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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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 على   دور احلمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرمسية
 دراسة ميدانية :جبائحة كورونا  املصريالفيسبوك يف توعية اجلمهور  
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 (*) محمد طهطه منى د. م.أ.
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  على   اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسميةدور الحمالت 

 دراسة ميدانية   :بجائحة كورونا  المصريالفيسبوك في توعية الجمهور 

 
   طه منى طه محمد د. م.أ.                                                                       

dr.mona.taha.mt@gmail.com                                                                                      

 المنصورة جامعة                                                                                                        

 

 :الملخص      
إلى           الحالية  الدراسة  الصحة  هدفت  لوزارة  الرسمية  الصفحة  الصحية على  الحمالت  دور  معرفة 

والسكان على الفيسبوك في توعية الجمهور المصري بجائحة كورونا في إطار نظريتي التماس المعلومات  
وثراء الوسيلة، وهى دراسة مسحية استخدمت أداة االستبيان، والذى تم ملؤه يدويًا وإلكترونًيا على عينة من  

) الجمهور   بلغت  منها:  500المصري  النتائج  من  لعدد  الدراسة  وتوصلت  والذكور،  اإلناث  من  مفردة   )
ارتفاع نسبة من يستخدمون الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على الفيسبوك لمتابعة أخبار جائحة  

على صفحتها    كورونا، وأن أغلب المبحوثين تابعوا الحمالت اإلعالمية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان
والمصابين وطرق  الجائحة  التعامل مع  بكيفية  المرتبطة  تلك  متابعة  الحمالت  أكثر  وأن  الجائحة،  حول 
بعض  لتعديل  وأدت  ومعرفية،  سلوكية  عديدة  إيجابية  تأثيرات  الحمالت  لتلك  كان  العدوى،  من  الوقاية 

ألقل أهمية للمبحوثين حملة #وريد  سلوكيات المبحوثين الغذائية واالجتماعية والصحية، وكانت الحمالت ا
 ووريدة #، وحمالت التعريف بالجهود الرسمية لمواجهة الجائحة. 

 
 

 الصفحات الرسمية، الحمالت اإلعالمية، جائحة كورونا، الفيسبوك. الكلمات المفتاحية:
 

 :مقدمة

بجائحاة كوروناا أو ا ا لماا عارع عالمياً ا واساعً انتشاارً   2019شهد العالم منذ الشهر األخير من عاا  
بمااا   2020ا مااارس ، ومنااذ إعااالن منظمااة الصااحة العالميااة وهااور الفيااروس وانتشاااره عالميااً 19-كوفيااد 

والعالم يعيش حالة من الخوع والترقب والتأثر بهذا الوباء، وبدأت الدول إجراءاتها المختلفة ، يشكل جائحة
جتماعياة الزئي ثام التاا  لجمياع أوجان األنشاطة المواجهة هذه الجائحة الجديدة بدأت بسياسات اإلغالق الج

 .قتصادية وغيرهاالوا
جااراءات لمواجهااة الجائحااة باعتبااار أن وسااائل اإلعااال  أحااد العاان هااذه ا ىولاام يكاان اإلعااال  بمنااأ 

ا فااي نياال المعلومااات ا مهمااً كمااا تااؤدي دورً  ،مصااادر نشاار الااوعي والثيافااة بااين قطاعااات الجماااهير المختلفااة
المحلااي  يينالمسااتو  ىباال ومتابعااة تطوراتاان وتااأثير انتشاااره علاا ،رض وكيفيااة التعاماال معاانالمختلفااة عاان الماا

 والعالمي.
اا وإذا كاناات وسااائل اإلعااال  تلعااب دورً  حااداث، فاالن المعلومااات الموثوقااة واألرقااا  وقاات هااذه األ مهمااً

إذ يلتمس الجمهور معلوماتن  ؛اجماهيريً  ابل والشفافية في تناول تطورات الجائحة يعد مطلبً   ،واإلحصائيات 
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، وساابل ى وأماااكن انتشاااره وطاارق العاادو  ا عاان أعااداد اإلصااابات والوفيااات،ماان هااذه الوسااائل المختلفااة باحثااً 
ج وغيرهااااا ماااان والعاااازل المنزلااااي والبحاااال عاااان ساااابل للعااااال حترازيااااة الواجبااااة علياااان،الالوقايااااة واإلجااااراءات ا

اختالفهااااا كمصااادرو للمعلومااااات، وتاااازداد أهميااااة  ى حااااد حتياجاااات التااااي تزيااااد أهمياااة وسااااائل اإلعااااال  علاااالا
المصادر الرسمية في تلك المواقف واألزمات، تلك المصادر الرسمية التي اتخذت مان وساائل اإلعاال  أداة 

 الجماهير. ىلها للوصول إل
الجمهااور وقاات األزمااات، وتصااب  هااي  ىية عاليااة لااد لمااا تتمتااع باان المصااادر الرساامية ماان مصاادا 

ا للتوعيااة، والتثفيااف الصااحي المعلومااات التااي يبحاال عنهااا، ومصاادرً  ىمصاادر الجمهااور فااي الحصااول علاا
ماان خااالل األشااكال المختلفااة التااي تووفهااا هااذه الوسااائل كاألخبااار والتحفييااات والحااوارات والحمااالت  لدياان،

الصاور والرساو  المتحركاة  :ق الهادع منهاا، مثالياأدوات عديدة لتحي  التي تووف فيها،  اإلعالمية المختلفة
اختالفاااان  ىجمهورهاااا علااا ىواساااتخدا  كااال األدوات المتاحاااة لهاااا للوصاااول إلااا ،جرافياااك والحاااوارات  نفاااوإلوا

 وتنوعن.  
استفادت الحماالت اإلعالمياة مان معطياات التكنولوجياا الرقمياة فاساتخدمت العدياد مان الوساائل   كما
أدوات التغيياار الفاعاال،  ىكمااا أن حمااالت التوعيااة إحااد  عااال  الجديااد مثاال الفيساابوك واليوتيااو ،التينيااة لإ

 .(191  :2020)البيمى، شارع بن مزيد، والتي تدعم استراتيجية التنمية في أي مجتمع
 

  الدراسات السابقة:
 ثالثة محاور هي:  ىتم تقسيم الدراسات السابقة إل

 والمشكالت الصحية في وسائل اإلعالم. 19-تناولت فيروس كورونا كوفيدالمحور األول: دراسات 
 المحور الثاني: دراسات تناولت الحمالت اإلعالمية.

 المحور الثالث: دراسات إعالمية تناولت الصفحات الرسمية.
 والمشكالت الصحية في وسائل اإلعالم. 19-المحور األول: دراسات تناولت فيروس كورونا كوفيد

 

 عدٍد من المحاور الفرعية: ىتقسيم هذا المحور إلوتم 
دراسات تناولت التأثيرات المختلفة لمعالجة اإلعالم لجائحة فيروس كورونا في مصر والدول العربيةة  -أ

 واألجنبية مثل:
 (Dkhar ,Sabira Aalia . el al, 2021 ) دراسة  (1

مسااتخدمي  ىلااد  19-تجاااه والممارسااات المرتبطااة بجائحااة كورونااا الوالتااي اهتماات برصااد المعرفااة وا
جتماااعي ماان الجمهااور العااا   فااي جاامو وكشاامير والهنااد، كمااا تناولاات اإلجااراءات التااي الوساائل التواصاال ا

وشاااملت التااادريبات والمعاااارع للوقاياااة والعااازل والتطهيااار،  19-بفياااروس كوروناااا  ى قااادمت للحاااد مااان العااادو 
متفاوتاااة فاااي منااااطق اإلصاااابة وحماياااة الحااااالت المؤكااادة، مساااتخدمة اساااتبيان والحماياااة ميسااامة بااادرجات 
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 40-18علين تتراوح أعماارهم باين  امواقع الفيسبوك وواتس آ ، وكانت غالبية الذين أجابو   ىلكتروني علإ
جتماااااعي هااااي مصاااادر الماااانهم فااااي المناااااطق الحواااارية، وكاناااات وسااااائل التواصاااال ا %60ساااانة، وماااانهم 
التحاااذيرات بغسااال  %87جاااراءات الغلاااق، واتباااع إ ىعلااا%78المائاااة مااانهم، ووافاااق  فاااي 60 ىالمعلوماااات لاااد 

ا ا إيجابيااااً حترازيااااة، وأن هناااااك معرفااااة جياااادة وموقفااااً الالياااادين بالماااااء والصااااابون وغيرهااااا ماااان اإلجااااراءات ا
 جتماعي. الوممارسات معيولة فيما يتعلق بفيروس كورونا بين مستخدمي وسائل التواصل ا

 (Rajasekhar,Sandhya,Makesh ,Deepa and S.Jaishree, 2021 ) دراسة  (2
والتاااي قااادمت تيييماااًا لمعااادالت المعرفاااة فاااي وساااائل اإلعاااال  باااين الجمهاااور، وفاااي البحااال  ومعالجاااة 

د عتماااال، واسااتخدمت الدراسااة نظريااة ا19-المعلومااات الصااحية ومسااتوياتها، خااالل جائحااة كورونااا كوفيااد 
عتمااااد عليهاااا فاااي العصااار الرقماااي، ونظرياااة الفيماااة المتوقعاااة، الوساااائل اإلعاااال  خاصاااة ماااع تزاياااد ا ىعلااا

وسائل اإلعال  في نشر التحذيرات والتوعية لتيليال المارض،   ىوأشارت الدراسة أنن خالل األوبئة يعتمد عل
العااا  لمنظمااة الصااحة  تأكيااد الماادير ىوإن كاناات محملااة بمعلومااات خاطئااة )موااللة( أحيانااًا، وأشااارت إلاا

ا لجهااود العاااملين فااي أهميااة الحيااائق، وأن نشاار المعلومااات الموااللة تعااد تحااديً  ىعلاا 2020العالميااة عااا  
جتماااعي بحجااب األخبااار الكاذبااة، الاليطاااع الصااحي، ومطالبااة المنصااات الرقميااة عباار وسااائل التواصاال ا

ومشااركتها فاي بوساتاتهم، واساتخدمت الدراساة مفهاو  وتشجيع المؤثرين بنشر األخبار الصاحيحة والحياائق  
 الجمهور النشط.

 وفي إطار التأثيرات المعرفية لإعال  وقت جائحة كورونا المستجد والوعي الصحي بوجن عا . -
 (2020)البقمي، شارع بن مزيد،  دراسة (3

الجمهاااور الساااعودي  علاااى يااااس التاااأثير المعرفاااي لحماااالت التوعياااة اإللكترونياااة  ىوالتاااي هااادفت إلااا
حواري( لتوعية ضيوع الرحمن في موسم  وسلوكالحملة الوطنية اإلعالمية )الحج عبادة   علىبالتطبيق  

  .2019ه/1440الحج 
مااع  التوعويااة،ارتفاااع معاادل تعاارض العينااة للحمااالت  وتوصةةلت الدراسةةة لعةةدد مةةن النتةةائ  أهم ةةا:

 اهتما  الجمهور بالحملة. ى تعدد أسبا  ودوافع التعرض لحمالت التوعية اإللكترونية، وارتفاع مستو 
 م(2020)الصعيدى، طارق محمد محمد،  وفي اإلطار نفسه دراسة (4

صاحافة الموبايال فاي الحصاول  ىاعتمااد الشابا  المصاري علا ىماد  علاىالتعارع    ىوالتي هدفت إلا
اعتمااد الشاابا   ىوتوصالت الدراسااة إلا ذلاك،المعلوماات عان فيااروس كوروناا، والتاأثيرات الناتجااة عان  ىعلا
 معلومات عن فيروس كورونا. ىتطبييات الهاتف المحمول في الحصول عل ىعل
 م(2020)الشل وب، عبد الملك بن عبد العزيز،  اهتمت دراسة  (5

الدور الذي تؤدين وزارة الصحة الساعودية فاي توعياة أفاراد المجتماع الساعودي بجائحاة   ىبالتعرع عل
نجااااح الممارساااات  ىوتوصااالت الدراساااة إلااا التاااي اساااتخدمت فاااي ذلاااك، االتصاااالوفاعلياااة وساااائل  كوروناااا،

جمااهير المملكاة، وأجريات  ىتصالية لوزارة الصحة السعودية في إدارة األزمة، وبنااء الاوعي الصاحي لاد الا
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 ىتاويتر وجوجال دراياف، وأكادت الدراساة علا ىلكترونياة علاإمفردة من خالل استمارة   3133  ىالدراسة عل
 ،تصالية واإلعالمية لوزارة الصحة السعودية في إدارة أزمة جائحة كورونا بدرجة كبيرةالنجاح الممارسات ا

 السعودي.   أفراد المجتمع ىودورها في بناء الوعي الصحي لد 
 م(2020)علة،عيشة، بينما ركزت دراسة (6

ومكافحة األزمات الصاحية العالمياة فاي  التنبؤ بدور اإلعال  الجديد في تنمية الوعي الصحي،  ىعل
أن لإعاال   ىول انتشار فيروس كورونا في الجزائر وتأثير المتغيرات الديموجرافية للجمهور، وتوصلت إل

اتجاهات الشبا  من خاالل ماا يعارض فاي وساائل اإلعاال  مان ماادة مرورياة توعوياة ى  في التأثير عل  ادورً 
 المعرفة المروري لديهم. ى رفع مستو  ىسبيل المثال والتي تعمل علعلى 

 م(2020)الحسيسن، أنس،   بينما اهتمت دراسة (7

كماا اهتمات بتاأثير  اإلعال  اإللكتروني المغربي وقت أزمة فيروس كورونا فاي المغار ،بمعرفة دور 
أن الماواطن  ىوتوصالت الدراساة إلا المجتماع، ىجتمااعي علاالاألخبار الزائفة من خالل شبكات التواصال ا

األول الخطااا  الرساامي ماان خااالل شاابكات التواصاال  المغربااي وقاات األزمااة كااان أمااا  خطااابين إعالميااين،
للتواصاااال مااااع المااااواطنين ومسااااتجدات وتطااااورات انتشااااار الفيااااروس، والثاااااني خطااااا  مواقااااع  جتماااااعي،الا

 جتماعي. الالتواصل ا

 (Qingpeng ,Lifang Lie.el al, 2020) دراسة  (8
دراسااة ماان خااالل  19 -حااول انتشااار المعلومااات فااي وسااائل التواصاال اإلجتماااعي أثناااء وباااء كوفيااد 

 ىبالناااس إلاا ىحالااة لموقااع ب ويبااو ب فااي وقاات تفشااي كارثااة فيااروس كورونااا وخروجاان عاان الساايطرة، ممااا أد 
التغياااارات فااااي أنااااواع المعلومااااات، وأهميتهااااا للناااااس  ىجتماااااعي للتعاااارع علااااالاسااااتخدا  وسااااائل التواصاااال ا

-لناااس بوباااء كوفيااد سااواء، واسااتخدا  اسااتراتيجيات مالئمااة لنشاار المعلومااات وإخبااار ا حاادو  علااىوللساالطات 
المعلوماات، وأنهاا  ىوكاذلك الاردود علا ،موقاع ويباو الرسامي ى، وتناولت هذه الدراساة البياناات التاي علا19

 الجمهور.  ىهتما  بالموضوع لد النشر ا ىأدت إل
 (Tour , Liu . el al, 2021)  دراسة (9

جتمااعي وقات تفشاي فياروس كوروناا بسارعة فاي الصاين الدور وساائل التواصال ا ىوالتي ركزت علا
المعلومااات  ىجااراءات العاازل المنزلااي، ودورهااا فااي حصااول الجمهااور علااإواقتااراح الحكومااة   2020بدايااة 

حول المرض، وتأثير هذه المعلومات علاي الصاحة العيلياة للنااس، وتناولات التاأثيرات النفساية الناتجاة عان 
في مختلف المياطعاات فاي  مشاركاً  917 ىجريت علأاإلعال  أثناء اندالع األزمة، وذلك بدراسة استخدا   

ساانة، وأوضااحت الدراسااة  28.6ماان اإلناااث بمتوسااط عماار  613ماان الااذكور و 304أنحاااء الصااين ماانهم 
ي جتماااعي والصااحة النفسااية لهاام، واليلااق، والوااغط النفسااالوجااود عالقااة بااين اسااتخدا  الجمهااور لإعااال  ا

 .19-خالل تفشي كوفيد 
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 م(2020)الفقي، مال إبراهيم وأبو الفتوح، محمد كمال ،   بينما دراسة (10

لادي طاال   19-جائحاة فياروس كوروناا كوفياد  ىفيد تناولت طبيعة المشاكالت النفساية المترتباة علا
وتوصالت لعادد مان النتاائج  مساتخدمة المانهج الوصافي التحليلاي،  الجامعات المصرية الحكومية والخاصاة،

فاي مياادمتها الواجر، بينمااا باادرجات  الطااال  تشااكلت نتيجاة الجائحااة، ىأهمهاا: وجااود مشاكالت نفسااية لاد 
اضاطرابات الناو ، الوسااوس اليهرياة، الوحادة النفساية،  ،ةاالجتماعياالمخااوع    متوسطة اضطرابات األكال،

 كتئا  والكدر النفسي.الا
ا نتيجةة التنةاول اإلعالمةي لفيةروس كورونةا لدراسة التأثيرات النفسية أيضة    ى واتج ت دراسات أخر 

 وانتشاره مثل: 
 م(2020)حسين، إيمان عاشور سيد،   دراسة (11

مااان خاااالل مواقاااع  19 –فتناولااات درجاااات التمااااس الجمهاااور المصاااري للمعلوماااات المتعلياااة بكوفياااد 
وتوصاالت الدراسااة لعاادد ماان النتااائج أهمهااا أن  جتماااعي وعالقااة ذلااك بالمناعااة النفسااية لااديهم،الالتواصاال ا

بوك، كمااا ، يلياان الفيسااالمبحااوثينجتماااعي التااي اسااتخدمها الالااواتس آ  جاااء فااي ميدمااة مواقااع التواصاال ا
 جتماعية من رفع المناعة النفسية لدي عينة الدراسة.  الساهمت هذه الوسائل ا

 م(2020)فلوس، مسعود ، وتومي، الخنساء،  كما اهتمت دراسة (12
هاال يااؤثر  وماهيااة الصااحة النفسااية، وقاادمت الدراسااة تسااا اًل: ماهيااة اإلعااال  الجديااد، ىبااالتعرع علاا

أن األفااراد يعااانون  ىوتوصاالت إلاا كورونااا الصااحة النفسااية لدفااراد جااراء جائحااة  ىاإلعااال  الجديااد ساالبًا علاا
 من خوع وقلق وتوتر نتيجة البرامج اإلعالمية المختلفة. 

 (Apuke, Destiny,Oberiri, Omar,Bahiyah, 2020 ) بينما دراسة (13

 19-الزائفااة أثناااء جائحااة كوفيااد  لدخباااروالتااي حاولاات وضااع تفسااير لنشاار ومشاااركة المسااتخدمين 
ستخدامات واإلشباعات، ونموذج معادلة النموذج البناائي التصالي للمبحوثين باستخدا  نظرية االوالسلوك ا

لت الدراساة أن من مستخدمي الفيسبوك وواتس آ  في نيجيريا وتوص  152  ىللتوافق الجزئي بالتطبيق عل
جتماعياااة كسااالوك مااارتبط بمشااااركة األخباااار العوامااال  التعااااطف، والمشااااركة الفورياااة لدخباااار، والتنشااائة ا

الزائفااة المرتبطااة بجائحااة كورونااا، وناشاادت الدراسااة مياادمي الخدمااة الصااحية والحكومااة النيجيريااة باإلمااداد 
واساع لمسااعدة النااس، ودوافاع المكاناة  ، ونشار هاذه المعلوماات علاي نطااقبالجائحاةبالمعلوماات المتصالة 

 جتماعية كانت وراء نشر العديد من المستخدمين لدخبار الكاذبة.الا
 

 (Oberiri Destiny Apuke,Bahiyah Omar, 2020)دراسة  (14
اإلجتمااعي ومشااركتها خاالل والتي اهتمت بدراسة دوافع األخبار الزائفة من خاالل وساائل التواصال 

مسااتخد  للفاايس بااوك وواتااس آ  فااي نيجيريااا باسااتخدا   152 ى، وأجرياات الدراسااة علاا19-جائحااة كوفيااد 
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جتماعياة والربباة الذاتياة أهام الأن دوافاع التنشائة ا ىشباعات، وتوصلت الدراسة إلإلستخدامات واالنظرية ا
، وأن الناس متشاككة مان 19-مرتبط بجائحة كوفيد دوافع مشاركتهم السريعة لدخبار الكاذبة، وهو سلوك 

الاابعض أنهااا تاادعم الرعايااة الصااحية وإمااداد  ى جتماااعي، وياار الالمعلومااات التااي تااأتي ماان وسااائل اإلعااال  ا
 النيجيريين بالمعلومات مباشرة. 

 (Taha ,Viktoria Ali.el al , 2021) أما دراسة (15
للمساتهلكين  التساويييالسالوك  ىبدراسة تأثير استخدا  وسائل اإلعال  اإلجتماعي علاو التي عنيت  

، وعاااادات المساااتهلكين وذلاااك مااان خاااالل دراساااة مساااحية 19-السااالوفاك واإليطااااليين خاااالل جائحاااة كوفياااد 
باسااتخدا   فااي الاادولتين، امبحوثااً  937عينااة ماان  ىللجائحااة، علاا ىباسااتخدا  اسااتبيان خااالل الموجااة األولاا

ار ساايبرمان للعالقااات المتبادلااة واختبااار كروشااال والاايس، وأوهاارت النتااائج وجااود فااروق إحصااائية فااي اختباا
جتماعي وفيًا للمتغيرات الديموغرافية، وأن هناك عالقة ضعيفة بين الاستخدا  المبحوثين لوسائل اإلعال  ا

 الشراء.جتماعي وتعزيز التسوق اإللكتروني، وعملية الوسائل التواصل ا
 م(2018)عبد العزيز، سارة محمود، بينما دراسة  (16

التماس الجمهور المصري للمعلومات الصحية عبر شابكة اإلنترنات وعالقتان   ىفيد عنيت برصد مد 
مفااردة ماان الجمهااور المصااري  400عينااة عااددها  ىالااوعي الصااحي لااديهم، ماان خااالل دراسااة علاا ى بمسااتو 
العيناة اللتمااس المعلوماات الصاحية  ىأن الادوافع النفعياة األقاوى لاد  ىسنة، وتوصالت الدراساة إلا  18فوق  

اإلنترنااات مااان  ىعبااار شااابكة اإلنترنااات، وارتفااااع نسااابة مااان يطباااق ويساااتفيد مااان المعلوماااات الصاااحية علااا
ي المعلومات الصحية التي يحصلون عليها من خالل اإلنترنات، المبحوثين، وارتفاع نسبة ثية المبحوثين ف

 ا نتيجة التماسهم المعلومات الصحية من اإلنترنت.الوعي الصحي لديهم متوسطً  ى بينما كان مستو 

 م(2016)عبد الحافظ، نادية محمد، وفي اإلطار نفسه تناولت دراسة  (17

لوسااائل اإلعااال  التيليديااة والجدياادة ونشاار الثيافااة الصااحية بااين الجمهااور المصااري، الاادور التثفيفااي 
مفاردة،  400 ىعتيادات الصحية بالتطبيق علاالوسائل اإلعال   ونموذج ا  ىعتماد علالمستخدمة نظرية ا

ليهاا عتمااد عالالوساائل التيليدياة مان حيال درجاة ا  ىتفوق الينوات التليفزيونية والفواائية علا  ىوتوصلت إل
كمااا توجااد  جتماعيااة فااي ميدمااة وسااائل اإلعااال  الجدياادة،البينمااا جاااءت الشاابكات ا كمصاادر للمعلومااات،

كما توجد فروق فاي درجاة الثياة باين المبحاوثين فاي  عتماد،العالقة ارتباطية بين نوع الوسيلة وبين درجة ا
هااا نوااايا الصااحية التااي يتابعو تلااك الوسااائل وفيااًا للتوزيااع الجغرافااي لمفااردات العينااة وماان حياال نوعيااة الي

 وتكامل وسائل اإلعال  المختلفة في مجال التوعية والتثفيف الصحي.
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 : دراسات تناولت معالجة وسائل اإلعالم لجائحة كورونا المستجد في مصر والدول األخرى  -ب
 م(2020)العشران، رانيا عبد المنعم،  كما ركزت دراسة (18

 اهتمااا  اإلعااال  الصااحي بتغطيااة أخبااار وتااداعيات انتشااار فيااروس كورونااا فااي األردن، ىمااد  ىعلاا
جتماعياة فاي نيال الرساالة الا للمساؤوليةمراعااة اإلعاال    ىودوره في توعياة وتثفياف الجمهاور، وتوصالت إلا

 اإلعالمية الصحية للجمهور بطريية علمية. 
 م(2020)عبد الدايم، ري ام مرزوق ابراهيم،  بينما تناولت دراسة (19

وأون تاي فاي،  ،ىمعالجة البرامج الحوارية بالفوائيات المصارية ألزماة فياروس كوروناا بينااتي األولا
جااءت فاي ميدماة الموضاوعات التاي تناولتهااا  االحترازياةأن اإلجاراءات  وتوصالت لعادد مان النتاائج أهمهاا:

ثم دعام األفاراد واليطاعاات المتواررة  شادات الموجهة للجمهور، ثم دعم األطيم الطبية،ن، يليها اإلر االينات
 هتمامات اإلنسانية في ميدمة األطر المستخدمة. المن األزمة، وكان إطار ا

 م(2020)محمود، سمير محمد،  بينما ركز (20
الكشااف عاان طبيعااة توويااف صااحافة البيانااات فااي تناااول فيااروس كورونااا المسااتجد  ىفااي دراسااتن علاا

تفاوق المواقاع العالمياة فاي التووياف صاحافة البياناات فاي   ىبالمواقع العربية والعالمية، وتوصل بدراساتن إلا
ت صاحافة البياناا ى جاناب الثاراء المعلومااتي للمواقاع العالمياة فاي محتاو   ىاليصص المدعومة بالبياناات، إلا

مصااادر متخصصااة ماان العلماااء والباااحثين واألطياام الطبيااة المتخصصااة، ييابلهااا ضااعف  ىالعتمادهااا علاا
المواقااع الرساامية، وارتفاااع التفاعليااة والمشاااركة فااي  ىالمواقااع العربيااة لحرصااها علاا ى معلوماااتي فااي محتااو 

 المواقع العالمية ميارنة بالمواقع العربية باستثناء موقع مصراوي.
 م(2020)أطبقية، عبد هللا محمد عبد هللا، وفي نفس المجال تناولت دراسة  (21

، وذلاك فاي موقاع قنااة  2019ا منذ وهوره في الصين أطر التناول اإلعالمي لجائحة كورونا عالميً 
أن اإلطار األكثر وهورا بتكتم الصين عن وهور الفيروسب،  إلىوتوصلت الدراسة  روسيا اليو  الفوائية،

 الحكوماات عان انتشاار الفيااروسب، مساؤوليةقتصااديب، بو الويليان بالتعااون الروساي اإليطااليب، ثام بالركاود ا
 جتماعيب في أطر الحلول الخاصة بالجائحة.الوبتطبيق التباعد ا

 م(2020)أمدى، عمر،  في حين هدفت دراسة (22
في الصحافة الرقمية المغربياة، ومساتخدمي   19-رصد طبيعة التناول اإلعالمي لجائحة كوفيد    ىإل

أن تغطياة الصاحافة المغربياة اإللكترونياة للجائحاة كانات كافياة وواقعياة،   ىالفيسبوك، وتوصلت الدراساة إلا
 ا استخدمت التهويل والتخويف والترهيب.توعية المواطنين، وإن كانت أحيانً  علىركزت  

 

 م(2020)الخطاب، عقيلة شنقيل،  بينما اتج ت (23
 ىوتوصالت إلاا ودراسااة الخطاا  الكاريكاااتيري، فياروس كوروناا،فاي دراساتها للكاريكاااتير الاذي تناااول 

 هتما  الكافي من قبل النياد والباحثين.الأنن فن صحفي لم يلق ا
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 م(2020)عبد الحميد، محمد، وفي نفس اإلطار اهتمت دراسة  (24

ونااااوع الموااااامين التاااااي  دور اإلنفوجرافيااااك فاااااي تغطيااااة تااااداعيات فيااااروس كوروناااااا، ىالتعاااارع علاااا
استخدمت اإلنفوجرافيك، في عادد مان مواقاع الصاحف العربياة، وتوصالت الدراساة لعادد مان النتاائج أهمهاا: 
أهم الموضوعات التي استخدمت اإلنفوجرافيك في تغطيتهاا بتاداعيات أزماة كوروناا بيليهااب قارارات الحكوماة 

وكانااات أهااام األهاااداع بالتوعياااة الوقائياااةب،  حصاااائيات حاااول اإلصاااابة باااالفيروسب..إل مكافحاااة الوبااااء و حاااو 
 اب تيديم المعلوماتب.واإلخبار واإلحاطة ثم بدعم اليراراتب وأخيرً 

 م(2016)زقزوق ، عبد الخالق ابراهيم عبد الخالق، دراسة  (25
الور ياااة واإللكترونياااة ألزماااة فياااروس ساااي فاااي مصااار، فاااي دراساااة وصااافية حاااول معالجاااة الصاااحف 

 تحليلية لعينة من صحف األهرا  واألخبار واليو  السابع والمصريين باستخدا  نظرية األطر.
بااقي الفناون الصاحفية،  ىسايطرة األشاكال اإلخبارياة علا وتوصلت الدراسة لعدد من النتائ  أهم ا:

ووجااود خلاال فااي ممارسااة الصااحف أدوارهااا وووائفهااا تجاااه منظومااة الصااحة المصاارية  وسااطحية التغطيااة،
يواجاان المجتمااع، واتبعات التغطيااة لدزمااة األخال يااات  اوقواية فيااروس سااي باعتبارهاا قوااية حيويااة وتحاديً 

هتمااا ، ووفاات الصااحف الا ومجاااالت اوالممارسااة المهنيااة، وافتيااار الصااحف الور يااة للتنااوع فااي مصااادره
اإلحصااائيات واألرقااا  والبااراهين  ىعتماااد علااالاإللكترونيااة العديااد ماان الليااات لتاادعيم األطاار اإلعالميااة وا

 المنطفية.
 

