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التماس اجلمهور املصري للمعلومات املتعلقة بكوفيد 19 عبر املواقع االجتماعية ...

مجلة البحوث اإلعالمية، كلية اإلعالم، جامعة األزهر 2538

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى قيــاس درجــة التمــاس اجلمهــور املصــري للمعلومــات املتعلقــة بكوفيــد 

19 مــن خــالل مواقــع التواصــل االجتماعــي وعالقــة ذلــك باملناعــة النفســية لديهــم، كمــا رصــدت الدراســة 

ــة درجــة  ــع التواصــل االجتماعــي ملعرف ــا مــن خــالل مواق ــي مت حتقيقه ــة الت ــوع ومســتوى املعرف ــع ون دواف

إســهامها يف رفــع املناعــة النفســية لــدى عينــة الدراســة، واســتخدمت الباحثــة املنهــج الوصفــي للتحقــق مــن 

أهــداف وفرضيــات الدراســة، كمــا طبقــت أدوات الدراســة علــى عينــة قوامهــا358 مــن اجلمهــور املصــري، 

ومتثلــت أدوات الدراســة يف صحيفــة اســتقصاء متضمنــة مقيــاس للمناعــة النفســية مــن إعــداد )الباحثــة(؛ 

يتكــون املقيــاس مــن تســعة أبعــاد ليصبــح إجمالــي عــدد العبــارات باملقيــاس 50 عبــارة تنوعــت بــن الســلبية 

واإليجابيــة؛ وتوصلــت الدراســة إلــى نتائــج مــن أهمهــا: جــاء يف الترتيــب األول بالنســبة للمواقــع والشــبكات 

التــي تعرضــت لهــا عينــة الدراســة أثنــاء كوفيــد- 19 مــن نصيــب الواتــس آب حيــث حصــل علــى وزن نســبي 

)90.43(، يليــه  يف الترتيــب الفيــس بــوك بــوزن نســبي)83.45(، ثــم اليوتيــوب بــوزن نســبي )73.74(، وأنــه 

ــور املصــري ملواقــع وشــبكات التواصــل  ــن اســتخدام اجلمه ــة ب ــة إحصائي ــة ذات دالل توجــد عالقــة موجب

االجتماعــي للحصــول علــى معلومــات وأخبــار حــول فيــروس كورونــا واملناعــة النفســية للجمهــور املصــري.

الكلمات املفتاحية: التماس املعلومات- كوفيد 19- مواقع التواصل االجتماعي- املناعة النفسية.

The study aims to measure the Egyptian audience’s information seeking related to 
Covid 19 through social media sites and its relation with their psychological immunity, 
and examin motives, type and level of achieved knowledge through social media sites 
and their contribution in psychological immunity raising. The researcher used the 
descriptive approach to explore study aimes and hypothuses, and applied the study 
tools to a sample of 358 Egyptian audience, the study tools were represented in a survey 
paper containing a measure of psychological immunity prepared by (the researcher). 
Results findings that WhatApp is the first source to obtain information and news about 
Covid-19 with (90.43%), following by Facebook and YouTube with (83.45%, 73.74%) 
relatively, and there is a significant positive relatione between Egyptian audience’s 
exposure to social media and their psychological immunity

Key words: Information seeking, Covid-19, Social media sites, psychological 
immunity.
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ال يعيش الفرد مبعزل عن العالم، وال يستطيع أن يفصل سلوكه وتفكيره عما يجري من  
من   به  يحيط  ما  بكل  ويتأثر  يؤثر  احلي  فالكائن  اخلارج،  أو  الداخل  يف  سواء  أحداث 

على هذه   التغلب  على  وقدرته  االنفعالية  بقدرته  التأثير  ويترجم هذا  املشكالت أحداث، 
أو  النفسية  أو  االقتصادية  سواء  حياته  أمور  بجميع  تتعلق  التي  األحداث  من  وغيرها 

  االجتماعية، فجميع هذه املشكالت واألمور تنعكس على حياة الفرد. 

للبحث عن طرق    -يف ظل هذه التحديات وغيرها من األزمات  -لذا يسعى الفرد جاهًدا
والتحديات   املشكالت  لهذه  للتصدي  ولن وسبل  أمامها،  والصمود  آثارها  من  والتخلص 

حدوث  قّل  للجسم  النفسية  املناعة  قويت  وكلما  النفسية،  املناعة  وجود  بدون  ذلك  يأتي 
األمراض النفسية، وكلما قلّت األمراض النفسية قلّت األمراض العضوية، وأن الكثير من  

الع األمراض  من  والكثير  عضوية،  أمراض  إلى  تؤدي  النفسية  سببها األمراض  ضوية 
  أمراض نفسية.

والتفكير   باملعلومات  التسلح  دون  والقضايا  األزمات  هذه  يواجه  أن  الفرد  يستطيع  ولن 
بالفشل   تتعلق  نفسية  ضغوط  من  عنها  يترتب  وما  املشكالت؛  هذه  يف  اإليجابي 
واالستسالم واخلوف والقلق وغيرها من املشاعر التي تؤثر على طبيعة اجلهاز النفسي، 

  ي دور اإلعالم وخاصة يف فترة األزمات.وهنا يأت

باملعلومات   املصري  اجلمهور  إمداد  االجتماعي  التواصل  مواقع  تستطيع  ورمبا 
واملعارف التي تتعلق باألزمات وتوعيته، ومنها جائحة كورونا، للتقليل من مخاطر اإلصابة،  
وتعديل بعض االجتاهات والسلوكيات اخلاطئة، وكذلك بهدف اإلحاطة والتعرف على كل 

)، والذي نتج عنه كثافة االستخدام لهذه املواقع  covid -19ما يتعلق بجائحة كورونا أو (
األزمة   هذه  املتعلقة مبستجدات  واألخبار  األحداث  أهم  على  والوقوف  املراقبة  من  كنوع 

  سواء داخلًيا أو خارجًيا، وذلك بسبب سهولة تناولها وتوافرها يف أيدي اجلميع. 
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ة أو إيجابية، وتشكيل العديد من مما قد يسهم يف تشكيل أفكار واجتاهات قد تكون سلبي
املشاعر منها اإليجابي والسلبي، وكل ذلك أسهم بدرجة كبيرة يف مستوى املناعة النفسية  

  وأثَّر على مناعته الطبيعية واملكتسبة لدى اجلمهور. 

فقد ينتج عن هذه املعلومات التي قام اجلمهور املصري بالتماسها االمتثال لبعض  
اإلجراءا أو  الالمباالة القرارات  عنه  ينتج  قد  أو  األزمة،  ملواجهة  الدولة  تتخذها  التي  ت 

ا االنخراط يف املجتمع   واالستسالم ملا هو كائن؛ وهنا تؤدي املناعة النفسية دورًا كبيًرا، أمَّ
ومواجهة األزمة أو العزلة التامة خوًفا من اإلصابة واملوت والشعور باليأس وعدم القدرة  

التي يتلقاها اجلمهور، فهي  على مواجهة األزمة، و الفعال للمعلومات  من ثم يظهر الدور 
املسؤولة عن رسم الشكل والنهج الذي سوف يتبعه املواطن يف أي طريق سيسير ويف أي  

  اجتاه سيكمل. 

وهنا تظهر خطورة املصداقية واملوضوعية يف تناول املوضوعات؛ ألنها يف وقت   
يضيء الطريق ويحدد املالمح والسمات التي تبنى  األزمات بالتحديد تعتبر املصباح الذي  

عليها أفكار املتابع وبالتالي سلوكياته وهو ما يطلق عليه يف النهاية املناعة النفسية لهذا 
والتصدي   اإليجابي  بالتفكير  والتسلح  األزمة  أمام  الصمود  على  وقدرته  اجلمهور 

املالئمة، وعدم   االحترازية  االجراءات  واتخاذ  األزمة  للشائعات،  التقليل من  أو  التضخيم 
  التي يعاني منها املجتمع بأكمله. 

 الدراسات السابقة:   -
الدراسات  العلمية مت حتديد  واألبحاث  الدراسات  العديد من  بعد االطالع على 

 األكثر صلة مبوضوع الدراسة احلالية، ومت تقسيمها إلى محورين كالتالي:  

  دراسات خاصة بالتماس املعلومات:  -املحور األول 
األخبار  بعنوان:    )١( )et al  Han Woo Park  ,2020دراسة( -١ وأطر  "املحادثات 

تويتر على  كوفيد    -الطبية  على  حالة  اجلنوبية"   ١٩دراسة  كوريا  هذه  ؛يف  وهدفت 
الدراسة إلى رصد وكشف دور الشبكات يف التعرف على  املعلومات والسلوكيات يف 

األخبار   بـ مشاركة  يعمل  COVID-19 املتعلقة  أن  وميكن  كوريا،  يف  تويتر  على 
جتميع بيانات وسائل التواصل االجتماعي يف الوقت الفعلي كنقطة انطالق لتصميم 
هذه  خالل  فعال  اتصال  نظام  وإنشاء  الصحية،  للحمالت  االستراتيجية  الرسائل 

ذات الصلة   Twitter اجلائحة، واستخدم الباحثون املنهج الوصفي، ومت جمع بيانات
النهائية  ٢٠٢٠فبراير    ٢٩يف   COVID-19 بـ العينة  وكانت  مستخدًما   ٤٣،٨٣٢، 
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اإلخبارية    ٧٨،٢٣٣و اإلطارات  ملحتوى  حتليًال  الباحثون  وأجرى  تويتر،  على  تغريدة 
السريع  االنتشار  الدراسة  نتائج  وأظهرت  األعلى،  املشتركة  املصادر  يف  املستخدمة 

الشبكات   عبر  املواد للمعلومات  من  العديد  وسلطت  املختلفة،  االجتماعية  واملواقع 
اإلخبارية الضوء على األدوار اإليجابية التي يؤديها األفراد واجلماعات، لتوجيه انتباه 

وظهور اإلطار الترفيهي الذي يبرز تبرعات املشاهير يف كثير من  القراء إلى األزمة،
املصادر العليا متشابهة عبر الشبكات    األحيان، وكانت إطارات األخبار املستخدمة يف

محل الدراسة، وأن التغريدات التي حتتوي على مقاالت إخبارية ذات إطار طبي كانت  
  .أكثر شيوًعا من التغريدات التي تضمنت مقاالت إخبارية تعتمد إطارات غير طبية

رمضان،    -٢ أحمد  (آيات  لألخبار    )٢()٢٠١٨دراسة  املصري  اجلمهور  "التماس  بعنوان: 
السياسية"، مشاركتهم  على  وانعكاسه  بالعربية  املوجهة  اإلخبارية  املواقع  هدفت   من 

 الشأن  ألخبار املصري اجلمهور التماس بني العالقة هذه  الدراسة إلى الكشف عن
داخلًيا  انعكاس و بالعربية املوجهة اإلخبارية  املواقع هذه من وخارجًيا املصري 

املنهج   مشاركتهم على االلتماس استراتيجيات الباحثة  واستخدمت  السياسية، 
) من  الدراسة  عينة  وتكونت  واعتمدت ٣٨٠املسحي،  املصري،  اجلمهور  من  مفردة   (

 الباحثة على االستبانة كأداة للدراسة، وتوصلت نتائج الدراسة إلى اعتماد اجلمهور 
اإلخبارية   املرتبة يف يةاملصر اإلخبارية املواقع على املصري املواقع  يليها  األولى، 

املوجهة، ثم الفضائيات املوجهة، ثم الفضائيات املصرية، ووجود عالقة ارتباطية ذات  
داللة إحصائية بني دوافع التماس اجلمهور املصري ألخبار الشأن املصري من املواقع 

املشاركة   وبني  بالعربية  املوجهة  ذات  اإلخبارية  ارتباطية  عالقة  ووجود  السياسية، 
داللة إحصائية بني استراتيجيات التماس اجلمهور املصري ألخبار الشأن املصري من 

  املواقع اإلخبارية املوجهة بالعربية وبني حجم املشاركة السياسية للجمهور املصري. 

