنها  البشرية  ةيه
 . (4)التواصلية أخطاءها وتكرر القدم منذ  تهددها

  على   الجمهور  اعتماد   مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت  مصر،  في(  م2020  دسوقي)  دراسة ●
  كورونا،   فيروس  جائحة  حول  الوعي  لتعزيز  كمصدر  االجتماعي  التواصل  ومواقع  المصرية  الفضائيات 

  ضوء   في  مستقبلية  رؤية  استخالص   إلى  باإلضافة   الوسائل،  لهذه  االجتماعية  المسؤولية  ورصد 
(  االجتماعي  التواصل  ومواقع  المصرية  الفضائيات )  تعزيز  سبل  تفعيل  كيفية  حول  الجمهور  مقترحات 

  واعتماد   تعرض   نسبة  ارتفاع   إلى  الدراسة  وخلصت .  كورونا  فيروس  جائحة  حول  الجمعي   للوعي
  على  وحرصها  كورونا،  جائحة  حول  الوعي  لتعزيز  مهم  كمصدر  المصرية  الفضائيات   على  الجمهور
 ( ٥) االجتماعي. التواصل بمواقع مقارنة االجتماعية المسؤولية بمبادئ التمسك

  المراهقين   اعتماد   مدى  عن  الكشف  الدراسة  استهدفت   السعودية  في  (م 2020 الحليم  عبد )  دراسة ●
  الصحية   األزمات   أثناء  المعلومات،  على  الحصول  في  اإلعالم  وسائل  على   والسعوديين  المصريين
  المراهقين  من  مبحوث،(  ٥00)  الدراسة  عينة  وبلغت .  المستجد   كورونا  فيروس  جائحة  على  بالتطبيق

  غالبية   حرص   إلى  العامة  النتائج   أشارت   وقد   واإلناث،  الذكور  مشتملة  والسعوديين،  المصريين 
  تأثر   وإلى(.  مرتفع)  بمستوي   اإلعالم   وسائل  على  كورونا  جائحة  مستجدات   متابعة  على  المبحوثين

 بين   فروق   وجود   إلى  الدراسة  وتوصلت   والسلوكية،  والوجدانية  المعرةية  بالنواحي  المبحوثين  غالبية
  الصحية،  باألزمات   المختلفة  الثقة  ومستويات   المعرفة  مستويات   يمثلون   الذين  المراهقين  مجموعات 

  وتوجيه   االجتماعي،  والفهم   الذاتي،  الفهم:  وهي  اإلعالم  وسائل  على   االعتماد   أبعاد   مقياس   على  وذلك
 مجموعات   بين  فروق   وجود   إلى  الدراسة  وتوصلت   االجتماعية،  والتسلية  التفاعل،  وتوجيه  الفعل،

 على   وذلك  الصحية،  باألزمات   المختلفة   الثقة  ومستويات   المعرفة  مستويات   يمثلون   الذين   المراهقين
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 والتأثيرات   المعرةية،  التأثيرات   وهي  للمعلومات،  كمصدر  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد   تأثيرات  مقياس
 (6). السلوكية والتأثيرات  الوجدانية،

  فيروس   من   الوقاية   طرق   مع   المبحوثين   تفاعل   على   التعرف   إلى   هدفت (  Jad Ouaid 2020 )  دراسة ●
  الوصفي   المنهج  استخدام  وتم  عربي،  France2  وقناة  األردنية  المملكة  قناة  صفحتي  عبر  كورونا
 طالب   من  مفردة(  400)   من  الميدانية  العينة  وتكونت   البيانات،  لجمع  كأداة   بالعينة  المسح  بأسلوب 
 . الدراسة  محل  القناتين  عبر  كورونا  فيروس  من  الوقاية  طرق   متابعي  من   والمنيا  القاهرة  جامعتي

  الوقاية   طرق   مع  المبحوثين  تفاعل  أشكال  بين  إحصائًيا  دالة  فروق   وجود   أهمها  نتائج  إلى  وخلصت 
  France  24  قناة  صفحة  اتجاه  وفي  الفيسبوك،  عبر  الدراسة  قنوات   بصفحتي  كورونا   فيروس   من

 ( 7) . ( 0.01)  مستوی   عند  إحصاًئيا دالة وهي( 4.21( ) ت )  قيمة بلغت   عربي

 المعلومات  مصادر  تأثير   تقييم  إلى  الدراسة  هدفت (Atika Qazi and Others 2020)   دراسة  ●
  صحية  وقائية  سلوكيات   تبني  أجل  من  الناس  عامة   لدى  الظرفي  الوعي  على   الرسمية  وغير   الرسمية

  النتائج   وتشير  استبيان،  إلى  يستند   استقصاء  أجري   الغرض،  ولهذا  االجتماعي  الواقع  عن  االبتعاد   مثل
  تتصل   أنها  تبين  قد (  P=0.007)  الرسمية  وغير (  P=0.001)  الرسمية  المعلومات   مصادر  أن  إلى

  بشكل   يتأثر   االجتماعي   النأي  أن   إلى  أيًضا  النتائج   وتشير  االجتماعي   التباعد   واقع  بفهم  كبير  بشكل
  الوعي   زيادة  أن  استنتاج   يمكن   ثم  ومن    (P=0.000) الحالي   بالوضع  العام  الرأي  بوعي  كبير

  كثيرا   تزيد   أن  يمكن  الرسمية  المعلومات   مصادر  باستخدام  العامة  الصحية  األزمات   أوقات   في  الظرفي
 (8). المعدية األمراض  انتشار  من بدورها تحد  وأن الوقائي، الصحي السلوك اعتماد  من

  معرفة   تقييم  إلى  الدراسة   سعت   Ahmed Samir Abdel hafiz & Others)  2020)  دراسة ●
  االجتماعي   اإلعالم  وسائل  من  المكتسبة  19  -كوفيد   مرض   من  ومواقفه  وتصوراته   المصري   الجمهور

  اإلعالم   وسائل  وأن  ،23  أصل  من  16.39  المعرفة  درجات   متوسط  أن  النتائج  وأظهرت   واإلنترنت،
 كثيرا  أقل  المعرفة  وكانت (  %٥8.3)  بنسبة  جاء  الذي  اإلنترنت   من  تأثيرا  أكثر (  %66.9)  االجتماعية

  بشأن   قلقين(  %86.9)  بنسبة  المشاركين  أغلب   وكان الريف،  وسكان  تعليما،  واألقل  السن،  كبار  بين
  تدابير   تجاه  إيجابي  وموقف  بالمرض   جيدة  معرفة  المشاركين  لدى  كان  عام   وبوجه  اإلصابة،  خطر

  اتخذت   الحكومة  أن   ورغم   اإلعالم  قنوات   خالل  من   األساس   في  المعرفة  هذه   اكتساب   ويتم  الحماية،
  الجهد  من  المزيد   يتطلب   األمر  فإن  المرض،  انتشار  من  والحد  الناس  عامة   لتعليم  كبرى   خطوات 

  الدراسة   فإن  عالج،  أو  لقاح   على  الموافقة  تمت   ما  وإذا  األدنى،  االقتصادية  الطبقات   ودعم   لتعليم 
 ( 9).) والمحتاجة الضعيفة الفئات  حقوق  على للحفاظ اللقاح هذا الستعمال  الحكومة بمراقبة توصي

  اإلعالم   وسائل  دور   على  الوقوف  إلى  هدفت   التي  (Wajahat Hussain 2020)  دراسة  ●
  ا دورً   اإلعالم  لوسائل  أن  مفادها  بنتيجة  الدراسة  وخرجت   ،19-کوفيد   مرض   تفشي   وقت   في  اإللكترونية

  من   والوقاية  االجتماعي،  التباعد   بضرورة   التوعية  حيث   من19-کوفيد   أزمة  فترة  في  وفاعالً   اجدً   اكبيرً 
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 في   الطب   مستجدات   أخر   على  والوقوف  العدوى،  انتشار  بطرق   والتوعية   بالمرض،  لإلصابة  التعرض 
 ( 10).19- كوفيد  كورونا ضد  ولقاحات  عالجات  إلى الوصول

  وجهات   على   التعرف  إلى  الدراسة  سعت (Jeffrey Gottfried and others 2020)   دراسة  ●
  أخبار  نشر  في  األمريكية  اإلعالم  وسائل  صراع  حول  والجمهوريين  الديمقراطيين  األمريكيين  نظر
 قدًرا   أخذت   التاجي   كورونا   فيروس   تفشي   تغطية  أن:  أهمها النتائج من جملة  إلى وتوصلت  ،19- كوفيد 
  يتسم   وقت   في  المعلومات   عن  األمريكيون   يبحث   حين  في  اإلخبارية،  اإلعالم  وسائل  اهتمام  من  كبيًرا
  يحملون   الذين  األمريكيين  عدد   أن  الدراسة  رأت   اإلجمال  وفي  اليقين،  وعدم   القلق  من  كبير  بقدر

