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  91د وفيك لجائحة الرقمي اإلعالم لتغطية األردن في قادة الرأي العام تقييم إلى الدراسة هدفت
( 492) قوامها عينةاعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وأداة االستبانة لجمع المعلومات من و  ،"كورونا"

توزعوا على ثالثة شرائح هي: الصحفيون، قادة النقابات المهنية،  األردن في قادة الرأي العام من مفردة
دارية في القطاع الحكومي  .قيادات سياسية وا 

اعتمدها قادة الرأي العام من عينة  التي الرقمي االعالم وسائل أكثر نبينت نتائج الدراسة أ 
بنسبة  االجتماعي التواصل مواقع كانت 91- كوفيد جائحة حول للمعلومات مصدرا   الدراسة
بنسبة  المحلية التلفزة محطات ثم ،(4.72بنسبة )% يةاألردن اإللكترونية المواقع ثم ،(4.72)%
ي في تقديم تغطية شاملة حول جائحة األردندرجة نجاح وسائل اإلعالم الرقمي  وبينت أن .(4.74)%

، وهذا عائد إلى أن المبحوثين اتفقوا في الرأي بأنهم حصلوا (471.بنسبة )% جاءت متوسطةكورونا 
 على أخبار شاملة مع بعض التباين في وسائل اإلعالم الرقمي.

 إرشاد يف ا  إيجابي ا  دور  الرقمي اإلعالم لوسائلقادة الرأي العام يرون أن  بينت النتائج أنكما 
 راءاتاإلجو  بالطرق التوعية وفي الفيروس بعدوى اإلصابة من الوقاية إجراءات التخاذ المواطنين
من وجهة  الصحافة الرقمية دور، في حين ظهر أن (4.87)% وبنسبة اإلصابة حالة في المناسبة

 من تواجههم التي والمشكالت المواطنين هموم عن التعبير في ا  وكبير  االفع   كان نظر قادة الراي العام
 .(4787بنسبة )% الجائحة مواجهة خالل الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات ناحية

 العام في الرأي لمتغير شرائح قادة تبعا   إحصائية داللة ذات فروق الدراسة وجود نتائج أظهرتو 
عيات الفيروس وفي تغطية االثار والتد انتشار من للحد والوقائي اإلرشادي الرقمي اإلعالم دور تقييم

 نالقطاع الرسمي الحكومي واالعالميي بين ما الفروقات وكانت. االقتصادية المترتبة على الجائحة
  .النقابات المهنية قادة لصالح النقابات المهنية وقادة



 م

ألخبار ا استبعادم وسائل اإلعالم الرقمي أكثر بأن تهتمنها  التوصيات من الدراسة عدداقدمت 
عاون تفي عملية اإلرشاد الصحي بالالتوسع كذا و  غير المؤكدة والتي ال تستند إلى مصدر موثوق.

 .الجهات الصحية والطبية المعنية مع

عقد وكليات اإلعالم في الجامعات بأن تقوم بعض الجهات المعنية مثل نقابة الصحفيين كذلك، 
خبار دورات تدريبية للعاملين في اإلعالم الرقمي بما يحسن من قدراتهم في تحرير األخبار وكشف األ

  .غير الموثوقةالزائفة والمعلومات 
 .91د كوفي جائحة، اإلعالم الرقمي، األردنفي  قادة الرأي العامالكلمات المفتاحية: 
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Abstract 

The study aimed to evaluate digital media coverage of the COVID-19 pandemic from 

the viewpoint of Jordanian public opinion leaders. 

The study adopted the descriptive approach and the questionnaire tool to collect 

information from a sample of (214) individual Jordanian public opinion leaders, who 

were divided into three groups of opinion leaders: journalists, professional unions, and 

political and administrative leaders in the government sector. Among the most important 

results of the study were the following: 

The most popular digital media that the Jordanian public leader's relied on as a source 

of information about the Covid-19 pandemic were the social media with a percentage of 

(87.4%), then Electronic Jordanian websites with a percentage of (83.4%), then local TV 

stations with a percentage of (80.2%). The public opinion leaders agree that Jordanian 

digital media provide comprehensive coverage of the Corona pandemic reached a 

medium degree (72.9%), and this is because the respondents agreed in the opinion that 

they obtained comprehensive news with some variation in the digital media. 

The results showed that digital media has a positive role in guiding citizens to take 

measures to prevent infection with the virus and in raising awareness of the appropriate 

methods and procedures in case of infection, at a rate of (78.4%). 

The results showed that the role of electronic website played an effective and 

significant role in expressing the concerns of citizens regarding misunderstanding the 

administrative orders taken by the government during the pandemic, at a rate of (74.2%). 

The results of the study showed that there were statistically significant differences 

according to the variables of the public opinion leaders’ segments in evaluating the role 

of the indicative and preventive digital media to limit the spread of the virus and in 

covering the effects and economic claims resulting from the pandemic. The differences 

between the official government sector and the media and the leaders of professional 

unions were in favor of the leaders of professional unions. 
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The study made a number of recommendations are as follows: 

1. Digital media should pay more attention to fake news that is not based on a 

reliable source. 

2. Expanding the health guidance process based on the concerned health and 

medical authorities. 

3. That some concerned parties, such as the Journalists Syndicate and media 

colleges in universities, hold training courses for digital media workers to improve 

their abilities in editing news and exposing false news and misinformation. 

Keywords: Public Opinion Leaders’ in Jordn, Digital Media’s, COVID-19 

Pandemic.
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 :الفصل األول
 خلفيات الدراسة وأهميتها

 مقدمةالأوال: 

مل العالم بسرعة كبيرة ليش ثم انتشر الصين انطلق منحينما  استثنائياحدثا  11-وباء كوفيد  لمث  

إن فذا الفيروس حول العالم، من مصادر مختلفة حول خطورة انتشار ه تتوالىبدأت األخبار ، بأسره

  غيرة من يوم آلخر، ومن بلد آلخر.ردود الفعل، واالستجابات لهذه األخبار ظلت متباينة، ومت

فإن ردود الفعل، واالستجابات لهذه الجائحة تطورت عبر مراحل مختلفة،  األردن على مستوى

ا م صها في أربع مراحل وذلك من خالل قراءة ردود فعل المجتمع وأجهزة الدولة التي غالبا  نلخ  

حكومة خرى نتيجة لفرض الانعكست عبر وسائل اإلعالم الرقمي، وذلك نظرا  لغياب وسائل اإلعالم األ

 ين الدفاع التي حظرت األعمال والتجوال والحركة.ية قواناألردن

يدة عن ظاهرة بع باعتبارهاولى تمثلت في عدم االهتمام الحكومي الكافي بالجائحة األالمرحلة 

ة التي نظرية المؤامر  ولوحظ انتشارتشكيك من قبل المجتمع، ، وصاحبها حالة من الترقب والاألردن

انعكس ذلك في تغطيات ومعالجات  وقد، أو تقلل من شأنه ومن مخاطره تنفي وجود هذا الفيروس

شهدت هذه المرحلة الكثير من الفيديوهات والصور المتعلقة بالجائحة والتي  إذاإلعالم الرقمي نفسه، 

غير مسؤولة. تناولت التغطية  أوصادر من جهات غير علمية  أوظهر أن معظمها غير صحيح 

لة قصص عن نشأة الفيروس وطرق عالجه وبعض آثاره الجانبية، وبعض اإلعالمية في هذه المرح

رب عبر الجائحة، وكل ذلك تسمن التصاريح الطبية المغلوطة عن الفتاوي الدينية المشوشة، والكثير 

 وسائل اإلعالم الرقمي.
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 عثانية بدأت مع بداية ظهور بعض الحاالت في المجتمع، وفرض الحكومة قوانين الدفاالمرحلة ال

 استمرت .3131 ذار/ مارسآمنذ الحادي والعشرين من  التي حظرت األعمال والتجوال والحركة

بير اإلجرائية التداالحكومة اتخاذ  على الرغمالناس،  بين ينتشربدأ  والقلق نظرية المؤامرة، لكن الخوف

ن وزارة م النصائح والتوجيهات الصحية توالت للجائحة. خالل هذه المرحلة اآلثار االقتصاديةلمعالجة 

مؤتمر صحفي يومي في ساعات المساء إلعالن عقد الحكومة ب وقامت، الصحة وخلية ازمة كورونا

إلعالم وا وسائل اإلعالم عموما  خالل هذه المرحلة، المعطيات المتوفرة حول الحالة الوبائية. نشطت 

الصحفي، ومواد أخرى تصدر من أفراد وجماعات ، في تداول ما يصدر عن المؤتمر الرقمي خصوصا  

، فقد توقفت 3131منذ الحادي والعشرين من آذار  ال عالقة لها باألمر. ومع سريان الحظر الشامل

البروز، بالعمل و  والتلفزيون الصحافة الورقية عن الصدور، ما شكل فرصة لوسائل اإلعالم الرقمي

 عالم الرقمي، عبر المواقع اإللكترونية وصفحات التواصلفانتشرت المعلومات واألخبار في وسائل اإل

بر مواقعها ع المؤسسات اإلعالمية الجماهيرية، خصوصا   تنتجهاالجتماعي والتي كانت تعتمد على ما 

ي وقناة رؤيا ووسائل إعالم أخرى منها اإلذاعات التي األردناإللكترونية، كقناة المملكة، والتلفزيون 

ر اإلشاعات نش في هذه المرحلةتواصل  .ةالصحفي اتالحركة وحضور المؤتمر تيح لبعض مراسليها أ

 الصحيحة والكاذبة من خاللاالخبار على نشر  وتسابقت وسائل االتصال، اثار الجائحة تهويلو 

"مصادر مطلعة" وغيرها من فنون انتهاك  إلىالمعلومات  من خالل نسبالرسمية و استباق القرارات "

 األخالقيات المهنية.

انحسار الموجة األولى للفيروس مع  3131شهر حزيران  الثالثة مع اإلعالمية وبدأت المرحلة

أصبح الناس منقسمين بين فخور بما تحقق وبين فئة أخرى ظلت  وهناوانتهاء الحظر الشامل، 



3 

، وقد انعكس كل ذلك في وسائل اإلعالم الرقمي نظرية المؤامرةمتمسكة بعدم القناعة بوجود الوباء و 

 .من خالل تصريحات المسؤولين والجهات ذات العالقة وجمهور المواطنين بما فيهم قادة الرأي العام

ر من الوباء أواخر شه نيةمع بدء الموجة الثابدأت المرحلة الرابعة من مراحل التغطية اإلعالمية 

إذ ، 3131وحتى تاريخ البدء بكتابة هذه االطروحة مع بداية شهر نيسان ,، 3131أب/ أغسطس 

بدأ الوضع الوبائي يتعقد، وأصبحت األخبار تتوارد عن تضاعف عدد حاالت االصابة والوفيات، 

 .واضطرابا   فأصبح المشهد اإلعالمي أكثر تشويشا  

عالم ل تقييم استجابة اإل، ولم يكن من السهمرة أخرى الفوضى اإلعالمية طغتفي هذه المرحلة 

ي وتغطيته لهذه الجائحة، بسبب أن التشويش شمل مصادر األخبار نفسها، بما في ذلك األردنالرقمي 

من غيرة مت أوالجهات العلمية والطبية، التي كانت وما زالت تصدر معلومات وتوجيهات متضاربة، 

الحكومية والذي انعكس في وسائل  اإلجراءاتفي التوجيهات و  يوم آلخر، كما كان هناك تضارب

 التواصل االجتماعي.

ام دور الذي قلل األردنفي  العامقادة الرأي على التعرف على تقييم هذه الدراسة قد سعت وعليه ف

وما تبعها من اجراءات ادارية واقتصادية  وتطوراتها 11كوفيد  جائحةتغطية به اإلعالم الرقمي في 

 ي.األردنأثرت على حياة المواطن 

 مشكلة الدراسةثانيا: 

رض ف، فرض نفسه على اإلعالم الرقمي، و األردنإن المشهد الوبائي وما ترتب عليه من آثار في 

الل خ القيام بدوره من إلعالم الرقمي منل تاحأللجائحة، حظر التجول في الشهور الست االولى 

 التغطية المكثفة لألخبار والمعلومات والمعطيات المستجدة أوال بأول، وأصبح هذا اإلعالم مصدرا  

 .وعالميا   لتغطية تطورات هذا الوباء محليا   رئيسا  
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 ا  ضفي تضارب واختالف وتناق بقيتالمعلومات واألخبار عن الحالة الوبائية  أوغير أن الصورة 

لوك المواطن وحيرته إزاء الس قلقما زاد من  هو، و ء وكيفية التعامل معهحول الوبا كثيرة أحيان  في 

 األنسب للوقاية من هذا الوباء. 

 ألردناتقييم مجموعة من قادة الرأي العام في  تقييممت هذه الدراسة بالتعرف على وعليه اهت

 األردنوما رافقها من تداعيات مختلفة على مستوى  11تغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفيد ل

 األردني ف قادة الرأي العام: ما تقييم الرئيس التالي ويمكن تلخيص مشكلة الدراسة في السؤال

 ؟“ كورونا " 91د لتغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفي

 أهداف الدراسةثالثا: 

"كورونا" من وجهة  11-تغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفيد التعرف على إلىهدفت الدراسة 

 ، وذلك من خالل األهداف التالية:األردنفي  قادة الرأي العامنظر 

معلومات مصدرا للك األردنفي  اعتمدها قادة الرأي العاماإلعالم الرقمي التي  ف على وسائلالتعر   .1

 .11حول جائحة كوفيد 

اداء وسائل اإلعالم الرقمي  مستويفي  األردنوجهة نظر قادة الرأي العام في ف على التعر   .3

 .11غطية شاملة حول جائحة كوفيد ي في تقديم تاألردن

لدور الذي قام به اإلعالم الرقمي في إرشاد ل األردنقادة الرأي العام في تقييم ف على التعر   .3

اسبة في المن اإلجراءاتاإلصابة بعدوى الفيروس و المواطنين التخاذ إجراءات الوقاية من وتوعية 

 .حالة اإلصابة

اإلعالم الرقمي في التعبير عن هموم  لدور األردنفي  العامقادة الرأي ف على تقييم التعر   .4

 الحكومة خالل مواجهة الجائحة. اتخذتهااإلدارية التي  اإلجراءات جراءالمواطنين 
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ت لدور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيا األردنفي  العامقادة الرأي ف على تقييم التعر   .5

 .االقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة

 أسئلة الدراسة رابعا:

تغطية اإلعالم الرقمي لجائحة  التعرف على تحاول الدراسة االجابة عليه هو: الذيالسؤال الرئيس 

. كما تحاول الدراسة االجابة على األردن"كورونا" من وجهة نظر قادة الرأي العام في  11-كوفيد

 االسئلة الفرعية التالية: 

مصدرا للمعلومات حول ك األردناعتمدها قادة الرأي العام في اإلعالم الرقمي التي  وسائل ما 1

 ؟11جائحة كوفيد 

ي ي فاألردنمستوي اداء وسائل اإلعالم الرقمي في  األردننظر قادة الرأي العام في وجهة  . ما3

 ؟11تقديم تغطية شاملة حول جائحة كوفيد 

المواطنين  ةوتوعي لدور الذي قام به اإلعالم الرقمي في إرشادل األردنقادة الرأي العام في تقييم  . ما3

 ؟الطرق واإلجراءات المناسبة في حالة اإلصابةو اإلصابة بعدوى الفيروس  لتجنبالتخاذ إجراءات 

 راءجاإلعالم الرقمي في التعبير عن هموم المواطنين  لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  . ما4

 ؟الحكومة خالل مواجهة الجائحة اتخذتهااإلجراءات اإلدارية التي 

لدور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيات االقتصادية  األردنتقييم قادة الرأي العام في  ما. 5

 ؟والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة
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 فرضيات الدراسة خامسا:

بين قادة (  (a ≤ 0.05عند الداللة ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  فرضية الدراسة األولى:

 جائحة ولح شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم نجاح وسائل الرأي العام في تقييم درجة

  (؟شريحة قادة الرأي العامكورونا تبعا  لعوامل )الجنس، 

بين قادة (  (a ≤ 0.05عند الداللة ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية  فرضية الدراسة الثانية:

الرقمي اإلرشادي والوقائي للحد من انتشار الفيروس تبعا  لعوامل  الرأي العام في تقييم دور اإلعالم

 (؟شريحة قادة الرأي العام)الجنس، 

بين قادة (  (a ≤ 0.05عند الداللة ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية فرضية الدراسة الثالثة: 

 للمواطنين يشيةوالمع يةاالقتصاد والتداعيات اآلثار تغطية الرقمي في الرأي العام في تقييم دور اإلعالم

ريحة قادة شالحكومية تبعا  لعوامل )الجنس،  واإلجراءات الجائحة على المترتبة والشركات والعاملين

 (.الرأي العام

 أهمية الدراسةسا: ساد

 يةاألهمية التطبيق

ية صح جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على أداء اإلعالم الرقمي في معالجة أزمة إنسانية

ما يسمى كورونا، وهو الفيروس الذي تسبب  أو 11-عالمية كبيرة تمثلت في جائحة كوفيد وطبية

، وألن الجائحة ضخمة وفي غاية الخطورة، فإنه يين اإلصاباتبمئات أالف الوفيات حول العالم ومال

من الضروري دراسة دور اإلعالم عموما، واإلعالم الرقمي خصوصا في التعاطي مع هذه الجائحة 

يفيد المعنيين الحكوميين والمخططين واإلعالميين ورجال السياسة في وضع خارطة طريق للتعامل بما 

 ن تتبع في مثل هذه الحالة. أمع االزمات، والدروس والممارسات الفضلى التي يجب 
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كذلك، يمكن أن تفيد هذه الدراسة بعض الجهات الطبية والجهات اإلدارية المسؤولة في الدولة 

المناسبة لبث األخبار والمعلومات الصحيحة، والتعليق على األخبار  اإلجراءاتتخاذ من ناحية ا

غير المؤكدة، وكثير منها يتم تداوله في اإلعالم الرقمي بعد أن يصدر من  أووالمعلومات المغلوطة 

 علمية ويربط بها. أوجهات طبية 

  األهمية العلمية

يد المز  إلجراءلبنة جديدة للدارسين ومراكز البحث اإلعالمي  أويمكن أن تكون الدراسة محطة 

 ا  أيضمن الدراسات في مجال تقييم أداء اإلعالم الرقمي، خصوصا في أوقات األزمات. كما يمكن 

من خالل اختبار مقولة أن تلقي الدراسة ضوءا جديدا على نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 

ن )بما فيهم قادة الرأي العام( سوف تزداد على وسائل اإلعالم في خالل النظرية أن اعتمادية المواطني

 ، وهي النظرية المؤطرة للدراسة الحالية.األزمات

 حدود الدراسةا: سابع

 إلى 1/11/3131الفترة الممتدة بين شهر  في: تم إجراء هذه الدراسة الحدود الزمنية

 . وهي فترة الدراسة على مدى فصلين دراسيين.31/4/3131

 .األردنفي  العامقادة الرأي عينة من  الحدود التطبيقية:

 ية الهاشمية، عمان.األردنالمملكة  الحدود المكانية:

 محددات الدراسةا: ثامن

 اتاإلجراءسلوب و ية محددات لتعميم نتائج هذه الدراسة، كون الدراسة استخدمت األأوجد تال 

 نتائجها.  إلىالعلمية في تنفيذ هذه الدراسة، والوصول 
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 مصطلحات الدراسةا: تاسع

  91كوفيد  

 اإلصابةبالفيروسات التاجية، يسبب  أوفيروس ينحدر من ساللة فيروسات ُتسمى الكورونا 

مضاعفات، فيصابون بالتهاب  11-الذين يصابون بكوفيد شخاصبالفيروس، وقد تحصل لبعض األ

توفير تجرى حملة عالمية ل الفيروس، حاليا  رئوي قد يؤدي للوفاة. تم تطوير عدة مطاعيم للوقاية من 

 (.3131)منظمة الصحة العالمية،  شخاصاللقاح وتطعيم أكبر عدد من األ

 اإلعالم الرقمي 

اإللكترونية المتاحة عبر شبكة اإلنترنت، ويطلق على هو اإلعالم الـذي يسـتخدم كل األدوات 

التفـاعلي، إعـالم الوسـائط المتعـددة، اإلعالم  )اإلعالميات منهـا اإلعالم الرقمـي العديـد مـن المسـم  

، Media Cyber السيبراني، اإلعالم Media Onlineالشـبكي الحـي علـى خطـوط االتصـال، 

 (.Media Hyperالتشعبي  اإلعالم

يشمل اإلعالم الرقمي المحطــات التلفزيونيــة التفاعليــة، والتلفزيــون األرضــي الرقمــي وتلفزيــون 

االي بــي وتلفزيون االنترنـت والفيـديو عنـد الطلـب، والصـحافة االلكترونيـة، ومنتـديات الحـوار، 

التجاريـــــة، ومواقـــــع الشـــــبكات االجتماعية، اإلذاعات المـــــدونات، المواقـــــع الشخصـــــية والمؤسســـــاتية و 

الرقميـة، وشـبكات المجتمـع االفتراضـية، والمجموعـات البريديـة، الهواتــف الجوالــة التــي تنقــل اإلذاعــات 

ـــائل النصية عــات الرس، الخــرائط الرقميــة، مجمو التفــاعلي، مواقــع االنترنــتالرقميــة، البــث التلفزيــون 

 (. 6-5، 3116والوسائط المتعددة )مركز هردو، 

جرائيا فقد عرف اإلعالم الرقمي لغايات هذه الدراسة بأنه: مواقع الصـحافة االلكترونيـة، ومواقـــــع  وا 

 ، والتطبيقات اإلخبارية.األردنالشـــــبكات االجتماعية في 
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  األردنفي  العامقادة الرأي 

اعتباريون يملكون القدرة على  أوطبيعيون  أشخاص (Opinion Leaders) الرأي العامقادة 

ات المرجعية للجماع طبيعيا   امتدادا   قادة الرأي العامرائهم، يكون آالتأثير في سلوك اآلخرين وتكوين 

علماء و ، والصحفيين، والمشاهير، لاألعمامثل رجال السياسة، ورواد الفكر واألدب، واألطباء، ورجال 

 (.3131الدين )هارفارد بزنس ريفيو، 

في الرأي  المؤثرون األشخاص مبأنه العامقادة الرأي  تم تعريفولغايات هذه الدراسة فقد  إجرائيا

العام من خالل وظائفهم أو من خالل استخدامهم لوسائل االتصال واإلعالم وهم ثالث شرائح أساسية 

 كالتالي:

 ية المختلفة.األردنمن العاملين في المؤسسات اإلعالمية  عالميوناإل. 1

 . القادة النقابيون الذي يمثلون النقابات المهنية المختلفة.3

 .الرسمي . السياسيون وكبار الموظفين اإلداريين في القطاع الحكومي3
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

التي  ةرينظعرضا  لل ويشمل ذلك ،النظري لإلطار مفصال  في هذا الفصل تقدم الدراسة عرضا  

تم تخصيص مباحث تناولت وكما ، ظرية االعتماد على وسائل اإلعالمها الباحث وهي ناعتمد

وتطورات انتشاره وبعض اآلثار المترتبة  11-موضوعات محورية في الدراسة وهي: موضوع كوفيد

ن م ومفهوم التغطية اإلخبارية، ثم تضمن الفصل عرضا لعدد، الرأي العام ومفهوم قادة العدوى.على 

 الدراسات السابقة التي لها عالقة بالموضوع.

