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ودورها  االجتماعىمدركات اجلمهور املصرى لشبكات التواصل 

  (19-) كوفيدكورونا  جائحة حول املعلومايتىف تنمية وعيهم 

  دراسة ميدانية

 *دعاء محمد عبد المعبود شاهين د.  

 :مستخلص الدراسة

هدف الدراسة الحالية إلى التعرف على مدرکات الجمهور المصرى لشبکات ت

-ول جائحة کورونا )کوفيداالجتماعى ودورها فى تنمية وعيهم المعلوماتى حالتواصل 

من خالل التعرف على مدى إتاحة شبکات التواصل االجتماعى للمعلومات التى (، 19

درجة باإلضافة إلى (، 19-رى حول جائحة کورونا )کوفيديحتاجها الجمهور المص

المعلومات، من خالل دراسة ميدانية طبقت على عينة عمدية قوامها  دتهم من تلكاستفا

( مفردة من )الذکور واإلناث(، من مستخدمى شبکات التواصل االجتماعي فى الفترة 200)

جمع أداة االستبيان كأداة ل واستخدمت الدراسة، 15/5/2020وحتى  1/5/2020من 

من  % 66د يکتأ إلى أشارت نتائج الدراسةوقد  المعلومات، فى إطار منهج المسح بالعينة،

ن أن شبکات التواصل االجتماعى تقوم بإمدادهم بالمعلومات عن جائحة کورونا يالمبحوث

المبحوثين تصدر )الفيس بوك( مقدمة أشکال شبکات من  %77.5(، كما أشار 19-)کوفيد

 (.19-التواصل االجتماعى التى تعد مصدر للمعلومات حول جائحة کورونا )کوفيد

 

 -کورونا -جائحة -الوعى المعلوماتى -شبکات التواصل االجتماعى الكلمات المفتاحية:

 (19-کوفيد)

  

                                                           
 جامعة بنها -النوعيةكلية التربية بمدرس بقسم اإلعالم التربوى  *
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Egyptian Audience Perceptions of Social Media Networks 

and Its Role in Developing Their Information Awareness 

about the Coronavirus (COVID-19) Pandemic 

A field study    

 

Abstract 

     This study aims at identifying Egyptian audience perceptions 

of social media networks and its role in developing their 

information awareness about the Coronavirus (COVID-19) 

pandemic, through identifying in what extent do information that 

Egyptian audience need in social media networks about the 

Coronavirus (COVID-19) pandemic, as well as the degree of 

their benefit from that information, through field study is applied 

on intentional sample of (200) male and female from social 

media networks users, in the period from 1/5/2020 to 15/5/2020. 

The study uses questionnaire form as tools for data collection as 

part of the sample survey method. The obtained results 

indicated that: 

 66% of the respondents confirmed that social media 

networks are providing them with information about the 

Coronavirus (COVID-19) pandemic and 77.5 % of the 

respondents expressed that facebook ranked first among 

social media networks forms as a source of information 

about the Coronavirus (COVID-19) pandemic. 

 

Keywords: Social media networks, Information awareness, 

pandemic, Coronavirus, (Covid-19).  
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 مقدمة:

من تحويل ؛ من سمات اتصالية وتقنية متميزة تمتلكبما تمكنت شبكة اإلنترنت 

بكثير من المعتقدات والمفاهيم التى حت طاألكترونية صغيرة، حيث قرية إ لىإالعالم 

 وتكنولوجية ةثورات معرفيل بذلك وسيط لتصبح لسنوات عديدة،واستمرت  ترسخت

 عديدة.

من ثورة العقد األخير من القرن العشرين ومن تلك الثورات ما شهده 

االتصال و اإلعالم وجاءت ثورة ، ثورة المعلومات، ثورة الديمقراطية،لتكنولوجياا

اإلعالم اإللكترونى بمميزاته وخصائصه  آثارها همأ وأحد ؛حتمياً لهذه الثوراتنتاجاً 

وبما يقدمه من خدمات، فقد فرض واقعًا إعالميًّا جديداً من حيث سعة االنتشار 

عتبار للحدود مكانية الوصول إلى الجماهير دون اوتغطية المساحة الجغرافية، وإ

 1(2014، )على خليلوالحواجز المكانية والزمانية.

بدأت تتغير معالم صناعة المضامين اإلعالمية، سواء من حيث طبيعة ف

من  نشر ما يستجدالمساهمين فيها أو أشكالها، أو الوسائل التى يتم االعتماد عليها فى 

شبكات مفهوم  شهد اإلعالم اإللكترونى بروزوي ،في جميع أنحاء العالم مضامين

بالتطور التكنولوجى المعلوماتى الهائل كظاهرة متعلقة التواصل االجتماعى، 

 .والمتسارع في مجال االتصال

من أكثر وأوسع المواقع على شبكة  االجتماعىتعتبر شبكات التواصل و

لتقديمها خاصية التواصل بين األفراد والجماعات  واستمراراً  اإلنترنت انتشاراً 

 المستخدمين لها، حيث تمكنهم من التواصل وتبادل األفكار واآلراء والمعلومات

)محى  األفقى المتسارع. االنتشاروال زالت مستمرة في والملفات والصور والفيديو، 

 2(2015الدين إسماعيل، 

جزًءا أساسيًّا  السنوات األخيرةفي تمثل شبكات التواصل االجتماعى  صبحتفأ

األمر  الوقت، ذاتنشرها في العمل على وفى الحصول على المعلومات واألخبار 

 إال معات متعددة، وإن كان يغلب عليها الطابع االفتراضى،مجت إنشاء أدى الىالذى 

 .بين األفراد مشاركة االهتمامات واالحتياجاتتؤدى دورها في  اأنه

واعتمادًا  عالقات األفراد أكثر تداخالً  االجتماعىلقد جعلت مواقع التواصل ف

 فرد يعيش فى الماضى، حيث أصبح كل فى بعضها على بعض مما كان عليه األمر

الساحة الخلفية لآلخر، فشبكة الترابط ونقاط الوصل االجتماعية والسياسية 

ً  ثر تأثيراً واالقتصادية التى تتقاطع خطوطها وتتجاوز الحدود تؤ على األفراد  حاسما

 3(2010 ،على حجازى) المشاركين فيها.

التطبيقات عبر اإلنترنت التي يستخدمها  منشبكات التواصل االجتماعى  فتعد

األشخاص لبناء شبكات اجتماعية أو عالقات مع أشخاص آخرين قد يشاركون نفس 
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األنشطة، الخلفيات أو االتصاالت الواقعية.  االهتمامات الشخصية، المهنية،

(8,201 Akram and Kumar)4 

هذه المواقع فاعال غير تقليدى فى العالقات سواء بين  األمر الذى جعل من

الدول وبعضها البعض، أو داخل النظام السياسى نفسه، فأصبحت أحد األدوات 

الشخصية، واألفكار  والخواطرفقط لمشاركة األحداث االجتماعية، ة، ليس يالرئيس

بين المستخدمين، أو التعبير عن األفكار السياسية  جمعيفى إطار ، الفردية

 .ن ذلكوالتوجهات األيدولوجية والمواقف الرسمية، ولكن وصلت إلى مستوى أبعد م

 5(2016 ،إيهاب خليفة)

تختلف طبيعتها من شبكة ألخرى، فبينما توجد بعض الشبكات التى تتيح حيث 

التعرف على األصدقاء وتكوين الصداقات عبر العالم، فإن األخرى بإمكانها  إمكانية

ليتبادل األفراد الحديث  ؛إرفاق ملفات الفيديو المصورة حول الموضوعات المختلفة

 6(2015 ،رضا أمين) والتعليقات والنقاشات حولها على نطاق واسع.

متابعيها حقيقية، لها ظاهرة جتماعى اال لمن شبكات التواصاألمر الذى جعل 

يستخدمها األفراد للعديد ، بمثابة قنوات هامةأصبحت ما لبث أن ف على مستوى العالم،

األزمات المشكالت وبشأن المخاطر و من األسباب المتنوعة كالعثور على المعلومات

  .ذات الصلة

صفحات  خاللمن والتفاعل معها المعلومات،  تلك يتبادل فيها األفرادومن ثم 

والعمل لتحديد حجم تلك المخاطر واألزمات على مستوى المجتمع،  شخصية أو مهنية

الالزمة لتجنب أو تحمل أو تعديل  تحفيز األفراد والجماعات إلتخاذ اإلجراءات على

 7(2016نسرين حسام الدين، ) .تلك المخاطر

 ،واقعىمن تهديد  (19-كوفيد)كورونا  جائحةه تأحدثومن تلك المخاطر ما 

 ؛المصرى بل والعالم ككل المجتمعوالقلق لدى  ضطراب واالرتباكوحالة من اال

ً هو المشكلة الصحية األ( 19-كوفيد)حيث ال يزال كورونا   .هم عالميا

، وما لبث أن أثر فى العالم 2019هر ديسمبر ين فى شفقد بدأ الفيروس من الص

أن هذا الفيروس  الصحة العالميةأعلنت منظمة  2020بأسره، وفى الثانى من مارس 

 وإسبانياوباء عالمي" إذ تفشى الفيروس سريعا بعد الصين، فى إيران وإيطاليا "

ً  ؛وإنجلترا والواليات المتحدة ومصر، وغيرهم ً  مخلفا . آالف الوفيات من البشر يوميا

 8(2020ويسل كورت، )

إلى إلقاء الضوء على جائحة  يةواإللكترون يةاإلعالم التقليدوسائل  تسعوقد 

 برامج توعية ارافقت تغطياته ، حيثيميا ومحليالعالميا وإق ،(19-كوفيد)كورونا 

 ؛المحليةالعالمية ولجهات الصحية اوتصريحات  ودراسات علمية ونصائح مباشرة 

، وإبراز أهمية التعريف بالجائحة والتحذير مـن خطورتـها محاولة اإلسهام في
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من أجل تنوير العقول وتغذيتها بما يمكنه  المساهمة  ؛يةئوالوقا االحترازيةاإلجراءات 

 .في مواجهة الجائحة وتحدياتها

للوصول  ؛فقد ساعد التطور التكنولوجى على إتاحة االمكانات الالزمة لألفراد

ولتحقيق ذلك البد من تأسيس الى المعلومات واكتسابها واستثمارها االستثمار األمثل، 

معلوماتيا قادرين  ناضجين الفهم ليصبحواتخعلى ا المجتمع بين أفراد معلوماتيفكر 

 9(2015، أيمن مصطفى الفخرانى). على تحديد حاجتهم المعلوماتية

في الدور الذي يؤديه في تمكين الوعي المعلوماتي  ةهميأبرز ي األمر الذى

لبناء  ساسية المختلفةاألتغيرات بالم واإللمام ،من حل المشكالت التي تواجههمفراد األ

