
د/ إبراهیم بسیونی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

أ/ رامی جمال - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

مجلة علمية محكمة تصدرها كلية اإلعالم بجامعة األزهر

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة الورقية

العدد الرابع  واخلمسون - اجلزء  الرابع- ذو القعدة 1441هـ - يوليو 2020 م

أ. د/ محمد املحرصاوي- رئيس جامعة األزهر.

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 نائب رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق لغوي:



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



2037

2093

2169

2227

2291

2353

2433

محتويات العدد

   التمــاس املعلومــات الصحيــة حــول فيــروس كورونــا املســتجد وعالقتــه مبســتوى 
إدراك املخاطر لدى املرأة املصرية                                    أ.م.د. نشــوة ســليمان عقل

  اجتاهات اجلمهور املصري نحو معاجلة وسائل اإلعالم اجلديد جلائحة 
فيروس كورونا املستجد                              أ.م.د. نادية محمد عبد احلافظ

   اعتماد الشباب على صحافة املوبايل ودورها يف التوعية الصحية 
بجائحة كورونا يف مصر.. دراسة ميدانية                             

  أ.م. د.  طارق محمد محمد الصعيدي

    توظيـــف مقاطـــع الفيديـــو الّتشـــاركية يف الّتوعيـــة بجائحـــة كورونـــا والوقايـــة 
منهـــا - دراســـة ميدانيـــة علـــى عينـــة مـــن ســـكان اململكـــة العربيـــة الســـعودية

                                                       د. محمد بسيوني جبريل

     معاجلة البرامج احلوارية بالفضائيات املصرية احلكومية واخلاصة 
ألزمة فيروس كورونا )كوفيد19( »دراسة حتليلية«

  د. ريهام مرزوق إبراهيم عبدالدامي

      تقييم النخبة املصرية الستراتيجيات احلكومة وإعالمها الرسمي يف 
إدارة أزمة كورونا - تقييم مرحلي             د. آمال إسماعيل محمد زيدان

   استراتيجيات اتصاالت املخاطر الصحية عبر مواقع التواصل االجتماعي 
إزاء جائحــة كورونــا )دراســة حتليليــة علــى الصفحــات الرســمية لــوزارة 
الصحــة املصريــة(                                                        د. نرمــني علــي عجــوة



2495

2537

2605

2657

2713

2755

      دور اإلنفوجرافيــك بالصفحــات احلكوميــة املصريــة علــى الفيــس 
بــوك يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات جتــاه فيــروس كورونــا                                                                              
د. أحمد محمد صالح العميري

     التمــاس اجلمهــور املصــري للمعلومــات املتعلقــة بكوفيد 19عبر 
املواقع االجتماعية وعالقته باملناعة النفســية لديهم                        

د. إميان عاشور سيد حسني

     اعتمــاد طلبــة اجلامعــات علــى وســائل اإلعــالم اجلديــد يف اســتقاء 
املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد 19 وعالقته باالندماج 
األكادميــي لديهــم                                                   د. حســام فايــز عبــد احلــي

     دور احلمــالت اإلعالميــة بقنــوات األطفــال فــى نشــر الوعــى الصحــي 
عــن فيــروس كورونــا وتأثيراتهــا علــى طــالب املرحلــة اإلعداديــة                                            

  د. والء فايز محمد السريتي

 )19-Covid( اجتاهــات اجلمهــور نحــو جهــود التوعيــة بفيــروس كورونــا      
يف منطقــة جــازان                                                        د. دعــاء عــادل، وآخــرون

     توظيــف صحافــة البيانــات يف تنــاول فيــروس كورونــا املســتجد باملواقــع 
اإللكترونيــة العربيــة والعامليــة- دراســة حتليليــة

                     د.  سمير محمود







The role of infographics on the Egyptian government 

pages on Facebook in supplying university Young 

with information about the Corona virus

دور اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك 

يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات جتاه فيروس كورونا

أحمد محمد صالح العميري

مدرس بقسم اإلعالم التربوي بكلية التربية النوعية- جامعة بورسعيد

dr.ahmed.elemerey@gmail.com 



دور اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2496

 تهــدف الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اإلنفوجرافيــك بالصفحــات احلكوميــة املصريــة علــى الفيــس بــوك 
يف إمــداد الشــباب اجلامعــي باملعلومــات جتــاه فيــروس كورونــا، وتســعى الدراســة إلــى محاولــة اإلجابــة علــى 
ــا بــن كثافــة متابعــة الشــباب اجلامعــي  ــة إحصائًي عــدد مــن التســاؤالت والفــروض منهــا: توجــد عالقــة دال
لإلنفوجرافيــك بالصفحــات احلكوميــة املصريــة علــى الفيــس بــوك ومســتوى معلوماتهــم جتــاه فيــروس كورونــا، 
واعتمــدت الدراســة علــى عينــة عمديــة مــن الشــباب اجلامعــي  يتعرضــون لإلنفوجرافيــك بالصفحــات 
احلكوميــة املصريــة علــى الفيــس بــوك، وبلــغ حجــم العينــة )300( مبحــوث بــكٍل مــن )جامعــة ســيناء- جامعــة 
بورســعيد( يف املرحلــة العمريــة مــن )21:18( ســنة، وقــد اســتخدم الباحــث أداة االســتبانة اإللكترونيــة وذلــك 
ــن أهــم  ــا: أن م ــج منه ــن النتائ ــد م ــى العدي ــت الدراســة إل ــد توصل ــات اخلاصــة بالدراســة، وق ــع البيان جلم
ــوك هــو  ــى الفيــس ب ــة عل ــة املصري ــك بالصفحــات احلكومي ــة الشــباب اجلامعــي لإلنفوجرافي أســباب متابع
تبســيط املعلومــات التــي يقدمهــا واختصارهــا وجــاء يف الترتيــب األول بنســبة 100%، كمــا أثبتــت النتائــج 
وجــود عالقــة دالــة إحصائًيــا بــن درجــة اهتمــام الشــباب مبتابعــة اإلنفوجرافيــك بالصفحــات احلكوميــة 

املصريــة ومســتوى معلوماتهــم جتــاه فيــروس كورونــا.
الكلمات املفتاحية: اإلنفوجرافيك - الصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك- فيروس كورونا – 

الشباب اجلامعي.

The study aims to identify the role of infographics in the Egyptian government pages on 
Facebook in supplying university youth with information about the Corona virus, the study 
aims to answer a number of questions and hypotheses, including a statistically significant 
relationship between the intensity of university Young follow-up with infographics on 
the Egyptian government pages on Facebook and the level of Their information about the 
Corona virus, and the study relied on an purposive sample of university Young exposed 
to infographic on the Egyptian government pages on Facebook. From (21:18) years, the 
researcher used the electronic questionnaire tool to collect data for the study, and the study 
reached many results, including that one of the most important reasons for the follow-
up of university infographics in Egyptian government pages on Facebook, we find that 
simplifying the information provided by And its abbreviation came in the first rank by 
100%, and the results also demonstrated a statistically significant relationship between the 
degree of interest of university Young  in the infographic follow-up to Egyptian government 
pages and the level of their information towards the Corona virus. 

Keywords: infographics - Egyptian government pages on Facebook - Corona 
virus - university Young

ملخص الدراسة

Abstract
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) والذي اجتاح العالم بشراسة،  ١٩انتشر مؤخًرا فيروس كورونا واملعروف باسم (كوفيد   
املدينة تفشى سريًعا،   "ووهان"، ومن هذه  وبالتحديد يف مدينة  البداية يف الصني  فكانت 
وتزايدت أعداد الوفيات واإلصابات به حول العالم إلى أعداد كبيرة تخطت املليون مصاب  

النتشاره الكبير بني الدول؛ فقد أعلنت منظمة الصحة العاملية حتوله إلى    إلى اآلن، ونظًرا
امتدت   بل  فقط؛  الصحي  القطاع  على  الفيروس  هذا  تبعات  تقتصر  ولم  عاملي،  وباء 
عواقبه أيًضا إلى اقتصاد الدول؛ األمر الذي جعل العديد من الدول تتخذ قرارات صارمة  

مصر التي تداركت هذا اخلطر مبكًرا، فقامت للحد من انتشاره، وعلى رأس هذه الدول  
  باتخاذ العديد من اإلجراءات ملواجهته للحد من انتشاره وللحفاظ على صحة مواطنيها.  

املصرية        احلكومة  اتخذتها  التي  اإلجراءات  وتعدد  كورونا  فيروس  خلطورة  ونظًرا 
بس لتوصيلها  حاجة  هناك  كان  بأول؛  أوًال  تعلنها  التي  للجمهور،  واملعلومات  وسرعة  هولة 

فقامت اجلهات احلكومية املصرية باستخدام الصفحات الرسمية لها على الفيس بوك؛  
انتشر   والذي  االجتماعي  التواصل  شبكات  أشكال  أهم  أحد  بوك  الفيس  العتبار  نظًرا 
ميكنها   حتى  وذلك  اجلامعي،  الشباب  وخاصة  املجتمع  فئات  كافة  بني  كبيرة  بصورة 

  بسرعة مع اجلمهور، ولكي متده باملعلومات الرسمية فور صدورها. التواصل بسهولة و

سهلة       بطريقة  املعلومات  وتوصيل  اجلمهور  من  عدد  أكبر  مع  التواصل  ضرورة  ومع 
فقد  املجتمع؛  من  كبيرة  فئة  ميثل  والذي  اجلامعي  للشباب  وخاصة  ومختصرة  وبسيطة 

يك باعتباره شكًال جديًدا يتميز  قامت الصفحات احلكومية املصرية باستخدام اإلنفوجراف
باجلاذبية، كما يتميز بقدرته الكبيرة على اختصار وتبسيط املعلومات وتوصيلها بطريقة  
عرض   يف  باجلاذبية  تتميز  التي  وأنواعه  أشكاله  تعدد  إلى  باإلضافة  وسريعة،  سهلة 

 املعلومات.  
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  مشكلة الدراسة:     

جــاء إحســاس الباحــث مبشــكلة الدراســة مــن خــالل مالحظتــه الــذعر واخلــوف الكبيــر     
ــا، خاصــة بعــد إعــالن منظمــة الصــحة  ــاح العــالم بســبب انتشــار فيــروس كورون الــذي اجت
ا ويجــب علــى كــل دول اتخــاذ كافــة التــدابير  العامليــة بــأن فيــروس كورونــا أصــبح وبــاًء عامليــً

هـذا الفيـروس قامـت احلكومـة املصـرية باتخـاذ العديـد   الوقائية ملواجهته؛ ونظًرا خلطورة
من التدابير واإلجراءات الوقائية حلماية املـواطن املصـري واحلفـاظ علـى صـحته، خاصـة 
الشــباب والــذي ميثــل نســبة كبيــرة مــن املجتمــع املصــري، فقامــت باســتخدام العديــد مــن 

ام الصـفحات احلكوميـة الوسائل اإلعالمية إلمداده باملعلومات ومـن تلـك الوسـائل اسـتخد
ــا، ومــع ضــروة اختصــار  ــروس كورون ــة لفي ــوك لنشــر املعلومــات الوقائي ــى الفــيس ب ــا عل له
املعلومات وسرعة وصولها مت استخدام اإلنفوجرافيـك لعـرض تلـك املعلومـات، وبـذلك قـد 
ا لنقـل املعلومـات خاصـة للشـباب اجلـامعي الـذي أصـبح يبحـث بشـكل  يصبح مصدرًا هامـً

ولتحديــد املشــكلة بشــكل ات موثــوق يف مصــدرها عــن فيــروس كورونــا، مســتمر عــن معلومــ
ليتعرف على مدى تعرض الشباب اجلـامعي   ؛علمي قام الباحث بإجراء دراسة استطالعية

للصــفحات احلكوميــة علــى الفــيس بــوك ومــدى اهتمــامهم مبتابعــة معلومــات عــن فيــروس 
ا مــن الشــباب اجلــ٣٠كورونــا، حيــث مت اســتطالع آراء ( امعي مت ســحبهم بطريقــة ) مبحوثــً

  ) من اإلناث، وجاءت النتائج كالتالي:١٥) من الذكور، (١٥متساوية (
ــى       %١٠٠ - ــة املصــرية عل ــابعون الصــفحات احلكومي ــة الدراســة االســتطالعية يت مــن عين

  الفيس بوك.
  من عينة الدراسة االستطالعية يهتمون مبتابعة معلومات عن فيروس كورونا.  %١٠٠ -

ه     بالصفحات  ومن  اإلنفوجرافيك  دور  على  التعرف  يف  الدراسة  مشكلة  تتمثل  نا 
احلكومية املصرية على الفيس بوك يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات جتاه فيروس  

  كورونا. 

  أهمية الدراسة:
تبــرز أهميــة الدراســة يف نــدرة الدراســات العربيــة التــي تناولــت اســتخدام الفــيس  - ١

لإلنفوجرافيك باعتباره مصدرًا لنقل املعلومات، مما يشير إلى حاجة املكتبـة بوك  
 العربية إلى مزيد من البحوث والدراسات.
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تنبع أهمية الدراسة من أهمية الفيس بوك باعتباره أحد أشكال شبكات التواصل  - ٢
االجتماعي والذي انتشر بشكل كبير بني فئـات املجتمـع، واعتمـد عليـه عـدد كبيـر 

 فراد كمصدر للمعلومات وخاصة الشباب اجلامعي.من األ
وتبادل   - ٣ االتصال  وتكنولوجيا  اإلعالم  مجال  يف  للتطورات  الدراسة  مواكبة 

 املعلومات.  
أهمية الدراسة تنبع من أهمية األزمة التي يعيشها العالم كله نتيجة انتشار فيروس   -٤

القرارات و للعديد من  التي اتخذتها كورونا واعتباره وباء عاملًيا، ونتيجة  اإلجراءات 
ملعرفة  يسعى  اجلميع  جعلت  األزمة  تلك  الفيروس،  ذلك  ملواجهة  املصرية  احلكومة 

 معلومات أكثر عن هذا الفيروس.
 أهمية املرحلة العمرية التي تناولتها الدراسة، وهي مرحلة الشباب اجلامعي. -٥

  تسعى الدراسة إلى:  أهداف الدراسة:

معدل  ١ عن  الكشف  اجلامعي  متابعة.  احلكومية   الشباب  بالصفحات  لإلنفوجرافيك 
  . املصرية على الفيس بوك

اإلنفوجرافيك٢ دور  على  التعرف  يف    .  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات 
  إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات جتاه فيروس كورونا. 

لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية   الشباب اجلامعي  . التوصل إلى أهم أسباب متابعة٣
  املصرية على الفيس بوك. 

عتهم لإلنفوجرافيك . رصد أهم املعلومات التي اكتسبها الشباب اجلامعي من خالل متاب٤
  بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك جتاه فيروس كورونا.

  .التعرف على مستوى معلومات الشباب اجلامعي جتاه فيروس كورونا.٥

  اإلطار املعريف للدراسة: 
  تعريف اإلنفوجرافيك:

الصور؛ بحيث تقدم   هو فن يعرف باسم "املعلومات الرسومية" ويعتمد على  تصميم     
ومشوقة،   جذابة  بطريقة  خاللها  من  واملعلومات  تساعد  البيانات  على  لكي  املنظمات 

  . )١(مع جمهورها  التواصل بإيجاز

أيًضا        يعرف  صور  كما  إلى  املعقدة  واملفاهيم  واملعلومات  البيانات  حتويل  "فن  بأنه 
األسلو وتشويق، وهذا  واستيعابها بوضوح  املعلومات ورسوم ميكن فهمها  يتميز بعرض  ب 

املسميات  من  العديد  وهناك  وواضحة،  وسهلة  سلسة  بطريقة  والصعبة  املعقدة 
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العمارة   املعلومات،  تصميم  للبيانات،  البصري  التجسيد  ومنها:  لإلنفوجرافيك 
  . )٢(املعلوماتية

  أنواع اإلنفوجرافیك: 

  ى نوعني رئيسني، هما:يتم تقسيم اإلنفوجرافيك يف معظم الدراسات العربية واألجنبية إل

  النوع األول: اإلنفوجرافیك الثابت: 

والفرعیة   الرئیسة  والنصوص  واألسهم  والرسومات  الصور  من  مجموعة  من  يتكون 
  والروابط واألشكال التي تعرض جمیعها يف شكل واحد ثابت. 

  اإلنفوجرافیك املتحرك (التفاعلي):  النوع الثاني:

واألشكال   ويتكون والروابط  والنصوص  واألسهم  والرسومات  الصور  من  مجموعة  من 
  الثابتة واملتحركة، وجمیعها تعرض يف شكل واحد متحرك، وينقسم إلى شكلني: 

متحرك     -أ جرافیك  بشكل  والتوضیحات  البیانات  علیه  يوضع  عادي،  مصور  فیديو 
  إلظهار بعض احلقائق واملفاهیم على الفیديو نفسه. 

صمیم البیانات واإلرشادات واملعلومات بشكل متحرك متكامل، وهذا النوع يتطلب  ت    -ب
الكثیر من اإلبداع واختیار احلركات املعبرة لتساعده يف إخراجه بطريقة ممتعة وشیقة،  
األنواع   أكثر  وهو  النوع  لهذا  النهائي  للشكل  كامل  لإلخراج  سیناريو  أيًضا  له  ويكون 

  . )٣(رواًجا

  اإلنفوجرافيك:أشكال 

النوعني الرئيسني املشار    يف إطار  يف ظل البيئة الرقمية تتعدد أشكال اإلنفوجرافيك     
  لهما من قبل، ولعل أكثر األشكال شيوًعا واستخداًما تتمثل فيما يلي: 

 .الرسوم اإلحصائية 
  .اجلداول أو الرسوم الزمنية 
 .الرسوم املعملية 
 .الرسوم اجلغرافية أو املكانية 
 رسوم الشخصية. ال  

  مميزات اإلنفوجرافيك:

يحقق اإلنفوجرافيك عدة مزايا جتعله يتفوق على بقية الرسالة اإلعالمية مبا تتضمنه من  
  النصوص والصور والعناوين والبيانات واملعلومات، وتتمثل أهم هذه املزايا يف اآلتي: 
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 تبسيط املعلومات املعقدة والكبيرة وجعلها سهلة الفهم والتذكر.  .١
ويل املعلومات والبيانات من أرقام وحروف مملة إلى صور ورسوم شيقة وسهلة  حت .٢

 الرؤية. 
 سهولة نشر وانتشار اإلنفوجرافيك عبراإلنترنت وشبكات التواصل االجتماعي.  .٣
 االعتماد على املؤثرات البصرية يف توصيل املعلومة.  .٤
وبة بأي  يفضل اجلميع رؤية اإلنفوجرافيك أكثر من قراءة النصوص غير املصح .٥

 . )٤(نوع من الصور 

  تصميم اإلنفوجرافيك:

بتصميم   للمهتمني  واإلمكانيات  املميزات  من  العديد  تتيح  التي  واملواقع  البرامج  تتنوع 
  اإلنفوجرافيك ومنها ما يلي: 

  أشهر برامج تصميم اإلنفوجرافيك:

١. Adobe Photoshop . 
٢. Adobe Illustrator . 
٣. Adobe After Effect . 
٤. Adobe InDesign. 
٥. Adobe Animate .  

  أشهر املواقع التي تتيح لك تصميم اإلنفوجرافيك:

١. Vizualize . 
٢. Google Developers . 
٣. Piktochart. 
٤. Infogr.am . 
٥. InFoto Free. 

  الدراسات السابقة:
رشيد،"   - كمال  اإلنفوجرافيك  عيده  اإلخباري   تأثير  للمحتوى  الشباب  وتذكر  فهم  على 

  : )٥() ٢٠٢٠بالصحف اإللكترونية: دراسة شبه جتريبية"(

من       للمعلومات  القراء  اكتساب  على  اإلنفوجرافيك  تأثير  اختبار  إلى  الدراسة  هدفت 
قوامها  التجريبية، وقد مت أخذ عينة عمدية  الدراسات  الدراسة من  وتعد هذه  األخبار، 

طالًبا  ٩٠( والرابعة)  الثالثة  الفرقتني  النوعية  –من طالب  التربية  املنيا،    –بكلية  جامعة 
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وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أهمها أن إدخال اإلنفوجرافيك يف عرض األخبار 
كما  فقط،  النص  بوجود  مقارنة  اإلخباري  املحتوى  وتذكر  فهم  معدل  زيادة  يف  أسهم 

رافيك املتحرك من حيث تذكر وفهم املحتوى اإلخباري أظهرت النتائج تفوق تأثير اإلنفوج 
  مقارنة بتأثير اإلنفوجرافيك الثابت. 

انقرائیة اإلنفوجرافیك يف املواقع الصحفیة املصرية لدى الشباب   هاني إبراهيم البطل،"   -
  : )٦()٢٠١٩اجلامعي"(

اجلامعي      الشباب  انقرائیة  مدى  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  وقد 
التیبوغرافیة واجلرافیكیة لإلنفوجرافیك يف املواقع الصحفیة اإللكترونیة املصرية، وتعد  
هذه الدراسة من الدراسات الوصفية ومت استخدام منهج املسح، وقد مت أخذ عينة عمدية  

) الشبا٢٠٠قوامها  من  مبحوث  أداتني جلمع  )  باستخدام  الباحث  قام  وقد  اجلامعي،  ب 
من  للعديد  الدراسة  توصلت  وقد  املضمون،  االستقصاء وحتليل  وهما: صحيفة  البيانات 
النتائج منها: وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات انقرائیة الشباب اجلامعي 

الصحفیة  املواقع  يف  لإلنفوجرافیك  واجلرافیكیة  الدراسة    التیبوغرافیة  محل  املصرية 
وفًقا لنوع اإلنفوجرافیك، كما جاءت أهم دوافع تعرض الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك 

  استخدامها طريقة جذابة يف تقدمي املعلومات.

ليشير  - كلمة؟  Sophie Lecheler ,سوفيا  ألف  من  أكثر  اإلنفوجرافيك  يقول  "متى 
  :)٧()٢٠١٨تقييمات اجلمهور للقصص اإلخبارية"( 

املصورة،       لألخبار  اجلمهور  استخدام  طبيعة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
املعلومات  تقدمي  يف  اإلنفوجرافيك  دور  على  ووالتعرف  الوصفية،  ،  الدراسات  من  تعد 

وقد مت حتليل ثالث منصات إخبارية مختلفة    واستخدمت منهج املسح واألسلوب املقارن، 
أخذ عينة من متابعي تلك    ة، وموقع إخباري)، كما مت(صحيفة مطبوعة، صحيفة إلكتروني

املنصات اإلخبارية، وقد مت استخدام كٍل من أداة االستبانة اإللكترونية وحتليل املضمون،  
وقد توصلت الدراسة إلى أن استخدام اإلنفوجرافيك يؤدي إلى فهم املعلومات اإلخبارية  

صائًيا بني استخدام اإلنفوجرافيك يف بسهولة أكبر، كما توصلت إلى وجود عالقة دالة إح
القصص اإلخبارية وزيادة فهم القارئ، وثبت أيًضا وجود عالقة دالة إحصائًيا بني كثافة  

  متابعة اإلنفوجرافيك يف القصص اإلخبارية وزيادة معلوماتهم. 
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سالي أسامة شحاته "معاجلة اإلنفوجرافیك للقضايا االقتصادية يف املواقع اإللكترونیة    -
  : )٨() ٢٠١٨لصحف القومیة الیومیة"( ل

للصحف       اإللكترونیة  املواقع  توظیف  كیفیة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
القومیة املصرية لإلنفوجرافیك يف معاجلة القضايا االقتصادية، وتعد هذه الدراسة من  

مت حتليل وقد  املقارن،  واألسلوب  املسح  منهج  استخدام  ومت  الوصفية،  ثالثة    الدراسات 
الباحثة  قامت  وقد  اجلمهورية"،  األخبار،  "األهرام،  مصرية  قومیة  لصحف  مواقع 
باستخدام أداة حتليل املضمون، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها: اعتماد  
البوابات اإللكترونیة للصحف القومیة على اإلنفوجرافیك الثابت بشكل أساسي، إال بوابة  

جاء الیوم"  بنسبة    "أخبار  املتحرك  ارتفاع    % ٩٫٤اإلنفوجرافیك  النتائج  أكدت  كما  فقط، 
  االعتماد على املصادر احلكومیة اإللكترونية كمصدر أول للمعلومات. 

القراء ملضمون   - مروة عطية محمد، "تأثير استخدام رسوم اإلنفوجرافيك يف تذكر وفهم 
  : )٩() ٢٠١٨جتريبية"( القصص اإلخبارية املنشورة على شبكة اإلنترنت: دراسة شبه

شبكة      على  املنشورة  اإلخبارية  القصة  تقدمي  اختبار  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  وقد 
السرد   قالب  يف  واملتمثل  التقليدي  األسلوب  مقابل  يف  اإلنفوجرافيك  بأسلوب  اإلنترنت 
من  الدراسة  هذه  وتعد  املبحوثني،  لدى  اإلخبارية  القصة  مضمون  تذكر  على  املتسلسل 

) مبحوًثا من طالب الفرقة  ١٢٠ت التجريبية، وقد مت أخذ عينة عمدية قوامها (الدراسا
وقد   واإلدراك،  للتذكر  مقياس  باستخدام  الباحثة  قامت  وقد  اإلعالم،  دارسي  األولى 
القصة   مضمون  تذكر  يف  فروق  وجود  أبرزها:  النتائج  من  للعديد  الدراسة  توصلت 

وتقدمي عرض  أسلوب  الختالف  تبًعا  شبكة   اإلخبارية  على  املنشورة  اإلخبارية  القصة 
اإلنترنت لصالح املجموعة التي اعتمدت على اإلنفوجرافيك، كما أكدت النتائج أن رسوم  
باألسلوب   واملعلومات مقارنة  املحتوى   تذكر  املتلقي على  تعزز من قدرات  اإلنفوجرافيك 

  التقليدي.

يا  - شيا،اكسن  املعرLei Shi and Xinyi Yu ,لي  والرسوم "التأثير  لإلنفوجرافيك  يف 
  : )١٠()٢٠١٨املتحركة على صناعة األخبار"(

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على التأثير املعريف لإلنفوجرافيك والرسوم املتحركة      
األخبار صناعة  على  اإللكترونية  وباملواقع  استخدام ،  ومت  الوصفية،  الدراسات  من  تعد 

) مبحوًثا من الشباب اجلامعي بالصني،  ٦٠أخذ عينة عمدية قوامها (وقد مت    منهج املسح، 
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النتائج  من  للعديد  الدراسة  توصلت  وقد  اإللكترونية،  االستبانة  أداة  استخدام  مت  وقد 
اإلنفوجرافيك  من  األخبار  توصيل  يف  أكبر  دور  التفاعلي  لإلنفوجرافيك  كان  أبرزها: 

ملبحوثني لألخبار التي تستخدم اإلنفوجرافيك، الثابت، وكذلك ثبت ارتفاع اعتماد متابعة ا
لإلنفوجرافيك  اجلامعي  الشباب  متابعة  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  وجود  وثبت 

  أنثى).  -باملواقع اإللكترونية وبني النوع (ذكر

ملياء عبد الكرمي، مروة محمد سمير محمد، "اإلنفوجرافيك وتوظيفه يف تصميم اإلعالن  -
  : )١١()٠١٨٢التليفزيوني"( 

يف       املختلفة  تصميمه  وعناصر  اإلنفوجرافيك  دور  دراسة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
تصميم إعالن تليفزيوني بالصورة التي جتعله قادرًا على حتقيق الهدف والرسالة، وتعد  
هذه الدراسة من الدراسات التجريبية، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها:  

ه دور فعال ومهم يف نقل املعلومات واملعرفة بوضوح وتشويق، كما أكدت اإلنفوجرافيك ل
النتائج على أن اإلنفوجرافيك يعمل على زيادة قدرة املتلقي على إدراك الرسائل واألفكار 

  اإلعالنية ببساطة. 

  : )١٢()٢٠١٧اإلنفوجرافيكس يف تطوير الصحافة الورقية "( أسماء محمد مصطفى،" -

هدفت هذه الدراسة إلى رصد الوضع الراهن للصحافة الورقية، وتعد هذه الدراسة     
املقابلة   الباحثة باستخدام  الوصفية، واستخدمت منهج املسح، وقد قامت  الدراسات  من 
جلمع البيانات، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها: ارتفاع تفضيل الشباب 

، وارتفاع معدل استخدام الصحافة الورقية  %٣٥نسبة بلغت  اجلامعي الفيس بوك وذلك ب
  لإلنفوجرافيك كشكل من األشكال الصحفية التي مت االعتماد عليها جلذب القارئ. 

