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 : ستخلص امل
املعلوم االحتياجات  إىل حتديد  الدراسة  الغربية  اتية  تسعى  بمحافظة  االبتدائية  املدارس  تالميذ  ألمهات 

مع    ، منها  استفادهتن  ومدى   ، االحتياجات  هذه  تلبية  ، ومصادر  املُستجد  كورونا  فريوس  تأثري  إحول  ظهار 

دون حصول األمهات عىل املعلومات  وإظهار الصعوبات واملعوقات التي حتول   العوامل الديموجرافية عليها ،

وك ،  يفية  املناسبة  عليها  استبيانوالتغلُّب  وطبقت  املسحي  املنهج  عىل  الدراسة  من    ا اعتمدت  مكونة  عينة  عىل 

وصلت إليها الدراسة:  التي ت من أمهات تالميذ املدارس االبتدائية بمحافظة الغربية، ومن أبرز النتائج    ا ( ُأم  387)

الشديدة إىل املعلومات حول فريوس كورونا  اجة  دركن احليتالميذ املدارس االبتدائية الاليت    ارتفاع نسبة أمهات

تتصدر تطبيقات التواصل االجتامعي قائمة املصادر التي تعتمد عليها األمهات موضوع الدراسة  كام  املُستجد،  

البيانات من قبل وزارة    ؛املعوقات ف احلصول عىل املعلومات ، ومن أهم   الصحة والسكان وغريها من  تأخر 

رضورة حث املكتبات عىل القيام    ؛ س كورونا املُستجد، ومن أهم مقرتحات األمهاتفريو  اجلهات الرسمية حول

ببليوجرافية  احلث عىل إعداد قائمة  ، وتويص الدراسة ب  العامة بعمل محالت توعوية صحية ف خُمتلف األماكن

 وبئة الطارئة وطرق عالجها والوقاية منها. حول فريوس كورونا املُستجد وغريه من األ

البحث  املعلوماتية،  : االحتياجات  املفتاحية  كلامت لا املعلومايت، سلوك  السلوك  املعلومات،  البحث عن 

 عن املعلومات، فريوس كورونا املُستجد. 
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 تمهيد: لا

ن التعرف عليها  جات املستفيدين لكوهنا بناء غري ملموس ولكن من املمكاحتيا   حتديد وقياس  من الصعب  

لمعلومات، فسلوك البحث عن املعلومات يشري إىل قياس مدى حاجة  دين لمن خالل رصد استخدام املستفي

املعلومات هي أساس املعرفة ويقاس تطور وتقدم املجتمعات بمدى  ،ف(2009املستفيد إىل املعلومات)ضليمي ، 

املعلومات وتنظيمها ومعاجلتها وإخراجها   قدرهتا  خُمتلف    ديمها وتق  عىل مجع  فئات املجتمع ف  ف شكل خيدم 

يتم  مع تعدد وتنوع األدوات والتطبيقات والتي   تتناسبت، ويشهد العامل طفرة ف إنتاج املعلومات التي  ملجاالا

  الشبكات االجتامعية  انتشار  دخول اإلنرتنت ومنذ    حتولت   البيئة املعلوماتية فمن خالهلا الوصول إىل املعلومات ،  

هائلة من املعلومات املتنوعة ، فاملعلومات بصفة  ميات  الستخدام من جمموعات صغرية مرتبة بدقة إىل ك حيز اف  

)أبو السعود ،    عامة حظيت باهتامم خاص عندما كانت األمية املعلوماتية متثل أهم معوقات استثامر املعلومات

ذه األيام ف ظل انتشار وباء فريوس  حتظى املعلومات الصحية بأمهية بالغة، وحتديًدا هاصة  ( وبصفة خ2018

ا والذي  ملُستكورونا  الساعة،  والذي أصبح موضوع  التاجي وهو من فصيلة فريوسات  جد  بالفريوس  ُيسمى 

ترتاوح بني نزالت  كورونا والتي ُتعترب فصيلة كبرية تشتمل عىل فريوسات ُتسبب العديد من األمراض لإلنسان 

االلتهاب   وُمتالزمة  الشائعة  )سارس( الربد  احلاد  الفرتة    الرئوي  ف  انترش  ) والذي  كام    (،2003-2002بني 

عام   ف  األوسط  الرشق  ف  تسمى  2012ظهرت  كورونا  فريوس  من  أحدث  بارزة  أخرى  ساللة   MERS 

التنفسية( األوسط  الرشق  إىل  ، )متالزمة  املنتمية  الفريوسات  لدى    وُتسبب  األمراض  من  عدًدا  الفصيلة  هذه 

ل ف البرش بعد، واملعلومات املُتاحة عن انتقال  ن َقبالُساللة اخلاصة من فريوس كورونا مل حُتدد ماحليوانات، وهذه  

الفريوس حمدودة ، ونظًرا ألن هذا الفريوس ُمستجد فإن منظمة الصحة العاملية عاكفة عىل العمل مع مجيع البلدان  

جع بداية ظهور الفريوس ف مدينة ووهان  ، وتر(2020)السكاف ،   ،املعلومات عنه   صول عىل خمتلف احل من أجل  

(، فاالحتياجات املعلوماتية حول فريوس كورونا املُستجد احتلت ساحة احلديث خالل  2019سمرب)ية ديالصين

أساسيني  بواسطة سببني  املاضية  مس  :األول   : األشهر  اليومية عىل  املوضوعات  الشخيص  إزاحة  التواصل  توى 

والعمومي، أما السبب الثاين؛   فهو  السيطرة عىل بقية القضايا بواسطة معاجلتها  من منظور املرض  ، فهذا الفريوس  

املنظمة عىل   متابعة   العاملية حرص  الصحة  أعلن من خالهلا مدير منظمة  َتسبَب ف حالة طوارئ صحية عاملية 

السبب الذي أدى    لساعة التساع رقعته اجلغرافية ف كافة أنحاء العامل، وتقييم رسعة انتشار الفريوس عىل مدار ا

ء العديد من اإلجراءات احلاسمة والتدابري الصحية للمحافظة عىل حياة مواطنيها  الوبا إىل اختاذ الدول نتيجة هذا  

غلقت أبواهبا تأثًرا  ومنها تطبيق التباعد االجتامعي ،وإغالق كافة األنشطة االجتامعية بام فيها املكتبات حيث أ

أثنا  االحرتازية  اإلجراءات  تتوانَ بتلك  ومل  األزمة،  هذه  مواجهة  فرتة  فاملكت  ء  تأثر  بات  لتفادي  حلول  إجياد   

  ،   مستمرة  بصورة املستفيدين منها حيث قامت بتقديم خدماهتا بشكل إلكرتوين مثل: إتاحة اخلدمات الرقمية
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املستفيد  بني   املبارشة  اإللكرتونية   املحادثات   عرب  املرجعية   واخلدمات   االستفسارات   عىل   الرد   خدمة   وتقديم   

ب وكذلك إطالق تطبيق ُيدعم اهلواتف الذكية لتوفري فرصة الرد عىل  واتسا وأخصائي املكتبة ، وإطالق خدمة  

تطبيق  مثل   املكتبة  أخصائي   مع  التلقائي  والتواصل  املستفيدين مكاملات Cisco Jabber كام (2020وحد  )امل ،

حول بعض    قامت   توعوية  إرشادات  وضع  ف  بدورها  قيامها    املكتبات  من خالل  املُستجد  كورونا  فريوس 

بتخصيص صفحة كاملة داخل موقعها ُتشري إىل فريوس كورونا مثل مكتبة نيويورك العامة   ) 1(، فقد سيطر فريوس  

االقتصادية والدينية والسياسي  كافةكورونا عىل   والرتفيهية  اجلوانب  والرياضية واإلعالمية  غريها، وأصبح  وة 

ن هذا الفريوس عىل سلوكيات  د هيمتج ف هذه اجلوانب يدور حوله بشكل مبارش. فقأغلب احلديث الذي ُين

وأسبابه،  أعراضه،  حول  املعلوماتية  االحتياجات  وازدادت  حوله،  املعلومات  عن  انتشاره،  و  البحث  عوامل 

.( 2020  )عبد اللطيف،  اره عىل مجيع األصعدة عىل نحو غري مسبوق وُسبل الوقاية منه، وآث  

 طار املنهجي: ول: اإل أ
 :  مشكلة الدراسة -1

بلور مشكُيمكن  الرئييسة  التساؤل  ف  الدراسة  املدارس    لة  تالميذ  أمهات  احتياجات  هي  ما  التايل: 

حول فريوس كورونا املُستجد عىل وجه التحديد،    بخاصةاالبتدائية بمحافظة الغربية من املعلومات الصحية و

املعلوماتية  وما  احتياجاهتن  وم؟ جماالت  أجل  ،  من  األمهات  عليها  تعتمد  التي  املصادر  عىل  احلصوا  ل 

 وما مقرتحات التغلُّب عليها؟التي تعوق تلبية احتياجاهتن؟  ، وما العوامل؟املعلومات

 مبررات الدراسة: -2

من قلق نسبة كبرية من أمهات تالميذ املدارس االبتدائية واعتامدهن عىل مصادر معلومات    تم مالحظتهما  

ه املالحظات  هذ  ائية والتي قد ترض بمجتمعهنوالوق موثوق به ف احلصول عىل املعلومات الصحية  أغلبها غري

 كالتايل:

 لقصور امللحوظ ف تقديم معلومات صحيحة وموثوقة حول فريوس كورونا املُستجد. ا -

والذ  - املتطور  املجتمع  ف  تلعبه  الذي  اإلجيايب  الدور  ألمهية  نظًرا  األمهات  فئة  عىل  ي الرتكيز 

 وجه احلياة.ميع أأصبحت املعلومات فيه هي املحرك األسايس جل 

 :أهداف الدراسة -3

 تسعى هذه الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 

 

 (1) - https://www.nypl.org/ 

https://www.nypl.org/
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 ضع إطار نظري لكشف وحتليل املفاهيم املرتبطة بالسلوك املعلومايت. و -

امل - تالميذ  ألمهات  بالصحة  املتعلقة  األساسية  املعلوماتية  االحتياجات  االبتدائية  حتديد  دارس 

املُستجد، كورونا  فريوس  احتياجاهتوجما   حول  تلبية  ومصادر  ومدى الهتن،  املعلوماتية  ن 

مثل الديموجرافية  العوامل  وتأثري  منها،  التعليمي،  والسن،    :استفادهتن  املستوى  واملستوى 

 طبيعة العمل. واالقتصادي، 

مهات عىل املعلومات التي حتتاج التعرف عىل الصعوبات واملعوقات التي حتول دون حصول األ   -

مركز  حاجا   ومدى  إليها، إلنشاء  احتياجات  هتن  تلبية  ف  عليه  لالعتامد  متخصص  معلومات 

 املجتمع املعلوماتية. 

التعرف عىل ُمقرتحات التغلُّب عىل املعوقات التي حتول دون حصول األمهات عىل املعلومات   -

 املناسبة الحتياجاهتن. 

 تساؤالت الدراسة: -4

 فصياًل عىل النحو التايل:راسة بشكل أكثر تت الدنطالًقا من األهداف السابقة تم حتديد تساؤالا

 وما املفاهيم املرتبطة به؟ ؟،ما املقصود بالسلوك املعلومايت -  أ

ما االحتياجات املعلوماتية الصحية ألمهات تالميذ املدارس االبتدائية حول مرض فريوس كورونا   -  ب

:   تأثري العوامل الديموجرافية وما    ؟، املُستجد طبيعة  وتوى االقتصادي،  املسوالتعليمي،    ستوى امل والسن،    مثل 

 العمل؟ 

فريوس كورونا   ما جماالت احتياجات أمهات تالميذ املدارس االبتدائية من املعلومات الصحية حول   -   ج

 املُستجد؟

االبتدائي  -  د املدارس  تالميذ  أمهات  عليها  تعتمد  التي  املصادر  حول  ما  املعلومات  عىل  احلصول  ف  ة 

السن،    : أمهية ومصداقية كل منها؟ وما تأثري العوامل الديموجرافية مثل، وما درجة  ؟ستجداملُ   فريوس كورونا 

 طبيعة العمل؟ واملستوى االقتصادي، واملستوى التعليمي، و

 ما مدى احلاجة إلنشاء مركز معلومات متخصص لتلبية احتياجات املجتمع؟  -  ـه

وكيفية التغلُّب    ي حتتاج إليها ىل املعلومات التميذ عما املعوقات التي حتول دون حصول أمهات التال  -   و

 عليها؟ 

املناسبة    -   ز املعلومات  عىل  األمهات  حصول  دون  حتول  التي  املعوقات  عىل  التغلُّب  مقرتحات  ما 

 الحتياجاهتن؟
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 مجال الدراسة وحدودها:  -5

الداحلدود املوضوعية - املعلوم: ُتغطي هذه  املعلومايت واالحتياجات  السلوك  ألمهات  اتية  راسة 

 دارس االبتدائية كأحد موضوعات علم املعلومات. تالميذ امل

: ُطبقت هذه الدراسة عىل عينة من أمهات تالميذ املدارس االبتدائية بالتفاصيل  احلدود الفئوية -

بأن علاًم  العينة،  خصائص  ف  املحيط املف    اليوجد   هالواردة  األمهات  بالدراسة    جتمع  من  أًيا 

 املحيط بالبحث متعلامت.   أمهات التالميذعاد فئة األميات نظًرا ألن جمتمع  استب  األميات، لذا فتم

بقت الدراسة عىل عينة عشوائية من أمهات تالميذ املدارس االبتدائية  ف  : طُ احلدود اجلغرافية -

 .   ى(حمافظة الغربية ) طنطا واملحلة الكرب تني ف نيأكرب مد

 . 2020ايًة من شهر مارس وحتى هناية شهر إبريل  ية بد: ُطبقت الدراسة امليداناحلدود الزمنية

 منهج الدراسة وأدواتها: -6

تالميذ   )أمهات  الفعيل  الواقع  من  الالزمة  البيانات  املسحي جلمع  البحث  منهج  الدراسة عىل  اعتمدت 

ااالبت  املدارس تساؤالت  وفق  الغربية(  بمحافظة  البيا دائية  هذه  ومعاجلة  تبويب  ثم  وحدودها،  نات  لدراسة 

 بغرض اإلجابة عىل التساؤالت وحتقيق األهداف.  SPSSحصائًيا باستخدام برنامج إ

 أدوات جمع البيانات: -7

، )الغلبان  باستبيان  ا2014تم االستعانة  أمهات تالميذ  املطلوبة من  البيانات  االبتدائية  ( جلمع  ملدارس 

و الغربية،  ويشبمحافظة  البنود،  بعض  التعديالت عىل  بعض  إجراء  اتم  عىل  تمل  النهائية  الستبيان ف صيغته 

البيانات الديموجرافية لعينة الدراسة، واألقسام األخرى اشتملت    : قسمني كام ييل: القسم األول اشتمل عىل 

عن   لإلجابة  َسعًيا  األساسية  املحاور  مجيع  اال عىل  وتضمن  بالنتائج،  واخلروج  أسئلة  التساؤالت  تسع  ستبيان 

املعلومات الصحية حول فريوس    : األول   ملحور ُتغطي مخسة حماور، تضمن ا إىل  إدراك األمهات احلاجة  مدى 

الثاين واملحور   ، املُستجد  كورونا   :كورونا  فريوس  حول  املعلوماتية  األمهات  احتياجات  جماالت  يتضمن 

يتناول  ة ، وعليها األمهات وُتلبي احتياجاهتن املعلوماتييتناول املصادر التي تعتمد    : ر الثالث املُستجد، واملحو

اخلامس ، واملحور  الصحية  املعلومات  األمهات ف احلصول عىل  تواجه  التي  املعوقات  الرابع  يشمل    :املحور 

املعلوماتية حول فريوس كورونا  مقرتحات التغلُّب عىل املعوقات التي تواجه األمهات نحو تلبية احتياجاهتن  

مفتوحة، وقد أعطيت احلرية    ؤالني اإلجابة عليهامقة وس وقد ُصممت األسئلة ف شكل سبع أسئلة ُمغل  ، داملُستج

إجابة   الرغبة ف ذلك ف ثالث أسئلة واختيار  أكثر من إجابة عند  اختيار  الدراسة ف  املشاركات ف  لألمهات 

إجراء بعض املقابالت    تمني فقط، كام  ف سؤال بحرية  ت هلن التعبري عن رأهين  واحدة فقط ف أربع أسئلة وترك

 . الالزمة   أضيق احلدود مع أخذ االحتياطات الوقائية هات ف مع األم
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 وصف مجتمع الدراسة والعينة الممثلة: -8

م عىل  االبتدائية  املدارس  تالميذ  أمهات  عن  دقيقة  إحصائية  بيانات  عىل  احلصول  لصعوبة  ستوى  نظًرا 

ه احلالة )غري معلوم(، وحيدد  ف هذجمتمع الدراسة    تم اعتبارفظة الغربية ، فقد  مدينتي طنطا واملحلة الكربى بمحا 

،   384اجلانب اإلحصائي ف هذه احلالة العينة بعدد )  ( للحصول عىل مستوى ثقة أكثر من  1986فرًدا( )بدر 

لكرتوين قد تم  غلق املدارس واالعتامد عىل التعليم اإل%(، ونظًرا للظروف احلالية )تفيش فريوس كورونا( و95)

اإللكرت النامذج  أحد  لتعزيز  ونية  استخدام  اإللكرتونية  الروابط  عرب  وتوزيعها  االستبيانات  لبناء  املخصصة 

نرش الرابط اإللكرتوين بصورة فردية وبصورة مجاعية من خالل اللجوء إىل    وتماحلصول عىل إجابات متنوعة،  

  اتساب من قبل املدارس اخلاصة واللغات عىل تطبيق  ووبات(املدارس والتي كانت أغلبها مفعل  جمموعات)جر

و فيس بوك وتليجرام ، وتم االستعانة باألهل واملدرسني واألصدقاء ف نرش رابط االستبيان، وذلك بجانب  

وحددت فرتة زمنية لنرش االستبيان إرساله إلكرتونًيا إىل القوائم الربيدية اإللكرتونية الشخصية اخلاصة بالباحثة،  

واسإلكرت املمثلة،  العينة  إىل  الوصول  حلني  وونًيا  العدد  تمر  وصل  حتى  كامل  شهر  ملدة  إلكرتونًيا  ضعه 

 (. 1بالتفاصيل الواردة ف اجلدول رقم ) (استبياًنا 387إىل) 

بيانات  ب ) تحليل  النتائج(1اجلدول رقم    الدراسة ترتاوح أعامرهن بني أغلب األمهات عينة  أن    أظهرت 

)   سنة( بنسبة   40إىل    30) ارتفعت نسبة األمهات 67.96قدرها  أيًضا  التعليمي جامعي  الال  %(،  يت مستواهن 

