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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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 :الملخص      
 

هدفت الدراسة إلى رصد وتحليل وتقييم االتجاهات البحثية التي تناولتها الدراسات المعنية بقضية         
االجتماعي   التواصل  وشبكات  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عبر  كورونا  جائحة  ألزمة  اإلعالمية  التغطية 

م،  2021ية شهر فبراير  م وحتى نها2020وتطبيقات الهواتف الذكية، وذلك خالل الفترة من شهر يناير  
حيث تحديد كثافة تناول وسائل اإلعالم للجائحة، وأهم القضايا الرئيسية والفرعية التي تناولتها وتأثيرات  
مواجهة   على  اإلعالمية  الوسائل  مع  بالتعاون  المؤسسات  وقدرة  الجمهور  على  اإلعالمي  التناول  هذا 

طر النظرية التي انطلقت منها الدراسات، واألدوات  الشائعات، فضالا عن استعراض المداخل الفكرية واأل
النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، وذلك عبر استخدام   المنهجية التي اعتمدت عليها وكذلك أهم 
باللغتين العربية   العلمية  المنشورة  الثاني بشقيه الكمي والكيفي للدراسات والبحوث  التحليل من المستوى 

 واإلنجليزية". 

المؤسسات مع          تعامل  كيفية  تعبر عن  التي  األفكار  السابقة على مجموعة من  الدراسات  وأكدت 
خالل   من  كورونا  مع جائحة  السريع  والتواصل  الجائحة،  خالل  للمواطنين  سريعة  توعية  رسائل  نشر 

للهاشتاج   توظيف  هناك  يكون  وأن  القراء،  وتعليقات  للصفحات  االلكتروني  البريد  عبر  وإعادة  الجمهور 
النشر في تحقيق االنتشار السريع للمعلومات، وأن يكون هناك تفاعل سريع مع الشائعات واحتوائها فور  
انطالقها، وتفعيل دور التقنيات الجرافيكية في تحقيق منشورات جاذبة ومبسطة للمعلومات عن الجائحة،  

 لكتروني. إلا وأن يكون هناك تحرك سريع من الدولة في تحقيق الرقابة على اإلعالم 
المقدمة        في  وجاء  السابقة،  الدراسات  عليها  ركزت  التي  الرئيسية  المجاالت  طبيعة  تنوع  تبين  كما 

ثم تناول الدراسات تأثيرات    %33.6إثارة الدراسات البحثية تقييم المعالجة اإلعالمية لجائحة كورونا بنسبة  
بنسبة   الجمهور  على  اإلعالمية  تن%20.6المعالجة  ثم  األداء ،  تقييم  لموضوع  الدراسات  بعض  اول 

بنسبة   ذلك  في  تبنتها  التي  االتصالية  واالستراتيجيات  األزمة  مواجهة  في  المرتبة %15الحكومي  وفي   ،
 .  %13.4الرابعة جاء توظيف تكنولوجيا االتصال والمعلومات في مواجهة الجائحة بنسبة 

وأكدت الدراسات على أن وسائل اإلعالم ومواقع التواصل االجتماعي تعد مصدراا للمعلومات والمعرفة     
بنسبة  المقدمة  بنسبة  %30في  النفسية  الصحة  على  تأثيرات  للتغطية  وأن  الحالة  % 24،  إبراز  وجاء   ،

لكتروني كنوع  إلوالشراء ا، ثم التأثيرات السلوكية مثل تغير العادات الصحية  %22المزاجية للجمهور بنسبة 
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، ثم تأثير هذه التغطيات وجدانيا على الجمهور وخاصة في  %20من األمان الوقائي من العدوي بنسبة  
صورة   على  التأثير  إلى  األجنبية  الدراسات  بعض  أشارت  مثلما  المجتمعات  الذهنية عن  الصور  تشكيل 

 .  %1.4على الصحة العقلية بنسبة  ، وأخيراا التأثير%2.6المجتمع الصيني بالسلب وذلك بنسبة 
 

 . دراسات اإلعالم، جائحة كورونا، تحليل المستوى الثانياالتجاهات،  الكلمات المفتاحية:
 
 

 :مقدمة
اإل             وسائل  للجمهور تلعب  المعلومات  إتاحة  في  جوهريا  دوراا  االجتماعي  التواصل  وشبكات  عالم 

األمر   وهو  األزمات  فترات  جائحة  خالل  خالل  فيه  التشكيك  أو  إنكاره  يمكن  ال  بشكل  جليا  بدا  الذي 
ا في دور وسائل  ر في وس كورونا، فقد فرضت األوضاع الصحية للجائحة وحالة التباعد االجتماعي تزايدا

شبكات  دور  برز  كما  الجائحة،  عن  المستجدات  ومتابعة  المعلومات  على  للحصول  عموماا  اإلعالم 
عن الجائحة، إال أنه  قيق التواصل مع األفراد والحصول على آخر المستجدات  التواصل االجتماعي لتح

عبر   كورونا  فيروس  عن  والشائعات  والمفبركة  المغلوطة  المعلومات  معدالت  ارتفعت  ذاته  الوقت  في 
 شبكات التواصل االجتماعي بشكل ملحوظ.

كوفيد       أو  المستجد  كورونا  فيروس  ظهور  مدينة    19فمنذ  عام  في  ديسمبر  أواخر  الصينية  ووهان 
يناير  م2019 الثالثين من  العالم، وفي  إلى خارج الصين وانتشر بجميع دول  انتقل  ، والذي سرعان ما 
_ كحالة طوارئ صحية عالمية، ومنذ 19أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا_ كوفيد    م2020

ومحاوالت الحد من انتشاره بالجهود الطبية والعلمية،    للفيروس  يذلك التاريخ تزايدت الجهود الدولية للتصد 
ا.   وبالقرارات السياسية أيضا

فقد وضعت جائحة كورونا دول العالم أجمع أمام تحد غير مسبوق حيث واجهت الحكومات في كافة       
من أضرار    الدول مأزقاا كبيراا ما بين أعداد الوفيات المتزايدة يوماا بعد يوم، وتحدي اإلغالق وما يسببه

العالم المختلفة    اقتصادية كبيرة، وعلى الرغم من صعوبة اتخاذ القرار باإلغالق إال أن الحكومات في دول
خر غير فرض اإلغالق بوصفه السبيل الوحيد للسيطرة على انتشار العدوى األمر الذي  لم تجد سبيالا آ

 وضع جميع دول العالم في موقف ال تحسد عليه.  
إقرار  و       انتشامع  من  للحد  المنزل  في  والبقاء  االجتماعي  والتباعد  اإلغالق  الفيروس  سياسات  ر 

تباعها بمختلف دول العالم، تزايدت كثافة االعتماد على وسائل اإلعالم، وشبكات كإجراءات احترازية تم ا 
   WHOالتواصل االجتماعي من قبل األفراد، كما اتجهت المنظمات الكبرى مثل منظمة الصحة العالمية  

الفعال مع   للتواجد  للتواصل  العالم  دول  بمختلف  الصحة  وزارات  وكذلك  االجتماعية،  المنصات  عبر 
 المواطنين. 
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الكبر        الصحية  الجوائح  أيبوال    ى وخالل  وزيكا  م2014مثل  على    م2016،  االعتماد  تزايد  وغيرها 
مختلفا  منحنى  أخذ  األمر  أن  إال  المعلومات،  على  للحصول  اإلعالم  الصحية    اوسائل  للجوائج  خالفاا 

حالة جائحة في  حظيت  كورونا  السابقة  فقد  ال،  خاصة  هذه  وموسعة  مكثفة  إعالمية  تغطية  على  جائحة 
تأث نطاق  واتساع  لشدة  وذلك  اإلخبارية  التغطية  مستوى  على  على  تداعياتها  نطاق  واتساع  الجائحة  ير 

 مستوى دول العالم أجمع. 
وإمداد        الوعي  خلق  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  تزايد  إلى  عديدة  دراسات  وتشير 

والذي   م2020المستخدمين بالمعلومات والمعارف الصحية فقد أشار تقرير معهد رويترز لألخبار الرقمية  
خبار خالل جائحة  ألمن أربعين دولة إلى حدوث تزايد كبير في استهالك األف شخص    80أجرى على  

كورونا، وفي نفس الوقت أكد على ارتفاع ملحوظ في كم األخبار المفبركة عن الفيروس والمنتشرة عبر  
 المنصات االجتماعية المختلفة.

والمتابع للدراسات حول دور اإلعالم خالل جائحة كورونا وطبيعة التغطية اإلعالمية للجائحة سواء عبر   
وسائل اإلعالم التقليدية أو عبر شبكات التواصل االجتماعي يلحظ ارتفاعاا ملحوظاا في كم الدراسات التي  

ا في الموضوعات التي يتم  تناولت هذا الموضوع في مختلف دول العالم، كما يلحظ اختالفاا كيفيا و  اضحا
تناولها في هذا الصدد األمر الذي دفع الباحثة إلى السعي نحو رصد وتحليل هذا اإلنتاج البحثي الكبير  

  14على مستوى الدراسات العربية واألجنبية خاصة وأنه_ في حدود المسح الذي قامت به الباحثة خالل  
الت عبر  تناولت  واحدة  دراسة  توجد  ال   _ هذه شهراا  عن  دراسات  من  قدم  ما  الثاني  المستوى  من  حليل 

 القضية.  
ما       عليهوهذا  البحثي    تركز  اإلنتاج  وتقييم  وتحليل  لرصد  الدراسة  تسعى  حيث  الحالية،  الدراسة 

يناير   من  عالميا  األزمة  بروز  منذ  وذلك  كورونا  جائحة  تغطية  في  ودوره  اإلعالم  بدراسات  المتعلق 
 . 2021ر  وحتى أواخر فبراي 2020

 
 الدراسة وأهميتها: قضيةأواًل: 

الـ  عد ي         من األوبئة،    د ياالھتمام باإلعالم الصحي العالمي؛ لظھور العد   ةيبدا  حادي والعشرينالقرن 
بالوباء. وقد ارتبط بظھور ھذه    ةي إلى التوع  ةي وبدء الجھود الساع  كا،يوز   بوال،يواإل  ور،ي منھا إنفلونزا الط

الكث  العد   رياألوبئة  وسعي  انتشارھا  من  المخاوف  تغط  د يمن  إلى  الدول  االنتشار    ةيعالمإ   ةيمن  لطرق 
المحل  رات ي والتأث  ةيوالوقا الصحة  الحكومات ومنظمات  اھتمام  انعكس  وقد  بھا.  بھا    ةي والعالم  ةيالمرتبطة 

 إلعالم.  في مختلف المجاالت، ومنھا ا  ني على الباحث
في مجال اإلعالم الصحي حتى اآلن، خاصة بعد ظھور    ةيالثان   ةياأللف  ةيفتوالت الدراسات منذ بدا      

في   كورونا  عام  وباء  العالم  م2019أواخر  الصحة  منظمة  تحول  ةيوإعالن  العالم    هعن  تغزو  لجائحة 
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الحميد،    ھايعل   طرةيالس  صعب يو  وم(2021)عبد  أوقات  تؤكد  ،  في  الجمهور  حرص  تزايد  على  الدراسات 
األزمات وسعيه المستمر للحصول على المعلومات السريعة والدقيقة معاا عن األزمة وأسبابها وتطورها عن  

اإلعالم   وسائل  الدراسات    باختالف طريق  وتشير  االجتماعي،  التواصل  وسائل  أو  التقليدية  سواء  أنواعها 
تف  إلى   يكتبها األفراد عبر  الحديثة في هذا الصدد  التي  للتعليقات واآلراء الشخصية  الجمهور  ضيل متابعة 

المدونات   أو  اإللكترونية  المواقع  تقدمها  التي  الرسمية  المعلومات  استقبال  عن  االجتماعي  التواصل  وسائل 
 . التنظيمية 

ففي هذه الحاالت تزداد رغبة الجمهور في مشاركة المعلومات وتبادل وجهات النظر مع اآلخرين، وقد        
أنظار عدد كبير من الباحثين بمختلف    م 2019شغلت أزمة فيروس كورونا التي ضربت العالم كله أواخر عام  

ا ضخماا من ال  دراسات التي تناولت األزمة  دول العالم من مختلف التخصصات العلمية، األمر الذي أفرز عددا
واإل  العربية  باللغتين  المنشورة  العلمية  والبحوث  الدراسات  على  هنا  الباحثة  التغطية  وتركز  حول  نجليزية 

  ي، أ م 2021وحتي فبراير عام    م 2020اإلعالمية ألزمة جائحة كورونا، والتي نشرت في الفترة من يناير عام  
  ة المقترحة إلى:وتسعى الدراسعلى مدى أربعة عشر شهراا،  

اإل   التغطية  بقضية  المعنية  الدراسات  تناولتها  التي  البحثية  االتجاهات  وتقييم  وتحليل  عالمية  "رصد 
و  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عبر  كورونا  جائحة  االجتماعيألزمة  التواصل  الهواتف    شبكات  وتطبيقات 

يناير  ذلك خالل الفترة  الذكية و  ، حيث تستهدف  م2021فبراير  نهاية شهر    ىوحت  م 2020من شهر 
كثافة الكشف عن  من حيث  البحثية في مجال الدراسة  الدراسة تقديم رؤية تحليلية متعمقة للتوجهات  

للجائحة، و  الدراساتتناول وسائل اإلعالم  التي تناولتها هذه  الرئيسية والفرعية  القضايا  وتأثيرات    أهم 
التناول اإلعالمي على الجمهور وقد الوسائل اإلعالمية على مواجهة  هذا  بالتعاون مع  المؤسسات  رة 

عن  فضالا  واستقراره،  المجتمعي  التماسك  يحقق  بما  األوقات  هذه  مثل  في  تطلق  التي  الشائعات 
منهااستعراض   انطلقت  التي  النظرية  واألطر  الفكرية  التي  الدراسات  المداخل  المنهجية  واألدوات   ،

التي توصلت إليها تلك الدراسات، وذلك عبر استخدام التحليل من    اعتمدت عليها وكذلك أهم النتائج
للدراسات والكيفي  الكمي  بشقيه  الثاني  العلمية    المستوى  العربية    والبحوث  باللغتين  المنشورة 

 واإلنجليزية". 
بفحص     المتعلق  العلمي  البحث  إثراء  في  منها  االستفادة  يمكن  نتائجها  أن  في  الدراسة  أهمية  وتنطلق 
بما يحقق  ال إدراتها  المجتمعية وكيفية  أيا كانت طبيعتها وعلم األزمات  تناول وسائل اإلعالم  بين  عالقة 

االستقرار المجتمعي وتماسكه، وهو ما يساعد البحوث المستقبلية في الوصول الستراتيجية واضحة ودقيقة  
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خارجية متعلقة بالمجتمع المصري ء رئيسية لكيفية تناول اإلعالم أي أزمة سواء داخلية أو  ىتحديد مباد ل
  تراعي ميثاق الشرف اإلعالمي.

 ا: اإلطار المعرفي للدراسة:ثانًي
عام          منذ  العالم  مستوى  على  الشعوب  لها  تعرضت  التي  الجوائح  جائحة  1351تنوعت  حيث  م 

بأوروبا وحصد أرواح   انتشر  الذي  ث  200الطاعون )الموت األسود(  بالمرض،  م مليون شخص أصيب 
للعالم وأدى لوفاة    1520عام   مليون شخص، وصوالا لعام    55جائحة الجدري، الذي انتشر من أوروبا 

  -( والذي ظهر في ووهان 19-م حتى اآلن ومواجهة العالم لجائحة فيروس كورونا المستجد )كوفيد 2019
   .(15-14م، ص ص  2020)ملكاوي،  م، وانتشر إلى بقية دول العالم2019الصين في ديسمبر  

حناف بأنها: اآلفات السماوية التي ال فقد عرفها الفقهاء األ:  متعددة قال بها الفقهاء  لجائحة تعريفات و ل
ومن فقهاء المالکية )ابن القاسم( من عرفها بأنها    ،أحد مثل الريح والبرد ونحو ذلک  يمکن معها تضمين

مر سماوي کبرد وثلج وغبار وسموم أي ريح حار وجراد وفأر ونار ونحو ذلک أ"ماال يستطاع دفعه من  
جيش" "،  أو  بأنها:  المالکية  من  عرفة  ابن  عرفها  "کذلک  عادة  دفعه  عن  معجوز  من  أتلف  وعند ،  ما 
: ن الجائحة هيأومن جماع التعريفات السابقة يمکن القول  ،  دمي فيها"نها: "کل آفة ال صنع لألأ الحنابلة  
  ى کل معجوز عن دفعه يصيب الثمرة أو الزروع أو البقول ويؤدي إل (  32-1م، ص ص  2020)سليم،  

 . بد للمشتري أو البائع فيه  اتالفها أو اتالف جزء منها أو نقصان کميتها بدرجة تجاوز المتعارف عليه وال
على وهناك      تؤثر  أزمة  حدوث  عن  تعبر  أخرى  ومصطلحات  الجائحة  تعريف  بين  اختالفات 

منطقة    ن فيرض معيبم  نصابيلمبأنه زيادة أعداد ا (outbreak)مصطلح الفاشية  عرف  المجتمعات، في
عدد قليل من    حالة مرضية واحدة فقط أوب  ، وقد تصنفبصورة غير متوقعةجغرافية محددة أو مجتمع  

مجتمع غاب عنه    فيا، أو  رض فيه نهائيا الممجتمع يتوقع غياب    في  حال حدثت   فيت ”فاشية“  الالحا
  ( Epidemic)الوباء  أما  ،  نحو متزامن  علىعدة مجتمعات    فيظهر الفاشية  تطويلة وقد    رض مدةالم

هو    كمامجتمع معني    فيتوقع  لممن ا  ىنحو أعلعلى  ض  لمر ت االعدد حا  في  سريعةفهو زيادة مفاجئة و 
لكنه   الفاشية،  مع  علىالحال  أوسع  يمتد  جغرافية  عندما    (Pandemic)الجائحة  أما  ،  رقعة  فتحدث 

 . (7م، ص 2020)ملكاوي،  من السكان كبيرقارات وعادة ما يصاب عدد  عدة بلدان أو إلىالوباء  ينتشر
ثر هذه األزمة على المجتمعات، وهو ما وقد أثارت البحوث العربية االجتماعية العديد من التساؤالت عن أ

)التير،   دراسة  واإلنسانية  2020جمعته  االجتماعية  العلوم  في  الباحثين  على  أساسيين  فرضين  في  م( 
أن أزمة كورونا ستحدث تغييراا في أنساق القيم، وفي طبيعة التفاعل  وتمثل هذين الفرضين في    دراستها

والعالقات   العربيةاالجتماعي  المجتمعات  بينها  من  والتي  أن    االجتماعية  الثاني في  طبيعـة والفرض 
بالالع التكتيقـات  وكذلـك  الـدول  الدوليةالـن  ع  ،ستتغير   ت  هـذا  الـدو   ـىلوسـينعكس  ببعديـه    ليالنظـام 
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م، ص  2020)التير،  ، وكانت أبرز القضايا التي أثارها االفتراض األول كما يلي:  قتصـاديالوا  سيالسـيا
 ( 41-38ص 

التواصــل   - وســائل  لعبتــه  الــذي  الــدور  هــو  ا  في  االجتماعي مــا  بالخطــر  يواطنــ لمتوعيــة  ن 
نجاحهــا  لما مــدى  ومــا  للجائحــة؟  ا  فيصاحــب  التفسلمتوصيــل  وإبعـاد  العلميـة  غ يعرفــة  ـر يـرات 

تعـاون مختلـف مؤسسـات   فيأي مـدى كان لهـا دور    لىكل مجتمـع؟ وإ  فيالعلميـة حـول الجائحـة  
وغ لما الرسـمية  الدولــة    يرجتمـع  اعتمدتهــا  التــي  الرســمية  السياســات  لتنفيــذ  حربهــا    فيالرسـمية، 

الجائحــة   و   فيضــد  مجتمـع؟  كل  لمداخـل  نجاحا   لماذا  عـتحقـق  يذكـر  التعـاون    لىـا  مسـتوى 
 . ؟يلالـدو 

بعــض العــادات وانتشــار   انتهاء  لىإ  -التـي تم التأكيـد عليهـا  -سـتقود قيمـة التباعـد الجسـديهل   -
ثـم مـا هـي   ى(قـات قـربالوأقـل ع  اتباعـدا )أكثر    تطــور عــادة لى  عــادات جديــدة، وهــل ســيقود هــذا إ

أك بدرجـة  سـتتأثر  التـي  تأث  ـر،بالفئـات  عيومـا  هـذا  كل  العلـر  االـى  التقليديـة  ا جتمالقـات    في عيـة 
ا إلاألسرةابتـداء مـن مؤسسـة    ،لمجاالت مختلـف  ثـم  ا  ى،  ؟  االجتماعية األساسية ؤسسـات  لمباقـي 

 .؟جانب والغرباءتداعيات تنعكس سلباا على العالقات مع األيمكن أن تتطور  وهـل
هل يمكن للتكنولوجيا المساعدة في تخفيف اآلثار السلبية للعزل االجتماعي؟ وهل من الممكن أن   -

الفئات،  لبعض  بالنسبة  لوجه  ا  وجها االجتماعي  التفاعل  محل  التكنولوجي  التواصل  وسائل  تحل 
؟، وما هي التجديدات التي ستطو  ر بهدف التعويض  وكذلك بالنسبة لبعض المجاالت كالعمل مثالا

 عن إلغاء لغة الجسد؟.  
كيف يمكن أن يتطور الخوف إلى جائحة؟ وما هي الخطوات الضرورية للتعافي؟ وكيف تختلف   -

على   آثار  له  تكون  أن  يمكن  وهل  الشأن؟  هذا  في  االجتماعية  وكذلك  العمرية  المجتمع  فئات 
 الصحة النفسية فيزداد عدد غير السويين نفسيا. 

ق نظرية الوصم على المتعافين من المرض؟ وما هي مظاهر تطبيق النظرية  إلى أي مدى تنطب -
 في مجتمعات بعينها؟   

الباحثة        حرصت  الحالية،  الدراسة  تأثير   علىوفي  حيث  من  التساؤالت  هذه  بعض  على    اإلجابة 
التغطيات اإلعالمية ية االتصال والتفاعل بين أفراد الجمهور، وأثار  أزمة كورونا على إعادة تشكيل عمل

سواء عبر وسائل اإلعالم التقليدية أو الجديدة وبشكل خاص مواقع التواصل االجتماعي على الجمهور  
 .معرفيا وسلوكيا ووجدانيا، ونفسيا

أن      العلمية  األدبيات  أثبتت  إلى COVID-19جائحة  كما  جديد  لحإ   أدت    المبذولة هود  لجا  فياح 
وخدمات   هادفة  توصيلية  للمجتمعات  لتحقيق  رئيسية  من   -  لم العا  أنحاء  جميع   في  المحليةرقمية 

وهو ما قامت الباحثة في الدراسة الحالية    (6م، ص 2020)جاو،  ،  والصحية  الماليةدمات  خإلى الالتعليم  
إللقاء الضوء على العالقة بين التعليم والتكنولوجيا وأثار التعليم عن بعد في جودة العملية التعليمية  
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التكنولوجيا واالتصال   لتطبيقات  والصيادلة  والممرضين  األطباء  في مصر، وكذلك استخدامات جمهور 
 معلوماتها.في التفاعل مع الجائحة والوصول ل 

 
 ثالثاا: منهجية الدراسة: 

 أهداف الدراسة:أ: 
من تحديد قضية الدراسة وأهميتها يمكن صياغة األهداف التي تسعى لتحقيقها على النحو   اانطالقا    

 التالي: 
عبر وسائل اإلعالم    كورونا عالمية ألزمة جائحة  رصد التوجهات البحثية في مجال التغطية اإل  (1)

االجتماعي التواصل  وشبكات  تناولتها    التقليدية  التي  والثانوية  الرئيسية  القضايا  حيث  من 
 التغطية اإلعالمية ألزمة جائحة كورونا.  

تحديد أشكال تفاعل الجمهور مع وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة من حيث مصادر المعلومات   (2)
 ائحة وغيره من أشكال إبداء الجمهور للرأي.  وتقييم المنشورات المتعلقة بالج 

رصد مالمح الثقة في أداء المؤسسات الحكومية في تعاملها مع األزمة وخاصة في وقت انتشار   (3)
 الشائعات وكيفية تفاعلها مع اإلعالم الجديد والتقليدي في توصيل رسالتها للجمهور.  

التي  (4) النظرية  والنماذج  الفكرية  المداخل  أهم  على  بهذا    التعرف  المعنية  الدراسات  منها  انطلقت 
 الموضوع. 

