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 ممخص البحث:
سدؤولية االجتساعية تشظمق ىحه الجراسة مؽ محاولة التعخف عمى مجػ فاعمية ال

لمقؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا، وعالقتو باتجاىات الجسيؾر نحؾىا، 
والتعخف عمى األدوار االجتساعية التي تؤدييا القؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بجائحة كؾرونا، كسا 

جائحة، سعت لمكذف عؽ األساليب اإلقشاعية التي تدتخجميا القؾػ الشاعسة في مؾاجية ال
وبحث اآلليات )االستخاتيجيات( التي تتبعيا القؾػ الشاعسة في الترجؼ لجائحة كؾرونا، مع 
تقييؼ فاعمية السدؤولية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات فيخوس كؾرونا، 
 والكذف عؽ مرادر السعمؾمات التي اعتسجت عمييا القؾػ الشاعسة في مؾاجية الجائحة.

 Methodعمى السشيج السدحي  ةالباحث تاعتسج ،الجراسة الى الجراسات الؾصفية تشتسي ىحه
Surveyأداة استسارة استبيان لمجسيؾر عيشة الجراسة، حيث تؼ  إلىمدتشجة  ،، بذكيو الؾصفي

–( مفخدة مؽ السؾاطشيؽ السرخييؽ )ذكؾر 044عيشة عذؾائية قؾاميا ) عمىتظبيق الجراسة 
 –القاىخة  –)السشؾفية  الحزخ وأقاليؼ مرخ، وىي محافغتي:إناث( بكافة التخررات، ب

 –مدتؾػ تعميسي –االسكشجرية(، متسثل فيو كل الستغيخات الجيسؾغخافية )نؾع -الغخبية
نغخية السدؤولية  عمىالتؾزيع الجغخافي لمعيشة(. واعتسجت الجراسة  –اجتساعي –اقترادؼ
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عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية  :ةأكجت نتائج الجراس. وقج كإطار نغخؼ  االجتساعية
بيؽ متغيخ السؤىل العمسي لعيشة الجراسة ورؤيتيؼ لجور الحسالت اإلعالنية الرحفية في دعؼ 

(، وىي غيخ دالة عشج مدتؾػ 9.279الحسالت الخئاسية الرحية، حيث كانت قيسة "ف" )
يشة الجراسة ورؤيتيؼ وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية بيؽ متغيخ العسل لع (،4.278معشؾية )

 .لجور الحسالت اإلعالنية الرحفية في دعؼ الحسالت الخئاسية الرحية
 .جائحة كؾرونا-لقؾػ الشاعسةا-السدؤولية االجتساعيةالكمسات السفتاحية: 

 ة:ُمقجم
 ػ الشاعسة لعقؾد مؽ الدمؽ، ودورىا التكسيمي لمقؾ  ػ كان ىشاك حجيث متدايج عؽ أىسية القؾ  

الشاعسة" عمى أنيا: "القجرة  ػ شى أكثخ دقة، التابع ليا. عّخف جؾزيف ناؼ "القؾ السادية أو بسع
عمى تذكيل تفزيالت اآلخخيؽ، فيي أكبخ مؽ مجخد التأثيخ عمى اآلخخيؽ مؽ خالل 
 إقشاعيؼ بالحجج، ولكؽ ىي أيًزا "القجرة عمى الجحب"، والجحب غالًبا ما يؤدؼ إلى اإلذعان.

تي ىاجست جسيع دول العالؼ، أصبحت القؾػ الشاعسة السحمية مع عيؾر جائحة كؾرونا ال  
والجولية في تحج مباشخ مع ىحه الجائحة وآثاره االقترادية واالجتساعية والرحية. وىحا ما 
جعل تمػ القؾػ اختباًرا حكيكًيا لكيفية التعامل في وقت األزمات، وجعل مسارسات السدؤولية 

كبيخة لتؾعيف تمػ القؾػ بذكل إيجابي لسؾاجية االجتساعية خالل ىحه الجائحة فخصة 
جائحة فيخوس كؾرونا السدتجج، وكحلػ وضعيا في اختبار حكيقي. لتقييؼ مجػ فعاليتيا في 

 .مسارسة مدؤوليتيا االجتساعية
السدؤولية االجتساعية لألفخاد والسؤسدات والجول مظمؾبة في جسيع الغخوف، وأكثخ اشتخاًطا 

ي تذكل ركيدة أساسية وميسة في حياة السجتسعات، وبجونيا تربح في الغخوف الرعبة، في
 الحياة فؾضى ويشعجم التعاون، وتغمب األنانية والفخدية.

بيؽ جائحة فيخوس كؾرونا السدتجج والسدؤولية االجتساعية عالقة ومؽ ىشا وتؾجج عالقة  
 ، فكمسا اشتج انتذار الفيخوس زادت السدؤولية االجتساعية.طخدية
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ا السشظمق يسكؽ القؾل إن جائحة كؾرونا جاءت لُتدمط الزؾء أكثخ مؽ أؼ وقت مؽ ىح
مزى عمى أىسية دور القؾػ الشاعسة وضخورة تجديجىا بكافة أشكاليا وعبخ أبؾابيا األوسع 

 كؾسيمة رئيدية وأساسية لسكافحة ىحه الجائحة.
السختمفة  السياديؽت و عمى كافة السجاال ىامع تدايج تجاعيات جائحة كؾرونا وشسؾلية تأثيخ 

تأتي ىحه الجراسة  الجول،الشاعسة وإثبات فعاليتيا في كثيخ مؽ  ػ وأيزًا مع تشامي تأثيخ القؾ 
الشاعسة مؽ حيث دورىا السجتسعي في فتخات األزمات الظارئة  ػ جراسة القؾ بالتي تيتؼ 

 وخاصة أزمة جائحة كؾرونا وتجاعياتيا. 
 الجراسات الدابقة: 

سات الدابقة إلى محؾريؽ، حيث تشاول السحؾر األول الجراسات السختبظة تؼ تقديؼ الجرا
بالسدؤولية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة في مؾاجية القزايا واألزمات الرحية، بيشسا يتشاول 
السحؾر الثاني الجراسة الستعمقة باتجاىات الجسيؾر نحؾ دور القؾػ الشاعسة في مؾاجية 

 لػ كالتالي: القزايا واألزمات الرحية، وذ
الشاعسة في  ةالجراسات السختبظة بالسدؤولية االجتساعية لمقه السحهر األول:  

  مهاجية القزايا واألزمات الرحية:
 (2021بدسة الحديشي )دراسة -1

البخامج الظبية العخبية واألجشبية ، بعشهان:  (1)
 جسيهر السرخي.الفزائيات العخبية وعالقتيا بتشسية الهعي الرحي لجى ال الستخجسة في

إبخاز التعخف عمى البخامج الظبية العخبية واألجشبية الستخجسة في  لىالجراسة إ ىجفت
وتحميل محتؾػ  السرخؼ،الؾعي الرحي لمجسيؾر  ودورىا في تشسية ،الفزائيات العخبية

وتؼ ترسيؼ استسارة تحميل السزسؾن  ،البخامج الظبية التي تعخض عمى الفزائيات العخبية
عمى قشاة  Dr Oz وبخنامج-CBCالبخامج الظبية )بخنامج الحكيؼ في بيتػ عمى قشاة لتحميل 
Bein وذلػ باستخجام أسمؾب السدح الذامل لجسيع حمقات البخنامج، وتؼ تؾزيع استسارة ،)

استقراء عمى عيشة عسجية مؽ الجسيؾر السرخؼ الستابعيؽ لمبخامج الظبية عيشة الجراسة 
تسجت الجراسة عمى نغخية الغخس الثقافي ومجخل االستخجامات واع، ( مفخدة044قؾاميا )

 .واإلشباعات لخصج مجػ قجرة تمػ البخامج الظبية عمى غخس التؾعية الرحية لمسذاىجيؽ
ارتفـاع مدـتؾػ الؾعـي الرحـي لمحيـؽ  وتهصمت الجراسة إلى عجد من الشتائج أىسيا:
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اء الجسيؾر نحؾ البخامج الظبية حيث تؼ فيسا يخص آر %، و 79بشدـبة البخامـجىـحه يذـاىجون 
سؤاليؼ عؽ كؾن تمػ البخامج مدئؾلة عؽ زيادة الؾعي الرحي باألمخاض وسبل معالجتيا 

 9.5ومحايج ، % 6.5ح مؾافق في مقابل للرا % 92ندبة  كانت :وجاءت الشتائج كالتالي
  .معارض، %
ولية عمى تبادل ، بعشهان: "نظخة أLisa Singh, et al. (2020) (2)دراسة -2

 ."عمى تهيتخ COVID-19بـ  السعمهمات والسعمهمات السزممة الخاصة
ىجفت الجراسة إلى رصج الخظاب اإلعالمي السقجم في مؾقع تؾيتخ، والسدتخجم في نذخ 

إلقاء السعمؾمات والذائعات بيؽ الجسيؾر فيسا يتعمق بجائحة كؾرونا، كسا سعت الجراسة إلى 
، Twitterت التي تجخؼ عمى وسائل التؾاصل االجتساعي، وتحجيًجا نغخة عمى حجؼ السحادثا

، ومؾضؾعات السشاقذة، وأيؽ تشبثق السشاقذة، واألساطيخ COVID-19فيسا يتعمق بـ 
السذتخكة حؾل الفيخوس، ومجػ ارتباطو باآلخخيؽ معمؾمات عالية الجؾدة ومشخفزة الجؾدة 

هصمت الجراسة إلى عجد من الشتائج وتالسذتخكة.  URLعمى اإلنتخنت مؽ خالل روابط 
 COVID-19وجؾد عالقة مكانية وزمانية ذات مغدػ بيؽ تجفق السعمؾمات وحاالت أىسيا 

الججيجة وأثشاء السشاقذات حؾل وجؾد أساطيخ وروابط لسعمؾمات رديئة الجؾدة، ووجؾدىا أقل 
نحؾ فيؼ ليسشة مؽ مؾاضيع أخخػ خاصة باألزمات. وأن الجراسة ىي الخظؾة األولى 

 .COVID-19السحادثة عمى وسائل التؾاصل االجتساعي حؾل 
بعشهان: تغظية الرحافة السرخية لألوبئة  ،(3) (2019دراسة أمل إبخاليم حدن )-3

 واألمخاض الستهطشة ودورىا في التأثيخ عمى السعخفة العمسية لمجسيهر السرخي.
األمخاض الستؾطشة والسعشية ىجفت الجراسة إلي رصج واقع التغظية الرحفية لألوبئة و 

بالتثكيف الرحي لمجسيؾر السرخؼ، ومجػ نجاح التغظية الرحفية لألوبئة في الكيام 
بالجور اإلعالمي والتعميسي والتثكيفي حيال الجسيؾر السرخؼ، وتحجيج الجور األمثل 
السظمؾب تحكيقو مؽ خالليا في مجال التثكيف الرحي لمجسيؾر، وذلػ مؽ خالل تحميل 

ادة الرحفية السقجمة واستظالع رأؼ الجسيؾر، وكحلػ استخاتيجية القائؼ باالترال في بشاء الس
وتهصمت الجراسة إلى الخسالة الخاصة بالسزسؾن الرحي ومعخفة السعؾقات التي تؾاجيو، 



 المسؤولية االجتماعية للقوى الناعمة المحلية                                                                

                      
 6 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

التفؾق الؾاضح لمسؾاقع اإللكتخونية لرحف الجراسة عمى الرحف  :عجد من الشتائج أىسيا
يا في حجؼ السزاميؽ الظبية في الفتختيؽ الدمشيتيؽ لمجراسة، كسا أشارت الؾرقية الخاصة ب

الجراسة التحميمية إلى ترجر مؾضؾعات طبية مثل مخض الدكخؼ والدخطان، بيشسا تؾارت 
كسا أشارت الجراسة  مؾضؾعات عمى قجر مؽ األىسية مثل أمخاض القمب والعغام والرحة،

مرجر لمسعمؾمات ومؽ بيانات الجراسة التحميمية إلى اعتساد صحف الجراسة عمى أكثخ مؽ 
 .يتزح أن األطباء يأتؾن بالسخكد األول كسرجر لمسعمؾمات الظبية

بعشهان: السعالجة االعالمية لمقزايا  ،(4) (2018) عبج السحدن دراسة إيسان فتحي-4
ما قبل الرحية والبيئية بالحسالت االعالمية السقجمة بالقشهات الفزائية الستخررة لظفل 

 السجرسة.
الجراسة لتيجف إلى رصج السعالجة اإلعالمية لمقزايا الرحية بالحسالت اإلعالمية  جاءت

السقجمة بالقشؾات الفزائية لظفل ما قبل السجرسة، والتعخف عمى أىؼ القزايا الرحية التي 
 ة،تشتسي ىحه الجراسة إلى الجراسات الؾصفيتتشاوليا الحسالت اإلعالمية محل الجراسة، 

عمى مشيج السدح بالعيشة بذقو التحميمي لسدح محتؾػ بعض الحسالت اإلعالمية  تواعتسج
لؾصف السحتؾػ  وتؼ االعتساد عمى تحميل السزسؾن  .( حسمة إعالمية99والتي بمغ عجدىا )

وتهصمت  .الغاىخ والرخيح لمحسالت اإلعالمية لسعخفة السعمؾمات والقزايا الرحية والبيئية
تشؾعت القزايا الرحية التي ناقذتيا  جسهعة من الشتائج من أىسيا:الجراسة إلى م