 ( ذلك    ونشري%(  60.72ومثلت  ويرجع  الدراسة،  بمجتمع  األُميات  فئة  انعدام  إىل  األمهات  ألهنا  مجيع  ن 

  مينيأبناء األ ب املدارس اآلن أصبحت ترفض قبول التالميذ  ن أغل ألاملحيطات بمجتمع البحث أمهات متعلامت  

إىل  4000ت نسبة األمهات الاليت دخلهن الشهري يرتاوح بني ) ارتفع، والدراسية  وتقبل أبناء ذوي املؤهالت 

    . من عينة الدراسة  %( 83.72%(، كام مثلت األمهات العامالت نسبة ) 48.23جنيه شهرًيا( بنسبة قدرها ) 6000
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 سمات عينة الدراسة  ( 1) دول رقمج

 العمر

 % ك 

 12.92 50 ة سن 30أقل من 

 67.96 263 سنة  40-ل30من 

 19.12 74 سنة 40من أكثر 

 100.00 387 املجموع 

 املستوى التعليمي

 33.33 129 فوق جامعي 
 60.72 235 جامعي 

 3.35 13 فوق متوسط

 2.58 10 متوسط

 100.00 387 املجموع 

 االقتصادي املستوى 

 8.26 32 جنيه شهرًيا  2000أقل من 
 16.53 64 جنيه  4000 – 2000من 

 48.23 187 جنيه  6000 – 4000من 

 26.87 104 جنيه فأكثر  6000من 

 100.00 387 املجموع 

 طبيعة العمل

 83.72 324 أعمل 
 16.27 63 ال أعمل 

 100.00 387 املجموع 

 : Conceptual Frameworkاإلطار املفاهيمي  -
 املعلومايت ما ييل:  من املفاهيم واملصطلحات األكثر استخداًما ف السلوك 

 Information Needsتية: االحتياجات المعلوما -أ

احلاجة املعلوماتية هي ما ينبغي للفرد احلصول عليه من أجل العمل أو الثقافة أو الرتفيه، وهي إدراكنا أن  

إىل البحث    اد األفرواالحتياجات املعلوماتية هي املتطلبات التي تقود  ،  أهدافنا   للوصول إىلعرفتنا غري مالئمة  م

علوماتية من جمرد إدراك فقد يشء معني لإلحساس برضورة البحث عن  ات املوتتدرج االحتياج  ، عن املعلومات

املعلومات التي تساهم ف إجياده، وصوال إىل فهم قيمة املعلومات كوسيلة حلل املشكالت، واملشكالت من وجهة  

ا فجوة أو  أو هبناقصة  لكوهنا  ة،  فرة غري كافية أو غري مناسبنظر االحتياجات املعلوماتية قد تكون: معلومات متوا

)الغلبان    املالئمةغري مؤكدة أو مفككة وغري مرتابطة، حيث أصبح الباحثون يتحدثون عن خماطر املعلومات غري  

أهنا رغبة الفرد أو املجموعة ف حتديد مكان  باالحتياجات املعلوماتية عىل نطاق واسع    تعريف(، ويتم  2014،

كام يمكن للعديد من العوامل أن تولد احتياجات    ،مدركة   و غريبية حاجة مدركة أاملعلومة واحلصول عليها لتل
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العام والعلمية ومعلوماهتم  التعليمية  اعتامدا عىل خلفيتهم  للمستفيدين،   Wang, Huanga)ة.  املعلومات 

and Li ,2020)   

 Information Seekingالبحث عن المعلومات:  -ب

 لحات أخرى مرادفة مثل:  ة مصط نجليزيباللغة اإلف اإلنتاج الفكري املتخصص تردد 

Looking for Information, Finding Information, Searching for Information  ،

املعلومات   عن  البحث  ومصطلح  تقريًبا،  املعنى  بنفس  العربية  اللغة  إىل  مجيعها   Informationوترتجم 

Seeking   ت تلبيًة حلاجة أوسًدا لفجوة  علوما د للحصول عىل املشيوًعا ، وهو اجلهد املقصو  أشهر املصطلحات

البحث عن   يرتبط  ما  املعلومات من أجل حتقيق أهداف حمددة، وعادة  اهلادف عن  البحث  أو هو  ف معرفتنا، 

أو نتخذ قراًرا ف حدود زمنية حمد ُننجز عماًل  ُكنا سوف  الوقت فإذا  فإننا مع  املعلومات بام يسمى ضغط   ، دة 

لة البحث عن املعلومات بجدية؛ حيث نتحدث مع اآلخرين، ونقرأ الصحف  نا حا د املحدد تتضح فياقرتاب املوع

لخ، نحن نفعل كل ما بوسعنا حتى يتم تلبية احتياجاتنا املعلوماتية  إواملجالت، ونبحث عىل شبكة اإلنرتنت...

للمعلومات   ياجنا ، وبعد تلبية احتكثر مما يمكن للفرد أن يعرفقبل نفاذ الوقت، ودائاًم ما يوجد من املعلومات أ

أو عندما نتوقف ونلغي احتياجنا، فإننا نعود إىل حالة ساكنة أو سلبية من حيث البحث عن املعلومات )الغلبان  

،2014 .) 

 Information Behavior المعلوماتي:السلوك  -ـج

د  ا الشخص عند حتديشطة التي يمكن أن يشارك فيهذكر ويسلون أن السلوك املعلومايت يتكون من األن 

والبحث عن هذه املعلومات واستخدامها أو نقلها، وعرف ويلسون السلوك املعلومايت    املعلوماتية، ياجاته  احت

السلوك البرشي املتعلق باستخدام مصادر وقنوات املعلومات بطريقة مقصودة أو غري مقصودة ويشمل    :بأنه

من  حيدث عند مشاهدة اإلعالنات    مثلامقائي للمعلومات،  ع اآلخرين، واالستقبال التلالتواصل وجًها لوجه م

 (. Wilson ,2000) بصورة تلقائية غري مقصودة  التلفازشاشة  خالل

 Information Seeking Behavior :المعلوماتسلوك البحث عن  -د

إىل حتق نتيجة للحاجة  املعلومات  البحث واحلصول عىل  قد هو االجتاه نحو  البحث  فأثناء  ما،    يق هدف 

مع  الفرد  )مثل أنظم  يتفاعل  اليدوية  املعلومات  احلاسب    : ة  عىل  معتمدة  أنظمة  مع  مكتبة(،أو  أو  صحيفة 

أنشطة  Wilson ,2000اإلنرتنت()  : اآليل)مثل بأنه  املعلومات  عن  البحث  سلوك  الشهري  وعرف   ،  )

صد  (، كام ُيق2009،   لف مصادر املعلومات )الشهرياملستفيدين أو الباحثني للوصول إىل ما حيتاجونه من خُمت
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 لوك البحث عن املعلومات الطرق واألساليب التي ُتستخدم أثناء البحث عن املعلومات واحلصول عليها. بس

 (. 2011)اخلثعمي ، 

 ) COVED 19المستجد )  فيروس كورونا - ـه

اكتشافه من ساللة فريوسات كورو" ُمعدي يسببه فريوس آخر تم  نا ومل يكن هناك أي علم  هو مرض 

ل  2019قبل بدء تفشيه ف مدينة ووهان الصينية ف كانون األول/ ديسمرب    جلديد بوجود هذا الفريوس ا .وقد حتو 

 ( 2020)منظمة الصحة العاملية،    "اآلن إىل جائحة تؤثر عىل العديد من بلدان العامل 19-كوفيد

 الدراسات السابقة:  -9
 بية:الدراسات السابقة العر -9/1

املصطلحات التي تم البحث عنها ف    ُحددتالدراسة  وضوع  دراسات السابقة ف مبعد االطالع عىل ال

املعلوماتية التالية:)االحتياجات  املصطلحات  ف  ومتثلت  العربية  الببليوجراف  الضبط  عن  أو    ،أدوات  البحث 

د تم البحث  وس كورونا املُستجد( وق)فري  + سلوك البحث عن املعلومات(  أو   ، السلوك املعلومايتأو  ، املعلومات

 لعربية السابقة كالتايل:سات اعن الدرا

 : البحث بكل مصطلح من املصطلحات السابقة عىل الويب، باستخدام حمرك البحث واًل أ -

Google) ،(Google Scholar. 

 .Cybrarians: البحث ف قواعد بيانات البوابة العربية للمكتبات عىل موقع  ثانًيا -

ريب ف جمال املكتبات واملعلومات الذي ي الع جراف لإلنتاج الفكرالبحث ف الدليل الببليو : ثالًثا -

 أعده الدكتور حممد فتحي عبد اهلادي.

 .: البحث ف قواعد البيانات العربية املتاحة من خالل بنك املعرفة املرصيرابًعا -

ساب  أظهرت  دراسات  توجد  ال  أنه  السابقة  املصطلحات  عن  البحث  املعلومايت  نتائج  السلوك  عن  قة 

البتدائية حول فريوس كورونا املُستجد عىل حد علم الباحثة، وسيتم ذكر الدراسات  ارس األمهات تالميذ املد

 برتتيب زمني من األقدم لألحدث. 

( التي بحثت عن دور املكتبات العامة ف تنمية  2009)صالح و السيد ، بدأ الدراسات السابقة بدراسة  ت

نفلونزا، والتي هدفت إىل رصد برامج الوعي  ء األومكافحة األزمات الصحية العاملية ف ضوء وبا الوعي الصحي  

نفلونزا ومقارنة  الصحي وأنشطته باملكتبات العامة املرصية واألجنبية ودورها ف زيادة الوعي الصحي بوباء اإل

املكتب الدأداء  واستخدمت  الشأن،  هذا  ف  األجنبية  باملكتبات  املرصية  التحلييل  ات  الوصفي  املنهج  راسة 

باالس التوعية    تبيانواستعانت  بدورها ف  املرصية  العامة  املكتبات  قيام  ، وأوصت برضورة  البيانات  عند مجع 

ع تصور للتعاون بني  خاصة مع عدم وجود مكتبة قومية طبية ، إضافة إىل رضورة العمل عىل وض وبالصحية  
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العامة ف التوعية   كتباتليات الطب لتوفري برامج تدريبية ألخصائي املاملكتبات العامة مع املؤسسات الطبية وك

كام   اإلنرتنت،  بخدمات  مستفيدة  الصحية  التوعية  خدمات  تقديم  ف  العامة  املكتبات  تتفاعل  وأن  الصحية، 

  موضوع املعلومات الصحية ودورها ف التوعية الصحية . أوصت برضورة تقديم أقسام املكتبات برامج ف

(سلوك الباحثني املرصيني نحو املعلومات  2009 ، د اهلل)مويس، عبد اهلادي و عب  ولت الدراسة الثانيةتنا و

الصحية عىل شبكة اإلنرتنت، وركزت عىل حتديد مدى إفادة األطباء املرصيني من املعلومات الصحية املتاحة عرب  

اإل العاملشبكة  املرصيني  الباحثني  سلوك  حتديد  إىل  باإلضافة  عن  نرتنت،  البحث  عند  الصحة  جمال  ف  ني 

وابتكار معايري خاصة إلنشاء املواقع الصحية عىل اإلنرتنت، واعتمدت الدراسة عىل املنهج  صحية  املعلومات ال

املرصية واملواقع الصحية األمريكية  املسحي التحلييل بجانب االعتامد عىل قائمة مراجعة ملعرفة املواقع الصحية  

ومن أبرز النتائج    ،اء املرصينياألطبل منهام، ودعمت ذلك بتوجيه استبيان لعدد من  واخلدمات التي تقدمها ك

ن عىل شبكة اإلنرتنت، كام  واعتبار التقارير والبحوث من أهم ما يبحث عنه الباحث  :التي توصلت إليها الدراسة

 نرتنت من السلوك البحثي للباحثني. طور البحث عىل شبكة اإل

اب املعرفة، ومتثلت أهدافها اكتس  ( تناولت اجتاهات املرأة السورية ف 2020،   يت الدراسة الثالثة )قصيبا و

ف الكشف عن موضوعات املعرفة التي هتتم هبا، والتعرف عىل املصادر املختلفة التي تكتسب منها املرأة السورية  

املؤث  والعوامل  ،معرفتها،  الصعوبات  عىل  والتعرف  هلا  املعرفية  احلصيلة  تنمية  عىل  ،    رة  املقرتحات  ووضع 

ال منهج  الباحثة  اواستخدمت  أكثر  بحث  هي  العامة  املعارف  موضوعات  أن  نتائجها  أبرز  من  وكان  مليداين، 

وا والرتاجم  والفلسفة  الفنون  اجلغرافيا،  موضوعات  واحتلت  السورية،  املرأة  لدى  أمهية  لتاريخ  املوضوعات 

هم املصادر  هي أ   ، كام أثبتت الدراسة أيًضا أن وسائل اإلعالموالعلوم التطبيقية والعلوم البحتة املراتب األخرية  

 املفضلة لدى املرأة السورية ،وجاءت مصادر االتصال واحلوار ف النهاية. 

للمرأة السعودية غري    ( والتي سعت للتعرف عىل االحتياجات املعلوماتية2011دراسة الرابعة )املربز ، لا

عن متارسها  التي  والسلوكيات  االعاملة،  بعض  الستكشاف  إضافة  املعلومات،  عن  البحث  التي  لصعوبد  ات 

 ( العينة  بلغت  إليه من معلومات،  البحث عام حتتاج  العاملة عند حماولتها  املرأة غري  غري  نساء  (  204تواجهها 

وع الصحة والغذاء أهم املوضوعات التي حظيت باهتامم  ، وأسفرت الدراسة إىل ما ييل: اعتبار موض تعامال

اإلنرتنت تعترب الوسيلة    شبكة و  ، الثقافة العامة   تنمية الغرض األهم للبحث عن املعلومات هو  ودراسة،  عينة ال

هو العقبة األكرب    ،كام توصلت إىل مشكلة عدم توفر الوقت الكاف  ، األكثر انتشارا للبحث عن املعلومات املطلوبة

مات  عينة الدراسة لدهيا إدراك بأن املعلوواتية،  ي تواجه عينة الدراسة عند الرغبة ف تلبية حاجاهتن املعلومالت

وقد أوصت الدراسة برضورة االهتامم بشأن املرأة السعودية غري العاملة،    ،شكل أمهية كبرية ف احلياة العامةتُ 
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نتاج أشكال متنوعة  إماهتا املعلوماتية مع االهتامم عىل  يصال املعلومات إليها، والرتكيز عىل اهتامإ واحلرص عىل  

 هنا.  مكا مصادر املعلومات املختلفة التي تصل إليها ف  من

اكتساب املعرفة لدى املرأة ف حمافظة الغربية، ومتثلت  تدور حول    (2013لدراسة اخلامسة )السمدوين ، ا

أة ف حمافظة الغربية ومصادر احلصول عليها وموقع  أهدافها ف التعرف عىل موضوعات املعرفة املفضلة لدى املر 

ات الديموجرافية واالجتامعية واالقتصادية املؤثرة  تغريفيها، ومعوقات اكتساب املعرفة، والعوامل واملاملكتبات 

سنة فأكثر( ف كل مراكز حمافظة الغربية اإلدارية ريًفا وحرًضا،    18وركزت الدراسة عىل املرأة ف سن ) ،  ف ذلك  

االجتامع أو  االقتصادية  أو  التعليمية  احلالة  عن  النظر  امليداين برصف  املسحي  املنهج  الباحثة  واستخدمت    ية، 

( امرأة، واستخدمت الربامج اإلحصائية ف حتليل االستبيان،  884عىل عينة عشوائية قوامها)   ا عت استبيانووز

هتاممات املرأة موضوع الدراسة يليه املعارف  موضوع الديانات ف مقدمة ايأيت    :وكان من أبرز نتائج الدراسة

 املعرفة يليها االتصاالت الشخصية ثم  ول عىل ائل اإلعالم حتتل املرتبة األوىل كمصدر للحصالعامة، وأن وس

أهم   اإللكرتونية  املصادر  التعامل مع  كام جاءت صعوبة  اإللكرتونية،  املصادر  ثم  املطبوعة  املعلومات  مصادر 

 املعرفة تليها األمية.  معوقات احلصول عىل 

فريوس  ىض الالتي تناولت سلوك البحث عن املعلومات عند مر ( و2014لدراسة السادسة )الغلبان ، ا

املعلوماتية ملرض فريوس يس، والتعرف عىل   الغربية، وهدفت إىل حتديد االحتياجات  الكبدي يس بمحافظة 

احتياجاهتم   تلبية  ومعوقات  عليها،  يعتمدون  التي  كل  املصادر  الديموجرافية عىل  العوامل  وتأثري  املعلوماتية، 

حالة وكان من أهم النتائج: ارتفاع اعتامد املرىض    (٣٩١) ستخدم املنهج امليداين وَطبق االستبيان عىل  ذلك، واُ 

عىل االتصاالت الشخصية كلام تدنى مستوى تعليمهم ومستواهم االقتصادي بينام ارتفع اعتامدهم عىل الصحف  

% منهم( حاجتهم  73.3املرىض )   كلام زاد مستوى تعليمهم ومستواهم االقتصادي كام يدرك أغلب  اإلنرتنتو

غلب املرىض يدركون حاجتهم للمعلومات الصحية، كام تعترب  أشديدة ومتوسطة، أيًضا    بدرجة إىل املعلومات  

املعلومات   من  املرىض  احتياجات  جماالت  أهم  من  جماين  عىل عالج  واحلصول  العالج  االتصال  طرق  وأن   ،

 أهم العوائق.  علومات يمثل باألهل والزمالء من أهم املصادر، وأن نقص امل

( والتي هدفت إىل التعرف عىل االحتياجات املعلوماتية ألولياء أمور  2015دي ،)الرنلدراسة السابعة  ا

من    ةالدراسة عىل عينة مكوناألطفال املرىض بالرسطان ف مستشفى البنك الوطني ف دولة الكويت ، وُطبقت  

ائج التحليل  ل نتت الباحثة بزيارات ميدانية للمستشفى، ومن خال( وىل أمر من املرافقني ملرضاهم ، وقام37)

اإلحصائي تبني أن هناك حاجة ملعلومات تشخيصية ومعلومات عن أنواع العالج املستخدم ونسبة الشفاء لكل  

ك  لومات عن العناية النفسية أثناء فرتة العالج كام بينت الدراسة أن هنا نوع من أنواع الرسطان باإلضافة إىل مع



... ستجدوس كورونا املُ حول فري ذ املدارس االبتدائيةالسلوك املعلومايت لدى أمهات تالمي 192  

 

املستشفى لتقديم املعلومات املختلفة ، كام فضل البعض  خيص    حاجة إىل وجود موقع إلكرتوين عىل اإلنرتنت

ض  وجود أخصائي معلومات يقوم بتقديم املعلومات بصورة دورية لوىل األمر، وأيًضا أوضحت الدراسة أن مر

 ف الوقت املناسب. له الرسطان يمكن الشفاء منه ف حال تم اكتشافه مبكًرا وتقديم العالج  