 رصد المناهج البحثية وأدوات جمع البيانات التي اعتمدت عليها هذه الدراسات.    (5)
عالمية ألزمة جائحة كورونا عبر  التغطية اإل ب تحليل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسات الخاصة   (6)

 .  االجتماعي وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات التواصل  
عالمية ألزمة جائحة  التغطية اإل مقارنة للتوجهات البحثية في المدرستين العربية واألجنبية في مجال   (7)

 . شبكات التواصل االجتماعي و   كورونا عبر وسائل اإلعالم التقليدية 
للباحثين المعنيين بهذا المجال البحثي االستفادة منها في طرح  (8)   تقديم رؤية مستقبلية مقترحة يمكن 

 ية جديدة.  ث موضوعات بح 
 تساؤالت الدراسة: ب: 
 في ضوء قضية الدراسة وأهدافها، تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤالت التالية:    

الجديد  (1) اإلعالم  وسائل  وكذلك  التقليدي  اإلعالم  وسائل  تناول  على  البحثي  التركيز  كثافة  ما 
 لجائحة كورونا إزاءهما؟  
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تناولتها دراسات التغطية اإل (2) عالمية ألزمة جائحة كورونا  ما أهم القضايا الرئيسية والفرعية التي 
التواصل   وشبكات  التقليدية  اإلعالم  وسائل  نتائج    االجتماعيعبر  عليها  ركزت  التي  والمفاهيم 

 ؟ الدراسات السابقة
 ما مصادر المعلومات التي تعتمد عليها الجمهور في متابعة أخبار جائحة كورونا؟  (3)
 ؟ أشكال تفاعل الجمهور مع المعلومات التي تنشرها وسائل اإلعالم ما  (4)
ية وأداء الحكومة في التعامل  ثقة الجمهور في المعلومات التي تنشرها وسائل اإلعالم الرسمما   (5)

 ؟ مع األزمة
 ؟  التغطيات اإلعالمية على الجمهور لجائحة كوروناما تأثيرات  (6)
 ما أهم المداخل الفكرية واألطر النظرية التي انطلقت منها هذه الدراسات؟ (7)
 ما أهم المناهج البحثية وأدوات جمع البيانات التي استخدمتها هذه الدراسات؟   (8)
ا (9) في  واالختالف  التشابه  أوجه  واألما  العربية  المدرستين  في  البحثية  مجال لتوجهات  في  جنبية 

التواصل   وشبكات  التقليدية  اإلعالم  وسائل  عبر  كورونا  جائحة  ألزمة  االعالمية  التغطية 
 ؟ االجتماعي 

مالمح   (10) أهم  مستقبلية  الما  الدراسةرؤية  تقترحها  البحثي    التي  المجال  بهذا  المعنيين  للباحثين 
 ؟ طرح موضوعات بحثية جديدة كمرجع يفيدهم في

 نوع الدراسة ومنهجها:  ج:
دراسات         إلى  الحالية  الدراسة  الثاني تنتمي  المستوى  المراجعة    تحليل  يعتمد على  منهجي  أسلوب  وهو 

المنهجية التحليلية المنظمة للدراسات والبحوث العلمية التي تم نشرها في مجال معين أو حول موضوع محدد،  
وذلك للخروج بنتائج تمكن الباحث من رصد ما توصلت إليه هذه البحوث والتعرف على ما اتفقت أو اختلفت  

  تقييمياا حول المناهج واألدوات واألطر المعرفية التي استخدمتها هذه الدراسات ا عليه من نتائج، كما توفر إطارا 
 (Schulze,2004, P10 ) . 
 اعتمدت الدراسة الحالية على الخطوات المتبعة في تطبيق منهج تحليل المستوى الثاني، وهي: و 

 تحديد القضية البحثية محل االهتمام.  •
 تحديد أهداف مراجعة البحوث المنشورة حول هذه القضية.    •
 جمع المعلومات من الدراسات ذات العالقة بالقضية البحثية.   •
 وضع خطة تصنيف وتحليل المعلومات.  •
 التحليل الكيفي للمعلومات وتفسيرها.  •
   التحليل الكمي للمؤشرات العامة المعرفية والنظرية والمنهجية للدراسات محل التحليل.  •
 رصد النتائج العامة والخروج بمؤشرات وتوصيات أو رؤى مستقبلية.   •
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اإل        التغطية  بقضية  اهتمت  التي  المنشورة  الدراسات  وتحليل  برصد  الباحثة  جائحة  قامت  ألزمة  عالمية 
وذلك منذ بروز األزمة عالميا مع بداية عام  كورونا عبر وسائل اإلعالم التقليدية وشبكات التواصل االجتماعي  

وقد وقع االختيار على هذه الفترة  على مدى أربعة عشرة شهراا،    ي أ   م 2021وحتى أواخر شهر فبراير    م 2020
الدراسة وهي أزمة جائحة كورونا والتي شغلت اإلعالم العالمي مع بداية عام  ا الرتباطها بقضية  الزمنية نظرا 

للدراسة  م 2019على الرغم من ظهورها في الصين أواخر عام    م 2020 الزمنية الخاضعة  الفترة  ، واتسمت 
بها ب  البحثي  اإلنتاج  كوفيد    غزارة  فيروس  أو  كورونا  جائحة  مصطلح  كان  المصطلح    19فقد  هو  المستجد 

 . تكراراا وبروزاا عبر مختلف المنصات االجتماعية وقواعد البيانات العلمية   األكثر 
الثاني  واعتمدت الدراسة الحالية على       المستوى  الكمي تحليل  ، فتم توظيف األسلوب  الكيفي و   باألسلوب 

في تحليل المحاور التي اهتمت بها هذه الدراسات، والتعرف على مداخلها الفكرية  الكيفي بشكل أساسي وذلك  
متعمقة   تحليلية  رؤية  تقديم  بهدف  وذلك  عليها،  اختلفت  أو  اتفقت  التي  النتائج  أهم  واستخالص  ومنهجيتها 

  ق محدود على نطا   األسلوب الكمي  كما تم توظيف ، القضية محل الدراسة للتوجهات البحثية السائدة في مجال 
السيما في الجزء األخير منها والمتعلق بالمؤشرات    للخروج ببعض المؤشرات الكمية التي تفيد الدراسة   نسبيا 

   . النهائية للدراسة 
 : د: مصدر البيانات

المعنية       البحوث  على  الحالية  الدراسة  تطبيق  اإل ب تم  وسائل  التغطية  عبر  كورونا  جائحة  ألزمة  عالمية 
االجتماعي والتي نشرت في الدوريات المتخصصة أو ق دمت في المؤتمرات    ل ة وشبكات التواص اإلعالم التقليدي 

 . م 2021  نهاية فبراير إلى    م 2020  يناير في الفترة الزمنية من  المختلفة  العلمية  
العمديةواعتمدت الدراسة على   العينة  وفق متغيري موضوع  في اختيار البحوث الخاضعة للتحليل    أسلوب 

 وذلك وفق الخطوات التالية:  البحث وسنة النشر )في إطار الفترة الزمنية المحددة للدراسة(. 
أو  1) المتخصصة  العلمية  الدوريات  في  المنشورة  الدراسات  عن  الرقمية  البيانات  قواعد  في  البحث   )

والت علمية،  مؤتمرات  إلى  اإلعالم  المقدمة  وسائل  سواء  اإلعالم  بدور  االهتمام  إلى  عناوينها  تشير  ي 
فيروس   أو  كورونا  جائحة  أزمة  معالجة  في  االجتماعي  التواصل  وشبكات  الجديد  اإلعالم  أو  التقليدي 

 المستجد. 19كوفيد 
لمعنية  ( مراجعة قوائم المراجع التي اعتمدت عليها الدراسات موضع التحليل إلضافة مزيد من البحوث ا2)

 بنفس القضية محل التحليل إلى عينة الدراسة. 
الكتب 3) عروض  استبعاد  مع  للتحليل  كوحدة  الكامل  بحجمه  المنشور  البحث  على  الدراسة  ركزت   )

 واالفتتاحيات التحريرية والتعليقات على الدراسات.
للتحليل  وقد   المختارة والخاضعة  الدراسات  باللغة    78دراسة، منهم    251بلغ إجمالي حجم عينة  دراسة 

 دراسة باللغة االنجليزية.   47العربية، و 
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 : ه: معالجة البيانات
واألشكال  تم       البسيطة  الجداول  توظيف  جانب  إلى  الدراسة  لنتائج  الكيفي  التحليل  أسلوب  على  االعتماد 

 . المستخلصة من الدراسات السابقة البيانية البسيطة والمزدوجة ألجل استعراض النتائج الكمية  
 

 : نتائج تحليل المستوى الثاني للدراسات محل التحليلرابًعا: 
فيروس    –قامت الباحثة باستعراض التراث العلمي المعني بموضوع التغطية اإلعالمية لجائحة كورونا   

، وذلك بهدف استكشاف أهم القضايا التي اهتمت بها  م2021  /م2020المستجد خالل عامي    19كوفيد  
طلقت منها، وكذلك الدراسات في هذا الموضوع، والتعرف على المداخل النظرية والتوجهات الفكرية التي ان

أهم  المناهج البحثية وأدوات جمع البيانات التي اعتمدت عليها هذه الدراسات. وتستعرض الباحثة فيما يلي 
 القضايا الرئيسية والفرعية التي ُعنيت بها الدراسات في هذا المجال:

دورأوالا  رصد  نحو  سعت  دراسات  اع  :  ومدى  كورونا،  بفيروس  التوعية  في  االعالم  تماد وسائل 
شبكات التواصل االجتماعي كمصدر للحصول على المعارف حول الجائحة، ومن هذه   ىالجماهير عل

 الدراسات: 
لتعرف على الطريقة التي يستفي بها الجمهور معلوماته حول جائحة  ا  إلى  (م2021،صالح)دراسة  سعت  

کورونا من وسائل اإلعالم المختلفة کمصدر لتعزيز الوعي الجماعي، باإلضافة إلى تفضيالتهم لمصادر 
الدرا،معلومات  ال من  طبقت  مکونة  عينة  على  مايو    مبحوث   200سة  شهر  توصلت  و .  م2020خالل 

% من أفراد العينة کانوا يتابعون أخبار الفيروس عبر وسائل  81.5ما يقرب من    أنالدراسة الحالية إلى  
المختلفة لملءو   اإلعالم  مکثف  التوتر  بشکل  حالة  وتقليل  المعرفة  ارتباطية  كما    ،نقص  عالقة  توجد 

ت بين  کورونا مباشرة  فيروس  لمحتوى  الجمهور  التعلعرض  في  مشارکتهم  ومدى  المحتوى  ،  على  يق 
 . اإلعالمي، وإدراکهم للدور اإليجابي لوسائل اإلعالم في التوعية

تقييم اإلجراءات واألساليب التي تتخذها العالقات العامة في مجال  ب   (م2020،  الكريم)واهتمت دراسة    
إدارة  التوعية بوباء کورونا، من خالل قياس اتجاهات ممارسي العالقات العامة في المجال الصحي في  

ول آراء المبحوثين لکيفية إتاحة الفرصة للجمهور للتواصل أثناء حدوث ، وتوصلت الدراسة حأزمة کورونا
إل الطرق  أهم  من  األزمة  حول  الجمهور  الستفسارات  االستماع  جاء  حيث  کورونا،  الفرصة  أزمة  تاحة 

لنشر   تاحة الفرصة لألفراد ثم إ  ،ى المتضررين من األزمةثم االستماع جيدا لشکاو   للتواصل مع الجمهور،
األزمة احتواء  األزمة في    ،أفکارهم في  فيديو حول  نشر صور ومقاطع  الجمهور من  تمکين  بينما جاء 

 . الترتيب األخير من بين آراء المبحوثين حول إتاحة الفرصة للتواصل مع الجمهور أثناء األزمة
كورون بفيروس  التوعية  في  االجتماعي  التواصل  دور وسائل  أجرت  وحول  دراستها  (  م2020،  عال )ا 

مفردة طبقت خالل  140على عينة قوامها  يبالتطبيق على الجزائر استخدمت الباحثة االستبيان االلكترون
إبريل   اإليجابي  م2020شهر  الدور  عن  النتائج  وكشفت  الوسيلة،  ثراء  نظرية  من  الدراسة  وانطلقت   ،
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بالفير  الوعي  تنمية  في  االجتماعي  التواصل  الفروق  لشبكات  عن  النظر  بغض  الجميع  بين  وس 
 . الديموجرافية

)قسيايسية،    دراسة  أكدت  الشأن  هذا  الوسائط الجديدة، وخاصة استخدام  على احتالل    (م2020وفي 
الصدارة االجتماعي،  التواصل  مواقع  أو  المواطنة  بأزمة    وسائط  المرتبطة  األخبار  على  الحصول  في 

كورونا المزيفة  فيروس  باألخبار  يسمى  فيما  حتى  للمعلومات،  الرئيسية  المصادر  تشكَّل  وأصبحت   ،
المضللة كورونا  و ،  والمعلومات  أزمة  واالتصال،    غيرت أن  اإلعالم  وسائل  أشكال و أدوار  استبدال  تم 

وجها  االتصال  مثل  التقليدية  الوسائط  لوجه،    ااالتصال  عبر  الجماهيري  واالتصال  الجماعي،  واالتصال 
 .القديمة باالتصاالت الرقمية واالفتراضية

دراسة        األردن، سعت  نحو التعرف على مدى تفاعل الشباب  (  م2020،  عويدات)وبالتطبيق على 
قناة   على صفحتي  فيروس كورونا  الوقاية من  بطرق  الخاصة  المنشورات  األردنيةالجامعي مع    المملكة 

بوك الفيس  ا  وتحديدا االجتماعي  التواصل  فراني  عبر مواقع  وقناة  استبيان طبق على    24،  عربي وعبر 
من متابعي موقعي الصفحتين، وأشارت النتائج إلى ارتفاع التفاعل مع هذه المنشورات مما ارتبط    400

 بارتفاع الوعي بطرق اإلصابة وسبل الوقاية من الفيروس.
نحو تقييم   ( (Amin N.Olmaint .et al , 2020  ا سعت دراسةاألردن أيضا   ىبيق علالتطوب     

وعبر   األردن  على  بالتطبيق  وذلك  معارفهم  مصادر  وكذلك  كورونا  بجائحة  الطالب  معارف  مستوى 
طالباا،    2083على عينة من طالب الجامعة قوامها    م 2020استبيان الكتروني طبق خالل شهر مارس  

وأشارت النتائج إلى جاءت شبكات التواصل االجتماعي كأول مصدر للوعي بالجائحة وارتفعت مستويات  
 المعرفة بشكل عام خاصة بين طالب الكليات الطبية.

ng ,et al, 2020)(Zha دراسة وبالتطبيق على الصين حيث برز الفيروس ألول مرة عالميا، ركزت       

قامت الدراسة  في خلق الوعي بالجائحة، و     Weiboولي في الصين  ى دور الشبكة االجتماعية األعل    
تدور حولها كشفت الدراسة    ي خبار والمعلومات عبر الشبكة وطبيعة المناقشات التملية تناقل األ بتحليل ع

التي  عن   هي  نشرها  يعاد  التي  المعلومات  خصائص  أهم  علأن  كورونا    ىتحتوى  جائحة  مستجدات 
 .عادة النشرإ بالصين، ووجود ارتباط قوى بين استخدام هاشتاج و 

 الصيني، استهدفت دراسة   Sina Weiboطار ذاته، وعبر دراسة مقارنة بين تويتر ووفي اإل   
(, et al, 2021 Chen(    تحليل خطاب رصد دور كل منهما في نشر المعارف بالفيروس وذلك عبر

مائة يوم    ى مد   ىعينة قوامها ألف تغريدة نشرت عل  ىالمنصتين عن فيروس كورونا وذلك باالعتماد عل 
ا في الخطاب المقدم حيث يميل المستخدمون  وجود فروقا لخلصت النتائج  و ،  م2020بريل  إ   ىمن يناير حت

مثل سياسة  المتعلقة بكورونا  ث عن الجوانب السياسية وطرح الموضوعات االجتماعية  لحديلتويتر    ىعل
  المنصة الصينية   تركزفي حين  رامب وتصريحاته، الرموز السياسية،  البقاء في المنزل، موقف الرئيس ت 

 واللقاح المنتظر.صابة والوقاية، الفيروس نفسه والجوانب الصحية المتعلقة بطرق اإلويبو علي التوعية ب

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


 " تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا: " م.د. سماح محمدي أ. 52 

" 

" 

 

تحليل  رصد دور تويتر في التوعية بالجائحة وذلك عبر    (,et al Park ,(2020استهدفت دراسة  كما   
بشكل مقارن في أربعة دول أسيوية  وتويتر بوصفه أبرز شبكات التواصل االجتماعي   ىالخطاب العام عل

الجنوبية،    ى:ه الوقوف علإ كوريا  بغية  فيتنام، والهند،  الرأى  الموضوعات األى  يران،  التي تشغل  ساسية 
وذلك خالل الثالثة بالدول،  الصفحات الحكومية    ى هو مطروح عل   ومقارنة ذلك مع ما  ،العام بكل دولة

كشفت النتائج عن اختالف في كم االهتمام بالحديث عن جائحة كورونا  و ، م2020من عام   ىشهور األول
زادت و ا،  قل اهتماما يران األإو بنشر المعارف عن الفيروس لمواطنيها  ا  اهتماما   ىعل األ  ةفكانت كوريا الجنوبي

 .الشائعات واألخبار المجهلة في الحديث الشعبي
سعت   السعودية،  العربية  المملكة  على  مدى قدرة مواقع   نحو قياس  (م2020،علي(دراسة  وبالتطبيق 

مواقع هذه العلى    هماعتماد   ، ودرجةكوروناعلى مد الشباب بالمعلومات عن جائحة    التواصل االجتماعي
عليفي   حول    الحصول  علىجائحةالمعلومات  وبالتطبيق  االلكتروني،"تويتر"،    ،  االستبيان   وبتوظيف 

تاله    تعتبر تويتر هو المصدر األول للمعلومات عن كورونا،  من العينة  %82.7  أن  إلى  النتائج  أشارت 
 في الترتيب الرابع. موقع "الفيس بوک" وجاءموقع "سناب شات"،  ثم"االنستجرام"،  موقع

التعرف على مدى االعتماد على وسائل  (  م 2020،السالم(الكويت، سعت دراسة    ىوبالتطبيق عل إلى 
كورونا،   جائحة  خالل  معلومات  على  للحصول  على  ،  تطبيق "نموذج مصداقية اإلعالم"وعبر  اإلعالم 

رتبط بشكل عكسي  يمتغير "العمر"  إلى أن  أشارت النتائج  ، و من المواطنين الكويتيين  676عينة قوامها  
االجتماعي التواصل  مواقع  استخدام  معدل  التواصل  ،  مع  مواقع  استخدام  معدل  أن  النتائج  وأظهرت 

أزمة كورونا ارتفع خالل  قد  أعلى مكما    ،  االجتماعي  الرسمي حصل على  عدل رضا عن  أن اإلعالم 
 .األداء العام خالل األزمة بين وسائل اإلعالم األخرى وحصول الصحافة على أعلى معدل مصداقية

استكشاف نماذج من المبادرات المجتمعية  (  م2020،الصالحي)اليمن، هدفت دراسة    ىوبالتطبيق عل
، واستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالة  لزيادة الوعي بجائحة كوروناالتي وظفت تطبيقات اإلنترنت  
هما: مبادرة "طبيبي"، ومبادرة "أنا طبيب أنا معك"، كمبادرتين  مبادرتين  من خالل تسليط الضوء على  

والمشتبه   للمصابين  النفسي  الدعم  وخدمة  ب عد  عن  الطبية  االستشارات  تقديم  في  ساهمتا  مجتمعيتين 
بكوفيد  إلي  ،  19-إصابتهم  النتائج  التوعية،واشارت  في  المبادرتين  لهاتين  بارز  دور  أكدت و   وجود 

 النتائج عدم وجود اختالفات في معدل المنشورات التوعوية تعود الختالف مراحل انتشار الوباء.
معارف  مستوى  التعرف على    )Abdelhafiz, et al , (2020دراسة  وبالتطبيق على مصر، استهدفت  
لكتروني تم  باستخدام استبيان إ، وذلك  ومصادرهم لهذه المعارف  كوروناوإدراكات المصريين عن فيروس  

من سكان القاهرة واإلسكندرية وبني سويف والسويس. وأشارت   559من البالغين بلغت  تطبيقه على عينة  
إلى   االجتماعي    تصدرالنتائج  التواصل  األواعتبارها  شبكات  عن  المصدر  المصريين  لمعلومات  ول 

المنخفض، وبين سكان    المستوى التعليمي واالقتصادي  ي وذو الوعي بين كبار السن  انخفض  الفيروس، و 
 المناطق النائية.  
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( نحو التعرف على دور وسائل اإلعالم في التوعية األسرية بفيروس  م2020،  عاشور(وسعت دراسة  
رب أسرة، كشفت    500وبالتطبيق على محافظة سوهاج بصعيد مصر وعبر دراسة ميدانية على    ،كورونا

النتائج عن تزايد االعتماد على وسائل اإلعالم خالل فترة الحظر، خاصة شبكات التواصل االجتماعي  
يات الرضا والتي زاد دورها في التوعية الصحية، كما ارتفع التقييم اإليجابي لدور اإلعالم وارتفعت مستو 

 عن حمالت التوعية خاصة حملة خليك بالبيت. 
دراسة  كما   اإلعالم    مديقياس    إلى(  م2020،السريتي )سعت  وسائل  على  الجامعات  طلبة  اعتماد 

األکاديمي واندماجهم  کورونا  جائحة  عن  واألخبار  المعلومات  استقاء  في  عبر  ،  الجديد  عينة  وذلك 
على   توصلت الدراسةمفردة، و (  450عشوائية من طلبة الجامعات الحکومية والخاصة واألزهرية قوامها )

االعتماد   الجديد    علىارتفاع  االعالم  االجتماعي  رأسه    وعلىوسائل  التواصل  على  مواقع  للحصول 
 ثقة في محتواها.من حيث درجة ال مواقع في الترتيـب األخيرهذه الجاءت معلومات عن الجائحة، وإن  

عل     هدفت    ىوبالتطبيق  اإلعالمية  إلي  (  م2020،السريتي )دراسة  األطفال،  الحمالت  دور  معرفة 
نشر الوعي الصحي لدى طالب    يبقنوات األطفال الفضائية فالخاصة بجائحة كورونا والمقدمة  التوعوية  

اإلعدادية علي  ،  المرحلة  إلى،مفردة    300قوامها  عينة  وبالتطبيق  نتائجها  في  الدراسة  وجود     توصلت 
التي  المعلومات والموضوعات  الدراسة في معدل استفادتهم من  بين الطالب عينة  دالة إحصائية  فروق 

جاءت قناة )ماجد( في و تعرضوا لها في الحمالت التوعوية بفيروس کورونا وفق المتغيرات الديموجرافية،  
، وبشكل عام ارتفعت معدالت االستفادة من  جاءت قناة )سمسم( في الترتيب األخير  الترتيب األول، بينما

 .تعرض الطالب لحمالت التوعية الصحية بفيروس کورونا
مشابه سياق  استهدفت  وفي  سنة)،  على  ( م2021  ،أبو  السعودي    التعرف  الطفل  التماس  مستوي 

اإلت  للمعلوما استراتيجيات  من  ورصد  المستجد  کورونا  فيروس  جائحة  عن  والرقمي  التقليدي  عالم 
ليکترونية  إلبطريقة التطبيق او   ،لهذه الجائحة  بإدراكهموخطوات ومصادر وتأثيرات هذا االلتماس وعالقته  

ا ( من األطفال السعوديين تتراوح أعمارهم م200عدد )  ىمن خالل )التليجرام، والمنصات التعليمية( عل
إلى  عام    16-13بين   الدراسة  الطفل و وج، توصلت  التماس  داللة إحصائية بين مستوى  د فروق ذات 

للجائحة  إدراکه  ومستوي  المستجد  کورونا  فيروس  جائحة  عن  المعلومات  ووجود  السعودي  ذات  ،  فروق 
ال ومستوى  المستجد  کورونا  فيروس  جائحة  عن  بالمعلومات  االهتمام  مستوي  بين  إحصائية  تماس  داللة 

 .الطفل السعودي هذه المعلومات من وسائل االعالم التقليدية والرقمية
عل أيضا   ىوبالتطبيق  الجمهور  (  م2020  ،محمد )دراسة  هدفت  ا،  مصر  اعتماد  مدى  على  التعرف 

المصري على وسائل اإلعالم الجديد کمصدر للمعلومات واألخبار حول جائحة فيروس کورونا ودوره في  
الوعي   لديهتعزيز  قوامها    علىاإللكتروني  االستبيان  تطبيق  وعبر  ،  الصحي  كشفت مفردة  400عينة   ،

ثافة التعرض لوسائل اإلعالم الجديد وارتفاع االعتماد عليها کمصدر للمعلومات واألخبار  الدراسة عن: ك
  . الجديد   وزادت الثقة في المواقع الرسمية أکثر من غيرها من وسائل اإلعالم،  حول جائحة فيروس کورونا
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انتقال العدوى والطرق الوقائية واالحترازية، واکتساب المعلومات  وجاءت طرق الوقاية واألعراض وطرق 
المفضلة المضامين  کأکثر  الجائحة  مستجدات  کل  ومتابعة  الجيدة  و الصحية  مقدمة ،  في  األطباء  جاء 

 . المصادر غير اإلعالمية التي يعتمد عليها المبحوثون 
  على  (م2021  ،عبد الرحمنلتوعية بفيروس كورونا أكدت دراسة )الحكومة المصرية في اوعن دور  

نجاح الممارسات االتصالية واإلعالمية التي قامت بها الحکومة المصرية في التوعية بفيروس کورونا؛ 
کورونا،    وأوصت  جائحة  على  تقتصر  وأال  الجهود،  هذه  في  الحکومة  باستمرار  أاوصت  الباحثة  كما 

 . بتعاون إقليمي استراتيجي ودعم ذلك، تطبيق استراتيجية الحکومة المفتوحة ورةبضر 
اعتماد المراهقين المصريين والسعوديين على وسائل اإلعالم (  م2020،  عبد الحليم)كما ناقشت دراسة  