الحسالت اإلعالمية فقج اشتسمت كل حسمة عمى معالجة أكثخ مؽ قزية مؽ القزايا، حيث 
وآثاره الدمبية عمى صحة الظفل( مقجمة القزايا  الدمبيوضح ذلػ واحتمت قزايا: )التجخيؽ 

بمغ إجسالي  ،في الحسالت اإلعالمية عيشة الجراسة الرحية لظفل ما قبل السجرسة التي وردت
%(، يمييا في التختيب 8..9( مذيج بشدبة بمغت )0عجد السذاىج التي تشاولت ىحه القزية )

)الؾزن الدائج وقمة الشذاط البجني واإلفخاط في الشؾم ومجػ تأثيخه عمى صحة  قزيتيالثاني 
غيخ صحية ألنيا تزخ الجياز السشاعي خظؾرة تشاول الؾجبات الجاىدة مؽ أماكؽ  الظفل،

 .%( لكل مشيسا..94( مذاىج بشدبة بمغت ).لمجدؼ بؾاقع )
دور شبكة الفيدبهك في تعديد التهعية ، بعشهان:  (5) (2017دمحم فاضل عمى )دراسة -5

 .الرحية لجى الجسيهر
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نذخ  دراسة لسعخفة الجور الحؼ يؤديو مؾقع التؾاصل االجتساعي )الفيذ بؾك( في جاءت
التؾعية الرحية لجػ الجسيؾر، وذلػ مؽ وجية نغخ السختريؽ في وزارة الرحة، 
والستخرريؽ في تقييؼ مدتؾػ نؾعية وجؾدة السعمؾمات الرحية، وقياس معخفتيؼ وترؾرىؼ 

اعتسجت الجراسة السشيج الؾصفي،  تجاه دور شبكة الفيدبؾك في تعديد التؾعية الرحية،
 5.بانة، صسست لتذسل جسيع أسئمة محاور االستبانة والتي بمغت االست الجراسة أداة استخجم 

أىم الشتائج التي تهصمت إلييا ، وجاءت ( مفخدة.27ما عيشة الجراسة فقج بمغت ). أفقخة
اإلشباعات الستحققة مؽ شبكة الفيدبؾك في تعديد التؾعية الرحية كانت حدب  الجراسة:

ىتسام بالشغافة الذخرية، اكتداب العادات الرحية التختيب: زيادة الثقافة الرحية، زيادة اال
الدميسة، الفحص الجورؼ السبكخ، التثكيف بالجخاحات التجسيمية، السيارات في االسعافات 

إن أكثخ ما تتدؼ بو مؾضؾعات ة، و األولية، التؾقف عؽ مسارسة العادات الرحية الديئ
ىشاك اىتسام و  الشتائج،تي ترجرت اإلعالم الرحي في شبكة الفيدبؾك ىي ميدة " التشؾع " ال

مؽ قبل مشذؾرات الذبكة بسؾضؾعات تترل بفؾائج الغحاء، واالكتذافات الظبية الحجيثة، 
الؾزن والبحث عؽ الخشاقة وطخق الحسية  تخفيفعيخ أن مدألة  ،  عؽ الظب العخبفزاًل 

 الجراسة.بيا  تالغحائية مؽ أكثخ السؾضؾعات التي خخج
 اإلعالم عمى االعتسادتأثيخ بعشهان:  ، (6) (2016عبج الحافظ )نادية دمحم دراسة -6

 .الرحية نذخ الثقافة الرحية والججيجة فيالتقميجية 
والججيجة في  التقميجية اإلعالموسائل  عمىسعت الجراسة لسعخفة مدتؾيات اعتساد الجسيؾر 

 االعتسادفع أسباب ودوا عمى وكحلػ التعخف الرحية،تشسية الؾعي الرحي ونذخ الثقافة 
ورصج وتقييؼ أفخاد  تقجميا،التي  ومجؼ الثقة في السعمؾمات الرحية الؾسائل،ىحه  عمى

والججيجة والقزايا الرحية والتؾعية بيا،  التقميجية اإلعالمالسجتسع لسعالجة وسائل 
تشتسى الجراسة مؽ حيث السشيج والكياس إلى الجراسات  ومقتخحاتيؼ لتظؾيخ الخجمة الرحية،

تحجدت عيشة الجراسة السيجانية في  ، تعتسج الجراسة عمى مشيج السدح ، وحؾث الؾصفيةوالب
عجد من الشتائج  إلىتهصمت الجراسة  .السجتسع مفخدة مؽ أفخاد 044عيشة عذؾائية قؾاميا 

التقميجية، مؽ حيث درجة  اإلعالمتفؾق القشؾات التميفديؾنية والفزائية في وسائل  :أىسيا
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بيؽ  إحرائية داللووجؾد فخوق ذات  مع، كسرجر لمسعمؾمات الرحي عمييا االعتساد
تقجميا وسائل  التيالسعمؾمات الرحية  فيأسباب الثقة  فيوبشى سؾيف  الذخقيةمحافغة 
التقميجية مؽ حيث درجة  اإلعالموسائل  فيتفؾق القشؾات التمفديؾنية والفزائية و  اإلعالم،
 فيالسختمفة  اإلعالموجؾد تكامل بيؽ وسائل ، يةعمييا كسرجر لمسعمؾمات الرح االعتساد

 الظبي.مجال  فيمية متخررة التؾافخ كؾادر اع الرحي،مجال التؾعية والتثكيف 
 عالقة التعخض لمرحف الدعهديةبعشهان:  ، (7) (2015) أبه سشةه حسجي نهر دراسة -7

 الهرقية واإللكتخونية بسدتهى السعخفة بسخض كهرونا،
 لجػ الجسيؾر الدعؾدؼ كؾروناخفة العالقة بيؽ مدتؾػ السعخفة بسخض ىجفت الجراسة لسع

(، ودرجات االختالفات السعخفية لجػ واإللكتخونية)الؾرقية الدعؾدية وبيؽ تعخضو لمرحف 
سية، كتعج مؽ الجراسات الؾصفية ال، لمستغيخات الجيسؾجخافية السختمفة ار طبقً ىحا الجسيؾ فئات 
، وتؼ جسع البيانات عؽ طخيق استسارة االستبيان مع السقابمة عمى مشيج السدح اعتسجتوقج 

غيخ مشتغسة بمغت  عيشة عذؾائية وىي، الجراسةالسباشخة لعيشة الجراسة التي أجخؼ عمييا 
مؽ الجسيؾر الدعؾدؼ  مفخدة مؽ اإلناث 944مفخدة مؽ الحکؾر،  944مفخدة بؾاقع  244

الجراسة عمى  نتائجدلت  لباحة بالدعؾدية.السخاجعيؽ لمسخاكد الرحية بسجيشتي الظائف وا
وتفذيو، كسا لسجػ خظؾرة السخض  انعكاًسايعج  وذلػمجػ اىتسام السبحؾثيؽ بسخض کؾرونا 

ل مدتؾياتو كدلت الشتائج عمى حخص الجسيؾر عمى الحرؾل عمى معمؾمات عؽ السخض ب
يؽ السبحؾثيؽ عمى ، حيث تؾجج فخوق دالة إحرائًيا بالسعخفة الدظحية والسعخفة الستعسقة

السدتؾػ االقترادؼ السدتؾػ -اختالف متغيخاتيؼ الجيسؾجخافية )السدتؾػ التعميسي
االجتساعي( في معجل التعخض لمرحف اإللكتخونية، فيسا لؼ يؾجج فخوق دالة مؽ حيث 

 الشؾع والدؽ.
 خمق الهعيبعشهان:  ، Lapointe, Ramaprasad, et al. (2014) (8)دراسة -8

 .كين التعاون عمى مهاقع التهاصل االجتساعي الرحي: تس
خمق جتساعي في االوسائل التؾاصل  الجور الحؼ تمعبو مىع التعخفى لىجفت الجراسة إ 

 مشغسات ت الجراسة ستةلوقج تشاو  ،والجيؾد التعاونية ليا الؾسائل الدخطان، الؾعي بسخض
 ؼسخطان الثج)ع السخض مؽ حيث نؾ  اختيارىاوتؼ  الدخطان،مؽ  بالؾقايةميستيا  مقتتع
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التأسيذ، الحجؼ وسشة األمخيكية(  الستحجة والؾاليات)كشجا الجولة ، مؽ حيث (والبخوستات
استخجم الباحثؾن السشيج التحميمي لمؾصؾل إلى الشتائج، وتؼ تحميل  عجد السؾعفيؽ(،)

شبو بالت جام السقاتخوتؼ اس والفيدبؾك( يمثل )السؾقع اإللكتخونلسؤسدات صفحات ىحه ا
عؽ تظؾيخ محتؾػ صفحات مؾاقع وسائل والسؾعف السدؤول ، الخئيذ التشفيحؼالسشغسة مع 

 التؾاصل لؾسائلوالسشغسات  األفخادجام ستخ، وحمل الباحثؾن كيفية ااالجتساعيالتؾاصل 
 :وتهصمت الجراسة إلى مجسهعة من الشتائج أىسيا، الؾعي في تعديد لمتعاون ؛ االجتساعي

 خمقيقؾد إلى  اإلنتخنتعمى شبكة  مجتسع تدتخجم إلنذاء االجتساعي أن وسائل التؾاصل
 .متعجدة مختمفة وألغخاض ق الؾعي بسخض الدخطان بعجة طخ 

اتجاىات الجسيهر نحه دور القهى الشاعسة التي تشاولت الجراسات  :السحهر الثاني 
 :في تشاول القزايا واألزمات الرحية

دبمهماسية اليشج الرحية كأداة ، بعشهان: Mol, Rajani, et al. (2021) (9) دراسة-1
 .قهة ناعسة تجاه إفخيكيا

كيف جعمت اليشج دبمؾماسية القؾة الشاعسة جدًءا مؽ الدياسة  إلى تحميلالجراسة  فتجى
في كيفية استخجام اليشج لمجبمؾماسية الرحية  الجراسة، تبحث COVID-19 الخارجية

أصبحت  ت الجراسة إلى مجسهعة من الشتائج:وتهصم لمسرالح اإلندانية والجيؾسياسية.
استجابة اليشج الحتياجات البمجان األفخيكية أكثخ تعاوًنا وسخاء مؽ خالل مداعجاتيا اإلندانية 
عؽ طخيق إرسال معجات الخعاية الرحية والمقاحات واألدوية، إلى جانب ذلػ، مؽ خالل 

فزل فخصة ووجية لمدياحة التعاون مع السؤسدات الظبية، وتؾفيخ التعميؼ الظبي وأ
العالجية، بخزت اليشج كالعب مدؤول وخيخ في الداحة الجولية مؽ خالل الجبمؾماسية 
الرحية كقؾتيا الشاعسة، أن العجيج مؽ الجيات الفاعمة الجولية لؼ تتفاعل بذكل كاٍف 

ؾذ وإيجابي خالل ىحه األزمة. مؽ ناحية أخخػ، عمى الخغؼ مؽ انخخاط الريؽ مع يظخح الشف
الجيؾسياسي الستشامي صعؾبات في السشظقة، واليشج تبحل قرارػ جيجىا واحتؾاء الشفؾذ 
الريشي لحساية وتعديد مرالحيا الجيؾسياسية، وأخيخا، فإن خمرت الجراسة إلى أنو في 
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القخن الحادؼ والعذخيؽ، تتستع اليشج بإمكانيات كبيخة وعجد كبيخ مؽ فخص ذلػ يسكؽ أن 
 ا لتعديد مكانتيا عمى أنيا "قؾة عالسية ناعسة صاعجة".تسيج الظخيق أمامي

اتجاىات الجسيهر الدعهدي نحه دور وسائل  ،(10)( 2020دراسة دمحم طالل عباس )-2
 اإلعالم الججيج في نذخ الهعي الرحي لجييم.

