
 

 152 1(. جزء  2023)يناير  13، ع 5املجلة العلمية للمكتبات والوثائق واملعلومات؛ مج 

 

 سلوكيات البحث عن المعلومات لدى المرأة فى صعيد مصر 

 : لمواجهة فيروس كورونا المستجد 

 دراسة ميدانية على المرأة فى مدينة قنا 

 

 

 منال غريب يسن محمود د.  

 مدرس علم املكتبات واملعلومات 

 بقنا )مرص(   الوادى   جنوب   جامعة – كلية اآلداب  

Manal.elmsri@gmail.com 

 2021يوليو    27تاريخ القبول:    2021يونيو    1  تاريخ االستالم: 

 ستخلص امل
تكونت عينة الدراسة   قد و ، س كورونا وللمعلومات ملواجهة فري القنائية املرأة التعرف عىل سلوكيات التامسهدفت الدراسة إىل  

، وقد ُاستخدم املنهج امليداين مستعينا باالستبانة كأداة غري عاملة (  أوعاملة  ) ناث ىف مدينة قنا سواء  فئات اإل  خمتلفنثى من  أ  (336من )

حصول عىل معلومات عن فريوس كورونا من خالل وسائل التواصل  لل%  58، وأظهرت نتائج الدراسة اهتامم العينة بنسبة  للدراسة

شارت النتائج أن هدف  أخبار، كام  % احلصول عىل املعلومات من خالل نرشات األ39.58ىف املرتبة الثانية  بنسبة تىأبينام ي  االجتامعي،

معرفة  عىل حرصا منها %  67.19لوقاية من الفريوس  بنسبة  لول  حث عن املعلومات  حول الفريوس جاء ىف املقام األىف الب القنائية  املرأة

طرق العالج من الفريوس ىف حالة  للوصول إىل  ى ىف الرتتيب الثانى البحث عن معلوماتأترسهتا ،ثم النصائح الوقائية والطبية هلا وأل

وبئة خالل فرتات متباينة  دراسة بإجراء دراسات مقارنة بني سلوك التامس املعلومات حول األال صتا ولذ،  %30.35صابة بنسبة  اإل

ان فريوس كورونا من خالل زيادة مراكز    ة تحمل مواجهت  زيادة االهتامم باخلدمات الطبية يف الصعيد حتىوشار الفريوس ،تمن عمر 

 الرعاية واخلدمات الصحية.

 التامس املعلومات الصحية.  فريوس كورونا املستجد؛ س املعلومات؛: سلوكيات التاماملفتاحيةالكلامت 

 املقدمة:
الزمــن،   مــع  تطــور  الصحيــة  باملواضيــع  النــاس  اهتمــام  تعنيه و إن  معينة  مرضية  حالة  بوجود  مرتبطــا  يعــد  لــم 

وبات املريض يعترب نفسه رشيكا للطبيب يف تشخيص   اإلنسان،ساسيًا من ثقافة  أ صبحت املعرفة بالشؤون الطبية جزءً أبل    ؛شخصيا 

صبحنا أمام مشهدين أوبدل العالقة بني طبيب ومريض  ،ىل مشارك فعالإ فتحول املريض من جمرد متلٍق  ،احلالة واقرتاح سبل معاجلتها 

، وبخاصة بعد انتشار فريوس كورونا  ونيةلكرتيملك اخلربة يف البحث يف املواقع اإل تضم طبيبني أحدمها يملك شهادة جامعية والثاين

املستجد، ومن هنا أصبح البحث يف جمال التامس املعلومات جماال مهام البد من دراسته، ومن جهة أخرى نجد أن املرأة لدهيا الكثري من  
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راء انتشار جائحة كورونا املهام واملسؤوليات داخل األرسة وخارجها ىف جمال العمل ، والتى قد يتعاظم مع تلك الظروف التي حدثت ج

 ،فهى تفكر ىف عملها وكيفية إنجازه ىف ظل الظروف الراهنة ، ومثل هذا التفكري يمثل عامل ضغط كبري عىل عاتقها.

بيبات فنسبة الط  ،نسبة كبرية من النساء وهو أكثر القطاعات تعرًضا لإلصابة بفريوس كورونا الصحي ب يعمل ىف القطاع  فهناك من  

  وهذا القطاع مستثنى من اإلجازات التى صدر هبا قرار من جملس الوزراء،  ، كبرية جدا الصحيواملرافق العالجية بالقطاع    ىف املستشفيات

إىل البقاء ساعات أطول ىف العمل مما هو    اضطرارها فتعانى النساء ىف هذا القطاع أعباء مضاعفة بني    ،ويتطلب العمل ساعات طويلة

 (2020)عزت ، بذل جهدا بشان أدوارها ومسؤولياهتا العائلية،وىف الوقت نفسه ت همعتاد علي

: اإلطار املنهجي للدراسة:  أوالا
 :دراسةمشكلة ال 1/1

(، ثم اعتباره )جائحة ( حسب ترصيح منظمة الصحة العاملية بشهر مارس من العام 2020مع تفشى وباء كورونا مطلع عام ) 

عالمية يف تغطية تداعيات انتشار الوباء ومتابعة إحصاءاته  ،فتوسعت اخلدمات اإل  بدأت مجيع الشعوب تنتبه خلطورة املوقف  ،السابق

  ا نتاج عالج أو مصل مضاد هلذوإلاليومية من حيث معدل اإلصابات ،والوفيات واملتعافني ،وكذلك املحاوالت املختلفة للمكافحة ،

 س.والفري

  تم تسجيل  ،2020كورونا املستجد عىل الصعيد العاملى والعريب لعام ووفقا ملنظمة الصحة العاملية ألحدث إحصائيات فريوس 

عىل سبيل املثال ، و ليونم  53.1   بلغنيتعافاملوجمموع    مليون حالة وفاة،  2.06وفيات بلغ  المليون حالة إصابة مؤكدة ،وجمموع    96.2

لف وفاة  أصابة وإ  15100صابات أكثر من  دد اإلوىل الدول ترضرا من فريوس كورونا حيث بلغت عأيطاليا إ احتلتال احلرص :عامليا  

كام بلغت نسبة    ة،وفا 6.338إصابة و365.563املرتبة األوىل من حيث عدد اإلصابات الذى بلغ     أما عربيا  احتلت السعودية،  يوميا 

 https://www.who.int/ar/news/itemمتاح عىل :  حالة.357.177التعاىف 

ومازال الفريوس يواصل تفشيه بوترية متسارعة   ىف تزايد مستمر،(  19كوفيد)أن ضحايا فريوس كورونا املستجد    يتضح مما سبق

بل مجيع فئات   ؛ يست وحدها فقطل  ة،مر الذى ساهم بشكل كبري ىف مضاعفة الضغوط النفسية الواقعة عىل املرأىف خمتلف أنحاء العامل ،األ

صابة تسيطر عىل اإل ن فكرةألرسهتا ،  أتملك املرأة حالة من القلق والفزع بشأن نفسها أوال ثم  تاملجتمع ، ففى ظل الظروف الراهنة  

خر  آليها الفريوس الذى رسعان ما ينترش بشكل أو بإصابة ومن ممارسة احلياة بشكل طبيعى فينتقل  فتصنع سيناريو خميفا من اإل  ،تفكريها 

 ألرسهتا ولآلخرين. 

نرتنت بالسعى للحصول عىل معلومات من مصادرها املتعددة عرب صفحات اإل خاصة املرأة(بوبالتاىل تنامى اهتامم اجلمهور )و

كمصادر تستقى منها املرأة معلوماهتا   ال تصلح بالتاىلو  ،التى ال يقوم عىل إرشافها أطباء  ،وشبكات التواصل االجتامعى وقنوات يوتيوب

 رسهتا .أ فراد أالتى تتعلق بصحتها وصحة 

 وتتمثل ىف حماولة التعرف عىل سلوكيات التامس املرأة للمعلومات ملواجهة فريس كورونا.  ،مشكلة الدراسة ومن هنا تتبلور

 أهمية الدراسة: 1/2

باملكتبات   تعد  الصلة  الوثيقة  الدراسات  تعترب من  املستفيدين والتى  املعلومات جوهر دراسات  البحث عن  دراسة سلوكيات 

 ومراكز املعلومات.

https://www.who.int/ar/news/item
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كاديمية العربية التى تتناول وهتتم  اخلاص بموضوع البحث تبني أن قلة وجود الدراسات األ  الفكرينتاج  من خالل مراجعة اإلو

التوجه إىل دراسة هذا السلوك    ،عن املعلومات بشكل عام واملعلومات الصحية بشكل خاصبسلوك املرأة وبحثها   .لذلك كان البد 

العاملة    تبعهالذى ت العاملة ( يف البحث عن  أاملرأة )سواء  وبصفة خاصة يف املجتمع   ،رسهتا أ  ةهيدد حياهتا وحيا   فريوس جديدو غري 

عدد سكانه   القنائى يقارب  نسمة ىلإالذى  )ريف وحرض(    مجايلإيبلغ    و  ،مليون  قنا  مركز  نسبة  فرد977294عدد سكان  تبلغ  ا،و 

،  2019  تعداد السكان عىل مستوى مراكز حمافظة قنا % حسب ما أشار إليه البيان الذى تصدره حمافظة قنا )48.8السيدات منها حواىل  

 (.34ص

التى   - املعلومات  مصادر  عن  الباحثة  املرأة  تفيد  الدراسة  يتعلق  هذه  ما  بكل  املعرفية  حاجتها  إلشباع  عليها  تعتمد 

 بفريوس كورونا. 

الدراسة   - املعلومات إتعترب هذه  من  قنا  مدينة  املرأة يف  معلوماتية الهتاممات  اللبنات األوىل يف وضع خريطة  حدى 

 . ا اخلاصة بفريوس كورون

املرأة - سلوك  ومع  ال توجيه  نفسها  مع  الوقائية  الصحية  اإلجراءات  اآلرسأتباع  ومع  انتشار هتا  من  للحد  خرين 

 .الفريوس

املهمشة،  - مرص  يف صعيد  املرأة  اهتاممات  عىل  الضوء  من   القاء  الصحيحة  املعلومات  إىل  الوصول  عىل  ومساعدهتا 

 مصادر موثوق فيها.

%من 48.2قنا  ناث يف مركز  تبلغ نسبة اإل  وزمة كورونا  أومساندهتا يف    ،املرصية عامة وقنا خاصة  املرأةلقاء الضوء عىل  إ -

من املصادر وضحت تواجد النساء يف الصفوف األوىل و األمامية ملواجهة الوباء:   اأن كثريً و  وبخاصة ،املجتمع القنائى

 (. 2020عزت، مويس،صليبي ، ) ن،عامالت وغريهومعلامت، و، وممرضاتطبيبات، 

 :  دراسةأهداف ال 1/3

  ، تتبعها املرأة القنائية للبحث عن املعلومات حول فريس كورونا املستجد ىل التعرف عىل السلوكيات التى  إهيدف هذا البحث  

 هداف الفرعية:وسيتم حتقيق هذا اهلدف العام من خالل جمموعة فرعية من األ 

 .للبحث عن املعلومات حول هذه اجلائحة )القنائية ( الصعيدية املرأةالتعرف عىل دوافع  -1

 .ملواقع التواصل االجتامعي القنائيةمدى استخدام املرأة  الكشف عن-2

 التعرف عىل مدى ثقة ومصداقية املصادر التى تعتمد عليها املرأة الصعيدية ملتابعة أخبار فريوس كورونا املستجد؟-3

 .عن مصادر املعلومات حول هذه اجلائحة القنائية املرأةمدى توافر مهارات البحث لدى  حتديد-4

 . ن انتشار وباء كورونا أبش دراك اخلطر لدى املرأة القنائيةإمعدالت وف عىل الوق  -5

 .ثناء البحث حول هذه اجلائحةأ ةئيتواجهها املرأة القنا  التيالتعرف عىل الصعوبات  -6

 تساؤالت الدراسة: 1/4

 ؟الصعيدية للبحث عن املعلومات حول هذه اجلائحة املرأةدوافع ما  -1

 ؟ية ملواقع التواصل االجتامعيئملرأة القنا مدى استخدام اما  -2

 مدى ثقة ومصداقية املصادر التى تعتمد عليها املرأة الصعيدية ملتابعة أخبار فريوس كورونا املستجد؟ ما  -3
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 ؟ القنائية عن مصادر املعلومات حول هذه اجلائحة املرأةمدى توافر مهارات البحث لدى ما  -4

 املستجد؟ ن انتشار وباء كورونا ألدى املرأة القنائية بشدراك اخلطر إمعدالت ما  -5

 حول هذه اجلائحة؟ عن معلومات ثناء البحثأية ئالصعوبات التى تواجهها املرأة القنا ما  -6

 حدود الدراسة: 1/5

ة  ي ئاقترصت الدراسة ىف جماهلا املوضوعى عىل سلوكيات البحث عن املعلومات لدى املرأة القنا   املوضوعية:  احلدود -

   .عن فريوس كورونا املستجد

ملدة التى أجري فيها املسح امليدانى وتم خالهلا توزيع االستبيان عىل جمتمع  ايتحدد املجال الزمنى عىل    احلدود الزمنية: -

  .م2021عام إىل شهر مايو  بداية من شهر يناير وتتمثل تلك الفرتة ،الدراسة

جامعات  -مدارس  -)منازل :قنا بجميع جهاهتا التى تعيش فيه املرأة منبمدينة  املكاينحتدد املجال  احلدود املكانية: -

، موظفات  املحاكم  موظفات–دارية باجلامعة  إلعامل اموظفات األ  -الطبيبات  –  املعلامت  –مثل: ديوان حمافظة قنا  

