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 املستخلص
ازدهرت وانترشت    2020هتديدات عاملية هتدد البرشية، ويف منتصف  10ُصنفت املعلومات املضللة كواحدة من ضمن أخطر  

املغلوطة اخلاصة   املعلومات  الدراسة ملعرفة سلوك املرصيني يف  19-بـ)كوفيدبشدة  التواصل االجتامعي، وهلذا هدفت  ( عرب وسائل 

التي املعلومات  عن  الوبائي  (19-ختص)كوفيد    البحث  االنتشار  من  احلد  وبالتايل  املواطن،  وعي  زيادة  عىل  مبارش  تأثري  من  له  ملا   ،

حيث تم االعتامد عىل االستبيان كأداة   أكثر املناهج توافًقا مع موضوع الدراسة،باعتباره من    امليداينمستخدمة يف ذلك املنهج  للفريوس،  

من  %  92.4ن  وقد أظهرت الدراسة عدة نتائج أبرزها أ،  كرة الثلج للوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستفيدين  عينةام  أساسية باستخد

  الرسمي% من جمتمع الدراسة عىل املوقع 57عتمد ، وا19 -دبمعرفة مجيع األخبار واملستجدات عن فريوس كوفي مهتم جمتمع الدراسة  

( املرصية  املوقع  72.2(واتفق  Care.govللحكومة  أن  للحد من  ساهم  %  التوعية  وثق  19  -)كوفيد  انتشاريف  هذا وقد  من  75(،   %

الثقة  اجلمهور البيانات    متام  مجيع  املوقع  واإلحصائياتيف  يف  التواصلالواردة  مواقع  احتلت  بينام  يليها   ،  الثاين،  املركز  االجتامعي 

توصلت   ، وجاء الراديو يف املرتبة األخرية، كامبالتليفزيون، ثم موقع منظمة الصحة العاملية، ثم أحاديث األصدقاء وجمموعات واتسا 

وذلك ملعرفة    العادي% عن استخدامهم  37.5بنسبة  هلا  أن الذين يعتمدون عىل وسائل التواصل االجتامعي زاد استخدامهم  الدراسة  

 . 19 -معلومات عن كوفيد

(؛ سلوك البحث 4(؛ املعلومات الصحية )3(؛ سلوك املرصيني )2)  19كوفيد    (؛1)فريوس كورونا املستجد    :الكلامت املفتاحية

 (. 5عن املعلومات )

 

  الصيني، و  كورونا املستجد، كورونا   :بني  19-تعددت املصطلحات اخلاصة بـ كوفيدcovid 19 و ، Ncov-2019و ، SARS-

COV2ألنه املستخدم من قبل منظمة الصحة العاملية.  19-، ولكن تم االعتامد يف متن البحث عىل كوفيد 
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 التمهيد: 

إىل صحة جيدة،   للوصول  األوىل  اخلطوة  هو  الصحية  املعلومات  عىل  التثقيف  احلصول  بني  عالقة  هي  الصحية  واملعلومات 

الصحي وتعزيز الصحة، لذا فإن الوصول إىل املعلومات الصحية يساعد يف اختيار أسلوب حياة صحي، حيث إن املعلومات الصحية  

ئيسية ملعظم  تغطى جمموعة واسعة من املعلومات حول األمراض وكيفية الوقاية منها وعالجها، والتي تعد واحدة من االهتاممات الر

، كام نعتمد مجيًعا عىل معلوماتنا الصحية لتعزيز صحتنا الشخصية وصحة اآلخرين كام نحتاج  (Dastani & Atarodi, 2020, p. 9)الناس

الصحية، والبحث عن    أو إجراءات لتجنب املخاطر الصحية واكتشاف وتشخيص املشكالت  تأيًضا للمعلومات الصحية الختاذ قرارا

 (.2، ص 2009أفضل خدمات الرعاية الصحية املتاحة)صالح والسيد، 

وتنشأ احلاجة إىل املعلومات الصحية عرب اإلنرتنت عندما يعاين املريض من حالة عدم اليقني حول املعلومات املتعلقة بالصحة  

الصحية،   القرارات  بعض  اختاذ  أو  العالج  أو  التشخيص،  ناحية  من  احلالة سواء  نفس  لدهيم  مماثلني  أشخاص  عن  البحث  وكذلك 

الوصول يف الوقت املناسب إىل معلومات عالية اجلودة متعلقة بالرعاية الصحية خالل تفشى األمراض املعدية يمكن الصحية، وهلذا فإن  

 (Zhao, Fan, Basnyat, & Hu, 2020, p. 2).يف احلد من انتشار املرض ومشاعر القلق العام جدافعااًل أن يكون 

-Covid)19-ناجتة عن فريوس كورونا املستجد واملعروف بـ كوفيد  1928شهد العامل أسوأ أزمة صحية منذ عام    2020ويف عام  

وإيطاليا ثم إىل أوربا،  ، وانترش برسعة إىل كوريا اجلنوبية وإيران  2019ديسمرب    31، الذي ظهر ألول مرة يف مدينة وهان الصينية يف  (19

-Moreno, Fuentes)يمثل حالة طوارئ عاملية    19–ثم إىل باقي دول العامل، حيث أعلنت منظمة الصحة العاملية أن تفيش مرض كوفيد  

Lara, & Navarro, 2020, p. 2)  . 

، حيث أصبحت   19  -يف ظل حالة الطوارئ العاملية التي فرضها كوفيدوبناء عىل ذلك أصبح احلصول عىل املعلومات أمًرا ُملًحا  

( ألهنا متد املجتمع بالقدرة عىل الترصف وحتليل  19  - املعلومات هي العنرص األسايس واألكثر أمهية يف أي جمتمع حلاميته من)كوفيد

إس تنفيذ عدة  اجلانب من خالل  هلذا  أمهية قصوى  وبالتايل حددت احلكومات  الوعي  املواقف،  لنرش  مثل إطالق محالت  رتاتيجيات 

(، وقواعد احلجر الصحي وإجراءات التأمني التي تتمثل يف إغالق املدارس وأماكن العمل، ويف  19  - الصحي، بكل ما خيص )كوفيد

 ,Nayak)( انفجرت أسئلة اجلمهور للبحث عن املعلومات.19-ظل هذه الظروف االستثنائية حول كل ما خيص هذا الوباء )كوفيد

Sahoo, & Mishra, 2020, p. 23). 

مما   19-كوفيدجائحة    وتسببت اليقني والتشتت،  الكثري من حالة عدم  تغيري سلوكياهتم ومواقفهم جتاه    يف  الناس  يتطلب من 

 ,Jehn, Kim, Bradley, & Lant)تغيري استهالكهم اليومي لألخبار وطرق استقباهلم هلا  :الوباء مثلاحلصول عىل املعلومات اخلاصة ب 

2011, p. 231)    التقارير من  ، وأظهرت  املعلومات  إىل  الوصول  إىل  يميلون  واقتصادية خمتلفة  اجتامعية  أن األشخاص من خلفيات 

وجد أن استخدام اإلنرتنت خيتلف اختالًفا كبرًيا حسب الفئة العمرية ومستوى التعليم    املثال،ىل سبيل  القنوات اإلعالمية املختلفة ع

 ,Geçer, Yıldırım, & Akgül, 2020)تشري الدراسات أيًضا إىل وجود ارتباط قوي بمستوى التعليم واستهالك األخبار، ووالدخل

p. 4) 
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: اإل  طـار املنهجي: أوالا

 مشكلة الدراسة وأهميتها: 1/1

احلفاظ عىل الصحة العقلية اإلجيابية من خالل اختيار مصادر موثوقة    عىل أمهية(  2020أكدت جلنة الصحة العقلية الكندية )

للة تؤثر بشكل مبارش عىل سلوك املواطن يف  ، فاملعلومات املض (Canada, 2020)(  19-تفيش جائحة )كوفيدللمعلومات بعناية أثناء  

كواحدة من    2018(، واملعلومات املضللة  ليست مشكلة جديدة حيث إهنا ُصنفت يف عام  19-التعامل مع الوباء اخلاص بـ )كوفيد  

لنت منظمة الصحة  ( إلغاء املسافة، حيث أع19  -هتديدات عاملية هتدد البرشية، وهذا ما يظهر جليًا يف جائحة )كوفيد  10ضمن أخطر  

ازدهرت وانترشت بشدة املعلومات املغلوطة    2020( أصبح جائحة عاملية، وىف ربيع  19  - بأن )كوفيد  2020مارس    11العاملية يف  

( عرب وسائل التواصل االجتامعي، وتعود الرسعة يف هذا االنتشار إىل عدة عوامل منها: الثقة يف املعلومات املتاحة  19-اخلاصة بـ ) كوفيد

عرب اإلنرتنت ونقص اخلربة يف التعامل مع البيئات املختلفة لإلنرتنت، وعدم وجود مهارات التفكري النقدي باإلضافة إىل الكسل يف 

 .  (Laato, Islam, Islam, & Whelan, 2020)التحقق من مصادر املعلومات وجودهتا 

- )كوفيد  ختص    تها يف رضورة معرفة سلوك املرصيني يف البحث عن املعلومات التيوأمهي  تبلورت مشكلة الدراسةومن هنا  

 ، ملا له من تأثري مبارش عىل زيادة وعي املواطن وبالتايل احلد من االنتشار الوبائي للفريوس. (19

 أهداف الدراسة وتساؤالتها:  1/2

، ولتحقيق هذا اهلدف تطرح  (19-)كوفيد  ختص    التي  تعن املعلوما التعرف عىل سلوك املرصيني يف البحث  هتدف الدراسة إىل  

 الدراسة التساؤالت التالية:

 ما وسائل الوصول للمعلومات بشكل عام؟ -

 (؟19 –االهتامم بمعرفة أخبار )كوفيد  ىما مد -

 ؟Careهل استخدمت املوقع التوعوي احلكومي  -

 ؟Careما مدى االستفادة من املوقع التوعوي احلكومي  -

 ؟Care( يف حالة عدم استخدام املوقع التوعوي احلكومي 19 – ما طرق احلصول عىل املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد  -

 :مجال الدراسة وحدودها 1/3

)كوفيد   بـ  اخلاصة  املعلومات  عىل  يف حصوهلم  املرصيني  سلوك  رصد  الدراسة  و19–تناولت  للموقع  (،  استخدامهم  مدى 

( يف حالة عدم استخدامهم  19–وتقيمهم له، وحرص طرق حصوهلم عىل املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد    Care.govالتوعوي احلكومي  

 .2020يونية  15إىلإبريل  30توزيع االستبانة من  منذ بدايةللموقع التوعوي احلكومي، وذلك  

 منهج الدراسة وأدواته: 1/4

ية هي دراسة حتليلية تعتمد عىل املنهج امليداين، وهو بالطبع أنسب املناهج ملثل هذه الدارسات التي تقوم عىل رصد  الدراسة احلال

 الوضع الراهن لسلوك املستفيدين، وهي تعتمد بشكل أسايس يف مجع البيانات عىل االستبيان. 
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 : أدوات مجع البيانات   1/ 4/ 1

 ختصص   يفأستاذة    ِقبَل  من  حتكيمها   بعد (  19-كوفيد) ـ ب  يف البحث عن املعلومات اخلاصةكأداة لقياس سلوك املرصيني  االستبيان  

(، وتناول االستبيان أسئلة تتعلق بسلوك البحث عن املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد  •والتمريض )  واملعلومات ويف جمال الطب  املكتبات

 : ثالثة أجزاءوقد اشتملت االستبانة عىل (، والثقة يف املصادر والقنوات املختلفة، 19-

)السامت   - يمثل  العمرية،  و،  اجلنس  الشخصية(: األول  العلمي،  والفئة  ومصادر  واملؤهل  عىل    حصولهالوظيفة، 

 بشكل عام. ماتاملعلو 

 مه له.يالصادر عن احلكومة املرصية وتقي التوعوي الرسميللموقع  املرصياستخدام املواطن   اجلزء الثاين: -

( يف حالة عدم استخدامه للموقع  19  -طرق حصول املواطن املرصي عىل املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد  اجلزء الثالث: -

 التوعوي الرسمي. 

 الدراســـة: جمتمع    2/ 4/ 1

( يف  19  -)كوفيد  ـ ب  املعلومات اخلاصةهدفت الدراسة إىل حتليل سلوك املرصيني بمختلف أعامرهم ووظائفهم يف البحث عن  

تم حتديد حجم العينة ليصبح    ،وبالرجوع إىل مواقع حتديد حجم العينات،  24,933,951بلغ عدد سكاهنا    والتيحمافظة القاهرة الكربى  

كرة الثلج للوصول إىل أكرب عدد ممكن من املستفيدين،    أسلوب عينة%. وقد تم استخدام  0.5% وهامش خطأ  95قة  بمستوى ث  فردا  385

للمستفيدين داخل    االجتامعيووسائل التواصل    اإللكرتوينعرب الربيد  وإرساله  باستخدام نامذج جوجل    االستبانةحيث تم تصميم  

 القاهرة الكربى.