رصج وتؾصيف اتجاىات الجسيؾر الدعؾدؼ نحؾ دور وسائل اإلعالم  إلي الجراسة ىجفت
( واستخجمت 99لؾعي الرحي لجييؼ تجاه فيخوس كؾرونا السدتجج )كؾفيج الججيج في نذخ ا

كسا قامت بتؾعيف  ،الجراسة نغخية الغخس الثقافي ونغخية االعتساد عمى وسائل اإلعالم
 044مشيج السدح وأداة االستبيان بالتظبيق عمى عيشة مسثمة لمجسيؾر الدعؾدؼ، بمغ عجدىا 

عالقة ارتباطية ذات تؾجج من الشتائج من أىسيا:  وتهصمت الجراسة إلى مجسهعة مفخدة.
داللة إحرائية بيؽ دوافع السبحؾثيؽ لستابعة حسالت التؾعية الرحية لفيخوس كؾرونا 

، كسا السدتجج ومجػ ثقة السبحؾثيؽ في الؾسائل اإلعالمية التي تقجم ىحه الحسالت التؾعؾية
سام السبحؾثيؽ بحسالت التؾعية تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائية بيؽ مجػ اىت

الرحية لفيخوس كؾرونا السدتجج عبخ وسائل اإلعالم وقؾة دوافعيؼ لستابعة ىحه الحسالت 
تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائية بيؽ درجة رضا السبحؾثيؽ عؽ أداء ة، و التؾعؾي

يؼ في ىحه حسالت التؾعية الرحية لفيخوس كؾرونا السدتجج عبخ ىحه الؾسائل ومجػ ثقت
تؾجج عالقة ارتباطية ذات داللة ، كسا الؾسائل لستابعة مدتججات انتذار وباء كؾرونا

إحرائية بيؽ درجة رضا السبحؾثيؽ عؽ أداء حسالت التؾعية الرحية لفيخوس كؾرونا 
 .السدتجج عبخ ىحه الؾسائل وتقييسيؼ لشجاح حسالت التؾعية الرحية عبخ ىحه الؾسائل

ت السخأة السرخية نحه استخجام اتجاىا ،(11) (2019ان إبخاليم )دراسة داليا عثس-3
 .اإلعالم الخقسي في السجال الرحي

جراسة لتيجف إلى التعخف عمى اتجاىات السخأة السرخية نحؾ الحسالت الرحية الجاءت 
في  االسقجمة في وسائل اإلعالم الخقسي، والتعخف عمى أكثخ الؾسائل اإلعالمية الخقسية تأثيخً 

الكذف عؽ مجػ وجؾد عالقة بيؽ استخجام و  كيل الؾعي الرحي لجػ السخأة السرخية،تذ
الجراسة  الرحي، تشتسيالسخأة السرخية لسرادر السعمؾمات الرحية الخقسية ومدتؾػ وعييا 

 االعتسادتؼ ، بالعيشة تعتسج عمى استخجام مشيج السدح التي إلى مجال الجراسات الؾصفية
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وسائل  مدتخجمي جية الستاحة مؽ الديجات والفتيات السرخيات مؽعمى أسمؾب العيشة العس
شيخ خالل  االستبيانمفخدة، وتؼ تظبيق  266العيشة  إجسالي غحيث بم، م الخقسيةالعإلا

 الرحي الؾعيعمى أىسية  التأكيجضخورة  :ويتزح من نتائج الجراسة .2499 ذأغدظ
إال بتحجيث  الؾعيبيل لتحقيق رفع الخجمات الرحية وال س في الخئيديباعتباره العشرخ 

ثيف بث بخامج تؾعؾية كمؽ خالل العسل عمى ت ػويتحقق ذل الرحي يوتظؾيخ وسائل الؾع
تداعج عمى تغييخ نسط حياة أفخاد السجتسع وتذجيع  يالت يصحية عبخ وسائل اإلعالم الخقس

عمى حاجة بخامج الباحثة  تؤكجکسا  ،تدعى لتحقيق ىحه األىجاف يالسبادرات السجتسعية الت
والتخظيط والستابعة بيؽ الجيات السعشية سؾاء  والدياسي السادؼإلى الجعؼ  الرحي الؾعي

 عمى حج سؾاء. والتشسؾؼ  التؾعؾؼ تدتظيع الكيام بجورىا  كيأو الخاص ل الحكؾميالقظاع 
تأثيخ التعخض لألخبار اليهمية بعشهان:  ، Karthik, L., et al (2018) (12) دراسة-4

 .الحاالت العاطفية عمى
في أثشاء تفذي  غسات الرحيةسشالالخاطئة مؽ قبل ترحيح السعمؾمات  ىجفت الجراسة إلي

طالًبا، وقج تؼ تقديؼ مجتسع الجراسة إلى  .20الحربة، اشتسل مجتسع البحث عمى 
 :نأ ىعموأكجت الجراسة مجسؾعتيؽ مجسؾعة مؤيجة لتظعيؼ الحربة، ومجسؾعة متخددة، 

 بيؽقة الفي الع حرؼ جتحؾل  في إحجاث ؼساىالتؾاصل االجتساعي  اترشم ماستخجا
مؽ مشغؾر عاطفي تكؾن  الذفافةو السعمؾمات الكاممة  فتقجيؼ ،رالجسيؾ و  غسات الحكؾميةشالس

أكثخ فعالية مسا كانت عميو عشجما تقجم استجابات جدئية أحادية البعج ال تعالج مخاوف 
لة إحرائية في مدتؾػ السؾثؾقية السشدؾبة إلى تؼ العثؾر عمى فخوق ذات دالالجسيؾر، 
أكجت ، كسا الترحيح مؽ قبل وزارة الرحة بيؽ حالة السخاقبة والحالة التجخيبية السعمؾمات
تدتخجم  السحميةوالؾطشية و  ليةو تؾيات الجدالس ىعم غسات الرحيةشالس نأى الجراسة عم

محجًدا  اليدال جامخستاالىحا  نأ اأنيا ُتغيخ أيًز بشذاط وسائل التؾاصل االجتساعي، إال 
 جًجا، ألن ىحه األدوات تعسل في السقام األول عمى نذخ السعمؾمات الجساعية.

استخجام وسائل التهاصل االجتساعي بعشهان:  ،(13) (2017) الفخم خالج فيرل دراسة-5
 .في التهعية الرحية لسخض كهرونا
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عيف السجن الظبية بسجيشة الخياض التعخف عمى مدتؾػ استخجام وتؾ  إليالجراسة  ىجفت
تؾيتخ( في  -فيدبؾك  –ومدتذفياتيا الحكؾمية لذبكات التؾاصل االجتساعي )يؾتيؾب 

استخاتيجيات التؾعية الرحية لسخض كؾرونا وتقييؼ درجة مذاركة السجن الظبية ومدتذفياتيا 
اصل الحكؾمية بالخياض في بخامج التؾعية الرحية لسخض كؾرونا عبخ شبكات التؾ 

% مؽ السجن الظبية بسجيشة الخياض ٣٧أن  :وقج كذفت الجراسة ،الجساىيخية بالسسمكة
 –ومدتذفياتيا الحكؾمية ال تستمػ مشرات عمى شبكات التؾاصل االجتساعي )يؾتيؾب 

% مؽ السجن الظبية بسجيشة الخياض لؼ تدتخجم 64تؾيتخ(، كسا بيشت الجراسة أن  –فيدبؾك 
عي في التؾعية حيال مخض كؾرونا، ما يعشي غياب استخاتيجية شبكات التؾاصل االجتسا

صحية وطشية تديؼ مؽ خالليا كافة السجن الظبية ومدتذفياتيا الحكؾمية في االنخخاط في 
ا ضعف استخجام السجن الظبية الجيج الؾطشي الرحي، كسا تؾضح الجراسة أيًز 

يثة لمتؾعية والتؾاصل مع السجتسع ومدتذفياتيا الحكؾمية الستخجام السشغؾمة االترالية الحج
ا التفخيط بتؾعيف الذبكات ا يعشي أيًز سالسحمي، وتعديد الثقافة الرحية والظب الؾقائي، م

 وأوصت االترالية الفاعمة خالل األمخاض واألوبئة، مسا يعدز مؽ حجؼ الخدائخ الؾطشية.
كافة مكؾنات السشغؾمة بأىسية ترسيؼ استخاتيجية تؾعؾية صحية وطشية، تديؼ فييا  الجراسة

الرحية، مؽ القظاعات الحكؾمية السختمفة وكحلػ مؽ قبل القظاع الرحي الخاص، وكحلػ 
أىسية قيام السجن الظبية والسدتذفيات الكبخػ بتأسيذ مشغؾمة اترالية حجيثة، والكيام بجورىا 

 .حيةالؾطشي حيال التؾعية الرحية واستخجام شبكات اإلعالم الججيج في التؾعية الر
اتجاىات الجسيهر األردني نحه البخامج  ،(14) (2015رشا عبج الحميم الخظيب ) دراسة-6

 الرحية في اإلذاعة األردنية. 
إلى معخفة اتجاىات الجسيؾر األردني نحؾ البخامج الرحية في اإلذاعة  الجراسةىجفت 
الحؼ تقجمو الرحة لمجسيع" "ببخنامج  األردنيالكذف عؽ مجػ تأثخ الجسيؾر  ،السحمية
إلى البخنامج الرحي "الرحة لمجسيع" الحؼ تقجمو  االستساعتقري كثافة  األردنية، اإلذاعة
تؼ استخجام السشيج الؾصفي، تكؾن مجتسع الجراسة مؽ مدتسعي  األردنية، حيث اإلذاعة

عسجية حررية تكؾنت مؽ وتؼ اختيار عيشة بخنامج "الرحة لمجسيع" في العاصسة عسان، 
القزايا الرحية التي يظخحيا البخنامج أن  :اآلتيةتهصمت الجراسة لمشتائج  دة،( مفخ 966)
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، بالتالي فإن الشرائح الظبية التي يعظييا األردني ليا صمة بالؾاقع الرحي في السجتسع
أن بخامج التؾعية األردني، و أفخاد السجتسع  في البخنامج تكؾن ميسة لذخيحة كبيخة مؽ األطباء

رة إيجابية عمى معتقجات الستمقيؽ مؽ أفخاد الجسيؾر وسمؾكياتيؼ غيخ الرحية أثخت برؾ 
إلى أن الثقة في أشارت الشتائج  ، كساالرحية وقامؾا بتغيخىا نحؾ الدمؾكيات الرحية الدميسة

ايجابية في  يخاتلى إحجاث تغوإت التؾعية الرحية أدػ إلى تغيخات جحرية المزسؾن حس
وتعتقج الباحثة أن الثقة في محتؾػ بخنامج الرحة لمجسيع ، سمؾكيات أفخاد السجتسع الدمبية

الرحية لمسدتسعيؽ مسا قج  االحتياجاتيديج مؽ اعتساد الجساىيخ عمى ىحا البخنامج في تمبية 
 .صحية وعادات سميسة بسسارساتيداعج في بشاء جيل ججيج يتستع 

 
 
السهاقع ذات  ثخاالفتخاضية: األ  ة، الرحScott V. Savage (2014) (15) دراسة-7

 .التفاعالت عمى الظبيب السخيض الرمة بالرحة
التعخف عمى تأثيخ السؾاقع الرحية عمى اتجاىات السخيض نحؾ الظبيب إلى الجراسة  سعت

لثالثة مؾاقع ويب متعمقة بالرحة وتحميل انحجار وىي دراسة نؾعية ومجػ ثقتو بو، 
كيفية تأطيخ مؾاقع الؾيب ذات الجوافع  السخبعات الرغخػ العادؼ لبيانات السدح الستكذاف

التشغيسية السختمفة لمقزايا الستعمقة بالرحة وكيف تؤثخ االختالفات في أنساط استخجام 
اختالفات  تكذف الشتائج عن تفاعل الظبيب.-اإلنتخنت عمى ترؾرات السخضى لمسخيض

الؾيب التي  عبخ ثالثة مؾاقع ويب متعمقة بالرحة وتغيخ أن كاًل مؽ عجد ونؾع مؾاقع
أدت زيارة  التحجيج،عمى وجو ، و يدورىا السخضى تؤثخ عمى ترؾراتيؼ الستجابات األطباء

مؾاقع الؾيب الستعجدة إلى تقميل الترؾرات حؾل مجػ جؾدة استساع األطباء ألسئمة السخضى 
في حيؽ أدػ استخجام مؾاقع الؾيب غيخ الخبحية أو الحكؾمية ذات الرمة  عمييا،أو اإلجابة 

 بالرحة إلى زيادة تقييسات مجػ جؾدة استساع األطباء لألسئمة واإلجابة عمييا.
 االستفادة مؽ الجراسات الدابقة:

 تعجدت أوجو استفادة الباحثة من الجراسات الدابقة لتتسثل في: 
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تؾفيخ بياناٍت ومعمؾماٍت تداعج الباحثة في وضع الفخوض، وتحجيج كيفية السعالجة  -9
 تداعج في إجخاء الجراسة.اإلحرائية التي قج 

االستفادة عؽ طخيق استخجام اإلطار الشغخؼ السالئؼ لسؾضؾع الجراسة )نغخية السدئؾلية  -2
 االجتساعية(. 

 تحجيج ووضؾح أكبخ لمسذكمة البحثية، ووضؾح أكبخ ألىجاف الجراسة. -.
 وضع تداؤالت وفخوض الجراسة الحالية. -0
الجراسة، ويختبط بفخوضيا بذكٍل  تحجيج متغيخات الجراسة بذكل يتشاسب مع مؾضؾع -5

 دقيق.
تؼ التأكج أن مؾضؾع الجراسة الحالية لؼ يتؼ تشاولو مؽ قبل بيحه السعالجة، حيث ركدت  -6

الجراسات الدابقة عمى تشاول السدئؾلية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة مؽ جانب الؾسائل 
تساعية لمقؾػ الشاعسة مؽ اإلعالمية والتعميسية، بيشسا تتشاول ىحه الجراسة السدئؾلية االج

 جانب الييئات الرحية والديادية بالجولة.
 مؾقع الجراسة الحالية مؽ الجراسات الدابقة:

تشاولت الجراسات الدابقة فاعمية السدئؾلية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة، والستسثمة في  -9
ؾلية االجتساعية الؾسائل اإلعالمية والتعميسية، بيشسا تتشاول الجراسة الحالية فاعمية السدئ

 لمسؾاقع اإللكتخونية التابعة لمييئات الرحية والديادية.
ركدت الجراسات الدابقة عمى رصج اتجاىات الجسيؾر نحؾ فاعمية السدئؾلية االجتساعية  -2

لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بخجمات الخعاية البجيمة، ومخضى الدكخػ والدخطان، بيشسا 
الجسيؾر نحؾ فاعمية السدئؾلية االجتساعية لمقؾػ  تتشاول ىحه الجراسة رصج اتجاىات
 الشاعسة فيسا يتعمق بجائحة كؾرونا.