كورونا جائحة  أثناء  المعلومات،  على  الحصول  وعيهم   في  بمستوى  ذلك   قوامها عينة    وعبر  ،وعالقة 
إلى    ،مفردة(  500) النتائج  الأشارت  مستوى  كورونا  ارتفاع  جائحة  مستجدات  متابعة  على    عبر حرص 

والوجدانية    المختلفة،وسائل اإلعالم   المعرفية  بالنواحي  المبحوثين  تأثر غالبية  إلى  الدراسة  توصلت  كما 
 .ا على وسائل اإلعالم حول مستجدات جائحة فيروس كورون  اعتمادهموالسلوكية نتيجة 

لكن هل كان الرتفاع االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات أثناء جائحة   
ا تأثيراا   لتجيب عن هذا (  م2020،سليم)دراسة    جاءت  ،؟اللغة المستخدمة   ىعلكورونا كما أشرنا سابقا

مفردة، وتبين أن    150عينة قوامها   ى لكتروني على المغرب، وباستخدام االستبيان اإلبالتطبيق علالتساؤل  
يميلون   عبر  الالمغاربة  كورونا  جائحة  عن  حديثهم  عند  فيسبوكية  لغة  عليها  أطلق  جديدة  لغة  ستخدام 

كما يكثر استخدام    ،عبيرات الشعبية المعبرة عن الحزن ن كثر استخدام التإشبكات التواصل االجتماعي و 
 الصور والهاشتاجات. 
شبكات التواصل االجتماعي    علىا من الدول العربية لتحري مدى االعتماد  بين عددا وعبر دراسة قارنت  

 كمصدر للمعلومات خالل جائحة كورونا، قدمت دراسة  
, et al, 2020)Khalifa(    بلغت عينة  على  اإللكتروني  االستبيان  استمارة  استخدت  موسعة  دراسة 

األمارا  1274 البحرين،  ضمت:  عربية  دول  تسعة  من  العربية  مفردة  المملكة  المتحدة،  العربية  ت 
التواصل  شبكات  أن  على  النتائج  اتفقت  السودان.  مصر،  المغرب،  العراق،  األردن،  عمان،  السعودية، 
أكثر  هو  أب  الواتس  وكان  كورونا،  جائحة  أخبار  ومتابعة  للتوعية  األول  المصدر  هي  االجتماعي 

 الدراسة.التطبيقات استخداماا بين المبحوثين من مختلف دول 
نحو        سعت  دراسات  عدة  برزت  كورونا،  جائحة  عن  المعلومات  مصادر  عن  الكشف  إطار  وفي 

معلومات   ىالرسمية للحصول علالحكومية أو  الصفحات    ىاعتماد المستخدمين علالتعرف على درجة  
 ومن الدراسات المعبرة عن هذا االتجاه:  ،خالل جائحة كورونا

فيتنام،  (et al, ThiLi ,(2020دراسة   على  إل  بالتطبيق  سعت  عل  ىوقد  استخدام    ىالتعرف  مدى 
  341ى  معلومات عن جائحة كورونا، وعبر استبيان طبق عل   ىالمواطنين للمواقع الحكومية للحصول عل
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أبريل سبوع األمفردة خالل األ إلوأ،  م2020ول من  النتائج  المواطنين عل  ىشارت  المواقع   ىتزايد اعتماد 
عل للحصول  آالرسمية  األى  المقام  في  الجائحة  مستجدات  اإلخر  أعراض  تليها  اختلفت ول،  كما  صابة 

 ختالف المتغيرات الديموجرافية لهم. انوعية األخبار التي يتابعها المواطنين ب
استهدفت  الصين،  رصد أشكال تفاعل الصينيين مع    )al Liao, et , (2020دراسة    وبالتطبيق على 

المتعلقة بكورونا عل الحكومية علي    ىالمنشورات  وذلك    Sina Weibo  الصينية  المنصة  الصفحات 
ا  منشورا   644، وبتحليل مضمون  م2020نهاية يناير    ىوحت   م2019ول من ديسمبر  خالل الفترة من األ

الدراسة على أن  ا عبر حسابات حكومية،  منشورا   273حسابات شخصية و   ىعل   توظف   الحكومةأكدت 
ب  المواطنين  ألخبار  االجتماعية  للتصد آالمنصات  الحكومية  والتحركات  الفيروس  أخبار  ويتسم    يخر  له 

بل  التفاعل عبر الحسابات الحكومية مقا   ، وانخفض أسفل  ىإل  ىتجاه ومن أعلالا  يالتواصل بكونه أحاد 
 . ارتفاعه عبر الحسابات الشخصية

الصين   على  التواصل وبالتطبيق  شبكات  عبر  كورونا  جائحة  ألخبار  االنتباه  جذب  آليات  وعن 
  سعت دراسة  Sina Weibo  منصةاالجتماعي، وبالتطبيق على 

2021)  ,Janoskertesz, Haocui(    كورونا  إلى تحليل الهاشتاجات األعلى تداوالا عبر المنصة عن
ومع    م2020خالل أربعة أشهر، كشفت النتائج عن تزايد ملحوظ في عدد الهاشتاجات مع منصف يناير  

تميل   عام  وبشكل  المتعافين،  الوفيات،  العدوى،  حول  موضوعاتها  ودارت  اإلصابة،  حاالت  تزايد 
 الهاشتاجات إلى الطول من حيث عدد الكلمات.
تماما ومن وجهة نظ بحثي مغاير  دراسة  وفي سياق  المغرب، كشفت  دولة  وبالتطبيق على  قانونية  ر 

أزمة كوفيد (  م2020،  الحسيسن( مادة    19-عن  التشريعي في  الجدل  الطوارئ   22-20أثارت  لحالة 
ا الوسائل  استعمال  عقوبة  ترتيب  تتضمن  المغرب  دولة  عرفتها  التي  تنفيذ إلالصحية،  لعرقلة  لكترونية 

العموم السلطات  تقنين  ة  يقرارات  تشريع  وأن  الجائحة،  لمواجهة  االحترازية  اإلجراءات  ضمن  المتخذة 
كافة   على  يطبق  كبير  بتشريع  يختص  بل  عابرة  لمرحلة  ليس  االجتماعي،  التواصل  وسائل  استعمال 

   األجيال المستخدمة لها وفي أي وقت.
عل  )األالسودان  ىوبالتطبيق  دراسة  وظفت  الحفيظ،  مين،  لمحتوى  التحليل  (  م2020 ،عبد  الكيفي 

أبريل   شهر  خالل  أسبوع  ولمدة  بالسودان  الصحة  لوزارة  الرسمية  بالصفحة  المقدمة    م 2020المنشورات 
تصاع شهد  اإلحيث  حاالت  في  الدراسة  د  وتوصلت  بكورونا،  بنشر  ر الصابة  الصحة  وزارة  اهتمام  تفاع 

ومصادر  األ متنوعة  أساليب  باستخدام  وذلك  الموطنين  للتوعية  التفاعل  خبار  نسب  ارتفعت  وقد  متعددة 
الثابتة بالصور  مقارنة  الفيديوهات  خاصة  الصفحة  منشورات  مع  والمشاركات  التعليقات  وأعبر  وصت  ، 

توظي بأهمية  مع    فالدراسة  المستمر  التواصل  لتحقيق  الحكومة  قبل  من  االجتماعي  التواصل  شبكات 
 المواطنين خالل الجائحة. 
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تجاهات المواطنين نحو جهود الحكومة للتوعية بجائحة  ارصد    ىعل  اهتمت عدة دراسات بالتعرف كما  
 كورونا، ومن الدراسات المعبرة عن ذلك: 

هدفت   السعودية،  العربية  المملكة  على  بکرى،  )دراسة  وبالتطبيق  محمود،  شبيلى،  (  م 2020عادل، 
وتحليل اتجاهات الجمهور نحو جهود التوعية بفيروس کورونا  في منطقة جازان بالمملکة العربية    رصد 

على   الدراسة  اعتمدت  تطبيقه السعودية،  تم  الذى  اإللكتروني  ِقَواِمَها    االستبيان  عينة  ، مفردة    705على 
تجاهات  اال  ارتفعت نسبةو   نجاح جهود التوعية بجازان في تحقيق التوعية بفيروس کوروناوأكدت النتائج  

لدى   التوعيةاإليجابية  جهود  نحو  و الجمهور  الوسائل  ،  مقدمة  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  جاءت 
    .اإلعالمية واالتصالية التي يحصل من خاللها أفراد العينة على معلومات حول فيروس كورونا

الشائعات  ثانيا  رة والمعلومات المضللة عن جائحة كورونا والمنشو ا: دراسات ركزت على رصد وتحليل 
 : ى وجه الخصوصاستخدام شبكات التواصل االجتماعي علعبر وسائل االعالم بشكل عام و 

المنتشرة       المغلوطة  والمعلومات  بالشائعات  تتعلق  كبرى  مشكلة  بروز  كورونا  جائحة  ظهور  صاحب 
اال الشبكات  والتي  عبر  كورونا  فيروس  حول  أبرز ا جتماعية  من  العالمية  الصحة  منظمة  عتبرتها 

ا من الفيروس نفسه، وأحدثت حالة من  نتشارا انها أسرع  بأ األشكاليات المرتبطة بالجائحة، ووصفها البعض  
 ,Depoux A, Martin S)  المستخدمين   ىا علا بالغا مثلت ضررا و الشعور بالرعب والخوف بين األفراد،  

Karafillakis E, et al, 2020).   
في مؤتمر ميونخ     Tedros Adhanomلسان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية    ىكما جاء عل  

نحن ال نحارب جائحة صحية فحسب بل نحارب جائحة معلوماتية  "  قائالا   م 2020فبراير    15المنعقد في  
 ا". أيضا 

دراست  عن  ي وفي  نشر  هما  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  كوروناخالل  الشائعات  دور  من    جائحة 
قانونية نظر  أن   (م2020،الزيني)شار  أ،  وجهه  المختلفة مو   إلى  االجتماعي  التواصل  أهم   اقع    تعد 

وهو ما تنبهت له وواجهته النظم التشريعية    خالل جائحة كورونا،الوسائل المستخدمة في ترويج الشائعات 
وقواعد   ضوابط  سنت  حيث  ووسائل  الستخدامالمختلفة،  االجتماعي  التواصل  المختلفة،  إلا  مواقع  عالم 

ستخدامها في بث وترويج والشائعات بهدف أصباغ الحماية الکافية والفعالة لألمن القومي ا  للحيلولة دون 
التواصل،  للدولة لمواقع  خططا   يف  ياالجتماع   والمتتبع  هناک  أن  يجد  األخيرة،  السنوات  خالل    ا مصر 

، إال  Covid 19ممنهجة لبث وترويج عدد غير قليل من الشائعات، لم تکن الشائعات المتعلقة بفيروس  
 . حلقة في سلسلة طويلة المتناهية منها

تمام  الباحثين من  والمالحظ وجود عدد كبير من الدراسات تناولت هذه القضية التي جذبت أنظار واه
مدى انتشار الشائعات والمعلومات المفبركة   ىمختلف دول العالم، ومن الدراسات التي سعت للتعرف عل

 عالم وشبكات التواصل االجتماعي: لة عن فيروس كورونا عبر وسائل اإلوالمضل
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رصد دور مواقع التواصل االجتماعي في الترويج    ( م2020،شرف)دراسة  بالتطبيق على مصر، هدفت  
  االستبيان(، واستخدمت الدراسة  19-للشائعات وعرض الحقائق الخاصة بفيروس كرونا المستجد )كوفيد 

طبقت الدراسة خالل شهرى   ،كفر الشيخمفردة من شباب جامعتي اإلسكندرية و   400عينة عددها    ىعل
مواقع التواصل االجتماعي في الترتيب األول بين مصادر   جاءت نتائج  م، وطبقاا لل2020مارس وأبريل  

  في أن مواقع التواصل االجتماعي تساهم  ويرى حوالي ثلثي العينة    المعلومات عن فيروس كرونا المستجد،
 . رونا المستجد و لشائعات عن فيروس كلالترويج 

الخاطئة عن فيروس كورونا تؤثر  ، وانطالقاا من أن المعلومات  التطبيق على القطاع الطبي في مصروب
    ) Abdelwahab,et al, (2020على سلوكيات األفراد حيال اإلجراءات االحترازية، استهدفت دراسة

  ى حيال فيروس كورونا وذلك عبر دراسة ميدانية أجريت عل   يهم دراكات واالتجاهات لد اإلرصد المعارف و 
ستبيان ارتفاع مستوى  أظهرت نتائج االالفيوم، و من العاملين بالقطاع الطبي بمحافظة    407عينة بلغت  

شبكات    ىمن المبحوثين وانخفضت نسبة االعتماد عل  %80المعلومات الصحيحة عن الفيروس ألكثر من 
بشك يعتمدون  حيث  للمعلومات  كمصدر  االجتماعي  عل  لالتواصل  والطبية   ىأساسي  العلمية  المصادر 

مر الذي يزداد  صابة بالفيروس األخاطر من اإل دراك المإنترنت، كما ارتفعت نسبة  ى اإل المتخصصة عل
 من شعورهم بالوصمة االجتماعية نتيجة لخوف المحيطين منهم لعملهم مع المصابين.

مقاالا    (م2020،  المغير(قدم  وفي إطار كيفية التصدى للشائعات عبر شبكات التواصل االجتماعي،   
اإلعالمية  علميا  السياسات  فيه  يرصد  كوروناا  بفيروس  المجتمعية  التوعية  لتعزيز  ومحاربة    المستخدمة 

المنتشرة الجديدة  الشائعات  اإلعالم  وسائل  على  الدولي  المجتمع  اعتماد  تزايد  إلى  الدراسة  وخلصت   ،
الفيروس وتحولها إلى المصدر األول للمعلومات عنه، وأوصت الدراسة بأهمية تطبيق   للتوعية بمخاطر 

اإلعال  على  للخطر الرقابة  األفراد  حياة  تعرض  قد  التي  الصحية  الشائعات  انتشار  من  للحد  التفاعلي  م 
والتشديد   االحترازية  باإلجراءات  للتعريف  للشبكات  الحكومي  االستخدام  ضرورة  على  أكدت  كما  والوفاة، 

 على حتمية االلتزام بها.
قامت   استخداماا،  األعلى  االجتماعية  المنصات  علي    )nelli ,et al Ci , (2020دراسة  وبالتطبيق 

منصات  بت خمسة  لمحتوى  مقارن  لانستجرام    –يوتيوب   –تويتر  ضمت:حليل  انتشار  وذلك  مدى  قياس 
ح مضمون  وبتحليل  المنصات  هذه  عبر  كورونا  جائحة  عن  المجهلة  والمعلومات  تسعة  الشائعات  والي 

الدراسة    305يزيد عن    تم نشرهم بواسطة ما ماليين  منشور وتعليق     إلى أن مليون مستخدم، توصلت 
جائحة كورونا، وارتفعت نسبة المعلومات   نشرت معلومات عناليوتيوب تاله تويتر أكثر المنصات التي  

 ن الفيروس عبر المنصات االجتماعية. ة عالمجهل
أنه    )et al ,Sharma , (2020دراسة  وأشارت   األإلى  أعداد  تزايد  علفراد  مع  يحصلون    ى الذين 

للمعلومات   تعرضهم  احتمالية  يزداد  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبر  كورونا  فيروس  عن  المعلومات 
األ الفيروس  عن  الوباء  المضللة  هذا  عن  الشائعات  لتصديق  نتيجة  صحية  بكارثة  ينذر  قد  الذي  مر 
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ت لذلك  الفيروس،  عالج  بكيفية  يتعلق  ما  خاصة  لتر أالخطير  الدراسة  هذه  عن  تي  الشائعات  وتتبع  صد 
تويتر بوصفه من أشهر المنصات االجتماعية المستخدمة لمشاركة المعلومات عن فيروس    ىكورونا عل

وباستخدام   مارس    Twitter API  تقنيةكورونا،  شهر  خالل  تويتر  عبر  التغريدات  ،  م2020لتحليل 
عل وبة دول  182  ىوبالتطبيق  النتائج     30.8Mجمالي  إ،  كشفت  تنشر  ن  أتغريدة،  التي  الدول  أكثر 
المتحدة األتغريدات عن   الواليات  التضليل  كنداالهند و   –نجلترا ا  –مريكية فيروس كورونا  وارتفعت نسبة   ،

 .والشائعات عن كورونا في التغريدات بشكل كبير عبر مختلف دول الدراسة
نيجيريا دراسة    ،وبالتطبيق على  ا  (  OmarOberiri,   ،2021( سعت  انتشار  مدى  نحو رصد  أيضا

عبر   االجتماعي  الشائعات  التواصل  كوروناشبكات  جائحة  ، وباالنطالق من مدخل االستخدامات عن 
علاإلو  التعرف  نحو  الدراسة  سعت  عل  ىشباعات،  المؤثرة  شبكات    ىالعوامل  عبر  الشائعات  مشاركة 

و  االجتماعي،  المعلومات،أالتواصل  مشاركة  دافع  أن  النتائج  ارتبطت  البحث  و   ظهرت  المعلومات  عن 
وجود   يثبت  لم  حين  في  للشائعات  المستخدمين  و بمشاركة  المتعة  دافع  بين  األفراد ارتباط  مشاركة 

 للشائعات. 
دراسة  و  تحليل المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا والمنشورة  (  et al, ,Alam (2021 استهدفت 

  218نجليزية و تغريدة باإل   504إجمالي  وب   twarcستخدام أداة  انجليزية والعربية بعبر تويتر باللغتين اإل
العديد من المعلومات المغلوطة،   ىكشفت النتائج عن احتواء التغريدات محل التحليل علو  ،تغريدة بالعربية

واتضح  ،  ضرار بالصالح العاممعلومات خاطئة واإل  ىكما ثبت وجود عالقة قوية بين احتواء التغريدات عل
مستوى    ىلعنجلترا هذا  امريكية، الهند،  كثر الدول التي تصدر هذه التغريدات: الواليات المتحدة األأأن  

 ة وقطر بالنسبة للتغريدات باللغة العربية.  نجليزية والسعوديالتغريدات باللغة اإل
ا، أيضا تويتر  على  دراسة    وبالتطبيق  في   ىإل  (et al, 2021)Shah , سعت  التضليل  مدى  رصد 

يوليو   وحتي  يناير  من  الفترة  خالل  تويتر  مضمون  م2020تغريدات  وتحليل  ، تغريدة  1500جمالي  إ ، 
التضليل  وأ مستوى  ارتفاع  النتائج  أن  ظهرت  حيث  المغلوطة  خاطئة    1274والمعلومات  كانت  تغريدة 

عادة نشرها  إب   اا أن مصدر التغريدات أو من قامو خطأ جزئي، كما تبين أيضا   ىا، والباقي تحتوى علتماما 
ومشاهير منظمات  الدراسة  أو   ،تشمل  المضللة  على  كدت  التغريدات  انتشارا أأن  و سرع  عملية    ىعلأ ا  في 

 عادة النشر عبر تويتر. إ 
لكتروني  عبر استبيان إ   ) Singh , (2020دراسة   بالتطبيق على الواليات المتحدة األمريكية، توصلت -

ألف تغريدة على تويتر عن    64من المواطنين باإلضافة لتحليل مضمون حوالي    350تم تطبيقه على  
المعلومات   نشر  في  تويتر  دور  على  التعرف  الدراسة  استهدفت  كورونا،  والمضللة جائحة  الحقيقة 

فمعظم   تويتر  عبر  المعلومات  مصداقية  ارتفاع  النتائج  وأظهرت  كورونا،  فيروس  عن  والشائعات 
من   كبيرة  نسبة  وجود  من  يمنع  لم  ذلك  أن  إال  العالمية،  الصحة  منظمة  بروابط  تتصل  التغريدات 

 التغريدات المضللة عبر تويتر ساهمت في نشر شائعات بخصوص الفيروس. 
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دراسة  استهكما   كورونا  (  et al,Sharma , (2020دفت  جائحة  حول  المعلوماتي  التضليل  رصد 
أداة  اب ولم   Twitter APIستخدام  مارس  أول  من  الفترة  في  وبواقعد وذلك  شهور  ثالثة     54.32Mة 

كشف التحليل عن وجود كم هائل من الشائعات والمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا عبر  و تغريدة،  
األتويتر   المتحدة  الواليات  وجاءت  الفترة  هذه  كأعلخالل  التغريدات   ىمريكية  لهذه  صت  أو و   ،المصادر 

 الدراسة بالتعامل الحذر مع تويتر كمصدر للمعلومات. 
عل  دراسة    ىوبالتطبيق  سعت  المعلوماتي    (et al, 202Garcia ,(1أسبانيا،  التضليل  رصد مدى 

و  المتعمقة،  والمقابالت  المضمون  تحليل  عبر  االجتماعية  التواصل  ضخامة  أبشبكات  النتائج  ظهرت 
مشكلة   مثل  مما  الشائعات  نسبة  وارتفاع  المغلوطة،  طبيعة    كبيرةالمعلومات  في  وغير  الصحفيين  أمام 

 حين الوصول للقاح ناجح لفيروس كورونا.عالمي، وتوقعت الدراسة تزايد نسبة الشائعات ل العمل اإل
العربية،    ىوعل الدراسات  تسليط الضوء على مخاطر نحو  (  م2021،  العازمي(دراسة  سعت  مستوى 

ضرورة تعزيز الدور الرقابي على  بالدراسة    أوصت و ،  الفبرکة الرقمية، خاصة في ظل أزمة فيروس کورونا
األسرة   صعيد  على  الجديد  اإلعالم  على  وسائل  المنشور  المحتوى  من  والتحقق  والمجتمع،  والمؤسسات 

وسائل التواصل االجتماعي، للحد من مخاطره على المتلقي، وتشجيع القائمين على إدارة وسائل التواصل 
 .االجتماعي على حجب کل ما يمکن أن يعزز العنف والکراهية والفرقة والتشرذم في المجتمعات 

ال قيام  أسباب  لرصد  محاولة  علي  في  وتحتوى  بالتضليل   تتصف  منشورات  بمشاركة  مستخدمين 
االجتماعي   التواصل  شبكات  عبر  مفبركة  دراسة  معلومات  عبر  و )et al  ,Penny, (2020أشارت 

إلكتروني فيه  استبيان  األمريكيين  1700  شارك  المواطنين  يشاركون  أن    ،من  من  المستخدمين  الكثير 
عبر شبكات التواصل االجتماعي عن الفيروس ألنهم يفشلون في تحديد ما  المضللة والمزيفة  المنشورات  

ويرجع ذلك لرغبتهم في الحصول على تفاعل   ،وقت القيام بمشاركته  اأم كاذبا   اإذا كان هذا المنشور صادقا 
ب المتعلقة  السياقية  العوامل  أن  أي  تعليق  أو  إعجاب  شكل  في  المنشور  على  ومرتفع  مشاركة  سريع 

ا البوست عن الجائحة  نالمنشورات عبر شبكات التواصل االجتماعي تتحكم في الموقف االتصالي فينشرو 
 دون التفكير في  اعتبارات المصداقية.

عن جائحة كورونا؟ سعت دراسات إلى   انتشار الشائعات  التأثيرات المختلفة المترتبة على  هي  لكن ما
 هذا السؤال، ومنها:   علىجابة اإل

بوصفه   كورونا  فيروس  عن  الحديث  عند  اليق  وغير  متحيزاا  وصفاا  اإلعالم  وسائل  الصقت  وبعدما 
الصيني عالمي عن  رصد أثر التضليل اإل   )Yi Zheng ,et al ,(2020دراسة  استهدفت    الفيروس 
م  ن التضليل الذي تأ  إلى ، وتوصلت الدراسة  النفسية للصينيين خارج بالدهمحة  الص  ى فيروس كورونا عل

اإل التقارير  في  عمد  عن  الصينيين  ممارسته  نحو  سلبية  اتجاهات  خلقت  قد  كورونا  جائحة  عن  خبارية 
عل سلبيا  أثر  مما  االجتماعي  للنبذ  منهم   الكثير  النفسية  ىوعرض  بضرورة  وأ  ،حالتهم  الدراسة  وصت 
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بم  و االلتزام  والموضوعية  المجتمعية  المسئولية  اإل بادئ  التغطية  أثناء  الكبرى  التوازن  لألزمات  عالمية 
 كجائحة كورونا العالمية.

