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املعلومات املغلوطة باملواقع اإللكترونية املصرية الصحفية 
ومواقع التواصل االجتماعي وتأثرياهتا النفسية واالجتماعية 

على اجلمهور املصري بالتطبيق على  أزمة كورونا 
 (19-)كوفيد2019

 *جمعة سليمانعلى حمودة 

  

 ملخص بحث بعنوان

المعلومات المغلوطة بالمواقع اإللكترونية المصرية الصحفية ومواقع التواصل 

االجتماعي وتأثيراتها النفسية واالجتماعية على الجمهور المصري بالتطبيق على  

(إعـداد/على حمودة جمعة سليمان األستاذ المساعد 19-)كوفيد2019أزمة كورونا 

 الصحافة والنشر بكلية اإلعالم جامعة األزهربقسم 

المعلومات المغلوطة بالمواقع اإللكترونية المصرية الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي 

وتأثيراتها النفسية واالجتماعية على الجمهور المصري بالتطبيق على  أزمة كورونا 

جتماعية من األدوات العصريّة ( : وتُعتبر المواقع االلكترونية والشبكات اال19-)كوفيد2019

التي تساعد على ربط الناس ببعضهم البعض، وتناقل المعلومات وتداولها، فلها أهميّة عظمى 

وكبيرة بشكل ال يوصف، لهذا فإننا نجد إقباالً كبيراً من مختلف أصناف الناس على إنشاء 

صة بما يحقّق الفائدة العامة المواقع االلكترونية والشبكات االجتماعية سواء العاّمة أو المتخصّ 

ولقد أثار ظهور فيروس كورونا المسىتجد خالل الشهور الماضية   أو الخاصة على حدّ سواء

في ، الماضىية جدالً وتساًؤالت حول العالم، حيث أُجمع علي أن معدالت انتشاره سريعة جداً 

منظما للحصول على  جهدا علميا، باعتباره  هذا اإلطار اعتمدت الدراسة على منهج المسح 

بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث ، تستخدم 

الدراسة استمارة االستقصاء في الدراسة الميدانية للجمهور المصري ، وسوف يتم اختيار 

عينة عمدية من مستخدمي المواقع اإللكترونية الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي، وذلك 

توفر بيانات تفصيلية حول مستخدمي المواقع اإللكترونية الصحفية ومواقع التواصل  لعدم

مفردة ، مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل  400االجتماعي قوامها  

االجتماعي، احتل الترتيب األول "دائماً" بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 

المخصص الستعمال المواقع االلكترونية ومواقع التواصل ، الحجم الزمني  82.5%

ساعات " بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي 3االجتماعي، احتل الترتيب األول " أكثر من 

، وأبرز المواقع الصحفية التي نشرت معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، احتل الترتيب 

، ووصلت % 82.5الصحفية بنسبة بلغت األول " موقع اليوم السابع " بالنسبة للمواقع 

الدراسة تكامل الجهود اإلعالمية الحكومية والخاصة، وكذلك المؤسسات واألفراد ضمن 

 رؤية عامة لحماية الوطن وتحصينه من التأثيرات الناتجة عن الوباء

                                                           

 جامعة األزهر - األستاذ المساعد بقسم الصحافة والنشر بكلية اإلعالم
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Misinformation on Egyptian Press Websites and Social 

Media and its Psychological and Social Effects on the 

Egyptian Public in Application to the Corona Crisis 

2019 (Covid-19) 

Ali Hammouda Gomaa Suleiman* 

A summary of a research titled 

great and great importance In an indescribable way, that is why we find a 

great demand from different types of people to create websites and social 

networks, whether public or specialized, in a way that achieves both public 

or private benefit. The emergence of the new Corona virus during the past 

few months has sparked controversy and questions around the world. The 

rates of its spread are very fast. In this context, the study relied on the survey 

method, as it is a scientifically organized effort to obtain data, information 

and descriptions about the phenomenon or group of phenomena in question. 

The study uses the survey form in the field study for the Egyptian public, 

and an intentional sample of site users will be selected. Electronic press and 

social networking sites, due to lack of detailed data A list of 400 users of 

press websites and social media sites, the extent of exposure to websites and 

social media sites, ranked first "always" for social media sites with a rate of 

82.5%. The time volume allocated to the use of websites and social 

networking sites ranked first. " More than 3 hours "With regard to social 

media, and the most prominent press sites that published false information 

about the Corona virus, the" seventh day website "ranked first for press 

websites with a rate of 82.5%, and the study reached the integration of 

governmental and private media efforts, as well as institutions and 

individuals within a general vision To protect and immunize the country 

from the impacts of the epidemic 
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 : مقدمة• 

 فمددن للمسددتخدمالمواقددع االلكترونيددة والشددبكات االجتماعيددة  اسددتخدامات تتعدددد

 مدن ومدنهم والصدحيحة السدليمة المعلومدة البحدث عدن فدي يسدتخدمها مدن المستخدمين

 عبدر المواقدع لهدذه االسدتخدام إيجابيدات وسدلبيات فهندا  لالنترندت االسدتخدام يسديء

وتُعتبر المواقع االلكترونية والشبكات االجتماعيدة مدن األدوات العصدريّة  (.1) اإلنترنت

التي تساعد على ربط الناس ببعضهم البعض، وتناقل المعلومات وتدداولها، فلهدا أهميّدة 

عظمى وكبيرة بشكل ال يوصف، لهذا فإننا نجد إقباالً كبيراً من مختلف أصدناف النداس 

لشبكات االجتماعية سواء العاّمدة أو المتخّصصدة بمدا على إنشاء المواقع االلكترونية وا

. كما يمثدل الموقدع اإللكتروندي أهميدة (2).يحقّق الفائدة العامة أو الخاصة على حدّ سواء

كبيددرة فددي إنجدداز المعددامالت وتسددهيل اإلجددراءات ويمثددل جانددب معرفددي ومعلومدداتي 

لشدبكات االجتماعيدة للمتلقي ، لذلك حرص الكثير مدن أصدحاا المواقدع االلكترونيدة وا

على االهتمام بهذا الجانب من خالل اختيار تصاميم التقنية الجيدة والعمدل علدى إظهدار 

 وقع بطريقة سهلة ومريحة للمتلقي .الم

وتوجد عدة عوامل تساعد المواقع االلكترونية والشبكات االجتماعية على النجاح  

أهمها المحتوى اللغوي وهو جانب مهم في النجاح إضافة إلى اختيار العنوان السهل 

البسيط البعيد عن التعقيد واختيار الصور المعبرة التي تبرز صورة الموقع وتعطي 

ً من إنطباع ذهني جيد لدى المتلقي وكذل ك اختيار التصاميم الجذابة التي تعطي نوعا

االرتياح ، إضافة إلى ضرورة ابتعاد الموقع عن التفريعات المتعددة كما إن اختيار 

حجم ونوعية الخط المستخدم في الموقع له تأثير كبير في جذا المتلقي للموقع ، 

لتقنية في وأصبحت تمثل نقلة نوعية في التواصل وإضافة مهمة في سبيل تدعيم ا

الريادة   الحياة ، كما أصبحت كثير من المواقع تتنافس فيما بينها للحصول على مركز

. وباتت المنظمات الصحية المعاصرة تستخدم المواقع االلكترونية (3)واإلنتشار

والشبكات االجتماعية في استراتيجياتها التوعية الحديثة حيال قضايا الصحة والتثقيف 

االلكترونية والشبكات االجتماعية في زيادة قدرات التواصل  فقد أسهمت المواقع

وتبادل المعلومات بين المؤسسات الصحية والجمهور ، مما يعزز الفعل التوعوي من 

خالل إنشاء المحتوي ونشر التوعية والتثقيف الصحي عبر دمج عناصر الوسائط 

ستراتيجية العامة ى االالمتعددة فى المواقع االلكترونية والشبكات االجتماعية ف

 للتوعوية .

تعزيز سريان المعلومات فى اتجاهين أو االتصال متعدد بين المؤسسات الصحية إن و 

والجمهور وهذا يتطلب االعتراف بقوة المواقع االلكترونية والشبكات االجتماعية 

ودورها الكبير فى برامج التوعية الصحية والوصول إلي شرائح واسعة من جهة 

لكبيرة للرعاية الصحية التي تستدعي تفعيل الطلب الوقائي عبر استخدام والكلفة ا

الحمالت  التوعوية لشبكات التواصل االجتماعي األقل كلفة وأكثر فاعلية  ، وفي 

في  nCoV201ظهر في مدينة يوهان الفيروس، الذي يحمل اسم  2019نهايات 
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ستجد مما دفع العالم عاصمة مقاطعة هوبي الصينية ما يعرف بفيروس كورونا الم

بأسره بوصف ذلك باألزمة ، فاألزمة هي نقطة تحول وحالة متوترة لالنتقال ، وهي 

وضع أو فترة حرجة وخطرة وحالة تطوية يحدث فيها انفصام يعلن االنتقال الحتمي 

إلي حالة أخري ، لقد أدت جائحة الفيروس التاجي كورونا المستجد إلي تعرض كافة 

لتغيير غير مسبوق في فترة زمنية قصيرة ، تغيراً طرأ قهراً علي فئات المجتمعات 

نمط حياتهم ، فدمر اقتصاد العديد من الدول ، وأثر على أنظمة الرعاية الصحية في 

 ع التنقالت وأوقف رحالت الطيران. جميع دول العالم ، ومن

ائلة ، وفي والتي أدت إلي خسائر بشرية ه(. 4)وبات العالم أسيراً لفيروس كورونا  

أغلب دول العالم ، وقاراته ، إضافة إلي خسائر ضخمة في الكثير من قطاعات 

االقتصاد ، والنقل والسياحة والمجاالت الترفيهية ، مع إنهيار البورصات العالمية ، 

ولقد أثار ظهور فيروس كورونا  (.5) وتدني وتسارع هبوط أسواق الطاقة عبر العالم

المسىتجد خالل الشهور الماضية الماضىية جدالً وتساًؤالت حول العالم، حيث أُجمع 

علي أن معدالت انتشاره ريعة جداً ، كما أن الوفيات الناجمة عنه ليت بالقليلة في 

بعض األحيان حيث يوجد عدد كبير من األشخاص المصابين بعدوي ظهور فيروس 

المستجد وماتزال مجهولة الهوية ، فهذا الفيروس القاتل قد انتشر بصورة كورونا 

كبيرة دولياً ويوع من نطاقه الجغرافي ، خاصة في ظل تسهيالت الفر وحركة االنتقال 

والتجارة بين الدول وهذه هي الكارثة الكبرى ، حيث بلغت اإلصابة به حول العالم 

الصحة العالمية ما يقرا من )مليون (  وفق تقارير منظمة 2020أبريل  2حتى يوم 

( حالة وفاة ، األمر الذي جعل العديد من دول العالم 47000حالة إصابة وحوالى )

ومنها مصر أن تعلق بعض رحالتها الجوية حول العالم بل ووصل األمر إلي إلي 

غلق المطارات وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ، بل وغلق دور العبادة من 

 (.6) وكنائس ، إضافة إلي فرض حظر التجوال والحجر المنزلى ماجد

 مشكلة الدراسة

تتبلدور المشدكلة البحثيدة فدي رصدد وتحليدل المعلومدات المغلوطدة بدالمواقع اإللكترونيددة 

المصرية الصحفية ومواقع التواصل االجتمداعي وتأثيراتهدا النفسدية واالجتماعيدة علدى 

( مدن خدالل معرفدة 19-)كوفيدد2019كورونا  الجمهور المصري بالتطبيق على  أزمة

المعلومددات حددول أزمددة كورونددا وقيدداس التددأثيرات التددي تحدددثها أزمددة كورونددا علددى 

 الجمهور من خالل القيام بدراسة ميدانية عليه.

 حدود الدراسة :

 أوالً : الحدود الموضوعية :

 جمهور المواقع اإللكترونية الصحفية. -أ

 االجتماعي.جمهورمواقع التواصل  -ا
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  :ثانياً: الحدود الزمنية

تنسحب نتائج هذه الدراسة على الفترة الزمنية التى ستطبق فيها الدراسة ، وسوف يتم 

اختبار اعتماد الجمهور المصرى من خالل توزيع استمارة األستبيان خالل الفترة 

 بعد اإلنتهاء من إعداد اإلطار النظري للدراسة . 2020الزمنية شهر يناير 

ً : الحدود المكانية  : اقتصرت الدراسة على عينة متمثلة من الجمهور المصري ثالثا

  المستخدم لهذة المواقع من خالل توزيع استمارات إلكترونية

 -:متغيرات الدراسة • 

 المعلومات المضللة  على المواقع اإللكترونية الصحفية.المتغير المستقل :  -

 –االجتماعي ، المستوى االقتصادي ، النوع )ذكر :  المستوى المتغيرات الوسيطة -

 عملية (. –أنثى ( ، الدراسة ) نظرية 

الحصول على المعلومات  ، وتأثير ذلك خالل األزمات بالتطبيق  : المتغير التابع -

 على أزمة كورونا.

 أهمية الدراسة 

حالددة  تعتبددر مسددألة إطددالق المعلومددات المغلوطددة سددالح ألي دولددة يمكددن أن تتخددذه فددي

الحروا ومثال على ذلك الحرا العالمية األولى والثانية والحرا البداردة بهددف خلدق 

هزيمة نفسية لألطراف المتنازعدة، وهدذا األمدر يدرسده الكثيدر مدن الخبدراء فدي مجدال 

تحليل المخاطر األمنية، ولكن في وقتندا الدراهن ومدع انتشدار وسدائل االتصدال الحديثدة 

ة وسدديلة لهددز أركددان الدددول وأصددبحت أداة ل رهددابيين أصددبحت المعلومددات المغلوطدد

لترويددع الشددعوا ، ومددع األزمددة العالميددة فددي مكافحددة فيددروس كورونددا، باتددت الدددول 

؛  الفاسدة تستغل هذه الوسيلة لنشر المعلومات المغلوطدة بهددف تحقيدق غاياتهدا الخبيثدة

 الدراسة في اآلتي : لذا تكمن أهمية

دور المواقددع اإللكترونيددة وشددبكات التواصددل االجتمدداعي قلددة الدراسددات  المتعلقددة بدد 

وفاعليتهدا وقدت األزمدات مقارندة بتدأثير وفاعليدة هدذه الشدبكات ، كمدا أن هدذه الدراسددة 

تناقش موضوعاً حيويا يمس حياة غالبية المواطنين السيما أن األزمات أصبحت واقعداً 

 واطن.مزمناً أمتدت آثاره إلى كافة تفاصيل الحياة اليومية للم

يتمثل الهدف الرئيسيي لهي ا الدراسية فيي التعيرف عليى المعلوميات :  أهداف الدراسة

المغلوطة على المواقـــــــيـع ) اإللكترونيية( ومواقيع لتواصيل االجتمياعي زيال  أزمية 

أرتفيياك كورونييا ومييدي تأثيراتهييا النفسييية واالجتماعييية علييى الجمهييور المصييري  

 مجموعة من األهداف الفرعية، وهي كما يلي:وينبثق عن ه ا الهدف الرئيسي 

التعرف على المعلومات المغلوطة التي يتعرض لها الجمهدور المصدري  تهدف إلى 

 على المواقع اإللكترونية الصحفية وقت انتشار فيروس كورونا  .

الكشف عن المعلومات المغلوطة التي يتعرض لها الجمهور المصري على   

 المواقع اإللكترونية الصحفية وقت انتشار فيروس كورونا 
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 تلقي في المواقع على كبير حد إلي االعتماد في الجمهور المصري  دوافع رصد 

 . المعلومات واالخبار

خدالل  مدنالجمهدور المصدري  يتلقاهدا التدي واالخبدار المعلومدات طبيعدة معرفدة 

   المواقع المختلفة

 التأثيرات االجتماعية 

لم تعلن التنبؤات والتصورات العلمية والفلكية والمنظورات العالمية يوماً ما أن التباعد 

االجتماعي شيئاً محموداً ، وتشجع عليه الدول والشعوا مثلما يحدث اليوم على أرض 

طاً لهذا التباعد وآليات إلتمامه ، وهذا بالتأكيد نظراً الواقع بل إن دول العالم تضع شرو

أو الكرونا  19للظروف الطبيعية الطارئة بفضل انتشار وباء عالمي يسمي كوفيد 

 .وفرضت األزمة الكرونية العزلة علي العالم أجمع حيث أغلقت الحدود ، والمطارات

الطبيعة ، وعجزت القوة وفرض العالم اإلفتراضى نفسو بقوة فى تحدى مع قوة ، 

ً فى الصراع ، وأنما استسلمت للعالمين عالم الطبيعة  ،  ً ثالثا البشرية أن تكون طرفا

والعالم اإلفتراضى ، لدرجة أن الحكومة المصرية وفرت سبل التسلية داخل المنازل 

من خالل شاشات التلفاز اإلفتراضية كى يلتزم المواطنون باإلجراءات االحترازية ، 

 . عزلة االجتماعيةوال

كما أن فكرة الرفض االجتماعى ، والنفسى لمريض الكرونا قد تفشت لدى العديد من  

الفئات محدودة التفكير ، وصار التباعد النفسى قبل االجتماعى عند البعض عن 

 ً إال أن الوعى المجتمعى بدأ يزداد ، وأصبح الكل معرضاً  مريض الكرونا أمراً حيويا

المعين ألنه وباء عالمى ال يفرق بين مدير أو رئيس أو موظف أو  ل صابة بالمرض

عامل بسيط فالكل يصاا حتى رؤساء الدول ، والقادة السياسيين وعوضاً عن الرفض 

االجتماعى بدأ ما يسمى بالقبول الجمعى للمرض ، ولمرضى الوباء ، وبدأت الشعوا 

التعاطف لما ما مر به المريض تستقبل المتعافين من المرض بالترحاا ، والتقدير ، و

من صعوبات عسيرة على كل انسان ، وهذا بدوره خفض الشعور بالمعاناة 

 (.7)اإلجتماعية ، وازدات اإلرادة البشرية قوة من أجل هزيمة الفيروس اللعين. 