 نظرية االعتمادالنظرية المستخدمة: : أوالً 

 النظرية نشأة-9

من  1181ظهرت نظرية االعتماد في البداية تحت عنوان "نظرية تبعية أنظمة الوسائط" عام 

حاوال شرح سبب اختالف الوسائط المعرفية، واآلثار العاطفية  حينما De Fleurو Rokeachقبل 

القة إلى نظرية أكثر تعقيد ا تتناول الع الطرح ختلف الناس. مع مرور الوقت، تطوروالسلوكية على م

 صاديةواالقت المؤسسات اإلعالمية واالجتماعيةعالقة و  ،بين اإلعالم واألفراد على المستوى الجزئي

 .(Daniel et all, 2008) على مستوى الكلي

ف الرئيسية لنظرية االعتماد الكشف عن األسباب التي تجعل لوسائل اإلعالم أثارا اومن األهد

، 3113قوية ومباشرة أحيانا، وفي أحيان أخرى تكون اآلثار ضعيفة وغير مباشرة )مكاوي والسيد، 

314.) 

لى وسائل اإلعالم لتزويده بالمعلومات التي تلبي وتقوم هذه النظرية على اعتماد الجمهور ع

به الفرد من  ن ما يشعرإذ إ: معرفية، وعاطفية، وسلوكية. حاجاته وتساعده في تحقيق ثالثة تأثيرات
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غموض تجاه بعض القضايا يدفعه إلى البحث عن معلومات جديدة تلبيها وسائل اإلعالم عادة. وفي 

ثم  ،جاه قضية مات مهما   ها تلعب العوامل الوسيطة واالنتقائية دورا  المرحلة الثانية تتشكل المواقف وفي

يبدأ اإلعالم من خالل التخطيط المدروس لطرح القضايا بدفع األفراد إلى اختيار المعلومات وتحليلها 

بالشكل الذي يناسب احتياجاتهم النفسية واالجتماعية، ومن ثم التأثير على المخزون المعرفي لديهم 

 (.164، 3113مواقفهم النهائية من المواضيع المختلفة )الموسى، وتحديد 

لفكرة األساسية لنظرية االعتماد على النحو التالي: إن قدرة وسائل اإلعالم على تحقيق اوتتلخص 

أكبر قدر من التأثير المعرفي والعاطفي والسلوكي سوف تزداد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل 

المعلومات بشكل متميز ومكثف، وهذا االحتمال سوف تزيد قوته في ظروف األزمات أو عدم وجود 

ستقرار بنائي في المجتمع بسبب الصراع والتغيير، باإلضافة إلى ذلك فإن فكرة تغيير سلوك ومعارف ا

ووجدان الجمهور يمكن أن تصبح تأثيرا مرتدا لتغيير كل من المجتمع ووسائل االتصال، وهذا هو 

معنى أن ب (.318، 3113والمجتمع )مزاهرة، معنى العالقة الثالثية بين وسائل االتصال والجمهور 

اهتمامات الجمهور أيضا  تؤدي إلى التأثير في أداء وسائل اإلعالم من حيث ترتيب األجندة ومن 

 حيث الوقت الذي تخصصه وسائل اإلعالم لمضمون معين.

وحسب هذه النظرية فإن قوة نظام وسائل اإلعالم تكمن في سيطرته على مصادر معلومات نادرة 

ت والمنظمات والنظم االجتماعية والمجتمعات لتحقيق أهدافهم، وعالقة يعتمد عليها األفراد، والمجموعا

التبعية لألهداف/ المصادر، تحدد القدر المناسب من سلطة وسائل اإلعالم في أي موقف معين، ثم 

إن عالقة التبعية هذه ليست في اتجاه واحد، بمعنى أن وسائل اإلعالم نفسها تعتمد على المصادر 

اد أيضا  )ديفلير، وتقوم عالقة االعتم اآلخرون ألن لنظام وسائل اإلعالم أهدافا  التي يسيطر عليها 
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لألفراد على وسائل اإلعالم حسب النظرية لثالثة أهداف رئيسية هي: الفهم، والتوجيه، والتسلية 

 (.418، 1181)ديفلير، 

وجيه رها، أما التوالفهم يشمل معرفة الذات ومعرفة أشياء من العالم أو الجماعة المحلية وتفسي

عني مساعدة الفرد على اتخاذ قراراته في مشترياته وخططه، في حين أن التسلية ذات نطاق واسع يف

 مثل مشاهدة األفالم أو كل ما يتوفر من أساليب متجددة في وسائل اإلعالم.

 وحسب هذه النظرية فإن طريقة أو درجة اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم تختلف من مجتمع

آلخر، ومن وقت آلخر، ألن ثقافة المجتمعات متنوعة ومختلفة، والتنوع واالختالف يبدو في العادات 

والتقاليد والقيم واألديان، وهذه كلها يكون لها تأثير في االعتماد وفي التأثير الذي تحدثه وسائل 

 اإلعالم.

تماد أوقات األزمات اد اعتماد الناس على وسائل اإلعالم مع الوقت، ويتضاعف هذا االعديز 

واألحداث الكبرى أو الخطيرة، نالحظ مثال اعتماد كثير من الناس على نشرات الطقس اليومية لتقرير 

خططهم اليومية من سفر أو عمل، ونالحظ أن البالد الساحلية تحرص على رصد اتجاهات الرياح 

 ظر هذه المعلومات خصوصابأول ألن فئات من الناس تنت واإلعالن عنها في نشرات األخبار أوال  

الصيادين والبحارة والسياح وغيرهم. أما في حاالت الكوارث الطبيعية أو الجوائح واألوبئة فإن اعتماد 

الناس يتضاعف ألن كل الناس يزداد اعتمادها على وسائل اإلعالم بقدر قربها من منطقة الكارثة أو 

 خاص   ، وهو ما سنفرد له عنوان  كورونا مثال   بقدر احتمالية إصابتهم باإلصابة كما في حالة فيروس

 في نهاية هذا المحور.

وهناك حالة أخرى يزيد فيها اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم وهي الحالة التي ترتفع فيها 

(. وهذا ما نالحظه 334، 3114درجات الصراع أو التغيير الذي يحدث في المجتمع )عبد الحميد، 
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 ئيسا  ر  يصبح البحث عن األخبار هدفا   حينمافي حاالت الحوادث الكبيرة واألحداث السياسية واألمنية 

 لفئات كبيرة من الجمهور.

من ناحية أخرى، فإن وسائل اإلعالم ليست قوية بشكل مطلق ألنها هي نفسها تعتمد على موارد 

واالقتصادية واالجتماعية األخرى ما يجعلها تحت رحمة أو تحت تأثير  ةتتحكم فيها النظم السياسي

االعتماد المتبادل، فالنظم االجتماعية والسياسية  لمفهومتلك النظم، وهذا هو المعنى المبسط 

واالقتصادية بحاجة ملحة ومستمرة لوسائل اإلعالم، بالمقابل، فإن وسائل اإلعالم بحاجة إلى تلك 

 (.317، 3113النظم سواء كمصادر للمعلومات، أو التمويل، أو الترويج. )مكاوي والسيد، 

 فرضيات النظرية -0

 ( كالتالي:3113فرضيات النظرية منها ما ورد في )مزاهرة،  أشارت مراجع عديدة إلى

 . يتراوح تأثير وسائل اإلعالم بين القوة والضعف تبعا  للظروف المحيطة، والخبرات السابقة.1

االجتماعي للمجتمع، ولهذا النظام عالقة باألفراد والجماعات  بناء. نظام وسائل اإلعالم جزء من ال3

 خرى.والنظم االجتماعية األ

. استخدام وسائل اإلعالم ال يحدث بمعزل عن تأثيرات النظام االجتماعي الذي يكون فيه الجمهور 3

 ووسائل االتصال.

. استخدام الجمهور لوسائل اإلعالم وتفاعله معها يتأثران بما يتعلمه الفرد من المجتمع ومن وسائل 4

 تصال.االتصال، ويتأثر الفرد بما يحدث نتيجة تعرضه لوسائل اال

. كلما زادت التغيرات واألزمات في المجتمع زادت حاجة المجتمع للمعلومات، أي تغيير اجتماعي 5

أو سياسي أو اقتصادي، وتختلف درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نتيجة التغيرات المستمرة، 

 وتبعا لهذا االختالف تزيد أو تقل الحاجة إلى المعلومات واألخبار.
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اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم كلما كان النظام اإلعالمي قادرا على االستجابة  . يزداد6

 الحتياجات النظام االجتماعي أو الجمهور، وفي هذه الحالة ينبغي على النظام اإلعالمي أن يتطور.

اعتماده على وسائل اإلعالم فالصفوة قمة الهرم قد يكون لها وسائل  جهة. يختلف الجمهور من 7

عالم خاصة بهم غير الوسائل التقليدية، بمعنى أن للصفوة مصادرها في الحصول على المعلومات إ

 كالبرقيات أو وكاالت أنباء وغيرها والتي ليست متاحة لكل الناس.

ية اسيطبيعة االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم والنظم الس (121 ,2016) ح ساريويوض  

ففيما يتصل بعالقة النظام السياسي بالمؤسسة اإلعالمية، فهذا النظام يلجأ واالقتصادية واالجتماعية، 

إلى وسائل اإلعالم لتساعده في نشر سلطته، وفرض هيمنته، ونشر أفكاره ومبادئه في المجتمع... 

وتدعيم الشعور بالمواطنة، وتحقيق التكامل االجتماعي، في المقابل فإن وسائل اإلعالم تعتمد على 

سياسي الكتساب الحماية التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحصول على معلومات رسمية النظام ال

 وغير رسمية لتغطية األخبار، وتحقيق عائد من اإلعالنات السياسية في أوقات االنتخابات.

النظام االقتصادي على المؤسسة اإلعالمية فهو من أجل الترويج لمشاريع  اعتمادأما أسباب 

واإلعالن عنها، وتدعيم القيم الخاصة بالمشروعات الحرة الرأسمالية، وتحفيز المستهلكين هذا النظام 

على الشراء، بالمقابل فإن وسائل اإلعالم تعتمد على النظام االقتصادي من أجل تحقيق الربح من 

 عائد اإلعالنات، والتوسع في مشروعاتها اإلعالمية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجماهير من

 خالل حوزتها أو امتالكها لمنتجات متطورة ومتقدمة.

ليها فلور أن الجمهور يعتمد عير على المؤسسة اإلعالمية، فيرى دوفيما يتصل باعتماد الجمهو 

اعتمادا كبيرا إلى الحد الذي يجعله ال يستطيع االستغناء عنها، فهي التي تزوده بالمعرفة والمعلومات 

 .لية منها والخارجية، وهي أيضا  توفر له سبل التسلية والترويح عن النفسواألخبار بكافة أشكالها المح



15 

 الموجهة لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم االنتقادات-3

تورد المراجع عددا من االنتقادات والمالحظات على هذه النظرية ومفاهيمها وتطبيقاتها، ومن 

 ( في أربع نقاط كما يلي:3131ذلك ما سجله أحمد )

العديد من النظريات األخرى التي تدور حول التأثيرات طويلة المدى على وسائل اإلعالم،  مثل-1

ن تشير إلى أنه على المدى القصير، ال يمك إذفهي كانت تتناقض بشكل كبير مع نظرية اإلقناع، 

نات على الالتأثيرات التي تقوم بها اإلع إذ إنأن تقوم وسائل اإلعالم بالتأثير على سلوك األفراد، 

 بشكل كبير. ا  أن هذا البيان ال يمكن أن يكون صحيحتثبت األفراد 

ألن نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم تم اختبارها بشكل مباشر على بيانات الفرد، فمن  نظرا  -3

قوة لاف هذه البيانات من قبل األفراد نظرا  ألن الناس من الممكن أن ال يدركوا يالممكن أن يتم تحر 

 .ويميلوا للتقليل من شأنهافي التأثير لوسائل اإلعالم حقيقة ال

هذه النظرية تعتبر الجماهير نشطة أو غير نشطة وال يتم ذكر المنطقة الرمادية، ففي الواقع  في -3

ون بعض يمكن أن يك في حيناقفهم مختلفة عن بعضها البعض، يتم صنع الجماهير من األفراد ومو 

 يرهم.األفراد نشطين أكثر من غ

يوجد أي ذكر للسلوكيات المتكررة لألفراد، ففي الواقع أن كثير من الناس يشاهدون بعض  ال-4

وسائل اإلعالم ألنها أصبحت عادة قد اعتادوا عليها، ومن الممكن أن تولد العادات سلوكيات متكررة. 

 (.3131)احمد، 

 ( عددا من االنتقادات أيضا  كما يلي:3113وتسجل منال مزاهرة )

د محتوى محاي مبالغة في نموذج االعتماد حول حجم االعتماد الفعلي، ألن هناك غالبا   هناك -1

 في وسائل اإلعالم.
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تعطي النظرية أهمية للتأثيرات الحاصلة من خارج وسائل اإلعالم كاألصدقاء والمعارف،  ال -3

 وقادة الرأي العام.

االعتماد على مستوى النظام االجتماعي ككل، لكن  أنه كان يقصد بمدخل االعتماد أساسا   رغم -3

 معظم الدراسات اإلعالمية تعاملت مع مدخل االعتماد على مستوى األفراد.

معظم الباحثين عرفوا االعتماد إجرائيا بالتعرض، رغم أنه ليس كل من يتعرض لوسيلة  إن -4

كنه يختار االعتماد يلة، ليعتمد عليها، فعلى سبيل المثال قد يتعرض الفرد للتلفزيون لفترة طو 

على معلومات وسيلة أخرى كالصحف في اكتسابه للمعلومات السياسية أو في موضوع ما 

 (.333، 3113)مزاهرة، 

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم في تطبيقها على جائحة كورونا

بكارثة  للعله لم يسبق أن مرت البشرية بمثل هذه الحالة في عالقة وسائل اإلعالم واالتصا

(، صحيح أن المجتمعات العالمية سبق 3131م منذ بداية العام )لوبائية مثل الحالة التي يعيشها العا

ت أوال ، مثل اإلنفلونزا اإلسبانية التي انتشر االنتشارأن شهدت انتشار أوبئة شديدة الخطورة وسريعة 

ة األولى. وتختلف حسب بعض المؤرخين وفي األشهر األخيرة من الحرب العالمي 1118عام 

مليون  51التقديرات للعدد الدقيق لوفيات تلك اإلنفلونزا، لكن يعتقد بعض المؤرخين أنها قتلت نحو 

( من إجمالي الذين أصيبوا بها، مما جعلها الوباء األكثر 11إنسان على األقل، أي ما يعادل )%

، فيقول اية منها في الواليات المتحدةفي التاريخ المعاصر. أما موقع السيطرة على األمراض والوق فتكا  

ية "، أو ما يعادل ثلث سكان الكرة األرض اإلنفلونزا اإلسبانية " مليون شخص أصيبوا بـ 511إن نحو 

 آنذاك.
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 "، فإنه من المرجح أنها بدأت في اإلنفلونزا اإلسبانية وعلى الرغم من أن هذا الوباء حمل اسم "

 (.3131مكان آخر غير إسبانيا، وربطها البعض بالصين )سكاي نيور، 

إن ما يميز الجائحة الحالية، هو ارتباطها مع ثورة اإلعالم الرقمي التي نشأت في العقود األخيرة، 

هو ما الحياة. و وجاءت الجائحة لتوسع من انتشارها وتغلغلها في حياة الناس وفي مختلف مجاالت 

أدى إلى درجة كبيرة من االعتمادية للناس على هذه الوسائل للحصول على المعلومات واألخبار 

بشأن الجائحة أسبابها، طبيعتها، أخطارها، طرق الوقاية والعالج واإلجراءات الحكومية وغير ذلك 

 الكثير مما يتصل بهذه الجائحة.

اإلعالم الرقمي نتائج مختلفة على سير الجائحة في المفرط على بعض وسائل  لإلقبالوقد كان 

معظم المجتمعات العالمية، وتراوح ذلك بين زيادة الوعي بطبيعة الفيروس ومخاطره وطرق الوقاية 

منه، إلى نشر سيل من األخبار الزائفة التي تشوه الوعي وتغير الحقائق وتشوش اتجاهات الناس، 

عف ض على سبيل المثالكافحة انتشار الفيروس، ومن ذلك وتشوش على الحكومات في إجراءاتها لم

إقبال الناس على تلقي المطعوم بسبب ما بثته بعض وسائل اإلعالم الرقمي حول أخطار محتملة 

لهذا المطعوم على الصحة. وقبل ذلك، شاهدنا مبالغة في إقبال الناس على شراء المستلزمات الغذائية 

ه في بعض وسائل التواصل االجتماعي وربما في بعض المواقع استجابة للتهويل الذي تم ممارست

 اإللكترونية أيضا  بشأن الوضع الغذائي للدولة أو لحركة البضائع بين الدول.

أشارت دراسات سابقة عديدة إلى تغيير جوهري في خارطة اعتماد الناس على وسائل اإلعالم 

يس للتلفزيون مثلما أشارت دراسة كاسيرو ريبول أثناء الجائحة وبسببها، من ذلك مثال إعادة االعتبار

( التي أشارت أن االعتماد على القنوات التلفزيونية كمصدر 3131(، كذلك دراسة رويتر )3131)
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في ست دول أوروبية من دول مجتمع الدراسة، بينما وصلت في ( 5)%لألخبار ارتفع بما نسبته 

 (.15بريطانيا إلى )%

( فرغم ارتفاع رصيد القنوات التلفزيونية كمرجع لألخبار 3131وحسب المسح الذي أجرته رويتر )

في جائحة كورونا، إال أن وسائل التواصل االجتماعي والمنصات الرقمية، هي األخرى، حققت ارتفاعا 

اع ، حقق أكبر ارتفWhatsAppفي استخدامها كمرجع لألخبار؛ إذ إن تطبيق المراسالت واتساب 

ريت في الدول التي أج (7)%فيما يتعلق باالعتماد عليه كمصدر لألخبار بعد جائحة كورونا، بنسبة 

-من العينة تطبيق واتساب لمعرفة األخبار المتعلقة بفيروس كوفيد( 34)% عليها الدراسة. واستخدمت

 ونشرها والنقاش حولها. 11

قبال عات والدول األخرى، فقد لوحظ اإلعن المجتم ، ال يختلف األمر كثيرا  األردنعلى مستوى 

على وسائل التواصل االجتماعي والمنابر الرقمية لمتابعة تطورات الجائحة وآثارها سواء من  المفرط

الناحية الصحية أو من ناحية اإلجراءات الحكومية، في الوقت نفسه، فقد أعيد االعتبار للقنوات 

 أطول للمشاهدة بسبب فترات الحظر الطويلة مع وقد أصبح لدى الناس وقت   التلفزيونية خصوصا  

، كذلك، فقد تميزت القنوات التلفزيونية بأن شبكة مراسليها توفرت لهم حرية بداية الجائحة خصوصا  

الحركة وتغطية المؤتمرات الصحفية والتصوير في مواقع الحدث في معظم األحيان وهذا ما منحها 

، التي توقفت عن الصدور ألن إجراءات طباعتها وتوزيعها ميزة إضافية بخالف الصحف الورقية مثال

 تختلف عن الصحافة التلفزيونية والرقمية بشكل عام.

 في خالصة هذا المحور يمكن التأكيد على:

زادت اعتمادية الناس على وسائل اإلعالم عموما خالل هذه الجائحة، باستثناء الصحافة  لقد  -1

 شاط على وسائل التواصل االجتماعي.الورقية، وشمل ذلك أيضا  زيادة الن
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 التلفزيون نسبة من قوته التي فقدها إثر انتشار الصحافة الرقمية. استعاد -3

، خصوصا وسائل التواصل األردنلزيادة االعتمادية على وسائل اإلعالم الرقمية في  كان -3

 االجتماعي إيجابياتها وسلبياتها مثلها مثل المجتمعات األخرى.

لة من الفوضى اإلعالمية في بداية الجائحة، ومع الوقت وتراكم التجربة، الجائحة حا أثارت -4

أصبح الناس أكثر دراية في مصادر األخبار الموثوقة، مثل عدد االصابات والوفيات التي بات 

المؤتمر الصحفي الحكومي مصدرها الوحيد، بعد أن كانت مصادر متعددة تنشر أخبارا زائفة 

 حور في وسائل التواصل االجتماعي.أو غير دقيقة حول هذا الم

 : األدب النظريثانيا

 COVID-91 أوفيروس كورونا  -1

ا مثل الزكام وااللتهاب  فيروسات كورونا هي مجموعة من الفيروسات التي يمكنها أن تسبب أمراض 

ن مالتنفسي الحاد الوخيم )السارز( ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية )ميرز(. تم اكتشاف نوع جديد 

فيروسات كورونا بعد أن تم التعرف عليه كمسبب النتشار أحد األمراض التي بدأت في الصين في 

3111. 

