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املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 
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احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.
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ــة  ــة يف الشــبكة االجتماعي ــى الصفحــات اإلخباري ــق عل ــل ســلوكيات التعلي ــى رصــد وحتلي     هدفــت الدراســة إل
خــال جائحــة كورونــا »كوفيــد19-« مــن منظــور أخاقــي ولغــوي؛ وذلــك مــن خــال التطبيــق علــى صفحتــي )اليــوم 
الســابع، ومصــراوي( علــى موقــع الفيــس بــوك، باســتخدام حتليــل املضمــون الكيفــي؛ لدراســة تعليقــات املتابعــن 
الــواردة علــى املضامــن املنشــورة خــال املوجــة األولــى جلائحــة كورونــا كوفيــد19-، والتعــرف علــى آليــات الضبــط 
والتنظيــم املســتخدمة ملراجعــة وفلتــرة هــذه التعليقــات- إن وجــدت- وذلــك يف إطــار مدخــل أخاقيــات النقــاش 

لهابرمــاس.

    وانتهــت الدراســة إلــى أن ســاحات التعليــق علــى الصفحتــن محــل الدراســة مثلــت متنفًســا ومكاًنــا لبــث القلــق، 
واخلــوف، والتوتــر الــذي ســيطر علــى املجتمــع خــال تلــك الفتــرات، وظهــرت مــن خــال تلــك الســاحات أنــواع مختلفــة 
مــن املشــاعر واألحاســيس التــي تفاوتــت واختلفــت باختــاف فتــرات التحليــل. وكان الواضــح علــى مــدار الدراســة أن 
الضغــوط التــي ســببتها جائحــة كورونــا كانــت ســبًبا وراء ظهــور منــاذج لغويــة وســلوكية غيــر أخاقيــة علــى ســاحات 
التعليــق، وأكــدت النتائــج كذلــك أن اللغــة املســتخدمة يف التعليــق اتســمت بالضعــف؛ إذ اعتمــدت النســبة األكبــر مــن 
التعليقــات علــى اللهجــة العاميــة، ولــم تصــل إلــى مســتوى الرقــي الــذي يســمح بوصفهــا باللغــة املتحضــرة، ومتثلــت 
أبــرز أشــكال االنحرافــات األخاقيــة يف«التجــاوز اللفظــي، اإلســاءة والتجريــح، الســخرية والتهكم، وتوجيــه االتهامات، 
ونشــر الشــائعات«. كمــا أكــدت نتائــج الدراســة أن تلــك الصفحــات رمبــا حتــاول أن يكــون لهــا دور يف ضبــط وتنظيــم 

احلــوار الدائــر مــن خالهــا؛ إال أنــه مــع الكــم الكبيــر لهــذه التعليقــات تفقــد الســيطرة أحياًنــا.     

الكلمات املفتاحية: التعليقات، الصفحات اإلخبارية، األخاقيات، اللغة، جائحة كورونا.

This study aimed to monitor and analyze the behavior of commenting on news pag-
es on the social network during the Corona pandemic “Covid-19” from an ethical and 
linguistic perspective, through the application of Elyom elsaba and Masrawy pages on 
Facebook, using qualitative content analysis to study the comments of followers on 
the contents published during The first wave of the Corona Covid-19 pandemic, and 
to identify the mechanisms of control and regulation used to review and filter these 
comments - if any - within the framework of the discussion ethics entry for Habermas.

The study concluded that the comment areas on the two pages under study rep-
resented an outlet and a place for spreading anxiety, fear and tension that domi-
nated the society during those periods, and through those arenas different types of 
feelings differed in different periods of analysis. It was clear throughout the study 
that the pressures caused by the Corona pandemic were a reason behind the emer-
gence of immoral linguistic and behavioral models in the commentary arenas, and 
the results also confirmed that the language used in the comment was weak, and the 
most prominent forms of moral deviations were “verbal abuse, abuse and defama-
tion, ridicule, sarcasm, accusations and spreading rumors.” The results of the study 
also confirmed that these pages may try to have a role in controlling and regulating 
the dialogue taking place through them, but with a large amount of these comments, 
they sometimes lose control.