 التأثيرات النفسية  

 –االكتئاا والكدر النفسي -هنا  الكثير من المشكالت النفسية )الوحدة النفسية

المخاوف االجتماعية(  -اضطربات األكل –اضطربات النوم  –الوساوس القهرية 

ً ما تم فرضه على  المترتبة عن جائحة فيروس كورونا المستجد وعزز ذلك أيضأ

معظم سكان العالم من إجراءات الحجر الصحي المنزلي الصارمة ، والقيود 

يضاف إليها ذلك القدر المفروضة على السفر ، والفحص والمراقبة المستمرة ، و

الكبير من المعلومات الخاطئة المنتشرة في وسائل التواصل االجتماعي ، واألرقام 

المخيفة والمرعبة التي تتناقلها وسائل اإلعالم المحلية والعالمية المختلفة على مدار 

الساعة من أعداد مهولة ل صابات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد ، فأصبح 
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يعيشون حالة من الهلع والقلق والتوتر على نطاق واسع ربما لم تشهده البشرية  الناس

من قبل على األقل منذ فترة ليست بقصيرة  ، ناهيك عن الشعور باإلغتراا ؛ والكد 

النفسي المتجسد في األعراض االكتئابية ، بل وحالة من الضجر بوجه عام ، فقد 

 (  8)راضاً حادة تتطور الحقاً لتصبح في بعض األوقات أع

 :  Crisisأوالً : مفهوم األزمة

يستخدم مفهوم األزمة فى غير موضعه فى الكثير من الكتابات ويجرى الخلط بين 

فالواقعة :   ولذا يجب إلقاء الضوء على هذه المفاهيم المختلفة مفهوم األزمة وغيرها

فرعى فى نظام هى شئ حدث وانقضى أثره ، وهى خلل فى مكون ، أو وحدة أو نظام 

أما الحادث : فهو خلل يؤثر تأثيًرا ماديًا على النظام بأكمله ) المنظمة كلها (   رأكب

والصراع : هو حدوث شئ يترتب عليه تعرض الهيكل الرمزي للنظام لخلل أو 

األضطراا ولكن ليس بدرجة تصل إلى تهديد األفتراضات األساسية التى يقوم عليها 

فهى عبارة عن خلل يؤثر تأثيًرا ماديًا على النظام كله كما أنه أما األزمة :   النظام

 ية التى يقوم عليها هذا النظام .يهدد األفتراضات الرئيس

وقـد ازدادت األزمـات وخطورتهـا فـي العصـر الحـالي حتـى أن مصـطلح األزمــة 

ـطلحات وعلـى كافـة األصـعدة والمسـتويات فهنـا  اسـتخدامات أصبح من أكثر المص

شـيوعا أزمــة اقتصــادية وأزمــة سياســية وأزمــة اجتماعيــة وصــحية كمــا يوجــد 

  .( 9)أزمــة دوليــة وأزمــة إقليمية

وقد تسببت األزمات في العقود الماضية في خسائر كبيرة وأضرار جـسيمة كما أثرت 

بال شك  باتت تعدعلى حياة مئات من المنظمات في جميع أنحاء العالم، ومن هنا 

عقبات رئيسية في طريق تنمية هذه المنظمات وتطورها ، وفي عالم اليوم أصبح 

موضوع األزمات يمتلك أهمية خاصة تميزه عـن بـاقي المواضـيع ذات العالقة نظًرا 

. وتشير (10)لما تمثله األزمات من تهديد للكيان برمتـه ويهـدد وجـوده وبقائـه

الواردة في تقارير أعدتها لجنة األمم المتحدة االقتصادية التقديرات األولية 

واالجتماعية لغرا آسيا )اإلسكوا( إلي أن األضرار االقتصادية في المنطقة العربية 

مليون شخص  1.7مليار دوالر أمريكي وأن أكثر من  42قد تصل إلي أكثر من 

لطبقة المتوسطة ، يفقدون وظائفهم ، بينما سيزداد مستوي الفقر مع توقع انحار ا

 مليون شخص من نقص التغذية . 1.9ن ومعاناة أكثر م

ومن المتوقع أن يشهد العالم أجمع مرحلة ركود اقتصادي ، ربما تكون األسوأ على  

اإلطالق ، وهذا ما يؤثر في جميع القطاعات ؛ اإلنتاجية ، والخدمية ، والتجارية في 

ً أن يرتفع عدد الفقراء في العالم وفى المنطقة العربية بالطبع ومن ا لمتوقع أيضا

ماليين شخص ليصبح إجمالي عدد  8منطقتنا بسبب فيروس كورونا إلي أكثر من 

مليون مواطن عربي ؛ أي ما يقارا ربع  101أكثر من  2020الفقراء مع نهاية عام 

 (.11)سكان المنطقة
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 الدراسات السابقة :

 دراسات تناولت فيروس كورونا: المحور األو 

( بعنوان : اتجاهات أعضاء هيئة 2020)(12)سوسن ضيف هللا يحي  دراسة-1

التدريس بجامعة أم القرى نحو توظيف أدوات  التعليم االلكتروني "منصة البال  

بورد" في العملية التعليمية تماشيا مع تداعيات الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا: 

يئة التدريس بجامعة ام القرى هدفت الدراسة الى التعرف على اتجاهات أعضاء ه

نحو توظيف ادوات التعليم اإللكتروني "منصة البال  بورد "في العملية التعليمية ، 

  .( عضواً من أعضاء هيئة تدريس بجامعة أم القرى90وتكونت عينة الدراسة )

وأشارت نتائج الدراسة الى وجود اتجاهات إيجابية لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

القرى نحو توظيف التعليم اإللكتروني ادوات "منصة البال  "في العملية التعليمية أم 

وأظهرت عينة الدراسة رغبتهم في استخدام أدوات التعليم اإللكتروني منصة "البال  

بورد " كخيار استراتيجي وليس مجرد بديل في العملية التعليمية ، كما أشارت نتائج 

ي االتجاهات نحو توظيف التعليم اإللكتروني أدوات الدراسة الى عدم وجود فروق ف

"منصة البال  بورد "في العملية التعليمية بين أعضاء هيئة التدريس في متغيرات 

 )النوع / التخصص/ الدرجة العلمية.

(بعنوان : األطر الخبرية للتناول 2020( )13) دراسة عبد هللا محمد عبد هللا-2

دراسة تطبيقية على موقع اإللكتروني لقناة  Covid-19اإلعالمي لجائحة كورونا " :"

تهدف هذه الدراسة إلي التعرف على  :(2020) روسيا اليوم الفضائية اإلخبارية

األطر الخبرية للتناول اإلعالمي بالمواقع االلكتروني لقناة روسيا اليوم الفضائية 

ً منذ ظهوره أو اخر عام  الصين  في 2019لجائحة انتشار مرض كورونا عالميا

واتساع رقعة انتشاره في أغلب دول العالم بشكل سريع ، تعد هذه الدراسة من 

الدراسات الوصفية التحليلية ، اعتمد الباحث على العينة العشوائية المنتظمة ، يتألف 

مجتمع الدراسة من كافة األخبار والتقارير الخبرية التي تم تداولها في الموقع 

يوم الفضائية والتي نشرت خالل الفترة الزمنية المحددة من اإللكتروني لقناة روسيا ال

 م كعينة زمنية لهذة الدراسة .31/3/2020م إلي 1/1/2020

خبر  200اعتمد الباحث على أداة تحليل المضمون لعينة عشوائية منتظمة مكونة من  

على الموقع المذكور سالفاً ، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على نظرية تحليل األطر 

اإلعالمية ، وتوصلت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها :أن تكتيم الصين عن 

سباا الواردة ضمن المواد الخبرية المنشورة ظهور فيروس كورونا هو أكثر أطر األ

بالموقع اإللكتروني بقناة روسيا اليوم الفضائية لتغطية جائحة فيروس كورونا بنسبة 

، وأن التعاون اإليطالي الروسي هو أكثر أطر التعاون الواردة ضمن  المواد  22.5%

ة لتغطية جائحة كورونا الحبرية المنشورة بالموقع اإللكتروني بقناة رويا اليوم الفضائي

 .  %28.8بنسبة 
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تعريف  بعنوان :  Brinks, Verena Ibert, Oliver ; (14).(2020)دراسة-3

األزمة ؛ إدارة األزمات؛ جغرافية األزمة أزمة عابرة للحدود تقارير وسائل االعالم؛ 

فمصطلح "األزمة" موجود في كل مكان يُنظر  ، COVID ‐ 19؛  TPSNإطار 

إلى جائحة فيروس كورونا الحالي على أنه أحدث مثال ومع ذلك يتم نشر مفهوم 

كمؤشر على األهمية ، وليس كمفهوم تحليلي وعالوة على ذلك لم األزمة بشكل متزايد 

تساهم الجغرافيا البشرية حتى اآلن كثيًرا في مجال أبحاث األزمات متعدد 

التخصصات الذي يركز على الجوانب الزمنية لألزمة ولكنه يهمل جغرافياً وعلى هذه 

 .الخلفية

ر حول األزمة بشكل تحليلي لذلك فإن الهدف األول من الورقة هو إظهار قيمة التفكي 

نقدم المعرفة النظرية التي تم تطويرها في األدبيات الناشئة حديثًا حول إدارة األزمات 

وثانيًا نبين أهمية إدراج التفكير الجغرافي في أبحاث األزمات بشكل أكثر منهجية  ، 

مكانية لـ . ، ونوضح األبعاد الJessop et alبواسطة  TPSN byاستنادًا إلى إطار 

"أزمة الهالة" ، وتصورها ومعالجتها في ألمانيا حيث تستند المراجع التجريبية إلى 

  تقارير وسائل اإلعالم.

( بعنوان : عدوى 2020) Sarkar, Rashmi 1 ; Nayak, Preethi (15.)دراسة -4

فيروس كورونا الجديدة: منظور طبيب األمراض الجلدية، هدفت تلك الدراسة إلى 

بزوغ فجرها  COVID-19التعرف على شهدت عدوى فيروس كورونا الجديدة أو 

في أسبوعين من شهر ديسمبر في مدينة ووهان ، الصين ، منذ ذلك الحين ، ال يمكن 

ية ، التي تشمل معظم أنحاء العالم. يسمى الفيروس إيقافها وانتشرت مثل النار البر

( R0. على الرغم من أنه تم اقتراح العدد اإلنجابي )SARS-CoV-2المسبب باسم 

 من اثنين إلى ثالثة ، فإنه ال يزال غير معروف. 

بمجموعة كبيرة من الشدة ، والتي تتراوح من  COVID-19تتميز أعراض عدوى 

ض خفيفة إلى أمراض شديدة تتطلب تهوية أعراض بدون أعراض إلى أعرا

ميكانيكية. نادرا ما يسبب الفيروس أي طفح فيروسي ، ولكن يجب أن يكون لدى 

ومظاهره ، والتي من شأنها أن  COVID-19أطباء الجلد معرفة عمل جيدة حول 

تساعد في استكشاف المظاهر الجلدية غير المستكشفة للمرض في المستقبل القريب. 

فقط في  RT-PCRدودية توافر مجموعات االختبار ، يتم إجراء اختبار نظًرا لمح

استنادًا إلى األعراض  COVID-19المرضى الذين لديهم تشخيص سريري لـ 

والتعرض وتصوير الصدر. يجب اتباع تدابير الصحة العامة األساسية مثل غسل 

وآداا التنفس مثل اليدين بكفاءة وكثرة ، والبعد االجتماعي ، والبقاء في المنزل ، 

تغطية األنف والفم أثناء السعال والعطس لمنع انتشار المرض. حان الوقت اآلن 

 . COVID-19لتخصصنا للمشاركة بنشاط وتقاسم عبء 

،  COVID-19على الرغم من عدم ارتباطه بشكل مباشر في التعامل مع مرضى 

رى كفريق متعدد يجب على أطباء الجلد العمل جنبًا إلى جنب مع التخصصات األخ

https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0c11j7ci0/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/indexinglinkhandler/sng/au/Brinks,+Verena/$N?accountid=178282
https://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1105/MuseSessionID=0c11j7ci0/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/indexinglinkhandler/sng/au/Ibert,+Oliver/$N?accountid=178282
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باستخدام المصطلحات التالية  Medlineو  PubMedالتخصصات. أجرينا بحثًا في 

"COVID-19  "األمراض الجلدية ، الطفح الجلدي ، الجلد ، الرعاية الصحية ،

 COVID-19وأدرجنا جميع البيانات وأحدث المبادئ التوجيهية الوطنية المتعلقة بـ 

 في األمراض الجلدية.

( بعنوان : استخدام وسائل التواصل 2017) (16)خالد فيصل الفرم  دراسة-5

اإلجتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا : دراسة تطبيقية على المدن الطبية 

ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض السعودية:تتحدد مشكلة هذه الدراسة في تقييم 

 الدور االتصالي للمؤسسات الصحية في التوعية حيال مرض كورونا ، من خالل

استخدام وسائل التواصل االجتماعي كأداة توعوية في ظل وجود خطر وبائي متمثل 

على مستوي استخدام  في فيروس كورونا ، حيث تهدف الدراسة إلي التعرف

وتوظيف المدن الطبية بمدينة الرياض ومستشفياتها الحكومية لشبكات التواصل 

ت التوعية الصحية لمرض توتير( في استراتيجيا -فيسبو   -االجتماعي )يوتيوا 

كورونا وتقييم درجة مشاركة المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بالرياض في برامج 

التوعية الصحية لمرض كورونا عبر شبكات التواصل الجماهيرية بالمملكة وقد 

من المدن الطبية بمدينة الرياض لم تستخدم شبكات التواصل  %73كشفت الدراسة أن 

لتوعية حيال مرض كورونا ، ما يعني غياا استراتيجية صحية االجتماعي في ا

وطنية تسهم من خاللها كافة المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية في اإلنخراط في 

ُ ضعف اتخدام المدن الطبية  الجهد الوطنى الصحي ، كما توضح الدراة أيضا

وعية والتواصل مع ومستشفياتها الحكومية الستخدام المنظومة االتصالية الحديثة للت

ً التفريط  المجتمع المحلى وتعزيز الثقافة الصحية والطب الوقائي ، ما يعني أيضا

بتوظيف الشبكات االتصالية الفاعلة خالل األمراض واألوبئة ، مما يعزز من حجم 

 الخائر الوطنية.

في  التاريخ والوبائيات ( بعنوان :2017)Osail, Aisha M-Al  ،(17 .)دراسة -6

ق األوسط لفيروس كورونا لمتالزمة التنفسية ، هدف البحث إلى معرفة تتسبب الشر

فيروسات كورونا في اإلصابة بنزالت البرد ، كما أن العدوى التي تسببها فيروسات 

كورونا عادة ما تكون ذاتية. خالل السنوات األربع الماضية ، أصبحت فيروسات 

بسبب حدوث العديد من الوفيات  كورونا أهم الفيروسات في جميع أنحاء العالم

 األخيرة الناجمة عن فيروسات الهالة في المملكة العربية السعودية. 

حدث انتشار العدوى في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك ، حدثت معظم حاالت الوفاة في 

الشرق األوسط. نظًرا إلنتشار حاالت تفشي المرض في دول الشرق األوسط ، 

يروس كورونا لدراسة الفيروس إلى فيروس كورونا أعيدت تسمية مجموعة ف

(. ويحتفظ مركز مكافحة MERS-CoVالمتالزمة التنفسية في الشرق األوسط )

األمراض والوقاية منها ومنظمة الصحة العالمية بموقع ويب يتم تحديثه بشكل متكرر 

خ بالحاالت الجديدة من اإلصابة بفيروس كورونا، وفي هذه المراجعة ، نصف تاري
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ووبائيات هذا الفيروس الجديد من المتوقع أن تسهل دراسات علم الوراثة واآلليات 

 الجزيئية لهذا الفيروس من تطوير اللقاحات في المستقبل.

 دراسات تناولت األزمات: المحور الثانى

إستراتيجيات إدارة  ( بعنوان :2018( )18دراسة رمضان محمد إبراهيم  ) -7

دراسة تطبيقية ،  -المصرية والعربية ودور العالقات العامة فيهااألزمات بالمؤسسات 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أنه جاءت نسبة اعتماد المؤسسة 

على ممارسي العالقات العامة واالتصال في إدارة األزمات بنسبة كبيرة في المقام 

ول من بين الوسائل األول، وجاءت مواقع التواصل االجتماعي في المركز األ

االتصالية الحديثة، التي تعتمد عليها المؤسسة وقت األزمات، يليها الموقع اإللكتروني 

وأشارت عينة الدراسة إلى أن العالقات العامة نجحت في التصدي لألزمة «.للمؤسسة

وتقديم معلومات صحيحة للجمهور عن األزمة، وجاءت الحمالت التليفزيونية على 

، %64.3ت كفاءة في مواجهة األزمات كما يراها المبحوثون بنسبة رأس النشاطا

 . %52بنسبة  تليها اإلنترنت في المركز الثاني

وأوصت الدراسة بإنشاء وحدات خاصة بإدارة األزمات تقوم برصد وقياس إدارة 

أزمة وسمعة تلك المؤسسات ومعالجة القصور حتى يتثنى إلدارة العالقات العامة 

ً لنتائج القياس، ومراقبة اإلعالم اإللكتروني بكل حسن إدارة  أزماتها وسمعتها وفقا

أدواته من صحافة إلكترونية، مواقع التواصل االجتماعي لمعرفة ما يبثه هذا النوع 

 من اإلعالم.

: تقييم Tweets of Wrathبعنوان :  Kendall, Megan  (19 .)(2018) دراسة-8

تأثير اإلعالم االجتماعي في األزمات التنظيمية ، هدفت الدراسة إلي تقديم القليل من 

التحقيق في كيفية قياس وتقييم استجابة الجمهور على وسائل التواصل االجتماعي 

وتسعى دراسة الحالة هذه إلى فهم دور اإلدرا  العام عبر اإلنترنت بشكل أفضل في 

وسائل التواصل االجتماعي إلستراتيجيات االتصال الخاصة األزمات وكيفية تعطل 

، واجهت شركة يونايتد إيرالينز غضباً عالمياً في حالة  2017أبريل  9باألزمات في 

استثنائية ذات صلة ومثيرة لالهتمام في التفكير في كيفية تفاعل الجمهور عبر 

كة مقطع فيديو على اإلنترنت مع األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد مشار

تويتر يظهر فيه مسافًرا يتم إخراجه بالقوة من الطائرة ، فالنشرات الصحفية للشركات 

والمقاالت اإلخبارية إلنشاء جدول زمني لألزمات وتحليل كيفية استجابة اليونايتد 

والجمهور لألزمة وتشير دراسة الحالة هذه إلى تأثير وسائل اإلعالم االجتماعية في 

ل مع األزمات ، مما يتطلب حدوث تحول في االتصال باألزمات للتفاعل التواص

بشكل أكثر فعالية مع الجمهور العام عبر اإلنترنت وفي حين أنه من غير الواضح ما 

إذا كانت اإلستراتيجية المباشرة ل عالم االجتماعي قد تغيرت  فإن المنصات 

المعلومات المحيطة باألزمة  اإللكترونية هي بال شك قوة محركة في إرسال وتلقي
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والسماح للجمهور بالمشاركة في األزمات بطرق جديدة وعند النظر إلى اإلدرا  العام  

 قد تكون المنظمات قادرة على توقع وأستعداد استراتيجيات أزمات أكثر فعالية.