 : مصطلحات الدراسة  1/5

نه ال توجد تعريفات رصحية لسلوك البحث عن املعلومات الصحية يف مجيع الدراسات املثيلة التي تم الرجوع إليها،كام  لوحظ أ

بأنه ال يوجد تعريف واضح أو سائد، حيث يتم االستدالل  (Lambert & Loiselle, 2007, p. 1008)أكد المبريت بمشاركة لويسيل

ىل التعريفات من خالل املقالة، وذلك يرجع إىل املعتقد السائد بأن معنى سلوك البحث عن املعلومات الصحية واضح وال حيتاج إىل  ع

تعريف، حيث يتعلق املعنى الواسع لسلوك البحث عن املعلومات الصحية بالطرق التي يتبعها األفراد للحصول عىل املعلومات حول  

 ة واملخاطر التي تؤثر عىل صحة الفرد. صحتهم وأنشطة تعزيز الصح

من   كل  اعتمدت  حني  وجر  (Tjomiadi & Surit, 2017)سوريتو جتومادييف  زيمريمان   ،(Zimmerman & Jr, 2019).  ،

دراساهتم عىل حتليل مصطلح سلوك البحث عن املعلومات الصحية كتحليل ملفهوم كل كلمة    يف  (Poortaghi, et al., 2015)وبروتاغى

 عىل حدة وربطها بالسياق العام للموضوع واخلروج بالتعريف التايل:

 

 حممد السيــد: أستاذ علم املعلومات ورئيس قسم علم املعلومات بكلية اآلداب جامعة حلوان. أماينأ.د/  •

 جامعة القاهرة.  -أ.م.د/ حممد إبراهيم عبد اخلالق: أستاذ التخدير املساعد بكلية طب القرص العيني 

 جامعة حلوان.  -أ.م.د/ منار محزة فتحي: أستاذ التمريض املساعد بكلية التمريض 
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 اإلجراءات التي يتخذها الفرد إلجياد كل الدعم لسد حاجته املعلوماتية املرتبطة باملرض. 

ا: اإلطار النظري: 
ا
 ثاني

للوقوف عىل دراسات ذات صلة بموضوع   بنك املعرفة املرصي واحتاد مكتبات اجلامعات املرصيةإجراء بحث يف  تم -

 (، وتوصلت ملا ييل: 19-بسلوك البحث عىل املعلومات الصحية يف ظل جائحة )كوفيد

ودرسبنر - مارز  بمشاركة  ماندل  دراسة  جائحة    (Dreisiebner, März, & Mandl, 2020)هدفت  تأثري  معرفة  إىل 

سويرسا(، وذلك    -النمسا   -عىل سلوك البحث عن املعلومات يف البلدان الناطقة باللغة األملانية )أملانيا   (19  - )كوفيد  

%  84، حيث أظهرت النتائج عدم رضا  2020مشرتكني يف الفرتة من إبريل إىل مايو    308عن طريق استطالع رأى  

املشاركني ع )كوفيدمن  أزمة  أثناء  الرسمية  واملنظامت  اجلهات  املتاحة من  املعلومات  أن 19-ن  النتائج  (، وأكدت 

املشاركني شعروا باحلمل املعلومايت الزائد، مما أدى إىل تقليل البحث عن املعلومات واالعتامد عىل وسائل اإلعالم  

 ة إىل معلومات موثقة من جهات موثقة.( أدت إىل زيادة احلاج 19-والصحف العامة، مؤكدين أن أزمة  )كوفيد

إىل   (Moreno, Fuentes-Lara, & Navarro, 2020)بينام هدفت دراسة مريانو بمشاركة كل من فونتيس، ونافارو -

مهور اإلسباين استطالع رأي اإلسبان ملعرفة فاعلية املعلومات الصحية املتاحة عىل املنصات املختلفة وتأثريها عىل اجل

يف وقت األزمات، حيث توصلت الدراسة إىل تقدم وسائل اإلعالم اإلخبارية الرسمية لدى معظم املواطنني اإلسبان  

بينام فضل الصحفيون مصادر املعلومات الصادرة عن املؤسسات السياسية للدولة للحصول عىل املعلومات أثناء 

 (. 19-جائحة )كوفيد 

عىل العالقة بني حمو األمية الصحية الرقمية املتعلقة    (Rosário, et al., 2020)و وآخرون  يف حني ركزت دراسة روسار -

(، وأساليب البحث عن املعلومات عرب اإلنرتنت بني طالب اجلامعات الربتغالية للتأكد من حصوهلم  19-بـ  )كوفيد

طالبا معظمهم من داريس العلوم    3084ق توزيع استبيان عىل(، عن طري19-عىل معلومات موثقة حول  )كوفيد 

تفضيل   النتائج  أظهرت  البكالوريوس، حيث  درجة  عىل  احلاصلني  متساوية 95االجتامعية  بنسب  الطالب  من   %

ووسائل التواصل االجتامعي مثل فيس بوك،    ا استخدام كل من حمركات البحث مثل جوجل متساوية معه ويكيبيدي

يجة أظهرت الدراسة وجود ارتباط بشكل مبارش بني األمية الصحية الرقمية وطالب اجلامعات عرب  وبسبب هذه النت

 اإلنرتنت وأوصت الدراسة برضورة توفري برامج هتدف إىل حمو األمية الرقمية الصحية وبخاصة يف وقت األزمات.

ليو - دراسة  أن   (Liu, 2020)تناولت  أربعة  وتطبيقات تأثري  االجتامعي،  التواصل  )مواقع  الرقمية  الوسائط  من  واع 

املبارش  البث  وخدمة  اإلنرتنت،  عرب  اإلخبارية  اإلعالم  وسائل  املحمولة،و  األجهزة  عىل  االجتامعية  الشبكات 

عىل  (، حيث أثبتت الدراسة أن تطبيقات الشبكات االجتامعية  19  - االجتامعي( عىل السلوكيات الوقائية من  )كوفيد

% وبشكل مبارش عىل زيادة السلوكيات  90األجهزة املحمولة، وخدمة البث املبارش االجتامعي أثرت بنسبة أكرب من 

السلوكيات   ممارسة  عىل  الناس  شجعت  املرض،  تفشى  أثناء  الشديدة  القلق  حالة  إن  حيث  للمستفيدين  الوقائية 

بتعاد عن األماكن املزدمحة، وارتداء أقنعة الوجه يف األماكن  الوقائية مثل: غسل أيدهيم باملاء والصابون بانتظام، واال

 العامة.

هو  - و  باسنيات،  بمشاركة  زاهو  ناقش  بحث   (Zhao, Fan, Basnyat, & Hu, 2020)بينام  وأساليب  دراسة طرق 

بـ)كوفيد  الصينيني يف وهان  ال19  -املرىض  الصحية عىل منصة  املعلومات  ( Weiboتواصل االجتامعي )ويبو(عىل 
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وذلك لفهم احتياجات اجلمهور أثناء ذروة تفيش املرض، وأكدت النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن اجلمهور  

الصيني يستخدم املنصة كمصدر مهم ورئييس للمعلومات الصحية، وأن الشباب هم أكثر فئة استخداًما للبحث عن  

وكب باآلباء  املتعلقة  طلب  املعلومات  يف  اإلنرتنت  استخدامهم  إىل  الدراسة  توصلت  كام  األرسة،  داخل  السن  ار 

 املساعدة واالستشارات الصحية وبخاصة ملن لدهيم أطفال صغار أو كبار السن.

سلوك البحث عن   (Nayak, Sahoo, & Mishra, 2020)بينام تناولت دراسة نياك بمشاركة كل من صاحو وميشار -

( بوالية أوديشا يف اهلند، حيث توصلت الدراسة بأن معظم املستجيبني يفضلون  19-املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد

االعتامد عىل املنشورات احلكومية ووسائل اإلعالم الرسمية، بالرغم من استيائهم لعدم نرش تلك املصادر لتفاصيل  

بعض تفضيل املناقشات العامة عىل وسائل التواصل االجتامعي كمصدر  عن أسباب الوفيات وأعدادها، مما برر لل

وسلطتا الضوء   (Dastani & Atarodi, 2020)داستاين وأطاروديللحصول عىل املعلومات، وهذا ما أشارت إليه  

للحد من اعتامد اجلمهور عىل وسائل (، وذلك  19  -عىل أمهية توفري مصادر معلومات صحية موثقة أثناء أزمة )كوفيد

 التواصل االجتامعي الذي يساعد بشكل كبري يف انتشار املعلومات املضللة وغري الصحيحة. 

( إىل حتديد  (Geçer, Yıldırım, & Akgül, 2020))  أكغول و  يلدريموهدفت دراسة أكمل جيجر بمشاركة كل من   -

(، وتأثري العوامل الديموغرافية املختلفة 19-الرتكي عىل املعلومات أثناء جائحة )كوفيد  مصادر حصول اجلمهور  

يف اختيار مصادر املعلومات أثناء اجلائحة، واعتمدت الدراسة عىل توزيع استطالع رأي عرب اإلنرتنت عىل اجلمهور  

)كوفيد من  األويل  املرحلة  أن  19-الرتكي خالل  الدراسة  نتائج  وأظهرت  التواصل صحاف(  ووسائل  اإلنرتنت  ة 

املعلومات العلمي واملستوى االقتصادي مرتبط  وأن  ،االجتامعي كانت أفضل مصادر  العمر والتحصيل  ن ا ارتفاع 

 من  عىل معلومات أكثر من أصدقائهن وعائالهتن  ناإلناث حصل، وأن  بمستويات أعىل من البحث عن املعلومات

الذكور من  أكثر  االجتامعي  التواصل  معلومات من عائالهتم  وسائل  للحصول عىل  اجلامعات  بينام سعى خرجيو   ،

فزيون يالوضع االقتصادي املتوسط والعايل عىل التوايل يشاهدون املزيد من التل   يألشخاص ذووأن اوأصدقائهم،  

 . ويقرؤون املزيد من الصحف 

ألبريز - و  كوثر  من  كل  بمشاركة   سيبناهر  جائحة    (Siebenhaar, Köther, & Alpers, 2020)تناول  مع  التعامل 

(، من حيث احلاجة إىل املعلومات واالمتثال إىل التدابري الوقائية، حيث قاموا بإجراء مسح عىل اإلنرتنت 19  -)كوفيد

ة،  ملعرفة مشاعر وسلوك بحث املشاركني عن املعلومات الصحية واستخدامهم للوسائط املختلف 1059لعينة قدرها 

ومستوى املعرفة بالصحة اإللكرتونية وثقتهم يف مصادر املعلومات، وتوصلت النتائج بأن األشخاص الذين لدهيم  

معرفة عالية بالصحة اإللكرتونية أقل قلًقا وأقل جتنبًا للمعلومات وأكثر امتثااًل للتدابري الوقائية، وأن املشاعر العاطفية 

لتحفيز بسبب زيادة احلالة املعرفية، بينام عندما يستجيب األفراد ملشاعر الضيق  املرتبطة بالوعي تزيد من االنتباه وا 

 ، مما يؤثر بشكل مبارش عىل االمتثال للتدابري الوقائية.19 -يتجنبون معرفة أية معلومات عن  كوفيد

البحث    (Rovetta & Bhagavathula, 2020)هباغافاثوالهدفت دراسة روفيتا بمشاركة   عىل  إىل معرفة سلوك اإليطاليني يف 

البحث عن عناوين املقاالت يف الصحف   ، عن طريق2020مارس    24يناير إىل    21يف الفرتة من  (  19  -)كوفيد  ـاملتعلق ب  اإلنرتنت

التي كانت (  19  - )كوفيد  صلةالوطنية واملواقع احلكومية األكثر قراءة لدراسة املصطلحات املستخدمة يف البحث عن املعلومات ذات ال 

وتوصلت الدراسة إىل استخدام مخس مصطلحات شائعة يف إيطاليا متعلقة بالبحث عن املعلومات ،  منترشة يف إيطاليا خالل فرتة الدراسة



 189 د. زينــب صــالح الدين سعيـد 

 

 

علقة  وبالنسبة لعمليات البحث املت،  SARS-COV2 ، و Ncov-2019 ، وcovid 19كورونا الصيني، وو  ،الوبائية وهي: كورونا املستجد

تفيش من  املبكرة  الفرتة  الوجه  (،  19  - )كوفيد  بالصحة خالل  أقنعة  تليها  باألعراض،  املتعلقة  االستفسارات  يف  ارتفاع  هناك  فكان 

 .(19 –)كوفيد واملطهرات عىل وجه اخلصوص، ثم النرشة الصحية ولقاح 

 كالتايل: ومما سبق يمكننا رصد سلوك املواطنني يف الدراسات املثيلة السابقة 

 وسائل اإلعالم اإلخبارية الرسمية. إسبانيا: -

 وسائل اإلعالم والصحف العامة.  أملانيا والنمسا وسويرسا: -

 الشبكات االجتامعية. سنغافورة: -

 صحافة اإلنرتنت ووسائل التواصل االجتامعي. تركيا: -

 منصة التواصل االجتامعي )ويبو(.  الصني: -

 عالم الرسمية. املنشورات احلكومية ووسائل اإل اهلند: -

ا: اإلطار التطبيقي: 
ا
 ثالث

(، والثقة يف املصادر والقنوات 19-تناول االستبيان جمموعة من األسئلة تتعلق بسلوك البحث عن املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد  

العامة والسامت الشخصية     املرصي ملواطن  استخدام ابشكل عام، ثم    عىل املعلومات  احلصولومصادر  املختلفة، و تناول املعلومات 

 - ، ثم طرق حصول املواطن املرصي عىل املعلومات اخلاصة بـ )كوفيدمه لهيالصادر عن احلكومة املرصية وتقي  الرسمي التوعوي للموقع  

 ( يف حالة عدم استخدامه للموقع التوعوي الرسمي، وفيام ييل عرض وحتليل بيانات اإلجابة عىل االستبيان: 19