 -  19  ألزمة  اإلعالم  وسائل  بتغطية  يتصل  ةيما   سلبية  نظر  وجهات   من  أكثر  إيجابية  نظر  وجهات 

COVID،  زال  وال.  سلبية   أكثر  أو  انقساًما  أكثر  اإلعالم  لوسائل  نطاقا  األوسع   النظر  وجهات   أن  ولو 

  انتشار   أثناء  اإلعالم  وسائل  بشأن  آرائهم  في  كبير  حد   إلى  متباعدين  والديمقراطيون   الجمهوريون 
  يتصور   ،19-  كوفيد   مرض   لتفشي  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  تغطية  تقييم  وبخصوص  الوباء،

  يحتاجون   التي  بالمعلومات   الناس  هؤالء  تزود   اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  إن(  %59)   بنسبة  األمريكيون 
  وفي   الحال،  هو  ليس  هذا  إن  يقولون   الذين(  %24)   ربع  بنحو  مقارنة  التاجي،   الفيروس  حول  إليها
  شبكة   على   اإلعالم  وسائل تغطية أن يقولون (  %49)  األمريكيين البالغين نصف  من يقرب   ما أن حين

  دقيقا  يكن لم ذلك أن يقولون (  %24)  العدد  هذا  ربع حوالي فإن كبير، حد   إلى دقيقة كانت  إن إن سي
 (11).األغلب  في

  استفاد   وقد   مختلفة،  جوانب   من  حديثا  موضوعا  تناولت   انها  يتبين   السابقة   الدراسات   استعراض   بعد      
 في  السابقة  الدراسات   جميع  عن  الحالية  دراستنا  تميزت و .  والمنهجي  النظري   االطارين   في  الباحثان  منها

 اعتماد   مدى  على  خاللها  من  للتعرف  والدراسة  للتطبيق  كنموذج  اإلخبارية  المملكة  لقناة  الباحثين  اختيار
  من  معلوماتها  القناة  هذه  تستمد   حيث  الصحيحة،  الرسمية   مصادرها  من  األخبار  الستقاء  عليها  األردنيين
 .األزمة  لمجريات  بثها من مرتفعة احةمس أفردت  أنها إلى باإلضافة  مباشر، بشكل الحكومة

 

 :للدراسة النظري  المدخل
  األنظمة   وبين  اإلعالم  وسائل   بين  المتبادل  االعتماد   نموذج  إلى  للدراسة  النظري   المدخل  يستند       

 التي   المعلومات   على  يعتمد   واالقتصادي  والسياسي  االجتماعي  النظام  أن  يرى   الذي  األخرى،  االجتماعية
  وشرعية   الحماية  إلعطائها  السياسية  األنظمة  على  تعتمد   الوسائل  تلك  أن  كما ،اإلعالم  وسائل  له  توفرها

  وتؤدي  ،(12)  المختلفة  مجتمعاتها  في  والمعرةية  االجتماعية  أدوارها  تدعيم  في  يساعدها  ما  وهو  الوجود،
  إلى   المجتمع،  في  الموجودة  األخرى   األنظمة  بقية  وبين  المختلفة  اإلعالم  وسائل  بين  االرتباطية  العالقة
  ،(13)  بشأنها  الجمهور  معارف  تشكيل  وتحاول  الوسائل  تلك  تنقلها  التي  والقضايا  األحداث   من  العديد   إيجاد 
  عليها   باالعتماد   الجمهور  يقوم  االجتماعية،  والتنشئة  والتعليم   والتفسير،  التحليل  بتقديم  لقيامها  ونظرا
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  تلك  لهم توفرها التي المعلومات  خالل من أهدافهم تحقيق مصادر أهم أحد  باعتبارها ،(14) والترةيه والترويج
  الخاصة   المتغيرات   فهم  أساس  هي   اإلعالم   وسائل  معلومات   على   الجمهور   اعتمادية  وتعد   ،(1٥)الوسائل
 ،(16)النهاية  في  جمهورها  ومشاعر  ومعتقدات   سلوكيات   على   المقدمة   المضامين  وتأثير  ومكان  بزمان
  وسائل   على  االعتماد   درجة  في  اأيًض   يختلفون   فإنهم   الجمهور  ومصالح  وأهداف  اهتمامات   لتباين  اونظرً 

  االعتماد   درجة  وحسب   وحاجاتهم،  الهتماماتهم  وفقا  الوسائل  لتلك  خاصة  أنظمة  يشكلون   وبالتالي  اإلعالم،
  واألنظمة   اإلعالم،  وسائل  بين  المتبادلة  العالقة  لنموذج  اووفقً  ،(17)االتصالي  النظام  معلومات   على

 في  المقدم  المعلومات   نظام  وبين  بينهم،  تبادلية  عالقة  إلقامة  الجمهور  يسعى   األخرى   االجتماعية
  واألحداث   المواقف  مع  التعامل  كيفية  عن  دالالت   على   والحصول  ومراقبتها،  المحيطة  البيئة  لفهم  التلفزيون 
  القضايا   نحو  االتجاهات   تكوين  -المملكة  قناة–  اإلعالم   لوسائل  التعرض   عمليه  على  ويترتب   المختلفة،
  كافة   في  السلبية  وآثاره  بخطورته  والمعرفة  الوعي  درجة  يزيد   الذي  األمر  كورونا،  فيروس  مثل  الساخنة
  تقوم   المملكة  قناة  أن  منطلق  من  االعتماد   نموذج  الحالية  الدراسة  تتبنى  لذلك  المعاشة،  الحياة  مناحي
 إطار  في  الجمهور  ويقوم   السلبية،  وآثاره  الفيروس  خطورة  توضح  التي  والمعلومات   الموضوعات   بعرض 
  والمعرفة   الوعي  زيادة  التبادلية  العالقة  تلك  على  ويترتب   الموضوعات،  لتلك  بالتعرض   اعليه  اعتماده
 . وخطورته بأهميته

 

 :الدراسة منهجية

  المسح   منهج   على  رئيسي  بشكل  الدراسة  تقوم  إطاره  وفي  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة  هذه   تعتمد      
 .وأسئلتها  أهدافها  عن  لإلجابة والتحليلي الوصفي بشقيه

 :الدراسة عينة

  ا نظرً   إليها  ويلجأ  للباحث   المتوفرة  العينة"  وهي  الدراسة  هذه  إلجراء  "المتاحة  العينة"  استخدام  تم     
 .  المملكة مناطق مختلف في األردني المجتمع أفراد  من فرد ( 300) بلغت  وقد " بها  األخذ  وسهولة لتيسرها
 .الدراسة عينة ألفراد   الشخصية البيانات  يظهر( 1) رقم والجدول

 

 

 

 

 

 



 www.epra.org.eg                           www.jprr.epra.org.eg             سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  21 ا

 ( 1جدول )
 خصائص افراد العينة

 المئوية النسبة التكرار الفئة المتغير 

 46.0 138 ذكر االجتماعي  النوع
 ٥4.0 162 أنثى 

 27.3 82 أعزب االجتماعية  الحالة
 72.7 218 متزوج 

 14.7 44 سنة ( 25) من أقل العمر
 43.0 129 سنة 35-25 من
 11.3 34 سنة 46-36 من

 31.0 93 فأكثر 46 من
 12.3 37 عامة  ثانوية التعليمي  المستوى 

 11.0 33 دبلوم
 ٥8.7 176 بكالوريوس

 18.0 ٥4 عليا دراسات
 20.0 60 عام  قطاع العمل  جهة

 26.0 78 خاص   قطاع
 9.3 28 حرة  أعمال

 44.7 134 أعمل ال
 100.0 300  المجموع

 

 :الدراسة أداة

  تصميم   وتم  العينة،  أفراد   من  والمعلومات   البيانات   لجمع   كأداة (  االستبانة)  على  الدراسة  هذه  اعتمدت       
  االستبانة   هذه  تضمنت  حيث   العينة،  أفراد   على  توزيعها  لتسهيل(  google-drive)  عبر  إلكترونية  استبانة

 .عنها اإلجابة المبحوثين من يطلب  والجمل  األسئلة من مجموعة
 :والثبات الصدق اختبارا
  عرضها   خالل  من  Validity Face  الظاهري   الصدق  أسلوب   استخدام  تم  االستبانة،  صدق  لقياس       

  تقيس   االستبانة  أن  وقرروا  السياسية،  والعلوم  اإلعالم  تخصصي  في  المحكمين   الزمالء  من  مجموعة  على
 أهداف  لتحقيق   اآلخر،  البعض   وإضافة  البدائل،  بعض   وصياغة  تعديل  بعد   قياسه  يفترض   ما   بالفعل
 . البحث 
 الذي  ألفا،  كرونباخ  معامل   باستخراج   الداخلي،  االتساق   إجراء  استخدام   تم   األداة   ثبات   من  وللتأكد      
 . النتائج ثبات   إلى تشير  مرتفعة قيمة وهي( 0.91)  قيمته بلغت 
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 :ومناقشتها الدراسة نتائج عرض