)سارز كوف  11ُيعرف الفيروس اآلن باسم فيروس المتالزمة التنفسية الحادة الوخيمة كوفيد 

، أعلنت منظمة 3131. في مارس/آذار 11(. ويسمى المرض الناتج عنه مرض فيروس كوفيد 3

 كجائحة. 11لصحة العالمية أنها صنفت مرض فيروس كوفيد ا

تقوم المجموعات المختصة بالصحة العامة، مثل مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها في 

بمراقبة الجائحة ونشر التحديثات على  (،WHO) ومنظمة الصحة العالمية (CDC)الواليات المتحدة 

 مواقعها على اإلنترنت. كما أصدرت هذه المجموعات توصيات حول الوقاية من المرض وعالجه.



20 

يوم ا من التعرض له. وتسمى الفترة  14 إلىبعد يومين  11قد تظهر عالمات وأعراض كوفيد و 

 مكن أن تتضمن العالمات واألعراضالتالية للتعرض والسابقة لظهور األعراض "فترَة الحضانة". ي

المبكرة فقدان حاستي الذوق  11الشائعة ما يلي: الُحم ى، السعال، التعب، قد تشمل أعراض كوفيد 

صعوبة في التنفس وآالم العضالت  أوالشم. ويمكن أن تشمل أعراض أخرى مثل ضيق الَنَفس  أو

 وآالم الصدر وغير ذلك.

 شخاصحادة. قد ُيصاب بعض األ إلىبين خفيفة جد ا  11يمكن أن تتراوح شدة أعراض كوفيد 

بأعراض قليلة فقط، وقد ال تكون لدى بعض الناس أي أعراض على اإلطالق. قد يعاني بعض 

من تأزُّم األعراض، مثل تفاقم ضيق النفس وتفاقم االلتهاب الرئوي، بعد حوالي أسبوع من  شخاصاأل

 (.Mayo Clink, 2020بدء األعراض )

ثر م عن الجائحة مع انتشار للمعلومات المضللة والزائفة واالشاعات عبر مختلف  نتجا وا 

تكنولوجيا االتصال الرقمية، أعلنت منظمة الصحة العالمية في منتصف فبراير/ شباط أن جائحة 

 (، وبناء  3131 ،فيروس كورونا الجديد كان مصحوب ا بـ "معلومات مضللة" )منظمة الصحة العالمية

على ذلك أصدرت منظمة الصحة العالمية واألمم المتحدة واليونيسيف وغيرها من المنظمات الدولية 

بما في ذلك وسائل اإلعالم ومنصات التواصل االجتماعي  –دعت فيه جميع أصحاب المصلحة  بيانا  

لذين يمكنهم التكنولوجيا ا وأخصائيوالباحثين  –التي تنتشر من خاللها المعلومات الخاطئة والمضللة 

تصميم وبناء استراتيجيات وأدوات فعالة من أجل التصدي للوباء المعلوماتي، وقادة المجتمع المدني 

التعاون مع منظومة األمم المتحدة والدول األعضاء ومع بعضها البعض،  إلى –والشخصيات المؤثرة 

لى مواصلة تعزيز إجراءاتها الرامية  ئة ع انتشار المعلومات الخاطنشر المعلومات الدقيقة ومن إلىوا 

 .(3131-1-33والمضللة )منظمة الصحة العالمية، 
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 األردنفي  91- كوفيد-0

، وبلغ عددها ذلك الحين حوالي 3131في أواسط شهر آذار  األردنظهرت أولى االصابات في 

آذار، وبعد شهر من هذا التاريخ وصل عدد االصابات  34حالة بتاريخ  153 إلىحالة، ووصلت  15

سة ، ومن خالل سياسبوعين تقريبا  أ( حاالت وفاة، وظل الرقم يتضاعف كل 7) إلىإضافة  441 إلى

في وقف عدوى الحاالت  األردن، نجح 3131اإلغالق الشامل الذي استمرت حتى أواخر شهر أيار 

ت ب بعض الحاالتسر   إلىأن بعض األخطاء في المعابر وغيرها قد أدى  تقريبا، إال أنه تبين

واالصابات وبالتالي مخالطة أعداد أخرى ليعاود مؤشر الحاالت باالرتفاع بطريقة القفزات بدءا من 

 ( وفاة.16حالة و) 3111أكثر من  إلىصابات بداية شهر أيلول/ سبتمبر، ليصل عدد اإل

يدخل مرحلة التفشي المجتمعي  األردنعداد تتضاعف وبدأ مع أواخر شهر أيلول بدأت األ

باآلالف يوميا بعد أن كانت تحسب بالعشرات القليلة في الشهرين  للمرض، فأصبح يسجل أعدادا  

مستويات قياسية حينما زاد عن الستة آالف إصابة وعشرات  إلىاألول والثاني، ووصل الرقم اليومي 

حوالي  إلىألف حالة، إضافة  311د بلغ عدد اإلصابات حوالي فق 3131ومع نهاية سنة ، الوفيات

 .(3131-13-7-3131ية، األردن( آالف حالة وفاة )موقع وزارة الصحة 4)

ة مئات من بضع إلى، تراجع المنحنى الوبائي ليصل 3131العام  من نهاية وقت الحق في

الوباء، حيث سجلت في هذه شهدت عودة انتشار  3131، ولكن الشهور األولى من سنة الحاالت

( إصابة، وعشرات الوفيات، وبنسبة فحوصات إيجابية زادت عن 1511المرحلة أرقام قياسية ناهزت )

، وبدأت الحملة 11(. كما شهدت هذه المرحلة وصول المطعوم الخاص بمعالجة كوفيد 31%)

دت المزيد شه فقد ذه المرحلةالمعالجة اإلعالمية لهأما الوطنية لتشجيع المواطنين على اخذ المطعوم. 

من االرتباك اإلعالمي، من خالل التعامل مع تغطية أخبار الحالة الوبائية، وقدرة المنظومة الصحية 
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على التعامل مع زيادة الحاالت المصابة بالفيروس، وحمالت التشجيع على اخذ المطعوم من جهة، 

 فها.وحديث وحوار موسع حول نجاعة المطعوم واالثار التي يخل

أن وصل  إلى، ظل منحنى اإلصابات وأعداد الوفيات في ارتفاع 3131منذ بداية السنة الجديدة 

للفحوصات  (31شهر مارس/ آذار مع نسبة تفوق )%قريبا من عشرة آالف إصابة في أواسط 

حالة  5511نصف مليون إصابة، وحوالي  من أكثر إلى اإلصابات إجمالي يرفع ما االيجابية، وهو

ألفا أواسط شهر ابريل/ نيسان، وهو رقم مرتفع بكل  681بينما وصل عدد اإلصابات لحوالي  وفاة.

(، ونسبة 51قريبا من )% للمرضى في المستشفيات فقد بلغت نسبة إشغال أسرة العزلالمقاييس. أما 

 أعالها في إقليم الوسط، أما نسبة إشغال أجهزة (78-31)% إشغال أسرة العناية الحثيثة ما بين

 .(3131ية، األردن( )موقع وزارة الصحة 46-31%التنفس فقد تراوحت هي األخرى بين )

بدأ المنحنى  حينما، 3131حتى أواخر شهر نيسان  ظل المنحنى ألعداد اإلصابات مرتفعا  

بالهبوط نتيجة إعادة الحظر الليلي وحظر يوم الجمعة وربما المزيد من االلتزام من قبل الناس 

بضعة مئات مع أواسط شهر أيار،  إلىأن وصل  إلىالوقائية، وظل المنحنى في هبوط  اإلجراءاتب

جنب مع استقرار  إلى في هذا الوقت، جنبا   %5أقل من  إلىوحيث تراجعت نسبة االصابات اإليجابية 

وموضوعية، خصوصا وقد  تحسن التغطيات اإلعالمية، التي أصبحت أكثر موضوعية واتزانا   أو

 الناس بأهمية التطعيم ضد الفيروس. ةعتزايدت قنا

من دول العالم حالة من الفوضى اإلعالمية سواء في اإلعالم  همثله مثل غير  األردنشهد و  

باب ، وتعزى بعض أسمثلما أشرنا في مقدمة البحث في الفصل األول اإلعالم الجماهيري أوالرقمي 

مصادر متعددة منها عدم وضوح وثبات األبحاث العلمية حول الفيروس وطرق  إلىهذا االضطراب 

عالج لهذا الفيروس، كذلك، فإن بعض التصريحات التي كانت تصدر  أوانتشاره وعدم اكتشاف لقاح 
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ومات ذلك ما تم نشره من أخبار ومعلإلى عن المسؤولين في الدولة تتناقض بين الحين واآلخر، أضف 

 .واإلعالم الرقمي عموما   بر وسائل التواصل االجتماعي خصوصا  زائفة ومضللة ع

 قادة الرأي العام-3

في المجتمع كانت معروفة منذ وجود االجتماع البشري في فجر  قادة الرأي العامحقيقة لعل  

م الفاعلين كانوا ه قادة الرأي العامالتاريخ، وتكشف لنا األساطير والقصص وحتى التاريخ القديم أن 

، واتخاذ تاواالختراع واالكتشافاتالرئيسيين لألحداث التاريخية الكبرى مثل الحروب وبناء المدن 

القرارات المصيرية بحياة الجماعة، مثل قرارات التنقل من مكان آلخر، وقرارات الحرب والسلم، وفي 

وهذه الخصائص طالما عرفت في  العمل، أوحاالت كثيرة قرارات تتعلق بحياة األفراد كالزواج 

لتأثير في شيخ العشيرة بسلطة ا أويتمتع كبير العائلة  إذالمجتمعات العربية القديمة منها والحديثة، 

جاحة ر  أويمتلك معرفة أكثر من غيره بحكم بعض الخصائص كالسن،  هالجماعة، على اعتبار أن

 .ا بالوراثةوأحيان العقل والحكمة والتجربة وربما التميز بالتعليم

د ق قادة الرأي العامحاضرا، رغم أن خصائص  قادة الرأي العاموفي عصرنا الحديث ظل مفهوم 

تعرضت لتغيير كبير، فمفهوم قيادة الرأي أصبح أكثر تخصيصا بسبب زيادة التخصصات في الحياة 

المتطورة، فإذا كان شيخ العشيرة قديما يتقدم برأيه في شتى المسائل المطروحة أمام الجماعة، فإنه 

هو مضطر ة، فاليوم ال يستطيع فعل ذلك مثال في كثير من المسائل التي أفرزتها الحياة المعاصر 

الستشارة أصحاب الرأي في مسألة أي المدارس والجامعات المناسبة لتدريس ابنائه، وهو مضطر 

ليسأل المختصين في جوانب القانون حينما يتعلق األمر بمسائل لها بعد قانوني في الدولة التي يعيش 

لك ت سيعتمد على ما ستقدمه وسائل اإلعالم فيما يتعلق بأحداث عديدة خصوصا   أيضا  فيها، وهو 

 عن منطقة نفوذه. التي تقع بعيدا  
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بعض التعريفات الرائجة لمفهوم الرأي العام، وقد أورد عددا منها الدكتور  إلىيجدر بنا اإلشارة 

ضها كتوطئة للحديث عن الرأي العام"، ونورد بع إلى"مدخل  كتابه ( في3111154كامل خورشيد )

 .العامقادة الرأي 

عرف الباحث األمريكي )دوب( الرأي العام بأنه ميول الناس تجاه قضية معينة عندما يكونون 

لنقاش اوين رأي الجماعة عن طريق أعضاء في المجموعة االجتماعية نفسها بحيث يقوم المجموع بتك

 الرأي العام هو حاصل ضرب اآلراء الفردية ببعضها. ليصبح

ما.  اسها تجاه قضيةيوعرف )هينس( الرأي العام بأنه وجهات نظر المجموع من األفراد يمكن ق

 معارضة. وأ راءهم نحو قضية ما تأييدا  آوعرفه )ألبورت( بأنه الموضوعات التي يصف بها األفراد 

وهر المفهوم من عالم آلخر، فالرأي العام ينطلق أوال نستخلص من التعريفات السابقة تقارب ج

يول ومواقف ميقوم على  أيضا  إال إذا تبنته أغلبية في الجماعة، وهو  عاما   من الفرد، وال يصبح رأيا  

ف على الرأي العام من خالل النقاش الذي تعر  المشكلة ما تهم المجموعة، ويمكن  أوتجاه قضية 

اعة في صن ومشاركا   فإن وسائل اإلعالم تصبح وسيطا   من هنااإلعالم، و يدور حوله في وسائل 

 الرأي العام.

راد يمتلكون على أنهم أف ، لكنها تجمع غالبا  أيضا  فله تعريفات متعددة  قادة الرأي العامأما مفهوم 

ثقة في لمعلومات وقدرات على التواصل مع اآلخرين والتأثير فيهم بحكم المعلومات التي يمتلكونها وا

 بوسائل اإلعالم. آرائهم ومواقفهم، وهم أكثر الناس اتصاال  

هجان است أومن ذوي النفوذ في مجال استحسان  شخاصبأنهم األ قادة الرأي العاميعرف روجرز 

 ء ومواقف وسلوكراذوو التأثير الكبير على معلومات وآ شخاصفكار، كما يعرفون بأنهم األاأل
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ولهم دورهم في تشكيل الرأي العام في الجماعة التي ينتمون إليها، آخرين في مجتمع ما،  أشخاص

عضاء الجماعة المعلومات التي تؤثر على اتجاهات األفراد وتشكيل الرأي إذ يمكنهم أن يوصلوا أل

 (.351، 1163العام للجماعة )روجرز، 

بأنه الشخص الذي يمارس نفوذه على عدد من الناس.  القائد Bogardosويعرف بوجاردوس 

ما لندمان فيعرفه بأنه الشخص الذي يتقبل الناس أحكامه ومشاعره باعتباره أساس العقيدة والسلوك أ

 (.358، 1111، عاشور)

يتواجدون في كل مجتمع، ويصنعون قرارتهم و من الناس  قليال اعددإن قادة الرأي يمثلون 

 ذين إذا تم إقناعهم فهم مفاتيح اتصالية إلقناع غيرهم من أتباعهم. الالحاسمة، وهؤالء 

في مختلف المواقع بمنزلة اجتماعية أرفع من منزلة التابعين لهم، وعادة  قادة الرأي العامويتمتع 

فكار الجديدة، وهم في العادة أكثر قابلية البتكار ألقبول ا أوما يأخذون زمام المبادرة في رفض 

مارسه عالمية على التأثير الهام الذي يلالمستحدثة وتبنيها من تابعيهم، وقد أكدت الدراسات ااألفكار 

قادة الرأي ن الناس يتأثرون بإ " :(Klapper, 1960,76هؤالء القادة في المجتمع؛ وفي هذا يقول )

قادة الرأي ، فةوالفكر في مجتمعاتهم تأثرا عميقا بصورة تفوق تأثرهم بوسائل االتصال الجماهيري العام

يعتبرون عناصر نموذجية مميزة وسط الجماعات التابعة لهم، ونظرا النهم بمثابة وكالء لنقل  العام

ن البحث عن النصح والمشورة، ويمارسو  أوهذه الجماعات، فينجذب إليهم الناس للرأي  إلىالمعلومات 

م قدرات داخل الجماعة"، كما لهتأثيرهم على الجماهير بشكل متكرر بما يسهم في  تحقيق االستقرار 

ين اإلمساك بمفتاح االتصال ب وكذلكراء الجماعية نحو مختلف القضايا في التحكم في اتجاهات اآل

الجماعات التي ينتمون إليها وبين العالم الخارجي. كما أنهم أكثر كفاءة في نطاق تخصصاتهم من 
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وا لها فة، ويقومون بنقل الرسائل التي تعرضلروافد المعرفة المختل ، كما أنهم أكثر تعرضا  همتابعي

 جماهيرهم. إلىواقتنعوا بها 

 على أصناف متنوعة في كل البيئات وتتمثل في: قادة الرأي العاميصنف و 

رجال وعلماء الدين: من خطباء وأئمة ووعاظ ومشايخ، وهم على رأس القادة خاصة في  ●

الحياة عند الكثير من األمم. فرجل الدين . فالدين أهم عناصر والمحافظةالمجتمعات المتدينة 

 تماعية.جتماعي وكلمته مسموعة وهو مفتاح العالقات االجاليتمتع بنفوذ كبير وله هيبته وتقديره ا

 نوعياتهم ومناصبهم. الفرجال العلم على اخت ●

 األدباء من شعراء وقصاصين وكتاب.الفنانون و  ●

 ء، المدراء العامون....(.في الدولة )الوزرا في المناصب العلياالموظفون  ●

 قادة األحزاب السياسية الناشطة على الساحة. ●

 أعضاء مجلسي األعيان والنواب. ●

 قادة النقابات العمالية وقادة مؤسسات المجتمع المدني.  ●

 اإلعالميون. ●

ويستمد قائد الفكر قوته من فهمه لرغبات الجماهير ومطالبهم حتى يستطيع أن يبلور اتجاهات 

ويفصح عنها ويمثلها، فهو تجسيد واقعي لمشاعر الجماهير، والرأي العام بدوره يتأثر بقادة  الرأي العام

، ذلك أن هؤالء القادة قادرون على تحويل االتجاهات السلبية للجماهير التالفكر في مختلف المجا

 طالعالاتجاهات إيجابية لما يتميزون به من ملكات خاصة كقوة الشخصية والذكاء الحاد وسعة ا إلى

والقدرة على تحليل المعلومات التي يتلقونها، وحسن التصرف ورجاحة الرأي والسيرة الحسنة والسمعة 

 الطيبة.
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 اإلخبارية التغطية-4

بأنها عملية الحصول على بيانات وتفاصيل حدث معين،  Coverageتعرف عملية التغطية 

والمعلومات المتعلقة به، واالحاطة بأسبابه ومكان وقوعه، وأسماء المشتركين فيه، وكيف وقع؟ ومتى 

وغير ذلك من المعلومات التي تجعل الحدث مالكا للمقومات والعناصر التي تجعله صالحا  وقع؟

 الخبر، فالحياة مليئة بماليين األحداث التي تقع كل يوم وكل للنشر، فهناك فارق بين الحدث وبين

أخبار صالحة للنشر )فاروق أبو زيد، نقال  إلىحين، ولكن القليل من بينها هو ذلك الذي يتحول 

مام،   (.136، 3113عن: معوض وا 

ط معنى التغطية اإلخبارية، فهي تعني الحديث عن كل شيء مهم حول حدث ولو أردنا أن نبس  

هن مقبولة عن األسئلة التي قد تدور في ذ أومن الناس. وهو الذي يقدم إجابات كافية  ا  كبير  ا  عدد م  يه

 الحدث؟المشاهد، من مثل ماذا حدث؟ ومن الذي شارك في الحدث؟ وأين وقع  أوالمستمع  أوالقارئ 

 افةالصحالتغطية الخبرية هي التي تجيب عن )األسئلة الخمسة + كيف( المعروفة في عالم و 

5Ws & How. 

واألسئلة الخمسة هي أسئلة، عند اإلجابة عليها، تعطي جميع المعلومات المطلوبة حول موضوع 

معين، وغالب ا ما تستخدم في البحث والكتابة والتحقيقات. وهي: من وماذا وأين ومتى ولماذا. وغالب ا 

بالضرورة  دائمة لها حاجة، ولكن ليست هناك W" 5" إلى" باإلضافة Howكيف  ما يتم تضمين "

 (.3131أكثر من األسئلة الخمسة )أيوب،  أووعادة ما تقع في نطاق واحد 

يشير أحد الصحفيين، إذا كنت تريد التأكد من عدم نسيان التفاصيل الهامة في اتصاالتك؟ فكر 

ورك هلضمان التقاط منظور مهم ومشاركة السياق المهم للغاية وجعله مناسب ا لجم 5Ws & Howفي 

 (.3131)أيوب، 
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 واألسئلة الخمسة هي:

 ماذا حدث؟ ويكشف تفاصيل الحدث. What: ماذا-1

 من هي األطراف المرتبطة بالحدث؟ المشاركون. Whoمن: -3

 وقع الحدث؟ الزمان. متى Whenمتى: -3

 وقع الحدث؟ المكان. أين Whereأين: -4

 وقع هذا الحدث؟ تفسير أسباب ومالبسات الحدث. لماذا Whyلماذا: -5

 وقع الحدث؟ بيان خلفيات الحدث ومقدماته. كيف Howكيف: -6

والحقيقة أن اإلجابة على األسئلة الخمسة من شأنه أن يحقق للجمهور الخبر الصحيح والدقيق 

ناسب يل موالشامل، ثم يحقق له الفهم عن طريق السؤال )كيف؟(، لكن ذلك ال يتأتى بغير تأه

فئات  وأللصحفي ليجيب عن األسئلة بأقل قدر من الكلمات، وبالصياغة التي تناسب الجمهور 

الجمهور المستهدف، ولهذا، فإن التغطية هي عملية منظمة ومخططة، وتقوم على التأهيل المهني 

ك األدوات أن التحدي األكبر للصحفي اليوم ليس امتال إلىوالتدريب والممارسة. من هنا يشير بعضهم 

نما في إنتاج محتوى إعالمي متميز ينافس به ويمكِّنه من وضع تقريره  والوسائل فمعظمها متوفر، وا 

 (.3116ومادته اإلعالمية بقوة على خارطة اهتمامات الجمهور )االفرنجي، 

مصادر التغطية اإلخبارية في جميع وسائل اإلعالم لوجدناها ال تزيد عن هذه  إلىولو نظرنا 

 .(174، 3111ادر: )الضبع، المص

. المندوب الصحفي: ويعتبر أهم مصادر األخبار بالنسبة للوسيلة اإلعالمية، وهو الذي يزود 1

م المحافظة التي يقي أوالوالية  أوالوسيلة اإلعالمية بالقدر األكبر من األخبار داخل حدود الوطن، 

 بها.
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المندوب هو الذي يقوم بتغطية األخبار الداخلية . المراسل: يختلف المراسل عن المندوب في كون 3

التي تقع داخل حدود الوطن، بينما يقوم المراسل بإمداد الوسيلة اإلعالمية باألخبار العالمية، وقد 

 مكانية محددة لتغطية حدث محدد. أومرسال في مهمة زمنية  أو، يكون مقيما  

توزع على وسائل اإلعالم خدماتها مقابل عائد االعتيادية و  بمهمتها. وكاالت األنباء: وهذه تقوم 3

 مالي.