( بعنوان : التواصل االجتماعي 2016)Patashnick, Matthew J. (20 )دراسة  -9

مع األزمات: دعم أفضل الممارسات في حرم الجامعات ، كان الغرض والتواصل 

األساسي من هذه الدراسة هو استكشاف أداة وسائل اإلعالم االجتماعية كممارسة 

لالتصال باألزمات في ثالث حرم جامعي مختارة كان السؤال المتعلق بالبحث في هذه 

اعية التي يتم اختيارها الدراسة هو "كيف وما هي تقنيات وسائل اإلعالم االجتم

وتخطيطها وتنفيذها ومراقبتها في إدارة األزمات في جامعات منتقاة؟". تبحث هذه 

الدراسة في كيفية استخدام هذه المؤسسات لوسائل اإلعالم االجتماعية أثناء األزمة ، 

وتحديد الموضوعات الناشئة ، وتحليل التفاعل بين الجامعات المختارة وجمهور 

عالم االجتماعية ، وتحليل فعالية وسائل اإلعالم االجتماعية خالل حاالت وسائل اإل

األزمات في الحرم الجامعي ، تتضمن نتائج هذه الدراسة توثيق الممارسات المؤسسية 

التي تساهم في نجاح تكامل االتصال بوسائل التواصل االجتماعي تترابط هذه 

فضل الممارسات التي يمكن أن العناصر في نهاية المطاف في تحديد سلسلة من أ

تساعد في إعالم المجال والمساهمة في إنشاء أفضل الممارسات الستخدام وسائل 

 اإلعالم االجتماعية خالل حاالت األزمات في الحرم الجامعي.

( بعنوان : دور العالقات العامة في إدارة 2015. )(21)دراسة خالد فهمى  -10

،  حيث هدفت 2011يناير  25رطة بعد ثورة األزمات دراسة ميدانية لمؤسسة الش

الدراسة التعرف على الدور الذى قامت به العالقات العامة بجهاز الشرطة إلدارة 

األزمات التى تعرض لها الجهاز نفسه بعد أحداث الخامس والعشرين من يناير 

، والكشف عن القرارات التى اتُخذت فى المواقف األزموية والتى من شأنها أن 2011

تحد من تكرار تلك المواقف فيما بعد، وطبقت الدراسة الميدانية علي عينة عشوائية 

مفردة  200طبقية من الجمهور الداخلى لجهاز الشرطة ) الضباط واألفراد( قوامها 

 .فراد مدينتى القاهرة واإلسكندريةممثلة لكافة الرتب من ضباط وأ

التى مرت بمؤسسة الشرطة خالل لتتبع األزمات  واستخدم الباحث المنهج التاريخى

تلك الفترة، وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها:تتوافر درجة عالية من الثقة 

فى جهاز الشرطة من قبل الجمهور الداخلى فى قدرة الجهاز نفسه على مواجهة 

األزمات التى يتعرض لها،  تتوافر معرفة متميزة بالدور المنوط للعالقات العامة 

ام به وضرورة تمثيلها ضمن فريق إدارة األزمات ، وأكدت نسبة كبيرة من عينة القي

الدراسة من الجمهور الداخلى لجهاز الشرطة على قيام العالقات العامة بعمل بحوث 

وفى مقدمتها البحوث التى تستهدف التعرف على الصورة الذهنية لدى فئات 

 الجماهير.
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عنوان : دور العالقات العامة في وزارة ( ب2014. )(22)دراسة أحمد راضى  -11

النفط العراقية في معالجة أزمة الخدمات ، هدفت الدراسة إلى التعرف على دور 

العالقات العامة في وزارة النفط العراقية في معالجة أزمة الخدمات؛ باعتبارها من 

ت االستبيان لجمع بياناالمؤسسات الخدمية ، واستخدم الباحث المنهج المسحى، و

 الدراسة .

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمهما:كشفت نتائج الدراسة عن ارتفاع 

نسبة العاملين في مجال العالقات العامة في وزارة النفط ممن لديهم تحصيل مرحلة 

ولم  %34تليهم نسبة الحاصلين على الشهادة الجامعية وبلغت  37.8االعدادية وبلغ 

ودكتوراه ( في قسم  الخدمات  -لشهادات العليا ) ماجستير تظهر آي نسب من حملة ا

والعالقات ، ظهرت أعلى نسبة في تخصصات العاملين لصالح تخصصات القانون 

، وكانت أدنى نسبة للتخصصات  %9.8تليها اإلدارة واالقتصاد وبلغ  %10.6وبلغت 

ة كانت قليلة ، وإن سنوات الخبرة في مجال العالقات العام %5.3اإلعالمية وبلغت 

بالنسبة للعاملين وهذا يعني عدم إمتال  العاملين الخبرة الكافية في كيفية مواجهة 

 األزمات والتعامل معها. 

( بعنوان : اإلعالم اإللكتروني بين صناعة 2014. )(23)دراسة دعاء محمد  -12

نى األزمات أم مواجهتها ،  هدفت الدراسة إلى التعريف بوسائل اإلعالم اإللكترو

ومدى تأثيرها على األزمات، حيث يمكن أن يلعب اإلعالم اإللكترونى الدور األكبر 

أثناء األزمات سواء كان هذا الدور إيجابيا أو سلبيا من تهويل وتفاقم لألزمات أو 

التخفيف من حدتها والتقليل من آثارها السلبية من خالل قدرته على تغيير اتجاهات 

، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها: يعتبر اإلعالم الرأى العام أثناء األزمات

اإللكترونى بكل أدواته من أهم البدائل اإلعالمية واالتصالية الحديثة على الساحة 

اإلعالمية الدولية نظراً لميزاته وخصائصه وتأثيراته الفورية على مستخدميه ، 

ي في تعبئة الجماهير ويعتبر اإلعالم اإللكترونى أهم محر  ودافع اتصالي وإعالم

وصناعة الرأي العام من إفتعال لألزمات أو مواجهة األزمات ، وأن ل عالم دوًرا 

بارًزا سلبًا وإيجابًا على تفاعالت األزمة لذلك يجب على إدارة األزمة التعامل بحذر 

مع وسائله المختلفة، والبد إزاء ذلك من تعيين متحدث رسمي على قدر من الكفاءة 

 ل والقدرة بحيث يتولى كافة التصريحات الرسمية عن األزمة.والتأهي

( بعنوان : ، حيث هدفت الدراسة التعرف 2014) (24)دراسة سيد نصر الدين -13

على الدور اإلعالمى فى مواجهة األزمات ومتطلبات اإلعالم للحد من اآلثار السلبية 

رة األزمات والحد من لألزمات، وتوضيح األساليب التى يلجأ إليها اإلعالم فى إدا

آثارها والمقومات التى تحول دون نجاح األساليب اإلعالمية لمواجهة األزمات، 

وتوضيح الخطط اإلعالمية التى تم إعدادها لمواجهة األزمات ، وقد توصل البحث 

إلى عدة نتائج منها: ل عالم متطلبات ودعائم آلداء دوره فى مواجهة وإدارة األزمات 

ها السلبية ، اإلعالم له دور مهم فى التقليل من حدة األزمات عن طريق والحد من آثار
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تزويد الجماهير بالحقائق وللتقليل من انتشار الشائعات واألخبار الكاذبة حول أى أزمة 

من خالل تخصيص متحدث رسمى لديه الخبرة والكفاءة إلعطاء التصريحات حول 

أجل الحد من آثار األزمات يجب األزمات ، ويوجد متطلبات للدور اإلعالمى من 

 العمل على توفيرها واستحداثها باستمرار.

( بعنوان : دعائم ومتطلبات اإلعالم في مواجهة 2014) (25)دراسة هانى صالح -14

وإدارة األزمات والحد من آثارها ، هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين أداء 

وسائل اإلعالم ودرجة العمق فى التوعية األمنية ومن ثم آلية إدارة األزمات فى مجال 

ستخدام بعض األساليب ما باصناعة الفنادق وذلك لمعرفة مدى معنوية العالقة بينه

 اإلحصائية .

واعتمدت على المنهج االستقرائى التحليلى الذى يعتمد على اإلطالع على الدراسات 

السابقة واألدبيات التى تناولت موضوع الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة المستهدف 

ا من ضيوف المنشآت الفندقية من فئة الخمس واألربع والثالث نجوم بمحافظة جنو

سيناء، مع األخذ فى االعتبار دراسة منشأة فندقية واحدة من مجموعة المنشآت الفندقية 

التى تديرها أو تمتلكها سلسلة منشآت فندقية محددة بعينها وذلك كعينة عشوائية تمثل 

السلسلة بأكملها وخلصت الدراسة إلى عدة نتائــج من أهمها: أشارت الدراسة إلى أن 

من الصناعات الحساسة والتى تتأثر بما يدور حولها من أحداث صناعة الفنادق تعد 

ً أو إيجاباً، ويعد عدم االستقرار السياسى واألمنى من أهم  ووقائع تؤثر عليها سلبا

األزمات التى واجهت هذه الصناعة الواعدة فى الفترة السابقة وما تضمن ذلك من 

 ألجنبية لفرض حظر السفر إلى مصر .تحذيرات الدول ا

وتوصلت الدراسة إلى أنه فى حالة حدوث األزمات فى مجال صناعة الفنادق، فأنه  

يجب على المنشآت الفندقية عدم التخلص من العمالة نظراً ألن ذلك سيؤدى بصورة 

قاطعة إلى مشاكل اجتماعية على درجة عالية من الخطورة، فضالً على عدم 

ك سيجلب نوعية محــددة من المضاربة باألسعار إلى حد التدنى؛ نظراً ألن ذل

السائحين من ذوى اإلنفاق المحدود باإلضافة إلى أن العودة باألسعار إلى ما كانت 

 عليه قبل حدوث األزمة سيتطلب وقتا ليس بالقصير.

 فروض الدراسة 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين مدي تعرضك للمواقع اإللكترونية  الفرض األول

 ومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين مدي تعرضك للمواقع اإللكترونية  الفرض الثانى

 تماعية  بسبب فيروس كوروناومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات االج

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين مدي تعرضك للمواقع اإللكترونية  الفرض الثالث

ومواقع التواصل االجتماعي وبين المشكالت النفسية المترتبة على تفشي فيروس كورونا   

 بسبب التعرض للمواقع
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 منهج الدرسة 

" باعتبداره  SurveyMethod" المسي مينهج في هذا اإلطار اعتمددت الدراسدة علدى 

بيانددات ومعلومددات وأوصدداف عددن الظددداهرة أو  ىجهدددا علميددا منظمددا للحصددول علدد

وهدو مدن أبدرز المنداهج المسدتخدمة فدي مجدال .(26) مجموعة الظواهر موضوع البحث

الدراسددات اإلعالميددة ، حيددث ال يقتصددر فيدده اسددتخدام أسددلوا واحددد فددي عمليددة جمددع 

إلدي اسددتخدام مختلدف األسداليب كاالستقصدداءات والمقابلدة المتعمقددة البياندات ؛ بدل يلجددأ 

ويعد منهج المسح .(27) والمالحظة المقننة وغيرها من طرق جمع البيانات والمعلومات

"Survey Method  نموذجا معياريا لخطوات جمع البيانات من المفردات البشدرية "

مفدددردات أو بعدددض هدددذا بالتحديدددـد دون سدددواها ألغدددـراض ترتبدددـط بمجمدددـوع هدددذه ال

لذلك تستخدم .(28) المجموع من خالل التعامل مع المجتمع الكلي أو عينات مختـارة منه

 الدراسة منهج المسح من خالل مسح الجمهور المصري عينة الدراسة.

 أدوات الدراسة 

 صحيفة االستقصاء:

تستخدم الدراسة استمارة االستقصاء في الدراسة الميدانية للجمهور المصري ؛ وذلك 

لمعرفة مدي التأثيرات النفسية واالجتماعية المتحققة من التعرض للمواقع للحصول 

على معلومات حول األزمة وغيرها من التساؤالت التي تريد الدراسة اإلجابة عنها ، 

غيرات المختلفة كالنوع والمستوي التعليمي ، ومستوى مع مراعاة التوزيع النسبي للمت

الدخل الشهري وذلك للتعرف على وجهات نظرهم في موضوع الدراسة من خالل 

 ( سؤاالً ، تمثل ستة محاور رئيسة هي :26)

 -:  المحور األو 

قياس درجة وأنماط التعرض ، ودوافع التعرض ، واالستخدام، من خالل األسئلة رقم 

 (. 5، س3، س2، س1)س

 -المحور الثاني : 

الوسائل التي تناولت األزمة ، المواقع اإللكترونية ومواقع التوصل االجتماعي من 

 (. 7، س4، ،س3خالل األسئلة رقم )س

 -المحور الثالث : 

 (8، س 6عن االعتماد ودرجة االعتماد من خالل األسئلة رقم ) س

، 11، س10، س9ألسئلة رقم )سعن كورونا من خالل ا-األزمة : المحور الرابع :

 (21، س 20، س 19، س18، س17، س16، س15، س14، س13،س12س

 -المحور الخامس : 

 .25، س24، س23، س22المتغيرات الديموجرافية  ، من خالل السؤال رقم س

  :تحديد مفاهيم الدراسة

: عمى أنها " كل قضية أو عبارة موضوعية نوعية مطروحة  المعلومات المغلوطة
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للتصديق، وهى تتداول من فرد إلى أخر بالكلمة الشفهية فى العادة، دون أن تستند إلى 

 دالئل مؤكدة على صدقها، وتحتوى كل شائعة دائما على شئ من الحقيقة.

: مجموعة من األفراد يجمع بينهم ميل أو اتجاه أو عاطفة مشتركة أو إدرا  الجمهور

ر بالوحدة وتحقيق الذات، ويختلف مقدار هذا في وحدة المصالح، لذلك يتولد لديهم شعو

ويعرف الجمهور إجرائيا بأنه ما تمثله العينة التي  .الشعور من جمهور إلى أخر 

 تختبرها الدراسة من األفراد

  .: األزمة في اللغة العربية هي:الشدة والضيق مطلقا  األزمة لغة

ي إلـى أوضـاع غيـر مستقـرة، نـقطة تحـول أو مـوقـف مفاجـئ يـــؤد األزمة إصطالًحا:

وتحــدث فـــي وقت تكــون فيه األطــراف المـعنية غير مستعـدة أو غير قـــادرة على 

المواجهة ، تعرف إجرائيا بأنها األحداث والتحوالت التي عاشتها البلدان العربية منذ 

 .بدايتها حتى يومنا هذا

 مجتمع الدراسة  

 ر المصري  يتمثل مجتمع الدراسة في الجمهو

 عينة الدراسة

 البحث عليه يجرى الذي للمجتمع ممثلة عينات على العلمية البحوث عادة تجرى

 أحسن إذا العينات ،وتوفر األحوال أغلب في الكلي على المجتمع إجرائها إلستحالة

 إجراء حالة في عليها التي نحصل النتائج من دقتها مستوى في تقترا نتائج سحبها

الخاضعة  الوحدات من مجموعة هي العينة فإن وعلية .(29)الكلي المجتمع على البحث

ً  ممثلة تكون أن يجب التي التحليلية للدراسة  تعميم ويمكن األصلي للمجتمع تمثيالً صادقا

 النتائج من بمجموعة والخروج كميا تحليالً  اإلجابات تحليل تم وقد .(30) عليه نتائجها

 التوصيات من مجموعة إلى البحث نهاية في الباحث وصل الموضوعية التي العلمية

 والمجتمع والمنهج الموضوع ناحية من نجريه الذي البحث هذا لطبيعة العلمية ، ووفقا

البحثي، سوف يتم اختيار عينة عمدية من مستخدمي المواقع اإللكترونية الصحفية 

مستخدمي المواقع ومواقع التواصل االجتماعي، وذلك لعدم توفر بيانات تفصيلية حول 

 مفردة. 400اإللكترونية الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي قوامها  

 ازتبارا الصدق والثبات :

تم إجراء اختبدارات الصددق والثبدات علدى االسدتمارة مدن خدالل تحكديم االسدتمارة مدن 

األسدددداتذة المتخصصددددين فددددي اإلعددددالم، وتمددددت مراجعددددة التعددددديالت طبقددددا لددددرأي 

 .(31)المحكمين

 Test Reقدام الباحدث بدإجراء اختبدار الثبدات لالسدتمارة ، باسدتخدام : ازتبيار الثيـبات

Test   مددن إجمددالي  ( مفددردة20)فددتم تطبيددق االختبددار القبلددي علددى عينددة بلغددت نسددبتها
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ثم أعيد تطبيق االختبار علي نفس العيندة بعدد أسدبوعين  الجمهور المصري العينة  من 

من تطبيق االختبار القبلي وتم حساا معامل االرتباط بين التطبيق األول والثداني وبلدغ 

 مما يدل علي ثبات االستمارة . 90معامل الثبات

 اإلطار النظري للدراسة:

 اإلطار النظري للدراسة:

علدي نظريدة " االعتمداد" التدى تفتدرض تعتمد هدذه الدراسدة فدي بنائهدا النظدري 

إمكانيددة أن تحقددق الرسددائل اإلعالميددة نطاقدداً واسددعاً مددن التددأثيرات المعرفيددة والعاطفيددة 

والسددلوكية عندددما تددوفر الددنظم اإلعالميددة خدددمات معلوماتيددة متميددزة وأساسددية وتددزداد 

سدتقرار إمكانية التدأثير إلدي درجدة كبيدرة عنددما تكدون هندا  درجدة عاليدة مدن عددم اال

الهيكلي في المجتمع بسبب الصدراع والتغيدر ، ويدزداد اعتمداد الجمهدور علدي مصدادر 

وسددائل اإلعددالم فددي أوقددات الصددراع والتغيددر االجتمدداعي ؛ ولددذلك يفتددرض أندده فددي 

المجتمعدددات ذات األنظمدددة اإلعالميدددة الناميدددة يدددزداد اعتمددداد الجمهدددور علدددي مصدددادر 

عدددم االسددتقرار أو الصددراع أي أن كثافددة  معلومددات وسددائل اإلعددالم فددي أوقددات زيددادة

 عالقات االعتماد للفرد ترتبط إيجابيا بإدرا  التهديدات. 