لى ولهم إوتيسير وص ،أحكام موضوعيه عن كافه ما يواجهون من قضايا ومشكالت

المعرفة  على المعلوماتييقوم الوعى ، حيث عمالهمفي حياتهم وأ ما يحتاجوا إليه

واستغاللها وإمكانية التعامل معها فى الوقت المناسب  ،واإلحاطة بأهمية المعلومات

للوصول إلى الت وتلبية الحاجات بقدرات ذاتية من أجل حل المشك ؛وبالقدر المناسب

 10(2013)عزة فاروق، دينا أحمد،  .المعلوماتيمرحلة النضج 

-) كوفيد المتاحة عن جائحة كورونا الصحيحة والدقيقة لمعلوماتلمعرفة الف

، وأهميتها اإلعالمية المضامين استيعابمن  الجمهور المصرى(؛ هى التى تمكن 19

 فيلحل تلك األزمة والمخاطر المحيطة بها،  ؛فى الوقت المناسبالتعامل معها كيفية و

 ؛المختلفةبأشكاله  اإلعالم اإللكترونى عبر في اآلونة األخيرة ضوء تدفق المعلومات

بما يتناسب مع المتطلبات  المعلوماتي  الوعىاإلدراك ومن أجل الوصول إلى 

  .العصرية

مدركات الجمهور المصرى لشبكات التواصل نطالقا مما سبق تأتى دراسة وا

 .(19-) كوفيدكورونا  جائحةحول  المعلوماتيودورها فى تنمية وعيهم  االجتماعى

 مشكلـة الدراسة:

إعالمياً جديداً؛ حيث كانتت ستبباً لقد أظهرت شبكات التواصل االجتماعي مشهداً 

 ؛فتتى جعتتل األحتتداث واألخبتتار فتتى متنتتاول الجميتتع بصتتورة كبيتترة، وواضتتحة المعتتالم

ونتيجة لذلك صار المحتوى المقدم أكثر سرعة فى االنتشتار والوصتول إلتى أكبتر عتدد 

عبتتر رستتائلها اإلخباريتتة أو وخاصتتة وقتتت المختتاطر واألزمتتات،  ،ممكتتن متتن المتلقتتين

  تكوين الحقيقة، وحل إشكالياتها. فى أو غيرها، من أجل اإلسهامالثقافية 

 وفى ظل ما يشهده العالم أجمع، والمجتمع المصري ـــــ على وجه الخصوص

(، وما تبعها من تداعيات كان لها األثر الواضح 19-)كوفيد ـــــ من جائحة كورونا

روافد معلوماتية  ى ظلعليه، وفى ضوء الفيض الهائل من المعلومات المتاحة، ف

، أصبح الوعى بالمعلومات وأهميتها فى اإلعالمو المعلومات تكنولوجياوفرتها ثورتى 

 البناء المعرفى للفرد أمراً ملحاً وضرورياً.
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ومن هذا المنطلق ظهرت مشكلة الدراسة الحالية؛ من أجل التعرف على مدى 

تنمية وعيهم  ىف المصري لشبكات التواصل االجتماعي ودورها مدركات الجمهور

 (.19-المعلوماتي حول جائحة كورونا )كوفيد

 أهميـــة الدراســــة:

مدركات الجمهور المصرى لشببكات تستمد هذه الدراسة أهميتها من موضوعها حول: 

التواصببل االجتمبباعى ودورهببا فببى تنميببة وعببيهم المعلومبباتي حببول جائحببة كورونببا 

 (19-)كوفيد

  أهمية الدور  ازديادتبرز أهمية الدراسة فى مجال العمل اإلعالمى الجديد مع

الذى تؤديه وسائل اإلعالم الحديثة فى تشكيل الرأى العام، وإمداده 

بالمعلومات، بخاصة عندما يمتزج الموقف بالغموض، فى ظل ما يشهده 

 (،19-العالم حاليا من حدوث أزمة نتيجة ظهور جائحة كورونا )كوفيد

 فتصبح الوسيلة اإلعالمية مصدرا أساسيا من مصادر المعرفة.

  تنبع أهمية الدراسة من اهمية الوعى المعلوماتي فى الدور الذى يؤديه فى

 تمكين األفراد باإللمام بالمتغيرات األساسية، واستخدامها بكفاية وفاعلية. 

 ي تناولت تكتسب الدراسة أهمية بالنظر لقلة البحوث والدراسات العلمية الت

مدركات الجمهور المصرى لشبكات التواصل االجتماعى ودورها فى تنمية 

وعيهم المعلوماتي، فى ظل التحوالت التى يمر العالم بها اليوم بفعل ما أحدثته 

 (.19–جائحة كورونا )كوفيد

 أهــــداف الدراســـــة :

عبدة أهبداف علبى من المشكلة البحثية السابق ذكرها تسعى الدراسة لتحقيبق  انطالقا

 النحو التالى:

  ،التعرف على مدى متابعة الجمهور المصرى لشبكات التواصل االجتماعى

 ومعدل المتابعة لها.

  التعرف على مدى إتاحة شبكات التواصل االجتماعى للمعلومات التى

باإلضافة إلى (، 19-يحتاجها الجمهور المصرى حول جائحة كورونا )كوفيد

 استفادتهم من تلك المعلومات.التعرف على درجة 

   رصد المعلومات التى يهتم بمتابعتها الجمهور المصرى حول جائحة

 ( المقدمة فى شبكات التواصل االجتماعى.19-كورونا )كوفيد

  أسباب تفضيل الجمهور المصرى لشبكات التواصل االجتماعى الكشف عن

م فى ومدى ثقته(، 19-كمصدر للمعلومات عن جائحة كورونا )كوفيد
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( عبر شبكات 19-المضامين اإلخبارية المقدمة حول جائحة كورونا )كوفيد

 التواصل االجتماعى.

 تساؤالت الدراسة:

 وفى ضوء ما سبق تسعى الدراسة لإلجابة على تساؤل رئيس فحواه:

ما مدركات الجمهور المصرى لشبكات التواصل االجتماعى ودورها فى تنمية 

 (؟19-كورونا )كوفيد وعيهم المعلوماتي حول جائحة

 وينبثق من هذا التساؤل الرئيس تساؤالت الفرعية هى كاآلتى:

 شبكات التواصل االجتماعى؟لما مدى متابعة المبحوثين  .1

 ما المعدل األسبوعى لمتابعة شبكات التواصل االجتماعى؟ .2

 شبكات التواصل االجتماعى؟ المبحوثون  ستخدم لماذا  ي .3

 االجتماعى التى يفضلها المبحوثون؟ما نوعية شبكات التواصل  .4

( يتابعها المبحوثون 19-د مضامين للتوعية من جائحة كورونا )كوفيدهل يوج .5

 على شبكات التواصل االجتماعى؟

( فى شبكات 19-ما أكثر المعلومات المقدمة حول جائحة كورونا )كوفيد .6

 ؟التواصل االجتماعى اهتماماً من قبل المبحوثين

يحتاجه المبحوثون من معلومات حول  ماشبكات التواصل االجتماعى هل تتيح  .7

 (؟19-جائحة كورونا) كوفيد

-ما درجة استفادة المبحوثين من المعلومات المقدمة حول جائحة كورونا )كوفيد .8

 ( فى شبكات التواصل االجتماعى؟19

تعد مصدر للمعلومات حول جائحة كورونا  جتماعىشبكات التواصل اال أى .9

 ( من وجهة نظر المبحوثين؟19-)كوفيد

ما أسباب تفضيل المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعى كمصدر   .10

 (؟19-للمعلومات عن جائحة كورونا )كوفيد

-ما مدى ثقة المبحوثين فى المعلومات المقدمة حول جائحة كورونا )كوفيد  .11

 ( فى شبكات التواصل االجتماعى؟19

-على االخبار حول جائحة كورونا )كوفيدما انطباع المبحوثين بعد اإلطالع  .12

 ( فى شبكات التواصل االجتماعى؟19
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 مصطلحات الدراسة:

 شبكات التواصل االجتماعى: .1

 تُعرف شبكات التواصل االجتماعى على أنها:

o  مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت التى ظهرت في الجيل الثانى

، والتى تتيح التواصل بين األفراد فى بيئة مجتمع افتراضى، وفق للويب

مجموعات اهتمام وشبكات انتماء، ويتم هذا كله عن طريق خدمات التواصل 

المباشر مثل إرسال الرسائل، أو االطالع على الملفات الشخصية لآلخرين، 

 11(2015)حسين محمود، ومعرفة أخبارهم والمعلومات المتاحة للعرض. 

o ات الخدمات التى تسمح لألفراد بإنشاء صفحات شخصية أو عامة عبر شبك

قائمة المستخدمين اآلخرين من مع إتاحة الفرصة لالتصال بشبكة اإلنترنت، 

 ,Boyd and Ellison أجل التعبير عن اآلراء ووجهات النظر المختلفة. )

2007)12 

o  ،للمراسالت عبر شبكة اإلنترنت ً ً ومنظما ويستخدمها األفراد شكالً جماعيا

لمجموعة متنوعة من األسباب كالعثور على المعلومات والحفاظ على 

 13(Reghabi, 2016) العالقات الشخصية، باإلضافة إلى الترفيه والتسلية.

 :وتعرف الباحثة شبكات التواصل االجتماعى إجرائيا بأنها 

اإلنسانية فى مجتمع عبارة عن مجموعة من المواقع التى تتيح تشكيل التجمعات 

افتراضى، فى إطار وجود أدوات االتصال الرقمى كشبكات اإلنترنت والحواسب 

المستخدمين من الحصول على المعلومات  اآللية أو الهواتف الذكية؛ بهدف تمكين

( وسرعة تبادلها من أجل التزود بالمعلومات 19-المتاحة عن جائحة كورونا )كوفيد

 ستفادة منها.الكافية وزيادة درجة اال

  الوعى المعلوماتي: .2

 يعرف الوعى المعلوماتي على أنه:

o  اكتساب مهارة الوصول للمعلومات التى يحتاجها الفرد، وفهم كيفية تنظيم

مصادر المعلومات، وإعداد المعلومات وأدوات البحث اإللكترونية، 

واستخدام التقنية في عمليات البحث وتقييم المعلومات واالستفادة منها 

، وتأثير بفاعلية، وفهم البنى التحتية للتقنية التى تعد أساس نقل المعلومات

 14(2020)منيرة سعد، العوامل االجتماعية والسياسية والثقافية على ذلك. 

o يد الحاجات واالهتمامات المعلوماتية، والقدرة على تحديد مكانها، دتح

وتقييمها، وتنظيمها، وإعدادها بكفاءة، واستخدامها، واالتصال بالمعلومات 
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المعبود، دينا أحمد عرابى، عزة فاروق عبد لمعالجة القضايا والمشكالت. )

2013)15 

 :وتعرف الباحثة الوعى المعلوماتي إجرائيا على أنه 

، فى محاولة (19-كوفيد)هو اإلحاطة بالمعلومات المتاحة عن جائحة كورونا 

للوصول إلى مرحلة النضج المعلوماتي، واستغالل ذلك إلدراك الجائحة والتعامل 

 اسب.معها فى الوقت المناسب وبالقدر المن

 الجائحة: .3

على  -كالمعتاد-وباء ينتشر على نطاق واسع يتخطى الحدود الدولية، مؤثراً 

  Portan 16)( 2015 , .عدد كبير من األفراد

 وتتبنى الباحثة هذا التعريف ألنه أكثر ارتباطاً بموضوع الدراسة.