 المعلومات العامة:

 اإلنترنتللفئات العمرية وفقاا لمستوى استخدام  التكراري والنسبيتوزيع 1جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

 2 11 17 2 6 2 2 2 0 0 4 5 ضعيف 

 25 98 58 7 32 11 24 32 25 25 20 23 متوسط

 24 95 17 2 32 11 32 43 18 18 18 21 جيد 

 24 95 0 0 18 6 20 26 27 27 31 36 جيد جًدا 

 25 98 8 1 12 4 23 30 30 31 27 32 ممتاز

 100 397 100 12 100 34 100 133 100 101 100 117 املجموع 

 0.312ر= 0.000مستوى الداللة= 42.900= 2كا

رقم   اجلدول  دالة    1يبني  عالقة  معنوية  إوجود  مستوى  عند  استخدام    0.000حصائية  ومستوى  العمرية  الفئات  شبكة  بني 

العمرية  ارتفاعمع  اإلنرتنت  والعالقة متوسطة، حيث ينخفض مستوى استخدام    اإلنرتنت العمرية يزداد   انخفاضومع    ،الفئة  الفئة 

ويرتفع مستوى استخدام    املرصي،املجتمع    لإلنرتنت يفهم أكثر استخداًما  وفئة الشباب    ويرجع ذلك إىل  اإلنرتنت، مستوى استخدام  

 عاًما. 50من  أكثرالعينة أكثر من الفئات األكرب سنًا  يففئة الشباب  اإلنرتنت يف
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 وفقاا للفئات العمرية اإلنترنت في اليوم  توزيع عدد ساعات استخدام 2جدول 

 
 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

 4 16 42 5 15 5 1 1 0 0 4 5 ساعة

 5 21 25 3 9 3 6 8 2 2 4 5 ن اساعت

 20 80 17 2 35 12 29 38 16 16 10 12 ساعات  4

 35 137 0 0 29 10 36 48 39 39 34 40 ساعات  6

ساعات   8

 فأكثر
55 47 44 44 38 29 4 12 2 17 143 36 

 100 397 100 12 100 34 100 133 100 101 100 117 املجموع

 0.459ر= 0.000مستوى الداللة= 106.088= 2كا

والفئات العمرية عند مستوى   تاليومي لإلنرتن  ستخدامالحصائيًا بني عدد ساعات اإوجود عالقة دالة    2يبني اجلدول رقم  

وتقل عدد ساعات استخدام    ،نرتنت لدى الفئات العمرية األصغرمتوسطة، وترتفع معدالت استخدام اإلوالعالقة    0.000معنوية  

- 26)  ( والفئة25-16الفئات العمرية )  يفخاصة  وبالعينة    يفنرتنت  وتزداد ساعات استخدام اإل  ،الفئات العمرية  يفنرتنت صعوًدا  اإل

 اليوم الواحد.   يفساعات  وثامين تخدام فيها ما بني ست ساعات زداد عدد ساعات االسي( و50-36)( والفئة العمرية 35

 وفقاا لطبيعة العمل  لإلنترنتمدى استخدامك  3جدول 

  
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

  متعطل  خارج قوة العمل

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

   2.8 11   3.2 2   5.3 6   0.0 0   1.8 2   0.0 0   8.3 1 ضعيف 

   24.7 98   36.5 23   21.1 24 25  7   31.0 35   6.0 4   41.7 5 متوسط

   23.9 95   30.2 19   17.5 20   32.1 9   23.0 26   28.4 19   16.7 2 جيد 

   23.9 95   23.8 15   28.9 33   28.6 8   15.0 17   29.9 20   16.7 2 جيد جًدا 

   24.7 98   6.3 4   27.2 31   14.3 4   29.2 33   35.8 24   16.7 2 ممتاز

 100 397 100 63 100 114 100 28 100 113 100 67 100 12 املجموع

 0.333ر= 0.000مستوى الداللة= 49.614= 2كا

وجود عالقة دالة إحصائيًا بني توزيع العينة وفًقا لطبيعة العمل ومستوى استخدام اإلنرتنت عند مستوى    3اجلدول رقم  يبني  

معنوية   مثل:    0.000داللة  واملتخصصني  العلمية  املهن  أصحاب  يف  اإلنرتنت  استخدام  مستوي  يرتفع  حيث  متوسطة،  والعالقة 

ن ومساعدو األخصائيني، يف حني ينخفض يف املهن األخرى، وينخفض مستوى استخدام  األخصائيون )أصحاب املهن العلمية( والفنيو

 اإلنرتنت لدى املتعطلني ومن هم خارج قوة العمل. 

 نترنت وفقاا لطبيعة العملمتوسط استخدامك اليومي لشبكة اإل 4جدول 

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

صحاب املهن  )أ

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 4.0 16 4.8 3 7 8 3.6 1 2.7 3 0 0 8.3 1 ةساع

 5.3 21 4.8 3 6.1 7 0 0 8.0 9 1.5 1 8.3 1 ن اساعت
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 20.2 80 38.1 24 7.9 9 21.4 6 22.1 25 17.9 12 33.3 4 ساعات  4

 34.5 137 33.3 21 32.5 37 25 7 36.3 41 40.3 27 33.3 4 ساعات  6

ساعات   8

 فأكثر
2 16.7 27 40.3 35 31.0 14 50 53 46.5 12 19 143 36.0 

 100 397 100 63 100 114 100 28 100 113 100 67 100 12 املجموع

 0.321ر= 0.01مستوى الداللة= 45.719= 2كا

اجلدول   دالة    4رقم  يبني  عالقة  اإلإوجود  استخدام  وعدد ساعات  العمل  لطبيعة  وفًقا  العينة  توزيع  بني  عند  حصائيًا  نرتنت 

معنوية   داللة  حيث    0.01مستوى  متوسطة،  استخداًما  إوالعالقة  املهن  أكثر  هم    لإلنرتنتن  أعىل  يوميًا  ساعات  معدل  وقضاء 

العمل    ةومن هم خارج قو  ،سواقخصائيني والعاملون يف اخلدمات واألاأل  وومساعد  الفنيوناألخصائيون )أصحاب املهن العلمية( و  

الفئات االجتامعية يف استخدام اإل أكثر  املسئولني    اليومي حني ينخفض  معدل االستخدام    يف   ، نرتنتهم  الترشيع وكبار  لدى رجال 

خرى ما يتاح هلم من وقت لقضاء وقت أكثر من الفئات األوع ذلك لطبيعة عمل هذه الفئات االجتامعية  جواملديرين واملتعطلني، وقد ير

 .نرتنتيف استخدام اإل

 وسائل الحصول على المعلومات بشكل عام: 

 بشكل عام المستخدمة للحصول على المعلوماتللوسائل مرية وفقاا توزيع الفئات الع 5جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

مواقع  

التواصل  

 االجتامعي

96 47 84 47 103 40 25 36 7 29 315 43 

تطبيقات  

الصحف  

املحلية عىل  

شبكة  

 نرتنت اإل

24 12 23 13 41 16 9 13 3 13 100 14 

الراديو  

 والتليفزيون
26 13 14 8 30 12 16 23 8 33 94 13 

  تطبيقات 

الصحف  

العاملية عىل  

شبكة  

 نرتنت اإل

25 12 27 15 32 13 8 11 1 4 93 13 

املواقع 

والبوابات  

التابعة  

للحكومة  

 املرصية

27 13 27 15 39 15 9 13 5 21 107 15 

 4 27 0 0 4 3 4 11 3 5 4 8 الصحف

 100 736 100 24 100 70 100 256 100 180 100 206 املجموع

ونجد أن مواقع  يف البحث عن املعلومات بشكل عام،  تستخدمها الفئات العمرية املختلفة    التيأهم الوسائل    5يبني اجلدول رقم  

ولكن   ،العينة  يفمتثل أمهية لدى كبار السن    التيالوقت    يف  ،فئة الشباب كمصدر للمعلومات  األوىل يفاملرتبة    يفتأتى    االجتامعيالتواصل  

حني ال حتظى    يف  ،تحتل املرتبة الثانية لدى الشبابفنرتنت  الصحف العاملية عىل شبكة اإل  تطبيقاتليس بنفس القدر لدى الشباب، أما  
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ا  باالهتامم الكايف   ة تم فئهتحني ال    لراديو والتليفزيون والذى يعترب املصدر األول لكبار السن يفلدى كبار السن، وعىل العكس متاًما 

 ،متقاربة ما بني الشباب وكبار السن ولكل فئة أسباهبا اخلاصة  بنسبةتتميز  فنرتنت  الشباب به، أما تطبيقات الصحف املحلية عىل شبكة اإل

حني كبار السن ال متثل هلم التطبيقات من مصادر مهمة   يف  ،فالشباب ال يثق متام الثقة يف البيانات واملعلومات الصادرة من مواقع حملية

أما الصحف  للحصول عىل األ ما يوضحه اجلدول،  التطبيقات بشكل عام وهذا  تفاعلهم مع  لقلة  العمرية يف  ف خبار  الفئات  تتقارب 

بن  ا استخدامه املصادر األولكن  التكنولوجيسبة أضعف وأقل من كافة  الوسائل  لنا أن  يتبني  الذكر، وبشكل عام  تعترب    ةخرى سالفة 

 التليفزيون. وإىل الراديو  باإلضافةجًدا لدى كبار السن  مهاًم  احني متثل املواقع احلكومية مصدرً  يف ،املصدر األول لدى الشباب

 معلوماتك اليومية بشكل عام وفقاا لطبيعة العمل  تتبعها في البحث عن التيالوسائل  6جدول 

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

مواقع  

التواصل  

 االجتامعي

10 40.0 53 31.4 92 44.2 22 45.8 92 45.8 46 54.1 315 43 

تطبيقات  

الصحف  

املحلية عىل  

شبكة  

 نرتنت اإل

4 16.0 26 15.4 30 14.4 6 12.5 24 11.9 10 11.8 100 14 

الراديو  

 والتليفزيون
4 16.0 19 11.2 25 12.0 2 4.2 30 14.9 14 16.5 94 13 

  تطبيقات 

الصحف  

العاملية عىل  

شبكة  

 نرتنت اإل

4 16.0 25 14.8 27 13.0 9 18.8 24 11.9 4 4.7 93 13 

املواقع 

والبوابات  

التابعة  

للحكومة  

 املرصية

2 8.0 36 21.3 28 13.5 8 16.7 24 11.9 9 10.6 107 15 

 4 27 2.4 2 3.5 7 2.1 1 2.9 6 5.9 10 4.0 1 الصحف

 100 736 100 85 100 201 100 48 100 208 100 169 100 25 املجموع

وأكثر    (19  -كوفيد)  املعلومات حولتتبعها الفئات االجتامعية يف العينة يف البحث عن    التيالوسائل اليومية    6يبني اجلدول رقم  

مواقع   هي  الوسائل  املرصية  االجتامعي،لتواصل  اهذه  احلكومة  وبوابة  موقع  شبكة    ، ويليها  عىل  املحلية  الصحف  تطبيقات  ويليها 

وال توجد فروق واضحة بني الفئات االجتامعية يف الرتكيز عىل وسائل   ،الصحف العاملية  وتطبيقاتويليها الراديو والتليفزيون    ،نرتنتاإل

 .(19 - كوفيد) املستخدمة جلمع املعلومات حول الوسائل  يفبل تتقارب استجابات الفئات االجتامعية  ؛بعينها 
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 (:19 – االهتمام بمعرفة أخبار )كوفيد  

 " وفقاا للفئات العمرية 19-خبار والمستجدات عن "كوفيدتوزيع المهتمين بمعرفة األ  7جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

 93 371 100 12 100 34 94 125 92 93 91 107 نعم 

 7 26 0 0 0 0 6 8 8 8 9 10 ال

 100 397 100 12 100 34 100 133 100 101 100 117 املجموع

 4.359= 2كا

والفئات   (19  -)كوفيدخبار واملستجدات حول  بمعرفة األ  بني املهتمنيحصائيًا  إعدم وجود عالقة دالة    7يبني اجلدول رقم   

مجيع الفئات العمرية بنسبة مئوية متقاربة   يفاملستجد    (19  -كوفيد  )العمرية، حيث يظهر االهتامم بمعرفة األخبار واملستجدات عن  

 )خبار حول  مرص من مجيع الفئات العمرية حول مجع املعلومات واأل  يف% وما فوق، وهو ما يعكس حالة االهتامم املتزايد  93تصل إىل  

 عدد املشاركات للمحتويات املختلفة.   يفتظهر  (والتي19 -كوفيد

 19 -في معرفة معلوماتك عن كوفيد وتأثيرهانترنت استخدام اإلساعات توزيع العينة وفقاا لعدد  8جدول 

 املجموع ساعات فأكثر  8 ساعات  6 ساعات  4 ن اساعت ساعة  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

   32.9 56   25.8 16   23.8 10   40.5 17   61.5 8   45.5 5 نعم 

   29.4 50   27.4 17   47.6 20   23.8 10   7.7 1   18.2 2 إىل حد ما 

   37.6 64   46.8 29   28.6 12   35.7 15   30.8 4   36.4 4 ال

   100 170   100 62   100 42   100 42   100 13 100 11 املجموع

 0.300ر= 0.05الداللة=مستوى  16.819= 2كا

عند    (19  -كوفيد)نرتنت ومعرفة معلومات حول  إلعدد ساعات استخدام الحصائيًا  إوجود عالقة دالة    8رقم  يبني اجلدول   