. الصحف ووسائل اإلعالم األجنبية والمحلية: تنقل وسائل اإلعالم عن بعضها بعضا في حاالت 4

ألسباب  وأالمصدر دون األخرى بسبب البعد الجغرافي  إلىكثيرة، إذ قد تستأثر بعضها في الوصول 

 أخرى كثيرة. 

 أوت بطريقة وثائق تسرب أومختلفة: وقد تتضمن وثائق تصدر بشكل رسمي، . النشرات والوثائق ال5

 بأخرى.

أهميته حينما يكون قريبا من مصدر األخبار  المواطن . المتطوعون )صحافة المواطن(: ويكتسب6

 مراسال في المنطقة. أوواألحداث، وحين ال يكون للوسيلة اإلعالمية مندوبا 

 غير الحكومية. أواألهلية  أوالتي تقوم بها الجهات الرسمية  . المؤتمرات الصحفية والعامة:7

 لىإ. شبكة اإلنترنت: بما فيها من مواقع للمؤسسات واألفراد والحكومات ومراكز البحوث إضافة 8

شبكة مواقع التواصل االجتماعي التي باتت اليوم أحد أهم مصادر األخبار ألن معظم صناع القرارات 

 مونا بشكل مستمر.في العام باتوا يستخد

 . الوزارات والهيئات الرسمية والشعبية:1
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 التغطية أثناء األزمات

تعد التغطية الصحفية أثناء األزمات من أكثر العمليات حساسية وصعوبة ألنها تؤثر في سير 

 وأإيجابا، ففي األزمات تتسارع التطورات، وتتالحق األحداث، ويتزايد عدد الفاعلين  أواألزمة سلبا 

الداخلية  في مستوى العالقات أوالمشاركين في الحدث، وقد تقع أضرار كبيرة في األرواح والممتلكات 

 الخارجية للدولة مع الدول األخرى. أوللمجتمع 

ت بطول المدة، وتعقيداتها تصفزمات الحساسة التي اواحدة من األ 11وتعد جائحة كوفيد 

إنها لنقل  أوالبشر،  ياراتوآثارها الصحية التي مست ملجانب مخاطرها  إلىاالقتصادية واالجتماعية 

ي غاية الحساسية، وف صعبا   ، من هنا تصبح التغطية الصحفية أمرا  العالم في مجتمعات تستثني أحدا   لم

 خصوصا وأن األزمات عادة تصاحبها الشائعات والغموض واألخبار المفبركة.

ويهتم العلماء وصانعو السياسات بالتغطية اإلعالمية للمخاطر العلمية والتكنولوجية ألنهم 

يفترضون في المقام األول أن مثل هذه التغطية لها تأثيرات واضحة على الجماهير. وبشكل أكثر 

 المثال،على سبيل  .أيضا  تحديد ا، فإنهم يفترضون أنه ليس فقط التأثيرات القوية بل اآلثار السلبية 

يدعي العالم النووي برنارد كوهين أن الطاقة النووية لديها الصورة العامة السلبية غير المبررة ويلقي 

باللوم على تلك الصورة على الصحافة: فالجمهور تحصل على جميع معلوماتها تقريب ا من خالل 

 م الصحافة ". يجادليجب أن يلو فلذا إذا كان الجمهور مضلل،  والمطبوعة،الوسائط اإللكترونية 

رات " باستخدام عبا لغة تحريضية كوهين بأن وسائل اإلعالم تنقل وجهة نظر من خالل استخدام "

"، عن طريق اختيار المصادر بطريقة تشوه آراء  نشاط إشعاعي مميت " أو"  إشعاع مميت " مثل

 على العلماء معظم العلماء، من خالل استخالص استنتاجاتهم الخاصة عندما يجب أن تعتمد
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 للقيام بذلك، ومن خالل الفشل في "وضع المخاطر في نصابها الصحيح"؟

(Dunwoody & Peters, 1992, 202.) 

تبدو مسألة التغطية ألخبار الجائحة الوبائية أكثر حساسية من المسألة النووية ألن الجائحة 

دة الوفيات والمعاناة الشدي إلىالوبائية تشكل خطرا على جميع األفراد دون استثناء، وهي تؤدي 

نها قد يصبح نقل األخبار مسألة شديدة الحساسية أللمعاناة كبيرة لذوي المصابين للمصابين، وتسبب 

قد تخترق حواجز الخصوصية، في الوقت نفسه تظل وسائل اإلعالم مطالبة  أوتثير مشاعر الخوف، 

 وجود محددات إلىوهذا ما يؤدي  بإعالم الجمهور بكل تفاصيل وتطورات األزمة وبشكل مستمر،

نجاز  إلىوشروط أخالقية واجتماعية إضافة  المحددات والشروط القانونية والمهنية في نقل األخبار وا 

 التغطية.

قرارات المراسل بشأن ما الموضوعات التي يجب تغطيتها وكيفية إنشاء القصص الالحقة  إن 

عدد األبعاد ذلك الفضاء مت إلىكل فردي. وهذا يعيدنا يتم تحديدها اجتماعي ا بقدر ما يتم تحديدها بش

بداخله الذي يعمل فيه المراسل. قرار كتابة قصة عن خطر معين لن يكون انعكاس ا جزئي ا للمعرفة 

الشخصية للصحفي واهتماماته فحسب. بل هو كذلك يعكس قصة معقدة نوع ا ما بين احتياجات 

عماله، وتصوره الحتياجات ج معلوماتهم في جدول أمؤسسته اإلعالمية، وجهود المصادر إلدرا

 شبكة العالقات المعقدة بين المراسل / المصدر أو بوصف آخر فإن التغطية ستكون نتائجه، جمهور 

 .((Dunwoody & Peters, 1992, 209 واألبعاد التنظيمية والجمهور

ي األردن"كورونا" على مستوى اإلعالم العالمي و  11خالل تغطية جائحة كوفيد  المواطن لقد شهد

أن بعض وسائل اإلعالم أدت دورها بارتباك كبير، والسبب الرئيس في ذلك، هو قلة مصادر 

ر اليسير من تصريحات منظمة الصحة ز المعلومات الطبية الصحيحة حول المرض باستثناء الن
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يلغي الجديد منها القديم، ذلك أن أحدا من الجهات  أومتناقضة أحيانا، العالمية، التي كانت تبدو 

ته نتائج نهائية بخصوص فيروس كورونا من  طبيع إلىالعلمية ذات االختصاص لم يصل  أوالوبائية 

نهائية اآلثار الو طرق العدوى بين األفراد، و مدة حضانته التي قيل فيها أكثر من طرح، و ، أهومنش

 الزمن المتوقع الستمرار الجائحة،و  ،الوقاية منه أوالعقارات واألدوية المناسبة لعالجه و واألعراض، 

مواعيد انتاج مطاعيم للوقاية من االصابة، فضال عن العالج للمصابين، اآلثار االقتصادية و 

 واالجتماعية وغير ذلك الكثير من المحاور واألبعاد.

وطبية كافية ونهائية، أتاح الفرصة أمام  إن حالة الغموض، وعدم توافر معلومات علمية

. هال  س وسائل التواصل االجتماعي طريقا   االجتهادات التي كانت تجد في الصحافة الرقمية، خصوصا  

وقد وقعت بعض المواقع اإللكترونية في الخطأ نفسه حينما ساهمت بنشر بعض األخبار والمعلومات 

المصدر. ويبدو أن حافزي السبق  أوف من المضمون عن بعض جوانب الحالة الوبائية دون تحقق كا

 الصحفي وزيادة المقروئية كانت من أهم األسباب في مثل ذلك النشر.

 ذات الصلةثالثًا: الدراسات السابقة 

( دور وسائل اإلعالم الجديد في تنمية الوعي الصحي ومكافحة األزمات 0202علة، عيشة ) -
 .( '' دراسة ميدانية"91-كوفيدفيروس كورونا )الصحية العالمية في ضوء انتشار 

هدفت الدراسة التحقق من إمكانية التنبؤ بدور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الوعي الصحي 

( في الجزائر، وأيضا طبيعة 11-فيروس )كوفيدومكافحة األزمات الصحية العالمية في ظل انتشار 

)النوع؛ الفئات العمرية، المهنة(. تم  اعتماد المنهج  الفروق حسب المتغيرات الديموغرافية التالية:

فردا؛ وقد اشتملت أدوات الدراسة على مقياس دور وسائل ( 141)الوصفي، وتكونت العينة من 

 )إعداد الباحثة(. 11اإلعالم الجديد في تنمية الوعي الصحي في ظل انتشار فيروس كوفيد 
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نمية بالدور اإليجابي لوسائل اإلعالم الجديد وسائل في توقد أسفرت النتائج عن: أن ه يمكن التنبؤ 

( في الجزائر، 11-كوفيد) ية العالمية في ظل انتشار فيروسالوعي الصحي ومكافحة األزمات الصح

في متوسط درجات دور وسائل اإلعالم الجديد  (α 1.5 ≤) اك فروق دالة إحصائيا  عند مستوىهن

( 11-فيد)كو  مات الصحية العالمية في ظل انتشار فيروسفي تشكيل الوعي الصحي ومكافحة األز 

( α 1.5 ≤) اك فروق دالة إحصائيا  عند مستوىفي الجزائر تعزى لمتغير المجال المهني، وليس هن

ة يفي متوسط درجات دور وسائل اإلعالم الجديد في تشكيل الوعي الصحي ومكافحة األزمات الصح

 ( في الجزائر تعزى لمتغيري الجنس والفئات العمرية.11-كوفيد) العالمية في ظل انتشار فيروس

اهتمام كل منهما في: دور وسائل اإلعالم، جائحة  جهةة السابقة الدراسة الحالية من تشبه الدراس

تقد خالل الجمهور وما يع كورونا، مكافحة األزمة. لكنهما يختلفان في أن األولى رصدت النتائج من

حي، مقابل اختالف الدراسة الحالية في: التغطية بمفهومها المهني، قياس في الوعي الص آثرأنه 

 .قادة الرأي العامالتغطية عن طريق 

التوعية األسرية لمواجهة فيروس  علىبعنوان تأثير وسائل اإلعالم  (0202دراسة عاشور ) -
 .دراسة ميدانية Covid-91كورونا 

-Covidهدفت الدراسة معرفة تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية لمواجهة فيروس كورونا 

قوامها  رسوهاج بمص. وتم استخدام المنهج الوصفي المسحي باالستبيان، وعينة عمدية من مدينة 11

 أرباب األسر.  من  مفردة 471عينة 

وأظهرت النتائج وجود تأثير لوسائل اإلعالم من ناحية التوعية األسرية لمواجهة فيروس كورونا 

Covid-11 كما أوضحت الدراسة األهمية التي يمكن أن تحققها شبكات التواصل االجتماعي ،

 للتوعية بفيروس كورونا.
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عتماد روس كورونا، واالاهتمام كل منهما في: في جهةتشبه الدراسة السابقة الدراسة الحالية من 

على عينة من الجمهور )األسر(، وتختلف معها في كون السابقة تركز على التوعية األسرية فحسب، 

وتهتم بوسائل اإلعالم عامة، مقابل اهتمام الدراسة الحالية بالتغطية بمفهومها المهني الشامل، 

 في المجتمع. دة الرأي العامقاوالتخصص في وسائل اإلعالم الرقمية، واالعتماد على عينة من 

على نظام الوسائط االتصالية والديمقراطية  Covid-91( تأثير 0202كاسيرو ريبوليس ) -
 وعواقب استهالك األخبار أثناء تفشي المرض.

- Casero-Ripollés, Andreu (2020). “Impact of Covid-19 on the media 

system. Communicative and democratic consequences of news 

consumption during the outbreak”.  

وقد ألقى آثاره على مختلف المجاالت  ،ذات حجم وأهمية هائلين ظاهرة Covid-11 يعد

. منذ بداية هذه األزمة الصحية، أصبحت األخبار االجتماعية، بما في ذلك وسائل اإلعالم والصحافة

موردا قيما للمواطنين. الهدف من الدراسة هو معرفة مدى تأثير فيروس كورونا الجديد على استهالك 

األخبار، وعلى المصداقية التي يمنحها المواطنون لوسائل اإلعالم، فضال  عن قدرتهم على اكتشاف 

 األخبار المزيفة.

ألهداف، أجرى الباحث تحليال استكشافي ا بناء  على البيانات الثانوية من اإلنترنت للتحقق من هذه ا

مثل استطالعات الرأي الخاصة بلوحة االتجاهات األمريكية التابعة لمركز بيو لألبحاث في الواليات 

 المتحدة، ومقارنة البيانات قبل وبعد التفشي. 

ظهور تطورات مهمة في  إلىالوسائط. وتشير على نظام  Covid-11تأثير  الدراسة تؤكد نتائج

النظام اإلعالمي مثل عودة دور اإلعالم التقليدي، وخاصة التليفزيون، وحقيقة أن المواطنين الذين 

عادة ما يظلون بعيدين عن المعلومات قد أعادوا االتصال باألخبار. لذلك، تم تقليل التفاوتات الحالية 
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 المواطنين جزئي ا. هذا يولد فوائد محتملة للديمقراطية في شروط فيما يتعلق باستهالك األخبار بين

مكانية الوصول فيما يتعلق بالشؤون العامة.  المساواة وا 

االهتمام بعالقة وسائل اإلعالم بجائحة  جهةتتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية من 

أن  ، وتختلف معها فيوتأثير ذلك على استهالك المعلومات واألخبار المتعلقة بالجائحة كورونا

الدراسة السابقة تهتم بتأثير الجائحة على وسائل اإلعالم مقابل اهتمام الدراسة الحالية بتغطية وسائل 

رنت، بالمقابل تاإلعالم وأثرها في نتائج الجائحة، وتعتمد الدراسة السابقة على بيانات منشورة ف االن

 .قادة الرأي العامتعتمد الدراسة الحالية على عينة متنوعة من 

(. تفاعل الشباب الجامعي مع طرق الوقاية من فيروس كورونا عبر 0202دراسة عويدات ) -
 .France 04عربي  ية"، وقناةاألردنفيسبوك دراسة ميدانية لمستخدمي صفحتي قناة "المملكة 

صـفحتي  رونا عبرو تفاعل المبحوثين مع طرق الوقاية من فيروس ك ىعلهدفت الدراسة التعرف 

المنهج الوصـفي بأسـلوب  الدراسة "، واسـتخدمت عربي France 34، وقناة "يةاألردنالمملكة قناة "

( مفردة من طلبة جـامعتي 411المسح بالعينة كأداة لجمع البيانات، وتكونت العينـة الميـدانيـة من )

 "القـاهرة، والمنيـَا".

عدد من النتائج أهمها: وجود فروق دالة إحصــائية بين أشــكال تفاعل  إلىتوصـلت الدراسة 

 وقنـاة  "، يـةاألردنالمملكـة  بصـــفحتي قنـاة " روس كرونـاع طرق الوقـايـة من فيالمبحوثين م

"France  34 .عربي" تعزى للمتغيرات الديموغرافية 

ائحة بعالقة وسائل اإلعالم بج في اهتمام كل منهماالدراسة الحالية  تتشابه الدراسة السابقة مع

اعل البحث في أشكال التف إلىالسابقة الدراسة سعي  باعتبارها في الهدف تختلف معو كورونا، 

االتصالي فقط، مقابل اهتمام الحالية بالتغطية المهنية لوسائل اإلعالم الرقمي عموما، وتختلف معها 

 الرأي العام قادةفي اعتماد السابقة على حسابات الفيس بوك ومستخدميها مقابل اعتماد الحالية على 

 .واإلعالم الرقمي بشكل عام
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. تقييم النخبة العربية لتغطية القنوات الفضائية اإلخبارية ألزمة كورونا (0202دراسة الزعبي ) -
 دراسة ميدانية.-العالمية: 

معرفة طبيعة تقييم النخبة العربية لتغطية القنوات الفضائية اإلخبارية  إلىهدفت هذه الدراسة 

ظيف ن خالله تم تو ستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج المسحي، ومواألزمة كورونا العالمية، 

( مفردة من النخب 338أسلوب مسح الجمهور بالعينة، وقد تم توزيع االستبانة على عينة قوامها )

 العربية: سياسيون، أكاديميون، واعالميون وفق أسلوب العينة المتاحة.

ن و جملة من النتائج أبرزها: أن غالبية أفراد العينة المبحوثة يفضلون ويتابع إلىتوصلت الدراسة 

تغطية أن ال إلىأزمة كورونا عبر القنوات الفضائية اإلخبارية بدرجة كبيرة. كما أشارت النتائج 

اإلخبارية الخاصة تصدرت قائمة األشكال اإلخبارية المفضلة ألفراد النخبة العربية في متابعة أزمة 

 كورونا عبر القنوات الفضائية اإلخبارية.

ونا، بتغطية وسائل اإلعالم لجائحة كور  ألنها اهتمتالحالية  الدراسة تتشابه الدراسة السابقة مع

وتختلف معها في اختيار السابقة للفضائيات العربية مقابل وسائل اإلعالم الرقمي عموما في الدراسة 

لتغطية من حيث االعتماد عليها في تقييم ا قادة الرأي العامالحالية.  وتتشابه كال الدراستين في محور 

 وهو ما يجعل الدراسة السابقة قريبة جدا من الدراسة الحالية.

عبر الوسائط الرقمية والسلوك الوقائي: دور  COVID-91(. البحث عن معلومات 0202ليو ) -
 .الوساطة في القلق

- Liu (2020). COVID-19 Information Seeking on Digital Media and 

Preventive Behavior's: The Mediation Role of Worry. 

( والتدابير الوقائية غير الفعالة COVID-11المستجد )يعد االنتشار المرتفع لفيروس كورونا 

 المتخذة للحد من المرض من مخاوف الصحة العامة الكبيرة. تقدم التطورات السريعة والمبتكرة في

ا للتث ذه زيادة السلوكيات الوقائية. هدفت ه إلىقيف الصحي، مما قد يؤدي الوسائط الرقمية فرص 
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ومسارات الوساطة المختبرة التي  COVID-11الدراسة تقييم السلوكيات الوقائية ضد اإلصابة بـ 

تربط بين أربعة أنواع من استهالك الوسائط الرقمية )وسائل التواصل االجتماعي، وتطبيقات الشبكات 

، ووسائل اإلعالم اإلخبارية عبر اإلنترنت، وخدمات البث MSNاالجتماعية على الهاتف المحمول 

بالسلوكيات الوقائية، ووساطة القلق. تعد المختصة  SLSSsالمباشر على الشبكات االجتماعية 

الدراسة من الدراسات المسحية التي اعتمدت استطالع رأي الجمهور عبر اإلنترنت على عينة من 

 ( مفردة.511)

 أومن المستجيبين مارسوا في كثير من األحيان  (11)% لغالبية العظمىكشفت النتائج أن ا

مثل غسل أيديهم بانتظام بالماء والصابون،  COVID-11دائم ا سلوكيات وقائية ضد اإلصابة بـ 

 COVID-11واالبتعاد عن األماكن المزدحمة، وارتداء أقنعة الوجه في األماكن العامة. معلومات 

المقدمة من الوسائط الرقمية االربعة شجعت الناس على ممارسة السلوكيات الوقائية إما بشكل مباشر 

توصيل المعلومات الصحية من خالل الوسائط الرقمية فعال أثناء غير مباشر. وبينت الدراسة أن  أو

األزمة الصحية، وأن احتمالية انخراط الناس في السلوكيات االحترازية تتناسب مع التعرض للمعلومات 

 على وسائط رقمية مختلفة. COVID-11المتعلقة بـ 

االهتمام بتغطية وسائل اإلعالم الرقمية  جهةتتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية من 

تحديدا لجائحة كورونا، وتختلف معها في اهتمام السابقة باآلثار المرتبة في التوعية مقابل اهتمام 

السابقة  من ناحية اعتماد أيضا  الحالية بمدى موضوعية التغطية وفعاليتها وشمولها، وتختلف عنها 

ة الذي يعدون أكثر دق قادة الرأي العامحالية على عينة من على عينة من المجتمع بينما اعتمدت ال

 في تقييم دور وسائل اإلعالم.
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نظر حول  : وجهةCovid-91(. تأثير الطفرة الرقمية أثناء جائحة 0202خرون )آو  راهول -
 .البحث والممارسة

Rahul De & others (2020). Impact of digital surge during Covid-19 

pandemic: A viewpoint on research and practice.  

دراسة عاجلة  ىإلتحديد بعض االتجاهات الرئيسية وقضايا البحث التي تحتاج  إلىهدفت الدراسة 

 خالل فترة جائحة كورونا، وهي دراسة اعتمدت المنهج الكيفي ضمن الدراسات االستكشافية.