 (:19-كورونا )كوفيد .4

فيروسات كورونا، ولم هو مرض معد يسببه أخر فيروس تم اكتشافه من ساللة 

ومرضه قبل بدء تفشيه في مدينة  ،يكن هناك أي علم بوجود هذا الفيروس الجديد

 (19-كوفيد) كورونا وقد تحّول ،2019نية في كانون األول/ ديسمبر ووهان الصي

 World Heath). )اآلن إلى جائحة تؤثر على العديد من بلدان العالم

Orgnaization17 

 التعريف ألنه أكثر ارتباطا بموضوع الدراسة. وتتبنى الباحثة هذا

 محاور الدراسة: 

، يستعرض المحور األول الجوانب ين أساسيينورمحتتناول الدراسة الحالية 

 المنهجية، أما المحور الثانى فيشمل نتائج الدراسة وتفسيراتها على النحو اآلتى:

 األول: الجوانب المنهجية: رالمحو

 الدراسات السابقة:

المفاهيم توضيح تستهدف عملية مراجعة األدبيات العلمية بشكل أساسى إلى 

فى البناء  بما يسهم ،والعالقات القائمة فيما بينهما ،المتعلقة بالمتغيرات محل الدراسة

وعليه تم اإلطالع على بعض الدراسات النظرى والتصميم المنهجى للدراسة الحالية، 

وفيما يلى عرض بموضوع الدراسة،  المباشرة السابقة ذات الصلة المباشرة وغير

  :دمعلى أساس الترتيب الزمنى لها من األحدث إلى األق هذه الدراسات

دور صحافة الهاتف المحمول في  18(2020 ،أيمن محمددراسة ) رصدت 

-كوفيد) اتوعية الجمهور المصرى السعودى بتطورات أزمة جائحة كورون
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 400قوامها  الجمهور السعودىعينة من  ، من خالل دراسة ميدانية على)19

واعتمد الباحث على منهجى المسح ودراسة العالقات المتبادلة، مفردة، 

لى اع معدل اعتماد الجمهور السعودى عوتوصلت نتائج الدراسة إلى ارتف

، (19-كوفيد) ناوافة الهاتف المحمول في متابعة جائحة فيروس كورحص

في مقدمـة أنـواع صحافـة  االجتماعـى مواقـع التواصـلوجـاءت تطبيقـات 

عينـة الدراسـة علـى  الجمهـور السـعودىالمحمـول التـي يحـرص  الهاتـف

تطبيقـات األخبـار، فمواقـع  متابعتهـا، يليهـا التطبيقـات الصوتيـة والمرئيـة، ثـم

 صحـف وبوابـات إلكترونيـة، يليهـا التطبيقـات الرسـمية.

ظرة ثاقبة حول ما على نالحصول إلى  19(Muzaffar, 2020دراسة ) سعت 

تيجية التي تتبناها ستراإلحول ايعتقده مستخدمى شبكات التواصل اإلجتماعى 

واعتمدت الدراسة على منهج المسح،  السويد في حالة فيروس كورونا،

وقد أجريت  ،بالمقابلة الشخصية وأداة االستبيان لجمع المعلوماتمستعينا 

عام وتوصلت  44إلى  25أشخاص تتراوح اعمارهم بين  5الدراسة على 

نتائج الدراسة إلى أن وسائل التواصل االجتماعي تساعد األشخاص على فهم 

الوضع بشكل أفضل والعمل على تثقيفهم حول االحتياطات واإلجراءات 

 الواجب اتخاذها.

التعرف على أهم ب 20(2020 عبد العزيز،عبد هللا بن )دراسة  اهتمت 

 ة،الممارسات اإلعالمية واالتصالية التي تقـوم بهـا وزارة الصـحة السـعودي

وطبقت  ،)19-كوفيد)في توعية أفراد المجتمع السعودي بجائحة كورونـا 

ومن النتائج التى  مفـردة، 3133بلـغ حجـمها الدراسة الميدانية على عينة 

علــى  )عينة الدراسة(الســعودى أفــراد المجتمعإعتماد  توصلت اليها الدراسة

وســائل اإلعالم الســعودية فى معرفــة األخبــار والمعلومات عــن فيــروس 

تلك الوسائل التى يعتمد نترنت فى المرتبة اآلولى من بين كورونا، وجاء األ

 عليها.

إلى التعرف على دور صحافة  21(,Choubey 2020) هدفت دراسة 

المواطن فى إعطاء األمل ورفع الحالة المعنوية وسط تهديدات فيروس 

همية صحافة المواطن فى صنع األخبار أ وجاءت نتائج الدراسة لتؤكد كورونا،

مساعدة وسائل التواصل باإلضافة إلى  مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى،

مواجهة األخبار  والعمل على، )19-كوفيدكورونـا )اإلجتماعى فى محاربة 

 الكاذبة وخطاب الكراهية وحجب المعلومات المضللة.

حالة فوضى المعلومات على  22(2019، أميرة أحمد سليماندراسة ) رصدت 

على مصداقية تلك الشبكات، وطبقت وتأثيرها ، االجتماعىشبكات التواصل 
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مفردة من المشتركين في الشبكات االجتماعية  387على  الدراسة الميدانية

 ، ومن النتائج التى توصلت إليها "المختلفة " فيسبوك ولينكد ان وتويتر

الدراسة أن أكثر من نصف عينة الدراسة تشعر بوجود فوضي المعلومات على 

كثرة الحسابات الموجودة على الشبكات  الشبكات االجتماعية، ويرجع ذلك إلى

ومات على ى المعلتعددت أشكال فوضوومات مجهولة المصدر، وزيادة المعل

وانتهاكات  المعلومات مجهولة المصدر، الشبكات االجتماعية منها

لملكية الفكرية وحقوق الناشرين، وإنتشار ا الخصوصية، وانتهاك حقوق

 المعلومات المزيفة والمتناقضة.

مدى إعتماد الشباب  23(2019، )فالح بن عامر الدمهشى دراسة تناولت 

حول عاصفة كمصدر للمعلومات  االجتماعىالسعودى على وسائل التواصل 

وطبقت على عينة عشوائية  ،الحزم، وإعتمدت الدراسة على منهج المسح

وتوصلت نتائج ووظفت اإلستبيان لجمع المعلومات،  مفردة، 151قوامها 

صادر التى يعتمد مقدمة الم االجتماعىتواصل الالدراسة إلى تصدر وسائل 

وأشارت النتائج فيما يتعلق حزم، متابعته لعاصفة ال ب السعودى فىعليها الشبا

 .بأسباب متابعة وسائل التواصل االجتماعي

ى دور شبكات التواصل التعرف عل 24(2019 ،نها محمددراسة ) استهدفت 

، بإدارة األزمات والكوارث المعلوماتيالفيس بوك( فى الوعى االجتماعى )

 ،إعتمدت الباحثة فى الدراسة على المنهج اإلستكشافى الوصفى التحليلىو

ستجابة ان الفيس بوك قدم خدمة تسمى )اإلوتوصلت نتائج الدراسة إلى 

تحرص على التغطية الشاملة لكل المعلومات عن األزمات أو  لألزمات(

 ، مما يزيد من الوعى المعلوماتي.الكوارث التى تغطيها

إلى الكشف عن المعلومات التي  25(Acheampong, 2019) سعت دراسة 

يتم إصدارها حول الموضوعات الصحية على وسائل التواصل االجتماعي، 

فى التحقق من جودة تلك والتعرف على المعايير التى يتم إستخدامها 

داة لى منهج المسح مستخدمة فى إطاره أإعتمدت الدراسة عو، المعلومات

مفردة من مستخدمى  106وطبقت الدراسة على  ،المعلوماتاإلستبيان لجمع 

، وتوصلت نتائج الدراسة إلى تفضيل المبحوثين االجتماعىشبكات التواصل 

تتمتع بمعيار األهمية فى المقام األول،  لكونها االجتماعىلشبكات التواصل 

 يليها معيار المصداقية، ثم جاء معيار التفاعل، فى حين جاء المحتوى المقدم

  .أقل تفضيال من المعايير السابقة

 مدى معرفةب 26(2018 ،عبد الرازق جوهر ،حسين فوالذ) دراسة اهتمت 

المجتمع األكاديمى تأثير اإلشاعة اإللكترونية على الثقافة المعلوماتية فى 
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وإعتمدت على أسلوب ، ستخدمت الدراسة منهج دراسة الحالإو، يتىالكو

 ، وتوصلتمفردة 200على دراسةالأجريت ، والمالحظة فى جمع البيانات

فيما يتعلق باالشاعة اإللكترونية  المعلوماتيأن نسبة الوعى نتائج الدراسة إلى 

 ولكن كانت السلبية أكثر، وأن المبحوثين جابية،يكانت متفاوتة ما بين سلبية وإ

ى وعى وتوعية معلوماتية أكثر من أجل الحد من األشاعة لفى حاجة إ

 .لكترونيةاإل

إلى تقصى مدى إعتماد  27(2018 ،عبد الرحمن محمد سعيدهدفت دراسة ) 

أثناء األزمات والحروب،  االجتماعىالصحفيين اليمنيين على شبكات التواصل 

صحفيا،  59عتمدت  الدراسة على منهج المسح، وأجريت الدراسة على وإ

وتوصلت نتائج الدراسة إلى تصدر الفيس بوك أشكال شبكات التواصل 

التى يعتمد عليها الصحفيين فى الحصول على األخبار والمعلومات  االجتماعى

 المتصلة بالقضايا شئون الداخلية الخاصة.

إلى التعرف على مدى إعتماد الجمهور  28(2017 ،)رشا فوازدراسة  سعت 

معلومات حول القضايا كمصدر لل االجتماعىالكويتى على شبكات التواصل 

الباحثة على منهج المسح اإلعالمى، وطبقت الدراسة على عتمدت السياسية، وإ

وحتى  2016مفردة من الجمهور الكويتى فى الفترة الزمنية من سبتمبر  400

ى البيانات ستبيان للحصول علوإستخدمت أداة اال، 2016ديسمبر 

هم األسباب التى تدفع أفراد ن أأإلى الدراسة  نتائج توصلتوالمعلومات، و

للحصول على المعلومات جاء فى  االجتماعىالعينة إلستخدام شبكات التواصل 

 .إلى حد كبير (وسائل سريعه للحصول على كافة األخبار)مقدمتها أنها 

ستخدام ا إلى التعرف على كيفية 29 (2017 ،)خالد فيصل الفرم هدفت دراسة 

جتماعي في التوعية الصحية لمرض كورونا فى المدن وسائل التواصل اال

الدراسة  واستخدمتالطبية ومستشفياتها الحكومية بمدينة الرياض السعودية، 

االجتماعي منهج المسح اإلعالمى، وتمثلت عينة الدراسة فى شبكات التواصل 

نة الرياض، ردي فيوك( لكافة المدن الطبية المعروفة ر، فيس بيتيوتيوب، تو)

ة تحليل المضمون لجمع البيانات، وتوصلت نتائج داستخدمت الدراسة أوا

ينة الرياض ومستشفياتها الحكومية من المدن الطبية بمد %73الدراسة إلى أن 

 –فيسبوك  -رتيتو) االجتماعيتمتلك منصات على شبكات التواصل ال 

ستخدام الشبكات االجتماعية فى التوعية يوتيوب(، مما أدى إلى ضعف ا

 . )19-كوفيد) مرض كوروناب

التعرف على دور مواقع ب 30(2016، حمد أبوزيدهيام أنور أ)دراسة  اهتمت 

التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب نحو بعض األزمات 
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ت الوصفية، مستخدمة فى ذلك االمصرية، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراس

منهج المسح بشقيه التحليلى والميدانى، وطبقت الدراسة الميدانية على عينة 

مفردة،  450ا م، قواهاالجتماعيعمدية من الشباب المستخدم لمواقع التواصل 

صفحة ات على الفيس بوك )ة على ثالث صفحيفى حين طبقت الدراسة التحليل

واستخدمت الدراسة أداة  ،م السابع، صفحة تمرد(صفحة اليو -الحرية والعدالة

لى البيانات، وتوصلت نتائج الدراسة إاالستبيان وتحليل المضمون لجمع 

ستخداما من قبل أفراد العينة، االجتماعى إالتواصل تصدر الفيس بوك شبكات 

 واإلنستجرام.  وتوتيرثم اليوتيوب وجوجل بلس، 

رصد وتوصيف كيفية  31(2014 ،صادق صبرىسمر ) دراسة استهدفت 

، وتنتمى هذه تموقع الفيس بوك وقت األزما المعلومات بين مستخدمىتشاُرك 

الدراسة إلى الدراسات الوصفية، وقد ُطبقت الدراسة على عينة عمدية قوامها 

 30و 18ممن تتراوح أعمارهم بين  الفيس بوك، مستخدميمفردة من  394

 40األزمات محل الدراسة نشرها  عنمنشور  650سنة، وتم تحليل محتوى 

استخدمت الدراسة و، 2012مستخدم للموقع فى الستة أشهر األولى من عام 

وأداة تحليل المضمون، كما  ،االستبيانداة أ عدداً من األدوات البحثية تضمنت

تم إجراء مقابالت غير مقننة مع عدد من خبراء إدارة أزمات، وتوصلت نتئج 

نقل األخبار من أبرز أسباب متابعة المبحوثين لألزمات  الدراسة إلى أن سرعة

وألنه  ،المعلومات بالصور ومقاطع الفيديوعبر موقع الفيس بوك، ألنه يوثق 

 يجمع معلومات من مصادر مختلفة لألخبار.

