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التماس املعلومات الصحية حول فيروس كورونا املستجد وعالقته مبستوى إدراك املخاطر لدى املرأة املصرية

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2038

تناولــت الدراســة العالقــة بــن ســلوك التمــاس املعلومــات الصحيــة لــدى املــرأة املصريــة مــع انتشــار وبــاء كورونــا، 
ــاس  ــردة، لقي ــا 450 مف ــة قوامه ــى عين ــة االســتبانة عل ــث ُطِبقــت صحيف ــا للمخاطــر املحيطــة، حي ومســتوى إدراكه
ــاس إلدراك املخاطــر،  ــل: ســلوك التمــاس املعلومــات، ومــدى الثقــة يف أطــراف األزمــة، ومقي ــرات الدراســة مث متغي
وآليــات التهدئــة النفســية ورفــع الشــعور بالكفــاءة الذاتيــة ملواجهــة انتشــار الوبــاء. وتوصلــت النتائــج إلــى أن النســبة 
ــا اللتمــاس املعلومــات، كمــا أن الصفحــة الرســمية ملنظمــة  األكبــر مــن النســاء محــل الدراســة أبــدت ســلوًكا متنامًي
الصحــة العامليــة، وصفحــة مجلــس الــوزراء املصــري علــى الفيــس بــوك كانتــا أكثــر املصــادر املعلوماتيــة محــاًل للمتابعــة 
حــول أخبــار الفيــروس، وكانــت اإلجــراءات الوقائيــة ملواجهــة الفيــروس أكثــر املعلومــات التــي تســعى ملعرفتهــا، كمــا 
وجــدت الدراســة أن مصداقيــة املنشــورات املنتشــرة علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي تراجعــت أمــام صفحــات 
ومواقــع اجلهــات الرســمية علــى اإلنترنــت، كمــا وجــدت الدراســة أن النســاء قــد أبديــن شــعورًا مرتفًعــا بــإدراك 
ــة النفســية  ــه، وانخفضــت آليــات التهدئ ــة ب ــة لتجنــب اإلصاب ــا ســلوكية قوي املخاطــر جــراء انتشــار الفيــروس، ونواي
ــن مســتوى ســلوك  ــة ب ــة ضعيف ــة إيجابي ــات ارتباطي ــاء، واتضــح وجــود عالق ــة جتــاه الوب ــاءة الذاتي والشــعور بالكف
التمــاس املعلومــات ومســتوى إدراك املخاطــر، متأثــرة مبســتوى الثقــة يف أطــراف األزمــة، ومســتوى التهدئــة النفســية 
لــدى أفــراد العينــةK كمــا وجــدت عالقــات ارتباطيــة إيجابيــة بــن مســتوى االهتمــام مبتابعــة معلومــات الوبــاء 
ومســتوى النوايــا الســلوكية ملواجهتــه، وبــن مســتوى مصداقيــة مصــادر املعلومــات حــول األزمــة ومســتوى الثقــة يف 

أطــراف األزمــة.

الكلمات املفتاحية: التماس املعلومات- إدراك املخاطر- األوبئة – كورونا.

The study investigates the relationship between health information seeking about Covid19 
pandemic by Egyptian women and the level of their perception of risks, using a questionnaire 
(N=450). Trust in the crisis parties, mechanisms of feeling well and self-efficacy were tested. 
The results found that most of women showed a growing behavior to seek information, and 
the official WHO page and the Egyptian Cabinet page on Facebook were the most informative 
sources for follow-up on virus news, and the preventive procedures to face the virus were 
the most information they sought to know. The study also found that the credibility of the 
posts spread on social media has declined compared to the pages and websites of the official 
authorities on the Internet. Women showed a high level of risk perception regarding the spread 
of the virus, a strong behavioral intentions to avoid infection, and decreased mechanisms of self 
-efficacy towards the pandemic. It concluded that there are weak positive correlations between 
the level of information seeking behavior and the level of risk perception, affected by the level 
of trust in the parties of the crisis, and the level of self-efficacy of respondents. There were also 
positive correlations between the level of interest in following up the pandemic information and 
the level of behavioral intentions to deal with it, and also found a positive correlation between 
the level of credibility of information sources regarding the crisis and the level of confidence 
in the parties of the crisis.

Keywords: Information seeking behavior- Risk perception- Pandemic- Covid19.
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أدى ظهور األوبئة وتفشي الفيروسات يف السنوات األخيرة على املستوى العاملي إلى        
إلى  احلاجة  وتعزيز  املجتمعات،  مبختلف  املبكر  اإلنذار  أنظمة  بتحسني  االهتمام 
العامة  الصحة  أوساط  أظهرت  وقد  متعددة.  مصادر  من  املعلومات  على  احلصول 
اإلعالم  وسائل  وحتليل  رصد  خالل  من  ميكن  حيث  واسع،  نطاق  على  ذلك  العاملية 
فتصبح   األمراض،  تهديدات  عن  املبكر  الكشف  يف  املساعدة  العالم  حول  اإلخبارية 
مواجهة   يف  تسهم  واجتماعية  نفسية  سياقات  ضمن  الصحية  املشاكل  لفهم  أدوات 

  األوبئة. 

فشي وباء جديد بالصور اخلبرية املنطبعة لديهم  ويرتبط إدراك األفراد للمخاطر إزاء ت  -
عن جتارب مماثلة سابقة، مثل املعلومات التي خلفت ذعًرا عاملًيا عند ظهور متالزمة  
إيبوال  الرئوي احلاد (سارس) يف الصني وعدة دول آسيوية أخرى، وفيروس  االلتهاب 

أمريك اجتاح  الذي  زيكا  وفيروس  إفريقيا،  غرب  يف  اآلالف  قتل  الالتينية، الذي  ا 
  (كورونا املستجد).  ١٩، ومؤخًرا كوفيد(1)وأنفلونزا الطيور واخلنازير

النظم    -    على  باهظة  تكلفة  من  األوبئة،  لتفشي  امللموسة  االقتصادية  العواقب  جانب  وإلى 
الصحية واألمنية، وتعطيل لإلنتاج، وتراجع حركة التجارة، وتدهور حركة السفر والسياحة،  
سيواجه   العالم،  أنحاء  جميع  نشرها يف  يتم  التي  والصور  لألخبار  متابعته  مع  املرء  فإن 

مضاعفً  من  عامًال  البضائع  سحب  إلى  يدفعه  قد  الذي  والهلع،  الذعر  وهو  أساسًيا،  ا 
والنهم يف   تام،  بشكل  املنازل  والتزام  البنكية،  التعامالت  والتسبب يف اضطراب  األسواق، 
الوزراء   رئيس  أن  عليه، حتى  تسيطر  التي  النفسية  التأثيرات  من  للتقليل  املعلومات  طلب 

كونتي طلب من اجل  التصرف مبسؤولية،  اإليطالي جوزيبي  ثم  الذعر"،  "إيقاف  أوًال  مهور 
عندما ظهرت مشاهد املئات من الفارين من ميالنو، وهو دليل حي على أن هناك الكثير  

أن تتعرض ، حيث ميكن  (2)مما ميكن فهمه والقيام به يف إدارة الصحة والصدمات األخرى 
الس بشدة  وتهدد  للخطر  األفراد  من  نسبًيا  كبيرة  أعداد  االجتماعي صحة  الم 
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أنه   أي  مجتمعاتهم،  وكذلك  اجلمهور  من  للمتضررين  على واالقتصادي  التعرف  قبل 
األشخاص ملخاطر صحية   كبيرة من  أعداد  تتعرض  التحقيق، قد  وبدء  املرض  تفشي 

للتواصل الفعال    ٢٠١٤لذلك ظهرت حاجة ملحة منذ عام  دون التعرض للمرض ذاته، و 
جانب   من  العامة  الصحة  أزمات  وقت  يف  أي  من  أكثر  املعلومات  مصادر  مع  األفراد 

 .(3)مضى

  مشكلة البحث:

عام   مطلع  كورونا  وباء  تفشي  الصحة  ٢٠٢٠مع  منظمة  حسب  جائحة)   ) اعتباره  ثم   ،
املوقف، *العاملية   خلطورة  تنتبه  األرض  شعوب  بدأت  العام،  نفس  من  مارس  بشهر 

اخلدمات   فتوسعت  الفيروس،  حول  العالم  لقادة  املقلقة  التصريحات  مع  خاصة 
اإلخبارية يف تغطية تداعيات انتشار الوباء ومتابعة إحصاءاته اليومية بكل الدول التي  

واملتع والوَفيات،  اإلصابات،  معدل  حيث  من  املختلفة  يشملها،  املحاوالت  وكذلك  افني، 
للمكافحة، وإلنتاج عالج أو مصل مضاد، ورصد مظاهر احلياة يف الدول التي اتخذت  
إجراءات حظر أو إغالق كلي، واملساعدات املتداولة بني الدول، كذلك زادت احلمالت 
أو  املرض،  ضد  للتوعية  التواصل  مواقع  عبر  الرسمية  وغير  الرسمية  االجتماعية 

  خيم من خطره، وأحياًنا للتهدئة ووضع األمور يف نصابها املعتدل. التض

الفترة (مارس )، كانت  ٢٠٢٠ويف املجتمع املصري، ومع محدودية أعداد املصابني يف تلك 
على   والتأكيد  الدولي،  الوضع  مراقبة  على  ومقتصرة  مقتضبة  اإلعالمية  التغطية 

ت فيه مقاطع صوتية ملجموعات  السيطرة على الوضع يف مصر، يف الوقت الذي انتشر 
الواتساب   مجموعات (Whats app groupsتطبيق  يف  األمهات  بني  خاصة   (

اقتران  املخاطر، مع  القلق وتضخيم  لتحدث حالة من  الرياضية،  والتدريبات  املدارس 
عليه  يغلب  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  ساخر  بإطار  العام  املشهد  بتأطير  ذلك 

املعلوما يف  املرأة)  التشكيك  وخاصة  اجلمهور(  اهتمام  فتنامى  الرسمي،  واألداء  ت 
الغموض،   إزالة  سبيل  يف  املتعددة،  مصادرها  من  معلومات  على  للحصول  بالسعي 

  وإدراك املخاطر على أساس مستنير، أو للوصول آلليات االطمئنان النفسي.

امل  املرأة  سلوك  سمات  رصد  إلى  احلالية  الدراسة  تسعى  ذلك،  على  يف  وبناًء  صرية 
مبستوى   وعالقته  كورونا،  فيروس  حول  املختلفة  مصادرها  من  للمعلومات  التماسها 

كونها يف  متمثًال  لديها  اجلمعي  اخلطر  االجتماعية  -إدراك  دائرتها  أفراد  أحد   - أو 
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املتغيرات  بعض  تأثير  ومدى  الوباء،  تفشي  ملعدل  بتصورها  أو  لإلصابة،  معرضني 
ا تلك  يف  األزمة  بسياق  ومستوى  املحيطة  املصادر،  تلك  يف  الثقة  مدى  مثل  لعالقة، 

والنية  العينة،  أفراد  لدى  بالفعل  القائمة  الصحية  واحلالة  األخبار،  مبتابعة  االهتمام 
 السلوكية للتعامل مع الوباء، وكذلك اآلليات النفسية للشعور باالطمئنان. 

  أهمية الدراسة:
يف   - مرحلة  ترصد  كونها  اجتماعية،  أهمية  يف  للدراسة  املصري،  املجتمع  حياة 

السنني، من   انتشارًا وغموًضا من عشرات  األكثر  بأنه  وباء مت توصيفه  مواجهة 
مصادرها  من  املعلومات  التماس  وسلوك  االجتماعية  احلالة  بني  الربط  خالل 

 املتنوعة حول ذلك الوباء.
وعلوم   للدراسة أهمية نظرية، حيث تتقاطع فيها ثالثة مجاالت علمية: علم األوبئة، -

يف  العربية  للمكتبة  إضافة  متثل  فقد  ثم  ومن  االجتماعي،  النفس  وعلم  االتصال، 
 بحوث االتصال يف املجال الصحي.  

اإلسهام يف سد الفجوة البحثية يف دراسات معلومات املخاطر الصحية خاصة لدى  -
 املرأة املصرية. 

  أهداف الدراسة:
ا، مبا لها مـن انعكاسـات علـى الـنظم دراسة حالة مواكـِبـة لظاهرة عاملية وقت حدوثه -

الطبيــة واالجتماعيــة يف شــتى دول العــالم، وارتباطهــا بالســعي اللتمــاس املعلومــات 
ضـــمن ســـياقات ومتغيـــرات عديـــدة، حيـــث إن معظـــم الدراســـات العربيـــة يف مجـــال 
التمــاس املعلومــات الصــحية غلــب عليهــا التعمــيم يف القضــايا الصــحية؛ نظــًرا ألن 

  بئة املعروفة كانت خارج نطاق املنطقة العربية.الفيروسات واألو
حتديد اجتاه التأثير بـني سـلوك التمـاس املعلومـات الصـحية خـالل األوبئـة ومسـتوى  -

 إدراك املخاطر يف املجتمع املصري.
 اختبار املتغيرات التي قد تؤثر يف العالقة بني هذين املتغيرين. -

  السابقة: الدراساتمراجعة 
ــات األدب - ــددت اجتاهـ ــة تعـ ــول األوبئـ ــات حـ ــاب املعلومـ ــلوك اكتسـ ــاول سـ ــي تتنـ ــات التـ يـ

والفيروســات التــي تتفشــى بــني احلــني واآلخــر، فمنهــا مــا ركــز علــى التــأثيرات النفســية 
إدراك املخـاطر   –والعاطفية لألخبار عـن وبـاء مـا علـى أفـراد املجتمـع (اخلـوف والقلـق

ل الوبـاء علـى سـمات وتضخيمها)، ومنها مـا اجتـه لتـأثير بـروز اخلطـاب اإلعالمـي حـو
وكثافة السعي اللتماس املعلومات عبر املنصات الرقمية، ومنها ما عمل على الربط بني 
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مصادر ونوعية املعلومـات الصـحية املسـتقاة حـول الوبـاء والنيـة السـلوكية لـدى األفـراد 
  ملواجهة ذلك الوباء. وفيما يلي عرض ألبرز وأحدث تلك الدراسات: 

  الدراسات األجنبية:أوًال:  

دراســات اهتمــت بالعالقــة بــني التمــاس معلومــات املخــاطر الصــحية والســلوكيات املترتبــة   - أ
  عليه:

ففــــي اســــتطالع رأي ملركــــز االستشــــارات اإلعالميــــة بالواليــــات املتحــــدة األمريكيــــة  -
)٢٠٢٠((4)APCO  حــول فيــروس كورونــا املســتجد، وجــد أن غالبيــة اجلمهــور األمريكــي
اخلدمـة اإلخباريـة التـي يقـدمها اإلعـالم القـومي كمصـدر أساسـي  ) تعتمـد علـى%٥٨(

للمعلومــات حــول الفيــروس التــاجي، بهــدف مطالعــة تصــريحات البيــت األبــيض، وكــان 
كما ُوجد أن أكثر مـن )، %٢٧االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي مبقدار النصف (

ــاء علــى محمــل اجلــد، وأن  %٩٠ قلقــون مــن  %٦٠مــن األمــريكيني يأخــذون انتشــار الوب
وقوعهم ضحايا للفيروس. واألكثر دخًال كانوا أكثر شعورًا بصعوبة األزمة، وأن الغالبيـة 
تتخذ اإلجراءات الوقائية، ومؤمنون بوجـود تضـحيات ملنـع الفيـروس مـن االنتشـار. أقـل 

ث توقعــوا أن أعمــالهم ســوف تتــأثر بســبب تقييــد االنتقــاالت، كمــا أعــرب ثلــث مــن الثلــ
 العينة عن استعدادهم للقيام بأعمال تطوعية ملساعدة اآلخرين.

 (2020كوني الباحثون يف معهد كما أن هناك دراسة يجريها حالًيا (وقت إجراء الدراسة)  - 
 (  (5)Cuny     ،سح أسبوعي للتعرف على مصادر  مب للصحة العامة واستراتيجيات الصحة

إدراكهم   وكيفية  املستجد،  كورونا  فيروس  نيويورك حول  لدى سكان  بها  املوثوق  املعلومات 
مشاركتهم   ومدى  أنفسهم،  حلماية  يتخذونها  التي  واإلجراءات  الشخصية  للمخاطر 

ة، مت  ق جتماعي، حتى وإن كانت غير دقي للمعلومات حول الفيروس على مواقع التواصل اال 
 عبر الهاتف واإلنترنت.   ١٠٠٠تطبيق املسح على عينة قوامها  

ا دراســة  - فبحثــت العالقــات االرتباطيــة بــني  Kim&Jung (2017) (6) كــيم وجــاجنأمــَّ
ــى تلقــي التطعيمــات الالزمــة، والســلوكيات  التمــاس املعلومــات الصــحية، واحلــرص عل
الصــحية، وكثافــة اســتخدام وســائل اإلعــالم، ونــوع املعلومــات الصــحية املتبعــة، قامــت 

مفــردة) مــن البــالغني  ١٣٦٧الدراســة بعمــل مســح ميــداني طبــق علــى عينــة مكونــة مــن (
عاًما من الـذكور واإلنـاث. وكشـفت النتـائج أن السـعي النشـط   ٢٠ق سن الـ  ممن هم فو

ــاول  ــى املعلومــات حــول األمــراض املعديــة الناشــئة، والنيــة الســلوكية يف تن للحصــول عل
ارتبطت مبسـتوى االسـتماع إلـى الراديـو وقـراءة الصـحف؛ كمـا أن اإلنـاث وذوي  اللقاح،
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ا علـى احلصـول علـى معلومـات املكانة االجتماعية االقتصادية األعلى كا نوا أكثـر حرصـً
 عبر وسائل االتصال، وكانوا أيًضا أكثر حرًصا على التطعيم ضد األوبئة.