التأثيرات النفسية والسلوکية لجائحة کورونا من خالل   (م2021  ،يحيي(وفي ذات السياق فحصت دراسة  
المرئي،   الجامعات لمحتوى اإلعالم  الدراسة في عينة قوامها )وبلغت  تعرض طالب  ( مفردة  500عينة 

من أهم مصادر متابعة طالب  كانت  "المواقع الرسمية الحکومية"  أن  إلي  وتوصلت    ،الشباب الجامعيمن  
الجامعات لجائحة کورونا عبر محتوى اإلعالم المرئي، يليها "موقع منظمة الصحة العالمية"، ثم "صفحة  

  كما   ،واصل االجتماعي"، وأخيراا جاءت "مواقع التواصل االجتماعيوزارة الصحة الرسمية على مواقع الت
توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين مصداقية اإلعالم المرئي المرتبطة بجائحة کورونا وبين تأثيراته النفسية  

 والسلوکية.
المتحيزة  عالمية  تحليل تأثير التغطية اإل     )Wen ,et al ,(2020  دراسةطار الهدف نفسه سعت  وفي إ

عل كورونا  الصين  ىلجائحة  خارج  الصينيين  تجاه  العرقي  التحيز  و صورة  إل،  النتائج  هذه    ىأشارت  أن 
الصحة النفسية للصينيين    ىالتغطية المضللة _ كما وصفتها الدراسة _ كان من شأنها التأثير السلبي عل

لم يزوروا الصين خالل  و حتي  الذين تعرضوا ألشكال عديدة من التنمر ضدهم لكونهم صينيين فحسب  
 .فترة ظهور الوباء

خالل حاالت للتصدى للشائعات  أهمية اتصاالت األزمة    في ورقة بحثية(   et al, 2020)Su, تناول  و 
كوفيد   مثل  الكبرى  الصحية  وشبكات  عالم،  سبل تدعيم اتصاالت األزمة عبر وسائل اإلو،  19الطوارئ 
ألثار النفسية السلبية آلالشائعات التي تتسبب في العديد من ا  انتشارالتواصل االجتماعي لتالفي سلبيات  

المناسب   19تاحة المعلومات الصحيحة عن كوفيد  إضرورة    ىوصت الدراسة عل أ لألفراد، و  وفي الوقت 
باإل  عليهم،  المضللة  للمعلومات  السلبية  األثار  عل لتقليل  للعمل  والمعلومات   ىضافة  الشائعات  محاربة 

 المغلوطة.
تناولت   مشابه،  سياق  اآلخرين بالشائعات    المصريين لتأثر   ات إدراک  (م2021الدهراوي،  (دراسة  وفي 

االجتماعي التواصل  مواقع  تأثر   خالل  على  نظرية  فروض  اختبار  خالل  من  وذلک  کورونا،  جائحة 
الثالث،   قوامها  الشخص  أهمهامفردة  600وطبقت على عينة  نتائج  إلى عدة  الدراسة  وجود   ، وخلصت 

فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى إدراک العينة لتأثرهم بالشائعات على مواقع التواصل االجتماعي  
بمستوى   اآلخرينلتأثي  إدراكهممقارنة  على  وأرها  الرسمية بالدراسة  وصت  ،  المؤسسات  اهتمام  ضرورة 

وتتبع   وتحليلها،  وتتبعها  الشائعات  لرصد  مستقل  إعالمي  مرکز  إنشاء  طريق  عن  للشائعات،  بالتصدي 
 مصادرها، والرد عليها وتفنيدها ودحضها. 

المغلوطة عن جائحة كورونا، برزت  وفي إطار الدراسات التي عنيت برصد أثر الشائعات والمعلومات  
عالم أو شبكات  عدة دراسات تناولت االستراتيجيات الحكومية في التعامل مع الشائعات عبر وسائل اال

 : التواصل االجتماعي، ومن هذه الدراسات
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بين   العالقة  التواصل  وعن  ومواقع  الصحفية  المصرية  اإللکترونية  بالمواقع  المغلوطة  المعلومات 
کورونا  االجتماعي   أزمة  على  بالتطبيق  المصري  الجمهور  على  واالجتماعية  النفسية  وتأثيراتها 

أن مواقع التواصل االجتماعي احتلت الترتيب  (م2021،  سليمان)، أوضحت دراسة  (19-)کوفيد 2019
مستخدمي المواقع اإللکترونية الصحفية ومواقع التواصل  مفردة من    400األول بين عينة الدراسة البالغة  

عن  أ کوروناما  فيروس  عن  مغلوطة  معلومات  نشرت  التي  الصحفية  المواقع  اليوم  فكان    أبرز  "موقع 
 . السابع"

على ا  مصر  وبالتطبيق  تناولت  أيضا في  استراتيجيات  (:  م2020،  زيان)دراسة  ،  مواجهة الحكومة 
كورونا   أزمة  حول  الرسمية،    علىالشائعات  اإللكترونية  الدراسةالمواقع  مضمون   أداة   ووظفت    تحليل 

قامت المواقع الرسمية بمواجهتها عن طريق نفيها بصفحاتها وتقديم    يمن الشائعات الت  33  ىبالتطبيق عل
الشائعات    زيادة نسبةوتوصلت الباحثة إلى    ،م2020مايو    31مارس حتى  1الفترة من    يالحقائق وذلك ف

ا  ا  كبيرا بذلت جهدا المواقع الرسمية اإللكترونية  أن  ، و يمواقع التواصل االجتماعلالمتابعين    التي تستهدف
 . توفير المعلومات الصحيحة للجمهور ى، والعمل علالشائعات  في مواجهة وتكذيب 

وعبر تحليل محتوى الصفحة الرسمية لوزارة    )Lovari , (2020يطاليا، ركزت دراسة  إ  ىوبالتطبيق عل
الفيسبوك كشفت النتائج عن تزايد استخدام وزارة الصحة لشبكات التواصل االجتماعي بهدف   ىالصحة عل

والتصد  للمواطنين  المعلومات  اإل  يتوصيل  التضليل  وتقليل  استراتيجية  للشائعات  الوزارة  وتبنت  عالمي، 
عل ملحوظ  بشكل  تعتمد  عب  ىاتصالية  الرسمي  التواجد  وتكثيف  االجتماعية  المنصات  المنصات  هذه  ر 

 . عالميةتاحة المجال للخبراء للتواجد والظهور، وتطبيق مفهوم التربية اإلإو 

جائحة كورونا  لثالثاا: برز اتجاه بحثي ركز فيه الباحثون على الكشف عن التأثيرات النفسية والعصبية  
 : االتجاه، ومن الدراسات المعبرة عن هذا عيعلى مستخدمي شبكات التواصل االجتما

التواصل  لشبكات  المستخدمين  وإدمان  كورونا  جائحة  بين  العالقة  ما  التالي:  السؤال  من  انطالقاا 
دراسة  ا  (J.Margraf, J.Brailovskaia(2021 ,دراسة    حاولتاالجتماعي؟   عبر  عليه  إلجابة 
، م2020ربيع  لكتروني خالل  إلمن مستخدمي الشبكات بألمانيا استخدمت االستبيان ا  550مسحية على  

الشبكات   استخدام  ساعات  زاد  كورونا  جائحة  خالل  النفسي  بالضغط  الشعور  أن  عن  النتائج  وكشفت 
نتماء، وتقليل الشعور بالوحدة، مما ال ث عن مشاعر إيجابية كالدعم االجتماعي واحاالجتماعية بغرض الب

 أدى إلدمان استخدامها في بعض الحاالت.
ى الضغوط النفسية علشبكات التواصل االجتماعي خالل جائحة كورونا بتزايد استخدام  وحول تأثير     

دراسة  األفراد السؤال التالي كيف أثرت   ىجابة علنحو اإل(  et al, 2021)J.Brailovskaia,، سعت 
عل  كورونا  النفسية    ىجائحة  بالضغوط  كذلك  عالقة  وما  االجتماعي؟  التواصل  شبكات  استخدام  كثافة 

عينة   ى طبق عل  يلكترونوباستخدام استبيان إلمانيا،  أيطاليا و إ ر دراسة مقارنة بين  والعصبية لألفراد؟ عب
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من    501قوامها   وأمفردة  من    951لمانيا،  إلإمفردة  الدراسة  توصلت  نتائج    نتائج  ى يطاليا  مع  تتسق 
الجتماعية كمصدر الشبكات ا  يستخدمون الدراسة السابقة حيث تبين أن أكثر من نصف العينة بالدولتين  

كثرة وأن  للمعلومات،  سلبيا   أساسي  أثر  عل استخدامها  النفسية    ىا  التعرض الحالة  مع  خاصة  والسلوك 
 للشائعات.

ذاته،  إوفي   الهدف    ى تأثير تزايد االعتماد عل  (,R.Atre B.Kadam, (2020   دراسة  تناولتطار 
للمعلومات   كمصدر  ميديا  عل   خاللالسوشيال  عل  ىالجائحة  بالتطبيق  والفزع  والتوتر  الخوف    ى مشاعر 

انتشار   بسبب  األسواق  من  والماسكات  المطهرات  شراء  في  بالتوسع  الفيروس  ظهور  وارتباط  الهند 
و  والشائعات،  المغلوطة  بضرور أالمعلومات  المقالة  الشائعات  وصت  انتشار  من  تحد  قوانين  وضع  ة 

 وتجرمها وأن تتدخل الحكومة في الهند لتنظيم عمل السوشيال ميديا. 
استهدفتفيتنام  ىبالتطبيق علو  العالقة بين كثافة استخدام    ىالتعرف عل   ) Huynh ,(2020راسة  د  ، 

  ي لكترون ، وعبر استبيان إورونا والشعور بالخطرك  ةالمواطنين لشبكات التواصل االجتماعي خالل جائح 
، تبين تزايد الشعور بالخطر م2020من الفيتناميين خالل فبراير    391عينة عشوائية قوامها  ى  جرى علأ

معلومات عن فيروس كورونا، كما تبين   ىللحصول علما زاد استخدامهم للشبكات لمن األصابة بالعدوى ك
الشعور بالخطر فالذين يسكنون بقرب الحدود    ىا عل ا كبيرا أن للمنطقة الجغرافية التي يقطنها المواطن أثرا 

 دراكهم للمخاطر بشكل كبير. إصابة يزداد إمع الصين والذين يسكنون في مناطق ظهر فيها حاالت 
مدى    ى دراستها التي سعت نحو التعرف عل  (م2021،  عبد الحميد(، قدمت دراسة  وبالتطبيق على مصر

  . إدراك المستخدمين للخطر، وعالقة ذلك ب ائحة كوروناعبر الفيسبوك خالل ج  استخدام استماالت الخوف
مفردةـ   300رة االستبيان التى تم تطبيقها على  ، ووظفت استمانظرية دافع الحماية  انطلقت الدراسة من

ل  دراك المستخدمين للفيسبوك خال باإلضافة إلى مجموعات النقاش المركزة. وأثبتت النتائج أن أهم دوافع إ
الخوف  ، كما ثبت وجود عالقة طردية بين الشعور بالتعرض لقصص وأخبار سلبيةجائحة كورونا هي  

 التهديد وبين سلوك البحث عن معلومات عبر الفيسبوك عن الفيروس. والقلق و 
التي  وخالفا       السابقة  الدراسات  لنتائج  علأا  نفسيةآوجود    ىجمعت  ين  المستخدم  ىعلسلبية    ثار 

,Jiang Ngien ,، سعت دراسة  ل االجتماعي خالل جائحة كورونالتزايد استخدامهم لشبكات التواص

عل  ى إل  ((2021  عل  ىالتعرف  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  لصغار    ى تأثير  النفسية  الصحة 
بين   ما  تطبيق    30  ىإل  18السن  عبر  وذلك  بالصين،  األاسنة  في  شارك  مفردة،   633ول  ستبيانين 

شهر   423والثاني   خالل  و   ي مفردة،  الدراسة وأ،  م2020مايو  فبراير  نتائج  لتزايد   ظهرت  استخدامهم    أن 
للسوشيال ميديا خالل جائحة كورونا العديد من المنافع حيث تحقق لهم التخلص من العزلة والوحدة التي 

مصدرا  وتعد  الشامل،  الحظر  سياسة  الشعور فرضتها  لديهم  ويزيد  الفيروس،  عن  للمعلومات  أساسيا  ا 
 في تقليل الشعور بالقلق والتوتر. كما أنه ساهم حكمبالسيطرة والت
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قياس نحو  (م2020، حسين(  دراسةهدفت وبالتطبيق علي مصر، واتساقاا مع نتائج الدراسة السابقة، 
من خالل مواقع التواصل االجتماعي   19درجة التماس الجمهور المصري للمعلومات المتعلقة بکوفيد  

بالمناعة   ذلک  لديهموعالقة  االستبيان  ،  النفسية  قوامهاوباستخدام  عينة  الجمهور    358  على  من 
إلى  ،   المصري  الدراسة  آب  أن  توصلت  الجائحة  الواتس  عن  المعلومات  مصادر  كأول  جاء 

اليوتيوب   ك،الفيسبو    يليه وجود ثم  عن  النتائج  وأكدت  المصري    ،  الجمهور  استخدام  بين  موجبة  عالقة 
على  ل للحصول  االجتماعي  التواصل  کوروناشبکات  فيروس  حول  وأخبار  النفسية  ،  معلومات  والمناعة 

 .للجمهور المصري 
المرأة   فحص ب(  م2020،  عقل)دراسة  اهتمت  و  لدى  الصحية  المعلومات  التماس  بين سلوک  العالقة 

المحيطة، للمخاطر  إدراکها  ومستوى  کورونا،  وباء  انتشار  مع  لكترونى  االستبيان اإل  ط ِبق  و   المصرية 
قوامها   إلى مفردة،    450على عينة  النتائج  بإد   وأشارت  ا  أبدين شعوراا مرتفعا قد  النساء  المخاطر    كراأن 

روس، ونوايا سلوکية قوية لتجنب اإلصابة به، وانخفضت آليات التهدئة النفسية والشعور  جراء انتشار الفي
الوباء  تجاه  الذاتية  كما  بالکفاءة  عالقات ،  وجود  سلو   اتضح  مستوى  بين  إيجابية  التماس    كارتباطية 

االهتمام بمتابعة  کما وجدت عالقات ارتباطية إيجابية بين مستوى   ،المخاطر  كالمعلومات ومستوى إدرا
حول   المعلومات  مصادر  مصداقية  مستوى  وبين  لمواجهته،  السلوکية  النوايا  ومستوى  الوباء  معلومات 

 .األزمة ومستوى الثقة في أطراف األزمة
السابقة، الدراسة  نتائج  مع  دراسة    واتساقاا  عبر تأث(  م2020،  زكي)تناولت  المنطوقة  الکلمات  ير 

ل  كالفيسبو  الدولة  جهود  النفسي  حول  األمن  مستوى  على  کورونا  فيروس  أزمة  ، للمستخدمينمواجهة 
تطبيقه على عينة عمدية    ، وعبر استبيان تموسيط  استهدفت اختبار تأثير العالقات االجتماعية کمتغيرو 

جاءت طبيعة الکلمات المنطوقة  أن  ، توصلت الدراسة إلى  ك( مفردة من مستخدمي الفيسبو 400)  قوامها
ية  حول جهود الدولة لمواجهة أزمة فيروس کورونا إيجاب   كهات اتصال المبحوثين عبر الفيسبو من ِقبل ج

ثبتت الدراسة وجود ، كما أاء مستوى األمن النفسي للمبحوثين متوسطاا، وجفي المقام األول بنسبة مرتفعة
ِقبل ج )إيجابية/ سلبية( من  المنطوقة  الکلمات  بين طبيعة  ارتباط طردية  المبحوثين  هات اعالقة  تصال 

 حول جهود الدولة لمواجهة أزمة کورونا ومستوى األمن النفسي لديهم.  كعبر الفيسبو 
مدينة ووهان الصينية منشأ فيروس كورونا، استهدفت دراسة    ىطار الهدف ذاته، وبالتطبيق علإوفي  

 ,et al, 2021)Zhonga-Bu  )عل العقلية  اإل  ىالتعرف  والصحة  ميديا  السوشيال  استخدام  في  فراط 
المكثاا وجود عالقة  مواطنا   320  يطبق عل  يلكترونإستبيان  الألفراد وأظهر     ف رتباطية بين االستخدام 

  ى حباط والصدمة والتي قد تؤثر علصابة باإلالمعلومات عن الفيروس واإل  ىللسوشيال ميديا للحصول عل 
 ا. ا عاطفيا المعلومات وتحقق لهم دعما ن كانت تمدهم بإالسلوكيات، و 

أيضا    مصر  علي  دراسة  وبالتطبيق  تناولت  تأثير التعرض لتغطية أزمة فيروس    (م2020،  محمد )ا، 
المصري،   للجمهور  المزاجية  الحالة  تشکيل  على  اإلخبارية  بالمواقع  إلکتروني  وعبر  کورونا  تم  استبيان 
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توصلت الدراسة إلى  ،  نظرية إدارة المزاج العاموباالنطالق من  ( مفردة،  400على عينة قوامها )تطبيقه  
کشفت و عن األزمة،  للمعلومات  مصادر الرئيسة  الأن شبکات التواصل االجتماعي والمواقع اإلخبارية تعد  

طية ألزمة کورونا  سيطرة الحالة المزاجية السلبية على مستوى الموضوعات المثارة عن التغعن  الدراسة  
 .لعام والشخصي السلبي لدى الجمهوربالمواقع اإلخبارية، التي انعکست بدورها على المزاج ا

غالق  نحو رصد أثر سياسة اإل(  et al, 2021)Lemenager, لمانيا، سعت دراسة  أ  ىوبالتطبيق عل
استخدامات األلمان للسوشيال ميديا كمتنفس عن مشاعر القلق والخوف والتوتر   ىوالبقاء في المنزل عل

كدت النتائج  م، وأ2020مايو  بريل و إ  ي مواطن خالل شهر   3245  ىونالين تم تطبيقه علأستبيان  اوعبر  
ومثلت   الذكور  بين  السيما  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  ساعات  عدد  في  واضح  تزايد  عن 

االستعالاأل اإل ب  وكانت  لهم،  األول  استخداما خدام  األكثر  عن  ناث  البحث  ألغراض  الشبكات  لهذه  ا 
 المعلومات ومشاهدة الفيديوهات.

علىبالتط مح  بيق  وفي  والشعور  بوالندا،  الخطر  إدراك  مستوى  على  كورونا  جائحة  تأثير  لرصد  اولة 
  1069  دراسة أجريت علىعبر    (Malesza  ,Maczmarek, (2021 بالقلق والتوتر سعت دراسة  

و بالغا  مارس  شهرى  خالل  إلى2020أبريل  ا  النتائج  وأشارت  على   م،  الديموجرافية  المتغيرات    تأثير 
و مستويات   الخطر  النساء، التوتر  و القلق  إدراك  بين  زادت  حيث  كورونا  جائحة  أخبار  بمتابعة  المرتبط 

   .قتصادى المنخفض والمتزوجات، وكبار السن، ومن لديهم أطفال، وذوي المستوى اال
عل   دراسة    ىوبالتطبيق  سعت  نحو رصد مستوى الوعي  (  et al, 2021)Karasneh, الصيادلة، 

وعبر   بالخطر  والشعور  بالخوف  وارتباطه  كورونا  علابجائحة  طبق  الكتروني    ا طبيبا   486  ىستبيان 
التليفزيون هما المصدر األساسي للمعارف  تليها قنوات  النساء، اتضح أن السوشيال ميديا  معظمهم من 
عن كورونا، وأن ارتفاع مستوى الوعي يرتبط بالشعور بخطر األصابة بالفيروس والذي يزداد بين الذكور 

اإل من  و و   ،ناث أكثر  المعرفة  مستوى  أن  الدراسة  مؤثإخلصت  متغيران  الخطر  علدراك  السلوك   ىران 
 الوقائي أثناء الجائحة. 

 ى الهوس الشرائي، جاءت دراسةطار هدف مشابه، وفي محاولة لرصد تأثير جائحة كورونا علإوفي  

(2021 ,Naeemلتحاول اإل )كيف أثر تعرض لشبكات التواصل االجتماعي  السؤال التالي:    ىجابة عل
على عمليات الشراء؟ وهل خلقت السوشيال ميديا حالة هوس بالشراء خالل جائحة كورونا؟ وعبر دراسة  

أن  على  نتائج الدراسة  أكدت    Consumer Panic buyingمفردة بإنجلترا، وباالنطالق من نظرية    34
خلق حالة هوس شرائي خالل جائحة كورونا فصور وفيديوهات المتاجر    ىا علا قويا للسوشيال ميديا تأثيرا 

ا بالشراء، كما أن كلمة رئيس وزراء بريطانيا عن ضرورة  خالل جائحة كورونا خلقت لدى المتابعين هلعا 
 البقاء بالمنزل زادت من هذا الشعور. 

عل الشرائي    ىوبالتطبيق  االسلوك  دراسة  ،  أيضا لتعرف على تأثير  اف  لتستهد (  م2021،  يعل(جاءت 
نا على السلوک الشرائي عبر اإلنترنت لدى  و اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة أزمة کور 
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( مفردة، 300)  عينة قوامها  على تطبيق استبيان الكتروني  عينة من الشباب المصري، وذلک من خالل  
من   الفترة  يوليو  أخالل  وحتي  واعتمد  م2020بريل  )تقبل  ،  نماذج  على  النظري  إطاره  في  البحث 

السلو  نموذج  إلى  كالتکنولوجيا،  البحث  وتوصل  المفاهيم(،  نموذج  األزمات،  وقت  لألفراد  أن   الشرائي 
القة  عکما تبين وجود    ،مبحوثين على الشراء عبر اإلنترنت العوامل النفسية ت عد من أهم أسباب اعتماد ال

ا مخاوف  بين  العکسية  من  اإلنترنت لمبحوثين  عبر  اإلنترنت   ،شراء  عبر  الشرائي  للسلوک  تبنيهم  وبين 
 خالل أزمة کورونا.

و   ابعاا:ر  برصد  عديدة  دراسات  اعنيت  التغطية  كور إلتقييم  لجائحة  اإلعالم عالمية  وسائل  عبر  ونا 
 : محور المحورين الفرعيين التاليين، ويمكن أن نرصد داخل هذا الالتقليدية

 : لتليفزيونية لجائحة كوروناالبرامج اتحليل تغطية القنوات و ت سعت نحو دراسا (1)
دراسة    سعت  فيها  الثقة  واستعادة  التليفزيونية  األخبار  استهالك  على  كورونا  جائحة  تأثير   وحول 

2020), Ripolles(  نحو رصد ذلك عبر تحليل بيانات مسحPew research centreAmerican 

trends panel      تبين تزايد الجائحة،  الجائحة وبعد  المواطنين علإوبتحليل مقارن قبل  وسائل    ىقبال 
التليفزيونية  عالم  اإل اإلخبارية  والبرامج  التليفزيون  خاصة  للمعلومات  التقليدية  تطورات  عن  كمصدر 

 . الجائحة
السياق    ذاته،  وفي  دراسة السابق  التهيئة   (م2020،بسيوني(  كشفت  نظرية  على  اعتمدت  التي 

رصد مرحلة استعادة الثقة في وسائل اإلعالم التقليدية من خالل فحص العالقة لتهدف  المعرفية، والتي  
بين مستوى تعرض الشباب المصري لبرامج الرأي التلفزيونية بوصفها مصدراا للمعلومات حول أداء الدولة  

كورونا جائحة  مواجهة  في  لديهم  ،المصرية  المعنوية  الروح  إلى  ومستوى  وتوصلت  مستوى  ،  ارتفاع 
كانت درجة و االعتماد على برامج الرأي التلفزيونية بوصفها مصدراا للمعلومات حول أداء الدولة المصرية،  

 . متوسطة في معالجتهاالشباب ثقة 
دراسة  و    التلفزيون  م2020،  إبراهيم)استهدفت  في  اإلقناعي  الخطاب  آليات  وتفسير  تحليل ورصد   )

على  المصري  وبالتطبيق  كورونا،  جائحة  القناة األولى الفضائية،    خالل  "التاسعة" والمذاع على  برنامج 
منتصف  من  الفترة  خالل  برنامج  ال من  حلقة    45قوامها  تحليل الخطاب، على عينة "عمدية"  وعبر توظيف 

ة في الخطاب  يالرئيسوأشارت النتائج إلى تنوع األطروحات  م،  2020شهر مارس إلى نهاية شهر إبريل  
اإلقناعي، وترکزت أهمها في: أطروحة تحدي الوباء وتقب ل خطوات الدولة في مواجهته، ثم تلتها أطروحة  
ا في سياق   أن الجائحة هي قضية مجتمع وليست قضية دولة، تبنَّى منِتج الخطاب خطاباا توجيهياا واضحا

البقاء في المنزل )البقاء في البيت ينقذ في    واألهم  طروحة الرئيسةاألالتناول اإلعالمي للجائحة، ومثَّلت  
 . "َتَحمُّل الفرد مسئولية إصابة األهل واألسرة وقتل األحبة، تالها حياة إنسان(

ا صد کيفية معالجة  ر   نحو(  م2020  ،الدايم  عبد)دراسة    سعت  وبالتطبيق على القنوات التليفزيونية أيضا
بالفضائيات   الحوارية  والالبرامج  الحکومية  کوروناالمصرية  فيروس  ألزمة  علي    خاصة  بالتطبيق  وذلك 
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توصلت الدراسة  ،  محتوى عينة من البرامج الحوارية  تحليل  وعبر،  ON TVالقناة األولى المصرية وقناة  
المتعلقة   الموضوعات  زمن  إجمالي  حيث  من  األول  الترتيب  في  جاءت  المصرية  األولى  القناة  أن  إلى 

کورونا،   قناةبأزمة  و ON TVيليها  أبرز ،  حيث  من  األولى  المرتبة  في  االحترازية  اإلجراءات  جاءت 
 .ها دعم الطاقم الطبي والمستشفيات يلي  ،عات المرتبطة بأزمة فيروس کوروناالموضو 

سعت   كورونا،  لجائحة  الطبية  البرامج  معالجة  على  "رصد  نحو    ،(م2021،رفات)عدراسة  وبالتركيز 
معالجة   بالفضکيفية  الطبية  وذلالبرامج  کورونا،  ألزمة  المصرية  "األطر    كائيات  نظرية  إطار  في 

حلقة من    35حلقة من البرامج الطبية، منها    59اإلعالمية"، وأجريت الدراسة التحليلية على عينة قوامها  
الفضائية المصرية األولى، و الذي يعرض على  )الناس   24برنامج )الجيش األبيض(    حلقة من برنامج 

"التوجيهــات   جاءت التالية:    النتائجالدراسة إلى  . وتوصلت  2الحلوة( الذي يعرض على قناة القاهرة والناس
يليهــا  کورونا  فيروس  بأزمة  المرتبطة  الموضوعات  أبرز  حيث  من  األولى  المرتبة  في  واإلرشادات" 

 .اقم الطبـي "اإلجراءات االحترازية"، ثم "عرض ألسباب ونتائج األزمة"، يليها "دعم الط
فيروس   (م2020،  ريحان)دراسة  وهدفت   لجائحة  المصرية  الفضائيات  معالجة  کيفية  على  التعرف 
لقناتين  ا  التي تبث عبر  برامج، والنشرات التحليل مضمون المواد اإلخبارية    واعتمدت الدراسة علىکورونا،  

واألولى  ،cbc extra  ،  أن النتائج  الحكوميين  وكشفت  والمسئولين  األخبار  هما  المراسلين  مصادر  أهم 
اإلخبارية   التغطية  عليها  اعتمدت  اإلنسانية    ،لجائحةلالتي  االهتمامات  إطار  تصدر  إسناد  كما  تاله 

األخالقي   واإلطار  أخالمسئولية،  كوروناأطر  فيروس  لجائحة  التغطية  وكانبار  الوزراء    ،  هو  رئيس 
المصابون    ، ثماألطباء ورئيس الدولةتاله  الشخصية المحورية للتغطية اإلخبارية لجائحة فيروس كورونا  

 .وهيئات التمريض 
دراسة   هدفت  ذاته،  المحور  إطار  ألزمة    رصد   (م2020،  موسي)وفي  اإلعالمية  التغطية  محددات 

بيق على سكاي نيوز العربية، وقناة  فيروس كورونا في عدد من القنوات اإلخبارية العربية واألجنبية بالتط 
و الجائحة وتصدرها  Fox News، وCNNالعربية،  أخبار  بتغطية  النتائج ارتفاع االهتمام  ، وأوضحت 

لألجندة اإلعالمية للقنوات األربعة بغض النظر عن توجهها وانتماءاتها، ويتمثل الهدف األساسي للتغطية  
 بالفيروس والحث على االلتزام باإلجراءات اإلحترازية.في نشر الوعي بين المشاهدين  

ا لرصد التغير في عادات مشاهدة التلفزيون خالل جائحة كورونا أشارت  ، وسعيا وبالتطبيق علي البرازيل
التى وظفت األستبيان علي عينة كبيرة من المواطنين  بلغت  (   et al, 2021) ,Werneck    دراسة

فاع ساعات مشاهدة التلفزيون والذي صاحبه تزايد الشعور بالحزن والقلق  ألف مفردة إلى ارت  44حوالي 
 والوحدة واإلحباط أثناء متابعة تطورات جائحة كورونا. 