 :امن الدراسات السابقة والتعليق عليه االستفادةحدود 

o بالكشف عن اهتمت بعض الدراسات حيث  تعددت أهداف الدراسات السابقة

المعلومات التي يتم إصدارها حول الموضوعات الصحية على وسائل 

التحقق  يف استخدامهايتم  التيالتواصل االجتماعي، والتعرف على المعايير 

دور ، وجاءت بعض الدراسات لتهتم بومدى صحتها ،من جودة تلك المعلومات

بتطورات أزمة جائحة  المحمول في توعية الجمهور السعودي صحافة الهاتف

رصد وتوصيف كيفية تشاُرك ب اهتم بعضهاكما  ،)19-كوفيد) كورونا

 اهتمتفي حين ، األزماتالمعلومات بين مستخدمي موقع الفيس بوك وقت 

التعرف على كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي في  دراسات أخرى

لمرض كورونا فى المدن الطبية ومستشفياتها الحكومية التوعية الصحية 

 بمدينة الرياض السعودية.

o  استخدمت  ن، في حياإلعالمياعتمدت معظم الدراسات على منهج المسح

بعض ، كما استخدمت التحليلي الوصفي االستكشافيالمنهج بعض الدراسات 

 الدراسات منهج دراسة الحالة.
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o نها أفادت الباحثة أ تتعرض لموضع الدراسة إالالسابقة لم ت ارغم أن الدراس

 وصياغة تساؤالت اوأدواته الدراسةفى بلورة الفكرة البحثية وتحديد منهج 

 الدراسة وأهدافها.

o  على حد علم الباحثة-وطبقا لمسح الدراسات العلمية السابقة العربية واألجنبية- 

ال توجد دراسة مماثلة أجريت بهدف التعرف على مدركات الجمهور المصري 

لشبكات التواصل االجتماعي ودورها في تنمية وعيهم المعلوماتي حول جائحة 

دراسة وتحديدها، إلثراء (، وكان ذلك وراء اختيار مشكلة ال19-كورونا )كوفيد

التراكم العلمي اإلعالمي ببحث يتناول تنمية شبكات التواصل االجتماعي 

( طرحت 19-كورونا )كوفيد متمثلة فيللوعى المعلوماتي، السيما تجاه جائحة 

 نفسها على طرح الحياة االجتماعية. 

 نوع الدراسة:

لحصول على اتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث تسعى إلى 

المعلومات والبيانات الدقيقة عن مدركات الجمهور المصرى لشبكات التواصل 

 ،(19-كوفيد)كورونا  جائحةحول  المعلوماتيودورها فى تنمية وعيهم  االجتماعى

الربط بين المتغيرات من خالل الدراسة الميدانية للجمهور عينة الدراسة بهدف 

المختلفة فى سياق تفسيرى يراعى الخروج برؤية كلية شاملة للظاهرة موضع 

 .الدراسة

 :لدراسةنهج ام

ً  منهج المسح بالعينة الذى يعد جهداً  تعتمد هذه الدراسة على ً  علميا  منظما

والبيانات الدقيقة عن مدركات الجمهور المصرى المفسرة للحصول على المعلومات 

 جائحةحول  المعلوماتيودورها فى تنمية وعيهم  ،االجتماعىلشبكات التواصل 

بما يؤدى إلى  ، وخضوع بيانات الدراسة للتحليل اإلحصائى(19-)كوفيدكورونا 

 إمكانية التنبؤ والتعميم وإستخالص البيانات.

 مجتمع الدراسة:

 حيثمجموع أفراد الظاهرة المقصود دراستها، يتألف مجتمع الدراسة من 

 ، ومجتمع الدراسة الحالية متمثل فى الجمهور المصرى.تجمعهم صفات مشتركة

 عينــــة الدراســــة: 

ولهتتذا يمكتتن  منتته؛ اجتتزء باعتبارهتتا، مثتتل العينتتة مجتمتتع الدراستتة تمثتتيال صتتادقاتُ 

فتتى عينتتة الحاليتتة وتمثلتتت عينتتة الدراستتة ، تعمتتيم النتتتائج علتتى مجتمتتع الدراستتة بأكملتته

مفتردة متن اإلنتاث  200 فتىممثلتة  االجتمتاعىشتبكات التواصتل  مستخدمىعمدية من 
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الجدول التالى يوضح توزيع و ،5/2020/ 15إلى  2020/ 1/5فى الفترة من والذكور 

 :الديموغرافيةعينة الدراسة وفق المتغيرات 

 (1جدول )

 خصائص عينة الدراسة
 % ك الديموغرافيةالمتغيرات 

 النوع
 50 100 ذكور

 50 100 إناث

 السن

20-25 27 13.5 

25-30 98 49 

30-35 36 18 

 19.5 39 فأكثر 35

 محل اإلقامة
 42 84 ريف

 58 116 حضر

 العلمىمؤهل ال

 9.5 19 متوسط

 73.5 147 عالى

 7 20 ماجستير

 10 14 دكتوراه

 الحالة االجتماعية

 57 114 أعزب

 41 82 متزوج

 1 2 مطلق

 1 2 أرمل

 :حدود الدراسة

 أوال: الحدود البشرية:

تتمثل الحدود البشرية في الدراسة على عينة من الجمهور المصرى من 

 .االجتماعىشبكات التواصل  مستخدمى

 : الحدود الزمنية: نياثا

تتمثل الحدود الزمنية في الفترة التى قامت فيها الباحثة بإجراء الدراسة على 

مفردة بالتساوى بين الذكور واإلناث من  200عينة من الجمهور المصرى قوامها 

 .5/2020/ 15 إلى  2020/ 1/5فى الفترة من  االجتماعىمتابعى شبكات التواصل 

 الحدود الموضوعية: ثالثا:

ودورها فى  االجتماعىتتمثل فى مدركات الجمهور المصرى لشبكات التواصل 

 (.19-كوفيد)كورونا  جائحةحول  المعلوماتيتنمية وعيهم 

 أدوات جمع البيانات:

هدف الحصول بجمع البيانات كأسلوب ل ،ستبياناال الدراسة على أداة اعتمدت

وذلك للتعرف على مدركات الجمهور منهجية،  بطريقة ،المبحوثينعلى استجابات 

حول  المعلوماتيودورها فى تنمية وعيهم  االجتماعىلشبكات التواصل  المصرى

 .(19-)كوفيدكورونا  جائحة

 المعالجة اإلحصائية للنتائج:
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ا إلي الحاسب اآللي، ثم ، تم ترميزها وإدخالهالنتهاء من جمع بيانات الدراسةبعد ا .1

 معالجتها

  Statistical Package For)ئج اإلحصائية باستخدام وتحليلها واستخراج النتا

Social Science) 

 (.20)االصدار SPSS) والمعروف اختصارا ب)

 :لي االختبارات اإلحصائية التالية في تحليل بيانات الدراسةإتم اللجوء و .2

o التكرارات البسيطة والنسب المئوية. 

o 2اختبار كا(Chi Square Test)   لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين

 .(Nominal) متغيرين من المتغيرات االسمية

o الواحد التجاهتحليل التباين ذو ا (One way Analysis of Variance) 

لدراسة الداللة اإلحصائية للفروق بين  ANOVA المعروف اختصاراً باسم

 .المتوسطات الحسابية

ستبيان اختيار اال ح للمبحوثين فى معظم األسئلة فى استمارةأتي مع مالحظة أنه

جمالى اإلجابات يفوق إأكثر من بديل للتعبير عن آرائهم، وفى هذه الحاالت كان 

 مفردة. 200 عدد مفردات العينة إجمالى

 :نتائج الدراسةالمحور الثانى 

 :االجتماعىمتابعة المبحوثين لشبكات التواصل  .1

  (2جدول )  

وفقاً  من وجهة نظر المبحوثين: االجتماعىمدى متابعة المبحوثين لشبكات التواصل 

 للنوع

 النوع                      

 مدى المتابعة      

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 73.5 147 76 76 71 71 دائما

 23.5 47 20 20 27 27 أحيانا

 3 6  4 4 2 2 نادرا

 100 200 100 100 ُسئِلُواجملة من 

 0.390الداللة =        0.05 المعنوية= مستوى      2درجة الحرية=      1.879= 2قيمة كا

متتتن المبحتتتوثين يتتتتابعون شتتتبكات  %73.5أن  :الجبببدول السبببابق بيانبببات يتضببم مبببن 

 أن نجتديتابعونهتا أحيانتاً، وفتى المقابتل  %23.5، بينما دائمبشكل  االجتماعىالتواصل 

 نادرا ما يتابعونها. 3%

 :الخاصة بالذكور واإلناث النتائج التفصيلية أما

   دائتمبشكل  من اإلناث يتابعون شبكات التواصل االجتماعى %76أن يتضح ،

 ما يتابعونها. نادراً  %4ن يتابعونها أحياناً، في حين أ %20 بينما
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   دائتم، بشتكل  يتابعون شبكات التواصل االجتمتاعىمن الذكور  %71يتضح أن

 ما يتابعونها. نادراً  %2ن يتابعونها أحياناً، في حين أ %27بينما 

  (، وهتي قيمتة غيتر 2) ( عنتد درجتة حريتة 1.879بلغتت ) 2وبحساب قيمة كتا

و يعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بتين نتوع المبحتوثين دالة إحصائياً، 

متن  االجتمتاعىومتدى متابعتة المبحتوثين لشتبكات التواصتل )الذكور واإلنتاث( 

 .وجهة نظرهم

تصتدر التتى أثبتتت  ،32(2015، وآخرون منصور سراء)إهذه النتيجة مع دراسة وتتفق

 حيتتتث بلغتتتت بشتتتكل دائتتتمكمصتتتدر لألخبتتتار  ىالجتمتتتاعا التواصتتتل شتتتبكاتاستتتتخدام 

57.25%. 