 :مذكمة الجراسة
ىحه الجراسة لتجور حؾل السدؤولية اإلجتساعية لمقؾػ الشاعسة عمى اختالف وجاءت    

أشكاليا فى مؾاجية فيخوس كؾرونا وتجاعياتيا، وإلقاء الزؾء عمى إتجاىات الجسيؾر 
العالقة بيؽ نحؾ فاعمية مدؤولياتيا اإلجتساعية فيسا يتعمق بالسخض، وبحث مجػ السرخؼ 

مجػ فاعمية السدؤولية اإلجتساعية لمقؾػ الشاعسة فى مؾاجية السخض وإتجاىات الجسيؾر 
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ما عالقة  ومن تم تتحجد مذكمة الجراسة في طخحيا لتداؤل رئيدي ىه:السرخؼ نحؾىا، 
 لشاعسة السحمية في مهاجية تجاعيات جائحة كهروناالسدؤولية االجتساعية لمقهى ا

 واتجاىات الجسيهر السرخي نحه فاعميتيا؟
 أىسية الجراسة

 تتسثل أىسية الجراسة في عجة جهانب عمى الشحه التالي:
تقجم ىحه الجراسة جيًجا عمسًيا مسيًدا، يثخػ البحث العمسي في مجال دراسات السدؤولية -9

 ة بذكٍل عام، وأزمة فيخوس كؾرونا بذكٍل خاص.االجتساعية لألزمات الرحي
حجاثة الغاىخة، حيث أن جائحة كؾرونا مؽ األزمات الرحية التي يعاني مشيا السجتسع -2

 .السرخؼ مؤخًخا
أىسية دراسة اتجاىات الجسيؾر نحؾ فاعمية السدؤولية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة في -.

 الترجؼ لمجائحة.
 .لجػ مختمف شخائح السجتسع، وتيجيجه لحياة السؾاطشيؽأىسية القزية السظخوحة -0
تؾعية أفخاد السجتسع بأسباب انتذار فيخوس كؾرونا، وطخق انتذاره، وأساليب العالج، -5

 وتجاعياتو الدمبية عمى حالتيؼ الرحية.  
وضع مقتخحات يسكؽ لمقائسيؽ عمى السؤسدات الرحية في مرخ الخجؾع إلييا في -6

   الترجؼ لمسخض.
 :أىجاف الجراسة

يتسثل اليجف الخئيدي لمجراسة الحالية في التعخف عمى مجػ فاعمية السدؤولية االجتساعية لمقؾػ 
الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا، وعالقتو باتجاىات الجسيؾر السرخؼ نحؾىا، ويشبع 

 مؽ اليجف الخئيدي األىجاف الفخعية التالية:
 دييا القؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بجائحة كؾرونا.األدوار االجتساعية التي تؤ  -9
 الكذف عؽ األساليب اإلقشاعية التي تدتخجميا القؾػ الشاعسة في مؾاجية الجائحة. -2
 بحث اآلليات )االستخاتيجيات( التي تتبعيا القؾػ الشاعسة في الترجؼ لجائحة كؾرونا. -.
 تجاعيات فيخوس كؾرونا. مؾاجية فيلمقؾػ الشاعسة  االجتساعيةالسدؤولية  تقييؼ فاعمية -0
 الكذف عؽ مرادر السعمؾمات التي اعتسجت عمييا القؾػ الشاعسة في مؾاجية الجائحة. -5
الؾقــــؾف عمــــى الفــــخوق بــــيؽ مجسؾعــــات الجراســــة فيســــا يتعمــــق باتجاىــــاتيؼ نحــــؾ فاعميــــة  -6

                       السدؤولية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة في الترجؼ لمجائحة.                                 
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التعخف عمى مجػ اعتساد الجسيؾر السرخؼ عمى السعمؾمات الرـادرة مـؽ مختمـف القـؾػ  -7
 الشاعسة بذأن الجائحة.                                                                                           

ات الجسيــؾر السرــخؼ نحــؾ فاعميــة قيــاس مــجػ تــأثيخ الستغيــخات الجيسؾغخافيــة عمــى اتجاىــ -8
 السدؤولية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة.

 
 تداؤالت الجراسة:

 تدعى الجراسة إلى اإلجابة عن التداؤالت اآلتية:

نحؾ  السرخؼ  الجسيؾر واتجاىاتلمقؾػ الشاعسة  االجتساعيةما العالقة بيؽ السدؤولية 
  ؟رونافاعميتيا فيسا يتعمق بجائحة كؾ 

 :وىيوتشبثق من ىحا التداؤل الخئيذ عجة تداؤالت فخعية 

مؾاجية تجاعيات جائحة  فيلمقؾػ الشاعسة  االجتساعيةما مجػ فاعمية السدؤولية  -1
 كؾرونا؟

 لمجائحة؟ الترجؼ فيالقؾػ الشاعسة  اتبعتيا التيقشاعية إلما األساليب ا -2

 رونا؟لجائحة كؾ  الترجؼ في ةما أبخز القؾػ الشاعسة فاعمي -3

لمقؾػ  االجتساعيةنحؾ فاعمية السدؤولية السرخؼ الجسيؾر  اتجاىات اختمفتكيف  -4
 مؾاجية الجائحة؟  فيالشاعسة 

عمى السعمؾمات الرادرة عؽ القؾػ الشاعسة السرخؼ الجسيؾر  اعتسجدرجة  أؼإلى  -5
 بذأن الجائحة؟ 

لشاعسة فيسا بسرجاقية السعمؾمات الرادرة عؽ القؾػ االسرخؼ ما مجػ ثقة الجسيؾر  -6
 يتعمق بجائحة كؾرونا؟

نحؾ فاعمية السرخؼ الجسيؾر  اتجاىاتعمى  الجيسؾغخافيةمجػ تؤثخ الستغيخات  أؼإلى  -7
 لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة؟ االجتساعيةالسدؤولية 

 الجراسة:فخوض 

ؾػ لمق االجتساعيةبالسدؤولية السرخؼ بيؽ مجػ معخفة الجسيؾر  ارتباطيةىشاك عالقة -0
 نحؾ فاعميتيا.                                                   واتجاىاتيؼمؾاجية الجائحة  فيالشاعسة 

عمى السعمؾمات الرادرة عؽ السرخؼ الجسيؾر  اعتسادبيؽ مجػ  ارتباطيةىشاك عالقة -1
 ة.                   فيسا يتعمق بالجائح االجتساعيةنحؾ فاعمية مدؤوليتيا  واتجاىاتيؼالقؾػ الشاعسة 

بسرجاقية السعمؾمات الرادرة عؽ السرخؼ بيؽ مجػ ثقة الجسيؾر  ارتباطيةىشاك عالقة -2
 فيسا يتعمق بالجائحة.                االجتساعيةنحؾ فاعمية مدؤولياتيا  واتجاىاتيؼالقؾػ الشاعسة 
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لمقؾػ  االجتساعية السبحؾثيؽ نحؾ فاعمية السدؤولية استجاباتتؾجج فخوق بيؽ متؾسط -3
 نحؾىا. واتجاىاتيؼمؾاجية الجائحة  فيالشاعسة 

نحؾ فاعمية السرخؼ الجسيؾر  واتجاىات الجيسؾغخافيةتؾجج فخوق بيؽ الستغيخات -4
 لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة. االجتساعيةالسدؤولية 

 حجود الجراسة:

السحمية لمقؾػ الشاعسة  االجتساعيةة تتسثل الحجود السؾضؾعية لمجراسة حؾل فاعمية السدؤولي
–القاىخة ) محافغتي فيمؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا، بيشسا تتسثل الحجود السكانية  في

 .                                      (الذخقية
 لمجراسة: السشيجياإلطار 

 :نهع الجراسة

تدعى إلى رصج  التي اعية،االجتستشجرج الجراسة الخاىشة ضسؽ نؾعية الجراسات الؾصفية 
نحؾ فاعميتيا،  السرخؼ  الجسيؾر واتجاىاتلمقؾػ الشاعسة  االجتساعيةالعالقة بيؽ السدؤولية 

 الترجؼ فيتمعبيا تمػ القؾػ  التي عمى األدوارفيسا يتعمق بجائحة كؾرونا، والؾقؾف 
تيا السجتسعية تجاه بسدؤوليا اتقؾم بيا، إيسانً  التيلمجائحة، ومجػ فاعمية الحسالت التؾعؾية 

 الفخد والسجتسع.  
 الجراسة:  مشيج
 محيث تدتخج ،، بذكيو الؾصفيMethod Surveyعمى السشيج السدحي  ةالباحث تاعتسج

، مفخدة (044)ا يج السدح بالعيشة لعيشة مؽ السؾاطشيؽ السرخييؽ، قؾاميحه الجراسة مشى
لمقؾؼ الشاعسة السحمية في مؾاجية  السدئؾلية االجتساعيةبالجسيؾر السرخؼ لكياس مجػ تأثخ 

  .نحؾ فاعميتياواتجاىات الجسيؾر السرخؼ تجاعيات جائحة كؾرونا 
 مجتسع الجراسة: 

إناث( بكل فئاتو –السؾاطشيؽ السرخييؽ )ذكؾر  يتسثل في: السيجانيةمجتسع الجراسة 
ي عسخية(، بالحزخ وأقاليؼ مرخ، وىي محافغت –تعميسية  –اقترادية  –)اجتساعية 

 الذخقية(.  –)القاىخة 
 عيشة الجراسة:

السرخييؽ السؾاطشيؽ مفخدة مؽ  044وتذسل عيشة عذؾائية قؾاميا  :العيشة الجراسة السيجانية
–)القاىخة  :بالحزخ وأقاليؼ مرخ، وىي محافغتي ،إناث( بكافة التخررات–)ذكؾر 
 –اقترادؼ  –يسي مدتؾػ تعم –متسثل فيو كل الستغيخات الجيسؾغخافية )نؾع  ،الذخقية(

          التؾزيع الجغخافي لمعيشة(. –اجتساعي 
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 أدوات الجراسة: 
السدؤولية االجتساعية لمقؾػ السؾاطشيؽ السرخييؽ لفاعمية وذلػ لخصج تقييؼ  أداة االستبيان:-

لمقؾػ في  االجتساعيةالشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا، ومجػ معخفتيؼ بالسدؤولية 
عمى السعمؾمات الرادرة عؽ  السؾاطشيؽ السرخييؽ، والكذف عؽ مجػ اعتساد مؾاجيتيا

وتذسل صحيفة مختمف القؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بجائحة كؾرونا، ومجػ ثقتيؼ بسرجاقيتيا. 
  :    يعجة محاور وى االستبيان

 .لمقؾػ  االجتساعيةالسعخفة بالسدؤولية -9
 .فاعمية الحسالت التؾعؾية-2
 .سيؾر عمى السعمؾمات الرادرة عؽ القؾػ الشاعسةعتساد الجا -.
 .الثقة بالسعمؾمات الرادرة عؽ القؾػ -0
 . لمقؾػ الشاعسة االجتساعيةالجسيؾر نحؾ فاعمية السدؤولية  اتجاىات-5

 إجخاءات الرجق والثبات:
قامت الباحثة بعج ترسيؼ استسارة االستبيان بتظبيق اجخاءات الرجق والثبات عمييا، لمتأكج 

 :وذلػ عمى الشحؾ التاليؽ صالحيتيسا لمتظبيق، م
ويقرج بالرجق صالحية أسمؾب الكياس بإمكانية قياس  :Validityأواًل: اختبار الرجق

عمى عجد مؽ  بياناالست ةالباحث تولتحقيق ذلػ عخضاالختبار فعاًل وما يفتخض أن يكيدو، 
، وذلػ لمتعخف عمى صحة () األساتحة السحكسيؽ والخبخاء في مجال اإلعالم ومشاىج البحث

 ومشظكية أسمؾب الكياس.
                                                 


أضًاء انطادج انًحكًٍٍ، ذى انررذٍة طثمًا نذرجاذهى انعهًٍح، يع يراعاج انررذٍة األتجذي نكم درجح عهًٍح  

 عهى حذج9

طى اإلعالو ويذٌر انًركس اإلعاليً تجايعح طنطا ضاتما أ.د عهٍاء عثذ انفراح ريضاٌ، رئٍص ل -0

 انعًم اإلعاليً. ويذٌر وحذج انرأهٍم نطىق

أ.و. د. رشا عثذ انرحًٍ حجازي إتراهٍى، رئٍص لطى انعاللاخ انعايح واإلعالٌ تانًعهذ انذونً  -1

 انعانً نإلعالو تأكادًٌٍح انشروق.

حافح انًطاعذ تكهٍح اإلعالو وذكنىنىجٍا االذصال أ.و. د كرًٌح كًال عثذ انهطٍف ذىفٍك، أضرار انص -2

 تجايعح جنىب انىادي ويذٌر يركس تحىز انرأي انعاو.  

أ.و. د ياجذج عثذ انًنعى يخهىف، رئٍص لطى انعاللاخ انعايح واإلعالٌ تانًعهذ انعانً نإلعالو  -3

 أكرىتر.  5وفنىٌ االذصال ب 

 الٌ انًطاعذ تكهٍح اإلعالو جايعح األزهر. أ.و. د دمحم حطنً، أضرار انعاللاخ انعايح واإلع -4

 أ.و. د يروي انطعٍذ انطٍذ حايذ، أضرار انعاللاخ انعايح انًطاعذ تكهٍح اَداب جايعح انًنصىرج. -5

أ.و. د وفاء صالح عثذ انرحًٍ، رئٍص لطى انعاللاخ انعايح واإلعالٌ تكهٍح اَداب جايعح  -6

 انسلازٌك. 