زيادة حتمية في استخدام التقنيات الرقمية بسبب  إلىأدت  Covid-11يؤكد البحث أن جائحة 

مات والمنظ شخاصمعايير التباعد االجتماعي وعمليات اإلغالق على مستوى البالد. وكان على األ

في جميع أنحاء العالم التكيف مع طرق العمل والحياة الجديدة. واستكشاف السيناريوهات المحتملة 

لى ت إلىأدت الجائحة  إذشأ، قمية وقضايا البحث التي تنللطفرة الر  حول الزيادة في اعتماد الرقمنة وا 

من المرجح أن يزداد االحتيال عبر اإلنترنت، و العمل من المنزل،  إلىالشركات والمؤسسات التعليمية 

جانب البحث عن إدارة األمان. وسيكون تنظيم اإلنترنت، وهو مورد رئيسي، أمر ا بالغ األهمية  إلى

 الجائحة. في مرحلة ما بعد

رقمية بتغطية وسائل اإلعالم ال في اهتمام كل منهماالدراسة الحالية  تتشابه الدراسة السابقة مع

تحديدا لجائحة كورونا، وتختلف معها في تركيز السابقة على اآلثار المترتبة على الجائحة على 

تمام ائحة، مقابل اهمستوى وسائل اإلعالم وتكيف الجمهور وبعض األعمال االقتصادية مع واقع الج

ادة قينحصر في طبيعة التغطية من حيث شموليتها وفعاليتها في الدراسة الحالية باالعتماد على تقييم 

 .الرأي العام
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( الدور المخفف لتقنيات االتصاالت الرقمية في التأثير السلبي أثناء 0202جابيداني وآخرون ) -
 في إيطاليا COVID-91تفشي 

Gabbiadini & others (2020). The Mitigating Role of Digital 

Communication Technologies on Negative Affect during the COVID-19 

Outbreak in Italy. 

هدفت هذه الدراسة التحقق فيما إذا كان مقدار استخدام تكنولوجيا االتصاالت الرقمية لالجتماعات 

ديو، وألعاب الطاولة عبر اإلنترنت وألعاب الفيديو متعددة االفتراضية )أي مكالمات الصوت والفي

مشاهدة األفالم في وضع الحفلة( أثناء اإلغالق، قد عزز مفهوم الدعم االجتماعي،  أوالالعبين، 

حوث الدراسة منهج باألمر الذي خفف في حد ذاته اآلثار النفسية لإلغالق في إيطاليا. استخدمت 

(، خالل اإلغالق المفروض 465)العدد =  3131 / آذارفي مارس تم جمع البياناتو االرتباط، 

 لتقليل انتشار جائحة كورونا.

أن مقدار استخدام التكنولوجيا الرقمية قلل من الشعور بالوحدة والغضب/  إلىأشارت النتائج 

التهيج والملل وزيادة االنتماء من خالل تصور الدعم االجتماعي. دعمت الدراسة الحالية الدور 

اإليجابي للتقنيات الرقمية في الحفاظ على عالقات اجتماعية هادفة حتى أثناء المواقف المتطرفة مثل 

لرقمية تقليص الفجوة ا إلىاإلغالق. واقترحت الدراسة مناقشة اآلثار المترتبة على ذلك مثل الحاجة 

 والعواقب المحتملة للجائحة المستمرة.

قمية االهتمام بتغطية وسائل اإلعالم الر في مستوى لحالية ة السابقة مع الدراسة اتتشابه الدراس

تحديدا لجائحة كورونا، وتختلف معها في اهتمام السابقة باآلثار النفسية واالجتماعية لزيادة استخدام 

الوسائل الرقمية مقابل اهتمام الدراسة الحالية بالتغطية االخبارية، اعتمدت الدراسة السابقة على عينة 

 .قادة الرأي العامالعام مقابل اعتماد الدراسة الحالية على عينة مختارة من  من الجمهور
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( التغييرات في نمط النوم والشعور بالوقت واستخدام الوسائط الرقمية 0202سيليني وآخرون ) -
  في إيطاليا COVID-91أثناء إغالق 

Cellini & Others (2020). Changes in sleep pattern, sense of time and 

digital media use during COVID-19 lockdown in Italy. 

هدفت الدراسة استطالع التغييرات التي تحدث في نمط النوم والشعور بالوقت وتأثير استخدام 

 في إيطاليا. COVID-11الوسائط الرقمية على ذلك أثناء إغالق 

، أكملوا استطالع ا شخصا   1311واعتمدت الدراسة المنهج االستكشافي والمسحي من بيانات من 

الفراش،  لىإلب من المشاركين التفكير في استخدامهم للوسائط الرقمية قبل الذهاب عبر اإلنترنت، طُ 

مارس، وهو األسبوع الثاني من  33-17ونمط نومهم وتجربتهم الذاتية للوقت في األسبوع السابق )

 ، قبل أي قيود في أي منطقة إيطالية(. فبراير 11-3اإلغالق( وحتى األسبوع األول من فبراير )

من استخدام الوسائط الرقمية بالقرب من وقت النوم، لكن هذا  شخاصأثناء اإلغالق، زاد األ

كل تغير توقيت النوم بشالتغيير لم يؤثر على عادات النوم. ومع ذلك، أثناء الحجز في المنزل، 

الفراش ويستيقظون في وقت متأخر، ويقضون وقت ا أطول في السرير،  إلىيذهب الناس  إذملحوظ، 

عن انخفاض جودة النوم. كانت الزيادة في صعوبات النوم  أيضا  ولكن، على نحو متناقض، أبلغوا 

الذين يعانون من ارتفاع مستوى االكتئاب والقلق وأعراض التوتر، ومرتبطة  شخاصأقوى لدى األ

 بالشعور باستطالة الوقت. 

تختلف  االهتمام بالصحافة الرقمية، بينما في مستوىلسابقة مع الدراسة الحالية تتشابه الدراسة ا

معها في كونها تبحث في اآلثار النفسية للتعرض لها أثناء الحظر، وهو منظور نفسي لآلثار، وهذا 

 .مهني يخالف الدراسة الحالية التي تستخدم منظور إعالمي
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-COVID( "أنواع ومصادر ومزاعم المعلومات المضللة عن 0202جي سكوت برنت وآخرون ) -
91". 

 J. Scott Brennen, Felix M. Simon, Philip N. Howard, and Rasmus Kleis 

Nielsen (2020). "Types, Sources, and Claims of COVID-19 

Misinformation". 

ا من العناصر األساسية وأنواع ومصادر ومزاعم المعلومات المضللة.  تحدد الورقة البحثية بعض 

 335استخدمت الدراسة المنهج المسحي من خالل تحليل عينة من و  COVID-11الخاصة ب 

من  مجموعة باالعتماد علىمضللة من قبل مدققي الحقائق  أوتم تصنيف المعلومات كاذبة و مادة، 

 .3131حيث األشكال الصحفية التي نشرت باللغة اإلنجليزية بين يناير ونهاية مارس 

( من المعلومات الخاطئة في العينة تتضمن العديد من معلومات تم 59%)أن  النتائجبينت 

 تإعادة تشكيلها، حيثما وجدت غالب ا معلومات حقيقية تظهر ملتوية ومعاد صياغتها، وكانت المعلوما

. وعلى الرغم من ذلك، لم تجد الدراسة أمثلة على التزييف (38)% لمضللة الملفقة بالكامل أقلا

العميق في العينة. بدال  من ذلك، المحتوى الذي تم التالعب به يتضمن "تزييف رخيص" تم إنتاجه 

 فقط. ٪13المحتوى المصطنع  وبلغباستخدام أدوات بسيطة، 

المعلومات المضللة شملت عدد من السياسيين والمشاهير وغيرهم من فإن المصادر،  جهةمن 

 ٪61فقط من االخبار المضللة، ولكنها شكلت  ٪31الشخصيات البارزة وشكلت الشخصيات العامة 

من اجمالي مشاركة وسائل التواصل االجتماعي، بينما الغالبية من المعلومات المضللة على وسائل 

ناس عاديين. ومع ذلك، تم الحصول على عدد قليل من الحاالت من التواصل االجتماعي كانت أل

تنتشر في مجموعات خاصة وعبر رسائل التطبيقات التي من المحتمل أن  إذالمعلومات المضللة، 

سياسات  أوتكون منصات مهمة، وتشتمل على كميات من المعلومات المضللة حول إجراءات 
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حكومية والدولية. وبينت الدراسة ان الغالبية من المعلومات السلطات العامة، بما في ذلك الهيئات ال

 المضللة على وسائل التواصل االجتماعي جاءت من الناس العاديين.

كنها بالصحافة الرقمية عموما لهتمام كل منهما ا فيلسابقة مع الدراسة الحالية تتشابه الدراسة ا

غطيات في اهتمامها بطبيعة الت أيضا   اقتصرت في ذلك على وسائل التواصل االجتماعي، وتتشابه

لكنها تختلف عنها في تركيزها على المعلومات المضللة والزائفة، ومصادرها واتجاهات حركة هذه 

 المعلومات.

: كيف COVID-91أوقات (. وسائل اإلعالم والمعلومات المضللة في 0202فيريرا وسوسانا ) -
 اإلعالن البرتغالي لحالة الطوارئأبلغ الناس أنفسهم في األيام التي أعقبت 

- Ferreira, Gil Baptista and Borges, Susana (2020). Media and 

Misinformation in Times of COVID-19: How People Informed 

Themselves in the Days Following the Portuguese Declaration of the 

State of Emergency 

 على نظام اإلعالم )بما في ذلك شخاصتحقيق في العالقة بين اعتماد األال إلىهدفت الدراسة 

الوسائط التقليدية( ووسائل التواصل االجتماعي، واالختيارات التي يتخذونها داخل هذا النظام وبعض 

العواقب الناتجة عن هذه الخيارات. اعتمدت الدراسة منهج بحوث االرتباط من خالل تحليل كيفية 

ماد على وسائل اإلعالم باالختيار والثقة في وسائل اإلعالم المختلفة )وسائل اإلعالم ارتباط االعت

التقليدية مقابل وسائل التواصل االجتماعي( في أوقات األزمات. من هنا نشأت عدة أسئلة. ما هي 

؟ COVID-11وسائل التواصل االجتماعي كمصادر للمعلومات حول  إلىالثقة التي ينسبها األفراد 

 هذه المصادر كمصادر رئيسية للمعلومات؟بمدى معرفة األفراد ما 

( فرد ا في البرتغال، خالل األسبوع 344على ) تنفيذهتم جمع المعلومات من خالل استبيان تم 

كشفت النتائج عن عدد من النتائج منها: وجود ظاهرة  (.3131األول من حالة الطوارئ )مارس 
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االعتماد على اإلعالم، مع التعرض القوي )النشط والعرضي على حد سواء( لمحتوى إعالمي تقليدي 

بامتياز كمصدر رئيسي، ومتميز إيجابيا  من حيث الثقة. وجود ارتباط ذي داللة إحصائية لعالمة 

 االجتماعية كمصدر رئيسي وقبول المعلومات المضللة. إيجابية بين استخدام وسائل اإلعالم

أن وسائل اإلعالم الرئيسية هي المفضلة من قبل أولئك الذين يبحثون عن تم تأكيد فرضية 

 وأالمعلومات، أي التلفزيون والصحف الرقمية. الشبكات االجتماعية، على الرغم من استشارتها 

كذلك، طورت وسائل التواصل االجتماعي نفسها للحصول  استخدامها بانتظام، اال ان اقلية تثق بها.

على معلومات موثوقة آليات حول الجائحة، مدعومة بمعلومات دقيقة ويتم تسليط الضوء عليها تلقائي ا 

في موجز كل مستخدم. في الوقت نفسه، قاموا بإنشاء آليات للتدقيق واإلبالغ معلومات كاذبة، 

 وباء المعلومات.  والتعاون بنشاط في مكافحة مخاطر

تتشابه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية من حيث االهتمام بسؤال مشترك حول مدى اعتماد 

الجمهور على وسائل اإلعالم عامة بما في ذلك اإلعالم الرقمي، غير أنها تختلف عنها في كونها 

هتمامها في ر الدراسة الحالية اتعقد مقارنات بين وسائل اإلعالم التقليدية واألخرى الرقمية بينما تحص

 الوسائل الرقمية.

في الوسائط الرقمية واآلثار المترتبة على  COVID-91(. عرض معلومات 0202روديريغو ) -
 الموظفين في قطاع الرعاية الصحية: نتائج مسح عبر اإلنترنت

- Rodrigo Bazán, Paulo (2020). COVID-19 information exposure in 

digital media and implications for employees in the health care sector: 

findings from an online survey. 

واآلثار ذات  3111هدفت الدراسة تقدير استهالك المعلومات المتعلقة بمرض فيروس كورونا 

 الصلة على أخصائيي الرعاية الصحية )العاملين الطبيين وغير الطبيين( أثناء الجائحة.
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اعتمدت الدراسة المنهج المسحي عبر اإلنترنت على موظفي مؤسسة رعاية صحية كبرى تقع 

 3646. شملت العينة 3131 أبريل 11وأبريل  3، البرازيل بين São Pauloفي ساو باولو 

 مستجيبا .

 إلىشبه مفرط  أوأبلغ عن وصول مفرط  (44.4)% ن معظم المشاركينأأهم النتائج بينت 

الوقت الذي يقضونه على بزيادة متوسط  (67.6)% وس كورونا الجديد، وأفادالمعلومات حول فير 

وسائل التواصل االجتماعي. كما أشارت اإلجابات المتعلقة بالعالمات المحتملة لفرط المعلومات 

ين عليهم عمن المستجيبين شعروا بالتوتر بسبب كمية المعلومات التي يت ٪31أن  إلىالمرتبط بالوباء 

عانوا من أحد األعراض  أكدوا أنهممن المستجيبين ( 81)%دائم ا. وان  أومواكبتها كل يوم تقريب ا 

صعوبة النوم. وبالمثل، تم اإلبالغ عن  أواألرق،  أوارتعاش العين،  أوالتالية على األقل: الصداع، 

 وسائل التواصل إلىاألعراض بشكل متكرر أكثر من قبل المشاركين الذين زادوا من وصولهم 

 االجتماعي بالنسبة ألولئك الذين أبلغوا عن انخفاض الوصول أثناء الوباء.

ورونا، غير أثناء جائحة كبالصحافة الرقمية  هاالهتمامراسة الحالية تتشابه الدراسة السابقة مع الد

أن االختالف الرئيس يتمثل في اعتمادها على منظور نفسي للتعرف على اآلثار النفسية الستخدام 

 وسائل التواصل الرقمية أثناء الجائحة.

دارة أزمة كرونا 0202محمدي، خيرة ) - في ظل انتشار األخبار  91-كوفيد(. اإلعالم الصحي وا 
 .ا االجتماعيةالزائفة عبر مواقع الميدي

عملت الدراسة على تسليط الضوء على كيفية معالجة اإلعالم الصحي )المتخصص( في الجزائر 

في ظل تداول األخبار الزائفة عبر مواقع الميديا االجتماعية، التي أصبحت  11-ألزمة جائحة كوفيد

لومات تلفة من المعفضاء افتراضيا منافسا لوسائل اإلعالم التقليدية تتداول من خاللها أنماط مخ
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الزائفة والمضللة للجمهور. وتعد الدراسة من الدراسات االستكشافية التي اعتمدت منهج تحليل 

 المضمون للتعرف على المعالجة اإلعالمية.

 خاللالواجهة من  إلىأهم ما خلصت إليه الدراسة أن هذا الوباء فرض عودة اإلعالم الصحي 

على بث برامج تعنى بالتوعية الصحية لدى أفراد المجتمع، وتحذيرهم من خطر اإلصابة بالوباء  العمل

وتربيتهم على القيم الصحية. وقد أدى اإلعالم الصحي دورا إيجابيا في نشر الوعي الصحي بالجائحة 

ع اواعتمد على األخصائيين واألطباء لشرح مخاطر المرض وكيفية الحماية من اإلصابة. واستط

 اإلعالم الصحي الرسمي على الخصوص من استقطاب الجمهور رغم منافسة الميديا االجتماعية.

جائحة تغطيات الصحافة ل أواالهتمام بمعالجة في ة السابقة مع الدراسة الحالية تتشابه الدراس

 ركورونا، غير أنها تختلف عنها في عدة محاور أهمها عدم التخصص في الصحافة الرقمية، واقتصا

اهتمام الدراسة السابقة في نوع من اإلعالم المتخصص هو اإلعالم الصحي، وتختلف عنها في 

 طبيعة الجمهور المدروس.

 :COVID-91وقت ما أخبرتنا به وسائل التواصل االجتماعي في  .(0209) وآخرونشو فنج  -
 مراجعة مسحية.

 Shu-Feng Tsao & et.all (2021). What social media told us in the time of 

COVID-19: a scoping review?  

هدفت الدراسة لفحص الدراسات التجريبية التي تمت مراجعتها من قبل المختصين والمتعلقة بـ 

COVID-11  نوفمبر  إلى 3111ووسائل التواصل االجتماعي خالل الموجة األولى من نوفمبر

راسة خمسة موضوعات شاملة للصحة العامة بشأن دور منصات التواصل . حددت الد3131

ركزت هذه الموضوعات على: استقصاء المواقف العامة،  ،COVID-11االجتماعي عبر اإلنترنت و

التنبؤ بها، وتحليل  أو COVID-11وتحديد المعلومات، وتقييم الصحة العقلية، واكتشاف حاالت 
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يم جودة المعلومات الصحية في مقاطع الفيديو التثقيفية للوقاية. استجابات الحكومة للوباء، وتقي

 ( مقالة ذات صلة بموضوع الدراسة.81استخدمت الدراسة المنهج الكيفي من خالل تحليل )

ائدة، تليها منصة تواصل اجتماعي ر ك أصبح تويتر أنأهم النتائج التي توصلت لها الدراسة بينت 

طرق التعلم اآللي، في حين أن معظم حول تضمنت دراسات قليلة التي  Sina Weiboويبو. سينا 

الدراسات استخدمت األساليب اإلحصائية التقليدية. بينت الدراسات انه يمكن أن يكون للمعلومات 

الدقيقة والموثوقة عبر منصات التواصل االجتماعي دور حاسم في معالجة المعلومات الخاطئة 

ذلك، يمكن أن تكون المراقبة في الوقت الفعلي من  إلىباإلضافة  والمعلومات المضللة والشائعات.

أداة مهمة في التسلح من التدخالت من قبل وكاالت  COVID-11وسائل التواصل االجتماعي حول 

 ومنظمات الصحة العامة.

ر االهتمام بالصحافة الرقمية أثناء الجائحة، غيفي ة السابقة مع الدراسة الحالية تتشابه الدراس

تجابات طبيعة التغطية وجودتها واس بناء علىيفها نأنها قامت بمسح للدراسات السابقة وقامت بتص

 في طبيعة المنهج المعتمد. أيضا  تختلف الدراسة السابقة عن الحالية و الحكومة تجاهها. 

 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة

تناولت الدراسات السابقة عددا من االتجاهات والموضوعات منها القريب جدا من الدراسة الحالية 

من نواحي  11-أكثر، ولكنها جميعا تهتم بجائحة كوفيد أوومنها ما يشترك معها في جانب واحد 

 مختلفة خصوصا دور اإلعالم في هذه الجائحة.
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ية التوع ى( بعنوان "تأثير وسائل اإلعالم عل3131ومن الدراسات القريبة جدا، دراسة عاشور )

ميدانية"، والفارق هو أن هذه الدراسة اهتمت  دراسة”  Covid-11 األسرية لمواجهة فيروس كورونا

 بوسائل اإلعالم عامة ولم تقتصر على اإلعالم الرقمي.

طرق الوقاية ( بعنوان" تفاعل الشباب الجامعي مع 3131ومن الدراسات القريبة، دراسة عويدات )

ة"، وقناة ياألردني قناة "المملكة فحتبوك "دراسة ميدانية لمستخدمي صمن فيروس كرونا عبر فيس

France34.عربي " 

ي فسة الحالية امن الدر  كان فيها تشابه كبير( التي 3131ثم هناك تقارب مع دراسة الزعبي )

في تقييم تغطية القنوات الفضائية اإلخبارية ألزمة كورونا  (قادة الرأي العام) اعتمادها على النخب

 العالمية.

ة الصحية للجائحة وعالق أوباآلثار النفسية  أبدت اهتماما كبيراأما الدراسات األجنبية فقد 

البحث عن معلومات "( 3131التكنولوجيا الرقمية في تلك اآلثار، ومن ذلك دراسة بايبر يبينغ ليو )

COVID-11 راسة . وتؤكد هذه الد"لوسائط الرقمية والسلوك الوقائي: دور الوساطة في القلقعبر ا

زيادة حتمية في استخدام التقنيات الرقمية  إلى أدت Covid-11أن تأثير الطفرة الرقمية أثناء جائحة 

بسبب معايير التباعد االجتماعي وعمليات اإلغالق على مستوى البالد، وأن دور تقنيات االتصاالت 

في إيطاليا، وتشكل  COVID-11مخففا في التأثير السلبي أثناء تفشي  أو لرقمية كان مساعدا  ا

-COVIDالتأثيرات التغييرات في نمط النوم والشعور بالوقت واستخدام الوسائط الرقمية أثناء إغالق 

 في إيطاليا. 11

تغطيته ي فها تتناول اإلعالم الرقمي فقط وتتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في كون

نتائج أكثر  إلى، ومن خالل هذا الحصر يمكن الوصول 11-لألخبار والمعلومات المتعلقة بكوفيد

دقة وموضوعية من الدراسات السابقة التي تناولت جوانب واسعة سواء من حيث نوع الوسيلة اإلعالمية 

 من حيث اآلثار المترتبة على الجائحة. أو
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 :فصل الثالثال
 اإلجراءاتالطريقة و 

يشتمل هذا الفصل على منهج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينته، وأداة الدراسة وأساليب التحقق 

جراءات الدراسة، المعالجة اإلحصائية.  من صدقها وثباتها، متغيرات الدراسة، وا 

 منهج الدراسة

الوصف الموضوعي الدقيق  إلىاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي، وهو منهج يهدف 

 للظواهر واألحداث، ويعتمد على أسلوب المسح من خالل أدوات جمع المعلومات خاصة االستبانة. 