الغني،    -٣ عبد  محمد  (سامح  امل   )٣()٢٠١٨دراسة  املعلومات  "التماس  رتبطة  بعنوان: 
التعليم قبل االجتماعي وعالقته بظاهرة قلق   بقضايا  التواصل  اجلامعي عبر مواقع 

لدى املصرية املستقبل  ميدانية"؛  - األسرة  على  دراسة  التعرف  إلى  الدراسة  هدفت 
التواصل  التعليم قبل اجلامعي عبر مواقع  املرتبطة بقضايا  املعلومات  التماس  معدل 

ق املستقبل لدى األسرة املصرية، واعتمد الباحث على االجتماعي وعالقته بظاهرة قل
) من  الدراسة  عينة  وتكونت  املسح،  وكانت  ٢٠٠منهج  املصرية،  األسر  من  مفردة   (

على  املبحوثني  حرص  أن  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  وقد  للدراسة،  أداة  االستبانة 
عي كان "بشكل استخدام مواقع التواصل االجتماعي ملتابعة قضايا التعليم قبل اجلام 
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بنسبة   األولى  املرتبة  املبحوثني %٥٣٫٥دائم" يف  بتوقعات  اخلاصة  النتائج  وأشارت   ،
وأسرهم،   الطالب  لدى  واضطرابًا  قلًقا  حتدث  أنها  إلى  القضايا،  هذه  لتطورات 
هي:   املبحوثني  لدى  القلق  هذا  مظاهر  أبرز  وأن  املستقبل،  من  باخلوف  وتشعرهم 

م داخل األسرة، سيطرة االضطراب الفكري على األفراد، ظهور حالة من التوتر الدائ
يف  املبحوثني  ثقة  مستويات  بني  إيجابية  ارتباطية  عالقة  ووجود  والعزلة،  االنطواء 

 املضامني املنشورة عن قضايا التعليم قبل اجلامعي وقلق املستقبل لديهم. 

طعاني،   -٤ خضر  (محمد  اجلامعات  )٤()٢٠١٨دراسة  طلبة  "التماس  األردنية   بعنوان: 
وتأثيراتها اإلنترنت  العلمية من شبكة  الدراسة    -للمعلومات  دراسة مسحية"؛ هدفت 

من   العلمية  للمعلومات  األردنية  اجلامعات  طلبة  التماس  أسباب  على  التعرف  إلى 
شبكة اإلنترنت وتأثيراتها عليهم معرفًيا ووجدانًيا وسلوكًيا، واستخدم الباحث املنهج 

) طالًبا وطالبة، واعتمدت الباحث على االستبانة  ٣٨٤الدراسة (املسحي، وبلغت عينة  
) من طلبة  %٩١٫١كأداة جلمع البيانات واملعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن (

ويستخدمونها  اإلنترنت،  شبكة  من  العلمية  املعلومات  يستقون  األردنية  اجلامعات 
اإلنتر شبكة  يفضلون  "غالًبا"  الطلبة  وأن  يومي،  املعرفة  بشكل  مصادر  باقي  عن  نت 

) بلغت  بنسبة  األخرى  كثافة  % ٥٦العلمية  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  ووجود   ،(
استخدام املبحوثني لشبكة اإلنترنت للبحث عن املعلومات العلمية واإلفادة املعرفية من 

  املعلومات العلمية التي حصل عليها املبحوثون من شبكة اإلنترنت. 

م -٥ حسن  (مها  شبكة    )٥( )٢٠١٨ختار،  دراسة  من  الصحية  املعلومات  "التماس  بعنوان: 
املعلومات  التماس  سلوكيات  عالقة  فحص  إلى  الدراسة  هدفت  وقد  اإلنترنت"؛  
للجمهور، ومدى رضا اجلمهور   الوعي الصحي  الصحية من شبكة اإلنترنت بتشكيل 

واألسلوب    عن صحته اجلسدية والنفسية، واستخدمت الباحثة منهج املسح االعالمي
عينة   وبلغت  اإلنترنت،  شبكة  على  الصحية  املعلومات  تقدم  التي  للمواقع  املقارن 

) والقليوبية)، ٢٨٠الدراسة  واجليزة  (القاهرة  الكبرى  القاهرة  سكان  من  مفردة   (
واعتمدت الباحثة على االستبانة وحتليل لبعض املواقع التي تقدم املعلومات الصحية، 

ن أهم دوافع التماس املبحوثني للمعلومات الصحية هو زيادة  وأظهرت نتائج الدراسة أ
بني   إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  ووجود  عام،  بشكل  الصحية  املعرفة 

 استخدام اجلمهور لشبكة اإلنترنت ودرجة الوعي الصحي لهم. 

٦-  ) خضر  محمد  هناء  للمعلومات    )٦()٢٠١٨دراسة  اجلامعي  الشباب  "التماس  بعنوان: 
مواق األمريكية من  السفارة  بنقل  ترامب   الرئيس  قرار  االجتماعي حول  التواصل  ع 



              ٢٥٤٣ 

القدس مواقع   -إلى  دور  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  وهدفت  مسحية"؛  دراسة 
قرار  حول  املعلومات  اجلامعي  الشباب  التماس  يف  ودورها  االجتماعي  التواصل 

ضا الشباب اجلامعي عن  الرئيس ترامب بنقل السفارة األمريكية إلى القدس، ومدى ر
السفارة   نقل  قرار  املعلومات حول  التماس  لها يف  التعرض  ودوافعهم يف  املواقع  تلك 
عينة   وتكونت  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت  القدس،  إلى  األمريكية 

وأظهرت نتائج  ) طالًبا وطالبة من طلبة جامعة اليرموك األردنية،  ٣٦٠الدراسة من ( 
أ أغلب املبحوثني يستخدمون موقع الفيس بوك اللتماسهم املعلومات حول    نالدراسة 

التواصل  مواقع  وأن  القدس،  إلى  األمريكية  السفارة  بنقل  ترامب  الرئيس  قرار 
االجتماعي قد شكلت الوعي السياسي لدى الشباب اجلامعي، وأصبحوا قادرين على 

ب ترامب  الرئيس  قرار  السياسية حول  النقاشات  األمريكية اخلوض يف  السفارة  نقل 
  إلى القدس.

٧-   ) املعلومات    )7(Wura Jacobs and Others),2017دراسة  "التماس  بعنوان: 
الصحية يف العصر الرقمي، دراسة يف حتليل سلوك املعلومات الصحية بني البالغني 
التعرف على إذا ما كانت   يف الواليات املتحدة األمريكية؛ هدفت هذه  الدراسة إلى 
التخاذ  واستخدامها  الصحية،  املعلومات  يف  تفاوًتا  تخلق  أو  تقلل  اإلنترنت  شبكة 

الذين القرا البالغني  باألفراد  املرتبطة  العوامل  بحثت  كما  الالزمة،  الصحيحة  رات 
املسح،  منهج  الباحثون  واستخدم  اإلنترنت،  شبكة  عبر  الصحية  املعلومات  يلتمسون 
األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  البالغني  من  عمدية  عينة  الدراسة  عينة  وكانت 

و  للدراسة،  اإلنترنت  واعتمدوا على االستبانة كأداة  أن شبكة  الدراسة  نتائج  أظهرت 
أن  إلى  باإلضافة  الصحية،  املعلومات  على  احلصول  مصادر  من  األول  املصدر  ُتَعدُّ 
الشباب األصغر سًنا واألكثر تعليًما هم األكثر بحًثا عن املعلومات الصحية عبر شبكة  

أ لدى  عنها  وبحًثا  ثقه  األكثر  املجاالت  وأن  السن،  كبار  من  عينة  اإلنترنت  فراد 
الوقاية   واستراتيجيات  املخاطر،  تقييم  (تقنيات  مجاالت  هي  اإلنترنت  يف  الدراسة 

  والعالج والرعاية الصحية). 

وسائل ":  بعنوان  )et al   (Navya Bhaskara)8  ,2017(دراسة    -٨ استخدام 
بالصحة  املتعلقة  املعلومات  اللتماس  االجتماعي  استكشافية"؛  - التواصل  دراسة 

ال  هذه  االجتماعي هدفت  التواصل  وسائل  استخدام  كيفية  على  التعرف  إلى  دراسة 
بالصحة  املتعلقة  املعلومات  منهج - اللتماس  الباحثون  واستخدم  استكشافية،  دراسة 

الدراسة   عينة  وبلغت  وكانت  )  ١٥٦(املسح،  االجتماعي،  التواصل  لوسائل  مستخدًما 
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الدراسة أناالستبانة أداة للدراسة،   نتائج  عينة    موعة كبيرة من الشبابمج   وأظهرت 
التواصل   التمست  الدراسة وسائل  استخدام  خالل  من  بالصحة  املتعلقة  املعلومات 

بنسبة   وأن  )% ٧٢٫٥(االجتماعي  الدراسة  ٣٥،  عينة  أفراد  من  باملعلومات    %  يثقون 
 .املقدمة عن طريق وسائل التواصل االجتماعي الصحية

الوهاب     -٩ عبد  (محمد  التواصل   )٩()٢٠١٧الفقيه،  دراسة  شبكات  "دور  بعنوان: 
العربي الشباب  إمداد  يف  اإلرهاب  االجتماعي  ظاهرة  حول  واألخبار   - باملعلومات 

أربع  الشباب يف  الكشف   ؛  دول عربية"  دراسة مقارنة بني  إلى  الدراسة  هدفت هذه 
الشباب إمداد  االجتماعي يف  التواصل  دور شبكات  وامل عن  باألخبار  علومات  العربي 

لألخبار   العربي  الشباب  التماس  مدى  معرفة  خالل  من  اإلرهاب  ظاهرة  حول 
جلمع  االستبانة  على  الباحث  واعتمد  االجتماعي،  التواصل  شبكات  من  واملعلومات 

الدراسة إلى العديد من النتائج، أهمها: يلتمس الشباب  البيانات من العينة، وخلصت 
التواصل شبكات  بالدرجة   من  باحلوادث  االجتماعي  املتعلقة  املعلومات  األولى 

التي حتصل يف بلدانهم، يليها معلومات حول احلوادث اإلرهابية  والعمليات اإلرهابية
البلدان األخرى، ثم معلومات عامة حول اإلرهاب، وجاء عامل إشباع  التي حتصل يف

 الشباب األساسية كاحلاجة للمعرفة يف مقدمة العوامل املؤثرة على التماس   احلاجات
 للمعلومات من شبكات التواصل االجتماعي حول ظاهرة اإلرهاب، يليه عامل احلاجة 

  إلى التنويع، ثم عامل توظيف املعلومات لتحقيق أهداف محددة.  