كوستا  - اإللكترونية"  Julio Costa ,جيلو  الصحف  يف  الرقمي  اإلنفوجرافيك  "أهمية 
)١٣()٢٠١٧ ( :  

اإلنف     دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  املعلومات  هدفت  تقدمي  يف  وجرافيك 
وقد مت    تعد من الدراسات الوصفية، ومت استخدام منهج املسح، ، و بالصحف اإللكترونية

عينة من متابعي الصحف اإللكترونية، وقد مت استخدام االستبانة اإللكترونية، وكان أخذ  
ها للقارئ،  من أهم النتائج: ارتفاع تأثير اإلنفوجرافيك يف تبسيط املعلومات وسرعة وصول

دالة  عالقة  وجود  أيًضا  وثبت  املبحوثني،  قبل  من  اإلنفوجرافيك  متابعة  معدل  وارتفاع 
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وزيادة   اإللكترونية  الصحف  يف  الرقمي  اإلنفوجرافيك  متابعة  كثافة  بني  إحصائًيا 
  معلوماتهم عن قضايا املجتمع.

ية املصرية: دراسة  سعيد محمد الغريب، "استخدام فن اإلنفوجرافيك يف املواقع اإللكترون  -
  : )١٤()٢٠١٧حتليلية مقارنة يف الشكل واملضمون"(

املواقع اإللكترونية املصرية       إلى الكشف عن مدى استخدام  الدراسة  وقد هدف هذه 
، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، واستخدمت منهج املسح،  اإلنفوجرافيك    لفن

الباحث   قام  وقد  إلكترونية،  مواقع  خمسة  حتليل  مت  وقد  املنهجية،  املقارنة  أسلوب 
باستخدام أداة حتليل املضمون، وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج أبرزها: اعتماد  

، وارتفاع  %٨٨٫١بذاته وذلك بنسبة بلغت    مواقع الدراسة على اإلنفوجرافيك كفن مستقل
  .%٩٠استخدام مواقع الدراسة لإلنفوجرافيك الثابت وذلك بنسبة بلغت  

واألجنبیة    - املصرية  اإللكترونیة  الصحف  إنفوجرافیك  "معاجلة  جمعة،  حمودة  علي 
  : )١٥() ٢٠١٧للموضوعات املطروحة به وعالقته مبستوى تعرض املستخدمین لها" ( 

التعرف على طبيعة معاجلة إنفوجرافیك الصحف اإللكترونیة  دراسة إلى  وهدفت هذه ال
لها،   املستخدمین  تعرض  به وعالقته مبستوى  املطروحة  للموضوعات  واألجنبیة  املصرية 
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، وقد استخدمت منهج املسح، وُطبقت الدراسة  

) مبحوث من مستخدمي الصحف  ١٠٠(على عینة من الصحف محل الدراسة إضافة إلى  
اإللكترونية، وقد مت استخدام كٍل من أداة االستبانة وحتليل املضمون، وتوصلت الدراسة 
إلى عدد من النتائج منها: جاءت الصورة الشخصیة واملوضوعیة يف الترتیب األول كأهم  

  وسائل اإلبراز يف اإلنفوجرافیك، يلیها اخلرائط التوضیحیة. 

إمييل  - وآخرونالرا  أخبار   " Laura E. Miller ,et al ,ر  يف  اإلنفوجرافيك  استخدام 
  : )١٦()٢٠١٧التليفزيون: تأثير اجلرافيك التليفزيوني على استرجاع املعلومات الصحية"(

يف األخبار التليفزيونية على    هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور اإلنفوجرافيك    
املعلومات الصحية  التجريبي  ، ومت استخداماسترجاع  أخذ عينة قوامها   ، وقد  مت املنهج 

) من الشباب اجلامعي بالواليات املتحدة األمريكية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج  ١١٣(
 عرضها على  أهمها: ارتفاع معدل استرجاع املعلومات والبيانات الصحية التي اعتمدت يف

اإلنفوجرافيك، كما مت التوصل إلى ارتفاع تأثير اإلنفوجرافيك التفاعلي على معدل تذكر  
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من  التفاعلي  اإلنفوجرافيك  متابعة  معدل  ارتفاع  وكذلك  الصحية،  للمعلومات  املبحوثني 
  قبل املبحوثني. 

مواقع    - يف  اإلنفوجرايف  التسويق  ملواد  التعرض  "أثر  احلوراني،  زيدان  التواصل نهلة 
دراسة   املستهلكني:  لدى  اليومية  الشرائية  القرارات  اتخاذ  على  االجتماعي 

  : )١٧()٢٠١٧ميدانية"(

التسويقي يف       التعرض لإلنفوجرافيك  أثر  التعرف على  إلى  الدراسة  وقد هدف هذه 
مواقع التواصل االجتماعي على اتخاذ القرارات الشرائية اليومية لدى املستهلكني، وتعد 

الدراسة من الدراسات الوصفية، وتستخدم منهج املسح، وقد مت أخذ عينة عمدية  هذه  
) بشكل  ٥٠٠قوامها  التسويقي  لإلنفوجراف  يتعرضون  الذين  األشخاص  من  مبحوث   (

متكرر يف مواقع التواصل االجتماعي، وقد قامت الباحثة باستخدام أداة االستبانة، وقد  
أبرز  النتائج  من  للعديد  الدراسة  ملواقع توصلت  العينة  أفراد  استخدام  معدل  ارتفاع  ها: 

، كما جاء يف الترتيب األول االعتماد على الفيس %٨٢٫٥التواصل االجتماعي بنسبة بلغت  
بوك كمصدر أساسي ملتابعة املبحوثني لإلنفوجراف، وجاء الشكل الثابت لإلنفوجراف يف  

  .%٨١٫٢املرتبة األولى من تفضيل املبحوثني ملتابعته بنسبة بلغة 

سماح عبدالرازق الشهاوي، "تأثير اإلنفوجراف التفاعلي على إدراك وتذكر املستخدمني    -
  : )١٨()٢٠١٦للمحتوى: دراسة جتريبية على عينة من طالب اجلامعات"(

إدراك وتذكر    وهدفت هذه الدراسة إلى اختبار تأثير اإلنفوجراف التفاعلي يف تسهيل    
ذه الدراسة من الدراسات التجريبية، وقد مت أخذ عينة  املستخدمني للمعلومات، وتعد ه

) مبحوًثا من طالب الفرقة الثانية بكلية اإلعالم جامعة القاهرة، وقد ٩٠عمدية قوامها (
من  للعديد  الدراسة  توصلت  وقد  واإلدراك،  للتذكر  مقياس  باستخدام  الباحثة  قامت 

لإل تعرضت  التي  املجموعة  درجات  ارتفاع  أبرزها  وارتفاع  النتائج  التفاعلي،  نفوجراف 
  درجات تذكرهم للمعلومات. 

لو    - جو  وايون  كيم  تأثير   "  Ye Weon Kim and Eun-Ju Lee ,ياوين 
  :)١٩()٢٠١٥اإلنفوجرافيك على إعداد األخبار واحلصول عليها وتقييمها "(

إعداد      على  اإلنفوجرافيك  استخدام  تأثير  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
القارئ  على  وتأثيره  واستخدمت األخبار  الوصفية،  الدراسات  من  الدراسة  هذه  وتعد   ،

) من متابعي املواقع اإلخبارية، وقد  ٣٦٠أخذ عينة عشوائية قوامها (  منهج املسح، وقد  مت 
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كترونية، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج أهمها: ارتفاع تفاعل  مت استخدام االستبانة اإلل
املبحوثني مع األخبار التي تستخدم اإلنفوجرافيك، وكذلك مت التوصل إلى ارتفاع مستوى  
بني   إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  ثبت  كما  لإلنفوجرافيك،  املتابعني  املبحوثني  معلومات 

اإلنفوجرافيك   مبتابعة  القارئ  اهتمام  معلوماتهم  درجة  ومستوى  اإلخبارية  باملواقع 
  باألحداث اجلارية. 

  : التعليق على الدراسات السابقة

لإلنفوجرافيك  - اجلامعي  الشباب  متابعة  معدل  ارتفاع  الباحث  أحد   الحظ  باعتباره 
أكدته   ما  وهذا  وجذاب،  سهل  بشكل  وتقدميها  املعلومات  اختصار  يف  الهامة  الوسائل 

يا:( اكسن  شيا،  لى  من:  كٍل  كوستا:(٢٠١٨دراسة  جيلو  إمييلر  ٢٠١٧)،  الرا   ،(
  ). ٢٠١٧وآخرون:(

ارتفاع مستوى املعلومات لدى املبحوثني املتابعني لإلنفوجرافيك، وهذا ما أكدته دراسة    -
وآخرون:(ك إمييلر  الرا  من:  الشهاوي:(٢٠١٧ٍل  سماح  وايون ٢٠١٦)،  كيم  اوين   ،(

  ). ٢٠١٥جولو:(

ركزت معظم الدراسات على تناول عينة الشباب اجلامعي؛ نظًرا ألهمية الدور الفعال     -
من:   كٍل  دراسة  أظهرته  ما  وهذا  مجتمع،  أي  واستقرار  بناء  يف  الفئة  عيده لهذه 

  ). ٢٠١٨)، لي شيا، اكسن يا:(٢٠١٨)، مروة عطية:(٢٠١٩ل (هاني البط ،) ٢٠٢٠رشيد:(

اعتمدت أغلب الدراسات السابقة على منهج املسح، واستخدام العينة العمدية، وهذا ما   -
من: كٍل  دراسة  البطل:(  أكدته  يا:(٢٠١٩هاني  اكسن  شيا،  لي  نهلة  ٢٠١٨)،   ،(

  ).٢٠١٧زيدان:(

ستها للجمهور وخاصة الشباب اجلامعي اعتمدت العديد من الدراسات السابقة يف درا  -
  على استمارة االستبانة وخاصة االستبانة اإللكترونية. 

  اإلفادة من الدراسات السابقة:

أفادت الدراسات السابقة الباحث يف بلورة املشكلة البحثية، ويف وضع فروض الدراسة،   -
  ويف اختيار األدوات املناسبة للبحث، وكذلك صياغة مقاييس الدراسة.

  التعرف على املنهج املناسب لتناول موضوع الدراسة. -

  مت اإلفادة من الدراسات السابقة يف تأكيد حداثة الدراسة احلالية وجدارة دراستها. -

  تصميم ووضع أسئلة استمارة االستقصاء اخلاصة بالشباب اجلامعي عينة الدراسة. -
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  نتائج الدراسات السابقة.  تفسير بعض نتائج الدراسة احلالية يف ضوء ما خرجت به -

  اإلطار النظري للدراسة: 
  :  Media Dependency Theory نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

اإلعالم،      وسائل  على  االعتماد  نظرية  من  النظري  إطارها  الدراسة  هذه  تستمد 
ويستخدمها الباحثون بوصفها اإلطار النظري القادر على تفسير الظواهر االجتماعية يف  

  عالقتها      بوسائل اإلعالم.
مبعزل       يتم  ال  اإلعالم  لوسائل  األفراد  استخدام  أن  على  النظرية  فكرة  عن  وتعتمد 

تأثير املجتمع الذي يعيش داخله، وأن قدرة وسائل اإلعالم على التأثير تزداد عندما تقوم 
  هذه الوسائل بوظيفة نقل املعلومات بشكل مستمر ومكثف.  

وكلما تعقدت البنية االجتماعية قلَّ التفاعل بني أفراد املجتمع، مما يتيح لإلعالم مجاًال 
الفرد   فيصبح  الفراغ،  مللء  املعلومات، واسًعا  الستقاء  اإلعالم  وسائل  على  اعتماًدا  أكثر 

  .  )٢٠( وعلى هذا فاجلمهور عنصر فاعل وحيوي يف االتصال
وتركز يف هذا على       واجلمهور،  اإلعالم  العالقة بني  فهم  النظرية  ولذلك حتاول هذه 

القة بني  إجابة سؤال: ملاذا يتابع اجلمهور وسائل اإلعالم؟ وتسعى النظرية إلى اختبار الع
األجزاء الصغيرة والكبيرة يف النظام االجتماعي؛ ملحاولة فهم سلوك كل جزء وتوضيحه  

  . )٢١(العالقة بني عناصر النظام ككل يف ضوء وطبيعة
  األهداف الرئيسة لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم:     

الهــدف الــرئيس لنظريــة االعتمــاد هــو تفســير: ملــاذا يكــون لوســائل اإلعــالم  .١
  . )٢٢(أحياًنا آثار قوية ومباشرة وأحياًنا تأثيرات ضعيفة غير مباشرة

 . )٢٣(تركز النظرية على التساؤل اخلاص: ماذا يفعل األفراد بوسائل اإلعالم ؟ .٢
لتوض .٣ وتفسيرها  املعلومات  أنواع  حتليل  إلى  النظرية  يعتمد  تهدف  ملاذا  يح 

 . )٢٤(عليها األفراد دون سواها
تلك   .٤ لتأثيرات  كمتنبأ  إعالمية  لوسيلة  التعرض  لقياس  النظرية  تهدف 

الوسيلة، وذلك كبديل كيفي، يرى أن التعرض لوسيلة ما أكثر التزاًما بالبيئة 
 .  )٢٥(والعوامل املضافة من االعتماد على تلك الوسيلة

 تراضات هي: تقوم هذه النظرية على عدة اف 
تختلف درجة استقرار النظام االجتماعي وتوازنه نتيجة التغيرات املستمرة، وتبًعا  -١

عدم   حالة  ففي  واألخبار،  املعلومات  إلى  احلاجة  تقلُّ  أو  تزيد  االختالف  لهذا 



              ٢٥٠٩ 

االستقرار االجتماعي تزداد احلاجة للمعلومات فيكون األفراد أكثر اعتماًدا على  
  .  )٢٦(عدم االستقراروسائل اإلعالم يف حالة 

إلى   -٢ اجلمهور  حاجة  زادت  ما  مجتمع  يف  واألزمات  التغيرات  زادت  كلما  أنَّه 
من  تقدمه  وما  االتصال  وسائل  على  االعتماد  درجة  تزيد  وبالتالي  املعلومات، 

 معلومات يف هذا املجتمع.  
يف   -٣ اختالفاتهم  نتيجة  اإلعالم  وسائل  على  اعتماده  درجة  يف  اجلمهور  يختلف 

 .)٢٧(اف واملصالح واحلاجات الفرديةاألهد
الفروق -٤ النظرية  وهذا    ترسم  وسلوكًيا،  ووجدانًيا  معرفًيا  واملعتمد  املستخدم  بني 

 ميكننا من صياغة الفروض التالية:
اإلعالم   -أ وسائل  على  املعتمد  بني  املعريف  التأثير  حجم  يف  اختالف  هناك 

 وقوًيا فاآلثار املعرفية مؤثرة.واملستخدم لها، فكلما كان االعتماد مركًزا 
يظهر املستخدم لوسائل اإلعالم أعراض القلق واخلوف واإلحباط أكثر من     -ب

 .   )٢٨(املعتمد على تلك الوسائل
تزداد التأثيرات املعرفية والعاطفية والسلوكية عندما توجد درجة عالية من عدم  -٥

 . )٢٩(االستقرار يف املجتمع
 

  احلالية من نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم:مدى إفادة الدراسة 
مالئمة         نظرية  أنها  يتضح  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  نظرية  استعراض  بعد 

  للدراسة احلالية وذلك لألسباب التالية:
اإلنفوجرافيك   .١ املبحوثني على  اعتماد  اختبار درجة  تساعد نظرية االعتماد على 

على املصرية  احلكومية  جتاه    بالصفحات  للمعلومات  هام  كمصدر  بوك  الفيس 
 فيروس كورونا.