( التي هدفت إىل التعرف عىل األسباب التي يلجأ إليها اجلمهور العام  1520ت ، الدراسة الثامنة)رفع 

ال املعلومات الصحية،  للحصول عىل املعلومات من اإلنرتنت، والتعرف عىل مدى فعالية اإلنرتنت كأداة إليص

ج الوصفي  املنهنرتنت كأداة لتوصيل املعلومات، واعتمدت عىل  والتعرف عىل نظرة اجلمهور العام املستقبلية لإل

التحلييل، وتم إعداد استبيان جلمع البيانات موجه للجمهور العام، ومن أبرز النتائج أنه ليس لدى املستخدمني  

كام    ربة الكافية لتقييم مدى جودة املعلومات الصحية املتاحة عىل اإلنرتنت، الباحثني عن املعلومات الصحية اخل 

مات الصحية املتاحة عىل اإلنرتنت تسبب هلم مزيًدا من القلق.  لمعلولأشارت النسبة الكربى من عينة الدراسة  

لحصول عىل  ل  همةاإلنرتنت كأحد املصادر امل   شبكة  وأوصت الدراسة برضورة إدراك الدور املهم الذي تلعبه 

 دول العربية. ال املعلومات، والعمل عىل إنشاء مكتبة قومية صحية ف خمتلف 

ز مشكلة هذه الدراسة ف تقييم دور شبكات التواصل االجتامعي  ( وترب2017الدراسة التاسعة )الفرم ،  

ام وتوظيف  باملؤسسات الصحية ف التوعية جتاه فريوس كورونا املُستجد ، وهتدف للتعرف عىل مستوى استخد

(  تويرت  -يوتيوب   -التواصل االجتامعي )فيس بوك  املدن الطبية بمدينة الرياض ومستشفياهتا احلكومية لتطبيقات

احلكومية  إف   ومستشفياهتا  الطبية  املدن  مشاركة  درجة  وتقييم  كورونا  ملرض  الصحية  التوعية  سرتاتيجيات 

%( من  73لف التطبيقات وكشفت الدراسة أن نسبة ) بالرياض ف برامج التوعية الصحية ملرض كورونا عرب خمت

تويرت(،    - يوتيوب  -ات )فيس بوكتطبيقرياض ومستشفياهتا احلكومية متتلك منصات عىل  املدن الطبية بمدينة ال 

%( من املدن الطبية بمدينة الرياض مل تتعامل مع تطبيقات التواصل االجتامعي ف التوعية جتاه  60أن نسبة )   و

و كورونا،  غياب  مرض  يعني  تصميم    إسرتاتيجية هذا  الدراسة برضورة  وأوصت  وطنية،    رتاتيجيةإس صحية 

ات املنظومة الصحية، من القطاعات احلكومية املختلفة وكذلك من  مكون  توعوية صحية وطنية، تسهم فيها كافة

طورة، والقيام  قبل القطاع الصحي، وكذلك أمهية قيام املدن الطبية واملستشفيات بإنشاء منظومة اتصاالت مت

 عالم اجلديد ف التوعية الصحية. بدورها الوطني جتاه التوعية الصحية واستخدام شبكات اإل 

( والتي ركزت عىل التعرف عىل واقع سلوك البحث عن املعلومات  2018) أبو السعود ،  ارشة  لدراسة العا

ا الكشف عن  العال هبدف  أبو  بوالق  منطقة  املرصية ف  املرأة  لدى  املرأة  الدينية  تدفع  التي  والدوافع  ألسباب 

تلك الدينية ف  املعلومات  امل  للبحث عن  التي حتتاجها  املعلومات  ورصد أشكال وأنواع    رأة،املنطقة، وطبيعة 

ووسائل   الوطنية،  املكتبة  دور  ومعرفة  العشوائية،  املناطق  ف  املرأة  تستخدمها  التي  الدينية  املعلومات  مصادر 
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داين، باستخدام  ومات الدينية، والتعرف عىل الصعوبات، واعتمدت عىل املنهج املسحي املياإلعالم ف إتاحة املعل

الشخصية  واملقابلة  وتم االستبيان  االستبيان عىل)   ،  )ا(  242توزيع  عىل  اإلجابة  وتم  استبيان203مرأة،  ،  ات( 

بحثن عن املعلومات  ياء  معظم النسون معظم النساء بمنطقة بوالق أبو العال غري متعلامت،  ألوتوصلت الدراسة  

صول للحصول  ة الوعتمدن عىل مصادر معلومات سهلينساء املسلامت  الدينية هبدف التقرب إىل اهلل ، أيًضا أكثر ال

%( ، يليها أفراد األرسة بنسبة  77.3عىل املعلومات الدينية التي حتتاجها مثل الربامج الدينية التي مثلت نسبة )

رأة  %(.واعتمدت امل 7.9%(، وأخرًيا فيس بوك بنسبة ) 44.3رآن الكريم  بنسبة ) %(، ثم برامج إذاعة الق 49.3)

فزيون الدينية  ين خالل الكنائس والقساوسة واألساقفة وبرامج التلنية ماملسيحية ف حصوهلا عىل املعلومات الدي

علومات الدينية ملثل  %(، وأشارت عينة الدراسة أنه ليس للمكتبات العامة والوطنية دور ف إتاحة امل 100بنسبة ) 

بة األمية،  اع نسرأة عند البحث عن املعلومات الدينية هو ارتفهذه املناطق، وأن أكثر الصعوبات التي تواجه امل

الوطنية بعقد ندوات دينية شهرية   املكتبة  بالتعاون مع  يقوم األزهر الرشيف  الدراسة: أن  ومن أهم توصيات 

ول  لنرش الوعي الديني ف املناطق العشوائية، وأن تقوم الدولة بتوفري فص حيرضها كبار العلامء والشيوخ والدعاة

ري مكتبات متنقلة ف األحياء العشوائية توفر كتب وصحف وجمالت  وتوف  حمو أمية ف هذه املناطق لتعليم ساكنيها،

 وكتيبات دينية كي تصل للمرأة بأسعار منخفضة أو يكون بعضها دون مقابل لتعم املعرفة . 

 الدراسات السابقة األجنبية:  -9/2

تبات  املك  نرتنت من خالل حمرك البحث جوجل وموقع احتادبمراجعة اإلنتاج الفكري األجنبي عىل اإل

 اجلامعية املرصية وبنك املعرفة املرصي وبالتحديد ف قواعد البيانات التالية: 

a. Academic search premier. 

b. Library & Information Science and Technology Abstracts. 

c. Dissertation Abstracts International. 

d. Science Direct. 

e. ProQuest 

 باستخدام املصطلحات التالية: 

a- Information Needs  +Corona Virus 

b- Information Seeking +Corona Virus 

c- Information Behavior +Corona Virus 

d- Information Seeking Behavior  +Corona Virus 

اختيار البعض الذي ُيدعم    ُوجد عدد من الدراسات األجنبية التي تناولت جمال الدراسة احلايل والتي تم 

قرب الدراسات السابقة لدراستنا احلالية، وسوف  أل  عرض رها دراسات سابقة، وفيام ييل  اعتبا الدراسة احلالية ب

 ُيتبع الرتتيب الزمني ف عرضها.
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بدراسة  ن النساء  (Gollop ,1997) بدأ  لدى  الصحية  املعلومات  عن  البحثي  السلوك  وتناولت 

صادر املعلومات التي تستخدمها  عىل مكبار السن من أصل أفريقي، وهدفت إىل التعرف  األمريكيات احلرضيات  

تقوم   الذي  والدور  الصحية،  املعلومات  عن  البحث  عملية  ف  املؤثرة  والعوامل  الدراسة،  موضوع  به  النساء 

مرأة سوداء من  ا   املكتبات العامة ووسائل اإلعالم، واعتمدت الدراسة عىل املقابالت الشخصية املقننة مع مخسني

%(  84.4سنة( ، وكان من أبرز نتائج تلك الدراسة: أن نسبة )   88  -55بني)   امرهنمنطقة بتسبريج ، ترتاوح أع

ا عرب  الصحية  املعلومات  إىل  للوصول  تسعى  الدراسة  عينة  املعلومات  من  توافر  يعد  حيث  املختلفة  ملصادر 

املسنات من   أمًرا مهاًم للنساء األمريكيات  أفريقي و الصحية  در  املصا بحثن عنها بطرق خمتلفة من شتى  يأصل 

األطباء،   كالتايل:  ترتيبها  تم  التواصل  ووالتي  وشبكات  التليفزيون،  ف  املمثلة  املختلفة  اإلعالم  وسائل 

لعوامل السن والتعليم تأثري عىل السلوك املعلومايت للنساء ،  و العتامد عىل املكتبات العامة، االجتامعي، بينام قل ا

 .ات الصحية اخلاطئة لدهينامرسوأن حصوهلن عىل معلومات صحية مناسبة يمنع امل

والتي تناولت العوامل املؤثرة  Zaheya, Akhu and Mahmoud, Laila) .(2007,ليها دراسةي

ع البحث  سلوك  ومن  عىل  الرسطان،  بمرض  املصابني  األردنيني  عند  املعلومات  معرفة    :أهدافها   أهمن 

املعل تلب االحتياجات  ومصادر  بالرسطان  املصابني  للمرىض  جانب    يتها، وماتية  من  اإلنرتنت  استخدام  ومدى 

( من  41باإلضافة إىل )  ا ( مريض37املرىض واملسئولني عن رعايتهم، واعتمدت الدراسة عىل عينة مكونة من ) 

رعايتهم عن  النتائج:    ،املسئولني  أهم  مصادر  شبكة  ومن  مقدمة  ف  تأيت  عىل اإلنرتنت  املعلومات  احلصول   

%( من املرىض ال يبحثون عن معلومات صحية، وأوصت  37نسبة )، وباء األط  تليها وسائل اإلعالم ثم الصحية،  

 املعلومات. رىض األردنيني ف البحث عن رضورة عمل املزيد من الدراسات التي تركز عىل سلوك املبالدراسة  

) د اLee, 2015راسة  االحتياجات  عىل  التعرف  إىل  أشارت  الكوريني  (  األطفال  ألمهات  ملعلوماتية 

املبالوالي من)ات  الدراسة  عينة  وتكونت  املعلومايت،  سلوكهن  عىل  والتعرف  عىل  ا (أم45تحدة  واعتمدت   ،

عنها:   ونتج  البيانات،  مجع  كأداة  واألبوة،  االستبيان  األطفال،  أسنان  وصحة  التطعيم  موضوعات  تصنيف 

ت الكوريات لألطفال  ألمها أهنا أهم مخسة مواضيع حتوز اهتامم ابلبدنية  والتغذية، والنظام الغذائي والتامرين ا

الصغار الذين ترتاوح أعامرهم من سن يوم إىل عرش سنوات ف هذه العينة، عالوة عىل ذلك كشفت الدراسة أن  

، وكان  األوالد قيموا أمهية موضوعات اخلتان والرضاعة الطبيعية للذكور أعىل من تلك اخلاصة بالفتيات  أمهات

تياجات األمهات من املعلومات ف ثالثة مواضيع صحية: صحة أسنان  ىل احعمر الطفل عاماًل مهاًم ف التأثري ع

 تبة عىل تطوير خدمات املعلومات الصحية. الطفل والتامرين، والعناية ببرشة الطفل ومتت مناقشة اآلثار املرت 
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الرابعة ا استكشاف    (Douglas, Redley and Ottmann ,2017)  لدراسة  إىل  هدفت  التي 

آلباء األطفال ذوي اإلعاقة الذهنية ف السنني األوىل من احلياة، واعتمد الباحث عىل    ماتيةاالحتياجات املعلو

طفاًل من ذوي اإلعاقات    (11مر) أاملقابالت الشخصية مع وىل  استخدام املنهج الوصفي النوعي، وتم إجراء  

، وتم حتديد ثالثة أنواع    وضوعي يا وتم حتليل البيانات باستخدام التحليل املأسرتال  - الذهنية ف مدينة فيكتوريا 

املعرفة   ممثلبمن  لآلباء:  بالنسبة  حاسمة  الرضيع(،    :ف  ة أهنا  حالة  بالطفل و )معرفة  اخلاصة  (  )االحتياجات 

املعلومو الرئييس للوصول إىل هذه  املورد  املهنيون الصحيون  املتاحة(، وكان  ات وكان من  )الدعم واخلدمات 

ألطفال الذين يعانون من إعاقات ذهنية إىل املعلومات التي حيتاجوهنا لتسهيل  باء اأبرز نتائج هذه الدراسة افتقار آ 

 ملعلومات.الرعاية املُثىل، وكذا الشعور باإلرهاق بسبب كثرة ا

  وتناولت سلوك البحث  (Mikalef,. Kourouthanassis and Patel ,2017)لدراسة اخلامسة ا

باء ينخرطون بشكل كبري ف املعلومات إال أن الكثري منهم ال  األط  عن املعلومات عند األطباء، عىل الرغم من أن

ستبيان كأداة مجع البيانات، وتفرتض هذه  جييد التعامل مع مصادر املعلومات عرب اإلنرتنت وتم االعتامد عىل اال

ف ثالث  اتية  ومات عرب اإلنرتنت لتلبية متطلباهتم املعلومالدراسة أن األطباء يميلون إىل استخدام مصادر املعل 

  إجراء   خالل   من  املعلومات هذه  تلبية جماالت حمددة مسبًقا: رعاية املرىض، وتطوير املعرفة وأنشطة البحث، وتم

يعملون مجيعهم ف أربع مستشفيات يونانية رئيسية، ومن    أطباء(  303عىل عينه قدرها )   PLS ‐ SEM  حتليل

تم استخداأبرز   أنه  إليها  التوصل  تم  التي  اإلنرتنتم مصا النتائج  َموُثوقة عرب    أنواع  مجيع  لتلبية در معلومات 

  املتطلبات   تلبية   عززت   كام   وقة، املَوثُ   غري املعلومات مصادر  تؤثر   مل   بينام  املعلوماتية،   االحتياجات 

 باء حول كفاءة ممارستهم الطبية.  علقة برعاية املرىض واألنشطة البحثية تصورات األطاملت املعلوماتية 

كان اهلدف منها تقييم االحتياجات من املعلومات  (Michelle and Yoon ,2018)  سادسةلدراسة الا

التغريد تتبع  خالل  من  اإليبوال  وباء  حول  حتليل  الصحية  الدراسة  وتوضح  حمتواها،  حتليل  و  تويرت  عىل  ات 

جلة هذه  ملعا   ، وبالتايل توفري املعلومات الصحية املناسبة2015إىل مارس   2014من يوليو    Twitterتغريدات 

تشري إىل وباء اإليبوال ومن أهم النتائج: مالحظة اخلوف العام     ة ( تغريد155.647االحتياجات ،وتم حتليل )  

من املعلومات الصحية التي أصبحت تسعى للحصول عىل أولويات عاملية تتعلق بفريوس إيبوال عرب    واإلحباط

وسائل  وات الصحية أدى إىل اخلوف واإلحباط ،علوم،وكشف حتليل املحتوى أن النقص املستمر ف املالزمن  

 لومات الصحية. التواصل االجتامعي ف بعض األحيان متثل عائًقا وليست وسيلة لدعم احتياجات املع

) ا السابعة  التيLee, 2019لدراسة  بالصحة  املتعلقة  املعلومات  إىل مقارنة  والتي سعت  تبحث عن    ( 

من مميزتني  جمموعتني  بني  الكوريات  األم  السلوكيات  املهاجرات  واألمهات  األمريكيات،  األمهات  هات: 
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نتج   اإلنرتنت من خالل استبيان إلكرتوين؛  بالواليات املتحدة األمريكية، تم مجع البيانات من مخس جمتمعات عرب 

 (T-test) التحليالت التطبيقية الوصفية واختباراتللتحليل، اعتامًدا عىل برامج    مكتمال  ا ( استبيان480عنه) 

%( من أمهات  93، إال أن )"أصحاء".بالرغم من أن املشاركني كانوا أمهات أطفال   SPSS املستقل واستخدام

  الستة  خالل   صحية  معلومات   طلبن   الكوريات  املهاجرات  األمهات   من(  ٪ 94.2املتحدة األمريكية و) الواليات  

  أن   أيًضا   يعني  وهذا  ،  بالصحة  تتعلق  نشطة  معلومات  عن  يبحثن   األمهات   أن  النتائج  وتؤكد  املاضية،   أشهر

الشبكة م  االستخدامات  أن  النتائج  تؤكد  كام  االجتامعي،  التواصل  منصات  لبعض  للمعلومات    ناسبة  العاملية 

 . )اإلنرتنت( هي املصدر األكثر استخداًما عندما تسعى األمهات للحصول عىل املعلومات الصحية  

الثامنة  ا املوتناو  (Geldsetzer ,2020)لدراسة  كورونا  لت  فريوس  مرض  حول  والتصورات  عرفة 

ملتحدة وذكرت أنه من املرجح أن يكون  املُستجد بني اجلمهور العام ف الواليات املتحدة األمريكية واململكة ا

حيث يتأثر السلوك البرشي     (Covid-19)عىل مسار وباء فريوس كورونا املُستجد    مهم لسلوك اجلمهور تأثري  

بني عامة الناس ف  (Covid-19 وهتدف هذه الدراسة إىل حتديد معرفة وتصورات    لناس، بمعرفة وتصورات ا

األمريكية(  املتحدة  بني    و)اململكة   )الواليات  الفرتة  ف  الدراسة  هذه  مارس    3-فرباير   23)   املتحدة(،ومتت 

ملكة املتحدة  ا باملمقيم ف الواليات املتحدة األمريكية و وكذ  غ( بال3000وتكونت عينة الدراسة من )  :( 2020

العمر واجلنس والعرق والتعليم دخل األرسة، وذلك باستخدام استبيان   السكان حسب  يمثلون  الذين كانوا 

للتحليل من الواليات املتحدة األمريكية    ا ( استبياًنا صاحل2998، واسرتجع منهم عدد ) ( سؤاال21مكون من ) 

ا ييل: املشاركون ف االستبيان بشكل عام لدهيم معرفة  اسة م( من اململكة املتحدة  ونتج عن هذه الدر2978، و) 

جيدة بالطرق الرئيسية النتقال العدوى و األعراض الشائعة لفريوس كورونا املُستجد، كام كان لنسبة كبرية من  

 لرعاية. ااملشاركني بعض املفاهيم اخلاطئة حول كيفية منع العدوى وطلب 

والتي هتدف إىل مجع دراسات    (Thompson, Nesari and Hartling ,2020)لدراسة التاسعة  ا

ختص   والتي  العاملية  البيانات  قواعد  داخل  بالبحث  الباحث  وقام  للمعلومات،  اآلباء  احتياجات  حول 

( دراسة  36ني )م( ومن أهم النتائج تض2018إىل مايو    2000األطروحات والرسائل العلمية من شهر )مايو  