جيابية نحو  زداد معدالت الردود اإلتنرتنت  معدالت استخدام اإل  انخفاضمع  ووالعالقة متوسطة، حيث يالحظ    0.05مستوى معنوية  

عن   وبيانات  معلومات  عىل  الوسائل    (،19  -كوفيد)احلصول  لتعدد   ذلك  يرجع  بيانات   التيوقد  عىل  احلصول  من خالهلا  يمكن 

كافة    يفلكرتونية كانت تطرح البيانات واملعلومات بشكل مبارش وغري مبارش  أو أن كافة املواقع اإل  (، 19  -كوفيد) ومعلومات حول  

هنا معدل استخدام    مال هي  أي:،  19  -كوفيد)اج املستخدم لقضاء وقت طويل للحصول عىل بيانات حول  ت حيال  وبالتايل  ،صعدةاأل

 الوصول إليها.  يفال يوجد عناء وبشكل كبري عىل نطاق واسع  مطروحةنرتنت يف البحث عن املعلومات  كون هذه املعلومات اإل

 " وفقا لطبيعة العمل 19-خبار والمستجدات عن "كوفيدمدى اهتمامك بمعرفة األ 9جدول 

  
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

   93.5 371   96.8 61   92.1 105   85.7 24   92.0 104   97.0 65 100 12 نعم 

   6.5 26   3.2 2   7.9 9   14.3 4   8.0 9   3.0 2   0.0 0 ال

 100 397 100 63 100 114 100 28 100 113 100 67 100 12 املجموع

 6.894= 2كا
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  - كوفيد)دات حول  ج خبار واملستطبيعة العمل واالهتامم بمعرفة األحصائيًا بني  إعدم وجود عالقة دالة    9يبني اجلدول رقم   

ن تداعيات ذلك الفريوس أثرت  أ  الإ  (؛19  -كوفيد)دات حول  جواملست  باألخبارن  وكافة الفئات يف كافة املهن مهتم  إن، حيث  (19

حول الفريوس يف    اتاملستجدوخبار  لذلك نجد أن نسبة املهتمني بمعرفة األ  ،بشكل كبري عىل كافة املهن وأثرت عىل كافة القطاعات

 .العينة إمجايل% من 93.5كافة املهن يف العينة بلغت نسبتهم 

 : Careاستخدام الموقع التوعوي الحكومي 

وفقاا للفئات   https://www.care.gov.eg"   19-"كوفيدبـموقع الحكومة للحصول على المعلومات الخاصة  مستخدميتوزيع  10جدول 

 العمرية 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

 57 227 50 6 71 24 64 85 54 55 49 57 نعم 

 43 170 50 6 29 10 36 48 46 46 51 60 ال

 100 397 100 12 100 34 100 133 100 101 100 117 املجموع

 8.937= 2كا

رقم   اجلدول  دالة    10يبني  عالقة  وجود  عىل  إعدم  للحصول  احلكومة  موقع  استخدام  بني  حول  أحصائيًا  ومعلومات  خبار 

مجيع الفئات العمرية، ولكن املالحظ االرتفاع    يفعدد املستخدمني وغري املستخدمني  بني  والفئات العمرية، وهناك تقارب    (19  -كوفيد)

)  النسبي العمرية  الفئة  السن خاصة  لكبار  العمرية  )    عاًما   ( 64-51للفئات  العمرية  يرجع ذلك الجتاه و  عاًما،  (50-36والفئة  قد 

  والسعي،  19  -دارة احلكومة مللف كوفيدإ  يفلعدم الثقة    (19  -فيدكو) الشباب وكبار السنة نحو املصادر املختلفة جلمع املعلومات حول  

تنرش  والتي  تم متابعة املوقع واملواقع املرصية ملتابعة أرقام املصابني اجلدد  تحني    يف  ،نحو احلصول عىل معلومات أدق من اجلهات الدولية

 هناية كل يوم.  يف

وفقاا  https://www.care.gov.eg"   19- "كوفيد بـصدرته الحكومة للحصول على المعلومات الخاصة أ الذيالموقع  استخدام 11جدول 

 لطبيعة العمل

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  ج قوة العملخار

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 57.2 227 65.1 41 48.2 55 57.1 16 56.6 64 62.7 42 75.0 9 نعم 

 42.8 170 34.9 22 51.8 59 42.9 12 43.4 49 37.3 25 25 3 ال

 100 397 100 63 100 114 100 28 100 113 100 67 100 12 املجموع

 7.722= 2كا

حصائيًا بني طبيعة العمل واستخدام موقع احلكومة للحصول عىل معلومات حول  إعدم وجود عالقة دالة    11رقم  يبني اجلدول  

وذلك    ،يف كافة املهن يف العينة حتى املتعطلني(  19  -)كوفيدبـترتفع معدالت استخدام موقع احلكومة اخلاص    ، حيث(19  -كوفيد)

أثر عىل   والذيجمع معلومات حول الفريوس املستجد  ب%، ويرجع ذلك حلرص اجلميع يف كافة املهن  57.2بنسبة إمجالية وصلت إىل  

 كافة القطاعات يف الدولة وليس عىل قطاع واحد. 

https://www.care.gov.eg/
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 : Careطريقة معرفتك بالموقع التوعوي الحكومي 

 وفقاا للفئات العمرية إلى الموقع  طرق الوصول12جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

 17 39 33 2 25 6 18 15 16 9 12 7 صدقاءعن طريق األ

عن طريق مواقع 

 االجتامعي التواصل 
41 72 42 76 59 69 14 58 2 33 158 70 

  يفعن طريق البحث 

 نرتنت شبكة اإل
5 9 2 4 7 8 1 4 1 17 16 7 

عالنات  إعن طريق 

 التليفزيون 
4 7 1 2 4 5 2 8 1 17 12 5 

عن طريق املواقع 

خبارية العاملية سواء  اإل

و  أكانت لقنوات عاملية 

 حملية 

0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 1 0 

متابعة ترصحيات  

وزارة الصحة عن 

وكل   19 - كوفيد

 مستجداته. 

0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

 100 227 100 6 100 24 100 85 100 55 100 57 املجموع

 22.066= 2كا

والفئات  (  19  -كوفيدـ)حصائيًا بني طرق الوصول إىل موقع الوزارة اخلاصة بإعدم وجود عالقة دالة    12يبني اجلدول رقم  

وذلك لدى أغلب الفئات  (19 - كوفيد  )حصائية حول العمرية، حيث يميل أفراد العينة نحو االعتامد عىل املصادر الثانوية للبيانات اإل

فأكثر،  عاًما    65لدى كبار السن خاصة الفئة العمرية من    ومهاًم   يًا أول  اصدقاء مصدرً ومتثل املعلومات عن طريق األ  ،العينة  يفالعمرية  

ا يعكس أمهية مواقع التواصل  مم  ا،عامً  64:    16متثل املصدر األول لدى الفئات العمرية من    االجتامعيبينام عن طريق مواقع التواصل  

طريق  عن  نرتنت أو  إلشبكة ا  يفالبحث    :خرى مثلحني الطرق األ  توصيل املعلومات وأهنا مصدر مهم للمعلومات، يف   االجتامعي يف

كانت لقنوات  أخبارية العاملية سواء أما عن طريق املواقع اإل ،العينة يفية  لدى كافة الفئات العمر ةضعيف ةمتثل نسب ، عالنات التليفزيونإ

ال إفهام مل يكونا مصدًرا للوصول ملوقع الوزارة    ،وكل مستجداته  (19  -كوفيد) و حملية أو متابعة ترصحيات وزارة الصحة عن  أعاملية  

 بعض الفئات العمرية بنسبة مئوية ضئيلة جًدا.   يففيام ندر 

 التوعوي الحكومي  إلى الموقع وطرق الوصولتوزيع العينة وفقاا لطبيعة العمل  13جدول 

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون  

ومساعدو  

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات واملحالت  

 واألسواق 

خارج قوة 

 العمل
 املجموع متعطل 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 17.2 39 26.8 11 12.7 7 18.8 3 12.5 8 21.4 9 11.1 1 صدقاءعن طريق األ

عن طريق مواقع 

 التواصل االجتامعي 
5 55.6 24 57.1 51 79.7 12 75.0 37 67.3 29 70.7 158 69.6 

  يفعن طريق البحث 

 نرتنت شبكة اإل
1 11.1 5 11.9 3 4.7 0 0 6 10.9 1 2.4 16 7.0 
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عالنات  إعن طريق 

 التليفزيون 
2 22.2 2 4.8 2 3.1 1 6.3 5 9.1 0 0 12 5.3 

عن طريق املواقع 

خبارية العاملية سواء  اإل

كانت لقنوات عاملية او 

 حملية 

0 0 1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 

متابعة ترصحيات  

وزارة الصحة عن 

وكل   19 - كوفيد

 مستجداته. 

0 0 1 2.4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.4 

 30.205= 2كا

،  ( 19  -كوفيد)حصائيًا بني طبيعة العمل وطرق احلصول عىل معلومات حول  إعدم وجود عالقة دالة    13رقم  يبني اجلدول  

عن طريق    :مثل  ( 19  -كوفيد) حيث ينصب اهتامم كافة الفئات االجتامعية يف العينة عىل طرق حمددة للحصول عىل املعلومات حول  

ا  ومواقعصدقاء  األ اإل  :مثل  أخرينرتنت والتليفزيون، مع عدم االهتامم بطرق  إلالتواصل االجتامعي وشبكة  العاملية املواقع  خبارية 

، العاديشاهد  جنبية ال جييدها املُ أبلغات    إىل كوهنا خبارية العاملية  وقد يرجع عدم متابعة القنوات واملواقع اإل  وترصحيات وزارة الصحة، 

يرجع   قد  الوزارة  متابعة ترصحيات  قِ إىل  بينام عدم  من  االهتامم  بالترصحيات    مستخدميل  بَ عدم  االجتامعي وغريهم  التواصل  مواقع 

 وقات لدى العديد من أفراد املجتمع.تعترب مصدًرا للمعلومات يف بعض األالرسمية من وزارة الصحة رغم أهنا 

 : Careاالستفادة من الموقع التوعوي الحكومي  

 مدى االستفادة المعلوماتية من الموقع وفقاا للفئات العمرية 14جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

بطرق   الوعيرفعت من درجة 

 الوقاية 
32 56 39 71 50 59 12 50 4 67 137 60 

عىل دراية بآخر   جعلتني 

  يفتطورات انتشار الفريوس 

 مرص والعامل

21 37 14 25 31 36 9 38 2 33 77 34 

معلومايت  أدت إىل تضارب 

باحلرية حول فريوس   وأصابتني

 "19كوفيد  "كرونا املستجد 

1 2 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 

  التي مل استفد من املوقع بالدرجة 

 ختيلها أكنت 
2 4 1 2 4 5 2 8 0 0 9 4 

القدرات اخلاصة   ذويساعدت 

شارة يف  واملعتمدين عىل لغة اإل

معرفة طرق الوقاية من 

 الفريوس 

1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 

 100 227 100 6 100 24 100 85 100 55 100 57 املجموع 

 12.197= 2كا

موقع احلكومة بام    مستخدمي  تفادأ  التيحصائيًا بني الفئات العمرية وبني الطرق  إعدم وجود عالقة دالة    14يبني اجلدول رقم 

والسلبى ملوقع الوزارة    اإلجيايباملردود    يف حد كبري بني الفئات العمرية    ىلإ، حيث هناك تقارب  (19  - كوفيد  )حيتويه من معلومات حول  

كانت أكثر  فقد    ،بطرق الوقاية  ي من حيث رفع درجة الوع  اإلجيايبما عن املردود  أ  (،19  -كوفيد)اخلاص بالبيانات واملعلومات حول  

خر التطورات حول انتشار آ ب  خر عن جعل املستخدم ملاًم بينام املردود اآل  ،فأكثرعاًما    65و  35-26الفئة العمرية    هيالفئات تأثًرا بذلك  
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العمرية،    يفالفريوس   الفئات  مجيع  مع  متقاربة  نسب  هلا  والعامل  اخلاصة  أمرص  القدرات  ذوى  مساعدة  من  الثالث  املردود  عن  ما 

وقد يرجع   ،كافة الفئات العمرية  يفمنخفضة جًدا  فقد كانت النسبة    ، رق الوقاية من الفريوسشارة يف معرفة طواملعتمدين عىل لغة اإل 

جسدًيا بشكل مبارش عن   لألصحاءوتوجيه رسائل التوعية    ،ذلك لعدم استخدام طرق خمتلفة تتناسب مع احلاالت الصحية املختلفة

نه مل  أأو    ،"19كوفيد  "باحلرية حول    معلومايت وأصابتنيإىل تضارب    تأد  معلوماته   للموقع كون   يأما عن املردود السلب   ،طريق املوقع

 % فقط.4 بنسبةالعينة  يف إمجايلينخفض ف ،املرجوة منه االستفادةحيقق 

 وفقاا لطبيعة العملالتوعوي الحكومي مدى االستفادة المعلوماتية من الموقع 15جدول 

 