 للمعلومات املصري اجلمهور التماس"بعنوان:    )١٠()٢٠١٦دراسة (مي مصطفى،   -١٠
من  األحداث عن االجتماعي"؛   التواصل مبواقع األنباء وكاالت حسابات اجلارية 

املصري   اجلمهور  التماس  ومستوى  درجة  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 
االجتماعي،   التواصل  مواقع  خالل  من  وذلك  اجلارية  باألحداث  املتعلقة  للمعلومات 

مفردة، وتوصلت  ٤٠٢واستخدمت الدراسة املنهج الوصفي، وطبقت على عينة قوامها  
التواصل   الدراسة إلى نتائج، من أهمها: جاءت حسابات وسائل اإلعالم على مواقع 

االجتماعي يف الترتيب األول بالنسبة ملصادر التماس املعلومات، ثم املواقع اإللكترونية 
التواصل االجتماعي  الثاني؛ يف حني جاءت أسباب االعتماد على مواقع  الترتيب  يف 

املعلوما املعلومات (احلصول على  بنسبة  كمصدر اللتماس  البحث  %٦٩٫٧ت سريًعا   ،
 ، خاصة عند تصاعد أحداث أو أحداث طارئة. %٦٠٫٩عن آخر حتديث للبيانات 

بعنوان:   )11(Shaohai Jiang and Richardl Street), (2016دراسة -١١
اإلنترنت" املعلومات الصحية عبر شبكة  التعرف هذه  هدفت    ؛"التماس  إلى  الدراسة 



              ٢٥٤٥ 

للمعلومات   الصينيني  التماس  يف حتسني على  ودوره  اإلنترنت،  شبكة  عبر  الصحية 
الباحثان منهج املسح، وتكونت عينة الدراسة من ( )  ٤٢٣حالتهم الصحية، واستخدم 

وأشارت  للدراسة،  كأداة  االستبانة  على  الباحثان  واعتمد  اإلنترنت،  مستخدمي  من 
ا بالدعم  نتائج الدراسة إلى أن البحث عن املعلومات الصحية مرتبط ارتباًطا إيجابيً 

يعزز  أن  شأنه  من  اإلنترنت  شبكة  من  الصحية  املعلومات  التماس  وأن  االجتماعي، 
وأفاد حوالي   املختلفة،  األمراض  للتعامل مع  الذاتية  أفراد عينة    %٣٣٫٣الكفاءة  من 

مع  املواعيد  لصعوبة  نظًرا  الصحية؛  لألغراض  اإلنترنت  استخدموا  أنهم  الدراسة 
 . تشاورالطبيب املختص، وقصر مدة ال

صادق،   -١٢ صبري  سمر  الشباب   )١٢( )٢٠١٥دراسة(  التماس  بني  "العالقة  بعنوان: 
لألزمة وإدراكهم  األزمات  وقت  بوك  الفيس  موقع  عبر  للمعلومات  دراسة    - املصري 

العالقة  حتري  إلى  الدراسة  هدفت  سعيد"؛  بور  ستاد  ألزمة  التماس   ميدانية  بني 
بني  األكثر استخداًما كة االجتماعيةبوصفه الشب  –املعلومات عبر موقع الفيس بوك

، ٢٠١٢بورسعيد التي اندلعت عام   وبني إدراك الشباب ألزمة ستاد  –الشباب املصري
) الدراسة  عينة  وبلغت  املسح،  منهج  الباحثة  الشباب، ٣٩٤واستخدمت  من  مفردة   (

ومتثلت أبرز نتائج الدراسة يف وجود عالقة بني   وذلك باستخدام صحيفة استقصاء،
نسبة  وزيادة  الدراسة،  محل  األزمة  إدراك  مستوى  وبني  املوقع  استخدام  كثافة 

بوك  للفيس  املبحوثني  يشير  استخدام  مبا  العادية،  باألوقات  مقارنة  األزمات  وقت 
الدولة املختلفة من الشبكات االجتماعية كأداة جديدة ميكن   لضرورة إفادة مؤسسات

 .إدارة األزمات استثمارها يف

  اخلاصة باملناعة النفسية:  الدراسات  -
"الكفاءة  )١٣()٢٠١٩دراسة(ناهد أحمد فتحي،   -١  على والقدرة املدركة الذاتية بعنوان: 

ا":   املتفوقني  لدى النفسية باملناعة كمنبئات نحو الهدف والتوجه املشكالت  حل دراسًيّ
على النفسية،   املناعة ملقياس العاملية املكونات التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت 

مستوى املناعة النفسية لدى الطالب املتفوقني من خالل حتليل البناء العاملي ملقياس  
املناعة النفسية، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي، وطبقت على عينة من الطالب  

قوامها   بلغ  باجلامعة  دراسًيا  الباحث  ١٥٢املتفوقني  واعتمدت  وطالبة،  على  طالًبا  ة 
األدوات التالية: (مقياس املناعة النفسية، مقياس الكفاءة الذاتية املدركة، مقياس حل  
النتائج، من  إلى مجموعة من  الدراسة  وتوصلت  الهدف)،  توجه  ومقياس  املشكالت، 
طالب  من  دراسًيا  املتفوقني  لدى  النفسية  املناعة  من  مرتفع  مستوى  وجود  أهمها: 
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بية بني املناعة النفسية وكل من الكفاءة الذاتية املدركة، اجلامعة، ووجود عالقة إيجا
والقدرة على حل املشكالت والتوجه نحو الهدف، كما أظهرت النتائج وجود فروق يف 
املناعة النفسية وفًقا ملتغير اجلنس (ذكور/ إناث)،  حيث كان الذكور أعلى من اإلناث  

وفًقا ملتغير التخصص (نظري/ يف مستوى املناعة النفسية، يف حني لم تظهر فروق  
 عملي). 

سعد،   -٢ عادل  "املناعة  )١٤()٢٠١٩دراسة(أماني   بعوامل وعالقتها النفسية بعنوان: 
لدى األسري الصمود  للتعلم"،   القابلني العقلية  اإلعاقة ذوي األطفال  أمهات  املدركة 

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالقة بني وجود ترابط بني عوامل الصمود
األسري واملناعة النفسية، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي بتطبيق أدوات الدراسة  

قوامها   عينة  للتعلم،   ٤٠٥على  القابلني  العقلية  االعاقة  ذوي  األطفال  أمهات  من 
الصموداألسري،  النفسية، مقياس عوامل  املناعة  التالية: مقياس  األدوات  باستخدام 

 النتائج من أهمها:  وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من 

لدى   - املدركة  األسري  الصمود  وعوامل  النفسية  املناعة  بني  موجب  ارتباط  وجود 
 أمهات األطفال املعاقني عقلًيا ولديهم قابلية للتعلم. 

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف مستوى املناعة النفسية ترجع إلى مستوى التعليم   -
 األعلى.  والعمر الزمني لدى األمهات لصالح املستوى

سالمة،   -٣ العزيز  عبد  (أمين  "فاعلية  )١٥()٢٠١٩دراسة   على  قائم برنامج بعنوان: 
النفسية  لتقوية االنتقائي اإلرشاد هدفت   املتعثرين الطالب  لدى  املناعة  باجلامعة"، 

لتقوية   االنتقائي  اإلرشاد  على  قائم  برنامج  فعالية  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه 
قوامها  املناعة   عينة  على  وطبقت  التجريبي،  املنهج  الباحث  واستخدم    ٤٠النفسية، 

طالًبا وطالبة من طالب اجلامعة املتعثرين، وقسمت املجموعة إلى ضابطة وجتريبية، 
إلى   الدراسة  وتوصلت  العينة،  نفس  على  النفسية  املناعة  مقياس  تطبيق  مت  كما 

البرنامج فاعلية  أهمها:  من  النتائج،  من  النفسية   مجموعة  املناعة  تقوية  املقترح يف 
 لدى الطالب املتعثرين باجلامعة عينة الدراسة.

 اجلامعة طالب لدى النفسیة بعنوان: "املناعة  )١٦()٢٠١٩دراسة (رانيا خميس اجلزار،   -٤
 عن األكادميي"، هدفت هذه الدراسة إلى الكشف واألداء األخالقى بالذكاء وعالقتها

واألداء الذكاء من وكل سیةالنف املناعة بین العالقة  لطالب  األكادميي األخالقي 
املناعة  من  وأبعاده األخالقي بالذكاء التنبؤ إمكانیة على والتعرف اجلامعة،  خالل 
لطالب النفسیة   دينامیات  يف االختالف مدى عن  والكشف ،اجلامعة وأبعادها 
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النفسیة،  املناعة منخفضي والطالب النفسیة املناعة مرتفعي بین الطالب الشخصیة
نتائج  وخلصت  الدراسة؛  نتائج  من  للتحقق  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت 
الدراسة إلى متتع عينة الدراسة بدرجة عالية من املناعة النفسية، وجود عالقة بني  

 مستوى املناعة النفسية والذكاء األخالقي واألداء األكادميي. 

 مرتفعي لدى الدفاع بعنوان: "ميكانيزمات  )١٧()٠١٨٢دراسة (عبير أحمد أبو الوفا،   -٥
النفسية ومنخفضي التعرف  طالب من املناعة  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  اجلامعة"، 

التي  النفسية لدى طالب اجلامعة؛ وذلك وفًقا ألساليب الدفاع  املناعة  على مستوى 
من   للتحقق  الوصفي  املنهج  الباحثة  واستخدمت  أنفسهم،  عن  للدفاع  يستخدمونها 

عددهم   بلغ  اجلامعة  طالب  من  عينة  على  بتطبيقه  دراستها  طالب    ٣٠٦أهداف 
الباحثة   وطالبات واستخدمت  الوادي،  جنوب  بجامعة  العليا  الدراسات  طالب  من 

مقياس املناعة النفسية واستبانة ميكانيزمات الدفاع، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة  
من  أعلى  مبستوى  الدراسة  عينة  اجلامعة  طالب  متتع  أهمها:  من  النتائج،  من 

ة إحصائية بني عينة الدراسة املتوسط مبستوى املناعة النفسية، وجود فروق ذات دالل
 يف مستوى املناعة النفسية يعزى إلى اختالف ميكانيزمات الدفاع لديهم. 

"برنامج  )١٨()٢٠١٨دراسة(أمل محمد حسن،   -٦  لتنشيط  ديني نفسي إرشادي بعنوان: 
يف النفسية املناعة الثانوية"؛   باملرحلة  املوهوبني لدى  الفكري  األمن حتقيق وأثره 

الدراس املناعة  هدفت هذه  لتنشيط  إرشادي ديني  برنامج  التعرف على فعالية  إلى  ة 
واستخدمت   الفكري،  األمن  حتقيق  على  التنشيط  هذا  أثر  على  والتعرف  النفسية، 

طالًبا وطالبة من طالب الصف ١٤الباحثة املنهج التجريبي، وطبقت على عينة قوامها  
ئج، من أهمها: وجود فروق األول الثانوي، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتا

يف  النفسية  املناعة  يف  التجريبية  املجموعة  أفراد  درجات  رتب  بني  إحصائًيا  دالة 
بني   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  البعدي،  لصالح  والبعدي  القبلي  القياسني 

 متوسط رتب درجات املجموعتني التجريبية والضابطة لصالح املجموعة التجريبية. 

يف   )Abdurachman et al()19  ,2018(  دراسة   -٧ النفسية  املناعة  "دور  بعنوان: 
تعزيز االستجابة املناعية للتعامل مع العدوى"، هدفت الدراسة إلى معرفة محاوالت  
وجتميعها   البحثية  املقاالت  استعراض  ومت  للعدوى،  اإلنسان  جسم  مقاومة  حتسني 

حدث، ومت حتليل إلى األ  ١٩٩٥، من   Google Scholar باستخدام قاعدة بيانات
من األدبيات، وأظهرت املؤشرات أن االستجابة املناعية املتزايدة ميكن أن تالحظ    ٣٩

زيادة   والبالزما،  والدم  اللعاب  يف  املعلمات  من  العديد  خالل  من  موضوعي  بشكل 
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للعدوى،   مقاومته  حتسني  تعني  للجسم  املناعية  العمل  االستجابة  لبرنامج  ميكن 
يحسن أن  الناس   وامليزانية  حياة  بأنفسهم  PWB نوعية  مزدهرين  الناس  جعل   ،

باإلضافة إلى ذلك، ميكن للرفاهية النفسية حتسني االستجابة   وأسرهم ومجتمعاتهم؛
األمراض  ذلك  يف  (مبا  األمراض  جتاه  املقاومة  وتعزيز  اإلنسان،  جلسم  املناعية 

  املعدية)، وجعل احلياة أكثر ازدهارًا.

 بالرضا وعالقتها النفسية بعنوان: "املناعة  )٢٠()٢٠١٨،    دراسة (هدى بنت عبد اهللا -٨
بسلطنة عمان"، هدفت الدراسة إلى التعرف  اخلاصة التربية معلمات لدى الوظيفي

عمان،  سلطنة  معلمات  لدى  الوظيفي  والرضا  النفسية  املناعة  بني  العالقة  على 
النفسية ومقياس الرضا واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي بتطبيق مقياسي املناعة  

معلمة من معلمات التربية اخلاصة،    ٨٩الوظيفي، وطبقت الدراسة على عينة قوامها  
بني  إيجابية  عالقة  وجود  أهمها:  من  النتائج،  من  مجموعة  إلى  الدراسة  وتوصلت 
الدراسة، عدم وجود فروق بني   الوظيفي لدى عينة  الرضا  النفسية ومستوى  املناعة 

م يف  الدراسة  ونوع عينة  اخلبرة  سنوات  متغير  إلى  يرجع  النفسية  املناعة  ستوى 
 اإلعاقة يف املدارس اخلاصة. 