  البيانات  تضمنت (.15727؛ عدد املشاركني  7، الدراسات النوعية =  29ية =  توزع كاآليت )الدراسات العدد 

  األطفال،   محى  حول  معلومات  عىل   للحصول  الرعاية  مقدمو  سعى:    األول   املحور:    ييل   كام  حماور  أربعة  الَكمية

ممارسا اخلا   هيم ا واملف  القلق  املعرفة  بقلة  ُيقرتن:    الثاين   املحور :اختالف  الثالث  املحور  تقيطئة،  احلمى  ت  يم 

الرابع املحور  مثل   :وإدارهتا،  الديموجرافية  االجتامعي  والتعليم،  والعمر،  و)الِعرق،  :العوامل  الوضع 

االقتصادي( ومدى تأثريها عىل احتياجات املعلومات والصحة واملامرسات، ومن أبرز االستنتاجات أنه غالًبا  و
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حيث جيتهدون ف مكافحة مرض أطفاهلم بإجراءات    طفالغ اآلباء ف تقدير املخاطر املرتبطة بحمى األما يبال

الطبية، كام يطلب اآلباء توفري معلو التوصيات  مات واضحة وموثوقة حول معرفة كيفية  رعاية قد ال تعكس 

الطبية، باإلضافة إىل توفري م العناية  املنزل و طرق  املريض ف  الطفل  علومات واضحة وموثوقة، كام قد  رعاية 

 ي تتناول املجاالت التعليمية والواقعية والعاطفية فعالة ف دعم اآلباء. ت التتكون املعلوما 

 لتعليق على الدراسات السابقة:ا

السابقة  الدراسات  ثراء   باستعراض  العربية واألجنبية  وتنوع    تبني مدى  موضوع    وقرهبا من الدراسات 

ي، واتفقت  مع الدراسة احلالية ف أن  النظرمنها ف دعم االستبيان وبناء اإلطار    إلفادة جاءت احيث   ، الدراسة

وال  املرأة ف البحث عن املعلومات،  غلبها دار حول سلوك البحث عن املعلومات الصحية والتعرف عىل سلوك  أ

الدراسة   تلفوخت ،أجنبية سوى دراستني فقط حول موضوع فريوس كورونا إحدامها عربية واألخرى  توجد 

،  قة عىل مرىض الفريوس الكبدي )يس(ُمطب  الغلبان  ثروت  دراسة  أن  ف ( 2014عن دراسة )الغلبان ،احلالية  

ُمطبقة احلالية  الدراسة  ت  عىل  لكن  كورونا  أمهات  فريوس  حول  الغربية  بمحافظة  االبتدائية  املدارس  الميذ 

 .  املُستجد

 انيا: اإلطار النظري: ث
حث ف التفاعل مع العديد  البا  هو املستوى املصغر للسلوك الذي يستخدمه   ومات سلوك البحث عن املعل

من أنظمة املعلومات ويتألف من مجيع التفاعالت مع النظام، سواء عىل مستوى التفاعل بني اإلنسان واحلاسوب  

و حتديد  قية أ)كاعتامد إسرتاتيجية بحث منط)كاستخدام املاوس والنقر عىل الروابط( أو عىل املستوى الفكري  

تيارها من األماكن املجاورة عىل رف املكتبة(، والذي يتضمن أيًضا أفعااًل  تم اخمعايري أي الكتب األكثر أمهية  

(. وبناًء عليه فإن حلقة  Wilson ,2000)احلكم عىل مدى صلة البيانات أو املعلومات املسرتجعة    : ذهنية، مثل 

نتيجة، فمن  ثم ال يليها السلوكيات    ، اجة يتبعها الترصفات: احلالبحث عن املعلومات يمكن تلخيصها ف اآليت

خالل تلك احللقة إما أن يكون لدى الفرد القدرة عىل احلصول عىل املعلومات املطلوبة أو الفشل ف ذلك، ويؤيد  

 تية. ويلسون هذا االجتاه من خالل النموذج الذي حدد فيه املسار الذي يسلكه املستفيد لتلبية حاجته املعلوما 

ت إىل ارتقاء سلوك البحث عن املعلومات كام ذكر أن  صة أدقد ذكر ويلسون أن لالحتياجات أمهية خا و

سلوك البحث عن  "االحتياجات املعلوماتية حمتوى غري مفهوم ألغراض البحوث، وبناًء عليه اقرتح مصطلح  

عب  "املعلومات االحتياجات  حني  ف  بوضوح،  مالحظته   يمكن  السلوك  ألن  عوذلك  عقلية  ارة  حاالت  ن 

سلوك البحث عن املعلومات عندما ُيدرك الفرد حاجته إىل املعلومات وينتهي  يبدأ  ، و (wilson ,2019)داخلية

عندما يتم تلبيتها ، ومن خالل هذه احلاجة املعلوماتية يلجأ الفرد إىل التعامل مع جمموعة من مصادر املعلومات  
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النهاية راٍض أو غري   النهائية، ومتيل نظريات سلوراٍض  املتنوعة وهو ف  النتيجة  البعن  حث عن املعلومات  ك 

املؤجلة، والتي أطلق   الصلة هبا واالحتياجات  التي ُتعرب عن األنشطة ذات  الفورية،  للتمييز بني االحتياجات 

 (. Information Seeking Behavior( )عليها العديد من الباحثني )مجع املعلومات 

 :المعلوماتث عن  راحل تطور سلوك البحم

 مراحل عىل النحو التايل:   ةدراسة سلوك البحث عن املعلومات ف ثالثتطور  يبلور أغلب الباحثني مراحل  

األوىل  - عام  املرحلة  قبل  ما  وتضم  بنظم  1970:  واالهتامم  املجموعات  تقييم  عىل  فيها  الرتكيز  وتم   ،

 دين. للمستفي ةاملعلومات وكيف يتم تطويعها وجعلها نافع وخدمات

، خالل هذه املرحلة تغري الوضع وحتول االنتباه من النظر  1980  - 1970: تقع بني عامي  املرحلة الثانية  -

اهلدف    إىل وكان  وكعملية،  كمفهوم  املعلومات  عن  البحث  إىل  للمعلومات  كمصادر  املادية  املعلومات  نظم 

 أو مجاعات حمددة.  حمددة هو تصميم نظم وخدمات معلومات خلدمة فئات من املستفيدين و الرئييس 

، أدرك الباحثون أن فهم املتطلبات املعلوماتية ال يمكن تلبيته من خالل  1980م  عد عا : باملرحلة الثالثة-

وُمنتج    Finder عىل النظر من زاوية النظام فقط، وأن األمر يتطلب دراسة منظور ورؤية الفرد كباحث االعتامد

Creator وُمفرسInterpreter  لمعلوماتلومستخدم  User    

 .(2014الغلبان ، ) 

 ث عن المعلومات:البح مهارات -

ختتلف مهارات البحث عن املعلومات من فرد آلخر حسب التوجهات العلمية والقدرات والتخصصات  

التي يمتلكها الفرد حتى يصل إىل هدفه وتعني حتديد املعلومات املراد البحث عنها، ووضع إسرتاتيجية للبحث  

ترتبط سلوكيات  ، كام  (2011،  )اخلثعميإليها    لتوصلاء عملية البحث، وتقويم املعلومات التي تم ا ر، وإجها عن

ختتلف عنها باختالف املوضوعات التي يبحثون    نالباحثني، ولك البحث عن املعلومات ارتباًطا وثيًقا بمهارات  

  البحثية   املجاالت خمتلف  تطورات ف  لبأفضل ا  الباحثني املؤسسات املعلوماتية ربط  حاولت العديد من    فيها، وقد 

حت ثم  أومن  اجلارية  ديث  واإلحاطة  االنتقائي،  البث  خدمة  تقديم  خالل  من  املعلومات  عن  البحث  ساليب 

سواء   املختلفة  الوسائل  باستخدام  أو    ف صورة  كانتأللمعلومات   Martin)إلكرتونية  ف صورة  مطبوعة 

,2001)   . 

 ت:امستويات سلوك البحث عن المعلوم -

التفاع مجيع  يشمل  دقيق  مستوى  عن  عبارة  مهي  عدة  الت  ويتضمن  املعلومات  نظم  أشكال  مجيع  ع 

 مستويات: مستوى تفاعل اإلنسان مع احلاسب اآليل.  
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 ملستوى الفكري واألحكام العقلية. ا -

 .  ( 2019مستوى احلكم عىل البيانات املسرتجعة. )العمري و باجحزر ،  -

 في البيئة الرقمية:  المعلوماتسلوكيات البحث عن  -

عنها ف البيئة الرقمية وفيام ييل أهم السلوكيات    ، لومات ف البيئة التقليديةاملع  ختتلف سلوكيات البحث عن

 املعلوماتية للباحثني ف البيئة الرقمية: 

 ع. : فالباحث عن املعلومات ف البيئة الرقمية حيتاج إىل الوصول إليها بشكل رسيالبحث الرسيع  -

الباحثون كثرًيا من الوقت ث املتعمقالبح  -   ح املواقع وحمركات البحث للحصول عىل لتصف   : يستغرق 

 املعلومات التي يبحثون عنها. 

الباحث للمواقعمجع املعلومات   - التي يبحث عنها    ،: من خالل تصفح  فسوف حيصل عىل املعلومات 

 لرقمية.بجمعها، ويتم هذا األمر بسهولة أكرب ف البيئة ا ويقوم

املعلومات   - مع  االتعامل  بني  التعامل  خيتلف  واالجتامعي  لباحث:  التعليمي  واملستوى  للجنس  طبًقا  ني 

 والعلمي. 

: يمتلك الباحث ف البيئة الرقمية القدرة عىل تقويم مدى صحة املعلومات التي  التأكد من املعلومات  -

 .  ( 2011إليها من خالل عملية البحث. )اخلثعمي ،  توصل 

 البحث عن المعلومات في البيئة الرقمية: ة  مراحل عملي -

 :  احل خمتلفة يقوم هبا املستفيد أثناء قيامه بعملية البحث عن املعلومات ف البيئة الرقمية ومنها اآليت اك مرهن

 لبحث عن املعلومات. ا -

 الوصل املبارش.  -

 تفاعل حمرك البحث.   -

 (2019فحص النتيجة وتصفح املوقع. )العمري و باجحزر ،  -

 Information Seeking Behavior model ذج سلوك البحث عن المعلومات: نما -

 : ( نموذج ويلسون 1) 

املعلومات عن  البحث  سلوك  لقياس    عىل   للرتكيز   واملعلومات   املكتبات  جمال  حاجة   بدافع ُصمم 

(، وقد أصدر  Wilson ,2000استخدام مصادر وأنظمة املعلومات)  من  بداًل   للمعلومات،  البرشي  االستخدام

املعلوم عن  البحث  لسلوك  متعددة  نامذج  بدويلسون  عام  ات  من  نقحه    1981اية    1996و 1994  ف:ثم 

املعلومايت،  1999و بالسلوك  املتعلقة  البحثية  املجاالت  خُمتلف  فيه  نموذًجا متداخاًل مجع  حيث طور ويلسون 
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موا النموذج  كويمثل  املعلومات  سلوك  مع  املتداخلة  احلقول  من  كسلسلة  البحث  وسلوك  ضيع  عام،  مجال 

أن سلوك البحث عن املعلومات نشأ  بويشري نموذج ويلسون املطور  تخصص،البحث عن املعلومات كمجال م

نتيجة حاجة ُيدركها املستخدم للمعلومات والذي من شأنه يطالب بمصادر أو خدمات معلومات رسمية أو  

احتياجاته    غري تلبية  ف  الفشل  أو  النجاح  إىل  يؤدي  مما  الفرد    ،املعلوماتيةرسمية،  يستخدم  نجاحه  حالة  ففي 

مات التي تم العثور عليها وقد تلبي حاجته املعلوماتية بصورة كلية أو جزئية، وعندما يفشل ف تلبية احلاجة  ملعلوا

أيًضا أن ج زًء من سلوك البحث عن املعلومات قد يشمل  جيب عليه تكرار عملية البحث، ويوضح النموذج 

 .استخدامها ومترر إىل أشخاص آخرينيتم    خالل تبادل املعلومات وأن املعلومات املفيدةأشخاًصا آخرين من 

(Wilson,1999) 

 

 نموذج ويلسون المتطور للسلوك المعلوماتي  (1شكل رقم )

 )الست مهارات الكربى(:   Big6( نموذج  2) 

عىل منهج منظم  هو نموذج يوضح كيف يمكن للناس من مجيع األعامر حل مشكلة املعلومات، ويعتمد  

االعتامد عىل مهارات التفكري النقدي، حيث قام مايك أيزنربغ بتطوير  خالل  حلل مشاكل املعلومات وذلك من  

علومات باإلضافة إىل توفري اإلطار األسايس لدعم  هذه العملية التي توجه الطالب من خالل حل مشكالت امل 

عملية   وتشجع  املعلوماتية،  األمية  ومع  املشاركة  Big6حمو  واملعلومات  املكتبات  ألخصائي  لمي  التدريسية 

 لفصول الدراسية ويشمل هذا النموذج املهارات اآلتية: ا

   . لومات املطلوبة()حتديد املشكلة املعلوماتية، وحتديد املع  :التعريف باملهمة: وتشمل - -

املعلومات: وتشملإ- - البحث عن  أف  :سرتاتيجيات  املمكنة، وحتديد  ضل  )حتديد مجع املصادر 

   .املصادر(
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ًيا وجسديا ًوذلك من خالل حتديد املصادر، والبحث  ل فكر )الوصو  : إتاحة الوصول: وتشمل- -

 .عن املعلومات داخل املصدر(

وتشمل- - املعلومات:  مثل   :استخدام  واستخراج   :)التفاعل  والعرض،  واالستامع  القراءة 

 . املعلومات ذات الصلة(  

   إحضار املعلومات وتقديمها( و ن مصادر متعددة، )التنظيم م  : التنظيم والرتكيب: وتشمل- -

و ال- - بفعالية  :شمل يتقييم:  العملية  عىل  واحلكم  )الكفاءة(،  املنتج  عىل   Eisenberg)احلُكم 

and Berkowitz ,1992) 

 

 

 Big6( نموذج  2شكل رقم )

 ثالثا: نتائج الدراسة امليدانية:
ؤالت  ردة من االستبيان لتحقيق أهداف وإجابة التسا يعتمد هذا اجلزء من الدراسة عىل حتليل البيانات الوا

الواردة ف املقدمة املنهجية للدراسة، كان املحور األول للدراسة التعرف عىل السامت الشخصية لعينة الدراسة،  

(، وفيام ييل عرض باقي حماور الدراسة التي تتناول موضوع السلوك  1هذه السامت ف اجلدول رقم )   تم تناولو

فيام  الغربية حول فريوس كورونا املُستجد، واملتمثلة  افظة  يت لدى أمهات تالميذ املدارس االبتدائية بمحاملعلوما 

 : ييل

حول    -  1 املعلومات  إىل  حلاجاهتن  األمهات  إدراك  وتأثريالعنارص  مدى  املُستجد  كورونا  فريوس 

 الديموجرافية عليها. 

 . كورونا املُستجد جماالت احتياجات األمهات املعلوماتية حول فريوس  -  2

تعتمد ع  -  3 التي  املُستجد،  ليها  املصادر  األمهات وُتلبي احتياجاهتن املعلوماتية حول فريوس كورونا 

 وتأثري العنارص الديموجرافية عليها.
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 مدى إدراك األمهات حلاجاهتن إلنشاء مركز معلومات متخصص.   -  4

 ومات حول فريوس كورونا املُستجد.    املعوقات التي تواجه األمهات ف احلصول عىل املعل -  5

التغلُّب عىل املعوقات التي تواجه األمهات نحو تلبية احتياجاهتن املعلوماتية حول فريوس  حات  مقرت  -   6

 كورونا املُستجد. 

 مدى إدراك األمهات لحاجاتهن إلى المعلومات حول فيروس كورونا الُمستجد: -1

ابًيا عىل الفرد  كس اجي ألفراد املجتمع بصفة عامة بمختلف فئاهتم ينعإذا كان حتديد االحتياجات املعلوماتية  

عتبار أن  واملجتمع، فإن استكشاف حاجة املرأة بصفة خاصة وخصوًصا )األمهات( ال يقل أمهية عن ذلك عىل ا

وضعها  املرأة تقيض معظم وقتها باملنزل عىل عكس الرجل، مما يزيد من أمهية توفري مصادر املعلومات املختلفة و 

فاملرأة  لثقاف وتعزيز دورها اإلجيايب باملجتمع واحلفاظ عىل أرسهتا،  اها اف متناول يدها من أجل االرتقاء بمستو

(  2تقوم برتبية ورعاية األبناء واخلوف عليهم ويشري اجلدول رقم ) نصف املجتمع، وتتجىل رسالة األمهات حني  

االبتدائي املدارس  تالميذ  أمهات  إدراك  مدى  املعلومات حو إىل  إىل  الدراسة الحتياجهن  فرية موضوع  وس  ل 

 : كورونا املُستجد؛ ويمكن اخلروج منه باملؤرشات التالية

 النتائج ما ييل: أظهرت ( 2اجلدول رقم ) تحليل بيانات ب

اآلن حيث  1/1  الساعة  موضوع  املُستجد  كورونا  فريوس    بسبب  العامل  ف  صاخبة  ضجة  أثار يمثل 

القلق واخلوف لدى األمهات وجَتىل    أثار  مما وحاالت وفاة ف العديد من الدول     يومًيا   جديدة  إصابات  ظهور

االبتدا املدارس  تالميذ  أمهات  نسبة  ارتفاع  خالل  من  بوضوح  الاليت  ذلك  إىل  يئية   الشديدة  احلاجة  دركن 

ليهن الفئة الثانية  %( ، وإذا أضفنا إ74.42املعلومات الصحية حول وباء فريوس كورونا املُستجد لتمثل نسبة)

جة متوسطة حول إدراكهن احلاجة للمعلومات الصحية حول هذا املرض والتي  ن بحا شُعري من األمهات الاليت  

شعرن باحلاجة إىل  ي %( من األمهات الاليت  97.93مهات ليصبح جمموع الفئتني ) %( من األ 23.51متثل نسبة )

راد املجتمع  يع أفهتامم ملا هلذا الوباء من أثر عاملي عىل مجهذا اال  ويمكن إرجاع املعلومات بشدة وبدرجة متوسطة،  

ل عىل املعلومات  للحصو ةباختالف الفئات واملستويات العمرية، فحرص األمهات عىل إدراك  احلاجة الشديد

أفراد   ثم مجيع  السليمة لألرسة واألبناء ومن  الصحية  توفري األسس  نتائجها ف  تظهر  قيمة مضافة  له  سيكون 

اجة للمعلومات الصحية حول الوباء خلطره الشديد  كن احلدريمع، وهو األمر الذي يؤكد ارتفاع نسبة من املجت

  و (Lee, 2015يه، واتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ) ورضورة الوعي به وأخذ االحتياطات الالزمة لتفاد 