 ).Liu et alويف دراستهم التـي اسـتخدمت نظريـة ثـراء وسـائل االتصـال قـام ليـو وزمـالؤه   - 
) كإطـار عـام إلدارة  SMCCبفحص منـوذج التواصـل االجتمـاعي يف األزمـات (   (7)  (2015

االتصــال يف حــاالت الكــوارث مثــل األوبئــة والكــوارث الطبيعيــة، مــن خــالل جتربــة دراســة  
مواطًنا أمريكًيا. وجدت الدراسة أنه بغض النظر عن شكل املعلومـات    ٢٠١٥ميدانية شملت  

روا ع  ن نوايا قوية لديهم للتواصل على الفور حول األزمة يف  ومصدرها، فإن أفراد العينة عبَّ
الغالــب، عبــر النمــاذج الشخصــية غيــر املتصــلة باإلنترنــت بــدالً مــن األمنــاط التنظيميــة  
روا عـن نوايـاهم القويـة لتنفيـذ إجـراءات اسـتثنائية (مثـل   والشخصية عبر اإلنترنت؛ كما عبَّ

 العزل الصحي) إذا طلبت احلكومة ذلك.    - اإلخالء 

 دراسات ربطت بني معاجلة معلومات املخاطر واستجابات املخاطر التي تتبعها:  -ب
ســعت إلــى ربــط مجــال التجريبيــة،  So&Kuang (2019)(8)فدراســة ســو وكــواجن  -

البحـــث عـــن املعلومـــات مبعاجلـــة رســـائل املخـــاطر، وإلقـــاء الضـــوء علـــى دور التمـــاس 
ــحية يف  ــات الصـ ــاطر.الاملعلومـ ــائل املخـ ــرض لرسـ ــى التعـ ــأثير علـ ــة  تـ ــت الدراسـ أتاحـ

فرصة للبحث عن معلومـات عبـر اإلنترنـت تتعلـق بالتهديـد و   -مفردة  ٩٢٧-للمشاركني  
ــد تعريضــهم ل / ــأقلم بع ــاب الســحايا، وأو الت مت رصــد رســالة خطــر حــول مــرض الته

برنــامج املســح عبــر  أنشــطة البحــث عــن املعلومــات بشــكل خفــي أثنــاء مشــاركتها عبــر
بشكل ال لـبس فيـه. أشـارت النتـائج إلـى أن املعلومـات أدت إلـى زيـادة الشـعور   اإلنترنت

وى البحــث بالفاعليـة الذاتيـة واالســتجابة للتطعـيم ضــد التهـاب السـحايا، وارتــبط مسـت
ا بدرجـــة الغمـــوض وعـــدم اليقـــني، ودرجـــة احلساســـية املدركـــة  عـــن املعلومـــات إيجابيـــً
ــق، واخلــوف. كمــا وجــدت أن التمــاس املعلومــات كــان  للتعــرض للمــرض، ومســتوى القل
عامًال وسيًطا بني آثـار احلساسـية والقلـق املـدركني وزيـادة الشـعور بفاعليـة االسـتجابة 

ــالة ــع رفـــض الرسـ ــة، وتراجـ ــار الذاتيـ ــبًيا آثـ ــات توســـطت نسـ ــا أن التمـــاس املعلومـ . كمـ
  احلساسية املدركة واخلوف وزيادة قبول الرسالة.  

ا دراسـة  - اسـتراتيجيات املعلومـات فقـد بحثـت  Meer &Jin (2019 (9)(وجـني  ميـرأمَّ
ــة  ــاء تفشــي األوبئ ــد مــن الــوعي وحتفــز اإلجــراءات الصــحية أثن التصــحيحية التــي تزي

مفــردة مــن  ٧٠٠املعديــة، مــن خــالل دراســة جتريبيــة عبــر اإلنترنــت، علــى عينــة قوامهــا 
املواطنني األمريكيني، وبعد التعرض يف البداية للمعلومات اخلاطئة، تلقـى أفـراد العينـة 
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تنــوع احلقــائق)، وكــذلك تنويــع  ات بعــد تصــحيحها (بقليــل مــن التفنيــد مقابــلاملعلومــ
ملصادر املعلومات (وزارة الصحة مقابل وسائل اإلعالم اإلخبارية واالتصال الشخصي)، 
وكانت هناك مجموعة ضـابطة لـم تتعـرض ملعلومـات تصـحيحية. ُتظهـر النتـائج أنـه إذا 

عتقـدات غيـر الصـحيحة التـي نتجـت عـن كانت املعلومات التصـحيحية موجـودة، فـإن امل
، مقارنـة بالتفنيـد املعلومات اخلاطئة سوف تظهر، كما أن التعرض للحقائق التوضيحية

البسيط، يحفز النوايا على اتخاذ إجراءات وقائية، وأشارت الدراسة إلى أنـه إذا تركـت 
اد بـــال منـــازع تبنـــي األفـــرواملعلومـــات املضـــللة حـــول تفشـــي املـــرض ميكـــن أن تقـــوض 

 إلجراءات احلماية وتفاقم انتشار الوباء.
لتـي بحثـت تـأثير تغطيـة وسـائل اإلعـالم ا Obenauer (2018)  (10)دراسة أوبينور  -

بغـرب أفريقيـا، علـى إدراك األملـان ملخـاطر    ٢٠١٤عام  اإلخبارية النتشار فيروس إيبوال
 ١٣٧٦اإلصابة بالفيروس، واألثر الشخصي املدرك، وذلك بـالتطبيق علـى عينـة قوامهـا  

، وبحثـــت الدراســـة عنصـــر القلـــق ٢٠١٤مفـــردة خـــالل ذروة انتشـــار الوبـــاء يف نـــوفمبر
ومعلومـات انتقـال (االستجابة العاطفية)، واحتمال اإلصـابة بالعـدوى، وفاعليـة التكيـف  

العـــدوى (االســـتجابة املعرفيـــة)، وقـــد مت تطبيـــق الدراســـة علـــى مـــرحلتني، واتضـــح أن 
االســتجابتني قــد انخفضــتا مــن املســح األول للثــاني، وكــذلك انخفــض احتمــال اإلصــابة 
ــًرا االســتجابات  ــر كثي ــم تتغي ــاني عــن األول، ول ــق يف املســح الث بالعــدوى، بينمــا زاد القل

التــأثير الشخصــي وفاعليــة التكيــف مــع اإلصــابة لــدى األفــراد مبــرور املعرفيــة وإدراك 
واستنتجت الدراسة أن معلومات املخاطر الصحية التي تقدمها مصادر املعرفـة  الوقت،

املتنوعة يف املجتمعات تثير ردود فعل معرفية حول طرق واحتماالت العدوى يف البلـدان 
ــن ال ــد يقلــل م ــى نحــو ق ا، عل ــً ــأثرة فعلي ــر املت ــي جتعــل غي ــة والت ــر املالئم ســلوكيات غي
  الفيروس أشد ضررًا، إذا ما أصاب تلك البلدان.

ا دراسـة سـاوثويل وآخـرين  - فكانـت حـول العالقـة  Southwell et al.(2016)  (11)أمـَّ
الــذي ظهــر بالبرازيــل، وســلوك البحــث عــن  بــني تغطيــة األخبــار لنشــاط فيــروس زيكــا

أشـارت الدراسـة إلـى أن معاجلـة األخبـار لألمـراض املعديـة  املعلومـات عبـر اإلنترنـت.
ــة  ــا تكــون جزئي ــدة  episodicعــادة م ــات thematicوليســت ممت ــإن إعالن ــذلك ف ؛ ل

ة الهيئة الصحية العامة قد تسهم يف تكثيف التغطية وجذب االنتباه، لتعكس أهمية الثق
ولتقيـيم العالقـات بـني التغطيـة اإلخباريـة وآليـات وسـائل  واملصداقية لتقبل املعلومـات،

التواصــل االجتمــاعي وســلوك البحــث عبــر اإلنترنــت فيمــا يتعلــق بفيــروس زيكــا؛ قامــت 
، وتضـمنت ٢٠١٦فبرايـر  ٢٩يناير إلى  ١الدراسة باستخدام البيانات املتاحة للفترة من 
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النات بارزة، مثل إعالن منظمة الصحة العاملية أن فيروس زيكا الفترة التي اختارتها إع
"ينتشر بشكل مدمر"، وإصدار مراكز مكافحة األمـراض والوقايـة منهـا إنـذارًا بالسـفر. 
بحثت الدراسة عن إشـارات "زيكـا" مسـتخدمة مؤشـرات جوجـل لتقيـيم معـدل عمليـات 

غواتيمـاال أو البرازيـل، مقارنـة البحث التي جرت بهذه العبارات يف الواليات املتحـدة أو 
بإجمالي عمليات بحـث ألي موضـوع يف نفـس الفتـرة، وتشـير النتـائج إلـى أن احلمـالت 
ــا، وتصــبح هــذه األنشــطة  ــات أو البحــث عنه الصــحية تعطــي مســاحة ملشــاركة املعلوم

 محدودة إذا لم يصاحبها تغطية إخبارية وإعالنات صحية تكون مبثابة داعم لها.

 األسـابيع األولـى التـي أجريـت يفTowers et al.(2015) (12)وآخـرين دراسـة تـاورز  -
، حيـث سـيطرت ٢٠١٤عقب ظهور أول حالة إصـابة بـاإليبوال يف الواليـات املتحـدة عـام  

علـــى وســـائل اإلعـــالم  -حتـــى ذلـــك احلـــني -تغطيـــة نشـــاط الفيـــروس املحـــدود للغايـــة
ا مـع التهديـد الفعلـي للصـحة العامـة؛ حيـث لـم  اإلخبارية، على نحو غير متناسـب متامـً
يكن هناك سوى أربع حاالت مؤكدة مختبرًيا لإليبوال يف جميـع أنحـاء الـبالد، و انعكـس 
حالة الذعر من خـالل ماليـني مـن عمليـات البحـث علـى اإلنترنـت والتغريـدات املتعلقـة 

ا بــاإليبوال ا وكيفــً ، والتــي أصــبحت محــًال للبحــث مــن خــالل الدراســة، مــع مقارنتهــا كمــً
بالتغطية التلفزيونية اليوميـة حـول إيبـوال علـى شـبكتني إخبـاريتني رئيسـتني، وبالتحليـل 
ا  اإلحصائي، أشارت النتائج إلى االرتباط القوي بني املقاطع املصورة التي تقـدمها يوميـً

، وعشرات اآلالف من التغريـدات وعمليـات البحـث علـى الشبكات اإلخبارية حول إيبوال
 اإلنترنت ذات الصلة.

االختالفــات يف كيفيــة تــأطير    Sandell et al.(2013)  (13)بينمــا تناولــت دراســة ســاندل   - 
ــازير عــام   ــونزا اخلن ــاء أنفل والتصــورات العامــة املرتبطــة    ٢٠٠٩وســائل اإلعــالم لرســالة وب

باملخاطر، كمـا مت التعبيـر عنهـا مـن خـالل تنـاول اللقاحـات يف أسـتراليا والسـويد، حيـث إن  
اسات العلمية كانت  معدالت املناعة يف السويد فاقت كثيًرا مثيلتها يف أستراليا، رغم أن الدر 

تشير إلى أن الشعبني بوجـه عـام متقاربـان يف مسـتويات مناعتهمـا. مت إجـراء حتليـل كيفـي  
مقالــة مــن وســائل اإلعــالم املطبوعــة األســترالية والســويدية، وجــدت    ٨١للمحتــوى علــى  

ــدين مــن حيــث   الدراســة اختالفــات كبيــرة يف كيفيــة تــأطير وســائل اإلعــالم للوبــاء يف البل
إلى حد    - ة والكفاءة الذاتية وعدم اليقني، وأشارت إلى أن تصورات املخاطر تتشكل املسؤولي 

عن طريق االتصاالت اإلعالمية التي قد تؤثر على استجابة اجلمهور، ففي أستراليا،    - كبير 
مت تأطير املسؤولية يف املعاجلة اخلبرية بشكل سلبي يف الغالب، فألقت بـاللوم علـى العديـد  

ص املعلومــات، مقارنــة بالســويد حيــث مت وضــع املســؤولية علــى املجتمــع  مــن املنظمــات لــنق 
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للمساعدة يف حماية الصحة العامة؛ عالوة على ذلك، كانـت هنـاك وسـائل محـدودة للكفـاءة  
ــت وســائل   ــة بالســويد، وكان ــالغ عنهــا يف وســائل اإلعــالم األســترالية مقارن ــة مت اإلب الذاتي

ض الوبــاء، وتؤكــد هــذه الدراســة العالقــة بــني  اإلعــالم الســويدية أكثــر شــفافية بشــأن غمــو 
تــأطير الرســائل الصــحية يف وســائل اإلعــالم وتصــور اجلمهــور للمخــاطر والســلوكيات ذات  
الصلة، وأوصت الدراسة بأن احلكومات حتتاج إلى دمج وسائل اإلعالم بنشاط يف تخطيط  

 االتصاالت الوبائية. 

ا - فقـد تناولـت دراسـتهم مسـتوى  Tausczik et al. (2012 (14)(توسـزيك وزمـالؤه  أمـَّ
أنفلــونزا  القلــق وإدراك املخــاطر املصــاحب للبحــث عــن املعلومــات عــن تفشــي فيــروس

ــازيراخل إعــالن منظمــة مــن ، مــن خــالل حتليــل مقــارن مت عقــب أســبوعني )(H1N1ن
، حيـث ٢٠٠٩الصحة العاملية عـن تفشـي الفيـروس يف الواليـات املتحـدة واملكسـيك عـام 

رصــدت مفــردات اللغــة يف املــدونات الشخصــية، واملقــاالت الصــحفية ومعــدالت البحــث 
عن املعلومات على شبكة اإلنترنت، حيث متت دراسـة عـدد الزيـارات اليوميـة للمقـاالت 

يكيبيــديا وموقــع "أليكســا" الطبــي قبــل وبعــد إعــالن منظمــة املتعلقــة بــالفيروس علــى و
ــدونات  ــائج أن املـ ــرت النتـ ــروس. وأظهـ ــي الفيـ ــن تفشـ ــحة عـ ــي الصـ ــاء التـ ــت الوبـ تناولـ

استخدمت الكلمات املعبرة عن القلق والتدهور الصحي والوفاة مبستويات أعلـى كثيـًرا، 
دونات ذات املوضـوعات بينما كانت املفردات العاطفية اإليجابية مبسـتويات أقـل مـن املـ

ا بـالتغيير يف  العامة، واتضح أن التغيير يف استخدام املدونات ا وثيقـً للغة ارتـبط ارتباطـً
استخدام اللغة يف تغطية الصحف لليوم نفسه. وكان لقياس تعبيرات القلق يف املدونات 

اثلـة، مسـارات متم التي تشـير إلـى "أنفلـونزا اخلنـازير" وعـدد زيـارات ويكيبيـديا املتبعـة
الفيروس، وسرعان ما تراجعـت، ويشـير  وبلغت ذروتها بعد وقت قصير من اإلعالن عن

ميكـن أن يـوفر حتليـل سـلوك الويـب مصـدرًا للبيانـات حـول قيـاس  هذا البحث إلى أنـه
القلــق العــام وســلوك الســعي الكتســاب املعلومــات يف حالــة الظــواهر الصــحية الطارئــة، 

وسائل اإلعالم اجلديـدة والتقليديـة بشـكل متـزامن مـع وتشير النتائج إلى كيفية تفاعل  
الظواهر الصحية الطارئة، كما وجدت أن هذا التفاعـل يحـدث سـريعاً ويختفـي سـريًعا 
أيًضا، وأن عدم اليقني حول الظواهر الصحية غالًبا مـا يـدفع األفـراد إلـى البحـث عـن 

  املعلومات.

التي بحثت تغطيـة أخبـار انتشـار  )(Goodall et al.(2012) 15دراسة جودال وآخرين  -
ــة، ومــدى  ــازير مــن خــالل الصــحف املطبوعــة واملنصــات الرقمي ــونزا اخلن فيــروس أنفل
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ــف ــر: التخويـ ــى عناصـ ــا علـ ــد أو ســـالمة  -تركيزهـ ــتوى التهديـ ــول (مسـ ــوض حـ والغمـ
والفاعلية (أي فاعلية اإلجراءات املتخذة من املجتمع مثل احلجر الصـحي   -اإلجراءات)
ــروس)،  -أو اإلغــالق ــة الفي ــك ملواجه ــدوى وذل ــب الع ــاح وجتن ــاول اللق ــل تن ــراد مث واألف

ــة  ــل منظمــة الصــحة العاملي ــاالت ذات الصــلة مث ــة للوك فوجــدت أن املنصــات اإللكتروني
) كانت تقدم معلومـات لتقيـيم املخـاطر CDCومركز السيطرة على األمراض والوقاية (

وسائل اإلعالم اإلخبارية منظـورًا واتخاذ االحتياطات الالزمة للجمهور، يف حني قدمت  
مثيًرا يف التغطية متيـل إلـى تضـخيم املخـاوف لـدى اجلمهـور. وأشـارت النتـائج إلـى أن 
األفراد سوف يتبعون أسـاليب للتكيـف إذا أدركـوا األمـر باعتبـاره تهديـًدا كبيـًرا، وآمنـوا 

 بأن احللول املقترحة ستكون فعالة.

التغطيــة اإلخباريــة للقضــايا  لبحــث تــأثير Weeks(2012) (16)دراســة ويكــس وآخــرين -
عبــر اإلنترنــت، وذلــك باســتخدام بيانــات  الصــحية علــى ســلوك البحــث عــن املعلومــات

التغطيــة  كمقيــاس للســلوك، وطبقــت الدراســة علــى اجلــدل يف محــرك البحــث جوجــل
 ٢٠٠٩بالواليـات املتحــدة األمريكيـة عــام اإلخباريـة لتوصـيات جهــاز اخلـدمات الوقائيــة 

الولـوج إلـى اإلنترنـت   حول إرشادات فحص سرطان الثدي، والتي ارتبطت بشدة بحجم
يف نفــس اليــوم للحصــول علــى معلومــات حــول التصــوير الشــعاعي للثــدي، كمــا وجــدت 
الدراسة أن هذه العالقة لم تكن موجودة قبل سـنة واحـدة مـن التغطيـة، واسـتنتجت أن 

بع اجلدلي يف التغطية وما خلفه من غموض وتهديد، كـان هـو املحـرك للبحـث عـن الطا
املعلومــات بــني النســاء األمريكيــات، وأشــارت النتــائج إلــى أهميــة التكامــل بــني مصــادر 

 املعلومات بغرض تنويع املصادر والبحث عن خيارات مستنيرة.

لتقيــيم جــودة املحتــوى التــي ســعت  Dudo et al.(2007) (17)دراســة دودو وآخــرين -
العلمــي املقــدم بــأربع صــحف أمريكيــة فيمــا يتعلــق مبــرض أنفلــونزا الطيــور، مــن حيــث 
األطر، وتقدير املخاطر، تعزيز الكفاءة الذاتية للمواجهة، االعتماد على اإلثـارة، واألطـر 

 Episodicكشــفت النتــائج أن األطــر املنفصــلة (أي املتقطعــة) منفصــلة). و -(متصــلة
ى التغطيـة (أي كانـت معلومـات مرتبطـة بأحـداث معينـة وليسـت معاجلـات سيطرت علـ

طويلة املدى)، وكانت املعاجلة متيل إلى اإلثارة (عرض أسوأ السـيناريوهات املتوقعـة يف 
ــور ــونزا الطيـ ــة أنفلـ ــة  -أزمـ ــحن العاطفـ ــة يف شـ ــرات املفرطـ ــد التعبيـ  loadedترديـ

wordsمات التي تعـزز الكفـاءة الذاتيـة (أي )، وافتقرت املعاجلة للحد األدنى من املعلو
الثقة يف مناعة اجلسم وحمايته)؛ على العكس مـن ذلـك، أظهـرت التغطيـة جـودة عاليـة 
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مــن حيــث حجــم املخــاطر ومعلومــات مقارنــة املخــاطر. أوصــت الدراســة مبزيــد مــن 
املعلومات الكمية يف التغطية، حول حجم اخلطر، والتـدابير التـي ميكـن للفـرد اتخاذهـا 

دة كفاءتهم الذاتية فيمـا يتعلـق بتجنـب املخـاطر، وكـذلك إشـارات إلـى سـيناريوهات لزيا
  املخاطر املماثلة لعقد املقارنات، وكذلك تقدمي أقل حد من املحتوى املثير.