 .  كورونا فيروس حول المعلومات الكتساب  المملكة لقناة التعرض أنماط: أوال
  نسبة   معرفة  خالل  من   الدراسة  عينة  لدى  المملكة  قناة  مشاهدة  وأنماط  عادات   توضيح  يمكن     

 . المشاهدة بها  تتم  التي والفترات  المشاهدة، ساعات  وعدد  مشاهدتها،
 .ذلك يوضح( 2) رقم الجدول

 (  2جدول رقم )
 يوضح أنماط مشاهدة قناة المملكة  

 المئوية النسبة التكرار المستويات   التعرض أنماط

 73.3 220 ادائمً  المملكة قناة مشاهدة مدى

 20.0 60 احيانً أ

 6.7 20 انادرً 

 72.7 218 فاقل  ساعة المشاهدة  ساعات

 23.7 71 ساعات  أربع  إلى  ساعة من

 3.7 11 فأكثر ساعات خمس

 1.3 4 الصباح المشاهدة فترات

 2.3 7 الظهيرة 

 ٥٥.0 16٥ المساء

 41.3 124 محدد وقت ال

 100 300  المجموع
 :يلي ما( 2) رقم الجدول بيانات  من يتضح
 فئة  وتالها  الدراسة،  عينة  إجمالي  من(  %73.3)  دائم  بشكل  المملكة  قناة  يشاهد   من  نسبة  بلغت       
  بنسبة   نادر  بشكل  المملكة  قناة  تشاهد   التي  الفئة  جاءت   األخيرة  المرتبة  وفي  ،(%20.0)   بنسبة  أحياًنا

  أحداث   يتابعون   المبحوثين  من  % 93.3أ  أن  نجد (  20.0+% 73.3)  األرقام  هذه  خالل   ومن  ،(6.7%)
 . وأحياًنا دائم بشكل المملكة قناة خالل  من كورونا
  الفئة   أن  تبين  كورونا  ألزمة   المملكة  قناة  متابعة  في   المبحوثون   يستغرقه  الذي  بالوقت   يتعلق  وةيما     
  بلغت   حيث   الدراسة،  عينة  أفراد   من  نسبة  أعلى  شكلت   فأقل  ساعة  من  المملكة  قناة  تشاهد   التي

(  71)  عددهم  بلغ  حيث   ساعات   أربع  إلى  ساعة  من  المملكة  قناة  تشاهد   التي  الفئة  وتالها  ،(72.7%)
 من  المملكة  تشاهد   التي   الفئة  جاءت   بينما  الدراسة،  عينة  إجمالي  من(  23.7)%  بلغت   مئوية  وبنسبة
 (.  %3.7) بلغت   مئوية وبنسبة( 11) عددهم بلغ حيث   األخيرة المرتبة في فأكثر ساعات  خمس
"السؤال  عن  الدراسة  عينة  أفراد   إلجابات   مئوية  نسبة   أعلى  وبلغت         لديك   المفضلة  األوقات   ما: 

 وقت   يوجد   ال)  فئة   الثانية  المرتبة   في   وتلتها  ،(المساء  في )  لإلجابة(  %٥٥.0)   ؟"المملكة  قناة   لمشاهدة
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  بينما   ،(2.3)  مئوية  بنسبة   الثالثة  المرتبة  في  جاءت (  الظهيرة  فترة)  أما  ،(41.3)  مئوية(  بنسبة  محدد 
 (. الصباح في) لإلجابة( %1.3) مئوية نسبة أدنى بلغت 
 ازمة   حدوث   عند   المملكة  لقناة  الدائمة  المشاهدة  نسبة  ارتفاع  ان:  منها  مؤشرات   عدة  سبق  مما  نستنج     

  على   باالعتماد   الحدث   نقل  في  بالسرعة  تتسم  التي  اإلخبارية  التغطية  إلى  يعود   كورونا  كأزمة  صحية
  وذلك   مرتفعة  بمشاهدة  تحظى  المملكة  قناة  كانت   هنا  ومن  للواقع،  احقيقيً   اوتعبيرً   نقالً   تقدم  التي  الصورة
  لساعة   المملكة  قناة  مشاهدة  نأ و  والطارئة،  البارزة  األحداث   عن  معلوماته  استقاء  في  العام   الرأي  العتماد 

  للمبحوثين   المناسبة  الفترات   من  المساء  فترة   وتعد   هذا ،(%72.7)  بنسبة  األولى  الدرجة  احتلت   قد   فأقل
  نسبة  فيها  تكون   التي  الذروة  فترات   من  تعد   أنها  كما  األزمة،  أثناء  المنازل  في   طويل  حجر  بعد   خاصة

 .%٥٥  النصف من أكثر أخرى  فترة أي من أعلى المشاهدة
 القنوات   يتابعون   الدراسة  عينة  غالبية   أن  وجدت   التي(  م2020  الزعبي)  دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق      

 يشاهد   التي  الساعات   عدد   في   معها  وتختلف  تحديًدا،  المساء  فترة   وفي   دائم،  بشكل  اإلخبارية  الفضائية
 . اإلخبارية القنوات  الفرد  فيها
 . كورونا فيروس حول  المملكة قناة في يبث ما على االعتماد درجة: ثانًيا

 ( 3جدول رقم )
 درجة االعتماد على ما يبث في قناة المملكة حول فيروس كورونا  

 النسبة التكرار الفئة
 ٥.3 16 مطلقا
 6.3 19 منخفضة بدرجة
 34.3 103 متوسطة بدرجة
 ٥4.0 162 مرتفعة  بدرجة

 100.0 300 المجموع
  بفيروس   المتعلقة   األخبار  على   األفراد   قبل  من  المملكة  قناة  على  االعتماد   درجة  أن  الجدول  من  يتبين     

  تاله   الدراسة،  عينة  إجمالي  من(  %٥4.0)  بلغت   مئوية  وبنسبة   مرتفعة  بدرجة  جاءت   عام  بشكل  كورونا
  مئوية   وبنسبة  أشخاص،(  103)   عددهم بلغ  حيث  متوسطة  بدرجة اعتمادهم  درجة  كانت   الذين  األفراد   عدد 

  بلغ   فقد   منخفضة  اعتمادهم  درجة  جاءت   الذين  األشخاص   أما  الدراسة،  عينة   إجمالي   من(  %34.3)  بلغت 
  ال   الذين   األشخاص   أما  الدراسة،   عينة  إجمالي  من(  %6.3)   بلغت   مئوية   وبنسبة  شخًصا،(  19)   عددهم

 . الدراسة عينة إجمالي من( %٥.3) بلغت  مئوية وبنسبة شخًصا( 16) عددهم  بلغ فقد  مطلقا، يعتمدون 
 من   استطاعت   أنها  كورونا  أزمة  أثناء  مرتفعة   بدرجة  المملكة   قناة  على  الجمهور  اعتماد   تفسير  ويمكن     
  قامت   فقد   األزمة،  هذه  خالل  النظير  منقطع  وحضور  بقوة  األردنية  اإلعالمية  الساحة  على  وجودها  فرض 
  كما  تفاصيلها، من كثيرا وأبرزت  وخارجها، المملكة مناطق مختلف في لألزمة وشاملة واسعة بتغطية القناة

  رئيس   سبب   وغيرهم  ومحررين   مذيعين   من  الصحفي  العمل  في   ومهنتيه  العمل  طاقم   حرةية   وتعتبر 
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 األردني  المواطن  جعل  مما  الجائحة  خالل  تميزهم  أثبتوا  أنهم  حيث   مرتفعة،  بدرجة  القناة  على  لالعتماد 
  أن  وجدتا  اللتين(  م2020  الحليم  وعبد   دسوقي)  دراسة   مع  النتائج  هذه  وتتفق كبير،  بشكل  عليها  يعتمد 
 . األزمات  أثناء عليها واالعتماد  اإلعالم لوسائل التعرض  في ملحوظة زيادة هناك
  يخص   بما  المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  يتابعها  التي  والموضوعات  واألخبار  القضايا:  اثالثً 

 . كورونا فيروس

حول أهم القضايا واألخبار    العينة  أفراد   إلجابات   العام  المتوسط  أن(  4)  رقم  الجدول  بيانات   تشير      
كورونا   بفيروس  والمتعلقة  المملكة  قناة  على  تتابع  التي    أداة   مع  وبالمقارنة  ،( 3.34)  بلغوالموضوعات 