ل عدم إدراكهن احلاجة للحصول  جابتهن حوإمثلت  فأما الفئة الثالثة  (،  2009)القبالن ،   و( 2015)الرندي ، 

املعلومات   )الصحيعىل  نسبة  املستجد   كورونا  نظر2.07ة حول فريوس  عالية من وجهة  نسبة  ، وهي    ي%( 
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ن أن التشعب  ين لفظ كلمة وباء أو فريوسات، فهن يرهالفئة األقل وعًيا وتعلياًم والاليت ترهبومتثلت أغلبها ف  

لرعاية والوقاية  ديم ايزيد من اخلوف والقلق لدهين، لذلك تكتفي بتقف معرفة معلومات متعلقة بالفريوس س

 . (2015)الرندي ،  ،ألبنائهن دون اخلوض ف تفاصيل الوباء

                       الحاجة إلى المعلومات عند أمهات تالميذ المدارس االبتدائية حول فيروس كورونا الُمستجدإدراك  (2دول رقم ) ج

احلاجة   احلاجة الشديدة  
 املتوسطة 

ال احتاج ايل  
 املعلومات

 جموع امل

 السن 

 % ك % ك % ك % ك 

 100.00 50 0.00 0 24.00 12 76.00 38 30أقل من 

 100.00 263 2.28 6 19.77 52 77.95 205 40—30من 

 100.00 74 2.70 2 36.49 27 60.81 45 40أكثر من 

 100.00 387 2.07 8 23.51 91 74.42 288 املجموع 

 املستوى التعليمي

 100.00 129 00 0 20.15 26 79.84 103 فوق جامعي 

 100.00 235 00 0 26.38 62 73.61 173 جامعي 

 100.00 13 15.38 2 7.69 1 53.84 7 فوق متوسط

 100.00 10 60.00 6 20.00 2 50.00 5 متوسط

 100.00 387 2.07 8 23.51 91 74.42 288 املجموع 

املستوى 
 قتصادي اال 

 100.00 32 18.75 6 34.37 11 46.87 15 جنية  2000أقل من 

  4000 – 2000من 
 جنية 

52 81.25 10 15.62 2 3.12 64 100.00 

  6000 – 4000من 
 جنية 

141 76.63 46 23.83 0 00 187 100.00 

 100.00 104 00 0 23.07 24 76.92 80 جنية فأكثر 6000 

 100.00 387 2.07 8 23.51 91 74.42 288 املجموع 

 طبيعة العمل

 100.00 324 0.30 1 22.53 73 77.16 250 أعمل 

 100.00 63 11.11 7 28.57 18 60.31 38 ال أعمل 

 100.00 387 2.07 8 23.51 91 74.42 288 املجموع 

بية  الابتدائية بمحافظة الغر  المدارستأثير العناصر الديموجرافية على مدى إدراك أمهات تلاميذ  2/ 1
 م ستجد. نا اللاحتياجاتهن المعلوماتية حول فيروس كورو

 :حول فيروس كورونا الم ستجد ى المعلومات/أ تأثير السن على مدى إدراك الأمهات لحاجاتهن إل2/ 1
( رقم  اجلدول  ف  الواردة  البيانات  بني 2بتحليل  أعامرهن  ترتاوح  الاليت  األمهات  أن  اتضح   )

%( من األمهات  77.95) نسبة  ا للحاجة إىل املعلومات الصحية؛ حيث أشارت  سنة( هن األكثر إدراكً 40إىل 30)
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%(،  76.00سنة( لتمثل )   30) أقل من    وتقاربت النسبة عند من ُهن    للحاجة الشديدة للمعلومات ،إىل إدراكهن  

الاليت  ( ، وقد مثلت نسبة األمهات  60.81سنة( لتصل إىل ) 40وأخرًيا انخفضت النسبة عند من ُهن )أكرب من 

ىل  %(، بينام انخفضت إ2.7) من ُهن )بعمر األربعني فأكثر( نسبة     ة عنددركن احلاجة إىل املعلومات الصحييال  

(2.28( بني  أعامرهن  ترتاوح  الاليت  األمهات  عند  نتائج    40ايل  %30(  مع  يتفق  ما  وهو  سنة(، 

النتيجة2011دراسة)املربز، هذه  وراء  الكامن  السبب  كان  وربام  االبتدائية    أغلب  ، (،  املرحلة  تالميذ  أمهات 

أع نتائج،   40إيل  30بني)   امرهنترتاوح  الدراسة من  إليه  إىل    سنة( وذلك حسبام توصلت  النتيجة  تلك  وتشري 

  إدراك معظم األمهات احلاجة الشديدة إىل املعلومات مما  يدل عىل وعيهن ملا له من أثر إجيايب عىل األبناء ومجيع 

 أفراد املجتمع. 

حول فيروس كورونا  جاتهن إلى المعلوماتت لحاأثير المستوى التعليمي على مدى إدراك الأمها/ب ت2/ 1
 :الم ستجد

التي تؤثر بفاعلية ف مدى إدراك األمهات احلاجة للحصول عىل  ُيعد   التعليم من أهم العوامل  مستوى 

التعل املستوى  ارتفاع  بني  وثيقة  عالقة  هناك  أن  البيانات  وُتظهر  لألمهاتاملعلومات،  مدى    ،يمي  زيادة  وبني 

احلاجة  الصحية  إىل    إدراكهن  ف  وبخاصةاملعلومات  املُستجد،  كورونا  فريوس  الاليت  حول  األمهات  فئة  في 

دركن احلاجة الشديدة  ينسبة من    مثلت ( السابق  2امعي وبالرجوع للجدول رقم ) اجلمستواهن التعليمي فوق  

التعلي  ارب%( ويتق79.84للحصول عىل املعلومات الصحية )  معي  مي جا منها فئة األمهات الاليت مستواهن 

التطورات والقيام    وُتشري تلك%( من عينة الدراسة،  73.61بنسبة قدرها )  الثقاف ومواكبة  النتيجة إىل الوعى 

بدور فعال ف املجتمع مرهون بالتعليم  فكلام ارتفع املستوى التعليمي زاد إدراك احلاجة إىل املعلومات بشدة ،  

%( فقط عند فئة األمهات  53.84ل إىل )ثم تنخفض النسبة لتص ،  (2009)القبالن ،   اتفقت مع نتيجة دراسة و

%(عند األمهات الاليت مستواهن التعليمي متوسط، عىل  50.00توسط(؛ ثم ) املالاليت مستواهن التعليمي )فوق  

ند من مستواهن التعليمي فوق  مات عشعرن باحلاجة إىل املعلوي األمهات الاليت ال  اجلانب اآلخر انعدمت نسبة  

واجل مثل اجلامعي  لكن  ال  امعي،  الاليت  األمهات  نسبة  التعليمي  ي ت  املعلومات ومستواهن  إىل  باحلاجة  شُعرن 

 ( نسبة  نظر60.00متوسط  وجهة  من  منطقية  نتيجة  وهي   ، التعليمي    ي %(  املستوى  قل  اجة  احل  قلت فكلام 

املعلومات والعكس صحيح، كام   املعلومات قد يرجع إىل  أشري  للحصول عىل  إدراك احلاجة إىل  الفرق ف  إىل 

 . ( 2014)الغلبان ،وتتفق النتائج مع نتيجة دراسة. حاجز اللغة بني األمهات،



 205 هبة أمحد حممد املتبويل د. 

 

 روناحول فيروس كو /ج تأثير المستوى الاقتصادي على مدى إدراك الأمهات لحاجاتهن إلى المعلومات2/ 1
 :الم ستجد

 ( السابق رقم  ات2بالرجوع للجدول  املعلومات الصحية  (  إدراك احلاجة إىل  ينخفض كلام  ضح أن مدى 

املستوى   ارتفع  الصحية كلام  املعلومات  إىل  احلاجة  وتزيد   ، الشهري(  الدخل   ( االقتصادي  املستوى  انخفض 

جنيه  2000مهات األقل دخاًل ) أقل من  الشديدة للحصول عىل املعلومات عند األ  ة االقتصادي، ومتثل احلاج

نسبشهرًيا   )( األخر46.87ة  بالفئات  مقارنة  نسبة  أقل  وهي  لتصبح  %(  ذلك  عن  النسبة  ترتفع  حيث  ى 

(  شهرًيا   جنيه 4000  –   2000%( عند األمهات الاليت دخلهن الشهري ) 71.63%( و ) 76.92%( و) 81.25)

أ جنية فأكثر(،  6000) و (  شهرًيا   جنيه  6000-4000) و  ، الفئة األقل دخاًل )    قل من عىل اجلانب اآلخر وف 

شُعرن باحلاجة إىل املعلومات حول فريوس كورونا املُستجد  ي  جنيه شهرًيا( بلغت نسبة األمهات الاليت ال2000

(18.75 ( تليها   ، جنيه شهرًيا( حيث تضاءلت نسبة األمهات الاليت ال    4000  -  2000%( وهي أعىل نسبة 

%( منهن، ثم انعدمت نسبة  3.12)   نسبة   املعلومات حول فريوس كورونا املُستجد ومثلت   شعرن باحلاجة إىل ي

حلاجة إىل املعلومات حول فريوس كورونا املُستجد عند األمهات الاليت مستواهن االقتصادي  شعرن با ي من ال  

 (. فأكثر6000) و (شهرًيا  جنيه 6000  –  2000يرتاوح بني)

 : املُستجدرونا ول فريوس كواألمهات حلاجاهتن إىل املعلوماحت/د تأثري طبيعة العمل عىل إدراك 2/ 1

)ب رقم  السابق  اجلدول  لبيانات  عند  2الرجوع  املعلومات  للحصول عىل  الشديدة  احلاجة  ارتفاع  نجد   )

( بنسبة  العامالت  ال  77.16األمهات  والاليت  العامالت  األمهات  نسبة  تضاءلت  بينام   ، احلاجة  ي%(  دركن 

املعلو  عىل  ) للحصول  نسبة  لتمثل  األخر  0.30مات  اجلانب  عىل   ، ال   ترتفع %(  من  إىل  ي  نسبة  احلاجة  دركن 

أن عمل املرأة له عالقة بمدى  ب%( وتشري تلك النتائج   11.11عملن ومثلت ) ياملعلومات عند األمهات الاليت ال  

م العاملة أكرب من األم  ن التطلعات وإدراك احلاجة إىل املعلومات لأل ألإدراكها احلاجة للحصول عىل املعلومات  

 . عاملة ال غري

 ألمهات من المعلومات الصحية:احتياجات ااالت مج -2

ف ظل ما متر به البالد من أزمة صحية حتتاج أمهات تالميذ املدارس االبتدائية ألنواع خمتلفة من املعلومات  

معرفة مما يؤدي    ة فلن تصبح لدهين أيمل يتم تلبية احتياجاهتن من املعلومات الصحية،    فإذاالصحية منها،    بخاصةو

املإىل األم املدارس االبتدائية بمحافظة  3ويمثل اجلدول رقم )   علوماتيةية  أمهات تالميذ  ( جماالت احتياجات 

 الغربية موضوع الدراسة من املعلومات حول فريوس كورونا املُستجد. 
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 فيروس كورونا الُمستجد  مجاالت احتياجات األمهات من المعلومات الصحية حول (3دول رقم ) ج

 % ك ات حول فريوس كورونا املُستجد من املعلوممهات جماالت احتياجات األ

 97.67 378 طرق الوقاية من الفريوس

 89.92 348 أعراض اإلصابة بالفريوس 

 80.62 312 أسباب اإلصابة بالفريوس 

 65.12 252 طرق انتشار الفريوس

 56.33 218 وس كورونا ف مرص مقارنة بالعامل إحصائيات الوضع احلايل ملكافحة فري 

 48.32 187 اكتشاف عالج أو تطعيامت وقائيةم هل ت

 43.93 170 أماكن احلجر الصحي وطرق العزل املنزيل

 3.36 13 أخرى 

 بتحليل بيانات اجلدول السابق أظهرت النتائج ما ييل: 

أمهات  2/1  أولويات  الفريوس عىل رأس  الوقاية من  االبتدائية موضوع    تأيت طرق  املدارس  تالميذ 

فقد97.67)   بنسبةالدراسة     ، ومنع    لوحظ   %(  املدارس  إىل  أبنائهن  نزول  عدم  عىل  األمهات  حرص  مدى 

عماًل  توقف الدراسة خوًفا من تفيش الفريوس  :االختالط وذلك قبل اختاذ الدولة إجراءات وقائية ُمتنوعة منها 

نا عن   غنى عنها إذا ابتعدنحن ف ا تقي من الوقوع ف األمراض املختلفة التي  الوقاية خري  من العالج ألهن  : بمبدأ

خاصة ف ظل الظروف الراهنة وعدم وجود عالج للفريوس والتي قد تطول فرتة البحث عنه لشهور  وبُمسبباهتا  

ن  القبال)  وربام لسنوات كمثل باقي الفريوسات التي عجز العلم عن إجياد عالج هلا واتفقت مع نتيجة دراسة 

امل ،  ( 2009، عن  وف  معلومات  إىل  األمهات  حتتاج  الثانية  بالفريوسرتبة  اإلصابة  نسبتهن    أعراض  ومثلت 

الشديدة هلاتني احلاجتني  89.92) املرتفعة األمهية  النسبة  الصعبة    وبخاصة%( وتعكس هذه  الظروف  ف تلك 

ة املرتبة الثالثة بنسبة  بالفريوس منذ البداي  صابةالد، ومتثل احلاجة إىل معلومات حول أسباب اإلالتي متر هبا الب

%(، و ُتشري  65.12%( ؛ تليها احلاجة إىل معلومات حول طرق انتشار الفريوس ف املرتبة الرابعة بنسبة )80.62)

 .بالفريوس اإلصابةأخذن احلذر ملنع يالنسب املرتفعة إىل مدى حرص األمهات الزائد حتى  

،  %( 56.33حلايل ف املرتبة اخلامسة بنسبة ) حول إحصائيات الوضع ا ومات  جاءت احلاجة إىل معل  2/2 

املُستجد    كورونا  فريوس  حول  املُستجدات  عن  لإلعالن  رسمي  موقع  بإنشاء  املرصية  احلكومة  قامت  حيث 

معلوما  إىل  احلاجة  جاءت  السادسة   املرتبة  وف  ؛  يومية  نسبة  بصورة  ومثلت  للعالج  اكتشاف طرق  ت حول 

، و48.32%) مل (  الدراسة  إغالق  الفريوس   حتى  هلذا  وقائية   تطعيامت  أو  أي عالج  اكتشاف  كل    ،يتم  لكن 

العالجات املستخدمة هي العالجات التي تساعد ف السيطرة عىل احلاالت املرضية وختفيف األعراض، يليها ف  

ا  %( ، وأخريً 43.93بة )ات نسحي وطرق العزل املنزيل ومثلت استجابات األمهاملرتبة السابعة أماكن احلجر الص

%( ، وقد أشارت نسبة ضئيلة من األمهات إىل ثمة جماالت  3.36جاءت االحتياجات األخرى ومثلت نسبة ) 
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أخرى تدعوهن للبحث عن املعلومات ،ويعكس هذا الرتتيب ملجاالت االحتياجات املعلوماتية أمهية منطقية  

 قيقية بالنسبة لألمهات عينة الدراسة. وح

 :مهات لتلبية احتياجاتهن المعلوماتية حول فيروس كورونا الُمستجدالتي تعتمد عليها األصادر الم -3

السلوك الذي ُيشارك فيه األفراد بالنسبة لقنوات ومصادر    :السلوك املعلومايت بأنهمن خالل تعريف    3/1

امل عن  البحث  ُتغطي  التي  واملعلومات  سلبي،  أو  إجيايب  بشكل  يكون  وربام  عىل  حيصل  علومات،  األشخاص 

السلوك املعلومايت من خُمتلف املصادر، ومن بينها اإلذاعة والتليفزيون والصحافة، واملجالت الطبية املتخصصة،  

مدى سعى مصادر  ( ويؤكد هذا التعريف  2015)رفعت ، لخ  إت من خالل األهل واألصدقاء....  والتوصيا 

اع نمط حياة وممارسات صحيحة من أجل حتسني الثقافة  التب  ات ف وقتنا احلايل إىل تنبيه أفراد املجتمعاملعلوم

مجي بني  الصحية  املفاهيم  نرش  خالل  من  وذلك   ، املُستجد  كورونا  فريوس  حول  املجتمع،  الصحية  أفراد  ع 

ق التثقيف الصحي وُيستعان عىل  والتعريف بأخطار انتشار الفريوس ، وإرشادهم إىل وسائل الوقاية منه لتحقي

خُم  التواصل االجتامعي  و مواقع اإلنرتنت والصحف واملجالت وغريها من    تلفة ذلك بوسائل  تطبيقات  مثل 

وأن يكون لدى أفراد املجتمع الوعي الكامل جتاه املعلومات  البد    مصادر املعلومات وُتشري الباحثة هنا إىل أنه

امل خُمتلف  من  عليها  حيصلون  جراء  صادرالتي  الدولة  اختذت  األخر  اجلانب  وعىل  ا،  من  هذا  العديد  لوباء 

اإلجراءات احلاسمة للحفاظ عىل حياة األفراد ملنع تفيش انتشار الفريوس، وقد كشفت نتائج التحليل الواردة  

ىل  ( عن وجود مصادر متعددة تلجأ إليها األمهات لتلبية احتياجاهتن املعلوماتية للحصول ع4رقم )باجلدول  

 وف احلالية ويوضح اجلدول التايل تلك املصادر. الظر معلومات حول فريوس كورونا املُستجد ف ظل 

 المصادر التي تعتمد عليها األمهات لتلبية احتياجاتهن المعلوماتية  (4دول رقم ) ج

 % ك صادر التي تعتمد عليها األمهات لتلبية احتياجاهتن املعلوماتية امل

 91.99 356 امعي تطبيقات التواصل االجت

 80.36 311 مواقع اإلنرتنت  

 64.86 251 ئل اإلعالموسا

 15.50 60 األطباء والتمريض والصيادلة و املستشفيات واملستوصفات 

 10.08 39 واألصدقاءاالتصاالت الشخصية باألهل 

 3.36 13 الصحف واملجالت 

 0.00 0 املكتبات العامة 

 ت النتائج ما ييل: بتحليل بيانات اجلدول السابق أظهر 

الجتامعي  عىل رأس قائمة املصادر التي تعتمد عليها األمهات موضوع  اصل اتطبيقات التوتأيت  /أ   3/1

إليها، ومثلت استجابات األمهات نسبة )  %(  91.99الدراسة ف احلصول عىل املعلومات الصحية التي حتتاج 
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، ويمكن  (Wang, Huanga and Li ,2020)سة  وُتعترب أعىل استجابة، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج درا

ه النتيجة إجيابية من حيث أثرها عىل األمهات ، فاملعلومات الصحية عىل وجه اخلصوص جيب أن يتم  ار هذاعتب