 دراسات تناولت تقييم األداء اإلعالمي حول جائحة كورونا في مصر وغيرها من الدول: -ج
 

 م(2020)السالم ، فاطمة سعود عبد العزيز، بينما اتج ت دراسة  (26

أن  ىدراسااة مصاادا ية اإلعااال  الرساامي فااي الكوياات أثناااء جائحااة كورونااا، وتوصاالت الدراسااة إلاا ىإلاا
جتمااعي لصاال  صاغار السان، بينماا الهناك عالقة ارتباطية بين العمار ومعادل اساتخدا  مواقاع التواصال ا

المتغيرات الديموجرافية للمبحوثين وبين مصدا ية مواقع التواصل، كما حصل  ال توجد عالقة ارتباطية بين
الرضا عن األداء خاالل جائحاة كوروناا باين وساائل اإلعاال  األخارى والتاي كاان فاي  ىاإلعال  الرسمي عل
 ميدمتها الصحافة.

 م(2020)المغير، محمد محمد عبد ربه،   أما دراسة (27
تفشاي انتشاار فيارس كوروناا، وتوصالت  رفيد اهتمت بدور السياسات اإلعالمية في الحد مان مخااط

ستراتيجيات اإلعالمية في التعامل مع فيروس كورونا وما صااحب الأهمية تحليل السياسات وا  ىالدراسة إل
جتمااعي فاي تواصال العمال الجراءات إعالمية وتوعوية، كما أوضحت أهمية اإلعال  التفاعلي واإذلك من  
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مان أجال  .اإللكتروناي.أهمياة اساتدامة التعلايم  ىواألنشطة البشرية في أماكن الحجر الصحي، كم نبهت إلا
 التعايش المن مع الفيروس. 

 :في دراست ا  (2020)عبد الحافظ ، نادية محمد، ورصدت  (28
معالجااااة وسااااائل اإلعااااال  لجائحااااة كورونااااا المسااااتجد، وتيييماااان اتجاهااااات الجمهااااور المصااااري نحااااو 

أن أهام المواقاع التاي يحارج الجمهاور عيناة الدراساة  ىلإجراءات المتخذة لمكافحة الفيروس، وتوصالت إلا
 الفيسبوك. ى)اليو  السابع( من خالل موقعها علمتابعتها  ىعل
 م(2016خالد، )فيصل، بينما سعت دراسة  (29

تصاااالي للمؤسساااات الصاااحية فاااي التوعياااة بمااارض كوروناااا مااان خاااالل اساااتخدا  التييااايم الااادور ا ىإلااا
مان خاالل  جتماعي كأداة توعية في ول وجود خطر وبائي متمثل فاي فياروس كوروناا،الوسائل التواصل ا

دن الطبياااة الساااعودية الحساااابات الرسااامية لعااادد مااان المااا ىتحليااال موااامون الرساااائل التوعوياااة المنشاااورة علااا
‰ مان المادن الطبياة عيناة الدراساة 73أن  ىوتوصلت إلا الفيسبوك وتويتر واليوتيو ،  ىعل  ومستشفياتها،

جتمااااعي الساااتخدامها فاااي التوعياااة الصاااحية، وعاااد  وجاااود االشااابكات التواصااال  ىلااايس لهاااا منصاااات علااا
عيناة الدراساة ومستشافياتها المنظوماة استراتيجية صحية وطنية متماسكة، وضاعف اساتخدا  المادن الطبياة 

 تصالية الحديثة للتوعية والتواصل مع المجتمع المحلي. الا
  

 المحور الثاني: دراسات تناولت الحمالت اإلعالمية:

 , Pedersen ,Eva A. , Loft ,Louise H., Stine U. Jacobsen,Soborg) دراسةة (1
Bolette , Janne Bigaard, 2020) 

جتمااااعي فاااي الااادانمارك، وهااادفت التصاااال االتصاااال الصاااحي عبااار وساااائل االحاااول اساااتراتيجيات ا
وقاد  ،وقف اإلصابة بسرطان عناق الارحم ىجتماعي علالتأثير استراتيجيات حمالت اإلعال  ا  ىالدراسة إل

 ىعتماادت الحملااة علااا لتخاطااب المتاارددين نحااو لياااح ساارطان عنااق الاارحم، و   2017أطلياات الحملااة فااي 
العيالب واساتخدمت حياائق وماواد عاطفياة  لخلاق حاوار إيجاابي نحاو الليااح،   -تصال بباليلب الاستراتيجية ا

ومن النتائج التي توصلت لهاا تزاياد أعاداد مان وصالت لهام  ،الفيسبوك حسابات وقدمت هذه الحمالت عبر 
تصاااال بالجماعاااات المنشاااور الحملاااة، كماااا نجحااات باساااتخدا  ا ىخاااالل رصاااد التعليياااات علاااالحملاااة مااان 

هتمااا  بالتفاصاايل الد ييااة قباال التخطاايط إلطااالق الحملااة والتااي كااان لهااا الالثانويااة، والروايااات الشخصااية وا
حااد ماان تيريبااًا بعااد عااا  وا %75 ىإلاا  %50تااأثير كبياار فااي زيااادة الحااوار اإليجااابي، وتزايااد التعلييااات ماان

 الحملة.
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 م(2020)البقمي، شارع بن مزيد، مثل دراسة  (2

 عن الحملة الوطنية اإلعالمية بالحج عبادة وسلوك حواريب والتي سبق تناولها في محور سابق.

 م(2020)حسن، م ا مختار،  كما اهتمت دراسة (3
ملياون صاحة فاي المواقاع اإللكترونياة اإلخباريااة،  100اإلخبااري عان حملااة  ى المحتاو برصاد طبيعاة 

أن أهااام أدوار تلاااك المواقاااع كاااان  ىوتوصااالت الدراساااة إلااا ماااوقعي الياااو  الساااابع ومصاااراوي، ىباااالتطبيق علااا
همة والمساا وتكاوين صاورة إيجابياة عان الحملاة،  ،يازفحتوالالتمهيد للحملة بالتعريف بهاا وأهادافها وأماكنهاا،  

 ل والتوعية والوقاية الصحية.عالتفا ةفي صنع اليرار يلين آلي
 (Vergeer ,Maurice , Leslie Tkach- Kawasakib, Lee, Junku, 2020)دراسة  (4

حول استخدا  الفرد للحماالت اإلعالمياة عبار اإلنترنات فاي حملاة انتخاباات مجلاس الناوا  فاي عاا  
كثار شاعبية باين الشاعب اليابااني متخطياًا باذلك الفيسابوك في اليابان، وأوضاحت أن تاويتر هاو األ   2017

العشااارينات، وأن حماااالت اإلنترنااات  فاااى سااانالماااراهيين و و صاااغر سااانًا وانساااتجرا  خاصاااة باااين األجياااال األ
الحمااالت فااي هااذه  اإلنترناات حديثااة نساابيًا فااي اليابااان، كمااا تاام توويااف العديااد ماان خاادمات  السياسااية تعااد 

أسااالو  التبناااي متعااادد  ىخاصاااة فيسااابوك وتاااويتر ويوتياااو  ومااادونات الوياااب، وبالتاااالي ركااازت الدراساااة علااا
 أهمل من قبل.  الخدمات والذي

 م(2020)الناصر، وسام، دراسة  (5

ماان خااالل دراسااة  نتخابيااة،الاجتماااعي فااي الحمااالت الوالتااي سااعت لمعرفااة دور وسااائل التواصاال ا
)سوا( والحمالت الموادة لنشطاء سوريين )انتخابات  تحليلية لصفحتي حملة الرئيس السوري بشار األسد،

للمشااركة والتفاعال  اا هاماً أن مرونة هذه الشبكات كان محاددً   ىالفيسبوك، وتوصلت الدراسة إل  ىالد (، عل
وتطوير ممارساات متناسابة ماع مصاالحهم وأهادافهم، ختيار  اوتعطي للمستخدمين إمكانية الوبط والتحكم و 

 ا. ا ضعيفً الحملتين نزوعً  اوشهدت صفحت

 , Christensen ,Anne Sofie Plum ,Meyer , Maria Kristine Hagelskar) دراسةة (6
Peter Dalum, Anne Friis Krarup, 2019) 

لإصاابة  اخطارً  الجمااهيري فاي زياادة الاوعي باأن الكحاول يشاكل عاامالً حول تأثير حمالت اإلعال   
وتحييق الدعم العا  للسياسات المرتبطة بالكحول، نظرًا النخفاض الوعي العا   بأنواع عديدة من السرطان،

-2017مبحااوث بعاادها مااا بااين عااامي  3000مبحااوث قباال الحملااة و  3000 ىبهااا، أجرياات الدراسااة علاا
األقااال تثبيااات األساااعار  ىأن نسااابة مااان المساااتجيبين للحملاااة دعماااوا علااا ىدراساااة إلااا، وتوصااالت ال 2018

وأضرار إعالنات الكحول، وإلزا  شركات التغذياة بوضاع عالماات باارزة بشاكل كبيار بمنشاور الحملاة، دعام 
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الاذكور عان اإلنااث، وتحدياد ساعر  ىساتجابة عالياة لاد التحديد عدد منافذ البيع بالتجزئة للكحاول، وكانات ا
سانة، ووضاع سان محادد لشاراء الكحاول فاي حفاالت مادارس التعلايم الثاانوي  18اء الكحاول والبياع لسان شار 

 في الدنمارك.

 (Koumpias ,Antonios M. ,Vazquez , Jorge Martinez-, 2019) دراسة (7

زياادة إيارادات الادفع الواريبي ووصاولها الحاد  ىحول الحمالت اإلعالمية في باكستان، وتأثيرها علا
، فاااي دراساااة شااابن تجريبياااة لتاااأثير الحماااالت  2014 -2013وذلاااك فاااي حملاااة ماااا باااين عاااامي  ىاألقصااا

تيييم هذه الحماالت مان حيال  ى، كما هدفت الدراسة إلالتليفزيون اإلعالمية في الصحف، وكذلك إعالنات  
 تحييق أهدافها ومومونها. 

 م(2019)السديري، سحر صالح، دراسة  (8
الساااالوكيات الوقائيااااة لدساااارة السااااعودية  ىعاااان دور الحمااااالت اإلعالميااااة الصااااحية فااااي التااااأثير علاااا

فاااااي   2016وبداياااااة   2015باااااالتطبيق علاااااي الحماااااالت التاااااي قامااااات بهاااااا وزارة الصاااااحة خاااااالل نهاياااااة 
عتمااد المفردة فاي الريااض با 50عينة من  ىيق علإطار)الحملة الوطنية للتوعية بمرض السكري(، بالتطب

وتوصااالت لعااادد مااان  ،االساااتبيانوصاااحيفة  جتماعياااة ونماااوذج المعتياااد الصاااحي،العلاااي نظريتاااي المعرفاااة ا
جتمااعي كاان أبارز وساائل نشار الحماالت الصاحية وفاي ميدمتان تاويتر، يليان الالنتائج أهمها: أن اإلعال  ا

الشخصي، والندوات وورش العمل، يليهم اإلذاعة والتليفزياون ثام اإلنترنات ثام  االتصالالمطبوعات ووسائل 
وفاااي مركاااز متاااأخر إعالناااات الشاااوارع وإعالناااات اإلنترنااات، فاااي ميدماااة األدوات الرقمياااة ، الخاااط السااااخن

 واإلنفوجرافيك ثم الصور يليها الفيديو.الهاشتاج 
 م(2019)مساوي، محمد طالل عباس، دراسة  (9

حول دور الحمالت اإلعالمية عبر مواقع التواصل اإلجتماعي في تحييق المشاركة المجتمعية لدي 
عيناة  ى، علاواالساتبيانواإلشاباعات،  االساتخدامات الشبا  الجامعي الساعودي، اساتخدمت الدراساة نظرياة 

المشاااركة ارتفاااع نساابة  :ىوتوصاالت الدراسااة إلاا ( مفااردة ماان طااال  الجامعااة السااعوديين،50عمديااة ماان )
، وأكثرهاااا االجتمااااعيالمجتمعياااة للاااذكور أكثااار مااان اإلنااااث، اساااتخدا  أغلاااب المبحاااوثين لمواقاااع التواصااال 

جوجاال بلااس، كااان معرفااة المعلومااات المتعليااة بالجمعيااات  ااسااتخدامًا الفيساابوك يلياان ياااهو ثاام تااويتر وأخياارً 
 ن وأن الاذين ال يتاابعو  ،االجتمااعيالخيرية المنظمة  في ميدمة أهداع تعرض المبحوثين لمواقاع التواصال 

ساتماالت الهذه الحمالت ال يثيون في هذه الجمعيات، كانات األوتاار العاطفياة والاوازع الاديني فاي ميدماة ا
 اإلقناعية.

 Cyan ,Musharraf R,Koumpias , Antonios M. ,-Vazquez , Jorge .) دراسةة (10
Martinez, 2017) 
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لتاااازا  الاتجاهااااات الجمهااااور فااااي باكسااااتان نحااااو ا ىتااااأثير الحمااااالت اإلعالميااااة علاااا والتااااي تناولاااات 
الحماالت اإلعالمياة فاي  ىنظرًا النخفاض اإليرادات المجمعة من الوارائب، ركازت الدراساة علا  الوريبي،

 ىت إلاااالتليفزياااون والصاااحف الوطنياااة التاااي يساااتخدمها المجلاااس الفيااادرالي لإيااارادات، كماااا أشاااارت الحماااال
، وقاد  2014بياناات مساحية جعمعات عاا   ىالجانب األخالقاي فاي دفاع الوارائب، واعتمادت الحماالت علا

 لتزا  الوريبي.التحسن في تصورات الجماهير نحو ا ىأدت الحمالت وإعالنات التليفزيون والصحف إل

 , Boles ,Myde,Adams , Adelle ,Gredler , Amy , Manhas ,Sonia ) دراسةة (11
2014) 

معلومات واتجاهات وسلوكيات األفراد نحو  ىتأثير الحمالت اإلعالمية عل   دراسة  ىوالتي هدفت إل
عالقااة  المشااروبات السااكرية والساامنة، وتعلاايم السااكان كميااات السااكريات الموااافة فااي المشااروبات الغازيااة 

ساتهالك الصاحي لهاذه المشاروبات، وذلاك مان خاالل حملاة نفاذت فاي الوغيرها من المشروبات السكرية، وا
اإلنترناااات،  ىئل اإلعااااال  المدفوعااااة وغياااار المدفوعااااة علااااماااان خااااالل وسااااا  2013جميااااع أنحاااااء بورتالنااااد 

مفاااردة، لفيااااس  402عيناااة  ىوالتليفزياااون، واللوحاااات اإلعالنياااة، ووساااائل النيااال، والخااادمات التليفونياااة علااا
تجاهااااات تجاااااه الساااامنة و المعرفااااة بالمشااااكالت الصااااحية نتيجااااة اإلفاااارا  فااااي السااااكر الالتوعيااااة وا ى مسااااتو 

أن مااا  ىهالك المشااروبات السااكرية والمياااه الغازيااة، وتوصاالت الدراسااة إلااهتمااا  بالساالوكيات حااول اسااتالوا
مااان الاااذين تااام تاااوعيتهم بالحملاااة قاااد اهتماااوا بتيليااال كمياااة الميااااه الغازياااة والمشاااروبات ( % 80)ييااار  مااان

المحاااالة، وأن اساااتهالك الساااكر الزائاااد يسااابب مشاااكالت صاااحية، أي أن الحماااالت رفعااات التوعياااة وزياااادة 
 الغازية. هوالمياكل اإلفرا  في تناول السكريات المعرفة حول مشا

  المحور الثالث: دراسات إعالمية تناولت الصفحات الرسمية:

 (Kaya ,Tugberk, 2020 )دراسة  (1

فاااي قبااارج،  19-والتاااي اهتمااات برصاااد اساااتخدا  وساااائل التواصااال اإلجتمااااعي أثنااااء جائحاااة كوفياااد 
اخااتالع اسااتخدا  وسااائل التواصاال اإلجتماااعي فااي  ىوتأثيراتهااا أثناااء الغلااق، وحاولاات الدراسااة معرفااة مااد 

. 651معنويااة ى كرونباااع عنااد مسااتو  العاديااة عاان وقاات األزمااات، واسااتخدمت الدراسااة مفياااس ألفااا األوقااات 
الخماساي،  بليكارتبخالل فتارة اإلغاالق، واساتخدا  مفيااس  امبحوثً  668 ىلكتروني علإباستخدا  استبيان 

خاوفهم  ىروا إلاا، وأشا19-وتوصلت الدراسة أن المستخدمين أصب  لديهم مزياد مان المعلوماات عان كوفياد 
من األخباار الكاذباة وأنهام يتاابعون المصاادر الرسامية، واخاتالع اساتخدامهم لوساائل التواصال اإلجتمااعي 

 العادية، وكانت لديهم مشاعر ونماذج سلوكية متشابهة وقت الجائحة. وقت األزمات عن األوقات 
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 م(2020)ريان، شيماء محمد عبدالرحيم، دراسة  (2

سااااتراتيجيات التااااي اسااااتخدمت فااااي الصاااافحات الرساااامية لااااوزارة الصااااحة والسااااكان لمواجهااااة الحااااول ا
شاائعة قامات المواقاع الرسامية باالرد عليهاا، باساتخدا   33تحليال الشائعات حول فيروس كورونا من خالل 

نظرية المؤامرة، وتوصلت الدراسة أن أغلب الشاائعات تنشار الخرافاة والتواليل العلماي، واساتخد  األسالو  
التوعاااوي لجاااذ  الماااواطنين لتصااادييها، واتخاااذت الشاااائعات أشاااكااًل عديااادة واساااتهدفت فئاااات عديااادة، و ياااا  

جتماعي وتكاذيبها وتنمياة الة بنشر الحيائق عن الشائعات التي نشرت عبر مواقع التواصل االمواقع الرسمي
ووفااارت المعلوماااات الصاااحيحة لمحارباااة الشاااائعات، وأن هنااااك شااافافية فاااي التعامااال ماااع  وعاااي الجمهاااور،

 .فيروس كورونا
 , Chen ,Qiang , Min ,Chen,Zhang , Wei , Ge Wang,Ma , Xiaoyue)دراسةة  (3

Richard Evans, 2020) 

فااي  19-جتماعيااة الحكوميااة أثناااء أزمااة كوفيااد الحااول كيااف يااتم ربااط المااواطنين بوسااائل اإلعااال  ا
أهمية  يا  الحكوماات بسارعة بتوصايل معلوماات األزماة بشاكل ماؤثر ونااج    ىالصين، وأشارت الدراسة إل

الخااوع، وتناولاات الدراسااة الوكاااالت  ىأن الفشاال فااي ذلااك يااؤدي بااالمواطنين إلااو  ،وكفاااءة ألفااراد الجمهااور
الرسمية الصينية واستخدا  البيانات الرسامية مان خاالل وكالاة بالصاين الصاحيةب مان خاالل حساا  رسامي 

تاابع لهيئاة الصاحة الرسامية الصاينية، واساتخدمت الدراساة نظرياة ثاراء الوسايلة، كماا   ساينا ويباوبلها اسمن ب
جتماااعي الالمااواطن وربطاان ماان خااالل وسااائل التواصاال ا ىثااراء الوساايلة أثاار ساالبي علاالأثبتاات الدراسااة أن 

معلوماااات  أهميااة سااارعة توصاايل ىالحكوميااة، كمااا أثااار ساالبيًا المعالجااة الحكومياااة للمعلومااات، وأكااادت علاا
 األزمة  للجمهور.

 م(2020)الشيمى، محمد لطفي زكريا، دراسة  (4

الصاافحات الرساامية لااوزارة الصااحة كمصاادر للمعلومااات أثناااء  ىحااول اعتماااد الجمهااور المصااري علاا
وسائل اإلعال  وفي إطار  ىعتماد علالجائحة كورونا من خالل دراسة تحليلية وميدانية في إطار نظرية ا

جريات الدراساة الميدانياة أع منهج المسا  و  ىنموذج اتصال األزمات والمخاطر الطارئة، واعتمدت الدراسة عل
 امنشاورً  263 ىوأجريات الدراساة التحليلياة علا ،مفاردة 376عيناة عاددها    ىساتبيان علامن خالل صاحيفة ا

الفيسااابوك كمصاااادر  ىعتمااااد علاااالارتفااااع معااادالت ا ىبالصااافحات عيناااة الدراساااة، وتوصااالت الدراساااة إلاااا
للمعلومااات، والتيياايم اإليجااابي للمبحااوثين نحااو صاافحة وزارة الصااحة واهتمامهااا بالتيااارير والبيانااات اليوميااة 
المحدثاااة كتطبياااق الساااتراتيجية الحاااد مااان عاااد  اليياااين، العتبارهاااا الجهاااة الرسااامية المنوطاااة بنشااار التياااارير 

وإن كااان هناااك ضااعف  لمصاادا ية فااي الصاافحتين،اليوميااة حااول الفيااروس، وارتفاااع معاادالت الثيااة ودرجااة ا
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المعلومااات حااول الفيااروس وأعراضاان وغيرهااا ماان الموضااوعات المرتبطااة  ىهتمااا  وقلااة التركيااز علااالفااي ا
 بالفيروس.

 م(2019)غريب ، سحر أحمد، دراسة  (5

شاااباعات المتحيياااة إلفيساابوك واحااول اساااتخدا  الطااال  للصااافحات الرسااامية لجامعاااتهم علاااي موقاااع 
لديهم، وتوصلت الدراسة لنتائج أهمها: أن هنااك جواناب إيجابياة فاي اساتخدا  الطاال  للصافحات الرسامية 
لجامعاااتهم مثاال التواصاال والتفاعاال مااع جامعاااتهم، واسااتخدامها لغااة مناساابة لهاام، وتحفييهااا إشااباعات منهااا 

الجانب اإلخبااري والترفيهاي والخادمي  ىوركز المومون علجتماعية والتسلية وتحييق الذات، الالمعرفية وا
بينمااااا الجوانااااب الساااالبية تمثلاااات فااااي اسااااتخدا  الطااااال  لهااااذه الصاااافحات بدرجااااة  جتماااااعي واإلعالنااااي،الوا

الااواتس آ  قلاال ماان  ىمتوسااطة والتفاعاال معهااا ضااعيف، وأن اشااتراك الطااال  فااي مجموعااات دراسااية علاا
 استخدامهم لهذه الصفحات.

 م(2019)محمدي، سماح محمد، دراسة  (6

موقااع  ىصاافحات المتحاادث الرساامي للمؤسسااات الحكوميااة علاا ىحااول اعتماااد الشاابا  المصااري علاا
الفيسااابوك مااان خاااالل صااافحات المتحااادث الرسااامي لكااال مااان المتحااادث الرسااامي باسااام رئاساااة الجمهورياااة، 
وصفحة المتحدث العسكري، وصفحة المتحدث الرسمي لوزارة الصاحة والساكان والمتحادث الرسامي لرئاساة 

تيصاااء عينااة عمديااة ماان الشاابا  المصااري باسااتخدا  صااحيفة االس ىبدراسااة ميدانيااة علاا مجلااس الااوزراء،
( طالبااااًا جامعيااااًا، 36) ىومجموعااااات النياااااش المركاااازة علاااا ساااانة، 18( ماااان الشاااابا  فااااوق 250عااااددها )

أن معااادالت تعااارض  ىوساااائل اإلعاااال ، وتوصااالت الدراساااة إلااا ىعتمااااد علاااالواساااتخدمت الدراساااة نظرياااة ا
 المبحااااوثين لصاااافحات المتحاااادثين الرسااااميين أقاااال ماااان المتوسااااط، وأن صاااافحة المتحاااادث الرساااامي لرئاسااااة

الثية في صفحات المتحادثين الرساميين كانات باين المتوساطة   ى الجمهورية هي األعلى متابعة، بينما مستو 
 والمرتفعة.

 م(2015)عبد الحليم ، س ير عثمان،  دراسة (7

عيناااة مااان المحاااررين العساااكريين فاااي الصاااحف اليومياااة  ىوالتاااي اتجهااات فاااي دراساااتها الميدانياااة علااا
كيااف تاام توويااف مواامون الصاافحات الرساامية متمثلااة فااي صاافحة المتحاادث  ىالتعاارع علاا ىوالخاصااة إلاا

 نتيالية كمصدر للمعلومات،الجتماعي في الصحافة المصرية خالل المرحلة االالعسكري بمواقع التواصل ا
ا إال الصافحة الرسامية للمتحادث العساكري يوميااً  ىبحاوثين علاالارغم مان اطااالع الم ىأنان علا ىوتوصالت إلا

الموضوعات  ىيغلب الطابع الخبري عل المعلومات العسكرية، ىأنن ليست المصدر األساسي للحصول عل
من المبحوثين الثية في  %80ا التيرير، أكد التي يكون مصدرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري ونادرً 
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بينما أثارت الثية فيها الجدل ماع النسابة المتبفياة، لام تحياق  ،المعلومات التي يحصلون عليها من الصفحة
 جتماعي.المع المستخدمين لمواقع التواصل ا الصفحة تفاعالً 

 م(2013)الجندي ، سلوي سليمان، دراسة  (8

 ىوالتااااي تناولاااات دور الصاااافحات الرساااامية للجاااايش والشاااارطة وغيرهمااااا ماااان الصاااافحات األمنيااااة علاااا
ومواجهة الشائعات إلدارة األزمة التاي  الفيسبوك في التواصل بالجماهير المستهدفة، وإمدادهم بالمعلومات،

اعتماد الجمهور عليهاا كمصادر للمعلوماات وقات  ى، ومد  2013يونيو  30أعيبت الثورة المصرية الثانية 
راتيجية مكافحااة الشااائعات، سااتراتيجيات التااي اسااتخدمتها الصاافحات اسااتالأن أهاام ا ىاألزمااة، وتوصاالت إلاا

واساااتراتيجية نيااال المعلوماااات ونيااال األخباااار ونيااال األحاااداث وتوضاااي  الحياااائق، واساااتراتيجية دعااام الصاااورة 
والاارد  ،عتصااامي رابعااة والنهوااة لحظااة بلحظااةا وقاماات الصاافحات كجهاااز إعالمااي بنياال أحااداث  الذهنيااة،

 علي الشائعات.
 