النفسية لدى طلبة اجلامعة   )٢١()٢٠١٧دراسة ( جبار وادي باهض،   -٩ "املناعة  بعنوان: 
املناعة   على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  هدفت  والعفو"،  بالذات  بالوعي  وعالقتها 

وعالقتها الطلبة  لدى  إلى    النفسية  الدراسة  هدفت  كما  والعفو،  الوعي  مبحوري 
بالذات،  والوعي  والعفو  النفسية  املناعة  الثالثة  املتغيرات  بني  العالقة  دراسة 
الوعي  النفسية،  (املناعة  مقاييس  ثالثة  بتطبيق  االوصفي  املنهج  الباحث  واستخدم 

وجود عالقة  بالذات، والعفو)؛ وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، من أهمها:  
ارتباطية دالة إحصائًيا بني متغير املناعة النفسية والوعي بالذات والعفو، وجود درجة  
فروق  وجود  املتوسط، عدم  من  أعلى  الدراسة  عينة  لدى  النفسية  املناعة  من  عالية 

 دالة إحصائًيا بني عينة الدراسة يف مستوى املناعة النفسية يعزى إلى متغير النوع. 
١٠- ) النفسية  "بعنوان:    )٢٢( )Alice  Marai Bredacs,2016دراسة  املناعة 

وحتسني التعليم املهني"، هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تؤديه املناعة  
املهني،  التدريب  يف  املشاركني  الطالب  حياة  يف  وقيمتها  الفرعية  وعواملها  النفسية 

الدر عينة  وتكونت  الوصفي،  املنهج  الباحث  (واستخدم  من  وطالبة،  ٥٣٤اسة  ) طالًبا 
املناعة   مستوى  ارتفاع  إلى  الدراسة  نتائج  وأشارت  للدراسة،  أداة  االستبانة  وكانت 
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الذكور   بني  فروق  وجود  على عدم  الدراسة  نتائج  أكدت  كما  الطالب،  لدى  النفسية 
  واإلناث يف مستوى املناعة النفسية. 

 :التعقيب على الدراسات السابقة 
 لسابقة على استخدام املنهج الوصفي كمنهج للتحقق من أهداف أجمعت الدراسات ا

للدراسة  املناسب  املنهج  حتديد  يف  ذلك  من  الباحثة  وأفادت  الدراسة،  وفروض 
 احلالية، لذا تتفق هذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف اختيار املنهج البحثي.

   الطالب من  عينة  على  السابقة  الدراسات  أغلب  ملالئمة  اعتمدت  نظًرا  اجلامعيني؛ 
حيث   السابقة؛  الدراسات  مع  احلالية  الدراسة  واختلفت  الدراسة،  لطبيعة  العينة 
إلى  الباحثة  تطرقت  حيث  املصري،  اجلمهور  من  عشوائية  عينة  الباحثة  اختارت 
واالجتماعية  النفسية  اآلثار  من  يعاني  استثناء  دون  واجلميع  كورونا،  جائحة  دراسة 

 بة لهذه اجلائحة. والصحية املصاح
  مستوى على  للتعرف  املعلومات  التماس  نظرية  السابقة  الدراسات  بعض  اختارت 

الدراسات   الباحثة مع  املعلومات واستراتيجياته خاصة يف األزمات، واتفقت  التماس 
معرفة   ومستوى  دوافع  على  للوقوف  املعلومات  التماس  نظرية  اختيار  يف  السابقة 

ة بفيروس كورونا؛ ولكن اختارت الباحثة جاائحة لها العديد العينة باملعلومات املرتبط
الباحثة   فيه  اختلفت  ما  الوجدانية، وهذا  السلوكية،  املعرفية،  واألبعاد  التأثيرات  من 
واملناعة   املعلومات  التماس  بني  الباحثة  جمعت  حيث  السابقة،  الدراسات  كل  عن 

علومات واملشاركة السياسية النفسية؛ ولكن ركزت الدراسات السابقة على التماس امل 
القرارات، ومنها دراسات (رمي فاطر املطيري،   ، ٢٠١٥، سمر صبري  ٢٠١٧وصناعة 

 ). ٢٠١٨، هناء محمد خضر٢٠١٦مي مصطفى  
   املناعة بني  العالقة  النفسية على  املناعة  الدراسات اخلاصة مبتغير  اعتمدت معظم 

الدراسات  من  أي  تربط  لم  ولكن  واملعرفة،  بالذات  والوعي  والتنبؤ  والذكاء  النفسية 
الدراسات  لم تستخدم أي من  املعلومات، كما  والتماس  النفسية  املناعة  السابقة بني 

ومستو النفسية  املناعة  يف السابقة  املعلومات  من  معني  كم  إلى  الوصول  ظل  اها يف 
التماس   بني  العالقة  على  الوقوف  محاولة  يف  الباحثة  دور  وهنا  معينة؛  أزمة  وجود 
املعلومات ومستوى املناعة النفسية لدى اجلمهور املصري خاصة فيما يتعلق بكوفيد 

١٩. 
 و الدراسة  أدوات  حتديد  يف  السابقة  الدراسات  من  الباحثة  كذلك أفادت  منهجها، 

صحيحة،   بطريقة  الدراسة  ومصطلحات  متغيرات  وصياغة  املناسبة،  العينة  اختيار 
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مت  التي  النتائج  وتفسير  التعقيب  يف  السابقة  الدراسات  من  الباحثة  أفادت  كما 
 الوصول إليها يف هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة:  
ساسي والدافع القوي تعتبر املعلومات من أهم حاجات املجتمع، كما تعد املكون األ

وانتشار   فبراير  ومنذ  يواجهها؛  التي  والتحديات  املشكالت  وحل  القرارات  التخاذ 
العديد من األخبار عن حاالت إصابات بكورونا بني جمهور الشعب املصري؛ صاحب  
املوت،  من  واخلوف  والتوتر  والقق  التشاؤم  و  اليأس  منها  املشاعر  من  العديد  ذلك 

على تفكيره ويحوله إلى تفكير سلبي، ومن ثم تؤدي املعلومات   وذلك بالتأكيد سيؤثر 
دورًا يف زيادة املناعة النفسية أو خفضها؛ وبالتالي يتأثر جهاز املناعة الطبيعي لديه،  
التعرض  وكثافة  املعلومات  انتشار  على سرعة  االجتماعي  التواصل  مواقع  وساعدت 

وتوقف حركة الطيران؛ يف استخدام لها، كما أسهم احلجر املنزلي وتعطيل الدراسة،  
كثافة   عن  وجنم  واليوتيوب،  والفيس  الواتس  يف  االستخدام  ومتركز  بكثافة،  املواقع 

  االستخدام كثافة املعلومات.  
هذا  عليها  ترتب  التي  الظروف  على  املعلومات  هذه  التماس  دوافع  وتتوقف 

الظرو أصعب  من  البالد  بها  متر  التي  الظروف  وتعتبر  جتعل االلتماس،  التي  ف 
لهذا  فريسة  يقع  ال  حتى  وذويه  بنفسه  لينجو  النجاة  طوق  عن  يبحث  اجلمهور 
يزداد  املصري  الشعب  وبطبيعة  ثقافة ووعي،  بدون  يكون ذلك  ولن  اللعني،  الفيروس 
االهتمام  بدأ  واإلصابات  الوفيات  ازدادت  وعندما  املخاطر،  تزداد  عندما  الوعي 

كيفي عن  تفاصيل  ومعرفة  اإلجرءات باملعلومات  من  وغيرها  والوقاية  اإلصابة  ة 
االحترازية، وهنا قامت املعلومات بدور يف مستوى املناعة النفسية، كما أثرت املعلوات  
سبق  ما  على  وبناًء  كورونا،  بفيروس  اإلصابة  بخطورة  اجلمهور  وعي  زيادة  على 

ال بني  العالقة  ما  التالي:  التساؤل  يف  الدراسة  مشكلة  صياغة  ميكن  تماس  عرضه، 
بكوفيد   املتعلقة  للمعلومات  املصري  االجتماعي   ١٩اجلمهور  التواصل  مواقع  عبر 

  ومستوى املناعة النفسية لديهم؟ 

  محاور الدراسة:  
املنهجية،   اجلوانب  األول  احلور  يستعرض  أساسية:  محاور  أربع  احلالية  الدراسة  تتناول 

واملحور   للدراسة،  النظري  االطار  الثانيفيمثل  املحور  املعريف  أما  االطار  فيشمل  الثالث 
  للدراسة، بينما املحور الرابع فيشمل نتائج الدراسة وتفسيرها.
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  املحور األول : اجلوانب املنهجية: 
  أهمية الدراسة:

تتناول الدراسة احلالية أربعة محاور أساسية: يستعرض املحور األول اجلوانب املنهجية،   
فيمثل   الثاني  املحور  ا  املعريف  أمَّ اإلطار  الثالث  املحور  ويشمل  للدراسة،  النظري  اإلطار 

  للدراسة، بينما املحور الرابع فيشمل نتائج الدراسة وتفسيرها.

  املحور األول: اجلوانب املنهجية: 
  أهمية الدراسة:

تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية املوضوع الذي تتناوله، حيث يعتبر موضوع   
يف وقت األزمات الصحية من أهم املوضوعات التي ميكن أن تتناولها  التماس املعلومات  

آثار   كورونا وما جنم عنها من  تعتبر جائحة  الوقت احلالي؛ حيث  البحوث اإلعالمية يف 
  اجتماعية ونفسية وسياسية من أهم املوضوعات التي ميكن مناقشتها حالًيا. 

  األهمية النظرية:  -أ
االهتمام    - وبشكل مواكبة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  مواقع  به  الذي حظيت  الكبير 

  علمي عن استخدامات اجلمهور الكثيف لها، والتماسه للمعلومات املختلفة منها. 

بني    - الربط  لدى  محاولة  النفسية  واملناعة  كورونا  بفيروس  اخلاصة  املعلومات  التماس 
  اجلمهور املصري. 

كورو  - فيروس  أزمة  على  الضوء  وتزوده  تسليط  به،  اجلمهور  وعي  ومدى  املستجد  نا 
  باملعلومات املختلفة عنه. 

  األهمية التطبيقية:  -ب
  نصائح وإجراءات للوقاية من فيروس كورونا.قد تسهم نتائج هذه الدراسة يف تقدمي   -

التماس  ميكن أن تكون نتائج هذه الدراسة منطلًقا لباحثني آخرين للتعمق يف دراسات    -
  ناعة النفسية. املعلومات وامل 

موضوعي    - تقييم  تقدمي  الدراسة  هذه  للمعلومات حتاول  املصري  اجلمهور  اللتماس 
  . املتعلقة بفيروس كورونا ومستوى املناعة النفسية لديه

  أهداف الدراسة:
العالقة       معرفة  وهو  رئيس،  هدف  لتحقيق  الدراسة  التماس    تسعى  دوافع  بني 

التواصل  وشبكات  مواقع  عبر  كورونا  بفيروس  اخلاصة  للمعلومات  املصري  اجلمهور 
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، ويتفرع من هذا الهدف مجموعة من األهداف  االجتماعي ومستوى املناعة النفسية لديه
  التالية:

التواصل   اجلمهور املصري  التعرف على معدل تعرض - عينة الدراسة ملواقع وشبكات 
  االجتماعي.

استخدام   - أسباب  املصريمعرفة  التواصل   اجلمهور  وشبكات  ملواقع  الدراسة  عينة 
  االجتماعي.