Keywords: comments, news pages, ethics, language, corona pandemic.
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 )10(    ( المدنية 2017آمال كمال طه  الخدمة  قانون  قراء  الصحف اإللكترونية على  تعليقات  (، سمات خطاب 

، ربيع  59)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم(، ع   المجلة المصرية لبحوث اإلعالمبالتطبيق على موقع اليوم السابع،  

 . 93 – 55، ص 2017

(، استراتيجيات الخطاب الحجاجي لتعليقات القراء في صفحات مواقع الصحف  2017إيمان محمد حسني )(  11)

المجلة المصرية لبحوث  اإللكترونية المصرية على شبكة الفيس بوك: حادث تفجير الكنيسة البطرسية أنموذًجا،  

 . 454 – 389، ص  2017، صيف 16)جامعة القاهرة: كلية اإلعالم( عدد العام   الرأي

(12) Leonie Rosner, & Stephan Winter, (2016), Dangerous minds? Effects of uncivil 

online comments on aggressive cognitions, emotions, and behavior, Computers in 
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(13)  ( المجيد  عبد  خالد  لصحف  2016سمر  اإللكترونية  المواقع  في  الثورات  أثناء  العربي  العالم  صورة   ،)

ا تايمز،  القراء"،  نيويوك  وتعليقات  الصحفي  "الخطاب  لـ  مقارنة  دراسة  وهآرتس:  رسالة ماجستير  لجارديان 

 . 2016، جامعة القاهرة: كلية اإلعالم، قسم الصحافة، غير منشورة
(14) David Wolfgang, I. Coman, New Media, New Phenomena: An Analysis of 

Online Commenters’ Perceptions of Media and Commenter Performance, 

Computer Science Journal, Available at: 

https://www.semanticscholar.org/paper/New-Media%2C-New-Phenomena%3A-An-

Analysis-of-Online-of-Wolfgang-

Coman/ab49ae570594de1acb660958e7785edbc14b8b06#paper-header 
(15) Christian Nuernbergk & Nina Springer (2015), Commenting user networks: Two 

case studies on interactions and behavioral regulation in comments sections, 

Communication studies and media research, 2015.   
(، أخالقيات نشر تعليقات القراء في المواقع اإلخبارية وفي صفحاتها على 2015أحمد كمال عبد الحافظ )(16)

)جامعة   المجلة المصرية لبحوث الرأي العامل في النشر،  الفيس بوك: دراسة للمضمون ومعايير القائم باالتصا

 . 303 – 259، ص 2015، 2، ع 14القاهر: كلية اإلعالم(، مج 
(17) Kyung Han. You & Others (2011), Why Use Online Comments? Examining the 
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المشايخ (18) الدناني، محمد محمود  الملك ردمان  اللغ2020) عبد  التواصل االجتماعي (،  العربية في مواقع  ة 

، )جامعة الملك سعود: الجمعية السعودية لإلعالم المجلة العربية لعلوم اإلعالم واالتصال"الفيسبوك أنموذًجا"،  

 . 130 –103، ص 2020، مايو 23واالتصال(، عدد 
(19  )( زغير  جبار  محمد  جاسم،  عادل  اإلعالمي،  2020سهام  بالخطاب  اللغة  عنف  العالقات  مج(،  بحوث  لة 

األوسط" العامة(، ع  العامة "الشرق  للعالقات  المصرية  الجمعية  )القاهرة:  أبريل27،  ، ص 2020يونيو    -، 

63– 74 . 
(20  )( على  القادر  عبد  فخري  بشارة،  موسى  العزيز  شبكات  2019عبد  لمستخدمي  األخالقية  المسؤولية   ،)

أخالقية وتساؤالت: دراسة   االجتماعي رؤية  الدراسات  على عينة من طالب جامعة كردفان،  التواصل  مجلة 