 دراسات ركزت على نوعية مصادر معلومات املخاطر الصحية  -ج
صـيف حيث قـاموا بعمـل مسـح خـالل  Park et al.(2019) (18)دراسة بارك وزمالئه  -

ــدة  ٢٠١٦ ــات املتحـ ــن يف الواليـ ــة مـ ــة مكونـ ــى عينـ ــادر  ٣٧٠علـ ــة مصـ ا، لدراسـ ــً شخصـ
وبــاء فيــروس زيكــا الــذي شــكل  تهديــًدا كبيــًرا للصــحة املعلومــات املفضــلة خــالل أزمــة 

العامة، وترك اجلمهور يف حيرة وقلق بشأن املخاطر التي قد يواجهونهـا، تشـير النتـائج 
تالفـات مثيـرة لالهتمـام يف تفضـيالت قنـوات املعلومـات، اسـتناًدا إلـى اسـتعداد إلى اخ

ــار إدراك اجلمــاهير و املخــاطر والنيــة الســلوكية التبــاع توجيهــات األزمــة، وكانــت األخب
التلفزيونية أهم قنوات استقاء املعلومـات حـول زيكـا، ممـا يشـير إلـى األهميـة املسـتمرة 

 التصال باألزمات.  لوسائل اإلعالم التقليدية يف ا
حـول اسـتخدام بيانـات وسـائل اإلعـالم كمصـادر  Falade (2019) (19) دراسة فـالدي -

يف البرازيـل   بديلة لـرصد األمراض، وجدت الدراسة أنه يف بداية انتشـار فيـروس زيكـا
يف ملواجهتـه،  تسببت قلـة املعلومـات حـول تطـوره ونتـائج التجـارب السـريرية    ٢٠١٥عام  

 كان بروز اخلطاب اإلعالمي حول ما ُعرِفإثارة حالة من اخلوف والقلق لدى العامة. و
إنذارًا مبكًرا ومعادًال موضوعًيا الجتاهـات   ٢٠١٥بـ (حمى الضنك) يف البرازيل يف عام  

الطالع على جوجل، كما أنه خلق مجاًال عاًما مـن القلـق املجتمعـي يف أوسـاط البحث وا
إلـى أن   أشـارت النتـائج  العامة والعلماء جراء تلك األوبئة نتيجة املعلومات املتاحـة، وقـد

تكثيف التغطية يف صحيفة دون األخرى يشير إلى أهمية استخدام عدة مصادر ملراقبة 
ووجـدت الدراسـة أن االهتمـام يف الصـحف الدوليـة  الوضع حيال األمراض املستحدثة،

ــث  ــو مــن حي ــة ري ــا املســافرون يف مدين ــي يتعــرض له ــى املخــاطر الت محــل الدراســة عل
ا القضـايا  العروض املقدمة وحركـة السـياحة وفعاليـات األوليمبيـاد التـي تقـام فيهـا، أمـَّ

تشـار املـرض، على املستوى املحلـي فكانـت تركـز علـى طـرق الوقايـة وأسـاليب احتـواء ان
وإسناد املسئولية جلهات معينـة، وبعـض الشـائعات حـول الفيـروس، والتعـايش مـع آثـاره 
على املدى البعيد، وأظهرت النتائج عدم وجود مستوى مستقر من املعرفة العلميـة عنـد 
تفشــي املــرض وأزمــة الفهــم التــي صــاحبت ذلــك؛ وكانــت املخــاوف املحليــة حــول األزمــة 

يف حـني   -كجوانب متعلقة بـالفيروس  –ت الدينية، الفقر واجلرميةاالقتصادية واملعتقدا
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تضــخم اإلنــذار العــاملي بســبب املخــاطر التــي يتعــرض لهــا الســياح والرياضــيون جــراء 
  الفيروس، والنزاعات السياسية املمتزجة باملعتقدات الدينية.

التي أجريت على  Nangsangna &Vroom(2019)  (20)دراسة ناجنساجننا وفروم   - 
على   تؤثر  التي  العوامل  لتحديد  بغانا،  ويست  كواهو  مبدينة  مستشفيات  بثالث  املرضى 
التماس املعلومات الصحية عبر اإلنترنت لديهم، كشفت نتائج الدراسة أن معدل استخدام  

  املرضى   من   فقط   ٪ ٣٥٫٧  استخدم   ذلك،   ومع .  ٪ ٨٥٫٨اإلنترنت عموًما بني املرضى كان  
؛ كان اجلنس والتعليم والسن عوامل مهمة مرتبطة  الصحية   املعلومات   إلى   صول للو   اإلنترنت 

والدميوغرافية   االجتماعية  فاخلصائص  اإلنترنت،  عبر  الصحية  املعلومات  عن  بالبحث 
الذين   فاملرضى  اإلنترنت،  عبر  الصحية  املعلومات  بالتماس  مرتبطة  للباحثني  والصحية 

حة غالًبا ما يكونون يف منتصف العمر أو كبار  يستخدمون اإلنترنت ألغراض تتعلق بالص 
 السن، واإلناث، واألفراد األكثر تعليًما واألشخاص الذين لديهم مهارات استخدام اإلنترنت.  

سـعي اآلبـاء لتحسـني معلومـاتهم  حـولJaks et al.(2019) (21)جــاكز وآخــرين دراسـة  -
الصحية من خالل اإلنترنت، من خالل مسـح عبـر اإلنترنـت لعينـة عشـوائية مكونـة مـن 

اسـتخدام الوسـائط أسـباب ) من اآلباء األملان. وتضـمنت االسـتبانة أسـئلة حـول ٢٥٧٣(
ا (  اسـتخدموا)  ٪٩١الرقمية كمصادر للمعلومات الصحية، اتضح أن جميع اآلباء تقريبـً

ئل اإلعالم الرقمية للبحث عن معلومـات حـول صـحة أبنـائهم، بسـبب إتاحتهـا علـى وسا
 مــنهم يشــككون يف صــحة املعلومــات عبــر اإلنترنــت، كمــا أن %٩٥مــدار الســاعة، إال أن 

معظمهم أيًضا غير متأكدين من فهمهم للمحتوى املقـدم. وأوصـت الدراسـة بأنـه ميكـن 
مجــال الصــحة والصــحة العامــة مــن خــالل حتســني توجيــه اآلبــاء مــن قبــل العــاملني يف 

توظيف وسائل اإلعالم اجلماهيري، إضافة إلى اإلعـالم الرقمـي لرفـع مسـتوى اإلفـادة 
  من املعلومات الصحية.

ا دراسة  - مـن  ٤٠٠فقـط طبقـت علـى عينـة مـن  Lee et al.(2015) (22)لي وآخرين أمَّ
البالغني يف  أستراليا سعت  لتقدير نسبة الباحثني عن املعلومـات الصـحية علـى شـبكة 
ــة، ووصــف ســلوكهم يف البحــث عــن  ــانون مــن حــاالت صــحية مزمن ــذين يع ــت ال اإلنترن

اتضـح أن .املتغيرات التي تتنبـأ باحتياجـاتهم   وحتديداملعلومات الصحية عبر اإلنترنت،  
رت عـن إفادتهـا بدرجــة كبيـرة مــن اسـتخدامها لإلنترنــت يف أكثـ ر مـن نصــف العينـة عبــَّ

احلصــول علــى املعلومــات الصــحية حــول األمــراض املزمنــة التــي يعــانون منهــا، وأوصــت 
الدراسة بتعظيم إمكانات املواقع الطبية على اإلنترنت كأداة ملساعدة اإلدارة املحليـة يف 

 .نةالتعامل مع مرضى احلاالت املزم
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مواقــع التواصــل اإلعــالم التقليــدي، و Freberg(2013) (23)وتناولــت دراســة فريبــرج  -
نازير، حيث اتضح أن مركـز كمصادر للمعلومات حول فيروس أنفلونزا اخل  االجتماعي،

 السيطرة على األمراض والوقاية منها واملعروف يف الواليات املتحـدة األمريكيـة باسـم 
(CDC)  ،وكــان موقــع ثــم االتصــال الشخصــيكــان املرجــع األكثــر شــيوًعا للمعلومــات ،

هـو أكثـر مواقـع التواصـل إلمـدادهم باملعلومـات؛  Twitter التغريـدات القصـيرة تـويتر
 أن املصـادر التقليديـة هـي املرجـع األكثـر شـيوًعا ملعلومـات األزمـات، كمـا كـانواتضـح 

 األفراد حاضرين بقوة يف خطاب األزمة عبر وسائل التواصل االجتماعي.

التي تدرس سعي اجلمهور للحصول على  Austin & Jin (2012)  (24)دراسة أوستني وجني    - 
اإلعالم   وسائل  عبر  استخدام  معلومات  على  تؤثر  التي  والعوامل  والتقليدية،  االجتماعية 

وسائل االتصال أثناء األزمات، باستخدام منوذج التواصل عبر مواقع التواصل االجتماعي  
 )SMCC  التواصل وسائل  تستخدم  اجلماهير  أن  إلى  النتائج  وأشارت  األزمات،  خالل   (

ة وللتواصل حول األزمة مع العائلة  االجتماعي أثناء األزمات للحصول على معلومات تفصيلي 
التوجيهية    /  األغراض  على  التقليدية  اإلعالم  وسائل  استخدام  ارتبط  بينما  األصدقاء، 

بشأن األزمة؛ وأشارت إلى أن رسائل التهدئة واملشاركة والتوصيات الشخصية تشجع على  
ئدة على استخدام  استخدام الوسائط االجتماعية والتقليدية؛ بينما ال تشجع املعلومات الزا 

بينما تشجع   التواصل االجتماعي تثبط استخدامها،  الفكاهة على وسائل  أن  كليهما، كما 
 أغراض املصداقية أثناء األزمات على استخدام وسائل اإلعالم التقليدية.  

حـول اسـتراتيجيات  Professor &Niemeyer(2004) (25)دراسة بروفيسور و نيميـر -
ــاء يف اململكــة املتحــدة، لفهــم قضــايا املخــاطر النســبية  املعلومــات التــي يســتخدمها اآلب

مقابل اآلثار اجلانبيـة   (MMR)احلصبة األملانية والنكاف واحلصبة الصحية، وخاصة
املحتملة للتطعيم، حيث سـعت وزارة الصـحة إلـى معاجلـة هـذا األمـر مـن خـالل إجـراء 

وسـائل اإلعـالم كانـت مصـادر مهمـة أشـارت النتـائج إلـى أن  املواطنني،  تواصل قوي مع  
ــم  ــز فهـ ــم يف تعزيـ ــت أهـ ــة كانـ ــبكات االجتماعيـ ــدئي، إال أن الشـ ــكل مبـ ــات بشـ للمعلومـ
ومعتقدات الوالدين، ولم جتد دليًال علـى أن تضـخيم املخـاطر مـن خـالل تلـك الوسـائل 

املعلومـات الرسـمية أدت    قد أدى إلى سلوك سلبي من جانب اجلمهور؛ كمـا وجـدت أن
إلــى اإلفــادة مــن التطبيــع االجتمــاعي القــوي للتطعــيم، لكنهــا لــم تســتجب بشــكل كامــل 

  للتفسير االجتماعي لتضخيم املخاطر.  

 



              ٢٠٥١ 

  دراسات ركزت على املتغيرات الوسيطة بني التماس املعلومات الصحية وإدراك املخاطر  -د

لتحديـد مصـادر البحـث عـن املعلومـات تسـعى التـي  Dutta (2018) (26) دوتــادراسة  -
الصـــحية ضـــمن ســـياق احليـــاة االجتماعيـــة يف ســـنغافورة، واهتمـــت الدراســـة مبتغيـــر 

الطــرق التــي االرتبــاط العــائلي ومــدى تــأثيره يف احلصــول علــى املعلومــات ونوعيتهــا، و
، إليجاد طرق للوصول إلى املعلومات وسـد متفاوتيستقبل بها األفراد املعلومات بشكل  

 ١٠٠مت إجـراء مقـابالت متعمقـة مـع  فجوات املعرفية مـن خـالل عالقـاتهم العائليـة، وال
اتضـح أن القـيم االجتماعيـة التـي تسـود سـنغافورة مشارك، بأسلوب العينـة الطبقيـة، و

ا علـى سـلوك البحـث عـن املعلومـات  مثل طاعـة اآلبـاء واحتـرام كبـار السـن تـؤثر إيجابيـً
ألدوار االجتماعيـة وإرادة املـواطنني يف التحسـن يف كذلك فإن االنسجام بـني ا  الصحية،

  تقدمي الرعاية الصحية، كلها عوامل تؤدي إلى البحث عن املعلومات الصحية.

ا دراسة   - اسـتخدام اإلنترنـت يف البحـث فتناولت مدى تأثر نية  Xia(2017) (27)  زيــاأمَّ
عن املعلومـات الصـحية بـاملواقف ذات اإلشـكالية (أي أن املشـكلة طارئـة أو غيـر طارئـة 

urgency-  ومــــدى حــــدة املشــــكلة الصــــحيةseverity يف إطــــار نظريــــة تقبــــل ،(
مـن  وقد مت جمع البيانـات .Technology Acceptance Approachالتكنولوجيا 

) مـن طـالب جامعـة ووهـان الصـينية، ٢١٤ينة مكونـة مـن (خالل استبانة طبقت على ع
أن الفائـدة املدركـة، وسـهولة االسـتخدام املدركـة،   ليتضحومت استخدام حتليل االنحدار  

والنمط الذاتي لكل فرد يف التعامل مع املشاكل الصحية الناشئة، كلها عوامل تؤثر على 
واتضح أن درجة طارئية املشـكلة نية املستخدم لطلب املعلومات الصحية عبر اإلنترنت،  

الصحية كانت متغيًرا وسيًطا يف االرتباط السلبي بـني سـهولة االسـتخدام املدركـة ونيـة 
ــت حــدة  ــة، وكــذلك كان املســتخدم يف البحــث عــن معلومــات حــول مشــكلة صــحية معين
املشــكلة الصــحية عــامًال وســيًطا يف االرتبــاط الســلبي بــني الــنمط الــذاتي للتعامــل مــع 

ة والنيــة نحــو اســتخدام اإلنترنــت يف تقصــي املعلومــات حــول املشــاكل الصــحية، املشــكل
تعزيــز الدعايـــة ملواقــع املعلومــات وبنـــاء الصــورة املهنيــة والعالمـــة وأوصــت الدراســة ب

التجارية ملواقع الويب يف مجال الصحة، ودعت املسئولني لإلفادة املثلى من معرفة قـادة 
عن املعلومات على مشاركة محتـوى النظـام الرقمـي   الرأي وتأثيرهم، وتشجيع الباحثني

  بسبب زيادة استخدامه يف املجال الصحي.

تأثير متغير الفاعليـة الذاتيـة علـى  حولDeng &Liu (2017) (28)دراسة دجن وليو -  -
والدعم االجتمـاعي، علـى سـلوك البحـث عـن   الصحيةإدراك املخاطر الصحية واحلالة  



 

 
٢٠٥٢ ٢٠٥٢ 

االجتمـاعي، بـالتطبيق علـى عينـة مـن املرضـى   التواصـلاملعلومات الصحية عبر مواقـع  
لـدى الفـرد يف الفاعليـة الذاتيـة   الذين ال يعانون من أمراض خطيرة؛ واتضـح أن إدراك

ة، كمــا تتوسـط العالقــة بـني املخــاطر الصـحية املتصــورة ونيتـه الســلوكي مواجهـة املــرض
ا علـى املخـاطر الصـحية املدركـة،  يؤثر اجلنس، والتعليم، واحلالة الصحية املصنفة ذاتيـً
ــدعم  ــح أن الـ ــا اتضـ ــوالي، كمـ ــى التـ ــلوكية، علـ ــة السـ ــحية، والنيـ ــة الصـ ــاءة الذاتيـ والكفـ
االجتمـــاعي الـــذي يلمســـه املـــريض يـــؤثر بشـــكل كبيـــر علـــى املخـــاطر املدركـــة (عالقـــة 

ــى  ــة)؛ كمــا وجــدت أن املخــاطر الذات الكفــاءةعكســية)، وعل ــة الصــحية (عالقــة طردي ي
الصحية املتصورة والكفاءة الذاتية الصحية تؤثران بشكل كبير علـى نيـة سـلوك البحـث 

 عن املعلومات الصحية.  

التي تبحث التصور العام خلطر أنفلونزا  Kim et al.(2015) (29)دراسة كيم وآخرين  -
، وارتباطــــه باملعلومــــات املتـــوفرة بشــــأنه، والســــياقات االجتماعيــــة H1N1اخلنـــازير 

ملواجهتـه، والســلوكيات الوقائيــة خــالل املوجــة الثانيـة مــن تفشــي اإلنفلــونزا يف أريزونــا، 
ن ، واتضـــح أن اجلمهـــور يـــدرك مســـتويات مختلفـــة مـــالهـــاتفومت إجـــراء املســـح عبـــر 

. وارتبطــت مقــاييس إدراك H1N1املخــاطر فيمــا يتعلــق باحتماليــة اإلصــابة بفيــروس 
املخاطر هـذه يف املقـام األول بأشـخاص مـن أصـل إسـباني، ولـديهم أطفـال يف األسـرة، 
وكذلك بتجربة أفراد العينـة مـع األنفلـونزا املوسـمية األخيـرة يف العـام السـابق للمسـح؛ 

م يكن مرتبًطا بقـوة بالسـلوكيات العالجيـة، بـل ارتـبط واتضح أيًضا أن اخلطر املدرك ل
أكثــر بــاإلجراءات االحتياطيــة والوقائيــة، وذلــك بعــد ضــبط اخلصــائص الدميوغرافيــة 

 للمبحوثني.

سـعي طـالب  التـي  تناولـت )(Yang (2012)Catellier & 30دراسـة كاتلييـه ويـاجن - -
اجلامعة لطلـب املعلومـات حـول لقـاح أنفلـونزا اخلنـازير، بـالتركيز علـى عامـل الثقـة يف 
مصدر املعلومات وعالقته مبعلومات املخاطر املحيطة باألفراد. وأشارت النتائج إلى أن 
التأثير اإليجابي ملصادر املعلومـات توسـط العالقـة بـني الثقـة يف تلـك املصـادر والسـعي 

ملعلومات الصـحية حـول تفشـي وبـاء مـا، واتضـح أن الثقـة الكبيـرة تـؤثر علـى الكتساب ا
الفوائد املدركة من البحث عـن املعلومـات ويتنـاقص معهـا الشـعور بـاخلطر؛ إال أن هـذه 

لــم تكــن قويــة جتــاه الســلطات الصــحية املحليــة أو الوكــاالت احلكوميــة؛ ورمبــا  العالقــة
ل عرضــة للتفاعــل املباشــر مــع اجلمهــور يرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أن هــذه املنظمــات أقــ

ــة يف مصــادر  ــم دور الثق ــائج أن فه ــا تشــير النت ــاء ووســائل اإلعــالم. كم ــة باألطب مقارن



              ٢٠٥٣ 

املعلومــات واملشــاعر اإليجابيــة جتــاههم مثــل املصــادر الطبيــة ووزارة الصــحة ووكــاالت 
ر مكافحة األمـراض، يـؤدي إلـى زيـادة نيـة الفـرد للحصـول علـى معلومـات حـول التـدابي

الوقائية مثل اللقاح، وأفادت النتائج أيًضا أن اإلناث واملنتمني لألقليات يف العينـة كـانوا 
  أقوى نية اللتماس املعرفة حول اللقاح.