تعمل نظرية االعتماد على توضيح اآلثار املعرفية والوجدانية والسلوكية الناجتة   .٢
لدى املبحوثني نتيجة تعرضهم لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على  

 الفيس بوك. 
االعتما .٣ بني  العالقة  توضيح  على  االعتماد  نظرية  الصفحات  تساعد  على  د 

 احلكومية املصرية على الفيس بوك، والتأثيرات الناجتة على هذا االعتماد. 
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تزايدت أهمية تطبيق النظرية يف الدراسة احلالية كون أن الشباب اجلامعي أكثر   .٤
معلومات   للحصول على  عليها  يعتمد  التي  اإلعالمية  الوسيلة  قدرة على حتديد 

 جتاه فيروس كورونا. 

  الدراسة:تساؤالت  

 ما كثافة متابعة الشباب اجلامعي للصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك؟. - ١
مــا درجــة اهتمــام الشــباب اجلــامعي مبتابعــة اإلنفوجرافيــك بالصــفحات احلكوميــة  - ٢

 املصرية على الفيس بوك للحصول على معلومات جتاه فيروس كورونا؟.
فوجرافيك بالصفحات احلكوميـة ما درجة اعتماد الشباب اجلامعي على متابعة اإلن - ٣

 املصرية على الفيس بوك للحصول على معلومات جتاه فيروس كورونا؟.
ما أسباب متابعة الشـباب اجلـامعي لإلنفوجرافيـك بالصـفحات احلكوميـة املصـرية  - ٤

 على الفيس بوك؟.
الشباب اجلامعي من خالل متابعة اإلنفوجرافيك   - ٥ اكتسبها  التي  املعلومات  أكثر  ما 

 احلكومية املصرية على الفيس بوك جتاه فيروس كورونا؟. بالصفحات
 ما مستوى معلومات الشباب اجلامعي جتاه فيروس كورونا؟. - ٦
التأثيرات(املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة عـن متابعـة الشـباب اجلـامعي ما   - ٧

 ؟.لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك
  الدراسة:فروض 

  تسعى هذه الدراسة الختبار صحة الفروض التالية: 
لإلنفوجرافيك  .١ اجلامعي  الشباب  متابعة  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة    توجد 

بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس  
 كورونا. 

لإلنفوجرافيك   .٢ اجلامعي  الشباب  متابعة  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  توجد 
(النوع الدميوغرافية  واملتغيرات  املصرية  احلكومية  التعليم    -بالصفحات    - نوع 

  املستوى االقتصادي االجتماعي). 
عال .٣ مبتابعة  توجد  اجلامعي  الشباب  اهتمام  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  قة 

فيروس  جتاه  معلوماتهم  ومستوى  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك 
  كورونا. 
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توجد فروق دالة إحصائًيا بني مستوى معلومات الشباب اجلامعي جتاه فيروس   .٤
(النوع الدميوغرافية  واملتغيرات  التعليم    - كورونا  االقتصادي  املس  -نوع  توى 

 االجتماعي). 

اعتماد   .٥ درجة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  على  توجد  اجلامعي  الشباب 
ومستوى   بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك 

 .  معلوماتهم جتاه فيروس كورونا
على   .٦ اجلامعي  الشباب  اعتماد  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد 

بالصفحا والتأثيراتاإلنفوجرافيك  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية   ت 
 (املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة عليهم جتاه فيروس كورونا. 

التأثيرات(املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة    توجد فروق دالة إحصائًيا بني .٧
وع  ن  -على الشباب اجلامعي جتاه فيروس كورونا واملتغيرات الدميوجرافية (النوع

 املستوى االقتصادي االجتماعي).  -التعليم
  التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة: 

  اإلنفوجرافيك:
هو فن أصبح يعمل على توصيل املعلومات بشكل مبسط ومختصر وسهل عن طريق       

  استخدام الصور الثابتة أو املتحركة.  
  الصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك:

وتتيح        كبير  بشكل  انتشرت  والتي  االجتماعي،  التواصل  شبكات  أشكال  إحدى  هي 
احلكومية اجلهات  بني  والتواصل  إمداده    االتصال  على  وتعمل  واملواطنني،  املصرية 

  باملعلومات الصحيحة فور صدورها.
  فيروس كورونا: 

) يصيب اجلهاز التنفسي وانتشر بشكل كبير يف  ١٩هو وباء عاملي يعرف باسم (كوفيد    
  جميع دول العالم. 

  نوع الدراسة: 
اإلنفوجرافيك تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي تسعى للتعرف على دور      

باملعلومات   اجلامعي  الشباب  إمداد  يف  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات 
املعلومات،  مستوى  منها:  متغيرات  عدة  دراسة  خالل  من  وذلك  كورونا،  فيروس  جتاه 

  ودرجة االهتمام، النوع، نوع التعليم، واملستوى االقتصادي االجتماعي.  
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  منهج الدراسة:

ويف إطار الدراسة الوصفية، استخدم الباحث منهج املسح؛ من خالل مسح آراء عينة      
متابعتهم   الشباب اجلامعي حول مدى  املصرية  من  بالصفحات احلكومية  لإلنفوجرافيك 

  ودوره يف إمدادهم مبعلومات جتاه فيروس كورونا.   ؛على الفيس بوك

  مجتمع الدراسة امليدانية: 
) ســنة وهــي الفتــرة ٢١:١٨ويتمثــل يف الشــباب اجلــامعي ممــن تتــراوح أعمــارهم بــني (    

  املقابلة ملرحلة املراهقة املتأخرة.

  عينة الدراسة:

 -اجلــامعي (ذكــورًاقــام الباحــث باختيــار عينــة البحــث بالطريقــة العمديــة مــن الشــباب     
 -إناًثا) املستخدمني للصفحات الرسـمية احلكوميـة بـالفيس بـوك بكـٍل مـن (جامعـة سـيناء

ا مــن  ١٥٠مبحــوث، مت ســحبهم بطريقــة متســاوية ( ٣٠٠جامعــة بورســعيد) قوامهــا  مبحوثــً
ــة  ــات احلكومي ــة للجامع ــة بورســعيد ممثل ــة  ١٥٠ -جامع ــة ســيناء ممثل ا مــن جامع ــً مبحوث

  ) سنة.٢١:١٨يف املرحلة العمرية من (  للجامعات اخلاصة)
  اختيار العينة:

  قد راعى الباحث يف اختيار العينة متثيلها لثالث متغيرات أساسية هي:
بينمـا متثـل جامعـة بورسـعيد اجلامعـات احلكوميـة، متثيل نوع التعليم: حيث متثل   -١

ــات  ــار هــذه اجلامع ــد مت اختي ــات اخلاصــة، وق ــة ســيناء اجلامع ــارات جامع العتب
عديــدة منهــا: الســهولة النســبية يف الوصــول إلــيهم، عــالوة علــى تشــابه خصــائص 

 الشباب اجلامعي، وإمكانية متثيل العينة لفئات النوع داخل تلك اجلامعات.
متثيل الفرق الدراسية: ومت فيها مراعاة تنوع السـنوات الدراسـية ملرحلـة الشـباب  -٢

 الفرقة الرابعة). –الفرقة الثالثة   -نيةالفرقة الثا –اجلامعي (الفرقة األولى 
 إناًثا).  -متثيل النوع: (ذكورًا -٣

 توصيف عينة البحث:
  التوزيع العددي والنسب املئوية للنوع )١جدول رقم (

 النسبة %  العدد  النوع 

 % ٥٠ ١٥٠ ذكر 

  % ٥٠ ١٥٠  أنثى

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 
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  للجامعات عينة الدراسةالتوزيع العددي والنسب املئوية   )٢جدول رقم (

 النسبة %  العدد  اجلامعة 

 % ٥٠ ١٥٠  جامعة سيناء 

 % ٥٠  ١٥٠  جامعة بورسعيد 

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

  ومت اختيار هذه اجلامعات حتى تكون ممثلة للجامعات احلكومية واخلاصة.    

  أدوات جمع البيانات:  

  أوًال: استمارة االستقصاء: 
اخلاصة       البيانات  جلمع  كأداة  إلكترونية  استقصاء  استمارة  بإعداد  الباحث  قام 

بالشباب اجلامعي عن متابعتهم لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس 
  بوك، وأسباب املتابعة، ومدى املتابعة، ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا. 

  اختبار الصدق:
ملحاور       متثيلها  ومدى  للتطبيق  وصالحيتها  االستقصاء  استمارة  صدق  من  للتأكد 

املقياس، مت عرض االستمارة على مجموعة من األساتذة املتخصصني يف مجال دراسات 
  اإلعالم *.

وتغطيتها      ترتيبها  وحسن  األسئلة  وضوح  على  املحكمني  بني  االتفاق  نسبة  وبلغت 
الدراسة   املطلوبة يف ضوء %٨٤ملوضوع ومحاور  التعديالت  الباحث بعض  بعدها أجرى   ،

  آراء املحكمني لتصبح االستمارة يف شكلها النهائي. 
   اختبار الثبات: 

من       مصغرة  عينة  على  االستبانة  بتطبيق  الباحث  قام  االستمارة  ثبات  من  للتأكد 
لدراسة، ثم أعاد ) من العينة األصلية ل%١٠) مفردة بواقع (٣٠الشباب اجلامعي قوامها (

الباحث على   العينة، وقد حصل  التطبيق األول على نفس أفراد  التطبيق بعد أسبوع من 
ثبات   بنسبة  التطبيقني  بني  متسقة  مدى    %٩٠نتائج  على  تدل  عالية  ثبات  نسبة  وهي 

  وضوح األسئلة وقابليتها للتطبيق. 
  حدود الدراسة:

  احلدود املكانية: -١
ع      على  الدراسة  سيناءاقتصرت  (جامعة  من  بكٍل  اجلامعى  الشباب  جامعة   - ينة 

  بورسعيد). 
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  احلدود الزمنية:  -٢
على       إلكترونية  استقصاء  استمارة  تطبيق  خالل  من  املعلومات  جمع  يف  الباحث  بدأ 

  .٣٠/٣/٢٠٢٠إلى  ٢٤/٣/٢٠٢٠عينة الدراسة، يف الفترة من  

  احلدود البشرية:  -٣

بدراسة         احلالية  الدراسة  قوامها  قامت  الشباب اجلامعي يف    ٣٠٠عينة  مبحوث من 
  ) سنة. ٢١:١٨املرحلة العمرية من (

  احلدود املوضوعية:  -٤

بالصفحات احلكومية املصرية على    دور اإلنفوجرافيك اقتصرت الدراسة على معرفة       
  الفيس بوك يف إمداد الشباب اجلامعي باملعلومات جتاه فيروس كورونا.

  ثانًيا: مقاييس الدراسة:  

  استخدم الباحث عدًدا من املقاييس لقياس متغيرات الدراسة والتي تتمثل يف التالي:   

  مقياس مستوى معلومات الشباب اجلامعي:  -١
حــث بإعــداد مجموعــة مــن الفقــرات لقيــاس معلومــات الشــباب اجلــامعي وفيــه قــام البا    

جتاه فيروس كورونا األكثر وضوًحا وظهورًا وتنـاوًال باإلنفوجرافيـك بالصـفحات احلكوميـة 
ــى املحكمــني الســتبعاد الفقــرات غيــر  املصــرية بــالفيس بــوك، وقــد مت عــرض املقيــاس عل

  الصاحلة لالستخدام.
درت إجابــات املبحــوثني عــن كــل إجابــة ٩(وقــد اشــتمل املقيــاس علــى      ) عبــارات، وقــد قــُ

صحيحة بدرجة، وكل إجابة خاطئة بصفر، ثـم مت جتميـع الـدرجات فيتكـون لـدينا مقيـاس 
ا   ٩تتراوح درجاته من صـفر إلـى   درجـات، ومت تقسـيم املبحـوثني إلـى ثالثـة مسـتويات وفقـً

  ملستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا كالتالي:
  درجات.  ٩إلى  ٧رتفع ويحصل فيها املبحوث على  مستوى م -
  درجات. ٦إلى   ٤مستوى متوسط ويحصل فيها املبحوث على   -
  درجات. ٣مستوى منخفض ويحصل فيها املبحوث على صفر إلى  -

  مقياس التأثيرات(املعرفية والوجدانية والسلوكية):  -٢

ومت قياسه من خـالل مقيـاس يشـمل مجموعـة مـن العبـارات، ومت تقسـيمه علـى النحـو     
  التالي:
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  موافق: ويحصل فيها املبحوث على ثالث درجات. -
  أحياًنا: ويحصل فيها املبحوث على درجتني. -
  غير موافق: ويحصل فيها املبحوث على درجة واحدة. -
  مقياس املستوى االقتصادي واالجتماعي: -٣
فقرات       عدة  من  مكون  مقياس  من خالل  واالجتماعي  االقتصادي  املستوى  قياس  مت 

جمع   خالل  من  للمبحوثني  الكلية  الدرجة  حساب  مت  ثم  معينة،  درجة  منها  لكل  ُيعطى 
 الدراجات التي حصل عليها يف هذا املقياس وحتديد مستواه. 