رجال 

الترشيع 

وكبار  

املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون  

ومساعدو  

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

خارج قوة 

 العمل
 املجموع متعطل 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

رفعت من درجة الوعى بطرق  

 الوقاية 
5 55.6 21 50 44 68.8 10 62.5 29 52.7 28 68.3 137 60.4 

عىل دراية بآخر   جعلتني 

تطورات انتشار الفريوس يف  

 مرص والعامل

3 33.3 17 40.5 19 29.7 4 25 23 41.8 11 26.8 77 33.9 

معلومايت  أدت إىل تضارب 

باحلرية حول فريوس   وأصابتني

 "19كوفيد  "كرونا املستجد 

0 0 0 0 0 0 1 6.3 1 1.8 0 0 2 0.9 

  التيستفد من املوقع بالدرجة أمل 

 ختيلها أكنت 
1 11.1 4 9.5 1 1.6 1 6.3 1 1.8 1 2.4 9 4 

ساعدت ذوى القدرات اخلاصة  

شارة يف  إلواملعتمدين عىل لغة ا

معرفة طرق الوقاية من 

 الفريوس 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.8 1 2.4 2 0.9 

 100 227 100 41 100 55 100 16 100 64 100 42 100 9 املجموع

 21.808= 2كا

حلصول  ااملعلوماتية من موقع احلكومة يف    واالستفادةحصائيًا بني طبيعة العمل  إعدم وجود عالقة دالة    15رقم  يبني اجلدول  

متقارب عىل كافة الفئات   (19  -كوفيد)ملوقع وزارة الصحة حول    واإلجيايب  السلبين التأثري  إ، حيث  (19  -كوفيد)عىل معلومات حول  

خبار اخلاصة املوقع مطلعني عىل كافة األ  مستخدميوجعل    ،بالفريوس  يرفع درجة الوع  :جيابية مثلاإل   النواحي   خاصة يفوباالجتامعية  

إىل تضارب سواء أدت    ،أيًضا   ةتنخفض لدى مجيع الفئات االجتامعي  والتيالسلبية للموقع    هناك النواحييف املقابل  و  ،بانتشار الفريوس

 احلرية وعدم احلصول عىل معلومات كافية وحتقيق االستفادة املرجوة من زيارة املوقع. ت املعلومات وأثار

 : 19 –مساهمة الموقع في زيادة التوعية والحد من انتشار كوفيد  

  - كوفيد )احلد من انتشار    يف حصائيًا بني اجتاهات املبحوثني حول مسامهة املوقع  إعدم وجود عالقة دالة    16يبني اجلدول رقم  

العمرية بنسبة كبرية للتأكيد عىل دور موقع    (19 الفئات  العمرية للعينة، حيث تتجه أغلب  من  د  احلاملسامهة من    يفلوزارة  اوالفئات 

واإل  (19  -كوفيد)انتشار   التوجيهات  اإل  املواطننيوجب عىل    التيرشادات  من خالل  لتجنب    ولكن (،  19  -)كوفيدصابة  اتباعها 

بالفئة   وهذه احلالة تزداد نزواًل   ،املالحظ أن هناك حالة من عدم القدرة عىل حتديد أمهية ومسامهة املوقع يف احلد من انتشار الفريوس 
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باملقارنة مع الفئات   ،قللدى الفئات العمرية األ  ( 19  - كوفيد) مواجهة  يف  تأثري ومسامهة موقع الوزارة    يف يزداد الشك    أي:العمرية  

 . كرب سنًا األ ةيلعمرا

 وفقاا للفئات العمرية  19 -كوفيد الموقع في التوعية للحد من انتشار دى مساهمة م 16جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

 73.1 166 100 6 70.7 17 69 59 84 46 67 38 نعم 

 24.3 55 0 0 25 6 27 23 15 8 32 18 امبر

 2.6 6 0 0 4.3 1 4 3 2 1 2 1 ال

 100 227 100 6 96 24 100 85 100 55 100 57 املجموع 

 8.066= 2كا

 ة العملبيعوفقاا لط  19-كوفيدالموقع في التوعية للحد من انتشار دى مساهمة م 17جدول 

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 73.1 166 82.9 34 69.1 38 75 12 78.1 50 59.5 25 77.8 7 نعم 

 24.2 55 17.1 7 27.3 15 18.8 3 18.8 12 38.1 16 22.2 2 امبر

 2.6 6 0 0 3.6 2 6.3 1 3.1 2 2.4 1 0 0 ال

 100 227 100 41 100 55 100 16 100 64 100 42 100 9 املجموع

 9.774= 2كا

  الوعي املجتمعي يف رفع  احلكومة  حصائيًا بني طبيعة العمل ومدى مسامهة موقع  إعدم وجود عالقة دالة    17رقم  يبني اجلدول  

يف كافة املهن  ( 19 -كوفيد)  يرتفع مستوى تقييم املحتوى عىل موقع الوزارة يف التوعية للحد من انتشار هنإ، حيث (19 - كوفيد)حول 

أن املوقع مل يكن    نالعينة يرو  إمجايل% من  2.6ليصل إىل    السلبي  حني ينخفض املردود   العينة يف  إمجايل% من  73.1  بإمجايلبنسبة متقاربة  

 . يف كافة املهنضئيلة مفيًدا يف التوعية ونسبتهم 

 :Careالثقة في المعلومات المقدمة من الموقع التوعوي الحكومي  

"   19-"كوفيد بـصدرته الحكومة للحصول على المعلومات الخاصة أ الذيالثقة في المعلومات المقدمة من خالل الموقع  18جدول 

https://www.care.gov.eg  وفقاا للفئات العمرية 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

 75 170 67 4 83 20 78 66 80 44 63 36 أثق متاًما 

 25 57 33 2 17 4 22 19 20 11 37 21 ثق إىل حد ما أ

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ال أثق فيها 

 100 227 100 6 100 24 100 85 100 55 100 57 املجموع

 6.405= 2كا

معلومات موقع احلكومة والفئات العمرية للعينة، حيث ترتفع    يفحصائيًا بني الثقة  إعدم وجود عالقة دالة    18رقم  يبني اجلدول   

 يفلدى مجيع الفئات العمرية    (19  -كوفيد)يعرض بيانات ومعلومات حول  والذياملعلومات املوجودة ملوقع الوزارة    يفمعدالت الثقة  

https://www.care.gov.eg/
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تعترب أهم مصادر املعلومات    والتي  ،ة من املوقع تتوافق مع بيانات منظمة الصحة العامليةالدراسة، وقد يرجع ذلك إىل البيانات الصادر

 خاصة الشباب. وبلدى الفئات العمرية املختلفة 

 وفقاا لطبيعة العمل https://www.care.gov.eg"   19- رونا المستجد "كوفيدومدى ثقتك في المعلومات ك   19جدول 

 
ترشيع رجال ال

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 74.9 170 73.2 30 63.6 35 81.3 13 79.7 51 83.3 35 66.7 6 أثق متاًما 

ثق إىل  أ

 حد ما 
3 33.3 7 16.7 13 20.3 3 18.8 20 36.4 11 26.8 57 25.1 

 100 227 100 41 100 55 100 16 100 64 100 42 100 9 املجموع

 6.812= 2كا

التابع    (19  - كوفيد  ) حصائيًا بني طبيعة العمل ومدى الثقة يف املعلومات حول  إعدم وجود عالقة دالة    19رقم  يبني اجلدول  

يف كافة  (  19  -كوفيد)عىل موقع الوزارة للتوعية ضد  ةاملوجود  (19  - كوفيد)للحكومة، حيث ترتفع معدالت الثقة يف املعلومات حول  

أن أغلب هذه البيانات صادرة  بوقد يرجع ذلك    ،هن العلمية( )أصحاب املنيتزداد بشكل بسيط لدى األخصائي  ا القطاعات املهنية إال أهن

 ي.خاصة العاملني يف القطاع الطبوبتتعامل مبارشة مع الفريوس  والتيهلم يف نفس التخصصات العلمية  زمالء من 

 : Careفي حالة عدم استخدام الموقع التوعوي الحكومي أماكن الحصول على المعلومات 

 في حالة عدم استخدامك الموقع الحكومي  19 -ماكن الحصول على المعلومات التوعوية حول كوفيدألتوزيع الفئات العمرية وفقاا   20جدول 

 املجموع 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك  

 32 49 23 3 24 15 40 16 43 15 االجتامعيمواقع التواصل 

 21 32 15 2 24 15 28 11 11 4 موقع منظمة الصحة العاملية 

 26 39 31 4 27 17 18 7 31 11 التليفزيون 

 7 10 8 1 6 4 5 2 9 3 صدقاء أحاديث األ

 11 16 15 2 14 9 8 3 6 2 بجمموعات الواتسا

 3 5 8 1 5 3 3 1 0 0 الراديو 

 100 151 100 13 100 63 100 40 100 35  املجموع 

غري املستخدمة للموقع    لدى الفئات العمرية املختلفة  (19  -كوفيد)ماكن احلصول عىل بيانات توعوية  أ  20يبني اجلدول رقم  

لنا  نيويتب  التوعوي احلكومي، العمرية  أن    الفئات    ا مه  عاًما   35-26العمرية  والفئة  عاًما،    25-16الفئة  مواقع  من  تتخذ    التيأكثر 

األتو   ،لتوعويةاللبيانات    امصدرً   االجتامعيالتواصل   العمرية  الفئات  العاملية  ليها  الصحة  منظمة  موقع  بينام  سنًا،  أمهية فكرب  يحتل 

، أما التليفزيون عاًما   25-16الفئة العمرية    يفنخفض االعتامد عليه  يحني    يف  ،فأكثرعاًما    26لعمرية من  ا  للتوعية لدى الفئات  اومصدرً 

بينام ينخفض    ،فأكثر فقطعاًما   65وعاًما،    25-16الفئة العمرية    أي: يف   ،كرب سنًا صغر واألالفئات األ  يف التوعية    يف  مهاًم   ايمثل عنرًص ف

  ، له نسب ضعيفةفما واتساب  أالعمرية،    كافة الفئات  يفنسب ضعيفة    ا لهف  ،صدقاء والراديوحاديث األأما  أخرى،  الفئات العمرية األ  يف
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فأكثر باملقارنة مع الفئات العمرية  عاًما    65فئة    فهيالبيانات واملعلومات التوعوية  يف البحث عن  ولكن أكثر الفئات العمرية اعتامًدا عليه  

 خرى. األ

 وفقاا لطبيعة العمل  19 -على معلوماتك التوعوية عن كوفيدطرق الحصول  21جدول 

  
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون  

ومساعدو  

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

خارج قوة 

 العمل
 املجموع متعطل 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

مواقع التواصل 

 االجتامعي
1  25 12 33.3   14 30.4   4 57.1   12 40 6 21.4   49 32 

موقع منظمة 

 الصحة العاملية 
0 0 11 30.6   10 21.7   2 28.6   4 13.3   5 17.9   32 21 

 26 39   28.6 8   33.3 10   14.3 1   26.1 12   19.4 7 25  1 التليفزيون 

أحاديث  

 صدقاءاأل
1  25 1 2.8   4 8.7   0 0 2 6.7   2 7.1   10 7 

جمموعات 

 تساب االو
1  25 2 5.6   6 13 0 0 2 6.7   5 17.9   16 11 

 3 5   7.1 2 0 0 0 0 0 0   8.3 3 0 0 الراديو 

 100 151  100 28  100 30  100 7  100 46  100 36  100 4 املجموع

تظهر    والتيالعينة    يفأماكن احلصول عىل املعلومات التوعوية وفًقا لطبيعة العمل لدى الفئات االجتامعية    21يبني اجلدول رقم  

التواصل   مواقع  عىل  أكرب  بشكل  التليفزيون  االجتامعي،الرتكيز  الصحة    ،ثم  منظمة  موقع  واتساب تو  العاملية،ويليه  ليها جمموعات 

مواقع التواصل والتليفزيون    ي:مصادر فقط ه  ةل الترشيع وكبار املسئولني بمتابعة أربعصدقاء والراديو، وهتتم فئة رجا حاديث األأو

األأو وحاديث  العلمية(    ،واتسابجمموعات  صدقاء  املهن  )أصحاب  األخصائيون  التواصل    اهتاممهمينصب  فبينام  مواقع  عىل 

هم  فالت  حاخلدمات وامل  يفن وخصائيني، أما العاملاأل  يومساعد  الفنينيوالتليفزيون وموقع منظمة الصحة العاملية، وهو نفس اهتامم  

هذا اجلدول عن    يف ، وال تظهر البيانات الواردة العامليةوموقع منظمة الصحة  يأكثر الفئات استخداًما ومتابعة ملواقع التواصل االجتامع

ال إال أن امللفت عدم االهتامم بالراديو  إخرى،  من الفئات االجتامعية باالهتامم والرتكيز عىل وسائل معينة دون األ  أيفروق لصالح    أية

 خصائيني واملتعطلني فقط. بنسبة ضئيلة لدى األ

في حالة عدم استخدام الموقع التوعوي الحكومي   19-أماكن الحصول على اإلحصائيات حول أعداد المصابين بـ كوفيد 

Care : 

أكثر املصادر    االجتامعييتبني لنا أن مواقع التواصل  و  (،19  -كوفيد)حول  إحصائياتوسائل احلصول عىل    22يبني اجلدول رقم  

عن مواقع التواصل    ءاليشأقل بعض    العامليةاملعدل العمرى للمستخدم، بينام منظمة الصحة    ارتفعلفئة الشباب ويقل االعتامد عليها كلام  

تتابع منظمة الصحة العاملية للحصول عىل    يالتأكثر الفئات العمرية    يهعاًما    50-36و    35-26ولكن الفئات العمرية    االجتامعي،