اكتشاف الوقائع ووصف الظواهر وصفا  دقيقا  وتحديد خصائصها  إلىوالمنهج الوصفي يهدف 

هو يسعى ها الحالية و صورت إلىكميا  وكيفيا  كما يساعد في الكشف عن حالة الظواهر وكيف وصلت 

 (.41: 3115التنبؤ بما ستكون عليه في المستقبل )إبراهيم،  إلى

، فهي بذلك 11-تقييم تغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفيدوصف و دراسة عملت على وبما أن ال

نية بعض النتائج التي قد تكون مفيدة للجهات المع إلىتصف وتحلل وتفسر، مما ساعد على التوصل 

 .األردنفي  11-عن إدارة ملف أزمة كوفيد والمسؤولينالميين من اإلع

 مجتمع الدراسة

 وعلى النحو التالي: يةاألردنن مجتمع الدراسة من مختلف النخب تكو  

 ية.األردنفي المؤسسات الصحفية  نو ن والصحفيو اإلعالمي. 1

 ية(.األردن)النقابات المهنية في المؤسسات غير الحكومية  قادة الرأي العام. 3

 ن،و مناء عامأن في الشأن العام، وزراء، و قادة الرأي العام في المؤسسات الحكومية )المسؤول .3

 في ادارة االزمات(. ونلو مسؤ إداريون في الديوان الملكي، 
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 عينة الدراسة

من النخب  (314) عينة متاحة منتم اختيار فقد نظرا  لكبر حجم المجتمع وصعوبة حصره، 

 ،دين في العاصمة عمان كونها مركز الجذب السياسي واالقتصادي والمجتمعيجالمتواية من األردن

، ، األول الخصائص الشخصية ألفراد عينة الدراسةيلي خصائص عينة الدراسة في ثالثة محاوروفيما 

لدراسة خصائص أفراد عينة ا درجة االهتمام بالشأن العام، والثالثوالثاني خصائص عينة الدراسة في 

 درجة االهتمام بجائحة كورونا. في

 .ي العامأمتغيرات الجنس وفئات قادة الر أ. خصائص عينة الدراسة حسب 

ي العامأالجنس وفئات قادة الر لمتغيرات تبعا ( توزيع أفراد عينة الدراسة 1-3الجدول )  

 

 

 

 

(، والعاملون 83..أفراد عينة الدراسة العاملين من اعضاء النقابات المهنية )% نسبةبلغت  -

(، والعاملون في المؤسسات االعالمية 83..في القطاع الجكومي/الرسمي ما نسبته )%

 .(1من أفراد عينة الدراسة )الشكل  (784.%)

 

 

 

 % العدد الفئة المتغير

 الجنس
 62.6 134 ذكر

 37.4 80 أنثى

 قادة الرأي العام فئات

 33.6 72 النقابات

 33.6 72 القطاع الحكومي/الرسمي

 32.7 70 اعالم

Total  214 100 
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 درجة االهتمام بالشأن العامخصائص عينة الدراسة حسب  –ب 

لمعرفة درجة اهتمام المبحوثين عينة الدراسة بالشأن العام، فقد تم ايجاد التكرارات والنسب المئوية 

 ( اآلتي يبين ذلك:4-.والمتوسط الحسابي، والجدول )

 االهتمام بالشأن العامدرجة ( 2-3الجدول )

 % التكرار درجة االهتمام بالشأن العام

 1.4 3 اهتمام ضعيف جدا

 2.3 5 اهتمام ضعيف

 1.4 3 متوسطة

 27.6 59 كبيرة

 67.3 144 كبيرة جدا

 4.57 المتوسط الحسابي

لعام امن خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نالحظ بأن درجة اهتمام المبحوثين بالشأن 

(. والرسم البياني ..27وبمتوسط حسابي مرتفع بلغ )( %.3.7اءت بدرجة كبيرة جدا بنسبة بلغت )ج

 ( التالي يوضح ذلك.4)
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 جائحة كورونادرجة االهتمام بعينة الدراسة حسب  خصائص-ج

لمعرفة درجة اهتمام المبحوثين عينة الدراسة بأخبار جائحة كورونا، فقد تم ايجاد التكرارات 

 ( اآلتي يبين ذلك:.-.والنسب المئوية والمتوسط الحسابي، والجدول )

 االهتمام بأخبار جائحة كورونا( 3-3الجدول )

 % التكرار االهتمام بأخبار جائحة كورونا

 1.9 4 اهتمام ضعيف جدا

 2.8 6 اهتمام ضعيف

 2.3 5 متوسطة

 28.5 61 كبيرة

 64.5 138 كبيرة جدا

 4.51 المتوسط الحسابي

من خالل النتائج الموضحة في الجدول أعاله نالحظ بأن درجة اهتمام المبحوثين بأخبار جائحة 

(، والرسم 27.9وبمتوسط حسابي مرتفع بلغ ) (،.327%بنسبة ) كورونا العام جاء بدرجة كبيرة جدا  

 ( التالي يوضح ذلك..البياني )
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 أداة الدراسة

تم استخدام االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراسة، وتتكون االستبانة من عدد من المحاور والفقرات 

واألسئلة التي تغطي أهداف الدراسة. وشملت االستبانة عدة محاور: المحور األول منها يهدف جمع 

وهي  لدراسةة االديمغرافية. والمحاور األخرى تتكون من فقرات تعبر عن أسئل أوالبيانات الشخصية 

 االستبانة(: 1)الملحق رقم  كالتالي

مصدرا للمعلومات حول جائحة كوفيد  قادة الرأي العام عينة الدراسةتي اعتمدها ال وسائل اإلعالم .1

11. 

 11ي في تقديم تغطية شاملة حول جائحة كوفيد األردنمستويات اداء وسائل اإلعالم الرقمي  .3

 قادة الرأي العام عينة الدراسة.من وجهة نظر  األردنفي  العامقادة الرأي من وجهة نظر 

الدور الذي قام به اإلعالم الرقمي في إرشاد المواطنين التخاذ إجراءات الوقاية من اإلصابة  .3

وجهة نظر  من المناسبة في حالة اإلصابة اإلجراءاتبعدوى الفيروس ودوره في التوعية بالطرق و 

 قادة الرأي العام عينة الدراسة.
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اإلعالم الرقمي في التعبير عن هموم المواطنين والمشكالت التي تواجههم من ناحية  دور .4

قادة الرأي العام من وجهة نظر  اإلدارية التي تتخذها الحكومة خالل مواجهة الجائحة اإلجراءات

 عينة الدراسة.

العاملين و دور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيات االقتصادية والمعيشية للمواطنين  .5

ادة الرأي قمن وجهة نظر  الحكومية في هذا االتجاه اإلجراءاتوالشركات المترتبة على الجائحة و 

  العام عينة الدراسة.

 صدق األداة

التي  (Face Validityهناك عدة طرق لتحقق من صدق األداة منها طريقة الصدق الظاهري )

ليهما: )النجار ك أوتم اعتمادها في التحقق من االستبانة، وهي طريقة تعتمد أحد األسلوبين التاليين 

 .(141، 3111وآخرون، 

االستبيان على عينة استكشافية/ تجريبية للتأكد من الصدق الظاهري لألداة وأسئلتها،  تطبيق -1

د للمبحوثين، وقد أخذ الباحث بعومدى سالمة صياغة األسئلة والفقرات بحيث تكون مفهومة 

حول صياغة بعض األسئلة حتى  المبحوثينذلك بما ورد من مالحظات مفيدة أبداها بعض 

 تكون أكثر فهما. وهذا ما ساعد على تحسين األداة وتحقيق األغراض التي وضعت من أجلها.

م األداة على عدد من ذوي االختصاص )المحكمين(، وقد تم في ضوء مالحظاته عرض -3

حصلت  لىإالتعديالت المناسبة لبعض الفقرات، وتم اعتماد الفقرات  إجراء بعضوتوصياتهم 

على تأييد غالبية المحكمين مما يجعل أداة الدراسة ذات صالحية عالية للتطبيق على عينة 

 ، قائمة المحكمين(.3الدراسة )ملحق رقم 
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 ثبات األداة

طريقة معامل )كرونباخ ألفا(، ويستعمل هذا  قام الباحث بالتحقق من ثبات األداة من خالل

المعامل للتأكد من صالحية المقياس، إذ يقيس مدى االتساق والتناسق في إجابة المستجوب على 

كل األسئلة الموجودة بالمقياس، ومدى قياس كل سؤال للمفهوم، ويدلل ارتفاع معامل االرتباط في 

 (.143، 3111، رونالمقياس على ارتفاع درجة الثبات )النجار وآخ

كرونباخ الفا، ويبين الجدول ادناه أن جميع المحاور صالحة معامل تم التحقق من ثبات االستبانة 

 ألغراض الدراسة.

(، وكانت Cronbach's Alphaللتأكد من ثبات أداة الدراسة تم ايجاد معامالت كرونباخ ألفا )

 اآلتي: (2-.) النتائج كما في الجدول

 معامالت كرونباخ ألفا الختبار ثبات أداة الدراسة( 4-3) جدولال
 معامل كرونباخ ألفا البعد

 0.86 الوسائل المعتمدة

 0.80 درجة نجاح التغطية

 0.81 اجراءات الوقاية

 0.90 التعبير عن هموم الرأي العام

 0.83 الجانب االجتماعي واالقتصادي

 0.43 المتغيرات ككل

( 73.من خالل قيم معامالت كرونباخ ألفا في الجدول أعاله نالحظ أن جميعها تزيد عن )

 (Sekaran & Bougie, 2016مما يدل على ثبات أداة الدراسة )(، 743.وبلغت )

 متغيرات الدراسة

 "كورونا". 11-تغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفيد المتغيرات المستقلة:
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النوع االجتماعي والمستوى التعليمي والتخصص ومدى االهتمام بالقضايا  :المتغيرات الوسيطة

 .األردنفي  العامقادة الرأي ناحية  اإلعالم منالسياسية ومدى التعرض لوسائل 

 11-لتغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفيد األردنفي  قادة الرأي العامتقييم  المتغيرات التابعة:

 ."كورونا"

 وقد تم قياس المتغيرات باستخدام مقياس ليكرت الخماسي المبين في الجدول اآلتي: 

 مقياس ليكرت الخماسي المستخدم في أداة الدراسة (5-3الجدول )
 

 

 المعالجة اإلحصائية

عملية تحليلها  تمتإلدخال البيانات بعد ترميزها  SPSSتم استخدام الحزمة اإلحصائية 

 استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية:  تمو ، استخراج النتائجو 

(، تم ايجاد المتوسطات Descriptive Statistic Measuresمقاييس اإلحصاء الوصفي ) .1

ديد درجة تحوتم  ستبانةالحسابية واالنحرافات المعيارية لمعرفة درجة الموافقة على فقرات اال

 الموافقة من خالل الصيغة اآلتية: 

 طول الفترة =
 الحد األدنى –الحد األعلى 

= 
5 -1 

1.33=  
 3 عدد المستويات

 ليكون عدد المستويات كالتالي: 

 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة( 6-3الجدول )

 الفترة المستوى
 2.33 –1 المنخفض
 3.66 – 2.34 المتوسط
 5 - 3.67 المرتفع

 

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد موافق موافق بشدة
5 4 3 2 1 
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 (.Independent Samples T-testللعينات المستقلة ) Tاختبار  .3

 .One Way ANOVAتحليل التباين األحادي  .3

 ( الختبار ثبات أداة الدراسة.Cronbach Alphaمعامل ثبات أداة الدراسة ) .4

 إجراءات الدراسة

على األدب النظري وعلى عدد كبير من الدراسات السابقة النتقاء الدراسات  باالطالع باحثقام ال

 ذات الصلة بمحاور الدراسة الحالية، وقام بجمع معلومات ومصادر األدب النظري.

المشار  اتاإلجراءوفي مرحلة الحقة جرى تصميم االستبانة وتحكيمها والتحقق من ثباتها حسب 

 لباحثاالميدانية لتطبيق االستبيان على عينة الدراسة، بعد ذلك قام  اإلجراءاتب باحثإليها، ثم باشر ال

حللين مختصين، بعد ( وبمساعدة مspssبتحليل نتائج االستبيان بواسطة حزمة التحليل اإلحصائي )

بعرض نتائج الدراسة في جداول مناسبة، ثم تم عرض النتائج في الفصل الرابع  باحثذلك قام ال

 في الفصل الخامس.ومناقشتها 
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 :الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

يتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج تحليل أسئلة الدراسة، ثم نتائج اختبار فرضيات الدراسة مدعمة 

 بجداول التحليل، وذلك على النحو التالي:

 اإلجابة عن أسئلة الدراسةأوال: 

في قادة الرأي العام  اعتمدها التي الرقمي واإلعالم االعالم ما وسائل الدراسة األول:سؤال  -9
 ؟91- كوفيد جائحة حول للمعلومات مصدراك األردن

لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول 

 اآلتي يبين ذلك:

 (1-4الجدول )
 للمعلومات مصدرا األردنفي  الرأي العامقادة  اعتمدها التي الرقمي واإلعالم االعالم سائلو  

 11- كوفيد جائحة حول

 الوسائل المعتمدة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 
درجة 
 االعتماد

 مرتفعة 87.4 0.974 4.37 مواقع التواصل االجتماعي

 مرتفعة 83.4 1.028 4.17 يةاألردنالمواقع اإللكترونية 

 مرتفعة 80.2 1.086 4.01 محطات التلفزة المحلية

الرسائل التي تنتقل عبر التطبيقات 
 النصية أوالصوتية  أوالبصرية 

 مرتفعة 77.2 1.185 3.86

 متوسطة 72.6 1.144 3.63 المواقع اإللكترونية العالمية

 متوسطة 69.8 1.147 3.49 محطات التلفزة اإلقليمية والدولية

 متوسطة 65.8 1.150 3.29 اإلذاعات المحلية

 متوسطة 63.2 1.215 3.16 اإلذاعات االقليمية والدولية

 متوسطة 50.6 1.213 2.53 الصحف الورقية المحلية
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عتمدها االتي  الرقمي واإلعالم االعالم تشير النتائج الظاهرة في الجدول أعاله أن أكثر وسائل

كانت مواقع التواصل  91- كوفيد جائحة حول للمعلومات مصدرا قادة الرأي العام من عينة الدراسة

(، 4.17ية بدرجة مرتفعة بلغت )األردن(، ثم المواقع اإللكترونية 4.37االجتماعي بدرجة مرتفعة بلغت )

النصية بدرجتين  وأالصوتية  أوالرسائل التي تنتقل عبر التطبيقات البصرية محطات التلفزة المحلية، 

اإللكترونية العالمية، محطات التلفزة اإلقليمية والدولية، المواقع (، ثم 3.86، 4.01مرتفعتين بلغتا )

اإلذاعات المحلية، اإلذاعات االقليمية والدولية، الصحف الورقية المحلية بدرجات متوسطة بلغت 

 على التوالي. (2.53، 3.16، 3.29، 3.49، 3.63)

ي عالم الرقمي فوملخص هذه النتائج أن مواقع التواصل االجتماعي جاءت في مقدمة وسائل اإل

درجة اعتماد قادة الرأي العام عينة الدراسة على وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات حول جائحة 

 ةياألردن، تالها في ذلك المواقع اإللكترونية (4.72بمتوسط مرتفع وبنسبة مئوية بلغت )% 91كوفيد 

ت الصحف الورقية في . بينما جاء(4.74بنسبة )% ، ثم محطات التلفزة المحلية(4.72بنسبة )%

 .(73..بنسبة )% آخر قائمة هذه الوسائل

 عالماإل وسائلفي مستوى اداء  األردن في وجهة نظر قادة الرأي العامما  سؤال الدراسة الثاني: -0
 ؟ 91فيد كو  جائحةل شاملة تغطية تقديم في الرقمي

دول واالنحرافات المعيارية، والجلإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم ايجاد المتوسطات الحسابية 

 اآلتي يبين ذلك:
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 (2-4) الجدول
 حةلجائ شاملة تغطية تقديم في الرقمي اإلعالم في مستوى اداء وسائل األردن في وجهة نظر قادة الرأي العام 

 91كوفيد 

  الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 
درجة 
 الموافقة

كافية عن جائحة كورونا من حصلت على أخبار ومعلومات 
 وسائل اإلعالم الرقمي

 مرتفعة 84.6 0.806 4.23

حصلت على أخبار موضوعية من وسائل اإلعالم الرقمي حول 
 جائحة كورونا

 مرتفعة 79.0 0.923 3.95

هناك تضارب في األخبار والمعلومات التي تبث عبر وسائل 
 اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا

 مرتفعة 76.8 0.933 3.84

حصلت على أخبار دقيقة من وسائل اإلعالم الرقمي حول جائحة 
 كورونا

 مرتفعة 76.2 1.012 3.81

مصادر األخبار هي المسؤولة عن التضليل فيما يخص االخبار 
 والمواضيع المتعلقة بجائحة كورونا وليس الوسائل اإلعالمية

 متوسطة 71.2 1.032 3.56

 الرقمي حولكثير من المعلومات واألخبار عبر وسائل اإلعالم 
 مشوشة. أوجائحة كورونا كانت زائفة 

 متوسطة 67.6 1.143 3.38

كثير من المعلومات واألخبار عبر وسائل اإلعالم الرقمي حول 
 جائحة كورونا كانت مضللة

 متوسطة 65.8 1.051 3.29

التضليل فيما يخص وسائل اإلعالم الرقمي كانت مسؤولة عن 
 االخبار والمواضيع المتعلقة بجائحة كورونا

 متوسطة 61.8 1.147 3.09

 متوسطة 72.9 0.576 3.65 المؤشر العام
 

 قميالر  اإلعالم وسائل نجاح تشير النتائج الظاهرة في الجدول أعاله أن المؤشر العام لدرجة

(، مما يدل على مستوى متوسط من .73.)كورونا بلغ  جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن
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لت كورونا، وقد حص جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم وسائل نجاح درجة

الفقرات "حصلت على أخبار ومعلومات كافية عن جائحة كورونا من وسائل اإلعالم الرقمي، حصلت 

حة كورونا، هناك تضارب في األخبار على أخبار موضوعية من وسائل اإلعالم الرقمي حول جائ

والمعلومات التي تبث عبر وسائل اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا، حصلت على أخبار دقيقة 

(، 4.23-3.81من وسائل اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا" على درجات مرتفعة تراوحت ما بين )

ع ليل فيما يخص االخبار والمواضيمصادر األخبار هي المسؤولة عن التضبينما حصلت الفقرات "

كثير من المعلومات واألخبار عبر وسائل اإلعالم  ،المتعلقة بجائحة كورونا وليس الوسائل اإلعالمية

مشوشة.، كثير من المعلومات واألخبار عبر وسائل  أوالرقمي  حول جائحة كورونا كانت زائفة 

اإلعالم الرقمي كانت مسؤولة عن التضليل  اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا كانت مضللة، وسائل

" على درجات متوسطة تراوحت ما بين فيما يخص االخبار والمواضيع المتعلقة بجائحة كورونا

(3.09-3.56.) 

وسائل اإلعالم الرقمي حققت درجات مرتفعة في بعض جوانب التغطية  وملخص هذه النتائج أن

إلعالم ت بعض وسائل اامثل كفاية المعلومات وموضوعيتها، لكنها أيضا أظهرت تضاربا في معلوم

حة ية لجائاألردنالرقمي، ومن حيث اإلجمال، فقد جاء تقييم نجاح تغطية وسائل اإلعالم الرقمي 

 (.471.من وجهة نظر قادة الرأي العام وبنسبة إجمالية بلغت )% كورونا جاء بدرجة متوسطة

 إرشاد في الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  ما سؤال الدراسة الثالث: -3
 ؟ الفيروسب اإلصابة من الوقاية إجراءات التخاذ المواطنينوتوعية 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول لإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث تم ايجاد 

 اآلتي يبين ذلك:
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 (3-4) الجدول
 نم الوقاية إجراءات التخاذ وتوعية المواطنين إرشاد في الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  

 بالفيروس اإلصابة

 الدور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 
درجة 
 الموافقة

 مرتفعة 85.0 0.808 4.25 91توعية الناس بشأن مخاطر فيروس كوفيد 

 مرتفعة 82.8 0.841 4.14 91تحسين طرق الوقاية من فيروس كوفيد 

 مرتفعة 80.2 0.988 4.01 نشر رسائل عديدة للمختصين في الصحة واألوبئة

يمكن وصف دور االعالم الرقمي بشكل عام بأنه 
 جائحة كورونادور إيجابي في 

 مرتفعة 80.0 0.864 4.00

 مرتفعة 78.2 1.028 3.91 نقل شهادات وتجارب مصابين بالفيروس

بث رسائل مضللة ما أسهم في زعزعة الثقة 
 الصحية اإلجراءاتب

 متوسطة 64.4 1.076 3.22

 مرتفعة 78.4 0.934 3.92 المؤشر العام
 

 المواطنين إرشاد في الرقمي اإلعالم به قام الذي الدورتشير النتائج الظاهرة في الجدول أعاله أن 

 في سبةالمنا اإلجراءاتو  بالطرق التوعية وفي الفيروس بعدوى اإلصابة من الوقاية إجراءات التخاذ

تحسين ، و 91اس بشأن مخاطر فيروس كوفيد به كان بدرجة مرتفعة من ناحية توعية الن اإلصابة حالة

، ونشر رسائل عديدة للمختصين في الصحة واألوبئة، يمكن 91 طرق الوقاية من فيروس كوفيد

وصف دور االعالم الرقمي بشكل عام بأنه دور إيجابي في جائحة كورونا، ونقل شهادات وتجارب 

بلغت  قدو الصحية  اإلجراءاتمصابين بالفيروس، وبث رسائل مضللة ما أسهم في زعزعة الثقة ب

بث رسائل وكان بدرجة متوسطة من ناحية  ( على التوالي.3.91، 4، 4.01، 4.14، 4.25الدرجات )

(. وبلغ المؤشر العام 3.22الصحية وبلغت تلك الدرجة ) اإلجراءاتمضللة ما أسهم في زعزعة الثقة ب

 إرشاد في الرقمي اإلعالم به قام الذي الدوروهو مؤشر ذو درجة مرتفعة مما يدل على أن  3.92

 راءاتاإلجو  بالطرق التوعية وفي الفيروس بعدوى اإلصابة من ايةالوق إجراءات التخاذ المواطنين