من خالل التطبيقات الرسمية    ةاحلصول عليها من مصادر موثوقة ومسئولة فنسبة اخلطأ ف املعلومات املستقا 

الت ، وير واحلكومية عىل وسائل  واردة  االجتامعي غري  الن واصل  الدراسة  تيجة  تبط هبذه  موضوع  األمهات  أن 

أفادت ف سؤال مستقل عن مدى تأثري تطبيقات التواصل االجتامعي ف سلوكيات البحث عن املعلومات، ويشري  

 علومات.( إىل مدى تأثري تطبيقات التواصل االجتامعي ف سلوكيات األمهات ف البحث عن امل5اجلدول رقم )

 االجتماعي على سلوكيات األمهات في البحث عن المعلومات  تواصلر تطبيقات ال( مدى تأثي5دول رقم ) ج

  
 مل يؤثر أثر بدرجة متوسطة  كبرية  ةأثر بدرج

 % ك % ك % ك

 6.97 27 14.98 58 70.03 302 ما مدى تأثري فيس بوك عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ 

 13.18 51 24.55 95 62.27 241 املعلومايت لألمهات؟ يوب عىل السلوك  ما مدى تأثري اليوت

 18.86 73 27.39 106 53.75 208 ما مدى تأثري  واتساب عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ 

 34.11 132 43.67 169 22.22 86 ما مدى تأثري التويرت عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ 

 89.15 345 1.03 4 9.82 38 املعلومايت لألمهات؟ السلوك ما مدى تأثري االنستجرام عىل 

 83.98 325 9.56 37 6.46 25 ما مدى تأثري التيك توك عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ 

 65.12 252 34.11 132 0.78 3 ناب شات عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟سما مدى تأثري ال

 93.80 363 4.91 19 1.29 5 ومايت لألمهات؟ املعلما مدى تأثري التليجرام عىل السلوك  

 ل بيانات اجلدول السابق أظهرت النتائج ما ييل: بتحليو

عن  ب البحثي  سلوكهن  عىل  أثرت  املختلفة  االجتامعي  التواصل  تطبيقات  من  أي  عن  األمهات  سؤال 

جابات األمهات نسبة  املعلومات بصورة أكرب أجابت األمهات بأن تطبيق فيس بوك هو األشد تأثرًيا و مثلت است

النسبة  70.03) خصص عىل واجهته    عكاس الهتامم القائمني عىل تطبيق فيس بوك ، حيثهي ان%( ، وتلك 

املُستجد للحفاظ عىل سالمة أفراد املجتمع )   مركز معلومات فريوس كورونا  حتديثات بشأن فريوس كورونا 

  (، % 2.276لت استجابات األمهات تأثريه الشديد بنسبة ) ،يأيت باملرتبة الثانية تطبيق يوتيوب ومث  (2) (  ١٩- )كوفيد

%(،  43.67%(، وأثر تطبيق تويرت عىل األمهات بدرجة متوسطة بلغت ) 53.75ثم تطبيق  واتساب بنسبة قدرها)

عدم تأثري تطبيق التليجرام عىل األمهات حيث مثلت استجابات األمهات الاليت    تم مالحظة عىل اجلانب األخر  

جابات األمهات الاليت ال تتعامل معه  است مثلت  نستجرام حيث  أ%( ، يليها تطبيق  93.80نسبة )  ال تتعامل معه

هنا إىل اجتاه الدولة لتخصيص حمتوى توعوي    ويمكن اإلشارة%( ،  89.15وال يؤثر ف سلوكهن املعلومايت نسبة ) 

 

 (2) - https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=bookmark 

https://www.facebook.com/coronavirus_info/?page_source=bookmark
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وزارة الصحة  واضح بصفحة  وإرشادي عرب حساباهتا احلكومية الرسمية املوثقة عىل تطبيق فيس بوك كام هو  

هت لتخصيص أرقام حكومية عىل تطبيق  واتساب للتواصل مع املواطنني حول هذه  اجت،كام (3)  والسكان املرصية 

 اجلائحة. 

%( ، وُتعترب  80.36تأيت ف املرتبة الثانية مواقع اإلنرتنت ومثلت استجابات األمهات نسبة )   /ب  3/1

وتوفر عامل الثقة    ا،إليه  كمصدر غني باملعلومات املحدثة وسهولة الوصولنظًرا ألمهية اإلنرتنت    ة نسبة متوقع

(، واملوقع الرسمي  4يقدمه موقع منظمة الصحة العاملية )  امف املعلومات املتاحة من خالل املواقع الرسمية ، مثل

اآللية واهلواتف الذكية  (  ، وتشري املرتبة األوىل والثانية إىل قوة مهارات استخدام احلاسبات  5للحكومة املرصية) 

يذ املدارس االبتدائية عينة الدراسة وزيادة مهارات البحث عن املعلومات اجلادة  تالم  واإلنرتنت لدى أمهات 

)اخلثعمي    (Wang, Huanga and Li ,2020)عىل شبكة اإلنرتنت وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة

 ( . Lee,2019( و ) 2010( و )الغانم ، 2011،

%(  وُتعترب هذه  64.86جابات األمهات نسبة ) ت استليها ف املرتبة الثالثة وسائل اإلعالم ومثلي/ج   3/1

أهم أدوات إدارة األزمات ف عاملنا احلايل، ف حني تركيز االهتامم  من  صبح  أالنتيجة منطقية فال شك أن اإلعالم  

ل هذه األزمة اختباًرا   ى  ي تسعوالتلوسائل اإلعالم ف مجيع أنحاء العامل ،  عىل األخبار املتعلقة بأزمة كورونا ، ُتشك 

إىل كسب ثقة اجلمهور واملحافظة عىل تلك الثقة ، فاملرأة بوجه عام من أكثر فئات املجتمع متابعة لوسائل اإلعالم  

انخفضت  بو اآلخر  اجلانب  عىل   ، أبنائها  بجانب  املنزل  ف  وقتها  أغلب  تقيض  ألهنا  والراديو  التلفاز  خاصة 

والتمريض والصياستجا  األمهات حول األطباء  امل  ادلة بات  للمعلومات  و  ستشفيات واملستوصفات كمصدر 

%(، وهي عكس توقعات البحث عىل الرغم من أن األطباء يلعبون  15.50لتأيت باملرتبة الرابعة لتمثل نسبة )  

ألمهات ف حصوهلن عىل املعلومات  دور البطولة ف التعامل مع هذه األزمة إال أهنم ال ُيشبِعون احلاجة املعرفية ل

 م األمهات حول فريوس كورونا املُستجد. اهتامحمل الطبية 

جاء باملرتبة اخلامسة االتصاالت الشخصية باألهل واألصدقاء كمصدر للحصول عىل املعلومات  /د  3/1

)   ولوحظ  نسبة  ومثلت  حوهلا  األمهات  استجابات  وجه 10.08انخفاض  عىل  الصحية  فاملعلومات   ،  )%  

هبا وال حتتمل الشك نظًرا خلطورة الوضع الصحي  وثوق  در م اخلصوص جيب أن يتم احلصول عليها من مصا 

صحيحة إىل عواقب خطرية ف الوقت احلايل، يليها باملرتبة السادسة الصحف  الفتؤدي املعلومات الصحية غري  

 ( قدرها  بنسبة  ،  3.36واملجالت  مالحظة %(  واملجالت   وتم  الصحف  ترتيب  للمعلومات    تراجع  كمصدر 

 

 (3) - https://www.facebook.com/egypt.mohp/ 
 (4) - https://www.who.int/ar 
 (5) - https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx 

https://www.facebook.com/egypt.mohp/
https://www.who.int/ar
https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx
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كافئة بينهام وبني املصادر األخرى التي قللت إىل حد كبري من معدالت القراءة ،  املت   غري  الصحية ف ظل املنافسة

ويعود السبب ف ذلك أيًضا إىل كثرة املهام واملسئوليات التي تقع عىل عاتق املرأة ف عرصنا احلايل مما ال يتيح هلا  

  وتبدو ل عىل املعلومات، للحصوخرى واملجالت، ومل ُترش أي منهن إىل مصادر أالوقت لالطالع عىل الصحف  

الذ املجتمع  لثقافة  طبيعية ومالئمة  السابقة  يقترص عىل    يالنتائج  املعرفة، حيث  وراء مصادر  بالسعي  ال هيتم 

ن املعلومات.  املصادر التي ُتقدم املعلومات بكل سهولة ويرس دون احلاجة إىل بذل اجلهد والوقت ف البحث ع

 . (2013،  واتفقت مع دراسة )السمدوين 

ونظًرا ملا متر به البالد من ظروف أدت إىل فرض إغالق كافة األنشطة االجتامعية فقد أغلقت املكتبات     - 

عىل   احلصول  مصادر  من  كمصدر  معها  التعامل  األمهات  تستطع  ومل  املستفيدين،  مجهور  أمام  أبواهبا  العامة 

واستمر    ،بني املوظفني وبالتايل بني اجلمهور ريوس  بالفولة حلامية املوظفني ومنع تفيش اإلصابة  املعلومات، ف حما 

 ذلك اإلغالق حتى االنتهاء من الدراسة. 

غري    - معلومات  عىل  احلصول  بسبب  خاطئة  صحية  مفاهيم  اكتساهبن  مدى  عن  األمهات  وبسؤال 

بة  ت نسأجاب(  6املختلفة، باإلشارة للجدول رقم )املُستجد من مصادر املعلومات  صحيحة حول فريوس كورونا  

املفاهيم الصحية اخلاطئة، وقد أفادت األمهات من  أهنن اكتسبن بعض    األمهات عينة الدراسة   %( من  77.51)

املعلومات  خالل املقابالت الشخصية التي متت مع بعضهن بأن هذه املفاهيم اخلاطئة جاءت من خالل استقاء  

   تها.موثوقة دون التأكد من مصداقيمصادر غري   التي ُتنرش وتأيت من

 مدى اكتساب األمهات لمفاهيم صحية خاطئة  (6ل رقم ) دو ج

 % ك الغري موثوق هبا  هل تم اكتساب مفاهيم صحية خاطئة من خالل مصادر املعلومات

 77.51 300 نعم

 22.49 87 ال 

 100.00 387 املجموع 

الص  - املفاهيم  هذه  عن  األمهات  اخلاطئة بسؤال  مصاد  حية  خمتلف  من  اكتساهبا  تم  املالتي  علومات  ر 

بأن لدهين مفاهيم ومعلومات خاطئة حول كيفية منع    من عينة الدراسة%(  74.4أجابت نسبة )   املوثوق هبا ،

املنزيل، انتشار العزل  وطرق  )  العدوى  نسبة  أفادت  األقنعة  54.6كام  حول  خاطئة  معلومات  لدهين  بأن   )%

ت حيث  األمهات  اجلراحية  لرى  فعال  الشائع  اجلراحي  القناع  من    لغاية أن  الوقاية  ، ف  كاملة  بنسبة    الفريوس 

وأشارت نسبة    احلرارة،درجات    ارتفاع معمن األمهات بأن الفريوس يموت ف الصيف    (% 33,  6وأفادت نسبة ) 

يق25.6) حتى  ملحي  حملول  استنشاق  رضورة  اخلاطئة  املفاهيم  ضمن  من  أن  األمهات  من  يض  %( 
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وثوق هبا ف احلصول عىل املعلومات  امل فرط عىل املصادر غري  املُ   ما يوضح خطورة االعتامد  وهو الفريوس، عىل 

 .(Geldsetzer ,2020) دراسةنتيجة  مع  واتفقت املُستجد، الصحية حول فريوس كورونا 

 الم ستجد.   س كوروناتأثير العوامل الديموجرافية على مصادر حصول الأمهات على المعلومات حول فيرو- 2/ 3
 لديموجرافية على مصادر حصول األمهات على المعلومات حول فيروس كورونا الُمستجدامل اتأثير العو(7جدول رقم ) 

 

صول على المعلومات حول فيروس كورونا /أ تأثير السن على المصادر التي تعتمد عليها الأمهات في الح2/ 3
 الم ستجد:

األصغر   األمهات  نسبة  من  ارتفعت  )أقل  ا   30سنًا  وسائل  مع  التعامل  ف  ومثلت  إلعالسنة(  م 

)حيث ال توجد    ن من التالميذ ف الصفوف األوىل من املرحلة االبتدائيةءهن أبنا أل ويرجع ذلك    %(،74.00)

دراسية(  املصا   ضغوط  مع  التعامل  ف  منخرطات  غري  جيعلهن  الذي  وجتِذهُبن داألمر  األخرى  مشاهدة    ر 

والتعامل مع التكنولوجيا احلديثة،    د املطبوعةاملواالربامج اإلذاعية أكثر من ميلهن إىل قراءة    فزيون وسامعيالتل

أعامرهن   ترتاوح  الاليت  األمهات  نسبة  ارتفعت  مع  40إىل   30بني) كام  التعامل  ف  التواصل  سنة(  تطبيقات 

أن  ب%( ، ويرجع ذلك  11.41%(، يليها االتصاالت الشخصية ومثلت نسبة )92.40) االجتامعي ومثلت نسبة 
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امل  أبنا   رحلةأغلب األمهات ف هذه  هن ف مراحل تعليمية متقدمة، من خالهلا تقوم األمهات بعمل  ؤالعمرية 

الدراسلل متابعة   واالتصاالت  مواد  املختلفة  االجتامعي  التواصل  وسائل  خالل  من  التالميذ  وواجبات  ية 

جيعلها    ، مما فريوس كورونا تتعامل إلكرتونًيا مع التالميذن مجيع املدارس اآلن نتيجة جائحة  إالشخصية ، حيث  

األمهات األكرب سنًا  وسائل سلسة ف احلصول عىل املعلومات بسبب التعامل الدائم عليها، وأخرًيا ارتفعت نسبة  

من   التالية   40)أكرب  املصادر  مع  التعامل  ف  واألطباء،    : سنة(  ،  و)اإلنرتنت  املستشفيات،  والصيادلة 

ومن الواضح اعتامد األمهات األكرب  ،    %(5.41%(، ) 21.62%(، ) 85.14)  :وصفات والصحف( بنسباملستو

ا  من خالل  وذلك  التقليدية  املصادر  أكرب عىل  بصورة  واملستشفيات،  عمًرا   والصيادلة  لألطباء  املبارش  لسؤال 

وضوعات الصحية ، وهذا  وقراءة الصحف واملجالت، كام متيل إىل الدخول عىل مواقع اإلنرتنت للبحث ف امل 

ملا تتيحه  إلنرتنت كمصدر رئييس للبحث عن املعلومات عند هذه الفئة من األمهات  ية امؤرش مهم ُيظهر مدى أمه

يؤدي إىل  ن سهولة ف الوصول إىل املعلومات  دون التقيد بحدود املكان والزمان وكل ذلك  مواقع اإلنرتنت م

 ن األمهات. تلبية احلاجة املعلوماتية هلذه الفئة م

صادر التي تعتمد عليها الأمهات في الحصول على المعلومات حول  ى الم/ب تأثير المستوى التعليمي عل2/ 3
 فيروس كورونا الم ستجد:

يزيد اعتامد األمهات الاليت مستواهن التعليمي    : باإلشارة للجدول السابق يمكن اخلروج بالنتائج التالية 

ثم االطالع    ،صدقاءل واأليليها االتصاالت الشخصية باأله  ،ل االجتامعي امعي عىل تطبيقات التواصاجلفوق  

 ( قدرها  بنسبة  واملجالت  الصحف  ) 97.67عىل   ،)%13.17 ( لكل  %7.75(،  من  %(  نسبة  وترتفع  مصدر، 

  ، اإلنرتنت  مواقع  مع  التعامل  ف  جامعي  التعليمي  ،  وُمستواُهن  اإلعالم  والصيادلة  و وسائل  األطباء 

وا بنسب واملستشفيات  وذلك  )91.06)   :ملستوصفات   ،)%71.91 ( مصدر%16.17(،  لكل  ونظًرا  %(   (  ،

ىل رضورة اشرتاط املدارس اإلبتدائية حصول  للظروف احلالية التي أدت إىل انتشار التعليم اإللكرتوين نؤكد ع

سبة  األمهات  عىل اجلانب اآلخر انعدمت ناآلباء عىل مؤهل درايس حتي يتسنى هلم متابعة التالميذ دراسًيا (  

توسط ف التعامل مع الصحف واملجالت ، وُتشري النتائج إىل انتشار  امل   وفوق  الاليت مستواهن التعليمي متوسط

خاصًة أهنا ُتعد عاملًا  ببأمهية اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي ف احلصول عىل املعلومات و  الثقافة التي تعي

 ويات التعليمية. ممتًعا ملُختلف الفئات العمرية واملست
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على المصادر التي تعتمد عليها الأمهات في الحصول على المعلومات حول صادي تأثير المستوى الاقت ـ/ج2/ 3
 ستجد:فيروس كورونا الم  

جنيه شهرًيا( عىل الصحف  2000ترتفع نسبة اعتامد األمهات الاليت مستواهن االقتصادي )أقل من   

ألمهات األقل  يل ا%( ، حيث مت78.12أعىل مستوياهتا ومثلت نسبة )واملجالت كمصدر للمعلومات لتصل إىل  

املاد املعلومات لضعف قدرهتن  التقليدية ف احلصول عىل  السهلة  ية باإلضافة لوجود عامل  دخاًل إىل املصادر 

رشاء   لصالح  اإلنفاق  عىل  مقدرهتن  عدم  إىل  إضافًة   ، احلديثة  التكنولوجيا  مع  التعامل  من  واخلوف  الرهبة 

لتعامل مع مواقع اإلنرتنت وتطبيقات التواصل االجتامعي،  من ا  حلاسبات اآللية واهلواتف الذكية التي متكنهن ا

الاليت  األمهات  اعتامد  نسبة  تزيد  ) بينام  االقتصادي  مستواهن    األطباء   عىل (  شهرًيا   جنيه   4000  –   2000 

  الاليت   األمهات   نسبة   ترتفع   بينام(  % 21.87)قدرها   بنسبة   واملستوصفات  املستشفيات   و   والصيادلة   والتمريض

) اال   ف (  شهرًيا   جنيه 6000- 4000)  صادياالقت  مستواهن ومثلت  اإلنرتنت  مواقع  و  83.95عتامد عىل   ،)%

نسبة   ) ارتفعت  املادي  دخلهن  الاليت  ،  6000األمهات  االجتامعي  التواصل  تطبيقات  عىل  االعتامد  ف  فأكثر( 

ادي  كلام زاد  القتص%( ، ومن هنا يتضح أنه كلام ارتفع املستوى ا 70.19%(،) 97.11ووسائل اإلعالم، ومثلت) 

 االعتامد عىل مصادر املعلومات احلديثة املتقدمة واألكثر تطوًرا.