 ن. وغريه بجامعة جنوب الوادي

 :بمختلف الرشائح االجتامعية عاما(65-16ترتاوح أعامرهن بني )  اللوايتتستهدف الدراسة النساء    احلدود الفئوية: -

 تعمل. ال أوائح الوظيفة سواء تعمل رش وبمختلف(  أرملة – مطلقة– متزوجة –)آنسة 

 مصطلحات الدراسة:  1/6

 سلوكيات البحث عن املعلومات: 

سلوك املستفيد ىف البحث عن املعلومات يشري إىل قياس بمعنى أن   عبارة عن االستجابة إىل باعث أو نشاط أو تغري مرتبط بالبيئة،

دوات والوسائل املستخدمة ىف وتتطلب معرفة سلوك البحث عن املعلومات التعرف عىل األ حاجته إىل املعلومات التى يبحث عنها،

 (.2015هتهات،)احلصول عىل أوعية املعلومات التى تلبى احتياجات الفرد املعلوماتية

 كورونا املستجد: فريوس  

 زمرة واسعة من الفريوسات تشمل فريوسات يمكن أن تتسبب ىف"بأنه:   :(19)كوفيد    تعريف منظمة الصحة لفريوس كورونا 

كام صنفته منظمة الصحة    "جمموعة من االعتالالت ىف البرش، ترتاوح ما بني نزلة الربد العادية وبني املتالزمة التنفسية احلادة الوخيمة  

درجة مئوية،    37.8ويشعر املصاب باحلمى إذا جتاوزت درجة حرارته   ومتثلت أهم أعراضه ىف احلمى والسعال اجلاف املستمر، ؛العاملية

 https://www.who.int/ar/newsفضاًل عن فقدان حاسة الشم والتذوق، متاح عىل املوقع :

 التامس املعلومات الصحية: 

وشخيص )إدراكي(   وبناء حس اجتامعي"حلد من عدم اليقني بشأن احلالة الصحية  ا"البحث عن وتلقى الرسائل التي تساعد عىل  

 (. 2020)عقل، حول الصحة
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 الدراسات السابقة:  1/7

واالقتصادية   هناك الكثري من الدراسات التى تناولت سلوكيات البحث عن املعلومات ىف خمتلف البيئات العلمية واالجتامعية

تهدف أعضاء هيئة التدريس ىف اجلامعات، وكذلك طالب الدراسات العليا والطالبات والصحفيني  وغريها، ومن هذه الدراسات ما يس

أما موضوع سلوكيات التامس   وأمناء الرشطة، وبعض الدراسات عىل املرأة وسلوكها ىف البحث عن املعلومات ىف القطاع الصحي،

وفيام يىل عرض موجز لبعض الدراسات املثيلة    ، ل هذا املوضوعو تنا دراسة عربية ت  ال توجد   ، املعلومات لدى املرأة حول فريوس كورونا 

 التى تناولت موضوع الدراسة : 

: الدراسات العربية:   أوالا

ىل الكشف عن األسباب والدوافع التى تدفع املرأة العاملة يف املناطق العشوائية  ت إدفدراسة ه  (2020أجرت ) آية سعودى،

حرص كام هدفت اىل    ،عن طبيعة املعلومات الصحية التي حتتاج إليها املرأة يف املناطق العشوائية  للبحث عن املعلومات الصحية  والكشف

 التعرف عىل أسباب تغري سلوك البحث عن املعلوماتو ،الصعوبات والعقبات التي تواجه املرأة يف احلصول عىل املعلومات الصحية

واعتمدت الباحثة عىل البحث خمتلط  ،  الصحية  للمرأة يف املناطق العشوائية  الصحية واملستشفيات يف إتاحة املعلومات  ودور املنظامت

مع البحوث النوعية    الرأيواستطالعات    ،ساليب الذى يعتمد عىل مجع وحتليل ودمج نتائج البحوث الكمية التى تشمل االختباراتاأل

مجموعة من  بالدراسة   خرجت وقد  املتعلمة،االستبيان واملقابلة الشخصية مع املرأة  أدايتقيق هدف الدراسة استخدمت جل حتأ،ومن 

دور املنظامت    املتفرغة من استامرات االستبيان وحتليلها عن دوافع بحث املرأة املتعلمة عن املعلومات الصحية التى تعتمد عليها ،النتائج  

ة ، وأخريا تناولت دور املكتبة الوطنية واملكتبات العامة ىف إتاحة املعلومات الصحية واملستشفيات ىف إتاحة املعلومات الصحية للمرأ

 هلا. 

،  كام تناولت ( 2020أجرت ) نشوى عقل  ـ   دراسة  بـ املــرأة  نيالعالقــة  لــدى  الصحيــة  املعلومــات  التمــاس   ســلوك 

مفردة لقياس متغريات الدراسة    450علــى عينــة قوامهــا    بياناالســتاستامرة  املرصيــة مــع انتشــار وبــاء كورونــا، حيث طبقت  

التهدئــة   وآليــات  املخاطــر،  إلدراك  ومقيــاس  األزمــة،  أطــراف  يف  الثقــة  ومــدى  املعلومــات،  التمــاس  ســلوك  مثــل: 

كرب من النساء حمل ت النتائــج إلــى النســبة األوتوصلــ  ،النفســية ورفــع الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة ملواجهــة انتشــار الوبــاء

الــوزراء    والدراسة أبدت سلوًكا متناميًا اللتمــاس املعلومــات،   العاملية  وصفحة جملــس  الصفحــة الرســمية ملنظمــة الصحة 

حــول للمتابعة  حمــال  املعلوماتيــة  املصــادر  أكثــر  كانتــا  بــوك  فيــس  علــى  وكانــت   املصــري  الفيــروس،  أخبــار 

اإلجــراءات الوقائيــة ملواجهــة الفيــروس أكثــر املعلومــات التــي تســعى ملعرفتهــا، كمــا وجــدت الدراســة أن مصداقيــة  

الرسـ اجلهــات  ومواقع  أمــام صفحــات  تراجعــت  االجتامعــي  التواصــل  مواقــع  علــى  املنتشــرة  علــى  املنشــورات  ـمية 

الدراسة  وأ  اإلنرتنــت، عن  وصت  للبحث  اإللكرتونية  املواقع  عىل  الدخول  ونوعية  معدالت  حول  كيفى  حتليل  دراسات  بإجراء 

 املعلومات أو التعبري عن االستجابات أثناء املخاطر من خالل منشورات وتغريدات مواقع التواصل اإلجتامعى .

واقع سلوك البحث عن املعلومات الدينية لدى املرأة املرصية ىف منطقة بوالق أبو  التعرف عىل    (2018هدفت دراسة )سعودى ،

ليها املرأة إسباب والدوافع التى تدفع املرأة للبحث عن املعلومات الدينية ،وطبيعة املعلومات التى حتتاج  العال هبدف الكشف عن األ 

ا تستخدمها  التى  الدينية  املعلومات  مصادر  وأشكال  أنواع  ووسائل  ،ورصد  الوطنية  املكتبة  دور  ،ومعرفة  العشوائية  املناطق  ىف  ملرأة 

فاإل تواجهإعالم  التى  والصعوبات  العقبات  عىل  ،والتعرف  املناطق  هذه  ملثل  الدينية  املعلومات  هذه ه تاحة  مثل  عن  البحث  عند  ن 
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ومن النتائج  من  إىل عدد  الدراسة  وتوصلت  :املعلومات  غري   ها  بوالق  بمنطقة  النساء  مبكرا  معظم  لزواجهن  ذلك  ويرجع  متعلامت   

معظم النساء يبحثن عن املعلومات الدينية هبدف التقرب إىل اهلل ثم الفهم  واملعيشة ،  هل يف،وكذلك ترك الدراسة للعمل ملساعدة األ

ية التى حتتاجها  الوصول للحصول عىل املعلومات الدين أكثر النساء املسلامت يعتمدن عىل مصادر املعلومات سهلةوالصحيح للدين ،

%(من إمجاىل عينة الدراسة ،يليها  77.3فزيون للحصول عىل املعلومات الدينية التى مثلت نسبة )يالربامج الدينية املتنوعة بشاشة التل  :مثل

والزمالء  يلية اجلريان  %(،37.4%(،ثم شيخ املسجد بنسبة )44.3%(،ثم برامج إذاعة القرآن الكريم بنسبة )49.3رسة بنسبة )أفراد األ

قد أوصت الدراسة  و،%7.9االجتامعى )فيس بوك (بنسبة  يليها شبكات التواصل %(20.7%(، ثم الكتب الدينية بنسبة )31.5بنسبة )

زهر الرشيف  أن يقوم األوأن تقوم الدولة بتوفري فصول حمو أمية هذه املناطق  لتعليم ساكنيها كى يكونوا قادرين عىل املطالعة والبحث ،

الديني  لنرش الوعى    والدعاةبعقد ندوات دينية شهرية حيرضها كبار العلامء والشيوخ  (  بالتعاون مع املكتبة الوطنية )دار الكتب املرصية

 . املناطق العشوائية  يف

البحث عن    إىل التعرف عىل أهم املواقع اإللكرتونية التى يعتمد عليها أفراد العينة ىف   (2018هدفت دراسة )عبد العزيز ، يف حني  

ثقة   مدى  عىل  ،والتعرف  اإلنرتنت  شبكة  عرب  الصحية  للمعلومات  الدراسة  عينة  التامس  دوافع  عىل  ،والتعرف  الصحية  املعلومات 

املسحي عىل عينة   اجلمهور املرصى عينة الدراسة ىف املعلومات الصحية التى حيصل عليها عرب شبكة اإلنرتنت مستخدمة املنهج الوصفى

فيام فوق( استخدمت  صحيفة االستقصاء اإللكرتوين كأداة جلمع البيانات وتوصلت ملجموعة نتائج  18ة )من سن  مفرد400قوامها  

ناتج عن التامسهم للمعلومات الصحية عرب شبكة اإلنرتنت   % من أفراد العينة لدهيم مستوى وعى صحى متوسط62.5منها :نسبة  

الوعى الصحي ،ومعدل التامس املعلومات الصحية عرب اإلنرتنت، وتوصلت    ،وعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بني

الدراسة أنه البد من التقيص بدقة وإحكام ملسار املحتوى الصحي عرب اإلنرتنت ، والتعمق يف فهم عالقة هذا املحتوى بمدى تكرار  

نت ،البد أن تتبع املواقع الصحية عرب اإلنرتنت جهة  التي يبحث عنها املرىض النشيطون عىل شبكة اإلنرت املعلومات الصحية وبأنامطها 

 حكومية ترشف عليها وتتأكد من دقة ومصداقية املعلومات الصحية التى تبثها إىل اجلمهور. 

إىل الكشف عن االحتياجات واملعلومات املبلغ عنها ذاتيًا والسلوك املعلومايت لدى    (2016كام هدفت دراسة ) إهلام الدورسي ، 

أن  بوأشارت النتائج    ،مريض بالرسطان باستخدام االستبانة الورقية  ٤٠٠ان يف الكويت، هلذا الغرض مجعت البيانات من  مرىض الرسط

وأراد معظمهم تزويدهم هبذه املعلومات حول املرض   ،معظم مرىض الرسطان بحاجة إىل تزويدهم باملعلومات مبارشة بعد التشخيص 

الشفاء فرص  أن    ،ومعرفة  النتائج  عن  وبينت  البحث  يف  الرسطان  مرىض  قبل  من  استخداًما  األكثر  املصادر  هم  واإلنرتنت  األطباء 

وكانت اإلناث ومرىض الرسطان من احلاملني شهادات ما بعد البكالوريوس أكثر عرضة من املجموعات األخرى للحصول    ،املعلومات

صعوبات عند التامس املعلومات املتعلقة بمرضهم نظًرا  وشهدت النتائج أن مرىض الرسطان يواجهون    ، عىل املعلومات من اإلنرتنت

وأعرب مرىض الرسطان عن احلاجة   ،لعدم وجود مساعدة من مقدمي الرعاية الصحية يف توفري املعلومات وتضارهبا عىل شبكة اإلنرتنت

إن حتديد املعلومات الصحية من    ، الثقافة الصحية وتوفري املعلومات من وزارة الصحة الكويتية عىل شبكة اإلنرتنت  :إىل خدمات مثل

 خالل مرىض الرسطان هو املصدر األسايس.