للدراسات االستراتيجية والسياسية واالقتصادية(، ع  اإلعالمية الديمقراطي  العربي  المركز  نوفمبر 9)برلين:   ،

 . 289 -237، ص 2019
فتحي   (21) أحمد  )محمد  لدى  2019زغاوي  اللغوي  التلوث  على  االجتماعي  التواصل  وسائل  تأثير  مدى   ،)

البرامج التحضيرية بجامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية من وجهة نظرهم،   المجلة الدولية  طالب عمادة 

والنفسية، التربوية  والسياس  للدراسات  االستراتيجية  للدراسات  الديمقراطي  العربي  المركز  ية  )برلين: 

 . 177 –161، ص 2019، نوفمبر 2واالقتصادية(، ع
شافي جمعة(22) فرحان،  ) عماد محمد  اللغة  2019الحلوبسي  االجتماعي على سالمة  التواصل  مواقع  تأثير   ،)

من   للفترة  )فيسبوك(  موقع  مستخدمي  من  عينة  على  تطبيقية  دراسة  ولغاية   25/12/2018العربية: 

قسم اللغة العربية(، عدد خاص بالمؤتمرات    –امعة العراقية: كلية اآلداب)الج  مجلة مداد اآلداب،  15/1/2019

 .  506 – 480، ص 2019 -2018
(23  )( السنوسي  للهوية،  2019ثريا  الذاتي  البناء  وواقع  االجتماعي  التواصل  مواقع  اإلعالم (،  علوم  مجلة 

 .2019، اإلصدار الثالث، السنة الثانية، ديسمبر واالتصال
(، العربيزي في مواقع التواصل االجتماعي بين العدول عن األعراف اللغوية ومسايرة 2018ن )مداني إيما  (24)

الراهنة،   اللغوية  اإلعالميةالتحوالت  الدراسات  للدراسات    مجلة  الديمقراطي  العربي  المركز  )برلين: 

 .302 –283، ص 2018، إبريل 2االستراتيجية والسياسية واالقتصادية(، ع
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، 2، ج 48، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع مجلة البحوث اإلعالميةاالجتماعي في استخدامات اللغة العربية، 

 . 434  –394، ص 2017أكتوبر
تماعية االفتراضية قراءة في بعض صور العنف  (، العنف الرمزي عبر الشبكات االج2015لصلج عائشة )(  26)
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(27)   ( محمد صالح  مريم  عثمان،  القادر  عبد  الدين  التواصل  2013نصر  مواقع  في  العربية  اللغة  إشكاليات   ،)

، 2013فبراير    –2012اعي: دراسة تطبيقية على عينة من مستخدمي الفيس بوك في الفترة من فبراير  االجتم

 –7دبي من  بحث مقدم للمؤتمر الدولي للغة العربية "اللغة العربية في خطر الجميع شركاء في حمايتها"،  

 . 2013مايو  10
اإلعالم الجديدة أو تهجين اللغة العربية في   (، اللغة العربينجليزية في وسائط2013رحيمة الطيب عيساني )  (28)

بحث مقدم للمؤتمر الدولي للغة العربية "اللغة العربية  وسائط اإلعالم الجديد؛ اإلنترنت وتطبيقاتها أنموذًجا،  

 . 2013مايو  10 –7دبي من في خطر الجميع شركاء في حمايتها"، 
(29)  ( األشموري  حسين  محمد  الخالق  شبكات  2020أمة  دور  الجمهور (،  إمداد  في  االجتماعي  التواصل 

األزمات،   أوقات  اإلعالميةبالمعلومات  البحوث  ع  مجلة  اإلعالم(  كلية  األزهر:  )جامعة  ج  55،   ،5 ،

 . 3204 –3173، ص 2020أكتوبر
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(30)  ( زناتي  نجيب  عبر 2020ريم  العربية  الدول  في  الصحية  القضايا  معالجة  في  اإلنفوجرافيك  توظيف   ،)

( المستجد، COVID –19دراسة حالة على موضوع فيروس كورونا )  –االجتماعي )تويتر( مواقع التواصل  