في   كورونا  لجائحة  اإلعالمية  للتغطية  مقارن  إطار  دولوفي  الواليات  هي:    ثالثة  بريطانيا،  الصين، 
األمريكية تخدام تحليل المضمون لألخبار المتعلقة  عبر اس      ).R.K ,(2020دراسة    قدمت  ،المتحدة 

شملت قنوات وصحف ووكاالت أنباء من الصين وبريطانيا  التقليدية  بكورونا في عدد من وسائل اإلعالم  
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تقريراا صادراا    71موضوعاا باإلضافة إلى    137والواليات المتحدة األمريكية بالتطبيق على عينة قوامها  
العالمية،   الصحة  المستخدمة في تغطية  عن منظمة  االتصالية  االستراتيجيات  اختالف  النتائج  تبين من 

 .أخبار فيروس كورونا باختالف الدولة والنظام السياسي بها

المطبوعة  لجائحة كورونا  التغطية اإلعالمية  دراسات عنيت برصد    (2) الصحف  والمجالت،  عبر  الجرائد 
  تجاه:ومن الدراسات المعبرة عن هذا اال 

دراسة   فيروس    (م2021سيد،  (ألقت  أزمة  مع  التعامل  في  ودورها  الدينية  الصحف  على   الضوء 
األخرى،  و   کورونا، الصحف  من  غيرها  عن  على  و اختالفها  التأثير  في  عليها  اعتمدت  التي  األساليب 

مارس   1تحليلية في الفترة ما بين )، وذلك عبر دراسة  القارئ وإقناعه باستراتيجيات المواجهة لهذه األزمة
أن الصحف    وأشارت النتائج إلىم(، على صحيفتي "صوت األزهر"، و"عقيدتي"،  2020يوليو    1وحتى  

بدايتها بتناول أزمة کورونا منذ   األكثرالمعالجة من الناحية الدينية  وجاءت    الدينية اهتمت اهتمااماا کبيراا 
األ  وتنوعت ،  ابروزا  مع  التعامل  لوأبرزها  ،  زمةأساليب  جديدة  حلول  توظيف مواجهة  لطرح    وارتفع 

 وأهمية اتباع اإلجراءات االحترازية في التعامل معها.  الموقفقناع القارئ بخطورة إلاالستماالت العاطفية 
التي قدمت صحف  التي استهدفت    (م2020  ،بسيوني)دراسة     الخبرية  رصد وتحليل وتفسير األطر 

الفترة من    الشروق و  ،الديار، و األوسط الشرق  و  ،الجمهورية في  إلى    25جائحة کورونا  يونيو    25مارس 
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج  ،  مادة صحفية  1279بلغت    تحليل مضمون عينةوعبر  ،  2020

أهمها: کورونا،    من  جائحة  بتناولها  الدراسة،  رأس صحف  على  السعودية  األوسط  الشرق  جريدة  جاءت 
جريدة المصرية،    تليها  اللبنانية  ثمالجمهورية  الديار  جريدة  ثم  الجزائرية،  الشروق  وكانت جريدة  زيادة   . 

 . داعيات االقتصادية لجائحة كوروناالبطالة على رأس الت
أخبار     على  تركز  أغلفتها  كانت  والتي  والعالمية  العربية  المجالت  في  كورونا  جائحة  تناول  وعن 

صنعت خطاباا بصرياا يستهدف نقل أفکار وبناء معاٍن ودالالت معينة حول الجائحة وتعامل    الجائحة
معها والمجتمعات  سعت  ؛الدول  فقد   ،( لجائحة  (  م2020،  محموددراسة  البصري  الخطاب  تحليل 

، وذلک م2020کورونا کما عکسته أغلفة المجالت خالل الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو من عام  
خمس ا  في  هي:  السعوديةمجالت  والمجلة  المصرية،  ومجلة  لمصور   ،Caixin    و   Timeالصينية، 

االستغالل السياسي للجائحة بجميع  ، أشارت النتائج إلى  البريطانية  The Economistاألمريکية، و  
 Caixinالترويج ألفکار انهيار العولمة في مرحلة ما بعد کورونا، وانفراد مجلة  عبر  أغلفة المجالت  

العاملون بالقطاع الصحي والطبي کقوى فاعلة على أغلفة المجلة  برز  بالترويج لخطاب طبي صحي، و 
و والمجلة  المصور  في  فاعلة  کقوى  السياسية  ورموزها  الدول  قادة  برز  حين  في    Timeالصينية، 

 . األمريکية
تأثير جائحة كورو   )Wormer ,(2020استهدفت دراسة  و  العلمية  نا على  التعرف على  الصحافة 

ألمانيا العلماء في  على  االعتماد  لتزايد  أدت  الجائحة  أن  تبين  المضمون  تحليل  وباستخدام   ،
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الصحافة  في  اإلصالح  من  لنوع  يشير  الذي  األمر  بالصحف  للمعلومات  كمصادر  والمتخصصين 
تدريس   بأهمية  الدراسة  وأوصت  سببها،  بزوال  تزول  مؤقتة  كانت  وإن  في  العلمية  اإلعالمية  التربية 

ن فريسة للشائعات السيما في ظل األزمات الصحية الكبرى  ال يقع المواطنو   حتىرس والجامعات  المدا
 األمر الذي قد يودي بحياة البعض.

المطبوعة؟لكن    بالصحف  اإلعالنات  فاعلية  على  كورونا  جائحة  أثرت  دراسة   ،كيف  حاولت 
 , et al, 2021)AlBra(    ،بأندونسيا بالتطبيق على ثالث صحف كبرى  اإلجابة على هذا السؤال 

عدد  على  للجائحة  سلبي  أثر  وجود  عن  النتائج  كشفت  المتعمقة  والمقابالت  الحالة  دراسة  وباستخدام 
في  البقاء  تناسب  والتي  ميديا  السوشيال  عبر  النشر  نحو  المعلنون  واتجاه  الصحف  بهذه  اإلعالنات 

 ت الجائحة ضرراا بالغاا على مصادر تمويل الصحافة المطبوعة. المنزل ومن ثم مثل
ا: دراسات   عالم الجديد واإلنترنت  إل عالمية لجائحة كورونا عبر اإلعنيت برصد وتقييم التغطية اخامسا
 :المحور المحاور الفرعية التالية ، ويمكن أن نرصد داخل هذابمختلف أشكاله

بتناول محتوى   ترونية خالل جائحة كورونا سواءدراسات عنيت برصد أدوار المواقع االلك (1)
ات المعبرة عن هذا ، ومن الدراسأو رصد مدي اعتماد الجمهور عليها،  التغطية االعالمية

 :التوجه البحثي
التي استهدفت  (  م2020  ،محمود(  دراسة، جاءت  إللكترونيةمستوى جمهور المتابعين للمواقع ا   ىعل 

عل في  التعرف  ودورها  المصرية  الصحف  لمواقع  الستخدمين  تعرض  دوافع  مخاطر  التحذيى  من  ر 
خبار،  ألمواقع صحف األهرام، امن متابعي    مفردة  450بقت الدراسة على  وط،  فيروس کورونا المستجد

مصراوي  السابع،  أن  و   ،اليوم  على  النتائج  مواقع    مننسبة  ارتفاع  أسفرت  على  في  اليعتمدون  صحف 
کورونا  فيروس  جائحة  عن  المعلومات  على  تمد و  الحصول  وأ   هم"ألنها  واألخبار  بأحدث  المعلومات  هم 

فور  تزيد   ي،بشك ل  کورونا  فيروس  ومخاطر  بأخبار  المبحوثين  معرفة  درجة  أن  إلى  النتائج  أشارت  کما 
  .صحفالبزيادة تعرضهم لموقع 

الطالب المغتربين في مصر على المواقع   اعتمادمدى  إلــى رصــد  (  م2021،فودة)وهدفت دراسة      
المسـتجدخالل  اإللکترونية   کورونـا  على  جائحـة  االستبيان  وباستخدام  قوامهــا  ،  ،  مفــردة  400عينــة 

التــي   اإلخبارية  المواقــع  أهــم  مــن  الســابع  اليــوم  موقــع  جــاء  أهمهــا:  النتائــج  مــن  لعــدد  الدراســة  توصلــت 
مــن عينــة    %90 ، وتوصلــت الدراســة إلــى أن نســبةكلــى متابعتهــا علــى الفيســبو تحــرص عينــة الدراســة ع

 . البحــث تابعوا جائحــة کورونــا عبــر المواقع اإللکترونية
اإللكترونية،    المواقع  مضمون  مستوى  أطر  م 2020،  سعد)دراسة  استهدفت  وعلي  على  التعرف   )

الصحف    معالجة مواقع  کورونا    اإللكترونيةبعض  فيروس  لتداعيات جائحة  اإلخبارية  المواقع  وبعض 
  900بلغت  ، واعتمدت الدراسة على أداة تحليل المضمون لعينة من األخبار والمواد الصحفية  المستجد

الفترة    خالل  ،24القاهرة  تم نشرها عبر موقع اليوم السابع، موقع بوابة أخبار اليوم، وموقع  مادة صحفية  
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يونيو    من وحتي  و 2020مارس  وتحقيقات خاصة  م،  أخبار  بعرض  الدراسة  عينة  اهتمام  التحليل  أظهر 
جاء إطار  و بمعالجة تداعيات فيروس کورونا في مواقع الصحف والمواقع اإلخبارية على کافة القطاعات،  

،  تخدمة في معالجة تداعيات فيروس کوروناعلى رأس قائمة األطر المسالحكومية  التأييد ودعم القرارات  
 . إطار المسئولية ، ثماإلطار التحذيري  تالها

عل    أيضا   ىوبالتطبيق  المواقع  دراسة  امضمون  سعت  فحصم2020،  علي)،  جائحة    (  تقديم  أطر 
ف اإللكترونية    ي كورونا  اإلخبارية  والمصرى  المواقع  واألهرام،  والوفد،  األهرام،  على  ، اليومبالتطبيق 

تناولت جائحة كورونا باهتمام  األربعة  مواقع  الوتوصلت الدراسة إلى أن  ،  المقارنة المنهجيةالدراسة    وظفت 
استعراض    واضح عبر  وذلك  الموضوعات،  قمة  على  والوفاةوجعلتها  اإلصابة  اإلجراءات و   ،إحصائيات 

المرض،    ،الوقائية اكتشاف أسباب  المواطنين في حي  ورصد ومحاولة  اليوميةمعاناة  والتركيز على    ،اتهم 
ومحاولة تفادي التعرض   ،الوضع الحالي  مع  أنماط التكيف    زابر إرات االقتصادية في دول العالم، و التأثي 

 . لإلصابة
رصد طبيعة التناول اإلعالمي لجائحة   (م0202،  أمدي)وبالتطبيق على دولة المغرب، حاولت دراسة    

لكترونية والمواقع إلفي الصحافة الرقمية المغربية من منظور متصفحي صفحات الجرائد ا  19  –كوفيد  
الصحافة   في  اإلعالمية  التغطية  أن  إلى  الدراسة  وتوصلت  بوك،  الفيس  موقع  على  المغربية  اإلخبارية 

وركزت  وواقعية  كافية  كانت  المغربية  كوفيد    الرقمية  مخاطر  من  المواطنين  توعية  نظر    19-على  في 
  عينة الدراسة، لكنها في المقابل، كانت تميل أحياناا إلى التهويل واستخدام أسلوبي التخويف والترهيب.

في خلق التوعية    Mobile Journalismصحافة الهاتف المحمول  دراسات عنيت بدور   (2)
 :  بجائحة كورونا، ومن هذه الدراسات

التعرف على مدى اعتماد الشباب المصري على صحافة  التي استهدفت  (  م2020  ،الصعيدي)دراسة    
م، تم تطبيق استمارة االستبيان على عينة  2020على التوعية الصحية بجائحة کورونا    االموبايل وتأثيراته

صحافة الموبايل کمصدر  ارتفاع اعتماد الشباب المصري على    إلى   وأشارت النتائجمفردة،    500  قوامها
سرعة وفورية نقل األخبار  ، وذلك ألسباب عديدة أبرزها  ثري للمعلومات واالتصاالت أثناء جائحة کورونا

 . والمعلومات، سهولة االستخدام وقلة التکاليف
، وبالتطبيق على الجمهور السعودي  طار رصد دور صحافة الموبايل في التوعية بجائحة كوروناوفي إ 

تم تطبيقه  مفردة،    400على عينة قوامها  عبر استخدام االستبيان  (  م2020،  بريك )  دراسة  ئج  أشارت نتا
ل إلى ارتفاع معدل اعتماد الجمهور السعودي على صحافة الهاتف المحمو ،  م2020يوليو    خالل شهر

، وجاءت تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي في مقدمة أنواع صحافة  في متابعة جائحة فيروس کورونا
الهاتف المحمول التي يحرص الجمهور السعودي عينة الدراسة على متابعتها، يليها التطبيقات الصوتية  
والمرئية، ثم تطبيقات األخبار، فمواقع صحف وبوابات إلکترونية، يليها التطبيقات الرسمية، ثم خدمات الـ  

SMS و  MMSوارتفعت مستويات الوعي بالجائحة بشكل عام. ، فالتطبيقات البريدية ، 

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


 " تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا: " م.د. سماح محمدي أ. 70 

" 

" 

 

كوحول   الموبايل  صحافة  كورونا  بين  معلومات  لل  درمصدور  فيروس  عن  التمريض  وهيئة  األطباء 
التمريض  (  م2021،محمود)دراسة    هدفت وهيئة  األطباء  التماس  بين  العالقة  على  التعرف  إلى 

للمعلومات حول جائحة فيروس کورونا المستجد عبر صحافة الموبايل والتوافق المهني لديهم، باستخدام  
)  االستبيان قوامها  عينة  مفردة،  422على  النتائج(  صحافة    أكدت  يستخدمون  والممرضين  األطباء  أن 

ب دائمةالموبايل  توجد  صفة  كما  التمريض  ،  وهيئة  األطباء  ثقة  مستوى  بين  إحصائية  داللة  ذات  عالقة 
 بالمضمون المقدم بصحافة الموبايل ومدى التماسهم للمعلومات منها حول جائحة کورونا.

االنفوجرافيك  (3) بتوظيف  عنيت  لجائحة الفي    Infographicدراسات  االعالمية  تغطية 
 : المعبرة عن هذا التوجه البحثى، ومن الدراسات كورونا

استهدفت  م2020،  أحمد)دراسة        التي  تداعيات  (  تغطية  في  اإلنفوجرافيك  دور  على  التعرف 
كورونا ال  ،فيروس  خالل  توظيفمن  مدى  عن  العربيةمواقع   كشف  على    الصحف  موقع  بالتطبيق 

لهذا الفن    ،اليوم المصرية، وموقع جريدة الرياض السعودية، وموقع جريدة البيان اإلماراتيةبوابة أخبار  
اإلنفوجرافيك،  يتناولها  التي  المضامين  نوعية  وتحليل  ورصد  كورونا،  لجائحة  الصحفية  التغطية  في 

دراسة  اهتمام صحف التزايد  توصلت الدراسة إلى  م،  2020ه خالل الفتية من مارس وحتي مايو  وأهداف
على    الجائحةجاءت قرارات الحكومة لمكافحة  ، و ونابتوظيف اإلنفوجرافيك لتغطية تداعيات فيروس كور 

االنفوجراف،   تضمنها  التي  الموضوعات  تلك  قائمة  ال   تالها رأس  بإحصائيات  الموضوعات  خاصة 
 .  ، ثم اإلنفوجراف الخاص بطرق انتقال العدوى وأعراض اإلصابةاإلصابة بالفيروس

( التعرف على طبيعة  م2020،  أبو عيطة)دراسة  سعت    صفحة وزارة الصحة والسکان  وبالتطبيق على
على   الجرافيکية  كورونا  صفحةالالتصميمات  جائحة  بالتطبيق  رفع الوعي الصحي    ، ودورها فيخالل 

قوامها   العام،  427على عينة  الجمهور  المتوفرة    مفردة من  المعلومات  فقر  إلى  الدراسة  على  وتوصلت 
 عن الفيروس. صفحة وزارة الصحة

اإلنفوجرافيبرصد  (  م2020،  زناتي)دراسة  وقامت      لوزارة    كدور  الرسمية  الحسابات  في  المقدم 
ين أفراد ، ونشر التوعية الصحية ب کوروناجائحة  الصحة في الدول العربية عبر موقع تويتر في معالجة  

  توصلت النتائج إلى أن م، و 2020مايو  31مارس إلى  1في الفترة الزمنية من  كالمجتمعات العربية، وذل
وبالنظر   .ثم المصرية ،الصفحة الکويتية ك، تالهات في حجم االهتمام باإلنفوجرافيلصفحة السعودية تفوقا

اإلنفوجرافي کورونا  ك  لوظيفة  فيروس  موضوع  معالجة  في  الثالث   Covid-19المستخدم  المواقع    ة في 
في أساليب عرض المعلومات   واتبعت مواقع الدراسة  ،"التوعية" تصدرت المرتبة األولى  مجتمعة، نجد أن

ت "نسب وأعداد مرضى وتصدر   ،"األسلوب التوعوي"  تالهاألسلوب الخبري في المقام األول    كباإلنفوجرافي
 . رشادات الوقائية من فيروس کورونا"اإل تالها كمضمون اإلنفوجرافي کورونا فيروس

هدفت       اإلنفوجر م2020،  العميري )دراسة  كما  دور  على  التعرف  الحکومية  بالصفحا  كافي(  ت 
، واعتمدت الدراسة في إمداد الشباب الجامعي بالمعلومات تجاه فيروس کورونا  سبوكالمصرية على الفي
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اإللکتروني توصلت الدراسة    بياناستخدم االست، وب(300)  قوامها لى عينة عمدية من الشباب الجامعيع
النتائج   الجامعي للص:  التاليةإلى  الشباب  الفيسارتفاع متابعة  المصرية على  من  و بوك؛  فحات الحكومية 

تمام الشباب  بين درجة اهإيجابية  أثبتت النتائج وجود عالقة  ، و كإلنفوجرافياستخدامها ل  ذلك  هم أسباب  أ 
 . بالصفحات الحکومية المصرية ومستوى معلوماتهم تجاه فيروس کورونا كبمتابعة اإلنفوجرافي

الرسوم البيانية عند معالجة أخبار  وبتحليل استخدام األنفوجرافيك و ،  وبالتطبيق على الصحف الكورية
عبر تحليل القصص اإلخبارية المنشورة بسبع  (  et al, 2021 ,Kwon)جائحة كورونا أشارت دراسة  

النتائج ارتفاعاا ملحوظاا    5862صحف كورية كبرى وبالتطبيق على عينة قوامها   قصة إخبارية أظهرت 
في كورونا  جائحة  خالل  البيانية  الرسوم  استخدامات  بعض    في  بها، ورصدت  المتعلقة  القضايا  معالجة 

 حاالت إساءة االستخدام التي نقلت معلومات مضللة أحياناا.  
مشابه،       سياق  و وفي  الصورة  ثقافة  دراسة  وبخصوص  أكدت  الجائحة  خالل   ،كمال(تأثيراتها 

أزمة كورونا، ن خطاب ثقافة الصورة  هو الخطاب المعاصر والذي برز بشكل أكبر في  أعلى    (م2021
وبروز تأثيره الفوري والفعال والملحوظ على الجمهور، وقد تعززت قيمة ثقافة الصورة مع اإلعالم الجديد، 

سواء التعليم عن    19-الذي وصل ألن يكون المنقذ الوحيد في كافة المجاالت الحياتية في أزمة كوفيد  
االجب   التواصل  وسائل  هيمنة  وبرزت  والتوعية،  والصحة،  مصدر عد،  وأصبحت  عالية،  بصورة  تماعي 

 .المعرفة األساسي، والملجأ الوحيد لسد أوقات الفراغ
بحثي مشابه (4) سياق  توظيف  ا(  م2020  ،حمود)مدراسة  هدفت  ،  وفي  طبيعة  لکشف عن 

البيانات   بالمواقع  Data Journalismصحافة  المستجد  کورونا  فيروس  تناول    في 
والعالمية تحليل  العربية  خالل  من  المختلفة  ،  بأشکالها  البيانات  صحافة  ومضمون  شکل 

وذ  بالبيانات،  المدعومة  القصص  "مصراوي"،وبخاصة  مواقع  على  بالتطبيق  "عکاظ"،    لک 
أبريل  وحتى  يناير  من  الفترة  خالل  توداي"  ايه  إس  و"يو  "الجارديان"  اإلخبارية"،  "العين 

و 2020 نظريا ا،  إطاراا  الوسيلة  ثراء  نظرية  من  الدراسة  الشکل  تخذت  تحليل  أداة  ووظفت  ا، 
( من  لعينة  البيانات 1398والمضمون  صحافة  أشکال  من  شکالا  إلى ،  (  الدراسة    وخلصت 

تفوق المواقع العالمية في حجم اهتمامها بصحافة البيانات من حيث عدد القصص المدفوعة 
العربي المواقع  تفوق  مقابل  في  کورونا،  فيروس  حول  توظيف  بالبيانات  في    كجرافياإلنفو ة 

کشفت الدراسة عن تمتع المواقع العالمية بثراء  ، و والوسائط المتعددة في تناول الموضوع نفسه
 . معلوماتي ملحوظ في محتوى صحافة البيانات بها

توظيف (5) فاعلية  التوعية    وعن  في  کورونا  بجائحة  المتعلقة  التشارکية  الفيديو  مقاطع 
الع  الجائحةب المملكة  السعودية،  في  دأربية  نتائج  )جبريل،  شارت  عبر  (  م2020راسة 

ا االتوظيفها  علإلستبيان  )  ى لكترونى  قوامها  عينة  400عينة  باستخدام  اختيارهم  تم  مفردة   )
وجود عالقة ارتباطية بين حجم التعر ض لمقاطع الفيديو الت شارکية المرتبطة    ى، إلکرة الثلج
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أهمية استثمار هذه المقاطع في حمالت الجائحة، وهو ما يعزز  بالتوعية  ومستوى  بالجائحة  
 التوعية بهذه الجائحة على کافة المستويات. 