 الم ستجد: على مصادر حصول الأمهات على المعلومات حول فيروس كورونابيعة العمل /د تأثير ط2/ 3
لت  ىل تطبيقات التواصل االجتامعي واإلنرتنت ومثعتمدن عيارتفعت نسبة األمهات العامالت والاليت  

، 82.71) و%(،  95.37)   : بتهننس دراسة)رفعت  نتيجة  مع  واتفقت   ، األمهات  %2015(  من  فالكثري   ،  )

خالل    وبخاصةت يتحملن العبء األكرب من العمل وإدارة مجيع شئون التواصل اإللكرتوين مع املدرسة )العامال

الفرتة والتي أعدت للتعلم عامالت عىل وسائل  الري  هات غعن بعد(، عىل اجلانب اآلخر زاد اعتامد األم  هذه 

واألصدقاء،  واإلعالم،   باألهل  الشخصية  واواالتصاالت  والصيادلة  واملستوصفات،  األطباء  ملستشفيات 

%( عىل التوايل ، وُفرس ذلك  9.25%(، ) 20.63%(، ) 55.55%(، ) 74.60):والصحف واملجالت بنسب قدرها 

ن ف التعامل مع هذه املصادر كاالتصال باألهل  أمامهعملن والتساع الوقت  يغال األمهات الاليت ال  بعدم انش

واألصدقاء ف احلصول عىل املعلومات الصحية، وقراءة الصحف واملجالت، عىل اجلانب اآلخر نجد عدم توافر  

وعمل   اإلعالمية  الربامج  ومتابعة  للقراءة  العامالت  لألمهات  الكاف  وذلك الوقت  الشخصية،    االتصاالت 

 ذ الكثري من وقتهن. ن يأخن عملهألالنشغاهلن 
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 :متخصص  صحية مدى إدراك األمهات لحاجاتهن إلنشاء مركز معلومات -4

للجدول    متخصص وباإلشارةإنشاء مركز معلومات صحية  فكرة  بسؤال األمهات حول مدى تأييدهن  

ت  ألمها %( من ا27.65أشارت ) قة عىل ذلك بشدة، بينام  %( من األمهات باملواف64.34أشارت نسبة )   (8)رقم  

%( من عينة الدراسة، وهو ما يعني أن أغلب  8.01باملوافقة عىل ذلك بدرجة متوسطة، ورفضت الفكرة نسبة ) 

 األمهات تؤيد الفكرة بصفة عامة. 

 ستجد ية حول فيروس كورونا المُ ( رأي األمهات حول إنشاء مركز معلومات متخصص لتلبية احتياجاتهن المعلومات8) دول رقم ج

 % ك متخصص  صحية إنشاء مركز معلوماترة ات فكهل تؤيد األمه 

 64.34 249 نعم

 27.65 107 إىل حد ما 

 8.01 31 ال 

 100.00 387 املجموع 

 المعوقات التي تقلل من حصول األمهات على المعلومات حول فيروس كورونا الُمستجد. -5

ت الصحية حول فريوس  علوما حصول األمهات عىل املاملعوقات التي تقلل من  إىل  (  9يشري اجلدول رقم )

 كورونا املُستجد، ويمكن اخلروج منه بالنتائج التالية: 

 المعوقات التي تقلل من حصول األمهات على المعلومات حول فيروس كورونا الُمستجد  (9) دول رقم ج

 % ك ول فريوس كورونااملعوقات التي تقلل من حصول األمهات عىل املعلومات ح

 92.76 359 ة الصحة والسكان وغريها من اجلهات الرسمية وزار تأخر البيانات من ِقبل

 92.25 357 عدم الثقة ف املصادر املتاحة 

 82.43 319 ( 19-)كوفيد نقص املعلومات الدقيقة حول فريوس كورونا

 57.36 222 ضعف خدمة اإلنرتنت 

 1.03 4 االجتامعيقات التواصل ضعف مهارات التعامل مع تطبي

 دول السابق أظهرت النتائج ما ييل: ت اجلبتحليل بيانا 

األول1/ 5 العائق  من    : مثل  وغريها  والسكان  الصحة  وزارة  قبل  من  البيانات  بتأخر  األمهات  اقتناع 

هات  فصاح اجلإ%( من عينة الدراسة، وهو عائق حقيقي يظهر من خالله عدم  92.76اجلهات الرسمية بنسبة )

أن هناك أخطاء ف تشخيص  بيات وحاالت الشفاء، ويرجع ذلك  والوفالرسمية عن األعداد احلقيقية لإلصابات  

احلاالت، أو خوف وهترب بعض املصابني من اإلبالغ عن حالتهم املرضية نظًرا النعدام الثقة بني املصابني وما  

 سيحصلون عليه من رعاية وخدمات صحية. 
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خاصة  ب%( من األمهات، و92.25)قدرها عدم الثقة ف املصادر املتاحة بنسبة   : ين فومتثل العائق الثا 5/2

املَُمث والتلاملصادر اإلعالمية  اإلذاعة  اإلنرتنت غري  يلة ف  وثوق هبا، ويرتبط هبذه  امل فزيون والكثري من مصادر 

املعلومات موثو  أفراد املجتمع عىل فحص وتقييم املصادر واستقاء  العائق  النقطة عدم قدرة  قة املصدر، ومتثل 

ف امل  : الثالث  األعلوما نقص  استجابات  ومثلت  املُستجد  كورونا  فريوس  حول  الدقيقة  نسبة  ت  مهات 

%(، ويرجع ذلك إىل اختالف وتعدد مصادر نقل البيانات، والتي جتعل هناك تضارب ف النسب حول  82.43)

 املصابني والوفيات وحاالت الشفاء.  

%( من األمهات عينة  57.36ها) ضعف خدمة اإلنرتنت حيث مثل نسبة قدر  ف:  ابعوجاء العائق الر  3/ 5

ن أغلب أفراد  إت الوقائية التي اختذهتا الدولة بشأن محاية املواطنني؛ حيث  الدراسة، ويرجع ذلك إىل اإلجراءا 

تامعية، ونتيجة  املجتمع استخدموا خدمات عرب اإلنرتنت مثل البث واالتصال املرئي بسبب إجراءات العزلة االج

املُستجد مما أدى إىل توجه الغالبية العظمى من أفراد    كورونا   وسفري  انتشار بسببالعزلة التي فرضتها احلكومة  

املجتمع إىل استخدام اإلنرتنت للرتفيه والتسوق والبقاء عىل اتصال مع األصدقاء والعائلة، و ارتفعت معدالت  

الفيديو   ومشاهدات  عىل التواصل  الضغط  إىل  أدى  الذي  السبب  املستخدمني  شبكعند  وقطع    ة  اإلنرتنت 

 االتصال. 

أرشن إىل ضعف مهارات التعامل مع تطبيقات التواصل االجتامعي   اليتالتضاءلت نسبة األمهات    5/4

حيث    ،تائج%( وُتعترب نتيجة منطقية طبًقا ملا توصلت إليه الدراسة من ن1.03لتحتل املرتبة اخلامسة بنسبة قدرها )

احلايل أرسع وأقوى وأثرى مصدر لتلبية االحتياجات املعلوماتية    الوقتمتثل شبكات التواصل االجتامعي ف  

خاصة إذا امتلك اإلنسان مهارات البحث ومتييز املواقع السليمة واملوثوق هبا، ومل ترش األمهات إىل معوقات  وب

 أخرى غري التي ُذكرت. 

 المناسبة الحتياجاتهن. لوماتالمعمعوقات التي تحول دون حصول األمهات على  مقترحات التغلُّب على ال -6

تاحت فرصة لألمهات ف هناية االستبيان من خالل سؤال مفتوح إلبداء ما لدهين من ُمقرتحات حول  أ

األخذ  فقد  الدراسة، موضوع األمهات    تم  ُمقرتحات  مجيع  مممن  واستبعدت  باملوضوع،  مبارشة  عالقة  له  ا 

   ملقرتحات ما ييل: تلك اشمل  حات التي ال تدخل ضمن موضوع الدراسة وت املقرت

  .املُستجد  كورونا  فريوس حول  الصحي الوعي لنرش  متنقلة  مكتبات توفري  رضورة  -

  تطوير وسائل متخصصة يمكن من خالهلا نرش املعلومات الصحية بني أفراد املجتمع.  -

ال فتحها  ف ح طهريع أفراد املجتمع مع رضورة رشاء بوابات تالعمل عىل فتح أبواب املكتبات أمام مجي -

  بعد انتهاء األزمة، مع أخذ مجيع االحتياطات والقيام بعمليات التعقيم املستمر. 

https://www.youm7.com/story/2020/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4693888
https://www.youm7.com/story/2020/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4693888
https://www.youm7.com/story/2020/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4693888
https://www.youm7.com/story/2020/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4693888
https://www.youm7.com/story/2020/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4693888
https://www.youm7.com/story/2020/3/29/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D9%85%D9%89-%D9%85%D9%86-%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/4693888
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  . العامة حث املكتبات عىل القيام بعمل محالت توعوية صحية ف خُمتلف األماكن -

ف    تقديم دوراتاإلنرتنت عىل أن يتم من خالهلا    تفعيل مواقع املكتبات العامة بمحافظة الغربية عىل   -

  ، وطرق العزل املنزيل. انتشاره يفية الوقاية واحلامية من الفريوس وتفاديك

األخبارأ  - واملوثوقية عىل نرش  املصداقية  ذات  املعلومات  تعمل مصادر    بفريوس املتعلقة  الصحيحة  ن 

  دولة.املُستجد، وذلك من خالل املصادر الرسمية لل كورونا 

  ه حتى تتم عملية البحث عن املعلومات بسهولة ويرس.قيمت  رتنت وختفيضزيادة رسعة وكفاءة اإلن -

  وثوق هبا من االنتشار والتداول بني أفراد املجتمع.املغري  املعلومات  حجب -

  معاقبة من يساعد عىل نرش األخبار الكاذبة واملعلومات الصحية اخلاطئة واملضللة.  -

واملختتنظيم    - األطباء  لزيارات  املاملكتبات  إىل    عىل   الطبية   املحارضات  إللقاء املدرسية   كتباتصني 

   .دعوهتن حال  ف  األمهات استفسارات عىل  والرد  التالميذ

 ابعا: اخلامتة: ملخص نتائج وتوصيات الدراسة: ر
 النتائج: 

وموزعة عىل العنارص الرئيسية    وردت النتائج مفصلة إحصائًيا مع حتليلها والتعليق عليها داخل البحث

وهنوا تم  لفرعية،  هلذه  ا  املنهجي  اإلطار  ف  الواردة  التساؤالت  لرتتيب  وفًقا  وترتيبه  النتائج(  )ملخص  ذكر 

 الدراسة بحيث يأيت كل تساؤل متبوًعا بملخص النتائج املرتبطة به عىل النحو التايل: 

: ما املقصود بالسلوك املعلومايت وما املفاهيم أ   املرتبطة به؟   والا

 ري الوارد بعد اإلطار املنهجي ف بداية البحث. النظ اإلجابة عنه ف اإلطاروتتمثل 

كورونا  ث  فريوس  مرض  حول  االبتدائية  املدارس  تالميذ  ألمهات  الصحية  املعلوماتية  االحتياجات  ما  انياا: 

فية   ؟ املُستجد  الديموجرا العوامل  تأثري  التعليمي و السن،    مثل:   وما  االقتصادي، و ،  املستوى  طبيعة  و   املستوى 

 ؟ العمل 

دركن احلاجة الشديدة إىل املعلومات الصحية حول  ي%( من األمهات  74.42تائج أن نسبة ) ت النأثبت   -

دركن احلاجة املتوسطة إىل املعلومات، بينام  ي%( من األمهات 23.51وباء فريوس كورونا املُستجد، يليها نسبة ) 

 .%(2.07نسبة قدرها ) ونا بعلومات حول فريوس كوردركن احلاجة إىل املي انخفضت نسبة األمهات الاليت ال 
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  30األمهات الاليت ترتاوح أعامرهن بني)   :تأثري السن عىل مدى إدراك األمهات احلاجة إىل املعلومات   - 

النسبة إىل )  40إىل بينام تتوسط  املعلومات الصحية،  ال76.00سنة(هن األكثر إدراًكا للحاجة إىل  اليت  %( عند 

من   )أقل  النسبة30أعامرهن  وتنخفض  من  عند    سنة(،  )أكرب  أعامرهن  الاليت  لتصل  40األمهات  إىل    سنة( 

(60.81)%. 

تأثري املستوى التعليمي عىل مدى إدراك األمهات للحاجة إىل املعلومات: ترتفع نسبة األمهات الاليت    -

فوق   التعليمي  واجلمستواهن  للحصيامعي  الشديدة  احلاجة  مستواهن  دركن  من  يليها  املعلومات،  عىل  ول 

توسط، عىل اجلانب  امل توسط واملعي وتنخفض النسبة عند األمهات الاليت مستواهن التعليمي فوق  ي جامالتعليم

التعليمي فوق   امعي ف عدم احلاجة للحصول عىل  اجلامعي واجلاآلخر تنعدم نسبة األمهات الاليت مستواهن 

 ملُستجد. لومات حول فريوس كورونا ااملع

ك األمهات للحاجة إىل املعلومات: تنخفض نسبة األمهات  إدرا  تأثري املستوى االقتصادي عىل مدى  -

 جنيه شهرًيا( جتاه إدراكهن احلاجة الشديدة للحصول عىل املعلومات.   2000األقل دخاًل )أقل من  

احلا   - األمهات  إدراك  مدى  عىل  العمل  طبيعة  نسبتأثري  ارتفعت  املعلومات:  العامالت  جة  األمهات  ة 

 للمعلومات.  شديدةدركن احلاجة ال يوالاليت  

كورونا  ث  فريوس  حول  الصحية  املعلومات  من  االبتدائية  املدارس  تالميذ  أمهات  احتياجات  جماالت  ما  الثاا: 

 ؟ املُستجد 

قدرها    - بنسبة  األوىل  املرتبة  الفريوس  من  الوقاية  طرق  اإلصابة  97.67)احتلت  أعراض  يليها   ،  )%

ا89.92لفريوس ومثلت نسبة ) با  %( ؛ وتأيت  80.62ة أسباب اإلصابة بالفريوس بنسبة )لثالث%( ، وف املرتبة 

%( ، وجاءت احلاجة إىل معلومات حول إحصائيات  65.12طرق انتشار الفريوس ف املرتبة الرابعة لتمثل نسبة ) 

%( ؛ وف املرتبة السادسة اكتشاف  56.33)   ونا ف املرتبة اخلامسة ومثلت نسبة الوضع احلايل ملكافحة فريوس كور

%( ، واملرتبة السابعة أماكن احلجر الصحي وطرق العزل  48.32ج وتطعيامت وقائية  بنسبة قدرها ) للعال طرق

%( من  3.36%( ، وجاءت االحتياجات األخرى ف املرتبة األخرية بنسبة قدرها )43.93املنزيل ومثلت نسبة ) 

 .عينة الدراسة

ا: ما ر  املدارس االبتدائية يف احلصول عىل املعلومات حول  ميذ  مصادر املعلومات التي تعتمد عليها أمهات تال   ابعا

املُستجد كورونا  فريوس  فية ؟ مرض  الديموجرا العوامل  تأثري  وما  منها؟  كل  أمهية  درجة  وما  السن،    مثل:   ، 

 طبيعة العمل؟ و دي،  املستوى االقتصا و املستوى التعليمي،  و 
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تطبيقات    - بنستأيت  األوىل  املرتبة  لتحتل  االجتامعي  )التواصل  مواقع  91.99بة  الثانية  املرتبة  وف   ،)%

 ( بنسبة  ) 80.36اإلنرتنت  بنسبة  اإلعالم  وسائل  الثالثة  املرتبة  وف  والتمريض  %64.86(،  األطباء  يليها   ،)%

بنسبة )والصيادلة واملستشفيات واملستوصفات   الرابعة  باملر 15.50باملرتبة  تبة اخلامسة االتصاالت  %(، وجاء 

واألص باألهل  ) دقاء  الشخصية  نسبة  الصحف  10.08ومثلت  حول  األمهات  نسبة  انخفضت  وأخرًيا   ،)%

 . %( من األمهات عينة الدراسة3.36واملجالت لتأيت باملرتبة األخرية بنسبة ) 

استقاء    بن بعض املفاهيم الصحية اخلاطئة وذلك من خالل %( أهنن اكتس  77.51كام أشارت نسبة )  - 

 موثوقة.    ر غرياملعلومات التي ُتنرش وتأيت من مصاد

تأثري السن عىل املصادر التي تعتمد عليها األمهات ف احلصول عىل املعلومات حول فريوس كورونا    -

التعا   30املُستجد: ارتفعت نسبة األمهات األصغر سنًا )أقل من كام ارتفعت    ، مل مع وسائل اإلعالمسنة( ف 

تعامل مع تطبيقات التواصل االجتامعي، يليها  ف السنة(  40إىل  30ت الاليت ترتاوح أعامرهن بني ) نسبة األمها 

التعامل مع: مواقع    40االتصاالت الشخصية وأخرًيا ارتفعت نسبة األمهات األكرب عمًرا )أكرب من   سنة( ف 

 املجالت. والصيادلة واملستشفيات واملستوصفات، والصحف واإلنرتنت واألطباء والتمريض  

لتي تعتمد عليها األمهات ف احلصول عىل املعلومات حول فريوس  ادر اتأثري املستوى التعليمي عىل املص  -

كورونا املُستجد: يزيد اعتامد األمهات الاليت مستواهن التعليمي فوق جامعي عىل تطبيقات التواصل االجتامعي،  

ارتفعت نسبة من مستواهن التعليمي جامعي ف  االت الشخصية واالطالع عىل الصحف واملجالت، وواالتص

عىل  لتعاما واملستوصفات،  واملستشفيات  والصيادلة  والتمريض  واألطباء  اإلعالم،  ووسائل  اإلنرتنت،  مع  ل 

التعليمي متوسط    عتمدن عىل الصحف واملجالت ومستواهنياجلانب اآلخر نجد انعدام نسبة األمهات الاليت  

 توسط. املوفوق 

املست  - تعتمد عليها  تأثري  التي  املصادر  االقتصادي عىل  املعلومات حول  األمهوى  ات ف احلصول عىل 

من   أقل   ( االقتصادي  مستواهن  الاليت  األمهات  تعتمد  كورونا:  االتصاالت  2000فريوس  عىل  شهرًيا(  ج 

اعتامد   نسبة  تزيد  بينام   ، كبرية  بنسبة  ) الشخصية  االقتصادي  مستواهن  الاليت  جنيه  4000- 2000األمهات 

ملستشفيات واملستوصفات ، عىل اجلانب اآلخر نجد ارتفاع نسبة  ة و اشهرًيا( عىل األطباء والتمريض والصيادل

جنيه شهرًيا( عىل اإلنرتنت، بينام ارتفعت نسبة  6000إىل    4000اعتامد األمهات الاليت مستواهن االقتصادي )

ل  رًيا( عىل تطبيقات التواصل االجتامعي، ووسائجنيه شه6000اليت مستواهن االقتصادي )أكثر من  األمهات ال

 عالم ، والصحف واملجالت لكل مصدر . اإل
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تأثري طبيعة العمل عىل املصادر التي تعتمد عليها األمهات ف احلصول عىل املعلومات حول فريوس    -

عي، واإلنرتنت،  الت ف االعتامد عىل تطبيقات التواصل االجتامكورونا املُستجد: تفوقت نسبة األمهات العام

غري   األمهات  اعتمدت  اإلعالم،  عامالالبينام  وسائل  عىل  الشخصية،  وت  والتمريض  واالتصاالت  األطباء 

 والصيادلة واملستشفيات واملستوصفات، والصحف واملجالت. 