  :االجتماعىالمعدل األسبوعى لمتابعة المبحوثين لشبكات التواصل  .2

  (3جدول )

 وفقاً للنوع :االجتماعىالمعدل األسبوعى لمتابعة المبحوثين لشبكات التواصل 

 النوع            

 المعدل

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 74.5 149 77 77 72 72 يومياً 

 6.5 13 5 5 8 8 سبوعيومان فى األ

 19 38 18 18 20 20 أكثر من ثالث أيام

 100 200 100 100 ُسِئلُوا جملة من

        0.05= المعنوية مستوى        2درجة الحرية =        0.965=2قيمة كا

 0.617الداللة =

لمتابعة : جاءت )يومياً( فى مقدمة المعدل األسبوعى الجدول السابق بيانات يتضم من

من وجهة نظر المبحوثين بنسبة بلغت  ،االجتماعىالمبحوثين لشبكات التواصل 

 وأخيراً ، %19)أكثر من ثالث أيام فى األسبوع( بنسبة بلغت  ت، ثم جاء74.5%

 .%6.5( بنسبة بلغت األسبوعيومان فى جاءت )

 النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث: أما

  متابعة اإلناث لشبكات التواصل االجتماعىيتضح  ً بنسبة بلغت ( )يوميا

، %18)أكثر من ثالث أيام فى األسبوع( بنسبة بلغت  تثم جاء، 77%

 .%5( بنسبة بلغت األسبوعجاءت )يومان فى  وأخيراً 

  لشبكات التواصل االجتماعى الذكورمتابعة يتضح  ً بنسبة بلغت ( )يوميا

، %20)أكثر من ثالث أيام فى األسبوع( بنسبة بلغت  ت، ثم جاء72%

 .%8( بنسبة بلغت األسبوعجاءت )يومان فى  وأخيراً 
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 (، وهي قيمة غير 2) درجة حرية عند  (0.965بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

ً بين نوع  دالة إحصائياً، ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

لمتابعة المبحوثين لشبكات المبحوثين )الذكور واإلناث( والمعدل األسبوعى 

 من وجهة نظر المبحوثين. االجتماعىالتواصل 

 :االجتماعىعدد ساعات متابعة المبحوثين لشبكات التواصل  .3

  (4جدول )

من وجهة نظر  االجتماعىعدد ساعات متابعة المبحوثين لشبكات التواصل 

 وفقاً للنوعالمبحوثين: 

 النوع                    

 عدد الساعات

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 9.5 19 8 22 11 11 أقل من ساعة

 25.5 51 22 22 29 29 من ساعة الى ساعتين

 26 52 22 22 30 30 ثالث ساعات فأكثر

 39 78 48 48 30 30 من ساعتين الى ثالث ساعات

 100 200 100 100 ُسئِلُواجملة من 

 0.078الداللة =         0.05 المعنوية= مستوى        3درجة الحرية =       6.819= 2قيمة كا

)من ساعتين الى ثالث ساعات( فى مقدمة  : جاءتيتضم من بيانات الجدول السابق

ثم جاءت  ،%39بنسبة  االجتماعىعدد ساعات متابعة المبحوثين لشبكات التواصل 

 ى ساعتين( بنسبة، ثم جاءت )من ساعة إل%26بة بلغت )ثالث ساعات فأكثر( بنس

 .%9.5أقل من ساعة( ، وأخيرا بلغت نسبة )%25.5بلغت 

 ور واإلناث:النتائج التفصيلية بين الذك أما

 من  فى المرتبة األولى يتضح متابعة اإلناث لشبكات التواصل االجتماعى(

 جاءت فى المرتبة الثانية، بينما %48بنسبة ساعتين الى ثالث ساعات( 

، %22( بنسبة بلغت ى ساعتين)ثالث ساعات فأكثر(، )من ساعة إل مناصفة

 . %8أقل من ساعة( وأخيرا بلغت نسبة )

  فى المرتبة األولى شبكات التواصل االجتماعىالذكور ليتضح متابعة 

)من ساعتين الى ثالث ساعات(، )ثالث ساعات فأكثر( بنسبة بلغت مناصفة 

( بنسبة بلغت اعتينى سجاءت فى المرتبة الثانية )من ساعة إل، بينما 30%

  . %11)أقل من ساعة(  ، وأخيرا بلغت نسبة29%

التى توصلت  33(2016)سعود عيد،  دراسةواختلفت هذه النتيجة نسبيا مع 

. %41.5إلى أن المبحوثين يقضون " أقل من ساعة" فى متابعة األخبار بنسبة بلغت 

سبب زيادة معدل الساعات الذى يتعرض له أفراد العينة؛ إلى أن  رجع الباحثةوتُ 
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لى إحالة من القلق، من أجل الوصول  ينتابهم المبحوثين فى تلك الظروفمعظم 

حيث ، تفاصيلهاومعرفة سريعا  (19-كوفيد)روناوكجائحة ات المتوفرة عن المعلوم

سرعتها فى تداول المعلومات  األخيرة اآلونةفى  جتماعىوسائل التواصل اال أثبتت

 بشكل أسرع من الوسائل اإلعالمية التقليدية.

  :االجتماعىن لشبكات التواصل باب استخدام المبحوثيأس .4

 ( 5جدول رقم )

 من وجهة نظر المبحوثين االجتماعىن لشبكات التواصل أسباب استخدام المبحوثي 

 الرأي             

 األسباب 

أعارض  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 المتوسط بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 1.83 1 2 4 8 7 14 52.5 105 35.5 71 البحث العلمى

رصة تتيم ف

المشاركة وإبداء 

 حداثالرأى فى األ

 

32 16 114 57 22 11 26 13 6 3 2.30 

تكوين صداقات 

 جديدة
29 14.5 106 53 20 10 36 18 9 4.5 2.45 

التواصل مع 

 اآلخرين
76 38 107 53.5 7 3.5 6 3 4 2 1.78 

للبحث عن 

األخبار 

 والمعلومات

34 17 95 47.5 25 12.5 33 16.5 13 6.5 2.48 

 2.02 2.5 5 8.5 17 9.5 19 47 94 32.5 65 التسلية والترفيه

تساعد فى تكوين 

رأى حول القضايا 

 المعروضة

29 14.5 105 52.5 24 12 32 16 10 5 2.45 

يتميز المنشور 

 فيها بالثقة
78 39 99 49.5 10 5 6 3 7 3.5 1.83 

ألنها سريعة فى 

 نقل المعلومات
7 3.5 41 20.5 44 22 67 33.5 40 20 3.46 

 200 ُسئِلُواجملة من 

( ألنهتا ستريعة فتى نقتل المعلومتات)عبتارة : جتاءت  الجدول السابقبيانات  يتضم من

متتن وجهتتة نظتتر  االجتمتتاعىن لشتتبكات التواصتتل يأستتباب استتتخدام المبحتتوثفتتى مقدمتتة 

( فتي المرتبتة للبحث عن األخبار والمعلومتات) تثم جاء، %3.46بمتوسط المبحوثين 

تستتاعد فتتى تكتتوين )مناصتتفة المرتبتتة الثالثتتة فتتى  تجتتاء ، ثتتم%2.48 بمتوستتطالثانيتتة 

تتتيح فرصتة المشتاركة ، وجتاءت )%2.45 بمتوستط )تكوين الصداقات( ،(الرأى العام

، وتليهتتا )التستتلية %2.30 بمتوستتط( فتتي المرتبتتة الرابعتتة وإبتتداء التترأى فتتى االحتتداث

 ،(يتميتتز المنشتتور فيهتتا بالثقتتةثتتم ) ،%20.2 بمتوستتط( فتتي المرتبتتة الخامستتة والترفيتته
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( تكتوين صتداقات جديتدة، ثتم )%1.83 بمتوستطفتى المرتبتة السادستة ( العلمى)للبحث 

 .%1.78فى المرتبة السابعة بنسبة بلغت 

 ،فالح بن عامر الدمهشى)مع ما جاءت به دراسة  هذه النتيجة تتفقو

 ؛به تإلى ما تميز االجتماعى سباب استخدام شبكات التواصلالتى ترجع أ ،34(2019

تتيح حرية ) كما (،معلومات شاملة وكاملة)، وتقدم متجددة(أخبارها سريعة و)من أن 

، 35(2017 )رشا فواز، مع دراسة تتفقكما ، (والرأي وتبادل وجهات النظر التعبير

للحصول )حيث جاءت ستخدام شبكات التواصل االجتماعى األسباب االتى تناولت 

، حصول على كافة األخبارفى ال سريعةة للكونها  وسيفى مقدمتها  (على المعلومات

مقارنة بوسائل اإلعالم  (هامش الحرية المتاح عليها )زادت ضافة إلى أنهاباإل

 التي أوضحت أن عامل ،36(2014، ىسمر صبر) مع دراسة تتفقواألخرى، 

لمواقع  السرعة في نقل األخبار احتلَّ المرتبة األولى في أسباب تفضيل المبحوثين

 .الشبكات وقت األزمات

 :التى يفضلها المبحوثون االجتماعىشبكات التواصل  .5

 ( 6جدول )

 من وجهة نظر المبحوثين التى يفضلها المبحوثون االجتماعىشبكات التواصل 

شبكات التواصل 

 االجتماعى

 اإلجمالى اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك

 83.5 167 76 76 89 89 الفيس بوك

 60 120 45 45 75 75 اليوتيوب

 21.5 43 18 18 25 25 تيرتو

 80 160 83 83 77 77 واتس اب

 1 2 1 1 1 1 ماى سبيس

 14.5 29 20 20 9 9 بلسجوجل 

 200 100 100 ُسئِلُواإجمالى من 

أن )الفيس بوك( أكثر أشكال شبكات التواصل  :يتضم من بيانات الجدول السابق

ثم  ،%83.5التي يفضلها المبحوثون حيث جاءت في المرتبة األولي بنسبة  االجتماعى

، ثم جاء )اليوتيوب( فى %80)الواتس اب( الذى جاء فى المرتبة الثانية بنسبة 

جاء ثم  ،%21.5ر( فى المرتبة الرابعة بنسبة يت، وجاء )تو%60المرتبة الثالثة بنسبة 

 .%1 ، واخيرا )ماى سبيس( بنسبة%14.5)جوجل بلس( فى المرتبة الخامسة بنسبة 

 النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث: أما 

أكثر أشكال شبكات التواصل االجتماعى التي من أن )الفيس بوك( يتضح  

م )الواتس ث ،%83يث جاءت في المرتبة األولي بنسبة ح الذكوريفضلها 

، ثم جاء )اليوتيوب( فى %77( الذى جاء فى المرتبة الثانية بنسبة اب
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 ،%25( فى المرتبة الرابعة بنسبة توتيروجاء )، %75 المرتبة الثالثة بنسبة

، واخيرا )ماى سبيس( %9)جوجل بلس( فى المرتبة الخامسة بنسبة جاء ثم 

 .%1بنسبة 

التي  أكثر أشكال شبكات التواصل االجتماعىمن  الواتس اب(أن )يتضح  

( الفيس بوكم )ث ،%89يث جاءت في المرتبة األولي بنسبة ح اإلناثفضلها ت

، ثم جاء )اليوتيوب( فى المرتبة %76فى المرتبة الثانية بنسبة  الذى جاء

ثم  ،%20( فى المرتبة الرابعة بنسبة جوجل بلس، وجاء )%45 الثالثة بنسبة

، واخيرا )ماى سبيس( بنسبة %18( فى المرتبة الخامسة بنسبة توتير)جاء 

1%. 