بجائحة   (6) المتعلقة  المعلومات  عن  البحث  في  االصطناعي  الذكاء  استخدام  كيفية  وحول 
لتلقي الضوء على (  م2021،سامي)دراسة    كورونا عبر وسائل التواصل االجتماعي جاءت

ر المبرمجون خوارزميذلك،   ات محددة للبحث في البيانات والمعلومات غير المنظمة  حيث طو 
عليها   يطلق  ما  وهي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر   Natural languageالموجودة 

approachالدراسة للتعرف على اتجاهات مستخدمي  ، وتستهدف ، أو معالجة اللغة الطبيعية
ء دراسة تحليلية من المستوى  مواقع التواصل االجتماعي تجاه جائحة کورونا، حيث تم إجرا

المستخدمين   اتجاهات  بتحليل  اهتمت  التي  الطبيعية،  اللغة  معالجة  مدخل  لدراسات  الثاني 
تحليل   خالل  ومن  الجائحة،  هذه  تجاه  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر    92عبر    7دراسة 

تمام بهذا قواعد بيانات علمية تم التوصل إلى عديد من النتائج التي قد تسهم في نشر االه 
المدخل وأساليبه وأهم اإلشکاليات المنهجية واألخالقية والتطبيقية واللغوية التي تواجه باحثي  

 . اإلعالم في استخدامه
برزت دراسات سعت نحو المقارنة بين التغطيات اإلعالمية لجائحة كورونا عبر وسائل اإلعالم ا:  سادسا 

ا التلفزيون، ومواقع   التواصل االجتماعي، ومن هذه الدراسات:التقليدية وتحديدا
ومواقع  م2020،  دسوقي)دراسة   المصرية،  الفضائيات  على  الجمهور  اعتماد  بين  قارنت  التي   )

ورصد المسئولية االجتماعية   التواصل االجتماعي كمصدر لتعزيز الوعي حول جائحة فيروس كورونا،
الجمهور المصري، وكانت البرامج الحوارية    مبحوثاا من  310لهذه الوسائل، وتتمثل عينة الدراسة في  

تغطية   في  المصرية  الفضائيات  عبر  المستخدمة  اإلخبارية  األشكال  بين  األعلى  هي  المتخصصة 
األشكال   كأكثر  المباشرة  الفيديوهات  فجاءت  االجتماعي  التواصل  مواقع  أما  كورونا،  جائحة  أحداث 

 كورونا. اإلخبارية المستخدمة عبرها في تغطية أحداث جائحة
  يلوسائل اإلعالم التقليد  ي على استخدام الجمهور المصر ( فحاولت التعرف  م2020،  عمر)أما دراسة  

ف  ف ي  ممثالا  ممثالا  والجديد  كورونا   "الفيس  ي"التليفزيون"  أزمة  عن  معلومات  على  للحصول  بوك" 
 يواتجاهاتهم كذلك نحو األداء الحكوموالتعرف على اتجاهاتهم نحو تغطية هذه الوسائل لجائحة كورونا  

األزمة  يف مع  طبقت  التعامل  المصر ،  الجمهور  من  عينة  على  وأشارت  ،  مفردة  400قوامها    ي الدراسة 
إلى أن عينة الدراسة يقضون وقتاا أطول على الفيسبوك من الوقت الذى يقضونه أمام التلفزيون  النتائج  

وجاء  كورونا،  جائحة  عن  معلومات  على  للفيسبوك:  للحصول  الدراسة  عينة  استخدام  أسباب  أهم  ت 
بنسبة كبيرة    ي"وجودها ف  " الوقت  المتواجدة معانا طوال  الذكية  تقدم تغطية  %65الهواتف  يليها "ألنها   ،

مباشرة لألحداث"، بينما جاءت "متابعة البيانات الرسمية للحكومة حول أزمة كورونا" أهم أسباب استخدام  
 . التلفزيون 
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ا - بعض  عل ركزت  ا  ىلدراسات  وسائل  أداء  خالل  إلتقييم  الجديدة  أو  التقليدية  جائحة  عالم 
 :كورونا، ومن هذه الدراسات

النخبة،   على  دراسة  بالتطبيق  من  (  م2020،إبراهيم)جاءت  انطلقت  المسئولية  التي  نظرية 
اقع التواصل أن مو وأشارت إلى  ( مفردة،  100عينة قوامها )  ستبيان علىواستخدمت اال االجتماعية،  

على جاءت  ال  االجتماعي  التي  رأس  أحداث    تعتمدهاوسائل  متابعة  في  األكاديمية    جائحة النخبة 
تليها  كورونا الفضائية،  ،  اإللكترونية  ثمالقنوات  المسموعة،  ثم،  الصحف  المواقع    ثم  اإلذاعات 

الترتيب  و  اإلخبارية، التلفزيونيةفي  القنوات  وأخيرااالسادس  الورقية  ،  استجابات    وارتفعت ،  الصحف 
إدارة أزمة فيروس كورونا من   إيجابيات وسائل اإلعالم في  التي تعكس  العبارات  المبحوثين على 

 . بشكل عاموجهة نظر النخبة األكاديمية 
جائحة كورونا، سعت اإلعالمية لتغطية  وفي إطار تقييم النخبة ألداء وسائل اإلعالم ودورها في ال     

نحو رصد تقييمات النخبة العربية عن تغطية القنوات اإلخبارية العربية ألخبار   (م2020  الزغبي)دراسة  
من السياسيين واألكاديميين واإلعالميين من    228جائحة كورونا وذلك بالتطبيق على عينة متاحة قوامها  

العرا النيل،  حوض  دول  ضمت:  عربية  دول  ومصر،  عدة  الخليج،  دول  العربي،  المغرب  الشام،  ق، 
وكشفت الدراسة عن ارتفاع متابعتهم للقنوات اإلخبارية المحلية خاصة البرامج الخاصة بتغطية الجائحة،  

ا بشكل عام حيث ساهمت هذه التغطية في  وجاء تقييمهم لدور هذه القنوات في التغطية اإلعالمية إيجابيا 
 بالفيروس والتشجيع على االلتزام باإلجراءات االحترازية، وااللتزام بالمسئولية االجتماعية. خلق الوعي 

دراسة  و  جاءت  السياق،  نفس  وسائل  لتكشف    (م2020،  حافظ)في  نجاح  لمدى  الخبراء  تقييم  عن 
المصرية ف الخبراء    ياإلعالم  أغلب  تأکيد  إلى  النتائج  فيروس کورونا، وتوصلت  أن  على  تناولها ألزمة 

وسائل    إدارة األزمة، تليها   ي األول من حيث التأثير ف  يکانت الفاعل االتصال  يمواقع التواصل االجتماع
  ي نجح ف  ي اإلعالم المصرية، ثم وسائل اإلعالم األجنبية والعربية، وأوضحت النتائج أن اإلعالم المصر 

وأکد أغلب الخبراء بعينة    ،وتةالتغطية ولکن بنسب متفا  ياستخدام أغلب استراتيجيات اتصاالت األزمة ف
 .کانت ناجحة إلى حد ما لألزمة ي أن تغطية اإلعالم المصر على الدراسة 

مية لجائحة عالدراسات نحو تقييم أداء وسائل اإلعالم في التغطية اإل  ، سعتوفي اتجاه بحثي مشابه
التي سعت    ) Gottfried ,et al,(2020دراسة  ، مثل  كورونا ولكن عبر رصد اتجاهات الجمهر العام

  10139رى على  جائحة كورونا وذلك عبر مسح أجلفي التغطية اإلعالمية    ننحو رصد آراء األمريكيي 
أ خالل  أمريكياا  حوالي    م2020بريل  مواطناا  أن  نتائجه  التغطية    %60أظهرت  أن  يرون  المبحوثين  من 

السياسي   التوجه  أن  واتضح  الفيروس،  عن  المطلوبة  بالمعارف  وتزودهم  وكافية  دقيقة  كانت  اإلعالمية 
للمواطنين له أثر على طبيعة االتجاهات حول التغطية اإلعالمية حيث تزداد االتجاهات السلبية نحو أداء  

جمهوريين وانخفضت ثقتهم في الصحفيين بشكل كبير، في حين تزداد االتجاهات اإليجابية  اإلعالم بين ال
 بين الديمقراطيين نحو الصحفيين وتغطيتهم ألزمة كورونا في وسائل اإلعالم األمريكية.  

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


 " تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا: " م.د. سماح محمدي أ. 74 

" 

" 

 

ا الوفي محاولة لرصد  الجمهور  اإلتجاهات  والتغطية  أداء وسائل اإلعالم  نحو  لجائحة  مصرى  عالمية 
هدفت   )كورونا  االستبيان  (م2020،  الحافظدراسة  استخدام  ذلك عبر  تحقيق  ، وتوصلت الدراسة إلى 

موقع اليوم السابع من أهم المواقع اإلخبارية التي تحرص عينة الدراسة على   جاء لعدد من النتائج أهمها:  
السبق اإلعالمي  منها:  الفيسبوک، وذلك ألسباب عدة  انفراده   متابعتها على  األحداث،  نقل  والفورية في 

ببعض الحقائق والمعلومات التي ال تعرض في المواقع اإلخبارية األخرى ، والمتابعة المستمرة لألحداث، 
حول   معلومات  على  للحصول  للجمهور  مهما  مصدرا  منه  جعل  الذي  األمر  الترتيب؛  هذا  احتل  لذلك 

 .  فيروس كورونا المستجد 
تقصي الدور الذي قامت به التغطية   (م2020،  خليفة(لبحرين، حاولت دراسة  بالتطبيق على دولة او 

و أداء المؤسسات الصحية لرأي العام البحريني نح ا( في تشكيل  19-اإلعالمية لجائحة كورونا )كوفيد 
تم  التي اعتمدت الدراسة على فروض نظرية التهيئة المعرفية، واستخدمت استمارة االستقصاء    ؛بالمملكة

التقييمات اإليجابية  ارتفاع  وتوصلت الدراسة إلى  مفردة ،  (  588تطبيقها على عينة حصصية قوامها )
التعامل الصحية في  المؤسسات  البحرين  ألداء  بمملكة  البحريني  و   ،مع جائحة كورونا  العام  الرأي  أن 

متابعة الجائحة في مختلف وسائل اإلعالم وجاءت مواقع التواصل االجتماعي في مقدمة    ى يحرص عل
مصداقية في تغطية وسائل اإلعالم ألداء ال  ، وارتفعت ء في المرتبة الثانية التليفزيون هذه الوسائل وجا

خ الصحية  الصحةالمؤسسات  وزارة  موقع  وجاء  الجائحة،  مواقع و  الل  على  الصحة  وزارة  حسابات 
 .إلعالم مصداقيةالتواصل االجتماعي كأكثر وسائل ا

وااللتزام   - األخبار  متابعة  الثقة في وسائل اإلعالم على  أثر  تحري  نحو  وسعت عدة دراسات 
 باإلجراءات االحترازية خالل جائحة كورونا، ومن هذه الدراسات نذكر:

سعت    (Jiang(2021 , دراسة   نحو رصد العالقة بين مدى االنتباه لألخبار الطبية عن  التي 
بالتباعد االجتماعي   الثقة في وسائل اإلعالم ومدى االلتزام  وعبر دراسة ،  فيروس كورونا ودرجة 

، تبين أن درجة االنتباه  م2020خالل شهر مارس   اأمريكيا   2251ميدانية أجريت على عينة قوامها  
ا بااللتزام بالتباعد االجتماعي ودرجة الثقة  ئل اإلعالم يرتبط إيجابيا لألخبار الطبية المقدمة عبر وسا

في وسائل اإلعالم، فكلما زادت درجة الثقة في وسائل اإلعالم زاد انتباه األفراد لألخبار الطبية عن  
 فيروس كورونا، ويرتبط انخفاض الثقة بانخفاض االلتزام بسياسة التباعد االجتماعي. 

تحرى أثر  ) Fletcher, et al ,(2020بالتطبيق على انجلترا، استهدفت دراسة  ، و وفي السياق ذاته
االتجاه  متابعة االخبار عن الجائحة، وطبيعة  ثقة المواطنين وطبيعة اتجاهاتهم نحو وسائل اإلعالم على  

لكتروني الذي طبق خالل  إلستبيان ا النحو المؤسسات الحكومية خالل أزمة فيروس كورونا، وبتوظيف ا
مايو شه نسبة  م2020ر  زادت  كما  عام،  بشكل  اإلعالم  وسائل  في  الثقة  انخفاض  إلى  النتائج  أشارت   ،

انجلترا   في  كورونا  وضع  عن  مزيفة  أخباراا  يقدمون  والسياسيين  الحكومة  أن  يرون  الذين  المواطنين 
 مستخدمين مختلف وسائل اإلعالم والمنصات االجتماعية.
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العوامل   يعد من أهمدرجة الثقة في مصادر المعلومات  أن    (م2020  ،شاهين(كما كشفت نتائج دراسة  
السلوك االتصال أثناء أزمة كورونا،    يالمؤثرة على  المصري في    نحو   هماتجاهات  ويحدد طبيعةللجمهور 

الثقة في مصادر المعلومات ؛ وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًّا بين درجة  وسائل اإلعالم
 .أثناء أزمة كورونا والبحث عن المعلومات ومشاركتها

 جاءت دراسةدرجة الثقة على االلتزام باإلجراءات االحترازية خالل الجائحة، وحول عالقة 
 2020), W.Lim, et al   ) فيها  و استبيانات شارك  وباستخدام عدة   633بالتطبيق على سنغافورة، 

لحصول  شبكات التواصل االجتماعي في امواطناا، أشارت النتائج الدراسة إلى تزايد اعتماد المواطنين على  
شبكات   على  الحكومية  الصفحات  على  االعتماد  إلى  يميلون  أنهم  كما  الجائحة  عن  معلومات  على 

االجتماع وأثبتت  التواصل  الجائحة،  من  الحكومة  أداء  في  ثقتهم  درجة  على  ملحوظ  بشكل  يؤثر  مما  ي 
الدراسة أن إدراك الخطر المتعلق بالفيروس والمرتبط بزيادة الوعي بأرقام الوفيات واإلصابات، يزيد درجة  

 ثقة المواطن بأداء حكومته ومن ثم  يزيد االلتزام باإلجراءات االحترازية للتصدي للفيروس.
دراسة  و  في  جاء  المواطنين،  ثقة  جذب  في  الحكومة  نجاح  إطار  "الثقة  أن    (م2021،المحمدي (في 

في  ت عد  بالحکومة"   المواطنين  ثقة  واعتبرت  کورونا،  فيروس  تفشي  انتشار  على  للسيطرة  ا  رئيسا متغيراا 
الالحکوم أساسيًّا  شرطاا  في  ة  خاصة  المجتمعية  السياسات  تنفيذ  فاعلية  لضمان  عنه  جائحة  غنى  ظل 
  تم تطبيقها مفردة    400  قوامهاوبتطبيق استبانة إلکترونية على عينة متاحة من الشباب المصرى    کورونا؛

کشفت النتائج عن ارتفاع ثقة الشباب في أداء الحکومة المصرية وارتفاع ، و م2020خالل شهر أبريل  
کما ارتفع معدل استخدام الشباب تأييدهم ورضاهم عن قرارات الحکومة المصرية للحد من جائحة کورونا، 

 .تزايد استخدام الشباب للصفحات الحکومية والرسمية و لشبکات التواصل االجتماعي 
كورونا  اسابعا  جائحة  أزمة  تغطية  في  المستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  بتحري  عنيت  دراسات   :

 ، ومن هذه الدراسات: ور أو النخبة لهذه االستراتيجياتوتقييم الجمه
)  تيتأ االتي  و   (م2021،السيددراسة  على  التعرف  الدراسة  التي  ستراتيجيات  الاستهدفت  االتصالية 

المتحدث   کورونااستخدمها  أزمة  إدارة  في  والسکان  الصحة  لوزارة  النخبة ورصد    الرسمي  اتجاهات 
نحو  اإلعالمية، واألکاديمية،  ( مفردة من النخبة  170بالتطبيق على عينة عمدية قوامها )و   ،هاالمصرية 

واالقتصادية والطبية،  العام    عن النتائج    كشفت ،  والسياسية،  الرأي  تشکيل  على  الرسمي  المتحدث  تأثير 
ومواجهتها، الشائعات  وصد  األزمات  في  إلى  وتوجيهه  النتائج  ارتباط  وتوصلت  عالقة  دالة  وجود  ية 

مي في إدارة أزمة کورونا واتجاهات النخبة نحو  ستراتيجيات التي يستخدمها المتحدث الرسالإحصائياا بين ا
 دوره في إدارة األزمة. 

والسكان أضا خالل جائحة كورونا جاءت  إوفي   الصحة  تقييم استراتيجيات وزارة  ،  عجوة )دراسة  طار 
لرصد  (  م2020 سعت  المخاطروالتى  اتصال  استراتيجيات  استخدمتها    أهم  مع   وزارةالالتي   للتواصل 

  ، انطلقت الدراسة من جائحة "کورونا" للجمهور المصري عبر موقع الفيس بوک أثناء المراحل المختلفة  ا
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واألزمــات،   للطــوارئ  المخـاطـر  اتصــال  نمـوذج  إلى  مدخــل  النتائج  توضيح  وأشارت  استراتيجية  استخدام 
األزمة قبل  ما  مرحلة  في  المنشورات  غالبية  في  الحکومية  ثم  ،  اإلجراءات  الطمأنة،  استراتيجية  تالها 

المخاطر من  التحذيرات  تصحيح  ،  استراتيجية  استراتيجية  استخدام  تم  استر   ،الشائعات کما  اتيجية  تالها 
 .ترويج السلوکيات الفع الة

الت  وبالتطبيق على االتصالية  إلدارة    ياالستراتيجيات  األولى  الثالث  المراحل  في  الحکومة  استخدمتها 
إضافة إلى التعرف    ،االستراتيجيات هذه  قياس مدى فعالية  (  م2020،  زيدان)دراسة  استهدفت    األزمة

الشائعات  مواجهة  في  الرسمي  اإلعالم  استراتيجيات  بالمعايير    ،على  لألزمة  تناوله  في  التزامه  ومدى 
المصرية،   النخبة  نظر  وجهة  من  علىالمهنية  الدراسة  اإلعالمية    اعتمدت  النخبة  من  عمدية  عينة 

قوامها  واألک والطبية  و مفردة  120اديمية  ت الکشفت  ،  وجود  عن  اتخاذ   راخنتائج  في  الحکومة  جهة  من 
قرارات بعض القرارات التي کان من المفترض اتخاذها في مرحلة ميالد األزمة، بينما ارتفع مستوى التقييم ل

 .مرحلة الوقاية واالستعداد 
ستراتيجيات التي وظفتها الحكومة  نحو رصد اال   )Chen , (2020دراسة    بالتطبيق على الصين، سعت

، أشارت  Health Chinaعالمية لفيروس كورونا، وبتحليل موقع وزارة الصحة  التغطية اإل الصينية في  
أالنتائج   و إلى  المواطنين  مع  التواصل  لتحقيق  االجتماعية  المنصات  وظفت  الصينية  الحكومة  مداهم  إن 

الدول داخل  الفيروس  أوضاع  عن  الصحيحة  هةبالمعلومات  االجتماعية  المنصات  وكانت    ىاألعل   ى، 
 ن قبل الحكومة. ا متخداما اس

   ) Madurai , (2020االستراتيجيات االتصالية سعت دراسة   تحري وفي إطار  الهند،    وبالتطبيق على
رصد  خالل   نحو  العالمية  الصحة  لمنظمة  الرسمي  الموقع  على  المستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات 

مفردة تبين اتجاه منظمة الصحة العالمية    856جائحة كورونا، وعبر استخدام االستبيان الذي طبق على  
 اهتمامات إلى تكثيف نشر األخبار عن الجائحة كاستراتيجية أساسية بهدف وضع أزمة كورونا على رأس  

 بحجم األزمة وتداعياتها الخطيرة.  الجمهور، كما وظفت استراتيجية إدراك الخطر للتعريف
سعت على    نحو  )Kaufhold ,(2020دراسة    كذلك  التعرف  إلى  اال اسعت  تصالية  الستراتيجيات 
كورونا  المستخدمة  بفيروس  الوعي  لخلق  العالمية  الطبية  المنظمات  قبل  أبرز   من  عن  والكشف 

المتعمقة مع   المقابالت  وباستخدام  الجمهور،  بين  الوعي  نشر  تواجه عملها في  التى  من    35التحديات 
بين   والتكامل  التنسيق  استراتيجية  أن  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  المنظمات  هذه  في  العاملين  الخبراء 

ختلف وسائل اإلعالم تأتي على رأس االستراتيجيات التي تستخدمها المنظمات الصحية العالمية، تالها  م
 .استراتيجية التخويف عبر نشر أرقام اإلصابات والوفيات 

عد أحد تداعيات أزمة فيروس كورونا في مصر والعالم أجمع، ونالحظ وجود  ا: كان التعليم عن بُ ثامنا  
عد في ظل جائحة كورونا، وركزت الباحثة هنا على الدراسات التي التعليم عن بُ اتجاه بحثي يدور حول  
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التعليم  التعليمية واستراتيجيات  األبعاد  تركز على  التى  تلك  فقط مع استبعاد  بالجانب اإلعالمي  ترتبط 
 :   عد ومن الدراسات التي نعرضها في هذا الصددعن بُ 

تقييم طالب اإلعالم لتجربة التحول الرقمي، بالتطبيق على رصد    إلى(  م2020هدفت دراسة )أحمد،     
اإللکترون التعليم  کورونا    ي منظومة  مع وضع تصور لتطويرها من وجهة نظر    ،م2019خالل جائحة 

والخاصة الحکومية  اإلعالم  کليات  وعمداء  التدريس  هيئة  على  ،  أعضاء  الدراسة  طالب   500وطبقت 
إلى  وطالبة الحکومية    20  باإلضافة  بالکليات  تدريس  هيئة  وأعضاء  أقسام  ورؤساء  عمداء  من  عضواا 

  أن النسـبة األكبـر مـن الطـالب قـد اسـتفادوا   والخاصة، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها
 . ونـاخالل جائحة كور  نسبة من لم يستفيدوا من التعليم اإللكتروني وانخفضت بدرجــة متوســطة، 

دراسة     کورونا  أن    (م0202،  قرني)أوضحت  جائحة  من أدت  أزمة  عديد  إلى  األولى  موجتها  منذ 
  650مسح آراء عينة مکونة من  ، وعبر  التغييرات وکانت المؤسسات التعليمية األکثر تأثراا بهذه الجائحة

المصريةمفردة  من طالب کليات اإل الجامعات  التربية    لوقوف على مستوى ل  ،عالم في مختلف  مهارات 
لديهم إلى  ،الرقمية  الدراسة  ب  أن    توصلت  التعليم عن  إلى مزيد من  لکنها تحتاج    ،عد تجربةا جيدةا تجربة 

التعليم    ،االستعداد والتدريب  تناسب کافة مقررات اإلعالم مع تجربة  العينة على عدم  أفراد  واتفق معظم 
 خاصة مقررات التدريب العملي ومقررات اإلذاعة واإلنتاج التلفزيوني ومشروعات التخرج.  ،عد عن ب  

عل  التدريس  ىوبالتطبيق  هيئة  دراسة    أعضاء  اس  (م2020،  المغربي)بدر،  هدفت  تمارة  باستخدام 
آلراء   مايو   كذلو   ،مفردة  134االستقصاء  الفترة  على2020يونيو  -خالل  وباالعتماد  انتشار    م،  ظرية 

المستحدثة   والتکنولوجيا  إلdiffusion of innovationاألفکار  الدراسة  توصلت  تجربة    ى،  إمکانية 
التکنولوجيا إجباريا على الجميع، وبرغم من عنصر المفاجأة على جميع أطراف العملية التعليمية، إال أن  

دافعية    ، باإلضافة إلىلرهبةالتجربة االضطرارية قضت على أسباب الرفض بسبب مزيج من الخوف وا
 أعضاء هيئة التدريس أنفسهم وحرصهم على العملية التعليمية ذاتها.

دراسة   هدفت  الجامعي،  التواصل  في  الرقمي  االتصال  تقنيات  استخدام  رصد   (م2021،جميل)وعن 
ومدى تبنيهم لها  تقنيات االتصال الرقمي،  نحو استخدام  اتجاه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية  

لها، واتجاههم نحو  ا  ومستوى رضائهم عنها وتقييمهم  التقنيات  إلالتأثيرات  يجابية والسلبية الستخدام هذه 
عينة الدراسة   ثلثىتوصلت الدراسة أن  ، و مفردة  200الدراسة على عينة قوامها  جريت  أ  في مجال عملهم،

 . ل الرقمية في العملية التعليميةأکدوا أنهم راضون إلى حد ما عن استخدام تقنيات االتصا
دراسة   على  م0202،  طنطاوي )وأكدت  اإللكتروني  (  التعليم  جائحة   كضرورةأهمية  فرضتها  ملحة 
التي   أجمعاكورونا  العالم  وبالفعل  جتاحت  توظف   ستطاع ا،  أن  العالم  حول  الجامعات  من  عدد 

إمكانات التعليم اإللكتروني في الخروج من هذه األزمة، وتوفير المحتوى العلمي للطالب بشكل مميز  
على   قدرة  أكثر  ويجعلهم  الالزمة،  المهارات  ويكسبهم  الطالب  فاعلية  من  ز  يعزَّ   االبتكار وجذاب، 
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سياسات   تحقق  عصرية  أساليب  في  المستدام  راتيجيات واست والتفكير  علي التعليم  بالتطبيق  وذلك   ،  
 .جامعة فاروس باإلسكندرية في التعليم اإللكتروني  استخدمتها التي االتصاليةاألساليب 
دراسة   نحو  م2021،  مصطفي)أما  سعت  التي  مستخدمي  (  تعليقات  خطاب  سمات  على  التعرف 

التواصل   مواقع  عبر  المصرية  والتعليم  التربية  وزارة  ُبعد، صفحات  عن  التعليم  نظام  إزاء    االجتماعي 
  4083بلغت  عينة  وظفت الدراسة تحليل المضمون لوتحليل هذه السمات في ضوء نظرية المجال العام،  

تعليقات المستخدمين على منشورات نظام التعليم عن ب عد عبر صفحة وزارة التربية والتعليم في  تعليقاا من  
من   التعليقات  الدراسة  توصلت  و ،  م2020نوفمبر    17إلى    م2020أکتوبر    17الفترة  خطاب  أن  إلى 

 . تميز ساحة النقاش عبر الصفحة بالوصول والتفاعل واإلتاحةوتينتمي إلى المجال العام المصغر، 
 ا: دراسات اهتمت بتقييم أثر التغطية االعالمية لجائحة كورونا على السياحة: تاسعا 

على(  م2020  ،الرشود)دراسة  هدفت   شر   التعرف  استخدمتها  التي  االتصال  طرق  السياحة  أهم  کات 
کوفيد   وباء  الد   ،19-خالل  و وشملت  إکسبيديا  شرکة  هما  حالتين  تحليل  بوکينج.  راسة  الدراسة  وظفت 

خالل شهري مارس  التابع للشرکتين    كمنصتي تويتر والفيسبو على  لمنشورات ومقاطع الفيديو  المضمون ل
ال2020ومايو   وأشارت  حول   إلىنتائج  م.  الوعي  لنشر  وتويتر  الفيسبوک  لمنصتي  الشرکتين  استخدام 

کوفيد   مشاک  19-جائحة  عمالؤهاوحل  يواجهها  التي  الحجوزات  اس،  ل  بأهمية  الدراسة  تخدام  أوصت 
 وسائل التواصل االجتماعي أثناء الجائحة وبعدها.