ــد وآخــرين -  ــراء حــول  et al.(2012) Holland (31)دراســة هوالن ممارســات خب
وقيـاس تصـوراتهم حـول ومسئولي الصحة العامة كمصادر لوسـائل اإلعـالم األسـترالية  

. أي ٢٠٠٩(أنفلـونزا اخلنـازير) عـام  املخاطر أثناء طوارئ الصحة العامة خالل جائحـة
دراســة الطــرق التــي يــوازن بهــا اخلبــراء العلميــون بــني أدوارهــم ومســؤولياتهم يف ســياق 
الضــغوط املؤسســية ليكونــوا مصــادر إخباريــة نشــطة، وأشــارت النتــائج إلــى أن الــبعض 

اءاتهم احلزبية عن كونهـا آراء ملتخصصـني حـول حجـم املخـاطر، كمـا أشـار تأثروا بانتم
البعض إلى اإلحباط نتيجة قيود وسائل اإلعالم اإلخباريـة، تؤكـد الدراسـة علـى أهميـة 
النظر إلى ما هو أبعد من النصوص اإلعالميـة وأنشـطة وتصـورات املصـادر اإلعالميـة 

عنـدما تكـون اآلراء املخالفـة بشـأن  من أجل تقدير سمات التأطير بشكل كامـل، خاصـة
  .مخاطر املرض ممنوعة من الدخول يف النقاش العام

منــط  حــولaho (2011)-Tirkkonen & Luoma (32)دراســة تركــونني ولومــا آهــو  -
-٢٠٠٩أنفلــونزا اخلنــازيراتصــال الســلطات عبــر اإلنترنــت يف فنلنــدا أثنــاء تفشــي وبــاء 

خـالل ، مـن  ودرست مدى جناح ارتباط السلطة مبنتديات النقاش عبر اإلنترنـت  ،٢٠١٠
حتليل املحتوى الذي مت إجراؤه يف تلك املنتديات. وأظهرت الدراسة أنـه بـالرغم مـن أن 

بشـكل عـام يف فنلنـدا، إال أن هـذه الثقـة ال متتـد إلـى بيئـة السلطات حتظى بثقة عالية  
اإلنترنــت؛ حيــث لــم يثــق املــدنيون بالســلطات وإجــراءات احلمايــة املتخــذة، عــالوة علــى 
ذلـــك، اتضـــح أن تـــدخل الســـلطات يف منتـــديات املناقشـــة العامـــة لتصـــحيح املعلومـــات 

متـأخر جـًدا ومبـوارد   اخلاطئة وتشكيل اآلراء قد باء بالفشل، حيث مت التدخل يف وقت
قليلة جًدا، ودعت الدراسة إلـى منـط اتصـال أكثـر اسـتباقية مـن جانـب السـلطة، يكـون 

 من شأنه إقامة حوار مع املواطنني قبل األزمة لضمان املصداقية يف األوقات الصعبة.

ــري  - ــة أفـ ــت Avery (2010) (33)دراسـ ــي تناولـ ــة، التـ ــيط باألزمـ ــياق املحـ ــأثير السـ تـ
ــة حــول ومتغيــرات اجلمهــ ــى انتقــاء مصــادر املعلومــات وإدراك الرســائل اإلعالمي ور عل

طبقـت الدراسـة علـى الصحة العامـة يف كـل مـن الظـروف االعتياديـة وأثنـاء األزمـات، و
مفردة عبر الهاتف. وأشارت النتائج إلى أن سلوك مشاركة املعلومات   ٤٠٠عينة قوامها  
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عبــر مواقــع املنصــات الرقميــة حــول األزمــات الصــحية وكــذلك العوامــل الدميوغرافيــة 
لألفراد تؤدي أدوارًا رئيسة يف تفضيالت القناة التي يستقون منها معلوماتهم أثناء تلـك 
األزمــات، فــاألكثر مــيًال للمشــاركة أكثــر اســتخداًما للمصــادر اإلعالميــة النشــطة مثــل 

كثـر متسـكًا مبعـايير اجلـودة لتقيـيم املعلومـات الصـحية الصحف واملجـالت الرقميـة، وأ
التي يحصلون عليها؛ إال أنه بوجه عام اتضـح أن اجلمهـور يفضـل املراسـلة النصـية مـع 
ــد  ــآخرين، أو إرســال بري اآلخــرين، أو التحــدث مــع شــخص مــا، أو االتصــال الهــاتفي ب

 مشاركتها.   إلكتروني إلى شخص ما اللتماس املعلومات حول األزمات الصحية أو

ركــزت علــى نوعيــة اخلطــر وكــذلك التــي  Krewski (2006 (34)(دراســة كريوســكي  -
النوع ومستوى التعلـيم كمتغيـرات أساسـية لتحديـد مسـتوى إدراك املخـاطر، مـن خـالل 

ــحية بـــني ــاطر الصـ ــور املخـ ــح لتصـ ــراء مسـ ــة ١٥٠٣ (إجـ ــة دراسـ ــديني متتبعـ ــن الكنـ ) مـ
التغيــرات يف إدراك املخــاطر منــذ ذلــك  لتوثيــق ١٩٩٢استقصــائية ســابقة أجريــت عــام 

الوقــت والتحقيــق يف املخــاطر اجلديــدة، كمــا مت اعتبــار املخــاطر الســلوكية مثــل تــدخني 
الســجائر والســمنة مبثابــة أكبــر خطــر علــى الصــحة، بينمــا اعتبــرت املخــاطر املتعلقــة 

حـد بالبيئة االجتماعية (مثل التشـرد و اجلرميـة والبطالـة) مخـاطر صـحية عاليـة إلـى  
ما، واتضح أن النساء وكبار السن واألقل تعليًما كانوا أكثر شـعورًا بـاخلطر مـن الرجـال 
وصغار السن واألكثر تعليًما على التوالي؛ كما وجدت أنهم يتلقون الكثيـر مـن املعلومـات 
عبر أخبـار وسـائل اإلعـالم، واإلعـالم الرقمـي إال أنهـم يثقـون بشـكل أكبـر يف التواصـل 

 طباء ومطالعة املجالت العلمية.املباشر مع األ

  : الدراسات العربية احلديثة يف مجال التماس املعلومات حول األمور الصحية: ثانياً  

(دراسة   - محمود  اجلمهور    (35))٢٠١٨سارة  التماس  بني  العالقة  لبحث  سعت  التي 
تطبيق  خالل  من  لديهم،  الصحي  الوعي  ومستوى  اإلنترنت  عبر  الصحية  للمعلومات 

قوامها   عينة  على  وخلصت    ٤٠٠استبانة  اإلنترنت،  مواقع  مستخدمي  من  مفردة 
الدراسة إلى أن هناك عالقة ارتباطية بني مستوى الوعي الصحي لدى أفراد العينة،  

أبناء أو عدم وجودهم لدى  وم للمعلومات عبر اإلنترنت، كما أن وجود  التماسهم  عدل 
بني   عالقة  وجود  يثبت  لم  بينما  املعلومات،  التماس  يف  مؤثًرا  عامًال  كان  املبحوثني 

  احلالة الصحية والتماس املعلومات.  
التــي ســعت لدراســة اعتمــاد اجلمهــور األردنــي علــى  (36))٢٠١٥نــدمي الروابــدة (دراســة  -

) مفـردة مـن ٥٥٧التلفزيون الكتساب املعلومات الصـحية، وذلـك بتطبيـق اسـتبانة علـى (



              ٢٠٥٥ 

اجلمهور العام مـوزعني بـني الريـف واملـدن، وتوصـلت النتـائج إلـى أن اجلمهـور يجـد أن 
أنهـا تعتمـد علـى   املساحة املمنوحة لإلجابة عن استفسارات املشاهدين غير كافية، كما

ــأثيرات  ــر مــن الت ــة أكب ــأثيرات املعرفي ــت الت ــة التلقــني يف عــرض املعلومــات، وكان طريق
السـلوكية الناجتـة عـن االعتمـاد علـى البـرامج التلفزيونيـة ذات املضـمون الصــحي، دون 
وجود فروق ذات داللة إحصائية وفًقا للنوع أو الدخل، وأوصت الدراسة بإنتاج مضمون 

ــ ــث األمــراض الشــائعة صــحي يســتند إل ــراهن يف املجتمــع مــن حي ى دراســة الوضــع ال
  وخصائص اجلمهور.

حول عالقة أساليب ومعدل التماس املعلومـات الصـحية (37) )٢٠١٢ماهيناز رمــزي (دراسة  -
علـــى اإلنترنـــت بالســـلوك الصـــحي للمـــرأة املصـــرية، وذلـــك بتوظيـــف منـــوذج التمـــاس 

مفـــردة.  ٣٠٠ســـتبانة أجـــاب عنهـــا ، مـــن خـــالل اSensation Seekingاالســـتثارة 
وخلصــت الدراســة إلــى أن اجتاهــات املــرأة نحــو مهنيــة معاجلــة القضــايا الصــحية عبــر 

الدقـة) تـؤثر يف درجـة نشـاطها   -سهولة الوصـول  -الشمول  -اإلنترنت (من حيث التنوع
يف التماس املعلومـات، كمـا وجـدت أن املسـتوى التعليمـي والسـن محـددان مـؤثران علـى 

اه املـرأة نحـو األداء الـوظيفي للمواقـع الصـحية،(عالقة عكسـية مـع مسـتوى حتديد اجت
  وطردية مع السن).  -التعليم

  على الدراسات السابقة:  وتعقيباً 

ظهر اجتاه قوي يف تلك الدراسات للربط بني مستوى القلق وإدراك املخـاطر مـن جهـة،  -
 جهة أخرى.والتماس املعلومات من مصادرها (خاصة االتصال الرقمي) من 

معظــم الدراســات تناولــت منــوذج التمــاس املعلومــات الصــحية أثنــاء األوبئــة مــن خــالل  -
املنصـــات الرقميـــة مثـــل محركـــات البحـــث، ومواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي، أو املواقـــع 

 الرسمية للهيئات الطبية.
والسـلوك بعض الدراسات جلأت إلى الربط بني تغطية وسائل اإلعـالم النتشـار الوبـاء،  -

 الذي واكب تلك التغطية على املنصات الرقمية.
تنوعت املتغيرات املؤثرة على سلوك التماس املعلومـات الصـحية أثنـاء األوبئـة، فتناولـت  -

الدراســات الســابقة: العوامــل الدميوجرافيــة، مــدى حــدة الوبــاء محــل االهتمــام، ومنــط 
لسلوكية التـي تترتـب علـى التمـاس املعلومات ذات األهمية بالنسبة للمبحوثني، والنوايا ا

املعلومات، ومستوى الثقة يف مصـادر املعلومـات، وتكامـل مصـادر املعلومـات يف مواجهـة 
 األوبئة.
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بعض الدراسات السابقة تناولت حتليل مضـمون تغطيـة وسـائل اإلعـالم لألوبئـة ومـدى  -
فـراد عبـر تضخيمها للمخاطر أو تبنيها لطابع اإلثـارة، أو حتليـل مضـمون مشـاركات األ

 املنصات الرقمية لقياس مستوى القلق وإدراك املخاطر.

  اإلطار النظري للدراسة 

  مدخل السعي اللتماس املعلومات وعالقته بإدراك املخاطر:

 مواقــف تــدفع  اإلنســانويفتــرض منــوذج التمــاس املعلومــات وجــود حــوافز ومنّبهــات  -
أو مبقارنتهـا مبـا للسعي لطلب املعلومات من مصادرها املختلفـة ملواجهـة مشـكلة مـا، 

لديــه مــن معــارف وخبــرات ســابقة بهــدف اكتســاب القــدرة علــى التعامــل مــع املواقــف 
وقد يلجأ الفرد إلى استراتيجية البحث املجازف، التي تعتمـد علـى مصـدر اجلديدة.  

ميكنــه مــن معلومــات، ثــم يــتم تصــنيفها معــني أو عــدة مصــادر أساســية جلمــع كــل مــا 
  .  (38)وحتليلها وربطها باخلبرة السابقة للشخص

وتــرتبط دراســة التمــاس املعلومــات واســتخدامها علــى نطــاق واســع بنظريــة صــناعة  -
حيـث ، )١٩٨٣( Dervin التـي بلورهـا ديـرفن  Making Sense Theoryاملعنـى 

على املستوى املعريف والسلوكي للفرد، يشير لصناعة املعنى باعتبارها سلوًكا اتصالًيا  
يف بنــاء خبراتــه عــن األحــداث عبــر الزمــان واملكــان، وهــي نظريــة معنيــة بكيفيــة بنــاء 

مثلهــا يف ذلــك مثــل منــوذج  املعلومــات ومعاجلتهــا واســتخدامها ونشــرها بــني األفــراد،
وى التمــاس املعرفــة الــذي  يجعــل البحــث بــديهًيا يف حيــاة الفــرد اليوميــة، علــى املســت
، (39)الشخصـــي واالجتمـــاعي، لتســـاعده علـــى اتخـــاذ القـــرارات يف املواقـــف املتباينـــة

ا مــا يــرتبط التمــاس املعرفــة عــن املعلومــات الصــحية بظــواهر صــحية محــددة،  وغالبــً
حيث تزداد رغبة الفرد يف استعادة السيطرة على إحساسه بالعجز الذي قـد يواجهـه 

للتواصـل   بالتـالي فاحلاجـة ملحـةيف حالة عدم اليقـني مـن سـالمة الوضـع الصـحي،  
ة لـدى اجلمهـور، وتبـادل املعلومـات، لفهـم الهائل والفـوري لتلبيـة االحتياجـات املعرفيـ

وتفســير األزمــة علــى نحــو مــا، وتســعى الدراســات إلــى فهــم التعقيــدات الكامنــة وراء 
سلوك البحث عن املعلومات الصحية، فحاول بعضها دراستها من منظور املشـاركة أو 

    . )(40قدرة املرء على فهم تلك املعلوماتمدى جتنب البحث عن املعلومات الصحية، أو
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  :العوامل املؤثرة على التماس املعلومات 

تساعد معرفة خصائص الباحثني عن املعلومات عبر اإلنترنت يف فهم احتياجاتهم والعوامل  
 التي تؤثر على بحثهم واستخدامهم للمعلومات: 

املستخدم خالل    التي يحتاجهامتيل الدراسات إلى التركيز على املعلومات    تأثير السياق:   - ١
قنوات املعلومات وبعض العوامل املؤثرة يف البحث عن سلوك  ه لاملوقف القائم، واختيار

التماس املعلومات، مع دراسة القدرات املعرفية للناس واالختالفات الفردية يف سلوك  
ال أثر  لدراسة  اجتاه  وهناك  الظرفيةالبحث،  عن    عوامل  البحث  على  (السياق) 

  بحيث:  (41)املعلومات
يراعى املوقف القائم كخلفية البحث، بحيث يتم إجراء البحث للعثور على كيفية   -أ

  بحث املستخدمني للحصول على معلومات يف هذه احلالة.
اعتبار الوضع كمتغير بالبحث: أي يتم دراسة أثر السياق العام لألزمة (كمتغير   -ب

  . (42)مستقل) على التماس املستخدم للمعلومات عنها
دراسة  ب  et al. Wallengren  (43)" (2010)وزمالؤه   قام "والنجرين   فعلى سبيل املثال

الدماغية السكتة  مرضى  ألقارب  املعلوماتية  عملية  ود   ،االحتياجات  خصائص  رسوا 
من   أشهر  ستة  وبعد  الدماغية  السكتة  من  وقت قصير  بعد  لديهم  املعلومات  التماس 
املعلوماتية  االحتياجات  أن  وجدوا  وقد  املعلومات؛  ومصادر  الظرفية،  العوامل  حيث 
حالتهم   كانت  فكلما  تتغير،  املرضى  حالة  وكذلك  يف صحتهم  التطورات  مع  لألقارب 

استقرارً  أكثر  درس  الصحية  كما  للمعلومات.  حاجتهم  قلت   (44))٢٠١٠(  Averyا، 
اختيارات مصادر املعلومات يف الوضع العادي تارة ويف الطوارئ تارة أخرى، فتبني أنه  
واألطباء،  واإلذاعية،  التلفزيونية  األخبار  فإن  إحلاًحا،  األقل  احلاالت  مع  باملقارنة 

 مية من اإلنترنت يف حسم الوضع.  واملؤسسات الصحية هي مصادر املعلومات األكثر أه 

التماس املعلومات الصحية عبر اإلنترنت يتأثر بارتفاع تكلفة اخلدمـة،    تكلفة اخلدمة:  - ٢
حيث كشفت دراسات أجريت يف غانا ويف نيجيريا، أن طالب اجلامعة أشاروا إلـى أن  
تكلفة الوصول إلى اإلنترنت وعـدم انتظـام إمـدادات الطاقـة مبثابـة عـائق رئـيس أمـام  

قـدر علـى احلصـول علـى أجهـزة متصـلة  الوصول إلى املعلومات؛ أي أن األكثـر دخـًال أ 
 باإلنترنت مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر املحمولة.  
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:  فاإلناث أكثر عرضة للبحث عبر اإلنترنت عن املعلومات الصـحية مـن الـذكور،  النوع  - ٣
ا اإلنــاث فينتــابهن   ا مــا يســتخدمون اإلنترنــت ألغــراض التســلية، أمــَّ إذ أن الــذكور غالبــً

  تهن وصحة أطفالهن أو أقاربهن. القلق بشأن صح 
ا مبصــادر املعلومــات بخــالف  التعلــيم  - ٤ : كمــا قــد يكــون األشــخاص املتعلمــون أكثــر وعيــً

املتخصصــني يف الرعايــة الصــحية، خاصــة عنــدما ال يكونــون راضــني عــن املعلومــات  
املقدمة من قبل املتخصصني يف الرعاية الصحية، كما أنهم قادرون على تفسير وفهـم  

 . (45)التي يقرؤونها من اإلنترنت املعلومات  
حيـث وجـدت بعـض األبحـاث أن طبيعـة الثقافـة القائمـة علـى البنـاء  :  الثقافة الســائدة  - ٥

الهرمــي يف املجتمــع ( النزعــة الفرديــة الليبراليــة كمــا يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة)  
ي)، بينمـا تـدفع  جعلت الناس أقل سعًيا اللتماس معلومات املخاطر ( مثل التغير املناخ 

الثقافة القائمة على املساواة االجتماعية (كما يف الصني) إلى سـعي أكبـر للبحـث عـن  
   )(46معلومات املخاطر. 