 به كان بدرجة مرتفعة. اإلصابة حالة في المناسبة
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تقييم قادة الرأي العام لدور اإلعالم الرقمي اإلرشادي والوقائي كان  وملخص هذه النتائج أن

 (.472.إيجابيا بدرجة مرتفعة وبنسبة مئوية بلغت )%

 عن يرالتعب في الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  ما الدراسة الرابع: سؤال -4
 اللخ الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات اتجاه تواجههم التي والمشكالت المواطنين هموم

 الجائحة؟ مواجهة

دول واالنحرافات المعيارية، والجلإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع تم ايجاد المتوسطات الحسابية 

 اآلتي يبين ذلك:

 (4-4الجدول )
 واجههمت التي والمشكالت المواطنين هموم عن التعبير في الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في 
 الجائحة مواجهة خالل الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات اتجاه

 الدور 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 
درجة 
 التقييم

 مرتفعة 83.8 0.852 4.19 توعية الناس بمخاطر الفيروس

 اإلجراءاتالتعبير عن هموم الناس ومشاكلهم الناتجة عن 
 اإلدارية المصاحبة لإلجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس

 مرتفعة 81.8 0.945 4.09

 مرتفعة 80.8 0.882 4.04 الوقائية اإلجراءاتمساعدة الدولة في نشر ثقافة احترام 

كان اإلعالم الرقمي ناقال لألخبار والمعلومات أكثر منه 
 91منتجا له فيما يتعلق بفيروس كوفيد 

 مرتفعة 78.8 0.897 3.94

مسؤولية األخبار والمعلومات المضللة تقع على المصادر 
 الطبية والسياسية وليس اإلعالم الرقمي

 متوسطة 70.2 1.129 3.51

اشتركت جميع األطراف في مسؤولية األخبار المضللة سواء 
الم اإلع إلىالسياسيين واإلداريين والجهاز الطبي إضافة 

 الرقمي

 متوسطة 69.2 1.124 3.46

نشر األخبار والمعلومات المضللة بين المواطنين حول 
 91فيروس كوفيد 

 متوسطة 64.6 1.040 3.23

 متوسطة 64.2 1.119 3.21 91بين المواطنين من فيروس كوفيد نشر الخوف والفزع 

 مرتفعة 74.2 0.604 3.71 المؤشر العام
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 هموم عن التعبير في الرقمي اإلعالم تشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام لدور

 مواجهة لخال الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات ناحية من تواجههم التي والمشكالت المواطنين

 نع التعبير في الرقمي اإلعالم (، مما يدل على درجة تقييم مرتفعة  لدور3.71الجائحة قد بلغ )

 خالل الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات ناحية من تواجههم التي والمشكالت المواطنين هموم

أعلى الدرجات المرتفعة والتي  الجائحة، كما ويالحظ أن الفقرات التالية قد حصلت على مواجهة

التعبير عن هموم الناس ومشاكلهم  ،توعية الناس بمخاطر الفيروس (: "4.19-3.94تراوحت ما بين )

 مساعدة الدولة ،اإلدارية المصاحبة لإلجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس اإلجراءاتالناتجة عن 

كان اإلعالم الرقمي ناقال لألخبار والمعلومات أكثر منه  ،الوقائية اإلجراءاتفي نشر ثقافة احترام 

"، بينما حصلت الفقرات التالية على درجات متوسطة تراوحت  91منتجا له فيما يتعلق بفيروس كوفيد 

مسؤولية األخبار والمعلومات المضللة تقع على المصادر الطبية والسياسية (: "3.51-3.21ما بين )

تركت جميع األطراف في مسؤولية األخبار المضللة سواء السياسيين اش ،وليس اإلعالم الرقمي

نشر األخبار والمعلومات المضللة بين  ،اإلعالم الرقمي إلىواإلداريين والجهاز الطبي إضافة 

 ."91نشر الخوف والفزع بين المواطنين من فيروس كوفيد  ،91المواطنين حول فيروس كوفيد 

تقييم قادة الرأي العام لدور اإلعالم الرقمي في التعبير عن هموم المواطنين  وملخص هذه النتائج أن

والمشكالت التي تواجههم من ناحية اإلجراءات اإلدارية التي اتخدتها الحكومة خالل مواجهة الجائحة 

  (.274.جاءت بدرجة مرتفعة وبنسبة )%

 ةتغطي في الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  ما سؤال الدراسة الخامس: -5
 ؟ لجائحةا على المترتبة والشركات والعاملين للمواطنين والمعيشية االقتصادية والتداعيات اآلثار

لإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس تم ايجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، والجدول 

 اآلتي يبين ذلك:
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  (5-4الجدول )
 ةوالمعيشي االقتصادية والتداعيات اآلثار تغطية في الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في 

  الجائحة على المترتبة والشركات والعاملين للمواطنين

  الدور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 
درجة 
 التقييم

 مرتفعة 80.2 0.971 4.01 للجائحةتوعية الناس باآلثار االقتصادية والمعيشية 

 مرتفعة 74.2 1.052 3.71 عن شكاوى المواطنين التعبير

لها االقتصادية للجائحة وهيأهم لقبو  اإلجراءاتتعريف المواطنين ب
 والتكيف معها

 مرتفعة 74.2 1.071 3.71

 مرتفعة 74.0 0.972 3.70 التعبير عن شكاوى المنتجين والموزعين من التجار

 متوسطة 71.4 1.093 3.57 االقتصادية والتكيف معها اإلجراءات المواطنين لقبول هيء

 متوسطة 68.4 1.142 3.42 مراقبة حركة السلع في األسواق

قدم المعلومات والتعليمات المناسبة للعمال العاطلين عن العمل 
 وعرفهم بحقوقهم.

 متوسطة 67.4 1.214 3.37

 متوسطة 72.8 0.861 3.64 المؤشر العام

ات دور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيتشير النتائج في الجدول أعاله أن المؤشر العام ل

لحكومية في ا اإلجراءاتاالقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة و 

اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار دور (، مما يدل على درجة متوسطة  ل3.64قد بلغ ) هذا االتجاه

 إلجراءاتاوالتداعيات االقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة و 

ة في توعية الناس باآلثار االقتصادية والمعيشي ، كما ويالحظ أن الفقرات "الحكومية في هذا االتجاه

لجائحة االقتصادية ل اإلجراءاتتعريف المواطنين ب ،ينقام  بالتعبير عن شكاوى المواطن ،للجائحة

قد حصلت  "قام بالتعبير عن شكاوى المنتجين والموزعين من التجار ،وهيأهم لقبولها والتكيف معها

 اتاإلجراءهيأ المواطنين  لقبول (، وحصلت الفقرات "4.01-3.70على درجات مرتفعة تراوحت ما بين )

مناسبة قدم المعلومات والتعليمات ال ،م بمراقبة حركة السلع في األسواققا ،االقتصادية والتكيف معها

 (.3.57-3.37" على درجات متوسطة تراوحت ما بين )للعمال العاطلين عن العمل وعرفهم بحقوقهم.
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ية اآلثار في تغط لدور اإلعالم الرقمي األردنفي تقييم قادة الرأي العام  وملخص هذه النتائج أن

قتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة جاء بدرجة والتداعيات اال

 (.474.متوسطة وبنسبة )%

 اختبار فرضيات الدراسة نتائج :ثانيا

م درجة في تقيي قادة الرأي العامال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الدراسة األولى: فرضية-9
ل لعوام تبعاً كورونا  جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم نجاح وسائل
 .(شريحة قادة الرأي العام)الجنس، 

 لمتغير الجنس تبعاً  (أ

 (4-6الجدول )
 كورونا جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم درجة نجاح وسائل

 لمتغير الجنس تبعاً 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.572 3.60 134 ذكر
-1.568- 212 0.118 

 0.577 3.73 80 أنثى

مستوى داللة أقل  دمن خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة ت لم تكن ذات داللة احصائية عن

جة في تقييم در  الرأي العامقادة فروق ذات داللة إحصائية بين (، مما يدل على عدم وجود 0.05من )

 ير الجنس.لمتغ تبعا  كورونا  جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم نجاح وسائل
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 األردنفي  شريحة قادة الرأي العامتبعا ل( ب

  (4-7) الجدول
ادة متغير شرائح قل تبعاً كورونا  جائحة حول شاملة تغطية تقديم في الرقمي اإلعالم درجة نجاح وسائل 

 الرأي العام

شريحة قادة 
 الرأي العام

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 476. 3.66 55 دوائر حكومية

2 .015 .044 .956 
 597. 3.64 87 صحفيين

 625. 3.63 72 نقابات مهنية

Total 214 3.65 .576 

من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة ف لم تكن ذات داللة احصائية عن مستوى داللة أقل 

 عالماإل تقييم درجة نجاح وسائل(، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في 0.05من )

 .أي العامالر  متغير شرائح قادةل تبعا  كورونا  جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي

ييم دور في تق قادة الرأي العامال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الدراسة الثانية: فرضية-0
ادة شريحة قلعوامل )الجنس،  تبعاً الرقمي اإلرشادي والوقائي للحد من انتشار الفيروس  اإلعالم

 .(الرأي العام

 لمتغير الجنس تبعاً أ( 
 (8-4الجدول )

 لمتغير الجنس تبعاً الرقمي اإلرشادي والوقائي للحد من انتشار الفيروس  دور اإلعالم 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.631 3.87 134 ذكر
-1.696- 212 0.091 

 0.626 4.02 80 أنثى

ل داللة أقمستوى  دداللة احصائية عن من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة ت لم تكن ذات

ور د في تقييم قادة الرأي العامفروق ذات داللة إحصائية بين (، مما يدل على عدم وجود 0.05من )

 بعا لمتغير الجنس. تبعا  للحد من انتشار الفيروس  والوقائيالرقمي اإلرشادي  اإلعالم
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 األردنفي  شريحة قادة الرأي العامتبعا لفئة  (ب

 (1-4ول )الجد
 متغير شرائح قادة الرأي العامل تبعاً الرقمي اإلرشادي والوقائي للحد من انتشار الفيروس  دور اإلعالم 

شريحة قادة 
 الرأي العام

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 593. 3.98 55 دوائر حكومية

2 1.699 4.392 .014* 
 639. 3.77 87 *صحفيين

 622. 4.06 72 *نقابات مهنية

Total 214 3.92 .632 

 ( (a ≤ 0.05* دال عند 
من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة ف كانت ذات داللة احصائية عن مستوى داللة أقل 

 الرقمي اإلرشادي اإلعالمتقييم دور (، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في 0.05من )

صالح ل . وكانت الفروقاتمتغير شرائح قادة الرأي العامل تبعا  والوقائي للحد من انتشار الفيروس 

 .نيةالمه النقابات ن العاميين واعضاءموظفيالما بين الصحفيين و  موظفي النقابات المهنية

يم دور في تقي قادة الرأي العام الدراسة الثالثة: ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين فرضية-3
 الشركاتو  والعاملين للمواطنين والمعيشية االقتصادية والتداعيات اآلثار تغطية الرقمي في اإلعالم
 (.شريحة قادة الرأي العام)للجنس،  تبعاً الحكومية  اإلجراءاتو  الجائحة على المترتبة

 لمتغير الجنس تبعاً أ( 
 (11-4ول )الجد

 اتوالشرك والعاملين للمواطنين والمعيشية االقتصادية والتداعيات اآلثار تغطية الرقمي في دور اإلعالم
 لمتغير الجنس تبعاً الحكومية  اإلجراءاتو  الجائحة على المترتبة

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 Tقيمة 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 0.859 3.62 134 ذكر
-.462- 212 0.645 

 0.868 3.68 80 أنثى
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من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة ت لم تكن ذات داللة احصائية عن مستوى داللة أقل 

ر في تقييم دو  قادة الرأي العام(، مما يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 0.05من )

 الشركاتو  والعاملين للمواطنين والمعيشية االقتصادية والتداعيات اآلثار تغطية الرقمي في اإلعالم

 لمتغير الجنس. تبعا  الحكومية  اإلجراءاتو  الجائحة على المترتبة

 شريحة قادة الرأي العامد( 

 ( 11-4ل )الجدو
دور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيات االقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات 

 متغير شرائح قادة الرأي العامل تبعاً  الحكومية اإلجراءاتالجائحة و المترتبة على 

شريحة قادة 
 الرأي العام

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 772. 3.71 55 دوائر حكومية

2 3.703 5.191 .006* 
 789. 3.43 87 *صحفيين

 955. 3.85 72 *مهنيةنقابات 

Total 214 3.64 .861 

 ( (a ≤ 0.05* دال عند 

من خالل الجدول السابق نالحظ أن قيمة ف كانت ذات داللة احصائية عند مستوى داللة أقل 

تقييم دور اإلعالم الرقمي في تغطية (، مما يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في 0.05من )

والتداعيات االقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة اآلثار 

قادة ، وكانت الفروقات ما بين الصحفيين و متغير شرائح قادة الرأي العامل تبعا   الحكومية اإلجراءاتو 

 .(.74.بأعلى متوسط حسابي بلغ ) قادة النقابات المهنيةلصالح  النقابات المهنية
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 :الفصل الخامس
 والتوصياتنتائج المناقشة 

عض حصائي ويقدم مناقشة لهذه النتائج بالمقارنة مع بيستعرض هذا الفصل أهم نتائج التحليل اإل

 نتائج الدراسات السابقة. وذلك على النحو اآلتي:

 النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسةأواًل: مناقشة 

قادة الرأي العام  اعتمدها التي الرقمي وسائل اإلعالمما : األولسؤال الدراسة  نتائج مناقشة-9
 ؟91- كوفيد جائحة حول للمعلومات كمصدرا األردنفي 

راد عينة أف قادة الرأي العامالنتائج أن أكثر وسائل االعالم واإلعالم الرقمي التي اعتمدها  أظهرت

، كانت مواقع التواصل االجتماعي بدرجة مرتفعة 91-مصدرا للمعلومات حول جائحة كوفيد  الدراسة

لتي تنتقل عبر الرسائل اثم محطات التلفزة المحلية، ثم ية بدرجة مرتفعة، األردنثم المواقع اإللكترونية 

ثم ة العالمية، المواقع اإللكتروني، ثم النصية بدرجتين مرتفعتين أوالصوتية  أوالتطبيقات البصرية 

الصحف يرا وأخاإلذاعات االقليمية والدولية، ثم اإلذاعات المحلية، و محطات التلفزة اإلقليمية والدولية، 

 .الورقية المحلية بدرجات متوسطة

ادة الرأي قيستخلص من هذه النتائج أن اإلعالم الرقمي، استحوذ على الرتبة األولى في اعتمادية 

، وكان من المالحظ 91-كوفيد-كورونافي الحصول على األخبار والمعلومات المتعلقة بجائحة  العام

أن وسائل التواصل االجتماعي جاءت في مركز الصدارة، بينما تلتها محطات التلفزة المحلية، التي 

أعيد لها بعض االعتبار في ظل هذه الجائحة، نظرا ألسباب عديدة منها اعتمادها على الصورة 

 وسائل التواصل االجتماعي والمواقع إلىوالصوت والتغطية المباشرة وربما المهنية األعلى قياسا 

 اإللكترونية. 
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من حيث التأكيد  Casero-Ripollés, Andreu (2020)-وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

التي أظهرت  األردن( في .4.4على دور التلفزيون خصوصا، كذلك تتفق مع دراسة الزعبي )

التي أظهرت زيادة  (3131) رويتراعتمادية مرتفعة على محطات التلفزة المختلفة. وتتفق مع دراسة 

االعتماد على التلفزيون بسبب جائحة كورونا في عدد من الدول األوروبية، واعتمادية كبيرة في أخبار 

 على المواقع اإللكترونية. ةالجائح

على األخبار والمعلومات شمل جميع وسائل اإلعالم تقريبا  وعموما فإن االعتماد في الحصول

بدرجات عالية باستثناء الصحف الورقية المحلية التي جاءت في آخر قائمة هذه الوسائل بدرجة 

متوسطة، ذلك ما يعني تنامي التعرض لوسائل اإلعالم بسبب وجود أزمة متفاقمة، وهو ما يتفق مع 

-Covid جائحة أن البحث ، إذ تؤكد نتائجDe’a & others (2020) ما أشارت إليه دراسة ديو وآخرون

 عملياتو  االجتماعي التباعد معايير بسبب الرقمية التقنيات استخدام في حتمية زيادة إلى أدت 19

في إيطاليا زيادة استخدام ( .4.4) وآخرون البالد، كذلك أشارت دراسة سيليني مستوى على اإلغالق

 اإلغالق. أثناءالوسائط الرقمية 

داء في مستوى ا األردن في ما وجهة نظر قادة الرأي العامسؤال الدراسة الثاني:  نتائج مناقشة-0
 ؟ 91كوفيد  لجائحة شاملة تغطية تقديم في الرقمي اإلعالم وسائل

غطية ي في تقديم تاألردنمن درجة نجاح وسائل اإلعالم الرقمي  امستوى متوسط أظهرت النتائج

ى أخبار عل واحصلأن المبحوثين اتفقوا في الرأي بأنهم  إلىوهذا عائد شاملة حول جائحة كورونا، 

على أخبار موضوعية من  وحصلواومعلومات كافية عن جائحة كورونا من وسائل اإلعالم الرقمي، 

 في األخبار والمعلوماتهناك تضارب مع ذلك، فقد وجد وسائل اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا، 

 .التي تبث عبر وسائل اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا
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ف على وعي جيد باالختالف والتباين في أداء مختل قادة الرأي العامولعل هذه النتائج تفسر بأن 

ك، وهنا ذل إلىوسائل اإلعالم الرقمي، فمنه ما ينقل أخبارا ومعلومات موضوعية ومنها ما ال يرتقي 

تضارب في تلك األخبار والمعلومات التي تتعلق بتغطية الجائحة. وهذا ما أشارت  إلىيؤدي ذلك 

 (.(J. Scott Brennen, and all, 2020 وآخرون برنت سكوت جيإليه دراسة 

 رقميال اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  ماسؤال الدراسة الثالث:  نتائج مناقشة-3
 بالفيروس ؟ اإلصابة من الوقاية إجراءات التخاذ وتوعية المواطنين إرشاد في

الدور الذي قام به اإلعالم الرقمي في إرشاد المواطنين التخاذ إجراءات الوقاية أن النتائج  أظهرت

 المناسبة في حالة اإلصابة به كان اإلجراءاتمن اإلصابة بعدوى الفيروس وفي التوعية بالطرق و 

 بدرجة مرتفعة. اإيجابي

ية في التوعو النتائج أن الدور الذي قام به اإلعالم الرقمي في إرشاد المواطنين  كما أظهرت

المناسبة في حالة اإلصابة به كان بدرجة مرتفعة من ناحية توعية الناس بشأن  اإلجراءاتبالطرق و 

سائل عديدة ، ونشر ر 91، وتحسين طرق الوقاية من فيروس كوفيد 91مخاطر فيروس كوفيد 

وصف دور االعالم الرقمي بشكل عام بأنه دور إيجابي في  واألوبئة، يمكنللمختصين في الصحة 

 .جائحة كورونا، ونقل شهادات وتجارب مصابين بالفيروس

 عاشور دراسة كذلك، التي أجريت في الجزائر (3131) علةتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة 

 في الناس التي أشارت نتائجها أن انخراط في الصين Liu (4.4.) ة، وكذلك دراس(3131)

 رقمية وسائط على COVID-19 بـ المتعلقة للمعلومات التعرض مع تتناسب االحترازية السلوكيات

 مختلفة.
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بث رسائل مضللة ما أسهم في زعزعة الثقة لكن بعض وسائل اإلعالم الرقمي أسهم في 

بينما تم تقييم الدور اإليجابي لإلعالم الرقمي بدرجة  متوسطةوكان بدرجة ، الصحية اإلجراءاتب

 مشكلة األخبار المضللة، إذ أشارت نتائج دراسة إلىمرتفعة. وقد أشارت بعض الدراسات السابقة 

 الملفقة المضللة ( أن المعلومات(J. Scott Brennen, and all, 2020 وآخرون برنت سكوت جي

 كليا المصطنع المحتوى ، بينما بلغ(٪4.)جتماعي كانت بحدود التواصل اال بالكامل في وسائل

(94٪ .) 