دور اإلعالم في تشكيل  ( التعرف على  م2020  ،آل شيخ )واتصاالا بالشأن السياحى، تناولت دراسة      
بالصورة  وعالقته  كورونا  جائحة  بداية  مع  العمرة  بتعليق  المملكة  قرار  نحو  العمرة  راغبي  اتجاهات 

للمملكة أن وسائل التواصل االجتماعي تصدرت من حيث متابعة المبحوثين  الدراسة  كشفت  و   ،الذهنية 
التواصل  بمواقع  األصدقاء  صفحات  متابعة  خالل  من  والعمرة،  الحج  مصير  أخبار  على  للتعرف  لها 
االجتماعي. رغم أن القرارات المتعلقة بشؤون السفر والسياحة الدينية ال يثق فيها الجمهور إال بعد التأكد  

 .نها من مصادرها اإلعالمية مباشرة، لثقتها في هذه الوسائل كمصدر للمعلومات م
أحد مواقع   ىعالمية لفيروس كورونا؟ وبالتطبيق علوضوعات التي تناولتها التغطية اإلالم  ى ه  مالكن  

بتحليل مضمون  (  et al , Meng Yu (2020  ، قامت دراسة   Trip advisorالسياحية وهو موقع  
يناير   الفترة من أول  الجائحة عل   ةنهاي   ى، وحتم2020الموقع في  تأثير  العام لرصد    ى فبراير من نفس 

المو  أن  وتبين  المطروحة  األفكار  أبو ضطبيعة  أساسية  أفكار  خمس  حول  دارت  دراكات إرزها:  عات 
عالمية للجائحة،  وقف السياحة، التغطية اإل  ىالسائحين حول خطر السفر، تأثيرات االقتصادية السلبية عل

 ا. ا وبروزا العرقي ضد الصينيين وكان مصطلح الحجر الصحي األكثر تكرارا  زالشائعات عن كورونا، التحي 
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 رؤية نقدية ألبرز ما خلصت إليه الدراسة:  - أهم استخالصات البحث
في        الباحثة  تقدمها  النتائج  من  العديد  عن  الدراسة  أهم  كشفت  وتستعرض  التالية  الصفحات 

استخالصات البحث وتعرضها بطريقة نقدية تبرز فيها أوجه االتفاق واالختالف بين الدراسات العربية 
، وكذلك تقديم بعض المؤشرات الكمية التي تبرز بعض النتائج التي أشارت لها  واألجنبية محل التحليل

 الدراسات السابقة مجل الرصد والتحليل: 
: الوسائل التي تم التركيز على تناولها في الدراسات محل الرصد والتحليل:   أوالا

 
 ( 1شكل رقم )

 الوسائل التي تم التركيز على تناولها في الدراسات محل الرصد والتحليل  

يالحظ من بيانات الشكل السابق أن االهتمام والتركيز على تناول وسائل اإلعالم الجديد في المقدمة    
على مستوى الدراسات التحليلية والميدانية، في مقابل تناول وسائل اإلعالم التقليدية بشكل أقل سواء  سواء  

 على الصعيد الميداني أو التحليلي. 
التلفزيون األكثر تناوالا تلته الصحافة المطبوعة ولم يكن هناك أي دراسات تناولت اإلذاعة وتأثيراتها   وكان

جائحة   مواجهة  حيث  في  من  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الدراسات  من  كبير  عدد  وركز  كورونا، 
العامة   االلكترونية  المواقع  دور  وكذا  عليها،  االعتماد  وتزايد  بالجائحة  المجتمعي  الوعي  خلق  في  دورها 

 والرسمية في مواجهة الجائحة.
تمام األجنبي أكثر بالدراسات الخاصة  وعلى صعيد المقارنة بين الدراسات األجنبية والعربية، فكان االه    

باإلعالم الجديد وبشكل أخص مواقع التواصل االجتماعي، كما برز وجود اختالف في ترتيب تفضيالت  
المواقع التواصل االجتماعي ما بين الدول العربية واألجنبية، ففي الدول العربية يتصدر موقع التويتر تاله 

الفي وأخيراا  واالنستجرام  االهتمام  اليوتيوب  بوك  الفيس  موقع  يتصدر  المصرية  الدراسات  في  لكن  سبوك 
موقع   يتصدر  حيث  االهتمام  فيختلف  األجنبية  الدراسات  في  أما  اليوتيوب،  ثم  التويتر  تاله  بالتوظيف 
التويتر بشكل كبير اهتمام الدراسات البحثية والتفاعل معه، تاله موقع االنستجرام ثم السناب شات وأخيراا  

 ك.  الفيسبو 
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 التي ناقشتها الدراسات محل التحليل: بطبيعة الموضوعاتالنتائج المتعلقة ثانياا: 
 طبيعة المجاالت الرئيسية التي تناولتها الدراسات السابقة: -

 
 ( 2شكل رقم )

 طبيعة المجاالت الرئيسية التي تناولتها الدراسات السابقة  

الدراسات          عليها  ركزت  التي  الرئيسية  المجاالت  طبيعة  تنوع  السابق  الشكل  بيانات  من  يالحظ 
  % 33.6السابقة، وجاء في المقدمة إثارة الدراسات البحثية تقييم المعالجة اإلعالمية لجائحة كورونا بنسبة  

في تاله  السابقة،  الدراسات  تناولتها  التي  الرئيسية  المجاالت  إجمالي  الدراسات   من  تناول  الثانية  المرتبة 
، ثم تناول بعض الدراسات لموضوع تقييم األداء %20.6تأثيرات المعالجة اإلعالمية على الجمهور بنسبة  

بنسبة   ذلك  في  تبنتها  التي  االتصالية  واالستراتيجيات  األزمة  مواجهة  في  المرتبة %15الحكومي  وفي   ،
وا االتصال  تكنولوجيا  توظيف  جاء  بنسبة  الرابعة  الجائحة  مواجهة  في  المرتبة  %13.4لمعلومات  وفي   ،

بشكل   بروزها  ا كان  وتحديدا وسائل اإلعالم  عبر  المغلوطة  والمعلومات  الشائعات  الخامسة جاء موضوع 
بنسبة   االجتماعي  التواصل  وتام عبر مواقع  الدراسات %10.9رئيسي  إثارة  السادسة جاء  المرتبة  ، وفي 

كورونا على التعليم التقليدي وتحوله للتعليم عن ب عد "اإللكتروني" تماشياا مع فكرة  السابقة لتأثير جائحة ال
بنسبة   السياحة  على  كورونا  تأثير  جاء  السابعة  المرتبة  في  جاء  ثم  العدوى،  لتجنب  االجتماعي  التباعد 

بنسبة  2.5% للجائحة  االقتصادي  األثر  جاء  وأخيراا  التالي  1%،  الجدول  يستعرض  يلي  وفيما  طبيعة  ، 
 الموضوعات التي تناقشها الدراسات السابقة تفصيالا أكثر لبعض المجاالت السابقة. 
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 طبيعة الموضوعات التي ناقشتها الدراسات السابقة:   -
 (  1جدول رقم )

 طبيعة الموضوعات التي ناقشتها الدراسات السابقة 
 النسبة    التكرار  الموضوع  

 20.7 40 تأثيرات المعالجة اإلعالمية خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي على الجمهور  
 15.6 30 أهمية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات عن طبيعة الفيروس واإلجراءات االحترازية  

 10.8 21 بروز الشائعات والمعلومات المضللة في اإلعالم الجديد  
 10.3 20 بروز دور اإلعالم الرسمي في خلق التوعية المجتمعية باألدوار المؤسسية الحكومية 

 7.8 15 مصداقية وسائل اإلعالم في زيادة الوعي بالسلوكيات الصحية السليمة 
 7.8 15 هيمنة ثقافة اإلعالم الجديد الذي يتميز بعنصر الصورة المؤثرة وتنوع اللغات المستخدمة به  

 7.8 15 اتصال األزمة واالستراتيجيات التي وظفتها الحكومة في مواجهة األزمة والشائعات 
 5.7 11 توظيف التكنولوجيا االتصالية في رفع معدالت انتشار منشورات المتعلقة بجائحة كورونا  

 5.2 10 اتجاهات الجمهور نحو جهود الحكومة في التوعية  
 3.1 6 تأثير جائحة كورونا على قطاع التعليم وبروز التعليم عن بعد  

 2.6 5 تأثير جائحة كورونا على قطاع السياحة  
 1.6 3 هات السياسية التي برزت في معالجة أزمة كورونا  التوج

 1 2 اآلثار االقتصادية ألزمة كورونا 
 100 193 اإلجمالي

وتعليقاا على نتائج الجدول السابق، يالحظ أن مواقع التواصل االجتماعي احتلت أعلى اهتمام من        
بحثي   مجال  أكثر  جاءت  والتي  الجمهور  على  وآثارها  تغطيتها  تقييم  تناول  حيث  من  السابقة  الدراسات 

في نشر الوعي عن الجائجة  ، ثم تقييم دور وسائل اإلعالم عامة التقليدية والجديدة  %20.7تناوالا بنسبة  
بنسبة   الدول  تطبقها  التي  االحترازية  واإلجراءات  مقاومتها  السابقة  %15.6وكيفية  النتائج  على  وتعليقاا   ،

 توصلت الباحثة للمؤشرات التالية التي تعزز النتائج الكمية السابقة كما يلي:  
 

: مصادر معلومات الجمهور عن جائحة كورونا:    أوالا
بعض   -1 كوروناركزت  جائحة  عن  الجمهور  معلومات  مصادر  على  ، وقد تبين تصدر الدراسات 

طبيعة  على  التعرف  سواء  المعلومات  على  للحصول  كمصدر  االجتماعي  التواصل  مواقع 
تنافست معها   الدولة، كما  التي تفرضها  أو اإلجراءات االحترازية  الوقاية منه  الفيروس أو طرق 

المرتبة في  التلفزيونية  على    القنوات  الحصول  في  االعتماد  كان  لكن  الصحف،  ثم  األولى 
التلفزيونية القنوات  إما من خالل  سواء برامج عامة أو طبية أو نشرات    معلومات رسمية موثقة 

ووزارة  أخبار   الوزراء  مجلس  وخاصة  الحكومية  للمؤسسات  الرسمية  الصفحات  خالل  من  أو 
التواصل   مواقع  عبر  والسكان  واليوتيوب الصحة  بوك  الفيس  موقع  المقدمة  وفي  االجتماعي 
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، لكن بشكل عام أثبتت الدراسات أن التغطيات اإلعالمية كان لها تأثير إيجابي على تغير  وتويتر
   السلوكيات الصحية للمواطنين نحو األفضل. 

جتماعي  أثارت الدراسات اتجاه الدول العربية واألجنبية لالعتماد على صفحات مواقع التواصل اال -2
التقليدي، إال أن   في نشر المعلومات المتعلقة بطبيعة فيروس كورونا إلى جانب قنوات اإلعالم 
الرسميين   المتحدثين  قبل  من  اعتماد  هناك  كان  لذا  المعلومة،  انتشار  سرعة  لهم  تحقق  األولى 

ة  للمؤسسات الحكومية في مختلف الدول االعتماد عليها إلى جانب صفحات المؤسسات الرسمي
 ذاتها على مواقع التواصل االجتماعي.  

لمسألة -3 الدراسات  بعض  إثارة  من  الرغم  التواصل   على  مواقع  على  عام  بشكل  الجمهور  اعتماد 
ا تعد  االجتماعي في الحصول على المعلومات، إال أن بعض الدراسات أثارت مسألة أنها أيضا

هو األمر الذي تم مواجهته من خالل  واألخبار المزيفة، و للشائعات والمعلومات المغلوطة    امصدرا 
تزايد اعتماد المجتمع الدولي على وسائل    (م2020،  المغير(اإلعالم الرسمي، لذا أثارت دراسة  

مؤكدة اإلعالم الجديدة للتوعية بمخاطر الفيروس وتحولها إلى المصدر األول للمعلومات عنه،  
منعلى   للحد  التفاعلي  اإلعالم  على  الرقابة  تطبيق  قد   أهمية  التي  الصحية  الشائعات  انتشار 

 تعرض حياة األفراد للخطر والوفاة.  
وكذلك   -4 المعلومات  في  األول  المصدر  احتلت  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن  من  الرغم  وعلى 

المصدر األول في تصدير الشائعات، إال أنها غيرت من طبيعة أدوار وسائل اإلعالم، واستبدلت 
)قسيايسية،   دراسة  أشارت  وجها م(  2020كما  االتصال  مثل  التقليدية  االتصال  لوجه،   اأشكال 

ا الرقمية واالتصال  باالتصاالت  القديمة  الوسائط  عبر  الجماهيري  واالتصال  لجماعي، 
 . واالفتراضية

دراسة -5 سلطت  البحثي  االهتمام  من  الفبركة    (م2021،العازمي)  وانطالقاا  مخاطر  على  الضوء 
تشجيع القائمين على إدارة وسائل التواصل االجتماعي على حجب  الرقمية، وأوصت على أهمية  

 . يعزز العنف والکراهية والفرقة والتشرذم في المجتمعات کل ما يمکن أن 
 

 ثانياا: أشكال تفاعل الجمهور مع المعلومات التي تنشرها وسائل اإلعالم: 
كشفت التغطيات اإلعالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي عن تنوع أشكال تفاعل الجمهور مع   -1

هاشتاجات ويتم إعادة نشرها تماشيا مع المطلوب الجائحة، حيث كان على مدار تغطيتها تبرز  
( التي أشارت إلى أن   (Haocui,Janoskertesz,2021دراسة  ا في هذه المرحلة، مثل  شعبيا 

حول العدوى، الوفيات، المتعافين، وبشكل عام تميل الهاشتاجات    الهاشتاجات دارت موضوعاتها
 ( لمسألة اللغة الفيسبوكية.  م2020يم، ما أشارت دراسة )سلكإلى الطول من حيث عدد الكلمات، 
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مواقع   -2 غير  اإلنترنت  إمكانات  استخدام  مجال  بفحص  اهتمت  التي  الدراسات  من  عدد  برز 
( التي اهتمت باستكشاف نماذج المبادرات م2020التواصل االجتماعي، مثل دراسة )الصالحي،  

سياق   وفي  كورونا،  بجائحة  الجمهور  وعي  لزيادة  اإلنترنت  تطبيقات  وظفت  التي  المجتمعية 
 Data لکشف عن طبيعة توظيف صحافة البيانات  ل(  م2020،محمود )  دراسة  متصل برزت  
Journalismوالعالمي العربية  بالمواقع  المستجد  کورونا  فيروس  تناول  د ةفي  عن  فضالا  راسة  ، 

مقاطع الفيديو التشارکية المتعلقة بجائحة کورونا في التوعية    فاعلية توظيف  (م2020)جبريل،  
السعودية  الجائحةب العربية  المملكة  )في  دراسة  واتجاه  استخدام  م2021،سامي،  كيفية  لفحص   )

وسا  عبر  كورونا  بجائحة  المتعلقة  المعلومات  عن  البحث  في  االصطناعي  التواصل  الذكاء  ئل 
قواعد بيانات، كما تم    7دراسة في هذا الشأن مستمدين من    92اعي والتي قامت بتحليل  االجتم

أثر   تناولت  واحدة  أجنبية  ودراسة  عربية  دراسات  أربع  منهم  دراسات  خمس  نتائج  استعراض 
الجمهور،   على  اإلعالمية  التغطيات  في  األنفوجراف  )أحمد توظيف  دراسة  (،  م2020،  مثل 

 . (م2020، أبو عيطة) دراسة ة ودراس
الربط بين التغطيات اإلعالمية لجائحة كورونا وبين صحافة  متمثالا في    أخروبرز توجه بحثي   -3

اعتماد الشباب المصري م( والتي استهدفت التعرف على  2020، مثل دراسة )الصعيدي،  الهاتف
م، وفي هذا الشأن  2020کورونا  توعية الصحية بجائحة  على صحافة الموبايل وتأثيراتها على ال

كان هناك دراسة مطبقة على المجتمع السعودي، وكذلك تم الربط بين هذه التكنولوجيا وتأثيرها  
 على جمهور األطباء والممرضين.  

الرسمية وأداء الحكومة في التعامل    المعلومات التي تنشرها وسائل اإلعالم  فيالجمهور  ثقة  ا:  ثالثا 
 :مع األزمة

فيما أصدرته من  كان هناك   -1 الجمهور ورضاه عن األداء الحكومي  توجه بحثي نحو دراسة ثقة 
قرارات رسمية احترازية تهدف إلى منع انتشار الفيروس على نطاق واسع، وتبين ارتفاع مستوى  
بالجائحة   أخبار متعلقة  فيما تنشره من  الفضائية والصحف  للقنوات  البرامجية  المعالجة  الثقة في 

مستوى الثقة في التغطيات اإلعالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي عامة ما  في حين انخفض  
( على  2020،  زيانعدا الصفحات الرسمية لمؤسسات الصحة ومجلس الوزراء، وأكدت دراسة )

، كما أثارت  وجود شفافية مطلقة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا من قبل الحكومة المصرية
عالمية عند التعامل مع مصادر المعلومات  تطبيق مفهوم التربية اإل ل   (Lovari ,2020) دراسة  

 .مستوى ثقة المواطن في أداء الحكومة ىاألمر الذي أثر عل
اتجهت بعض الدراسات نحو عقد مقارنات بين استخدام وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم   -2

ة كورونا وأثرها على الجمهور، وأيهما كان الجديدة في تحقق فاعلية التغطيات اإلعالمية لجائح
نحو   الدراسات  هذه  سعت  كما  المعلومات،  على  الحصول  في  للجمهور  جذباا  األعلى  المصدر 
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خالل   االحترازية  باألجراءات  وااللتزام  األخبار  متابعة  على  االعالم  وسائل  في  الثقة  أثر  تحري 
درجة الثقة ( أن  2020  ،شاهين(دراسة    جائحة كورونا، وذلك نظراا ألهمية الموضوع، حيث أثبتت 

المعلومات   مصادر  أهمفي  من  االتصال  يعد  السلوك  على  المؤثرة  المصري   يالعوامل  للجمهور 
 كورونا.  أثناء أزمة 

في  -3 المستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات  بتحري  الدراسات  اهتمام  بين  يربط  بحثي  اتجاه  وبرز 
دراسة  مثل  االستراتيجيات،  لهذه  النخبة  أو  الجمهور  وتقييم  كورونا  جائحة  أزمة  تغطية 

ا الت  (2021،السيد ) على  التعرف  الدراسة  استهدفت  استخدمها الي  التي  االتصالية  ستراتيجيات 
رسمي لوزارة الصحة والسکان في إدارة أزمة کورونا ورصد اتجاهات النخبة المصرية  المتحدث ال

و نحوها بين  (  2020،  زيدان)دراسة  ،  قارنت  الت التي  االتصالية  استخدمتها    ياالستراتيجيات 
 .  الحکومة في المراحل الثالث األولى إلدارة األزمة

ات العربية لدور المؤسسات الحكومية  التقييم اإليجابي الذي كشفت عنه الدراس  منعلى الرغم   -4
التقليدي إلى جانب اإلعالم  الجديد  ، كان هناك انتقاد لعدم التفاعل  العربية في توظيف اإلعالم 

ا انتقاد   المستمر من قبل القائمين على هذه الصفحات مع الجمهور المستخدم لها، كان هناك أيضا
ا من قبل المؤسسات الرسمية عبر صفحاتها  من قبل الدراسات األجنبية لعدم التفاعل الكافي أي ضا

أن استخدام الحكومة   التي خلصت إلى   (Liao, et al,2020)الرسمية مع الجمهور، مثل دراسة  
ا وغير كافالصينية للمنصات االجتماعية خالل أزمة في ، لذا أوصت  روس كورونا كان محدودا

ع ألمينا(دراسة   الحفيظ،  توظيف  (  م2020،  بد  قبل  بأهمية  من  االجتماعي  التواصل  شبكات 
 الحكومة لتحقيق التواصل المستمر مع المواطنين خالل الجائحة. 

 وعن تأثيرات التغطيات اإلعالمية على الجمهور لجائحة كورونا فكان ما يلي:  

 
 (  3شكل رقم )

 تأثيرات التغطيات اإلعالمية لجائحة كورونا على الجمهور 

24

22

1.4

20

30

2.6

الصحة النفسية

الحالة المزاجية

الصحة العقلية

تأثيرات سلوكية

تأثيرات معرفية

تاثيرات وجدانية 
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مصدراا   - تعد  االجتماعي  التواصل  ومواقع  عامة  اإلعالم  وسائل  أن  على  الدراسات  غالبية  أكدت 
بنسبة المقدمة  في  والمعرفة  التغطية    %30للمعلومات  تأثيرات  كبيرة  نسبة  تناولت  كما  منها، 

، %22، وجاء إبراز الحالة المزاجية للجمهور بنسبة  %24اإلعالمية على الصحة النفسية بنسبة  
تأثيرات السلوكية من حيث تغير العادات الصحية وكذلك الشراء اإللكتروني كنوع من األمان  ثم ال

، ثم إشارة بعض الدراسات إلى تأثير هذه التغطيات وجدانيا على  %20الوقائي من العدوي بنسبة 
الدراسات  بعض  أشارت  ما  مثل  المجتمعات  عن  الذهنية  الصور  تشكيل  في  وخاصة  الجمهور 

، وأخيراا التأثير على  %2.6التأثير على صورة المجتمع الصيني بالسلب وذلك بنسبة    األجنبية إلى
 . % 1.4الصحة العقلية بنسبة 

للتغطيات  - والسلوكي  والوجداني  المعرفي  التأثير  مستوى  ارتفاع  على  الدراسات  بعض  أكدت 
 م(.2020اإلعالمية للجائحة، مثل دراسة )عبد الحليم، 

ا    كما اتجهت بعض الدراسات   - لدراسة أثر المعالجات اإلعالمية على الصحة النفسية، وله أيضا
تأثيرات عصبية ومزاجية على الجمهور من حيث زيادة مشاعر الخوف والتوتر والفزع، مما دفع 
الجمهور للتوجه نحو إدمان منشورات مواقع التواصل االجتماعي في البحث عن مشاعر إيجابية  

التواصل االجتماعي في    تمكنهم من مواجهة مشاعر الخوف، التغطية عبر مواقع  كما ساهمت 
تقليل الشعور بالقلق والتوتر الناجم عن الجائحة حيث تزايد قدر المعلومات الطبية التي يحصلون  

دراسة   له  أشارت  ما  وهو  االجتماعي،  التواصل  شبكات  من  بيسر   ,Ngien,Jiang)عليها 
بين اإلفراط في استخدام مواقع   ( (Bu-Zhonga, et al, 2021، كما ربطت دراسة   (2021

ية على  تأثير التغط  م( 2020التواصل االجتماعي والصحة العقلية، وناقشت دراسة )عبد الحميد،  
 الحالة المزاجية للجمهور. 