 الدراسات السابقة:   ىالتعليق عل
 عراض الدراسات السابقة يمكن الخروج بالمالحظات التالية:بعد است

الرغم من كثرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت عالقة اإلعال  بجائحاة كوروناا مناذ   ىأنن عل
 إال أن هذه الدراسات شهدت تنوعًا واختالفًا في التناول للجائحة.  2019اندالعها في نهاية 

 النحو التالي:  ىوذلك عل ▪
مساااتوي الدراساااات العربياااة واألجنبياااة، بينماااا بااارز  ىة الدراساااات التاااي عنيااات بالصااافحات الرسااامية علاااقلااا -1

لهيئاااات المختلفاااة، ومااان ثااام تاااأتي هاااذه اهتماااا  بدراساااة صااافحات المتحااادثين الرساااميين الحكاااوميين أو الا
 من البحوث والدراسات. االدراسة بتناول موضوع بحثي يحتاج مزيدً 

جاااد دراسااااات عربيااااة تناولااات حمااااالت الصاااافحة الرساااامية للاااوزارات المختلفااااة وتحدياااادًا وزارة الصااااحة ال تو  -2
من الجائحة، كما لم  ىجتماعي والفيسبوك تحديدًا وخالل الموجة األولالشبكات التواصل ا  ىوالسكان عل

 تهتم برصد دور هذه الصفحات الرسمية في توعية الجمهور خاصة وقت األزمات.
وتةةةةأثيرات وساااائل التواصااال اإلجتمااااعي للموضاااوعات المختلفاااة، ووقااات األزماااات،  الجةةةةةمعرصاااد واقاااع  -3

التاااأثيرات المعرفياااة والنفساااية والسااالوكية  ىاساااتخدامها فاااي وقااات تفشاااي جائحاااة كوروناااا، ماااع التركياااز علااا
 -نيجيرياااا  -الجزائااار –المملكاااة العربياااة الساااعودية  –األردن  -والتساااويفية فاااي الااادول المختلفاااة: مصااار

 إيطاليا وغيرهم. –الهند سلوفاكيا  – الصين
وسااائل اإلعااال ، وثااراء  ىعتماااد علااالسااتخدامات واإلشااباعات، واالا نظريةةات اسااتخدمت أغلااب الدراسااات  -4

، ونشار األفكاار المساتحدثة، والنظرياة االجتماعياةوالمعرفاة  والتمااس المعلوماات، فجاوة المعرفاة،  الوسيلة،
 وبعوها لم يحدد اإلطار النظري للدراسة.الموقفية التصاالت األزمة، 
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مواقاااع صاااحفية وشااابكات تواصااال  -وساااائل اإلعاااال  الجدياااد تقيةةةةيم أداء  ىركااازت بعاااض الدراساااات علااا -5
فااي معالجااة جائحااة كورونااا، كمااا أشااارت العديااد ماان -اجتماااعي خاصااة تااويتر والفيساابوك والااواتس آ  

والتااأثيرات  ،ار الموااللة حااول الفيااروسدور شاابكات التواصاال فااي نشاار الشااائعات واألخباا ىالدراسااات إلاا
جتمااعي فاي نشار الاوعي بالجائحاة والاوعي الالسلبية النفسية، وانحصر الدور اإليجابي لوسائل اإلعال  ا
 مراض المختلفة.ألمن بعض ا ى الصحي وبعض السلوكيات اإليجابية للوقاية والحد من العدو 

األكثااار  األدواتارن ودراساااة الحالاااة، وكانااات المسااا  والمااانهج الميااا مةةةن  الدراساااات اساااتخدا   ىغلاااب علااا -6
ستيصاااء وتحلياال المواامون وقلياال منهااا جماعااات النياااش المركاازة الاسااتخدامًا لجمااع البيانااات صااحيفة ا

 وتحليل الخطا  والميابالت.
عشااوائية منتظمااة، وعشااوائية طبفيااة، وعشااوائية  عينةةات ىلااوحظ فااي التااراث العلمااي السااابق اعتماااده علاا -7

 . لثلج، واستخدمت بعض الدراسات الحصر الشامبسيطة، وكرة ال
المملكااة -المملكااة المغربيااة-)مصاار: مختلفااة عربيااة مثاال مجتمعةةات أجرياات أغلااب الدراسااات السااابية فااي -8

-باكستان-اليابان-الصين -نيجيريا-إيطاليا-)الهند : واألجنبية مثل الجزائر(،-األردن  -العربية السعودية
 سلوفاكيا(.-قبرج 

 مية واستخدمت أدوات جمع بيانات كمية كما سبق.أغلب الدراسات ك -9
الحمااالت اإلعالميااة الصااحية ألمااراض  ىركاازت أغلااب الدراسااات التااي تناولاات الحمااالت اإلعالميااة علاا -10

 نتخابية.الوالحمالت ا عديدة،
 ستفادة من الدراسات السابقة:الأوجه ا

أن تكااون فاي موضااوع لام تتناولاان  ىأفاادت الدراساات السااابية الباحثاة فااي تحدياد المشااكلة البحثياة علا
 وتحديد النظرية المالئمة، واألداة البحثية المالئمة. كثرتها، ىالدراسات السابية عل

 

 مشكلة الدراسة:
صاااافحة وزارة الصااااحة والسااااكان  ى محتااااو  ىطااااالع علااااالفااااي ضااااوء اسااااتعراض الدراسااااات السااااابية وا

  2020نهايااة أغسااطس  ىإلاا  2020مااارس  11الفيساابوك منااذ بدايااة إعااالن الجائحااة فااي  ىالمصاارية علاا
تتمثل مشكلة الدراسة في برصد و ياس وتحليل العالقة باين  من الجائحة، ىوالتي كانت تمثل الموجة األول

التمااس الجمهااور المصااري للمعلومااات عاان فيااروس كورونااا ماان الحمااالت الصااحية عباار الصاافحة الرساامية 
الفيساابوك )كمتغياار مسااتيل(، وبااين التااأثيرات الساالوكية والوجدانيااة  ىارة الصااحة والسااكان المصاارية علاالااوز 

ثية الجمهاور فاي الحماالت الصاحية عبار هاذه  ىالجمهور، والكشف عن مد   ىوالمعرفية )كمتغير تابع( لد 
 وأسبا  تفويل الجمهور لها، وتيييمهم لهذه الحمالت. الصفحة،
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المشااكلة البحثيااة فااي السااؤال التااالي: مااا دور الحمااالت اإلعالميااة الصااحية لااوزارة كمااا يمكاان تحديااد 
الفيسبوك في توعية الجمهور بجائحة كورونا، وما التأثيرات  ىالصحة والسكان المصرية عبر صفحتها عل

 .الحمالت الناتجة عن متابعتن لهذه 

 أهمية الدراسة:

 ىبجائحااة كوروناااب باعتبارهااا جائحااة عالميااة ذات تااأثيرات علااتاارتبط أهميااة الدراسااة بأهميااة األزمااة  -
 مختلف المجاالت في الداخل والخارج.

أهمية الوسيلة بالصفحة الرسامية لاوزارة الصاحة والساكان عبار الفيسابوكب باعتبارهاا مصادرًا موثوقاًا  -
 بن للجمهور وقت األزمات.

 والسكان للجمهور وتيييمن لها.أهمية دراسة الحمالت اإلعالمية التي وجهتها وزارة الصحة  -
أهمية دراسة التأثيرات الناتجة عان متابعاة الجمهاور لحماالت وزارة الصاحة والساكان حاول فياروس  -

 كورونا.
 أهمية الحمالت اإلعالمية الصحية في التوعية. -

 أهداف الدراسة:

فيااروس رصااد ماادي متابعااة الجمهااور المصااري للحمااالت اإلعالميااة الصااحية حااول  ىتهاادع الدراسااة إلاا (1
الفيسبوك في ضاوء نظرياة  ىكورونا التي تيدمها وزارة الصحة والسكان من خالل صفحتها الرسمية عل

 التماس المعلومات.
متابعااة المبحااوثين لحمااالت وزارة الصااحة  ىدراسااة تااأثير المتغياارات الديموجرافيااة كمتغياارات وساايطة علاا (2

 ثراء الوسيلة. والسكان حول جائحة كورونا، وأسبا  المتابعة في ضوء نظرية
رصااد التااأثيرات المعرفياااة والوجدانيااة والسااالوكية الناتجااة عااان متابعااة المبحاااوثين لحمااالت وزارة الصاااحة  (3

 والسكان حول جائحة كورونا.
رصد أي الحمالت اإلعالمية التي قدمتها وزارة الصحة والسكان للجمهور حاول فياروس كوروناا اساتفاد  (4

 منها المبحوثون.
فولها المبحوثون في تيديم الحمالت الصحية التي تيدمها وزارة الصحة والسكان رصد األساليب التي ي (5

 حول فيروس كورونا.
استفادة المبحاوثين مان المعلوماات التاي قادمتها حماالت وزارة الصاحة والساكان حاول فيارس   ى ياس مد  (6

 نجاحها في التوعية بالجائحة وخطورتها.  ىكورونا ومد 
 مالت التي تيدمها هذه الصفحة.ثية المبحوثين في الح ى ياس مد  (7
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توضاي  تييايم المبحاوثين للحماالت اإلعالمياة التاي تيادمها وزارة الصاحة والساكان حاول فياروس كوروناا  (8
 الفيسبوك. ىعبر صفحتها الرسمية عل

 اإلطار النظري للدراسة:

 نظريتي التماس المعلومات، وثراء الوسيلة. ىتعتمد الدراسة عل

 :    Information Seekingنظرية التماس المعلومات 

لتماااس المعلومااات بأناان العمليااة التااي ييااو  ماان خاللهااا األشااخاج ببااذل جهااد عماادي لتغيياار ايعاارع 
 ىوتتطلاااب عمليااة التماااس المعلوماااات اتخاااذ قاارارات تتعلاااق باسااتراتيجيات الحصااول علااا المعرفيااة،حااالتهم 

خبرتان للتنباؤ بالنتاائج المحتملاة وتييايم  ىالمعلومات والمصاادر التاي سايلجأ إليهاا الفارد معتمادًا فاي ذلاك علا
 .المعلومات  ىالفوائد النسبية لكل بديل متاح للحصول عل

 ىومفهو  التماس المعلومات هو فاي األسااس نتيجاة الحاجاة للمعلوماات مان قصبال شاخص يعتماد علا
 ىذوي المعنااا ى ة وغيااار الرسااامية إلشاااباع احتياجاتااان عبااار البحااال عااان المحتاااو مصاااادر المعلوماااات الرسااامي

المعلوماااات وقااوة مصاااادر  ىواسااترجاعن والتعاارع عليااان وتطبيياان، وهااو نشاااا  شخصااي يعاااززه الوصااول إلاا
باااراهيم، )حمااازة ، ماااي إ المعلوماااات، وهاااي عملياااة يياااو  فيهاااا الفااارد بااادور المساااتيبصل والمرسااال فاااي نفاااس الوقااات 

2017) . 
حاد كبيار مان حيال كونهاا عملياة أساساية وذات  ىوتشبن نظرية التمااس المعلوماات عملياة الاتعلم إلا

تغييار حاالتهم المعرفياة  ىحاجة األشخاج إلا ى، وترتكز نظرية التماس المعلومات علمعرفي عالو   ى مستو 
             أي شاااايء يمكاااان أن يغياااار  ىأي أنهااااا عمليااااة ميصااااودة يشااااترك فيهااااا األفااااراد بهاااادع الوصااااول إلاااا الراهنااااة،
 . (2020)الحاج، كمال،  معرفتهم

والتماس المعلومات وفيًا بلكريكيالسب بأي نشا  للفرد ييو  بن لتحديد الرسالة التي يمكن أن ترضي 
 لتماس يختلف من شخص لخرب.الوبالتالي فلن نشا  ا معينة لدين،احتياجات 

ووفيااًا لنيفادكااارب توجااد حااوافز تاادفع الفاارد صااو  البحاال عاان معلومااات مااا والحصااول عليهااا، بحياال 
ميارناة  ىإيجااد الحلاول المناسابة لهاا أو الحارج علا ىالفارد إلا ىيمكن تحدياد هاذه الحاوافز بمشاكالت يساع

  . (2020)الشهلو ، عبد الملك عبد العزيز،  بمعلومات و يم سابية يتمتع بها  هذه المعلومات الجديدة
 :عناصر ومتغيرات نظرية التماس المعلومات

وهااو إعااالن ملااتمس المعلومااات عاان مشااكلة يواجههااا، وهااذه  :Taskالم مةةة المطلةةوب تنفيةةذها  (1
 عملية التماس المعلومات. ىالمشكلة تدفع إل

وهااو المصاادر الااذي ييااد  المعرفااة، وييااد  معهااا  :Search Systemنظةةام البحةةث المسةةتخدم  (2
 قواعد الوصول إليها واستخدامها. 
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يتكااون حياال المعرفااة ماان عاادة تيساايمات وعالقااات تختلااف ماان حياال  Domain:المعرفةةة حقةةل  (3
 درجة التعييد، ويمكن تعريفن بأنن الكيان المادي للمعرفة.

هماا: ماادي يشامل التكااليف المادياة يتكون هذا اإلطار من شيين أول :Stettin    ستخدامالمحيط ا (4
رتبا  أثناء الفيا  بها، وشق آخار الالشعور بالراحة أو ا  ىالمطلوبة لعملية التماس المعلومات ومد 

كثياة الفاارد بنفسان أثناااء عمليااة  االلتماااسجتماعياة لعمليااة العتباارات النفسااية واالمعناوي: يتواامن ا
 لتماس.الا
 :Search Out Comesالمخرجات المحصلة  (5

 وتشمل المخرجات كل نتائج استخدا  ما للمعلومات ورجع الصدى لن. -
وتشمل النظرية أنواع مصادر المعلومات مثال الكتاب والخباراء والمصاادر غيار الرسامية مثال األقاران  -

 . (2020)الحاج،كمال،  والجماعات المرجعية
أن األفراد يستخدمون مصادر المعلوماات اإللكترونياة المباشارة ألهاداع مختلفاة،   ويضيف نيفادكار:

 ألن عملية التصف  تجمع بين كونها وسيلة اللتماس المعلومات وأسلو  بحثي مرئي مسلي. 
والتماااااس المعلومااااات يختلااااف ماااان شااااخص لخاااار وفيااااًا لطبيعااااة المعلومااااات التااااي يحتاجهااااا األفااااراد 

 المعلوماات، إلاىر التماس المعلومات وفيًا لثالث أمور هي: ساهولة الوصاول ونشاطهم، ويتحدد نوع مصد 
)الشاهلو  ، عباد الملاك  ساهولة التعامال ماع مصادر المعلوماات  ىوإلا درجة الثية في مصدر المعلوماات،  ىوإل

 . (2020عبد العزيز، 
اخااتالع نشااا  األفااراد فااي التماسااهم المعلومااات باااختالع العواماال  :ىوتركةةز فةةروض النظريةةة علةة

جتماعياة(، وأن ثياة ملتمساو الوا االقتصااديةالحالاة  الديموجرافية لديهم )العمر، النوع، المهناة، التخصاص،
المعلومااات بمصاادا ية المعلوماااات ماان المصااادر الشخصاااية المباشاارة أكثاار مااان مصااادر وسااائل اإلعاااال ، 

المعلومات قناوات غيار محاددة عنادما تيال المعلوماات، أو ال يكاون لاديهم إدراك أو وعاي   ويستخد  ملتمسو
 . (2019)عبد العزيز ، سارة محمود،  بالمعلومات التي يبحثون عنها

 نظرية ثراء الوسيلة:

تيااديم المعلومااات بالطرييااة التااي تزياال أي  ىفالوساايلة التااي تتصااف بااالثراء هااي التااي لهااا الياادرة علاا
 غموض حول الرسالة الميدمة.

 وهذه المستويات هي:  ،وهناك مستويات لقياس ثراء الوسيلة

 الرسالة. علىرجع صدي فوري  علىأمكانية الحصول  (1
اساااتيعا  أشاااكال متعاااددة ألناااواع اإلتصاااال ونيلهاااا بحيويتهاااا كالصاااوت والصاااورة  علاااىقااادرة الوسااايلة  (2

 والحركة.
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 استخدا  اللغة المألوفة بين البشر. علىاليدرة  (3
)محمااد، منااي طاان،  فهاام األبعاااد الشخصااية للطاارع الخاار فااي العمليااة االتصااالية علااىقاادرة الوساايلة  (4

2018) . 

تصااال ذات التكنولوجيااا العاليااة تمتلااك قاادرًا كبياارًا ماان النظريااة ثااراء الوساايلة أن وسااائل اوتفتاارض 
المعلومات ووسائل التعبير عن رساالتها اإلعالمياة فوااًل عان تناوع الموامون المياد  مان خاللهاا وبالتاالي 

)محماد،  رض لهاالغموض والشك الذي ينتا  الكثير من األفراد عند التع ىتستطيع هذه الوسائل التغلب عل
 . (2018منى طن، 

 تي: تتلخص فروض النظرية في اآل

إن المزيااد ماان رجااع الصاادى تزيااد ماان ثااراء وسااائل اإلعااال ، فااامتالك الوساايلة ألدوات تتااي  للجمهااور  -
المرسل يعتبر من عوامل ثراء الوسيلة، ألنن يتي  إمكانية   ىالمستيبل أن يرسل ردود فعلن وتعليياتن إل

 الوضوح في استفبال الرسالة بشكل صحي . ىإزالة أي التباس في المعلومات المرسلة والوصول إل
أداء أفوال للمهاا  الملتبساة، بينماا ياؤدي  ىيؤدي استخدا  الوسيلة اإلعالمياة للوساائط األكثار ثاراًء إلا -

أهميااة  ىا، وهااذه النيطااة تركااز علااأداء أفواال للمهااا  األقاال غموضااً  ىثااراء إلاا اسااتخدا  الوسااائط األقاال
توضاي   ىثراء الوسيلة فيما يتعلق بطبيعة المعلومات التي يتم إرسالها فكلماا كانات الرساالة بحاجاة إلا

عكااس  ىونياااش بااين المرساال والمسااتيبل كااان إرسااالها بالوسااائط اإلعالميااة األكثاار ثااراء ضااروري علاا
التااي يمكاان إرسااالها بطاارق أقاال ثااراء حياال تتميااز  والخاليااة ماان الغمااوض ات الواضااحة بعااض المعلوماا

 الرسالة بالبساطة والوضوح.
 مصطلحات النظرية:

لتباااااااس ال(، )واRichnessمصااااااطلحين رئيساااااايين )الثااااااراء  ىعالمااااااي علااااااإلتنطااااااوي نظريااااااة الثااااااراء ا
Equivocation) 

وسائل اإلعال  علي أنن قدرة وسيلة إعالمية علي وكما يتو  من  مفهو  ثراء    :Richness الثراء  ▪
إعاادة  ىنيل المعلومات، ويتم وصف ثراء وسائل اإلعاال  هناا كوسايط اتصااالت مان خاالل قدرتان علا

 إنتاج المعلومات المرسلة إلين. 
 , Bidin ,Rosmiza) يياااس الثااراء كخصااائص مدركااة تختلااف باااختالع األفااراد  ى ماان ناحيااة أخاار 

Tamam, Ezhar, Ahmad ,Siti Hajar, 2011).  
يععبر عن عد  التأكد وعن حالة نياص المعلوماات، أماا الغماوض فهاو  : Equivocationلتباس  ال ا ▪

ازدواجية المعني التي تسببها التفسيرات المختلفة والمتصارعة اتجااه مواقاف بعينهاا أو البيئاة المحيطاة 
ن األخياار يحاادث فااي حالااة معرفااة األفااراد الجوانااب المفيااودة أبهااا، وهااو يختلااف عاان عااد  التأكااد، إذ 

األفاراد أصااًل  ىتوضاي ، أماا الغماوض فتساود حالاة مان التشاويش وال يمكان لاد   ىإلوالتي هي بحاجة  
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المعلومااات التاي يجااب أن يحصالوا عليهااا، فالمهاا  الملتبسااة ال يمكان التعبياار عنهاا بسااهولة أو معرفاة 
معالجتها بتوفير المزيد من المعلومات، وهو ماا يجعلهاا تتطلاب تفسايرات ومناقشاة وتفااوض. وهاذا ماا 

 الجمهور. ىلتباس التي لد الذ تفشي جائحة كورونا وحالة احدث من

صااال هااو خفااض عااد  الييااين والواابابية لنشاار فاعليااة التأن الهاادع ماان ا ى ونظريااة ثااراء الوساايلة تاار 
تصااال وياارتبط عااد  الييااين باانيص المعلومااات والواابابية التااي تاارتبط بمناقشااة المعاااني للمواقااف المهمااة الا

نياال كاام كاااعو ماان المعلومااات  علااىساايلة الثريااة التااي يجااب أن تكااون قااادرة وغياار الواضااحة، لااذلك فاالن الو 
)حسان ،  تياديم معلوماات ثرياة لخفاض الوابابية ىالصحيحة لخفض عد  الييين، ويجب أن تكون قادرة علا

 . (2015سعد كاوم، 

 تساؤالت الدراسة:

 المستجد متابعة الجمهور عينة الدراسة ألخبار انتشار فيروس كورونا  ىما مد  (1
 عن فيروس كورونا  الصحية يةعالمما مصادر التماس الجمهور عينة الدراسة للحمالت اإل (2
الصااحية التااي تابعهااا الجمهااور عينااة الدراسااة عاان فيااروس كورونااا ماان خااالل اإلعالميااة مااا الحمااالت  (3

 من الجائحة  ىالفيسبوك خالل الموجة األول ىالصحة والسكان المصرية علالصفحة الرسمية لوزارة 
ثيااة الجمهااور عينااة الدراسااة فااي المعلومااات الميدمااة ماان خااالل حمااالت وزارة والسااكان عباار  ىمااا مااد  (4

 الفيسبوك  ىصفحتها عل
تها حماالت وزارة الصاحة والساكان المصارية عبار صافح ما األساليب التي يفولها المبحوثون في تيديم (5

 الفيسبوك  ىعل
 ىلحمالت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها عل  لناتجة عن متابعة المبحوثينما التأثيرات ا (6

 الفيسبوك 
 ىماا تييايم المبحااوثين للحماالت الصااحية الميدماة ماان صافحة وزارة الصااحة والساكان عباار صافحتها علاا (7

 الفيسبوك 

 فروض الدراسة:

: توجااد عالقااة ارتباطياة ذات داللااة إحصااائية بااين التماااس الجمهااور المصااري للمعلومااات الفةةرض األول ▪
الفيس بوك وبين درجة الثية  علىحول فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان 

توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ذات داللاااة إحصاااائية باااين التمااااس الجمهاااور المصاااري  :الفةةةرض الثةةةانيفيهاااا. 
الفيس بوك وباين  ىت حول فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان علللمعلوما

 درجة متابعتهم لها.
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توجد عالقاة ارتباطياة ذات داللاة إحصاائية باين التمااس الجمهاور المصاري للمعلوماات الفرض الثالث:   ▪
وبااين مسااتوي  الفيساابوك ىحااول فيااروس كورونااا المسااتجد ماان خااالل موقااع وزارة الصااحة والسااكان علاا

 المعلومات لديهم.
كورونااا توجااد فااروق ذات داللااة إحصااائية باين المبحااوثين فااي تيياايمهم لحمااالت فيااروس  الرابةة :الفةةرض  ▪

الفايس باوك وفياا للمتغيارات الديموغرافياة. )الناوع،  علىمن خالل موقع وزارة الصحة والسكان   المستجد 
 .محل االقامة، نوع السكن، العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(

المصاادر  ى: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين فاي نوعياة اعتماادهم علاالفرض الخامس ▪
يااااا للمتغياااارات المعلومااااات حااااول فيااااروس كورونااااا المسااااتجد وف ىالتااااي يسااااتخدمونها فااااي الحصااااول علاااا

 قامة، نوع السكن، العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(.الديموغرافية )النوع، محل اإل
المعلوماات لااديهم عاان  ى توجااد فاروق ذات داللااة إحصااائية باين المبحااوثين فاي مسااتو  الفةرض السةةادس: ▪

ى لاكورونا المساتجد بعاد متاابعتهم للحماالت الصاحية مان خاالل موقاع وزارة الصاحة والساكان ع  فيروس
قامة، نوع السكن، العمر، المؤهال الدراساي، الفيسبوك وفيًا للمتغيرات الديموغرافية لهم. )النوع، محل اإل

 .الدخل(
وزارة توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين المبحاوثين فاي تاأثيرات تعرضاهم لحماالت الفرض السةاب :   ▪

، )النوعالفيسبوك حول فيروس كورونا المستجد وفيا للمتغيرات الديموغرافية لهم.   علىوالسكان    الصحة
  .الدخل( ى قامة، محل السكن، العمر، المؤهل الدراسي، مستو محل اإل

داللاة إحصاائية باين المبحاوثين فاي درجاة الثياة فاي المعلوماات التاي فاروق ذات  الثةامن: توجةدالفرض   ▪
ا للمتغيارات الفايس باوك حاول فياروس كوروناا المساتجد وفياً  علاىتيدمها حماالت وزارة الصاحة والساكان 

 .الدخل( ى قامة، محل السكن، العمر، المؤهل الدراسي، مستو ، محل اإل)النوعالديموغرافية لهم. 
 نوع الدراسة: 

الدراسااات الوصاافية، والتااي تفيااد فااي تيااديم وصااف لدشااخاج والمعتياادات والفاايم  إلااىتنتمااي الدراسااة 
وماان ثاام تيااد  هااذه  واالتجاهااات، وأنمااا  الساالوك المختلفااة، كمااا تيااد  وصاافًا للعالقااات بااين هااذه العناصاار،

صاافحة الرساامية الدراسااة وصاافًا لطبيعااة الجمهااور المتااابع للحمااالت اإلعالميااة عاان جائحااة كورونااا عباار ال
 ىطبيعااة المعلومااات الميدمااة ماان خاللهااا، ومااد و لااوزارة الصااحة والسااكان المصاارية ماان خااالل الفيساابوك، 

 معلوماتهم وسلوكياتهم الصحية. ىتأثيرها عل
 الدراسة:منهج 

معلوماااات كافياااة عااان  ىاساااتخدمت الدراساااة مااانهج المسااا  اإلعالماااي بشاااين المياااداني، للحصاااول علااا
 ىزارة الصاااحة والساااكان المصااارية عااان جائحاااة كوروناااا للجمهاااور المصاااري وماااد الحماااالت التاااي قااادمتها و 

 استفادتن منها، وتحليل هذه البيانات، مستخدمة أسلو  المس  بالعينة. 
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 الدراسة:مجتمع 

يتمثل مجتمع الدراسة فاي الجمهاور المصاري المساتخد  لصافحة وزارة الصاحة والساكان المصارية عبار      
 الفيسبوك.

 عينة الدراسة: 

عدد من المبحوثين   ىستمارة بشكل عمدي علالعينة، كرة الثلج، حيل تم توزيع ا  علىعتمدت الدراسة إ  ▪
تماا  إتام  ىعادد آخار مان المبحاوثين، وهكاذا حتا علىالمستخدمين للفيس بوك، وقاموا بدورهم بتوزيعها  

 عدد المبحوثين.
 ( مفردة.500يبلغ عدد مفردات العينة ) ▪
ساااتمارات الساااتمارة الور ياااة لعااادد مااان المبحاااوثين، كماااا تااام مااالء بفياااة االساااتمارة بالميابلاااة لتااام مااالء اال ▪

 ا.لكترونيً إ
 (  1جدول )

 يوضح سمات عينة الدراسة 

 % ك المتغيرات 

 النوع
 34.8 172 ذكور

 65.2 322 ناثإ
 100.0 494 االجمالي

 الفئات العمرية

 22.7 112 25  -  20أقل من  
 43.1 213 35 -25أكثر من 
 25.3 125 45 -35أكثر من 
 4.5 22 55 -45أكثر من 

 4.5 22 55أكثر من 
 100.0 494 جمالياإل

 المؤهل الدراسي 

 4.9 24 مؤهل متوسط 
 46.6 230 جامعي 

 48.6 240 دراسات عليا
 100.0 494 جمالياإل

 قامة محل اإل
 74.3 367 حور 
 25.7 127 ريف 

 100.0 494 جمالياإل

 نوع السكن
 9.7 48 جارإي

 90.3 446 تمليك 
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 100.0 494 جمالياإل

 الدخل 

 49.6 245 4000 -2000من 
 26.1 129 6000  -4000أكثر من 

 24.3 120 6000أكثر من 
 100.0 494 جمالياإل

 

  أدوات الدراسة:

 ىإلااااا 1/6/2020واإللكترونياااااة فاااااي الفتااااارة مااااان ساااااتبيان الور ياااااة الاساااااتمارة ا ىاعتماااادت الدراساااااة علااااا    
31/8/2020 .  

 

 الصدق والثبات: اختبارا

 ى يااس ماا يجاب أن تفيسان، وهاو ماا يسام ىقادرتها علا ىساتمارة بماد اليتحياق صادق ااختبار الصدق: و -أ
 ∗عادد مان المحكماين ىساتمارة وعرضاها علاالالصدق الظاهري، وذلك من خالل التحديد الدقيق ألسئلة ا

 للتأكد من صدقها.
سااتمارة ماان اسااتيرار النتااائج مااع اخااتالع اليااائمين بااالتطبيق، أو بعااد الويتحيااق ثبااات ا اختبةةار الثبةةات: -  

 ىسااتمارة علااالاألساالو  الثاااني بلعااادة تطبيااق اسااتمارة، واسااتخدمت الدراسااة التطبيااق ا ىموااي فتاارة علاا
ممااا يعنااي صاادق وثبااات  %95بلغاات عينااة ماان عينااة الدراسااة، وتحيياات نساابة ثبااات عاليااة فااي الحااالتين 

 ستمارة.الا
 

 مصطلحات الدراسة:

ديااانس بتصاااالية المهماااة يعرفهاااا الاألنشاااطة ا إحااادىتعاااد الحماااالت اإلعالمياااة  إلعالميةةةة:االحمةةةالت 
كافاة  ىبجهود اتصالية تهدع لتوجين وتحفيز الجمااهير نحاو أهاداع الحملاة، باالعتمااد علا:  بأنها  بماكويل

وتوزيع النشرات،  تصالية لتوصيل الفكرة، ومنها التوصيل المباشر، وعيد الندوات أو المؤتمرات،الالينوات ا
 والملصيات، بجانب وسائل اإلعال  التيليدية والحديثةب.

تصااال الميااة الصااحية ماان خااالل وسااائل اإلعااال  ماان أهاام أشااكال وأساااليب اوتعااد الحمااالت اإلعال
تجاهات والسلوكيات الصاحية، نظارًا الا ىاإلقناعي المستخدمة في مجال نشر المعرفة الصحية والتأثير عل

لمااا تتمتااع باان ماان مرونااة كبياارة فااي تناااول ومعالجااة اليوااايا الصااحية ماان خااالل أشااكال متعااددة كالاادراما 
سااتماالت المسااتخدمة الوالحااوارات واألحادياال المباشاارة، وإمكانيااة التنااوع فااي المااداخل اإلقناعيااة واواألغاااني 
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الغالبيااة العظمااي ماان الجمهااور  ىفااي رسااائلها فااي أوقااات مختلفااة أثناااء اليااو  الواحااد لواامان الوصااول إلاا
الاوعي  ى مساتو  وذلك من خالل تيديم حيائق للجمهور وتزوياده بالمعلوماات بةياة تحساين ورفاع  المستهدع.