  لدى عينة الدراسة.  بفيروس كورونا الكشف عن مستوى طبيعة املعلومات اخلاصة -
  لدى عينة الدراسة. بفيروس كورونامعرفة خطوات التماس املعلومات اخلاصة  -
عين  - املبحوثني  اعتماد  درجة  على  التواصل التعرف  وشبكات  مواقع  على  الدراسة  ة 

 بفيروس كورونا.  االجتماعي يف احلصول على املعلومات اخلاصة
اجل   - التماس  دوافع  على  اخلاصة  مهور التعرف  للمعلومات  الدراسة  بفيروس    عينة 

    عبر مواقع التواصل االجتماعي.  كورونا
  .عينة الدراسة اجلمهور   لدى  املناعة النفسيةالكشف عن مستوى    -

 تساؤالت الدراسة:  
التواصل  -١ وشبكات  ملواقع  الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  استخدام  معدل  ما 

  ؟االجتماعي
التواصل  -٢ وشبكات  ملواقع  الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  استخدام  أسباب  ما 

  ؟االجتماعي
  كورونا؟ما مستوى معرفة اجلمهور املصري عينة الدراسة باملعلومات املتعلقة بفيروس  -٣
  ؟ ما خطوات التماس اجلمهور املصري عينة الدراسة املعلومات حول فيروس كورونا -٤
للمعلومات حول أزمة فيروس كورونا   اجلمهور املصري عينة الدراسة  دوافع التماسما   -٥

  عبر املواقع والشبكات االجتماعية ؟
  ؟ما مستوى املناعة النفسية لدى اجلمهور املصري عينة الدراسة -٦

  الدراسة: فروض
  تسعى الباحثة من خالل هذه الدراسة التحقق من صحة الفروض التالية:  

ملواقع    - الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  تعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
  وشبكات التواصل االجتماعي ودوافع التماسهم للمعلومات اخلاصة بفيروس كورونا. 
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ب   - إحصائية   داللة  ذات  عالقة  وشبكات توجد  ملواقع  املصري  اجلمهور  استخدام  ني 
وخطوات   كورونا  فيروس  حول  وأخبار  معلومات  على  للحصول  االجتماعي  التواصل 

  التماس املعلومات.

إعتماد  - (درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  إسهام  -توجد  وأمناط    -درجة  درجة 
للمعلومات  -تفاعل الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  تقييم)  بفيروس    مستوى  املتعلقة 

  كورونا عبر مواقع وشبكات التواصل االجتماعي ومستوى املعرفة بأزمة فيروس كورونا.

اعتماد   - (درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  إسهام  -توجد  وأمناط    -درجة  درجة 
بفيروس    -تفاعل املتعلقة  للمعلومات  الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  تقييم)  مستوى 

مواق عبر  أزمة  كورونا  حول  املعلومات  التماس  ودوافع  االجتماعي،  التواصل  وشبكات  ع 
  فيروس كورونا عبر املواقع والشبكات االجتماعية.

التواصل   - وشبكات  ملواقع  الدراسة  عينة  تعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 
  االجتماعي ودرجة املناعة النفسية لديهم. 

بني    - إحصائية  داللة  ذات  عالقة  لألخبار  توجد  الدراسة  عينة  أفراد  (متابعة  من  كل 
بفيروس   الدراسة  عينة  أفراد  معرفة  مستوى  كورونا/  بفيروس  املتعلقة  واملوضوعات 
املعلومات/  نوع  اإلسهام/  درجة  الشبكات/  على  االعتماد  االلتماس/  خطوات  كورونا/ 

ودر التماسها)  مت  التي  للمعلومات  التقييم  درجة  الدوافع/  التفاعل/  املناعة  درجة  جة 
  النفسية لديهم.

الذكور    - بني  النفسية  املناعة  درجة  متوسطات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
  واإلناث.

املرحلة    - متغير  إلى  تعزى  النفسية  املناعة  درجة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
  العمرية لدى عينة الدراسة. 

  مجتمع الدراسة وعينتها: 
: يشمل املجتمع املصري، ومت وصول الباحث لهذا املجتمع عن طريق  أوًال: مجتمع الدراسة 

والنشر يف اجلروبات العامة التي تضم    -الواتس  -مواقع التواصل االجتماعي مثل (الفيس
  فئات متعددة مختلفة التخصص واخلصائص).  

يف   متثلت  الدراسة:  عينة  املصريثانًيا:  اجلمهور  من  عشوائية عينة  بطريقة  ووزِّعت   ،
(ب جدول  ويوضح  النوع  ١سيطة،  حسب  العينة  هذه  توصيف  واملؤهل )  اإلقامة  ومحل 

  .العلمي
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  ): توصيف عينة الدراسة وفًقا للنوع ومحل اإلقامة واملستوى التعليمي١جدول (

  املستوى التعليمي

    النوع 

  امرحلة العمرية 

  املنطقة اجلغرافية 

  حضر   ريف  إناث   ذكور

  %  ن  %  ن  %  ن  %  ن

  ٨١  ١١١  ٩٠٫٥  ٢٠٠  ٣٠-  ١٨من  ١٥٫٥  ٣٦  ٨٫٧  ١١  ماجستير/ دكتوراه

  ١٦٫١  ٢٢  ٨٫٦  ١٩  ٥٠- ٣٠من   ٧٨  ١٨١  ٨١  ١٠٢  مؤهل جامعي

  ٢٫٩  ٤  ٠٫٩  ٢  ٥٠أكبر من   ٤٫٣  ١٠  ٧٫٩  ١٠  مؤهل متوسط 

  ٣٨٫٣  ١٣٧  ٦١٫٧  ٢٢١  املجموع   ٢٫٢  ٥  ٢٫٤  ٣  يقرأ ويكتب 

        ٦٤٫٨  ٢٣٢  ٣٥٫٢  ١٢٦  املجموع الكلي

  حدود الدراسة:          -
املوضوعية  -١ تاحلدود  للمعلومات   الدراسة  تناول:  املصري  اجلمهور  التماس  دوافع 

  . اخلاصة بفيروس كورونا ومستوى املناعة النفسية لديهم

الزمانية:  -٢ من  احلدود  الفترة  امليدانية يف  الدراسة  تطبيق  وحتى ٢٠٢٠  /٣/ ٢٢مت 
من  ٣٠/٤/٢٠٢٠ الكثير  ازدادت  حيث  بالتحديد  الفترة  هذه  الباحثة  واختارت   ،

العدوى   انتقال  طرق  حول  اخلاطيء  ومنها  الصحيح  منها  واملعلومات  الشائعات 
حول   معنوي  سلوكي  باضطراب  املواطن  شعر  ذلك  ويف ظل  االحترازية،  واإلجراءات 

  كدة والصحيحة.األزمة؛ مما قد يسهم يف زيادة البحث عن املعلومات املؤ

  جمهورية مصر العربية. مت تطبيق الدراسة داخل  احلدود املكانية: -٣

  من اجلمهور املصري. : مت تطبيق الدراسة على عينة عشوائية احلدود البشرية -٤

  متغيرات الدراسة:  -
املستقلة:   - بكوفيد  املتغيرات  املتعلقة  املعلومات  التماس  يف  مواقع   ١٩وتتمثل  عبر 

  اعي.التواصل االجتم

يف    - وتتمثل  الوسيطة:  واحلضر)،املتغيرات  (الريف  واإلقامة  وإناث)،  (ذكور    النوع 
الدراسي ويكتب(  واملؤهل  متوسط    –يقرأ  متوسط    -مؤهل  فوق  مؤهل   -مؤهل 

،   ٣٠:١٨دكتوراه )، والسن (  -ماجستير  -مؤهل فوق جامعي: دراسات عليا  -جامعي
 ). فأكثر  ٥٠،  ٥٠: ٣٠

  وتتمثل يف املناعة النفسية.املتغيرات التابعة:  -
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  مصطلحات الدراسة:   •
مجموعة من السمات والدوافع واألسباب التي تشكل وتغرس  التماس املعلومات:    - 

داخل الفرد إحساس بضرورة البحث عن مصادر من أجل إشباع احتياجاته املعرفية، 
جدانية والسلوكية، لذا، يبحث ويترتب على ذلك مجموعة من التأثيرات املعرفية والو

الفرد عن الوسيلة األكثر مصداقية وثقة بالنسبة له، لتمثيل معلوماته وتوسيع مداركه  
  ).covid-19املعرفية، وهذا ما يحدث يف ظل جائحة كورونا( 

: تعرفه منظمة الصحة العاملية بأنه "زمرة واسعة من الفيروسات تشمل ١٩كوفيد    -
يف مجموعة من االعتالالت يف البشر، تتراوح ما بني نزلة  فيروسات ميكن أن تتسبب  

بالوباء  املنظمة  كما صنفته  الوخيمة"،  احلادة  التنفسية  املتالزمة  وبني  العادية  البرد 
بهذا  اإلصابة  نتيجة  والوفيات  اإلصابات  وتعدد  انتشاره  لسرعة  نظًرا  العاملي؛ 

املستمر، ويشعر املصاب  الفيروس، ومتثلت أهم أعراضه يف احلمى والسعال اجلاف  
درجة مئوية، فضًال عن فقدان حاسة الشم    ٣٧٫٨باحلمى إذا جتاوزت درجة حرارته  

  والتذوق (موقع منظمة الصحة العاملية). 

 ال أنه  بحيث  اجلغرافية الطبيعة وفق املرض  انتشار درجات أعلى اجلائحة كما تعتبر
 من وإشراف مباشرة تدخالت يتطلب  مما منه؛  املباشر  من التأثير منطقة تخلو تكاد
العاملية  منظمة وخاصة الدولية املنظمات  قبل  الوقائية إلجراءات ملتابعة الصحة 

العليا املنظمة صاحبة تعتبر  أنها إذ العاملية،  الصحية  السياسات وحتديد  يف اليد 
  .)٢٣(العاملي الصعيد على  اجلائحة مع التعاطي مالمح رسم

 يرجع عاملًيا؛ وباًءا هناك أن م  2019 عام يف العاملية الصحة منظمة أعلنت ومن ثم  
 يستهدف  والذي الصني،  يف م 2019 ديسمبر   31عنه أُبِلغ التاجية، للفيروسات 

 أظهرت  وقد الوفاة، إلى تؤدي أن التي ميكنها البرد نزالت ويصاحبه ؛التنفسي اجلهاز
ة الدراسات  واملجموعات  هشاشة األكثر الفئات  يستهدف أنه  املنظمة  قبل  من املُعدَّ

نقص من املزمنة،  األمراض   أصحاب  السن، كبار( املستضعفة،  املناعة،  يعانون 
  والسكري). القلب مرضى

 كورونا،  التاجية الفيروسات من جديدة  ساللة فيه تتسب مرض هو 19 كوفيد إن -
مشتقم لل اإلجنليزي واالسم  كورونا كلمة  من حرفني أول هما CO :كالتالي رض 

CORONA و VI  فيروس كلمة  من حرفني أولVIRUS ،  و D كلمة من حرف أول 
 هو ، novel19 ،coronavirusا◌ًسابق املرض  هذا على وأطلق DISEASE مرض

 الذي  الفيروس إليها تنتمي التي نفسها الفيروسات بعائلة  يرتبط جديد فيروس
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مبرض  الزكام أنواع وبعض (سارس)  الوخيمة  احلادة التنفسية املتالزمة يتسبب 
 .)24(سريع وُمعٍد بشكل االنتشار  سريع وهو العادي،

 الشرق أوسطي، واختصاره التاجي الرئوي االلتهاب مبتالزمة اجلديد الفيروس ُسمي
 ''ميرس   '' «Middle East Respiratory Syndrome «MERS-CoV العلمي

أيًضا  كورونا أو اجلديد، كورونا فيروس  أو األوسط، الشرق كورونا  بفيروس ُعرف 
 طلق ◌ُأ وقد التاجية، الفيروسات فصيلة من الفيروس السادس هو كورونا ويعد نوفل،
 يف السعودي سارس أو شبيه سارس: مثل املختلفة  األسماء من عدد البداية يف عليه
 ملتالزمةتسميته "كورونا فيروس" املسبب   على  مؤخًرا   واتفق األجنبية، الصحف  بعض

- التنفسية الوسط الشرق متالزمة  ميرس كورونا أوسطي؛ الشرق التنفسي اجلهاز
 وباء وراء كان بل فراغ، من يأت  لم ولكنه السابق؛ يف معروًفا لم يكن جديد  فيروس