 انعاللاخ انعايح تمطى اإلعالو كهٍح اَداب جايعح ضىهاج.د. أضًاء عشري ترعً دمحمٌٍ، يذرش  -7

 د. ريضاٌ إتراهٍى، رئٍص لطى انعاللاخ انعايح واإلعالٌ تكهٍح اإلعالو جايعح األزهر.  -8
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   Stabilityثانيًا: اختبار الثبات
تؼ استخجام معامل ألفا كخونباخ، حيث يؾضح الججول التالي معامالت الثبات لالستبيان 

 الخاص بالجراسة عمى الشحؾ التالي:
 
 
 

 ( يؾضح معامل الثبات لالستبانة9ججول: )

معامل  عجد العبارات السحؾر م
 الثبات

9 
دوافع متابعة عيشة الجراسة لمسعمؾمات حؾل جائحة 

 كؾرونا
6 4.729 

2 
تقييؼ عيشة الجراسة لمسعمؾمات التي حرمؾا عمييا حؾل 

 فيخوس كؾرونا وطخق الؾقاية مشو
0 4.89. 

. 
أسباب االىتسام بستابعة السعمؾمات الرحية عبخ 

 4.890 9 نساذج القؾػ الشاعسة

0 
جور التأثيخؼ لسرادر السعمؾمات اآلتية مرجاقية ال

 بذأن كؾرونا
9 4.785 

5 
االعتساد عمى السعمؾمات الرادرة عؽ تمػ القؾػ 

 الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة
99 4.845 

6 
االتجاه نحؾ السدئؾلية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة في 

 4.809 94 مؾاجية الجائحة

                                                                                                                            
د. شًٍاء عثذ انعاطً ضعٍذ صاتر، يذرش انعاللاخ انعايح واإلعالٌ تكهٍح اإلعالو وذكنىنىجٍا  -01

 االذصال جايعح جنىب انىادي.

دمحم عرفح، يذرش انعاللاخ انعايح واإلعالٌ تكهٍح انذراضاخ اإلضاليٍح وانعرتٍح تناخ  د. يٍادج -00

 انماهرج. 

 د. يٍرفد ضهًٍاٌ داوود، يذرش انعاللاخ انعايح تكهٍح اَداب جايعح طنطا. -01
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7 
ة تجاعيات االتجاه نحؾ الجور اإلعالمي في مؾاجي

 ومخاطخ جائحة كؾرونا
24 4.949 

 4.802 69 إجسالي الثبات لجسيع السحاور
تذيخ قيسة معامل الثبات إلى استقخار السكياس وعجم تشاقزو مع نفدو، حيث إنو إذا ما      

أعيجت االستبانة عمى نفذ العيشة فإن السكياس يفتخض أن يعظي نفذ الشتائج باحتسال 
اس، وتذيخ قيؼ معامل ألفا كخونباخ في الججول الدابق الرتفاع قيؼ مداوؼ لكيسة السكي

معامالت الثبات لالستبيان السدتخجم في الجارسة، حيث بمغ معامل الثبات إلجسالي السحاور 
( كحج 4.729(، بيشسا تخاوحت قيؼ معامل ثبات السحاور مؽ )69( لعجد العبارات )4.802)

يجل عمى أن االستبانة تتستع بجرجة عالية مؽ الثبات ( كحج أعمى، وىحا 4.949أدني إلى )
 مسا يجعل ىشاك إمكانية في االعتساد عمييا في الجراسة.  

 مقاييذ الجراسة:
مكياس ليكخت متعجد االتجاىات: لكياس اتجاىات السبحؾثيؽ نحؾ فاعمية السدئؾلية  -9

 االجتساعية لمقؾػ الشاعسة.
 مقاييذ تجسيعية لكياس: -2

 لمقؾػ الشاعسة في مؾاجية الجائحة. االجتساعية سدئؾلية مجػ السعخفة بال .أ 
 مجػ االعتساد عمى السعمؾمات الرادرة عؽ مختمف القؾػ الشاعسة. .ب 
 مجػ الثقة بسرجاقية السعمؾمات.  .ج 

 
 األساليب اإلحرائية السدتخجمة: 

اسب بعج االنتياء مؽ جسع بيانات الجراسة، قامت الباحثة بتخميد البيانات وإدخاليا إلى الح
اآللي، ثؼ معالجتيا وتحميميا واستخخاج الشتائج اإلحرائية وذلػ باستخجام بخنامج "الحدمة 

 SPSS" (Statistical Package for Socialاإلحرائية لمعمؾم االجتساعية "

Science) ،وبشاء عميو تؼ عسل مقاييذ وصفية تذسل الججاول والتؾزيعات التكخارية .
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يق السعامالت اإلحرائية التي تالئؼ كل متغيخ مؽ متغيخات والسقاييذ التجسيعية، وتظب
 الجراسة وفق اآلتي:

  .التكخارات البديظةFrequency  والشدب السئؾيةPercent. 
  الستؾسط الحدابيMean واالنحخاف السعيارؼ .Std. Deviation. 

 ( معامـــل ارتبـــاط بيخســـؾنPearson Correlation لجراســـة شـــجة واتجـــاه العالقـــة )
 االرتباطية بيؽ متغيخيؽ 

 ( اختبارIndependent Samples T Test لسقارنة متؾسظي عيشتيؽ مدتقمتيؽ )
 (.T- Testوالسعخوف اخترارا باختبار "ت" أو )

 ( اختبار تحميل التبايؽ في اتجاه واحجOne Way ANOVA وذلػ لكياس )
 مجسؾعتيؽ. الفخوق بيؽ الستؾسظات بيؽ أكثخ مؽ

  االختبارات البعجية(Post Hoc Tests)  لسعخفة مرجر الفخوق والتبايؽ وإجخاء
وجؾد فخوق  (ANOVA)السقارنات الثشائية بيؽ السجسؾعات التي يثبت اختبار 

 دالة إحرائيا بيشيا.

 1اختبار كا (Chi Square Test لجراسة الجاللة اإلحرائية لمعالقة بيؽ متغيخيؽ )
 (.Nominalاالسسية ) مؽ الستغيخات

 ( معامل التؾافقContingency Coefficient لكياس شجة العالقة في حالة )
 ،.1ثبؾتيا في اختبار كا

 مدتهى الجاللة السعتسج في ىحه الجراسة:
، العتبار الفخوق ذات داللة إحرائية 0.0.ستعتسج الباحثة عمى مدتؾػ داللة يبمغ       

% 50قبؾل نتائج االختبارات اإلحرائية عشج درجة ثقة مؽ عجمو، وبشاء عمى ذلػ سيتؼ 
 فأقل.  0.0.فأكثخ، أؼ عشج مدتؾػ معشؾية 

 :نتائج الجراسة السيجانية       
لمقؾػ  االجتساعيةنتائج التحميل السيجاني إلجابات السبحؾثيؽ عيشة الجراسة حؾل السدؤولية 

جاىات الجسيؾر السرخؼ نحؾ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا وعالقتيا بات



 المسؤولية االجتماعية للقوى الناعمة المحلية                                                                

                      
 12 مجمة بحهث كمية اآلداب                                                                       

فاعميتيا، حيث يتشاول السحؾر األول: معخفة الجسيؾر السرخؼ عيشة الجراسة بالسعمؾمات 
السرخؼ عيشة الجراسة  متابعة الجسيؾركؾرونا، السحؾر الثاني:  الخسسية والعامة حؾل جائحة

ة الجراسة نحؾ كؾرونا، السحؾر الثالث: اتجاىات عيش حؾل جائحةدورىا  الشاعسة فيلمقؾػ 
 كؾرونا، ونتائج اختبار فخوض الجراسة.   في جائحةالشاعسة  السجتسعي لمقؾػ الجور 

الخسسية والعامة حهل همات عمعيشة الجراسة بالس السرخي  السحهر األول: معخفة الجسيهر
 كهرونا جائحة

 
 

 (2ججول )  
 ونايهضح درجة السعخفة بسرادر السعمهمات الرحية الستعمقة بجائحة كهر 

بسرادر السعمؾمات  درجة السعخفة
 % ك الستعمقة بجائحة كؾرونا الرحية

الستؾسط 
 االنحخاف السعيارؼ  الحدابي

 0.75. 9.9 بجرجة كبيخة

2.2725 4.59486 
 57.75 2.9 بجرجة متؾسظة
 7.54 4. بجرجة ضعيفة

 944.44 044 السجسؾع
 

جراسة بسرادر السعمهمات الرحية إلى درجة معخفة عيشة ال (2)تذيخ بيانات ججول 
مؽ عيشة الجراسة أن درجة معخفتيؼ بسرادر  %57.75الستعمقة بجائحة كهرونا حيث أفاد 

( وفي السختبة األولى، بيشسا جاءت درجة معخفتيؼ بجرجة متهسظةالسعمؾمات الرحية )
جة %، ثؼ جاءت در 0.75.( في التختيب الثاني بشدبة بجرجة كبيخةبالسرادر الرحية )

( في التختيب الثالث كسرجر لمسعمؾمات بشدبة بجرجة ضعيفةمعخفتيؼ بالسرادر الرحية )
بعج عيؾر جائحة  –السعمؾمات الرحية باتت في الفتخة األخيخة وتخى الباحثة أن  %.7.54
نؾاعيا أمؽ السؾضؾعات األساسية التي تدتجعى اىتسام الجساىيخ عمى اختالف  -كؾرونا
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د والسجتسع، كسا أخحت القؾػ الشاعسة السختمفة عمى عاتقيا تؾعية الرتباطو برحة الفخ 
فاإلندان بالجائحة فيؾ غاية التشسية ووسيمتيا، والسحافغة عمى صحتو وتؾعيتو بالقؾاعج 

يجب أن تيتؼ بيا كافة الييئات الخسسية وغيخ  ،الرحية الدميسة يعج ضخورة مجتسعية
ويتؼ  ليوعمى مدتؾػ مؽ الرحة يسكؽ الؾصؾل إفخاد بأألالخسسية، حتى يسكؽ ضسان تستع ا

سميسة تؤدؼ  ةذلػ بالتأثيخ عمى معارف األفخاد واتجاىاتيؼ وسمؾكيؼ وإكدابيؼ عادات صحي
إلى الؾقاية مؽ األمخاض وتسكشيؼ مؽ السحافغة عمى صحتيؼ وتداعجىؼ في حل مذكالتيؼ 

 الرحية.
 

  (3ججول ) 
 مهمات الرحيحة عن جائحة كهرونايهضح مرادر حرهل عيشة الجراسة عمى السع

عمى السعمؾمات  مرادر عيشة الجراسة لمحرؾل
 % ك الرحيحة عؽ جائحة كؾرونا

 ...68 .27 مؾقع وزارة الرحة
 ...97 69 مؾقع الييئة العامة لالستعالمات

 52.67 299 صفحات التؾاصل االجتساعي لؾزارة الرحة
 59.44 240                  التميفديؾن                              

 22.44 88 صفحات التؾاصل االجتساعي لسجمذ الؾزراء
 ...99 77 الرحف  

 99.67 07 الخاديؾ
 9.67 9. حسالت التؾعية مؽ الفشانيؽ والخياضييؽ                 

 8.44 2. صفحات السذاىيخ عبخ الدؾشيال ميجيا
 0.44 96                   أنذظة السؤسدات الجيشية والتعميسية    

 2.67 99 الجسعيات األىمية والسجتسع السجني
 2.44 8 بيت الدكاة والرجقات السرخؼ 
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 044 جسمة مؽ ُسئمؾا
 إلى ما يمي: (3)تذيخ بيانات ججول 

  أفادت عيشة الجراسة مؽ الجسيؾر أن أىؼ مرادر السؤثخيؽ في لمحرؾل عمى السعمؾمات
%. وىحا ...68( بشدبة مهقع وزارة الرحةاعتسادىؼ عمى ) الرحية عؽ جائحة كؾرونا

يؾضح تدايج اىتسام الجساىيخ في اآلونة األخيخة بأنذظة السؤسدات الحكؾمية وعمى رأسيا 
وزارة الرحة والدكان، وذلػ نغخًا لتدايج اىتسام الجساىيخ بالذؤون الرحية بعج جائحة 

ية الرحية، فكان لدامًا عمى الؾزارة أن تقؾم كؾرونا ومحاولة االستفادة مؽ السبادرات الؾطش
بجورىا في استخجام استخاتيجيات اترالية ُتسكشيا مؽ تأدية دورىا مع الجساىيخ بيجف بشاء 
وتجعيؼ الرؾرة اإليجابية، ومحاولة التعخف عمى رجع الرجػ السؾجؾد لجػ الجسيؾر 

 ,Chesser et alدراسة ) وىحا ما تؤكجهتجاه السبادرات الرحية الؾطشية التي تقجميا. 
يفزل استخجام قشؾات ومرادر السرخؼ حيث وججت أن الجسيؾر  (16)( 2020

 .معمؾمات مؾثؾقة لمحرؾل عمى السعمؾمات الرحية، واستخاتيجيات الؾقاية مؽ األمخاض
  جاء في السختبة الثانية لسرادر الحرؾل عمى السعمؾمات الرحية عؽ جائحة كؾرونا

فؾزارة  %.52.67( بشدبة ت التهاصل االجتساعي لهزارة الرحةصفحااعتسادىؼ عمى )
الرحة بعج عيؾر الجائحة تدعى لمتؾاصل والتفاعل السثسخ مع الجسيؾر وإشخاكيؼ في 
صشع القخار وتؾفخ أحجث أدوات السذاركة الخقسية لزسان تؾفيخ مشرات تؾاصل فّعالة 

اعج عمى تحقيق رؤية الحكؾمات تتيح بشاء حؾار ىادف مع الجسيؾر والستعامميؽ، مسا يد
وىؾ وأىجافيا االستخاتيجية؛ فيسكؽ لؾسائل التؾاصل االجتساعي أن تمبي ىحا الغخض، 

والتي تؾصمت إلى أن الفيذ بؾك  (17) (2496األمخ الحؼ أكجتو دراسة )أماني ألبخت، 
ؽ خالل ىؾ أكثخ الؾسائل استخجاما مؽ قبل وزارة الجاخمية إلدارة انظباع إيجابي عشيا م

محتؾػ صفحتيا الخسسية عمى الفيذ بؾك، كسا أنو األكثخ عجدًا في الجسيؾر السذارك. 
لتؤكج عمى استخجام السشغسات  (18) (2495في حيؽ جاءت دراسة )ميخىان طشظاوؼ، 

الحكؾمية "الكيادة العامة لذخطة دبي" مؾاقع التؾاصل االجتساعي فيذ بؾك في إدارة 
تحجثت ذلػ في إدارة سسعتيا بيجف تحقيق سسعة مسيدة مؽ سسعتيا، وأن شخطة دبي اس
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خالل السعاممة الجيجة لمجسيؾر، كسا أعيخت الشتائج تشؾع وتعجد اإلستخاتيجيات االترالية 
 التي تؾعفيا شخطة دبي عمى صفحتيا فيذ بؾك إلدارة سسعتيا. 