 . (2020)البيمي، شارع بن مزيد،  لدين
وسةةائل اإلعةةالم والج ةةات المعنيةةة القيةةام ب ةةا  ىويمكةةن تحديةةد األدوار اإلعالميةةة التةةي ينبغةةي علةة

 للتوعية ب ذا الفيروس في التالي: 
 إحاطة األفراد بمعلومات شاملة عن فيروس كورونا وأعراضن وأسبابن وطرق انتيالن. -1
 للوقاية من الفيروس. االحترازيةتوعية األفراد باتباع اإلجراءات  -2
 الخاطئة عن الفيروس. والمفاهيمتيديم المعلومات الصحية التي تستهدع تصحي  التصورات  -3
 توعية األفراد بأهمية إجراء الفحوصات الطبية الالزمة في حال الشعور بأعراض اإلصابة. -4
 جتماعية السيئة.التوعية األفراد لإقالع عن العادات ا -5
 س كورونا.التصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة عن فيرو  -6
 تعرع الجمهور بآخر المستجدات العلمية حول الفيروس. -7
توعية الجماهير بالتدابير غير الفعالة التي يجب تجنبها في مواجهة فيروس كورونا كالتدخين وتعااطي  -8

حسن، مها ) العالجات العشبية التيليدية واستخدا  كمامات متعددة وتناول الموادات الحيوية دون طبيب 
 . (2020مختار، 

الحماااالت اإلعالمياااة الصاااحية لاااوزارة الصاااحة والساااكان المصااارية لتوعياااة  ىوتركاااز هاااذه الدراساااة علااا
ساااليب الوقايااة وغيرهااا ماان خااالل صاافحتها أو  ى الجمهااور المصااري بفيااروس كورونااا المسااتجد وطاارق العاادو 

 الفيسبوك. ىعل
 : وييصااد بهااا بإدراك حاادث ال يمكاان التنبااؤ باان، يهاادد التوقعااات المهمااة ألصااحا  المصاالحة،األزمةةة

)الشاهلو  ، عباد الملاك عباد العزياز،  نتاائج سالبية ىأداء المنظمة وياؤدي إلا ىويمكن أن يؤثر بشكل خطير عل
2020 ). 

كماااا تعااارع األزماااة بأنهاااا اضاااطرا  كبيااار فاااي أنشاااطة المنظماااة والتاااي تحتااااج تغطياااة واساااعة ممتااادة 
 . (2020)نيازي ، حسن،  ألخبارها وعمل إحصاء لراء الجمهور

ى كما تعرع األزمة بأنها موقف طارئ يحدث ارتباكا في تسلسل األحداث اليومية للمنظمة يؤدي إلا
طر مادياااة ومعنوياااة للمصاااال  السياساااية للمنظماااة، مماااا اسلسااالة مااان التفااااعالت يااانجم عنهاااا تهديااادات ومخااا

 . (2008)عجوة، علي وفريد .كاريمان،  وقت محدد يستلز  اتخاذ قرارات سريعة في 
يواجن متخذ اليرار في أخذ قراراتن )دولة، منظمة، مؤسسة( فيفيده اليادرة   ومتشابكوهي موقف معيد  

الساايطرة .... وهااي تختلااف عاان الكارثااة التااي تختلااف عنهااا فااي حجاام األضاارار وشاادة التاادمير بفهااي  علااى
 البشااارية،وتوقاااع العدياااد مااان الخساااائر المادياااة و  باااالغ،حادثاااة مفجعاااة مأسااااوية ترباااك الحيااااة اليومياااة بشاااكل 
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ل الحكومااات وتحطاايم المااوارد المحليااة، وياانجم عنهااا أزمااات ومشااكالت تسااتمر لفتاارات طويلااة وتسااتلز  تاادخ
     . (2020)عبد الحافظ، نادية محمد،  حد كبير ىوالهيئات الرسمية ويصعب التنبؤ بها إل

السايطرة  يصاعب نطااق عاالمي لوبااء معاين باين البشار، والاذي   علاىالواسع    االنتشارهي    :الجائحة
علين، وفي حالة فيروس كورونا فهو من سلسالة األماراض التاي تصايب الجهااز التنفساي والتاي سابيت هاذا 

 . (2015)العادلي، كاوم كريدي واإلمامي, عباس ناجي،  الوباء مثل السارس وانفلونزا الطيور وانفلونزا الخنازير
درجاااات انتشاااار المااارض وفاااق الطبيعاااة الجغرافياااة، بحيااال ال تكااااد تخلاااو كماااا تعتبااار الجائحاااة أعلاااي 

منطية من التأثير مباشرة واإلشاراع مان قبال المنظماات الدولياة، وخاصاة منظماة الصاحة العالمياة لمتابعاة 
اإلجااراءات الوقائياااة وتحدياااد السياسااات الصاااحية العالمياااة، باعتبااار المنظماااة صااااحبة اليااد العلياااا فاااي رسااام 

أن هناااك وباااًء   2019اطي مااع الجائحااة، وماان ثاام أعلناات منظمااة الصااحة العالميااة فااي عااا  مالماا  التعاا
فاي الصاين ، والاذي يساتهدع الجهااز   2019ديسامبر  31عالميًا يرجع للفيروسات التاجية أبلغ عنن فاي 

 . (2020)حسين، إيمان عاشور سيد،  التنفسي ويصاحبن نزالت البرد 
ومن عرض تعريفي األزمة والجائحة يتبين أن األدق هو جائحة فيروس كورونا وليس أزماة فياروس 

 كورونا.
أما المؤسسات والهيئات المختلفاة التاي تاأثرت أو ارتبطات بتلاك الجائحاة فياد تعرضات ألزماة بسابب 

ءات المالئماة إلدارة تلاك تلك الجائحة التي ال ترتبط بلطار زمني النتهائها، وكان لزامًا عليها اتخااذ اإلجارا
 األزمة وإن كان هذا ليس محور الدراسة الحالية.

: تعرفاان منظمااة الصااحة العالميااة بأناان زماارة واسااعة ماان الفيروسااات 19-أو كوفيةةد فيةةروس كورونةةا
فاي البشار، تتاراوح باين نزلاة البارد العادياة  االعاتالالت تشمل فيروساات يمكان أن تتسابب فاي مجموعاة مان 

 وتعادد  انتشااره،التنفسية الحادة والوخيمة، كما صنفتن المنظمة بالوباء العالمي نظرًا لسارعة   المتالزمة  وبين
 . (2020)حسين ، إيمان عاشور سيد،  اإلصابات والوفيات نتيجة اإلصابة بهذا الفيروس

تصااالية التااي تسااتهدع نشاار المعلومااات الصااحية البأناان تلااك الجهااود واألنشااطة ا الصةةحي:تصةةال ال ا
وتطاااوير المعرفاااة بشاااأن قواااايا الصاااحة العاماااة، والتوعياااة بالسااالوكيات الصاااحية الساااليمة الواجاااب اتباعهاااا 

تصااال اللتاازا  بهااا، ويباارز الاادور الااذي ييااو  باان االقناااع بتبنيهااا واالصااحة المجتمااع وأفااراده وا علااىللحفااا  
الصحي خالل فترات األزمات الصحية والمخاطر التي يتعرض لها اإلنسان بسبب انتشاار أماراض خطيارة 

)رضاااوان، أحماااد فااااروق،  19-حيااال انتشااار فياااروس كوروناااا مساااببًا لمااارض كوفياااد   2020كماااا حااادث عاااا  
2020) . 

عمليااة ال تسااتهدع فيااط نشاار المعلومااات  سااهلة.. فهااي: التوعيااة الصااحية ليساات التوعيةةة الصةةحية
الصااحية ماان خااالل وسااائل اإلعااال  المختلفااة، باال إن التوعيااة الصااحية تعااد أصااعب ماان ذلااك بكثياار، فهااي 
تسااتهدع تغيياار ساالوك األفااراد الصااحية والتااأثير فاايهم ماان خااالل مساااعدتهم علااي تحسااين ساالوكهم، وتعتباار 

المعرفااي  وتكويناانمااات الصااحية، وتااؤدي دورًا هامااًا فااي بناااء الفاارد وسااائل اإلعااال  المصاادر الرئيسااي للمعلو 
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التااي تنسااج مواقفاان  والخباارات والساالوكي والوجااداني، ماان خااالل عملهااا علااي زيااادة رصاايده ماان المعلومااات 
 وساالوكياتن الصااحية. وأصاابحت وساايلة الاادفاع األولااي فااي مواجهااة هااذا الوباااء هااو التوعيااة الصااحية هءوآرا

 .  (2020)الشهلو ، عبد الملك عبد العزيز، 
 

    األساليب االحصائية المستخدمة في الدراسة:

االحصاائي  SPSS بعاد جماع البياناات الميدانياة الخاصاة بالدراساة قامات الباحثاة باساتخدا  برناامج      
يتناساب ماع طبيعاة المتغيارات التاي وهو برنامج يستخد  في تحليل بحوث العلو  االجتماعية واإلعال  بماا 

تسعي الدراسات اإلعالمية لمعرفة العالقات بينها ومن خالل البرنامج استخدمت الباحثة بعض المعالجات 
  ل:االحصائية التي تتالء  وطبيعة البيانات المطلوبة مث

اناات الخاصاة استخراج الجداول التكرارياة )التكارارات والنساب المئوياة( الساتجابات المبحاوثين وللبي -1
 .ةميدانيبالدراسة ال

 استخراج المتوسط الحسابي للبيانات. -2
عادد المراتاب  ىالوزن المرج  لمفياس ليكرت الذي يحسب بوار  التكارارات باوزن معاين بنااًء علا -3

وزان المرجحااة وحساااا  مجمااوع األ ىفااي السااؤال ثاام تجمااع نتاااائج الواار  لكاال بنااد للحصاااول علاا
 .النسبة المئوية لبنود السؤال

للكشاف عان  (Anova) (One Way Analysis Variance) حليال التبااين ذي البعاد الواحاد ت -4
حصااااائية بااااين المتوسااااطات الحسااااابية للمجموعااااات ماااان حياااال متغياااارات الفااااروق ذات الداللااااة اإل

 الدراسة.
لدراساة شادة واتجااه العالقاة االرتباطياة باين كال  Pearson Correlation معامل ارتبا  بيرساون  -5

 .تغيرات البحل متغيرين من م
 .حصائية بين متوسطات المتغيرات للكشف عن الفروق ذات الداللة اإل T.Test " اختبار بت  -6

 

 نتائج الدراسة الميدانية: ومناقشةعرض ( 1

 (  2جدول رقم )
 500يوضح متابعة الجمهور ألخبار انتشار فيروس كورونا المستجد. ن =  

 

 ت % ك مدي المتابعة
 1 58.0 290 دائما
 2 36.8 184 أحيانا
 3 5.2 26 نادرا

 100.0 500 االجمالي
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تاات فاو يتواا  ماان الجاادول السااابق أن المبحااوثين جماايعهم يتااابعون مااا ينشاار عاان فيااروس كورونااا وت
 %5كاانوا يتابعونهاا أحياناًا، بينماا %37و تابعوها بشكل دائم، %58نسبة المتابعة، وإن كان األغلبية بنسبة 

يتابعونهااا، وهااذا يتناسااب مااع أهميااة الموضااوع وتنااوع اهتمامااات الناااس فااي متابعااة األحااداث كااانوا نااادرًا مااا 
 الهامة واألزمات بوجن عا .

 ( 3جدول رقم )
 500ن =  المستجد.عالم المختلفة عن فيروس كورونا إلالتماس المعلومات من وسائل ا المبحوثين في يوضح مصادر 

 مدي المتابعة 
 

 الوسيلة 

 ت الوزن النسبي ال اتابع ا انادر   اأحيان   ادائم  
 % ك % ك % ك % ك % ك

صفحات رسمية
 

صل
علي مواقع التوا

 
   

 

صاااااااااااااافحة 
 وزارة

الصااااااااااااحة 
 والسكان

28
6 

57.
2 

14
1 

28.
2 

67 13.
4 

الترتي 1 9.55 1707 1.2 6
   
 األول 

صاااااااااااااافحة 
منظمااااااااااااااة 
الصااااااااااااحة 

 العالمية.

18
1 

36.
2 

19
8 

39.
6 

92 18.
4 

29 5.8 1531 8.56 2 

صاااااااااااااافحة 
المتحااااادث 
الرساااااااااامي 
لاااااااااااااااااااااوزارة 
الصااااااااااااحة 

 .نوالسكا

16
1 

32.
2 

17
3 

34.
6 

13
6 

27.
2 

30 6.0 1465 8.20 3 

صاااااااااااااافحة 
المكتاااااااااااب 
اإلقليماااااااي 
لمنظماااااااااااة 
الصااااااااااااحة 
العالميااااااااااة 

 بالياهرة

82 16.
4 

13
8 

27.
6 

22
1 

44.
2 

59 11.
8 

1243 6.95 4 

33.2 5946 للصفحات الرسميةجمالي الوزن النسبي إ
6 

- 

صل االجتماعي عموما 
شبكات التوا

33 الفيسبوك 
4 

66.
8 

99 19.
8 

52 10.
4 

الترتي 1 9.81 1752 3.0 15
   
.18 94 اليوتيو  الثاني

8 
13
6 

27.
2 

21
1 

42.
2 

59 11.
8 

1265 7.08 2 

10 تويتر
0 

20.
0 

84 16.
8 

21
6 

43.
2 

10
0 

20.
0 

1184 6.63 3 

مايساااابيس
. 

38 7.6 49 9.8 28
7 

57.
4 

12
6 

25.
2 

999 5.58 4 

 - 29.1 5200 التواصل االجتماعي بوجه عام  النسبي لشبكات جمالي الوزن إ
18 الفوائية.الينوات 

1 
36.
2 

17
8 

35.
6 

12
2 

24.
4 

 الترتيب الثالل  8.51 1521 3.8 19
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14 صحفية.مواقع 
8 

29.
6 

18
6 

37.
2 

13
0 

26.
0 

 الترتيب الرابع  8.09 1446 7.2 36

14 المحمول.تطبييات الهاتف 
8 

29.
6 

13
2 

26.
4 

15
8 

31.
6 

الترتيب   7.64 1366 12.4 62
 الخامس 

.10 53 إذاعية.محطات 
6 

12
9 

25.
8 

24
2 

48.
4 

الترتيب   6.49 1159 15.2 76
 السادس 

مواقاااع الصاااحف والمجاااالت 
 الور ية.

85 17.
0 

14
1 

28.
2 

19
8 

39.
6 

الترتيب   6.91 1235 15.2 76
 السابع 

1787   جمالي الوزن النسبيإ
3 

100 

اللتماااس الجمهااور ألخبااار  الصاافحات الرساامية كمصاادرا لبيانااات الجاادول السااابق فيااد جاااءت وفيااً 
النحااو  علااى، وجاااء ترتيااب المصااادر الرساامية %33.26الترتيااب األول نساابة المسااتجد فاايفيااروس كورونااا 

الفيسابوك جااءت فاي المركاز األول بنسابة  ىالتالي: الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان المصرية علا
وتالهاا صافحة المتحادث الرسامي لاوزارة الصاحة   %8.56، يليها صافحة منظماة الصاحة العالمياة  9.55%

 .%6.95رة ثم صفحة المكتب اإلقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالياه %8.20والسكان بنسبة 
وجااء الفايس باوك  %29.1 عاا  بنسابةوتال الصفحات الرسمية شابكات التواصال االجتمااعي بوجان 

وتااااله يوتياااو  باااوزن نسااابي  %9.81فاااي الترتياااب األول باااين شااابكات التواصااال االجتمااااعي باااوزن نسااابي 
 .%5.58نسبي  بوزن  بسيمايسبببينما  %6.63بنسبة  ثم تويتر 7.08%

 %8.09ثام المواقاع الصاحفية بنسابة  %8.51وفي الترتيب الثالل جاءت اليناوات الفواائية بنسابة  
ثااام المحطاااات  %7.64الترتياااب الخاااامس بنسااابة  المحماااول فااايتطبيياااات الهااااتف  الراباااع ثااامترتياااب فاااي ال

الور ياة  والمجاالت فاي الترتياب الساابع مواقاع الصاحف   الساادس يليهاافي الترتيب    %6.49االذاعية بنسبة  
 . %6.91بنسبة

لتماااااس الث أهميااااة المصااااادر الرساااامية وقاااات األزمااااات والكااااوار  ىوترجااااع الباحثااااة هااااذا الترتيااااب إلاااا
كماا تتفاق ماع طبيعاة اهتماماات الجمهاور  ،المعلومات ومعرفاة الحياائق كماا هاو الشاأن فاي جائحاة كوروناا

 ،ار األزماة فاي مصارباوفيًا لمعيار بالير ب فتأتي في الميدمة المصادر الرسامية المصارية التاي تتنااول أخ
الفيسابوك، وأن انخفاااض  ىلمياة علاهتماا  بأخبارهاا عالمياًا مان خاالل صافحة منظماة الصاحة العااليليهاا ا

 Sabira Aalia)ت وهااي تتفااق مااع دراسااة د ألهميااة األخبااار وخطااورة التطااورانساابة عااد  متابعيهااا يعااو 
Dkhar , Ruqia Quansar ,and others Ibid, 2021)  علاى حصالوا المبحاوثين مان %60باأن 

 .جتماعيالا التواصل شبكات  من كورونا جائحة عن معلوماتهم
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 (  4جدول رقم )
 500. ن = يوضح مستوى االستفادة من متابعة أخبار فيروس كورونا في وسائل اإلعالم المختلفة

 ستفادةال ا ىمد
 

 الوسيلة 

استفادة   استفادة متوسطة  استفادة مرتفعة 
 الوزن النسبي لم استفد منخفضة 

 ت
 % ك % ك % ك % ك % ك

صفحات 
رسمية
 

على
 

الفيسبوك 
 

   
 

صاااااااافحة وزارة 
الصاااااااااااااااااااااااااااااحة 

 والسكان
273 55.3 139 28.1 76 15.4 6 1.2 1667 9.49 1 

الترتيب األول 
 

صااااااااااااااااااااااااااااااافحة 
منظماااااااااااااااااااااااااااااااة 
الصاااااااااااااااااااااااااااااحة 

 العالمية 

179 36.2 178 36.0 111 22.5 26 5.3 1498 8.53 2 

صااااااااااااااااااااااااااااااافحة 
المتحاااااااااااااااااااااادث 
الرسمي لاوزارة 
الصاااااااااااااااااااااااااااااحة 

 والسكان

212 42.9 149 30.2 99 20.0 34 6.9 1527 8.69 3 

صااااااااااااااااااااااااااااااافحة 
المكتاااااااااااااااااااااااااااااب 
اإلقليماااااااااااااااااااااااااي 
لمنظمااااااااااااااااااااااااااااة 
الصاااااااااااااااااااااااااااااحة 
العالمياااااااااااااااااااااااااااة 

 بالياهرة

72 14.6 139 28.1 223 45.1 60 12.1 1211 6.89 4 

 - 33.60 5903 للصفحات الرسميةاجمالي الوزن النسبي 

اال اشبكات التواصل  
جتماعي

 1 9.47 1664 1.2 6 15.6 77 28.3 140 54.9 271 الفيسبوك 

الترتيب الثاني
 

 2 7.05 1236 12.6 62 44.1 218 23.9 118 19.4 96 اليوتيو 
 3 6.55 1150 18.8 93 46.6 230 17.6 87 17.0 84 تويتر 

 4 5.54 972 24.7 122 57.5 284 14.2 70 3.6 18 مايسبيس 
 - 28.61 5022 التواصل االجتماعي بوجه عام  النسبي لشبكات اجمالي الوزن 

 3 8.55 1502 5.5 27 23.5 116 32.6 161 38.5 190 الينوات الفوائية 

 4 8.03 1409 8.9 44 25.1 124 37.9 187 28.1 139 مواقع صحفية

 5 7.66 1347 11.7 58 35.2 174 21.7 107 31.4 155 تطبييات الهاتف المحمول  
  والمجالتمواقع الصحف 

 6 6.98 1227 13.0 64 41.7 206 29.4 145 16.0 79 الور ية 

 7 6.57 1154 15.4 76 49.2 243 21.9 108 13.6 67 محطات إذاعية 
 100 17564 جمالي الوزن النسبيإ

مستو  السابق  الجدول  بيانات  في    ى توض   كورونا  فيروس  أخبار  متابعة  من  المبحوثين  استفادة 
مست فكان  عا ،  بوجن  المختلفة    ى يلين مستو   الوسائل جميعها،  ى مستو   ىمرتفعًا عل  االستفادة  وى وسائل 

 ستفادة المتوسط ثم جاء من استفادوا بشكل منخفض في المركز الثالل. الا
الفيسابوك  ىاساتفادة مان خاالل الصافحات الرسامية علا ىالوساائل المختلفاة كانات أعلا  ى مستو   ىوعل

(، %28.61جتمااعي باوزن نسابي )ال(، وجاء في المركز الثاني شبكات التواصل ا%33.60بوزن نسبي )



            www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg             سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  173 ا

(، ويلااايهم المواقاااع الصاااحفية ثااام تطبيياااات %8.55وفاااي المركاااز الثالااال اليناااوات الفواااائية باااوزن نسااابي )
محمول ثم مواقع الصاحف والمجاالت الور ياة وأخيارًا المحطاات اإلذاعياة فاي المركاز األخيار مان الهاتف ال

 الوسائل التي اعتمد عليها المبحوثون.
الفيساابوك بنساابة  ىوكااان فااي ميدمااة الوسااائل الرساامية صاافحة وزارة الصااحة والسااكان المصاارية علاا 

‰(، يليهاا صافحة منظماة 42.9نسابة )(، ثم صفحة المتحدث الرسمي لاوزارة الصاحة والساكان ب55.3%)
 ستفادة منها متوسطة.االوالتي جاءت  (%42.9)بنسبة الفيسبوك  لىالصحة العالمية ع

‰( 54.9جتماعي التي اساتفاد منهاا المبحوثاون الفيسابوك بنسابة )الميدمة شبكات التواصل ا  يوف
، وهاي تختلاف ماع دراساة (‰17‰( ثام تاويتر بنسابة )19.4ويلين بفاارق كبيار ميااطع اليوتياو  بنسابة )

 ( حيل جااء الاواتس آ  فاى ميدماة مواقاع التواصال االجتمااعي التاى 2020)حسين، إيمان عاشور سيد:
اعتمااد عليهااا المبحوثااون للحصااول علااى معاومااات عاان فيااروس كورونااا يلياان الفيساابوك، كمااا تختلااف مااع 

لمحماااول فاااي ميدماااة  ( حيااال جااااءت تطبيياااات الهااااتف ا2020دراساااة )الصاااعيدي، طاااارق محماااد محماااد:
 .مصادر المبحوثين في الحصول على معلومات عن فيروس كورونا

ساتفادة منهاا بمعادل أقال وبفاارق كبيار وهاي خلايط مان الوساائل الأماا بفياة وساائل اإلعاال  فجااءت ا
فكانااات الفواااائيات فاااي ميدماااة هاااذه الوساااائل باااوزن نسااابي  االساااتفادة ى ت مساااتو تاااالتيليدياااة والجديااادة، وتفاو 

( ثاااام تطبييااااات الهاااااتف المحمااااول بااااوزن نساااابي %8.03ثاااام المواقااااع الصااااحفية بااااوزن نساااابي ) (8.55%)
 وقات  الجمهاور إليهاا يلجاأ التاى اإلعاال  وساائل باين الثااني المركاز فاى الفوائيات  جاءت وقد    (،7.66%)

 . (2016)عبد الحافظ ، نادية محمد،  دراسة مع تتفق يوه األزمات 
جتماااعي كاناات فااي ميدمااة الوسااائل التااي اعتمااد عليهااا الوممااا ساابق يتواا  أن شاابكات التواصاال ا

 المعلومات حاول فياروس كوروناا ساواء كاان ذلاك مان خاالل الصافحات الرسامية علىالمبحوثون للحصول  
صااافحة منظماااة  – والساااكانصااافحة المتحااادث الرسااامي لاااوزارة الصاااحة  -)صااافحة وزارة الصاااحة والساااكان 

 المية( أو غيرها من الصفحات.الصحة الع
أن الصاافحات الرساامية هااي األكثاار فائاادة وقربااًا يلجااأ إليهااا المواطنااون وقاات األزمااات مثاال جائحااة و 

 وقااات  الجمهاااور عليهاااا اعتماااد  يالتااا االجتمااااعي التواصااال شااابكات  ميدماااة فاااي هاااو الفيسااابوك أنكوروناااا، و 
 أكثار هاو تاويتر كاان حيال   (2019)الساديرى، ساحر صاال ،   دراساة  ماع  تختلاف  النتيجاة  وهاذه  الجائحة،
 األزمات. وقت  الجمهور لدى استخداماً  االجتماعية الشبكات 
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 (   5جدول رقم )

 494يوضح مدى متابعة المبحوثين لحمالت فيروس كورونا المستجد. ن = 

 ت % ك المتابعة ىمد
 1 43.7 216 أتابعها باستمرار

 2 44.3 219 ا أتابعها أحيانً 
 3 11.9 59 اأتابعها نادرً 

 100.0 494 جماليإلا
التاي  19-لجادول الساابق أن جمياع المبحاوثين تاابعوا حماالت التوعياة بفياروس كوفياد اتشير بيانات 

( ولكان بنساب متفاوتاة، مانهم %100الفيسابوك بنسابة ) علاىعبار صافحتها   والساكانأطليتها وزارة الصاحة  
 (.%11.9) ى نادرًا سو إال ( بينما لم يتابعها %43.7( تابعوها أحيانًا و )44.3%)

 (  6رقم )جدول 
 494بفيروس كورونا. ن =  الحمالت الخاصة يوضح مصدر متابعة المبحوثين 

 ت % ك مصدر متابعة الحمالت
 1 31.6 362 جتماعي الشبكات التواصل ا
 2 24.2 277 التليفزيون 

 3 17.4 197 الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان
 4 10.6 122 المواقع الصحفية 
 5 8.9 101 الفيروس تطبييات المحمول عن 

 6 5.6 64 الصحف 
 7 1.7 20 ى مصادر أخر 

 100 1143 جماليإلا
(، يليهاا %31.6جتماعي المصادر بنسبة ) التشير بيانات الجدول السبق تصدر شبكات التواصل ا

(، مااااع مالحظاااااة أن حماااااالت وزارة الصااااحة والساااااكان حااااول الجائحاااااة تابعهاااااا %17.4التليفزيااااون بنسااااابة )
ر للمعلومااات د الفيساابوك أيوااًا ممااا يؤكااد أهميااة هااذه الشاابكات كمصاا ىالمبحوثااون ماان خااالل صاافحتها علاا

للجمهور وقت األزماات وكانات المصاادر األخارى التاي اعتماد عليهاا المبحوثاون وفاي مركاز متاأخر األسارة 
انت وسائل  ( حيل ك2020، وهي تتفق إلى حد ما مع دراسة )السديري، سحر صال :واألصدقاء والراديو

نشار الحمااالت الصاحية فاى المملكاة العربيااة  يالتواصال االجتمااعي فاى ميدماة الوسااائل التاي اساتخدمت فا
 .السعودية وإن كان فى ميدمتها بتويترب
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 (  7جدول رقم )
 494ن =  ستفادة منها.اال  ىالفيسبوك ومد   ىصفحة وزارة الصحة والسكان عل علىيوضح نوعية الحمالت التي تابعها المبحوثون 

استفدت    الحمالت 
 استفادة كبيرة 

  استفدت إلي حد
 ما

استفدت  
استفادة  
 منخفضة 

 ت الوزن النسبي  لم استفد 

 %  ك % ك % ك % ك % ك
 1 3.65 1777 2.8 14 6.1 30 19.6 97 71.5 353 أهمية استخدا  الكمامة 

ماااااااااان –التنماااااااااار –#ضااااااااااد 
 الكورونا -مرضي 

258 52.2 156 31.6 52 10.5 28 5.7 1632 3.35 16 

خطاااوات لمناااع انتشاااار  10
 فيروس كورونا المستجد

339 68.6 108 21.9 33 6.7 14 2.8 1760 3.62 3 

أساااااااااااليب الحمايااااااااااة مااااااااااان 
بفيااااااروس كورونااااااا  ى العااااادو 

 المستجد

344 69.6 102 20.6 30 6.1 18 3.6 1760 3.62 

إرشاااااااااااااااادات للمخاااااااااااااااالطين 
لمصااااابي فيااااروس كورونااااا 

 المستجد

321 65.0 124 25.1 29 5.9 20 4.0 1734 3.56 6 

رشاااااااااادات للتعامااااااااال ماااااااااع إ
فيااااااروس كورونااااااا  ىمرضاااااا 

 المستجد

334 67.6 101 20.4 38 7.7 21 4.3 1736 3.57 5 

قواعااااااااااد العاااااااااازل المنزلااااااااااي 
 الكورونا المستجد  ىلمرض

307 62.1 141 28.5 28 5.7 18 3.6 1725 3.54 8 

 29 2.55 1243 13.8 68 41.5 205 24.1 119 20.6 102   ووريدةحملة وريد 
العاااااااااادات  علاااااااااىالتغلاااااااااب 

الخاطئااااااااة نحمااااااااي أنفساااااااانا 
 حولنا   ومن

256 51.8 138 27.9 74 15.0 26 5.3 1612 3.31 18 

 24 3.11 1509 7.5 37 20.2 100 31.6 156 40.7 201 التسوق المن 
لحمايتك   –منزلك    –طهر  