 ظهر  الذي(السارس)     احلادة التاجية عائلة الفيروسات من وهو التنفسية، املتالزمة
عاملًيا مسبًبا ،دولة 17 إلى انتشر  ثم  2003 عام الصني يف  تتم أن قبل ذعًرا 

أن  ميكنها التي الفيروسات من مجموعة هي كورونا فيروسات بسرعة؛  عليه  السيطرة
 ومتالزمة س)،  السار ( الوخيم احلاد التنفسي وااللتهاب الزكام مثل أمراًضا تسبب
 أن بعد كورونا فيروسات من جديد نوع اكتشاف مت) ميرس(  التنفسية األوسط الشرق

 .)25(األمراض أحد النتشار كمسبب عليه التعرف مت
 :تقصد بها الباحثة "قدرة الفرد على الصمود والتحدي أمام األزمات   املناعة النفسية

ا  والتفكير بطريقة إيجابية حلل املشكلة واحلفاظ على االتزان النفسي واالنفعالي"، أمَّ
جهاز   يفعل  مثلما  اإلنسان،  فيها  يتواجد  التي  والتحديات  الصعوبات  بعض  وجود 

راض لبقاء اجلسم سليًما قوًيا، كذلك املناعة الطبيعية يف مكافحة الفيروسات واألم
املناعة النفسية تؤثر على سلوكيات الفرد واتزانه؛ لذا البد من احلفاظ عليه من أجل 

  احلفاظ على اجلسم حتى ال يصبح عرضة لألمراض املزمنة. 
   :املحور الثاني: اإلطار املعريف للدراسة 

  متهيد: 
وجودتها احلياة  روح  هي  النفسية  املناعة  يستطيع تعتبر  ومكوناتها  وباملناعة   ،

اإلنسان أن يتصدى ألية صدمات اجتماعية كانت أو اقتصادية وغيرها من مكامن اخللل 
أخبار  من  يومه  اإلنسان يف  يتلقاه  وثيًقا مبا  ارتباًطا  النفسية  املناعة  وترتبط  واملخاوف، 

الدفاع النفسي لدى    ومعلومات، فتؤثر املعلومات وطريقة احلصول عليها على ميكانيزما 
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طبيعة  يف  تؤثر  العوامل  من  مجموعة  بالتأكيد  هناك  أن  كما  املعلومة،  متلقي  الشخص 
  املعلومات وطبيعة الظروف التي يتلقى فيها اإلنسان املعلومات.

التي   احلاجات  أهم  من  النفسية  املناعة  إلى  احلاجة  تعتبر  احلالي  الوقت  ويف 
سواًء تلك املتعلقة باالقتصاد سواًء على املستوى  يحتاجها املشاهد واملتابع جلميع األخبار،  

اجلمهور   اهتمامات  أولى  يف  بالصحة  املتعلقة  األخبار  وتأتي  العاملي،  املستوى  أو  املحلي 
وما  كورونا  بجائحة  واملتعلق  احلالي  الوقت  يف  كله  العالم  منه  يعاني  ملا  نظًرا  املصري؛ 

  سببته من أضرار نفسية واجتماعية واقتصادية. 
ا ترتب عنها من مخاطر جنم عنها الكثير من اخلسائر، ويف ظل ذلك أصبح وم 

ومتابعة   املعلومات  البحث عن  كل سواء يف  املتعلم  وغير  واملتعلم  واملثقف  العادي  املواطن 
كافية؟   غير  أم  كافية؟  املعلومات  هذه  هل  اخلطورة  تكمن  وهنا  ومحلًيا،  عاملًيا  األحداث 

والتض الكذب  يشوبها  أم  العوامل صادقة  من  الكثير  عنه  يتسبب  بالطبع  ذلك  كل  ليل؟ 
واألمور التي تؤثر على املناعة النفسية لدى متلقي املعلومات والباحث عن تلك املعلومات 

  التي تلبي احتياجاته، ويف نفس الوقت تسهم بدرجة عالية يف تشكيل مناعته النفسية.

  مفهوم املناعة النفسية:  
ال ووجهات  التعريفات  حسب  تتعدد  كل  النفسية،  املناعة  مبفهوم  اخلاصة  نظر 

  مدرسته وفكره، ونورد منها: 
النفسية: - األفكار    املناعة  إنتاج  على  القادرة  املنهجية  األفكار  من  عقلية  منظومة 

فكرًيا   منهًجا  الفرد  يكتسب  خالله  ومن  واملجتمع،  للفرد  املدمرة  لألفكار  املضادة 
 .)٢٦( ية مضادة للفكر اإليجابيمنظًما منضبًطا ملهاجمة أي أفكار سلب

الفكري   واملخزون  النفسية  املناعة  الذين ربطوا بني  الباحثني  العديد من  وهناك 
والتأثيرات املعرفية ولذلك عرفها بأنها مجموعة امليكانيزمات املعرفية التي تزيد  

  .)٢٧(من قدرة الفرد على مواجهة التأثيرات السلبية للخبرات التي ميرون بها 

بأنها:   البعض  عرَّفها  التخلص كما  يف  اإلنسان  وإرادة   الضغوط أسباب من إمكانية 
واألزمات  والتهديدات واإلحباطات النفسية،  التحصني طريق عن  النفسية واملخاطر 
االنفعاالت اإليجابي بالتفكير النفسي  كفاءة وزيادة املشكالت حل يف واإلبداع وضبط 
البيئة  مع والتكيف وتغييرها الظروف وحتدي الهدف  نحو  وتركيز اجلهد ومنوها  الذات

)٢٨(. 

الصعوبات   وحتمل  والكروب  األزمات  مواجهة  على  الشخص  قدرة  هي  النفسية  املناعة 
والعداوة  والقلق  والتوتر  اخلوف  يشوبها  مشاعر  عنه  ينتج  شئ  أي  ومقاومة  ومقاومتها، 
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متك إيجابية  إضافية  بطاقة  الفرد  النفسية  املناعة  متد  كما  والتشاؤم،  من  واالنتقام  نه 
التصدي ألي مشكلة أو أزمة سواًء تعلقت هذه األزمة باجلانب النفسي أو االجتماعي أو  

  .)٢٩(االقتصادي

على   الفرد  "قدرة  بأنها  النفسية  املناعة  تعريف  السابقة، ميكن  التعريفات  إلى  باإلضافة 
أسو وانعكاسي،  ومتماسك؛  ومنظم  معقد  بنظام  تعمل  والتي  الالوعي  اإليجابي  ة  التكيف 

الفرد   حماية  أجل  من  وذلك  لإلنسان،  اهللا  وهبها  التي  الطبيعية  احليوية  املناعة  بنظام 
تضمن   سليمة  بطرق  املحيطة  البيئة  مع  والتفاعل  املخاطر  من  وحمايته  عليه،  واحلفاظ 

  .)٣٠( بقاءها من أجل احلياة

النفسية من مفاهيم وتعريفات املناعة النفسية ترى الباحثة أن املناعة    ومما سبق عرضه
تعتبر املصدر والدرع الواقي لإلنسان؛ حيث متثل مجموعة من السمات واخلصائص التي  
تعمل مًعا من أجل حمايته من الكوارث واألزمات والكروب، وكلما ازدادت مناعة اإلنسان 
كلما كان لديه إرادة قوية على مواصلة التحديات والتغلب عليها، وهذا ما حدث بالفعل مع 

يف واالجتماعية   اجلمهور  النفسية  الناحية  من  اجلميع  فتأثر  كورونا،  أزمة  ظل 
  واالقتصادية؛ ولكن صمد من صمد أمام هذه األزمة وانهار من انهار أمامها. 

والتغلب    األزمة  معاجلة  على  قدرته  وعلى  كل شخص  وإصرار  قوة  إلى  يرجع  ذلك  وكل 
ا كل شخص، ويف نظر الباحثة  عليها، وكل ذلك يتم بواسطة املناعة النفسية التي ميتلكه

أو  كوميدية  بطريقة  سواًء  املوضوعات  هذه  معاجلة  وطريقة  واملوضوعات  األخبار  تؤدي 
إخبارية أو درامية دورًا رئيًسا يف تشكيل املناعة النفسية لدى اجلمهور وخاصة أن معظم  

وفصائله  -اجلمهور فئاته  بكل  املصري  اجلمهور  جميع  يكن  لم  مواقع   -إن  يستخدم 
لتواصل االجتماعي، ويف ظل احلظر أصبح االستخدام بكثافة عن ذي قبل؛ وذلك طبيعًيا  ا

 سيؤثر يف حياة اجلمهور. 

وفيديوهات   رسوم  من  املتعددة  وسائطها  بكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  تسهم  كما 
وبيانات ونصوص ثابتة ومنشورات وغيرها من األدوات والوسائل يف تنمية التوجيه العقلي  

اجلمهور؛ من خالل مجريات األخبار وتنشيط اإليجابيات لديهم، من أجل التصدي  لدى  
  للكوارث واألزمات، وبذلك يسهم يف تنمية وتنشيط املناعة النفسية لديهم. 

  مظاهر املناعة النفسية:  
املناعة النفسية لها العديد من املظاهر التي ُيستدل من خاللها على مستوى ونصيب  

النفسية، كما تدل املؤشرات على وجود فروق فردية بني األفراد بناء   كل فرد من املناعة
  ومن أهم مظاهر املناعة النفسية ما يلي: على تلك املظاهر،  
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 قدرة الفرد ومتكنه من التحرر من الغضب. -
 الثبات أمام املطامع والرغبات والشهوات.  -
املتكررة؛ مما يعطي الفرد مناعة  القدرة على مواجهة الصعاب والتحديات واألزمات   -

 من اخلوف.
الفرد  - بارًزا يف رضا  دورًا  املناعة يؤدي  بالرضا عن احلياة، فمستوى  الفرد  إحساس 

ظروف  من  يشوبها  وما  حاله  عن  راضًيا  القلب  مطمئن  هادًئا  فيكون  احلياة؛  عن 
 طارئة.  

 .)31(قدرة الفرد على حتمل ما ال يتحمله غيره من األفراد -
امل  أن  ويف  ميكن  النفسية،  املناعة  لفقدان  أخرى  مظاهر  العلماء  بعض  حدد  قابل 

  نوردها كالتالي: 
 االنعزالية وعدم القدرة على مواجهة اآلخرين أثناء األزمات. -
يعاني من    -أًيا كان نوعها صحية أو اقتصادية  -إذا واجه الفرد أي كوارث أو أزمات -

 االستسالم للفشل.
 عادة وسيطرة اإلحساس بالغضب واحلزن. الكآبة وفقدان الشعور بالس -
االنفعالي  - االتزان  على  احلفاظ  على  القدرة  وعدم  االنفعالي،  النضج  درجة  خلل يف 

 .)٣٢(لدى الفرد
 فقدان السيطرة الذاتية والتحكم يف الذات. -
التي  - اجلمود الفكري واالنغالق داخل أفكار محددة قد ال تتناسب مع طبيعة األزمة 

  .)٣٣(الفرد يف الوقت احلالييعاني منها 
   :مكونات املناعة النفسية  

التفكير   ومنها  املقدامية  املعتقدات  من  العديد  من  النفسية  املناعة  تتكون 
أنها   كما  بالتحكم،  الشعور  باالتساق،  الشعور  الذات،  بنمو  الشعور  اإليجابي، 

لفرد وتشكيل  مفهوم ذاتي متطور يؤدي دورًا كبيًرا يف تثبيت االنفعاالت النفسية ل 
 . )٣٤( السلوك، الكفاءة الذاتية

والتوجه حيال التحدي والتغيير من أجل الوصول إلى األفضل، أو التغلب على األزمة 
ومنها  الكوارث  أثناء  الفرد  لها  يتعرض  التي  واألزمة  الكارثة  تسببها  التي  النفسية 

) كورونا  الزمني coved 19جائحة  والتوافق  االنفعاالت  وضبط  الذاتي  والتوافق   ،(
منها  يعاني  التي  والصعوبات  التحديات  وجود  ظل  يف  واملشاعر  االنفعاالت  وضبط 