التى  37(2018عبد الرحمن محمد سعيد، )دراسة مع  هذه النتيجة تتفقو

التى يعتمد عليها  ،جاءت بتصدر الفيس بوك أشكال شبكات التواصل االجتماعى

اخلية شئون الدالقضايا ى األخبار والمعلومات المتصلة بالمبحوثون فى الحصول عل

أكدت  التى ،38(2012 ،التميمىعبد هللا عبد المؤمن ) دراسة مع تتفقكما الخاصة، 

، حيث بوك شعبية بين المبحوثين هى الفيسعلى أن أكثر مواقع شبكات التواصل 

التى  39(2013 ،)أحمد يونس محمددراسة معها  تتفقكما . %59نسبتها تصل إلى 

استخداما  االجتماعىأشارت إلى أن شبكة الفيسبوك من أكثر الشبكات التواصل 

مع  ةجوتختلف هذه النتيتفاعليا باإلضافة إلى ثقة المبحوثين فيما تقدمه من معلومات، 

التى توصلت إلى تصدر توتير المرتبة  ،40(2016 ،دراسة )سعود عيد محمود

تفضياًل لدى الشباب الجامعى فى دولة  االجتماعىاألولى كأكثر شبكات التواصل 

، ثم سناب %23.1 ، يليها اإلنستجرام فى المرتبة الثانية بنسبة%23.4الكويت بنسبة 

أما فى الترتيب الرابع جاء اليوتيوب بنسبة ، %20.7شات فى المرتبة الثالثة بنسبة 

 .%7، ثم فى الفيس بوك فى المرتبة الخامسة بنسبة بلغت 20.6%

على شبكات  (19-بجائحة  كورونا ) كوفيدمتابعة المبحوثين  لألخبار المتعلقة  .6

 :االجتماعىالتواصل 

 (7جدول رقم )

على شبكات  (19-كوفيدجائحة كورونا ) بمدى متابعة المبحوثين لألخبار المتعلقة 

 وفقا للنوع من وجهة نظرهم: االجتماعىالتواصل 

 النوع                      

 مدى المتابعة      

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 53 106 52 52 54 54 إلى حد كبير

 33 66 34 34 32 32 إلى حد ما

 14 28 14 14 14 14 نادرا

 100 200 100 100 ُسئِلُوامن جملة 

 0.952الداللة =            0.05المعنوية=  مستوى         2درجة الحرية=        0.098=2قيمة كا
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( كبيرمن المبحوثين يتابعون )إلى حد  %53أن  الجدول السابق: بيانات يتضم من

 ، بينمااالجتماعىعلى شبكات التواصل  (19-)كوفيد ناكورو جائحةباألخبار المتعلقة 

على  (19-)كوفيد نابجائحة كوروالمتعلقة ألخبار ا (ما )إلى حد متابعتهم %33 أكد

ألخبار نادرا ما يتابعوا امنهم  %14، وفى المقابل نجد االجتماعىشبكات التواصل 

 .االجتماعىعلى شبكات التواصل  (19-كوفيدنا )جائحة كوروبالمتعلقة 

 الذكور واإلناث:أما النتائج التفصيلية بين 

  بجائحة األخبار المتعلقة يتابعون )إلى حد كبير(  الذكورمن  %54أن يتضح

 %32، بينما أكد على شبكات التواصل االجتماعى (19-كوفيدنا )كورو

على  (19-بجائحة كورونا )كوفيدمتابعتهم )إلى حد ما(  األخبار المتعلقة 

نادرا ما يتابعون منهم  %14، وفى المقابل نجد شبكات التواصل االجتماعى

على شبكات التواصل  (19-كوفيد) ناكورو جائحةالمتعلقة ب ألخبارا

 .االجتماعى

  بجائحةاألخبار المتعلقة يتابعون )إلى حد كبير( من اإلناث  %52يتضح أن 

 % 34، بينما أكد على شبكات التواصل االجتماعى (19-كوفيدنا )كورو

على  (19-كوفيد) نابجائحة كورومتابعتهم )إلى حد ما(  األخبار المتعلقة 

منهم نادرا ما يتابعوا  %14، وفى المقابل نجدشبكات التواصل االجتماعى

على شبكات التواصل  (19-كوفيد) ناجائحة كورواألخبار المتعلقة ب

 .االجتماعى

 (، وهي قيمة غير 2) درجة حرية ( عند 98.0بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

 ً ً بين نوع ، دالة إحصائيا ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

المبحوثين لألخبار المتعلقة متابعة المبحوثين )الذكور واإلناث( ومدى 

 .االجتماعىعلى شبكات التواصل  (19-جائحة كورونا )كوفيدب

( على شبكات 19-)كوفيدمدى وجود مضامين للتوعية من جائحة  كورونا  .7

 التواصل االجتماعى:

 (8جدول رقم )

( على شبكات التواصل 19-مدى وجود مضامين للتوعية من جائحة كورونا)كوفيد

 االجتماعى: وفقا للنوع

 النوع                      

 توعيه مدى وجود مضامين 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 57.5 115 61 61 54 54 نعم

 42.5 85 39 39 46 46 ال

 100 200 100 100 ُسئِلُواجملة من 

 0.317الداللة =           0.05المعنوية= مستوى          1درجة الحرية =        1.003=2قيمة كا       
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من المبحوثين يؤكدون وجود  %57.5أن : يتضم من بيانات الجدول السابق

فى شبكات التواصل االجتماعى، ( 19-كوفيد) ناجائحة كورومضامين للتوعية من 

جائحة منهم على عدم وجود مضامين للتوعية من  %42.5بينما فى المقابل يؤكد 

 فى شبكات التواصل االجتماعى.( 19-)كوفيد كورونا

 أما النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:

  جائحة من اإلناث يؤكدون وجود مضامين للتوعية عن  %61يتضح أن

فى شبكات التواصل االجتماعى، بينما فى المقابل يؤكد  (19-كورونا )كوفيد

 (19-كوفيدنا)جائحة كورومنهم على عدم وجود مضامين للتوعية من  39%

 شبكات التواصل االجتماعى.في 

  جائحة من المبحوثين يؤكدون وجود مضامين للتوعية من  %54يتضح أن

فى شبكات التواصل االجتماعى، بينما فى المقابل يؤكد  (19-كورونا )كوفيد

-)كوفيدناجائحة كورومنهم على عدم وجود مضامين للتوعية من  % 36

 فى شبكات التواصل االجتماعى. (19

 (، وهي قيمة غير 1) ( عند درجة حرية 1.003بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

ً بين نوع و يعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائدالة إحصائياً،  يا

جائحة مدى وجود مضامين للتوعية من المبحوثين )الذكور واإلناث( و

يتابعها المبحوثون على شبكات التواصل االجتماعى من  (19-كورونا )كوفيد

 وجهة نظر المبحوثين.

  :( فى شبكات التواصل االجتماعى19-المعلومات المقدمة حول جائحة كورونا)كوفيد  .8

 (9جدول رقم )

( فى شبكات التواصل 19-)كوفيد المعلومات المقدمة حول جائحة كوروناأكثر 

 االجتماعى اهتماما من وجهة نظر المبحوثين

 الرأي         

 المعلومات 

 أهتم بدرجة

 كبيرة

أهتم بدرجة 

 متوسطة

أهتم بدرجة 

 المتوسط ضعيفة

 % ك % ك % ك

و الوقائية  االحترازيةاإلجراءات 

 للفيروس
111 55.5 71 35.5 18 9 1.54 

 1.61 9.5 19 41.5 83 49 98 أعراض اإلصابة بالفيروس

الفرق بين فيروس كورونا واالنفلونزا 

 العادية
81 40.5 79 39.5 40 20 1.80 

 1.61 14 28 32.5 65 53.5 107 احصائيات للمصابين بالمرض

 1.71 15.5 31 39.5 79 45 90 عدد الوفياتاحصائيات ل

 1.58 11 22 36 72 53 106 اجمالى المصابين فى مصر

 2.06 30.5 61 44.5 89 25 50 احصائيات بالمصابين فى بلدان العالم

 1.79 21 42 37 74 42 84 آخر ما توصل اليه من عالجات للفيروس

 200 ُسئِلُواجملة من 
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: جاءت )احصائيات بالمصابين فى بلدان العالم( يتضم من بيانات الجدول السابق

فى شبكات  (19-كوفيدنا )جائحة كوروأكثر المعلومات المقدمة حول فى مقدمة 

، ثم جاء )الفرق بين %2.06بمتوسط بالنسبة للمبحوثين  اهتماماالتواصل االجتماعى 

، ثم جاء فى %1.80فيروس كورونا واالنفلونزا العادية( في المرتبة الثانية بمتوسط 

، وجاءت %1.79 المرتبة الثالثة )آخر ما توصل اليه من عالجات للفيروس( بمتوسط

، وتليها )أعراض %1.71)احصائيات لعدد الوفيات( في المرتبة الرابعة بمتوسط 

لفيروس(، )احصائيات للمصابين بالمرض( في المرتبة الخامسة بمتوسط اإلصابة با

و الوقائية للفيروس(  االحترازية، وأخيرا فى المرتبة السادسة )اإلجراءات 1.61%

 .%1.54بمتوسط 

-)كوفيد معلومات حول جائحة كوروناللجتماعى مدى إتاحة شبكات التواصل اال .9

19) 

 (10جدول رقم )

التواصل االجتماعى ما يحتاجه المبحوثون من معلومات حول مدى إتاحة شبكات 

 ( من وجهة نظر المبحوثين19-جائحة كورونا )كوفيد

 النوع                      

 مدى إتاحة المعلومات 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 27.5 55 29 29 26 26 إلى حد ما

 66 132 64 64 68 68 إلى حد كبير

 6.5 13 7 7 6 6 نادرا

 100 200 100 100 ُسئِلُوامن جملة 

 0.835الداللة =             0.05 المعنوية= مستوى         2 درجة الحرية =        0.362=2قيمة كا      

)إلى حد كبير( إتاحة من المبحوثين يؤكدون  %66: أن يتضم من الجدول السابق

-)كوفيد كوروناجائحة من معلومات حول  حتاجونهشبكات التواصل االجتماعى ما ي

إتاحة شبكات التواصل من المبحوثين )إلى حد ما(  %27.5(، فى حين أكد 19

(، وأخيرا أكد 19-جائحة كورونا )كوفيدمن معلومات حول يحتاجونه االجتماعى ما 

من معلومات حول يحتاجونه إتاحة شبكات التواصل االجتماعى ما )نادرا(  6.5%

 (. 19-جائحة كورونا ) كوفيد

 لنتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:أما ا

  إلى حد كبير( إتاحة شبكات التواصل من اإلناث يؤكدون  %64يتضح أن(

(، فى 19-جائحة كورونا )كوفيدمن معلومات حول يحتاجونه االجتماعى ما 

إتاحة شبكات التواصل االجتماعى ما  يؤكدون )إلى حد ما( %29حين 

 %7(، وأخيرا أكد 19-كورونا )كوفيد جائحةمن معلومات حول يحتاجونه 
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من معلومات حول يحتاجونه إتاحة شبكات التواصل االجتماعى ما )نادرا( 

 .(19-جائحة كورونا )كوفيد

  إلى حد كبير( إتاحة شبكات التواصل من الذكور يؤكدون  %68يتضح أن (

(، فى 19-كوفيدنا )جائحة كورومن معلومات حول يحتاجونه االجتماعى ما 

ما إتاحة شبكات التواصل االجتماعى  يؤكدون )إلى حد ما( %26حين 

 %6(، وأخيرا أكد 19-كوفيدنا )جائحة كورومن معلومات حول يحتاجونه 

من معلومات حول يحتاجونه إتاحة شبكات التواصل االجتماعى ما نادرا( )

 .(19-كوفيدنا )جائحة كورو

 (، وهي قيمة غير 2)  ( عند درجة حرية0.362بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

 ً ً بين نوع ، ودالة إحصائيا يعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

صل االجتماعى ما المبحوثين )الذكور واإلناث( ومدى إتاحة شبكات التوا

من وجهة نظر  (19-جائحة كورونا )كوفيدمن معلومات حول يحتاجونه 

 .المبحوثين

أن  41(uzaffar, 2020M) وتتفق هذه النتيجة مع ما جاءت به دراسة

وسائل التواصل االجتماعي تتيح من المعلومات ما يساعد األشخاص على فهم طبيعة 

المرض بشكل أفضل والعمل على تثقيفهم حول االحتياطات واإلجراءات الواجب 

 اتخاذها.