التعرف عىل اجلمهور العريب العام واستخدام لشبكة اإلنرتنت للحصول  هدفت إىل    دراسة (2015كام أجرت ) لطيفة رفعت،

نحو املعلومات الصحية املتاحة عىل شبكة  طلق عيل السلوك املعلومايت للجمهور العريب العام  يعىل املعلومات الصحية والذي يمكن أن  

 :نرتنت، من خالل اإلجابة عىل بعض األسئلة وهياإل
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يلج إليصال   أملاذا  فعالة  أداة  اإلنرتنت  يعد  هل  اإلنرتنت؟،  شبكة  عىل  املتاحة  الصحية  للمعلومات  العام  العريب  اجلمهور 

 العام املستقبلية نحو اإلنرتنت كأداة إليصال املعلومات الصحية؟  املعلومات الصحية للجمهور العريب العام؟ ما نظرة اجلمهور العريب 

ومن أهم   ، عىل املستفيدين لإلجابة عىل أسئلة الدراسة ه عداد استبيان وتوزيعإواستخدمت الدراسة املنهج الوصفي التحلييل عن طريق 

ن إمجايل عدد املستخدمني عينة الدراسة مقابل  م  % 92.22النتائج التي توصلت هلا الدراسة أن عدد الباحثني عن املعلومات الصحية بلغ  

الصحية12.20% املعلومات  باحثني عن  الدراسة إىل حصول    ،غري  الصحية عينة  املعلومات  الباحثني عن  النسبة األكرب من  وأشارت 

الدرا  ،املواقع عىل درجة متوسطة من حيث جودة املعلومات والتي هي يف أغلبها مواقع عربية التوصيات    ا سة عددوقد أظهرت  من 

ألمريكية تعمل عىل نرش  ا الطبيةكون هناك مكتبة قومية صحية يف خمتلف الدول العربية عىل غرار املكتبة القومية  تالعمل عىل أن    :أمهها 

العريب العامل  يف  الصحية  واملؤسسات  الوزارات  مع  بالتعاون  الصحي  والوعي  الصحية  اإلنرتنت  ،املعلومات  ملواقع  البد    - كذلك 

 .احلرص عىل تطبيق معايري اجلودة يف انتقاء املعلومات املنشورة -خاصة املواقع الصحيةوب

 ، الغانم  التعرف    (2014كذلك سعت دراسة ) هند  التـدريس  إىل  املعلومات لدى أعضـاء هيئـة  التامس  علـــى سـلوكيات 

اإلسـال  سعود  بن  حممـد  اإلمام  ومعرفـــــة  بجامعـــــة  اجلامعة  قبل  من  املتاحة  اإللكرتونية  املعلومــات  بقواعــد  املتصلة  مية 

استخدامها   احلاجات إىل  تدفعهم  التي   املعلومــــــات  ،واملعلوماتيـــــة  قواعــــد  أمهيــــة  مــــدى  علــــى  التعــــرف  

التعـرف عىل  مـدى رضا  أعضـاء و ،ل استخدامهم هلذه القواعدوقواعد املعلومات ذات النص الكامل ومعـد الببليوجرافيــــــة

مدى توافر مهارة استخدام قواعد املعلومات اإللكرتونية  و  ،هيئـة التــدريس املستخدمني عن إمكانات قواعد املعلومات اإللكرتونية

يتكون جمتمع   ونهج الوصفي  املد استخدمت  وق،تدريب يف هذا املجال ونوع التدريب املرغوب  ال،ومعرفة مدى اهتاممهم باحلصول عىل  

أستاذ وأستاذ مشارك    ي:الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بمختلف رتبهم العلمية وه

وعددهم   ومعيد  وحمارض  مساعد  الالزمة    ، عضوا2199وأستاذ  البيانات  جلمع  رئيسية  أداة  االستبانة  استخدمت  هذه  وقد  إلجراء 

ىل كثري من النتائج جاءت كالتايل : أعىل نسبة من املشاركني الذين يستخدمون قواعد املعلومات إتوصلت هذه الدراسة    وقد  ،الدراسة

%، و الذكور أكثر استخداما حيث 18.8% ثم أستاذ مشارك  24.2% تليها رتبة معيد  31.6وبلغت هذه النسبة    ، هم رتبة أستاذ مساعد

ا هذه  اإل50.5لنسبة  بلغت  املصادر  هلذه  اإلناث  استخدام  نسبة  التدريس    و%،  38.9لكرتونية  %وبلغت  هيئة  كبرية من أعضاء  نسبة 

%، كام بلغت نسبة  36.7%وبلغت نسبة غري املستخدمني هلذه املصادر اإللكرتونية  63.3بلغت هذه النسبة    و يستخدمون هذه املصادر ،

% وبلغ جمموع نسب عدم  48.4لكرتونية املتاحة من قبل اجلامعة وبلغت  واعد املعلومات اإلمكانات قإعضاء هيئة التدريس عن  أ  ا رض

نرتنت واستخدام املصادر اإللكرتونية لدى أعضاء  هم توصيات الدراسة :  تعزيز مهارات البحث يف اإلأ%(وكانت من  34.8الرضا )

  ، املستمر  بالتدريب  العلمية  رتبهم  باختالف  التدريس  املجتمع  تفعيل  و هيئة  يف  نطاق  أوسع  اإللكرتونية عىل  املصادر  هذه  استخدام 

 اجلامعي.

نرتنت  صحية عىل شبكة اإللحتليل معدالت ودوافع التامس املرأة  للمعلومات ا  إىل  (2012) ماهيناز رمزي ،وهدفت دراسة  

حتليل معدالت ودوافع بحث املرأة عن   ومنها:اف  هدجمموعة األ  الرئيسن هذا اهلدف  مويتفرع    ،والتوقعات السلوكية املرتتبة عىل ذلك

الناجتة عن التعرض للمعلومات الصحية   حتليل التوقعات السلوكيةو  ،نرتنتاملعلومات الصحية عىل املواقع املتخصصة عىل شبكة اإل

الصحية    بخاصةنرتنت وعىل اإل املرأة مع املشكالت  بأساليب تعامل  يتعلق  أيضا ا و تواجهه  التيفيام  واعتمدت  ، هبا  ني املحيط  تواجه 

ومالبساته املختلفة مستعينة   هبظروفاحلايل  لذى يصف الظاهرة املدروسة والتعرف عىل املوقف  الوصفي، االباحثة عىل منهج البحث  
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النساء لإلنرتنت داخل حمافظ  300عىل عينة قوامها )  االستامرةوطبقت هذه    ، للدراسة  االستبيان بأداة القاهرة  مفردة ( من   الكربى ة 

 ىل العديد من النتائج ومنها : إ،وقد توصلت الدراسة  2011مارس –فرباير  شهريخالل 

ألمراض معينة وارتفاع معدالت سعيها للبحث عن والتامس معلومات من املواقع الصحية   جيابية بني تعرض املرأةإهناك عالقة  

جتاه املبحوثات نحو األداء الوظيفى للمواقع الصحية  ا  يتدخالن ىف حتديد  ني يساسأىل وجود عاملني  إ نرتنت،كام توصلت  عىل شبكة اإل

التعليمى وعامل السن  :نرتنت ومها عىل اإل صبحت وسائل  أالدور الذى    نحو االنتباهوتوىص هذه الدراسة برضورة  ،عامل املستوى 

التى حتكم تفاعله معها  بصورة ختتلف ىف الكثري من   األساسيةاملتلقى باملعلومات والفروق   يف إمدادنرتنت  اإلعالم اجلديد عرب شبكة اإل

 . التقليديعالم سلوب تفاعله وتلقيه عرب وسائل اإلأتفاصيلها مع 

حتديد  و  موضوعات املعرفة التى هتتم هبا املرأة غري العاملة ىف حمافظة قنا،   ( عن أهم 2010وتقصت دراسة )إيامن عبد احلكيم ،

احلالة  –)احلالة االجتامعية    الدراسة: عىل العالقة بني متغريات   قنا، والتعرف مصادر اكتساب املعرفة لدى املرأة غري العاملة ىف حمافظة  

حتققها   التيغراض  حتديد األ ،و رفة لدى املرأة غري العاملة ىف حمافظة قنا  املع  اكتساببيئة السكن (ومصادر  –  التعليمياملستوى  –العمرية  

الوقوف عىل املعوقات التى تعوق املرأة غري  و  ،املختلفة  بأشكاهلا ملصادر اكتساب املعرفة    استخدامها املرأة غري العاملة ىف حمافظة قنا من  

ول  حتل موضوع الصحة التصنيف األاىل عدة نتائج من أمهها :إ دراسة  وقد توصلت هذه ال   ،العاملة ىف حمافظة قنا نحو اكتساب املعرفة

العاملة ىف حمافظة قنا بنسبة ) التى تشغل اهتامم املرأة غري  الدراسة  إمجايل%(من  43من موضوعات املعرفة  الثقافة    هيلي ،عينة  موضوع 

عينة الدراسة   إمجايلمن    %(40نسبة مئوية )  تبلغودراسة ،  للموضوعات املعرفية التى هتتم هبا املرأة عينة ال  الثاينالعامة ىف التصنيف  

وقد جاءت بمجموعة توصيات ،أفراد عينة الدراسة    إمجايل%(من  34،وىف التصنيف الثالث موضوع تربية األبناء بنسبة مئوية بلغت )

الدعم   :توفري  اخلاص  واملعنوي املاديومنها  والقطاع  اجلهات احلكومية  تع  للمرأة من  هيكلة اإل،وليمها  الستكامل  العام  إعادة  نفاق 

سد  و ىل التعليم اجلامعى مع االهتامم املركز بالبحث العلمى،إوزيادة ما ينفق عىل املعرفة ابتداء من املدارس االبتدائية وصوال    ،وترشيده

 . مية ىف القرى والنجوع  وزيادة فصول حمو األ ،وتقنينه وتعميمه االبتدائيمية والتعليم حمو األ بإلزاميةمية منابع األ

 ثانيا: الدراسات األجنبية: 

وسلوكيات   ،جتامعية والسياسيةفراد والتصورات االإىل اإلبالغ عن التغريات الزمنية يف نفسية األ  (Lin F,2020 )هدفت دراسة  

ترتاوح    بانمستجي  1902ات من مسح يشتمل عىل  و تم احلصول عىل البيان  ،الصنيبالبحث عن املعلومات بني عامة الناس يف هويب  

 عاًما يف هوبيربوفينس خالل مراحل الذروة. 80و 18أعامرهم بني 

انتشار  وقد   النتائج أن معدل  % خالل فرتة الدراسة،  15% إىل حوايل  75النفسية انخفض من أكثر من    االضطراباتأظهرت 

العامة / الرشكات اململوكة  يميل املستجيبون من اإلناث يف منتصف العمر، واملثقف و ني جيًدا، واملوظفون يف املؤسسات احلكومية / 

كان مرتفًعا ومستقًرا، فإن مصادر  COVID-19 يف حني اهتامم املستجيبني بمعلومات  ،إىل اإلبالغ عن مزيد من الضيق النفس  ،للدولة

ر الوقت حصل الناس عىل دعم اجتامعي من األحياء أكثر من  مرووب ،معلوماهتم متنوعة عرب جمموعات اجتامعية خمتلفة الرسوم البيانية

% من املستجيبني عن رضاهم عن أداء احلكومة املركزية، والذي  80كام أعرب أكثر من  ،احلكومية أصدقائهم وأقارهبم أو املنظامت غري 

سرتاتيجيات إهذا البحث مفيدة لصياغة    تعد نتائج،و  كان أعىل بشكل ملحوظ من تصنيفهم يف احلكومة املحلية وجلان األحياء / القرى

 ..COVID-19 فعالة ملعاجلة خمتلف املشكالت النفسية واالجتامعية أثناء
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بـ   إىل  ( Liu, Piper Liping,2020كام هدفت دراسة ) الوقائية ضد اإلصابة  السلوكيات  من خالل  COVID-19التعرف عىل 

 : الرقمية  الوسائط  من  أنواع  اال  أربعة  الشبكات  وتطبيقات   ، االجتامعية  ])الوسائط  للجوال  اإلعالم MSNsجتامعية  ووسائل   ،  ]

االجتامعي   التواصل  وخدمات   ، اإلنرتنت  عرب  ] اإلخبارية  الوقائية،SLSSsاملبارش  بالسلوكيات  نتائج  وقد [(وعالقتها   كشفت 

( من املستجيبني مارسوا يف كثري من األحيان أو دائاًم %  90من املستجيبني بام يمثل الغالبية العظمى )  511ن  أاالستطالع عرب اإلنرتنت  

والصابون ، واالبتعاد عن األماكن املزدمحة ، وارتداء    غسل أيدهيم بانتظام باملاء  :مثل  COVID-19سلوكيات وقائية ضد اإلصابة بـ  

 أقنعة الوجه يف األماكن العامة. 

ووسائل اإلعالم عرب اإلنرتنت مرتبًطا بشكل    SLSSsو    MSNsحول    COVID-19كام كان البحث عن املعلومات املتعلقة بـ  

الوقائية ال   ،مبارش بالسلوكيات  النتائج بأن توصيل املعلومات  فعال أثناء األزمات الصحية ، وأن    me-diaصحية من خالل  كام  تفيد 

 عىل وسائط رقمية خمتلفة.  COVID-19جراءات االحرتازية تتناسب مع التعرض للمعلومات املتعلقة بـ احتاملية اتباع األشخاص اإل

وتإ (G. Kampfa(2020,ة  دراسأشارت         احلية  غري  األسطح  عىل  كورونا  فريوسات  استمرار  بحث  باملبيدات ىل  عطيلها 

-٢ن فريوس كورونا املستجد وسارس ينتقل من إنسان إىل آخر بأوقات حضانة ترتاوح بني  إالبيولوجية، وبحسب ما جاء بالدراسة ف

وبمراجعة مجيع املعلومات املتاحة حول استمرار فريوسات كورونا البرشية    ، أيام مما يسهل انتشاره عرب األيدي أو األسطح امللوثة١٠

عىل واحل و   يوانية  اجلامدة  عن  إاألسطح  الكشف  تم  الكيميائي،  التطهري  يف  املستخدمة  البيولوجية  باملبيدات  التعطيل  سرتاتيجيات 

أو فريوس   (MERS) أو فريوس التاجي يف الرشق األوسط (سارس)الفريوسات التاجية البرشية مثل متالزمة االلتهاب الرئوي احلاد 

أيام، ويمكن تعطيلها بكفاءة ٩املعدن أو الزجاج أو البالستيك ملدة تصل إىل    : ىل األسطح اجلامدة مثلكورونا البرشى يمكن أن تستمر ع

الصوديوم   %هيبوكلوريد ٠,١بريوكسيد اهليدروجني أو  )%٠,٥%من اإليثانول، ٧١- ٦٢من خالل إجراءات التطهري السطحي باستخدام 

 .  يف غضون دقيقة واحدة

باحثون من جامعة نيويورك وجامعة  وهم  ،   New York University,2020))  Behavioral Science & Policyة  مقالأفادت  

النساء مارسن ممارسات وقائية مثل الرجال  :ييل أن  النظافة بدرجة أكرب من  كانت  ، والتباعد اجلسدي وارتداء األقنعة واحلفاظ عىل 