ويددزداد االعتمدداد علددي وسددائل اإلعددالم فددي حالددة مددا تكددون القدددرة علددي تلقددي         

ويعتبدر   .(32) المعلومدات المحتداج إليهدا مدن خدالل مصدادر االتصدال الشخصدي مقيددة

مهما للمجتمدع وتدزداد درجدة اعتمداد المجتمدع عليده فدي حالدة إشدباعه النظام اإلعالمي 

الحتياجددات الجمهددور كمددا تقددل درجددة اعتمدداده علددي النظددام اإلعالمددي وذلددك فددي حالددة 

وتعتمدد وسددائل اإلعدالم علدي مددوارد تدتحكم فيهددا   .(33)وجدود قندوات بديلددة للمعلومدات

تمدارس عملهدا بكفداءة ويمكدن النظم السياسية واالقتصدادية واالجتماعيدة األخدرى لكدي 

فوسائل اإلعالم والمنظمدات   Interdependentوصف هذا النظام باالعتماد المتبادل 

ويختلددف .(34)األخددرى ال تسددتطيع العمددل بكفدداءة دون االعتمدداد علددي بعضددها الددبعض

الجمهدددور فدددي درجدددة اعتمددداده علدددي وسدددائل اإلعدددالم نتيجدددة اخدددتالفهم فدددي المصدددالح 

وإن األفراد الذين يعتمدون علي وسيلة معينة يكوندون .(35)لفرديةواألهداف والحاجات ا

أكثر قدرة علي استخالص المعلومات من خالل تعرضهم لهدذه الوسديلة ، وكلمدا كاندت 

نوعيددة االعتمدداد أكبددر كلمددا كانددت درجددة اآلثددار المعرفيددة مسددتوي االنتبدداه واإلثددارة 

 كبيرة.العاطفية الحب والكره للمحتوي المقدم أثناء التعرض 

وينددتج عددن االعتمدداد علددي وسددائل اإلعددالم عدددد مددن التددأثيرات المختلفددة المعرفيددة       

والوجدانيدددة والسدددلوكية تمثدددل اتجاهدددات متبايندددة للتغيدددر فدددي المعرفدددة أو الشدددعور أو 

ويحدث اعتماد الجمهور علي وسائل اإلعالم من خدالل السدعي إلدي تحقيدق .(36)السلو 

 الفهم والتوجيه والتسلية.ثالثة أهداف رئيسية هي: 

وكلما زاد المجتمع تعقيدا زاد تحقيق األهداف  الشخصدية التدي  تتطلدب الوصدول إلدي  

مصادر المعلومات عبر وسدائل اإلعدالم واالعتمداد علدي وسدائل اإلعدالم ال يدتم بشدكل 
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متساوي  بين أعضاء مجتمع معين ، فالوضع التركيبي االجتماعي لألفراد وهو عامدل 

ي فهددم اختالفددات نمدداذج االعتمدداد علددي وسددائل اإلعددالم والوضددع التركيبددي رئيسددي فدد

والحالددة االجتماعيددة والسددلطة والوضددع  Classللمجتمددع يددتم تحديددده بمتغيددرات الطبقددة 

 -التعلديم –الدذي يشدتمل علدي متغيدرات مثدل : الددخل   Structural locationالبنائي 

ل لوسائل إعالم معيندة والتعلديم يمكدن النوع ، فالدخل يمكن أن يحد من الوصو –السن 

  .(37)أن يحد من قدرة األفـراد في معالجة المعلومات من وسائل اإلعالم

ومددن االنتقددادات التددي وجهددت للنظريددة أنهددا لددم تتعددرض لدددور قنددوات االتصددال          

الشخصددي مثددل االتصددال داخددل الجماعددة أو االتصددال داخددل المنظمددات ، وذلددك علددي 

االتجاه يتزايد نحو تعظيم قدر المعلومات التي يستقبلها الفدرد مدن شدبكات الرغم من أن 

االتصال الشخصي ، وتفتقر النظرية إلي الدليل المؤيد الموضوعي ، ويرجدع ذلدك إلدي 

صدددددعوبة إجدددددراء دراسدددددة علدددددي نطددددداق واسدددددع تضدددددم كدددددل المتغيدددددرات الخاصدددددة 

المصدطلحات والمهدم وتطبيدق هدذه النظريدة يحتداج بدايدة إلدي اتفداق علدي .(38)بالنظرية

منها وتوظيفها والربط بين النماذج المختلفة ل شباع في عالقتها بالمعاني المسدتقاة مدن 

المحتوي الدذي يتعدرض لده الفدرد وبجاندب االنتقدال مدن وإلدي التركيدز علدي الفدرد إلدي 

عالقته في االستخدام واإلشدباع بدالنظم االجتماعيدة األكبدر ، وهدذا مدا يحتداج إلدي جهدد 

مددن الخبددراء والبدداحثين للتوسددع بالنظريددة وتطبيقاتهددا تمهيدددا لدراسددة عالقتهددا علمددي 

وتقدوم نظريدة االعتمدداد  (39)بتدأثيرات وسدائل اإلعددالم علدي  الفدرد ثددم المجتمدع بعدد ذلددك

علي  وسدائل  اإلعدالم  علدي  العالقدات  الثالثيدة  التدي  تتكدون مدن النظدام االجتمداعي 

م البحوث تتعامل مع مدخل االعتماد علي األفدراد ووسائل اإلعالم والجمهور لكن معظ

 أو المستوي الفردي فقط .

وبالتدالي تدددرس أبعدداد وآثدار االعتمدداد الناتجددة عددن اعتمداد األفددراد علددي الوسددائل        

المختلفة دون التركيز علدي النظدام االجتمداعي والجماعدات ، وارتكازهدا علدي خبدرات 

يفقددها القددرة علدي التعمديم علدي مجتمعدات  مجتمع ذات خصوصدية بنائيدة ووظيفدة قدد

أخري في البيئات الدولية كما لم تحدد النظرية عالقة كل عنصر من عناصدر المجتمدع 

 بالنظام اإلعالمي .

فعلددي سددبيل المثددال، مددا حدددود تددأثيرات الظددروف االقتصددادية ؟ مددا مدددي تددأثير        

ومبدررات اسدتخدام نظريدة االعتمداد (40)الفلسفة السياسية علي تشكيل النظدام اإلعالمدي

في هذه الدراسة وأسدلوا تطبيقهدا فدي البحدث الميدداني حيدث تتضدمن نظريدة االعتمداد 

 وتدأثيرات سدلوكية   Affectiveوتدأثيرات وجدانيدة  Cognitive تدأثيرات معرفيدة 

Behavioral   وقد استفادت الدراسة من هذا النموذج  الخاص  بالتأثيرات  التي تحددد

أي مدي يعتمد الشباا الجدامعي علدي شدبكة اإلنترندت فدي اسدتقاء وعديهم الدديني ، إلي 

وحيث إن أبعاد الوعي الديني تشمل تأثيرات معرفية ووجدانية وسلوكية مما يددل علدي 

تناسددب نظريددة االعتمدداد مددع هددذه الدراسددة حيددث تسدداعد النظريددة فددي التعددرف علددي 

هدددذا االعتمدداد ، وإن هددذه النظريدددة  التددأثيرات الناتجددة علددي الشدددباا الجددامعي بسددبب
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تساعدنا في التعرف علي ندوع العالقدة بدين حجدم اعتمداد الشدباا الجدامعي علدي شدبكة 

 اإلنترنت وبين إدراكه للموضوعات والقضايا الدينية.

مما سبق نجد أن نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم تعد مددخال مالئمدا لهدذه 

ل وسديلة إعالميدة جديددة تتمتدع بتدأثير كبيدر علدى الدراسة، وخاصة وأن الدراسدة تتنداو

 األفراد.

 نتائج الدراسة

 ( يوض  زصائص العينة المرتبطة بالمتغيرات الديموجرافية للدراسة1جدو  رقم )

عينة الدراسة المرتبطة بمتغيرات ( خصائص 1يتضح من بيانات الجدول رقم )

)النوع، السن، المستوي التعليمي، متوسط الدخل الشهري(، ويشير الجدول السابق 

(، % 284مفردة وبنسبة  71.0إلي أن الذكور جاءت في المقدمة عن اإلناث بواقع )

ً لمتغير "السن" جاء أغلب المبحوثين ما بين تتراواح أعمارهم من  أقل إلي25وتبعا

(، أما عن متغير "المستوي التعليمي" جاء %41.3وبنسبة  165سنة بواقع )35من

مفردة  224بواقع )) دكتوراه – ماجستير( جامعي فوق أغلب المبحوثين ذو مؤهل

(، وبالنسبة لمتغير " متوسط الدخل الشهري " فجاء أغلب المبحوثين %56.0وبنسبة 

 .29.3)بة مفردة وبنس 117بواقع ) 4000 اقل إلي  3000 ذو من

 

 زصائص العينة الميدانية المتغير

 % ك

 284 71.0 ذكر النوك

 116 29.0 أنثي

 400 100.0 اإلجمالي

 41.3 165 سنة35من أقل إلي25من المرحلة العمرية

 32.3 129 سنة45 من أقل إلي سنة35 من

 11.8 47 سنة 25 من أقل إلي (18) من

 11.8 47 سنة 45 من أكثر

 3.0 12 سنة (18) من أقل

 100.0 400 اإلجمالي

 56.0 224 ) دكتوراا – ماجستير( جامعي فوق مؤهل المستوي التعليمي

 41.0 164 جامعي مؤهل

 3.0 12 متوسط مؤهل

 100.0 400 اإلجمالي

 29.3 117 4000 اقل إلي  3000 من الدزل الشهري متوسط

 21.0 84 5000 إلي  4000 من

 20.8 83 2000 من اقل

 20.3 81 فوق فما 5000

 8.8 35 3000  أقل إلي  2000 من

 100.0 400 اإلجمالي
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 (يوض  مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي2جدو  رقم )

 % ك المواقع مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي

 نادرا
 8.5 34 اإللكترونية

 6.0 24 التواصل االجتماعي

 أحيانًا
 50.0 200 اإللكترونية

 11.5 46 التواصل االجتماعي

 دائًما
 41.5 166 اإللكترونية

 82.5 330 التواصل االجتماعي

 100.0 400 اإلجمالى

(مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 2يتضح لنا من الجدول رقم )

االجتماعي، احتل الترتيب األول "دائماً" بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

 المبحوثين بأن نسبة.(41)يتفق مع دراسة عبير محمود جبار ، وهو ما %82.5بلغت 

، ثم جاء %92واالخبار بلغت  للمعلومات كمصدر الجديد االعالم على يعتمدون الذين

، ثم احتل %50.0بالترتيب الثاني "أحياناً" بالنسبة للمواقع اإللكترونية بنسبة بلغت 

، ثم جاء %41.5اإللكترونية بنسبة بلغتالترتيب الثالث "دائماً" بالنسبة للمواقع 

، ثم %11.5بالترتيب الرابع "أحيانا" بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت

، ثم %8.5جاء بالترتيب الخامس "نادراً" بالنسبة للمواقع اإللكترونية بنسبة بلغت

، %6.0ت "نادراً" بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغبالترتيب األخير

ولعل ذلك يرجع إلي تفشي جائحة كورونا والعزلة في المنازل، اجتاحت أوروبا 

والواليات المتحدة ظاهرة الدراسة والعمل في البيت، واعتمد هذان التطوران 

الخطيران في ميادين العمل وفي ميادين التعليم بشكل خاص، على منصات فيسبو ، 

تغرام وقدراتها على التحاور ونقل وخاصة خدمة مسنجر، وخدمات واتساا وانس

الصور والملفات بمختلف الحجوم. وهكذا بات كل ما يتعلق بالسوشيال ميديا ناشطاً 

أّن خدمة مسنجر  2020آذار/ مارس  24بشكل استثنائي، حتى أن فيسبو  أعلن في 

باتت تختنق بحجم السابلة التي تنساا عليها، بعد أن أصيب واتساا بعطالت وتعثر 

حجم االتصاالت والملفات المرسلة عليه. لكن حتى على مستويات البوستنغ  بسبب

تنشر على تايم الين فيسبو ، فإن التواصل االجتماعي بين   والتعليقات التي

 .المستخدمين بلغ مديات غير مسبوقة

(يوض  الحجم الزمني المخصص الستعما  المواقع االلكترونية 3جدو  رقم )

 االجتماعيومواقع التواصل 
 % ك المواقع الحجم الزمني المخصص الستعما  المواقع االلكترونية

 ساعة
 59.0 236 اإللكترونية

 15.0 60 التواصل االجتماعي

 ساعتين
 23.3 93 اإللكترونية

 15.0 60 التواصل االجتماعي

 ساعات3أكثر من 
 17.8 71 اإللكترونية

 70.0 280 التواصل االجتماعي

 100.0 400 اإلجمالى
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( الحجم الزمني المخصص الستعمال المواقع 3يتضح لنا من الجدول رقم )

ساعات " 3االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي، احتل الترتيب األول " أكثر من 

، ثم جاء بالترتيب الثاني "  %70.0بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 

 ، ثم احتل الترتيب الثالث " %59.0ٍساعة " بالنسبة للمواقع اإللكترونية بنسبة بلغت 

، ثم احتل الترتيب الرابع  % 23.3ساعتين " بالنسبة للمواقع اإللكترونية بنسبة بلغت

توالت ، ثم  %17.8ساعات " بالنسبة للمواقع اإللكترونية بنسبة بلغت3" أكثر من 

وتشير هذه النتيجة إلي ارتفاع معدالت حرص العينة علي باقي الفئات بنسب متتالية ، 

متابعة شبكات التواصل االجتماعي والمواقع اإللكترونية ، وهو ما يدل علي اهتمام 

شبكات التواصل االجتماعي ، وقدرتها علي التأثير في الجمهور بمختلف فئاته 

دقيقة تقريباً  30أنه يقضي ثلت المستخدمين أقل من ولعل ذلك يرجع إلي  وشرائحه

 %5في الجلسة الواحدة عند استخدام وسائل التواصل االجتماعي، في حين أن 

ساعات في كل جلسة، وينشط أكثر من النصف في ساعات  4يقضون أكثر من 

 .(42)المساء

 ( يوض  أبرز المواقع الصحفية التي نشرت معلومات مغلوطة عن4جدو  رقم )

 فيروس كورونا

أبرز المواقع الصحفية التي نشرت معلومات 

 مغلوطة عن فيروس كورونا  

 اإلجمالي

 % ك

 82.5 330 موقع اليوم السابع

 70.5 282 موقع الدستور

 41.8 167 بوابة الشروق

 32.8 131 بوابة الوطن

 32.0 128 موقع صدى البلد

 26.8 107 بوابة األهرام

 23.8 95 بوابة الوفد

 23.3 93 الجمهورية أون الين

 11.8 47 بوابة أزبار اليوم

 1380(.43) اإلجمالى

( أبرز المواقع الصحفية التي نشرت معلومات مغلوطة 4يتضح لنا من الجدول رقم )

عن فيروس كورونا، احتل الترتيب األول " موقع اليوم السابع " بالنسبة للمواقع 

، ثم جاء بالترتيب الثاني " موقع الدستور " بالنسبة  % 82.5الصحفية بنسبة بلغت 

 ، ثم احتل الترتيب الثالث " بوابة %70.5ٍبالنسبة للمواقع الصحفية بنسبة بلغت 

، ثم احتل الترتيب % 41.8الشروق " بالنسبة بالنسبة للمواقع الصحفية بنسبة بلغت

، ثم  %32.8ية بنسبة بلغتالرابع  " بوابة الوطن " بالنسبة بالنسبة للمواقع الصحف

 الدراسات من بالعديد جاء ما مع النتيجة هذه وتتفقتوالت باقي الفئات بنسب متتالية 

 المواقع بين األول الترتيب على "السابع اليوم" على استحواذ أكدت التي السابقة
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 عديدة ألسباا وذلك المعلومات؛ على المتابعة والحصول في الجمهور لدى المفضلة

 الحقائق ببعض وانفراده األحداث، في نقل والفورية اإلعالمي السبق :مهاأه من

 لذلك ، لألحداث المستمرة األخرى، والمتابعة المواقع في تعرض ال التي والمعلومات

 أهم من للجمهور،تعد ا مهمً  مصدراً  منه يجعل الذي األمر ؛ الترتيب هذا احتل

 للمعلومات كمصدر عليها واالعتماد اإلخباريةالمواقع  مصداقية تؤكد التي المعايير

 )ندية دراسة إليه توصلت ما مع النتيجة هذه واتفقت المستجد كورونا فيروس حول

 (44) (2016 القاضى،

( يوض  أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي نشرت معلومات 5جدو  رقم )

 مغلوطة عن فيروس كورونا

نشرت أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي 

 معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا

 اإلجمالي

 % ك

 88.3 353 الفيس بوك

 35.8 143 واتس آب

 35.0 140 يوتيوب

 23.3 93 توتير

 Instagram » 60 15.0»اإلنستغرام

 9.0 36 ماي سبايس

 Google Plus» 36 9.0»جوجل+ : 

 6.0 24 السكايب

 Linkedin 12 3.0لينكد إن 

 (.45) 897 اإلجمالى

معلومات  ( أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي نشرت5يتضح لنا من الجدول رقم )

، احتل الترتيب األول " الفيس بو  " بالنسبة للمواقع مغلوطة عن فيروس كورونا

، ثم جاء بالترتيب الثاني " واتس آا " % 88.3التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 