  أساليب املعاجلة اإلحصائية:
قا     البحث،  نتائج  اإلحصائية  الستخراج  "احلزم  برنامج  باستخدام  الباحث  "  spssم 

لتحليل البيانات التي مت إدخالها إلى الكمبيوتر، حيث مت استخدام األساليب اإلحصائية  
  التالية:

  الستجابات املئوية)  والنسب  (العد  البسيطة  التكرارية  اجلداول  استخراج 
 املبحوثني. 

  الختبار العالقة بني املتغيرات.استخدام معامل ارتباط بيرسون 
 " "ت"  اختبار  متوسط  T-Testاستخدام  بني  الفروق  داللة  على  للتعرف   "

متابعة   حيث  من  واإلناث،  الذكور  بني  املقارنة  مثل  مختلفتني  مجموعتني 
 اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية بالفيس بوك. 

   واحد اجتاه  يف  التباين  حتليل   One Way Analysis Ofاستخدام 
Variance )ANOVA  املتوسطات بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدرسة   (

  احلسابية ألكثر من مجموعتني.
 " شيفيه  اختبار  بني  Scheffeاستخدام  الفروق  وداللة  مصدر  حلساب   "

  املجموعات. 
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 نتائج الدراسة:
  أوًال: نتائج الدراسة امليدانية:

  ) ٣جدول (
  مدى متابعة الصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك  

 النسبة %  العدد املتابعة

 % ٨٥٫٣٣ ٢٥٦ دائًما

 % ١٢ ٣٦ أحياًنا

  %٢٫٧  ٨  نادرًا

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

تشير التكرارات اإلحصائية باجلدول السابق إلى ارتفاع نسبة متابعة الشباب اجلامعي 
"أتابعها   األول  الترتيب  فى  جاء  حيث  بوك؛  الفيس  على  املصرية  احلكومية  للصفحات 

،  %١٢، وجاء يف الترتيب الثاني "أتابعها أحياًنا" بنسبة بلغت  % ٨٥٫٣٣دائًما" بنسبة بلغت  
ن "أتابعها  جاء  بلغت  بينما  بنسبة  الثالث  الترتيب  يف  ارتفاع  % ٢٫٧ادرًا"  الباحث  ويرجع  ؛ 

نسبة متابعة الصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك ألنها أصبحت وسيلة إعالمية 
تعرض   فأصبحت  حكومية،  جهات  عن  تصدر  ألنها  فيها  موثوق  معلومات  توفر  هامة 

   .املعلومات فور حدوثها بأبسط الطرق ويف ثواٍن معدودة
  ) ٤جدول (

  معدل متابعتك لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك 
 النسبة %  العدد معدل املتابعة 

 % ٧٢ ٢١٦ عدة مرات فى اليوم
  % ٢٨ ٨٤  مرة واحدة يومًيا 

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

الشباب       متابعة  كثافة  ارتفاع  إلى  السابق  باجلدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
يف  جاء  حيث  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  لإلنفوجرافيك  اجلامعي 

بلغت   بنسبة  اليوم"  "أتابعها عدة مرات فى  األول  الثاني جاء %٧٢الترتيب  الترتيب  ، ويف 
، ويرجع الباحث أسباب ارتفاع كثافة املتابعة؛  %٢٨نسبة بلغت  "أتابعها مرة واحدة يومًيا" ب

شكًال  أصبح  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  ألن  وذلك 
ملا   نظًرا  اليوم  كبير خالل  يقومون مبتابعته بشكل  الشباب اجلامعي،  لدى  مهًما  إعالمًيا 

 يتمتع به من معلومات موثوقة املصدر ومختصرة. 
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  ) ٥جدول (
  درجة االعتماد على اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية على الفيس بوك للحصول 

  على معلومات جتاه فيروس كورونا

 النسبة %  العدد درجة االعتماد 

 % ٧٩ ٢٣٧ أعتمد بدرجة كبيرة       
 % ٢١ ٦٣ أعتمد بدرجة متوسطة   

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

تشير التكرارات اإلحصائية باجلدول السابق إلى درجة اعتماد الشباب اجلامعي على  
جتاه  معلومات  على  للحصول  بوك  الفيس  على  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك 

الترتيب األول بنسبة بلغت    %٧٩فيروس كورونا، فنجد أن "أعتمد بدرجة كبيرة" جاء يف 
د بدرجة متوسطة" يف الترتيب الثاني بنسبة بلغت  )، ثم جاء "أعتم٢٣٧بإجمالي تكرارات(

تكرارات(  %٢١ اعتماد  ٦٣بإجمالي  مستوى  ارتفاع  الباحث  يرى  السابق  اجلدول  ومن   ،(
للحصول   بوك  الفيس  على  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  على  اجلامعي  الشباب 

سائل اجلذاب على معلومات جتاه فيروس كورونا؛ نظًرا لكون اإلنفوجرافيك يعتبر أحد و
وتقدميها بشكل مبسط  املعلومات  واختصار  بتلخيص  يقوم  أنَّه  كما  املعلومات،  يف تقدمي 
اكسن  شيا،  لي  دراسة:  نتائج  مع  اجلدول  هذا  نتائج  وتتفق  والرسوم،  الصور  من خالل 

تعتمد على  ٢٠١٨يا( التي  املبحوثني لألخبار  متابعة  االعتماد على  ارتفاع  أثبتوا  والذين   (
  اإلنفوجرافيك.   استخدام

  ) ٦جدول (
  أكثر الصفحات احلكومية املصرية متابعة للحصول على معلومات عن فيروس كورونا

 النسبة %  العدد أكثر الصفحات 
 % ١٠٠ ٣٠٠ صفحة وزارة الصحة والسكان املصرية 

 %٨٩٫٧ ٢٦٩  صفحة رئاسة مجلس الوزراء 

 %٧٤٫٣ ٢٢٣ والسكان الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة 

املصرية   احلكومية  الصفحات  أكثر  إلى  السابق  باجلدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
الصحة   وزارة  "صفحة  أن  فنجد  كورونا،  فيروس  عن  معلومات  على  للحصول  متابعة 

)، ثم  ٣٠٠بإجمالي تكرارات(  %١٠٠والسكان املصرية" جاءت يف الترتيب األول بنسبة بلغت  
يف الوزراء"  مجلس  رئاسة  "صفحة  بلغت    جاءت  بنسبة  الثاني  بإجمالي   % ٨٩٫٧الترتيب 

)، وجاءت "الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان" يف  ٢٦٩تكرارات(
بلغت   بنسبة  الثالث  تكرارات(  %٧٤٫٣الترتيب  تصدر  ٢٢٣بإجمالي  الباحث  ويرجع   ،(
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نظًرا   املصرية"؛  والسكان  الصحة  وزارة  لــ"صفحة  الشباب اجلامعي  وتنوع  متابعة  لكثافة 
املعلومات التى أصبحت تنشرها بشكل مستمر على صفحتها والتي متثل أهمية لكل من 
مع  اجلدول  هذا  نتائج  وتتفق  كورونا،  فيروس  عن  فيها  موثوق  معلومات  أية  عن  يبحث 

ارتفاع االعتماد على املصادر احلكومية   )٢٠١٨نتيجة دراسة سالي شحاتة(  أثبتت  والتي 
  أول للمعلومات.  اإللكترونية كمصدر

 بالصفحات احلكومية املصريةمدى االهتمام مبتابعة اإلنفوجرافيك  )٧جدول(
  للحصول على معلومات عن فيروس كوروناعلى الفيس بوك  

 النسبة %  العدد مدى االهتمام 

 %٩٢٫٧ ٢٧٨ دائًما

 %٧٫٣ ٢٢ أحياًنا

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

اجلامعي  الشباب  اهتمام  مدى  إلى  السابق  باجلدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
على   للحصول  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  مبتابعة 
الترتيب األول بنسبة  معلومات عن فيروس كورونا، فنجد أن فئة "أهتم دائًما" جاءت يف 

جاءت "أهتم أحياًنا" يف الترتيب الثاني بنسبة   )، ثم ٢٧٨بإجمالي تكرارات(  %٩٢٫٧بلغت  
)، ومن اجلدول السابق يرى الباحث أن أسباب ارتفاع  ٢٢بإجمالي تكرارات(  % ٧٫٣بلغت  

بوك   الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  مبتابعة  الشباب  اهتمام 
الفيروس هذا  نظًرا خلطورة  كورونا؛  فيروس  عن  معلومات  على  انتشر    للحصول  والذي 

به،   والوفيات  االصابات  معدل  الرتفاع  واخلوف  الذعر  وأثار  كله،  العالم  يف  كبير  بشكل 
له   سريع  بشكل  وتقدميها  املعلومات  اختصار  على  يعمل  اإلنفوجرافيك  أن  إلى  إضافة 

  خاصة مع تعدد املعلومات التي أصبحت تعرض يومًيا عن فيروس كورونا.
  ) ٨جدول(

  افيك التي تفضل متابعتها بالصفحات احلكومية على الفيس بوكأكثر أشكال اإلنفوجر
 النسبة %  العدد شكل اإلنفوجرافيك

 %٦٢٫٣ ١٨٧  اإلنفوجرافيك التفاعلي
 %٣٧٫٧ ١١٣ اإلنفوجرافيك الثابت 

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

التي  اإلنفوجرافيك  أشكال  أكثر  إلى  السابق  باجلدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
أن  فنجد  بوك،  الفيس  على  احلكومية  بالصفحات  متابعتها  اجلامعي  الشباب  يفضل 
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بلغت   بنسبة  األول  الترتيب  يف  جاء  التفاعلي"  بإجمالي   %٦٢٫٣"اإلنفوجرافيك 
الثابت"  ١٨٧تكرارات( "اإلنفوجرافيك  جاء  ثم  بلغت  )،  بنسبة  الثاني  الترتيب   % ٣٧٫٧يف 

تكرارات( متابعة  ١١٣بإجمالي  تفضيل  ارتفاع  أن  الباحث  يرى  السابق  اجلدول  ومن   ،(
الفيس بوك يرجع   التفاعلي بالصفحات احلكومية على  الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك 

املعلومات   إلى أنه يثير دافعية الشباب اجلامعي ملتابعته؛ فهو أكثر جاذبية وينوع يف عرض 
من خالل استخدام األشكال والصور الثابتة واملتحركة والتي تعمل على تبسيط املعلومات 
كمال   عيده  من:  كٍل  دراسة  نتائج  مع  اجلدول  هذا  نتائج  وتتفق  لهم،  وصولها  وسرعة 

وفهم  ٢٠٢٠رشاد( تذكر  حيث  من  املتحرك  اإلنفوجرافيك  تأثير  تفوق  أثبتت  والتي   (
مق اإلخباري  وآخرون(املحتوى  إمييلرا  الرا  الثابت،  اإلنفوجرافيك  بتأثير  )  ٢٠١٧ارنة 

والذين أثبتوا ارتفاع معدل متابعة اإلنفوجرافيك التفاعلي من قبل املبحوثني، بينما تختلف  
) حيث جاء اإلنفوجرافيك الثابت يف املرتبة األولى  ٢٠١٧مع نتيجة دراسة نهلة احلوراني(

  من حيث تفضيل املتابعة.  
  ) ٩جدول(

  أهم أسباب متابعة اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك 

 النسبة %  العدد األسباب 

 % ١٠٠ ٣٠٠ تبسيط املعلومات التي يقدمها واختصارها 

 %٩٠٫٣ ٢٧١  سرعة احلصول على املعلومات من خالله

  % ٨٣  ٢٤٩ التصميم اجلذاب الذي يقدم من خالله

 % ٥٥ ١٦٥ وإرساله إلى أصدقائيسهولة مشاركته 

 %٢٧٫٦ ٨٣ األلوان اجلذابة التي يستخدمها 

تشير التكرارات اإلحصائية باجلدول السابق إلى أهم أسباب متابعة الشباب اجلامعي 
"تبسيط   اإلنفوجرافيك أن  فنجد  بوك،  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات 

بنسبة   األول  الترتيب  يف  جاء  واختصارها"  يقدمها  التي  بإجمالي    %١٠٠املعلومات 
الثاني  ٣٠٠تكرارات( الترتيب  يف  خالله"  من  املعلومات  على  احلصول  "سرعة  جاء  ثم   ،(

جلذاب الذي يقدم من خالله"  )، وجاء "التصميم ا٢٧١بإجمالي تكرارات (  % ٩٠٫٣بنسبة  
)، ثم جاء "سهولة مشاركته وإرساله ٢٤٩بإجمالي تكرارات(  %٨٣يف الترتيب الثالث بنسبة  

بنسبة   الرابع  الترتيب  يف  أصدقائي"  تكرارات(   %٥٥إلى  "األلوان ١٦٥بإجمالي  ثم   ،(
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بنسبة   اخلامس  الترتيب  يف  يستخدمها"  التي  تكرارات(  %٢٧٫٦اجلذابة  )،  ٨٣بإجمالي 
إلى  و األولى  املرتبة  واختصارها  يقدمها  التي  املعلومات  تبسيط  تصدر  الباحث  يرجع 

تطويل   بدون  املعلومات يف شكل مختصر  على  إلى احلصول  تسعى  التي  الشباب  طبيعة 
  حتى اليكون هناك ملل.  