 . مرتفعة جاءت  جميعها الفقرات  أن بمعنى جًدا مرتفع المتوسط هذا  أن يتبين الدراسة
 ( 4جدول رقم )

 أهم القضايا واألخبار والموضوعات التي تتابع على قناة المملكة   

 الفقرات  الرقم الرتبة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

  فتح ومواعيد المملكة في التجول حظر مواعيد معرفة 9 1
 الحكومة  تحددها التي القطاعات

 اجدً  مرتفعة 0.786 ٥2.3

  من  والمتعافين والوةيات الجدد المصابين إحصاءات 1 2
 األردن داخل كورونا فيروس

 اجدً  مرتفعة 0.738 ٥1.3

 الحكومة تصدرها التي التعليمات على االطالع 8 3
 كورونا  بفيروس المرتبطة

 اجدً  مرتفعة 0.788 3.44

  سبل حول الطبي المجال في المتخصصين آراء 6 4
 كورونا  فيروس من والعالج الوقاية

 اجدً  مرتفعة 0.744 3.39

  فيروس عن الناتجة واالقتصادية السياسية التأثيرات 4 ٥
 والعالم  األردن في كورونا

 اجدً  مرتفعة 0.81٥ 3.33

  الوباء لهذا والمختصين الخبراء وتحليالت آراء ٥ 6
 المستجد

 اجدً  مرتفعة 0.803 3.33

 عن الناتجة األزمات من للخروج والحلول المقترحات 10 7
 العالم  اجتاح الذي الوباء هذا

 اجدً  مرتفعة 0.818 3.31

  المصابين  بأعداد والمستجدات الوباء، تطورات 2 8
 الفيروس انتشار بداية منذ العالم حول والوةيات

 اجدً  مرتفعة 0.814 3.28

 مستوى  على الوباء انتشار إلى أدت التي األسباب 3 9
 العالم

 مرتفعة 0.841 3.20

 على للقضاء لقاح لتصنيع المخبرية التجارب 7 10
 الفيروس

 مرتفعة 0.816 3.08

 اجدً  مرتفعة 0.643 3.34 والموضوعات واألخبار القضايا  
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 المملكة في التجول حظر مواعيد  معرفة"على تنص   والتي( 9) رقم الفقرة جاءت   فقد  الفقرات، مستوى  وعلى
  في   أما  ،(3.٥2)   حسابي  وبمتوسط  األولى  المرتبة  في"  الحكومة  تحددها  التي  القطاعات   فتح   ومواعيد 
  من   والمتعافين  والوةيات   الجدد   المصابين  إحصاءات "  وهي(  1)  رقم   عبارة  جاءت   فقد   الثانية  المرتبة
  على   تنص   والتي(  8)   رقم  العبارة  جاءت   بينما  ،(3.٥1)   حسابي  بمتوسط "  األردن  داخل  كورونا  فيروس

  بمتوسط   الثالثة  المرتبة  في"  كورونا  بفيروس  المرتبطة  الحكومة  تصدرها  التي  التعليمات   على  اإلطالع"
  آراء "  :على  تنص   والتي   الرابعة  المرتبة  في(  6)  رقم  عبارة  جاءت   حين  في  ،(3.44)   حسابي

  حسابي   وبمتوسط،  " كورونا  فيروس  من  والعالج  الوقاية   سبل  حول  الطبي  المجال  في   المتخصصين
  واالقتصادية   السياسية  التأثيرات "  :على  تنص   والتي  الخامسة  المرتبة (  4)  رقم  العبارة  وشغلت   ،(3.39)

  رقم   العبارات   وجاءت   ،(3.33)  حسابي  بمتوسط"  والعالم  األردن   في  كورونا  فيروس  عن  الناتجة 
 المخبرية  التجارب "  ونصها(  7)  رقم  الفقرة  جاءت   حين  في  القائمة،  من  الالحقة  المراتب   في(  10،2،3،٥)

 (. 3.08) بلغ حسابي وبمتوسط األخيرة بالمرتبة" الفيروس على  للقضاء لقاح لتصنيع
  وفتح   التجوال  حظر  مواعيد   يترقبون   األردني  المجتمع  أفراد   أن  إلى  النتيجة  هذه  تعزي   أن  ويمكن     

  عنها   الخروج  أو  مخالفتها   وعدم  الحكومة  عليها   تنص   التي  بالقوانين  لاللتزام  المملكة  شاشة   عبر  القطاعات 
  الحالية   القوانين  بكافة  انضباطهم  على  يدل  مما المملكة،   تشهدها  التي  االستثنائية  الظروف  هذه  ظل  في

 . الوباء هذا مواجهة في ووعيهم وحرصهم
 .  كورونا فيروس عن للمعلومات كمصدر المملكة قناة على االعتماد دوافع: رابًعا

  إلى "  وروكيتش  ديفلير"  قسمها  وقد   كورونا  وباء  على   للتعرف  المبحوثين  أهداف  السؤال  هذا  يعكس     
 األردني الجمهور اعتماد  دوافع يبين( ٥) رقم والجدول والتسلية، والتوجيه، الفهم،: هي رئيسية أهداف ثالثة
 . كورونا فيروس متابعة  في المملكة قناة على

 ( 5جدول رقم ) 
 أسباب االعتماد على قناة المملكة كمصدر للمعلومات عن فيروس كورونا 

 الدوافع
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

 اجدً  مرتفعة 0.724 3.٥3 بعاد أ من به يتصل وما  كورونا فيروس لفهم

 اجدً  مرتفعة 0.738 3.٥0 كورونا للفيروس وتحليل تفسير على للحصول

 اجدً  مرتفعة 0.720 3.49 . المجاورة  الدول في الفايروس انتشار إلى للتعرف

 اجدً  مرتفعة 0.742 3.47 اشخصيً  تفيدني معلومات على للحصول

 اجدً  مرتفعة 0.7٥٥ 3.46 الصعبة  المواقف مع للتعامل

 اجدً  مرتفعة 0.802 3.46 الوباء هذا في  المناسب القرار التخاذ

 اجدً  مرتفعة 0.766 3.40 ثارة إلوا االسترخاء

 اجدً  مرتفعة 0.784 3.43 خرينآلا مع الوباء حول يالرأ لتبادل

 اجدً  مرتفعة 0.6٥4 3.42 االعتماد أسباب
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  المبحوثين   أهداف  بين  من  األولى   المرتبة  احتل  قد   الفهم  هدف  أن  إلى (  ٥)  رقم  الجدول  بيانات   تشير   
 فيروس  فهم"  دافع  جاء الفهم  مجال  ففي التسلية،  هدف  ثم  التوجيه  هدف  يليه  كورونا،  فيروس  متابعة  في

  في   للفيروس  وتحليل  تفسير  على  للحصول"  دافع  جاء  كما  ،3.3٥  حسابي  بمتوسط"  وأبعاده  كورونا
  في   الفايروس  انتشار  على   للتعرف"  دافع  جاء  الثالث   الترتيب   وفي.  3.٥0  حسابي  بمتوسط  الثاني  الترتيب 
  تفيدني   معلومات   على  للحصول"  دافع  جاء  التوجيه  مجال  وفي ،3.49  حسابي  بمتوسط"  المحيطة  الدول

  الترتيب   في"  الصعبة  المواقف  مع  للتعامل"  هدف  وجاء   ،3.47  حسابي  بمتوسط  األول  بالترتيب "  شخصيا
  الترتيب   في  الفيروس  هذا  مع   التعامل  في  المناسب   القرار  التخاذ "  دافع  جاء  ثم  ،3.46  بمتوسط  الثاني 
  الترتيب   في"  اآلخرين  مع  الوباء  حول  الرأي  لتبادل"  دافع  جاء  التسلية،  مجال  وفي   ،3.46  بمتوسط  الثالث 
  .3.40  بمتوسط الثاني الترتيب  في واالستثارة  االسترخاء دافع جاء ثم ،3.43  بمتوسط األول

  نحو   المتلقين  توجيه  في   واستخدامه  الفيروس  ذلك  فهم  هو  كورونا  فيروس  متابعة  من  الهدف  إن       
  االعتماد   نموذج  يؤكده  الذي  األمر واالستثارة،  التسلية  لمجرد   استخدامها  من  أكثر  مناسبة  قرارات   اتخاذ 
  من  المبحوثين  أهداف  أن  وجدت  التي  السيد(  )ليلى  دراسة  مع  النتائج  هذه  وتتفق   اإلعالم،  وسائل  على

 .والتسلية والتوجيه هي بالترتيب اآلتي: الفهم الجارية األحداث  معرفة
 

 . المملكة قناة مشاهدة عن الناتجة  والوجدانية والسلوكية  المعرفية التأثيرات: خامًسا

   : المعرفية التأثيرات  5/ 1

 ( 6جدول رقم )
 اآلثار المعرفية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة   