 
 
 

 
 (4ججول )

 ئحة كهرونايهضح مكياس دوافع متابعة عيشة الجراسة لمسعمهمات حهل جا
 االنحخاف السعيارؼ  الستؾسط الحدابي % ك الستابعة مكياس دوافع

 5.25 29 مشخفض

2.5925 4.589.. 
 4.25. 929 متؾسط
 60.54 258 مختفع

 944.44 044 السجسؾع
بشاًء عمى الدؤال الدابق الخاص بجوافع متابعة عيشة الجراسة لمسعمؾمات حؾل جائحة كؾرونا، 

%، 60.5ياس لسعخفة درجة ىحه الجوافع، وجاء الجوافع مختفعة في السقجمة بشدبة تؼ بشاء مك
%، وأخيخًا جاءت مشخفزة بشدبة 4.25.ثؼ جاءت متؾسظة في التختيب الثاني بشدبة 

5.25.% 
حهل دورىا  الشاعسة فيعيشة الجراسة لمقهى السرخي  متابعة الجسيهرالسحهر الثاني: 

 :كهرونا جائحة
 (5ججول )

ح مرجاقية الجور التأثيخي لسرادر القهى الشاعسة حهل السعمهمات الستعمقة بجائحة يهض
 كهرونا

االنحخاف الستؾسط   درجة السرجاقيةمرجاقية الجور التأثيخؼ لسرادر  
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 السعيارؼ  الحدابي نادراً  أحياناً  دائساً  السعمؾمات لفيخوس كؾرونا
 % ك % ك % ك

 4.506.7 2.6654 75.. 95 26.44 940 74.25 289 وزارة الرحة السرخية
 4.68796 2.2.44 90.75 59 07.54 994 7.75. 959 وسائل اإلعالم

 4.66490 2.2275 44..9 52 59.25 245 5.75. .90 الييئة العامة لالستعالمات
 4.68805 9.8.54 25... ..9 54.44 244 96.75 67 بيت الدكاة والرجقات السرخؼ 

 4.74488 9.8444 6.54. 906 07.44 988 96.54 66 مؤسدة مرخ الخيخ
 4.67690 9.7744 7.44. 908 09.44 996 90.44 56 بشػ الظعام السرخؼ 

 4.67989 9.7625 7.75. 959 08.25 .99 90.44 56 جسعية األورمان
 4.65900 9.7954 04.44 964 08.54 990 99.54 06 صفحات مذاىيخ الدؾشيال ميجيا

 4.66924 9.5625 25..5 .29 7.25. 909 9.54 8. يةاألحداب الدياس
يهضــح ىــحا التدــاؤل مــجى مرــجاقية الـــجور التــأثيخي لسرــادر السعمهمــات بذــأن جائحـــة 

 كهرونا، وجاءت اجاباتيم كاالتي:
 ( فــــي السختبــــة االولــــي لسرــــجاقية الــــجور التــــأثيخؼ وزارة الرــــحة السرــــخيةجــــاءت )

% لمسرـجاقية الجائسـة، فـي حـيؽ 74.25(، وذلـػ بشدـبة 2.6654بستؾسط حدـابي )
% كسـا 26جاءت اإلجابات أحيانًا مـا يكـؾن ليـا مرـجاقية فـي الـجور التـأثيخؼ بشدـبة 

 %.75..جاءت اإلجابات بشجرة السرجاقية في الجور التأثيخؼ بشدبة 
 ( فــــي السختبـــة الثانيــــة لسرــــجاقية الــــجور التــــأثيخؼ بستؾســــط وســــائل االعــــالمجـــاءت )

% لمسرــجاقية الجائســة، فــي حــيؽ جــاءت 7.75.بشدــبة  (، وذلــػ2.2.44حدــابي )
% كســـا 07.5اإلجابـــات أحيانـــًا مـــا يكـــؾن ليـــا مرـــجاقية فـــي الـــجور التـــأثيخؼ بشدـــبة 

 %.90.75جاءت اإلجابات بشجرة السرجاقية في الجور التأثيخؼ بشدبة 
 ( ــة العامــة لالســتعالماتجــاءت ( فــي السختبــة الثالثــة لسرــجاقية الــجور التــأثيخؼ الييئ

% لمسرـجاقية الجائسـة، فـي حـيؽ 5.75.(، وذلـػ بشدـبة 2.2275تؾسط حدـابي )بس
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% 59.25جاءت اإلجابات أحيانـًا مـا يكـؾن ليـا مرـجاقية فـي الـجور التـأثيخؼ بشدـبة 
 %..9كسا جاءت اإلجابات بشجرة السرجاقية في الجور التأثيخؼ بشدبة 

 ( فـي السختبـة الخابعـة لسرـبيت الدكـاة والرـجقات السرـخي جاء ) جاقية الـجور التـأثيخؼ
% لمسرـجاقية الجائسـة، فـي حـيؽ 96.75(، وذلـػ بشدـبة 9.8.54بستؾسط حدـابي )

% كسـا 54جاءت اإلجابات أحيانًا مـا يكـؾن ليـا مرـجاقية فـي الـجور التـأثيخؼ بشدـبة 
 %.25...جاءت اإلجابات بشجرة السرجاقية في الجور التأثيخؼ بشدبة 

 ور التــــأثيخ لكــــل مــــؽ )صــــفحات مذــــاىيخ الحغــــت الباحثــــة غيــــاب السرــــجاقية لمــــج
)األحـــداب الدياســية( حيـــث جــاءا فــي نيايـــة التختيــب بستؾســـظات و الدؾشــيال ميــجيا(

 عمى التؾالي. 9.5625و 9.7954حدابية 
 (6ججول )

 السحمية يهضح درجة الثقة في معمهمات القهى الشاعسة
 نحخاف السعيارؼ اال الستؾسط الحدابي % ك  درجة الثقة في معمؾمات القؾػ الشاعسة

 27.44 948 أثق فييا بجرجة كبيخة

2.9675 4.5876. 
 62.75 259 أثق فييا بجرجة متؾسظة
 94.25 09 أثق فييا بجرجة مشخفزة

 944.44 044 السجسؾع
مجػ الثقة لجػ السبحؾثيؽ في السعمؾمات الرادرة عؽ القؾػ  (6)تؾضح بيانات ججول 

% مؽ عيشة الجراسة يثقؾن بجرجة كبيخة، في 27، وكانت ندبة الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة
% يثقؾن بجرجة متؾسظة في السعمؾمات الرادرة عؽ القؾػ 62.75حيؽ جاءت ندبة 

%، وىحا 94.25الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة، بيشسا جاءت ندبة مؽ يثقؾن بجرجة مشخفزة 
وتختبط ىحه الشتيجة يتعمق بالجائحة.   تقؾم بو القؾػ الشاعسة فيسا الحؼأىسية الجور يجل عمى 

حيث اعتساد الجسيؾر عمى وزارة الرحة في الحرؾل  مؽ (5) بشتيجة الججول الدابق رقؼ
عمى السعمؾمات الرحية، وذلػ ألن الؾزارة في مؾقعيا االلكتخوني وفي صفحتيا عمى الفيذ 

ة، واألفالم التدجيمية بؾك تعتسج عمى الجسع بيؽ الشص والرؾرة واستخجام التقاريخ السرؾر 
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وغيخىا مؽ الؾسائط الستعجدة التي تعسل كأداة لتؾثيق السعمؾمات وما تقؾم بو مؽ جيؾد 
وتقخيبو في ذىؽ الجسيؾر ومعايذتو لو واقعًيا، وبالتالي تديؼ بذكل كبيخ في زيادة ثقة 

 الجسيؾر فيسا تشذخه مؽ حسالت.
في  السحمية الشاعسة السجتسعي لمقهى ر السحهر الثالث: اتجاىات عيشة الجراسة نحه الجو 

 :كهرونا جائحة
 (7ججول )  

 درجة متابعة أنذظة الجور السجتسعي لمقهى الشاعسة في مهاجية كهرونا
درجة متابعة أنذظة الجور السجتسعي لمقؾػ  

 الشاعسة في مؾاجية كؾرونا
 % ك

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 99.44 76 أتابع بجرجة كبيخة

9.9944 4.62524 
 69.44 200 أتابع بجرجة متؾسظة
 24.44 84 أتابع بجرجة ضعيفة

 944.44 044 السجسؾع
درجة متابعة أنذظة الجور السجتسعي لمقؾػ الشاعسة في مؾاجية  (7)تؾضح بيانات ججول 
ة % مؽ عيشة الجراسة تتابع أنذظة الجور السجتسعي لمقؾػ الشاعس99كؾرونا، وكانت ندبة 

% تتابع ىحه األنذظة بجرجة 69في مؾاجية كؾرونا بجرجة كبيخة، في حيؽ جاءت ندبة 
أىسية الجور %، وىحا يجل عمى 24متؾسظة، بيشسا جاءت ندبة مؽ يتابع بجرجة ضعيفة 

 السجتسعي لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة.   
 (8ججول )

 الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة يهضح رؤية عيشة الجراية لألدوار التي حققتيا القهى 
 % ك  رؤية عيشة الجراية لألدوار التي حققتيا القؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة

 79.44 280 التؾعية بالفيخوس وتجاعياتو
 64.44 204 تؾجيو الجسيؾر وإرشاده

 57.67 2.9 شخح طخق الؾقاية وتفديخىا
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 ....0 .97 التشبيو والتححيخ مؽ التياون مع السخض
 5.44. 904 رصج وعخض االحراءات السختبظة بالفيخوس

 ...2. 929 مشاشجة الجسيؾر بذكل دورؼ 
 ...27 949 نفي الذائعات السختبظة بالجائحة

 22.67 99 تقجيؼ حمؾل وبجائل لمترجؼ لمجائحة
 ...99 77 تقجيؼ مداعجات لمستزخريؽ مؽ الجائحة

 044 جسمة مؽ ُسئمؾا
 الى ما يمي: (8) تذيخ بيانات ججول

  عشج سؤال السبحؾثيؽ في سؤال أكثخ مؽ بجيل عؽ رؤيتيؼ لألدوار التي حققتيا
% مؽ عيشة 79القؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة تعجدت تمػ األدوار فأكج 
التهعية بالفيخوس الجراسة الحيؽ يتابعؾن دور القؾػ الشاعسة  أن أىؼ دور ىؾ )

لمتؾعية الرحية بفيخوس كؾرونا دور بارز وفاعل  وىحا يجل عمى إن، (وتجاعياتو
ليذ فقط عمى مدتؾػ إمجاد السجتسع بالسعمؾمات الرحية وإنسا أيزا في تؾعية 
السؾاطؽ بالبخامج السقجمة لو والخجمات الستؾفخة وكيفية استغالليا االستغالل األمثل 

أجل الحفاظ  وتفعيل الجور الحؼ يقؾم بو السؾاطؽ نفدو بجانب القؾػ الشاعسة مؽ
 عمى صحتو واالستفادة مـؽ الخجمات السقجمة لو، 

 ( لألدوار التي حققتيا القؾػ تهجيو الجسيهر وإرشادهوجاء في السختبة الثانية دور )
شخح %، تمييا في السختبة الثالثة دور )64الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة بشدبة 

التشبيو والتححيخ من %، ثؼ جاء دور )57.67( بشدبة طخق الهقاية وتفديخىا
وجاء في السختبة  %،....0( في السختبة الخابعة بشدبة التياون مع السخض

 %.5.( بشدبة رصج وعخض اإلحراءات السختبظة بالفيخوس)دور الخامدة 
 (9ججول )
 فيسا يتعمق بالجائحة السحمية درجة مداىسة أدوار القهى الشاعسة

االنحخاف الستؾسط  % كتعمق درجة مداىسة أدوار القؾػ الشاعسة فيسا ي
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 السعيارؼ  الحدابي بالجائحة
 05.44 984 ساىست بجرجة كبيخة

2.0444 4.58.8. 
 54.44 244 ساىست بجرجة متؾسظة
 5.44 24 ساىست بجرجة مشخفزة

 944.44 044 السجسؾع
كانت درجة مداىسة أدوار القؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة، و  (9)تؾضح بيانات ججول 

% 54% مؽ عيشة الجراسة يخون أنيا ساىست بجرجة كبيخة، في حيؽ جاءت ندبة 05ندبة 
يخون أنيا ساىست بجرجة متؾسظة، بيشسا جاءت ندبة مؽ يخون أنيا ساىست بجرجة 