 ، ثم احتل %35.8ٍبالنسبة بالنسبة للمواقع للمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 

الترتيب الثالث " يوتيوا " بالنسبة بالنسبة للمواقع للمواقع التواصل االجتماعي بنسبة 

ع للمواقع التواصل ، ثم احتل الترتيب الرابع  " توتير" بالنسبة للمواق% 35.0بلغت

، ثم توالت باقي الفئات بنسب متتالية ، ولعل ذلك %23.3االجتماعي بنسبة بلغت

للة عن المعلومات المض يرجع إلي أنه يتخذ فيس بو  خطوة أخرى لجعل انتشار

أكثر صعوبة، إذ ستبدأ الشبكة االجتماعية فى عرض نافذة  جائحة فيروس كورونا

منبثقة جديدة تظهر فى أى وقت يشار  فيه المستخدم رابًطا لمحتوى 

 األمريكى. Engadget ووفقا لموقع ،COVID-19 حول

سيتضمن اإلشعار رابًطا إلى مركز معلومات فيروس كورونا الخاصة بالشركة، 

من تفاصيل حول عمر المقالة ووقت مشاركتها ألول مرة، وقد طرح فيس بو  ويتض

تحديثًا مشابًها، يظهر تحذيرات مماثلة عندما يشار  المستخدمون مقاالت إخبارية 

لضمان أن المحتوى يأتى من   قديمة وعلى الرغم من الجهود التى يبذلها فيس بو 

https://www.youm7.com/story/2020/8/12/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/4924475
https://www.youm7.com/story/2020/8/12/%D9%81%D9%8A%D8%B3-%D8%A8%D9%88%D9%83-%D9%8A%D9%84%D9%82%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%B1/4924475
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لمضللة حول الوباء، وكشفت الشركة مصادر موثوقة، فقد كافح للحد من المعلومات ا

ماليين منشور حول فيروس كورونا وأضافت ملصقات التحقق من  7أنها أزالت 

مليونًا أخرى، وهذا يتفق مع ما كشفه استطالع رأي أجراه معهد  98الحقائق إلى 

دولة أن  26"رويترز" للدراسات الصحفية من جامعة أوكسفورد البريطانية في 

ستخدمون موقع التواصل االجتماعي "فيس بو " للحصول على من الشباا ي 44%

المعلومات ، أي ضعف استخدامهم لـ"يوتيوا" وأربعة أضعاف استخدامهم لشبكة 

يستخدمون شبكة التواصل  %51وأوضح استطالع الرأي أن   .%10"تويتر"بـ

 (46)لوسائل اإلعالم التقليدية %12االجتماعي كمصدر أول للمعلومات مقابل 

 ( يوض  أسباب التعرض للمواقع الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي6  رقم )جدو

أسباب التعرض للمواقع 

الصحفية ومواقع التواصل 

 االجتماعي

 المواقع 

 اإلجمالي

المتوسط 

 الحسابى

mean 
المواقع 

 الصحفية

مواقع التواصل 

 االجتماعي

 % ك % ك % ك

توفر فرصة للتفاعل وإبداء 

 الرأي
48 12.0 352 88.0 

400 100 
1.8800 

 1.8500 100 400 85.0 340 15.0 60 ألنها تواكب الحدث أوالً بأو 

تساعد على ت كر الحدث 

 واسترجاعه بشكل أفضل
60 15.0 340 85.0 

400 100 
1.8500 

تدعم المعلومات بالنص 

 والحركة
106 26.5 294 73.5 

400 100 
1.7350 

 1.7050 100 400 70.5 282 29.5 118 تزيد من حيوية الموقع

تقوم بتحديث مستمر 

 لمحتواها
131 32.8 269 67.3 

400 100 
1.6725 

تعطي تفاصيل عن المشاركين 

 في الحدث بأكثر دقة
201 50.3 199 49.8 

400 100 
1.4975 

لكي تعالج القضايا بصورة 

 مهنية وموضوعية
248 62.0 152 38.0 

400 100 
1.3800 

في المحتوي  توفر المصداقية

 المعروض
260 65.0 140 35.0 

400 100 
1.3500 

( أسباا التعرض للمواقع الصحفية ومواقع التواصل 6يتضح لنا من الجدول رقم )

االجتماعي ، احتل الترتيب األول " توفر فرصة للتفاعل وإبداء الرأي " بمتوسط حسلبي 

، ثم جاء بالترتيب الثاني " ألنها تواكب الحدث أوالً بأول " و" تساعد على 1.8800بلغ  

، ثم احتل الترتيب 1.8500تذكر الحدث واسترجاعه بشكل أفضل "بمتوسط حسلبي بلغ  

، ثم احتل 1.7350الثالث " تدعم المعلومات بالنص والحركة " بمتوسط حسلبي بلغ  

، ثم توالت باقي  1.7050ع " بمتوسط حسلبي بلغ  الترتيب الرابع  " تزيد من حيوية الموق

الفئات بنسب متتالية ، ولعل ذلك بسبب أنه ساهم اإلعالم الجديد في بروز دور األفراد 

والجماعات الذين يُمكنهم من استخدام الفضاء اإللكتروني لنقل وتبادل وانتاج المعلومات 

لمجال للتأثيرعلى أولويات ونشرها بين قطاع عريض من الجمهور ، وبما يفتح ذلك ا
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القضايا لدى الرأي العام وطبيعة ونمط الفاعلين وطبيعة التأثير على تشكيل الرأي العام 

( . 47وهو ما يتفق مع دراسة أمين عبد العزيز ذبالن أبو وردة )،  وطبيعة الُمساهمين فيه

اإلخباريـة (% من عينة الدراسة ترى بأن الفائدة من زيارة المواقع 69.4بأن نسبة )

 اإللكترونيـة تتمثل في معرفة ما يجري.

 ( يوض  االعتماد على المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل أثناء األزمات7جدو  رقم )

االعتماد على المواقع اإللكترونية ومواقع 

 التواصل

 اإلجمالي

 المواقع الصحفية
مواقع التواصل 

 االجتماعي

 % ك % ك

 85.3 341 68.0 272 نعم

 14.8 59 32.0 128 ال

 100 400 100 400 اإلجمالي

( االعتماد على المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 7يتضح لنا من الجدول رقم )

، ثم جاء بالترتيب % 85.3أثناء األزمات ، احتل الترتيب األول " نعم " بنسبة بلغت 

احمد محمد رفاعي  ، وهو ما يتفق مع دراسة % 14.8الثاني " ال " بنسبة بلغت

بأن الفيس بو  يأتي في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي باإلنترنت .(48)( 2014)

التي يعتمد عليها الشباا المصري في الحصول علي المعلومات عن القضايا 

السياسية، ارتفاع نسبة مساهمة المضامين المطروحة في مواقع التواصل االجتماعي 

ي زيادة معرفة الشباا المصري عينة الدراسة ببعض القضايا السياسية، كما أكد ف

الشباا أن أكثر األوقات التي يزيد اعتمادهم فيها على مواقع التواصل االجتماعي 

كمصدر للمعلومات السياسية هي أوقات األزمات وتصاعد األحداث وهو ما يتفق 

جة االعتماد أكدت النتائج أن (. من حيث در49هشام البرجي ) نسبيامع دراسة

المبحوث من األبناء يعتمد على مواقع شبكات التواصل االجتماعى بشكل متوسط 

وأظهرت النتائج  %45.2كمصدر للمعلومات واألخبار عن أسرته حيث جاءت بنسبة 

أن درجة اعتماد المبحوثين من األبناء على مواقع التواصل االجتماعى كمصدر 

 .%45.2عن األسرة كانت متوسطة بنسبة  للمعلومات واالخبار

 ( يوض  درجة ثقتك فيما تقدمه المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل أثناء األزمات8جدو  رقم )

درجة ثقتك فيما تقدمه المواقع اإللكترونية ومواقع 

 التواصل أثناء األزمات

 اإلجمالي

المواقع 

 الصحفية

مواقع التواصل 

 االجتماعي

 % ك % ك

 29.8 119 14.5 58 ضعيفة

 44.3 177 41.5 166 متوسطة

 26.0 104 44.0 176 قوية

 100 400 100 400 اإلجمالي

 Mean 2.29 1.96المتوسط الحسابي 

 Std. Deviation .707 .747اإلنحراف المعياري 
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( درجة ثقتك فيما تقدمه المواقع اإللكترونية ومواقع 8يتضح لنا من الجدول رقم )

التواصل أثناء األزمات ، احتل الترتيب األول " المواقع الصحفية " بمتوسط حسابي 

ثم جاء بالترتيب الثاني " مواقع التواصل  707.وإنحراف معياري بلغ   2.29بلغ 

واجهت ،  747.وإنحراف معياري بلغ  1.96االجتماعي " بمتوسط حسابي بلغ 

الحكومات ووسائل اإلعالم بعض التحديات المتعلقة بالثقة خالل هذه األزمة، وأظهر 

نقطة عن األعمال  18المؤشر أن أصحاا العمل كانوا المؤسسات األكثر ثقة بفارق 

نقطة عن الحكومات  27التجارية بشكل عام، والمنظمات غير الحكومية بفارق 

ئج الدراسة التي تفيد أن أصحاا العمل هم المصدر ووسائل اإلعالم ، وهذا يفسر نتا

من المشاركين في  %63األكثر مصداقية للمعلومات حول فيروس كورونا، وقال 

الدراسة إنهم سيصدّقون المعلومات القادمة من هذه القناة بعد رسالة أو اثنتين، مقابل 

ة، وقال أكثر من لوسائل اإلعالم التقليدي %51للمواقع اإللكترونية الحكومية و 58%

ثلث األشخاص المشاركين في الدراسة إنهم لن يصدقوا المعلومات المنشورة على 

 .(50) .وسائل التواصل االجتماعي ما لم يتم نشرها في أي مصدر آخر

 ( يوض  أكثر الوسائل التي تناولت مصطل  أزمة فيروس كورونا9جدو  رقم )
أكثر الوسائل 

التي تناولت 

مصطل  أزمة 

 كورونا فيروس

الترتيب 

 األو 

الترتيب 

 الثاني

الترتيب 

 الثالث

الترتيب 

 الرابع

الترتيب 

 الخامس

الترتيب 

 السادس

الترتيب 

 السابع

الترتيب 

 الثامن

الوزن 

 المرج 
 الرتبة

مواقع التواصل 

 االجتماعي
70.3 14.8 9.0 6.0 - - - - 7.4925 1 

القنوات 

 التليفزيونية
47.0 23.8 8.8 11.5 6.0 - 3.0 - 6.8225 2 

المواقع 

 االلكترونية
53.0 17.5 14.8 3.0 2.8 3.0 3.0 3.0 6.7900 3 

 4 6.2575 3.0 - 5.8 6.0 9.0 26.5 20.5 29.3 األسرة

 5 6.0825 - 11.8 - - 20.8 14.8 29.5 23.3 األصدقاء

 6 5.8850 3.0 5.8 6.0 - 2.8 23.5 23.8 23.5 اإلذاعات

 7 5.7550 6.0 3.0 11.8 3.0 11.8 17.5 23.5 23.5 الصحف الورقية

 8 4.5300 26.5 5.8 6.0 5.8 9.0 20.5 6.0 20.5 الكتب

( أكثر الوسائل التي تناولت مصطلح أزمة فيروس كورونا ، احتل 9يتضح لنا من الجدول رقم )

، ثم جاء بالترتيب الثاني 7.4925الترتيب األول " مواقع التواصل االجتماعي " بوزن مرجح 

، ثم جاء بالترتيب الثالث " المواقع االلكترونية 7.4925" القنوات التليفزيونية " بوزن مرجح 

،  ثم جاء 6.2575" بوزن مرجح بع  "األسرةثم جاء بالترتيب الرا ،6.7900" بوزن مرجح 

" لسادس  "اإلذاعاتجاء بالترتيب ا، ثم  6.0825" بوزن مرجح بالترتيب الخامس  "األصدقاء

، ولعل ذلك بسبب أنه أصبح لت باقي الفئات بمتوسطات متتالية، ثم توا 6.0825بوزن مرجح 

من  وسائل التواصل اإلجتماعي أثر كبير على استخدام (19-كوفيد) لفيروس كورونا المستجد

حيث بدأوا باستخدام خدمات الشبكات  والِمهنيين. وقادة العالم والمشاهير قبل عامة الناس

باستخدام وسائط اإلنترنت  الوباء اإلجتماعية لنشر المعلومات والبحث ما يُسعدهم ويُلهيهم عن

هي الفكرة التي تنتقل من شخص آلخر ضمن إطار الميميز )و \الساخرة أو ما يعرف بـالميمات

 ثقافي واحد بأشكال عدة(. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%AF-19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1
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كما شهدت وسائل التواصل اإلجتماعي زيادة كبيرة في االستخدام خالل الجائحة 

ويعود السبب الرئيسي إلى إجراءات التباعد اإلجتماعي التي فرضتها أغلب 

والمرئية واإللكترونية الحكومات، لم تتر  وسائل اإلعالم المسموعة والمقروءة 

شاردةً أو واردةً متعلقة بفيروس كورونا منذ اإلفصاح عن اكتشافه وانتشاره إال وأتت 

عليها بحثاً وتفصيالً وتحليالً وتدقيقاً، وقد شّكل هذا الجهد االستثنائي غير المسبوق في 

التقت تاريخ اإلعالم، من حيث وحدة موضوعه ومن حيث االهتمام به، قاسماً مشتركاً 

عنده وسائل اإلعالم كلها على اختالف صنوفها ولغاتها ومشاربها السياسية ومواقعها 

 . الجغرافية واستراتيجياتها سواء كانت جهات حكومية عامة، أو أهلية خاصة

(يوض  مدي صحة األزبار والمعلومات المتداولة بالمواقع عن 10جدو  رقم )

 فيروس كورونا

والمعلومات مدي صحة األزبار 

 المتداولة بالمواقع عن فيروس كورونا
 % ك المواقع

المتوسط 

الحسابي 

Mean 

اإلنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 

 صحيحة غير

 3.0 12 اإللكترونية

التواصل  478. 2.67

 االجتماعي
36 9.0 

 صحيحة

 

 35.0 140 اإللكترونية

التواصل  484. 2.63

 االجتماعي
93 23.3 

 صحتها مدي أعلم ال

 62.0 248 اإللكترونية

التواصل  477. 2.17

 االجتماعي
271 67.8 

 528. 2.32 100.0 400 اإلجمالى

 

( مدي صحة األخبار والمعلومات المتداولة بالمواقع 10يتضح لنا من الجدول رقم )

صحيحة " بمتوسط حسابي بلغ  عن فيروس كورونا ، احتل الترتيب األول " غير

،  ثم جاء  2.63، ثم جاء بالترتيب الثاني " صحيحة " بمتوسط حسابي بلغ  2.67

. ، ولعل ذلك 2.17صحتها " بمتوسط حسابي بلغ  مدي أعلم بالترتيب الثاني " ال

نظريات  (19-كوفيد) 20-2019وباء فيروس كورونا  بسبب أنه  أسفر تفشي

فقد  وتشخيصه وعالجه، ومعلومات ُمضِللة عن أصله ونطاقه والوقاية منه المؤامرة

انتشرت معلومات زائفة، بما في ذلك التضليل المتعمد للمعلومات، عبر وسائل 

وسائل اإلعالم  بما في ذلكووسائل اإلعالم، والرسائل النصية، التواصل االجتماعي،

، وقد نشر المشاهير وتركمانستان وإيران وروسيا الصين في بلدان مثل الحكومي

وإيران  األمريكية الواليات المتحدة في بلدان مثل رؤساء الدول بما في ذلك) والساسة

االتحاد  وشخصيات عامة بارزة أخرى هذه المعلومات، وزعم، والبرازيل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019%E2%80%9320
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%B6_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7_2019
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D8%A4%D8%B3%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
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شرت معلومات خاطئة؛ ويتفق بعض أن وسائل اإلعالم الروسية والصينية ن األوروبي

خبراء اإلعالم على ذلك ، وإن األضرار غير المباشرة التي تسببها المعلومات 

المغلوطة ، ونظريات المؤامرة والمعلومات المغلوطة عن الصحة قد تكون أكبر من 

تأثير الفيروس نفسه ، ومن خالل تتبع فريق بي بي سي عدد ضحايا المعلومات 

ا التحقيق في عشرات الحاالت، وبعضها لم تذكره التقارير، والتحقيق المضللة. وبدأن

مع المصابين، ومع الجهات الطبية للتحقق مما يتم سماعه ، فقد أدت اإلشاعات على 

اإلنترنت إلى وقوع هجمات من بعض الغوغاء في الهند، وإلى تسمم أعداد كبيرة في 

شعلت النيران في هوائيات شبكات إيران. كما ُهدد مهندسو االتصاالت وهوجموا، وأ

 الهواتف المحمولة في بريطانيا، وبلدان أخرى، بسبب نظريات المؤامرة.

(يوض  تأثيرالمعلومات المغلوطة على مدي تصديقك 11جدو  رقم )

 لألزباروالمعلومات عن فيروس كورونا

تأثيرالمعلومات المغلوطة على مدي 

تصديقك لألزباروالمعلومات عن 

 نافيروس كورو

 % ك المواقع

المتوسط 

الحسابي 

Mean 

اإلنحراف 

المعياري 

Std. 