تتفق مع التي  إىل النتائج    الباحثونوأشار   .COVID-19 والقلق استجابة لـ  ،لقالنساء أيًضا أكثر عرضة لالستامع إىل اخلرباء وإبداء الق

للوباء السابقة  الصحية  الرعاية  مسح،  ،سلوكيات  خمتلفة:  منهجيات  استخدمت  دراسات  ثالث  إىل  الباحثني  استنتاجات  تستند  كام 

مليون إحداثيات    15من حوايل   GPS خالل بيانات  مالحظات يف الشارع يف مواقع خمتلفة، وحتليل عىل مستوى املقاطعة للحركة منو

  ( منصة بحث  وهى   - (Prolific من سكان الواليات املتحدة باستخدام  800يف االستطالع، سأل الباحثون ما يقرب من   .هاتف ذكي

وق( ، وتكرار غسل اليدين ،  األسئلة املطروحة حول ميل املستجيبني إىل احلفاظ عىل مسافة اجتامعية والبقاء يف املنزل )باستثناء التسو

 . وعدد أيام االتصال الشخيص مع العائلة أو األصدقاء ، وعدد أيام االتصال الشخيص مع اآلخرين

النساء أكثر عرضة من الرجال لإلبالغ عن اتباع كل املامرسات السابقة؛ باستثناء واحدة )االتصال الشخيص    : وكانت نتائجهم

 اللة إحصائية. كانت الفروق ذات د ومع اآلخرين( 

واحدكام   معني  لسلوك  املستجيبون  عليها  اعتمد  التي  املعلومات  مصادر  عن  أيًضا  االستطالع  االجتامعي.)  :سأل  (، التباعد 

عند التواصل االجتامعى كام توصلت    ةأن النساء كن عىل األرجح أكثر بكثري من الرجال من االعتامد عىل املصادر املختلف  وكانت النتيجة

https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/cyber.2020.0250
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وكذلك الشعور باملسؤولية    ،أن النساء أكثر مياًل إىل أن يعزو الرجال سلوكياهتم إىل الشعور بالقلق إزاء الوباء وتارخيهم الصحيبالنتائج  

 جتاه أنفسهم وجتاه اآلخرين.

الصحية جراءات  سرتاتيجيات املعلومات التصحيحية التى تزيد من الوعى وحتفيز اإلإفقد بحثت    (meer&jin(2019أما دراسة  

مفردة من املواطنني األمريكيني ،وبعد التعرض  700نرتنت ، عىل عينة قوامها  أثناء تفشى األوبئة املعدية من خالل دراسة جتريبية عرب اإل

بعد تصحيحها  املعلومات  العينة  أفراد  تلقى  اخلاطئة  للمعلومات  البداية  املعلومات  ،ىف  تنويع ملصادر  هناك جمموع وكذلك    ةوكانت 

ملعلومات  ضابطة   تتعرض  الدراسة  أوقد    تصحيحه،مل  نتائج  أن  إأنه  بشارت  يمكن  املرض  تفشى  املضللة حول  املعلومات  تركت  ذا 

ذا كانت املعلومات الصحيحة موجودة  إيضا  أشارت النتائج  أو  ،وبال منازع تبنى األفراد إلجراءات احلامية وتفاقم انتشار الوباء  ،تقوض

 . الصحيحة التى نتجت عن املعلومات اخلاطئة سوف تظهر ن املعتقدات غري إعن الوباء ف

ىف  (Kim&Jung,2017)  دراســةسعت   البحث  الصــحية،    االرتباطيةالعالقــات    عن  املعلومــات  التمــاس  بــني 

الصــحية،   والســلوكيات  الالزمــة،  التطعيمــات  تلقــي  علــى  امل كثافــةو واحلــرص  الصــحية  املعلومــات  تبعــة،  ونــوع 

مفــردة( مــن البــالغني ممن هم فوق سن  ١٣٦٧قامــت الدراســة بعمــل مســح ميــداين طبــق علــى عينــة مكونــة مــن )و

وكشـفت النتـائج أن السـعي اجلاد للحصــول علــى املعلومــات حــول األمــراض املعديــة    ،عاما من الـذكور واإلنـاث٢٠الـ  

املكانة    و اإلنـاث وذو  وارتبطت بمسـتوى االسـتامع إلـى الراديـو وقـراءة الصـحف؛   نيــة الســلوكية يف تنــاول اللقاح،الناشــئة، وال

تصال وكانوا أيضا أكثر حرصا عىل  أكثر حرصا علـى احلصـول علـى معلومـات عرب وسائل اال االجتامعية االقتصادية األعىل كانوا 

أ  التطعيم ضد األوبئة. الدراسة  ووقد  الصحيةبصت  البحث عن املعلومات  لزيادة   ،تعزيز سلوك  قنوات إعالمية متنوعة  واستخدام 

احلد  ونظًرا لوجود اختالفات يف الوعي بالتطعيم اعتامًدا عىل الطبقة االجتامعية،   القبول والوعي باألمراض املعدية الناشئة واللقاحات

 .إمكانية الوصول إىل اللقاحات ، وابتكار وسائل التواصل املناسبة بشأن املخاطرمن عدم املساواة يف التواصل ، وتعزيز 

فقد تناول البعض سلوكيات التامس املعلومات عرب   تقدم يتبني أن معظم هذه الدراسات تناولت املوضوع من زوايا خمتلفة؛  مما

والكثري أثار موضوع التامس   ث عن املعلومات الدينية، املواقع اإللكرتونية واإلنرتنت، كذلك تناولت بعض الدراسات سلوكيات البح

ومنهم من أشار   عاما أو املرىض أو أعضاء هيئة التدريس أو املرأة،20املعلومات الصحية والطبية لدى فئات خمتلفة منها الشباب يف سن  

ومات لدى املرأة ىف صعيد مرص عن  ىف حني هذه الدراسة تتناول سلوكيات التامس املعل  إىل موضوع فريوس كورونا من عدة جوانب،

 عام . 60-16فريوس كورونا من سن 

 منهج الدراسة:  1/8

لدراسات اإلفادة من املعلومات ومصادرها والدراسات  أكثر املناهج املالئمة اعتمدت الدراسة عىل املنهج امليداين الذى يعد من

تعــرف يو  ،صـــف الظـــاهرة املدروســة كمــا هــيألنه ي ها،اخلاصة باستخدامها، وسلوك البحث عنها واجتاهات املستفيدين نحو

يف املجتمع النسوي القناوى( وتعتمد الدراسة عىل منهج املسح امليداين متمثال   (ةعلــى املوقــف احلــايل بظروفــه ومالبســاته املختلف

 ي.القناو النسوييف املجتمع 

 مجتمع وعينة الدراسة: 1/9

ونظرا لكرب حجم جمتمع الدراسة وبناء املحافظة بقنا  بمبنى    القرار  اختاذبيانات من مركز املعلومات ودعم  المجع  عىل    جاء االعتامد

( أنثى بمدينة قنا)حرض فقط  40.000كان احلصول عليها من قسم نظم تكنولوجيا املعلومات بمحافظة قنا حواىل ) عىل اإلحصائية التى
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وتكتب حتى   أن تكون متعلمة وتقرأيشرتط ىف العينة  %و1أى: بنسبة   نثىأ  400شوائية مكونة من  عينة عب   وليس الريف(، فتم االستعانة

 . يتسنى هلا البحث عن املعلوماتوجتيد التعامل مع وسائل االتصال 

املتمثل ىف املرأة ىف مدينة ا عىل االستبيان جلمع البيانات من عينة عشوائية من جمتمع الدراسة  اعتامدً   امليداينستخدم منهج البحث  اُ 

(استامرة صحيحة قابلة للبحث والدراسة،  336وتم احلصول عىل )  استامرة جلمع آراء واجتاهات عينة الدراسة،  400وقد تم توزيع   ،قنا 

 . غري صاحلة للبحث والدراسة ألهنا منهم من فقد ومنهم ما تم استبعاده   ،مل يدجموا مع العينة مستبعدة (64)

 أدوات جمع البيانات: 1/10

االعتامد عىل األ الدراسة  الرئيسية جلمع  تطلبت  أكثر مال  البياناتداة  وباعتبارها  الدراسة  عينة  من  ءامليدانية من  النوع  هلذا  مة 

اشتمل ول:  املحور األ  النهائية  عىل ست حماور رئيسية:  ا ىف صورهت االستبانةوتشتمل   الدراسات، فقد صممت أداة الدراسة )االستبانة(

 احلالة الوظيفية ( –املستوى التعليمى  –احلالة االجتامعية  –لعينة الدراسة )العمر  الديموجرافيةعىل البيانات 

اهلدف من البحث  –)مصدر املعلومة    : ما املحور الثانى يتضمن: معلومات عامة لدى املرأة حول فريوس كورونا املستجد مثلأ

املحإ– الفريوس(،  من  الوقاية  املجراءات  دوافع  :التعرف عىل  الثالث  ويتناول  رأة  ور   ، اجلائحة  املعلومات حول  للبحث عن  القنائية 

الرابع: القن  املحور  املرأة  استخدام  االجتامعىائمدى  التواصل  ملواقع  اخلامس:و  ،ية  ملتابعة    املحور  واملصداقية  الثقة  مصادر  يشمل 

ن فريوس كورونا  أدراك اخلطر لدى العينة بشإحيتوى عىل مقياس ملعدالت    ما املحور السادس:أمستجدات فريوس كورونا املستجد ،  

وقد صممت  ،ائحةثناء البحث عن املعلومات حول هذه اجلأية ئخريا املحور السابع :املعوقات والصعوبات التى تواجهها املرأة القنا أو

وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل    ،عطيت احلرية للعينة ىف اختيار أكثر من إجابة عند الرغبة ىف ذلكأ،وقد    سؤاال  19ىفسئلة  األ

املحكمني هبدف   من  عدد  عىل  املحكمني   اختبارعرضها  تغطيها    اختبارهبدف  )*(درجة صدق  التى  واملحاور  األسئلة  درجة صدق 

ىف التعبري عن مشكلة الدراسة وأهدافها ،وىف ضوء مالحظات املحكمني تم تعديل االستامرة لتوضع ىف شكلها النهائى الصالح    االستامرة

 للتطبيق. 

 األساتذة حمكمو االستبانة :  )*(

 . اآلداب جامعة بنى سويفبكلية  أستاذ علم املكتبات واملعلومات..د سهري عبد الباسط  أ -

 . اآلداب جامعة بنى سويفبكلية  علم املكتبات واملعلوماتأستاذ  .أ.د عزة اجلوهرى -

 ج. اآلداب بجامعة سوها ت بكلية أستاذعلم املكتبات واملعلوما  .بو زيد الكشكىأأ.د  نارص  -

 ا.داب بجامعة جنوب الوادى  بقناآل  بكلية أستاذ ورئيس قسم علم النفس .أ.د سمري سعد خطاب -

 ج. جامعة سوها  -كلية اآلداب باملكتبات واملعلومات ستاذ ورئيس قسم أ .أ.د عبد الرحيم حممد  -

مجاىل مفردات العينة  إ % من 6كام تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيق االستبيان عىل نسب االرتباط ىف التطبيقني، 

 . نيسبوعأمفردة ( بفارق زمنى  50مفردة ( بام يعادل ) 336)

الدراسة وبلغت قيمة معامل اال أوتم حساب معامل االرتباط بني استجابات املبحوثني عىل   ( األمر الذى 0.783رتباط ) داة 

 . يكشف عن ثبات مرتفع لألداة 
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ا: اإلطار النظري للدراسة: 
ا
 ثاني

البحث عن املعلومات، علم املعلومات ليس حكرا عىل البحوث يف حقول سلوكيات املعلومات واحلاجات املعلوماتية وسلوك 

 و هناك الكثري من التخصصات التى تعنى إىل حد ما هبذه الدراسات وبخاصة فيام يتعلق: 

التي    –بكيفية السعي والبحث عن املعلومات، واستخدام املعلومات   القنوات املستخدمة للوصول إىل املعلومات، والعوامل 

 تعوق أو تشجع البحث عن املعلومات واستخدامها. 

دراسة سلوك املستهلك، ودراسات االتصاالت الصحية، واختاذ القرار، ونظم املعلومات    -هذه التخصصات: علم النفس ومن  

 (. 2014وكل ختصص له أسبابه يف دراسة سلوك البحث عن املعلومات  )الغانم ،

ا التفريق بني املصطلحات  ال  –تية: السلوك املعلومايت  آلومن هذا املنطلق كان البد من  احلاجة   -بحث عن املعلومات  سلوك 

 املعلوماتية.  

إمجايل سلوك اإلنسان عند تعامله مع مصادر وقنوات املعلومات ، بام يف ذلك استخدام املعلومات،    السلوك املعلومايت: -

 (.2010أنه نشاط يقوم به الفرد للحصول عىل وعاء املعلومات الذى يلبى حاجته .)العمران ،  "ويرى البعض اآلخر  

يعد سلوك البحث عن املعلومات مستوى جزئيا من سلوك الباحث للتفاعل مع أنظمة    لبحث عن املعلومات:سلوك ا -

املعلومات بجميع أنواعها سواء مستوى تفاعل الفرد مع احلاسب مثل استخدام املاوس أو النقر عىل الروابط أو عىل  

 دى مالءمة املعلومات التى تم اسرتجاعها .املستوى الفكرى مثل: اعتامد إسرتاتيجية بحث منطقية كاحلكم عىل م

هى تلك األنشطة التي يقوم هبا الباحثون للحصول عىل أوعية املعلومات  ONALD E. Riceويتفق هذا مع تعريف  -

 ONALD E. Rice,2001) التى حيتاجون إليها واملالئمة الحتياجاهتم. )

ات املتوافرة واملعلومات املطلوبة لتلبية هدف معني أو حل هى االعرتاف بوجود فجوة بني املعلوم  احلاجة املعلوماتية: -

 ( (Miranda, S.V,2007مشكلة ، وهى جانب مهم  من جوانب السلوك البرشى للمعلومات 

 العوامل المؤثرة في سلوك البحث عن المعلومات:

اللتامس املعلومات والثقافة، واألنامط  العوامل الشخصية  :  هناك عدة عوامل تؤثر ىف سلوكيات الباحثني عن املعلومات: منها 

   املعرفية.