 . 2378 –2307، ص 2020، أكتوبر4، ج 55، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع مجلة البحوث اإلعالمية
(31  )( محمود  محمد  بالمواقع 2020سمير  المستجد  كورونا  فيروس  تناول  في  البيانات  صحافة  توظيف   ،)

، 54، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع  مجلة البحوث اإلعالميةدراسة تحليلية،    –اإللكترونية العربية والعالمية

 .2834 –2755، ص  2020، يوليو4ج 
(، التماس المعلومات الصحية حول فيروس كورونا المستجد وعالقته بمستوى  2020نشوة سليمان عقل )(  32)

، 4، ج  54، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع  مجلة البحوث اإلعالميةإدراك المخاطر لدى المرأة المصرية،  

 . 2092 –2037، ص 2020يوليو
عبر المواقع   19ر المصري للمعلومات المتعلقة بكوفيد  (، التماس الجمهو2020إيمان عاشور سيد حسين )(  33)

، ج 54، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع  مجلة البحوث اإلعالميةاالجتماعية وعالقته بالمناعة النفسية لديهم،  

 .2604 – 2537، ص 2020، يوليو4
(34  ) ( محمد  لطيف  سامي  ا2020ريحاب  اإلعالم  وسائل  على  المصري  الجمهور  اعتماد  كمصدر (،  لجديد 

)كوفيد فيروس كورونا  جائحة  واألخبار حول  لديه،  19-للمعلومات  الصحي  الوعي  تعزيز  ودوره في  مجلة  ( 

 . 3172 – 3089، ص 2020، أكتوبر5، ج 55، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع البحوث اإلعالمية
الجامعات على وسائل اإلعال2020حسام فايز عبد الحي )  (35) الجديد في استقاء المعلومات  (، اعتماد طلبة  م 

، )جامعة مجلة البحوث اإلعالميةوعالقته باالندماج األكاديمي لديهم،    19واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد  

 . 2656 – 2605، ص 2020، يوليو4، ج  54األزهر: كلية اإلعالم( ع 
(36) Karishma Sharma  & Others (2020), Covid- 19 on social media: analyzing 

misinformation in twitter conversations, Social and Information Networks, 

October 2020, Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/COVID-19-on-

Social-Media%3A-Analyzing-Misinformation-Sharma-

Seo/7834079f41354857484cd73e6f6dd9cb178fe9c4 
لجائحة  2020دية محمد عبدالحافظ )نا(  37) الجديد  نحو معالجة وسائل اإلعالم  المصري  الجمهور  اتجاهات   ،)

، 2020، يوليو4، ج  54، )جامعة األزهر: كلية اإلعالم( ع  مجلة البحوث اإلعالميةفيروس كورونا المستجد،  

 . 2168  – 2093ص 
(38) Muhammad Kashif & Others (2020), social media addiction due to corona virus, 

International Journal of Medical Science in Clinical Research and Review, 

Volume 03|Issue 04 (July – August) |2020, pp 331 - 336 Available at: 

http://www.ijmscrr 
 ؤشرات كلٌّ من: راجع هذه الم )39(

 أ. د. وائل إسماعيل عبد الباري      أستاذ الصحافة بكلية البنات جامعة عين شمس

 أ. م. د. منى هاشم                 رئيس قسم الصحافة بكلية اإلعالم جامعة بني سويف. 

 أسيوط. د. حنان موسى عبد العال          مدرس العالقات العامة بقسم اإلعالم كلية اآلداب جامعة 

 د. شيرين محمد كدواني             محاضر الصحافة اإللكترونية بقسم اإلعالم جامعة أسيوط. 

(40)  ( يورغين هابرماس،  2015خن جمال  المناقشة عند  أخالقيات  في  والحجاج  الخطاب  المركز (،  الجزائر: 

غيليزان مايو  الجامعي  ص  2015،  على   48،    متاح 

https://www.researchgate.net/publication/337318217 
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 .48، ص مرجع سابقأودينة سليم، ( 45)
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