  .)٣٥( الفرد



 

 
٢٥٦٠ ٢٥٦٠ 

   :املحور الثالث: اإلطار النظري للدراسة  
  نظرية التماس املعلومات: 

وقت       خاصة  االستخدام  الشائعة  النظريات  من  املعلومات  التماس  نظرية  تعتبر 
واالتصال،   اإلعالم  وسائل  على  اجلمهور  اعتماد  درجة  وتستهدف  تقيس  ألنها  األزمات؛ 
للحصول على املعلومات املتعلقة بأزمة ما، مع اختالف طبيعة وحجم األزمة يختلف تطبيق 

النظرية؛   هذه  ووظائف  من   املعلومات عن بحثه  يف الفرد  سلوك على تكزوترفروض 
 يعرف  سلوكه  يف تؤثر  التي العوامل على التعرف وحتاول ؛املختلفة االتصال مصادر

 معلومات مصادر  اختيار  خالل  من  للمعلومات  الهادف االكتساب"التماس املعلومات بأنه  
  .)٣٦("مناسبة

 املعلومات مبصادر املسبقة املعرفة فيها تتفاعل كيةاإدر ذهنية عملية بأنه" كما يعرف    
 الظاهر السلوك  يف تتمثل  سلوكية عملية  مجرد  ليس املعلومات التماس أي أن ،احلالية
  .)٣٧(املعلومات عن للبحث

 استراتيجيات االلتماس:  
هذه  تؤدي  كما  االستراتيجيات،  من  مجموعة  على  املعلومات  التماس  نظرية  تعتمد 
يف   الفرد  عليها  يعتمد  التي  املصادر  وحتديد  املعلومات  تنقية  يف  دورًا  االستراتيجيات 

 استراتيجيات ثالث إلى البحث عملية حتليل بحوث حصوله على املعلومات؛ ومن ثم تشير
 وهي:  املعلومات، اللتماس

يحتاج   البحث: قبل استراتيجية -١ موضوع  أو  معينة  أزمة  تنتشر  املرحلة  هذه  إلى  ويف 
معني حتٍد  أو  معينة  معرفة  وتعتمدمستوى    ، للمستخدمني االجتماعية التفاعالت على ؛ 

 أو العمل  زمالء مع واملشورة  توفير اآلراء خالل من  املعلومات املرحلة جمع هذه وتدعم
  .)٣٨(غيرهم

أو ما يطلق  ١٩ومتثلت يف هذا البحث يف تداول بعض األخبار التي تتعلق بوجود كوفيد 
 عليه فيروس كورونا، وبدء انتشار معلومات متداولة عن وجود هذا الفيروس. 

 عملية خالل مشتركة  أيًضا االجتماعية التفاعالت وتستمر: البحث أثناء استراتيجية -٢
،  وتعتبر  )٣٩( أهدافه حتقيق من تقربه التي العناصر امللتمس يحدد ولكن االلتماس نفسها،

املرحلة األكثر أهمية حيث يحدد من خاللها اجلمهور الوسائل واملصادر األكثر مصداقية 
 والتي تلبي احتياجاته املعرفية واملعلوماتية، وبالتالي تؤثر يف اجتاهاته ومعارفه.

 من  للتأكد البحث نتائج بتنظيم غالًبا املستخدمون يقوم البحث: بعد استراتيجية  -٣
وهنا حتقيقها املطلوبة،  فيها نقطة عند امللتمس يقف للمهام   املعلومات بطلب يكتفي 
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 يف تساعده كافية معلومات على حصل  بأنه شعوره بحثه؛ وذلك بعد دائرة إغالق فيقرر
 أن املحتمل  ومن،  نتائجه فيقيم العمل من بنوع املبادرة التوقف هذا ويتبع،  قراره اتخاذ
ا ذلك عن ينتج وقد،  الواقع وبني بينها يربط  حول ملعتقداته تدعيًما أو تغيًرا   إمَّ

 .)٤٠( آخر وقت يف يستخدمها استراتيجيته

وهذا ما مت حدوثه يف جائحة كورونا بعد اطالع اجلمهور على املعلومات اخلاصة بطرق   
لم   من  ومنهم  االحترازية،  باإلجراءات  التزم  من  منهم  الفيروس،  انتقال  وطرق  الوقاية 
مدى  على  األمر  وكذلك  للمعلومات،  التماسهم  حجم  على  توقف  ذلك  وكل  يلتزم، 

  على املعلومات املتعلقة بجائحة كورونا. مصداقيتهم وثقتهم يف مصدر حصولهم 

  املحور الرابع: إجراءات الدراسة ونتائجها: 
  إجراءات الدراسة:  

التماس   حول  واملعلومات  احلقائق  جلمع  اإلعالمي  املسح  منهج  الباحثة  استخدمت 
بكوفيد   املتعلقة  ذلك ١٩املعلومات  وعالقة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  من   ،

باملناعة النفسية لدى اجلمهور املتابع لتلك املعلومات، خاصة يف ذروة األزمة وإعالن 
القرارات اخلاصة مبواجه ة جائحة كورونا ومنها (تعطيل الدراسة، وقف العديد من 

للحظر  جديدة  مواعيد  وإعالن  والكافيهات  املالهي  غلق  احلكومية،  املصالح  بعض 
بصفة دورية حسب ما تقتضيه األزمة)، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية،  

ات  واستخدام نظرية التماس املعلومات من أجل حتديد مستوى ودوافع التماس املعلوم
لدى اجلمهور واخلطوات التي اتخذها اجلمهور بعد التماس املعلومات واستراتيجيات 

  مواجهة الفيروس من خالل هذه املعلومات.

  أداة الدراسة: 
  استمارة االستبانة:  - أ

اخلاصة    ثةالباح  تقام     البيانات  جلمع  كأداة  استبانة  استمارة  اجلمهور  بتصميم  من 
يف األسئلة التسلسل املنطقي والوضوح يف صياغة األسئلة،    ة الباحث  ت، وقد راعاملصري

مع التركيز على األسئلة املغلقة لتسهيل عميلة جمع املعلومات من املبحوثني، باإلضافة إلى  
اإلجابة يف  املبحوثني  مهمة  ومقياس    تسهيل  االستبانة  عرض  ومت  األسئلة،  املناعة  عن 

ومت    النفسية النفسية،  والصحة  اإلعالم  يف  املتخصصني  املحكمني  من  مجموعة  على 
  .تطبيق االستبانة واملقياس عبر اإلنترنت على عينة الدراسة
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  : املناعة النفسيةمقياس   -ب
اخلاصة         املقاييس  من  الكثير  على  الباحثة  اطالع  النفسيةبعد  مت    باملناعة  التي 

للمناعة النفسية يف ضوء ) عبارة  ٥٠بإعداد مقياس يتكون من (  ت الباحثةإعدادها، قام 
وشبكات  مواقع  عبر  كورونا  بفيروس  اخلاصة  للمعلومات  املصري  اجلمهور  التماس 

بارات املقياس ما بني اإليجابية والسلبية، وكانت أبعاد  ، ومت توزيع عالتواصل االجتماعي
  املقياس كالتالي:

  .٧، ٥،٤،٣،٢،١،٦ويشمل العبارات  تفكير اإليجابي،بُعد ال -١

  .١٣،  ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ويشمل العبارات اإلبداع وحل املشكالتبُعد  -٢

  .١٩  ،١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ويشمل العبارات ضبط النفس واالتزانبُعد  -٣

  .٢٥،  ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠ويشمل العبارات  لتفاؤل،بُعد ا -٤

  .٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦ويشمل العبارات  املرونة النفسية والتكيف،بُعد  -٥

  . ٣٥، ٣٤،  ٣٣، ٣٢، ٣١، ويشمل العبارات التحدي واملثابرةبُعد  -٦

  .٤٠، ٣٩، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ويشمل العبارات الثقة بالنفسبُعد  -٧

  .٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢، ٤١، ويشمل العبارات فاعلية الذاتبُعد  -٨

  .٥٠، ٤٩، ٤٨، ٤٧، ٤٦بُعد الصمود والصالبة النفسية، ويشمل العبارات  -٩
  تصحيح املقياس:  -

  غير موافق   محايد   موافق  موافق بشدة   العبارة

  

  غير موافق على اإلطالق 

  ١  ٢  ٣  ٤  ٥  اإليجابية

  ٥  ٤  ٣  ٢ ١  السلبية

  الصدق والثبات اخلاص بأدوات الدراسة:   -
ساعد عرض األدوات على املحكمني واألخذ بآرائهم على االطمئنان إلى الصدق املنطقي 
معيارًا  املقياس  عبارات  على  املحكمني  اتفاق  نسبة  اعتبرت  حيث  الدراسة،  ألدوات 

تجابات أفراد  لصدقه، وللتأكد من ثبات مقياس املناعة النفسية مت حتليل التباين بني اس
معادلة   تطبيق  بعد  الثبات  معامالت  جاءت  وقد  كرونباخ،  ألفا  معادلة  باستخدام  العينة 

  ). ٢كرونباخ كما يتضح من جدول رقم (
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): معامالت الثبات ألفا كرونباخ/ ومعامالت االرتباط بني درجة كل ُبعٍد والدرجة الكلية  ٢جدول (
  للمقياس

  معامل االرتباط بدرجة املقياس الكلي   عدد العبارات   ألفاكرونباخ  أبعاد املقياس 
  

  الداللة 

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٧١٣  ٧  ٠٫٧٦١  الُبعد األول 

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٦٣٧  ٦  ٠٫٨٣٦  الُبعد الثاني 

  ٠٫٠٢١دال عند   * ٠٫١٠٧  ٦  ٠٫٨٤١  الُبعد الثالث 

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٣٦٥  ٦  ٠٫٧١٨ الُبعد الرابع 

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٧٥٦  ٥  ٠٫٧٩١ الُبعد اخلامس 

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٧٩٥  ٥  ٠٫٨٢٢ الُبعد السادس 

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٧٩٤  ٥  ٠٫٧٨٧ الُبعد السابع

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٧٣٧  ٥  ٠٫٧٧٦ الُبعد الثامن

  ٠٫٠٠٠دال عند   **٠٫٨٠٠  ٥  ٠٫٨٥٥ الُبعد التاسع 

    ٥٠  ٠٫٨٧٢  مقياس املناعة النفسية 

من  بُعد  كل  بني  االرتباط  معامالت  حساب  مت  للمقياس  الداخلي  التجانس  من  وللتأكد 
) رقم  اجلدول  من  ويالحظ  الكلي،  واملقياس  املقياس  معامالت  ٢أبعاد  قيم  جميع  أن   (

) مستوى  عند  اإلحصائية  داللتها  إلى  وتشير  موجبة  أن  ٠٫٠٠٠االرتباط  يعني  وهذا    .(
  املقياس متماسكة، مما يدل على التجانس الداخلي للمقياس.مفردات 
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 نتائج الدراسة:  -
 أوًال: النتائج العامة للدراسة : 

): يوضح درجة تعرض اجلمهور املصري عينة الدراسة ملواقع وشبكات التواصل  ٣جدول(
 االجتماعي يف ظل جائحة كورونا

الشبكات  

  االجتماعية 

أتعرض بدرجة  

  كبيرة

أتعرض بدرجة  

  متوسطة 

أتعرض  

  بدرجة

  ضعيفة

الوزن    ال أتعرض 

  النسبي 

  %  ن   %  ن   %  ن   %  ن 

  ٨٣٫٤٥  ٦٫٧  ٢٤  ٨٫١  ٢٩  ٢٩٫٩  ١٠٧  ٥٥٫٣  ١٩٨ الفيس بوك 

  ٤٣٫٤٤  ٥٥٫٩  ٢٠٠  ٢٣٫٥  ٨٤  ١١٫٧  ٤٢  ٨٫٩  ٣٢ تويتر 

  ٧٣٫٧٤  ٧  ٢٥  ٢٢٫٣  ٨٠  ٣٩٫٤  ١٤١  ٣١٫٣  ١١٢ يوتيوب 

  ٥٥٫٣٨  ٣٨٫٨  ١٣٩  ٢٠٫٩  ٧٥  ٢٠٫١  ٧٢  ٢٠٫١  ٧٢ انستجرام 

  ٩٠٫٤٣  ٣٫٤  ١٢  ٥٫٩  ٢١  ١٦٫٥  ٥٩  ٧٤٫٣  ٢٦٦ واتساب 

  ٣٧٫١٥  ٦٧٫٩  ٢٤٣  ١٩٫٨  ٧١  ٨٫١  ٢٩  ٤٫٢  ١٥ لينكد إن 

بيانات اجلدول السابق : أن الترتيب األول بالنسبة لدرجة تعرض اجلمهور  يتضح من 
املصري ملواقع وشبكات التواصل االجتماعي جاء من نصيب "الواتساب"؛ حيث حصل على  