 الفقرات الرقم  الرتبة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

  داخل المنزلي والحجر  التجوال حظر تفاصيل على أطلعتني 8 1
 األردن 

 ا جدً  مرتفعة 0.718 3.55

  في والمتوفين والمتعافين المصابين  إحصاءات على أطلعتني ٥ 2
 األردن 

 ا جدً  مرتفعة 0.733 3.54

  الصحي  القطاع في األردنية الطبية بالجهود معرفتي في ساهمت 6 3
 عليها والسيطرة الجائحة  هذه لمواجهة األوبئة ولجنة

 ا جدً  مرتفعة 0.743 3.52

  لمكافحة المبذولة األردنية الحكومية بالجهود معرفتي في ساهمت 2 4
 انتشاره من والحد  الوباء

 ا جدً  مرتفعة 0.734 3.50

 ا جدً  مرتفعة 0.773 3.35 الفيروس من والعالج الوقاية سبل حول بمعلومات زودتني 1 ٥

 ا جدً  مرتفعة 0.817 3.34 كورونا  أزمة عن صورة وتكوين نظري  وجهة تشكيل في ساعدتني 9 6
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  والمتعافين  المصابين أعداد حول  األحداث مستجدات آخر معرفة 10 7
 العالم   في والمتوفين

 ا جدً  مرتفعة 0.824 3.34

  على الفيروس انتشار حول وجديدة مهمة معلومات لي قدمت 3 8
 العالمي  المستوى 

 ا جدً  مرتفعة 0.831 3.28

  محاربة في الجوار  دول إجراءات عن معرفتي في ساهمت 4 9
 الفيروس

 مرتفعة 0.803 3.25

  والدراسات األبحاث حول وأخبار بمعلومات تزويدي في ساهمت 7 10
 كورونا  فيروس ضد فعال  لقاح إليجاد العالمية الطبية

 مرتفعة 0.831 3.23

       ا جدً  مرتفعة 0.653 3.39 المعرةية اآلثار  

 المتوسط  هذا  وبمقارنة   ،(3.39)  بلغ  قد   المعرةية   لآلثار  العام  المتوسط  أن(  6)  رقم  الجدول  يبين 
  أطلعتني ":  على  تنص   والتي(  8)  رقم  الفقرة  جاءت   حيث   جًدا،  المرتفع  ضمن  يقع   أنه  نجد   الدراسة  بمقياس

 ، (3.٥٥)   حسابي  وبمتوسط  األولى  المرتبة  في"  األردن  داخل  المنزلي  والحجر التجوال  حظر تفاصيل على
  المصابين   إحصاءات   على  أطلعتني ":  على  تنص   والتي   الثانية  المرتبة  في(  ٥)   رقم  الفقرة   جاءت   حين  في

  الثالثة   المرتبة(  6)  رقم  الفقرة  شغلت   كما  ،(3.٥4)   بلغ  حسابي  وبمتوسط "  األردن  في   والمتوفين  والمتعافين
  القطاع   في  األردنية  الطبية  بالجهود   معرفتي  في  ساهمت "   :على  وتنص  ،(3.٥2)  مقداره  حسابي  وبمتوسط
(  2)  رقم  فقرة  جاءت   الرابعة  المرتبة  وفي  ،"عليها  والسيطرة   الجائحة  هذه  لمواجهة  األوبئة  ولجنة  الصحي
 المبذولة  األردنية  الحكومية  بالجهود   معرفتي   في  ساهمت "  على  وتنص   ،(٥0.2)  بلغ   حسابي  بمتوسط 
  حسابي   وبمتوسط(  1)  رقم   عبارة  جاءت   فقد   الخامسة  المرتبة  في  أما  ،"انتشاره  من  والحد   الوباء  لمكافحة

  المتوسطات   وبمقارنة   ،"الفيروس  من   والعالج  الوقاية  سبل  حول  بمعلومات   زودتني"  على  وتنص   ،(3.3٥)
 .جًدا المرتفع االتجاه ضمن يقع أنه نجد  للدراسة الرئيس المقياس  مع السابقة للنتائج الحسابية

 أزمة  حول  اإلعالمية  بتغطيتها   جهدها  قصارى   بذلت   اإلخبارية  المملكة  قناة  بأن  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن
  داخل  استثناء  دون   الجوانب   كافة  على  الضوء  وتسليط   مراحله   بكافة  الوباء  تفاصيل  ومتابعة   كورونا
 وجاءت   الفيروس،  هذا  بخصوص   الالزمة  المعرةية  بالمعلومات   المبحوثة   العينة  أكسبت   حيث   األردن،

  العالمية   الطبية   والدراسات   األبحاث   حول  وأخبار  بمعلومات   تزويدي  في  ساهمت "ونصها(  7)   رقم  الفقرة
 الفقرات   باقي  أما  ،(3.23)  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األخيرة  بالمرتبة"  كورونا  فيروس  ضد   فعال  لقاح  إليجاد 

 . ومرتفع جًدا مرتفع بين ترتيبها  جاء فقد ( 9،10،3،4)
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  :الوجدانية تأالتاثير  2/5
 ( 7جدول رقم )

 االعتماد على قناة المملكة للحصول على المعلومات واألخبار عن فيروس كورونااآلثار الوجدانية الناتجة عن  

 الفقرات الرقم  الرتبة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الدرجة 

 ا جدً  مرتفعة 0.77٥ 3.38 كورونا  بسبب الجارية  األحداث بخطورة الشعور 1 1

 ا جدً  مرتفعة 0.799 3.36 والمصابين وعائالتهم  الجائحة ضحايا مع التعاطف 2 2

3 3 
  من للحد األردنية للحكومة الجهود بنجاح إقناعي في ساهمت
 الفيروس انتشار

 ا جدً  مرتفعة 0.812 3.36

4 6 
  لتعليمات المواطنين من الكثير مخالفة نتيجة بالغضب الشعور
 التجول   وحظر الالزمة التدابير وأخذ الوقاية  بسبل الدولة

 ا جدً  مرتفعة 0.867 3.3٥

٥ 8 
  العالم ودول خصوصا،  األردن مستقبل على بالخوف أشعرتني
 عموما

 ا جدً  مرتفعة 0.868 3.34

6 7 
  هذا مواجهة عن  الحوار  في بفاعلية  أساهم أني أشعر جعلتني
 الوباء

 ا جدً  مرتفعة 0.8٥2 3.28

7 ٥ 
  عائلتي أفراد أحد  إصابة أو  إصابتي  حول بالخوف الشعور

 بالفيروس 
 مرتفعة 0.909 3.19

 مرتفعة 0.87٥ 3.17 الوباء بشأن األحداث تطور من بالخوف الشعور 4 8

 ا جدً  مرتفعة 0.687 3.30 الوجدانية  اآلثار  
 

  المتوسط   هذا  وبمقارنة   ،(3.30)   بلغ  الوجدانية  لآلثار   العام   المتوسط  أن (  7)   رقم  الجدول  بين 
 حيث   مرتفعة،  جاءت   جميعها  الفقرات   أن  يعني  وهذا  ا،جدً   المرتفع   ضمن  يقع  أنه   نجد   الدراسة  بمقياس
  المرتبة   في "  كورونا  بسبب   الجارية  األحداث   بخطورة  الشعور"على  تنص   والتي(  1)  رقم   الفقرة  جاءت 
  اجتاح   وباء   كورونا   فيروس  أن  إلى  النتيجة  هذه  تعزى   أن  ويمكن  ،(3.38)  بلغ   حسابي   وبمتوسط  األولى
  األضرار  وألحق  العالم،  مستوى   على  والوةيات   اإلصابات   آالف  عنه   ونتج  م 2020  بداية  منذ   العالم

  ظل  في  سريع  بشكل  يتفاقم   الوباء  هذا   زال  وما  عالمية،  اقتصادية  أزمة  وشكل  أجمع،  العالم  في  والخسائر
 هذا  خطورة  من  المشاهدين  تحذير  إلى  المملكة  قناة  دفع  الذي  األمر  عليه،  للسيطرة  مطعوم  أو  لقاح  غياب 
  تفاصيل   عن  للحديث   الوبائي   بالطب   المختصين  واستضافة واإلرشادية،  التوعوية  البرامج  خالل  من  الوباء،

  هذه   وتتفق  كورونا،  لمواجهة  األردن  أبناء  قبل  من  تتبع  أن  يجب   التي   االحترازية  واإلجراءات   الوباء  هذا
  الفضائية   للقنوات   متابعتي  أشعر  جعلتني "  فقرة   فيها  احتلت   التي (  م2020  الزعبي )  دراسة   مع  النتيجة

  تطور من بالخوف الشعور" ونصها( 4) رقم الفقرة  جاءت  بينما  األولى، المرتبة" والقلق بالخوف اإلخبارية
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 رقم  الفقرات   جاءت   بينما   ،(3.17)  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األخيرة  بالمرتبة"  الوباء  بشأن  األحداث 
  اتجاه   ضمن   وقعت   أنها  إلى   يشير  ما   وهو(  3.19-3.36)  بين  يتراوح   حسابي   بمتوسط(  ٥،2،3،6،8،7)

 .جًدا والمرتفع المرتفع
 

   :السلوكية  التأثيرات 3/5

 ( 8جدول رقم )
 اآلثار السلوكية الناتجة عن االعتماد على قناة المملكة   

 الفقرات  الرقم  الرتبة 
  المتوسط موافق  محايد  معارض جدا  معارض

 الحسابي 

  االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة 
 % ن % ن % ن % ن

  التي  والتعليمات  باإلجراءات   االلتزام 1 1
 ألردنية ا الحكومة   تصدرها

14 4.7 7 2.3 82 27.
3 

197 6٥.
7 

3.٥4 0.760 
 ا جدً  مرتفعة

 الشخصية  بالنظافة  االهتمام  زيادة ٥ 2
1٥ ٥.0 19 6.3 100 33.