ا: ما مدى حاجة األمهات إلنشاء مركز معلومات متخصص ل خ   تلبية احلاجة املعلوماتية؟ امسا

ت متخصص بشدة، كام أشارت  علوما %( من األمهات باملوافقة عىل إنشاء مركز م64.34أشارت نسبة )   -

 .%( 8.01%( باملوافقة بدرجة متوسطة، ورفضت الفكرة )27.65نسبة )

ا: ما املعوقات التي حتول دون حصول األمهات عىل املعلومات حول فريوس  س  كورونا املُستجد وكيفية  ادسا

 التغلُّب عليها؟ 

العائق  - الص   : األكرب ف  مَتثل  وزارة  قبل  من  البيانات  واتأخر  الرسمية  حة  اجلهات  من  لسكان وغريها 

%(، يليه عائق عدم الثقة ف املصادر املتاحة ومثلت استجابات األمهات  92.76ومثلت استجابات األمهات ) 

خدمة  %( ، ثم ضعف  82.43يقة حول فريوس كورونا وذلك عند نسبة ) %( ثم نقص املعلومات الدق92.25)

خرية والتي تشري إىل ضعف مهارات التعامل مع تطبيقات التواصل  ة األ %(، يليها املرتب57.36اإلنرتنت بنسبة )

 .%(1.03االجتامعي ومثلت االستجابات نسبة )

األمهات  س  مقرتحات  ما  ا:  ب ابعا التغلُّ حت يف  التي  املعوقات  املناسبة  عىل  املعلومات  عىل  حصوهلن  دون  ول 

 الحتياجاهتن؟ 

األمهات اختيار مصادر معلومات موثوق هبا لنرش    تقرتحمن خالل اإلجابة عىل هذا السؤال باالستبيان    -

وثوق هبا من االنتشار والتداول بني أفراد املجتمع، وهتيئة البيئة  امل املعلومات الصحية، وحجب املعلومات غري  

ة عىل اإلنرتنت ونرش املعلومات الصحية حول  وتطوير مواقع وتطبيقات املكتبات العامة بمحافظة الغربي  املكتبية

 الفريوس لتعم املعرفة بني مجيع أفراد املجتمع.  نتشارا

 التوصيات:  -
 ويص بام ييل: ن

 ابتكار طرق جديدة يمكن من خالهلا حمو األمية املعلوماتية الصحية بطرق سليمة.  -1
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خمتلف القطاعات وعقد  توعوية صحية ُتساهم فيها مجيع مكونات املنظومة الصحية من  وضع خطط   -2

 رب مواقع املكتبات عىل اإلنرتنت.تمع عدورات صحية ألفراد املج

أن يكون نرش الوعي الصحي بني أفراد املجتمع من أهم أهداف املكتبات العامة واملدرسية مع رضورة   -3

وا املكتبات  بمجال  العاملني  االستعانة  تأهيل  مع  الصحية  املعلومات  ونرش  تقديم  عىل  ملعلومات 

 اهبا. ت أبواجلهات الصحية الداعمة وذلك حال فتح املكتبا ب

ت،  -4 أفالم تتحدث عن فريوس كورونا املُستجد وطرق الوقاية  وبرامج، وأن تقوم املكتبات بإنتاج نرشا

 منه. 

 .ية تدريبية مع املكتبات عن ُبعد التواصل مع اهليئات الطبية املختلفة لتنفيذ برامج تعاون -5

عىل اإلنرتنت ونرش املعلومات  ربية  وتطوير تطبيقات املكتبات العامة بمحافظة الغ هتيئة البيئة املكتبية    -6

  الصحية عليها لنرش الثقافة الصحية بني أفراد املجتمع. 

 تنفيذ برامج التثقيف الصحي من خالل عمل محالت موجهة إىل مجيع أفراد املجتمع.  -7

وطرق    ه من األوبئة الطارئة وعالجها احلث عىل إعداد قائمة ببليوجرافية حول فريوس كورونا وغري -8

 منها. الوقاية 

 ●●● 
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 : قائمة املصادر واملراجع العربية 

ية: دراسة ميدانية على  2018أبو السعود ، آيه رشاد . ) - (. سلوك البحث عن المعلومات الدينية لدى المرأة المصر
 .10-1(، ص ص   51)عCybrarians Journalمنطقة بولاق أبو العلا. ) ماجستير(  

ياض: دار المر1988. )ور بدر،أحمدأن -  يخ(. مناهج البحث في علم المـكتبات والمعلومات. الر
ية في البحث عن 2011الخثعمي ، مسفرة بنت دخيل الل  ه. ) - (. السلوكيات المعلوماتية لطالبات المرحلة الثانو

 .90-45ص  (، ص8العربى للمكتبات والمعلومات .)ع المعلومات حول التخصصات الجامعية. الاتحاد
شبكة  ىم نحو المعلومات الصحية المتاحة عل(. السلوك المعلوماتي للجمهور العربي العا2015رفعت ، لطيفه محمود. ) -

 258-208( ، ص ص  2.)ع7الإنترنت. مجلة جامعة أم القرى للعلوم الاجتماعية مج
ضى في مستشفى البنك  لأطفال المرلاحتياجات المعلوماتية لأولياء أمور ا(. ا2015الرندى ، بشاير سعود. ) -

 . 210-189(، ص ص 14ع ). الوطني. مجلة بحوث في علم المـكتبات والمعلومات
(. تكيف الأسرة مع الحجر الصحي المنزلي في زمن فيروس كورونا. مجلة جيل  2020السكافي ، فاتن أحمد. ) -

 .30-9(، ص ص   63ة .)عالعلوم الإنسانية والاجتماعي
ميدانية  (.اكتساب المعرفة لدى المرأة في محافظة الغربية: دراسة 2013لسمدوني.)عبدالحفيظ االسمدوني،هند  -

 )ماجستير( .جامعة طنطا . كلية الآداب. قسم المـكتبات والوثائق والمعلومات 
يين ال( .السلوك المعلوماتي للباحثين 2015الشايع ، عبد الل  ه بن محمد.) - بو  ةتحليلي في ظل البيئة الرقمية : دراسةتر

ية بجامعة الإمام صادر المعلومات المستخدمة في رسائل الدكتوراةلم بو .مجلة العلوم الانسانية والاجتماعية)ع  التر
 . 134-73(،صص 38

اسات (. سلوكيات البحث عن المعلومات والحاجات المعلوماتية لطلاب الدر2009الشهري ، منصور بن علي. ) -
ية في جامع  .143-113( ، ص ص 1)ع20مج. د : دراسة تحليليةة الملك سعوالعليا بالكليات النظر

(. متاح على: 2020) منظمة الصحة العالمية. -
https://www.who.int/ar/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-

for-public/q-a-coronaviruses 
في تنمية الوعي الصحي ومكافحة  بات العامة ( .دور المـكت2009لسيد ،  أماني محمد.)صالح ، عماد عيسي وا -

استكشافية مقارنة لبرامج وأنشطة المـكتبات في ضوء الأنفلونزا. المؤتمر العشرون الأزمات الصحية العالمية : دراسة 
بيالل المغرب ، ص  -ة . الدار البيضاء تحاد العربي للمكتبات والمعلومات )أعلم( بالتعاون مع وزارة الصحة المغر

  .83-1ص 
المعرفة : دراسة للسلوك والرضا ( الأكاديميات السعوديات في مجتمع المعلومات و2009، سوسن طه. ) ضليمي -

ية  في المـكتبات وعلم   ةوالمهنية. دراسات عربي  والبحثيةوالتدريسية الوظيفي لتحقيق الاحتياجات الإدار
 .119-56، ص ص  14المعلومات .مج
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ورونا كیف نتحدث مع الناس بشأن المرض؟. الشروق ،ص  لخطاب حول ك(  . ا2020عبد اللطيف ،عماد.) -
 ى:متاح عل 2-1ص 

a4ba3folumns/view.aspx?cdate=11042020&id=dhttps://www.shorouknews.com/c
8aa22dbcd1b4-83cb-4f44-b232-b 

( . السلوك المعلوماتي وسلوك طلب المعلومات: من خلال 2019أحمد. )العمري ، علي أحمد وباجحزر، أبرار  -
يائية استطلاع الدراسات المحلية والنماذج العالمية . المؤتمر العلمي الدولي العاشر تحت عنوان ال تحديات الجيوفيز

 لمؤتمرات العربية. تركيا: شبكة ا-يوليو. اسطنبول  26ل  25طبيعية في بيئة متغيرة من إنسانية والوالإجتماعية وال
( .التعرف على المرضى الذين يستخدمون الإنترنت مصدرا للمعلومات 2010الغانم ،سعد بن عبد الل  ه. ) -

ية مج الصحية:مقترحات لمقدمي الرعاية الصحية.  565:  537(،ص ص  3.)ع17المجلة العربية للعلوم الإدار
المعلومات عند مرضى الفيروس الـكبدي سي بمحافظة  (. سلوك البحث عن 2014الغلبان ، ثروت يوسف. ) -

 .38 - 9( ، ص ص 48)ع الغربية: دراسة تطبيقية. الفهرست .
دراسة  تماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا:جا( . استخدام وسائل التواصل ال 2017لفرم ، خالد فيصل. )ا -

ياتطبي ض السعودية. مجلة بحوث العلاقات العامة الشرق قية على المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الر
متاح علي :   225 -207(، ص ص 14الأوسط . )ع

?lang=ar&ID=21nalsDetailshttps://www.jprr.epra.org.eg/jour. . 
(.الوعي المعلوماتي الصحي بين أفراد المجتمع ودور مؤسسات المعلومات في 2009)القبلان ، نجاح بنت قبلان.  -

ية مستقبلية -تعزيزه." أعمال المؤتمر العشرين : نحو جيل جديد من نظم المعلومات والمتخصصين  . الدار رؤ
 . 615-592ومات ووزارة الثقافة،.ص ص تبات والمعلالبيضاء: الإتحاد العربي للمك

ية في اكتساب المعرفة: دراسة ميدانية. ) دكتوراة(. 2010الدين ) يفاء محقصيباتي ، و - ( . اتجاهات المرأة السور
 بة مكتبات: كلية الآداب. قسم المـكتبات والوثائق وتقنية المعلومات. شعةجامعة القاهر

المعلومات. مجلة العلوم  . سلوك المرأة السعودية غير العاملة عند البحث عن(2011هيم. )المبرز ، عبدالله بن ابرا -
 .. 161-139(، ص ص  18نسانية والاجتماعية .)عإال

 (. كيف تعاملت المـكتبات مع أزمة فيروس كورونا ؟. متاح على :2020مدونه الفهرس العربي الموحد) -
  post_23.html-.com/2020/03/bloghttps://blogaruc.blogspot  . 

يين حول المعلومات الصحية على شبكة الإنترنت:  2009موسى ، نسرين عبد المطلب  . ) - (. سلوك الباحثين المصر
 بات والمعلومات. .. . قسم المـكتحلوان.كلية الآداب ة .)ماجستير(. جامعدراسة في الافادة والاستخدام

 
 

  

https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11042020&id=da4ba3fb-232b-4f44-83cb-8aa22dbcd1b4
https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=11042020&id=da4ba3fb-232b-4f44-83cb-8aa22dbcd1b4
https://www.jprr.epra.org.eg/journalsDetails?lang=ar&ID=21
https://blogaruc.blogspot.com/2020/03/blog-post_23.html
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فظة الغربية للتعرف على  رس البتدائية مبحاأمهات تالميذ املدا جه إل ملحق استبيان مو
ستجد )كوفيد

ُ
 ( 19-سلوكهن املعلوماتي حول فريوس كورونا امل

 البيانات الديموجرافية 
 -     : االسم 

 ..... )اختياري(............................................................................................

 (      سنة )    40أكثر من      -     (         سنة )  40ل 30من   - (                )   سنة  30السن:    أقل من   -

 (        متوسط )          – فوق متوسط )          (       - (       جامعي )     -(      املؤهل :  فوق جامعي      ) -

 )        ( شهرًيا      ج   4000-2000       -        (  ج شهرًيا  )   2000الدخل املادي: أقل من   -

 )        (        جنيه فأكثر   6000من        -(         ج شهرًيا )  6000ل 4000             

 ال أعمل   )        (   - طبيعة العمل :  أعمل   )           (           -

 وس كورونا الم ستجد الأمهات الحاجة إلى المعلومات الصحية حول فيردى إدراك م
 تالميذ املدارس االبتدائية للحاجة إىل املعلومات حول فريوس كورونا املستجد؟  ما مدى إدراك أمهات 

 ( ال احتاج ايل املعلومات )  -        احلاجة متوسطة )        (  -(             احلاجة شديدة )       

 نا الم ستجد احتياجات الأمهات المعلوماتية حول فيروس كورو جالات م 
أمهات ما جم  احتياجات  الصحية حول فريوس كورونا    االت  املعلومات  االبتدائية من  املدارس  تالميذ 

 املستجد؟

 ( )      رق الوقاية من الفريوس ط -

 ( )      أعراض اإلصابة بالفريوس  -

 ( )      أسباب اإلصابة بالفريوس  -

 ( )        انتشار الفريوس طرق  -

 ( ) العاملونا ف مرص مقارنة بملكافحة فريوس كور إحصائيات الوضع احلايل -

 ( )    هل تم اكتشاف العالج أو التطعيامت الوقائية  -

 ( )    أماكن احلجر الصحي وطرق العزل املنزيل  -

 ( )     أخرى                                          -
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 مد عليها الأمهات وت لبي احتياجاتهن المعلوماتيةالمصادر التي تعت
دارس االبتدائية لتلبية احتياجاهتم املعلوماتية حول فريوس كورونا عتمد عليها أمهات املما املصادر التي ت

 املستجد؟

 ( )              التصاالت الشخصية باألهل واألصدقاءا -

 ( )                      الصحف واملجالت  -

 (   )          نت  مواقع اإلنرت -

 ( )      تطبيقات التواصل االجتامعي   -

 ( )     ستشفيات واملستوصفات تمريض والصيادلة واملاألطباء وال -

 ( )                  وسائل اإلعالم  -

 ( )          املكتبات العامة  -

 ؟املعلوماتمدى تأثري تطبيقات التواصل االجتامعي عىل سلوكيات األمهات ف البحث عن ما 

 أثر بدرجة  
كبرية    

أثر بدرجة  
 متوسطة 

 مل يؤثر

مايت لألمهات؟ عىل السلوك املعلوا مدى تأثري فيس بوك م     

    ما مدى تأثري اليوتيوب عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ 

    ما مدى تأثري  واتساب عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ 

السلوك املعلومايت لألمهات؟ ما مدى تأثري التويرت عىل       

ت؟ وك املعلومايت لألمهاما مدى تأثري االنستجرام عىل السل     

ري التيك توك عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟ ما مدى تأث     

    ما مدى تأثري االسناب شات عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟

عىل السلوك املعلومايت لألمهات؟  ما مدى تأثري التليجرام     

عىل -5 احلصول  بسبب  خاطئة  صحية  مفاهيم  األمهات  اكتسبت  ح  هل  صحيحة  غري  ول  معلومات 

 من مصادر غري موثوق هبا؟                 ملُستجدفريوس كورونا ا

 ( ال )                          - (                 نعم )                     

 إذا كانت اإلجابة ب نعم اذكري بعض من هذه املفاهيم اخلاطئة؟-6

 ..................................................................................................................

 . .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... 

فريوس  هتن املعلوماتية حول لتلبية احتياجا مركز معلومات متخصص هل تؤيد األمهات فكرة إنشاء   - 7

 تجد؟ كورونا املس

 ( ال )                ( ) إىل حد ما            (      عم ) ن
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ربية في الحصول على المعلومات الصحية لمعوقات التي تواجه أمهات تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة الغا
 حول فيروس كورونا الم ستجد

ملعلومات الصحية حول  االبتدائية عىل ا  أمهات تالميذ املدارسما املعوقات التي تقلل من حصول     -8

    فريوس كورونا املستجد

 ( )  أخر البيانات من ِقبل وزارة الصحة والسكان وغريها من اجلهات الرسمية ت -

 ( )         ة ف املصادر املتاحة عدم الثق -

 ( )   ( 19- )كوفيد  نقص املعلومات الدقيقة حول فريوس كورونا  -

 ( )       اإلنرتنت  ضعف خدمة -

 ( )  ل مع تطبيقات التواصل االجتامعي                    ضعف مهارات التعام -

 ( )         أخرى  -

يذ المدارس الابتدائية بمحافظة الغربية نحو تلبية  مقترحات التغل ُّب على المعوقات التي تواجه أمهات تلام 
 احتياجاتهن المعلوماتية حول فيروس كورونا الم ستجد 

التغلُّ   - 9 مقرتحات  املعوقات  ما  عىل  حول  ب  املعلوماتية  احتياجاهتن  تلبية  نحو  األمهات  تواجه  التي 

 فريوس كورونا املُستجد؟ 

. .....................................................................................................

...................................... ..................................... .................................

 .............................................. .............................................................. 

 نتهت األسئلة ا

 ●●● 
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The study aimed to determine the information needs of primary school pupils’ mothers 

in Gharbia Governorate about the emerging Corona-Virus, and figure out the sources of 
meeting these needs, and the extent to which they benefited from while showing the effect of 
demographic factors on them, and to demonstrate the difficulties and obstacles that prevent 
mothers from obtaining appropriate information to overcome them. The study has achieved 
the survey method and applied a questionnaire to a sample consisting of (387) mothers of 
primary school pupils ‘mothers in Gharbia Governorate, and one of the most prominent 
results was the high percentage of primary school pupils ‘mothers who are aware of the 
severe need for information about the emerging Corona-Virus, where social networking 
applications come at the top of the list of sources that mothers depend on them to obtain 
information, and the most important obstacles are the lack and delay of data come from the 
Ministry of Health and Population and other official authorities about the new Corona-
Virus, and among the most important proposals of mothers Urging libraries to conduct 
health awareness campaigns in various public places. The study recommends an urge to 
prepare a bibliographic list on Corona-Virus and other emergency epidemics including their 
treatment and prevention methods. 

 
Keywords: information needs, information search, information behavior. 

Information-seeking behavior, the emerging Corona-Virus. 
 

 

  