  ) ١٠جدول(
رية أهم املعلومات التي اكتسبتها من خالل متابعتك لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املص

  على الفيس بوك جتاه فيروس كورونا

 العدد أهم املعلومات
النسبة  

% 

 % ١٠٠ ٣٠٠ أرقام اإلصابات والوفيات اليومية

 %٩٦٫٣ ٢٨٩  طرق الوقاية من املرض

  % ٩٢  ٢٧٦ الفرق بني الكورونا واإلنفلونزا العادية

 % ٨٨ ٢٦٤ أعراض املرض

  %٨٥٫٦  ٢٥٧  ملواجهة فيروس كورونا اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة املصرية 

 %٧٧٫٣ ٢٣٢  نصائح لتقوية املناعة ضد فيروس كورونا 

 %٧٠٫٣ ٢١١  إرشادات لألشخاص املخالطني للحاالت املصابة بفيروس كورونا 

  % ٦٣  ١٨٩  خطوات تقوم بها ملنع انتشار فيروس كورونا  

  % ٥٢  ١٥٦  كيف تطهر منزلك ضد فيروس كورونا

  %١٠٫٦  ٣٢ استخدام ماكينات الصراف اآللي للوقاية من فيروس كورونا إرشادات 

تشير التكرارات اإلحصائية باجلدول السابق إلى أهم املعلومات التي اكتسبها الشباب  
اجلامعي من خالل متابعة اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك  
األول  الترتيب  اليومية" يف  والوفيات  اإلصابات  "أرقام  كورونا؛ حيث جاءت  فيروس  جتاه 

تكرا  %١٠٠بنسبة   الترتيب  ٣٠٠رات(بإجمالي  يف  املرض"  من  الوقاية  "طرق  جاءت  ثم   ،(
بنسبة   تكرارات(  %٩٦٫٣الثاني  واإلنفلونزا  ٢٨٩بإجمالي  الكورونا  بني  "الفرق  وجاء   ،(

بنسبة   الثالث  الترتيب  يف  تكرارات(  % ٩٢العادية"  "أعراض  ٢٧٦بإجمالي  جاءت  ثم   ،(
بنسبة   الرابع  الترتيب  يف  تكرارات(  % ٨٨املرض"  التي  ٢٦٤بإجمالي  "اإلجراءات  ثم   ،(

بنسبة   اخلامس  الترتيب  يف  كورونا"  فيروس  ملواجهة  املصرية  احلكومة   % ٨٥٫٦اتخذتها 
)، ويف الترتيب السادس جاءت "نصائح لتقوية املناعة ضد فيروس  ٢٥٧بإجمالي تكرارات(

بنسبة   تكرارات(  %٧٧٫٣كورونا"  املخالطني  ٢٣٢بإجمالي  لألشخاص  "إرشادات  ثم   ،(
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بنسبة    للحاالت السابع  الترتيب  يف  كورونا"  بفيروس  بإجمالي   %٧٠٫٣املصابة 
)، ويف الترتيب الثامن جاءت "خطوات تقوم بها ملنع انتشار فيروس كورونا"  ٢١١تكرارات(

تكرارات(  %٦٣بنسبة   يف  ١٨٩بإجمالي  كورونا"  فيروس  ضد  منزلك  تطهر  "كيف  ثم   ،(
)، وجاءت "إرشادات استخدام ماكينات ١٥٦بإجمالي تكرارات(  %٥٢الترتيب التاسع بنسبة  

بنسبة   العاشر  الترتيب  يف  كورونا"  فيروس  من  للوقاية  اآللي  بإجمالي    %١٠٫٦الصراف 
أكثر  ٣٢تكرارات( باعتبارها  اليومية  والوفيات  اإلصابات  أرقام  تصدر  الباحث  ويرجع   ،(

وإصابات حت وفيات  لوجود حاالت  نظًرا  اكتسابًا؛  اجلامعى  الشباب  بشكل معلومات  دث 
بالصفحات   نشره  يتم  يومي  إنفوجرافيك  تخصص  احلكومة  جعل  الذي  األمر  يومي 
يكون   حتى  والوفيات،  املصابة  احلاالت  عدد  يبني  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية 

  هناك شفافية ومصداقية يف نقل املعلومات للجمهور. 
  ) ١١جدول (

  حصول على معلومات عن فيروس كوروناترتيب الوسائل التي اعتمد عليها الشباب اجلامعي  لل

  الترتيب  الوزن النسبي   الوسائل 

  ١  ٣٫٤  الصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك 

  ٢  ٢٫٦١  القنوات الفضائية العربية

  ٣  ٢٫٠٢  الصحف اإللكترونية 

  ٤  ١٫٨١ املواقع اإلخبارية التليفزيونية 

عليها  اعتمد  التي  الوسائل  ترتيب  إلى  السابق  باجلدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
"الصفحات   أن  فنجد  كورونا،  فيروس  عن  معلومات  على  للحصول  اجلامعي  الشباب 

) نسبى  بوزن  األول  الترتيب  يف  جاءت  بوك"  الفيس  على  املصرية  ثم  ٣٫٤احلكومية   ،(
"القنوات   التر  الفضائيةجاءت  يف  (العربية"  نسبي  بوزن  الثاني  وجاءت ٢٫٦١تيب   ،(

)، ثم جاءت "املواقع اإلخبارية  ٢٫٠٢"الصحف اإللكترونية" يف الترتيب الثالث بوزن نسبي (
  ). ١٫٨١التليفزيونية" يف الترتيب الرابع بوزن نسبي (

الترتيب      بوك  الفيس  على  الرسمية  احلكومية  الصفحات  تصدر  الباحث  ويرجع 
تقدمه   ما  إلى  تلك  األول  تقدم  كما  مصدرها،  يف  موثوق  معلومات  من  الصفحات  تلك 

 املعلومات أوًال بأول فور صدورها.

  
 



 

 
٢٥٢٢ ٢٥٢٢ 

  مستوى معلومات الشباب اجلامعي عن فيروس كورونا )١٢جدول (

 النسبة %  العدد مستوى املعلومات

 % ٧٦ ٢٢٨ مرتفع 

 % ١٥ ٤٥ متوسط 

  %٩  ٢٧  منخفض 

 % ١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي 

الشباب   معلومات  مستوى  ارتفاع  إلى  السابق  باجلدول  اإلحصائية  التكرارات  تشير 
بلغت    بنسبة  األول  الترتيب  جاء يف  املرتفع  املستوى  فنجد  كورونا،  فيروس  اجلامعي عن 

بلغت  %٧٦ بنسبة  الثاني  الترتيب  املتوسط يف  املستوى  بينما جاء  املستوى  %١٥،  ، ثم جاء 
الثالث الترتيب  يف  بلغت    املنخفض  معلومات  %٩بنسبة  مستوى  ارتفاع  الباحث  ويرجع   ،

انتشار فيروس   التي أحدثها  التأثيرات  إلى خطورة  الشباب اجلامعي عن فيروس كورونا 
من  دائًما  يرفع  اجلامعي  الشباب  جعل  الذي  األمر  املجتمع  أو  الفرد  على  سواء  كورونا 

علومات التي أصبحت احلكومة مستوى معلوماته جتاه هذا الفيروس، هذا بجانب كثافة امل 
تعرضها بخصوص فيروس كورونا بشكل يومي. وهذه النتيجة تتفق مع دراسة ياوين كيم،  

) جولو  املتابعني  )  ٢٠١٥وايون  املبحوثني  معلومات  مستوى  ارتفاع  إلى  تشير  والتي 
  .  لإلنفوجرافيك

 التأثيرات الناجتة عن تعرض الشباب اجلامعي   )١٣جدول (
  لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك

 النسبة %  العدد التأثيرات الناجتة 
 % ١٠٠  ٩٠٠ زاد إحساسي بخطورة فيروس كورونا 

  %٩٥٫٤  ٨٥٩  زادت معلوماتي عن أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا
 %٩١٫٨  ٨٢٦  كورونا عرفت اإلجراءات التي اتخذتها احلكومة املصرية ملواجهة فيروس 
  %٨٨٫٣  ٧٩٥  أشعر بأهمية اتباع نصائح احلكومة ملواجهة فيروس كورونا 

  %٨٧٫١  ٧٨٤  عرفت الطرق الصحيحة لتطهير نفسي ومنزلي ضد فيروس كورونا 
  %٨٣٫٥  ٧٥٢  أشعر بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مخالفي اإلجراءات االحترازية 

  %٨٠٫١  ٧٢١  يكلمنيأترك مسافة بيني وبني من 
 %٧٧٫٣  ٦٩٦  أصبحت أكثر حرًصا عند اخلروج من البيت

 %٦٩٫٢  ٦٢٣ زادت معرفتي عن األطعمة التي تساعد على تقوية املناعة ضد فيروس كورونا 
  %٦١٫٩  ٥٥٧ أحاول توعية أصدقائي وأقاربي بطرق الوقاية من فيروس كورونا 

  %٤٨٫٥  ٤٣٦  أشعر بضرورة البقاء يف املنزل 
  %٣٤٫٩  ٣١٤  أشارك يف حمالت التوعية بخطورة مرض كورونا 



              ٢٥٢٣ 

تشير التكرارات اإلحصائية باجلدول السابق إلى التأثيرات الناجتة عن تعرض الشباب 
"زاد   الفيس بوك، فقد جاء  بالصفحات احلكومية املصرية على  اجلامعي لإلنفوجرافيك 

بنسبة   األول  الترتيب  يف  كورونا"  فيروس  بخطورة  تكرارات    % ١٠٠إحساسي  بإجمالي 
)، ثم جاءت "زادت معلوماتي عن أهم طرق الوقاية من فيروس كورونا" يف الترتيب  ٩٠٠(

بنسبة   تكرارات(  %٩٥٫٤الثاني  اتخذتها  ٨٥٩بإجمالي  التي  اإلجراءات  "عرفت  وجاء   ،(
بنسبة   الثالث  الترتيب  يف  كورونا"  فيروس  ملواجهة  املصرية  بإجمالي    %٩١٫٨احلكومة 

)، ثم جاء "أشعر بأهمية اتباع نصائح احلكومة ملواجهة فيروس كورونا" يف ٨٢٦تكرارات(
بنسبة   الرابع  تكرارات(  %٨٨٫٣الترتيب  الصحيحة  ٧٩٥بإجمالي  الطرق  "عرفت  ثم   ،(

بإجمالي   %٨٧٫١لتطهير نفسي ومنزلي ضد فيروس كورونا" يف الترتيب اخلامس بنسبة  
"أ٧٨٤تكرارات( جاء  السادس  الترتيب  ويف  إجراءات صارمة ضد )،  اتخاذ  بضرورة  شعر 

بنسبة   االحترازية"  اإلجراءات  تكرارات(  %٨٣٫٥مخالفي  "أترك  ٧٥٢بإجمالي  جاء  ثم   ،(
)،  ٧٢١بإجمالي تكرارات (  %٨٠٫١مسافة بيني وبني من يكلمني" يف الترتيب السابع بنسبة 

بنسب الثامن  الترتيب  يف  البيت"  من  اخلروج  عند  حرًصا  أكثر  "أصبحت   %٧٧٫٣ة  وجاء 
تكرارات( التي  ٦٩٦بإجمالي  األطعمة  عن  معرفتي  "زادت  جاء  التاسع  الترتيب  ويف   ،(

بنسبة   كورونا"  فيروس  املناعة ضد  تقوية  على  تكرارات(   %٦٩٫٢تساعد  )،  ٦٢٣بإجمالي 
فيروس  من  الوقاية  بطرق  وأقاربي  أصدقائي  توعية  "أحاول  جاء  العاشر  الترتيب  ويف 

(بإجما  %٦١٫٩كورونا" بنسبة   "أشعر  ٥٥٧لي تكرارات  الترتيب احلادي عشر جاء  )، ويف 
بنسبة   املنزل"  يف  البقاء  تكرارات(  %٤٨٫٥بضرورة  الثاني  ٤٣٦بإجمالي  الترتيب  ويف   ،(

بنسبة   كورونا"  مرض  بخطورة  التوعية  حمالت  يف  "أشارك  جاء  بإجمالي    %٣٤٫٩عشر 
طورة فيروس كورونا"  )، ويرجع الباحث أسباب تصدر فئة "زاد إحساسي بخ٣١٤تكرارات(

اجلامعي  الشباب  تعرض  عن  الناجتة  التأثيرات  أكثر  حيث  من  األول  الترتيب 
لإلنفوجرافيك  نظًرا  بوك؛  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  لإلنفوجرافيك 
خاصة،   اليومية  والوفيات  اإلصابات  أعداد  عن  يومي  بشكل  احلكومة  من  يصدر  الذي 

عديد من اإلجراءات للحد من انتشار الفيروس، هذا باإلضافة  واتخاذ احلكومة املصرية ال 
 إلى عدم التوصل لعالج فعال له حتى اآلن.
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  ثانًيا: اختبار فروض الدراسة:
  اختبار صحة الفرض األول:

"توجد عالقة دالة إحصائًيا بني كثافة متابعة  الختبار صحة الفرض األول القائل بأنه  
الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك ومستوى  

كورونا"، فيروس  جتاه  االرتباط    معلوماتهم  معامل  الباحث   Correlationاستخدم 
Cofficient  نتائج هذا الفرض:١٤يوضح جدول (. التتابعي لبيرسون (  

  ) ١٤(جدول 
قيم معامالت االرتباط بني كثافة متابعة الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية 

  املصرية على الفيس بوك ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا
 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط املتغيرات

  كثافة متابعة الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك 
 ٠٫٠١ . ** ١٨٦ فيروس كورونا مستوى املعلومات جتاه 

  ٠٫٠١(**) دالة إحصائًيا عند مستوى  

الشباب  متابعة  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  السابق  اجلدول  من  يتبني 
لإلنفوجرافيك ومستوى    اجلامعي  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات 

، وهي قيمة    ٠٫١٨٦معلوماتهم جتاه فيروس كورونا؛ ألن قيمة معامل ارتباط بيرسون =  
) أقل من  كثافة  ٠٫٠١دالة عند مستوى معنوية  زادت  كلما  أنه  تؤكد  ) وهذه عالقة قوية 

ا ملصرية على الفيس بوك  متابعة الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية 
  ارتفع أيًضا مستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.

الشباب   أن  إلى  الفرض ترجع  نتيجة هذا  أن  الباحث  السابق يرى  الفرض  نتائج  ومن 
لإلنفوجرافيك الذي يتم عرضه بالصفحات    اجلامعي زادت كثافة متابعته يف هذه الفترة  

نظًرا   بوك؛  الفيس  على  املصرية  تلك  احلكومية  أصبحت  والتي  املتالحقة  للمعلومات 
وصول   يسهل  أصبح  اإلنفوجرافيك  أن  كما  حدوثها،  فور  بأول  أوًال  بها  الصفحات متده 
الصور   استخدام  على  أكثر  ويعتمد  املعلومة  يبسط  اإلنفوجرافيك  ألن  له؛  املعلومة 

الفترة أصبحت فترة أجازة رسمية لطالب اجلامعات فزاد م عدل  والرسوم، كما أن هذه 
بالتالي وزادت  بوك  للفيس  بالصفحات    استخدامهم  لإلنفوجرافيك  متابعتهم  كثافة 

  احلكومية املصرية.   