تعتمد عىل التليفزيون    التيفأكثر مها أكثر الفئات العمرية  عاًما    65و  25-16تعترب الفئة العمرية  فلتليفزيون  بالنسبة لحصائيات، بينام  اإل

األ  لإلحصائياتكمصدر   العمرية  بالفئات  األأخرى،  باملقارنة  وما  والراديو   جمموعاتصدقاء  الفئات  ف  ،واتساب  بني  تقارب  هناك 

 .حصائياتاإل يف البحث عن  ا وبشكل عام ينخفض االعتامد عليه لإلحصائيات،كمصدر  هلا مهم ا استخد يفالعمرية 
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 19 -كوفيد حصائيات حول إ وسائل الحصول علىالفئات العمرية و 22جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

مواقع التواصل 

 االجتامعي
36 35 24 34 22 28 5 20 1 8 88 30 

 25 71 0 0 16 4 29 23 34 24 19 20 منظمة الصحة العاملية 

 28 82 50 6 32 8 26 20 17 12 35 36 التليفزيون 

 8 22 25 3 12 3 6 5 7 5 6 6 صدقاء أحاديث األ

 6 17 8 1 12 3 6 5 6 4 4 4 بجمموعات الواتسا

 3 9 8 1 8 2 4 3 3 2 1 1 الراديو 

 100 289 100 12 100 25 100 78 100 71 100 103  املجموع

 وفقاا لطبيعة العمل 19 -حصائيات عن كوفيدخر اإلآعلى معلوماتك عن طرق الحصول  23جدول 

 

رجال الترشيع 

وكبار  

املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

  العاملون يف 

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

مواقع التواصل 

 ياالجتامع
1 20 15 31.9 22 28.6 6 33.3 31 31 13 31.0 88 30 

منظمة الصحة  

 العاملية 
2 40 19 40.4 20 26.0 8 44.4 17 17 5 11.9 71 25 

 28 82 33.3 14 37 37 16.7 3 24.7 19 17.0 8 20 1 التليفزيون 

أحاديث  

 االصدقاء
1 20 1 2.1 8 10.4 0 0 9 9 3 7.1 22 8 

جمموعات 

 تساب االو
0 0 1 2.1 6 7.8 0 0 5 5 5 11.9 17 6 

 3 9 4.8 2 1 1 5.6 1 2.6 2 6.4 3 0 0 الراديو 

 100 289 100 42 100 100 100 18 100 77 100 47 100 5 املجموع

مصدر أوىل   االجتامعيويتبني أن مواقع التواصل    ،العينة  يفحصائيات لدى الفئات االجتامعية  مصادر اإل 23رقم  يبني اجلدول  

االجتامعي يف البحث عن املعلومات  كثر استخداًما ملواقع التواصل  خصائيني هم األواملتعطلني واأل ني ولكن العامل  ،جلميع أفراد العينة

، بينام موقع  تعطلون والفنيون ركز عليه أكثر من هم خارج قوة العمل واملفقد    لإلحصائيات  كمصدر ثان    التليفزيون حصائية، بينام  اإل

اخلدمات ورجال الترشيع وكبار املسؤولني واملديرين ويليهم    يفالعاملون   هم متابعة له  منظمة الصحة العاملية والذى يعترب أكثر الفئات  

العلمية)أخصائيون  األ املهن  األأما  أ،  (صحاب  والراديو    وجمموعاتصدقاء  حاديث  كبري    لم حتظَ فواتساب  الفئات   يفباهتامم  مجيع 

والعاملون  وب  ،االجتامعية الترشيع  رجال  لكافة    يفخاصة  احلية  للمتابعة  ذلك  يرجع  وقد  واملحالت  بعدد    اإلحصائياتاخلدمات 

  اليومي والذى يشهد املؤمتر والبيان    التليفزيونأو    العامليةصابات وحاالت الوفاة والشفاء عرب مواقع التواصل أو موقع منظمة الصحة  اإل

 .(19  - كوفيد) تمستحدثا للوزارة عن 

 :19 –زيادة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بسبب كوفيد  

،  ( 19  -كوفيد)نرتنت وزيادة معرفة معلومات عنحصائيًا بني مستوى استخدام اإلإعدم وجود عالقة دالة    24رقم  يبني اجلدول  

يف مجع معلومات حول    تامعينرتنت ينخفض املردود أو االستفادة من مواقع التواصل االجمستوى استخدام اإل  ارتفاعمع    هنإحيث  
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لكرتونية  بل هناك املواقع اإل  ؛نرتنتليست املصدر الوحيد املتاح عرب اإل  ةكون مواقع التواصل االجتامعيإىل  ويرجع ذلك    (،19  - كوفيد)

ن يؤثر يف زيادة  أنرتنت  لكرتونية املتاحة واملرتبطة بالشبكة املعلومات الدولية، وعليه فليس رشط مستوى استخدام اإلوالتطبيقات اإل

 .عرب مواقع التواصل االجتامعي(  19 -كوفيد)املعلومات حول 

 19 -لمواقع التواصل االجتماعي في معرفة معلوماتك عن كوفيد زيادة استخدامك 24جدول 

 املجموع ممتاز جيد جًدا  جيد  متوسط ضعيف   

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

 32.9 56 25 14 36.4 16 29.3 12 50 9 45.5 5 نعم 

 29.4 50 26.8 15 34.1 15 31.7 13 22.2 4 27.3 3 إىل حد ما 

 37.6 64 48.2 27 29.5 13 39.0 16 27.8 5 27.3 3 ال

 100 170 100 56 100 44 100 41 100 18 100 11 املجموع

 7.604= 2كا

 " وفقاا لطبيعة العمل19استخدامك لمواقع التواصل االجتماعي في معرفة معلوماتك عن كوفيد زيادة  25جدول 

دالة    25رقم  يبني اجلدول   التواصل االجتامعي يف معرفة  إعدم وجود عالقة  العمل ومدى مسامهة مواقع  حصائيًا بني طبيعة 

 ، باستخدام مواقع التواصل االجتامعي  ( 19  -كوفيد)مستوى املعلومات حول    ارتفاعوهنا ال يرتبط    (،19  -كوفيد)معلوماتك عن  

وذلك كوهنا مل تكن املصدر الوحيد للمعلومات حول الفريوس وذلك يف العديد من القطاعات املختلفة يف العينة، وهناك العديد والعديد  

 (. 19-)كوفيد  والتوعيةنرش املعلومات  يفتساهم بجانب مواقع التواصل االجتامعي  التياملصادر من 

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 33 56 45.5 10 32.2 19 41.7 5 24.5 12 32 8 66.7 2 نعم 

 29.4 50 27.3 6 33.9 20 8.3 1 34.7 17 20 5 33.3 1 إىل حد ما 

 37.6 64 27.3 6 33.9 20 50 6 40.8 20 48 12 0 0 ال

 100 170 100 22 100 59 100 12 100 49 100 25 100 3 املجموع

 10.230= 2كا
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 على مواقع التواصل االجتماعي:   19 –صفحات الحصول على معلومات حول كوفيد 

 19 -حول كوفيد  علوماتم للحصول على  على مواقع التواصل االجتماعي يتابعونها  التيتوزيع الفئات العمرية وفقاا للصفحات  26جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

صفحات هيئات  

 متخصصة 
14 29.2 19 47.5 17 38.6 2 25 2 40 54 30 

صفحات هيئات  

 عاملية متخصصة 
17 35.4 11 27.5 11 25 3 37.5 0 0 42 23 

صفحات أطباء  

 متخصصني 
9 18.8 6 15.0 14 31.8 4 50 2 40 35 19 

صفحات  

أشخاص عاديني  

 غري متخصصني 

19 39.6 9 22.5 17 38.6 3 37.5 1 20 49 27 

 100 180 100 5 100 8 100 44 100 40 100 48  املجموع

ويتضح لنا أن صفحات اهليئات املتخصصة    ،العينة  يفتتابعها الفئات العمرية املختلفة    التيالصفحات    26يوضح اجلدول رقم  

يتابعها مجيع الفئات العمرية ماعدا فما صفحات هيئات عاملية متخصصة  أفأكثر،  عاًما    65فئة الشباب والفئة العمرية     يف أكثر    مجهورها 

ترتفع    والتيال تتابع مثل هذه الصفحات، وعىل العكس متاًما مع صفحات أطباء متخصصني    والتيفأكثر  عاًما    65الفئة العمرية من  

، أما صفحات أشخاص عاديني  األخرىهلا باملقارنة مع الفئات العمرية    ةتعترب أكثر اجلامهري متابع  والتيكثر  أ فعاًما    65الفئة العمرية  

ن أكثر من الصفحات ومر الغريب هنا أن مثل هذه الصفحات هلا متابعواأل  ،العديد من الفئات العمرية  باهتاممتحظى  فغري متخصصني  

 .عاًما  35-26والفئة العمرية  25-16الفئة العمرية  يفخاصة وب ،املتخصصة

 وفقاا لطبيعة العمل 19 -حول كوفيد من على مواقع التواصل تتابعها للحصول على معلومات التيالصفحات  27جدول 

 

رجال الترشيع 

وكبار  

املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون ومساعدو 

 األخصائيني 

عاملون يف  ال

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

صفحات هيئات  

 متخصصة 
2 50 11 37.9 15 30.6 3 21.4 15 25 8 33.3 54 30 

صفحات هيئات عاملية  

 متخصصة 
0 0.0 8 27.6 15 30.6 3 21.4 15 25 1 4.2 42 23 

صفحات أطباء  

 متخصصني 
1 25 8 27.6 5 10.2 3 21.4 10 16.7 8 33.3 35 19 

صفحات أشخاص  

 عاديني غري متخصصني 
1 25 2 6.9 14 28.6 5 35.7 20 33.3 7 29.2 49 27 

 100 180 100 24 100 60 100 14 100 49 100 29 100 4 املجموع

ات  ئ أن صفحات اهليووفًقا لطبيعة عملهم    االجتامعييتابعها مجهور مواقع التواصل    التيتوزيع الصفحات    27يبني اجلدول رقم  

 ،ويليها صفحات هيئات عاملية متخصصة  ،ويليها صفحات أشخاص عاديني غري متخصصني   ،ةرأكثر الصفحات زيا   هيملتخصصة  ا

مواقع   مستخدمي كثر زيارة من األ  أن تكون صفحات املتخصصني ءويليها صفحات أطباء متخصصني، ولعل ذلك غريب بعض اليش

ن هذه الصفحات لدهيا  أو أل  ،جربعمل محالت دعائية مدفوعة األ  األخرىوقد يرجع ذلك إىل قيام الصفحات    االجتامعي،التواصل  
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 متابعة  عىل  نبالفعل عدد مجهور ومتابعني كبري، من حيث الفئات االجتامعية نجد أن رجال الترشيع وكبار املسئولني واملديرين حيرصو

يظهر فيها تأثري املستوى    والتيما األخصائيون )أصحاب املهن العلمية(  أطباء املتخصصني،  املتخصصة وصفحات األ  اهليئاتصفحات  

سواء    يف  ي والوع  التعليمي املتخصصة  للصفحات  بينام  أمتابعتهم  فقط،  متخصصني  أو  حملية  أو  دولية  هيئات  الفئات    باقيكانت 

 شخاص العاديني.مقابل متابعة صفحات األ  يفطباء املتخصصني ا االهتامم بصفحات األينخفض فيه االجتامعية

 : 19 –تأثير مواقع التواصل االجتماعي في زيادة الوعي نحو كوفيد 

 وفقاا للفئات العمرية  19تأثير مواقع التواصل االجتماعي في زيادة وعيك المعلوماتي عن "كوفيد  28جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

معلومايت  أدت إىل تضارب 

باحلرية حول    وأصابتني

 الفريوس 

11 18 8 17 9 19 1 10 0 0 29 17 

عىل دراية بآخر   جعلتني 

تطورات انتشار الفريوس 

 العامل  يف

29 48 18 39 15 31 5 50 4 67 71 42 

بطرق   الوعيرفعت درجة 

 الوقاية 
10 17 10 22 12 25 3 30 1 17 36 21 

 13 22 17 1 0 0 19 9 15 7 8 5 أصابتني باإلحباط 

من   خويفزادت من 

 صابة بالفريوس اإل
5 8 3 7 3 6 1 10 0 0 12 7 

 100 170 100 6 100 10 100 48 100 46 100 60 املجموع

 19.110= 2كا

(  19  -كوفيد)وزيادة الوعى نحو    االجتامعيحصائيًا بني تأثري مواقع التواصل  إعدم وجود عالقة دالة    28يبني اجلدول رقم  

صابة باحلرية حول  لتضارب املعلومات واإل ي دؤكوهنا ت االجتامعيينخفض التأثري السلبى ملواقع التواصل  هنإوالفئات العمرية، حيث 

استخداًما ملواقع التواصل    ويرجع ذلك كوهنم أقل الفئات العمرية  ،فأكثرعاًما    51من    وباألخص كرب سنًا  الفئات العمرية األ  يفالفريوس  

يف الفئا   االجتامعي  مع  باملقارنة  يف األ  ةلعمريات  مرص  التأثري    خرى،  حيث    اإلجيايب حني  بمن  ملمني  املستخدمني  جعلت  خر  آكوهنا 

بالطرق املختلفة للوقاية من الفريوس،    يوكذلك أدت إىل زيادة درجة الوع  ،العمرية  كافة الفئات  يفكان ذلك    ،مرص والعامل  يفالتطورات  