( فى 19-من المعلومات المقدمة حول جائحة كورونا)كوفيد ةستفاداالدرجة   .10

 :شبكات التواصل االجتماعى

 (11جدول رقم )

فى  (19-)كوفيد درجة استفادة المبحوثين من المعلومات المقدمة حول جائحة كورونا

 وفقا للنوع شبكات التواصل االجتماعى من وجهة نظرهم:

 النوع                      

  االستفادةمدى 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 61 122 58 58 64 64 أستفيد بدرجة كبيرة

 22.5 35 35 35 30 30 أستفيد إلى حد ما

 6.5 13 7 7 6 6 نادرا ما أستفيد

 100 200 100 100 ُسئِلُوامن جملة 

 0.685الداللة =               0.05المعنوية=  مستوى          2درجة الحرية =         0.757= 2قيمة كا

: أن غالبية المبحوثين يستفادوا من المعلومات المقدمة حول يتضم من الجدول السابق

حيث جاءت )أستفيد  ( على شبكات التواصل االجتماعى19-جائحة  كورونا )كوفيد

)أستفيد إلى حد ما( فى  ت، ثم جاء%61بدرجة كبيرة( فى المرتبة األولى بنسبة بلغت 

 .%6.5ستفيد( نسبة ما أ نادرا) وأخيرا بلغت %22.5المرتبة الثانية بنسبة بلغت 
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 أما النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:

  المقدمة حول جائحة كورونا يتضح أن غالبية الذكور يستفادوا من المعلومات

)أستفيد بدرجة ت ( على شبكات التواصل االجتماعى حيث جاء19-)كوفيد

، ثم جاءت )أستفيد إلى حد ما( %64كبيرة( فى المرتبة األولى بنسبة بلغت 

استفيد( نسبة ما نادرا ) وأخيرا بلغت %30فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

6%. 

 وا من المعلومات المقدمة حول جائحة  يتضح أن غالبية اإلناث يستفاد

)أستفيد  ت( على شبكات التواصل االجتماعى حيث جاء19-كورونا )كوفيد

، ثم جاءت )أستفيد إلى %58بدرجة كبيرة( فى المرتبة األولى بنسبة بلغت 

ستفيد( ما أوأخيرا بلغت) نادرا  %35حد ما( فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت 

 .%7نسبة 

 (، وهي قيمة غير 2) ( عند درجة حرية 0.757بلغت ) 2كا وبحساب قيمة

 ً ً بين نوع  ،دالة إحصائيا ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

ودرجة االستفادة من المعلومات المقدمة حول المبحوثين )الذكور واإلناث( 

 .على شبكات التواصل االجتماعى (19-جائحة كورونا )كوفيد

مكن لألفراد التى جاءت بانه ي 42(Bukhari, 2020)مع دراسة  وتتفق هذه النتيجة

االستفادة من مرونة وانتشار تقنيات وسائل التواصل االجتماعي لزيادة التزام 

الجمهور بتدابير السالمة التي اقترحتها منظمات الصحة العالمية لمكافحة انتشار 

 التدابير الوقائية.لتعزيز المواقف الصحية اإليجابية وااللتزام ب( 19-)كوفيد

جائحة التى تعد مصدر للمعلومات حول  االجتماعىأكثر شبكات التواصل  .11

 :(19-كوفيدنا )كورو

 (12) جدول رقم

 جائحة كوروناالتى تعد مصدر للمعلومات حول  االجتماعىأكثر شبكات التواصل 

 من وجهة نظر المبحوثين: وفقا للنوع (19-كوفيد)

 شبكات التواصل االجتماعى
 اإلجمالي اإلناث الذكور

 % ك % ك % ك

 77.5 155 74 74 81 81 الفيس بوك

 22.5 45 16 16 29 29 اليوتيوب

 15.5 31 12 12 19 19 تيرتو

 16 32 12 12 20 20 واتس اب

 - - - - - - سماى سبي

 25.5 51 36 36 15 15 جوجل بلس

 200 ُسئِلُوا إجمالى من 
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شتكال شتبكات أأن )الفتيس بتوك ( تصتدر مقدمتة  :يتضم مبن بيانبات الجبدول السبابقو

، (19-جائحتة  كورونتا )كوفيتدصدر للمعلومتات حتول التى تعد م االجتماعىالتواصل 

( التتذى جتتاء فتتى المرتبتتة الثانيتتة بنستتبة جوجتتل بلتتس، ثتتم )%77.5حيتتث جتتاء بنستتبة 

( فتى واتس اب) وجاء، %22.5( فى المرتبة الثالثة بنسبة اليوتيوب، ثم جاء )25.5%

 .%15.5 ( فى المرتبة الخامسة بنسبةريتوت، ثم )%16 المرتبة الرابعة بنسبة

 43(2012 ،التميمببىعبببد هللا عبببد المببؤمن دراسببة )متتع  هببذه النتيجببة تتفببقو 

 هتى الفتيس المبحتوثينين شتعبية بتاالجتمتاعى أكدت أن أكثتر مواقتع شتبكات التواصتل 

 ،)أحمببد يببونس محمببدمعهتتا دراستتة  تتفتتقكمتتا  ،%59تصتتل إلتتى  ، حيتتث نستتبتهبتتوك

بتتتوك متتتن أكثتتتر الشتتتبكات التواصتتتل  التتتتى أشتتتارت إلتتتى أن شتتتبكة الفتتتيس 44(2013

 .باإلضافة إلى ثقة المبحوثين فيما تقدمه من معلومات ،استخداما تفاعليا االجتماعى

در للمعلومات عن كمص االجتماعىلشبكات التواصل المبحوثين أسباب تفضيل  .12

 (19-) كوفيد ناجائحة كورو

 (13جدول رقم )

جائحة كمصدر للمعلومات عن  االجتماعىلشبكات التواصل  المبحوثين أسباب تفضيل

 من وجهة نظر المبحوثين (19-كوفيدنا )كورو

 الرأي             

 األسباب 

أعارض  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 المتوسط بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

تتميز بسرعة تدفق 

 المعلومات
41 20.5 122 61 19 9.5 14 7 4 2 2.09 

تغطى جوانب الحدث 

 بصورة متكاملة
10 5 100 50 33 16.5 47 23.5 9 4.5 2.72 

تتسم بالفورية فى 

تناول األخبار المتعلقة 

جائحة  كورونا 

 (19-)كوفيد

25 12.5 124 62 30 15 20 10 1 0.5 2.24 

حداث تعرض األ

لصور وتدعمها با

 ومقاطع الفيديو            

32 16 132 66 18 9 17 8.5 1 0.5 2.12 

 200 ُسئِلُواجملة من 

( فتى تغطى جوانب الحدث بصورة متكاملة: جاءت )يتضم من بيانات الجدول السابق

كمصدر للمعلومتات عتن  االجتماعىأسباب تفضيل المبحوثين لشبكات التواصل مقدمة 

 ت، ثتم جتاء%2.72بمتوستط متن وجهتة نظتر المبحتوثين  (19-)كوفيتد ناجائحة كورو

فتي المرتبتتة  (19-بجائحتة كورونتا )كوفيتتدتتستم بالفوريتة فتتى تنتاول األخبتار المتعلقتتة )

حتتداث وتتتدعمها تعتترض األ)فتتى المرتبتتة الثالثتتة  ت، ثتتم جتتاء%2.24الثانيتتة بمتوستتط 
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( تتميز بسرعة تدفق المعلومتات، وجاءت )%2.12 بمتوسطبالصور ومقاطع الفيديو( 

 .%2.9المرتبة الرابعة بمتوسط  فى

فى  شبكات ( 19-جائحة كورونا )كوفيدثقة فى المعلومات المقدمة عن المدى  .13

 :التواصل االجتماعى

 (14جدول رقم )

شبكات التواصل فى  (19-كوفيد) كوروناجائحة ثقة فى المعلومات المقدمة عن ال

 المبحوثين وجهة نظراالجتماعى من 

 النوع                      

 مدى الثقة         

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 74 148 74 74 74 74 الى حد ما

 9 18 8 8 10 10 نادرا

 17 34 18 18 16 16 الى حد كبير

 100 200 100 100 ُسئِلُواجملة من 

 0.844الداللة =         0.05المعنوية = مستوى       2درجة الحرية =       0.340= 2قيمة كا

من المبحوثين يثقون )إلى حد ما( فى  %74أن : يتضم من بيانات الجدول السابق

فى شبكات التواصل االجتماعى، ( 19-جائحة كورونا )كوفيدالمعلومات المقدمة عن 

جائحة كورونا منهم )إلى حد كبير( يثقون فى المعلومات المقدمة عن  %17بينما 

منهم نادرا ما  %9فى شبكات التواصل االجتماعى، وفى المقابل نجد  (19-)كوفيد

 يثقون فيما يقدم.  