ففي إطار سعي القؾػ الشاعسة لمحفاظ عمى سالمة الجسيؾر باتخاذ بعض %. 5مشخفزة 
مشيا الجسيع، مثل التباعج البجني ولبذ الكسامة والحفاظ  االحتياطات البديظة والتي استفاد

عمى التيؾية الجيجة في الغخف وتالفي التجسعات وتشغيف اليجيؽ والدعال في ثشية السخفق أو 
في مشجيل ورقي، وتشغيف األيجؼ جيجًا بانتغام باستخجام مظيخ اليجيؽ الكحؾلي أو غدميسا 

 بالساء والرابؾن.
 (10ججول )

 تجاه نحه الجور اإلعالمي في مهاجية تجاعيات ومخاطخ جائحة كهرونامكياس اال 
مكياس االتجاه نحؾ الجور اإلعالمي في مؾاجية تجاعيات 

  ومخاطخ جائحة كؾرونا
 % ك

الستؾسط 
 الحدابي

االنحخاف 
 السعيارؼ 

 5.25 29 دور ضعيف

2.9825 4.54089 
 56.54 226 دور متؾسط
 8.25. .95 دور قؾؼ 

 944.44 044 عالسجسؾ 
بشاًء عمى التداؤل الدابق الخاص بالعبارات التي تخصج االتجاه نحؾ الجور اإلعالمي في 

نحؾ  مؾاجية تجاعيات ومخاطخ جائحة كؾرونا، تؼ بشاء مكياس لسعخفة اتجاىات الجسيؾر
الجور اإلعالمي في مؾاجية تجاعيات ومخاطخ جائحة كؾرونا، وجاء االتجاه الستؾسط لجور 
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%، ثؼ جاء االتجاه القؾؼ في مؾاجية تجاعيات ومخاطخ 56.54عالم في السقجمة بشدبة اإل
%، وأخيخًا جاء الجور الزعيف بشدبة 8.25.جائحة كؾرونا في التختيب الثاني بشدبة 

5.25.% 
 (11ججول )

رؤية عيشة الجراسة أبخز االستساالت السؤثخة التي استخجمتيا القهى الشاعسة في الترجي 
 حةلمجائ

أبخز االستساالت السؤثخة التي استخجمتيا القهى الشاعسة في الترجي  رؤية عيشة الجراسة
 لمجائحة

 % ك

 44.00 176 عخض وجيات نظخ متعجدة
 43.67 175 تكخار عخض السعمهمات

 43.67 175 التححيخ
 41.00 164 تقجيم الذهاىج واألدلة

 41.00 164 ذكخ ترخيحات السدئهلين
 38.00 152 التهجيو
 15.67 63 التخىيب

 400 جسمة من ُسئمها
 :ى ما يميإل (11)تذيخ بيانات ججول 

عشج سؤال السبحؾثيؽ في سؤال أكثخ مؽ بجيل عؽ رؤيتيؼ ألبخز االستساالت السؤثخة التي 
% مؽ عيشة الجراسة الحيؽ يتابعؾن 00استخجمتيا القؾػ الشاعسة في الترجؼ لمجائحة فأكج 

، وجاء ( في التختيب األولعخض وجيات نظخ متعجدةسة  أن استسالة ىؾ )دور القؾػ الشاع
%، تالىا في التختيب 67..0( بشدبة تكخار عخض السعمهماتفي التختيب الثاني استسالة )

( تقجيم الذهاىج واالدلة%، ثؼ جاءت استسالتا )67..0بشدبة  التححيخ(الثالث استسالة )
% لكل مشيسا، وجاء في التختيب 09يب الخابع بشدبة ( في التختذكخ ترخيحات السدئهلينو)
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( بشدبة التخىيب%، وأخيخًا جاءت استسالة )8.( بشدبة التهجيوالخامذ استسالة )
95.67.% 

 (12ججول )
 يهضح درجة التأثخ بالجور السجتسعي لمقهى الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة

 االنحخاف السعياري  الستهسط الحدابي % ك درجة التأثخ 
 51.75 207 دعست انظباعاتي اإليجابية عشيا

2.4125 0.67341 
كهنت لجى انظباعات متزاربة 
 بعزيا إيجابي وبعزيا سمبي

151 37.75 

 10.50 42 دعست انظباعاتي الدمبية عشيا
 100.00 400 السجسهع

 
يتعمق  درجة التأثخ بالجور السجتسعي لمقؾػ الشاعسة فيساإلى  (12)تذيخ بيانات ججول 

( في التختيب األول لجرجة التأثخ بالجور دعست انظباعي اإليجابية عشيافجاءت ) بالجائحة؛
%، تالىا في التختيب الثاني 59.75السجتسعي لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة بشدبة 

%، ثؼ 7.75.( بشدبة كهنت لجى انظباعات متزاربة بعزيا إيجابي وبعزيا سمبي)
( في التختيب الثالث لجرجة التأثخ بالجور السجتسعي اعاتي الدمبية عشيادعست انظبجاءت )

 %.94.54لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة بشدبة 
 (13ججول )

 لجور القهى الشاعسة في مهاجية تجاعيات جائحة كهرونا يهضح تقييم عيشة الجراسة
 % ك ائحة كهرونالجور القهى الشاعسة في مهاجية تجاعيات ج تقييم عيشة الجراسة

 61.33 245 لعبت دورًا كبيخًا في التهعية الرحية لمجسيهر بذأن الفيخوس
 41.67 167 قجمت معمهمات صحية صادقة إلى حج كبيخ فيسا يتعمق بالجائحة 
 31.67 127 أضافت معمهمات ججيجة إلى معمهماتي الذخرية بذأن الجائحة

 26.33 105 من خالليا  سيهلة متابعة السعمهمات الرحية السقجمة 
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 21.33 85 ليا شعبية كبيخة تحظى بيا مقارنًة بهسائل أخخى 
 19.00 76 تسيدت بشقل السعمهمات التهعهية بدخعة فائقة

 18.67 75 اتبعت سياسات واستخاتيجيات خاطئة في مهاجية الفيخوس
 15.67 63 أسمهبيا في تشاول تجاعيات الجائحة يغمب عميو اإلثارة والتيهيل       

 15.00 60 أىسمت في مختمف حسالتيا جهانب تهعهية ميسة بذأن الجائحة
 11.67 47 تحخت السهضهعية في تقجيم السعمهمات السختبظة بالجائحة           

 11.33 45 لم تقجم معمهمات كافية عن الجائحة وأسباب انتذارىا وطخق العالج
 10.67 43 اتهافخت حخفية وميشية لجى القائسين عميي

 400 جسمة من ُسئمها
تقييؼ عيشة الجراسة لجور القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات إلى  (13)تذيخ بيانات ججول 

 جائحة كؾرونا:
 ( لعبت دورًا كبيخًا في التهعية الرحية لمجسيهر بذأن الفيخوسجاءت دورىا بأنيا )

ات جائحة كؾرونا بشدبة في السختبة األولى لجور القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعي
69....% 

 ( قجمت معمهمات صحية صادقة الى حج كبيخ فيسا يتعمق بالجائحةجاءت دورىا بأنيا )
في السختبة الثانية لجور القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا بشدبة 

09.67.% 
  ( ئحة)أضافت معمهمات ججيجة الى معمهماتي الذخرية بذأن الجاجاءت دورىا بأنيا

في السختبة الثالثة لجور القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا بشدبة 
.9.67.% 

 ( جاءت دورىا بأنيا)في  سيهلة متابعة السعمهمات الرحية السقجمة من خالليا
السختبة الخابعة لجور القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا بشدبة 

26....% 
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 ( في السختبة ليا شعبية كبيخة تحظى بيا مقارنة بهسائل أخخى جاءت دورىا بأنيا )
 %....29الخامدة لجور القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا بشدبة 

 
 
 

 (14ججول )
درجة فاعمية بخامج السدؤولية االجتساعية لمقهى الشاعسة فيسا يتعمق بجائحة  يهضح

 كهرونا
 االنحخاف السعياري  بيالستهسط الحدا % ك درجة الفاعمية 

 40.50 162 فعالة بجرجة كبيخة

2.3625 0.56293 
 55.25 221 فعالة بجرجة متهسظة
 4.25 17 فعالة بجرجة مشخفزة

 100.00 400 السجسهع
رؤية عيشة الجراسة لسجػ فاعمية بخامج السدؤولية االجتساعية  (14)تهضح بيانات ججول 

% مؽ عيشة الجراسة تخػ 04.54، وجاءت ندبة ائحة كؾرونالمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بج
% تخػ أنيا فعالة بجرجة متؾسظة، 55.25أنيا فاعمة بجرجة كبيخة، في حيؽ جاءت ندبة 

 % مؽ عيشة الجراسة تخػ أنيا فعالة بجرجة مشخفزة.0.25بيشسا جاءت ندبة 
 السيجانية: الشتائج خالصة

ت داللة إحرائية بيؽ متغيخ الدؽ لعيشة الجراسة عجم وجؾد فخوق ذا إلى الشتائج أشارت-9
ورؤيتيؼ لجور الحسالت اإلعالنية الرحفية في دعؼ الحسالت الخئاسية الرحية، حيث كانت 

(، أؼ أنو ليذ ىشاك 4.996(، وىي غيخ دالة عشج مدتؾػ معشؾية )9.980قيسة "ف" )
يتيؼ لجور الحسالت اختالف بيؽ عيشة الجراسة عمى اختالف مدتؾياتيؼ العسخية في رؤ 

 اإلعالنية الرحفية في دعؼ الحسالت الخئاسية الرحية.
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كسا أوضحت الجراسة تشؾع مدتؾيات تعميؼ عيشة الجراسة؛ فجاء الحاصميؽ عمى مؤىل -2
%، 75..%، وجاءت ندبة الحاصميؽ عمى مؤىل فؾق متؾسط بسقجار 7.25متؾسط بشدبة 

%، بيشسا جاءت ندبة الحاصمؾن 67.25وجاءت ندبة مؽ يحسمؾن مؤىل جامعي بسقجار 
 % مؽ عيشة الجراسة.29.75( بسقجار دكتؾراه -ماجدتيخعمى مؤىل فؾق جامعي )

درجة التأثخ بالجور السجتسعي لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة؛ كذفت الجراسة عؽ -.
سجتسعي فجاءت )دعست انظباعي اإليجابية عشيا( في التختيب األول لجرجة التأثخ بالجور ال

%، تالىا في التختيب الثاني )كؾنت لجػ 59.75لمقؾػ الشاعسة فيسا يتعمق بالجائحة بشدبة 
%، ثؼ جاءت )دعست 7.75.انظباعات متزاربة بعزيا إيجابي وبعزيا سمبي( بشدبة 

انظباعاتي الدمبية عشيا( في التختيب الثالث لجرجة التأثخ بالجور السجتسعي لمقؾػ الشاعسة 
 %.94.54بالجائحة بشدبة فيسا يتعمق 

أسفخت نتائج الجراسة عؽ رصج االتجاه نحؾ الجور اإلعالمي في مؾاجية تجاعيات -0
ومخاطخ جائحة كؾرونا، تؼ بشاء مكياس لسعخفة اتجاىات الجسيؾر نحؾ الجور اإلعالمي في 

ة مؾاجية تجاعيات ومخاطخ جائحة كؾرونا، وجاء االتجاه الستؾسط لجور اإلعالم في السقجم
تجاعيات ومخاطخ جائحة كؾرونا في  %، ثؼ جاء االتجاه القؾؼ في مؾاجية56.54بشدبة 

 %.5.25%، وأخيخًا جاء الجور الزعيف بشدبة 8.25.التختيب الثاني بشدبة 
مداىسة القؾػ الشاعسة في )اىتساميا بحسالت التؾعية( في  إلىنتائج الجراسة تذيخ -5

ت بيا القؾػ الشاعسة في مؾاجية تجاعيات أزمة كؾرونا التختيب الثالث لمسداىسات التي قام
% مؽ عيشة الجراسة أنيا ساىست في ذلػ 55.75، وتخػ ندبة 2.0954بستؾسط حدابي 

% مؽ عيشة الجراسة أنيا ساىست بجرجة متؾسظة في 8.بجرجة كبيخة، في حيؽ أشارت ندبة 
ضعيفة بسقجار  ذلػ األمخ، وجاءت ندبة مؽ يخػ أنو ساىست في ىحا السخ بجرجة

6.25%. 
بيؽ معخفة الجسيؾر بالسدؤولية االجتساعية  عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائيةتؾجج -6

 لمقؾػ الشاعسة في مؾاجية الجائحة واتجاىاتيؼ نحؾ فاعميتيا.
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بيؽ اعتساد الجسيؾر عمى السعمؾمات الرادرة  عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائيةتؾجج -7
 واتجاىاتيؼ نحؾ فاعمية مدؤوليتيا االجتساعية فيسا يتعمق بالجائحة.عؽ القؾػ الشاعسة 

بيؽ ثقة الجسيؾر بسرجاقية السعمؾمات  عالقة ارتباطية ذات داللة إحرائيةتؾجج -8
الرادرة عؽ القؾػ الشاعسة واتجاىاتيؼ نحؾ فاعمية مدؤولياتيا االجتساعية فيسا يتعمق 

 بالجائحة.
ات السبحؾثيؽ نحؾ فاعمية السدؤولية االجتساعية لمقؾػ فخوق بيؽ درجة استجابتؾجج -9

 الشاعسة في مؾاجية الجائحة ودرجة اتجاىاتيؼ نحؾىا.    
بيؽ اتجاىات الجسيؾر نحؾ فاعمية السدؤولية عجم وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية -94

ؾػ السدتالدؽ،  إلصابة بفيخوس كؾرونا،، ااالجتساعية لمقؾػ الشاعسة ومتغيخات )الشؾع
بيؽ داللة إحرائية التعميسي، مكان اإلقامة، السذاركة السجتسعية(، ووجؾد فخوق ذات 

 اتجاىات الجسيؾر نحؾ فاعمية السدؤولية االجتساعية لمقؾػ الشاعسة ومتغيخ )العسل(.
 