التعليمية - املعلومات، وحتسن سلوكه عند  املستويات  البحث عن  التعليمى أكرب، زادت حاجة  املستوى  : فكلام كان 

 البحث عن املعلومات. 

 : ويشمل النشاط واالهتامم الوظيفي والسلوك الوظيفي وبيئة العمل.املهنة -

النفسية - أي:العوامل  عملية    :  تستغرقه  الذى  للوقت  املعلومات وحتمله  عىل  أجل حصوله  من  املستفيد  مدى صرب 

البحث عن املعلومات واستخدامها، هذا باإلضافة إىل عوامل أخرى كعامل اللغة والثقافة والتكنولوجيا، ودوافع  

املتوا املعلوماتية  واملهارات  اإلنسان  هبا  يعمل  التى  والبيئة  املعلومات،  عن  املعلومات البحث  ومصادر   ، لديه  فرة 

 ( Adio, Gboyega,2012املفضلة .)
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 نماذج ونظريات سلوكيات البحث عن المعلومات:

م، ولكن تعود جذوره إىل مفهوم االحتياجات واالستخدامات املعلوماتية  1990  ظهر مفهوم سلوك املعلومات يف أواخر عام

 .1960التي نشأت عام 

 :  T.D.Wilson 1996نموذج    - 1

املعلوماتية    1996طور ويلسون نموذجه ىف عام   املعلومات منذ نشوء احلاجة  به دورة نشاطات  سياق احلاجة  "والذى صور 

 (Niedźwiedzka,2003)إىل املرحلة التي يتم هبا إجراء التامس املعلومات واستخدامها  "املعلوماتية 

ية التحفيز ، والعوامل املتعلقة بالضغوطات النفسية ومدى التأقلم  ويتضمن النموذج العنارص التالية : احلاجة املعلوماتية ، وآل

معها ، واملتغريات املتداخلة كالعوامل الشخصية وغريها ، وسلوك التامس املعلومات الذى قسمه إىل :االنتباه الكامن ، والبحث الكامن،  

 والبحث النشط ، والبحث املستمر ، وأخريا معاجلة املعلومات واستخدامها . 

 Brenda Dervinنموذج    - 2

تركز برندا ىف نظريتها عىل البعد املعرىف للسلوك املعلومايت، فهى تشبه حياه اإلنسان بالرحلة التى هبا العديد من الفجوات املعرفية  

احلا  هذه  إشباع  من  البد  ولعبورها  للمعلومات،  احلاجة  هى  الفجوات  هذه  رحلته،  إكامل  يستطيع  حتى  عبورها  من  البد  جة  التى 

 .(2019 )العمرى، باجحزر،واكتساب معلومات ومعارف جديدة 

 نموذج إيليس:   - 3

اعتمد إيليس عىل دراسات ألساليب التامس املعلومات للباحثني االجتامعيني، والباحثني الفيزيائيني، والكيميائيني، واملهندسني  

مات من ثامنية خصائص أو سامت أساسية : البداية ، والفحص  العلميني ىف جمال الصناعة، وقد تألف نموذج إيليس لسلوك التامس املعلو

 ((Gandhi,2012، والربط التسلسىل، والتفحص ، والتمييز ، واملراقبة ، واالستخالص، والتحقق والنهاية .

ا: 
ا
 حتليل بيانات الدراسة ونتائجها : ثالث

 المحور األول: خصائص مجتمع الدراسة

 ( العمر: 1) 

 يوضح اجلدول التايل التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة وفقا للعمر:  
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 ( يوضح سمات عينة الدراسة لمتغير العمر 1جدول رقم ) 

 النسبة)%(  التكرار)ك( العمر

16 -25 161 47.9 % 

26 -35 69 20.6 % 

36 -45 65 19.3 % 

46 -55 24 7.1 % 

56 -65 17 5.1 % 

 % 100 336 املجموع 

بنسبة   (35-26يليها من سن )  %،47.9عام والتى متثل    25-16اجلدول السابق أن أغلب عينة الدراسة من فئة  ويتضح من  

وتتسق هذه النتيجة مع حالة ،  %(5.1أقل عدد ىف العينة بنسبة )  65-56% بينام حيتل السن  19.3بنسبة    45-36% ثم من سن  20.6

تقل سلوكيات التامس املعلومات لدى الفئات املتقدمة    وا أدى الفئات األقل عمرالبحث عن املعلومات عن جائحة كورونا التى ترتفع ل

 ىف العمر. 

   : احلالة االجتامعية (  2) 

 يوضح اجلدول التاىل توزيع أفراد العينة وفقا للحالة االجتامعية:

 ( يوضح الحالة االجتماعية لعينة الدراسة 2جدول رقم ) 

 النسبة)%(  التكرار)ك( احلالة االجتامعية  

 % 53.9 181 انسة

 % 36.6 123 متزوجة

 % 3.6 12 مطلقة

 % 5.9 19 ارملة

 % 100 336 املجموع

 االجتامعية األخرى أما احلاالت  ،  % متزوجات36.6  ن% من أفراد عينة الدراسة آنسات ،يليه 53.9( أن  2رقم )ل  يبني اجلدو

 %. 3.6% مطلقة 5.9رملة أوكانت إجاباهتن كام يىل :  ،فال ينتمى هلا سوى عدد قليل جدا من املشاركات

 : املستوى التعليمى (  3) 

 وضح المستوى التعليمى لعينة الدراسة ي( 3جدول رقم ) 

 النسبة)%(  التكرار)ك( املستوى التعليمى 

 % 5.4 18 كتب أأقرأ و 

 % 2.4 8 االبتدائية حاصلة عىل الشهادة 

 % 5.4 18 عدادية حاصلة عىل الشهادة اإل

 % 27.7 93 حاصلة عىل الشهادة الثانوية

 % 45.8 154 حاصلة عىل الشهادة اجلامعية 

 % 13.3 45 دكتوراه(-ماجستري–دراسات عليا )دبلومة 

 % 100 336 املجموع

احلاصال األوىل  املرتبة  ىف  يقع   : السابق  اجلدول  من  )  تيتضح  تكرار  اجلامعية  الشهادة  %،يليه  45.8بنسبة    :ىأ  (154عىل 

)   تاحلاصال الثانوية  الشهادة  بنسبة  أ  (93عىل  ت27.7نثى  احلاصال  تىأ%،ثم  الثالث  الرتتيب  )دبلومة  تىف  العليا  الدراسات    - عىل 

جيدن القراءة    اليت عدادية وال عىل الشهادة اإل   تىف املرتبة الرابعة واخلامسة بالتساوى احلاصالتأتى  % كام  13.3دكتورا ه( بنسبة–ماجستري  
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األأ%،5.4نسبة  بوالكتابة   املرتبة  فهما  االبتدائية  نخرية  للشهادة  م %،2.4  احلامالت  النتيجة  هذه  عىل  وتعطينا  املستوى  اؤرشا  رتفاع 

 بشأن هذه اجلائحة. السليمة ملعلومات اقدرة أكرب ىف احلصول عىل نالتعليمي بني مفردات العينة البحثية وبالتايل لدهي

 : الوظيفة (  4) 

 ( يوضح تمثيل العينة لمتغير الوظيفة 4ول رقم ) جد

 النسبة)%(  التكرار)ك( الوظيفة

 % 46.1 155 تعمل

 % 53.9 181 ال تعمل 

 % 100 336 املجموع

قل من العامالت بمختلف الوظائف بنسبة ليه الفئة األت%،   53.5عينة الدراسة ال تعمل بنسبة    (أن أكثر   4)  رقم  يوضح اجلدول  

 عباء يومية. أمن  نرسهأجتاه  نعبائهأ% هذا بجانب 46.1

 المحور الثانى: المعرفة العامة حول فيروس كورونا : 

 يوضح مصادر المتابعة عبر فيروس كورونا ( 5جدول رقم ) 

 النسبة )%(  التكرار)ك( ما مصادر املتابعة عن فريوس كورونا املستجد 

 % 26.19 88 صدقاء والزمالءاأل

 % 58.03 195 وسائل التواصل االجتامعي 

 % 6.25 21 حمارضة تعليمية 

 % 39.58 133 نرشات االخبار 

 % 10.11 34 الراديو 

 % 23.80 80 لكرتونيةاملواقع اإل

 % 11.01 37 قرارات العمل

 

 ( يوضح مصادر المتابعة عبر فيروس كورونا لدى عينة الدراسة 1شكل رقم )

% للحصول عىل معلومات عن فريوس كورونا من خالل  58اهتامم العينة بنسبة    والرسم التوضيحي،  يتضح من اجلدول السابق

، وقد يرجع ذلك إىل سهولة التفاعل    اباتخاصة الشوبفراد العينة  أو هذه املواقع شكلت الوعى لدى معظم    يجتامعوسائل التواصل اال
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 اإلصابات عدادأل و البحث عن آخر حتديث للبيانات )سواءأخبار املتعلقة بالفريوس عىل هذه املواقع ،معها واالنتشار الرسيع لكل األ

% نرشات  39.58ة  ىف املرتبة الثانية  بنسب  تىأوغريها ، بينام ي  فاعليتها،توافر اللقاحات  ومدى  –حول العامل والوفيات وحاالت الشفاء  

هنا ال تعرف التعامل يضا ألأائل التواصل االجتامعى و خبار وسيف أا مل تثق  بأهن  خاصة كبار السن ()وبجابت عليه العينة  أخبار وهذا ما  األ

صدقاء والزمالء هنا تستقى معلوماهتا من األأجابت عينة  أفزيون  ،بينام  يخبار التى تذاع ىف التلىل نرشات األإ  أمع هذه الوسائل فتلج

نرتنت لكرتونية )سواء اإلجاءت للمواقع اإلفما ىف املرتبة الرابعة  أ %،  26.19وقد جاءت بتكرار    و غريها (أ)سواء ىف العمل أو ىف العائلة  

الراديوأ% ،و23.80(بنسبة    ا و من جوجل أوغريمهأ برامج  تراجعت  للمعلومة  10.11يضا  الوسيلة وقليل من  %كمصدر  نظرا لقدم 

ونستنتج من ذلك أن ارتفاع معدالت    %.6.25خرية بتكراراملرتبة األخريا جاءت املحارضات التعليمية ىف  أو  يستمع إىل الراديو اآلن،

ول ووسائل  وسائل التواصل االجتامعيفى املقام األعرب  الفريوس    ملستجداتعن فريوس كورونا ومتابعتها    يةئالقنا املرأة  البحث لدى  

  : علومات بشأن الفريوس عرب الوسائل التقليدية مثلالوسيلة احلديثة ال يعنى عدم سعيها ىف البحث عن امل   أة هلذهو استخدام املر  أخري،

 .يخاصة ممن يعانون من تدنى املستوى التعليموب( الراديو -يةفزيونيالتلالربامج –خبار )نرشات األ

 ( يوضح هدف المرأة القنائية من البحث عن المعلومات حول فيروس كورونا 6جدول رقم ) 

 النسبة %  التكرار)ك( س ما هدفك من البحث عن املعلومات حول الفريو 

 % 67.19 256 الوقاية من الفريوس 

 % 25.29 85 معرفة أسباب االصابة 

 % 26.48 89 معرفة أعراض اإلصابة 

 % 21.42 72 معرفة طرق انتشاره 

 % 30.35 102 معرفة طرق عالجه 

ول )الوقاية من الفريوس(  املقام األ  حول الفريوس جاء يف   البحث عن املعلومات  يفاملرأة  يتبني من اجلدول السابق أن هدف  

حصائيات  صابات واإلقائمة اإل  يفلتجنب الوقوع    وألرسهتا،عىل معرفة النصائح الوقائية والطبية  هلا    املرأةحرصت    فقد%  67.19بنسبة  

يوميا   التياملختلفة   ثم  ،يتابعها اجلمهور  العينة   البحث عن معلو أوذلك يدل عىل وعى  الثانى  الرتتيب  العالج من  تى ىف  مات لطرق 

غلب املستشفيات ىف حمافظة بأن أ  شارت العينةأكام  ،  خريةالفرتة األ يف  خاصة العالج املنزيلب% و30.35صابة بنسبة  حالة اإل  الفريوس يف

الربتوكول  فكان جزء من احلل    ،املحافظة  صابات الكبرية يفعداد اإلأمكانيات ال تسمح بن اإلوأ  وبخاصةقنا حدث هلا اكتفاء باملصابني  

ثم جاء ،  للمرة الثانية  ةاملسح  عن طريق عمل  التأكدبعد  وذلك    ، ىف منازهلم حتى الشفاءاحلاالت املصابة أو املشتبه بإصابتها  وعزل    املنزيل

  صابة سباب اإلأ% ومعرفة  26.48صابة هبذا الفريوس بنسبة  عراض اإلعن أ  ىف الرتتيب الثالث  تلمس البحث عن معلومات للمعرفة

 %21.42بنسبة  هقل استجابات املبحوثات عليأوهذا  انتشارهمعرفة طرق  اخريً أ% و 25.29ىف الرتتيب الرابع بنسبة 

 ( يوضح إجراء الوقاية من الفيروس من قبل العينة 7جدول رقم ) 

 النسبة %  التكرار  ما إجراءك للوقاية من فريوس كورونا : 