صغر الفئات العمرية األ تصابة بالفريوس كانوزيادة اخلوف من اإل باإلحباطني ما عن التأثري السلبى املبارش كوهنا أصابت املستخدمأ

 . هلذا التأثري ةسنًا أكثر عرض

تأثري  التأثري عىل مستوى املعلومات والنرتنت وحصائيًا بني مستوى استخدام اإلإعدم وجود عالقة دالة    29يبني اجلدول رقم  

االجتامعي، حيث    مستخدميعىل وعى   التواصل  السلبى  إمواقع  املردود  بمستوى   واإلجيايبن  يرتبط  االجتامعي ال  التواصل  ملواقع 

بطرق   يلوعل  ةالزيادعىل دراية بآخر تطورات انتشار الفريوس يف العامل  أو    : جعلتنياملتمثل يف  اإلجيايبنرتنت، فاملردود  استخدام اإل

حباط وزيادة باإل  أصابتنيمثل   ييًضا بالنسبة للمردود السلبأوهذا    ، نرتنتفة مستويات استخدام اإليظهر بنسب متقاربة يف كا   ،الوقاية

 نرتنت. بنسب متساوية يف كافة مستويات استخدام اإل ا كله  ،صابة بالفريوساخلوف من اإل
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 19 -عن كوفيد المعلوماتيتأثير مواقع التواصل االجتماعي في زيادة وعيك  29جدول 

  

ف 
عي
ض

 

ط
س
متو

 

جيد 
 

جًدا 
جيد 

 

ممتاز
 

 املجموع

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

معلومايت  أدت إىل تضارب 

باحلرية حول    وأصابتني

 الفريوس 

2 18.2 1 5.6 9 22.0 6 13.6 11 19.6 29 17.1 

عىل دراية بآخر   جعلتني 

تطورات انتشار الفريوس يف  

 العامل

5 45.5 7 38.9 14 34.1 24 54.5 21 37.5 71 41.8 

بطرق   يرفعت درجة الوع

 الوقاية 
1 9.1 5 27.8 9 22.0 8 18.2 13 23.2 36 21.2 

 12.9 22 16.1 9 6.8 3 14.6 6 16.7 3 9.1 1 أصابتني باإلحباط 

زادت من خويف من  

 بالفريوس صابة  اإل
2 18.2 2 11.1 3 7.3 3 6.8 2 3.6 12 7.1 

 100 170 100 56 100 44 100 41 100 18 100 11 املجموع

 11.972= 2كا

 " وفقاا لطبيعة العمل19عن "كوفيد  المعلوماتيتأثير مواقع التواصل االجتماعي في زيادة وعيك  30جدول 

 
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون  

ومساعدو  

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

خارج قوة 

 العمل
 املجموع متعطل 

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

معلومايت  أدت إىل تضارب 

باحلرية حول    وأصابتني

 الفريوس 

1 33.3 6 24.0 11 22.4 0 0 8 13.6 3 13.6 29 17.1 

عىل دراية بآخر   جعلتني 

تطورات انتشار الفريوس 

 يف العامل 

1 33.3 12 48.0 12 24.5 5 41.7 31 52.5 10 45.5 71 41.8 

بطرق   يرفعت درجة الوع

 الوقاية 
1 33.3 5 20.0 13 26.5 2 16.7 10 16.9 5 22.7 36 21.2 

 12.9 22 4.5 1 8.5 5 33.3 4 22.4 11 4.0 1 0 0 حباط باإل أصابتني 

زادت من خويف من  

 صابة بالفريوس اإل
0 0 1 4.0 2 4.1 1 8.3 5 8.5 3 13.6 12 7.1 

 100 170 100 22 100 59 100 12 100 49 100 25 100 3 املجموع

 25.674= 2كا

اجلدول   دالة    30رقم  يبني  الوعإعدم وجود عالقة  زيادة   يف  االجتامعي  التواصل  مواقع  وتأثري  العمل  طبيعة  بني    ي حصائيًا 

ملواقع التواصل   واإلجيايبللمستخدمني من أفراد العينة، وذلك لوجود تقارب يف استجابات املبحوثني حول التأثري السلبى    املعلومايت

مواجهة    االجتامعي االجتامعي  (،19  -فيدكو)يف  التواصل  مواقع  قدرة  عىل  جمتمعة  االجتامعية  الفئات  أغلب  أن  جعل   فنجد  يف 

دمني باحلرية واالضطراب نظًرا  خولكنها يف نفس الوقت تصيب املست  ، خبار حول انتشار الفريوساملستخدمني ملمني بكافة وآخر األ 

البعض، ويف   املعلومات واختالفها مع بعضها  الوعلتضارب  ذاته تسهم يف رفع  الفريوس لدى كل    املعلومايت   يالوقت  انتشار  حول 
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ملواقع التواصل    واإلجيايب  يال توجد فروق بني التأثري السلب   أي:،  باإلحباطالجتامعية وبنسب كبرية ولكنها تصيب املستخدمني  ا  الفئات

 للمستخدمني.  املعلومايتيف زيادة الوعى  االجتامعي

عن  المعلوماتيفي زيادة وعيك وتأثيرها 19 -العالقة بين استخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات حول كوفيد 31جدول 

 19 -كوفيد

 

أدت إىل تضارب  

  معلومايت وأصابتني 

باحلرية حول  

 الفريوس 

عىل دراية  جعلتني 

بآخر تطورات  

  يفانتشار الفريوس 

 العامل

رفعت درجة  

رق بط الوعي

 الوقاية 

 أصابتني باإلحباط 
من   خويفزادت من 

 صابة بالفريوس اإل
 املجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك 

 32.9 56 41.7 5 18.2 4 33.3 12 40.8 29 20.7 6 نعم 

 29.4 50 25 3 22.7 5 41.7 15 23.9 17 34.5 10 إىل حد ما 

 37.6 64 33.3 4 59.1 13 25 9 35.2 25 44.8 13 ال

 100 170 100 12 100 22 100 36 100 71 100 29 املجموع

 12.414= 2كا

  وتأثريها كمصدر للمعلومات    االجتامعيحصائيًا بني استخدام مواقع التواصل  إعدم وجود عالق دالة    31رقم  يبني اجلدول  

 ي فيام يتعلق بالوع  االجتامعيملواقع التواصل    واإلجيايبحيث يتقارب املردود السلبى    (،19  -كوفيد)حول    املعلومايت  يعىل مستوى الوع

خر التطورات حول  آاملستخدمني عىل دراية ب وجعل ،بطرق الوقاية يرفع الوع  االجتامعي يفخاصة تأثري مواقع التواصل وب  املعلومايت،

خبار  أبكثرة    باإلحباطصابة  من اإل  االجتامعيالستخدام مواقع التواصل    ياملردود السلبذلك مع  يف  وتتقارب    ،العامل  يفانتشار الفريوس  

ن زيادة إ  أي:وقات،  بعض األ  يفصابة بالفريوس، وتضارب املعلومات الذى يؤدى إىل احلرية والشك  احلاالت وزيادة اخلوف من اإل

 ن يزيد من خوفه. أبل من املمكن  ؛دوًرا إجيابيًا عىل الفرد ين يؤد أليس رشًطا  املعلومايتالوعى 

 المقدمة عبر مواقع التواصل االجتماعي:  19-الثقة في المعلومات حول كوفيد 

 " وفقاا للفئات العمرية 19ثقتك في المعلومات المقدمة على مواقع التواصل االجتماعي حول "كوفيد  32جدول 

 املجموع فأكرب  65 64- 51 50- 36 35- 26 25 - 16  

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

 22 37 33 2 20 2 25 12 22 10 18 11 ال أثق متاًما 

 69 117 33 2 50 5 63 30 76 35 75 45 أثق إىل حد ما 

 9 16 33 2 30 3 13 6 2 1 7 4 أثق متاًما 

 100 170 100 6 100 10 100 48 100 46 100 60 املجموع

 0.237ر= 0.050مستوى الداللة= 23.667= 2كا

العينة    يفوالفئات العمرية    االجتامعياملعلومات عىل مواقع التواصل    يفحصائيًا بني الثقة  إوجود عالقة دالة    32رقم  يبني اجلدول  

معنوية  داللة  مستوى  الثقة    0.05  عند  معدالت  ترتفع  حيث  متوسطة،  املعلومات  والعالقة  يف كلام  يف  العمرية  ارتفعنا    ، املعدالت 

فئة كبار السن باملقارنة مع الشباب، وهذا   يفمعدالت عدم الثقة    انخفاضيا  ل، ويظهر جسنًا   صغرعدالت العمرية األ امل  يفوتنخفض  

التواصل    ن حيصلو  التي املعلومات    يف أكثر ثقة    نيطرح معلومات أن كبار السن يكونو وقد يرتبط ذلك    االجتامعي،عليها عرب مواقع 

يمكن هبا   التي  أو عدم درايتهم بكافة الطرق  ،ءيشكل    يفعامل حسن النية  إبمعتقدات شخصية أو معتقدات خاصة بكبار السن وهو  

 تزيف احلقائق. 
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مواقع التواصل االجتماعي  على   توزيع المستخدمين وفقاا لعدد ساعات االستخدام ومدى تأثيره على الثقة في المعلومات المنشورة 33جدول 

 19-حول كوفيد

 املجموع ساعات فأكثر  8 ساعات  6 ساعات  4 ن اساعت ساعة  

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك  

ال أثق  

 متاًما
5 45.5 3 23.1 9 21.4 9 21.4 11 17.7 37 21.8 

أثق إىل  

 حد ما 
4 36.4 9 69.2 27 64.3 31 73.8 46 74.2 117 68.8 

 9.4 16 8.1 5 4.8 2 14.3 6 7.7 1 18.2 2 أثق متاًما 

 100 170 100 143 100 137 100 80 100 21 100 16 املجموع 

 8.618= 2كا

اجلدول   دالة    33رقم  يبني  اإلإعدم وجود عالقة  استخدام  ساعات  عدد  بني  املعلومات  حصائيًا  يف  الثقة  عىل  وتأثريه  نرتنت 

يف الوقت  و نرتنت،  رتفع معدل الثقة يف املعلومات مع قلة عدد ساعات استخدام اإلياملنشورة عىل مواقع التواصل االجتامعي، حيث  

وقد يرجع ذلك إىل كثرة املعلومات   ،نرتنت يف اليوم الواحدمعدل استخدام اإل  ارتفاعثق حلد ما( مع  أ)رتفع الثقة غري الكاملة  نفسه ت

  ، نرتنت ومواقع التواصل االجتامعي وال يمكن التأكد من صحة بعضها  عىل مواقع اإلترشتن  (، والتي19  -كوفيد)وطرق الوقاية اخلاصة  

 (. 19 - كوفيد)عدد ساعات كبرية ال يرتبط بالبحث عن معلومات وبيانات حول ب نرتنت أو أن استخدام اإل

 لإلنترنتاستخدامك  ومدى19 -ثقتك في المعلومات المقدمة على مواقع التواصل االجتماعي حول كوفيد 34جدول 

 املجموع ممتاز جيد جًدا  جيد  متوسط ضعيف   

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

ال أثق  

 متاًما
6 54.5   3 16.7   4 9.8   9 20.5   15 26.8   37 21.8   

أثق إىل  

 حد ما 
3 27.3   12 66.7   34 82.9   31 70.5   37 66.1   117 68.8   

   9.4 16   7.1 4   9.1 4   7.3 3   16.7 3   18.2 2 أثق متاًما 

   100 170   100 56   100 44   100 41   100 18   100 11 املجموع 

 0.289ر= 0.05مستوى الداللة= 15.489= 2كا

  - كوفيد)نرتنت والثقة يف املعلومات املنشورة حول  حصائيًا بني مستوى استخدام اإلإوجود عالقة دالة    34رقم  يبني اجلدول  

بينام   ،نرتنتوالعالقة متوسطة، حيث تزداد معدالت عدم الثقة يف املستويات املنخفضة يف استخدام اإل 0.05عند مستوى معنوية  (19

التواصل االجتامعي مع ضعف مستوى استخدام اإل املعلومات عرب مواقع  الثقة يف  املحدودة مع  ينرتنت، وتزداد  الثقة  رتفع مستوى 

اإل  ارتفاع اإل  نستنج رتنت، ويمكن من خالل ذلك أن  نمستوى استخدام  املعلومات أن استخدام  الثقة يف  يؤثر يف  نرتنت بشكل عام 

 . عكيسوالبيانات املوجودة عرب مواقع التواصل االجتامعي بشكل 
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 ة العمل" وفقاا لطبيع19ثقتك في المعلومات المقدمة على مواقع التواصل االجتماعي حول "كوفيد  35جدول 

  
رجال الترشيع 

وكبار املسئولني  

 واملديرين 

األخصائيون  

)أصحاب املهن  

 العلمية( 

الفنيون  

ومساعدو  

 األخصائيني 

العاملون يف  

اخلدمات  

واملحالت  

 واألسواق 

 املجموع متعطل  خارج قوة العمل

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك  

   21.8 37   13.6 3   16.9 10 25  3   28.6 14 0 5   66.7 2 ال أثق متاًما 

أثق إىل حد  

 ما
1 33.3   16 64.0   35 71.4   9 75.0   43 72.9   13 59.1   117 68.8   

   9.4 16   27.3 6   10.2 6   0.0 0   0.0 0   16.0 4   0.0 0 أثق متاًما 

 100 170 100 22 100 59 100 12 100 49 100 25 100 3 املجموع

 0.332ر= 0.05الداللة=مستوى  21.071= 2كا

العينة وفًقا لطبيعة العمل والثقة يف املعلومات املقدمة عرب مواقع  إوجود عالقة دالة    35رقم  يبني اجلدول   حصائيًا بني توزيع 