3 
166 ٥٥.

3 
3.39 0.817 

 ا جدً  مرتفعة

  من الوقاية إجراءات  تطبيق 3 3
 كورونا  بفيروس   اإلصابة

12 4.0 22 7.3 111 37.
0 

1٥ ٥٥1.
7 

3.36 0.787 
 ا جدً  مرتفعة

  المعلومات  من المزيد عن البحث  4 4
 كورونا  بفيروس   الصلة  ذات

16 ٥.3 29 9.7 121 40.
3 

134 44.
7 

3.24 0.837 
  مرتفعة

٥ 2 
  نقاشات  في  مشاركاتي زادت 

  وما  كورونا بفيروس   تتعلق وحوارات 
 اقتصادية  أزمات  من عنه  نتج

20 6.7 28 9.3 119 39.
7 

133 44.
3 

3.22 0.871 
  مرتفعة

  للمتعطلين  المالي التبرع 6 6
 العمل  عن والمحتاجين 

23 7.7 29 9.7 120 40.
0 

128 42.
7 

3.18 0.89٥ 
  مرتفعة

  مرتفعة 0.689 3.32         السلوكية  اآلثار  

 المتوسط  هذا  وبمقارنة  ،(3.32)   بلغ  السلوكية  لآلثار  العام  المتوسط  أن (  8)  رقم  الجدول  يوضح        
 حيث   مرتفعة،  جاءت   جميعها  الفقرات   أن  يعني  وهذا  جدا،  المرتفع   ضمن  يقع  أنه   نجد   الدراسة  بمقياس
 في "  األردنية  الحكومة تصدرها  التي  والتعليمات   باإلجراءات   االلتزام"على  تنص   والتي(  1)  رقم  الفقرة  جاءت 
 المملكة   قناة  متابعة  أن   إلى  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن   ،(3.٥4)  بلغ  حسابي  وبمتوسط  األولى،  المرتبة

 بالتعليمات   يتقيدون   األفراد   معظم  جعلت   المبحوثة   العينة   قبل  من   كورونا   أزمة   أثناء  دائما  ومشاهدتها
  أو   تجاوزها  وعدم األردنية،  الحكومة  عن  صدرت   التي  الدفاع  وقوانين األردنية،  الساحة  على  المطروحة
  وحمالت   المعنيين  مع  والمقابالت   المسئولين  مع  الحوارية  والبرامج  التغطية   لكثافة   نظرا  وذلك  مخالفتها،

 والحديث   والتعليمات،  القوانين   تجاوز   من  منبرها  عبر   باستمرار  والتحذير  واالجتماعية،  الصحية  التوعية 
  على   تنص   والتي(  ٥)   رقم  الفقرة  جاءت   بينما  تفاصيلها،  بكافة  الحكومة  قبل  من  صدورها  لحظة  عنها

 جاءت   حين  في  ،(3.39)  بلغ  حسابي  وبمتوسط  الثانية،  المرتبة   في"  الشخصية  بالنظافة  االهتمام   زيادة"
  الوقاية   إجراءات   تطبيق"   على  وتنص   ،(3.36)  مقداره  حسابي  وبتوسط  الثالثة،  المرتبة  في(  3)  رقم  الفقرة
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  حددتها  التي   جدا  المرتفع  اتجاه  ضمن  وقعت   أنها  الفقرات   هذه  نتائج   وتدل  ،"كورونا   بفيروس  اإلصابة   من
  المعلومات   من  المزيد   عن  البحث "  :على  تنص   والتي(  4)  رقم  فقرة  احتلتها  الرابعة  المرتبة  في  أما  الدراسة،

  الخامسة   المرتبة(  2)   رقم  العبارة  واحتلت   ،(3.24)   بلغ  حسابي  بمتوسط"  كورونا   بفيروس  الصلة  ذات 
  كورونا  بفيروس  تتعلق  وحوارات   نقاشات  في  مشاركاتي  زادت "  :على  وتنص  ،(3.22)   بلغ  حسابي   بمتوسط

  للمتعطلين   المالي  التبرع"  ونصها(  6)   رقم  الفقرة  جاءت   بينما  ،"اقتصادية  أزمات   من  عنه  نتج  وما
  الفقرات   متوسطات   وبمقارنة  ،(3.18)  بلغ  حسابي  وبمتوسط األخيرة،  بالمرتبة"  العمل  عن  والمحتاجين

 . المرتفع اتجاه ضمن  جاءت  أنها نجد  للدراسة العام المقياس مع األخيرة

 بفيروس   المتعلقة  األخبار  بنشر  الحكومية  المملكة  قناة  بمصداقية  األردني  الجمهور   ثقة  درجة:  اسادسً 
 كورونا؟ 

 ( 9جدول رقم )
 س كورونا درجة الثقة بمصداقية قناة المملكة الحكومية بنشر األخبار المتعلقة بفيرو 

 المئوية النسبة التكرار الفئة
 2.0 6 مطلقا
 ٥.0 1٥ منخفضة بدرجة
 3٥.0 10٥ متوسطة بدرجة
 ٥8.0 174 مرتفعة  بدرجة

 100.0 300 المجموع
 أن (  9)  رقم  الجدول  ويوضح   مرتفعة،  بدرجة  جاءت   عام بشكل  المملكة  قناة  بمصداقية  الثقة  درجة  إن     
  بدرجة   كورونا  بفيروس  المتعلقة   األخبار   بنشر  المملكة  قناة  بمصداقية  يثقون   الدراسة  عينة   أفراد   غالبية

  ويمكن   الدراسة،  عينة  إجمالي  من %(    ٥8.0)  بلغت   مئوية  وبنسبة  فردًا،(  174)   بلغ  وبتكرار  مرتفعة،
  قناة   كونها   األردني،  الشارع   ثقة كسب   األزمة  هذه خالل  استطاعت   المملكة  قناة  أن  إلى  النتيجة  هذه  تفسير 

  األزمة  إدارة  في  ابارزً   ادورً   لعبت   أنها  كما  مباشر،  بشكل  الحكومة  من  معلوماتها  تستمد   رسمية  إخبارية
 كما   كبيرة،  بسرعة  وبيانات   وأخبار  معلومات   من  تقدمه  ما  خالل  من  واحتراةية  مهنية  بكل  إعالميا

 مرجعا أصبحت  وبذلك الجديد، اإلعالم عبر تداولها يتم التي الشائعات  تدحض  أن المملكة قناة استطاعت 
 درجة  كانت   الذين  األفراد   عدد   تاله  كورونا،  بشأن  المعلومات   على  الحصول  في  األردني  للمواطن  موثوقا
  عينة   إجمالي  من(  %3٥.0)  بلغت   مئوية  وبنسبة  أشخاص،(  10٥)  عددهم  بلغ  حيث   متوسطة،  ثقتهم

  مئوية   وبنسبة  ا،شخًص (  1٥)   عددهم  بلغ  فقد   منخفضة  ثقتهم   درجة  جاءت   الذين  األشخاص   أما  الدراسة،
  أشخاص (  6)  عددهم  بلغ  فقد   مطلًقا  واثقين  غير  األشخاص   أما  الدراسة،  عينة  إجمالي  من(  %٥.0)  بلغت 

 . الدراسة عينة  إجمالي من( %2.0) بلغت  مئوية وبنسبة
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قبل   من  المملكة  قناة  بمصداقية  الثقة  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  األول:  الفرض 
والعمر،  االجتماعية،  والحالة  )الجنس،  الدراسة  عينة  الديموغرافية  للمتغيرات  تعزى  األردني  الجمهور 

 يمي، وجهة العمل(.والمستوى التعل
  الثقة   لدرجة  المعيارية  واالنحرافات   الحسابية  المتوسطات   استخراج  تم  الفرض   هذا  صحة  من  للتحقق      