حباط أثناء  اإلتزايد الشعور بالحزن والقلق والوحدة و   ((Wernec et al, 2021كما أثارت دراسة   -
 عبر المشاهدة التلفزيونية.  جائحة كورونامتابعة تطورات 

كان ألزمة جائحة كورونا تأثير على الهوس الشرائي أو السلوك الشرائي وتغير طبيعة أو حركة    -
،  Naeem), 2021) عملية الشراء والبيع، من التقليدي إلى االلكتروني بشكل مكثف، مثل دراسة  

ير اإلجراءات االحترازية التي اتخذتها  لتعرف على تأث ا  ( التي تستهدف  م2021)علي،  ودراسة  
 .نا على السلوک الشرائي عبر اإلنترنت لدى عينة من الشباب المصري و الدولة لمواجهة أزمة کور 

بالفيروس   - المتعلقة  المعلومات  نشر  عملية  في  فقط  ليس  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  برز 
ا كوسيلة  وطرق مقاومتها وإعالم الجماهير باالجراءات االحترازية   التي تتبعها الدول، بل برز أيضا

إلى جانب  الخاصة، وذلك  التدريبات  أو في  الرسمي  التعليم  ب عد سواء على مستوى  للتعليم عن 
هذه   تقييم  نحو  الدراسات  واتجهت  ب عد،  عن  التعلم  عملية  في  توظيفها  تم  أخري  تقنيات  بروز 
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(،  م2020األكاديمين، مثل دراسة )أحمد،  العملية التعليمية االلكترونية من وجهة نظر الطالب و 
 م(. 2020ودراسة )طنطاوي، 

،  برز اتجاه بحثي نحو الربط بين تقييم أثر التغطية اإلعالمية لجائحة كورونا على السياحة  -
( والتي كانت بالتطبيق على أحد مواقع السياحية مثل   (Meng Yu, et al, 2020مثل دراسة  

هدفت  Trip advisorموقع   كما  على(  م2020،  الرشود (دراسة  ،  االتصال   التعرف  أهم طرق 
کوفيد   وباء  خالل  السياحة  شرکات  استخدمتها  تناولت 19-التي  السياحى،  بالشأن  واتصاالا   ،

شكيل اتجاهات راغبي العمرة نحو قرار  دور اإلعالم في ت( التعرف على  م2020، آل شيخ)دراسة  
 .  المملكة بتعليق العمرة مع بداية جائحة كورونا وعالقته بالصورة الذهنية للمملكة

المطبوعة   - بين  ما  أنواعها  بكافة  الصحف  أثر  لدراسة  ا  أيضا مكثف  بحثي  توجه  هناك  كان 
، فمثالا لجائحة كورونا عليهملكترونية على الجمهور من حيث طبيعة التغطيات اإلعالمية  إل وا

)اهتمت   والتي    (م2020،  محمود دراسة  والعالمية  العربية  المجالت  في  كورونا  جائحة  بتناول 
صنعت خطاباا بصرياا يستهدف نقل أفکار وبناء معان     كانت أغلفتها تركز على أخبار الجائحة

(  م2021  ،فودةدراسة )  ، وناقشت ودالالت معينة حول الجائحة وتعامل الدول والمجتمعات معها
کورونـا  جائحـة  خالل  اإللکترونية  المواقع  على  مصر  في  المغتربين  الطالب  اعتماد  مدى 

 . المسـتجد 

 :النتائج المتعلقة بالنظريات التي وظفتها الدراسات محل التحليلوبخصوص 
نظرية االعتماد على  تنوعت األطر النظرية التي اعتمدت عليها الدراسات، وإن كان في الصدارة    

)عبد  دراسة  واستخدمت  الوسيلة،  ثراء  نظرية  ثم  والتأثيرات،  االستخدامات  ونظرية  اإلعالم،  وسائل 
( نظرية التماس المعلومات م2020، حسين( نظرية دافع الحماية، كما وظفت دراسة )م2021الحميد،

جمهور، ونظرية التهيئة المعرفية  عبر مواقع التواصل االجتماعي وعالقة ذلك بالمناعة النفسية لدى ال
 .   (Ripolles ,2020 )في دراسة 

 طبيعة النتائج التي تم التركيز عليها في الدراسات العربية واألجنبية:    
المؤسسات  -1 تعامل  تعبر عن كيفية  التي  السابقة على مجموعة من األفكار  الدراسات  أكدت 

 مع جائحة كورونا على النحو التالي: 
 نشر رسائل توعية سريعة للمواطنين خالل الجائحة.   •
 التواصل السريع مع الجمهور عبر البريد اإللكتروني للصفحات وتعليقات القراء.   •
 أن يكون هناك توظيف للهاشتاج وإعادة النشر في تحقيق االنتشار السريع للمعلومات.  •
 ا. أن يكون هناك تفاعل سريع مع الشائعات واحتوائها فور انطالقه •
عن   • للمعلومات  ومبسطة  جاذبة  منشورات  تحقيق  في  الجرافيكية  التقنيات  دور  تفعيل 

 الجائحة.  
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 أن يكون هناك تحرك سريع من الدولة في تحقيق الرقابة على اإلعالم اإللكتروني.  •
 أكدت الدراسات السابقة على مجموعة من النتائج التي أثبتتها كما يلي:  -2

وسائل   • أهمية  على  اإلعالم  التأكيد  وخاصة  األزمات  وقت  للمعلومات  كمصدر  اإلعالم 
 الرسمي الذي برز دوره في مواجهة جائحة كورونا. 

 مصداقية وسائل اإلعالم ودورها اإليجابي في تعزيز الوعي الصحي.   •
بروز دور ثقافة اإلعالم الجديد من حيث التفاعل مع المنشورات وثقافة اللغة المستخدمة  •

جتماعي "اللغة الفيس بوكية" وكذلك بروز ثقافة الصورة اإللكترونية  في مواقع التواصل اال
 وتوظيف التقنيات الجرافيكية في تحقيقها الهدف المرجو منها.  

هيمنة مواقع التواصل االجتماعي على الجمهور كمصدر للمعلومات بغض النظر عن   •
 كونها المصدر الرئيسي للشائعات والمعلومات المضللة.  

ك • جائحة  في كشفت  الصين  ودولة  أمريكا  من  كل  بين  السياسية  الصراعات  عن  ورونا 
 التشكيك في صورة دولة الصين.  

 تعزيز وتفعيل دور تطبيقات اإلنترنت في نشر الوعي الصحي.   •
 التأكيد على مراعاة مفهوم التربية اإلعالمية عند التعامل مع مصادر المعلومات.  •
بط باإلجراءات االحترازية وأن يكون هناك مواجهة التأكيد على أهمية تفعيل القانون المرت  •

اإلجراءات   تطبيق  تمنع  التي  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  للصفحات  قانونية 
 االحترازية.  

بروز الدور الفاعل والمؤثر لصفحات مواقع التواصل االجتماعي في مجال التعليم عن   •
 ب عد. 

 ألساسية على النحو التالي:أبرزت الدراسات السابقة مجموعة من المفاهيم ا 

 
 ( 4شكل رقم )

 المفاهيم التي أثارتها التغطيات اإلعالمية لجائحة كورونا 

خلق 
الوعي 
باألزمة

مصداقية 
وسائل 
اإلعالم

الثقة في 
األداء 
الحكومي

ةالتفاعلي
الشفافية 
والنزاهة
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ا:   في   واألدوات البحثية  المناهج المستخدمةاإلجراءات المنهجية سواء على صعيد  النتائج المتعلقة بسادسا
 الدراسات محل التحليل:

 والتحليل والمناهج التي تم توظيفها: نوع الدراسات التي خضعت للرصد  -1

 
 ( 5شكل رقم )

 نوع الدراسات التي خضعت للرصد والتحليل   

بنسبة      الميدانية  الدراسات  البحثي كان نحو  االتجاه  أن  التحليلية    %63.2يتضح  الدراسات  مقابل  في 
، وتبين أن البحوث العربية اعتمدت على الدراسات الميدانية بشكل موسع في مقابل اهتمام  %36.8بنسبة  

راسات العربية واألجنبية، على  ة في الد المناهج البحثي   توظيفالبحوث األجنبية بالدراسات التحليلية، وكان  
 النحو التالي:

 
 ( 6شكل رقم )

 المناهج البحثية التي تم توظيفها في الدراسات محل الرصد والتحليل 
يتضح أن منهج المسح الميداني كان في مقدمة المناهج البحثية التي تم توظيفها في الدراسات محل    

بنسبة   بنسبة    %55.1الرصد والتحليل  التحليلي  المسح  المنهج  %36.8في مقابل منهج  ، وكان توظيف 
توعوية استشارية  ، وأخيراا دراسة حالة لمبادرات طبية  %6.6المقارن في عدد بسيط من الدراسات بنسبة  

وعالجية على تطبيقات االنترنت في اليمن اسمهما مبادرة طبيبي ومبادرة أنا طبيب أنا معاك، وذلك بنسبة  
 ة في الدراسات العربية واألجنبية، على النحو التالي:المناهج البحثي توظيف، وكان  1.5%

لتحليلي، والذي كانت استخداماته  منهج المسح بشقيه الميداني واالبحثية التي وظفت  الدراسات  مجاالت  
 على النحو التالي:  
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صفحات   - وخاصة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  صفحات  مضمون  تحليل  على  االعتماد  تم 
المؤسسات الرسمية الحكومية وغير الرسمية مثل المنظمات الصحية الدولية على الفيس بوك  

لصفحات الرسمية السياسية للنخب  وتويتر، وكذلك قنوات اليوتيوب، كما تم االهتمام بتحليل ا
بصفحة   االهتمام  مستوى  ويرتفع  وتويتر،  بوك  الفيس  على  الرسمين  والمتحدثين  والسياسيين 
العربية  الدول  اتجاه  مستوى  ارتفع  وإن  العربية،  الدراسات  عن  األجنبية  الدراسات  في  تويتر 

ا  مجاالت  التالي عن  الشكل  ويكشف  تويتر،  موقع  عبر  الرسمية  الدراسات للصفحات  هتمام 
 العربية في مقابل الدراسات األجنبية في الدراسات التحليلية:

 
 (  7شكل رقم )

  مجاالت اهتمام الدراسات العربية في الدراسات التحليلية في إطار مقارن مع الدراسات األجنبية
ومن المالحظ أن الدراسات األجنبية بشكل عام تهتم بالدراسات التحليلية أكثر من الدراسات 
التواصل  مواقع  صفحات  تحليل  عند  وذلك  الميدانية،  بالدراسات  اهتمت  التي  العربية 
االجتماعي وباألخص موقع تويتر، في حين اهتمت الدراسات العربية بتحليل وسائل اإلعالم  

ك  بشكل  بتحليل  التقليدية  العربية  الدراسات  اهتمام  تكشف  حيث  األجنبية،  الدراسات  عن  بير 
البرامج التلفزيونية ومنها البرامج الموجهة لألطفال، وكذلك اهتمت الدراسات العربية بالصحف 
اإلعالنات   وكذلك  العلمية،  الصحف  تناولت  التي  األجنبية  الدراست  وكذلك  المطبوعة 

 الصحفية.  
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ت وإن كانت قليلة على توظيف أداة مجموعات النقاش المركزة، ألجل  الدراسا  بعض اعتمدت   -
 التحليل المتعمق ألثار التغطيات اإلعالمية على الجمهور. 

استخداما  - األعلي  االجتماعية  المنصات  ألن  والمؤسسات ونظراا  العام  الجمهور  قبل  من  ا 
المنهج على  لالعتماد  البحوث  بعض  اتجهت  لذا  الرسمية،  وغير  بإجراء    الرسمية  المقارن 

وذلك لقياس مدى    انستجرام  –يوتيوب   –منصات ضمت: تويتر   خمس تحليل مقارن لمحتوى  
وخاصة فيما  عبر هذه المنصات  انتشار الشائعات والمعلومات المجهلة عن جائحة كورونا  

كورورنا،   فيروس  بمعالجة  الخاص  باللقاح  ماليين  يتعلق  تسعة  حوالي  مضمون  وبتحليل 
 Cinelli ,et al)مليون مستخدم. دراسة  305منشور وتعليق تم نشرهم بواسطة ما يزيد عن  

، كما اتجهت بعض الدراسات لتحليل وتتبع التغريدات التي تتعلق بالشائعات عبر   (2020,
 Sharma, etوكذلك دراسة ، (Sharma, et al, 2020)مثل دراسة  Twitter APIتقنية 

 al. 2020) (عبر أداة  ، وكذلك warcT    في دراسة )1et al. 202 Alam ( . 
بيانات   - تحليل  توظيف  نحو  الدراسات  بعض  اتجهت   Pew researchمسحكما 

centreAmerican trends panel   لعقد المقارنات ما بين طبيعة األخبار التلفزيونية والثقة
 .  (Ripolles , 2020)الحكومية قبل فترة الجائحة وبعدها، مثل دراسة 

اتجهت  -2 بل  األجنبي،  وكذلك  العربي  المستوى  على  كبير  بشكل  الميدانية  الدراسات  عدد  ارتفع 
المعتاد في البحوث السابقة، وربما يرجع  غالبية هذه الدراسات لتوظيف حجم عينات كبير غير  

ذلك التمام هذه االستبيانات إلكترونياا، والتلجرام ومنصات تعليمية بروزاا في الدراسات األجنبية، 
وذلك نظراا لصعوبة التوزيع المباشر لالستمارات وفقاا لمتطلبات المرحلة الراهنة من مواجهة العالم 

لية تسهل الوصول للعينات حيث انخفاض تكلفة الوقت أزمة صحية عالمية، خاصة أن هذه اآل
بين   ما  العينات  أحجام  وتنوعت  المطلوبة،  للعينات  الوصول  ألجل  المبذولين  والمال  والجهد 

ا، وهو ما يوضحه الشكل التالي:  المتوسط والمرتفع جدا

 
 ( 8شكل رقم )

 أحجام عينات الدراسات الميدانية  
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متنوعاا عند تناول جائحة كورونا، حيث جاء في المقدمة حجم يدانية  كان حجم عينات الدراسات الم    
ثم    ،%28بنسبة  مفردة    400إلى    200  ، تلته عينات من%30بنسبة    مفردة  600إلى    400العينات من  

، ثم العينات التي تتراوح ما بين  %11.5، ثم العينات ألف فأكثر بنسبة %20بنسبة   200العينات أقل من 
 .%4.7ألقل من ألف بنسبة   800، ثم العينات من  %5.8بنسبة   800ألقل من  600

واتجهت بعض الدراسات للوصول لنتائح تخص تقييم أثر التغطيات اإلعالمية على الجمهور العربي     
( دراسة  في  فجاء  األلف،  ليتجاوز  العينات  حجم  ارتفع  حيث  موسع  ( et al, 2020,Khalifa  بشكل 

دول    مفردة من تسع  1274عينة بلغت    ىاستخدت استمارة االستبيان االلكترونى عل دراسة موسعة  إجراء  
العراق، األردن،  عمان،  السعودية،  العربية  المملكة  المتحدة،  العربية  األمارات  البحرين،  ضمت:    عربية 

التطبيقات استخداماا بين المبحوثي ، وأبرزت الدراسة أن  المغرب، مصر، السودان ن الواتس أب هو أكثر 
دراسة   اعتمدت  كما  الدراسة،  دول  مختلف  االلكتروني  (   (Penny, et al 2020من  االستبيان  على 

  على لكتروني  إلمفردة، واعتمدت دراسة ألمانية على االستبيان ا  1700والوصول لحجم عينة موسع بلغ  
   (.  (Lemenager, et al. 2021دراسة   األمانيا  امواطنا  3245

ب     يتعلق  المستهدفوفيما  الجمهور  بطبيعة  المتعلقة  استهدفته النتائج  الذي  الجمهور  طبيعة   ،
 ,Ngienعاماا، وجمهور النوعي بين األطفال مثل دراسة   18الدراسات ما بين جمهور عام لمن هم فوق  

Jiang, 2021)  مثل المرأة  وجمهور  دراسة  (م2020،عقل(دراسة  (،  مثل  الصيادلة  وجمهور   ،
Karasneh, et al, 2020)  الشباب وجمهور  العامة،  العالقات  ممارسي  وكذلك  أكاديمين  وخبراء   ،)

 بشكل مكثف عن باقي الفئات النوعية األخرى. 

 : الرؤية المستقبلية:سابعاا
ة سواء العربية  على الرغم من تنوع المجاالت والموضوعات البحثية التي أثارتها الدراسات السابق -1

 أو األجنبية، إال أن هناك مجاالت أخرى يمكن التطرق لها والبحث فيها وذلك على النحو التالي:
لهذه  - الجمهور  وإدراك  عليها  ركزت  التي  االقتصادية  لآلثار  اإلعالمية  التغطيات  بين  الربط 

األثار، وتأثيرها عليه في تغير سلوكياته االستهالكية واالقتصادية، وكذلك في تغيير الخطط 
 المستقبلية له والخاصة بإعداد مشاريع استثمارية أو خطط تدريبية. 

الخاصة إلمكانات اإلنترنت وتطبيقاته في عملية التدريب عن  الربط بين توظيف المؤسسات   -
بعد وفي االنتشار التسويقي لهم، حيث إن بعض المؤسسات تمكنت بفاعلية توظيفها للبرامج  

 التسويقية والتدريبية من تحقيق أرباح خالل فترة األزمة، حيث تمكنت من تخطي األزمة.
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المنظما  - دور  فحص  على  تركيز  أي  هناك  يكن  ودورها  لم  وغيرها  الصحية  العالمية  ت 
المجتمعي في نشر الوعي بطبيعة الجائحة وما تقدمه من خدمات للمجتمع العالمي والعربي  

 بشكل خاص.  
المدني   - المجتمع  الخاصة أو مؤسسات  المؤسسات  إبراز دور  لم يكن هناك أي تركيز على 

ك جائحة  في  المجتمعية  التوعية  في  المجتمعية  المشاركة  حيث  اتباعها  من  وكيفية  ورونا، 
 اإلجراءات االحترازية في مواجهة الجائحة.  

دور  - التركيز على  وكان  عامة  الحكومية  المؤسسات  أدوار  يركز على  بحثي  اتجاه  يبرز  لم 
الثقافة   وزارة  مثل  المؤسسات،  لكافة  أثرها  يمتد  األزمة  هذه  حيث  والسكان،  الصحة  وزارة 

 ي. وكذلك وزارة اإلعالم ودورهما التوعو 
لم يبرز اتجاه بحثي يربط بين المساهمات الفنية ومعالجة جائحة كورونا سواء على الصعيد  -

 الدرامي أو األفالم التسجيلية. 
 لم يبرز أي اتجاه بحثي يربط بين أدوار المحطات اإلذاعية في مواجهة جائحة كورونا.  -

المنهجية -2 اإلجراءات  صعيد  على،  وعلى  البحثي  التركيز  المقاوم  الدراسا  كان  في  الميدانية  ت 
الدراسات  إتمام  في  جديدة  لتقنيات  توظيف  أي  هناك  يكن  ولم  التحليلية،  الدراسات  تاله  األول، 
على   تعتمد  دراسات  عام  بشكل  هناك  يكن  لم  كما  األجنبية،  الدراسات  في  كان  مثلما  التحليلية 

النقاش المر  كزة، وكذلك أداة تحليل  أدوات بحثية أخرى سوى دراسات قليلة، مثل أداة مجموعات 
الخطاب، إلى جانب عدم وجود دراسات اهتمت بإعداد دراسات من التحليل الثاني لدور اإلعالم  

 في مواجهة األزمات العالمية. 
النظرية،   -3 لألطر  والنفسية وبالنسبة  اإلعالمية  النظرية  لألطر  متنوع  توظيف  هناك  يكن  لم 

 كيز على عدد محدد من النظريات اإلعالمية. والتسويقية في إعداد البحوث، حيث كان التر 
الدراسات،   -4 من  المستهدف  للجمهور  كان التركيز على الجمهور العام ولم يكن هناك  بالنسبة 

تركيز على استهداف جماهير نوعية مثل األطفال على مستوى مراحلهم العمرية المختلفة، وكذلك 
   .المختلفة، وكذلك كبار السن، وغيرهالفتاة الجامعية، والمرأة بمراحلها العمرية 

لالتصال       ا  نموذجا والكمية  الكيفية  والمؤشرات  السابقة  الدراسات  نتائج  من  الباحثة  وتستخلص 
 المؤسسي في وقت األزمات وذلك على النحو التالي: 

 يتمثل في:كثافة استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم في تناول األزمة، والذي المتغير المستقل:  -
اإلذاعة،  -أ )التلفزيون،  في  تتمثل  والتي  التقليدية  اإلعالم  لوسائل  الجمهور  استخدام  كثافة 

 الصحافة والمجالت المطبوعة(.
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أيا   -ب  اإللكترونية  )المواقع  في  تتمثل  والتي  الجديدة  اإلعالم  لوسائل  الجمهور  استخدام  كثافة 
ع التواصل االجتماعي العامة أو  كانت طبيعتها عامة أو متخصصة أو الرسمية، صفحات مواق

 المتخصصة أو الرسمية(.
 كثافة استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة التي تتناول األزمة.   -ت 

التابع:   - إدراك الجمهور لطبيعة األزمة التي هي مجال االهتمام المؤسسي، وتتمثل جوانب  المتغير 
 االهتمام في: 

 لماهية األزمة.معلومات عن إدراك الجمهور  -أ
 معلومات عن إدراك الجمهور ألسباب حدوث األزمة.  -ب 
 معلومات عن إدراك الجمهور لألطراف الفاعلة في األزمة.  -ت 
 معلومات عن إدراك الجمهور لكيفية مواجهة األثر الحالي لألزمة. -ث 
 معلومات عن إدراك الجمهور لكيفية مواجهة تداعيات األزمة مستقبليا.   -ج
 التي تتوسط العالقة المباشرة بين المتغير المستقل والتابع: عناصر عض البالمتغير الوسيط:   -ح
 الثقة في الوسيلة محل الدراسة، وكذلك الثقة في المؤسسة التي تصدر عنها الوسيلة.  -أ

 جاذبية طريقة تقديم المعلومات نصا وشكال. -ب 
 الوعي بدور الوسيلة في تناول األزمة.  -ت 
 مصداقية الوسيلة التي تتناول األزمة.  -ث 
 التفاعلية التي يحققها القائمون على إدارة الوسيلة.   -ج
 الشفافية والنزاهة في تقديم المعلومات عن األزمة.   -ح
 .تأثير اللغة المستخدمة في المنشورات التي تتناول األزمة  -خ

 كفاءة أداء المؤسسة في إدارة األزمة عبر وسائل اإلعالم.  -د

 
 : البحث هوامش

 : العربيةباللغة  الهوامش: أوالا 
دور شبكات التواصل االجتماعي في نشر ثقافة الخوف أثناء المخاطر وتمثالتھا لدى عينة من م(،  2021عبد الحميد، إيناس، ) .1

 ، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة.مجلة بحوث الرأى العامالجمھور المصري، 

.  ية نشرة األلكسو العلمم(، تداعيات جائحة فريوس كورونا المستجد على األمن الصحي العربي. 2020حنان عيىس. ) ،ملكاوي .2

 م.   2020المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. جامعة الدول العربية. العدد الثاني. يونيو 

.  مجلة الدراسات القانونية واالقتصاديةالجــائحــــــــــة في الشريعــة اإلسالميــة.    ماهيةم(،  2020سليم، محمد محي الدين، ) .3

تھا القانونية واالقتصادية المحلية واإلقليمية والدولية )عدد خاص(، جامعة مدينة وتداعيا covid -19 ، جائحة کورونا6المجلد  

 السادات.  

4. ( عمر،  مصطفي  االجتماع.  2020التير،  علماء  على  كورونا  جائحة  تطرحھا  بحثية  أسئلة  كورونا  م(،  )أزمة  خاص  عدد 

ز ابن خلدون للعلوم اإلنسانية واالجتماعية. جامعة  مرك  وانعكاساتها على علم االجتماع والعلوم السياسية والعالقات الدولية(. 

ص   ص  التالي:  41-38قطر.  الرابط  على  متاح   .

http://www.qu.edu.qa/static_file/qu/research/ibn%20khaldon/books/coronavirus-book.pdf 
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Studies confirmed that the media and social networking sites are a source of 

information and knowledge in the foreground by 30%, and that coverage has 

effects on mental health by 24%, highlighting the mood of the public by 22%, 

and then behavioral effects such as changing healthy habits and online 

purchasing as a form of safety Preventive against infection by 20%, then the 

emotional impact of these coverage on the public, especially in shaping mental 

images of societies, as some foreign studies have indicated negatively on the 

image of Chinese society by 2.6%, and finally the effect on mental health by 

1.4%. 

Keywords: Trends - Media Studies - Corona Pandemic - Second Level 
Analysis. 
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Abstract 

        The study aimed to monitor, analyze and evaluate the research trends 

addressed by the studies concerned with the issue of media coverage of the 

Corona pandemic crisis through traditional media, social networks and smart 

phone applications, during the period from January 2020 until the end of 

February 2021, as determining the amount of media coverage of the pandemic, 

and the most important main and sub-issues that had been aroused in the studies 

and the effects of this media coverage on the public and the ability of 

institutions in cooperation with the media to confront rumors, in addition to 

reviewing the intellectual approaches and theoretical frameworks from which 

the studies were launched, the methodological tools on which they relied, as 

well as the most important results of those studies, through using Analysis of 

the second level, both quantitative and qualitative, of scientific studies and 

research published in both Arabic and English. 

 

Previous studies confirmed a set of ideas that express how institutions deal with 

the Corona pandemic by spreading quick awareness messages to citizens during 

the pandemic, and rapid communication with the public via e-mail for pages 

and readers' comments, and should use hashtags and republish them for 

achieving the rapid spread of information, and achieving rapid interaction with 

rumors and containment them as soon as they are launched, and activating the 

role of graphic technologies in achieving attractive and simple publications for 

information about the pandemic, and achieving a rapid movement by the state in 

achieving censorship of electronic media. 
 

It also showed the diversity of the nature of main areas that the previous studies 

focused on, and at the forefront came to provoke research studies to evaluate the 

media treatment of the Corona pandemic by 33.6%, then the studies dealt with 

the effects of media treatment on the public by 20.6%, and then some studies 

dealt with the issue of evaluating government performance in facing the crisis 

and strategies that the communication adopted by it by 15%, and in the fourth 

place came the employment of communication and information technology in 

facing the pandemic by 13.4%. 
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