 أما النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:

  من الذكور يثقون )إلى حد ما( فى المعلومات )إلى حد كبير  %74يتضح أن

فى شبكات التواصل االجتماعى، ( 19-جائحة كورونا )كوفيدالمقدمة عن 

جائحة إلى حد كبير( فى المعلومات المقدمة عن )يثقون منهم  % 16بينما 

د فى  شبكات التواصل االجتماعى، وفى المقابل نج (19-كوفيدنا )كورو

 منهم نادرا  ما يثقون فيما يقدم.   10%

  من اإلناث يثقون )إلى حد ما( فى المعلومات المقدمة عن  %74يتضح أن

 %18فى شبكات التواصل االجتماعى، بينما  (19-جائحة  كورونا )كوفيد

جائحة كورونا منهم يثقون )إلى حد كبير( فى المعلومات المقدمة عن 

منهم  %8فى شبكات التواصل االجتماعى، وفى المقابل نجد ( 19-)كوفيد

 نادرا ما يثقون فيما يقدم.  
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 (، وهي قيمة غير 2) ( عند درجة حرية 0.340بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

ً بين نوع دالة إحصائياً،  ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

علومات المقدمة عن ثقة المبحوثين فى المالمبحوثين )الذكور واإلناث( ومدى 

 فى شبكات التواصل االجتماعى. (19-جائحة كورونا )كوفيد

من عينة % 89.7، التى أكدت أن 45( 2019 )أميرة أحمد،وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 

الدراسة يثقون )إلى حد ما( فى المعلومات المقدمة على شبكات التواصل االجتماعى، في حين 

على شبكات التواصل االجتماعى ين الذين لم يثقوا في كل ما ينشر جاءت نسبة المبحوث

، و جاءت نسبة المبحوثين الذين يثقون ما ينشر على شبكات % 6.4بشكلُ مطلق بنسبة بلغت 

 .%3.9التواصل االجتماعى بشكل مطلق بنسبة 

تى السبب فى عدم ثقة المبحوثين المطلقة فى المعلومات الترجع الباحثة وقد 

تفتقر قد أنها (؛ إلى 19-عن جائحة كورونا )كوفيد ا شبكات التواصل االجتماعىتقدمه

ين عدم وجود رقيب على المضام، والمعايير األخالقية والكفاءة المهنيةبعض 

، باإلضافة إلى تنوع الوسائل اإلعالمية المختلفة التى قد يتعرض لها فيهاالمنشورة 

 . من أجل الحصول على المعلومات التى يحتاج إليها ؛المبحوثون

فى  (19-جائحة كورونا )كوفيدعلى االخبار حول بعد اإلطالع  نطباع المبحوثينا .14

 .من وجهة نظر المبحوثين االجتماعىشبكات التواصل 

 (15)جدول رقم   

فى ( 19-)كوفيد جائحة كورونانطباع المبحوثين بعد اإلطالع على االخبار حول ا

 من وجهة نظر المبحوثين. االجتماعىشبكات التواصل 

 الرأي             

 األسباب 

أعارض  ال أوافق محايد أوافق أوافق بشدة

 المتوسط بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

أشعر بالقلق الشديد من 

 سرعة إنتشار اللفيروس
117 58.5 59 29.5 17 8.5 7 3.5 - - 1.57 

صابات أقارن نسب اإل

والشفاء والوفيات  فى 

مصر و الدول العربية 

 األخرى واالجنبية

60 30 80 40 46 23 13 6.5 1 0.5 2.08 

أحاول أخذ المزيد من 

االحتياطات والحذر 

 واالبتعاد عن التجمع

101 50.5 76 38 21 10.5 2 1 - - 1.62 

أحاول التكيف والتعايش 

 مع الوضع
57 28.5 106 53 26 13 10 5 1 0.5 1.96 

ن من زيادة نسب ئأطم

 الشفاء
46 23 91 45.5 39 19.5 20 10 4 2 2.23 

 200 ُسئِلُواجملة من 

 ( فى مقدمةمن زيادة نسب الشفاء أطمئن: جاءت )يتضم من بيانات الجدول السابق

فى  (19-جائحة كورونا )كوفيدالمبحوثين بعد اإلطالع على االخبار حول  انطباع

ن نسب أقار، ثم جاء )%2.23بمتوسط من وجهة نظرهم  االجتماعىشبكات التواصل 
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في المرتبة  األخرى الدول العربية واالجنبيةوفى مصر  صابات والشفاء والوفياتاإل

أحاول التكيف والتعايش مع الثالثة )، ثم جاء فى المرتبة %2.08الثانية بمتوسط 

أحاول أخذ المزيد من االحتياطات والحذر ، وجاءت )%1.96 ( بمتوسطالوضع

فى  جاءت أخيرا، و%1.62( في المرتبة الرابعة بمتوسط واالبتعاد عن التجمع

 .%1.57( بمتوسط لفيروسا انتشارأشعر بالقلق الشديد من سرعة )الخامسة المرتبة 

فى  (19-)كوفيد كورونا جائحة خبارالمبحوثين بعد قراءتهم ألقوم به ما ي .15

   :شبكات التواصل االجتماعى

 (16جدول )

( فى شبكات 19-ألخبار جائحة كورونا )كوفيدما يقوم به المبحوثين بعد قراءتهم 

 وفقاً للنوع التواصل االجتماعى:

 النوع                     

 العبارات            

 اإلجمالي اناث ذكور

 % ك % ك % ك

شارك بالتعليق عبر شبكات  التواصل ا

 15.5 31 14 14 17 17 االجتماعى

 84 168 86 86 82 82 كتفى بالقراءة فقطا

 0.5 1 - - 1 1 رسل رسالة عبر البريد اإللكترونىا

 100 200 100 100 اإلجمالي

 0.500= الداللة           0.05المعنوية= مستوى           2درجة الحرية =          1.386=2قيمة كا

جائحة كتفوا بقراءة األخبار عن أن معظم المبحوثين ي يتضم من الجدول السابق:

( فى كتفى بالقراءة فقطا) جاءتمن وجهة نظر المبحوثين حيث  (19-كورونا )كوفيد

شارك بالتعليق عبر شبكات التواصل ا)، ثم جاء %84المرتبة األولى بنسبة بلغت 

رسل رسالة عبر البريد اوأخيرا ) %15.5( فى المرتبة الثانية بنسبة بلغت االجتماعى

 .%0.5( نسبة اإللكترونى

 أما النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:

 كوفيد نايكتفوا بقراءة األخبار عن جائحة  كورومن الذكور  %82 يتضح أن (-

شارك بالتعليق عبر شبكات التواصل االجتماعى( وأخيرا ا) %17، بينما (19

 رسل رسالة عبر البريد اإللكترونى(.ا) 1%

  كوفيد يكتفوا بقراءة األخبار عن جائحة  كورونا ناثمن اإل %86يتضح أن(-

 .شارك بالتعليق عبر شبكات التواصل االجتماعى( ا) %14(، بينما 19

 (، وهي قيمة غير دالة 2) ( عند درجة حرية 1.386بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

ً بين نوع المبحوثين  إحصائياً. ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائيا

جائحة كورونا ما يقوم به المبحوثين بعد قراءتهم لألخبار عن )الذكور واإلناث( 

 .(19-)كوفيد
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( 19-)كوفيد جائحة كورونااآلخرين فيما ينشر من أخبار حول مناقشة مدى  .16

 االجتماعىعلى شبكات التواصل 

 (17جدول )

( 19-مناقشة  اآلخرين فيما ينشر من أخبار حول جائحة كورونا )كوفيدمدى 

 من وجهة نظر المبحوثين: وفقا للنوع على شبكات التواصل االجتماعى

 النوع                     

 العبارات

 اإلجمالي اناث ذكور

 % ك % ك % ك

 20 40 19 19 21 21 دائما

 51 102 50 50 52 52 أحيانا

 29 58 31 31 27 27 نادرا

 100 200 100 100 اإلجمالي

 0.813الداللة =          0.05المعنوية= مستوى         2درجة الحرية =      0.415=  2قيمة كا

فيما أحياناً مع اآلخرين يتناقشوا  المبحوثينمن  %51أن  يتضم من الجدول السابق:

، االجتماعىعلى شبكات التواصل  (19-كورونا )كوفيد جائحةينشر من أخبار حول 

( 19-يتناقشون فيما ينشر من أخبار حول جائحة كورونا )كوفيد نادرا ما %29بينما 

( فيما دائما) تناقشونمن المبحوثين ي %20وأخيرا على شبكات التواصل االجتماعى 

 ( على شبكات التواصل االجتماعى.19-ينشر من أخبار حول جائحة كورونا )كوفيد

 النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:أما 

  أحياناً مع اآلخرين فيما ينشر من أخبار حول يتناقشوا من الذكور  %52يتضح أن

نادرا  %27( على شبكات التواصل االجتماعى، بينما 19-جائحة كورونا )كوفيد

( على شبكات 19-ما  يتناقشون فيما ينشر من أخبار حول جائحة كورونا )كوفيد

)دائما( فيما ينشر من  من المبحوثين يتناقشون %21التواصل االجتماعى وأخيرا 

 ( على شبكات التواصل االجتماعى.19-أخبار حول جائحة كورونا ) كوفيد

  اآلخرين فيما ينشر من أخبار حول أحياناً مع يتناقشوا اإلناث من  %50أن يتضح

نادرا  %31( على شبكات التواصل االجتماعى، بينما 19-كوفيدنا )جائحة كورو

( على شبكات 19-ما  يتناقشون فيما ينشر من أخبار حول جائحة كورونا )كوفيد

من المبحوثين يتناقشوا )دائما( فيما ينشر من  %19التواصل االجتماعى وأخيرا 

 ( على شبكات التواصل االجتماعى.19-كوفيدنا )ة كوروأخبار حول جائح

 (، وهي قيمة غير دالة 2) عند درجة حرية ( 0.415بلغت ) 2وبحساب قيمة كا

إحصائياً. ويعني ذلك عدم وجود عالقة دالة إحصائياً بين نوع المبحوثين )الذكور 

)  جائحة كوروناومناقشتهم مع اآلخرين فيما ينشر من أخبار حول واإلناث( 

 .االجتماعىعلى شبكات التواصل  (19-كوفيد
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 ( 19-جائحة كورونا )كوفيداألفراد الذين يتناقش معهم المبحوثين حول  .17

 (18جدول )

من وجهة نظر ( 19-)كوفيد روناوك جائحةاألفراد الذين يتناقش معهم المبحوثين حول 

 وفقاً للنوع :المبحوثين

 النوع                   

 األفراد 

 اإلجمالي اناث ذكور

 % ك % ك % ك

 79.5 159 86 86 73 73 سرةراد األمع أف

 39 78 32 32 46 46 مع زمالء الدراسة

 44 88 46 46 42 42 االجتماعىاالصدقاء على صفحات التواصل  مع

 25.5 51 28 28 23 23 أحد االقارب مع

 200 ُسئِلُواإجمالي من 

متتن المبحتتوثين يتناقشتتون متتع أفتتراد األستترة  %79.5 : أنيتضببم مببن الجببدول السببابق

متنهم  %44من وجهتة نظتر المبحتوثين، ثتم يتنتاقش  (19-جائحة  كورونا )كوفيدحول 

متع متنهم  %39يتنتاقش  فتى حتين، االجتمتاعىمع االصتدقاء علتى صتفحات التواصتل 

 منهم مع أحد االقارب. %25.5، وأخيراً يتناقش زمالء الدراسة

 أما النتائج التفصيلية بين الذكور واإلناث:

  جائحتة كورونتا من الذكور يتناقشون مع أفراد األسترة حتول  %73يتضح أن

متتع متتنهم  %46متتن وجهتتة نظتتر المبحتتوثين، فتتي حتتين يتنتتاقش  (19-)كوفيتتد

مع االصدقاء على صتفحات التواصتل منهم  %42، ثم يتناقش زمالء الدراسة

 منهم مع أحد االقارب. %23، وأخيراً يتناقش االجتماعى

  جائحة كورونا ) يتناقشون مع أفراد األسرة حول  اإلناثمن  %86يتضح أن

متتع متتنهم  %46يتنتتاقش  فتتي حتتينمتتن وجهتتة نظتتر المبحتتوثين،  (19-كوفيتتد

متع متنهم متع  %32، ثم يتناقش جتماعىاالصدقاء على صفحات التواصل اال

 منهم مع أحد االقارب. %28، وأخيراً يتناقش زمالء الدراسة
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