 ثانيًا: تهصيات الجراسة
إطار  ضخورة زيادة الحسالت الرحية التؾعؾية التي تقجميا مؤسدات الجولة السختمفة في .9

التؾعية باألمخاض الؾبائية بذكل عام، مع ضخورة التشديق بيؽ أداء ىحه السؤسدات، 
 حتى تتكامل جسيعيا في سبيل تحقيق اليجف الخئيدي لمحسالت. 

مؽ األىسية بسكان أن تقؾم وزارة الرحة بالتظؾيخ السدتسخ لسؾقعيا اإللكتخوني  .2
م بالتحجيث السدتسخ لمسعمؾمات، ولرفحاتيا عمى مؾاقع التؾاصل االجتساعي، والكيا

واطالع الجسيؾر عمى كل ما ىؾ ججيج وما يحتاجو مؽ معمؾمات، حيث أثبتت الجراسة 
أن مؾقع وصفحات وزارة الرحة يحتل مختبة متقجمة بيؽ الؾسائل التي يعتسج عميا 

 الجسيؾر في التعخف عمى السعمؾمات الرحية. 
شاعسة عبخ وسائل االترال مع جساىيخىا ضخورة التفاعل والتجاوب مؽ قبل القؾػ ال ..

عبخ مؾاقعيا اإللكتخونية وصفحات التؾاصل االجتساعي الخاصة بيا، لإلجابة عؽ 
استفداراتيؼ وإمجادىؼ بالسعمؾمات الالزمة وعجم الدساح لمذائعات أن تشسؾ في عل 

 غياب السعمؾمات.
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ة االجتساعية في جسيع يجب عمى القؾػ الشاعسة أن تمتدم بالسرجاقية ومبادغ السدئؾلي .0
ما يتؼ نذخه مؽ خالل قشؾاتيا الخسسية، وذلػ لمحفاظ عمى درجة الثقة التي يؾلييا ليا 
جسيؾرىا، وحتى ال يشرخف الجسيؾر إلى جيات مجيؾلة اليؾية قج تحسل أجشجات غيخ 

 معمؾمة تزخ باألمؽ القؾمي والدمؼ السجتسعي.
لتكشؾلؾجية وتظبيقات اإلنتخنت في استخجام البج أن تدتفيج القؾػ الشاعسة مؽ الثؾرة ا .5

وسائل اترال حجيثة تؾاكب العرخ، وتستمػ إمكانيات تفاعمية عالية تسكشيا مؽ أداء 
 ميستيا والؾصؾل إلى جسيؾرىا بذكل أكبخ كفاءة.

أىسية قيام القؾػ الشاعسة بحسالت تؾعؾية وتثكيفية مدتسخة في السجارس والجامعات  .6
إلنتاجية في القظاعيؽ العام والخاص، وذلػ لمتؾعية السيجانية والسؤسدات الخجمية وا

 بالقزايا االجتساعية والرحية.
استخجام استخاتيجيات اترالية متشؾعة لمتؾاصل مع الجسيؾر، طبًقا لكل حالة وكل قزية  .7

عمى حجة، ويفزل استخجام استخاتيجيات الحؾار إلعظاء الفخصة لمجسيؾر لتؾضيح 
خيخ وتؾضيح وشخح القخارات التي تقؾم الجيات السعشية باتخاذىا وجية نغخه، وكحلػ تب

 في قزية ما.
الكياس السدتسخ لمخأؼ العام لمتعخف عمى كل ما يظخأ عميو مؽ مدتججات وما يذغمو  .8

 مؽ قزايا والتفاعل معيا.
 لمجراسةثالثًا: رؤية مدتقبمية 

بيا في تحديؽ مدتؾػ  ضخورة االستعانة بشتائج ومعظيات البحؾث العمسية واالستخشاد .9
الخجمة لمقؾؼ الشاعسة، وتؾعيف ما تؾصمت إليو مؽ مقتخحات تديؼ في تظؾيخ 

 السدئؾلية االجتساعية لتمػ القؾؼ في مؾاجية كل تحجؼ يجاىسيا.
العسل عمى إقامة دورات تجريبية لمعامميؽ برفحات مؾاقع وزارة الرحة وصفحات وزارة  .2

ي، بغخض تظؾيخ مياراتيؼ، مع ضخورة االعتساد الرحة عمى وسائل التؾاصل االجتساع
عمى العشاصخ الستجربة، باإلضافة إلى استغالل اإلمكانيات التقشية الحجيثة وتعخيف 

 العامميؽ بيا بزخورة.
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العسل عمى تظؾيخ صفحات وزارة الرحة مؽ خالل إعظاء مداحات متؾازنة لمسزاميؽ  ..
حؾل الجائحة، بذكل يحقق رغبات  الستعجدة بأن تحتؾؼ عمي أكبخ قجر مؽ السعمؾمات

 الفئات السختمفة، والتؾاصل أكثخ مع الجسيؾر وتبديط السادة السقجمة قجر اإلمكان.
تدميط الزؾء مؽ قبل اإلعالم عمى تظؾرات الجائحة في الؾطؽ العخبي، وتذجيع  .0

الجسيؾر عمى القخاءة مؽ خالل تؾعيتيؼ بخظؾرة الجائحة، وأن تكؾن ىشاك صالت بيؽ 
 ة الرحة والجسيؾر.وزار 

زيادة دعؼ القؾؼ الشاعسة لسداعجتيا عمى تبشي مبادرات تجعؾ لإلقبال عمى التعخف عمى  .5
الجائحة، والتفاعل مع الجسيؾر مؽ خالل إجخاء بعض األنذظة التفاعمية، واإلفادة مؽ 

 التظبيقات اإللكتخونية الحجيثة في التؾاصل مع الجسيؾر.
ا االجتساعية نحؾ مؾاجية تجاعيات جائحة كؾرونا تبشي القؾؼ الشاعسة مدئؾلياتي .6

والترجؼ لمتحجيات السختمفة، خاصة مع انتذار الجائحة، وتشاول مؾاد تديؼ في تؾعية 
 الجسيؾر حؾل مخاطخ تمػ الجائحة.

إجخاء السديج مؽ الجراسات حؾل دور القؾػ الشاعسة في التؾعية بالقزايا السختمفة، مثل  .7
لقزايا االقترادية السمحة، ودور القؾػ الشاعسة في التعامل مع السبادرات الخئاسية، وا

 األزمات، مثل أزمة سج الشيزة، أزمة الحخب الخوسية األوكخانية، القزية الفمدظيشية.
 

 مخاجع الجراسة:
، البخامج الظبية العخبية واألجشبية الستخجسة في الفزائيات العخبية 2429بدسة الحديشي، )( 

جامعة  ، رسالة دكتهراه غيخ مشذهرة،الؾعي الرحي لجػ الجسيؾر السرخؼ وعالقتيا بتشسية 
 السشرؾرة: كمية اآلداب، قدؼ اإلعالم.

(
2
) Lisa Singh, et , 2020"A first look at COVID-19 information and 

misinformation sharing on Twitter." Paper Presented in University 

of Minnesota, Compiled April 1. ArXiv preprint arXiv.13907. 
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تغظية الرحافة السرخية لألوبئة واألمخاض الستهطشة ، 2499 ( أمل إبخاليؼ حدؽ،.) 
رسالة ودورىا في التأثيخ عمى السعخفة العمسية لمجسيهر السرخي دراسة تحميمية وميجانية، 

 .ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، جامعة القاىخة، كمية اإلعالم
اإلعالمية لمقزايا الرحية والبيئية  ، السعالجة2498السحدؽ،تحي عبج إيسان ف (0)

مجمة  بالحسالت اإلعالمية السقجمة بالقشؾات الفزائية الستخررة لظفل ما قبل السجرسة،
، الجسعية السرخية لمعالقات العامة، ص 99العجد بحهث العالقات العامة الذخق األوسط،

 .966 – .92ص 
دور شبكة الفيدبؾك في تعديد التؾعية الرحية لجػ ، 2497عمى، ( دمحم فاضل 5) 

رسالة دراسة مدحية مؽ وجية نغخ السختريؽ في وزارة الرحة األردنية،  –الجسيؾر 
 .األردن: كمية اإلعالم جامعة الذخق األوسطماجدتيخ غيخ مشذهرة، 

ة والججيجة في تأثيخ االعتساد عمى اإلعالم التقميجي، 2496نادية دمحم عبج الحافع،  (6) 
"، السجمة "دراسة ميجانية عمى عيشة من الجسيهر السرخي  الرحية نذخ الثقافة الرحية

، جامعة القاىخة، كمية اإلعالم، ص ص 2 ، العجد95السرخية لبحؾث الخأؼ العام، السجمج 
045-090. 

ية عالقة التعخض لمرحف الدعؾدية الؾرقية واإللكتخون، 2495حسجؼ أبؾ سشة،  ه( نؾر 7) 
جامعة  ،، كمية اإلعالم.0، العجد اإلعالمية البحهث مجمةبسدتؾػ السعخفة بسخض كؾرونا، 

 . 966-85ص ص  األزىخ،
 (

8
) Lapointe, L., Ramaprasad, J., & Vedel, I. (2014). Creating health 

awareness: a social media enabled collaboration. Health and 

Technology, 4(1), 43-57.  
، اتجاىات الجسيؾر الدعؾدؼ نحؾ دور وسائل اإلعالم الججيج 2424، دمحم طالل عباس( 9)

دراسة ميجانية بالتظبيق عمى األزمة الرحية لفيخوس كؾرونا : في نذخ الؾعي الرحي لجييؼ
، جامعة 24العجد  ،السجمة العمسية لبحهث العالقات العامة واإلعالن(، 99السدتجج )كؾفيج 

 . 997 - 909، كمية اإلعالم، قدؼ العالقات العامة واإلعالن، ص ص القاىخة
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، اتجاىات السخأة السرخية نحؾ استخجام اإلعالم الخقسي 2499( داليا عثسان إبخاليؼ، 94) 
، كمية .، العجد 98، السجمج السرخية لبحهث الخأي العام السجمة في السجال الرحي،

 . .06-029اإلعالم، جامعة القاىخة، ص ص 
(

11
) Gesser-Edelsburg, A., Diamant, A., Hijazi, R., & Mesch, G. S. 

(2018). Correcting misinformation by health organizations during 

measles outbreaks: a controlled experiment. PloS one, 13(12), 

e0209505. https://doi.org/10.1371/journal. pone..  
، استخجام وسائل التؾاصل االجتساعي في التؾعية الرحية 2497لج فيرل الفخم،خا (92)

دراسة تظبيكية عمى السجن الظبية ومدتذفياتيا الحكؾمية بسجيشة الخياض  :لسخض كؾرونا
، الجسعية السرخية 90العجد  مجمة بحهث العالقات العامة الذخق األوسط،الدعؾدية، 

 .225- 245 جامعة القاىخة، ص صلمعالقات العامة، كمية اإلعالم، 
، اتجاىات الجسيؾر األردني نحؾ البخامج الرحية في 2495( رشا عبج الحميؼ الخظيب،.9)

األردن: كمية اإلعالم، جامعة  رسالة ماجدتيخ مشذهرة،دراسة ميجانية،  –اإلذاعة األردنية 
 .الذخق األوسط

(
14

) Scott V. Savage, (2014): Virtual Health: The Impact of Healt 
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Abstract: 



 غادة كسال دمحم خميل/الباحثة

 

 31 مجمة بحهث كمية اآلداب  

This study starts from an attempt to identify the effectiveness of the 

social responsibility of soft powers in facing the repercussions of the 

Corona pandemic, and its relationship to the public’s attitudes towards 

it, and to identify the social roles played by soft forces in relation to 

the Corona pandemic, It also sought to reveal the persuasive methods 

used by soft powers in confronting the pandemic, and to discuss the 

mechanisms (strategies) followed by soft powers in addressing the 

Corona pandemic, while evaluating the effectiveness of the social 

responsibility of soft powers in facing the repercussions of the Corona 

virus, and revealing the sources of information on which soft powers 

relied. In the face of the pandemic. This study belongs to the 

descriptive studies. The researcher relied on the Method Survey, in 

both its descriptive form, based on a questionnaire tool for the public 

sample of the study, where the study was applied to a random sample 

of (400) single Egyptian citizens (males - females) in all disciplines. 

In urban areas and the regions of Egypt, which are my governorates: 

(Menoufia - Cairo - Gharbia - Alexandria), It represents all 

demographic variables (type - educational level - economic - social - 

geographical distribution of the sample). The study relied on the 

theory of social responsibility as a theoretical framework. The results 

of the study confirmed: There are no statistically significant 

differences between the educational qualification variable of the study 

sample and their vision of the role of press advertising campaigns in 

supporting health presidential campaigns, where the value of “p” was 

(1.279), and it is not significant at the level of significance (0.278), 

and there are differences Statistically significant between the work 

variable of the study sample and their vision of the role of press 

advertising campaigns in supporting health presidential campaigns. 
Keywords: social responsibility - soft powers - the corona pandemic. 

 