 وأسرتكأنت –
296 59.9 132 26.7 44 8.9 22 4.5 1690 3.47 11 

األكالت التي تساعد تيوية 
 المناعة 

277 56.1 140 28.3 46 9.3 31 6.3 1651 3.39 12 

إرشااااااااااااااااااااادات اسااااااااااااااااااااتخدا  
 الصراع اللي

220 44.5 152 30.8 83 16.8 39 7.9 1541 3.18 21 

معرفااااااااااة تطبيااااااااااق صااااااااااحة 
 المحمول علىمصر 

141 28.5 153 31.0 153 31.0 47 9.5 1376 2.83 28 

عاااااااادات غذائياااااااة خاطئاااااااة 
 لإبتعاد عنها  

171 34.6 184 37.2 104 21.1 35 7.1 1479 3.07 26 

 23 3.14 1522 6.7 33 21.1 104 29.8 147 42.5 210 صح  معلوماتك
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# احمي نفسك و أسرتك
 

# تحااااااااااااااااااااااااااادي  -
 غسيل اليدين

274 55.5 114 23.1 83 16.8 23 4.7 1627 3.34 17 

#خلياااااااااااك فاااااااااااي -
صاااااااحتك -البيااااااات

 تهمنا

281 56.9 124 25.1 61 12.3 28 5.7 1646 3.38 14 

 –#ساااااااااااااااااااااااالمتك 
فااااااي  –وسااااااالمتنا 

 أكلنا

313 63.4 120 24.3 46 9.3 15 3.0 1719 3.53 9 

# التاااااااااااااااااااااااااااااااااز   -
    بالكمامة

232 47.0 137 27.7 92 18.6 33 6.7 1556 3.21 20 

أعااااااااااااااااااااااااااااااااراض  -
 الكورونا  

333 67.4 92 18.6 51 10.3 18 3.6 1728 3.55 7 

التعاماااااااال ماااااااااع  -
مرضااااااااي السااااااااكر 
 والوغط واألورا  

219 44.3 167 33.8 98 19.8 10 2.0 1583 3.26 19 

التعاماااااااال ماااااااااع  -
 األطفال

224 45.3 132 26.7 106 21.5 32 6.5 1536 3.17 22 

التعاماااال مااااع ذوي 
اإلحتياجااااااااااااااااااااااااااات 

 الخاصة 

182 36.8 158 32.0 128 25.9 26 5.3 1484 3.07 25 

 –فااي   –# خليك  
 البيت 

322 65.2 123 24.9 36 7.3 13 2.6 1742 3.58 4 

# تطهياااااااااااااااااااااااااار و 
 تنظيف المنزل

339 68.6 109 22.1 38 7.7 8 1.6 1767 3.63 2 

الساااااالطة أسااااااس 
كااال وجباااة لتيوياااة 

 المناعة 

314 63.6 110 22.3 57 11.5 13 2.6 1713 3.52 10 

# رمواااااااااااااااااااااااااااااااان 
 يحمينا  

273 55.3 120 24.3 80 16.2 21 4.3 1633 3.36 15 

أسئلة وأجوبااة ماان 
األطباااااااااااء حااااااااااول 
فياااااااروس كوروناااااااا 

 المستجد 

271 54.9 139 28.1 64 13.0 20 4.0 1649 3.39 13 

نصااااااائ  للحاماااااال 
لمواجهااااة فيااااروس 

 كورونا المستجد 

200 40.5 120 24.3 133 26.9 41 8.3 1467  3.03 27 

  100  48597 جمالي الوزن النسبيإ ¤



            www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg             سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  177 ا

التاي قاادمتها وزارة الصااحة والساكان عباار صاافحتها  الحمااالت اإلعالميااة ىيوضا  الجاادول السااابق إلا
 استفادة المبحوثين منها: ىالفيسبوك ومد ى عل

والشاعار )# احماي نفساك  االسامكانت هناك حمالت رئيسية تأخذ حزمة حمالت فرعية تحمل نفس 
صاحتك تهمناا، كيفياة -وأسرتك والتي شملت: #تحدي غسيل اليادين،# التاز  بالكماماة، # خلياك فاي البيات 

التعامااال ماااع بعاااض الفئاااات فاااي األسااارة ...الااال ( و )#صاااحتك تهمناااا والتاااي شاااملت: أعاااراض كوروناااا، # 
طة أسااااس كااال وجباااة ، نصاااائ  للحامااال لمواجهاااة فياااروس كوروناااا ،# رمواااان الالبيااات، السااا-فاااي -ياااكخل

 يحمينا ...إلل (.
جاءت الحمالت الخاصة بارتداء الكمامة في ميدماة هاذه الحماالت محيياة درجاة اساتفادة عالياة مان 

وكيفيااة الااتخلص رشااادات عاان طرييااة ارتاادائها الصااحيحة إ( وشااملت الحملااة تيااديم %71.5الحملااة بنساابة) 
( من جملة اإلجابات %68.6ستخدا  وأهميتها، يليها حملة # تطهير وتنظيف المنزل بنسبة ) المنها بعد ا

محييااة نساابة اسااتفادة مرتفعااة وشااملت الحملااة أهميااة تطهياار المناازل وطرييااة إعااداد محلااول التطهياار منزليااًا 
خطاوات لمناع انتشاار فياروس كوروناا  10(، وجااء فاي نفاس الترتياب حملاة )%3.63وأهميتن بوزن نسابي )

بفيااروس كورونااا المسااتجد(  ى المسااتجد( محييااة نساابة اسااتفادة عاليااة، ثاام حملااة )أساااليب الحمايااة ماان العاادو 
 ( لكل منهما.%3.62( بوزن نسبي )%69.6وحييت نسبة استفادة عالية بلغت نسبة )

م تحياق فائادة عالياة لهام لاأنهاا  بينما الحمالت التي لم تلق نسبة متابعاة عالياة مان الجمهاور ويارون 
الهواتف المحمولة( و)حملة تيديم نصائ   علىحملة )وريد ووريدة( و)حملة التعريف بتطبيق صحة مصر 

 موجهة للمرأة الحامل ضمن حملة # صحتك تهمنا(.
مان الجائحاة وطبيعاة احتياجاات  ىهتما  بنوعية الحمالت يتماشى ماع طبيعاة المرحلاة األولاالوهذا ا

 حترازية التي علين اتباعها.الالجمهور المعرفية في تلك المرحلة لمواجهتها واإلجراءات ا
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 ( 8جدول رقم )
 494يوضح األساليب التي يفضلها المبحوثون في تقديم الحمالت اإلعالمية عن فيروس كورونا. ن =  

 حدى أعجبتني إل اأعجبتني جد   األساليب
 ما

 ت الوزن النسبي لم تعجبني 

 % ك % ك % ك % ك
ماااااع  )فياااااديوالفياااااديو جرافياااااك 

  توضيحية(معلومات  
305 61.7 152 30.8 37 7.5 1256 12.24 1 

الفياااااااديوهات المصاااااااورة التاااااااي 
 ييدمها أطباء ومسؤلون 

302 61.1 152 30.8 40 8.1 1250 12.19 2 

ماااااع  )معلومااااااتاإلنفوجرافيااااك 
   توضيحية(رسو  

274 55.5 147 29.8 73 14.8 1189 11.59 3 

لاايس مهاام الشااكل الميدمااة باان 
 المومون  علىأركز 

223 45.1 196 39.7 75 15.2 1136 11.07 4 

 5 10.84 1111 17.5 86 40.3 199 42.3 209 البوستات )النصوج(
 6 11.21 1150 14.0 69 39.3 194 46.8 231 الصور الفوتوغرافية  

 7 10.61 1087 21.7 107 36.6 181 41.7 206 التي تشتمل أكثر من شكل  
 8 10.46 1072 19.4 96 44.1 218 36.4 180 أرقا  فيط   علىالتي تعتمد  

 الفيديوهات المصورة
 التي ييدمها ممثلون ومشاهير 

176 35.6 157 31.8 161 32.6 1003 9.79 9 

 100  10254 جمالي الوزن النسبيإ
  ىتوض  بيانات الجدول السابق أن في ميدمة األساليب التي قدمت بها الحمالت اإلعالمية عل 

مكانيات الثراء للوسيلة والتي بأعجبت جدًاب الجمهور استخدا   إصفحة وزارة الصحة والسكان مستفيدة من  
( نسبي  بوزن  جرافيك  ومسؤولو %12.24الفيديو  أطباء  ييدمها  التي  بالفيديوهات  يلين  نسبي  (  بوزن  نب 

وزن بإلنفوجرافيك والذي يتومن معلومات مع رسو  توضيحيةب  ا(، وجاء في المركز الثالل ب12.19%)
( ومشاهيرب%11.59نسبي  ممثلون  وييدمها  المصورة  بالفيديوهات  متأخر  مركز  في  جاء  بينما  بوزن    (، 
استخدا     ىعل  ك التي تعتمد ( باعتبارها من أكثر األساليب التي لم تعجب المبحوثين، كذل%9.79نسبي ) 

 (.%10.46البيانات الرقمية فيط بوزن نسبي )
وهااذا يوضاا  أن طبيعااة الجائحااة فرضاات أساااليب معينااة تتماشااي مااع أهميااة الحاادث ويغلااب عليهااا 

العدياد مان التساا الت لاديهم مان  ىالجانب الرسمي، والرسائل التي تخاطب العيل وتياد  حياائق وتجياب علا
، كمااا فياادت شخصاايات عدياادة ماان المشاااهير مكانتهااا فااي إقناااع الجمهااور ماان خااالل متخصصااين وأطباااء
 خالل في هذه الحمالت. 
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 (  9جدول رقم )
 494يوضح الحمالت اإلعالمية األكثر أهمية بالنسبة للمبحوثين حول فيروس كورونا. ن=

 ت الوزن النسبي  لم ت مني  حد ما  nت مني إل ا ت مني جد   اسم الحملة 
 %  ك %  ك %  ك %  ك

التااااااي تتنااااااااول معلوماااااااات عااااااان 
تعليمااات للمخااالطين للمصااابين 

 بالفيروس  

376 76.1 104 21.1 14 2.8 1350 10.73 1 

التااااااي تتنااااااااول معلوماااااااات عااااااان 
أساااليب التعاماال مااع المصااابين 

 بالفيروس  

365 73.9 107 21.7 22 4.5 1331 10.57 2 

التااااااي تتنااااااااول معلوماااااااات عااااااان 
 أساليب الوقاية من الفيروس 

345 69.8 114 23.1 35 7.1 1298 10.32 3 

التاااااي تتنااااااول أسااااااليب التغذياااااة 
 المهمة لتيوية المناعة 

336 68.0 117 23.7 41 8.3 1283 10.18 4 

التااي تتناااول كيفيااة التعاماال مااع 
الخااااااااااااااااااارين فاااااااااااااااااااي العمااااااااااااااااااال 

 لواألسواق.... الوالمواصالت 

326 66.0 132 26.7 36 7.3 1278 10.15 5 

التااااااي تتنااااااااول معلوماااااااات عااااااان 
 فيروس كورونا المستجد 

290 58.7 167 33.8 37 7.5 1243 9.85 6 

التااااااي تتنااااااااول معلوماااااااات عااااااان 
 التسوق المن 

301 60.9 140 28.3 53 10.7 1236 9.81 7 

التااي تتناااول كيفيااة التعاماال مااع 
الفئااات المختلفااة فااي واال أزمااة 

 فيروس كورونا  

279 56.5 159 32.2 56 11.3 1211 9.63 8 

التااااااي توضاااااا  الخاااااادمات التااااااي 
 تيدمها وزارة الصحة 

286 57.9 144 29.1 64 13.0 1210 9.61 9 

التااي تتناااول دعاااوة التباارع بالاااد  
للمتعاااافين مااان فياااروس فياااروس 

 كورونا المستجد

245 49.6 169 34.2 80 16.2 1153 9.15 10 

 100  12591 جمالي الوزن النسبي إ
اهتما  الجمهور عينة الدراسة، وجاءت في  ىالحمالت التي حازت عليوض  الجدول السابق نوعية  

ميااااادمتها الحماااااالت التاااااي تناولااااات معلوماااااات وتعليماااااات للمخاااااالطين للمصاااااابين للفياااااروس باااااوزن نسااااابي 
(، ثم التي %10.57يليها الحمالت التي تناولت أساليب التعامل مع المصابين بوزن نسبي )  ،(10.73%)

(، بينمااااا تراجعاااات اهتمامااااات %10.32ن اإلصااااابة بااااالفيروس بااااوزن نساااابي )تناولاااات أساااااليب الوقايااااة ماااا
المبحوثين بالحمالت التي تومنت معلومات عن التبرع بالد  للمتعافين من فيروس كورونا لإستفادة منها 
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( الاذي يوضا  7في عالج بعض المصابين مثل بحملاة ورياد ووريادة ب وهاي تتفاق ماع نتاائج الجادول رقام )
 الفيسبوك. ىت التي تابعها المبحوثون من خالل صفحة وزارة الصحة والسكان علترتيب الحمال

 ( 10جدول رقم )
ستفادة من الحمالت اإلعالمية الصحية المقدمة عن فيروس كورونا المستجد على الصفحة الرسمية لوزارة  اليوضح مدى ا

 الصحة والسكان على الفيسبوك 

 ت % ك مدي االستفادة 
 1 59.7 295 نعم استفدت

 2 31.4 155 استفدت إلي حد ما
 3 8.9 44 لم استفد  

 100.0 494 ن
يوضاا  الجاادول السااابق ارتفاااع نساابة المسااتفيدين ماان حمااالت وزارة الصااحة والسااكان عباار صاافحتها 

حاد ماا، بينماا لام يساتفد مان تلاك  ى( إل%31.4، و)ا( أنهم استفادوا منه%59.7الفيسبوك فيد أجا  )  ىعل
 .ن العينة وإن كانوا قد تابعوها( فيط م%8.9الحمالت )
 عاان والسااكان الصااحة وزارة صاافحة علااى الميدمااة الحمااالت  ماان االسااتفادة نساابة ارتفاااع يعنااى وهااذا

)زكريااا ، محمااد لطفااى،  و  (2019)غريااب، سااحر أحمااد،  ماان كاال دراسااة مااع تتفااق يوهاا كورونااا، جائحااة
2020) . 

 ( 11جدول رقم )
 يوضح مدى الثقة في المعلومات الصحية الواردة في حمالت صفحة وزارة الصحة والسكان عن فيروس كورونا

 ت % ك الثقة ىمد
 1 43.1 213 ثيتي فيها متوسطة

 2 42.7 211 أثق فيها بدرجة كبيرة
 3 11.7 58 فيها منخفوةثيتي  

 4 2.4 12 ال أثق فيها
 100.0 494 جماليإلا

عبار  والساكانيوض  الجدول السابق مستوي الثياة فاي المعلوماات الاواردة فاي حماالت وزارة الصاحة       
( مان %43.1الفيسبوك والتاي توضا  ارتفااع نسابة مان يثياون فيهاا جااء فاي المركاز األول )  ىصفحتها عل

( يثيون بدرجة %11.7( يثيون فيها بدرجة كبيرة، و)%42.7)المبحوثين يثيون فيها بدرجة متوسطة، يليهم 
 ( فيط ال يثيون فيها.%2.4منخفوة، بينما )

 اتمثاال للعينااة موضااوعً حداثااة الموضااوع فالجائحااة وترجااع الباحثااة هااذا الترتيااب لمسااتويات الثيااة فااي 
أنهااا ميدمااة عباار  ىبالتااالي هناااك نساابة ماان عااد  الثيااة فيمااا ييااد ، وأن مصاادر الثيااة يعااود إلاانساابيًا و  اجدياادً 

)عباد العزياز ، و   (2020)عباد العزياز، فاطماة ساعود،  مان كال دراساة ماع  تتفاق  هاى  و،  مصادر رسامية
 Lifang Lie,Qingpeng ,Zhang)و   (2019)محمادي ، ساماح محماد،  و  (2019ساارة محماود، 
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,Xiao Wang,Jun Zhang.Ibid, 2020)  الرسمية الصفحات  في المبحوثين رضا  و  ثية  توض  والتي 
 .وأن كانت بنسب مختلفة بين متوسطة ومنخفوة

 

 (  12جدول رقم )
يوضح مدى معرفة المبحوثين بمعلومات عن فيروس كورونا بعد متابعتهم حمالت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها  

 494على الفيسبوك. ن = 

 ت الوزن النسبي  أعرع  ال خطأ  ص  العبارات 
 % ك % ك % ك % ك

 1 8.03 1392 3.0 15 12.1 60 84.8 419 الدول النامية األكثر إصابة بالفيروس  

 2 8.02 1391 3.2 16 11.9 59 84.8 419 الفيروسات    علىييوي    والمطهراتاستخدا  الكحول  

يجاااااب عاااااد  الخاااااروج مااااان المنااااازل للمخاااااالطين لمصاااااا  
   االكورونا أيًو 

384 77.7 98 19.8 12 2.4 1360 7.85 3 

 4 74..7 1342 10.3 51 7.7 38 82.0 405 تطهير المنزل يعني تنظيفن دائما  

 5 7.69 1334 4.5 22 21.1 104 74.5 368 العدوي   علىال يؤثر    االجتماعيالتباعد  

 6 7.58 1314 1.6 8 30.8 152 67.6 334 لبس الكمامة عند ميابلة الخرين فيط  

 7 7.04 1220 15.8 78 21.5 106 62.8 310 مينعة   ووريدةحملة وريد  

 8 7.01 1215 23.7 117 6.7 33 69.6 344 انتشار الفيروس حر  بيولوجية اقتصادية  

 9 6.94 1205 11.1 55 33.8 167 55.1 272 التباعد اإلجتماعي يعني عد  الزيارات  

لنساااب  الكوروناااا ببالزماااا المتعاااافين ياااؤدي  يحيااان مصااااب
 شفاء عالية

292 59.1 112 22.7 90 18.2 1190 6.86 10 

 11 6.52 1132 20.6 102 29.6 146 49.8 246 توجد مراكز للتبرع بالد  في األقاليم    ال

 12 6.45 1119 18.8 93 35.8 177 45.3 224 غسيل األيدي مهم بعد عودتي للمنزل من الخارج فيط

تناااااول الموااااادات الحيويااااة ييااااي ماااان اإلصااااابة بفيااااروس 
 كورونا المستجد  

166 33.6 282 57.1 46 9.3 1108 6.38 13 

رشاااااادات يجاااااب اتباعهاااااا عناااااد اساااااتخدا  ماكيناااااة إهنااااااك 
 الصراع اللي

228 46.2 72 14.6 194 39.3 1022 5.89 14 

 100 17344 جمالي الوزن النسبي إ

تاااأثيرات حماااالت التوعياااة بفياااروس كوروناااا عبااار صااافحة وزارة الصاااحة يوضااا  الجااادول الساااابق أن 
)خطاااأ( و)ال  ى ( عباااارة تتااراوح بااين عبااارات )صاا ( وأخاار 14وذلااك ماان خااالل ) الفيساابوك ىوالسااكان علاا

( ، بينمااا نسااابة %64.3أعاارع(، وأوضاا  الجااادول أن غالبيااة المبحاااوثين أجااابوا إجاباااات صااحيحة بنسااابة )
التااااأثير اإليجااااابي للحمااااالت وزادت ماااان المعلومااااات  ى( أجااااابوا إجابااااات خاطئااااة، ممااااا يشااااير إلاااا35.7%)

ول والمطهااارات الجمهاااور، وكانااات أهااام اإلجاباااات الصاااحيحة بأن اساااتخدا  الكحااا ىالصاااحية الصاااحيحة لاااد 
(، وبعااد  الخااروج ماان المناازل للمخااالطين لمصااا  كورونااا %8.02لفيروسااات ببااوزن نساابي )ا ىييوااي علاا

(، وحملاااة بورياااد ووريااادةب الخاصاااة بمتبرعاااي البالزماااا وكانااات مينعاااة باااوزن نسااابي %7.85بباااوزن نسااابي )
يااة بأن الاادول الناميااة حمااالت التوع متابعااةالمبحااوثين رغاام  ىلااد  أً (، بينمااا العبااارات األكثاار خطاا7.04%)

(، يليهااااا بتطهياااار المناااازل يعنااااي تنظيفاااانب بااااوزن نساااابي %8.03األكثاااار إصااااابة بااااالفيروسب بااااوزن نساااابي )
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(، وهي تتناسب مع وجود %7.69ب بوزن نسبي )ى العدو  ىجتماعي ال يؤثر علالوأنب التباعد ا  (،7.74%)
 (.10بنسبة ضعيفة وفيًا للجدول )أو استفاد  أنن لم يستفد من هذه الحمالت، ى عدد من المبحوثين ير 

 ( 13جدول رقم )
 494ن = . معرفة المبحوثين بالمعلومات المقدمة من خالل حمالت وزارة الصحة والسكان عن فيروس كورونا ى حول مد

حد    ىأعرف ا إل  ال أعرف ا  أعرف ا  العبارات
 ما 

 ت الوزن النسبي

 %  ك %  ك %  ك %  ك
 1 8.11 1402 4.9 24 6.5 32 88.7 438 البقاء في المنزل خير وسيلة للوقاية 

 2 8.07 1396 4.3 21 8.9 44 86.8 429 اآلن  ىفيروس كورونا ليس له عالج حت

 3 7.91 1368 5.7 28 11.7 58 82.6 408  ى تداول النقود يمكن أن ينقل العدو 

ثانيةة مةن أسةاليب الوقايةة 20ا أكثر مةن  غسل اليدين دائم  
 من فيروس كورونا المستجد 

399 80.8 54 10.9 41 8.3 1346 7.78 4 

 ى اسةةةةتخدام القفةةةةازات لةةةةه تةةةةأثير سةةةةلبي فةةةةي نقةةةةل العةةةةدو 
 بالفيروس 

350 70.9 98 19.8 46 9.3 1292 7.47 5 

 6 7.36 1272 14.2 70 14.2 70 71.7 354 انتشار الفيروس  علىحرارة الجو ليس ل ا تأثير  

 7 7.19 1244 15.4 76 17.4 86 67.2 332 هناك أطعمة تزيد مناعة الجسم للوقاية من الفيروس 

تخلةةت عةةن دعةةوة البقةةاء فةةي المنةةازل بعةةد  الكبةةرى الةةدول  
 فشل ا 

318 64.4 84 17.0 92 18.6 1214 7.02 8 

 9 6.88 1192 19.4 96 19.8 98 60.7 300 آداب  والكحةللعطس 

 10 6.74 1167 15.8 78 32.2 159 52.0 257 اإلجراءات اإلحترازية التي اتخذت ا الدولة كافية  

 11 6.62 1146  20.0 99 27.9 138 52.0 257 المشاركة المجتمعية في مكافحة انتشار الفيروس عالية 

 13 6.40 1108 28.3 140 19.0 94 52.6 260 لبس الكمامة له قواعد 

 13 6.31 1092 27.5 136 23.9 118 48.6 240 الفيروس  وانتشارال واء من أساليب نقل 

 14 6.14 1064 31.4 155 21.9 108 46.8 231  ى استخدام الكمامات م م في مكافحة انتشار العدو 

 100 17303 جمالي الوزن النسبيإ

معرفة المبحوثين ببعض المعلومات الصحية الصحيحة بعةد متابعتةه  ىيوضح الجدول السابق مد
 النحو التالي: ىالفيسبوك عل ىصفحت ا عل  ىحمالت وزارة الصحة والسكان عل

أكثاار المعلومااات الصااحيحة التااي يعرفهااا المبحوثااون بالبياااء فااي المناازل خياار وساايلة للوقايااة ب بنساابة 
ثام بتاداول  (،%86.8الن ببنسابة)  ىونا ليس لان عاالج حتا( ممن أجابوا، يليها ب أن فيروس كور 88.7%)

، بينمااا أكثاار المعلومااات الصااحية الصااحيحة ا( مماان أجااابو %82.6النيااود يمكاان أن تنياال العاادويب بنساابة )
بااااالفيروسب بنساااابة  ى ن بأن اسااااتخدا  اليفااااازات لاااان تااااأثير ساااالبي فااااي نياااال العاااادو ثااااو التااااي لاااام يعرفهااااا المبحو 

(، %17.4( ممن أجابوا، يليها أن هناك أطعمة تزيد مناعاة الجسام للوقاياة مان الفياروسب بنسابة )19.8%)
(، كذلك من المعلوماات التاي لام يعرفهاا %14.2بأن حرارة الجو ليس لها عالقة بانتشار الفيروس بنسبة )و

( يليها بأن المشاركة المجتمعياة فاي 6.74ن نسبي)حترازية للدولة كافية ب بوز الالمبحوثون بأن اإلجراءات ا
( وهاو ماا يتناساب ماع اهتماماات الجمهاور فاي معرفاة %6.62مكافحة انتشار الفيروس عاليةب بوزن نسابي)



            www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg             سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  183 ا

( مان المبحاوثين يعرفاون %31.4بينماا )  معلومات عن الجائحة وانتشاارها وأسااليب الوقاياة والتعامال معهاا،
 ى( يعرفاون إلا%28.3ب يليهاا)ى ات ليس لن جدوي في مكافحاة انتشاار العادو حد ما أن باستخدا  الكمام  لىإ

 ( يعرفون أن بالهواء من أساليب نيل وانتشار الفيروسب.%27.5حد ما أن بلبس الكمامة لن قواعدب، )
التااأثير اإليجااابي للحمااالت فااي إكسااا  المبحااوثين معلومااات صااحية صااحيحة بدرجااة  ىوهااو مااا يشااير إلاا

 كبيرة.
 (  14)رقم  جدول 

معرفة الجمهور برقم الخط الساخن لوزارة الصحة الخاص بفيروس كورونا المستجد بعد متابعة حمالت صفحتهاعلى  
 الفيسبوك.

 ت % ك جابة الجم ور عن الرقمإ 
 1 60.7 300 خطأ

 2 39.3 194 صحيح 
 100.0 494 جمالي اإل 

يعرفاوا الخاط السااخن لاوزارة الصاحة والساكان الخااج يوض  الجدول السابق أن أغلاب المبحاوثين لام      
 ( من المبحوثين.%60.7بحاالت كورونا بنسبة )

 ( 15جدول رقم )
 يوضح العادات الغذائية التي عدلها المبحوثون بعد تعرضهم للحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان عن فيروس كورونا 

 ت  %  ك العادات الغذائية 
 1 18.5 108 التي تيوي المناعةتناول األكالت 

 2 17.6 103 تناول الخوروات والفاكهة
 3 16.4 96 تناول الطعا  الصحي

 4 16.29 95 ال أعرع
 5 15.6 91 التخلص من األطعمة الجاهزة

 6 12.8 75 تناول المشروبات الساخنة
 7 2.57 15 ى عادات أخر 

 100 583 جابات إلإجمالي ا
الساااابق أن هنااااك عاااادات غذائياااة عااادلها المبحوثاااون بعاااد متاااابعتهم لحماااالت وزارة يوضااا  الجااادول 
المناعااةب  ي الفيساابوك وكااان فااي مياادمتها بتناااول األكااالت التااي تيااو  ىصاافحتها علاا الصااحة والسااكان عباار

أهمياة  "(، يليهاا%17.6( من المبحوثين، يليها بأهمياة تنااول الخواروات والفاكهاةب بنسابة )%18.5بنسبة )
باالمتنااع عان التادخين، طهاي الطعاا   األخارى وشاملت العاادات  (،%16.4ل الطعا  الصحيب بنسابة )تناو 

شار  الزنجبيال يومياا،  بشكل صحي، تيليل السكر، تيليل الطعا ، تناول البروتينات، أكل الثو  والزنجبيال،
عشااا ، تسااخين األكاال أ  ىإضااافة الثااو  للمااأكوالت، تناااول الثااو  يوميااًا، تناااول المشااروبات التااي تحتااوي علاا

 . و تكرارينتكرار أ ىبشكل جيد  وقد حصلت كل منها عل
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 ( 16جدول رقم )
يوضح السلوكيات التي عدلها المبحوثون بعد تعرضهم للحمالت عن فيروس كورونا المستجد من خالل صفحة وزارة  

 الصحة والسكان على الفيسبوك 

 ت % ك السلوكيات
 1 27.56 191 جتماعيالالتباعد ا

 2 21.22 147 غسل اليدين باستمرار
 3 18.18 126 إرتداء الكمامة باستمرار

 4 11.54 80 استخدا  الكحول والتطهير
 5 10.53 73 تجنب الخروج إال للورورة

 6 3.04 21 هتما  بالنظافة الشخصيةالا
 7 2.74 19 شيءلم أعدل 

 8 2.59 18 بى سلوكيات بأخر 
 9 1.44 10 األسط تيليل لمس 

 10 1.16 8 طبي بلشراعتناول الفيتامينات  
 100 693 إجمالي االجابات

يتوا  ماان الجادول السااابق السالوكيات التااي عادلها المبحوثااون بعاد متااابعتهم لحماالت وزارة الصااحة 
غسل ب(، و%27.56جتماعيب بنسبة )الالفيسبوك وكان في ميدمتها بالتباعد ا  ىصفحتها عل  ىوالسكان عل

(، أماااا السااالوكيات %18.18(، ثااام بارتاااداء الكماماااة باساااتمرارب بنسااابة )%21.22اليااادين باساااتمرارب بنسااابة )
لماس يليل ت(، يليها ب%1016) طبي ببنسبة بلشراعالمبحوثين فكانت بتناول الفيتامينات  ىاألقل تعدياًل لد 

 .(%2.59ب بنسبة )ى (، ثم مجموعة سلوكيات مجتمعةب أخر %1.44األسط ب بنسبة )
 ب التاااي ذكرتهاااا العيناااة  شاااملت  الاااتخلص مااان  األكيااااس البالساااتيكية، غسااالألخااارى السااالوكيات باو  

حذيااة خااارج ، تاارك األساااليب التغذيااة الصااحيحة، اسااتخدا  أتاارك التاادخين ا،ا، الطهااي جياادً المااأكوالت جياادً 
حتفااا  باألدويااة بااالمنزل، السااتعداد باالبتعاااد عاان المصااابين، عااد  اسااتخدا  مالعااق الخاارين، االا ،المناازل

وهااااي تتفااااق مااااع دراسااااة  أو تكاااارارين تكاااارار ىوقااااد حصاااالت كاااال منهااااا علاااا ،شااااراء األدويااااة لحااااين الحاجااااة
(Dkhar,Sabira Aalia :2021) اسااتفادوا ماان المعلومااات الميدمااة عباار مواقااع  % 60بااأن أكثاار ماان

  التواصل االجتماعى فى معرفة اإلجراءات االحترازية، والمعرفة الجيدة بالفيروس.
 (  17جدول رقم )

 يوضح معرفة المبحوثين كيفية تحضير محلول التطهير المنزلي بعد متابعة حمالت صفحة وزارة الصحة والسكان على الفيسبوك 

 ت % ك جابات اإل
 1 45.14 223 إجابات خاطئة 

 2 21.25 105  بشرائننيو   
 3 20.85 103 إجابات صحيحة  

 4 12.75 63 ال أعرع   
 100 494 اإلجمالي   
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نساااابة ماااان يعرفااااون تحوااااير محلااااول التطهياااار المنزلااااي ماااانهم  نخفاااااض ايوضاااا  الجاااادول السااااابق  
( %20.85( أجااا  أناان ال يعاارع، و)%12.75و)  ( لاام يعرفااوا طرييااة تحواايره وأجااابوا خطااأ،45.14%)

، والذين أجاابوا خطاأ أو لام يعرفاوا نسابة تساتدعى التوقاف عنادها الرتفاعهاا، فيط من أجابوا إجابة صحيحة
لاااى إعاااداد الحماااالت علاااى الصااافحة مااان البحااال عااان طااارق مالئماااة وهاااى تتطلاااب جهااادًا مااان الياااائمين ع

للمستخدمين وإقناعهم بمومون الحملة نظرًا النخفاض نسبة من استفادوا بالفعل ميارنة بمن لم يساتفد مان 
 الحملة.