 إدراك املخاطر يف األزمات الصحية: -
يشـير مفهــوم إدراك املخــاطر يف مجـال األزمــات الصــحية إلـى تصــورات األفــراد عــن  -

مـن خـالل شدة املرض، ومدى فاعلية السلوكيات واالحتياطات املوصى بها ملواجهتـه، 
ـُقدت األدبيــات  وقــد  . (47)رصــد رد الفعــل العــام علــى األخبــار حــول انتشــار الوبــاء انتـــ

طر باعتبارها ذات طبيعة عامة غير مرتبطة بأي  السابقة يف التعرض ملقاييس إدراك اخل 
ُبعد عاطفي أو احتمالي للمخاطر؛ أو ألنها تركز فقـط علـى أحكـام االحتمـاالت، يف حـني  
أن مقياس إدراك املخاطر ينطوي على أنـواع متعـددة مـن املخـاطر، تتـراوح بـني السـلوكية  

وجيـة (مثـل التلـوث)، أو  (مثل السـلوكيات الصـحية وإجـراءات السـالمة)، إلـى تلـك التكنول 
 .  (48)الطبيعية (مثل الطقس الشديد) 

بالرغم من أهمية توفير معلومـات علميـة دقيقـة وشـاملة عـن األزمـات الصـحية، إال و -
ــور؛ فجــودة  ــب اجلمه ــن جان ــة م أن هــذا ال يضــمن بالضــرورة إدراك مخاطرهــا بدق

لقضـية علميـة، لكنهـا علـى املعلومات ليست هي املحدد الوحيد لفهم اجلمهور اجليد 
  األقل تعمل على محو األمية العلمية للجمهور بشأنها.

ولتحديد كيفية قياس جودة معلومات املخاطر مـن خـالل وسـائل اإلعـالم، قـام بعـض  -
البــاحثني بتحليــل مضــمون القصــص التــي عاجلــت املخــاطر املرتبطــة مبــرض معــني، 

ضح لهم أن وسـائل االتصـال املتنوعـة ومقارنتها باملعلومات التي يطرحها اخلبراء، وات
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مبثابة "اإلنذار"، الذي أحياًنا ما يضخم املخـاطر. ويختلـف إدراك املخـاطر مـن حيـث 
مسـتوى التــوتر العــاطفي ومسـتوى الفــزع الــذي ميكــن أن حتدثـه، ومــن حيــث مســتوى 

 .(49)السيطرة الشخصية على اخلطر، ومستوى اإلجماع حول مستوى اخلطر

  ملخاطر التي تولد أعلى ضغط عاطفي شديد إلى:وتصنف معلومات ا -
  (أ) املخاطر العالية التي ال تخضع لسيطرة الفرد.

مي املخاطر    (ب) التي تفتقر إلى إجماع بني مقيِّ

  (ج) ذات التوزيع غير املتكافئ بني الفوائد واملخاطر. 

وتتطلب معلومات املخاطر املرتبطة بإثـارة الفـزع إلـى أن تكـون ذات جـودة عاليـة، ألن  -
اإلجهــاد العــاطفي النــاجت عنهــا يخلــف ضوضــاء عقليــة، ميكــن أن تعــوق قــدرة أجهــزة 

 .(50)اإلدراك على معاجلتها بشكل عقالني رشيد
 املضللة والتدخل ملواجهـةحاجة ملحة لتطوير االجتاه لدراسة تأثير املعلومات   وهناك -

، ممــا يوضــح تــأثير مصــدر (51)عواقبهــا الســلبية خــالل اتصــاالت األزمــات الصــحية
الشعبية التـي تتمتـع بهـا وسـائل يف أوقات أزمات الصحة العامة خاصة مع    املعلومات

التواصل االجتماعي كأداة لالتصـال باألزمـات، فقـد تـؤدي إلـى التضـليل خـالل أزمـة 
تزيــدها تعقيــًدا يف ظــل احلاجــة امللحــة والفوريــة للمعلومــات. فعلــى الصــحة العامــة ف

سبيل املثال، معظـم التغريـدات أثنـاء انتشـار فيـروس إيبـوال كانـت مـن عوامـل تفشـي 
املـــرض يف غـــرب أفريقيـــا الحتوائهـــا علـــى معلومـــات خاطئـــة حـــول كيفيـــة عالجـــه؛ 

تبنـي األفـراد فاملعلومات املضـللة حـول تفشـي املـرض ميكـن أن تقـوض بـال شـك مـن  
  . (52)إلجراءات احلماية وتفاقم انتشار الوباء

  العوامل املؤثرة على إدراك املخاطر لدى اجلمهور:

ا الثقة يف مصادر املعلومات -١ : تشير األبحاث السابقة إلـى أن الثقـة تـؤدي دورًا مهمـً
يف تشكيل تصـورات النـاس وسـلوكياتهم واسـتجاباتهم بشـأن املخـاطر، فكلمـا كـان 
تصـور املخــاطر متضـخًما، زاد البحــث عــن املعلومـات املرتبطــة بتلـك املخــاطر مــن 
مصــدر معــروف خبيــر أو شخصــية شــهيرة، ممــا يــدفعهم ملعاجلــة تلــك املعلومــات 
ــالي تــنخفض تصــورات املخــاطر كمــا يشــير  ا، وبالت ــً ــر وعي بطريقــة مســتنيرة وأكث

ــوذج ــا)( (منـ ــاطر ومعاجلتهـ ــات املخـ ــعي ملعلومـ ـــجريفRISPالسـ ــرين ) لــ ني وآخـ
)Griffin  والذي يعتبر كـال مـن الثقـة والتـأثير مؤشـرات غيـر مباشـرة للبحـث ،(

ــى تصــورات  ــؤثر عل ــات ت ــة يف مصــدر املعلوم ــات املخــاطر؛ أي أن الثق عــن معلوم
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ــة  ــة األزمـ ــول تكلفـ ــراد حـ ــداخلي لألفـ ــل الـ ــرف التحليـ ــا حتـ ــيس ألنهـ ــاطر، لـ املخـ
 طر املحتملة.وعوائدها؛ بل ألنها تقودهم إلى تقييم أقل للمخا

ا ردود الفعل العاطفية جتاه اخلطــر  -٢ : فغالًبا ما تؤدي إلى تصورات معينـة سـلًبا أو إيجابـً
على التقييمات املعرفية للمخاطر وبالتالي السلوكيات. فعلى سـبيل املثـال، فـإن األفـراد 
ا أو أكثــر فاعليــة يف األزمــة، مييلــون إلــى  ا فيصــبحون أكثــر حرصــً ممــن يتــأثرون إيجابيــً
إجــراء تقيــيم أكثــر تفــاؤًال للوضــع، ممــا قــد يحفــزهم علــى التمــاس معلومــات مخــاطر 
معينة، بـل وحتمـل مخـاطر أكبـر واللجـوء السـتراتيجيات بديلـة، يف حـني أن مـن يعـانون 
ا ســلبًيا يف األزمــات، عــادة مــا تكــون اخليــارات أو األحكــام لــديهم أكثــر  ــً تــأثيًرا عاطفي

 . (53)جتنبهم للمعلومات حول املخاطر قدر اإلمكانتشاؤًما بطبيعتها، مما يؤدي إلى 

حيث أشار علمـاء الـنفس االجتمـاعي إلـى أنـه ميكـن تقسـيم   :54)(طبيعة اخلطر القــائم  -٣
  :اخلطر إلى

اخلطورة:    - أ من  منخفض  (مثل  مستوى  اختيار  عن  الناجت  أو  الطوعي  اخلطر 
ما) حرب  يف  السيطرة  –الدخول  حتت  واضحة  -كونه  مصادر    –آثاره  يتضمن 

 تأثيره على البالغني بالدرجة األولى.   -أن يكون مألوًفا -موثوق بها
اخلطورة:    -ب من  عال  باختيارهمستوى  وليس  املجتمع  على  ُفــرض  خارج    –خطر 

اجلماعة مؤجلةآثاره    -سيطرة  أو  ملموسة  اإلنسان  -غير  صنع  يتضمن    -من 
بها موثوق  غير  غريب  -مصادر  أو  مألوف  غير  الصغار    -خطر  على  تأثيره 

 بالدرجة األولى.
  : (55)إلى جوانب إدراك املخاطر    Wilsonويشير ويلسون  - 
الذي يشكل احتمالية معينة لوقوع عواقب سلبية (املخاطر  Hazard  احلدث   - أ  الكيان   :

  اإلرهاب).   - األوبئة   - الزالزل والتسونامي والرياح البرية والطقس السيء الطبيعية  
املعدل األساسي    /: عدد األشخاص/ األشياء املتأثرة باملخاطر Exposureالتعرض    - ب 

  للمخاطر العشوائية. 
: حدوث نتيجة سلبية نتيجة التعرض خلطر ما نتيجة للتعرض حلدث  Riskاملخاطرة    - ج 

  ما. 
  . Posiblityوقوع احلدث    احتمال نسبة    - د 
 . Vulnerability   نتيجة التعرض الشخصي لها   الدرجة النسبية للمخاطر   - ه 
  Consequences.لشيء ذي قيمة بالنظر إلى التعرض خلطر ما   النتائج السلبية    - و    
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  . Severityالناجمة عن اخلطر    شدة العواقب   - ز 

وعلــى الــرغم مــن التغييــر الكبيــر يف كيفيــة  تكــوين التصــورات حــول املخــاطر والســلوكيات 
الصحية، فإن الغالبية العظمى من دراسـات اتصـاالت املخـاطر( مثـل منـوذج اسـتماالت 
اخلوف) تفترض أن ردود الفعل األولية الفورية لألفراد جتاه رسالة اخلطر هي النتـائج 

نتيجـة لـذلك، لـم يـتم و.  ةالتـي حتـدد سـلوكياتهم الصـحي  النهائية من التعـرض للرسـالة
إيالء اهتمام كبير لسـلوك التمـاس املعلومـات بعـد التعـرض لرسـائل املخـاطر الصـحية، 

ــر ــر التمــاس  والتــي ميكــن أن تغي ــك الرســائل، حيــث يعتب ــة جتــاه تل ردود الفعــل األولي
  .(56)املعلومات خطوة حاسمة يف التوعية بالسلوكيات وتقليل املخاطر الصحية

  مؤشرات سلوك التماس معلومات املخاطر:

باعتبـــاره محفـــًزا  :(57)غمـــوض القضـــية/ تضـــارب أو مـــدى كفايـــة املعلومـــات بشـــأنها  -أ
 TMIM) (Theory of Motivated Informationلسلوك إدارة املعلومات 

Management فــالغموض والتنــاقض يؤديــان إلثــارة القلــق، وبالتــالي لتنشــيط ،
ــا أكـــد عليـــه منـــوذج التمـــاس املعلومـــات  ســـلوك البحـــث عـــن املعلومـــات، وهـــو مـ

)  Griffin et al.1999   )RISPومعاجلتهــا الــذي وضــعه جــريفني وزمــالؤه 
Risk Information Seeking and Processing  حــول العالقــة القويــة

أن واملباشـــرة بـــني قصـــور املعلومـــات والبحـــث عـــن املعلومـــات ومشــــاركتها، أي 
األشخاص الذين لديهم حاجة أكبر للمعلومات قد يكونون أكثر استعداًدا لإلسهام 

موذجـان إلـى كما أشار الن  يف جتميع املعلومات بحيث ميكن لآلخرين اإلفادة منها.
عنصــر مــدى كفايــة املعلومــات باعتبــاره التقيــيم الشخصــي للفجــوة بــني مــا يعرفــه 
الشخص عن اخلطر وما يشعر بأنه يحتاج إلى معرفتـه مـن أجـل االسـتجابة لهـذا 

  اخلطر بشكل كاف. 
: فكمـا يشـير منـوذج اجتـاه (58)التهديد املدرَك: ويشمل قابلية التأثر/ شدة اخلطــر  -ب

إلـى تـأثير التفاعـل بـني التهديـد  Risk Perception Attitudeإدراك املخاطر 
املدرَك، والفاعلية املدركة على سلوك التمـاس املعلومـات الصـحية، حيـث يفتـرض 
ا  أن األفراد الذين لديهم تصور قـوي لوجـود تهديـد صـحي مـا، وتصـور قـوي أيضـً

ات الصحية لفاعلية التماسهم للمعلومات ( املتجاوبون)، سيستخدمون تلك املعلوم
إلـــى أقصـــى حـــد، يف حـــني أن أولئـــك الـــذين لـــديهم تصـــورات ضـــعيفة للتهديـــد 
ا  والفاعليــة (غيــر املبــالني) ستســتخدم املعلومــات الصــحية يف أضــيق احلــدود، أمــَّ
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املجموعتــان األخريــان اللتــان لــديهما تهديــد كبيــر وتصــورات منخفضــة الفاعليــة 
فاعليـة (االسـتباقيون) فتقعـان (املتجنبون)، أو تهديـد مـنخفض وتصـورات قويـة لل

 يف نطاق متوسط من تلك التأثيرات على سلوكهم يف التماس املعلومات.  
: توقع الباحثون أن القلق يحفـز التمـاس املعلومـات بشـكل أكبـر )(59اخلوف/ القلق  -ت

من اخلوف، ألن القلق ينبع يف املقام األول من عـدم اليقـني املـرتبط بالتهديـد (أي 
ر)، يف حني أن اخلوف مدفوع يف املقـام األول بـإدراك الشـدة. فمـثًال القابلية للتأث

أنه يف حـني ارتبطـت عاطفتـا اخلـوف والقلـق  So(60) (2013)توقعت دراسة سو 
إيجابًيا بالتماس املعلومات التي تتعلق باحلمايـة الصـحية، إال أن القلـق يـؤدي إلـى 

 مستويات أكبر بكثير من اخلوف من حيث حتفيز التماس املعلومات.  
ــرات  - ــاس املتغي ــا وقي ــد مفاهيمه وقــد أفــادت الدراســة مــن اإلطــار النظــري يف حتدي

لوك التمــاس املعلومــات، ومحــددات الشــعور باملخــاطر يف وقــت يكتنفــه املتضــمنة بســ
 الغموض واملخاوف يف ظل انتشار الفيروس.

  فروض الدراسة:

هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني مستوى التماس املعلومات بشأن    -أ
 فيروس كورونا املستجد ومستوى إدراك املخاطر لدى املرأة املصرية. 

العالقة بني مستوى التماس املعلومات بشأن فيروس كورونا املستجد  تتأثر   -ب
 ومستوى إدراك املخاطر لدى املرأة املصرية باملتغيرات الوسيطة التالية: 

 األزمة.  أطراف يف الثقة ستوىم .١
 ليات التهدئة وبث الطمأنينة.آ  .٢

مبتابعة املعلومات  هناك عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بني مستوى االهتمام   - ج
 بشأن الفيروس ومستوى إدراك املخاطر لدى مفردات العينة.

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى االهتمام باملعلومات حول    -د
 فيروس كورونا ومعدالت النوايا السلوكية لدى املرأة املصرية  

التي تعتمد   توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى مصداقية املصادر  -ه
عليها عينة الدراسة ملتابعة أخبار فيروس كورونا، ومعدالت ثقة عينة الدراسة يف 

 األزمة. أطراف
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى مصداقية املصادر التي تعتمد    -و

عليها عينة الدراسة ملتابعة أخبار فيروس كورونا، ومستوى اخلوف لديهم جراء  
  الفيروس. 
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  راءات املنهجية للدراسة:اإلج

ينتمـــي البحـــث إلـــى الدراســـات الوصـــفية التـــي "تصـــف الظـــاهرة  نـــوع الدراســـة ومنهجهـــا:
ــة" ــه ومالبســاته املختلف ــى املوقــف احلــالي بظروف ــرف عل ــا هــي وتتع . (61)املدروســة كم

  وتعتمد الدراسة على منهج املسح امليداني، متمثًال يف املجتمع النسوي املصري.  

تشمل الدراسة كل النساء البالغات يف املجتمـع املصـري،   مجتمع وعينة الدراسة:
مفــردة مــن اإلنــاث الالئــي  ٤٦٩ومت تطبيــق اســتمارة البحــث علــى عينــة بلغــت 

التطبيـق عبـر اإلنترنـت بأسـلوب العينـة عاًما، ومت  ١٨يبلغن من العمر أكثر من
العشوائية العنقودية على املجتمع االفتراضـي نظـًرا لظـروف الوبـاء، حيـث مت 
إرسال االستبانة عبر مجموعات عنقودية  من خالل تطبيق الواتسـاب، فكـان 
كل فرد يف مجموعة ما يقوم بإرسال االستبانة ملجموعة أخرى، وبلغ عدد مـن 

ــه عنــد إدخــال البيانــات للمعاجلــة  ٤٦٩نة قــاموا مبــلء االســتبا مفــردة، إال أن
اســتمارة  ٤٥٠اإلحصــائية مت اســتبعاد اســتمارات غيــر صــاحلة، فبلــغ العــدد 

 صاحلة للتحليل.
  ): خصائص أفراد العينة١جدول رقم (

  %  ك   املستوى التعليمي

  95.8  431  جامعي 

  4.2  19  متوسط 

  100 450  اإلجمالي 

  %  ك   املرحلة العمرية 

  64.2  289  سنة  ٣٥سنة إلى  ٢٠من 

  31.6  142  سنة  ٥٠سنة إلى  ٣٦من 

  4.2  19  يزيد  أو  ٥١من عمر 

  100  450  اإلجمالي 
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  أداة جمع البيانات:

مت اســتخدام اســتمارة االستقصــاء يف جمــع البيانــات مــن املبحوثــات حــول مشــكلة  -
عشرة أسئلة تقيس املحاور التالية: مصـادر املعلومـات املفضـلة  وتضمنت  **الدراسة 

 -مســتوى إدراك املخــاطر -مســتوى االهتمــام مبتابعــة املعلومــات  -ونوعيــة املعلومــات
   يف التعامل مع الوباء.النية السلوكية   -آليات الطمأنة النفسية

-١٣يف الفترة من مت توزيع االستبانة وجمع بياناته اإلطار الزمني لتطبيق االســتبانة: -
قبــل ســاعات مــن قــرار احلكومــة بتعليــق الدراســة يف إطــار مواجهــة  ٢٠٢٠مــارس ١٥

  انتشار الفيروس.
 :                                                                                مفاهيم الدراسة

: البحث عن وتلقي الرسائل التي تسـاعد علـى "احلـد مـن التماس املعلومات الصحية -
عدم اليقني بشأن احلالة الصـحية" و"بنـاء حـس اجتمـاعي وشخصـي (إدراكـي) حـول 

 .(62)الصحة
عن املعلومات الصحية من خالل وسـائل اإلعـالم التقليديـة   : البحثمصادر املعلومات -

مواقــع التواصــل  -مــن خــالل العالقــات الشخصــية واملهنيــني الصــحيني والتواصــل
 .)مقاطع الفيديو -االجتماعي واملدونات وتطبيقات الهواتف الذكية

يشير مفهوم إدراك املخاطر يف مجال األزمات الصحية إلى تصورات :  إدراك املخاطر -
ألفـــراد عـــن شـــدة املـــرض، ومـــدى فاعليـــة الســـلوكيات واالحتياطـــات املوصـــى بهـــا ا