 % 38.69 130 . يبدون مرىض بأعراض شبه أعراض األنفلونزا جتنب االتصال القريب مع افراد

 % 55.35 186 . سألبس كاممة أو قناعالوجه عند خروجى من املنزل 

 % 10.11 34 . سأشرتى احتياجايت بزيادة لتكفيني مدة كبرية

 % 20.83 70 . نفلونزاجيب عىل األفراد أن يبقوا يف املنزل إن كانوا مرىض بأعراض تشبه أعراض األ

 % 19.64 66 . جيب عىل الناس السعال والعطس يف مناديل يمكن التخلص منها يف سلة املهمالت 

 % 36.60 123 فراد لتجنب اإلصابة بفريوس كوروناممارسة التباعد االجتامعي أى )احلد من االتصال غري الرضوري (مع األ
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 النسبة %  التكرار  ما إجراءك للوقاية من فريوس كورونا : 

 % 26.19 88 ية بانتظام (ثان 30- 20جيب عىل األفراد غسل أيدهيم بانتظام بالصابون من)

 % 20.53 69 . سأتناول أدوية ترفع مناعتى ومناعة أرستى 

وىل عن طريق )لبس كاممة عند خروجها من املنزل  ىف املرتبة األ  ية  تقى نفسها من الفريوسئالقنا املرأة  يتبني من اجلدول السابق أن  

أتقع ىف اإل  % حتى ال55.35بنسبة الفريوس  الثانى جتنب    –خر  آصابة لشخص  إتنقل    وصابة هبذا  الرتتيب   االتصالبينام جاءت ىف 

عراض فريوس كورونا تتشابه أن  وهذه نتيجة منطقية أل  %38.39فراد يبدون مرىض بأعراض شبه أعراض األنفلونزا بنسبة  أالقريب مع  

قليل من تال  :%أى36.60بنسبة  االجتامعي  لتباعد  ىف املرتبة الثالثة )ممارسة اكإجراء  دوار الربد هذا وقد أجابت العينة  أعراض  أكثرًيا ب

احلد من    :عياد امليالد وغريها والتى تقام ىف املنازل وخارجها أىأاحلد من العزومات وو،    واملآتمفراح  ىل املناسبات مثل األإاخلروج  

فراد غسل ايدهيم بانتظام  )جيب عىل األجراء الرابع  تى اإلأنام ييصابة بفريوس كورونا ، ب فراد لتجنب اإلمع األ   غري الرضورياالتصال  

( من  (  30-20بالصابون  بانتظام  بنسبة  :ىأثانية  املبللة وغريها  واملناديل  الكحول  واستخدام  الشخصية  بالنظافة  %  26.19االهتامم 

خري جراء األبينام جاء اإل%،  20.53فراد العينة بنسبة  أجراء غري مقبول عند بعض  إدوية لرفع املناعة وهذا  أجراء اخلامس تناول  اإلويأيت  ،

ىل إ% حتى ال يؤدى ذلك 10.11)سأشرتى احتياجايت بزيادة لتكفيني مدة كبرية( بنسبة  :هووفراد العينة بتطبيقه أغلب أرفضته  ذيوال

 فراد املجتمع بسعرها املعلن. أ ىل مجيع إوعدم وصوهلا  ، قلة السلع

 أعراض اإلصابة بالفيروس ( يوضح شعور العينة إذا كان لديها 8الجدول رقم )

 التكرار  : تقوميذا شعرت بان لديك أعراض فريوس كورونا املستجد فسوف إ

 

 النسبة % 

 % 37.79 127 الرعاية الصحية  حالتي ملقدميبلغ عن أ

 % 65.47 220   وعزل نفس عن اآلخرين حلاميتهم مسكنيالبقاء يف 

 % 3.27 11 عميلمواصلة 

 % 1.8 6 وزمالئى يف العمل  لتجنب التميز من قبل أصدقائىلن أخرب أحدا عن ذلك 

 % 30.65 103 سلوب صحيح أحماولة العالج ب

اجل  باالطالع ، يتضح أن    دول  عىل  الدراسة65السابق  البقاء ىف    (و ربة منزلأو طالبة  أعاملة    امرأةسواء  )  %من عينة  فضلوا 

بسط أمن    وهى%37.79الرعاية الصحية بنسبة  حالتي ملقدميبلغ عن  أنفسهم عن اآلخرين حلاميتهم من العدوى ،يليه  أوعزل    نازهلمم

التمريض اخلاص بك   )وهم أخصائيوالرعاية الصحية    مقدميو  أبالطبيب    االتصالطرق احلصول عىل هذه اخلدمة  لتلقى العالج هو  

  بروتوكول خذ  أصحيح ىف منازهلم من خالل    بأسلوبىل حماولة العالج  إفراد عينة الدراسة  أعن بعد ، كذلك أشار     االتصال(وبالطبع يتم  

بينام انخفضت استجابات املبحوثات عند هاتني العبارتني )مواصلة    %،30.65و املستشفى التابعة هلا منطقته .بنسبة  أالعالج من الطبيب  

%(بنسب متقاربة جدا (وهذا  1.8وزمالئى يف العمل بنسبة  أصدقائي  )لن أخرب أحدا عن ذلك لتجنب التميز من قبل    %(،3.27عمىل

  باإلجراءات صابة ، والتزامها  ية عىل احلفاظ عىل زمالئها وجرياهنا وعائلتها من العدوى منها يف حالة اإلئيدل عىل مدى حرص املرأة القنا 

 . نتقال العدوى وكيفية العالج ،حتى ال يتفشى املرضوطرق ا ،صابةاالحرتازية املعلنة من قبل منظمة الصحة العاملية يف حالة اإل
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 : المحور الثالث: التعرف على دوافع المرأه الصعيدية للبحث عن المعلومات حول هذه الجائحة

 (  دوافع المرأة القنائية للبحث عن معلومات حول هذا الفيروس 9جدول رقم ) 

 النسبة التكرار  هل تبحثني عن معلومات حول فريوس كورونا؟

 % 76.8 258 نعم 

 % 23.2 78 ال

 % 100 336 املجموع

% ويرجع ذلك إىل  76.8غلبية العينة تبحث عن معلومات حول فريوس كورونا املستجد بنسبة  أن  أجلدول السابق  ايتضح من  

% 23.2بينام اجابت  ،يضا أالشخصية  ولإلفادة، القنائية يف عدم الظهور باجلهل حول فريوس كورونا املستجد أمام اآلخريناملرأة رغبة 

الدراسة ب اجلائحة، وليس لدهيا الرغبة للمعرفة معلومات حول هذا الفريوس  هنا ال هتتم بالبحث يف أى مصدر حول هذه  أمن عينة 

 وتطوراته. 

 فيروس كورونا   حولما يستجد من معلومات حول متابعة الب( االهتمام 10جدول رقم ) 

 النسبة التكرار  بمتابعة ما يستجد من معلومات عن فريوس كورونا ؟ هل لديك اهتامم 

 % 84.2 283 نعم 

 % 15.8 53 ال

 % 100 336 املجموع

 

 من قبل عينة الدراسة فيروس كورونا  حولما يستجد من معلومات حول  متابعة الب( االهتمام 2شكل رقم )

(أن أغلب عينة الدراسة لدهيا اهتامم بمتابعة كل ما هو جديد عن فريوس كورونا     2والشكل رقم )  (10رقم  )وبقراءة اجلدول  

 ،%15.8الفريوس بنسبة    ا%( ونسبة ضئيلة من العينة ليس لدهيا اهتامم بمتابعة ما يستجد من املعلومات عن هذ 84.2املستجد بنسبة )

القنا  املرأة  واهتامم  يدل عىل وعى  تطورئوهذا  الفريوس سواء  ية عن  وااإل  بأعدادات  للفريوس  األ–وفيات  لصابات  اجلديدة  عراض 

غلبية العينة لدهين أ، وهلذا جاءت  العامليوظهور حتديثات متعلقة هبا يوميا سواء عىل الصعيد املحىل أو جلائحة ا نظرا الستمرار وغريها 

 . خاصةبما واملرأة وذلك للجمهور عم ا ألمهيةظرً هذا منطقيا ن  ويبدو  ،اهتامم ملتابعة تطورات ومستجدات فريوس كورونا 

نعم

ال
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 المعلومات التى تريد معرفتها عينة الدراسة  جابة بنعمفي حالة اإل 11جدول رقم  

 النسبة %  التكرار  تريدى معرفتها : التي هم املعلومات أما 

 % 55.65 187 طرق الوقاية من الفريوس 

 % 22.91 77 )قنا( خاصة تطور أعداد اإلصابة والوفيات يف مرص عامة 

 % 10.41 35 تطور سالالت الفريوس

 % 22.02 74 قرارات الدولة فيام يتعلق باجلائحة 

 % 15 50 عراض املرض أتغري 

 % 11.60 39 كيفية متابعة احلالة املرضية 

 % 26.87 90 طرق العالج من الفريوس

 % 12.20 41 تطوير لقاحات للشفاء منه 

 % 12.20 41 احلاالت املكتشفة أساليب التعامل مع 

القنا   املرأة  نريد  التى  املعلومات  أهم  أن  السابق  اجلدول  من  األئيتضح  املرتبة  يف  وجاءت  معرفتها  من  ية  الوقاية  )طرق  وىل 

بنسبة   الفريوس55.65الفريوس(  العالج من  ويليها  )طرق  ة  دائمهى  فبأكملها  رسة  أولة عن  ؤمس  ألهنا   نظرا  %26.87(بنسبة    (% 

بزيادة    يةئالقنا املرأة  تى يف املرتبة الثالثة اهتامم  أثم ي  ،رسهتا أفراد  أحد من  أ  صيبأو  أصيبت  أذا  إوكيفية العالج منه  ه،  وقاية منال عن  بحث  ال

مصدر توتر لدهيا فكلام كانت    هذه املعلومة بالنسبة للمبحوثات  ألن)وهذا    بخاصةعداد اإلصابة والوفيات يف مرص عامة وقنا  ونقصان أ

وبذلك هى تتلمس احلصول    ،رسهتا أفراد أحد من أومن املمكن إصابة   ،صابة أكثرر ومعدل اإلثكأالفريوس منترش  يعنيعداد زيادة ألا

  وأساليب التعامل -تقريبا هلاتني املعلومتني )تطوير لقاحات للشفاء منه  بالتساويتى بعد ذلك  أثم ي  ،مرعىل معلومات بخصوص هذا األ

 %.10.41خرية معلومات عن تطور سالالت الفريوس بنسبة %.وىف املرتبة األ12.20بنسبة  (املكتشفة مع احلاالت

 : ية لمواقع التواصل االجتماعىئالقنارأة  لماالتعرف على مدى استخدام :المحور الرابع 

 ية لمواقع التواصل االجتماعى ئالقنا مدى استخدام المر أة( 12جدول رقم) 

 النسبة التكرار  يف البحث عن معلومات جلائحة كورونا:  االجتامعياستخدام مواقع التواصل 

 % 80.1 269 نعم 

 % 19.9 67 ال

 % 100 336 املجموع

 :مواقع التواصل االجتامعى  نيستخدم  نهنأب  بنجأ%من عينة الدراسة  80يتضح أن  (  3رقم)والشكل    (12  )ومن قراءة اجلدول

 االجتامعي ن العينة ترى أن وسائل التواصل  وغريها (يف البحث عن املعلومات جلائحة كورونا  وذلك ألآب  وواتس  –تويرت  – )فيس بوك  

إذا أمهل، كام أحست املبحوثات   إحداهنبحياة    واإليذاءة  ذا تعلق األمر بالصحة العامإخاصة  وب،    نتسهم يف زيادة نسبة الوعى لدهي

كيفية انتقال العدوى  –ول عن احلفاظ عن صحته ، ولن يكون ذلك بدون معرفة )طرق الوقاية ؤأن كل شخص مسب املسؤوليةبنوع من 

املتعلقة بمعرفة إذا كنِت اإل– ع املرأة إىل االعتامد عىل مواقع أم فريوس كورونا ( كل ذلك دف  العاديمصابة بالربد    صابة واألعراض 

 . االجتامعي% فقط ال يستخدمن  مواقع التواصل 19.9بينام  ،االجتامعيالتواصل 
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 القناوية لمواقع التواصل االجتماعى  ( مدى استخدام المر أة3شكل رقم )

التواصل    ن دجي %  51نجد أن    (4والشكل رقم  ( )13رقم  )  ىل اجلدولإوبالنظر   بشكل جيد ربام    االجتامعياستخدام مواقع 

سنة ( ونصف العينة تقريبا من محلة الشهادة اجلامعية وىف هذه املرحلة   25-16من سن )  بًا ن نصف عينة الدراسة تقريأليرجع ذلك  

يف املرتبة    يأيتبشكل جيد ، ثم    وجيدنه،  خرآمر  أي أو  أسواء يف البحث عن الفريوس ومستجداته    االجتامعييعتمدن عىل مواقع التواصل  

%  جتيد استخدام مواقع التواصل  3.86خريا  أو  %،26.19بشكل ممتاز بنسبة    االجتامعيالثانية من جيدن التعامل مع مواقع التواصل  

 أو املستوى التعليمي املنخفض لدى البعض.ربام يرجع ذلك لكرب السن وبشكل ضعيف  االجتامعي

 لمواقع التواصل االجتماعي   ة العينة جادإمستوى  (13جدول رقم ) 

 النسبة %  التكرار  هل ما مستوى اجادتك هلذه املواقع  

 % 26.19 88 ممتاز

 % 51 170 جيد 

 % 3.86 13 ضعيف 

 

 ة العينة لمواقع التواصل االجتماعىمستوى اجاد ( 4شكل رقم) 