 (  18جدول رقم )
 يوضح تعرض المبحوثين لشائعات )معلومات خاطئة( عن فيروس كورونا المستجد 

 ت % ك التعرض للشائعات
 1 100.0 494 نعم تعرضت  

 100.0 494 جمالياإل
ومعلوماااات خاطئاااة عااان فياااروس يشاااير الجااادول الساااابق أن جمياااع المبحاااوثين قاااد تعرضاااوا لشاااائعات 

 .كورونا
 ( 19جدول رقم )

 يوضح الشائعات التي تعرضت لها عينة الدراسة  

 ت % ك الشائعات 
 1 16.74 121 تعرضت محددة ولكنيال أذكر شائعة 

 2 11.21 81 شائعات متعلية باللياح وأساليب العالج
 3 8.86 64 أخبار مغلوطة عن عدد اإلصابات

 4 8.43 61 شائعات متعلية بعد  وجود عالج نهائيا
 5 7.88 57 شائعات متعلية بطرق وقاية خاطئة

 6 7.06 51 شائعات متعلية بطرق انتشار خاطئة 
 7 6.92 50 شائعات متعلية بطرق عدوي خاطئة

 8 6.77 49 شائعات متعلية بكون درجة الحرارة تيتل الفيروس
 9 5.39 39 شائعات متعلية بوجود عالج

 10 4.43 32 شائعات حول كون أشخاج مصابين وطريية التعامل معهم
 11 4.28 31 شائعات متعلية بعد  وجود فيروس وكونن مؤامرة

 12 3.88 28 مرتينشائعات متعلية بأنن ال يصا  بن المرء 
 13 2.76 20 أخبار مغلوطة عن عد  جاهزية وزارة الصحة

 14 2.76 20 شائعات متعلية بأعراض خاطئة
 15 2.62 19 شائعات متعلية بموعد انتهاء الفيروس
 100 723 جملة اإلجابات

كورونااا كثاارة توضاا  بيانااات الجاادول السااابق الشااائعات التااي تعاارض لهااا المبحوثااون حااول فيااروس 
جتمااعي كانات فاي ميدماة الوساائل الن خاصاة وأن شابكات التواصال او الشائعات التي تعرض لهاا المبحوثا

اإلعالمية التي استخدموها في تعاملهم مع الجائحة، وقد أثبتت العديد من الدراسات أن الفيسبوك وشبكات 
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، وإن كاان  (Sandhy A Rajasekhar and other, 2021) للشاائعات مثال االتواصال كانات مصادرً 
( كانات أكثاار %11.21( ممان أجاابوا لاام يتاذكروا تلاك الشاائعات يلايهم )%16.74أغلاب المبحاوثين بنسابة )

بنسبة الشائعات التي تعرضوا لها تتعلق بوجود لياح وأساليب العالج، تليها شائعات حول عدد اإلصابات  
(، يليهاا شاائعات عان %2.62(، وكانت الشائعات األقل ما يتعلق بموعد انتهاء الفياروس بنسابة )8.86%)

(، وشااائعات عاان عااد  جاهزيااة وزارة الصااحة والسااكان لمواجهااة %2.76أعااراض خاطئااة لإصااابة بنساابة )
 .الفيروس

 (  20جدول رقم )
 حول مدى تصحيح المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا 

 ت  %  ك التصحي   مدى 
 1 99.2 490 نعم   

 2 8. 4 أحيانا
 100.0 494 اإلجمالي 
( قد بحثوا عن تصحي  للمعلومات المغلوطة التي تعرضوا لها %99.2يوض  الجدول السابق أن )

لشبكات  التعرض  وكثافة  السابق  الجدول  نتائج  الشائعات كما أوهرت  كثرة  فيروس كورونا، وربما  حول 
علو   االجتماعيالتواصل   حرصهم  وراء  كانت  اإلعال   إل  ىوسائل  واللجوء  المعلومات،  تلك    ىتصحي  

 معلومات أكثر ثية.  ىالفيسبوك للتصحي  والحصول عل ىة والسكان عل الصفحة الرسمية لوزارة الصح
 (  21جدول رقم )

 مصدر عينة الدراسة لتصحيح المعلومات الخطأ حول الجائحة  يوضح

 ت % ك مصدر التصحي  
 1 18.35 113 فيسبوك ىصفحة وزارة الصحة عل
 2 16.56 102 اال أتذكر المصدر تحديدً 
 3 12.98 80 موقع فيسبوك بوجن عا 

 4 10.38 64 التلفزيون والفوائيات
 5 7.79 48 صفحة منظمة الصحة العالمية

 6 6.83 42 اإلنترنت ىالبحل عل
 7 6.49 40 أشخاج عاديين

 6.49 40 أطباء أعرفهم
 8 4.24 26 مواقع إخبارية
 9 3.09 19 مواقع رسمية
 10 2.59 16 مواقع أجنبية
 11 2.11 13 أبحاث علمية

 2.11 13 صحف أجنبية
 100 616 ستجابات الإجمالي ا

يتوا  ماان الجاادول السااابق أن صاافحة وزارة الصاحة و السااكان المصاارية كاناات أول المصااادر التااي 
( من المبحوثين، %18.35ن لتصحي  المعلومات المغلوطة حول الجائحة وذلك بنسبة )و لجأ إليها المبحوث
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( مان خاالل الفيسابوك بوجان %12.98)مصدر تصحي  المعلومات الخطأ، و  ( لم يتذكروا%16.56بينما )
(، بينماااا كانااات المواقاااع األجنبياااة و األبحااااث العلمياااة والصاااحف %10.38عاااا ، يليااان الفواااائيات بنسااابة )

عتمد عليها المبحوثون، وهذا الترتيب للمصادر التي وثق فيها ياألجنبية في الترتيب األخير للمصادر التي 
ن للحصول علي المعلومات الصاحيحة أو تصاحي  الخطاأ منهاا كانات المصاادر الرسامية اليومياة المبحوثو 

، وهاو مؤشار إيجاابى للثياة فاي المصاادر الرسامية، وهاي تتفاق وفي ميادمتها صافحة وزارة الصاحة والساكان
  ( عاان نشااار المواقااع الرساامية للحيااائق والمعلوماااات 2020مااع دراسااة )ريااان، شاايماء محماااد عبااد الاارحيم :

 .الصحيحة للرد على الشائعات التى نشرت على مواقع التواصل االجتماعى
   (22جدول رقم )

 . 494يوضح تأثيرات متابعة المبحوثين للحمالت اإلعالمية عن فيروس كورونا المستجد ن=

 ت الوزن النسبي  ال حد ما ىإل نعم التأثيرات
 % ك % ك % ك % ك

تأثيرات معرفية
 

أصااااااابحت أكثااااااار معرفاااااااة بخطاااااااورة انتشاااااااار 
 الفيروس 

370 74.9 110 22.3 14 2.8 1344 6.94 1 

الترتيب الثالث
 2 6.93 1342 4.5 22 19.4 96 76.1 376 أصبحت أكثر معرفة بطرق انتيال العدوي  

معرفاااة باااآخر التطاااورات فاااي  أصااابحت أكثااار
 مصر والعالم 

339 68.6 123 24.9 32 6.5 1295 6.69 3 

 4 6.41 1240 9.3 46 30.4 150 60.3 298 أماكن مستشفيات العزل  ىتعرفت عل 
الجهااااود الدوليااااة للخااااروج ماااان  ىتعرفاااات علاااا

 األزمة 
267 54.0 187 37.9 40 8.1 1215 6.28 5 

 - 33.25 6436 معرفية النسبي للتأثيراتاجمالي الوزن 

تأثيرات سلوكية
 

 

بشاااكل دائاااام  أقاااو  باتبااااع أسااااليب التطهيااار 
 البيت  وداخلخارج 

372 75.3 86 17.4 36 7.3 1324 6.83 1 

الترتيب األول 
 

لتيوياة جهاازي  اتبعات أسااليب غذائياة ساليمة
 المناعي 

346 70.0 114 23.1 34 6.9 1300 6.72 2 

أهميااااة  اتبعاااات العاااازل المنزلااااي بعااااد معرفااااة 
 البياء في المنزل لعد  انتشار الفيروس 

334 67.6 132 26.7 28 5.7 1294 6.68 3 

أزمااااااة  أصاااااابحت أكثاااااار قاااااادرة علااااااي مناقشااااااة
 .فيروس كورونا مع الخرين

322 65.2 150 30.4 22 4.5 1288 6.65 4 

 5 6.59 1274 4.5 22 33.2 164 62.3 308 أشارك في دعوات البياء في المنزل  
 - 33.47 6480 جمالي الوزن النسبي للتأثيرات سلوكيةإ

تأثيرات وجدانية 
 

   

مصااابي فيااروس  تعاطفااا مااع أصاابحت أكثاار
 كورونا 

406 82.2 76 15.4 12 2.4 1382 7.13 1 

الترتيب الثاني 
 

بعااااد معرفااااة  تغيااارت نظرتااااي لدطياااام الطبيااااة
 دورها  

378 76.5 84 17.0 32 6.5 1334 6.89 2 

بالتعليماااااات  لاللتااااازا جعلتناااااي أقاااااو  بالااااادعوة 
 الطبية من خالل أساليب التواصل المختلفة

333 67.4 137 27.7 24 4.9 1297 6.70 4 

أصااابحت أكثااار ثياااة فاااي المصاااادر الرسااامية 
 وقت األزمات 

286 57.9 152 30.8 56 11.3 1218 6.29 4 

أدركااااااات جهاااااااود الدولاااااااة لمكافحاااااااة انتشااااااااار 
 الفيروس 

286 57.9 148 30.0 60 12.1 1214 6.27 5 

  - 33.28 6445 جمالي الوزن النسبي للتأثيرات وجدانيةإ
 100 19361 اجمالي الوزن النسبي 
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الصحة يوض  الجدول السابق أن في ميدمة التأثيرات الناتجة عن تعرض المبحوثين لحمالت وزارة 
(، يليهاا التاأثيرات %33.47الفيسابوك كانات التاأثيرات السالوكية باوزن نسابي )  ىوالسكان عبر صفحتها علا

(، وهاذا الترتياب يتناساب %33.25(، ثم التاأثيرات المعرفياة باوزن نسابي )%33.28الوجدانية بوزن نسبي )
المبحوثين  ىأحدثتها الحمالت لد ( حول التغيرات السلوكية والمعرفية التي  16( و)15مع نتائج الجدولين )

 , Myde Boles)ودراساة  (Sabira Aalia Dkhar , el al ,Ibid., 2021)تختلاف ماع دراساة  وهاي
el al .Ibid, 2014) (2020)علة ، عيشة،  (ودراسة . 

 ( 23رقم )جدول 
 يوضح رأي المبحوثين في المعلومات المقدمة من خالل حمالت وزارة الصحة والسكان حول فيروس كورونا

 494ن=

 ت الوزن النسبي  معترض  محايد أوافق  نوع المعلومات
 %  ك %  ك %  ك %  ك

 1 14.25 1352 6.5 32 13.4 66 80.2 396 معلومات جديدة لم أعرفها من قبل 

قاادمت معلومااات داخليااة وخارجيااة عاان 
 الفيروس 

283 57.3 181 36.6 30 6.1 1241 13.08 2 

معلومااااات دفعتنااااي ليااااراءة المزيااااد عااااان 
 الفيروس

300 60.7 144 29.1 50 10.1 1238 13.05 3 

 4 12.98 1231 9.3 46 32.2 159 58.5 289 قدمت معلومات كافية 

 5 12.28 1165 11.3 56 41.5 205 47.2 233 معلومات معروفة بالنسبة لي 

 6 12.24 1162 10.7 53 43.3 214 46.0 227 قدمت معلومات موضوعية 

معلوماتهااااا مكااااررة ومملااااة فااااي أساااالو  
 عرضها 

171 34.6 233 47.2 90 18.2 1069 11.26 7 

قااادمت معلوماااات كاذباااة وشاااائعات فاااي 
 أغلبها  

177 35.8 183 37.0 134 27.1 1031 10.86 8 

 100 9489 جمالي الوزن النسبي  إ

توضاا  بيانااات الجاادول السااابق رأي المبحااوثين فااي المعلومااات التااي قاادمت ماان خااالل وزارة الصااحة 
( %80.2) ى النحو التالي: حيل ير  ىالفيسبوك وكانت أغلبها آراء إيجابية عل ىوالسكان عبر صفحتها عل

 (،%14.25ي )بماان المبحااوثين أن الحمااالت قاادمت لهاام معلومااات جدياادة لاام يعرفوهااا ماان قباال بااوزن نساا
( يااارون أن الحماااالت قاااد غطااات أخباااار الجائحاااة فاااي %57.3( فياااط، يلااايهم )%6.5ذلاااك ) ىواعتااارض علااا

( فياط، وجااء فاي المركاز الثالال أن %6.1ذلاك )  ى(، واعتارض علا%13.08نسبي )الداخل والخارج بوزن  
(، بينماا اعتارض علاي %13.5الحمالت قدمت معلومات دفعاتهم لياراءة المزياد عان الفياروس باوزن نسابي )

( %58.5( ماان إجابااات المبحااوثين، وأنهااا قاادمت لهاام معلومااات كافيااة عاان الفيااروس بنساابة )%10.1ذلااك )
 معلوماااات (، وكانااات أكثااار الراء السااالبية مااان وجهاااة نظااار المبحاااوثين أنهاااا قااادمت %12.98باااوزن نسااابي )
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( %18.2ذلك ) ى( واعترض عل%11.26( بوزن نسبي )%34.6مكررة ومملة في أسلو  عرضها بنسبة )
( بينمااا %10.86( بااوزن نساابي )%3508ماان اإلجابااات، وأنهااا قاادمت معلومااات كاذبااة وشااائعات بنساابة )

 ( من إجابات المبحوثين.%27.1ذلك ) ىاعترض عل
تجاااه المحايااد فااي النحااو الحمااالت جاااءت فااي المركااز األول، يلياان ا اإليجابيااةوممااا ساابق أن الراء 

 . (2020)أمدي، عمر،  تجاه السلبي، وهي تتفق معالالمركز الثاني، وفي المركز الثالل ا
 

 ( 24جدول رقم )
 يوضح تقييم المبحوثين للحمالت اإلعالمية عن فيروس كورونا على صفحة وزارة الصحة والسكان على الفيسبوك 

 494ن= 
 ت  الوزن النسبي  5 4 3 2 1 تقييم الجم ور

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
موضوعاتها جديدة ومفيدة / لاام تيااد  

 الي جديدً 
213 43.1 146 29.6 93 18.8 26 5.3 16 3.2 1996 8.61 1 

قاااادمت معلومااااات وقايااااة تساااااهم فااااي 
 مواجهة الفيروس / لم استفد منها

142 28.7 186 37.7 104 21.1 38 7.7 24 4.9 1866 8.04 2 

أسااااااليبها متعاااااددة مينعاااااة / أسااااالوبها 
 نمطي غير مينعة

108 21.9 169 34.2 157 31.8 48 9.7 12 2.4 1795 7.73 3 

بهااا اسااتطالعات رأي للجمهااور / ال 
 تهتم برأي الجمهور 

104 21.1 177 35.8 159 32.2 26 5.3 28 5.7 1785 7.69 4 

أاااكثر شااموال فااي تناااول أزمااة فيااروس 
كوروناااااا / تناولهااااااا ألزماااااة الفيااااااروس 

 غير كافية  

104 21.1 163 33.0 167 33.8 42 8.5 18 3.6 1775 7.65 5 

احصائيات وأرقا  تزياادها  علىتعتمد  
 ا وثية / تفتيد أساليب اإلقناعقناعً إ

104 21.1 158 32.0 178 36.0 34 6.9 20 4.0 1774 7.64 6 

أساالوبها يناساابني ومتطااور / أساالوبها 
 ممل غير مالئم 

102 20.6 147 29.8 185 37.4 50 10.1 10 2.0 1763 7.60 7 

ا فاااي عااارض المعلوماااات أكثااار إقناعاااً 
مصاااادر موثاااوق فيهاااا/  علاااىوتعتماااد 

 أسلوبها غير مينع 

112 22.7 135 27.3 189 38.3 34 6.9 24 4.9 1759 7.58 8 

تصاااااااميمها مناساااااااب وبهاااااااا أسااااااااليب 
التفاعليااااة متااااوفرة/ تصااااميمها نمطااااي 

 غير مناسب

104 21.1 162 32.8 164 33.2 34 6.9 30 6.1 1758 7.57 9 

 10 7.55 1754 4.5 22 8.1 40 38.9 192 25.1 124 23.5 116 لغتها مناسبة لي/ لغتها ال تناسبني  
معلوماتهاااااااا تناساااااااب أهمياااااااة األزماااااااة 
وخطورتها / معلوماتها غير متالئمااة 

 مع خطورة األزمة  

92 18.6 159 32.2 171 34.6 50 10.1 22 4.5 1731 7.46 11 

الفيااروس / متعمية في تناولها ألزمة  
 سطحية في تناولها ألزمة الفيروس

96 19.4 129 26.1 217 43.9 30 6.1 22 4.5 1729 7.45 12 

معلوماتهاااااا كافياااااة / أراي معلوماتهاااااا 
 غير كافية

80 16.2 170 34.4 174 35.2 50 10.1 20 4.0 1722 7.43 13 

 100 23207 جمالي الوزن النسبيإ

قاااادمتها وزارة الصااااحة والسااااكان  تيياااايم المبحااااوثين للحمااااالت التاااايتوضاااا  إجابااااات الجاااادول السااااابق 
وعكساها مان  ةجابيايإ( عباارة 13الفيسابوك، وذلاك مان خاالل مفيااس يوام )  علاىالمصرية عبر صافحتها  

( ماان 5رقاام ) حياال الشااكل الااذي قاادمت باان الحمااالت أو نوعيااة المواامون الميااد ، بحياال يكااون ماان اختااار
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من الحمالت،  امحايدً  ا( تعني اتخاذ المبحوث رأيً 3( أقل، بينما رقم )4المفياس يكون التيييم األقل، ورقم )
النحةو  ىذلك علةو كثر ايجابية تجاه الحمالت واأل األعلى( هو التيييم 1بينما الرقم )  ى،( تيييم أعل2ورقم )

 التالي:  
(  باوزن %34.1كان في الترتيب األول أن هذه الحمالت كانتب موضوعاتها جديدة ومفيدةب بنسابة )

(، وفااااي المركااااز الثاااااني بأنهااااا قاااادمت عاااان الوقايااااة تساااااهم فااااي مواجهااااة الفيااااروسب بنساااابة %8.61نساااابي)
( %21.9كاز الثالال بأن أسااليبها متعاددة ومتنوعاة ب بنسابة )(، و فاي المر %8.04( بوزن نسبي )28.7%)

(، و كان التيييم الاذي حصال علاي أعلاي تكارارات فاي التييايم األقال بتصاميمها نمطاي %7.73بوزن نسبي)
( ياااارون العكااااس، ويليهااااا بال تهااااتم باااارأي %21.1( ماااان اإلجابااااات مياباااال )%6.1وغياااار مناساااابب بنساااابة )

وبأسالوبها  بمان يراهاا بلام اساتفد منهاا يتسااوى ( يارون العكاس، ثام %21.1بينماا )(  %5.7ب بنسبة )رالجمهو 
 ( العكس علي التوالي.%28.7( و)%22.7) ى ( لكل منهما بينما ير %4.9ر مينعب بنسبة )يغ

سااواء ماان حياال المعلومااات  إيجابياااً ونخلااص ممااا ساابق أن تيياايم المبحااوثين للحمااالت الميدمااة كااان 
مكانياااات الوساااائل اإللكترونياااة إأو مااان حيااال الشاااكل الاااذي قااادمت بااان مووفاااة بااان  الميدماااة فيهاااا للمبحاااوثين

مان  مكانياات الوسايلة،إجحات فاي تووياف نتحديادًا، والتييايم اإليجاابي للصافحات الرسامية التاي   الفيسبوكو 
 ( فاي التييايم 2020، وهاي تتفاق ماع نتاائج دراساة )الشايمى، محماد لطفاي زكرياا :حيل الشكل والموامون 

 .  ي للمبحوثين لموقع وزارة الصحةاإليجاب
 

 اختبار فروض الدراسة:
 :الفرض األول

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التمااس الجمهاور المصاري للمعلوماات حاول فياروس 
 .لفيس بوك وبين درجة الثية فيهاا علىكورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان 

 ( 26جدول رقم )
للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد من خالل  يوضح معامل بيرسون لمعرفة العالقة بين التماس الجمهور المصري 

 موقع وزارة الصحة والسكان على الفيس بوك وبين درجة الثقة فيها 

 متغير مستيل  

  

 متغير تابع 

التماااس الجمهاااور المصاااري للمعلومااات حاااول فياااروس كورونااا المساااتجد مااان خاااالل 
 الفيس بوك ىموقع وزارة الصحة والسكان عل

 مستوي الداللة  معامل بيرسون 

 0.022 0.630 درجة الثية في المعلومات  

يتواااا  ماااان الجاااادول السااااابق  أن  يمااااة معاماااال ارتبااااا  بيرسااااون بااااين التماااااس الجمهااااور المصااااري 
الفايس باوك و باين  ىللمعلومات حول فيروس كورونا المساتجد مان خاالل موقاع وزارة الصاحة والساكان علا

، مماا يعناي ((0.05داللة أقال مان ى ا عند مستو حصائيً إوهي  يمة دالة  (0.630)درجة الثية فيها  بلغت 
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نااان كلماااا زاد  التمااااس الجمهاااور أوجاااود عالقاااة طردياااة متوساااطة الشااادة  باااين المتغيااارين محااال الدراساااة أي 
الفاايس  ىوزارة الصااحة والسااكان علااالمصااري للمعلومااات حااول فيااروس كورونااا المسااتجد ماان خااالل موقااع 

 ( بوجود فروق بين 2016، وهي تتفق مع دراسة )عبد الحافظ ، نادية محمد بوك ارتفعت درجة ثيتن فيها
 .المبحوثين وفيًا لمتغير التوزيع الجغرافى ونوعية اليوايا فى مدى الثية في وسائل التوصل االجتماعي

حصةائية بةين التمةاس الجم ةور إصحة الفرض الخاص بوجود عالقة ذات داللةة    ىمما يؤكد عل 
الفةيس  ىالمصري للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد من خالل موق  وزارة الصةحة والسةكان علة

 بوك وبين درجة الثقة في ا.
 الفرض الثاني:

لمعلوماات حاول فياروس توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التمااس الجمهاور المصاري ل
 .فيسبوك وبين درجة متابعتهم لهاال ىكورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان عل

 ( 27جدول رقم )
يوضح معامل بيرسون لمعرفه العالقة بين التماس الجمهور المصري للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد من خالل موقع  

 ك وبين درجة متابعتهم لهاوزارة الصحة والسكان على الفيسبو 

 متغير مستيل   
   

 متغير تابع

التماااس الجمهاااور المصاااري للمعلومااات حاااول فياااروس كورونااا المساااتجد مااان خاااالل 
 الفيس بوك ىموقع وزارة الصحة والسكان عل

 مستوي الداللة معامل بيرسون 

 000. 0.460 درجة متابعتهم لها 

معاماااال ارتبااااا  بيرسااااون بااااين التماااااس الجمهااااور المصااااري يتواااا  ماااان الجاااادول السااااابق أن  يمااااة 
الفيساابوك وبااين  ىللمعلومااات حااول فيااروس كورونااا المسااتجد ماان خااالل موقااع وزارة الصااحة والسااكان علاا

، مما يعني وجاود (0.00)داللة  ى حصائيا عند مستو إوهي  يمة دالة ( 0.460)درجة متابعتهم لها بلغت 
التماس الجمهور المصري للمعلومات  ى نن كلما ارتفع مستو أعالقة طردية بين المتغيرين محل الدراسة أي 

الفيسابوك زادت درجاة متاابعتهم  ىحول فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والساكان علا
    .لها

حصةائية بةين التمةاس الجم ةور إلةة  صحة الفرض الخاص بوجود عالقة ذات دال   ىمما يؤكد عل 
الفةيس ى المصري للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد من خالل موق  وزارة الصةحة والسةكان علة

 بوك وبين درجة متابعت م ل ا.
 الفرض الثالث:

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين التمااس الجمهاور المصاري للمعلوماات حاول فياروس 
 .المعلومات لديهم ى الفيسبوك وبين مستو  ىالمستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان علكورونا 
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 ( 28جدول رقم )

يوضح معامل بيرسون لمعرفه العالقة بين التماس المبحوثين للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة  
 يهمالمعلومات لد ى الفيسبوك وبين مستو ىالصحة والسكان عل

 متغير مستيل  
 

 متغير تابع

التماس الجمهور المصري للمعلومات حول فيروس كورونا المستجد من  
 خالل موقع وزارة الصحة والسكان

 الداللة  ى مستو  معامل بيرسون 

 05. 0.211 المعلومات لديهم   ى مستو   

الجمهااااور المصااااري يتواااا  ماااان الجاااادول السااااابق أن  يمااااة معاماااال ارتبااااا  بيرسااااون بااااين التماااااس 
الفيساابوك وبااين ى للمعلومااات حااول فيااروس كورونااا المسااتجد ماان خااالل موقااع وزارة الصااحة والسااكان علاا

، ممااا يعنااي 0.05داللااة  ى ا عنااد مسااتو حصااائيً إوهااي  يمااة دالااة  0.211  لااديهم بلغاات المعلومااات  ى مسااتو 
التمااااس  ى نااان  كلماااا ارتفاااع مساااتو أوجاااود عالقاااة طردياااة متوساااطة الشااادة باااين المتغيااارين محااال الدراساااة أي 

 ىالجمهور المصري للمعلومات حاول فياروس كوروناا المساتجد مان خاالل موقاع وزارة الصاحة والساكان علا
 .المعلومات لديهم ى الفيسبوك زاد مستو 

حصةةائية بةةين التمةةاس الجم ةةور إصةةحة الفةةرض الخةةاص بوجةةود عالقةةة ذات داللةةة  ىممةةا يؤكةةد علةة 
 ىالمصةةةري للمعلومةةةات حةةةول فيةةةروس كورونةةةا المسةةةتجد مةةةن خةةةالل موقةةة  وزارة الصةةةحة والسةةةكان علةةة

 .المعلومات لدي م ى الفيسبوك وبين مستو 
 :الفرض الراب 

فياروس كوروناا المساتجد مان خاالل توجد فروق ذات داللة إحصاائية باين المبحاوثين فاي تييايمهم لحماالت 
 ا للمتغيرات الديموغرافية:الفيسبوك وفيً  ىموقع وزارة الصحة والسكان عل

 .)النوع، محل اإلقامة، نوع السكن، العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(
 

 :قامة ونوع السكنمن حيث متغير النوع ومحل اإل ( أ 
 ( 29جدول رقم )