 رقميال اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  ماسؤال الدراسة الرابع:  نتائج مناقشة-4
 تخذهات التي اإلدارية اإلجراءات اتجاه تواجههم التي والمشكالت المواطنين هموم عن التعبير في

 الجائحة؟ مواجهة خالل الحكومة

مرتفعة لدور اإلعالم الرقمي في التعبير عن هموم إيجابية درجة تقييم  وجودالنتائج  أظهرت

اإلدارية التي تتخذها الحكومة خالل مواجهة  اإلجراءاتالمواطنين والمشكالت التي تواجههم من ناحية 

 من أفراد عينة الدراسة اتفقوا على أن لإلعالم قادة الرأي العامأن  إلىويعود السبب وراء ذلك الجائحة، 

التعبير عن هموم الناس ومشاكلهم الناتجة عن و توعية الناس بمخاطر الفيروس،  الرقمي دور في

دولة مساعدة الو الفيروس، انتشار عدوى اإلدارية المصاحبة لإلجراءات الحكومية لمكافحة  اإلجراءات

 .الوقائية اإلجراءاتفي نشر ثقافة احترام 

 نتائج دعمت إذ، De’a & others (2020)وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة ديو وآخرون 

 المواقف ثناءأ حتى هادفة اجتماعية عالقات على الحفاظ في الرقمية للتقنيات اإليجابي الدور الدراسة

 .اإلغالق مثل المتطرفة
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فيما  الألخبار والمعلومات أكثر منه منتجا لهاإلعالم الرقمي ناقال أخرى فقد تبين أن من ناحية 

 J. Scott Brennen, and بدرجات مرتفعة، وهذا ما أشارت له دراسة 91يتعلق بفيروس كوفيد 

all, 2020)) سائلو  على المضللة المعلومات من الغالبية أن الدراسة السابق ذكرها، والتي وبينت 

 .العاديين الناس من جاءت االجتماعي التواصل

 يف الرقمي اإلعالم لدور األردنتقييم قادة الرأي العام في  ما سؤال الدراسة الخامس: نتائج-5
 على المترتبة والشركات والعاملين للمواطنين والمعيشية االقتصادية والتداعيات اآلثار تغطية

 ؟ الجائحة

درجة متوسطة لدور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيات  وجودالنتائج  أظهرت

لحكومية في ا اإلجراءاتاالقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة و 

أن المبحوثين اتفقوا على أن هناك دور إيجابي لإلعالم  إلىويعود السبب وراء ذلك هذا االتجاه، 

نين، التعبير عن شكاوى المواطو توعية الناس باآلثار االقتصادية والمعيشية للجائحة،  الرقمي في

تعبير عن شكاوى الو االقتصادية للجائحة وهيأهم لقبولها والتكيف معها،  اإلجراءاتتعريف المواطنين بو 

 .المنتجين والموزعين من التجار

 ًا: مناقشة نتائج فرضيات الدراسةنيثا

في تقييم  ( (a ≤ 0.05الداللة مستوى عنديوجد فروق ذات داللة إحصائية ال  -الفرضية األولى
وامل كورونا تبعاً لع جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم درجة نجاح وسائل

 (؟ شريحة قادة الرأي العام)الجنس، 

 متغير الجنس

جاح في تقييم درجة ن قادة الرأي العامفروق ذات داللة إحصائية بين عدم وجود أظهرت النتائج 

 نس.لمتغير الج تبعا  ي في تقديم تغطية شاملة حول جائحة كورونا األردنوسائل اإلعالم الرقمي 
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 األردنفي  قادة الرأي العام فئات

جاح في تقييم درجة ن قادة الرأي العامفروق ذات داللة إحصائية بين عدم وجود أظهرت النتائج 

قادة  ئاتفمتغير ل تبعا  ي في تقديم تغطية شاملة حول جائحة كورونا األردنوسائل اإلعالم الرقمي 

 .األردنفي  الرأي العام

بين قادة  ( (a ≤ 0.05الداللة مستوى عندوجد فروق ذات داللة إحصائية تال  -الفرضية الثانية
الرقمي اإلرشادي والوقائي للحد من انتشار الفيروس تبعاً لعوامل  الرأي العام في تقييم دور اإلعالم

 (؟شريحة قادة الرأي العام)الجنس، 

 متغير الجنس

عالم في تقييم دور اإل قادة الرأي العامفروق ذات داللة إحصائية بين عدم وجود أظهرت النتائج      

 .بعا لمتغير الجنس تبعا  الرقمي اإلرشادي والوقائي للحد من انتشار الفيروس 

 األردنفي  قادة الرأي العام فئة

 تقييم دور اإلعالم الرقمي اإلرشادي والوقائيوجود فروق ذات داللة إحصائية في  أظهرت النتائج

بار موظفي كوكانت الفروقات ما بين . قادة الرأي العام فئاتمتغير ل تبعا  للحد من انتشار الفيروس 

 لصالح قادة النقابات المهنية.القطاع العام واالعالميين وقادة النقابات المهنية 

بين قادة  ( (a ≤ 0.05الداللة مستوى عنديوجد فروق ذات داللة إحصائية  -الفرضية الثالثة
 شيةوالمعي االقتصادية والتداعيات اآلثار تغطية الرقمي في الرأي العام في تقييم دور اإلعالم

، الحكومية تبعًا لعوامل )الجنس واإلجراءات الجائحة على المترتبة والشركات والعاملين للمواطنين
 (.شريحة قادة الرأي العام

 متغير الجنس

عالم في تقييم دور اإل قادة الرأي العامعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أظهرت النتائج 

يات االقتصادية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركات المترتبة الرقمي في تغطية اآلثار والتداع

 لمتغير. تبعا  الحكومية  اإلجراءاتعلى الجائحة و 
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 متغير شرائح قادة الرأي العام

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقييم دور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار أظهرت النتائج 

 إلجراءاتاللمواطنين والعاملين والشركات المترتبة على الجائحة و والتداعيات االقتصادية والمعيشية 

العام  كبار موظفي القطاعوكانت الفروقات ما بين  ،متغير شرائح قادة الرأي العامل تبعا  الحكومية 

 .قادة النقابات المهنيةلصالح واالعالميين ووقادة النقابات المهنية 

 أهم نتائج الدراسة ثالثا:

 إلى عدد من النتائج كان أهمها في يلي: توصلت الدراسة

- دكوفي جائحة حول للمعلومات مصدرا   ياألردن المواطن اعتمدها التي االعالم وسائل أكثر إن .9 

 بنسبة يةاألردن اإللكترونية المواقع ثم ،(4.72)% بنسبة االجتماعي التواصل مواقع كانت 91

 (.4.74)% بنسبة المحلية التلفزة محطات ثم ،(4.72)%

 وناكور  جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن الرقمي اإلعالم وسائل نجاح درجة بلغت .4

 لىع حصلوا بأنهم الرأي في اتفقوا المبحوثين أن إلى عائد وهذا ،(471.)% بنسبة متوسطة درجة

 .الرقمي اإلعالم وسائل في التباين بعض مع شاملة أخبار

 الرقمي ماإلعال وسائل نجاح درجة تقييم فيعدم وجود فروق بين قادة الرأي  النتائج أظهرتوقد 

القطاع الرسمي ) قادة الرأي العام فئات متغيرل تبعا   كورونا جائحة حول شاملة تغطية تقديم في ياألردن

  .(الحكومي، االعالميين، قادة النقابات المهنية

 الوقاية تإجراءا التخاذ المواطنين إرشاد في إيجابي دور الرقمي اإلعالم لوسائل أن النتائج بينت ..

 بنسبةو  اإلصابة حالة في المناسبة واإلجراءات بالطرق التوعية وفي الفيروس بعدوى اإلصابة من

%(.472). 
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 والوقائي اإلرشادي الرقمي اإلعالم دور تقييم في إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج أظهرتو 

لقطاع الرسمي ا بين ما الفروقات وكانت. قادة الرأي العام فئاتمتغير ل تبعا   الفيروس انتشار من للحد

  .المهنية النقابات قادة لصالح المهنية النقابات وقادة الحكومي واالعالميين

 تواجههم لتيا والمشكالت المواطنين هموم عن التعبير وكبيرا في فع اال الرقمية الصحافة دور كان .2

  (.274.)% بنسبة الجائحة مواجهة خالل الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات ناحية من

 لمواطنينا هموم عن التعبير في الرقمي اإلعالم دور تقييم في إحصائية داللة ذات فروق ووجدت   

الرأي قادة  لمتغير تبعا   الحكومة تتخذها التي اإلدارية اإلجراءات ناحية من تواجههم التي والمشكالت

 صالحل النقابات المهنية وقادة القطاع الرسمي الحكومي واالعالميين بين ما الفروقات وكانت. العام

  .النقابات المهنية قادة

 التوصيات رابعا:

 بعد ما تم التوصل اليه من نتائج، فإن الباحث يوصي باآلتي:

تغطية شاملة حول جائحة ي في تقديم األردندرجة نجاح وسائل اإلعالم الرقمي رغم أن  -9

كانت مرتفعة، فإن الباحث يوصي بأن تهتم وسائل اإلعالم الرقمي أكثر بفرز األخبار غير  كورونا

 .والتي ال تستند إلى مصدر موثوق والمزيفة المؤكدة

ورونا كلحد من انتشار الفيروس ية في ااإلرشاد والوقافي إلعالم الرقمي رغم الدور اإليجابي ل -0

حث يوصي بالتوسع في عملية اإلرشاد الصحي باالستناد إلى الجهات الصحية والطبية فإن البا

 المعنية من خالل التواصل معها واستضافتها في هذه الوسائل.

دور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيات االقتصادية ل قادة الرأي العام تقييم كان -3

درجة متوسطة بت المترتبة على الجائحة واإلجراءات الحكومية والمعيشية للمواطنين والعاملين والشركا
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مما يدفع الباحث للتوصية بأن يبذل القائمون على اإلعالم الرقمي دورا أكبر في تغطية تلك اآلثار 

 .والتداعيات ليسهم في تشخيص المشكالت واقتراح الحلول المناسبة لكل منها

ية مثل نقابة الصحفيين وكليات اإلعالم في يقترح الباحث أن تقوم بعض الجهات المعن -5

الجامعات بعقد دورات تدريبية للعاملين في اإلعالم الرقمي بما يحسن من قدراتهم في تحرير األخبار 

 وكشف األخبار الزائفة والمعلومات المضللة.
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 لإلعالم الجزيرة معهد(. 3-1) واحدة إخبارية لتغطية متعددة قوالب( 3116) محسن اإلفرنجي،
 https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/476 :الرابط على ،(36-7-3116)

 الدخول (، تم(storyboardthat موقع. والتاريخ االجتماعية للدراسات 5Ws .(3131) لورين أيوب،
 https://2u.pw/QH3Di :الرابط على (13/11/3131 بتاريخ:

 على 3131-7 الرقمي، اإلعالم مستقبل يناقشون العرب اإلعالم خبراء من نخبة ليدي، أيكونيك دبي
 https://2u.pw/B1iFG  :الرابط

: جمةتر  الثالثة، العربية الطبعة ،اإلعالم وسائل نظريات .(9111) بول ساندرا وروكيتش ملفين ديفلير،
 .والتوزيع للنشر الدولية الدار القاهرة، كمال، الرؤوف، عبد

 :العالمية وروناك ألزمة اإلخبارية الفضائية القنوات لتغطية العربية النخبة تقييم( 3131) عرين الزعبي،
 3 المجلد 3131مايو  – أيار عشر الحادي العدد: اإلعالمية الدراسات مجلة ميدانية، دراسة

 .534 -516 ص. العربي الديمقراطي المركز برلين، – ألمانيا–

 ، عمان، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع.االجتماعيالتواصل (. 4.93ساري، حلمي )

-.4. بتاريخ ،"البشرية تاريخ في فتكا األكثر الوباء: اإلسبانية االنفلونزا( ".4.4) عربية نيوز سكاي
 https://2u.pw/gDNoy: الرابط على. .4-.

 .القاهرة والتوزيع، للنشر الفجر دار الخبر،( 3111) عارف الضبع،

https://2u.pw/aCiNm
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/476
https://2u.pw/QH3Di
https://2u.pw/gDNoy
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 وروناك فيروس لمواجهة األسرية التوعية على اإلعالم وسائل تأثير( "3131) وليد الحليم عاشور، عبد
Covid- 19” مايو – أيار عشر الحادي العدد: اإلعالمية الدراسات مجلة ميدانية، دراسة 

 551 -535 ص. العربي الديمقراطي المركز برلين، – ألمانيا– 3 المجلد 3131

 ةوزار . والدولي والعربي ياألردن اإِلعالم في والمجتمع: دراسات اإِلعالم .(3113الموسى، ) عصام
 .164 ص ،3113 عمان الثقافة،

 بوكفيس عبر كرونا فيروس من الوقاية طرق مع الجامعي الشباب تفاعل"  .(3131) جواد عويدات،
 مجلة".  عربي"France24 وقناة ،"يةاألردن المملكة" قناة صحفتي لمستخدمي ميدانية دراسة"

 المركز برلين، – ألمانيا– 3 المجلد 3131مايو  – أيار عشر الحادي العدد: اإلعالمية الدراسات
 586-573 ص. العربي الديمقراطي

دارة الصحي اإلعالم(. 3131) محمدي، خيرة  األخبار انتشار ظل في 11 -كوفيد كرونا أزمة وا 
 .56-34 ،(3)3 ،االجتماعي التمكين مجلة. االجتماعية الميديا مواقع عبر الزائفة

 .القاهرة الرقمي، اإلعالم على القانونية الرقابة .(3116) هردو مركز

 .المسيرة دار عمان، ،االتصال نظريات .(3113) هالل منال ،المزاهرة

مام، محمد معوض،  ،العملية هوتطبيقات الصحفي الخبر فن في المدخل .(3113) السالم عبد وا 
 .الحديث الكتاب دار القاهرة،

 سبتمبر/أيلول 33 بتاريخ.." . 11-كوفيد بشأن المعلوماتي الوباء إدارة"  العالمية، الصحة منظمة
 https://2u.pw/9YRwr :الرابط على 3131

 :الرابط على 3131-11-13 اإللكتروني، موقعها على العالمية، الصحة منظمة
https://2u.pw/9LIHo 

 بتاريخ: نشر ،(11-كوفيد) 3111 المستجد كورونا فيروس مرض" ،Mayo Clink كلينك مايو موقع
 https://2u.pw/JaveV :الرابط على 34/11/3131

 :الرابط على البياني الرسم ،3131-13-7 -3131 ية،األردن الصحة وزارة موقع
https://corona.moh.gov.jo/ar 

https://2u.pw/9YRwr
https://2u.pw/9LIHo
https://2u.pw/JaveV
https://corona.moh.gov.jo/ar


80 

، منظور تطبيقي، أساليب البحث العلمي .(3111) النجار، فايز، النجار، نبيل، الزعبي، ماجد
 عمان، دار الحامد للنشر والتوزيع.

 :الرابط على ،3131-11-8 االنترنت، على ،Harvard Business Review ريفيو بزنس هارفارد
https://2u.pw/XuTBM 
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 ( استبانة الدراسة النهائية9ملحق رقم )ال

 

 

 الكرام قادة الرأي العامالنقابيين و 

تمثل االستبانة المرفقة أداة دراسة الستكمال درجة الماجستير في اإلعالم من جامعة الشرق األوسط 

": "كورونا 91 لتغطية اإلعالم الرقمي لجائحة كوفيد األردنفي  قادة الرأي العامتقييم  بعنوان "

مسحية"، أرجو االستجابة ألسئلتها حسب ما ترونه مناسبا، علما أن المعلومات لن تستخدم  دراسة

 لغير أغراض هذه الدراسة العلمية.

 ولكم خالص التقدير واالحترام
  السعايدة مفضي محمد سهمالباحث: 
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 المحور األول: البيانات الشخصية

  أنثى                       الجنس: ذكر-1

 سنة فأكثر 41            31-31          38 -18: العمر-3

جامعة           -ثانوية عامة            -من ثانوية عامة            أقل -التعليمي:  المستوى-3

                  دراسات عليا -

 .............................................................. إليها:التي تنتمي  أو الوظيفة المهنة-4

 اهتمامك بالشأن العام: درجة-5

 جدا ضعيفاهتمام      اهتمام ضعيف             متوسطة             كبير          جدا    كبير

  اهتمامك بأخبار جائحة كورونا: درجة-6

 جدا ضعيفاهتمام      اهتمام ضعيف             متوسطة             كبير            جدا  كبير
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 الوسائل المعتمدة المحور الثاني:

مصدرا  اعتمدها قادة الرأي العام من عينة الدراسةوسائل االعالم واالعالم الرقمي التي : 1س 

 هي )يمكن اختيار أكثر من وسيلة(: 11-حول جائحة كوفيد للمعلومات 

اعتماد  الوسيلة 
 كبير جدا

اعتماد 
 كبير

اعتماد 
 متوسط

اعتماد 
 ضعيف

اعتماد 
 ضعيف جدا

      اإلذاعات المحلية 7
      الصحف الورقية المحلية  8
      محطات التلفزة المحلية 1

      يةاألردنالمواقع اإللكترونية  11
      اإلذاعات االقليمية والدولية 11
      محطات التلفزة اإلقليمية والدولية 13
      المواقع اإللكترونية العالمية 13
      مواقع التواصل االجتماعي 14
 الرسائل التي تنتقل عبر التطبيقات 15

 ةالنصي أوالصوتية  أوالبصرية 
     

 

 االداء  مستويات-0-رقم 

ي في تقديم تغطية شاملة حول جائحة كورونا من األردندرجة نجاح وسائل اإلعالم الرقمي : 3س  

 . األردنفي  العامقادة الرأي وجهة نظر 

اإللكترونية،  والصحف هي )المواقع لغاية هذه الدراسة: وسائل اإلعالم الرقميمالحظة: تعرف 

 .وسائل التواصل االجتماعي، التطبيقات اإللكترونية االخبارية(
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موافق  : درجة نجاح التغطيةالفئة 
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

موافق غير 
 بشدة

16 
عن  كافيةحصلت على أخبار ومعلومات 

 جائحة كورونا من وسائل اإلعالم الرقمي
     

17 
من وسائل حصلت على أخبار موضوعية 

 اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا
     

18 
حصلت على أخبار دقيقة من وسائل 
 اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا

     

11 
هناك تضارب في األخبار والمعلومات التي 

حول  تبث عبر وسائل اإلعالم الرقمي
 جائحة كورونا

     

31 
كثير من المعلومات واألخبار عبر وسائل 

جائحة كورونا كانت  الرقمي حولاإلعالم 
 مشوشة. أوزائفة 

     

31 
كثير من المعلومات واألخبار عبر وسائل 
 اإلعالم الرقمي حول جائحة كورونا كانت

 مضللة

     

33 
مسؤولة عن  الرقمي كانتوسائل اإلعالم 

التضليل فيما يخص االخبار والمواضيع 
 المتعلقة بجائحة كورونا

     

33 

مصادر األخبار هي المسؤولة عن 
التضليل فيما يخص االخبار والمواضيع 

وليس الوسائل  المتعلقة بجائحة كورونا
 اإلعالمية  
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 الوقاية اجراءات-3

الرقمي في إرشاد المواطنين التخاذ إجراءات الوقاية من ما الدور الذي قام به اإلعالم : 3س  

 المناسبة في حالة اإلصابة به؟ اإلجراءاتاإلصابة بعدوى الفيروس وفي التوعية بالطرق و 

موافق  ساهم االعالم الرقمي في: الفئة: 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
موافق غير 

 بشدة
       11فيروس كوفيد توعية الناس بشأن مخاطر  34
       11فيروس كوفيد تحسين طرق الوقاية من  35
      نقل شهادات وتجارب مصابين بالفيروس 36

37 
نشر رسائل عديدة للمختصين في الصحة 

 واألوبئة 
     

38 
بث رسائل مضللة ما أسهم في زعزعة الثقة 

 الصحية اإلجراءاتب
     

31 
يمكن وصف دور االعالم الرقمي بشكل عام 

 بأنه دور إيجابي في جائحة كورونا
     

 

 العام هموم الرأيعن  التعبير-4

لدور اإلعالم الرقمي في التعبير عن هموم المواطنين والمشكالت التي تواجههم  كما تقييم: 4س 

 اإلدارية التي تتخذها الحكومة خالل مواجهة الجائحة؟ اإلجراءاتمن ناحية 

 الفئة 
 ساهم في:أرى أن اإلعالم الرقمي 

موافق 
 محايد موافق بشدة

غير 
 موافق

موافق غير 
 بشدة

      الفيروس توعية الناس بمخاطر 31

31 
احترام  نشر ثقافةمساعدة الدولة في 

 الوقائية  اإلجراءات
     

33 
التعبير عن هموم الناس ومشاكلهم 

المصاحبة  اإلدارية اإلجراءاتالناتجة عن 
 لإلجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس
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 الفئة 
 ساهم في:أرى أن اإلعالم الرقمي 

موافق 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
موافق غير 

 بشدة

33 
 بيننشر األخبار والمعلومات المضللة 

 11المواطنين حول فيروس كوفيد 
     

34 
المواطنين من  نشر الخوف والفزع بين

 11فيروس كوفيد 
     

35 
كان اإلعالم الرقمي ناقال لألخبار 

علق فيما يت والمعلومات أكثر منه منتجا له
 11بفيروس كوفيد 

     

36 
 مسؤولية األخبار والمعلومات المضللة
تقع على المصادر الطبية والسياسية 

 وليس اإلعالم الرقمي

     

37 

اشتركت جميع األطراف في مسؤولية 
األخبار المضللة سواء السياسيين 
 إلىواإلداريين والجهاز الطبي إضافة 

 اإلعالم الرقمي

     

 
 الجانب االجتماعي واالقتصادي-5

لدور اإلعالم الرقمي في تغطية اآلثار والتداعيات االقتصادية والمعيشية للمواطنين  كما تقييم: 5س 

 الحكومية في هذا االتجاه؟ اإلجراءاتوالعاملين والشركات المترتبة على الجائحة و 

موافق  : ساهم االعالم الرقمي:الفئة 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
موافق غير 

 بشدة

38 
توعية الناس باآلثار االقتصادية في 

 والمعيشية للجائحة
     

31 
 اإلجراءاتبالمواطنين تعريف 

االقتصادية للجائحة وهيأهم لقبولها 
 والتكيف معها
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موافق  : ساهم االعالم الرقمي:الفئة 
غير  محايد موافق بشدة

 موافق
موافق غير 

 بشدة

 اإلجراءات المواطنين لقبولهيأ  41
 والتكيف معهااالقتصادية 

     

      قام بمراقبة حركة السلع في األسواق  41
      عن شكاوى المواطنين قام بالتعبير 43

ر عن شكاوى المنتجين يعبالتقام ب 43
 والموزعين من التجار

     

44 
قدم المعلومات والتعليمات المناسبة 
للعمال العاطلين عن العمل وعرفهم 

 .بحقوقهم
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 نمحكميالسادة ال قائمة بأسماء( 0ملحق رقم )ال

 الجامعة التخصص الدرجة العلمية االسم الرقم
 الشرق االوسط اعالم ستاذ مشاركأ كامل خورشيدد.  1
 الشرق االوسط صحافة ستاذ مشاركأ عبدالكريم الدبيسيد.  3
 الشرق االوسط اذاعة وتلفزيون ستاذ مساعدأ حنان الشيخد.  3
 البترا واعالمصحافة  ستاذأ د. تيسير ابو عرجة 4
 السودانية صحافة واعالم ستاذأ د. مجذوب بخيت 5

 

  



91 

 كتاب تسهيل المهمة( 3ملحق رقم )ال

 
 