  والعمر،   االجتماعية،  والحالة   الجنس،  لمتغيرات   وفقا األردني  الجمهور  قبل  من   المملكة  قناة  بمصداقية
  استخدام   تم  الحسابية   المتوسطات   بين   اإلحصائية   الفروق   داللة  ولبيان  العمل،  وجهة   التعليمي،  والمستوى 

 . ذلك توضح أدناه والجداول التباين، تحليل

 ( 10جدول )
تحليل التباين الخماسي لدرجة الثقة بمصداقية قناة المملكة وفقا لمتغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، والعمر، والمستوى التعليمي،  

 وجهة العمل 

 الفئات المتغير 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ف قيمة
 درجات
 الحرية 

  الداللة 
 اإلحصائية

 0.379 298، 1 77٥. 0.661 3.٥7 ذكر الجنس

    0.703 3.43 أنثى 

  الحالة 
 االجتماعية 

 0.048 298، 1 3.9٥4 0.778 3.29 أعزب

    0.63٥ 3.٥6 متزوج 

 0.114 296، 3 2.000 0.823 3.30 سنة ( 25)  من أقل العمر

    0.639 3.49 سنة  35-25 من

    0.836 3.29 سنة  45-36 من

    0.٥80 3.66 فأكثر سنة  46 من

  المستوى 
 التعليمي 

 0.090 296، 3 2.188 0.٥٥1 3.٥9 فأقل  عامة ثانوية

    0.479 3.67 دبلوم

    0.692 3.47 بكالوريوس 

    0.831 3.37 عليا دراسات

 0.409 296، 3 966. 0.٥94 3.٥٥ عام  قطاع العمل  جهة

    0.714 3.٥٥ خاص قطاع

    0.780 3.36 حرة أعمال

    0.690 3.46 أعمل ال

 :اآلتي( 10) الجدول من يتبين 

 . الجنس ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  عدم -
 الفروق   وجاءت   االجتماعية   الحالة   ألثر  تعزى (  α    =0.0٥)  إحصائية  داللة  ذات   فروق   وجود  _ 

 . المتزوج لصالح
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 .العمر ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  عدم -
 . التعليمي المستوى  ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  عدم -
 .العمل جهة ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية  داللة ذات  فروق  وجود  عدم -

 المملكة   قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد   درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق   توجد :  الثاني  الفرض 
  الدراسة   عينة  األردني  للجمهور  الديموغراةية  للمتغيرات   تعزى   كورونا  فيروس  حول  المعلومات   الكتساب 

 (. العمل وجهة التعليمي، والمستوى  والعمر، االجتماعية، والحالة الجنس،) 
 ( 11) جدول 

   التعليمي، والمستوى والعمر، االجتماعية، والحالة  الجنس، لمتغيرات األردني  الجمهور  اعتماد لدرجة  الخماسي  التباين تحليل 
 العمل  وجهة 

 الفئات المتغير 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ف  قيمة
  درجات
 الحرية

  الداللة
 اإلحصائية 

 0.046 298، 1 4.028 0.697 3.49 ذكر الجنس 

    0.911 3.27 أنثى  

  الحالة
 االجتماعية 

 0.171 298، 1 1.882 0.843 3.26 عزبأ 

    0.817 3.41 متزوج 

 0.197 296، 3 1.٥68 0.728 3.43 سنة ( 25) من أقل العمر

    0.921 3.26 سنة 35-25 من

    0.898 3.26 سنة 45-36 من

    0.669 3.٥4 فأكثر سنة 46 من

 المستوى 
 التعليمي 

 0.028 296، 3 3.08٥ 0.689 3.43 فأقل  عامة ثانوية

    0.43٥ 3.76 دبلوم

    0.890 3.30 بكالوريوس

    0.824 3.33 عليا دراسات

 0.664 296، 3 0.٥27 0.٥96 3.48 عام  قطاع العمل  جهة

    0.884 3.37 خاص   قطاع

    0.876 3.21 حرة  أعمال

    0.869 3.3٥ أعمل ال

 :اآلتي( 11) الجدول من يتبين 
 .الذكور لصالح الفروق  وجاءت  الجنس ألثر  تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية داللة  ذات  فروق  وجود -
 . االجتماعية  الحالة ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية داللة ذات  فروق  وجود  عدم-
 .العمر ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية داللة ذات  فروق  وجود  عدم-
 .  الدبلوم لصالح التعليمي، المستوى  ألثر  تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية داللة  ذات  فروق  وجود -
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 . العمل جهة ألثر تعزى ( α   =0.0٥) إحصائية داللة ذات  فروق  وجود  عدم-
الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية في أسباب اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة  

الديموغرافية   للمتغيرات  تعزى  كورونا  وباء  المعلومات حول  الدراسة  الكتساب  عينة  األردني  للجمهور 
 )الجنس، والحالة االجتماعية، والعمر، والمستوى التعليمي، وجهة العمل(.

 (  12جدول )
تحليل التباين الخماسي ألسباب اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة وفقا لمتغيرات الجنس، والحالة االجتماعية، والعمر،  

 والمستوى التعليمي، وجهة العمل 

 الفئات المتغير 
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 ف  قيمة
  درجات
 الحرية

  الداللة
 اإلحصائية 

 0.٥32 298، 1 0.391 0.٥13 3.٥1 ذكر الجنس 

    0.747 3.34 أنثى  

  الحالة
 االجتماعية 

 0.310 298، 1 1.033 0.639 3.30 أعزب

    0.6٥٥ 3.46 متزوج 

 0.01٥ 296، 3 3.٥٥٥ 0.691 3.37 سنة ( 25) من أقل العمر

    0.739 3.33 سنة 35-25 من

    0.689 3.20 سنة 45-36 من

    0.400 3.64 فأكثر سنة 46 من

 المستوى 
 التعليمي 

 0.146 296، 3 1.808 0.٥2٥ 3.46 فأقل  عامة ثانوية

    0.362 3.60 دبلوم

    0.716 3.41 بكالوريوس

    0.644 3.30 عليا دراسات

 0.937 296، 3 0.139 0.466 3.4٥ عام  قطاع العمل  جهة

    0.631 3.44 خاص   قطاع

    0.٥92 3.42 حرة  أعمال

    0.749 3.39 أعمل ال

 ( اآلتي:12يتبين من الجدول ) 
 ( تعزى ألثر الجنس. α   =0.0٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -
 ( تعزى ألثر الحالة االجتماعية.  α   =0.0٥إحصائية )عدم وجود فروق ذات داللة   -
( تعزى ألثر العمر، ولبيان الفروق الزوجية الدالة  α    =0.0٥وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -

كما هو مبين في    LSDإحصائيا بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنات البعدية بطريقة  
 (.1٥الجدول )

 ( تعزى ألثر المستوى التعليمي. α   =0.0٥عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ) -
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 ( تعزى ألثر جهة العمل.α   =0.0٥ية )عدم وجود فروق ذات داللة إحصائ  -
من جهة وكل   سنة فأكثر   46من  ( بين  α    =0.0٥وقد تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 

من جهة أخرى وجاءت الفروق لصالح   سنة  4٥-36من  و   سنة  3٥-2٥من  ، و ( سنة2٥أقل من )من  
 .سنة فأكثر 46من 

بين درجة اع ارتباطية  الرابع: توجد عالقة  المملكة الكتساب  الفرض  قناة  تماد الجمهور األردني على 
 المعلومات حول كورونا ودرجة الثقة بمصداقية قناة المملكة من قبل المجتمع األردني. 