متوسطات المبحوثين في تقييمهم لحمالت فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة  يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين 
 الصحة والسكان على الفيسبوك وفقًا للمتغيرات الديموغرافية 

االنحراف   المتوسط العدد  المتغيرات الديموجرافية 
 المعياري 

 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

 ى مستو 
 الداللة 

 002. 492 5.080 1.073 2.61 172 ذكور النوع 
 949. 2.13 322 إناث

 986. 492 1.421 1.011 2.34 367 حضر  محل اإلقامة 
 1.037 2.19 127 ريف

 019. 492 3.065 1.214 1.88 48 ايجار  نوع السكن
 986. 2.35 446 تمليك
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 :T-Testيتضح من الجدول السابق وباستخدام اختبار 
كوروناا فاي تييايمهم لحماالت فياروس  حصاائية باين متوساطات المبحاوثينإوجود فروق ذات داللاة   -

   متغير النوع حيل بلغت  يماة  ىالفيسبوك لد  ىمن خالل موقع وزارة الصحة والسكان عل  المستجد 
 (.0.05)ا عند مستوي داللة أقل من حصائيً إوهي  يمة دالة  (5.080))ت(  

متغيااار ناااوع الساااكن حيااال بلغااات  يماااة )ت(  ىحصاااائية لاااد إكماااا يتوااا  وجاااود فاااروق ذات داللاااة  -
 (.0.05)داللة أقل من  ى ا عند مستو حصائيً إوهي  يمة دالة ( 3.065)

 يماة قامة حيل كانت متغير محل اإل ىحصائية بين لد إبينما يتو  عد  وجود فروق ذات داللة  -
  .ت( غير دالة عند أي من مستويات الداللة)

فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المبحةةوثين فةةي تقيةةيم م وبةةذلك يمكننةةا قبةةول الفةةرض الخةةاص بوجةةود  
متغيةرات   ىالفيسةبوك لةد ىلحمالت فيروس كورونا المستجد من خالل موق  وزارة الصةحة والسةكان علة

  .قامةمحل اإلمتغير  ىورفضه لد النوع  ونوع السكن

 :الدخل( ى من حيث متغيرات )العمر، المؤهل الدراسي، مستو  (ب 
 ( 30جدول رقم )

( الختبار الفروق بين متوسطات المبحوثين في تقييمهم لحمالت  One Way ANOVAيوضح تحليل التباين أحادي االتجاه )
والسكان على الفيس بوك وفقاً للمتغيرات الديموغرافية. )العمر، المؤهل  فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة  

 الدراسي، الدخل( 

درجات  المتوسط الحسابي العدد  المتغيرات الديموجرافية 
 الحرية

 ى مستو  قيمة ف 
 الداللة 

 2.691 4 2.755 112 25 – 20أقل من   العمر 
 

.031 
 1.024 213 35 -25أكثر من  

 
489 

 125 45 -35أكثر من    
 22 55 -45أكثر من  

 22 55أكثر من 
 5.670 2 5.775 24 مؤهل متوسط المؤهل 

 
.004 

 1.019 230 جامعي 
 

491 
 240 دراسات عليا  

 071. 2 074. 245 4000 -2000من  الدخل  ى مستو 
 

.931 
 -4000أكثةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةن  

6000 
129 1.042 

 
491 

  
 120 6000أكثر من 

 (:(One Way ANOVAيتضح من الجدول السابق وباستخدام تحليل أحادي التباين 
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كورونااا حصااائية بااين متوسااطات المبحااوثين فااي تيياايمهم لحمااالت فيااروس إعااد  وجااود فااروق ذات داللااة  -
الادخل حيال كانات  ى الفيسابوك وفياًا لمتغيار مساتو   ىمن خالل موقاع وزارة الصاحة والساكان علا  المستجد 

  يمة ع غير دالة عند أي من مستويات الداللة.
( وهااي 2.691متغيار العماار حيال كاناات  يماة ع ) ىبينماا يتوا  وجااود فاروق ذات داللااة إحصاائية لااد  -

 (.0.05) مستوي داللة أقل من ىا لد حصائيً إ يمة دالة 
(   5.670متغير المؤهل الدراسي حيال كانات  يمان ع) ىحصائية لد إيتو  وجود فروق ذات داللة  كما   -

 (.0.05)أقل من داللة  ى مستو  ىا لد حصائيً إوهي  يمة دالة 
قاماات الباحثااة باالجراء متغياار العماار والمؤهاال الدراسااي فيااد  ىحصااائية لااد إا لوجااود فااروق ذات داللااة ونظاارً  -

 .اختبار بعدي
Post Hoc  بطريقةLSD لمعرفة مصدر الفروق بين المبحوثين: 

 ( 31جدول رقم )
لمصدر الفروق بين المبحوثين فيما يتعلق بالفروق اإلحصائية بين المبحوثين في تقييمهم لحمالت فيروس   LSDيوضح اختبار 

 متغير العمر  الفيسبوك لدىمن خالل موقع وزارة الصحة والسكان على  كورونا المستجد 

 المجموعات المقارنة
 المجموعة

الفرق بين  
 المتوسطين

 المعنوية ى مستو  الخطأ المعياري 

 449. 118. 089. 35  -25   من كثرأ 25 حتى 20 من قلأ
 316. 132. 132. 45 -35أكثر من 
 052. 236. 459. 55 -45أكثر من 

 119. 236. 369. 55  من اكثر
 052. 114. 222. 45 -35أكثر من   35 -25   من كثرأ

 016. 227. 549.-* 55 -45أكثر من  
 044. 227. 458.-* 55  من كثرأ

 162. 234. 327. 55 -45من  45 -35من 
 313. 234. 236. 55 من كثرأ

 766. 305. 091. 55 من كثرأ 55 -45من 
 

 المجموعات: الفروق بينيتضح من بيانات الجدول السابق الخاص بمصادر 
وبااقي المجموعاات كماا أنان  25 ىحتا 20ا باين المجموعاة أقال مان حصاائيً إأنن ال توجد فروق دالة 

وباااقي المجموعااات وكااذلك فيمااا بااين المجموعااة  45 إلااى 35ال توجااد فااروق بااين المجموعااة ماان أكثاار ماان 
 (.55)كثر من والمجموعة أ 55–45من 

 45والمجماوعتين مان أكثار مان  35-25ا بين المجموعة أكثار مان حصائيً إبينما توجد فروق دالة  
 لصال  المجموعة األكبر سنًا. 55وأكثر من  55 ىلإ

لمصاادر الفااروق بااين المبحااوثين فيمااا يتعلااق بااالفروق اإلحصااائية بااين المبحااوثين فااي تيياايمهم  LSDاختبااار -
متغيااار  ىالفيسااابوك لاااد  ىلحماااالت فياااروس كوروناااا المساااتجد مااان خاااالل موقاااع وزارة الصاااحة والساااكان علااا
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 .المؤهل الدراسي
 (  32جدول رقم )

 لبيان مصادر الفروق بين المجموعات 

 المجموعات المقارنة
 عةالمجمو  

الفرق بين  
 المعنوية ى مستو  الخطأ المعياري  المتوسطين

 002. 216. 659.* مؤهل جامعي  مؤهل متوسط  
 031. 216. 467.* دراسات عليا 

 039. 093. 193.-* دراسات عليا  مؤهل جامعي 
 

 ين المجموعات:يتضح من الجدول السابق لبيان مصادر الفروق ب 
المؤهل المتوسط وحملة المؤهل الجامعي لصال  حملة المؤهل المتوسط كما توجد وجود فروق بين حملة   -

دراساات علياا لصاال  حملاة المؤهال المتوساط أي أن  ىفروق بين حملاة المؤهال المتوساط والحاصالين علا
  .التعليمى الفروق لصال  المجموعات األقل في مستو 

 الجامعي وحملة الدراسات العليا لصال  الدراسات العليا.كما يتو  وجود فروق بين حملة المؤهل  - -
ومما سبق يمكننا قبةول الفةرض الخةاص بوجةود فةروق ذات داللةة إحصةائية بةين المبحةوثين فةي 

ا الفيسةبوك وفقة   ىتقييم م لحمالت فيروس كورونا المستجد من خالل موقة  وزارة الصةحة والسةكان علة
محةل متغيةرات ) ىلةد هورفضة سةكن، العمةر، المؤهةل الدراسةي()النوع، نوع ال للمتغيرات الديموغرافية ل م

 .، الدخل(قامةاإل
 :الفرض الخامس 

المصاااااادر التاااااي  ىتوجااااد فاااااروق ذات داللاااااة إحصااااائية باااااين المبحاااااوثين فااااي نوعياااااة اعتماااااادهم علاااا
رافياااة المعلوماااات حاااول فياااروس كوروناااا المساااتجد وفياااا للمتغيااارات الديموغ ىيساااتخدمونها فاااي الحصاااول علااا

  .)النوع، محل اإلقامة، نوع السكن، العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(
  :قامة ونوع السكنإلا النوع ومحلمن حيث متغير  ( أ 

 ( 33جدول رقم )
يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات المبحوثين في نوعية اعتمادهم على المصادر التي يستخدمونها في الحصول  

 المعلومات حول فيروس كورونا المستجد وفقًا للمتغيرات الديموغرافية لهم على 
اإلنحراف   المتوسط العدد  المتغيرات الديموجرافية 

 المعياري 
درجات  ت  قيمة

 الحرية
 ى مستو 

 الداللة 
 364. 492 458. 381. 1.17 172 ذكور النوع 

 366. 1.16 322 إناث
 085. 492  882.  363. 1.16 367 حور محل اإلقامة  

 393. 1.19 127 ريف
 101. 492 873. 410. 1.21 48 إيجار نوع السكن  

 366. 1.16 446 تمليك
 :  T-Testاختبار يتضح من الجدول السابق وباستخدام
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المصااادر التاااي  ىحصااائية باااين المبحااوثين فاااي نوعيااة اعتمااادهم علاااإعااد  وجااود فاااروق ذات داللااة 
 ا للمتغيااارات الديموغرافياااةالمعلوماااات حاااول فياااروس كوروناااا المساااتجد وفياااً  ىيساااتخدمونها فاااي الحصاااول علااا

  .( غير دالة عند أي من مستويات الداللة( حيل كانت  يمة )ت النوع، محل االقامة ونوع السكن)
فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في نوعية الفرض الخاص بوجود  رفض اوبذلك يمكنن 

المعلومات حول فيروس كورونا المستجد   ىالمصادر التي يستخدمون ا في الحصول عل  علىاعتمادهم  
 .قامة ونوع السكنإلمتغيرات النوع، محل ا ىا للمتغيرات الديموغرافية لدوفق  

 

 من حيث متغيرات )العمر، المؤهل الدراسي، الدخل( (ب 
 ( 34جدول رقم )

المصادر   ى( الختبار الفروق بين المبحوثين في نوعية اعتمادهم علone way ANOVAيوضح تحليل التباين أحادي االتجاه )
 ا لمتغيرات )العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(. المعلومات حول فيروس كورونا المستجد وفقً   ىالتي يستخدمونها في الحصول عل

 الداللة  ى مستو  قيمة  ف درجات الحرية  المتوسط الحسابي  العدد  المتغيرات الديموجرافية 
 758. 4 104. 112 25 – 20أقل من   العمر 

 
.553 
 138. 213 35 -25أكثر من  

 
489 
 125 45 -35أكثر من   

 22 55 -45أكثر من  
 22 55أكثر من 

 5.444 2 735. 24 مؤهل متوسط المؤهل 
 

.005 
 135. 230 جامعي 

 
491 
 240 دراسات عليا 

 828. 2 114. 245 4000 -2000من  الدخل  ى مستو 
 

.438 
 137. 129 6000 -4000أكثر من  

 
491 
 120 6000أكثر من  

 

 :One Way ANOVAيتضح من الجدول السابق وباستخدام تحليل أحادي التباين 

المصااااادر التااااي  ىحصااااائية بااااين المبحااااوثين فااااي نوعيااااة اعتمااااادهم علااااإعااااد  وجااااود فااااروق ذات داللااااة  -
 ى ومسااتو عماار لمتغياار الالمعلومااات حااول فيااروس كورونااا المسااتجد وفيااًا  ىيسااتخدمونها فااي الحصااول علاا

 أي من مستويات الداللة. ىحيل كانت  يمة ع غير دالة لكال المتغيرين لد   الدخل
          متغياار المؤهاال الدراسااي حياال كاناات  يماان ع ىحصااائية لااد إبينمااا يتواا  وجااود فااروق ذات داللااة 

 .(0.05)داللة  ى مستو  ىا لد حصائيً إ( وهي  يمة دالة 5.444)  
ولذا يمكننا رفض الفرض الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصائية بةين المبحةوثين فةي نوعيةة  

المستجد المعلومات حول فيروس كورونا   ىالمصادر التي يستخدمون ا في الحصول عل  ىاعتمادهم عل
 المؤهل الدراسي. ىمتغيرات العمر والدخل وقبوله لد  لدى
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متغير المؤهل الدراسي فيد قامت الباحثة بلجراء اختباار  ىحصائية لد إا لوجود فروق ذات داللة نظرً 
 .لمعرفة مصدر الفروق بين المبحوثين LSDبطريية  Post Hocبعدي 

لمصاادر الفااروق بااين المبحااوثين فيمااا يتعلااق بااالفروق اإلحصااائية بااين المبحااوثين فااي  LSDاختبااار 
المعلومااات حاااول فيااروس كوروناااا  ىالمصااادر التاااي يسااتخدمونها فاااي الحصااول علااا ىنوعيااة اعتمااادهم علااا

 .متغير المؤهل الدراسي   ىالمستجد لد 
 ( 35جدول رقم )

 يوضح بيان مصادر الفروق بين المجموعات 

 لمقارنةالمجموعات ا
 المجموعة 

 المعنوية ى مستو  الخطأ المعياري  الفرق بين المتوسطين 

 098. 079. *-130. مؤهل جامعي  مؤهل متوسط  
 007. 079. 212.-* دراسات عليا 

 016. 034. 082.-* دراسات عليا  مؤهل جامعي 
 :يتضح من الجدول السابق لبيان مصادر الفروق بين المجموعات 

فروق بين حملة المؤهل المتوسط وحملة المؤهل الجامعي لصال  حملة المؤهل الجامعي كما توجد وجود   -
دراساات علياا لصاال  الدراساات العلياا أي أن الفاروق  ىفروق بين حملة المؤهل المتوساط والحاصالين علا

 .التعليم ى ي مستو ف األعلىلصال  المجموعات 
 ا.الجامعي وحملة الدراسات العليا لصال  الدراسات العليا أيًو كما يتو  وجود فروق بين حملة المؤهل  -
 ماااااسالمصااااادر المختلفااااة اللت ىتعلاااايم المبحااااوث كلمااااا ارتفااااع اعتماااااده علاااا ى ناااان كلمااااا ارتفااااع مسااااتو أأي  -

 ا.المعلومات حول فيروس كورون

ة وممااا ساابق يمكننااا رفااض الفاارض الخاااج بوجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين المبحااوثين فااي نوعياا 
المعلومااات حااول فيااروس كورونااا المسااتجد  ىالمصااادر التااي يسااتخدمونها فااي الحصااول علاا ىاعتمااادهم علاا

متغيار المؤهال  ىلاد  الدخل( وقبولانالعمر،  قامة، نوع السكن،)النوع، محل اإل  .ا للمتغيرات الديموغرافيةوفيً 
    .الدراسي

 الفرض السادس:

المعلومات لديهم عن فيروس كوروناا المساتجد  ى المبحوثين في مستو توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  
الفيساابوك وفيااًا للمتغياارات  علااى بعااد متااابعتهم للحمااالت الصااحية ماان خااالل موقااع وزارة الصااحة والسااكان

 الديموغرافية لهم.

 .قامة، نوع السكن، العمر، المؤهل الدراسي، الدخل()النوع، محل اإل
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 :قامة ونوع السكنومحل اإلمن حيث متغير النوع  (أ 
 ( 36جدول رقم )

يوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات المبحوثين في مستوى المعلومات لديهم عن فيروس كورونا المستجد بعد  
 متابعة الحمالت الصحية من خالل موقع وزارة الصحة والسكان على الفيسبوك وفقاً للمتغيرات الديموغرافية

نحراع الا المتوسط العدد رافية المتغيرات الديموج
 المعياري 

  يمة 
 ت 

درجات 
 الحرية

  ى مستو 
 الداللة

 155. 492 1.246 527. 2.71 172 ذكور النوع 
 503. 2.65 322 إناث 

 001. 492 2.037 494. 2.70 367 حور قامة محل اإل 
 554. 2.59 127 ريف

 000. 492 4.275 640. 2.38 48 يجار إ نوع السكن  
 487. 2.70 446 تمليك

 :T-Testيتضح من الجدول السابق وباستخدام اختبار 

المعلومااات لااديهم عاان  ى المبحااوثين فااي مسااتو  حصااائية بااينإفااروق ذات داللااة  عااد  وجااود يتواا   -
فياروس كوروناا المساتجد بعاد تعرضاهم للحماالت الصاحية مان خاالل موقاع وزارة الصاحة والساكان 

 .متغير النوع حيل كانت  يمة )ت( غير دالة عند أي من مستويات الداللة ىالفيسبوك لد  ىعل
 يمة )ت(  قامة حيل بلغت متغير محل اإل ىحصائية بين لد إبينما يتو  وجود فروق ذات داللة  -

 (.0.05) داللة أقل من ى ا عند مستو حصائيً إوهي  يمة دالة  2.037
وهاي  4.275متغير نوع السكن حيل بلغت  يمة )ت(   ىحصائية لد إكما توجد فروق ذات داللة   -

 (.0.05)ا عند مستوي داللة أقل من حصائيً إ يمة دالة 

إحصةةائية بةةين المبحةةوثين فةةي فةةروق ذات داللةةة وبةةذلك يمكننةةا قبةةول الفةةرض الخةةاص بوجةةود  
المعلومات لةدي م عةن فيةروس كورونةا المسةتجد بعةد متةابعت م الحمةالت مةن خةالل موقة  وزارة   ى مستو 

 ونةةوعقامةةة اإلمتغيةةرات محةةل  ىالفيسةةبوك وفقةةا  للمتغيةةرات الديموغرافيةةة ل ةةم لةةد ىالصةةحة والسةةكان علةة
 .متغير النوع ىورفضه لد  السكن
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 :)العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(من حيث متغيرات  (ب 
 (  37جدول رقم )

( الختبار الفروق بين المبحوثين في مستوي المعلومات لديهم عن  one way ANOVAيوضح تحليل التباين أحادي االتجاه )
المؤهل   فيروس كورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان على الفيسبوك وفقاً للمتغيرات الديموغرافية )العمر، 

 الدراسي، الدخل(. 

المتوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  العدد المتغيرات الديموجرافية
 الحسابي 

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوي  قيمة  ف درجات الحرية  
 الداللة

 6.092 4 1.533 112 25 – 20أقل من   العمر
 

.000 
 252. 213 35 -25أكثر من  

 
489 
 125 45 -35أكثر من   

 22 55 -45أكثر من  
 22 55أكثر من 

 1.452 2 380. 24 مؤهل متوسط المؤهل 
 

.235 
 262. 230 جامعي 

 
491 
 240 دراسات عليا 

 ى مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتو 
 الدخل  

 792. 2 208. 245 4000 -2000من 
 

.454 
 -4000أكثةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةن  

6000 
129 .262 

 
491 
 

 120 6000أكثر من 
 :one way ANOVAيتضح من الجدول السابق وباستخدام تحليل أحادي التباين 

المعلومااات لااديهم عاان فيااروس   ى حصااائية بااين المبحااوثين فااي مسااتو إعااد  وجااود فااروق ذات داللااة  -
لمتغيااار المؤهااال الفيسااابوك وفياااًا  ىكوروناااا المساااتجد مااان خاااالل موقاااع وزارة الصاااحة والساااكان علااا

أي ماان مسااتويات  ىحياال كاناات  يمااة ع غياار دالااة لكااال المتغياارين لااد  الاادخل ى الدراسااي ومسااتو 
 الداللة.

( 6.092ع ) ةمتغيار العمار حيال كانات  يما ىحصاائية لاد إبينما يتو  وجود فروق ذات داللة   -
 (.0.05)أقل من  داللة ى مستو  ىا لد حصائيً إوهي  يمة دالة 

 ى ولذا يمكننا رفض الفرض الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين فةي مسةتو  
 الفيسةبوك ىالمعلومات لدي م عن فيروس كورونا المستجد من خالل موق  وزارة الصةحة والسةكان علة

  .متغير العمر ىلدخل وقبوله لدمتغيرات المؤهل الدراسي وا ىللمتغيرات الديموغرافية لد وفقا  
متغيااار العمااار فياااد قامااات الباحثاااة بااالجراء اختباااار  ىحصاااائية لاااد إا لوجاااود فاااروق ذات داللاااة نظااارً و 

 .لمعرفة مصدر الفروق بين المبحوثين LSDبطريية  Post Hocبعدي
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 ( 38جدول رقم )
لمصدر الفروق بين المبحوثين فيما يتعلق بمستوى المعلومات لديهم عن فيروس كورونا المستجد من   LSDيوضح اختبار

 خالل موقع وزارة الصحة والسكان على الفيسبوك وفقًا لمتغير العمر 

 المجموعات المقارنة
 المجموعة

الفرق بين  
 المعنوية ى مستو  الخطأ المعياري  المتوسطين

 009. 059.  154.* 35 -25 من كثرأ 25 ىحت 20من قلأ
 000. 065.  280.* 45  -35أكثر من  

 934. 117. 010. 55 -45أكثر من 
 488. 117. 081. 55  من اكثر

 026. 057.  126.* 45  -35أكثر من   35 -25 من كثرأ
 198. 112. 145. 55  -45أكثر من  

 037. 112. 236.* 55 من كثرأ
 020. 116. 271.* 55 -45من  45 -35من 

 002. 116. 361.* 55 من كثرأ
 548. 151. 091. 55 من كثرأ 55 -45من 
 ى يتضةةةح مةةةن بيانةةةات الجةةةدول السةةةابق مصةةةادر الفةةةروق بةةةين المبحةةةوثين فيمةةةا يتعلةةةق بمسةةةتو  

المعلومات لةدي م عةن فيةروس كورونةا المسةتجد بعةد متةابعت م الحمةالت مةن خةالل موقة  وزارة الصةحة 
 -ا لمتغير العمر:الفيسبوك وفق   ىوالسكان عل

  ىحتااا 20وكماااا تباااين البياناااات فاااي الجااادول الساااابق يظهااار وجاااود فاااروق باااين المجموعاااة أقااال مااان  -
لصاااال  المجموعاااة  45 ىحتااا 35والمجموعاااة أكثااار مااان  35 ىحتااا 25والمجموعاااة أكثااار مااان 25

 األصغر سنًا بينما لم يظهر فروق بين تلك المجموعة وباقي المجموعات.
 ىحتا 35والمجموعاة أكثار مان  35 ىحتا 25ا وجود فروق بين المجموعة أكثر من ويتو  أيًو  -

 .لصال  المجموعة األصغر سناً  55والمجموعة أكثر من  45
  55 ىحت 45والمجموعة أكثر من  45 ىحت 35فروق بين المجموعة أكثر من كما تظهر وجود   -

 .لصال  المجموعة األصغر سناً  55 والمجموعة أكثر من
 .55والمجموعة أكثر من  55 ىحت 45بينما لم تظهر فروق بين المجموعة أكثر من  -

باين المبحاوثين بوجود فروق ذات داللة إحصاائية ومن العرض السابق يمكننا قبول الفرض الخاج 
كورونا المستجد بعد متابعتهم الحمالت الميدماة مان خاالل موقاع  المعلومات لديهم عن فيروس  ى في مستو 

، (قامااة، نااوع السااكنالعماار، محاال اإل)الفيساابوك وفيااًا للمتغياارات الديموغرافيااة  ىوزارة الصااحة والسااكان علاا
 .متغيرات )النوع، المؤهل الدراسي، الدخل( ىورفون لد 
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 الفرض الساب :

توجاااد فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية باااين المبحاااوثين فاااي تاااأثيرات تعرضاااهم لحماااالت وزارة الصاااحة  
الفيساابوك حااول فيااروس كورونااا المسااتجد وفيااا للمتغياارات الديموغرافيااة لهاام. )النااوع، محااال  ىوالسااكان علاا

 .الدخل( ى قامة، محل السكن، العمر، المؤهل الدراسي، مستو اإل
 قامة ومحل السكن من حيث متغير النوع ومحل اإل ( أ 

 ( 39جدول رقم )
  ىتعرضهم لحمالت وزارة الصحة والسكان عليوضح قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطات المبحوثين في تأثيرات 

 ا للمتغيرات الديموغرافية الفيسبوك حول فيروس كورونا المستجد وفقً 
  االنحراف المتوسط  العدد  المتغيرات الديموجرافية 

 المعياري 
 قيمة 
 ت

درجات  
 الحرية

  ى مستو 
 الداللة

 133. 492 2.129 750. 2.25 172 ذكور النوع 
 676. 2.39 322 إناث 

 503. 492 591. 708. 2.35 367 حور محل اإلقامة  
 698. 2.31 127 ريف

 402. 492 125 668. 2.35 48 يجارإ نوع السكن  
 710. 2.34 446 تمليك

 :T-Test  يتضح من الجدول السابق وباستخدام اختبار

تعرضاهم لحماالت وزارة الصااحة عاد  وجاود فاروق ذات داللاة احصاائية باين المبحاوثين فاي تاأثيرات 
قاماة وناوع الساكن( الناوع، محال اإل)ا لمتغيارات الفيسابوك حاول فياروس كوروناا المساتجد وفياً   ىوالسكان علا

 .دالة عند أي من مستويات الداللةحيل كانت  يمة )ت( غير 
فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المبحةةوثين فةةي الفةةرض الخةةاص بوجةةود  رفةةضوبةةذلك يمكننةةا  

 ىالفيسةةبوك حةةول فيةةروس كورونةةا المسةةتجد لةةد ىتةةأثيرات تعرضةة م لحمةةالت وزارة الصةةحة والسةةكان علةة
 متغيرات النوع، محل االقامة ونوع السكن.

 من حيث متغيرات )العمر، المؤهل الدراسي، الدخل( (ب 
( الختباار الفاروق One Way ANOVA( يوضا  تحليال التبااين أحاادي االتجااه )40جادول رقام )

الفيسابوك حاول فياروس كوروناا  ىفي تاأثيرات تعرضاهم لحماالت وزارة الصاحة والساكان علا  المبحوثينبين  
 .متغيرات )العمر، المؤهل الدراسي، الدخل( ىلد  د المستج
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المتوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط  العدد المتغيرات الديموجرافية 
 الحسابي 

 الداللة ى مستو   يمة  ع درجات الحرية  

 452. 4 226. 112 25 – 20أقل من   العمر 
 

.771 
 500. 213 35 -25أكثر من  

 
489 
 125 45 -35أكثر من   

 22 55 -45أكثر من  
 22 55أكثر من 

 1.844 2 914. 24 مؤهل متوسط المؤهل 
 

.159 
 496. 230 جامعي 

 
491 
 240 دراسات عليا 

 197. 2 098. 245 4000 -2000من  الدخل  ى مستو 
 

.821 
 499. 129 6000 -4000أكثر من  

 
491 
 120 6000أكثر من  

 : One Way ANOVAيتضح من الجدول السابق وباستخدام تحليل أحادي التباين 

عاد  وجاود فااروق ذات داللاة احصااائية باين المبحاوثين فااي تاأثيرات تعرضااهم لحماالت وزارة الصااحة 
 متغيارات )العمار، المؤهال الدراساي، الادخل( ىالفيس بوك حول فيروس كورونا المستجد لد  علىوالسكان 

 من مستويات الداللة. يأ ى( غير دالة لد حيل كانت  يمة )ع
اليائاال بوجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية بااين المبحااوثين فااي مااا ساابق يمكننااا رفااض  ىوبناااء علاا 

 ىالفيسااابوك حاااول فياااروس كوروناااا المساااتجد لاااد  ىتاااأثيرات تعرضاااهم لحماااالت وزارة الصاااحة والساااكان علااا
   .متغيرات )العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(

عليه يمكننا رفض الفرض الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصةائية بةين المبحةوثين فةي   وبناء   
ا الفيسةةبوك حةةول فيةةروس كورونةةا المسةةتجد وفقةة   ىتةةأثيرات تعرضةة م لحمةةالت وزارة الصةةحة والسةةكان علةة

 .(الدخل ى ، المؤهل الدراسي، مستو قامة، محل السكن، العمرللمتغيرات الديموغرافية. )النوع، محل اإل

 :لفرض الثامنا 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في درجة الثية في المعلوماات التاي تيادمها حماالت 
           ا للمتغياارات الديموغرافيااة لهاام. الفاايس بااوك حااول فيااروس كورونااا المسااتجد وفيااً  علااىوزارة الصااحة والسااكان 

 .الدخل( ى ي، مستو قامة، محل السكن، العمر، المؤهل الدراس)النوع، محل اإل
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  :قامةإلمن حيث متغير النوع ومحل ا (ج 
( يوضاا   يمااة )ت( لداللااة الفااروق بااين متوسااطات المبحااوثين درجااة الثيااة فااي المعلومااات 41جاادول رقاام )

ا للمتغياارات الفيساابوك حاول فياروس كوروناا المساتجد وفياً  ىالتاي تيادمها حماالت وزارة الصاحة والساكان علا
 الديموغرافية لهم.