والعالقة متوسطة، حيث تزداد معدالت الثقة يف املعلومات    0.05عند مستوى داللة معنوية    (19  - كوفيد)التواصل االجتامعي عن  

حني تنخفض    ني، يف ل العلمية( ومن هم خارج قوة العمل واملتعط)أصحاب املهن    لألخصائينياملقدمة عرب مواقع التواصل االجتامعي  

 والتي  األخصائيني،ي   ومساعدني يف اخلدمات واملحالت واألسواق والفنينيلدى رجال الترشيع وكبار املسئولني واملديرين والعامل 

معدومة تكون  إىل    ،تكاد  ذلك  يرجع  ا  اعتامدوقد  من  أكثر  الرسمية  البيانات  عىل  الفئات  التواصل هذه  مواقع  عىل  املتوفرة  لبيانات 

 وقات. قد تكون غري حقيقة يف بعض األ والتياالجتامعي 

ا: مناقشة النتائج: 
ا
 رابع

( وملعرفة وقياس سلوك  19  -هدفت الدراسة احلالية إىل معرفة سلوك املرصيني يف البحث عن املعلومات  اخلاصة بـ )كوفيد

  16جمموعة متنوعة من األعامر من عمر    شملتعينة  ( تم تصميم استبيان وتوزيعه عىل  19البحث عن املعلومات اخلاصة بـ )كوفيد  

 25  –  16الفئة العمرية من    ا تليه  ،%33.3بنسبة    عاًما   50  -35أكثر استجابة للمرحلة العمرية من    توجاء   عاًما،  60حتى فوق    عاًما 

فاستجابتهم جاءت  عاًما    60  -50ما الفئة العمرية بني  أو  ،%24.9ة  بنسبعاًما    35  -25  ـثم الفئة العمرية بني ال  ،%30.3بنسبة    عاًما 

 عاملجتمبينام تنوعت طبيعة العمل ملجتمع الدراسة لتمثل معظم فئات  ،  %3.2فأكرب فكانت نسبة مشاركتهم    عاًما   60والفئة    ،%8.3بنسبة  

،  سني % مدر  4.6هيئة تدريس، و  أعضاء%  4.6% أعامل حرة، و6.8% ال يعملون، و16و  ا،% موظفً 26.7، وا % طالبً 27.6حيث ضمت  

نرتنت  فيام تساوت القدرات يف استخدام شبكة اإل  يش، وغريها من الوظائف املتنوعة. يعمل يف اجل%  1.7% يف جمال اإلعالم، و3.9و

بينام جاء    24.2ومتوسط،    24.7وجيد جًدا،    24.8بني   است2.6ممتاز،  فقط  % من جمتمع  35.9. ويقىض  تلإلنرتنخدام ضعيف  % 

% فقط يقضون ساعة  4.2ساعات يوميًا يف حني أن    6  حوايل  %34.5نرتنت بينام يقىض  ساعات يوميًا عىل شبكة اإل  8الدراسة أكثر من  

اليومية حيث  ا كام    يوميًا. معلوماهتم  للحصول عىل  الوقت  نفس  يف  مصادر  عدة  عىل  الدراسة  التواصل    احتلتعتمد جمتمع  وسائل 

املواقع والبوابات    حيث مثلت  ،بذلك أعىل نسبة يف البحث عن املعلومات اليومية بجانب مصادر أخرى  ققةحم  ،%78.7االجتامعي نسبة  

% عىل تطبيقات 24.7  بالتساوي%، يف حني اعتمد  24.9نسبة    عتمد عليهاماوالتليفزيون والراديو    %،28.4التابعة للحكومة املرصية نسبة  

العاملية.ال الصحف  وتطبيقات  املحلية  التواصل    ونجد   صحف  مواقع  يفاملرتبة    يفتأتى    االجتامعيأن  كمصدر    األوىل  الشباب  فئة 

الراديو والتليفزيون  ، أما  تحتل املرتبة الثانية لدى الشبابفنرتنت  الصحف العاملية عىل شبكة اإل  تطبيقاتأما  بشكل عام،    للمعلومات

  ، متقاربة ما بني الشباب وكبار السن  بنسبةتتميز  فنرتنت  أما تطبيقات الصحف املحلية عىل شبكة اإل،  لكبار السن  املصدر األول  انيعتربف
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حني أن كبار السن ال متثل هلم   يف  ، فالشباب ال يثق متام الثقة يف البيانات واملعلومات الصادرة من مواقع حملية ،ولكل فئة أسباهبا اخلاصة

الصحف تتقارب الفئات العمرية يف    ا عام، أمخبار لقلة تفاعلهم مع التطبيقات بشكل  ألملهمة للحصول عىل االتطبيقات من املصادر ا

تعترب  ف  ةخرى سالفة الذكر، وبشكل عام يتبني لنا أن الوسائل التكنولوجيولكن بنسبة أضعف وأقل من كافة املصادر األ  ا استخدامه

 التليفزيون. وإىل الراديو  باإلضافةجًدا لدى كبار السن  مهاًم  ااملواقع احلكومية مصدرً حني متثل  يف ،املصدر األول لدى الشباب

% من جمتمع الدراسة  57عتمد  (، وا 19  -كوفيد)بمعرفة مجيع األخبار واملستجدات عن    باهتاممه% من جمتمع الدراسة  92.4أمجع  

% من جمتمع الدراسة إىل 69.1  ل(، توص19  -اهتم عن )كوفيد( للحصول عىل معلوم Care.govللحكومة املرصية )  الرسميعىل املوقع  

% عن  7.3% توصلوا إليه عن طريق األصدقاء، بينام توصل إليه  17.2عن طريق مواقع التواصل االجتامعي، يف حني  املوقع التوعوي  

جتاه   ي ن تأثري املواقع يف زيادة الوعوع  ذاعة والتليفزيون. % فقط تعرفوا عليه عن طريق اإل5.6نرتنت، يف حني  طريق البحث يف شبكة اإل

بينام جعل   ،بطرق الوقاية  ي% من جمتمع الدراسة أن املعلومات املذكورة يف املوقع رفعت من درجة الوع59.7، فقد أمجع  (19  – كوفيد  )

استفادهتم من املوقع    إىل عدم  اأشارو%  3.9خر تطورات انتشار الفريوس يف مرص والعامل العريب، يف حني  آ% عىل دراية ب34.8املوقع  

% فقط  0.9شارة يف معرفة طرق الوقاية من الفريوس، يف حني % أن املوقع ساعد املعتمدين عىل لغة اإل0.9شار أبالدرجة املتوقعة، بينام 

 (. 19 -)كوفيدأن املعلومات املذكورة أدت إىل تضارب معلوماته وأصابته باحلرية حول  اأشارو

% من اجلمهور يف مجيع البيانات 75(، هذا وقد وثق متاًما  19  -)كوفيدانتشار  يف التوعية للحد من    مه % أن املوقع سا 72.2واتفق  

، بينام احتلت مواقع التواصل االجتامعي املركز الثاين، يليها التليفزيون، ثم موقع منظمة الصحة العاملية،  حصائيات الواردة يف املوقعواإل

 ، وجاء الراديو يف املرتبة األخرية. بواتسا ثم أحاديث األصدقاء وجمموعات 

% عن  37.5بنسبة    ا ونالحظ من حتليل نتيجة االستبيان أن الذين يعتمدون عىل وسائل التواصل االجتامعي زاد استخدامهم هل 

ع التواصل  % من مجهور املستفيدين املعتمدين عىل مواق44.3وقد تابع  ( 19  -كوفيد)وذلك ملعرفة معلومات عن    العادياستخدامهم  

% صفحات أشخاص عاديني 33.5، بينام تابع  (19  –كوفيد  )االجتامعي صفحات هيئات حملية متخصصة للحصول عىل معلومات عن  

 % عىل صفحات أطباء متخصصني. 29عتمد اغري متخصصني، يف حني 

التواصل االجتامعي يف زيادة   التواصل االجتامعي % أ40.9، فقد أمجع  (19  –كوفيد  )جتاه    الوعيوعن تأثري مواقع  ن مواقع 

  املعلومايت % قد سامهت مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة وعيهم  22.7خر تطورات انتشار الفريوس يف العامل، وأن  آجعلته عىل دراية ب

بينام  ( 19  –  كوفيد)عن   معلومات  أ،  تضارب  إىل  االجتامعي17دت  التواصل  مواقع  عىل  املعتمدين  اجلمهور  من  البحث    %   عنيف 

 . باإلحباط% من اجلمهور 13صابت أ، يف حني أهنا (19 – كوفيد )معلومات عن 

% منهم يثقون  70أن    ، (19  – كوفيد  ) معلومات عن    يف البحث عن  نسبة ثقة املعتمدين عىل مواقع التواصل االجتامعي  توجاء

% من مستخدمي مواقع التواصل االجتامعي 22ا نسبة  بينام ال يثق متامً   ،إىل حد ما يف املعلومات املقدمة من وسائل التواصل االجتامعي

 يف املعلومات املقدمة من خالله. 

 ونالحظ من التحليل السابق أن: 

التواصل   - يفاملرتبة    يفتأتى    االجتامعيمواقع  للمعلومات  األوىل  كمصدر  الشباب  عام،    فئة   تطبيقات أما  بشكل 

يعترب الراديو والتليفزيون املصدر  ، يف حني  تحتل املرتبة الثانية لدى الشبابفنرتنت  الصحف العاملية عىل شبكة اإل

 . األول لكبار السن
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مجيع الفئات العمرية   يف املستجد    (19  -كوفيد) بمعرفة األخبار واملستجدات عن    % من جمتمع الدراسة 92.4  اهتم -

 .مرص من مجيع الفئات العمرية يفكس حالة االهتامم املتزايد بنسبة مئوية متقاربة، وهو ما يع

( للحصول عىل معلوماهتم  Care.govللحكومة املرصية )  الرسميعتمد عىل املوقع  اأكثر من نصف جمتمع الدراسة   -

 %. 57بنسبة ( 19 -كوفيد)عن 

، يليها التليفزيون  (19  - كوفيدبـ)  ة املعلومات املتعلقاملرتبة الثانية يف البحث عن    االجتامعيمواقع التواصل    احتلت -

 . العامليةملنظمة الصحة  الرسمي، ثم املوقع املرصي

% منهم فال  22أما    ،مواقع التواصل االجتامعي يثقون متام الثقة يف املعلومات املقدمة من خالله% من مستخدمي  70 -

 باملعلومات املقدمة من خالله.  ا يثقون هنائيً 

 اخلـــالصة: 
، واعتامد نصف جمتمع  19-الدراسة إىل اهتامم معظم جمتمع الدراسة بمعرفة مجيع املستجدات واملعلومات حول كوفيدتوصلت 

التوعوي احلكومي ) الواردة يف املوقع، بينام اعتمد النصف  Careالدراسة عىل املوقع  ( وذلك لثقتهم يف مجيع البيانات واإلحصائيات 

، ب، ويليها التليفزيون ثم موقع منظمة الصحة العاملية، ثم أحاديث األصدقاء وجمموعات واتسا اآلخر عىل مواقع التواصل االجتامعي

 . 19 –وجاء الراديو يف املرتبة األخرية، كام زاد استخدام مجهور املستفيدين بشكل ملحوظ ملواقع التواصل االجتامعي بعد أزمة كوفيد 

 التوصيات:

 :التايلما سبق تقرتح الدراسة جمموعة من التوصيات عىل النحو  ءيف ضو

- ( احلكومي  التوعوي  املوقع  بوزارةCareربط  التواصل    الصحة  (  عىل صفحات  عنه  واإلعالن  املرصية،  والسكان 

 االجتامعي كتنويه مهم. 

التوعوية، وتعريب    التليفزيونعالنات  بعد إواملرصية  وابة احلكومة  بيف    (Careالتوعوي احلكومي )شارة إىل املوقع  اإل -

 اسم املوقع. 

 متابعة وتعديل املعلومات املنترشة عىل مواقع التواصل االجتامعي للتقليل من املعلومات املضللة.  -
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Misinformation was classified as one of the top 10 dangerous global threats to humanity, and in mid-

2020, social media plays a key role in flourished and spread misinformation about Covid-19. 
Study aimed to define and analyze Egyptians’ behavior toward information related to Covid-19, as it has 

a direct impact on increasing citizen awareness and thus limiting the epidemiological spread of the virus. Based 
on the survey method for data collection, the questionnaire was utilized as a basic survey tool by following 
snowball technology to reach the largest possible number of beneficiaries. The most important result of the study 
is that 92.4% of the study population interested in knowing all news and developments about the Covid-19 
virus, while 57% of the study population approved the official Egyptian government website (Care.gov.eg) as the 
1st source and 72.2% agreed that the site supports awareness to limit the spread of Covid-19, 75% of the 
audience fully trusted all the data and statistics presented by this site. Exploring information about Covid-19, 
Egyptians put social networking sites in the 2nd place, followed by television, then the World Health 
Organization website, then friends and WhatsApp groups, and the radio came in the last place. As well as the 
study found that those who rely on social media, increased their use by 37.5% over their normal use to find 
reliable information about Covid-19. 
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