الجمهور األردني    بين درجة اعتماد  بيرسون  ارتباط  تم استخراج معامل  الفرض  للتحقق من هذا 
كورونا ودرجة الثقة بمصداقية قناة المملكة من قبل المجتمع  على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول  

 ( يوضح ذلك.13والجدول ) األردني
 ( 13جدول )

معامل ارتباط بيرسون للعالقة بين درجة اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول كورونا ودرجة الثقة   
 ردنيبمصداقية قناة المملكة من قبل المجتمع األ

 اعتمادك درجة  
 )**(0.611 ر االرتباط معامل  ثقتك درجة

 0.000 اإلحصائية  الداللة

 300 العدد

 (. 0.05) الداللة مستوى  عند اإحصائيً   دالة *

  (. 0.01) الداللة  مستوى  عند اإحصائيً  دالة ** 

  األردني   الجمهور  اعتماد   درجة  بين   اإحصائيً   دالة  إيجابية  عالقة  وجود (  13)   الجدول  من   يتبين 
  المجتمع   قبل  من  المملكة  قناة  بمصداقية  الثقة   ودرجة  كورونا  حول  المعلومات   الكتساب   المملكة  قناة  على

 . األردني

  الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد  درجة   بين  ارتباطية  عالقة  توجد:  الخامس  الفرض
 . المعلومات الكتساب المملكة قناة على األردني الجمهور اعتماد وأسباب كورونا حول المعلومات

 
 ( 14) جدول 

  قناة على  األردني الجمهور اعتماد وأسباب  المملكة قناة على  األردني  الجمهور اعتماد درجة  بين للعالقة  بيرسون ارتباط  معامل 
 المعلومات  الكتساب  المملكة

 االعتماد أسباب  

 )**(0.645 ر االرتباط معامل   اعتمادك درجة

 0.000 اإلحصائية  الداللة 

 300 العدد 

 (. 0.05) الداللة مستوى  عند اإحصائيً   دالة *

 (. 0.01) الداللة  مستوى  عند اإحصائيً  دالة ** 
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  األردني   الجمهور  اعتماد   درجة  بين   اإحصائيً   دالة  إيجابية  عالقة  وجود (  14)   الجدول  من   يتبين 
  المملكة   قناة  على  األردني  الجمهور   اعتماد   وأسباب   كورونا  حول  المعلومات   الكتساب   المملكة  قناة  على

 . المعلومات  الكتساب 

 الكتساب  المملكة  قناة  على  األردني  الجمهور  اعتماد  درجة  بين  ارتباطية  عالقة  توجد :  السادس  الفرض
 الجمهور   اعتماد  عن  تنتج  التي  والوجدانية  والسلوكية  المعرفية  والتأثيرات  كورونا  حول  المعلومات

 . كورونا جائحة حول المعلومات على للحصول المملكة قناة على األردني

 ( 15جدول )
 درجة اعتماد الجمهور األردني والتأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية  

 السلوكية اآلثار الوجدانية  اآلثار المعرةية اآلثار  

 )**(0.522 )**(0.523 )**(0.514 ر االرتباط معامل  اعتمادك درجة

 0.000 0.000 0.000 اإلحصائية  الداللة

 300 300 300 العدد

 (. 0.05) الداللة مستوى  عند اإحصائيً   دالة *

 (. 0.01) الداللة  مستوى  عند اإحصائيً  دالة ** 

  األردني   الجمهور  اعتماد   درجة  بين   اإحصائيً   دالة  إيجابية  عالقة  وجود (  15)   الجدول  من   يتبين 
  تنتج   التي  والوجدانية  والسلوكية  المعرةية  والتأثيرات   كورونا  حول  المعلومات   الكتساب   المملكة  قناة  على
 . كورونا جائحة  حول المعلومات  على  للحصول المملكة قناة على األردني  الجمهور اعتماد  عن

 :النتائج ملخص

  دائمة   مشاهدة  بين  % 93.3  لىإ  وصلت   حيث   كورونا  جائحة  ثناءأ  المملكة  قناة  مشاهدة  نسبة  ارتفاع -
 .المسائية الفترة هو للمشاهدة وقت  أفضل وكان  مشاهدة، نسبة بأعلى فأقل ساعة وحظيت  وأحيانا،

 (. %88.3)  مرتفعة كورونا جائحة حول المعلومات  الكتساب  المملكة قناة  على  الجمهور اعتماد  درجة -

  موضوعين  كأهم"  والوةيات   المصابين  حول  واإلحصاءات   والتجوال،  الحظر  مواعيد   معرفة"  برز -
 . األردني الجمهور يتابعهما

 . التوجيه تاله الدوافع أهم من الفهم دافع كان -

 . %93  بالقناة  الثقة درجة وبلغت . فالوجدانية السلوكية ثم األول الترتيب  المعرةية التأثيرات  احتلت  -

  االجتماعي   النوع  لمتغيرات   تعزى   القناة  بمصداقية  الثقة  درجة  في  إحصائًيا  دالة  فروق   وجود   عدم -
 هذه  في  المتزوج  لصالح   االجتماعية  الحالة  في  فروق   ووجود   العمل،  وجهة  التعليمي  والمستوى   والعمر

 .الفرضية
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  االجتماعي   النوع  لمتغيرات   تعزى   القناة  على  الجمهور  اعتماد   درجة  في  إحصائًيا  دالة  فروق   وجود  -
  لمتغيرات   تعزى   فروق   وجود   وعدم  الدبلوم  حملة  لصالح  التعليمي  والمستوى   والعمر  الذكور،  لصالح
 .  الفرضية هذه في العمل وجهة العمر

  الحالة  الجنس،  لمتغيرات   تعزى   القناة  على  الجمهور  اعتماد   أسباب   في  إحصائًيا  دالة  فروق   وجود   عدم -
  سنة   46  من  لصالح  العمر،  ألثر  تعزى   فروق   ووجود   العمل،  وجهة  التعليمي  المستوى   االجتماعية،

 . الفرضية هذه في فأكثر

 الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني   الجمهور  اعتماد   درجة   بين  إحصائًيا  دالة  إيجابية  عالقة  وجود  -
 . األردني المجتمع قبل من المملكة قناة بمصداقية  الثقة ودرجة كورونا حول المعلومات 

 الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني   الجمهور  اعتماد   درجة   بين  إحصائًيا  دالة  إيجابية  عالقة  وجود  -
 . المعلومات  الكتساب  المملكة قناة على األردني الجمهور اعتماد  وأسباب  كورونا، حول المعلومات 

 الكتساب   المملكة  قناة  على  األردني   الجمهور  اعتماد   درجة   بين  إحصائًيا  دالة  إيجابية  عالقة  وجود  -
  الجمهور   اعتماد   عن   تنتج  التي  والوجدانية  والسلوكية  المعرةية  والتأثيرات   كورونا  حول  المعلومات 

 . كورونا  جائحة حول المعلومات  على للحصول المملكة قناة على األردني
 

 :التوصيات

 ،كورونا  ألزمة  تناولها  في   والموضوعية  الدقة   على  دائًما  اإلخبارية   المملكة  قناة  محافظة  ضرورة .1
 كما  والمعلومات،  األخبار  اكتساب   في  مرتفعة  بدرجة  عليها  يعتمدون   األردني  المجتمع  أفراد   كون 
 . الدراسة نتائج  في جاء كما خاللها من يبث  ما بمصداقية يثقون  أنهم

  والتوضيح   بالشرح  وتناولها   األزمات،  وقت   خاصة   وقوعها  لحظة  والقضايا  األحداث   مواكبة .2
 . والتفسير

  البرامج وتقديم إعداد  مجال في الكفؤة بالكوادر  االستعانة مستمر بشكل الفضائية المملكة قناة على .3
  يهم   ما  وتوضيح   لشرح  ومصداقية،  ودراية  واختصاص   خبرة  ذات   شخصيات   واستضافة ،الحوارية
 .أجمع والعالم المنطقة في كورونا أزمة خالل األردني الشارع

  الرسمية   األردنية  للقنوات   اإلخبارية  التغطيات   تتناول  التي  والبحوث   الدراسات   من  المزيد   إجراء .4
 . المستجد  كورونا فيروس ألزمة

 . إعالم نوع أي من أكثر الصحية األزمات  خالل الصحي اإلعالم دور تفعيل ضرورة .5
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Abstract 

   This study aimed to identify the degree to which the Jordanian public 
depends on the Kingdom channel in obtaining information about the Corona 
virus, using the descriptive approach and the survey method, and the 
questionnaire was used as a tool to collect the required data, on a sample of 300 
individuals from different governorates of the Hashemite Kingdom of Jordan 
according to the available sample method. The results of the study concluded: 
- There are no differences in the degree of confidence in the channel's 
credibility due to the variables of gender, age, educational level, and the point of 
work, and the presence of differences in social status in favor of married people 
in this hypothesis. 

 

- There are differences in the degree of public's dependence on the channel due 
to gender variables in favor of males, age and educational level in favor of 
diploma holders, and there are no differences attributable to age variables and 
work point in this hypothesis. 

 

- There are no differences in the reasons for the public’s dependence on the 
channel due to the variables of gender, marital status, educational level and 
workplace, and the existence of differences attributable to the effect of age, in 
favor of those 46 years and over in this hypothesis. 

 

- There is a positive relationship between the degree of the Jordanian public's 
reliance on the Kingdom channel to get information about Corona and the 
degree of confidence in the credibility of the Kingdom channel by the Jordanian 
community. 
- There is a positive relationship between the degree of the Jordanian public’s 
reliance on the Kingdom’s channel to get information about Corona and the 
reasons for the Jordanian public’s reliance on the Kingdom’s channel to acquire 
information. 
- The existence of a positive relationship between the degree of the Jordanian 
public's reliance on the Kingdom channel to get information about Corona and 
the cognitive, behavioral and emotional effects that result from the Jordanian 
public's reliance on the Kingdom channel to get information about the Corona 
pandemic. 
Keywords: Jordanian public, Kingdom Channel, Coronavirus. 
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