نحراف  اإل  المتوسط العدد  المتغيرات الديموجرافية 
 المعياري 

 قيمة 
 ت

درجات 
 الحرية

 ى مستو 
 الداللة 

 388.  3.345 749. 2.54 104 ذكور النوع 
 720. 2.26 322 إناث

 141.  2.379 699. 2.31 367 حور  محل اإلقامة  
 755. 2.49 127 ريف 

 009. 492 1.101 601. 2.25 48 إيجار نوع السكن  
 728. 2.37 446 تمليك 

 

 :  T-Testيتضح من الجدول السابق وباستخدام اختبار 

درجااة الثيااة فااي المعلومااات التااي تياادمها  المبحااوثين حصااائية بااينإيتواا  عااد  وجااود فااروق ذات داللااة  -
ا للمتغيااااارات الفيسااااابوك حاااااول فياااااروس كوروناااااا المساااااتجد وفياااااً  ىحماااااالت وزارة الصاااااحة والساااااكان علااااا

قاماااة حيااال كانااات  يماااة )ت( غيااار دالاااة عناااد أي مااان إلمتغيااار الناااوع ومحااال ا ىالديموغرافياااة لهااام. لاااد 
 .مستويات الداللة

( 1.101) (ت متغير نوع السكن حيل بلغت  يمة ) ىحصائية لد إبينما يتو  وجود فروق ذات داللة   -
 (.0.05)داللة أقل من  ى ا عند مستو حصائيً إوهي  يمة دالة 

وبةةذلك يمكننةةا رفةةض الفةةرض الخةةاص بوجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةائية بةةين المبحةةوثين فيمةةا  
الفيسةةبوك حةةول  ىيتعلةةق بدرجةةة الثقةةة فةةي المعلومةةات التةةي تقةةدم ا حمةةالت وزارة الصةةحة والسةةكان علةة

 ىقامة وقبوله لدمتغيرات النوع محل اإل ىلد  ا للمتغيرات الديموغرافية ل م.فيروس كورونا المستجد وفق  
 .نوع السكن متغير

 .من حيل متغيرات)العمر، المؤهل الدراسي، الدخل(  
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 (  42جدول رقم )
( الختبار الفروق بين متوسطات المبحوثين فيما يتعلق بدرجة  One Way ANOVAيوضح تحليل التباين أحادي االتجاه )

الفيس بوك حول فيروس كورونا المستجد وفقا للمتغيرات   علىالثقة في المعلومات التي تقدمها حمالت وزارة الصحة والسكان 
 الدخل(  الدراسي، الديموجرافية )العمر، المؤهل  الديموغرافية لهم.

المتوسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااط  د العد المتغيرات الديموجرافية 
 الحسابي 

 الداللة ى مستو   يمة  ع درجات الحرية  

 3.705 4 1.865 112 25 – 20أقل من   العمر 
 

.006 
 503. 213 35 -25أكثر من  

 
489 
 125 45 -35أكثر من   

 22 55 -45أكثر من  
 22 55أكثر من 

 331. 2 171. 24 مؤهل متوسط المؤهل 
 

.718 
 516. 230 جامعي 

 
491 
 240 دراسات عليا 

 1.973 2 1.011 245 4000 -2000من  الدخل  ى مستو 
 

.140 
 -4000أكثةةةةةةةةةةةةر مةةةةةةةةةةةةن  

6000 
129 .512 

 
491 
 

 120 6000أكثر من 
 : One Way ANOVAيتضح من الجدول السابق وباستخدام تحليل أحادي التباين 

فيماااا يتعلاااق بدرجاااة الثياااة فاااي  متوساااطات المبحاااوثينحصاااائية باااين إعاااد  وجاااود فاااروق ذات داللاااة  -
الفيسااابوك حاااول فياااروس كوروناااا  ىالمعلوماااات التاااي تيااادمها حماااالت وزارة الصاااحة والساااكان علااا

حيااال كانااات  يماااة ع غيااار دالاااة لكاااال الااادخل  ى متغيااار المؤهااال الدراساااي ومساااتو  ىلاااد المساااتجد 
 أي من مستويات الداللة. ىالمتغيرين لد 

(   3.705متغيار العمار حيال كانات  يمان ع ) ىلاد حصاائية إينما يتوا  وجاود فاروق ذات داللاة  -
      0.07داللة أقل من  ى مستو  ىا لد حصائيً إوهي  يمة دالة 

ولذا يمكننا رفض الفرض الخاص بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين فيمةا يتعلةق  
الفيسةبوك حةول فيةروس  ىبدرجة الثقة فةي المعلومةات التةي تقةدم ا حمةالت وزارة الصةحة والسةكان علة

متغيةر  ىمتغيرات المؤهل الدراسةي والةدخل وقبولةه لةد  ىا للمتغيرات الديموغرافية لدكورونا المستجد وفق  
   .العمر

متغيار العمار فياد قامات الباحثاة بالجراء اختباار بعادي     ىا لوجود فروق ذات داللاة احصاائية لاد ونظرً 
Post Hoc  بطرييةLSD لمعرفة مصدر الفروق بين المبحوثين. 

لمصاادر الفااروق بااين المبحااوثين فيمااا يتعلااق بدرجااة الثيااة فااي المعلومااات التااي تياادمها  LSDاختبااار 
  .ا لمتغير العمرفيسبوك حول فيروس كورونا المستجد وفيً  ىارة الصحة والسكان علحمالت وز 
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 ( 43جدول رقم )
يوضح مصادر الفروق بين المبحوثين فيما يتعلق بدرجة الثقة في المعلومات التي تقدمها حمالت وزارة الصحة والسكان  

 على فيسبوك حول فيروس كورونا المستجد وفقًا لمتغير العمر 

 المجموعات المقارنة
 المجموعة

الفرق بين  
 المعنوية ى مستو  الخطأ المعياري  المتوسطين

 430. 083. -065. 35 -25 من أكثر 25 حتى 20 من أقل
 975. 092. -003. 45  -35أكثر من  

 610. 165. 084. 55 -45أكثر من 
 001. 165. 539.* 55 من أكثر

 434. 080. 063. 45 -35من  35 -25   من كثرأ
 346. 159. 150. 55 -45من 
 000. 159. 604.* 55    من أكثر

 595. 164. 087. 55 -45من  45 -35من 
 001. 164. 542.* 55 من أكثر

 034. 214. 455.* 55 من أكثر 55 -45من 
الثقةة فةي يتضح من بيانات الجدول السابق مصادر الفروق بين المبحةوثين فيمةا يتعلةق بدرجةة  

ا فيسبوك حول فيروس كورونا المستجد وفق   ىالمعلومات التي تقدم ا حمالت وزارة الصحة والسكان عل
 .لمتغير العمر

 25 ىحتاا 20مان قاالأوكماا تباين البيانااات فاي الجاادول الساابق يظهاار وجاود فاروق بااين المجموعاة  -
يظهر فروق بين تلك المجموعة ا بينما لم لصال  المجموعة األصغر سنً  55والمجموعة أكثر من  

 وباقي المجموعات.
يتضح من بيانات الجدول السابق مصةادر الفةروق بةين المبحةوثين فيمةا يتعلةق بدرجةة الثقةة فةي 

ا فيسبوك حول فيروس كورونا المستجد وفق   ىالمعلومات التي تقدم ا حمالت وزارة الصحة والسكان عل
 .لمتغير العمر

والمجموعة  25 حتى 20من ول السابق يظهر وجود فروق بين المجموعة أقلوكما تبين البيانات في الجد  -
 لصال  المجموعة األصغر سنًا بينما لم يظهر فروق بين تلك المجموعة وباقي المجموعات.  55أكثر من  

 55والمجموعاااة أكثااار مااان  35 ىحتااا 25ا وجاااود فاااروق باااين المجموعاااة أقااال مااان أكثااار مااان ويتوااا  أيواااً  -
 ا بينما لم يظهر فروق بين تلك المجموعة وباقي المجموعات.لصال  المجموعة األصغر سنً 

لصاال   55والمجموعاة أكثار مان  45 ىحتا 35كما تظهر وجود فروق باين المجموعاة أقال مان أكثار مان  -
 موعات.ا بينما لم يظهر فروق بين تلك المجموعة وباقي المجالمجموعة األصغر سنً 

لصال  المجموعة  55والمجموعة أكثر من   55  حتى  45كما يتو  وجود فروق بين المجموعة أكثر من  -
 ا بينما لم يظهر فروق بين تلك المجموعة وباقي المجموعات.األصغر سنً 
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الثقةة فةي  ى ارتفة  مسةتو كلمةا ، و تجةاه اإليجةابيال أنه كلمةا انخفةض عمةر المبحةوث كلمةا زاد ا  أي
 .المعلومات

وممةةةا سةةةبق يمكننةةةا رفةةةض الفةةةرض السةةةابق الخةةةاص بوجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةائية بةةةين 
الفيسةبوك  ىالمبحوثين في درجة الثقةة فةي المعلومةات التةي تقةدم ا حمةالت وزارة الصةحة والسةكان علة

الةدخل(   ى الدراسةي، مسةتو قامةة، المؤهةل  محةل اإل  ،متغيةرات )النةوع  ىحول فيروس كورونةا المسةتجد لةد
 .متغيرات محل السكن والعمر ىوقبوله لد

 

 نتائج الدراسة:

ماان خااالل الدراسااة الحاليااة التااي عنياات برصااد دور الحمااالت اإلعالميااة الميدمااة عباار صاافحة وزارة       
الفيساابوك فااي توعيااة الجمهااور بجائحااة كورونااا، كدراسااة وصاافية، باسااتخدا  ماانهج  ىالصااحة والسااكان علاا

( مبحاوث مان الجمهاور المصاري 500عيناة قوامهاا ) ىساتبيان علاالالمس  اإلعالمي، ومطبية باساتخدا  ا
سااانة، ذوي مساااتويات تعليمياااة مختلفاااة وذوي  55أكثااار مااان -20، مااان اوذكاااورً  اف والحوااار، إناثاااً يااامااان الر 
نظريتااي التمااااس المعلوماااات  ىعي  واقتصاااادي مختلااف، واعتمااادت فاااي إطارهااا النظاااري علااااجتماااا ى مسااتو 

وبعااد مساا  عاادد ماان التااراث العلمااي الماارتبط بالموضااوع، تاام صااياغة المشااكلة البحثيااة فااي  وثااراء الوساايلة،
الفيسبوك في  ىصفحتها عل ىما دور حمالت وزارة الصحة والسكان المصرية الميدمة عل  التسا ل التالي:

  توعية الجمهور بجائحة كورونا
 وبعد تطبيق الدراسة توصلت للنتائ  التالية:

( نادرًا ما تابعوا أخباار %5.2( من المبحوثين تابعوا أخبار فيروس كورونا المستجد بينما )%94.8أن ) -
 الفيروس.

الفيساابوك فااي ميدمااة المصااادر التااي  ىجاااءت الصاافحة الرساامية لااوزارة الصااحة والسااكان المصاارية علاا -
( مان اإلجاباات، %57.2اعتمدت عليها عينة بشاكل دائام فاي التمااس معلومااتهم عان الفياروس بنسابة )

( ماان إجابااات %66.8يليهااا شاابكات التواصاال اإلجتماااعي بوجاان عااا  والفيساابوك بوجاانو خاااج بنساابة )
( بشكل دائم، وتراجع بعض المصادر %36.2المبحوثين، وفي المركز الثالل الينوات الفوائية بنسبة )

( ثاااام بيوتيااااو ب بنساااابة %43.2( اعتماااادوا علياااان نااااادرًا يلياااان بتااااويترب )%57.4الجدياااادة مثلبمايساااابيسب )
اللتمااااس المعلوماااات عااان الجائحاااة باساااتثناء  (، وتراجعااات وساااائل اإلعاااال  التيليدياااة كمصااادر42.2%)

مواقاع الصاحف الور ياة والمحطاات اإلذاعياة  (، وتراجعات %36.2الفوائيات فاي المركاز الثالال بنسابة)
جتماااعي مصااادر اإلعااال  الوتطبييااات الهاااتف المحمااول، ممااا يؤكااد اسااتمرار تيااد  شاابكات التواصاال ا
غيرهاااا مااان  ىالفيسااابوك علااا ىالجدياااد والتيليااادي، وتفاااوق الصااافحة الرسااامية لاااوزارة الصاااحة والساااكان علااا

 المصادر.
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ة المبحاااوثين مااان األخباااار المنشاااورة عااان فياااروس كوروناااا كمااا أوضاااحت الدراساااة ارتفااااع مساااتوي اساااتفاد  -
(، يليهاا %55.3) الفيسابوك بنسابة ىالنحو التالي: في صافحة وزارة الصاحة والساكان علا  ىالمختلفة عل

 ى(، ثااام صااافحة المتحااادث الرسااامي لاااوزارة الصاااحة والساااكان علااا%54.9بوجااان عاااا  بنسااابة ) الفيسااابوك
 تفادة مان وجهاة نظار المبحاوثين بمايسابيسب وب المحطاات وكانت األقل اسا  (،%42.9الفيسبوك بنسبة )

 .وبتويترب وبيوتيو ب اإلذاعية ب
( مااااان المبحاااااوثين تاااااابعوا حماااااالت وزارة الصاااااحة والساااااكان المصااااارية عااااان الفياااااروس، بينماااااا %88أن ) -

 ( تابعوها نادرًا.11.9%)
ثااام  (%31.6بة )سااافااي ميدماااة المصاااادر التااي تاااابع المبحااوثين مااان خاللااان الحمااالت بن الفيسااابوككااان  -

( وفاااااي المركاااااز الثالااااال الموقاااااع الرسااااامي لاااااوزارة الصاااااحة والساااااكان بنسااااابة %24.2) بنسااااابنالتليفزياااااون 
(17.4%). 

السااااكان عباااار و صاااافحة وزارة الصااااحة  ىتنوعاااات الحمااااالت التااااي تابعهااااا المبحوثااااون عاااان الجائحااااة علاااا -
ة الااااتخلص منهااااا بعااااد الفيساااابوك، فااااي مياااادمتها حملااااة بأهميااااة ارتااااداء الكمامااااة وطرييااااة ارتاااادائها وكيفياااا

يليهااااا حملااااة #صااااحتك تهمنااااا...عن # كيفيااااة تطهياااار  (،%71.5سااااتخدا ب باسااااتفادة كبياااارةب بنساااابة )الا
 ى بأساليب الحماياة مان العادو  ا( استفادوا منها استفادة مرتفعة، ثم حملت%68.6وتنظيف المنزل بنسبة )

(، ثام %68.6( و )%69.6) خطوات لمناع انتشاار فياروس كوروناا المساتجدب بنساب  10بالفيروس ب وب 
(، بينمااا الحمااالت التااي حيياات أقاال نسااب %65.2حملااة # صااحتك تهمنا...#خليكافياالبياات بنساابة )

( %20.9( لاااام يساااتفيدوا منهاااا مياباااال )%41.5اساااتفادة مااان المبحاااوثين حملااااة ب ورياااد ووريااادةب بنسااابة )
( استفادوا، %28.5ا ميابل )( لم يستفيدوا منه%31استفادوا، يليها حملة ب تطبيق صحة مصرب بنسبة )

( لم يستفيدوا منها وتفاوت متابعة %26.9يليهم حملة بنصائ  للحامل لمواجهة فيروس كوروناب بنسبة )
 المبحوثين لبفية الحمالت وتفاوت مستوي استفادة منها.

ت كااان اسااتخدا  بالفيااديو جرافيااكب فااي ميدمااة األساااليب التااي أعجباات المبحااوثين جاادًا فااي تيااديم الحمااال -
بنسااابة  مساااؤولين(، يليهاااا الفياااديوهات التاااي ييااادمها أطبااااء و %12.24باااوزن نسااابي ) (%61.7بنسااابة )

( باااااوزن نسااااابي %55.5(، يليهاااااا اساااااتخدا  اإلنفوجرافياااااك بنسااااابة )%12.19( باااااوزن نسااااابي )61.1%)
 مومون الحملة.  ىالشكل ويركزون عل على( أنهم ال يركزون %45.1) ى(، بينما أبد 11.59)

( %35.6رصاادت الدراسااة تراجااع ترتيااب اسااتخدا  المشاااهير ماان الفنااانين فااي فيااديوهات توعيااة بنساابة ) -
(، يليهاااا الحماااالت التاااي تشااامل أرقاااا  فياااط بنسااابة %9.79( لااام تعجااابهم باااوزن نسااابي )%42.6ميابااال )

تبااههم بنسابة أكثار مان شاكل ألنهاا تشاتت ان علاى(، ثم التاي تشاتمل %10.46( بوزن نسبي )19.4%)
 (.%10.61)نسبي ( بوزن 21.7%)

هميااااة للمبحااااوثين كاناااات بالتااااي تتناااااول معلومااااات وتعليمااااات أ أوضااااحت الدراسااااة أن الحمااااالت األكثاااار  -
(، يليهاااااا التاااااي تتوااااامن %10.73( باااااوزن نسااااابي )%76.1للمخاااااالطين للمصاااااابين باااااالفيروس بنسااااابة )
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(، يليهاااااا %10.57وزن نساااابي )( باااا%73.9معلومااااات عاااان أساااااليب التعاماااال مااااع المصااااابين بنساااابة )
(، بينماااا %69.8الحماااالت التاااي تتوااامن معلوماااات عااان أسااااليب الوقاياااة مااان فياااروس كوروناااا بنسااابة )

الحماااالت األقااال اهتماماااًا ومتابعاااة مااان المبحاااوثين حماااالت الااادعوة للتبااارع بالاااد  للمتعاااافين مااان فياااروس 
تيااادمها وزارة الصاااحة والساااكان ( يليهاااا الحماااالت التاااي تتنااااول الخااادمات التاااي %9015كوروناااا بنسااابة )

(، ثااام التاااي تتنااااول تعليماااات ماااع الفئاااات المختلفاااة فاااي وااال أزماااة كوروناااا مثااال األطفاااال %13بنسااابة )
 (. %11.3حتياجات الخاصة بنسبة )الوالمسنين والحوامل وذوي ا

 .( لم يستفيدوا%8.9حد ما، بينما ) ى( استفادوا إل%31.4( استفادوا من الحمالت، و)%59.7أوض  ) -
يثياااون بدرجاااة متوساااطة فاااي المعلوماااات التاااي قااادمتها الحماااالت،  (%43.1كماااا توصااالت الدراساااة أن ) -

( فيهااا بدرجااة منخفوااة، بينمااا ال يثااق %11.7( يثيااون فااي معلوماتهااا بدرجااة كبياارة، ويثااق )%42.7و)
 ( مما يوض  ارتفاع نسبة الثية في هذه الحمالت.%2.4فيها )

تفاوت نسبة المبحوثين الذين يعرفون معلومات عن الفيروس صحيحة بعد متابعاة   ىتوصلت الدراسة إل -
( أجااابوا %35.7( صااحيحة، مياباال )%64.3جابااات مااا يياار  ماان ثلثااي المبحااوثين )إالحمااالت فكاناات 

 خطأ.
عاااان  لالستفسااااار( رقاااام الخااااط الساااااخن الااااذي حددتاااان وزارة الصااااحة والسااااكان %60.7كمااااا لاااام يعاااارع ) -

كيفية إعداد محلول التطهير المنزلي ميابال  ى( من المبحوثين عل%45.14الفيروس، كما أجا  خطأ )
 صحيحة.( فيط أجابوا إجابة 20.85%)

ض العاادات كما أوضاحت الدراساة أن الحماالت التاي تعارض لهاا المبحاوثين قاد سااهمت فاي تعاديل بعا -
الغذائيااة لااديهم، وكااان فااي ميدمااة العااادات الغذائيااة التااي عاادلها المبحوثااون تناااول األكااالت التااي تيااوي 

(، ثااام تنااااول الغاااذاء %16.24(، يليهاااا تنااااول الخواااروات والفاكهاااة بنسااابة )%17.05المناعاااة بنسااابة )
 ( .%14.98)بتعاد عن تناول األطعمة الجاهزة بنسبة ال(، وا%15.14)     الصحي بنسبة 

جتمااااعي بنسااابة التعاااديل بعاااض سااالوكيات المبحاااوثين وفاااي ميااادمتها التباعاااد ا ىكماااا أدت الحماااالت إلااا -
(، ثاااااام ارتااااااداد الكمامااااااة باسااااااتمرار بنساااااابة %21.22(، وغساااااال الياااااادين باسااااااتمرار بنساااااابة )27.56%)
 (.%11.54(، واستخدا  الكحول والتطهير بنسبة )18.18%)

( لام %16.74المبحاوثين جمايعهم لشاائعات عان فياروس كوروناا، مانهم )كما أوضحت الدراساة تعارض   -
         (،%11.21يتذكروا الشائعة بالتحديد، وكانت أهمها الشائعات المرتبط باللياح وأسااليب العاالج بنسابة )

(، وعاااد  وجاااود عاااالج نهائياااًا للفياااروس بنسااابة %8.86وأخباااار مغلوطاااة عااان عااادد اإلصاااابات بنسااابة )
 ى( ساااع%99.2وغيرهاااا مااان الشاااائعات، و) ى الوقاياااة وطااارق انتياااال الفياااروس والعااادو ( وطااارق 8.43%)

للتأكااد ماان صااحة المعلومااات الخاطئااة التااي تعرضااوا لهااا، وكااان أول مصاادر لتصااحي  هااذه المعلومااات 
(، يليهاااا موقاااع الفيسااابوك بوجااان عاااا  %18.35الفيسااابوك بنسااابة ) ىصااافحة وزارة الصاااحة والساااكان علااا
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( مصادر %16.56(، بينماا لام يتاذكر )%10.38لتليفزيون والفوائيات بنسبة )ثم ا  (،%12.98بنسبة )
 تصحي  هذه المعلومات.

الجمهور وكانت  ىعل الفيسبوك  ىصفحتها عل  ىأثرت الحمالت التي أطليتها وزارة الصحة والسكان عل -
ر للبياات ( مثاال: اتباااعهم أساااليب تطهياا%33.47الساالوكية فااي ميدمااة التااأثيرات بااوزن نساابي ) التااأثيرات 

(، ثام %6.72( واتباع أساليب غذائية سليمة لتيوية جهاازهم المنااعي بنسابة )%6.83بشك دائم بنسبة )
( مثاال: تعااااطفهم مااع مصااابي كوروناااا %33.28التااأثيرات الوجدانيااة فاااي الترتيااب الثاااني باااوزن نساابي )

المركااااز الثالاااال التااااأثيرات (، وفااااي %6.89(، وتغياااار نظاااارتهم لدطياااام الطبيااااة بنساااابة )%7.13بنساااابة )
(، ومعاارفتهم %6.94زيااادة معاارفتهم بخطااورة الفيااروس بنساابة ) ( مثاال:%33.25المعرفيااة بااوزن نساابي )

 (، مما يوض  وجود تأثيرات إجابية عديدة لهذه الحمالت.%6.93بنسبة ) ى بطرق انتيال العدو 
رة الصاااحة والساااكان عبااار كماااا كانااات آراء المبحاااوثين حاااول المعلوماااات الميدماااة مااان خاااالل حماااالت وزا -

أنهاا قادمت معلوماات جديادة لام يعرفوهاا مان قبال باوزن   ى( علا%80.2)جابية، فوافاق  يالفيسبوك أغلها إ
( مان إجاباات %57.3عن الجائحاة فاي الاداخل والخاارج بنسابة ) ا(، وأنها قدمت أخبارً %14.25نسبي )

المزياااد عااان الفياااروس بنسااابة  (، وأن هاااذه الحماااالت دفعاااتهم لياااراءة%18.08المبحاااوثين باااوزن نسااابي )
(، كمااااااا أنهاااااا قاااااادمت معلوماااااات كافيااااااة %13.05( مااااان إجابااااااات المبحاااااوثين بااااااوزن نسااااابي )60.7%)

 وموضوعية. 
جابيًا سواء من حيال موامون يومن خالل مفياس لفياس تيييم المبحوثين لهذه الحمالت كان تيييمهم إ -

قادمت بان، وجااء فاي ميدماة تييايمهم  الحمالت والمعلومات الميدمة من خاللهاا ومان حيال الشاكل الاذي
( وأنهاا بقادمت معلوماات عان الوقاياة تسااهم %8.61أنها قدمت معلومات جديدة ومفيدة ب باوزن نسابي )

(، وأنهااا اسااتخدمت أساااليب مينعااة ومتعااددة ب بااوزن نساابي %8.04فااي مواجهااة الفيااروسب بااوزن نساابي )
وتساااتخد  اساااتطالعات الااارأي للجمهاااورب ،  (، وأنهاااب أكثااار شااامواًل فاااي تنااااول أخباااار الفياااروس،7.74%)

مصاااادر موثوقاااة وأن  ىإحصاااائيات وأرقاااا  مماااا تزياااد مااان اإلقتنااااع والثياااة ب وبتعتماااد علااا ىوبتعتماااد علااا
ة ب وبكافيةب ومناسبة تصميمها مناسب وتتوفر فيها أساليب تفاعلية ب وبلغتها مناسبةب ومعلوماتها متعمي

 .لدزمة
ارتباطيااااة ذات داللااااة إحصااااائية بااااين التماااااس الجمهااااور المصااااري كمااااا أثبتاااات الدراسااااة وجااااود عالقااااة  -

الفيسابوك وباين  ىللمعلومات حول فيروس كوروناا المساتجد مان خاالل موقاع وزارة الصاحة والساكان علا
 درجة الثية فيها.

كما أثبتات وجاود عالقاة ذات داللاة إحصاائية باين التمااس الجمهاور المصاري للمعلوماات حاول فياروس  -
 الفيسبوك وبين درجة متابعتهم لها. ىمن خالل صفحة وزارة الصحة والسكان علكورونا المستجد 

ووجااود عالقااة ارتباطيااة ذات داللااة إحصااائية بااين التماااس الجمهااور المصااري للمعلومااات حااول فيااروس  -
 الفيسبوك وبين مستوي المعلومات لديهم. ىكورونا المستجد من خالل موقع وزارة الصحة والسكان عل
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ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في تييايمهم لحماالت فياروس كوروناا المساتجد مان   - -
الفيساابوك وفيااًا للمتغيارات الديموجرافيااة الناوع والسااكن والمؤهاال  ىخاالل موقااع وزارة الصاحة والسااكان علا

 الدراسي والعمر دون متغيري محل اإلقامة والدخل.
المعلوماات لاديهم عان فياروس كوروناا  ى ة باين المبحاوثين فاي مساتو كما توجد فروق ذات داللة إحصائي -

 وفيااااً الفيسااابوك  علاااى والساااكانموقاااع وزارة الصاااحة  ىالمساااتجد بعاااد متاااابعتهم للحماااالت الصاااحية علااا
 للمتغيرات الديموجرافية محل اإلقامة والعمر ونوع السكن دون النوع والدخل والمؤهل الدراسي.

 
 التوصيات:

 نسبة لآلتي: بال تيترح الدراسة 
الباحثين فى مجال اإلعال : إجراء مزيد من البحوث عن الصفحات الرسمية، وأساليب تصميمها   -

وإمكانياتها التفاعلية، وأساليب تيديم المومون المختلفة واألكثر جاذبية للجمهور، وإجراء بحوث 
 على مستخدمي هذه الصفحات لمعرفة تفويالتهم في عرض مومون هذه الصفحات.

ومديرين - ومحررين  مصممين  الرسمية  الصفحات  على  أنواعها: -أدمن-اليائمين  اختالع  على 
والعرض،  التصميم  فى  منها  لإستفادة  الصفحات  هذه  على  أجريت  التى  البحوث  نتائج  مراعاة 
والتجديد في تصميمها وفى عرض المومون مستفيدة من إمكانيات اإلنترنت وثراء الوسيلة ميارنة  

خرى مثل اإلنفوجرافيك والفيديو جرافيك وغيرها، وتعظيم استخدا  أساليب التفاعلية فى  بالوسائل األ
للمومون خاصة   المستمر  التحديل  ومراعاة  لها،  المستخد   الجمهور  فعل  رد  و ياس  الصفحات 
وقت األزمات باعتبارها المصدر األهم واألسرع للجمهور فى تلك الحاالت، وأن تعنى بالرد على  

ا تواجًدا  الشائعات  الرسمية  الصفحات  لهذه  يكون  وأن  الشائعة،  نشر  وقت  مجالها  فى  تروج  لتى 
 على مواقع التواصل االجتماعي المختلفة. 
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Abstract 

The present Study Aimed to Appear the Role of Media Campaigns on 

The Ministry of Health and Population Official page on Facebook to educate 

the Egyptian Public about CORONA Pandemic. It was a Survey and 

Description Study, and it used Information Seeking Theory and Richness 

Theory, the tool of collecting Data was Questionnaire, Manual and Electronic, 

Sample was (500) Individuals, Males and Females. The Results were: 

- High Level, if using The Official Page of Ministry of Health and 

Population on Facebook was during the pandemic. 

-The Media Campaigns affected on Knowledge and Behavior of the 

Sample. 

- The Media Campaigns had many Positive effectives, High 

Confidence of Official pages, change the Food System, Social Behaviors. 

-The most important media Campaigns were: How wearing the Mask, 

the Social distance, Hands Washing at least 20 seconds, The less important 

media Campaigns were: #Wared and Wareda #, and the official efforts to face 

the pandemic. 
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