متابعة   كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  بوجود  القائل  الفرض  قبول  ميكن  وبذلك 
بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك ومستوى    الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك
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 Sophie  ,سوفيا ليشير، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  معلوماتهم جتاه فيروس كورونا
Lecheler   )متابعة  ٢٠١٨ كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  أثبتت  والتي   (

وتتف  املبحوثني،  وزيادة معلومات  اإلخبارية  القصص  دراسة  اإلنفوجرافيك يف  أيًضا مع  ق 
كوستا أثبتت  ٢٠١٧(  Julio Costa  , جيلو  والتي  بني  )  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد  أنه 

كثافة متابعة اإلنفوجرافيك الرقمي يف الصحف اإللكترونية وزيادة معلوماتهم عن قضايا  
  املجتمع. 

  اختبار صحة الفرض الثاني:

بأنه        القائل  الثاني  الفرض  صحة  فالختبار  كثافة  "توجد  بني  إحصائًيا  دالة  روق 
اجلامعي   الشباب  واملتغيرات   لإلنفوجرافيكمتابعة  املصرية  احلكومية  بالصفحات 

استخدم الباحث  املستوى االقتصادي االجتماعي)"، و  - نوع التعليم    -الدميوغرافية (النوع
"ت"   التباين  T" Test"اختبار  حتليل  وأسلوب  العدد  متساوية  املستقلة   للمجموعات 

Analysis of Variance )ANOVA) نتائج هذا  ١٧)، (١٦)، (١٥) وتوضح اجلداول (
  الفرض: 

  ) ١٥(جدول 
املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم "ت" ومستوى داللتها للذكور واإلناث من الشباب اجلامعي 

  يف كثافة متابعة اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية 

  العينة
  
  

 املتغير

 النوع

  قيمة 
 " ت "

مستوى  
 الداللة 

 اإلناث الذكور

االنحراف  املتوسط العدد 
االنحراف  املتوسط العدد  املعياري 

 املعياري 

كثافة 
 ٠٫٠١ ٥٫٦٨٧ .٣٨٨ ١٫٩٤ ١٥٠  .٤٤٢ ٢٫٢١ ١٥٠  املتابعة

يتبني من اجلدول السابق أن قيمة "ت" دالة إحصائًيا؛ مما يشير إلى وجود فرق بني  
بالصفحات   لإلنفوجرافيك  متابعتهم  كثافة  يف  اجلامعي  الشباب  من  واإلناث  الذكور 

  احلكومية املصرية. 

)  ٢٠١٨(  Lei Shi and Xinyi Yu  ,لي شيا، اكسن يا  وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
والذين أثبتوا وجود فروق دالة إحصائًيا بني كثافة متابعة الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك 

 أنثى).  -باملواقع اإللكترونية وبني النوع (ذكر
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 املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم "ت " ومستوى داللتها  )١٦(جدول 
  لنوع التعليم اجلامعي للشباب يف كثافة متابعة اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية

  العينة
  
  
 املتغير

 نوع التعليم اجلامعي 

  قيمة 
 " ت "

مستوى  
 الداللة 

 خاص  حكومي 

االنحراف  املتوسط العدد 
االنحراف  املتوسط العدد  املعياري 

 املعياري 

 ٠٫٠١ ٢٫٥٣٠ .٤٠١ ٢٫٠١ ١٥٠ .٤٦٤ ٢٫١٤ ١٥٠  كثافة املتابعة

إلى وجود فرق بني   السابق أن قيم "ت" دالة إحصائًيا؛ مما يشير  يتضح من اجلدول 
نوع التعليم اجلامعي احلكومي واخلاص للشباب اجلامعي يف كثافة متابعة اإلنفوجرافيك 

  بالصفحات احلكومية املصرية. 
  ) ١٧جدول (

نتائج حتليل التباين للكشف عن الفروق بني الشباب اجلامعي ذوي املستوى االقتصادي االجتماعي  
  املرتفع واملتوسط واملنخفض يف كثافة متابعة اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية

مجموع    مصدر التباين   املتغير
  املربعات

درجات 
  احلرية 

متوسط  
  املربعات

  قيمة
  " ف " 

مستوى  
  الداللة 

كثافة  
 املتابعة

 ٠٫٣٧٦ ٢ ٠٫٧٥٢  بني املجموعات

داخل   غير دالة   ١٫٧٣٢
 ٠٫٢١٧ ٢٥٩ ٥٦٫٢٢٩  املجموعات

  - ٢٦١ ٥٦٫٩٨١  املجموع 

يتبني من اجلدول السابق أن قيم "ف" غير دالة إحصائًيا، مما يشير إلى عدم وجود  
واملتوسط   املرتفع  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوي  اجلامعي  الشباب  بني  فروق 

  واملنخفض يف كثافة متابعة اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية. 

الباحث أسباب ذلك إلى أهمية اإلنفوجراف يك يف اختصار وتبسيط املعلومات ويرجع 
  وتنوع األشكال التي يقدم من خاللها وجتذب جميع طبقات املجتمع ملتابعته.  

الفرض   قبول  ميكن  النوع    -جزئًيا-وبذلك  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  بوجود  القائل 
متابعة    - (ذكور كثافة  يف  للشباب  واخلاص)  احلكومي  اجلامعي(  التعليم  نوع  إناث)، 

الشباب اإلنفوجرا بني  فروق  وجود  عدم  ثبت  بينما  املصرية،  احلكومية  بالصفحات  فيك 



              ٢٥٢٧ 

اإلنفوجرافيك  متابعتهم  كثافة  يف  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  حيث  من  اجلامعي 
  بالصفحات احلكومية املصرية. 

  اختبار صحة الفرض الثالث:

ني درجة اهتمام "توجد عالقة دالة إحصائًيا بالختبار صحة الفرض الثالث القائل بأنه  
ومستوى   املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  مبتابعة  اجلامعي  الشباب 

كورونا"  فيروس  جتاه  االرتباط    معلوماتهم  معامل  الباحث   Correlationواستخدم 
Cofficient  نتائج هذا الفرض:١٨يوضح جدول (. التتابعي لبيرسون (  

  ) ١٨جدول (

اهتمام الشباب اجلامعي مبتابعة اإلنفوجرافيك  قيم معامالت االرتباط بني درجة
  بالصفحات احلكومية املصرية ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا

 مستوى الداللة قيمة معامل االرتباط املتغيرات

  درجة اهتمام الشباب اجلامعي
 ٠٫٠٥ . * ١٣٩ ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا

  ٠٫٠٥مستوى  (*) دالة إحصائًيا عند 

مستوى   عند  إحصائًيا  دالة  وجود عالقة  السابق  اجلدول  من  درجة    ٠٫٠٥يتبني  بني 
املصرية ومستوى   بالصفحات احلكومية  اإلنفوجرافيك  الشباب اجلامعي مبتابعة  اهتمام 

، وهي قيمة    ٠٫١٣٩معلوماتهم جتاه فيروس كورونا؛ ألن قيمة معامل ارتباط بيرسون =  
) وهذه عالقة تؤكد أنه كلما زادت درجة اهتمام ٠٫٠٥ة أقل من (دالة عند مستوى معنوي

مستوى   زاد  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  مبتابعة  اجلامعي  الشباب 
  معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.

ومن نتائج الفرض السابق يرى الباحث أن نتيجة هذا الفرض ترجع إلى أهمية احلدث  
اجلميع؛   يشغل  أصبح  املجتمع  الذي  أفراد  معظم  جعل  حيث  الكبيرة،  خلطورته  نظًرا 

يبحثون دائًما عن معلومات حول هذا الفيروس وطرق الوقاية منه واإلجراءات احلكومية 
  التي تتخذ ملواجهة انتشاره.  
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وبذلك ميكن قبول الفرض القائل بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بني درجة اهتمام 
ا مبتابعة  اجلامعي  ومستوى  الشباب  املصرية  احلكومية  بالصفحات  إلنفوجرافيك 
  معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.

-Ye Weon Kim and Eun  ,ياوين كيم وايون جولووتتفق هذه النتيجة مع دراسة  
Ju Lee  )وجود٢٠١٥ أثبتوا  والذين  القارئ    )  اهتمام  درجة  بني  إحصائًيا  داللة  عالقة 

  مبتابعة اإلنفوجرافيك باملواقع اإلخبارية ومستوى معلوماتهم باألحداث اجلارية. 

  اختبار صحة الفرض الرابع:

"توجد فروق دالة إحصائيًا بني  الختبار صحة الفرض الرابع والذى ينص على أنه      
ف جتاه  اجلامعي  الشباب  معلومات  (النوع مستوى  الدميوغرافية  واملتغيرات  كورونا    - يروس 

التعليم   و  االقتصادياملستوى    - نوع  الباحث اختبار "ت"  االجتماعي)،    T" Test"استخدم 
التباين   حتليل  وأسلوب  العدد  متساوية  املستقلة   Analysis of للمجموعات 

Variance )ANOVA) نتائج هذا الفرض: ٢١)، (٢٠)، (١٩) وتوضح اجلداول (  
  ) ١٩(جدول 

املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم "ت" ومستوى داللتها للذكور واإلناث من الشباب اجلامعي 
  يف مستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا

  العينة 
  
  

 املتغير

 النوع 
  قيمة 
 " ت " 

مستوى  
 الداللة

 اإلناث الذكور 

االنحراف  املتوسط العدد
االنحراف  املتوسط العدد املعياري 

 املعياري 
مستوى  

املعلومات جتاه  
  فيروس كورونا 

٠٫٠١ ١٫٧٧٣ ١٫٣٨٤ ٦٫٥١ ١٥٠ ١٫٥٤٣ ٦٫٠٨١ ١٥٠ 

؛ مما يشير  ٠٫٠١يتضح من اجلدول السابق أن قيم "ت" دالة إحصائًيا عند مستوى      
جتاه  معلوماتهم  مستوى  يف  اجلامعي  الشباب  من  واإلناث  الذكور  بني  فرق  وجود  إلى 

 فيروس كورونا.
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  ) ٢٠(جدول 
املعيارية وقيم "ت" ومستوى داللتها لنوع التعليم اجلامعي للشباب يف    املتوسطات واإلنحرافات

  مستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا

  العينة
  
  

 املتغير

 نوع التعليم اجلامعي

  قيمة
 "ت" 

مستوى  
 الداللة 

 خاص  حكومي 

االنحراف   املتوسط  العدد
االنحراف   املتوسط  العدد املعياري 

 املعياري 
املعلومات  مستوى 

جتاه فيروس  
  كورونا 

٠٫٠٥  ١٫٩١٨ ٢٫١٤٢ ٦٫٢٤ ١٥٠ ٢٫٥٣٩ ٥٫٧٢ ١٥٠ 

السابق أن قيم "ت" دالة إحصائًيا عند مستوى   ؛ مما يشير  ٠٫٠٥يتضح من اجلدول 
إلى وجود فرق بني نوع التعليم اجلامعي احلكومي واخلاص للشباب اجلامعي يف مستوى  

  معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.
  ) ٢١(جدول 

نتائج حتليل التباين للكشف عن الفروق بني الشباب اجلامعي ذوي املستوى االقتصادي  
  االجتماعي املرتفع واملتوسط واملنخفض يف مستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا

مجموع    مصدر التباين   املتغير
  املربعات

درجات 
  احلرية 

متوسط  
  املربعات

  قيمة
  "ف" 

مستوى  
  الداللة 

مستوى  
املعلومات 

جتاه فيروس  
 كورونا 

 ٣٣٫٣٥٧  ٢ ٦٦٫٧١٥  بني املجموعات 

 ٥٫٣٧٨  ٢٩٧ ١٥٩٧٫١٦٥  داخل املجموعات   ٠٫٠٥  ٦٫٢٠٣

  املجموع
٢٩٩ ١٦٦٣٫٨٨٠ 

-  

يتضح من اجلدول السابق أن قيم "ف" دالة إحصائًيا؛ مما يشير إلى وجود فروق     
املستوى   ذوي  اجلامعي  الشباب  واملنخفض  بني  واملتوسط  املرتفع  االجتماعي  االقتصادي 

  يف مستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.

دالة إحصائًيا عند مستوى   "ف"  قيم  أن  السابق  يشير ٠٫٠٥يتبني من اجلدول  ؛ مما 
املرتفع   االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوي  اجلامعي  الشباب  بني  فروق  وجود  إلى 

اختبار   وباستخدام  كورونا،  فيروس  جتاه  واملنخفض  اجتاه Scheffe واملتوسط  ملعرفة 
  صادي االجتماعي املتوسط. الفروق كانت لصالح ذوي املستوى االقت 

معلومات  مستوى  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  بوجود  القائل  الفرض  قبول  ميكن  وبذلك 
(النوع الدميوغرافية  واملتغيرات  كورونا  فيروس  جتاه  اجلامعي  التعليم    -الشباب    - نوع 

 املستوى االقتصادي االجتماعي).  
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  اختبار صحة الفرض اخلامس:

الفرض   صحة  بأنهالختبار  القائل  درجة  اخلامس  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد   "
على   اجلامعي  الشباب  الفيس    اإلنفوجرافيكاعتماد  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات 

كورونا"، فيروس  جتاه  معلوماتهم  ومستوى  االرتباط    بوك  معامل  الباحث  واستخدم 
Correlation Cofficient   .نتائج هذا الفرض:  ) ٢٢يوضح جدول (التتابعي لبيرسون  

  ) ٢٢جدول (
قيم معامالت االرتباط بني درجة اعتماد الشباب اجلامعي على اإلنفوجرافيك بالصفحات  

  احلكومية املصرية على الفيس بوك ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا
قيمة معامل   املتغيرات

 االرتباط
 مستوى الداللة

  درجة اعتماد الشباب اجلامعي 
 ٠٫٠٥ . ١٤١ ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا 

  ٠٫٠٥(*) دالة إحصائًيا عند مستوى  

بني درجة   ٠٫٠٥يتبني من اجلدول السابق وجود عالقة دالة إحصائًيا عند مستوى        
الفيس  الشباب اجلامعي على اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على  اعتماد 

 ٠٫١٤١بوك ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا؛ ألن قيمة معامل ارتباط بيرسون =  
م مستوى  عند  دالة  قيمة  وهي   ، ) زادت  ٠٫٠٥عنوية  كلما  أنه  تؤكد  قوية  عالقة  وهذه   (

أيًضا   زاد  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  على  اجلامعي  الشباب  اعتماد  درجة 
  مستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.