Deviation 

 تؤثر ال

 5.8 23 اإللكترونية

التواصل  478. 2.67

 االجتماعي
36 9.0 

 تؤثر

 

 44.5 178 اإللكترونية

التواصل  593. 2.57

 االجتماعي
210 52.5 

 ما لحد تؤثر

 49.8 199 اإللكترونية

التواصل  479. 2.08

 االجتماعي
154 38.5 

 594. 2.39 100.0 400 اإلجمالى

( تأثيرالمعلومات المغلوطة على مدي تصديقك 11يتضح لنا من الجدول رقم )

تؤثر " بمتوسط  لألخباروالمعلومات عن فيروس كورونا ، احتل الترتيب األول " ال

،  ثم 2.57، ثم جاء بالترتيب الثاني  " تؤثر " بمتوسط حسابي بلغ  2.67حسابي بلغ 

، ، ولعل ذلك بسبب 2.08ما " بمتوسط حسابي بلغ  لحد جاء بالترتيب الثالث" تؤثر

أنه  ازداد عدد ضحايا فيروس كورونا بشكل متسارع، يعاني سكان العالم من آثار 

التي تنشر عن الفيروس عبر مدمرة لسيل هائل من المعلومات الخاطئة والمضللة 

، وفي تحليل لمدى  اإلنترنت. وقد كلّفت معلومات خاطئة عشرات الناس أرواحهم

، قال علماء بجامعة إيست أنجليا انتشار األمراض تأثير المعلومات الخاطئة على

الناس من نشر أخبار كاذبة، يمكن  )يو.إي.إيه( البريطانية إن أي جهود تنجح في منع

الخاطئة  النصائح انتشار أن تسهم في إنقاذ أرواح، المعلومات المغلوطة تعني إمكانية

 ."مكن أن تغير السلو  البشري بما يفتح المجال أمام مخاطر أكبربسرعة شديدة، وي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6&contentId=1320731
https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD&contentId=1320731
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 يوض  سبب تصديق المعلومات المغلوطة المتداولة عن فيروس كورونا (12جدو  رقم )

سبب تصديق المعلومات المغلوطة المتداولة 

 عن فيروس كورونا
 % ك المواقع

المتوسط 

 الحسابى

mean 

 رقابة وجود عدم

 38.0 152 اإللكترونية

التواصل  1.6200

 االجتماعي
248 62.0 

 المغلوطة المعلومات تدوير إعادة في الرغبة

 47.3 189 اإللكترونية

التواصل  1.5275

 االجتماعي
211 52.8 

 للتصديق القابلية لدينا

 49.8 199 اإللكترونية

التواصل  1.5025

 االجتماعي
201 50.3 

 الموضوعات نشر في السابقة التجارب

 53.0 212 اإللكترونية

التواصل  1.4700

 االجتماعي
188 47.0 

 الناشر المصدر في الوثوق

 74.3 297 اإللكترونية

التواصل  1.2575

 االجتماعي
103 25.8 

 100.0 400 اإلجمالى

 

( سبب تصديق المعلومات المغلوطة المتداولة عن 12يتضح لنا من الجدول رقم )

رقابة " بمتوسط حسابي بلغ  وجود ، احتل الترتيب األول " عدمفيروس كورونا 

المغلوطة "  المعلومات تدوير إعادة في ، ثم جاء بالترتيب الثاني  " الرغبة 1.6200

للتصديق "  القابلية ،  ثم جاء بالترتيب الثالث" لدينا 1.5275بمتوسط حسابي بلغ

ثم توالت باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ، ولعل ذلك  1.5025بمتوسط حسابي بلغ 

بسبب أنه يترتب على الحكومات واجب ضمان الحق في الصحة ومنع انتشار األوبئة 

ً بعض حقوق اإلنسان  ومعالجتها والسيطرة عليها. وللقيام بذلك يمكن أن تُقيد مؤقتا

منسقة. بيد أن  لمواجهة الحاالت الطارئة الصحية في الوقت المناسب وبطرائق

 .معايير صارمة إجراءات الرقابة المتزايدة ستكون غير قانونية إال إذا كانت تستوفي

ويجب أن تكون الحكومات قادرة على بيان أن اإلجراءات المنفذة منصوص عليها 

رية ومتناسبة، ومؤقتة، وتُنّفذ بشفافية وإشراف كاف وإنه من في القانون وأنها ضرو

نقل ما هو معروف عن  والمنشورات للرقابة بل المهم عدم إخضاع المعلومات

الفيروس، وما هو غير معروف وهو ما يتفق مع دراسة أمين عبد العزيز ذبالن أبو 

من زيارة  (% من عينة الدراسة ترى بأن الفائدة69.4( ، بأن نسبة )51وردة )

 .المواقع اإلخباريـة اإللكترونيـة تتمثل في معرفة ما يجري

 

https://www.amnesty.org/ar/documents/pol30/2081/2020/ar/
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 (يوض  االشخاص وراء ازتالق المعلومات المغلوطة المتداولة عن فيروس كورونا13جدو  رقم )

االشخاص وراء ازتالق المعلومات 

 المغلوطة المتداولة عن فيروس كورونا
 % ك المواقع

المتوسط 

 الحسابى

mean 

 األقارب
 21.0 84 اإللكترونية

1.7900 
 79.0 316 التواصل االجتماعي

 المزاح كثير الهزلى
 29.8 119 اإللكترونية

1.7025 
 70.3 281 التواصل االجتماعي

 المتحايل
 35.5 142 اإللكترونية

1.6450 
 64.5 258 التواصل االجتماعي

 المشاهير
 36.0 144 اإللكترونية

1.6400 
 64.0 256 االجتماعيالتواصل 

 الطبي المجا  في العاملون))الخبير
 64.8 259 اإللكترونية

1.3525 
 35.3 141 التواصل االجتماعي

 السياسي
 70.5 282 اإللكترونية

1.2950 
 29.5 118 التواصل االجتماعي

 100.0 400 اإلجمالى

( األشخاص وراء اختالق المعلومات المغلوطة 13يتضح لنا من الجدول رقم )

المتداولة عن فيروس كورونا ، احتل الترتيب األول " األقارا " بمتوسط حسابي 

المزاح " بمتوسط حسابي  كثير ، ثم جاء بالترتيب الثاني  " الهزلى 1.7900بلغ 

ثم  1.6450،  ثم جاء بالترتيب الثالث" المتحايل " بمتوسط حسابي بلغ   1.7025بلغ

توالت باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب أنه أمهات وآباء وشركاء 

حياة يموتون في قاعات العناية المركزة أو دور العجزة، وقبل أن يفارق هؤالء الحياة 

 19-ال تستطع أسرهم زيارتهم لوداعهم، ما يزيد من معاناة أقارا ضحايا كوفيد

 له ا المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا( يوض  التعرض 14جدو  رقم )

 التعرض له ا المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا
 اإلجمالي

 % ك

 38.5 154 تناو  الثوم يمنع اإلصابة بكورونا

 38.0 152 ال يمكن أن ينتقل الفيروس في المناطق ذات المناخ الحار والرطب

 35.8 143 كورونا ال يصيب الشباب

 35.3 141 ينتقل من زال  لدغات البعوضكورونا 

 35.3 141 رش الكحو  أو الكلور في جميع أنحاء الجسم يقتل كورونا

 35.3 141 اللقاحات المضادة لاللتهاب الرئوي تحمي من فيروس كورونا

 35.0 140 شبكات الجيل الخامس للمحمو  تنقل الفيروس

 35.0 140 كورونا الجديد االستحمام بالماء السازن يمنع اإلصابة بفيروس

ثواٍن أو أكثر دون السعا  أو الشعور بعدم الراحة  10حبس أنفاسك لمدة 

 تد  على عدم إصابتك بكورونا
129 32.3 

 29.8 119 ال يمكن التعافي من كورونا وستصاب به مدى الحياة

 29.0 116 تعريض نفسك ألشعة الشمس يمنع إصابتك بكورونا

 (.52)1516 اإلجمالى
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( التعرض لهذه المعلومات المغلوطة عن فيروس 14يتضح لنا من الجدول رقم )

كورونا ، احتل الترتيب األول " تناول الثوم يمنع اإلصابة بكورونا " بمتوسط حسابي 

، ثم جاء بالترتيب الثاني  " ال يمكن أن ينتقل الفيروس في المناطق ذات  38.5بلغ 

،  ثم جاء بالترتيب الثالث"   38.0المناخ الحار والرطب " بمتوسط حسابي بلغ

ثم توالت باقي الفئات  35.8كورونا ال يصيب الشباا " بمتوسط حسابي بلغ 

تناول  علمية عديدة أن بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب أنه  كشفت دراسات

بشكل يومي يمكنه مكافحة مختلف أعراض نزالت البرد ومكافحة فيروس  الثوم

 .%63كورونا المستجد بنسبة 

 (يوض  التعرض له ا المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا بمصر15جدو  رقم )

مغلوطة عن فيروس التعرض له ا المعلومات ال

 كورونا بمصر
 % ك المواقع

المتوسط 

 الحسابى

mean 

 كورونا بسبب المصرية الصادرات تراجع

 15.0 6/0 اإللكترونية

التواصل  1.8500

 االجتماعي
340 85.0 

 كورونا فيروس ضحايا جثامين حرق

 17.8 71 اإللكترونية

التواصل  1.8225

 االجتماعي
329 82.3 

 تسجيل نموذج على مالية رسوم تحصيل على تردد ما

 العالقين المواطنين عودة

 20.8 83 اإللكترونية

التواصل  1.7925

 االجتماعي
317 79.3 

 ميدانية مستشفيات إلي المؤتمرات قاعات تحويل

 المرضي الستقبا 

 20.8 83 اإللكترونية

التواصل  1.7925

 االجتماعي
317 79.3 

 الدرن لقاحي المصرية الصحة وزارة استخدام

 والحصبة

 23.8 95 اإللكترونية

التواصل  1.7625

 االجتماعي
305 76.3 

 على قدرتها وعدم الصحي العز  مستشفيات امتالء

 المرضي استقبا 

 23.8 95 اإللكترونية

التواصل  1.7625

 االجتماعي
305 76.3 

 باألسواق فاسدة دواجن أعالف تداو  بشأن تردد ما

 26.3 105 اإللكترونية

التواصل  1.7375

 االجتماعي
295 73.8 

 العامة الثانوية لطالب الجلوس أرقام تسليم وقف

 26.3 105 اإللكترونية

التواصل  1.7375

 االجتماعي
295 73.8 

 رفع يجري التي والحميات الصدر لمستشفيات أغالق

 كفاءتها

 26.5 106 اإللكترونية

التواصل  1.7350

 االجتماعي
294 73.5 

https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004281045302142-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86/
https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004281045302142-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D9%85-%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D9%87%D9%84-%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%86/
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 الزراعية بالجمعيات الصفية الزراعية األسمدة نقص

 29.3 117 اإللكترونية

التواصل  1.7075

 االجتماعي
283 70.8 

 الفئات لبعض المعاشات صرف وقف

 29.5 118 اإللكترونية

التواصل  1.7050

 االجتماعي
282 70.5 

 كورونا فيروس من للمتعافين انتكاسة حالة تسجيل تم

 29.8 119 اإللكترونية

التواصل  1.7025

 االجتماعي
281 70.3 

 على إلكترونيا البحثية المشروعات رفع إمكانية عدم

 الوزارة منصة

 32.3 129 اإللكترونية

التواصل  1.6775

 االجتماعي
271 67.8 

 الخارج من العائدين الصحة وزارة متابعة عدم

 32.3 129 اإللكترونية

التواصل  1.6775

 االجتماعي
271 67.8 

 احترازي كإجراء المحافظات احدي عز 

 32.5 130 اإللكترونية

التواصل  1.6750

 االجتماعي
270 67.5 

 الكهرباء أحما  بتخفيف قرار أصدار

 35.0 140 اإللكترونية

التواصل  1.6500

 االجتماعي
260 65.0 

 مستشفيات في الطبية المستلزمات في عجز وجود

 والصدر الحميات

 35.5 142 اإللكترونية

التواصل  1.6450

 االجتماعي
258 64.5 

 100.0 400 اإلجمالى

 

( التعرض لهذه المعلومات المغلوطة عن فيروس 15يتضح لنا من الجدول رقم )

كورونا "  بسبب المصرية الصادرات كورونا بمصر ، احتل الترتيب األول " تراجع

 ضحايا جثامين ، ثم جاء بالترتيب الثاني  " حرق 1.8500بمتوسط حسابي بلغ 

 تردد ،  ثم جاء بالترتيب الثالث" ما  1.8225كورونا " بمتوسط حسابي بلغ فيروس

العالقين " بمتوسط  المواطنين عودة تسجيل نموذج على مالية رسوم تحصيل على

ئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب أنه  ثم توالت باقي الف 1.7925حسابي بلغ 

أشهر  7على مستوى مصر، فقد شهدت الصادرات المصرية انخفاضاً طفيفاً خالل الـ

مليار دوالر خالل الفترة نفسها  18.2مليار دوالر مقابل  16لتحقق  2020األولى من 

 من العام الماضى
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المعلومات المغلوطة عن (يوض  األسباب التي تؤدي النتشار 16جدو  رقم )

 فيروس كورونا

األسباب التي تؤدي النتشار المعلومات المغلوطة عن 

 فيروس كورونا   
 % ك المواقع

المتوسط 

 الحسابى

mean 

سهولة إنتاج المعلومات ونشرها زاد من سرعة 

 انتشار المعلومات المغلوطة عن كورونا

 26.8 107 اإللكترونية

التواصل  1.7325

 االجتماعي
293 73.3 

غياب الوعي بخطورة المعلومات المغلوطة عن 

 كورونا

 27.0 108 اإللكترونية

التواصل  1.7300

 االجتماعي
292 73.0 

صعوبة التحري عن مروجي المعلومات المغلوطة عن 

 كورونا

 29.5 118 اإللكترونية

التواصل  1.7050

 االجتماعي
282 70.5 

مستخدمي الشبكات بما ينشر من سهولة تأثر بعض 

  معلومات مغلوطة

 

 29.8 119 اإللكترونية

التواصل  1.7025

 االجتماعي
281 70.3 

عدم وجود قوانين ملزمة تردك مروجي المعلومات 

 المغلوطة عن كورونا

 38.3 153 اإللكترونية

التواصل  1.6175

 االجتماعي
247 61.8 

 الرسميةغياب الشفافية وتأزر التصريحات 

 44.3 177 اإللكترونية

التواصل  1.5575

 االجتماعي
223 55.8 

  انعدام المعلومات وندرة األزبار حو  حدث ما

 

 47.3 189 اإللكترونية

التواصل  1.5275

 االجتماعي
211 52.8 

 الحصو  على السبق الصحفي

 50.5 202 اإللكترونية

التواصل  1.4950

 االجتماعي
198 49.5 

 100.0 400 اإلجمالى

( األسباا التي تؤدي النتشار المعلومات المغلوطة عن 16يتضح لنا من الجدول رقم )

فيروس كورونا ، احتل الترتيب األول " سهولة إنتاج المعلومات ونشرها زاد من 

، ثم  1.7325سرعة انتشار المعلومات المغلوطة عن كورونا " بمتوسط حسابي بلغ 

جاء بالترتيب الثاني  " غياا الوعي بخطورة المعلومات المغلوطة عن كورونا " 

،  ثم جاء بالترتيب الثالث" صعوبة التحري عن   1.7300بمتوسط حسابي بلغ

ثم توالت  1.7050مروجي المعلومات المغلوطة عن كورونا " بمتوسط حسابي بلغ 

سبب أنه  مازال الباحثون ال يعرفون باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك ب

. من ناحية أخرى يعتقد كثيرون أنهم 19الكثير عن فيروس كورونا ومرض كوفيد 

يعرفون الحقائق أو ينشرون عمداً معلومات خاطئة. ما ينتشر عبر اإلنترنت حالياً 

 .ليس جائحة مرضية، وإنما وباء معلومات
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 يوض  التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا    (17جدو  رقم )

المتوسط  التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا   

 الحسابى

mean 
 التأثيرات النفسية

 اإلجمالى قوية متوسطة ضعيفة

 % ك % ك % ك % ك

زياراتي ألقاربي بدأت 

 تقل
58 14.5 153 38.3 189 47.3 400 100.0 2.3275 

الشعور بالفراغ 

والعزلة جعلني أهرب 

 لإلنترنت

58 14.5 200 50.0 142 35.5 400 100.0 2.2100 

الشعور بالوحدة 

والعزلة عن المحيط 

 االجتماعي

94 23.5 188 47.0 118 29.5 400 100.0 2.0600 

بدأت افقد تفاعلي مع 

 أصدقائي
115 28.8 167 41.8 118 29.5 400 100.0 2.0075 

تشكو مني أسرتي 

 االنعزا بسبب 
151 37.8 141 35.3 108 27.0 400 100.0 1.8925 

تفاعلي مع أسرتي بدأ 

 يقل
150 37.5 178 44.5 72 18.0 400 100.0 1.8050 

الشعور باإلضراب 

عن الطعام والشراب 

مما يؤدي إلي 

 المرض

201 50.3 175 43.8 24 6.0 400 100.0 1.5575 

( التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا   ، احتل الترتيب األول " 17يتضح لنا من الجدول رقم )

، ثم جاء بالترتيب الثاني  " الشعور  2.3275زياراتي ألقاربي بدأت تقل " بمتوسط حسابي بلغ 

ثم جاء بالترتيب الثالث"  ، 2.2100بالفراغ والعزلة جعلني أهرا ل نترنت " بمتوسط حسابي بلغ

ثم توالت باقي  2.0600لة عن المحيط االجتماعي " بمتوسط حسابي بلغ الشعور بالوحدة والعز

حالة الحظر وعدم التّمكن من زيارة الوالدين  لعل ذلك بسبب أنهالفئات بمتوسطات متتالية ، و

واألقارا، من الممكن التّواصل معهم بالوسائل األخرى مع االمتثال ألمر ولي األمر بعدم الخروج 

ونشرت الصفحة  ليست منحصرة فى الزيارات فقط وإنما لها صور كثيرة وصلة الرحم من المنزل ،

الرسمية لوزارة الصحة والسكان علي فيس بو  فيديو جراف يوجة سلسلة من النصائح للمواطنين 

ومنها أن يتم مراعاة التباعد اإلجتماعي بمسافة ال تقل عند زيارة األقارا بالتزامن مع جائحة كورونا 

 . عن عن متر ونصف لحمايتهم من عدوي كورونا

 (يوض  التأثيرات االجتماعية  بسبب فيروس كورونا   18جدو  رقم )

التأثيرات االجتماعية  

 بسبب فيروس كورونا   

المتوسط  اإلجمالى قوية متوسطة ضعيفة

 الحسابى

mean 
 % ك % ك % ك % ك

أزاف بشدة علي 

صحتي وصحة أسرتي 

 من الوباء

23 5.8 178 44.5 199 49.8 400 100.0 2.4400 

تسبب في الحاق 

الضرر المادي بسبب 

 قلة فرص العمل

35 8.8 177 44.3 188 47.0 400 100.0 2.3825 

https://www.elbalad.news/4154194
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أسرك لمساعدة 