  .(63)رصد رد الفعل العام على األخبار حول انتشار الوباءمن خالل  ملواجهته،  

 أساليب القياس:  -

إلى   - من (صفر  املقياس  درجات  على  ١٠٠تتكون  تدل  الدرجة (صفر)  إن  )، حيث 
) تشير إلى  ٥٠عدم وجود أو ظهور مجال القياس، والدرجات ما بني (الصفر إلى  

التدرج يف مستوى القياس حتى الوصول إلى توازن مفردات العينة، وتدل الدرجة  
القياس  ٥٠( مستوى  حيث  من  العينة  مفردات  توازن  على  محل  )  القضايا  جتاه 

) تشير إلى التدرج يف مستوى القياس التام ١٠٠-٥٠الدراسة، والدرجات ما بني (
) الدرجة  إن  حيث  مت  ١٠٠لها،  أنه  بالذكر  واجلدير  الدرجات،  أعلى  إلى  تشير   (

حساب متوسط كل عبارة؛ بحيث تصبح اإلجابة املعبرة على أقل معارضة بـ(درجة  
الدرج من  املعبرة  وهي  (واحدة)  بني  ما  والدرجة  ٣٣٫٣إلى    ١ات  من    ٢)،  تتكون 
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) بني  ما  تتراوح  التي  أعلى  ٦٦٫٦إلى    ٣٣٫٣١اإلجابات  على  تعبر  التي  العبارة   ،(
 ). ١٠٠إلى  ٦٦٫٦١موافقة بـ(ثالث درجات) والتي تتراوح ما بني (

 

  املقياس 
  درجات القياس

  احلد األقصى   احلد األدنى 

 100.00 8.33 مصداقية مصادر املعلومات

 100.00 00. دراك اخلطر اجلمعيإمقياس 

 100.00 00. مقياس النوايا السلوكية

 100.00 00. مقياس آليات التهدئة وبث الطمأنينة

 100.00 00. مقياس مستوى الثقة يف أطراف األزمة

 100.00 00. مقياس اخلوف 

 100.00 15.63 مقياس سلوك التماس املعلومات بوجه عام

اهتمام عينة الدراسة باحلصول على املعلومات املختلفة حول  معدل 

 فيروس كورونا 
14.29 100.00 

  نتائج الدراسة 

  أوًال: املؤشرات العامة للمسح امليداني:
  أوًال: اهتمام املرأة املصرية مبتابعة األخبار والتعرف على مستجدات الفيروس:  

  املرأة املصرية مبتابعة ما يستجد من معلومات عن فيروس كورونا:   اهتمامدرجة   - أ
 ):  ٢جدول رقم (

  املرأة املصرية مبتابعة ما يستجد من معلومات عن فيروس كورونا درجة اهتمام

  %  ك   مدى االهتمام 
املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

  املعياري 

  79.1  356  عموًما تفاصيلها مبعرفة أهتم

  20.9  94  فقط  بلدنا يف الفيروس أهتم بأخبار 0.407 1.79

 100 450  اإلجمالي 
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من املرأة املصرية عينة     %٧٩تشير نتائج التحليل الكمي إلى أن هناك ما يقرب من  
مقابل   كورونا،  بفيروس  املرتبطة  التفاصيل  كافة  مبتابعة  تهتم  بني    %٢١الدراسة  من 

الدول  عن  تفاصيل  دون  فقط  مصر  يف  الفيروس  أخبار  مبتابعة  تهتم  الدراسة  عينة 
 األخرى.  

مدى اهتمام املرأة املصرية عينة الدراسة بالبحث بشكل عمدي عن املعلومات حول -ب
  :  والبرامج النشرات فيروس كورونا من خالل 

  ):  ٣جدول رقم (
  بشكل عمدي والبرامج النشرات يف الفيروس عن االهتمام بالبحث عن املعلومات

  %  ك   مدى االهتمام 
املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

  املعياري 

  66.0  297  أهتم 

  34.0  153  ال أهتم 0.474 1.66

 100 450  اإلجمالي 

اتضح من النتائج أن هناك اهتماًما من جانب املرأة املصرية عينة الدراسة بالبحث  
خالل من  وذلك  كورونا،  فيروس  حول  املعلومات  التليفزيونية   النشرات عن  والبرامج 

 ".   ١٫٦٦) من أفراد العينة مبتوسط حسابي " %٦٦بشكل عمدي (

الواتساب  مجموعات على الصوتية مجهولة املصدر الرسائل االهتمام مبتابعة  -ب
  :  الفيروس بشأن

 ):  ٤جدول رقم (
 الفيروس أخبار عن الواتساب مجموعات على الصوتية الرسائل االهتمام مبتابعة

  %  ك   االهتمام مدى 
املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

  املعياري 

  52.0  234  نعم

  48.0  216  ال 0.50 1.52

 100 450  اإلجمالي 

 ) بقليل  العينة  نصف  من  أكثر  أن  اجلدول  من  باالستماع %٥٢يتضح  تهتم  كانت   (
لرسائل مجموعات الواتساب مجهولة املصدر والتي تقدم معلومات أو حتذيرات بشأن 
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الفيروس. وتدل هذه النتيجة على فترة احليرة والغموض التي وقع فيها أفراد املجتمع  
باخلار للمرض  املأسوية  املشاهد  بني  وراء ما  االنسياق  وعدم  الطمأنة  ورسائل  ج، 

 التخويف، والتي كانت تصدر من احلكومة بشأن الوضع يف مصر حتى تلك اللحظة. 

 أخبار  عن الفيس بوك  صفحات أو الواتساب مجموعات على أسئلة االهتمام بطرح  -ت
  :  الفيروس

 عن الفيس بوك صفحات أو الواتساب مجموعات على مدى طرح أسئلة):  ٥جدول رقم (
  مصر  يف الفيروس أخبار

مدى االهتمام بالسؤال على جروبات  

  الواتساب والفيس بوك 
  %  ك 

املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

  املعياري 

  80.4  362  ال أهتم بطرح أسئلة عن الفيروس

  19.6  88  أهتم بطرح أسئلة عن الفيروس  0.397 1.20

 100 450  اإلجمالي 

أن   النتائج  تهتم بطرح    %٨٠٫٤اتضح من  لم  املصرية  املرأة  الدراسة من  من عينة 
 أو  الواتساب األسئلة للتعرف على أخبار ومعلومات عن فيروس  كورونا على مجموعات

الفيس بوك؛ وقد يرجع ذلك إلى صعوبة نسب املعلومات إلى مصادرها على   صفحات 
ملعلومات   بثها  واحتمالية  التطبيقات،  املرض تلك  بشأن  تهويل  أو  تهوين  فيها  مغلوطة 

وفًقا للفترة التي مت فيها تطبيق االستبانة. وهو ما يتفق مع نتائج دراسة جاكز وزمالئه 
Jaks et al.  (64) وجدت أن اآلباء برغم تعرضهم ملعلومات األزمات الصحية على   التي

 منهم يشككون يف دقتها، أو يف مدى فهمهم ملحتواها. %٩٥اإلنترنت، إال أن 

كورونا،   فيروس  أخبار  مبتابعة  االهتمام  مقياس  سبق  مما  نستخلص  أن  وميكننا 
  والذي يتضح من خالل اجلدول التالي:

  اهتمام عينة الدراسة مبتابعة أخبار فيروس كورونامدى ):  ٦جدول رقم (

  %  ك   مدى االهتمام 
املتوسط 

  احلسابي 

االنحراف 

  املعياري 
  الوزن النسبي 

 37.3 168 مهتم جًدا

٥٦٫٧٧ ٠٫٧٢ ٢٫١٨ 
 43.6 196 مهتم إلى حد ما

 19.1 86  غير مهتم 

 100 450  اإلجمالي 
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النساء يف  نتائج مقياس االهتمام مبتابعة أخبار فيروس كورونا، أن أغلبية  يتضح من 
) جتاه املعلومات %٤٣٫٦) والنسبي (%٣٧٫٣عينة الدراسة قد عبرن عن اهتمامهن الكبير(

)، وجاءت نسبة غير املهتمات  ٥٦٫٧٧مبعدل ( حول الوباء، كما جاء الوزن النسبي للمقياس
ل على أهمية املوضوع بالنسبة لعينة الدراسة، خاصة وأن تلك  )، مما يد%١٩٫١ضعيفة (

  الفترة كانت تشهد ظهور حاالت مرضية مبصر بشكل منتظم لكن بأعداد قليلة. 

: طبيعة املعلومات واملصادر التي تسعى املرأة املصرية ملعرفتها أو االعتماد عليها بشأن  ثانًيا
  فيروس كورونا : 

 طبيعة املعلومات التي اهتمت املرأة املصرية مبعرفتها حول الفيروس:   - أ
  ): طبيعة املعلومات محل االهتمام٧جدول رقم (

  طبيعة املعلومات محل االهتمام 
الوزن   إطالًقا  حد ما إلى   إلى حد كبير 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

 92.56 1.3 6 12.2 55 86.4 389  طرق الوقاية من الفيروس

 88.11  2.9  13  18.0  81  79.1  356  تطور أعداد اإلصابة والوفيات مبصر 

استعداد الدولة املصرية يف حالة زيادة أعداد 

  منع التجمعات) -املصابني (التعقيم
345  76.7  84  18.7  21  4.7  86.00 

 85.00  2.9  13  24.2  109  72.9  328  متاثل احلاالت املصابة مبصر للشفاء 

 83.44  6.2  28  20.7  93  73.1  329  تطوير لقاحات للشفاء منه

أداء الدول األخرى وتصرفها للحد من انتشار 

  الفيروس 
264  58.7  172  38.2  14  3.1  77.78 

 مستوى على والوفيات اإلصابة  أعداد تطور

  العالم 
251  55.8  179  39.8  20  4.4  75.67 

الفيروس؛   من  الوقاية  ملعرفتها طرق  املصرية  املرأة  التي سعت  املعلومات  أبرز  من 
)، وجاء بعدها رغبتها يف التعرف على آخر  ٩٢٫٥٦حيث حصلت على وزن نسبي بلغ (

نسبي  بوزن  وذلك  مبصر،  والوفيات  اإلصابة  بأعداد  اخلاصة  واألرقام  اإلحصاءات 
ا٨٨٫١١( يف  الدراسة  عينة  رغبة  وتراجعت  الدول )،  تهم  التي  املعلومات  على  لتعرف 

أو   الدول    العالماألخرى  أداء   " للعبارتني  النسبي  الوزن  واتضح ذلك من خالل تراجع 
الفيروس انتشار  من  للحد   مستوى على  والوفيات اإلصابة أعداد تطور  -األخرى 
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لى ) لكل منهما على التوالي. وتتفق تلك النتيجة إ٧٥٫٦٧،  ٧٧٫٧٨العالم" بوزن نسبي (
أوبينور دراسة  نتيجة  مع  ما  األكبر  Obenauer  (65)   حد  التأثير  أن  وجدت  التي 

من  التقليل  هو  فعلًيا  متأثر  غير  بلد  يف  األخرى  البلدان  يف  الوباء  أخبار  ملعرفة 
 السلوكيات غير املالئمة والتي جتعل الوباء أشد فتكًا إذا ما أصاب ذلك البلد.

 املصداقية ملتابعة املعلومات املتداولة عن الفيروس: منط املصادر محل   -ب
  ): املصادر محل املصداقية ملتابعة املعلومات املتداولة عن الفيروس٨جدول رقم (

  منط مصادر املعلومات محل املصداقية 
الوزن   إطالًقا  إلى حد ما   إلى حد كبير 

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

الصفحة الرسمية ملنظمة الصحة  

  العاملية أو للحكومة املصرية 
340  75.6  91  20.2  19  4.2  85.67 

 77.11  7.8  35  30.2  136  62.0  279  منشورات لوسائل إعالم دولية أثق فيها

 64.44  13.6  61  44.0  198  42.4  191  أخبار التليفزيون أو الصحف املحلية 

 63.56  11.5  52  49.8  224  38.7  174  األقارب أو املعارف يف املجال الطبي 

 18.22  68.7  309  26.2  118  5.1  23  جروبات األمهات على الواتساب 

صفحات خصصت ملتابعة أخبار 

  الفيروس 
30 6.7 101 22.4 319 70.9 17.89 

الفيس بوك وعلى رأسها صفحتا   الرسمية على  الصفحات  أن  يتضح من اجلدول 
التي يتابعها أفراد العينة،   املصادر منظمة الصحة العاملية ومجلس الوزراء املصري أكثر 

 ) نسبي  الدولية،  ٨٥٫٦٧بوزن  اإلعالم  وسائل  تليها  وقت  )،  حتى  أنه  إلى  يشير  مما 
التلف  تطبيق القنوات  تكن  لم  يهدد االستبانة  خطًرا  باعتباره  الوباء  مع  تتعامل  زيونية 

وفًقا  ضعيفة  التغطية  نسبة  كانت  بل  مصر،  يف  بوادره  وظهرت  العاملي،  املجتمع 
ملالحظات الباحثة، ومن خالل ما سبق ميكننا أن نستخلص مقياس مصداقية املصادر  

نا، كما التي تعتمد عليها عينة لدراسة يف احلصول على املعلومات بشأن فيروس كورو 
 يلي:  
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  مصداقية املصادر التي تعتمد عليها عينة الدراسة ملتابعة أخبار فيروس كورونا):  ٩جدول رقم (

املتوسط   %  ك  مصداقية املصادر
  احلسابي

االنحراف 
  الوزن النسبي  املعياري 

 ٢٦٫٠ ١١٧ مصداقية عالية 

٥٤٫٤٨ ٠٫٥٨ ٢٫١٥ 
 ٦٣٫٣ ٢٨٥ مصداقية متوسطة

 ١٠٫٧ ٤٨  منخفضة مصداقية 

 % ١٠٠ ٤٥٠  اإلجمالي 

بنسبة         متوسط  بشكل  املصادر  مصداقية  إلى  الكمي  التحليل  نتائج  تشير 
)، ويتضح ذلك من اجلدول ٥٤٫٤٨، كما جاء الوزن النسبي للمقياس مبعدل (%٦٣٫٣
) الدراسة ٨رقم  عينة  لدى  االجتماعي  التواصل  لوسائل  مصداقية  تراجعت  حيث   ،(

املواقع   املصداقية جتاه  ارتفعت  بينما  األزمة،  ذلك وقت  ويتفق  الرسمية.  والصفحات 
كان املرجعية   CDCالتي وجدت أن مركز السيطرة على األمراض   مع دراسة فريبرج

هي  التقليدية  املصادر  كانت  كما  اخلنازير،  أنفلونزا  حول  صدقية  األكثر  املعلوماتية 
بروفيسور   دراسة  مع  أيًضا  تتفق  كما  املرضية.  األزمة  ملعلومات  شيوًعا  األكثر  املرجع 

لم    (66)ونيمير االجتماعي  التواصل  مواقع  من خالل  املرض  معلومات  أن  وجدت  التي 
من  مدرًَكا  كان  للمخاطر  تضخيمها  أن  إال  املستخدمني،  لدى  سلبي  سلوك  إلى  تؤِد 

  جانبهم.

  كورونا: أزمة يف أكبر بشكل معني معلومات مصدر متابعة دوافع-ت

  كورونا أزمة يف أكبر بشكل معني للمعلومات مصدر متابعة يف ): السبب١٠جدول رقم (

  %  ك   املعلومات السبب يف متابعة مصدر

  45.1  332  التصرف املناسب بناء على هذه املعلومات لتحديد

  28.8  212  من خالل هذا املصدر دقيقة رسمية معلومات ملعرفة

 26.1 192  األخرى  الدول جتارب للشعور بالطمأنينة من واقع 

 100 736  ) *** (اإلجاباتمجموع 

أكثر   الفيروس  مع  للتعامل  املناسب  السلوك  لتحديد  السعي  الداعية   الدوافعجاء 
 ) بلغت  بنسبة  وذلك  الدراسة  محل  األفراد  بني  معني  مصدر  ويتفق %٤٥٫١ملتابعة   .(
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الوقاية جاءت على رأس  ٧ذلك مع نتيجة جدول رقم ( إلى أن معلومات  الذي أشار   (
  املعرفة لدى أفراد العينة.أولويات 

 وهكذا ميكننا أن نستنتج مقياًسا لسلوك التماس املعلومات لدى عينة الدراسة: 

  ): مقياس سلوك التماس املعلومات لدى عينة الدراسة ١شكل رقم  (

سلوك التماس املعلومات لدى  البياني السابق أن هناك زيادة يف    الرسميتضح من خالل     
من أفراد عينة الدراسة يف الفئة ذات السلوك    % ٦٢عينة الدراسة؛ حيث متركزت نسبة  

). وهو ما يدعم  ٠٫٥١) وانحراف معياري (٢٫٦املرتفع، وجاء املتوسط احلسابي بواقع ( 
اخلطر   معلومات  التماس  لنموذج  الرئيسة  حيث So&Kuang  RISP(67)الفرضية   ،

يرتبط التماس املعلومات مبحاولة التخلص من حالة الغموض وعدم اليقني وتقليل مستوى  
   اخلوف.

  

 

 

  

  

 



 

 
٢٠٧٢ ٢٠٧٢ 

 :   إدراك اخلطر اجلمعي لدى عينة الدراسة جراء انتشار فيروس كورونا: ثالًثا

  ): مؤشرات اخلطورة التي تشعر بها عينة الدراسة ١١جدول رقم (

  مصدر اخلطورة املدركة
  غير موافق   إلى حد ما   موافق

الوزن 
  النسبي

    %  ك  %  ك  %  ك

 87.11 4.2 19 17.3 78 78.4 353  جلائحة(وباء)  حتوله عن الصحة منظمة إعالن

 86.22 3.6 16 20.4 92 76.0 342  يف العالم األخبار عناوين الفيروس تصدر

 83.56 5.8 26 21.3 96 72.9 328  عالج  وبدون  ظاهرة أعراض بدون  غامض الفيروس

 79.67  7.3  33  26.0  117  66.7  300  عنه  معلن مما هو أكتر مؤكد أن اإلصابات

 79.11  4.7  21  32.4  146  62.9  283  بتفاصيله  وخبرتنا عنه معلوماتنا قلة

 77.44  7.3  33  30.4  137  62.2  280  املتوقعة اخلطورة بحجم األجانب الساسة تصريحات

 77.33  8.4  38  28.4  128  63.2  284  البلد بشكل كبير  يف االقتصاد املتوقع على تأثيره

 76.56  6.7  30  33.5  151  59.8  269  الفيروس  مواجهة  تتحمل لن مصر يف الطبية اخلدمة

 75.78  8.0  36  32.4  146  59.6  268  أسرتي يف السن كبار يصيب املرض أخشى أن

 70.11  13.3  60  33.1  149  53.6  241  الضخمة  إمكاناتهم رغم باملرض مشاهير إصابة

 الدولة على املواطن أو على  املسؤوليات حتديد عدم
  اإلصابة  حالة يف

217  48.2  176  39.1  57  12.7  67.78 

 67.67  13.6  61  37.6  169  48.8  220  تنهل منها مرعب  والناس السلع متاجر منظر

 65.11  20.0  90  29.8  134  50.2  226  مما يقلل من مصداقيتها  دائًما سخرية محل الصحة وزيرة

 63.78  15.3  69  41.8  188  42.9  193  شعوري أنه ممكن يصيب أوالدنا الصغار 

 52.44  18.2  82  58.7  264  23.1  104  أشعر باحتمال أن أكون ضحية للفيروس 

من اجلدول أن عينة الدراسة املؤشر األول إلدراك اخلطر من وجود فيروس  يتضح  
منظمة أعلنت  حينما  كان  العينة  أفراد  لدى  حيث   حتوله عن الصحة  كورونا  لوباء؛ 

)، وجاء بعدها (عندما تصدرت  ٨٧٫١١حصلت تلك العبارة على أعلى وزن نسبي بلغ (
)،  ٨٦٫٢٢لم) وذلك بوزن نسبي بلغ (يف العا األخبار عناوين األخبار اخلاصة بالفيروس 

بينما جاءت أقل التعبيرات عن مؤشرات اخلطر املدركة (احتمالية أن تكون املرأة ذاتها 



              ٢٠٧٣ 

نسبي(   بوزن  وذلك  للفيروس)  أوالدنا  ٥٢٫٤٤هي ضحية  يصيب  قد  (املرض  يليها   ،(
  ).   ٦٣٫٧٨الصغار) بوزن نسبي بلغ (

  وتدل هذه املؤشرات على أمرين:
ووسائل أُِخذ   -١ العاملية من منظمات  القوى  أبرزته  األمر على محمل اجلد عندما 

باألمور   يتعلق  فيما  أكبر  مصداقيتها  أن  أي  النحو،  هذا  على  دولية  إعالم 
 الصحية. 