  خبار عن الفريوس يوميا، يلتمسن املعلومات ويتابعن األمن العينة  %40.77  بنسبةأنه    5والشكل رقم14جاءت بيانات اجلدول  

ساس مستنري أو للوصول  أدراك املخاطر عىل  إو  ىف سبيل إزالة الغموض،  ية بمتابعة هذا الفريوس ئالقنا املرأة    وهذا يوضح مدى اهتامم
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بينام جاء يف املركز    تتابع أخبار الفريوس وفقا للحاجة،من فراد العينة  أ%من  33.03آلليات االطمئنان النفس، بينام جاء ىف املركز الثانى

سبوع بنسبة  أل ن الفريوس مرتني يف اأخبار بشأخرًيا من يتابعن  أ % و11.90سبوع بنسبة  أخبار الفريوس مرة يف األ  يتابعنالثالث من  

3.27 . % 

 ن فيروس كوروناأ( عدد مرات متابعة أخبار بش14جدول رقم ) 

 النسبة %  التكرار  كم مرة تتابعى أخبار بشان فريوس كورونا؟

 % 40.77 137 مرة يف اليوم 

 % 10.11 34 أوأكثر  اليوم  يف  مرات خلمس – مرتني 

 % 11.90 40 مرة يف االسبوع

 % 3.27 11 مرتني يف االسبوع 

 % 33.03 =111 وفقا للحاجة 

 

 ا عدد مرات متابعة أخبار بشان فيروس كورون( 5الشكل رقم )

 .مصادر المعلومات محل الثقة والمصداقية لمتابعة المعلومات المتداولة عن الفيروسالمحور الخامس: 

استقائها للمعلومات حول فريوس كورونا  ية يف  ئقة لدى املرأة القنا ثوىل مصادر الأن  ( أ6)والشكل رقم  (  15)يوضح اجلدول

العاملية بنسبة    :هى ،  38.39منظمة الصحة  القنائيةو%  فقد كانت حريصة عىل أخذ معلوماهتا من مصادر     ،هذا يدل عىل وعى املرأة 

تناول األخبار  ىل عدم وجود قدر كبري من الدقة يف إوقد يرجع ذلك أيضا  ، موثوق منها تابعة جلهة متخصصة يديرها أطباء متخصصون

دونام تركيز كبري عىل التحقق من    ،عالم الذى تتسم بالفورية واآلنية يف متابعة األخبارفزيون ووسائل اإليالتى يتم نرشها عرب وسائط التل

وشموهلا   األخبار  رئيس  واكتامهلا،صدق  عنارص  ت يوهى  اإل ؤة  الوسيلة  مصداقية  املنشور  ثر يف  املحتوى  يف  اجلمهور  وثقة  عرب  عالمية 

نرتنت عموما  مواقع اإل  الثالث%، وتليها يف الرتتيب  34.22بنسبة    وسائطها ، بينام جاءت مواقع التواصل االجتامعى يف الرتتيب الثانى

ب بنسبة  آ  مهات عىل واتسخرًيا جاءت جروبات األ أ%و22.32حتلت املرتبة اخلامسة بنسبة  افزيون  يخبار التله أ%،يلي25.89بنسبة  

.0297%. 

0

20

40

60

80

100

120

140

لخمس–مرتين مرة في اليوم

مرات في اليوم 
أوأكثر

مرتين في عمرة في االسبو
االسبوع

وفقا للحاجة



 173 د. منال غريب يسن حممود 

 

 لدى عينة الدراسة ( مصادر المعلومات محل الثقة والمصداقية 15رقم ) الجدول

 النسبة%  التكرار  مصادر البحث عن املعلومات حمل الثقة واملصداقية 

 % 34.22 115 وغريها(   تويرت –جوجل  -بوك  )فيس االجتامعيمواقع التواصل 

 % 25.89 87 اإلنرتنت عموما

 % 38.39 129 العاملية . الصفحة الرسمية ملنظمة الصحة 

 % 7.04 24 ...  الزمالء –األقارب واملعارف 

 % 22.32 75 أخبار التلفزيون والراديو. 

 .% 0297 1 مهات عىل الواتساب. جروبات األ

 % 1.48 5 املكتبات 

 

 لدى عينة الدراسة مصادر المعلومات محل الثقة والمصداقية   (6الشكل رقم )

 ن انتشار وباء كورونا أدراك الخطر بشإمعدالت  :المحور السادس

 ( معدل إدراك الخطر بشأن انتشار فيروس كورونا من قبل عينة الدراسة 16جدول رقم ) 

 النسبة التكرار  ما معدل إدراك اخلطر لديكى  بشأن انتشار فريوس كورونا

 % 34.8 117 مرتفع

 % 55.1 185 متوسط

 % 10.1 34 منخفض

 % 100 336 املجموع

 

0

50

100

150



 املرأة ف صعيد مرص ملواجهة فريوس كورونا املستجد... سلوكيات البحث عن املعلومات لدى  174

 

 

 

 ( معدل ادراك الخطر بشأن انتشار فيروس كورونا من قبل عينة الدراسة7شكل رقم) 

ن تفشى وباء كورونا  أوخوف بش   ،دراك باخلطرإ  ن% من املبحوثات لدهي55.1جاءت بيانات اجلدول والشكل السابق توضح أن  

جراءات االحرتازية املناسبة سواء يف  اإلأخذت بذا  إهنا  أب  عةن العينة لدهيا )تفكري إجيايب( قنا بأبمعدل متوسط حيث يمكن تفسري ذلك  

لذلك التمست البحث عن    ، رسهتا من هذا الوباءأشارت به منظمة الصحة العاملية سوف تنجو بنفسها وأكام    ، و العمل وخالفهأاملنزل  

ات التى حصلت عليها بالطرق املختلفة سواء  كام قامت بالتحقق من املعلوم  ،ن الفريوس وطرق الوقاية والعالج أاملعلومات املتعلقة بش

التواصل االجتامعيأنرتنت  من اإل حساس باخلطر من هذا الفريوس،  قل لدهيا اإل  وبالتايل  ،قاربو من زمالء العمل واأل أ  و وسائل 

دراك باخلطر من  إ  نبينام جاء يف املركز الثانى من لدهي  ،مقارنة باإلحصائيات العاملية  صابات والوفيات يف مرصيضا قلة أعداد اإلأوربام  

بنسبة   كبرية  الفريوس بدرجة  هذا  بعد  وب%  34.8انتشار  الصحة رسميا  إخاصة  وزارة  ن فريوس كورونا يصنف جائحة عىل  أعالن 

 فضة.% يشعرن باخلطر من تفشى الفريوس بصورة منخ10.1وجاء يف املرتبة الثالثة بنسبة ،مجع أمستوى العامل 

 مصادر الخطر لدى عينة الدراسة 17جدول رقم  

 مرتفع مصادر اخلطر

 )ك(

 حمايد %

 ك

 الرتتيب % منخفض %

 2 % 8.9 30 % 20.9 70 % 70.2 236 خبار يف العامل. تصدر الفريوس عناوين األ -أ

 5 % 16.7 56 % 44.9 151 % 38.4 129 سباب الفريوس غامض بدون معرفة األ  -ب

 1 % 9.2 33 % 17 57 % 73.2 246 صابات أكثر مما هو معلن. مؤكد أن اإل -ج

اخلدمات الطبية يف الصعيد لن تتحمل مواجهه فريوس كورونا )نقص مراكز الرعاية   -د

 واخلدمات الصحية (. 

167 49.7 % 126 37.5 % 43 12.8 % 3 

 4 % 15.8 53 % 39.9 134 % 44.3 149 . أو أحد افراد أرستى أنه ممكن يصيب أوالدنا الصغار شعوري -و 

 6 % 48.8 164 % 31 104 % 20.2 68 وأصدقائى. معاريف وأهيل وجود وفيات من  -ز
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 يوضح متوسط استجابات المبحوثات عن مصادر الخطر الناتج عن فيروس كورونا (  8)شكل رقم 

عبارة:   األول  الرتتيب  :يف  اخلطر(كالتايل  )مصادر  املقياس  عبارات  ترتيب  السابق:  والشكل  اجلدول  من  أن  يتضح  مؤكد 

( يف الرتتيب  خبار يف العامل.تصدر الفريوس عناوين األ % بدرجة مرتفعة ،ثم جاءت عبارة )73.2بنسبة    صابات أكثر مما هو معلن اإل

تشري البيانات أن العينة لدهيا حالة من عدم الثقة يف التقرير اإلحصائي ألعداد اإلصابات والوفيات % بدرجة مرتفعة، و70.2الثاين بنسبة

ة التي تعلنها الدولة يوميا، ربام لثبات األرقام عند رقم معني، وربام أيضا ألن عينة الدراسة ترى واقعيا أن أعداد اإلصابات يف املنطق

 ة.الواحدة أكرب بكثري من األعداد املعلن

الثالث ) فريوس كورونا )نقص مراكز الرعاية واخلدمات    ةاخلدمات الطبية يف الصعيد لن تتحمل مواجهثم جاء يف الرتتيب 

% أى: نصف العينة مدركة متاما أن اخلدمات الطبية يف الصعيد لن تتحمل زيادة أعداد اإلصابات، وقلة املستشفيات  49بنسبة  الصحية (.

خصصت مديرية الصحة والسكان يف قنا، عددا من املستشفيات لعزل حاالت د الكبرية من اإلصابات وقد  املجهزة ،الستقبال األعدا

تم ختصيصها بعد ارتفاع حاالت اإلصابة بالفريوس بني املواطنني    ومن شامل إىل جنوب املحافظة،  فقط(  مستشفيات  7)كورونا، بإمجايل  

ومستشفى  وهي محادي،  نجع  محيات  مستشفى  فرشوط  :  ومستشفى  قنا،  صدر  ومستشفى  قنا،  محيات  ومستشفى  املركزي،  الوقف 

 . املركزي، ومستشفى قنا العام، ومستشفى قوص املركزي، ومستشفى قفط التعليمي

% أي: هذا دليل بأن املرأة القنائية تفكر بطريقة  20.2معاريف وأهيل وأصدقائي( بنسبةوجود وفيات من  وجاء يف املرتبة األخرية: )

 جيابية حتى متنح نفسها ومن حوهلا مناعة نفسية قوية ألهنا ال تشعر باخلطر دائام كون الفريوس يسبب الوفاة هلا وملن حوهلا. إ

 ثناء البحث عن المعلومات حول هذه الجائحة. أية ئ: التعرف على الصعوبات التى تواجهها المرأة القناالمحور السابع

 عينة الدراسة أثناء البحث عن فيروس كورونا  (  الصعوبات التى تجدها18جدول رقم ) 

 النسبة التكرار  هل جتدى صعوبة يف البحث عن أخبار فريوس كورونا

 % 9.2 31 نعم 

 % 90.8 305 ال

 % 100 336 املجموع

0

50

100

150

200

250

300

تصدر 
الفيروس 

عناوين اخبار
العالم

الفيروس 
غامض بدون 

معرفة 
االسباب

مؤكد أن 
االصابات 

أكثرر مما هو 
معلن 

الخدمات 
الطبية فى 
الصعيد لن 

تتحمل 
مواجهة 
فيروس 
كورونا

شعورى أنه 
ممكن يصيب

أوالدنا 
الصغار أو 
احد افراد 
اسرتى 

وجود وفيات 
من معارفى 

واهلى 
واصدقائى 

مرتفع

محايد

منخفض



 املرأة ف صعيد مرص ملواجهة فريوس كورونا املستجد... سلوكيات البحث عن املعلومات لدى  176

 

 

ويستنتج من %  90.8خبار عن فريوس كورونا بنسبة  ن العينة ال جتد صعوبة يف البحث ومتابعة األأمن اجلدول السابق يتضح  

و حتى  القنائية  املرأة  وعى  مدى  االبتدائيةإذلك  الشهادة  عىل  حاصلة  كانت  من    تبحث  فهى  ،ن  سواء  هبا  اخلاصة  خالل    بالطريقة 

ولكن الوسيلة    ات،  تبحث عن املعلوم  القنائية  ةأاملرأي:    و من وسائل التواصل االجتامعىأ  ،نرتنت عموما و اإلأو الراديو  أفزيون  يالتل

و  أخبار عن فريوس كورونا سواء داخل مرص  ا متابعة جيدة ملستجدات األيضا نستننج أهنأالتى تتغري وهي  التى تلتمس هبا املعلومات  

 من العينة جيدن صعوبة يف البحث عن الفريوس.   %9خارجها .ىف حني 

 :لوصول للمعلومات حول فريوس كورونا للوقاية منهمن ا ع املرأة القنائيةمتن التيعوقات يف حالة اإلجابة بـ نعم: امل

 من الوصول للمعلومات حول فيروس كورونا للوقاية منه  ع المرأة القنائيةتمن التيمعوقات ( ال19جدول رقم ) 

 النسبة التكرار    ؟ما  املعوقات التي متنعك من الوصول للمعلومات حول فريوس كورونا للوقاية منه

 % 22.58 7 عالم .)عدم شفافية املصادر ( خبارية ووسائل اإل املصداقية يف املواقع اإلعدم 

  مع التعامل مهارات ضعف ) والكتابة بالقراءة  اجليدة معرفتى عدم ‘عدم معرفتى بكيفية استخدام مواقع التواصل االجتامعى نظرا لتقدمى يف السن 

 (  االجتامعى التواصل مواقع

4 12.90 % 

 % 32.25 10 صابات والوفيات وغريها .... .)نقص املعلومات الدقيقة حول فريوس كورونا ( عداد احلقيقية لإلاالخبار املضللة حول حول األكثرة 

أن   السابق  اجلدول  من  متنعهأن  أ  ترى%  32.25يتبني  التى  املعوقات  كورونا    نوىل  فريوس  للمعلومات حول  الوصول   من 