جيراني عند طلب 

  المساعدة

47 11.8 165 41.3 188 47.0 400 100.0 2.3525 

أبادر لتقديم المساعدة 

 لكبار السن
58 14.5 165 41.3 177 44.3 400 100.0 2.2975 

أحاو  البعد عن 

المشاركة في 

 المناسبات االجتماعية

47 11.8 188 47.0 165 41.3 400 100.0 2.2950 

أتناز  عن بعض 

مطالبي لمواكبة 

 الظروف الحالية

35 8.8 223 55.8 142 35.5 400 100.0 2.2675 

تقضي المعلومات 

المضللة إلي حد 

التسبب بالضرر 

 والقطيعة بينهم

71 17.8 247 61.8 82 20.5 400 100.0 2.0275 

أشعر بأن فيروس 

كورونا ساعدني في 

تصفية عالقاتي 

  االجتماعية

94 23.5 213 53.3 93 23.3 400 100.0 1.9975 

أقاطع اآلزرين وال 

أتحدث معهم زوفا من 

 الوباء

141 35.3 152 38.0 107 26.8 400 100.0 1.9150 

أتبرك بالدم إلنقاذ 

 حياة شخص
164 41.0 213 53.3 23 5.8 400 100.0 1.6475 

( التأثيرات االجتماعية  بسبب فيروس 18يتضح لنا من الجدول رقم ) 

كورونا   ، احتل الترتيب األول " أخاف بشدة علي صحتي وصحة أسرتي من الوباء 

، ثم جاء بالترتيب الثاني  " تسبب في الحاق الضرر  2.4400" بمتوسط حسابي بلغ 

،  ثم جاء بالترتيب   2.3825المادي بسبب قلة فرص العمل " بمتوسط حسابي بلغ

 2.3525لث" أسرع لمساعدة جيراني عند طلب المساعدة " بمتوسط حسابي بلغ الثا

ثم توالت باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب أنه يواجه جميع أفراد 

األسر صعوبات كثيرة للتأقلم مع اإلجراءات االحترازية، ومنها الحجر المنزلي، نظراً 

ر التوعية واإلرشاد والتوجيه، سواء عن طريق لالنفتاح واألمان السابقَين ومن منظو

تهيئة المنزل باإلمكانات المتوفرة لسد ثغرة الفراغ الكبير جداً في هذه الفترة، أو وضع 

برامج منزلية تشاركية تحفز األبناء على ملء وقت فراغهم بالحجر بما هو مفيد لهم 

ً واجتماعياً، فإننا سنجد الدور يرتكز على فردَين، هم ا عماد هذه األسرة، صحيا

والمحر  والداعم المحوري للحفاظ على األسرة.. وهما درع من دروع الوطن في 

زمن كورونا، إنهما )األم واألا(، فهما من عليهما احتواء األبناء في ظل هذه األزمة 

وتوعيتهم، كما أنهما المسؤوالن عن غرس وتعزيز أهمية االلتزام بالتوجيهات 

المنزل.. وهما من عليهما استثمار هذه األزمة بتحويلها إلى فرصة الوقائية والجلوس ب

 .الستعادة ما فقدته بعض األسر من تواصل صحي ودائم بين أفرادها
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المشكالت النفسية المترتبة على تفشي فيروس كورونا   يوض   (19جدو  رقم )

 بسبب التعرض للمواقع

المشكالت النفسية المترتبة على تفشي فيروس 

 كورونا   بسبب التعرض للمواقع
 % ك المواقع

المتوسط 

 الحسابى

mean 

 اضطرابات النوم

 

 21.0 84 اإللكترونية

التواصل  1.7900

 االجتماعي
316 79.0 

 الوساوس القهرية

 23.5 94 اإللكترونية

التواصل  1.7650

 االجتماعي
306 76.5 

 االكتئاب

 23.8 95 اإللكترونية

 التواصل 1.7625

 االجتماعي
305 76.3 

 كثرة التفكير

 1.7625 23.8 95 اإللكترونية

التواصل 

 االجتماعي
305 76.3 

 الوحدة النفسية

 1.7025 29.8 119 اإللكترونية

التواصل 

 االجتماعي
281 70.3 

 الشعور بالضجر

 1.6750 32.5 130 اإللكترونية

التواصل 

 االجتماعي
270 67.5 

 االجتماعيةالمخاوف 

 1.6450 35.5 142 اإللكترونية

التواصل 

 االجتماعي
258 64.5 

 اضطرابات األكل

 1.6450 35.5 142 اإللكترونية

التواصل 

 االجتماعي
258 64.5 

 100.0 400 اإلجمالى

( المشكالت النفسية المترتبة على تفشي فيروس كورونا   بسبب 19يتضح لنا من الجدول رقم )

، ثم  2.4400التعرض للمواقع ، احتل الترتيب األول " اضطرابات النوم" بمتوسط حسابي بلغ 

،  ثم جاء بالترتيب   1.7650جاء بالترتيب الثاني  " الوساوس القهرية " بمتوسط حسابي بلغ

ثم توالت باقي الفئات بمتوسطات متتالية ،  1.7625الثالث" االكتئاا " بمتوسط حسابي بلغ 

ولعل ذلك بسبب أنه  ينما زادت مستويات القلق لدى الكثيرين أثناء الجائحة، فإن األعراض 

البعض. ويحذر تكشف عن المشاكل النفسية الخطيرة التي تسببت بها الجائحة أو فاقمتها لدى 

األخصائيون النفسيون من أن هذه المشاكل قد تستمر على المدى الطويل، وأثارت مؤسسة 

"بال  دوغ" المستقلة لبحوث الصحة النفسية مخاوف حول "األقلية التي ستعاني من القلق 

طويل األمد". وحذرت مجموعة من األخصائيين الصحيين البارزين مؤخرا في الدورية الطبية 

يطانية من أن "آثار الجائحة على الصحة النفسية من المرجح أن تبقى لفترة أطول مقارنة البر

 بآثارها على الصحة البدنية.
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السلوكيات التي يحدثها فيروس كورونا بعد التعرض ( يوض  20جدو  رقم )

 للمعلومات المغلوطة

 السلوكيات التي يحدثها فيروس كورونا بعد التعرض للمعلومات المغلوطة
 اإلجمالي

 % ك

 79.0 316 ابتعد عن الناس وأجلس في المنز 

 34.0 136 أحس أن مناعتي ضعيفة بسبب فيروس كورونا

 34.0 136 يزعجني متابعة أزبار كورونا في العالم

 33.0 132 أري أن المواقع تنشر معلومات عن مصير من يموت وبالتالي تطاردني الهالوس

 28.0 112 تساهم في نشر الوعي بفيروس كورونا بين المواطنينأري أن وسائل االعالم ال 

 27.0 108 أعاني من األرق بسبب زوفي علي أسرتي من اإلصابة بفيروس كورونا

 25.0 100 أجد صعوبة في الدزو  بالنوم بعد مشاهدتي ألزبار الوباء

 24.0 96 أقوم باالطمئنان على كميات المنظفات في منازلنا عشرات المرات يوميا

 24.0 96 أغسل يدى سبعين مرة بالكحو  للوقاية من فيروس كورونا

 22.3 89 أشعر بصداك عند تلقي أزبار جديدة عن الفيروس

 21.0 84 أشعر بأن ال أحد يهتم بحياتي أو وفاتي من فيروس كورونا أو غيرا

 19.3 77 أحس أنه لم يعد هناك شيء يدزل السرور علي قلبي

 18.0 72 تعقيم المنطقة التي أقيم بها للشعور بالقلقأساعد في 

 18.0 72 أري أن  المعلومات المقدمة عبر وسائل اإلعالم العالمية كاذبة

 14.0 56 أركز قبل النوم على عدد الوفيات أكثر من عدد المتعافين من الفيروس

 13.8 55 أمتنع عن الخروج من غرفتي عندما أسمع بأن الفيروس تقترب من بلدنا

 12.0 48 ال أصاف  أي شخص زوفاً من التقاط عدوي

 6.0 24 أشعر براحة عند تناو  كميات كبيرة من األكل

 (.53)1809 اإلجمالى

( السلوكيات التي يحدثها فيروس كورونا بعد التعرض 20يتضح لنا من الجدول رقم )

للمعلومات المغلوطة ، احتل الترتيب األول " ابتعد عن الناس وأجلس في المنزل " 

، ثم جاء بالترتيب الثاني  " أحس أن مناعتي ضعيفة  % 79.0بنسبة بلغت بلغت 

نسبة بلغت بسبب فيروس كورونا "و" يزعجني متابعة أخبار كورونا في العالم " ب

،  ثم جاء بالترتيب الثالث" أري أن المواقع تنشر معلومات عن %  34.0بلغت 

،  ثم توالت  %33.0 مصير من يموت وبالتالي تطاردني الهالوس " بنسبة بلغت 

باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب أنه  ظهور األعراض، الخطوة 

، واالبتعاد عن الذهاا للعمل أو المدرسة أو األماكن المنزل األولى هي البقاء في

العامة، كما عليه عدم استقبال أي زوار، وظهرت في األونة األخيرة العديد من 

بار السن غير القادرين على التسوق بمفردهم أو من يحتاجون المبادرات لمساعدة ك

التزم عدد كبير من الشباا بالعزل المنزلي  للمساعدة في تدبير أمور المنزل. كما

 .لحماية األكبر سناً من خطر اإلصابة بعدوى فيروس كورونا

 

 

https://www.skynewsarabia.com/keyword-search?keyword=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84&contentId=1326023
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/a-52824111
https://www.dw.com/ar/%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%85%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%8A%D9%86/a-52824111
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 الهدف من نشر المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا   ( يوض  21جدو  رقم )

 الهدف من نشر المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا   
 اإلجمالي

 % ك

 41.3 165 جميع ما سبق

 40.8 163 لفت االنتباا

 32.8 131 نشر الفتن وزعزعة أمن المجتمع

 12.0 48 زلق دعاية عن شخصية معروفة

 (.54) 507 اإلجمالى

( الهدف من نشر المعلومات المغلوطة عن فيروس 21يتضح لنا من الجدول رقم )

، ثم جاء  % 41.3كورونا    ، احتل الترتيب األول " جميع ما سبق " بنسبة بلغت 

بالترتيب الثاني  " لفت االنتباه "و" يزعجني متابعة أخبار كورونا في العالم " بنسبة 

،  ثم جاء بالترتيب الثالث" نشر الفتن وزعزعة أمن المجتمع " %  40.8بلغت بلغت 

،  ثم توالت باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب  %32.80 بنسبة بلغت 

أن األضرار غير المباشرة التي تسببها اإلشاعات، ونظريات المؤامرة والمعلومات 

الشائعات تكثر في   لفيروس نفسهالمغلوطة عن الصحة قد تكون أكبر من تأثير ا

أوقات األزمات، ويأتي بها أصحاا النفوس الرخيصة الذين يكون هدفهم األساسي 

يَا »زعزعة أمن المجتمع، ونشر الفتن، قائلة: المولى عز وجل ذكر في محكم تنزيله: 

ِصيبُوا قَْوًما بَِجَهالٍَة فَتُْصِبُحوا على َما أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا إِن َجاَءُكْم فَاِسٌق بَِنبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُ 

؛ حيث نهى هللا عز وجل عن نقل الشائعات، وعدم سماع الفاسق الذي «فَعَْلتُْم نادمين

يأتي بها، وإن جاء بها؛ فعلينا التثبت منها أوالً، حتى ال نظلم أحداً وعندها يجتاحنا 

شر األخبار المغلوطة التي ال أساس األلم والندم؛ حيث إن نقل الشائعات وتداولها، ون

 لها من الصحة، ليس بالشيء الهين

 ( يوض  الحلو  والمقترحات للحد من المعلومات المغلوطة عن كورونا22جدو  رقم )

 الحلو  والمقترحات للحد من المعلومات المغلوطة عن كورونا
 اإلجمالي

 % ك

عن كورونا  توعية مستخدمي المواقع بخطورة المعلومات المغلوطة

 بصورة عامة
268 67.0 

 52.5 210 تشجيع مستخدمي المواقع على التعاون مع األجهزة األمنية

 49.8 199 التعامل بحرص مع األزبار المتعلقة بفيروس كورونا

 45.0 180 العقوبة المشددة والرسمية لمروجي الشائعات

 44.8 179 كوروناعدم نشر الموضوعات التي تغ ي المعلومات المغلوطة عن 

وقف المواقع التي تسهم في سرعة انتشار المعلومات المغلوطة عن 

 كورونا
178 44.5 

 38.5 154 التثقيف

 38.5 154 تفعيل الرقابة على وسائل اإلعالم

 32.5 130 النفي السريع للمعلومات المغلوطة عن كورونا من قبل الجهات الرسمية

 29.8 119 الموثوقةعدم تداو  األزبار غير 

 26.5 106 التحري عن مصادر المعلومات المغلوطة عن كورونا

 .(55) 1877 اإلجمالى
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( الحلول والمقترحات للحد من المعلومات المغلوطة 22يتضح لنا من الجدول رقم )

عن كورونا، احتل الترتيب األول " توعية مستخدمي المواقع بخطورة المعلومات 

، ثم جاء بالترتيب الثاني   % 67.0المغلوطة عن كورونا بصورة عامة " بنسبة بلغت 

،  %52.5بلغت  " تشجيع مستخدمي المواقع على التعاون مع األجهزة األمنية " بنسبة

ثم جاء بالترتيب الثالث" التعامل بحرص مع األخبار المتعلقة بفيروس كورونا " 

،  ثم توالت باقي الفئات بمتوسطات متتالية ، ولعل ذلك بسبب   %49.8 بنسبة بلغت 

ً بسبب عوامل رئيسة عدة، أهمها: سرعة  أن الشائعات عبر اإلنترنت تكتسب زخما

بر الشبكات االجتماعية، وسهولة تجهيل مصدر الشائعة ومن واتساع نطاق االنتشار ع

ً مع انتشار الحسابات الوهمية على وسائل التواصل  يقف خلف إطالقها، خصوصا

االجتماعي، وتوافر تقنيات تزييف الصور والفيديوهات، إلضفاء صدقية مزيفة على 

للحقيقة، وعدم  محتوى الشائعة تساعد على انتشارها، إضافة إلى جهل معظم المتلقين

وجود مراكز متخصصة لرصد ومكافحة الشائعات وقت األزمات.وأشاروا إلى أن 

األخبار الزائفة والشائعات تتخذ أشكاالً عدة، تشمل المحتوى الملفق الهادف إلى 

الخداع واألذى، والمحتوى المزور الذي ينتحل هوية المصادر الحقيقية، والمحتوى 

مات بطريقة مضللة لتحقيق غرض خبيث، عبر التالعب المضلل الذي يستخدم المعلو

ً بالمحتوى، إضافة إلى التهكم   .في التضليل أو السخرية التي قد تتسبب، أيضا

  ازتبار فروض الدراسةنتائج:- 

للمواقع اإللكترونية   تعرضال: توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين مدي  الفرض األول

 ومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا

 (23جدو  رقم )

للمواقع اإللكترونية  ائية  بين إحصائية  بين مدي التعرضداللة عالقة ذات داللة إحص يوض 

 ومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا

 التأثيرات النفسية 

درجات 

 الحرية

df 

 2كا
معامل 

 التوافق

مستوى 

 المعنوية

 000. 257. 28.258 4 االنعزا  بسبب أسرتي مني تشكو

 000. 261. 29.206 4 يقل بدأ أسرتي مع تفاعلي

 001. 213. 19.044 4 أصدقائي مع تفاعلي افقد بدأت

 000. 269. 57.728 4 تقل بدأت ألقاربي زياراتي

 000. 279. 62.147 4 لإلنترنت أهرب جعلني والعزلة بالفراغ الشعور

 000. 324. 84.175 4 االجتماعي المحيط عن والعزلة بالوحدة الشعور

 يؤدي مما والشراب الطعام عن باإلضراب الشعور

 المرض إلي
4 78.362 .405 .000 

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين التأثيرات 

النفسية بسبب فيروس كورونا وبين مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع 
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 للعبارة " تشكو 2متنوعة، حيث بلغت قيمة كا 2التواصل االجتماعي فكانت قيمة كا

، 000.، وهى دالة عند مستوى معنوية =  28.258االنعزال " =  بسبب أسرتي مني

، وهى دالة، أي 29.206يقل " =  بدأ أسرتي مع للعبارة " تفاعلي 2كما بلغت قيمة كا

أنه كانت هنا  عالقة  بين مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل 

 االجتماعي وبين التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا. 