اعتماد  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  بوجود  القائل  الفرض  قبول  ميكن  وبذلك 
على   اجلامعي  بوك  الشباب  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك 

  ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا.  
  اختبار صحة الفرض السادس:

بأنه   القائل  السادس  الفرض  صحة  درجة  الختبار  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  توجد   "
بالصفحات   اإلنفوجرافيك  على  اجلامعي  الشباب  على  احلكوميةاعتماد  الفيس   املصرية 

كورونا"،  فيروس  جتاه  عليهم  الناجتة  والسلوكية)  والوجدانية  والتأثيرات(املعرفية    بوك 
االرتباط   معامل  الباحث  لبيرسون.    Correlation Cofficientواستخدم  التتابعي 

 ) نتائج هذا الفرض: ٢٣(  جدول يوضح 

 



              ٢٥٣١ 

  ) ٢٣جدول (
قيم معامالت االرتباط بني درجة اعتماد الشباب اجلامعي على اإلنفوجرافيك بالصفحات  

احلكومية املصرية على الفيس بوك والتأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة عليهم  
  جتاه فيروس كورونا

  التأثيرات              
  املتغير

  السلوكية  الوجدانية   املعرفية

درجـــــة اعتمـــــاد الشـــــباب اجلـــــامعي علـــــى 
اإلنفوجرافيــــك بالصــــفحات احلكوميــــة 

  املصرية على الفيس بوك
٠٫١٢٦  * ٠٫١٤٤  * ٠٫١١٥ *  

  ٠٫٠٥(*) دالة إحصائًيا عند مستوى  

درجة بني    ٠٫٠٥يتبني من اجلدول السابق وجود عالقة دالة إحصائًيا عند مستوى        
الفيس  الشباب اجلامعي على اإلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على  اعتماد 

؛ ألن  والوجدانية والسلوكية) الناجتة عليهم جتاه فيروس كورونا   املعرفيةبوك والتأثيرات(
  = بيرسون  ارتباط  معامل  املعرفية،    ٠٫١١٥قيمة  التأثيرات  التأثيرات   ٠٫١٤٤يف  يف 

(  ٠٫١٢٦الوجدانية،   معنوية  دالة عند مستوى  قيم  وهي  السلوكية،  التأثيرات  )  ٠٫٠٥يف 
اد الشباب اجلامعي على اإلنفوجرافيك وهذه عالقة قوية تؤكد أنه كلما زادت درجة اعتم

التأثيرات(املعرفية   أيًضا  زادت  بوك  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات 
  والوجدانية والسلوكية) الناجتة عليهم جتاه فيروس كورونا.

إلى ترجع  الفرض  هذا  نتيجة  أن  الباحث  يرى  السابق  الفرض  نتائج  خطورة    ومن 
التي اتخذتها احلكومة ملواجهته؛ األمر   فيروس كورونا وانتشاره الكبير وتعدد اإلجراءات 

  الشباب معرفًيا ووجدانًيا وسلوكًيا.  الذي يؤثر بشكل كبير على 

اعتماد  درجة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  بوجود  القائل  الفرض  قبول  ميكن  وبذلك 
بو  الفيس  على  املصرية  احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  على  اجلامعي  ك  الشباب 

  والتأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة عليهم جتاه فيروس كورونا. 
  اختبار صحة الفرض السابع:

بأنه القائل  السابع  الفرض  صحة  التأثيرات الختبار  بني  إحصائًيا  دالة  فروق  "توجد 
كورونا   فيروس  جتاه  اجلامعي  الشباب  على  الناجتة  والسلوكية)  والوجدانية  (املعرفية 

(النوعو الدميوجرافية  التعليم  -املتغيرات  االجتماعيى)"،   -نوع  االقتصادي  املستوى 
"ت"  و اختبار  الباحث  وأسلوب    T" Test"استخدم  العدد  متساوية  املستقلة  للمجموعات 
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التباين   اجلداول (Analysis of Variance)ANOVA حتليل  وتوضح   (٢٤)  ،(٢٥  ،(
  ) نتائج هذا الفرض: ٢٦(

  ) ٢٤(جدول 
املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم "ت" ومستوى داللتها للذكور واإلناث من الشباب اجلامعي 

  يف التأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة على الناجتة عليهم جتاه فيروس كورونا

  العينة
  
  

 املتغير

 النوع 

  قيمة
 " ت "

مستوى  
 الداللة 

 اإلناث  الذكور

االنحراف   املتوسط  العدد
االنحراف   املتوسط  العدد املعياري 

 املعياري 

التأثيرات (املعرفية 
والوجدانية والسلوكية) 

  الناجتة على تنمية الوعي
٠٫٠٥  ٠٫١٧٠ ٤٫٣٨٣ ٣١٫١٣ ١٥٠ ٥٫٠٩١ ٣٨٫١٦ ١٥٠ 

؛ مما يشير  ٠٫٠٥يتبني من اجلدول السابق أن قيم "ت" دالة إحصائًيا عند مستوى        
(املعرفية   التأثيرات  يف  اجلامعي  الشباب  من  واإلناث  الذكور  بني  فرق  وجود  إلى 
الناجتة على تنمية وعيهم مبخاطر الشائعات، وجند أن الفروق  والوجدانية والسلوكية)  

  هنا جاءت لصالح الذكور.  
  ) ٢٥(ول جد

املتوسطات واالنحرافات املعيارية وقيم "ت" ومستوى داللتها لنوع التعليم اجلامعي للشباب 
  اجلامعي يف التأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة عليهم جتاه فيروس كورونا

  العينة 
  
  

 املتغير

 نوع التعليم اجلامعي 

  قيمة
 "ت"

مستوى 
 الداللة 

 خاص حكومي 

االنحراف   املتوسط  العدد 
االنحراف   املتوسط  العدد  املعياري 

 املعياري 
التأثيرات (املعرفية 

والوجدانية  
والسلوكية) الناجتة 

  على تنمية الوعي

٠٫٠٥ ٠٫٣٤٠ ٥٫٠٤٨ ٣١٫٠٨ ١٥٠ ٤٫٤٣١ ٣٤٫٢٧ ١٥٠ 

؛ مما يشير إلى ٠٫٠٥يتبني من اجلدول السابق أن قيم "ت" دالة إحصائًيا عند مستوى  
التأثيرات   اجلامعي يف  للشباب  واخلاص  احلكومي  اجلامعي  التعليم  نوع  بني  فرق  وجود 
الفروق   أن  وجند  كورونا،  فيروس  جتاه  عليهم  الناجتة  والسلوكية)  والوجدانية  (املعرفية 

  جاءت هنا لصالح التعليم اجلامعي احلكومي.
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  ) ٢٦جدول (
الشباب اجلامعي ذوي املستوى االقتصادي  نتائج حتليل التباين للكشف عن الفروق بني  

االجتماعي املرتفع واملتوسط واملنخفض يف التأثيرات (املعرفية والوجدانية والسلوكية) الناجتة 
  عليهم جتاه فيروس كورونا

مجموع    مصدر التباين   املتغير
  املربعات

درجات 
  احلرية 

متوسط  
  املربعات

  قيمة
  "ف" 

مستوى  
  الداللة 

(املعرفية   التأثيرات
والوجدانية  

والسلوكية)  الناجتة  
 على تنمية الوعي 

 ١١٦٫١٦١ ٢ ٢٣٢٫٣٢١  بني املجموعات 

 ٣٠٫٦٠٩ ٢٩٧ ٩٠٩٠٫٨٢٦  داخل املجموعات   ٠٫٠٥ ٣٫٧٩٥

  - ٢٩٩ ٩٣٢٣٫١٤٧  املجموع

دالة إحصائًيا عند مستوى   "ف"  قيم  أن  السابق  يشير ٠٫٠٥يتبني من اجلدول  ؛ مما 
املرتفع   االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوي  اجلامعي  الشباب  بني  فروق  وجود  إلى 
جتاه  عليهم  الناجتة  والسلوكية)  والوجدانية  التأثيرات(املعرفية  يف  واملنخفض  واملتوسط 

اختبا وباستخدام  كورونا،  ذوي Scheffe ر  فيروس  لصالح  كانت  الفروق  اجتاه  ملعرفة 
  املستوى االقتصادي االجتماعي املتوسط. 

التأثيرات(املعرفية   بني  إحصائياً  دالة  فروق  بوجود  القائل  الفرض  قبول  ميكن  وبذلك 
واملتغيرات   كورونا  فيروس  جتاه  اجلامعى  الشباب  على  الناجتة  والسلوكية)  والوجدانية 

  املستوى االقتصادى االجتماعى).  -نوع التعليم - الدميوجرافية(النوع

  خالصة النتائج:    

الشباب اجلامعي للصفحات احلكومية املصرية    - ارتفاع نسبة متابعة  إلى  النتائج  تشير 
، وجاء %٨٥٫٣٣على الفيس بوك؛ حيث جاء يف الترتيب األول "أتابعها دائًما" بنسبة بلغت  

، بينما جاء "أتابعها نادرًا" يف الترتيب  % ١٢يف الترتيب الثاني "أتابعها أحياًنا" بنسبة بلغت  
بلغت  الثالث   احلكومية %٢٫٧بنسبة  الصفحات  متابعة  نسبة  ارتفاع  الباحث  ويرجع   .

املصرية على الفيس بوك ألنها أصبحت وسيلة إعالمية هامة توفر معلومات موثوق فيها  
ألنها تصدر عن جهات حكومية؛ فأصبحت تعرض املعلومات فور حدوثها بأبسط وأسرع  

   الطرق ويف ثوان معدودة.

النتائج  - أن أهم أسباب متابعة الشباب اجلامعي لإلنفوجرافيك بالصفحات    يتضح من 
احلكومية املصرية على الفيس بوك هو "تبسيط املعلومات التي يقدمها واختصارها" حيث  

بنسبة   األول  الترتيب  يف  تكرارات(   % ١٠٠جاء  احلصول  ٣٠٠بإجمالي  "سرعة  جاء  ثم   ،(
بنس الثاني  الترتيب  من خاللها" يف  املعلومات  تكرارات(  ٩٠٫٣بة  على  بإجمالي   %٢٧١  ،(
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الثالث بنسبة   الترتيب  الذي يقدم من خالله" يف  "التصميم اجلذاب  بإجمالي    %٨٣وجاء 
) الرابع  ٢٤٩تكرارات  الترتيب  يف  أصدقائي"  إلي  وأرساله  مشاركته  "سهولة  جاء  ثم   ،(

تكرارات(  % ٥٥بنسبة   ا١٦٥بإجمالي  يف  يستخدمها"  التي  اجلذابة  "األلوان  ثم  لترتيب  )، 
)، ويدل ذلك على أن الهدف األساسي من  ٨٣% بإجمالي تكرارات(  ٢٧٫٦اخلامس بنسبة  

على   املصرية  احلكومية  بالصفحات  لإلنفوجرافيك  اجلامعي  الشباب  متابعة  أسباب 
  الفيس بوك كونه يعمل على تقدمي املعلومات بشكل مبسط ومختصر. 

التر  - يف  اليومية  والوفيات  اإلصابات  أرقام  بنسبة  جاءت  األول  بإجمالي    %١٠٠تيب 
) الشباب ٣٠٠تكرارات  عنها  ويبحث  اكتسبها  التي  املعلومات  أهم  أحد  باعتبارها   (

املصرية   احلكومية  بالصفحات  اإلنفوجرافيك  متابعة  خالل  من  مستمر  بشكل  اجلامعي 
على الفيس بوك جتاه فيروس كورونا؛ نظًرا لوجود حاالت وفيات وإصابات بشكل يومي؛  

الذي جعل احلكومة  تخصص إنفوجرافيك يومًيا، يتم نشره بالصفحات احلكومية   األمر
املصرية على الفيس بوك يبني عدد احلاالت املصابة والوفيات حتى يكون هناك شفافية  

  ومصداقية يف نقل املعلومات للجمهور. 

اجلامعي   - الشباب  متابعة  كثافة  بني  إحصائًيا  دالة  عالقة  وجود  النتائج  أوجدت 
إلنفوجرافيك بالصفحات احلكومية املصرية على الفيس بوك ومستوى معلوماتهم جتاه ل

فيروس كورونا، وهذا يدل على خطورة األزمة التي يشهدها العالم بسبب انتشار فيروس  
به؛   اليومية  والوفيات  وارتفاع عدد اإلصابات  العالم،  أنحاء  كبير يف جميع  كورونا بشكل 

الشباب اجل الذي جعل  امعي يبحث بشكل مستمر عن معلومات متنوعة حول هذا األمر 
  الفيروس. 

  التوصيات:

املواطنني    -١ لتزويد  والهيئات  الوزارات  لكافة  رسمية  حكومية  صفحات  إنشاء  ضرورة 
  بكافة التصريحات واإلجراءات التي يتم اتخاذها فور صدورها.

اإلنفوجر  -٢ تتناول  التي  اإلعالمية  الدراسات  يف  التوسع  عبر  ضرورة  خاصة  افيك، 
بشكل  وتقدميها  املعلومات  الختصار  هاًما  شكًال  باعتباره  االجتماعي  التواصل  شبكات 

  بسيط وسهل وجذاب.

العمل على إعداد فريق يف كل مؤسسة حكومية مؤهل لتصميم اإلنفوجرافيك وتدريبه    -٣
  على أهم برامج اجلرافيك.
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التصريح  -٤ عرض  يف  اإلنفوجرافيك  من  اإلفادة  تتخذها أهمية  التي  واإلجراءات  ات 
  احلكومة، مما سيساعد على اختصار املعلومات وسرعة وصولها.  

وأشكاله   -٥ بأنواعه  لإلنفوجرافيك  احلكومية  الصفحات  استخدام  يف  التنويع  ضرورة 
  املختلفة. 
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