التى جتعل  املستجد هى كثرة األ الفريوس  الدقيقة عن  املعلومات  املضللة ونقص  املعلومات عن    لدهينخبار  الرغبة يف احلصول عىل 

عدم شفافية املصادر وعدم املصداقية   ،عىل املعلومات حول الفريوسحصول العينة  الرتتيب الثانى من معوقات  يأتى يف  بينام  ،  الفريوس

وهذا  ،شارت بعدم معرفتها باستخدام مواقع التواصل االجتامعىأما فئة قليلة أ%، 22.58عالم بنسبة خبارية ووسائل اإليف املواقع اإل

 .%12.90و عامل السن بنسبة أنتج من عدم املعرفة اجليدة بالقراءة والكتابة 

ا: النتائج والتوصيات:  
ا
 رابع

 نتائج الدراسة:

القنائية املرأة  لدى  البحث  التعرف عىل سلوكيات  إىل  الدراسة  قنا   هدفت  بمدينة  املستجد  كورونا  وقد خرجت   ،عن فريوس 

 الدراسة بعدة نتائج أمهها:

% للحصـــول عل معلومات عن فريوس كورونا من خالل وســـائل  58اهتامم العينة بنســـبة   أشـــارت نتائج الدراســـة إىل -1

خريا جاءت املحارضات التعليمية أخبار و% نرشات األ39.58ة  املرتبة الثانية بنسب  يأيت فبينام   جتامعي،االالتواصل 

 %.  6.25خرية بتكراراملرتبة األف 

ــايـــة من املقـــام األ  البحـــث عن املعلومـــات حول الفريوس جـــاء ف  فاملرأة  شـــــــــــــارت النتـــائج أن هـــد   أكام   -2 ول )الوقـ

حــالــة   البحــث عن معلومــات لطرق العالج من الفريوس ف  الرتتيــب الثــاي  ى فت أ% ،ثم  67.19الفريوس( بنســـــــــــبــة  

ــبة اإل ــابة بنســ تلمس البحث عن معلومات ملعرفة   ،الرتتيب الثالث ثم جاء ف  ،املنزيلخاصــــة العالج ب% و30.35صــ

 .%  26.48صابة هبذا الفريوس بنسبة عراض اإلأ

 تتبعها املرأة لكى تقى نفسها: يجراءات التهم اإلأجاءت  -3
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 . % 55.35عن طريق لبس كاممة عند خروجها من املنزل بنسبة: ول املرتبة األىف  -

 . % 38.39فراد يبدون مرىض بأعراض شبه أعراض األنفلونزا بنسبة أجتنب االتصال القريب مع  :الثاين الرتتيب  -

 .% 6.603بنسبة  االجتامعيممارسة التباعد : املرتبة الثالثة -

بلغ عن  أ،يليه  (عن اآلخرين   ن نفســــهأوعزل   ن )البقاء ف مســــكنه  ن %من عينة الدراســــة فضــــل65ظهرت النتائج  أكام  -4

ــبة  حالتي ملقدمي ــار37.79الرعاية الصـــــحية بنســـ ــة  أ  ت% )، كذلك أشـــ  بأســـــلوبىل حماولة العالج إفراد عينة الدراســـ

،بينام 30.65التابعة هلا منطقته .بنسبة    املستشفى وأ  العالج من الطبيب بروتوكولخذ أمن خالل   ن صحيح ف منازهل

ــلة  ــتجابات املبحوثات عند هاتي العبارتي )مواصــــ %(،)لن أخرب أحدا عن ذلك لتجنب 3.27 عميلانخفضــــــا اســــ

 .%( بنسب متقاربة جدا 1.8ف العمل بنسبة  أصدقائي وزمالئيالتميز من قبل 

%ال هتتم ـبالبحـث عرب وســـــــــــائـل  23.2 بينامعن معلومـات حول فريوس كوروـنا ،    % من عيـنة اـلدراســـــــــــة تبحـث76.8 -5

 وغريها حول هذه اجلائحة .  االجتامعيالتواصل  

فقط ال 15.8ولدهيا اهتامم بمتابعة ما يســتجد من معلومات عن فريوس كورونا،    %84.2 بأنكام توصــلا الدراســة   -6

 هتتم بمتابعة تطورات الفريوس عموما .

)طرق الوقــايــة من الفريوس( بنســـــــــــبــة   :وىليــة معرفتهــا وجــاءت ف املرتبــة األئريــد املرأة القنــات ات التى  أهم املعلومــ  -7

خرية معلومات عن تطور ســـالالت وف املرتبة األ،%26.87بنســـبة   )طرق العالج من الفريوس(  :ويليها،%  55.65

 %.10.41الفريوس بنسبة 

  وغريها( آب وواتس  –تويرت  –)فيس بوك   االجتامعيلتواصــل  مواقع ا   ن يســتخدم  ن هنأب ن جبأ%من عينة الدراســة  80 -8

ــتخدمن 19.9بينام    ف البحث عن املعلومات جلائحة كورونا، ــل    % فقط ال يســـــــ %  51ن أو  االجتامعي،مواقع التواصـــــــ

ــل    نجتد ــتخدام مواقع التواصـــــ   االجتامعي % جيدن التعامل مع مواقع التواصـــــــل  26.19بشـــــــكل جيد ، االجتامعياســـــ

ا  أبشكل ممتاز، و  بشكل ضعيف.  االجتامعياستخدام مواقع التواصل    جيدن%  3.86خريا

ــبة وضــــحا النتائج أنأ -9 خبار عن الفريوس يوميا، % من العينة يلتمســــن البحث عن املعلومات ويتابعن األ40.7 نســ

ا من يتـــابعن  أراد العينـــة تتـــابع أخبـــار الفريوس وفقـــا للحـــاجـــة، وأف%من  33.03  الثـــايبينام جـــاء ف املركز   خبـــار أخريا

 %.3.27سبوع بنسبة ن الفريوس مرتي ف األأبش

 ة ف استقائها للمعلومات حول فريوس كورونا:ئيلدى املرأة القنا الثقةمصادر  -10

 .% 38.39منظمة الصحة العاملية بنسبة   :ولاملرتبة األ -

 .%34.22مواقع التواصل االجتامعى بنسبة : الرتتيب الثانى-
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 . % 25.89نرتنت عموما بنسبة مواقع اإل :الرتتيب الثالث -

 . %22.32فزيون احتلت املرتبة اخلامسة بنسبة يخبار التليليه أ -

ــ  ،دراك باخلطرإ  ن % من املبحوثات لدهي55.1شــــارت نتائج الدراســــة أن أ -11 عدل مكورونا بن تفشــــى وباء  أوخو  بشــ

%  34.8دراك باخلطر من انتشـــــــــــار هذا الفريوس بدرجة كبرية بنســـــــــــبة  إ  ن من لدهي  الثايبينام جاء ف املركز  ،متوســـــــــــط 

 .% يشعرن باخلطر من تفشى الفريوس بصورة منخفضة10.1وجاء ف املرتبة الثالثة بنسبة ،

 مصادر اخلطر لدى املرأه القنائية: -12

)تصدر الفريوس    :ثم جاءت عبارة،  % بدرجة مرتفعة73.2أكثر مما هو معلن بنسبة    اإلصاباتأن  مؤكد    :ول عبارةالرتتيب األ  -

)اخلدمات الطبية يف الصعيد    :جاء يف الرتتيب الثالث  ، وقد% بدرجة مرتفعة70.2ة  الثانى بنسب  يبتخبار يف العامل.( يف الرت عناوين األ

خرية )وجود وفيات جاء يف املرتبة األ ،بينام % 49واخلدمات الصحية (.بنسبة فريوس كورونا )نقص مراكز الرعاية  ة لن تتحمل مواجه

 .20.2وأصدقائى.( بنسبة وأهىل  من معارىف

%  90.8خبار عن فريوس كورونا بنســـــبة  ن العينة ال جتد صـــــعوبة ف البحث ومتابعة األأشـــــارت نتائج الدراســـــة  أكام  -13

 وس.%من العينة جيدن صعوبة ف البحث عن الفري9،ف حي  

ــارت النتائج أن  أخريا  أو -14 ــول للمعلومات حول فريوس   ن وىل املعوقات التى متنعهأن  أ ترى%  32.25شـــــــ من الوصـــــــ

ــتجد هى ــللة ونقص املعلومات الدقيقة عن الفريوس،كثرة األ  :كورونا املســـــــ من   ترى  الثايبينام الرتتيب    خبار املضـــــــ

ــادر وعدم املصــــــــــداقية ف املواقع   ــفافية املصــــــــ  اإلخباريةمعوقات حصــــــــــوهلن عل املعلومات حول الفريوس عدم شــــــــ

بنســــبة    االجتامعيســــتخدام مواقع التواصــــل  الشــــارت بعدم معرفتها أفئة قليلة   و%،  22.58عالم بنســــبة ووســــائل اإل

12.90.% 

 : توصيات الدراسة 

 وىص بمجموعة من التوصيات:نن أطار ما تقدم يمكن إنتائج، وىف  ليه الدراسات منإمن خالل ما توصلت 

وكيف نغذى املناعة ملواجهة ،  والنفسية جلائحة كورونا   التأثريات االجتامعية واالقتصاديةإجراء العديد من الدراسات حول    -1

 الفريوس.

ن أكثر ترضرا من الرجال بسبب هفالوظيفي ن ينعدم األم دعم العديد من النساء اللوايت يعملن يف القطاع غري الرسمي حيث -2

 .االقتصادياحلجر الصحي، والتباطؤ 

باملرأة    -3 املجتمع  امل  غريزيادة االهتامم  توفري سبل الرعاية والوقاية والصعيدي،  تعلمة يف  بطرق تتفق مع    نرشادهإمع رضورة 

بمثابة قنبلة موقوتة يف  ال تكون  حتى  التعليمي)مثل تكثيف الربامج اإلذاعية والتليفزيونية املقلة لدى الكثري منهن(    نمستواه

 تفشى املرض .

 شار الفريوس. توبئة خالل فرتات متباينة من عمر انإجراء دراسات مقارنة بني سلوك التامس املعلومات حول األ -4
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فريوس كورونا )من خالل زيادة مراكز الرعاية واخلدمات    ةية يف الصعيد حتى تتحمل مواجهزيادة االهتامم باخلدمات الطب  -5

 الصحية(.

 املراجع: 
 المراجع العربية : –أوال 

قنا  - محافظة  مراكز  مستوى  على  السكان  قنا،  تعداد  القرار  ،  محافظة  اتخاذ  ودعم  المعلومات  الإحصاءات  -  مركز  إدارة 
ية  .34، صم2019تعداد عام ، المركز

يت2016)  لهامإ  الدوسرى،  -   ،( البحث عن المعلومات الطبية: دراسة السلوك المعلوماتي لدى مرضى السرطان في ال كو
 (.1)44. مجلة العلوم الاجتماعية
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ية في محافظة القاهرة  ( 2020آية رشاد أبو السعود )  سعودى،  -  : سلوكيات التماس المعلومات الصحية لدى المرأة المصر
العشوائية المناطق  على  ميدانية  .دراسة  )دكتوراه(  شمس  ،أطروحة  عين  الآداب،  جامعة  المكتبات ،  كلية  قسم 

 http://www.journal.cybarians.info/index.php: والمعلومات. متاح

ية:2018)ــــــــــــــــــ  - ،  دراسة ميدانية على منطقة بولاق أبو العلا   ( سلوك البحث عن المعلومات الدينية لدى المرأة المصر
 قسم المكتبات والمعلومات.  كلية الآداب:-ان جامعة حلو أطروحة )ماجستير( 

وعزت،  صليبي،- الاجتماعية:2020قبال)إ  وموسى،  منى  غسان  وتداعياته  كورونا  فيروس  من    (  كل  في  الأزمة  إدارة 
يش ايبرت: م56، مصر وتونس ولبنان يدر  . 12. صؤسسة فر

جامعة جنوب  ، أطروحة )دكتوراه(  العاملة فى صعيد مصرمصادر المعرفة للمرأة غير    (2016يمان سيد )إ عبد الحكيم،    -
 . قسم المكتبات والمعلومات، كلية الآداب ،الوادى

 . 11الاجتماعي، ص"على العمالة من منظور النوع  19( تداعيات فيروس "كورونا المستجد كوفيد  2021)  منى  عزت،  -

-  ( سليمان  نشوى  حــول  (2020عقل،  الصحيــة  المعلومــات  بمســتوى    التمــاس  وعلاقتــه  المســتجد  كورونــا  فيــروس 
يةإ  (.4) 54مجلة البحوث الإعلامية.  ،دراك المخاطر لدى المرأة المصر

براهيم  )العمران، حمد بن  - السلوكيات المعلوماتية لدى طلاب الدراسات العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود  ( 2010إ
والمعلومات،الإسلامية المكتبات  بية  مجلة  ص 3) 31،العر من:  36-5(ص  .مسترجع 

http://search.mandumah.com/Record/111708 
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The study aimed to identify behaviors  of the Qena the Kenyan woman request information to face 

coronavirus .the study sample  has been formed of (336) female from different groups of females in Qena whether 
working or not . 

The results of the study showed 58%of the sample interesting to get information about coronavirus through 
Social media. 

While the second class comes in arate 39.08 to get information  through news  programme .the results also 
indicated that the goal of qena woman is looking for information about the virus where it come .the first place is 
prevention of the virus in rate 67.19% where she made sure to know the preventive and medical advice for her 
and her family. 

Then came in second place find information to access methods of treatment for the virus in case of injure 
in rate 30.35%,therefore the study recommended to conduct studies of acomparisonof the behavior of seeking 
information about epidemics during different periods of the virus's life time .increasing interest in medical services  
in upper Egypt in order to hold out facing the coronavirus by increasing of care and health services. 
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