تْؤِثر أفراد أسرتها على نفسها، بدليل أن خوفها من خطورة إصابتها هي   -٢ املرأة 
ديها كما اتضح من اجلدول. نفسها بالفيروس جاءت يف نهاية مؤشرات اخلطر ل

دوتا  دراسة  فمثال  مثل:  النقطة  تلك  على  كثيرة  سابقة  دراسات  اتفقت  وقد 
Dutta  (68)   حيث أشارت إلى أن درجة الترابط األسري يف املجتمع السنغافوري

كانت عامًال مؤثًرا على زيادة التماس املعلومات الصحية من جانب املرأة خاصة  
أ كما  السن،  كبار  كريوسكي  جتاه  دراستي  وناجنساجننا  Krewski  (69)ن 

وجدتا أن اإلناث كن أكثر سعًيا اللتماس    Nangsangna&Vroom  (70)وفروم
 املعلومات الصحية من مصادرها املختلفة سعًيا حلماية أسرهن.  

    ومن خالل ما سبق ميكننا أن نستخلص مقياس إدراك اخلطر اجلمعي من انتشار فيروس كورونا، كما يلي:
  ): مقياس إدراك اخلطر اجلمعي ١٢جدول رقم (

املتوسط   %  ك  إدراك اخلطر اجلمعي 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

  الوزن النسبي

 ٧٤٫٤ ٣٣٥ مرتفع 

٧٤٫٢٧ ٠٫٥٠  ٢٫٧ 
 ٢٢٫٩ ١٠٣  متوسط 

 ٢٫٧ ١٢  منخفض 

 % ١٠٠ ٤٥٠  اإلجمالي 

عينة الدراسة بشأن  يتضح من اجلدول السابق ارتفاع معدالت إدراك اخلطر لدى  
 ). ٧٤٫٢٧، كما بلغ الوزن النسبي للمقياس (%٧٤٫٤انتشار فيروس كورونا وذلك نسبة  

املعلوماتية عن الوباء يف أجندة وسائل االتصال   التغطية وقد يرجع ذلك إلى ضخامة  
كذلك   من إعالن الطوارئ الصحية يف عدة دول متقدمة، حول العالم، مع درجة كبيرة 

حالة الغموض واجلدل حول تفاصيله مثل أسبابه وعالجه والوقاية منه. وقد أشارت  



 

 
٢٠٧٤ ٢٠٧٤ 

اخلطر طارئية  بُعدي(  عن  دراسات  اخلطر    -عدة  تضخيم  على  شدته)  وإدراك 
  .  (71)اجلمعي، خاصة يف بداية األزمة

   :جتاه تطورات فيروس كوروناللمرأة املصرية النوايا السلوكية  : رابعا

 النوايا السلوكية ألفراد عينة الدراسة جتاه تطورات فيروس كورونا  )١٣جدول رقم (  

  النوايا السلوكية 
الوزن   غير موافق   إلى حد ما  موافق

  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

 83.00  3.1  14  27.8  125  69.1  311  لن أذهب ألي مكان به جتمعات

 79.67 4.4 20 31.8 143 63.8 287  لن أصافح أحًدا أو أقترب منه 

سأمنع أوالدي من الذهاب للمدارس حتى لو لم 
  تعلق الدراسة. 

285 63.3 111 24.7 54 12.0 75.67 

 73.11  12.9  58  28.0  126  59.1  266  األجانب  من أحًدا لن أخالط

 69.33  13.6  61  34.2  154  52.2  235  سأتناول أدوية ترفع مناعتي ومناعة أسرتي

كمامات ومطهرات للبيت مهما غلى  سأشتري 
  ثمنها

203  45.1  170  37.8  77  17.1  64.00 

 60.67  21.8  98  35.1  158  43.1  194  سأحصل على إجازة من عملي بال تردد

 58.44  21.8  98  39.5  178  38.7  174  سألبس كمامة عند خروجي من املنزل

عند ظهور أعراض برد سأفحص إصابتي 
  بكورونا 

143  31.8  192  42.7  115  25.6  53.11 

 46.44 34.2 154 38.7 174 27.1 122  سأشتري احتياجاتي بزيادة لتكفيني مدة كبيرة

أي بوست أو رسالة سأقوم مبشاركتها(شير)  
  بغرض التحذير 

98 21.8 100 22.2 252 56.0 32.89 

أن   إلى  النتائج  باإلجراءات  أشارت  ارتبطت  العينة  ألفراد  السلوكية  النوايا  أبرز 
به   مكان  ألي  الذهاب  (عدم  مثل:  فيروس  تطور  جتاه  تتبعها  سوف  التي  الوقائية 

)، تلتها نية (عدم مصافحة أحد) أو االقتراب منه وزن نسبي ٨٣جتمعات) بوزن نسبي (
) تط79.67بلغ  حال  يف  أنه  الدراسة  عينة  السيدات  أكدت  كما  الفيروس  )،  ور 

سيقومون مبنع أوالدهن من الذهاب للمدارس حتى لو لم تعلق الدراسة بوزن نسبي بلغ 
لتكفيني ملدة ٧٥٫٦٧( بزيادة  املنزل  )، وتراجعت اإلجراءات اخلاصة بشراء احتياجات 



              ٢٠٧٥ 

التحذير،  بغرض  رسالة ستصلهن  أو  بوست  أي  ومشاركة  بنشر  القيام  وكذلك  كبيرة، 
 الدراسة. مما يدلل على وعي عينة 

  ومن خالل ما سبق ميكننا أن نستخلص مقياس النوايا السلوكية النتشار فيروس كورونا:   -ت

  ): مقياس النوايا السلوكية ١٤جدول رقم (

املتوسط   %  ك  النوايا السلوكية 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

  الوزن النسبي

 ٤٧٫١ ٢١٢ قوية

٦٣٫٣٠ ٠٫٦٢  ٢٫٣٩ 
 ٤٥٫٣ ٢٠٤ متوسطة

 ٧٫٦ ٣٤  ضعيفة 

 % ١٠٠ ٤٥٠  اإلجمالي 

تشير النتائج الكمية للجدول السابق إلى مستويات النوايا السلوكية التي ستتخذها 
نسبة   أن   النتائج  من  فيتضح  كورونا،  فيروس  انتشار  املصرية يف حال   %٤٧٫١املرأة 

)؛  63.30يخططون بشكل كبير ملواجهة هذا املرض، كما بلغ الوزن النسبي للمقياس (
 قوية لدى عينة الدراسة ملواجهة هذا الفيروس.  مما يدلل على وجود نوايا سلوكية 

 لدى املرأة املصرية جتاه انتشار فيروس كورونا:   تهدئة املخاوف آليات : خامًسا

  ): آليات التهدئة لدى املرأة املصرية ١٥جدول رقم (

  آليات التهدئة 
  غير موافق   إلى حد ما  موافق

الوزن 
  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

 59.11  19.3  87  43.1  194  37.6  169  كورونا مثل أي وباء سابق سيمر بسالمأشعر بأن 

مطمئنة ألن وسائل اإلعالم تغطي بشكل غير مبالغ  

  فيه
155  34.4  201  44.7  94  20.9  56.78 

مؤمنة بأن ارتفاع درجة احلرارة يف بلدنا ستقضي 

  على الفيروس
107  23.8  217  48.2  126  28.0  47.89 

 47.67 30.4 137 43.8 197 25.8 116  األخبار عنه فيها تهويل وإشاعاتمؤمنة بأن 

 32.00 52.9 238 30.2 136 16.9 76  مؤمنة بأن املصريني مناعتهم قوية غير األجانب



 

 
٢٠٧٦ ٢٠٧٦ 

الطمأنينة   وبث  التهدئة  آليات  إلى  اللجوء  انخفاض  السابق:  اجلدول  من  اتضح 
آلية  األولى  املرتبة  يف  ظهر  حيث  الدراسة،  عينة  يف  املرأة  لدى  عام  بوجه  النفسية 

)، وتراجع ٥٩٫١١(اعتبار كورونا مثله مثل أي وباء سابق سيمر بسالم) بوزن نسبي (
ق  مناعته  املصري  (اإلنسان  بأن  (شعورها  نسبي  بوزن  األجانب)  غير  مما ٣٢وية   ،  (

  يعكس عدم شعور عينة الدراسة باالطمئنان وخوفهم من املرض بشكل كبير.

وممـــا ســـبق ميكننـــا أن نســـتخلص مقيـــاس آليـــات التهدئـــة مـــن املخـــاوف لـــدى املـــرأة -
  املصرية، كما يلي: 

  ): مقياس مستويات آليات التهدئة من املخاوف ١٦جدول رقم (

  %  ك  مستويات بث الطمأنينة
املتوسط 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

  الوزن النسبي

 ٢٢٫٢ ١٠٠ مرتفع 

٤٨٫٦٨ ٠٫٧٠  ١٫٩٤ 
 ٥٠٫٥ ٢٢٧ متوسط 

 ٢٧٫٣ ١٢٣  منخفض 

 % ١٠٠ ٤٥٠  اإلجمالي 

والتي   الطمأنينة  بث  انخفاًضا يف مستويات  أن هناك  السابق:  اتضح من اجلدول 
بلغ   فقد  كورونا،  فيروس  انتشار  جراء  والذعر  الهلع  لتقليل  الدراسة  عينة  لها  تلجأ 

) للمقياس  النسبي  تقييمه  ٤٨٫٦٨الوزن  مخاوفه  لتهدئة  اإلنسان  جلوء  ويعكس   .(
فيه، وهو ما أكدته نتائج دراسات سابقة للكفاءة الذاتية لنفسه وللمحيط الذي يعيش  

الوباء(وهو يف دراستنا  الكفاءة الذاتية ملواجهة  كثيرة، حول ارتباط عكسي بني إدراك 
 .  (72)احلالية مبستوى منخفض) ومستوى إدراك املخاطر(املرتفع يف الدراسة احلالية)

 

 

  

 

  



              ٢٠٧٧ 

  واملسئولني عن احلد من انتشارها:ثقة عينة الدراسة يف أطراف األزمة  : مدى سادًسا

  األزمة  مدى ثقة عينة الدراسة يف أطراف: )١٧جدول رقم ( 

  عبارات الثقة 
  غير موافق   إلى حد ما  موافق

الوزن 
  %  ك   %  ك   %  ك   النسبي 

مستوى التزام احلكومة يف التعامل مع األزمات  

  ازداد بشكل أكبر مما سبق
170 37.8 195 43.3 85 18.9 59.44 

تصريحات املسؤولني تشعرني بتوحدهم مع الناس 

  ورسائل الطمأنة والتهدئة
99 22.0 236 52.4 115 25.6 48.22 

الكفاءة واخلبرة ألطباء مصر قادرة على مواجهة  

  خطر هذا الوباء 
104  23.1  223  49.6  123  27.3  47.89 

 43.22  31.8  143  50.0  225  18.2  82  لألزمة  احلكومة إدارة يف أثق

املصارحة والشفافية من املسؤولني واإلعالم 

  مؤخًرا أصبحت مطمئنة
87  19.3  212  47.1  151  33.6  42.89 

واثقة يف قرارات املسؤولني ألنهم يعرفون ما  

  نواجهه 
70  15.6  214  47.6  166  36.9  39.33 

للحفاظ على   قرار الدولة صائب يف التعتيم و ذلك

  الوضع االقتصادي املصري 
85  18.9  133  29.6  232  51.6  33.67 

يكفيني مجرد تكذيب املسؤولني للشائعات حول  

  حاالت كورونا حتى وإن كان بدون دليل.
58 12.9 128  28.4  264  58.7  27.11 

كشفت نتائج التحليل الكمي أن عينة الدراسة ترى أن مستوى التزام احلكومة يف  
)، كما ظهرت  ٥٩٫٤٤التعامل مع األزمات ازداد بشكل أكبر مما سبق بواقع وزن نسبي (

عبارة أن تصريحات املسؤولني ُتشعر عينة الدراسة بتوحد املسئولني مع الناس وبثهم  
بواقع وزن نسبي ( الطمأنة  ثقة  48.22رسائل  تدلل على  التي  العبارات  وتراجعت   ،(

عينة   لرأي  النسبي  الوزن  تراجع  حيث  أخرى،  جوانب  احلكومة يف  الدراسة يف  عينة 
الدراسة يف (أن قرار الدولة صائب يف التعتيم وذلك للحفاظ على الوضع االقتصادي  

) نسبي  بوزن  ت٣٣٫٦٧املصري)  مجرد  (يكفيني  لعبارة  رؤيتهم  تراجعت  كما  كذيب  )، 
نسبي  بوزن  دليل)  بدون  كان  وإن  حتى  كورونا  حاالت  حول  الشائعات  املسؤولني 

)٢٧٫١١ .( 



 

 
٢٠٧٨ ٢٠٧٨ 

  األزمة، كما يلي:   ومما سبق ميكننا أن نستخلص مقياس ثقة عينة الدراسة يف أطراف-
  األزمة  ): مقياس ثقة عينة الدراسة يف أطراف١٨جدول رقم (

املتوسط   %  ك  مستويات الثقة 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

الوزن 
  النسبي 

 ١٨٫٧ ٨٤ مرتفع 

٤٢٫٧ ٠٫٧٣  ١٫٧٩ 
 ٤٢ ١٨٩ متوسط 

 ٣٩٫٣ ١٧٧  منخفض

 % ١٠٠ ٤٥٠  اإلجمالي

عينة   ثقة  مستويات  يف  نسبيا  انخفاًضا  هناك  أن  السابق  اجلدول  من  اتضح 
)، كما ٤٢٫٧التي تدير األزمة، فقد بلغ الوزن النسبي للمقياس ( الدراسة يف األطراف

هناك   أن  النتائج  إدارة    %٤٢كشفت  يف  متوسطة  بدرجة  يثقن  العينة  مفردات  من 
 % منهن يقعن يف فئة منخفضي الثقة.   ٣٩٫٣األطراف املعنية لألزمة، بينما 

 فيروس كورونا:  الدراسة جتاه أخبار : العاطفة املسيطرة على أفراد عينةسابًعا

 ): شعور عينة الدراسة وقت سماع أخبار عن كورونا١٩جدول رقم ( 
الوزن   غير موافق   إلى حد ما   موافق      العاطفة املسيطرة على أفراد العينة

  النسبي 
  %  ك   %  ك   %  ك 

 71.78 7.6 34 41.3 186 51.1 230  والقلق  التوتر

 64.11  15.6  70  40.7  183  43.8  197  احلزن

 60.11  16.9  76  46.0  207  37.1  167  االرتباك 

 44.00  36.2  163  39.6  178  24.2  109  الهلع 

وقت   من يتضح الدراسة  عينة  على  سيطرت  التي  العاطفة  أن  السابق  اجلدول 
بوزن نسبي ( والقلق وذلك  التوتر  )،  ٧١٫٧٨التعرض ملعلومات عن فيروس كورونا هي 

) سيطر عليهم الهلع، وهو الدرجة العالية من ٤٤بلغ (ويف املرتبة األخيرة وبوزن نسبي  
أعداد  تكن  لم  الدراسة  إجراء  حلظة  حتى  أنه  إلى  ذلك  ويرجع  والذعر،  اخلوف 
وأن  السيطرة،  الوضع حتت  أن  على  التأكيد  دائم  اإلعالم  كان  كما  كبيرة،  اإلصابات 

 احلكومة حريصة على حياة املواطنني. 
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  نستخلص مقياس اخلوف لدى عينة الدراسة عند التماس أخبار كورونا:ومما سبق ميكننا أن -

  مقياس مستوى اخلوف ): ٢٠جدول رقم (

املتوسط   %  ك  مستويات اخلوف 
  احلسابي

االنحراف 
  املعياري 

  الوزن النسبي

 ٣٨ ١٧١ مرتفع 

٦٠ ٠٫٦٨ ٢٫٢٣ 
 ٤٧٫٣ ٢١٣ متوسط 

 ١٤٫٧ ٦٦  منخفض 

 % ١٠٠ ٢٨٥  اإلجمالي 

يتضح من النتائج أن  النسبة األكبر من العينة قد انتابهن اخلوف بشكل متوسط   
). وتتفق  ٦٠) على التوالي، كما بلغ الوزن النسبي للمقياس (%٣٨  -%٤٧٫٣ثم مرتفع (

هذه النتيجة مع املستوى املرتفع من إدراك املخاطر لدى افراد عينة الدراسة (جدول 
استجا١٢رقم أن  إلى  ذلك  ويشير  مستوى  )؛  تعكس  املتباينة  مبستوياتها  اخلوف  بات 

 إدراك املخاطر.

    نتائج اختبارات فروض الدراسة:

األول إحصائية  الفرض  داللة  ذو  أثر  يوجد  للمعلومات    اللتماس:  الدراسة  عينة 

  على إدراكهن للمخاطر بشأن وباء كورونا. 