للمواقع اإللكترونية  التعرضد عالقة ذات داللة إحصائية  بين مدي : توج الفرض الثانى

 ومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات االجتماعية  بسبب فيروس كورونا

 (24جدو  رقم )

للمواقع اإللكترونية  ائية  بين إحصائية  بين مدي التعرضداللة عالقة ذات داللة إحص يوض 

 ومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات االجتماعية  بسبب فيروس كورونا

 التأثيرات االجتماعية  

درجات 

 الحرية

df 

 2كا
معامل 

 التوافق

مستوى 

 المعنوية

 000. 445. 98.845 4 أبادر لتقديم المساعدة لكبار السن

 000. 509. 139.941 4 أسرك لمساعدة جيراني عند طلب المساعدة

 002. 201. 16.878 4 أتناز  عن بعض مطالبي لمواكبة الظروف الحالية

أحاو  البعد عن المشاركة في المناسبات 

 االجتماعية
4 41.378 .306 .000 

 000. 314. 43.861 4 أتبرك بالدم إلنقاذ حياة شخص

 000. 366. 61.948 4 أقاطع اآلزرين وال أتحدث معهم زوفا من الوباء

 000. 152. 9.469 4 أزاف بشدة علي صحتي وصحة أسرتي من الوباء

أشعر بأن فيروس كورونا ساعدني في تصفية 

 عالقاتي االجتماعية
4 20.821 .222 .000 

تقضي المعلومات المضللة إلي حد التسبب بالضرر 

 والقطيعة بينهم
4 77.173 .402 .000 

قلة فرص تسبب في الحاق الضرر المادي بسبب 

 العمل
4 19.450 .215 .001 

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مدي التعرض 

للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وبين التأثيرات االجتماعية  بسبب 

للعبارة " أبادر لتقديم  2متنوعة، حيث بلغت قيمة كا 2فيروس كورونا فكانت قيمة كا

، كما 000.، وهى دالة عند مستوى معنوية =  98.845المساعدة لكبار السن " = 

، 139.941للعبارة " أسرع لمساعدة جيراني عند طلب المساعدة " =  2بلغت قيمة كا

وهى دالة، أي أنه كانت هنا  عالقة  بين مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع 

 ونا. التواصل االجتماعي وبين التأثيرات االجتماعية  بسبب فيروس كور

للمواقع  التعرض: توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بين مدي  الفرض الثالث

اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وبين المشكالت النفسية المترتبة على تفشي 

 فيروس كورونا   بسبب التعرض للمواقع
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 (25جدو  رقم )

للمواقع  التعرض مديداللة عالقة ذات داللة إحصائية  بين إحصائية  بين  يوض 

اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وبين المشكالت النفسية المترتبة على 

 تفشي فيروس كورونا   بسبب التعرض للمواقع

 المشكالت النفسية

درجات 

 الحرية

df 

 2كا
معامل 

 التوافق

مستوى 

 المعنوية

 322. 075. 2.268 2 الشعور بالضجر

 036. 036. 6.622 2 المخاوف االجتماعية

 000. 205. 17.618 2 الوحدة النفسية

 000. 318. 44.941 2 الوساوس القهرية

 040. 126. 6.435 2 اضطرابات األكل

 000. 193. 15.556 2 االكتئاب

 000. 198. 16.393 2 اضطرابات النوم

 000. 274. 32.471 4 كثرة التفكير

تشير بيانات الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مدي التعرض 

للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وبين المشكالت النفسية بسبب 

للعبارة " المخاوف  2متنوعة، حيث بلغت قيمة كا 2فيروس كورونا فكانت قيمة كا

، كما بلغت قيمة 036.وى معنوية = ، وهى دالة عند مست 6.622االجتماعية " = 

، وهى دالة، أي أنه كانت هنا  عالقة  بين 17.618للعبارة " الوحدة النفسية " =  2كا

مدي التعرض للمواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي وبين المشكالت 

 النفسية بسبب فيروس كورونا. 

الفرض الرابع: تختلف التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا  باختالف الخصائص 

   -الديموغرافية للمبحوثين ، ويشمل مجموعة من الفروض الفرعية :

 (26جدو  رقم )

 والتأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا النوكداللة الفروق بين  يوض 

مستوي 

 المعنوية 

Sig 

درجات 

 الحرية 

df 

T 
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

الحسابي  

Mean 

العدد 

N 
 اإلقامة

التأثيرات 

 النفسية

.251 398 2.023 
 ذكر 284 2.0458 61318.

 أنثي 116 1.9138 53680.

تشير بيانات الجدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين السمات 

التأثيرات النفسية بسبب فيروس والخصائص الديموجرافية )النوع( ألفراد العينة وبين 

 وهي دالة.  251.، عند مستوى معنوية = 2.023.كورونا، حيث بلغت قيمة ت =



 

159 

صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائيا بين عدم أي انه ثبت 

السمات والخصائص الديموجرافية )النوع( ألفراد العينة وبين التأثيرات النفسية بسبب 

 كورونا.فيروس 

 (27جدو  رقم )

 داللة الفروق بين مستوي الدزل والتأثيرات النفسية يوض 

مستوي 

 المعنوية 

Sig 

درجات 

 الحرية 

df 

F 
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

الحسابي  

Mean 

العدد 

N 

مستوي 

 الدزل 

التأثيرات 

 النفسية

.000 
4 

395 
49.925 

.45613 2.2892 83 
 من اقل

2000 

.48159 1.3429 35 

  2000 من

  أقل إلي

3000 

.45599 1.7094 117 

  3000 من

 اقل إلي

4000 

.73281 2.4286 84 
  4000 من

 5000 إلي

.00000 2.0000 81 
 فما 5000

 فوق

 المجموك 400 2.0075 59441.

تشير بيانات الجدول السابق الى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المستوى 

 F= 49.925االقتصادي والتأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا ، حيث بلغت قيمة 

، أى أنه كلما كانت هنا  اختالفات بين 000.، وهى دالة عند مستوى معنوية = 

المختلفة فيما يتعلق بالتأثيرات النفسية بسبب واضحة بين المستويات االقتصادية 

فيروس كورونا وبإجراء االختبارات البعدية نجد أن الفرق المعنوي الدال إحصائيا 

ناتج عن الفروق بين متوسطات التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا ومتوسطات 

ل ، ويعبر ذلك عن أن أصحاا الدخ3000  أقل إلي  2000 أصحاا الدخل من من

كانوا االكثر من حيث التأثيرات النفسية بسبب فيروس 3000  أقل إلي  2000 من من

 كورونا.

وبذلك تثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائيا بين 

السمات والخصائص الديموغرافية )المستوي االقتصادي( ألفراد العينة والتأثيرات 

 النفسية بسبب فيروس كورونا.
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 (28دو  رقم )ج

 داللة الفروق بين العمر والتأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا يوض 

مستوي 

 المعنوية 

Sig 

درجات 

 الحرية 

df 

F 
االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

الحسابي  

Mean 

العدد 

N 
 العمر

التأثيرات 

 النفسية

.000 
4 

395 
9.812 

.00000 3.0000 12 
 (18) من أقل

 سنة

.72232 2.0000 47 
 إلي (18) من

 سنة 25 من أقل

.59606 1.9333 165 
 أقل إلي25من

 سنة35من

.59928 2.0155 129 
 إلي سنة35 من

 سنة45 من أقل

.00000 2.0000 47 
 45 من أكثر

 سنة

 المجموك 400 2.0075 59441.

تشير بيانات الجدول السابق الى وجود فروق ذات داللة إحصائيا بين العمر وبين 

، وهى دالة  9.812التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا، حيث بلغت قيمة ف = 

أي أنه كانت هنا  اختالفات واضحة بين الفئات العمرية  000.عند مستوى معنوية = 

وس كورونا وبإجراء االختبارات البعدية المختلفة والتأثيرات النفسية بسبب فير

(Post Hoc Tests)   نجد أن الفرق المعنوي الدال إحصائيا ناتج عن الفروق بين

سنة( وبين متوسطات الحرص للفئات  35إلي  25متوسطات الحرص للفئة العمرية )

سنة( كانت األكثر من  35إلي  25العمرية األخرى، ويعبر ذلك عن أن الفئة العمرية )

التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا عن الفئات العمرية األخرى. كما نجد أن 

 35هنا  فروق معنوية بين التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا للفئة العمرية من 

سنة وبين متوسطات التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا للفئات  45إلي أقل من 

دالت التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا تزداد العمرية الباقية، ويعنى ذلك أن مع

 بزيادة العمر.

وبذلك ثبت صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائيا بين 

السمات والخصائص الديموجرافية )السن( ألفراد العينة وبين التأثيرات النفسية بسبب 

 فيروس كورونا

  النتائج العامة للدراسة 

مواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي، احتل الترتيب األول مدي التعرض لل -

 %82.5"دائماً" بالنسبة لمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت 

الحجم الزمني المخصص الستعمال المواقع االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي،  -
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ل االجتماعي بنسبة ساعات " بالنسبة لمواقع التواص3احتل الترتيب األول " أكثر من 

 %70.0بلغت 

أبرز المواقع الصحفية التي نشرت معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا، احتل  

 % 82.5الترتيب األول " موقع اليوم السابع " بالنسبة للمواقع الصحفية بنسبة بلغت 

أبرز مواقع التواصل االجتماعي التي نشرت معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ،  

تيب األول " الفيس بو  " بالنسبة للمواقع التواصل االجتماعي بنسبة بلغت احتل التر

88.3 % 

أسباا التعرض للمواقع الصحفية ومواقع التواصل االجتماعي ، احتل الترتيب األول  

 1.8800" توفر فرصة للتفاعل وإبداء الرأي " بمتوسط حسلبي بلغ  

االعتماد على المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل أثناء األزمات ، احتل الترتيب  

 % 85.3األول " نعم " بنسبة بلغت 

درجة ثقتك فيما تقدمه المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل أثناء األزمات ، احتل  

 2.29الترتيب األول " المواقع الصحفية " بمتوسط حسابي بلغ 

لتي تناولت مصطلح أزمة فيروس كورونا ، احتل الترتيب األول " أكثر الوسائل ا 

 7.4925مواقع التواصل االجتماعي " بوزن مرجح 

مدي صحة األخبار والمعلومات المتداولة بالمواقع عن فيروس كورونا ، احتل  

 2.67صحيحة " بمتوسط حسابي بلغ  الترتيب األول " غير

قك لألخباروالمعلومات عن فيروس كورونا تأثيرالمعلومات المغلوطة على مدي تصدي 

   2.67تؤثر " بمتوسط حسابي بلغ  ، احتل الترتيب األول " ال

سبب تصديق المعلومات المغلوطة المتداولة عن فيروس كورونا ، احتل الترتيب  

 1.6200رقابة " بمتوسط حسابي بلغ  وجود األول " عدم

داولة عن فيروس كورونا ، احتل األشخاص وراء اختالق المعلومات المغلوطة المت 

 1.7900الترتيب األول " األقارا " بمتوسط حسابي بلغ 

التعرض لهذه المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا ، احتل الترتيب األول " تناول  

 38.5الثوم يمنع اإلصابة بكورونا " بمتوسط حسابي بلغ 

بمصر ، احتل الترتيب األول التعرض لهذه المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا  

 1.8500كورونا " بمتوسط حسابي بلغ  بسبب المصرية الصادرات " تراجع

األسباا التي تؤدي النتشار المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا ، احتل الترتيب  

األول " سهولة إنتاج المعلومات ونشرها زاد من سرعة انتشار المعلومات المغلوطة 

 1.7325سط حسابي بلغ عن كورونا " بمتو
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التأثيرات النفسية بسبب فيروس كورونا   ، احتل الترتيب األول " زياراتي ألقاربي  

 2.3275بدأت تقل " بمتوسط حسابي بلغ 

التأثيرات االجتماعية  بسبب فيروس كورونا   ، احتل الترتيب األول " أخاف بشدة  

 2.4400علي صحتي وصحة أسرتي من الوباء " بمتوسط حسابي بلغ 

المشكالت النفسية المترتبة على تفشي فيروس كورونا   بسبب التعرض للمواقع ،  

 2.440احتل الترتيب األول " اضطرابات النوم" بمتوسط حسابي بلغ 

السلوكيات التي يحدثها فيروس كورونا بعد التعرض للمعلومات المغلوطة ، احتل  

 % 79.0ل " بنسبة بلغت بلغت الترتيب األول " ابتعد عن الناس وأجلس في المنز

الهدف من نشر المعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا    ، احتل الترتيب األول "  

 % 41.3جميع ما سبق " بنسبة بلغت 

الحلول والمقترحات للحد من المعلومات المغلوطة عن كورونا   ، احتل الترتيب األول  

لوطة عن كورونا بصورة عامة " " توعية مستخدمي المواقع بخطورة المعلومات المغ

 % 67.0بنسبة بلغت 

 توصيات الدراسة 

 ضرورة تكامل الجهود اإلعالمية الحكومية والخاصة، وكذلك المؤسسات -

 واألفراد ضمن رؤية عامة لحماية الوطن وتحصينه من التأثيرات الناتجة عن -

 الوباء. -

احتمالية انتقال معالجة المخاطر من المنبع في حالة األوبئة: يعني ذلك تقليل  -

 الفيروسات من الحيوانات إلى البشر

الخيارات التفصيلية: هنا  بعض التدابير التي يجب اتخاذها للحد من مخاطر  -

 معينة، حتى لو كانت ستؤثرعلى جوانب أخرى من الحياة.

االهتمام بالتكنولوجيا: االعتراف بدور التكنولوجيا )وفي القلب منها الذكاء  -

 ييم مخاطر الوباء والتأهُّب لمواجهته وتحديد سبل المواجهةاالصطناعي( في تق

" 19-تحسين وسائل التواصل: كان التواصل وتبادل المعلومات حول "كوفيد -

بطيئًا أو ناقًصا في عدد من البلدان، ما يستوجب إنشاء وحدات معلومات 

 واتصاالت وطنية ودولية؛ بهدف مواجهة المخاطر.

جتماعية المتوقعة: أجبرت أزمة كورونا الشعوا التفكير في االضطرابات اال -

والمنظمات على تجربة أنماط معيشية ومهنية جديدة. وحان الوقت اآلن للنظر 

 .ومعرفة أي هذه التغييرات يجب الحفاظ عليه على المدى الطويل



 

163 

 -مقترحات الدراسة :

 للبحثمهمة  كمنافذ االجتماعي التواصل وسائل حول الدراسات من مزيد إجراء -

 جزًءا مفيدًا يجعلها أن يمكن الدور وهذا العامة، الصحية األزمات معلومات عن

إلى  تسعى التي المعلومات لنشر الصحية للمؤسسات األزمة اتصاالت من

 .المختلفة والمنصات اإلعالم ووسائل القنوات عبر مشاركتها

لمتبعة في إجراء مزيد من الدراسات للتعرف على االستراتيجيات االتصالية ا -

 لمحاربة األزمات واألمراض والفيروسات سريعة االنتشار الدول األخرى

إجراء العديد من الدراسات الوصفية والتجريبية التي تتناول التماس المعلومات  -

 وعالقتها باألزمات الصحية.

إجراء دراسات عن توظيف الشبكات االجتماعية لرفع درجة المناعة النفسية في  -

 أثناء األزمات

إجراء العديد من الدراسات حول التأثيرات االجتماعية واالقتصادية والنفسية  -

 لجائحة كورونا.
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 م جامعة الزقازيقصالح العراقي  ، أستاذ إذاعة وتلفزيون ورئيس قسم اإلعالأ.د / 

http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=0611jj2xq/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/docview/2051921298/A40AC2F8E39B4029PQ/1?accountid=178282
http://mplbci.ekb.eg/MuseProxyID=1103/MuseSessionID=0611jj2xq/MuseProtocol=https/MuseHost=search.proquest.com/MusePath/pqdtglobal/docview/2051921298/A40AC2F8E39B4029PQ/1?accountid=178282
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 MSAأستاذ مساعد لدى المعهد العالي ل عالم واالتصال جامعة أ.د/ ماجدة مخلوف . 

،  2006، دار األيمان للطباعة ،  نظريات االتصا مرفت الطربيشي وعبد العزيز السيد ، ( 32)

 136ص

(33 )Melvin De fleur and sandra rokeach " theary of mass communication"  

- New york : longman 3 rd 1982 , p 225 

 )2003القاهرة : دار الفكر العربي ،  ( ، نظريات اإلعالم والرأي العامعاطف عدلي العبد ،  ( 34)

 203ص

 144،ص مرجع سابقمرفت الطرابيشي وعبد العزيز السيد ،  ( 35)

(36  )  loges william " canaries in the goal Mine perception of threat 

dependency relation communication resarch" – vo,l1- 1994- p6. 

 .145المرجع السابق ، ص ( 37)

 146،ص مرجع سابقمرفت الطرابيشي ، وعبد العزيز السيد ،  ( 38)

 )2004القاهرة : علم الكنب ،  ( نظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرمحمد عبد الحميد ،  ( 39)

 238ص

 147،ص مرجع سابقمرفت الطرابيشي وعبد العزيز السيد ،  ( 40)

 136، ص 2006، دار األيمان للطباعة ،  نظريات االتصا ( مرفت الطربيشي وعبد العزيز السيد ، 41)
 ، عبير محمود جبار ،أعتماد طلبة جامعة جيهان على اإلعالم الجديد كمصدر للمعلومات واالخبار

 .  65،40، ص،ص: 2017، ، 2دد،الع 1المجلد: ،  العلميةمجلة جامعة جيهان اربيل 

متاح أون ،  عادات استخدام وسائل التواصل االجتماعي في العالم العربي،  إبراهيم الخيمي( 42)

 الين علي:

https://raseef22.com/technology, , retrieved at : 2-1-2018 

 جملة من أجابوا علي هذا السؤال .(43)

 الرابع الجيل حروا آلليات اإلخبارية المواقع إدارة نحو المصرية النخبة اتجاهات القاضي، ندية(44)

 اإلعالم، كلية الثاني، العدد ،العام الرأي لبحوث المصرية المجلة في منشور بحث مصر،( في

٢٠١٦ 

 جملة من أجابوا علي هذا السؤال .(45)

من الشباب يستخدمون الفيس بوك فى الحصو  على  %44الجمهورية أون الين ،  (46) 

 متاح أون الين علي:،  المعلومات

https://www.gomhuriaonline.com/main.asp?v_article_id=377908#.WlIrhbwj

2018-1-2 retrieved at :, S1s 

https://raseef22.com/contributor/%d8%a5%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ae%d9%8a%d9%85%d9%8a/
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أثر المواقع اإللكترونيدة اإلخباريدة الفلسدطينية علدى التوجده ،  أمين عبد العزيز ذبالن أبو وردة (47) 

كليدة الدراسدات ،  جامعدة النجداح الوطنيدة،  -طلبة جامعة النجاح الوطنيدة نموذًجدا-واالنتماء السياسي 

 .188، ص2008 ،  رسالة ماجستير غير منشورة، العليا

(: "العالقة بين استخدام الشباا المصري لمواقع التواصل 2014احمد محمد حسن رفاعي )(48) 

،)جامعة عين شمس: معهد رسالة دكتوراا غير منشورةاالجتماعي واكتسابهم بعض القيم السياسية"، 

 .297الدراسات العليا للطفولة(، ص 

،  االجتماعي على العالقات االجتماعية لألسرة المصريةتأثير شبكات التواصل هشام البرجي، (49) 

 المركز العربي للبحوث والدراسات ، متاح أون الين علي:

2018-1-2 retrieved at : http://www.acrseg.org/40338, 

، كورونا يفقد الشعوب ثقتها فيي الحكوميات ووسيائل اإلعيالم، العربية لألخبار التقنية  األخبار(50) 

 متاح أون الين علي

https://aitnews.com

 .188، ص ،  مرجع سايق،  أمين عبد العزيز ذبالن أبو وردة (51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

https://www.arageek.com/author/samirsalim
https://www.arageek.com/tech/2016/07/14/14-youtube-facts.html