 التماس املعلومات على إدراك املخاطر): نتائج حتليل االنحدار البسيط بني تأثير ٢١جدول رقم (

 املتغير التابع 
R2 

معامل 
 التحديد

 Fقيمة  
SIG 

معنوية 
 النموذج

 املتغير املستقل
B 

 معامل االنحدار

SIG 

 معنوية املتغير 

 ٠٫٠٠٠١ ٦٦٫٧٨ ٠٫١٣٠ إدراك املخاطر
 ٠٫٠٠٠ ٤٨٫٩٠ الثابت 

 ٠٫٠٠٠١ ٠٫٢٨٨ التماس املعلومات

إحصائية   داللة  ذي  أثر  وجود  إلى  النتائج  عينة  تشير  لدى  املعلومات  اللتماس 
2R  =وبلغ معامل التحديد ( ن للمخاطر من انتشار فيروس كورونا،  هعلى إدراكالدراسة  
% من 13، وهذا يعني أن املتغير املستقل (التماس املعلومات) يفسر حوالي  )  0.130

التي حتدث   أن قيمة    على التغييرات  التأثير  ويؤكد على معنوية هذا  املخاطر،  إدراك 
P- Value    من (٠٫٠٥أقل  قيمتها  وبلغت   ،٠٫٠٠٠١) ف  قيمة  وكانت   ،(٦٦٫٧٨ ،(

 وكانت معادلة االنحدار اخلطي البسيط: 
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    ) +Y= 48.90-*(0.288 إدراك املخاطر من انتشار فيروس كورنا               

إدراك  بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى زيادة  التماس املعلومات  وهو ما يعني أنه كلما زاد   
كورونا   فيروس  انتشار  من  أسرتها  أو  هي  لها  تتعرض  التي  للمخاطر  مبقدار  املرأة 

)B=.288(  .  
 Towersتاورز وزمالئه  اتوتتفق تلك النتيجة مع دراسات كثيرة سابقة مثل دراس -

et al. (73) وكــذلك ســو وكــواجن ،So&Kuang(74) ، إال أن معظمهــا وجــد أن متغيــر
ــة ومعــدالت  ــادة ســلوك التمــاس املعلومــات حــول طبيع ــى زي إدراك املخــاطر أدى إل
اإلصـــابة، وطـــرق الوقايـــة وغيرهـــا، إال أن هـــذه الدراســـة أشـــارت إلـــى أن التـــأثير 
معكــوس؛ مبعنــى أن املــرأة املصــرية كلمــا زاد معــدل ســلوكها يف اكتســاب املعلومــات 

ــد ــاء، زاد معـ ــول الوبـ ــذيرات حـ ــى التحـ ــك إلـ ــع ذلـ ــد يرجـ ــاطر. وقـ ــا للمخـ ل إدراكهـ
ا بالشـفافية،  واإلجراءات املشددة التي ظهرت يف اإلعالم الغربـي الـذي يتسـم غالبـً
يف الوقت الذي تغلب فيه نظرة التشكك وضعف املصداقية على املحتوى اإلعالمـي 

ت يف الغالب، يف الدول النامية، سواء يف املؤسسات اإلعالمية التي متلكها احلكوما
أو وســائل التواصــل االجتمــاعي التــي تعــج باملنشــورات املضــللة، تتســم بالتهويــل أو 

 التهوين أحياًنا أو عدم الدقة أحياًنا أخرى، أو تخدم توجهات غامضة.  

الثاني:   وباء    العالقةتتأثر  الفرض  حول  للمعلومات  الدراسة  عينة  التماس  بني 

 مستوىاملتغيرات الوسيطة والتي تتمثل يف (كورونا وإدراكهن ملخاطره بعدد من  

  ليات التهدئة وبث الطمأنينة). آ -األزمة أطراف يف الثقة
املتغيرات الوسيطة يف العالقة بني سلوك التماس املعلومات حول  ):تأثير٢٢جدول رقم (

  كورونا وإدراك مخاطره 

سلوك التماس  

  املعلومات

قيمة معامل    إدراك املخاطر

 االرتباط

قيمة معامل االرتباط 

  املتغيرات الوسيطة   اجلزئي 

 ٠٫٢٥٩  ٠٫٢٤٧  األزمة أطراف يف الثقة مستوى

 ٠٫٢٥٦  ٠٫٢٤٧  الطمأنينةآليات التهدئة وبث 

وإدراك   املعلومات  اكتساب  بني  العالقة  قيمة  أن  السابق:  اجلدول  بيانات  من  يتضح 
أعلى من قيمتها قبل عزله،    -األزمة" أطراف يف الثقة مستوىبعد عزل متغير "   -املخاطر

كلما   أنه  أي  سلبًيا؛  تأثيًرا  له  أن  أي  العالقة،  يضعف  كان  املتغير  هذا  أن  يعني  وهذا 
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معلومات (مصادر  األزمة  أطراف  يف  الثقة  الطبي  -تراجعت  زاد    -النظام  احلكومة) 
لنتيجة  بالنسبة  منطقية  نتيجة  وهي  املخاطر،  وإدراك  املعلومات  التماس  بني    االرتباط 

اختبار الفرض األول، التي أشارت إلى أن سلوك التماس املعلومات أدى إلى زيادة الشعور  
سابقة  األطراف  يف  األزمة  إدارة  يف  الثقة  ضعف  عن  ناًجتا  يكون  قد  والذي  باخلطر، 

 الذكر.

كذلك فإن متغير "آليات التهدئـة وبـث الطمأنينـة" اتضـح أن قيمـة معامـل االرتبـاط   -
بــه أكبــر مــن قيمــة االرتبــاط بــني املتغيــرين، وهــذا يعنــي أنــه كــان  اخلاصــةاجلزئــي 

يضـــعف العالقـــة بـــني التمـــاس عينـــة الدراســـة للمعلومـــات حـــول الوبـــاء وإدراكهـــن 
ملخاطره، أي أن له تأثيًرا سلبًيا. أي أنه كلمـا قلـت وسـائل بـث الطمأنينـة والتهدئـة 

ط بــني ســعيها الكتســاب النفســية لــدى املــرأة املصــرية جتــاه اجلائحــة، زاد االرتبــا
ــاس  ــا ملخــاطره، وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة املقي املعلومــات حــول الفيــروس، وإدراكه

  ) التي أشارت إلى انخفاض مستوى تلك اآلليات.١٦بجدول(

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى االهتمام مبتابعة   الفرض الثالث:

مخاطره.   إدراك  ومستوى  كورونا  فيروس  الفرض  أخبار  هذا  صحة  والختبار 

  استخدمت الدراسة معامل ارتباط بيرسون وكانت النتائج على النحو التالي:
  ): ٢٣جدول رقم (

  مستوى االهتمام باملتابعة ومستوى إدراك اخلطر اجلمعي العالقة االرتباطية بني 

 مستوى االهتمام باملتابعة 

  إدراك املخاطر

 املعنوية مستوى  قيمة معامل بيرسون

٠٫٠١ ٠٫١٥٨ 

كشفت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى  
)،  ٠٫٠١االهتمام باملتابعة ومستوى إدراك اخلطر اجلمعي، وذلك عند مستوى معنوية (

) ويتضح أنها عالقة طردية ضعيفة القوة، أي أنه كلما  ٠٫١٥٨وكانت قيمة بيرسون (
زاد مستوى إدراك املرأة املصرية للخطر اجلمعي زاد مستوى االهتمام مبتابعة األخبار،  

الناجت عن انتشار فيروس كورونا. وتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه دراسة فاليد 
Falade(75)   أو األوبئة،  عن  معلومات  عن  البحث  خالل  من  اجلمهور  تفاعل  أن  من 

خطورة  مدى  حول  اجلمهور  تصور  يعكس  تويتر  أو  بوك  فيس  عبر  تلك   مشاركاتهم 
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الفيروسات اجلائحة، وكذلك العوامل النفسية واالجتماعية التي قد تعزز أو تثبط من 
  انتشارها.  

الرابع: باملعلومات   الفرض  ارتباطية دالة إحصائًيا بني مستوى االهتمام  توجد عالقة 

ومعدالت   كورونا  فيروس  املصرية.    النواياحول  املرأة  لدى  صحة  السلوكية  والختبار 

النحو هذا   على  النتائج  وكانت  بيرسون  ارتباط  معامل  الباحثة  استخدمت  الفرض 

  التالي:

مستوى االهتمام باملتابعة ومستويات النوايا السلوكية): العالقة االرتباطية بني ٢٤جدول رقم (  

 مستوى االهتمام باملتابعة 

 مستويات النوايا السلوكية

 مستوى املعنوية  قيمة معامل بيرسون

٠٫٠٠٠١ ٠٫٣٣٣ 

مستوى   بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  هناك  أن  اإلحصائي  التحليل  نتائج  كشفت 
السلوكية التي تنوي املرأة املصرية أن تتخذها خالل    االهتمام باملتابعة ومعدالت النوايا

) معنوية  مستوى  عند  وذلك  املقبلة،  (٠٫٠٠٠١الفترة  بيرسون  قيمة  وكانت   ،(٠٫٣٣٣  ،(
مبتابعة   االهتمام  مستوى  زاد  كلما  أنه  أي  القوة،  متوسطة  طردية  عالقة  أنها  ويتضح 

التباع   املصرية  املرأة  لدى  السلوكية  النية  زادت  من األخبار،  عدد  اتخاذ  أو  التعليمات، 
إذن نقبل بهذا اإلجراءات االحترازية التي تشير إليها مصادر املعلومات حول الفيروس.  

 . الفرض

التي وجدت أن النية   Kim&Jung (76)نفس النتيجة توصلت إليها دراسة كيم وجاجن
   السلوكية لتناول اللقاح ارتبطت باحلرص على املتابعة والتماس املعلومات حول املرض، 

زيا   أن  كانت      Xia(77)كما  حدتها  ودرجة  الصحية  األزمة  طارئية  درجة  أن  وجد  قد 
  عوامل مؤثرة على نية السعي للحصول على املعلومات الصحية. 

اخلامس: ا  الفرض  عالقة  مصداقية توجد  مستوى  بني  إحصائًيا  دالة  رتباطية 

فيروس   أخبار  ملتابعة  الدراسة  عينة  تعتمد عليها  التي  ومعدالت كورونااملصادر   ،

أطراف يف  الدراسة  عينة  استخدمت  األزمة.   ثقة  الفرض  هذا  صحة  والختبار 

  الباحثة معامل ارتباط بيرسون وكانت النتائج على النحو التالي:  
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):٢٥(جدول رقم   
مستوى مصداقية املصادر ومعدالت الثقة يف أطراف األزمةالعالقة االرتباطية بني     

 مستوى مصداقية املصادر

 معدالت الثقة يف أطراف األزمة 

 مستوى املعنوية  قيمة معامل بيرسون

٠٫٠١١ ٠٫١٢٠ 

مستوى  كشفت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني  
كورونا،   فيروس  أخبار  ملتابعة  الدراسة  عينة  عليها  تعتمد  التي  املصادر  مصداقية 

)،  ٠٫٠١١األزمة، وذلك عند مستوى معنوية ( ومعدالت ثقة عينة الدراسة يف أطراف
) بيرسون  قيمة  القوة.  ٠٫١٢٠وكانت  طردية ضعيفة  عالقة  أنها  ويتضح  نقبل )،  إذن 

  بصحة الفرض.

جلدول   (رقم وبالرجوع  املصداقية  الرسمية 8متغير  الصفحات  أن  أوضح  الذي   (
لوزارة الصحة ومنظمة الصحة العاملية هما أكثر املصادر مصداقية لدى أفراد العينة،  

(رقم األزمة  أطراف  يف  الثقة  متغير  جدول  احلكومة ١٧وكذلك  أن  يوضح  الذي   (
مرتفع بتقييم  حظوا  كورونا  أزمة  مع  التعامل  ملف  يف  العينة،    واملسئولني  أفراد  لدى 

تصبح النتيجة منطقية، خاصة وأن مصدر األزمة طبيعي وليس مسئولية احلكومة، إال 
ما أشارت   مع تطور احلالة مثل دول أخرى سبقتنا، وهو  متوازية  كانت  إجراءاتها  أن 

أوبينور دراسة  يف Obenaur  (78)إليه  األخرى  الدول  جتارب  على  االطالع  أن  من 
ييسر بعض   املجتمع األزمات  األزمة يف  العقبات يف حالة ظهور  ويقلل من  اإلجراءات 

  الحَق◌ًا.   

كاتلييه وياجن   نتائج دراسة  تتفق مع  إلى    YangCatellier&(79)كما  التي أشارت 
املصادر   تلك  يف  الثقة  بني  العالقة  توسط  املعلومات  ملصادر  اإليجابي  التأثير  أن 

شي وباء ما، واتضح أن الثقة الكبيرة تؤثر والسعي الكتساب املعلومات الصحية حول تف
  على الفوائد املدركة من البحث عن املعلومات ويتناقص معها الشعور باخلطر. 

السادس: مصداقية    الفرض  مستوى  بني  إحصائًيا  دالة  ارتباطية  عالقة  توجد 

عينة   عليها  تعتمد  التي  ومستوى    الدراسة املصادر  كورونا،  فيروس  أخبار  ملتابعة 

  ديهن جراء الفيروس.اخلوف ل
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وكانت    بيرسون  ارتباط  معامل  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  صحة  والختبار 

  النتائج على النحو التالي:  
مستوى مصداقية املصادر ومستويات اخلوف): العالقة االرتباطية بني ٢٦جدول رقم (   

 مستوى مصداقية املصدر 

 مستويات اخلوف 

املعنوية مستوى  قيمة معامل بيرسون  

٠٫٠٠٠٢ ٠٫١٧٦ 

كشفت نتائج التحليل اإلحصائي أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى  

مصداقية املصادر التي تعتمد عليها عينة الدراسة ملتابعة أخبار فيروس كورونا،  

)، وكانت قيمة  ٠٫٠٠٠٢ومستوى اخلوف لديهم جراء ذلك، عند مستوى معنوية (

) ضعيفة.٠٫١٧٦بيرسون  طردية  عالقة  أنها  ويتضح  بصحة    )،  نقبل  إذن 

  . الفرض

أفراد  لدى  املعلومات  مصادر  مصداقية  زادت  كلما  أنه  إلى  الفرض  نتيجة  وتشير 
بالفعل   املصادر  هذه  أن  إال  تفسير  لذلك  وليس  لديهن،  اخلوف  مستوى  زاد  العينة، 
قدمت معلومات وحتذيرات تثير املخاوف وال تقلل منها، خاصة مع انتشار فيديوهات  

ال الصحة  منظمة  رئيس  مثل  دوليني  على  ملسئولني  "ينبغي  بأنه  صرح  الذي  عاملية 
اجلميع االستعداد النتقال واسع النطاق للعدوى"، ورئيس الوزراء البريطاني الذي قال" 
استعدوا ملفارقة أحبابكم"، كما أن الصور األيقونية التي عرضت عبر مواقع التواصل 

وعن الشوارع  واملواقع اإللكترونية عن القبض على املرضى يف الصني لعزلهم إجبارًيا،  
التنفس  ة  وأَِسرَّ جماعًيا  تدفن  التي  واجلثث  البشر،  من  متاًما  اخلاوية  الشهيرة 

  الصناعي باملستشفيات امليدانية .. كلها عوامل تثير الذعر.

  ملخص الدارسة وما تثيره من بحوث مستقبلية: 

تناولت الدراسة العالقة بني سلوك التماس املعلومات الصحية لدى املرأة املصرية  
مع انتشار وباء كورونا عاملًيا وبداية ظهوره مبصر، ومستوى إدراكها للمخاطر املحيطة، 

قوامها    ُطِبقت حيث   عينة  على  االستبانة  متغيرات    ٤٥٠صحيفة  لقياس  مفردة، 
املعلوم التماس  سلوك  مثل:  أخبار الدراسة  مبتابعة  االهتمام  (مستوى  يف  متمثًال  ات 

االهتمام)،  محل  املعلومات  وطبيعة  الثقة،  محل  املعلومات  مصادر  ونوعية  الفيروس، 
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ومدى الثقة يف أطراف األزمة، ومقياس إلدراك املخاطر، وآليات التهدئة النفسية ورفع 
نتائج الوباء. توصلت  انتشار  الذاتية ملواجهة  النسبة  الدراسة إلى أن    الشعور بالكفاءة 

النساء محل الدراسة أبدت سلوًكا متنامًيا اللتماس املعلومات، حيث أبدت   األكبر من 
ملنظمة   الرسمية  الصفحة  أن  كما  بأول،  أوًال  الفيروس  أخبار  مبتابعة  كبيًرا  اهتماًما 
الصحة العاملية، وصفحة مجلس الوزراء املصري على الفيس بوك كانتا أكثر املصادر  

وكانت  ا الدولية؛  اإلعالم  تليها وسائل  الفيروس،  أخبار  للمتابعة حول  ملعلوماتية محًال 
ملعرفتها  تسعى  التي  املعلومات  أكثر  الفيروس  ملواجهة  الالزمة  الوقائية  اإلجراءات 
مواقع  على  املنتشرة  املنشورات  مصداقية  أن  الدراسة  وجدت  كما  العينة.  مفردات 

اإلنترنت.   التواصل االجتماعي تراجعت أم الرسمية على  ام صفحات ومواقع اجلهات 
كما أن النساء قد أبدين شعورًا مرتفًعا بإدراك املخاطر جراء انتشار الفيروس، ونوايا 
سلوكية قوية لتجنب اإلصابة به، وانخفضت آليات التهدئة النفسية والشعور بالكفاءة 

 الذاتية جتاه الوباء.

ارتباطي أن هناك عالقات  إيجابية ضعيفة بني كل من مستوى سلوك  كما اتضح  ة 
الثقة يف   تتأثر مبستوى  العالقة  تلك  وأن  املخاطر،  إدراك  املعلومات ومستوى  التماس 
كما  العينة.  أفراد  النفسية من جانب  التهدئة  اللجوء آلليات  األزمة، ومستوى  أطراف 

ا معلومات  مبتابعة  االهتمام  مستوى  بني  إيجابية  ارتباطية  عالقات  لوباء وجدت 
املعلومات   السلوكية ملواجهة مخاطره، وبني مستوى مصداقية مصادر  النوايا  ومستوى 

  حول األزمة ومستوى الثقة يف أطراف األزمة. 

  توصيات الدراسة: 

األوبئة خالل فترات     -أ املعلومات حول  التماس  إجراء دراسات مقارنة بني سلوك 
على   مقارنة  دراسات  وأيًضا  األزمة،  عمر  من  وبيئات  متباينة  سياقات  مستوى 

 متنوعة داخل نفس املجتمع. 
مهمة     -ب كمنافذ  االجتماعي  التواصل  وسائل  حول  الدراسات  من  مزيد  إجراء 

، وهذا الدور ميكن أن يجعلها جزًءا  ات الصحية العامةللبحث عن معلومات األزم
مفيًدا من اتصاالت األزمة للمؤسسات الصحية لنشر املعلومات التي تسعى إلى  

 مشاركتها عبر القنوات ووسائل اإلعالم واملنصات املختلفة.  
املواقع     -ت على  الدخول  ونوعية  معدالت  حول  كيفي  حتليل  دراسات  إجراء 

أو   املعلومات  عن  للبحث  من  اإللكترونية  املخاطر  أثناء  االستجابات  عن  التعبير 
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مستوى   على  كمؤشرات  االجتماعي،  التواصل  مواقع  وتغريدات  منشورات  خالل 
  إدراك املخاطر يف املجتمع يف فترة معينة.  
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