نسبي( نسب(٩٠٫٤٣وزن  بوزن  بوك"  "الفيس  الترتيب  يف  يليه  يف ٨٣٫٤٥)،  جاء  ثم   ،(
بلغ( نسبي  بوزن  "اليوتيوب"  الثالث  ا٧٣٫٧٤الترتيب  يف  جاء  حني  يف  األخير  )،  لترتيب 

بلغ( نسبي  بوزن  إن"  التي  ٣٧٫١٥"لينكد  الظروف  طبيعة  إلى  ذلك  يرجع  أن  وميكن  )؛ 
عدد  تقليل  وكذلك  احلقيقية،  االجتماعية  التفاعالت  وتقليص  كورونا،  جائحة  فرضتها 
اجلامعات  وجميع  الشركات  جميع  دفع  مما  وغيرها؛  احلكومية  األعمال  يف  املوظفني 

الرس  واجلهات  سير والكليات  ملتابعة  والفيس  الواتساب  على  جروبات  إنشاء  إلى  مية 
املوقعني   هذين  عبر  التدريسية  األعمال  وتبادل  ومتطلباتها،  والوظائف  التعليمية  العملية 
وتبادل  للمناقشة  وسيلة  اعتبر  حيث  األول،  الترتيب  الواتساب  ر  تصدَّ لذا  بالتحديد، 

ب اجلامعة وسيلة بديلة للقاعة التدريسية األعمال واملهام بني املتصلني، كما اعتبره طال
نظًرا   الدراسة؛  هذه  أيًضا يف  متقدًما  ترتيًبا  اليوتيوب  احتل  بينما  الدراسة،  تعطيل  بعد 
من  العديد  مشاهدة  إلى  فئاته  بكل  املصري  اجلمور  واحتياج  ذروتها  إلى  األزمة  لوصول 

وتقدم العديد من نصائح    الفيديوهات التي تنصح باإلجراءات االحترازية لفيروس كورونا،
مادة  عليه  متاح  أنه  كما  البحث؛  يف  سهولة  املواقع  أكثر  اليوتيوب  موقع  فيمثل  الوقاية، 
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باحتياجات   تفي  قد  التي  املعلومات  من  وغيرها  الطبية  الفيديوهات  من  بقليلة  ليست 
  اجلمهور املعرفية واملعلوماتية.

عاشور (إميان  دراسة  نتائج  مع  النتائج  هذه  جاء )٤١()٢٠١٩سيد،    وتختلف  حيث   ،
بنسبة   األول  الترتيب  يف  بوك  الثاني  %٨٤٫٣الفيس  الترتيب  يف  الواتساب  جاء  بينما   ،

الثالث؛ كما تختلف نتائج هذه الدراسة   الترتيب، وجاء اليوتيوب يف  %٧٩٫٣بنسبة بلغت  
اء )، حيث ج)٤٣(   ٢٠١٥، عبد اهللا محمد،  )٤٢(٢٠١٦مع نتائج دراسة كل من (رأفت مهند،  
 تويتر والفيس بوك يف الترتيب األول.  

): يوضح أسباب ودوافع استخدام اجلمهور املصري ملواقع وشبكات التواصل االجتماعي ٤جدول(
  يف ظل جائحة كورونا

  دوافع استخدام الشبكات
الوزن النسبي    معارض  محايد  موافق

  %  ن  %  ن  %  ن  لالستجابة 

التعبير عن  إعالن موقفي من األحداث من خالل 
 رأيي وأفكاري 

٧٨٫٦٨  ٧٫٨  ٢٨  ٤٨٫٣  ١٧٣  ٤٣٫٩  ١٥٧  

  ٩٥٫٦٢  ٠٫٨  ٣  ١١٫٥  ٤١  ٨٧٫٧  ٣١٤ التواصل مع اآلخرين

  ٨٨٫٦٤  ٦٫١  ٢٢  ٢١٫٨  ٧٨  ٧٢٫١  ٢٥٨ الترفيه والتسلية وقضاء وقت الفراغ 

تبادل اخلبرات والثقافة مع من هم من خارج  
 دولتي 

٨٢٫٥  ٨٫٩  ٣٢  ٣٤٫٦  ١٢٤  ٥٦٫٤  ٢٠٢  

ملعرفة األحداث والتطورات املحلية واإلقليمية 
 والدولية

٩٠٫٥  ٢٫٨  ١٠  ٢٢٫٩  ٨٢  ٧٤٫٣  ٢٦٦  

  ٧٥٫٤٢  ١٩٫٣  ٦٩  ٣٥٫٢  ١٢٦  ٤٥٫٥  ١٦٣ تكوين صداقات والتعرف على أصدقاء جدد 

  ٨٤٫٧٣  ٦٫٤  ٢٣  ٣٣  ١١٨  ٦٠٫٦  ٢١٧ معرفة آراء الناس حول القضايا املهمة. 

واملعلوماتاحلصول على األخبار   ٩٢٫٦٤  ١٫٤  ٥  ١٩٫٣  ٦٩  ٧٩٫٣  ٢٨٤  

ملتابعة أهم األزمات والقضايا حول العالم مثل  
كورونا فيروس أزمة  

٩١٫٥٣  ٢٫٥  ٩  ٢٠٫٤  ٧٣  ٧٧٫١  ٢٧٦  

  ٨١٫٨٤ ٩٫٢  ٣٣  ٣٦  ١٢٩  ٥٤٫٧  ١٩٦ بناء وحتقيق الذات 

السابق: اجلدول  بيانات  من  رأي   يتبني  عن  معبرة  جاءت  التي  واألسباب  الدوافع  أن 
من  غيرها  من  قبل  ذي  عن  مختلفة  وجاءت  كورونا  جائحة  ظل  يف  املصري  اجلمهور 

األول( الترتيب  العادية، حيث جاء يف  واألمور  اآلخريناألزمات  مع  بوزن نسبي   التواصل 
(95.62بلغ   الترتيب  يف  يليها  واملعلومات)،  األخبار  على  نسبي   بوزن   احلصول 

ملتابعة أهم األزمات والقضايا حول العالم )، يف حني جاء يف الترتيب الثالث (92.64بلغ
إعالن )، ومن ثم جاء يف الترتيب األخير (91.53  كورونا بوزن نسبي بلغ    فيروس  مثل أزمة 

وأفكاري رأيي  عن  التعبير  خالل  من  األحداث  من  بلغ  موقفي  نسبي  )؛ مما 78.68بوزن 



 

 
٢٥٦٦ ٢٥٦٦ 

ي تغييًرا طفيًفا يف الدوافع وأسباب التعرض لشبكات ومواقع التواصل سبق عرضه قد نر
لم   واقتصادية  وتعليمية  اجتماعية  تغييرات  من  حدث  ملا  مواكًبا  ذلك  وجاء  االجتماعي، 
تتوقف تأثيرتها على املجتمع املصري فقط؛ بل امتدت إلى كل أرجاء العالم، فـأثرت على  

ال القرارات  تركت  فقد  كافة،  املسؤلةالبشرية  واجلهات  احلكومة  اتخدتها  أجل   -تي  من 
عليهم واحلفاظ  املواطنني  تبادل   -حماية  ومنها  االجتماعية  السلوكيات  على  تأثيًرا 

هذه  إلشباع  اجلمهور  فذهب  االجتماعية،  املظاهر  من  وغيرها  واالحتفاالت  الزيارات 
فاعالت والعالقات  الرغبة االجتماعية إلى مواقع وشبكات التواصل االجتماعي كبديل للت 

جدول( نتيجة  يفسر  ما  وهذا  األول ٣االجتماعية؛  الترتيب  الواتساب  احتالل  وهي    ،(
بديًال من الفيس، ذلك ألن الواتساب ميتاز باخلصوصية إلى حد ما،  فيعطي الفرد رقمه  
لذا  قوية؛  بهم عالقة  أن جتمعه  يريد  ومن  واألصدقاء  األهل  من  إليه  للمقربني  اخلاص 

بعض    يتواصلون  ومناقشة  الشخصية  واألحاديث  األخبار  وتبادل  االطمئنان  أجل  من 
هذه  وتعتبر  واملعلومات  األخبار  على  احلصول  الثاني  الترتيب  يف  جاء  حني  يف  األمور، 
تصفح   من خالل  أو  مقرب  من صديق  املعلومة  على  الفرد  يحصل  فقد  منطقية،  نتيجة 

و الفيس،  أو  الواتس  الدافع وجود  بعض منشورات جروب معني على  زاد من أهمية هذا 
أزمة كورونا للوقوف على املستجدات واإلحصائيات املتعلقة باألزمة، يف حني ميكن تفسير  
يف  ويتقدم  يشتد  الدافع  ذلك  ألن  أفكاره؛  عن  والتعبير  موقفه  إلعالن  األخير  الترتيب 

تعليم أو  األزمة صحية  تكون  ولكن حينما  األزمة سياسية،  كانت  إذا  ية فيحتفظ  الترتيب 
ما حد  إلى  بآرائه  الباحثة  -اجلمهور  علم  حد  آراؤها   - على  تتوقف  األزمة  هذه  أن 

واملهتمون بها على النطاق التخصصي بطريقة مباشرة، مثل الطاقم الطبي واملسؤلني عن  
على   وهذا  األخير،  الترتيب  إلى  الدافع  هذا  تراجع  يفسر  ما  وهذا  اليومية،  القرارات 

االنتشار    ١٩-ة تناولت دور تويتر يف نشر معلومات متعلقة بكوفيد  عكس ما أظهرته دراس
السريع للمعلومات عبر الشبكات واملواقع االجتماعية املختلفة، وسلطت العديد من املواد  
انتباه  لتوجيه  واجلماعات،  األفراد  يؤديها  التي  اإليجابية  األدوار  على  الضوء  اإلخبارية 

األزمة، إلى  اإلطا القراء  من وظهور  كثير  يف  املشاهير  تبرعات  يبرز  الذي  الترفيهي  ر 
األحيان، وكانت إطارات األخبار املستخدمة يف املصادر العليا متشابهة عبر الشبكات، وأن  
من  شيوًعا  أكثر  كانت  طبي  إطار  ذات  إخبارية  مقاالت  على  حتتوي  التي  التغريدات 

 et al  Han  2020(  طبية  التغريدات التي تضمنت مقاالت إخبارية تعتمد إطارات غير
Woo Park.(  



              ٢٥٦٧ 

نور،   علي  دراسة(حسني  نتائج  مع  النتائج  هذه  حصلت  )٤٤( )٢٠١٩وتختلف  حيث  ؛ 
الترتيب   والتعليقات" على  والنقاشات  باآلراء  بنسبة"املشاركة  ، يف حني جاء %١٦٫٩األول 

فيها   أشارك  لكي  عليها  أحصل  التي  اجلديدة  باملعلومات  "املشاركة  األخير  الترتيب  يف 
  .%٣اآلخرين بحرية تامة" بنسبة  

  ١٩): يوضح مستوى معرفة اجلمهور املصري باملعلومات املتعلقة بأزمة كوفيد ٥جدول(

  طبيعة املعلومات 
سبي  الوزن الن  منخفض   متوسط   مرتفع 

  لالستجابة 
  الترتيب

  %  ن  %  ن  %  ن

 ٢ ٨٦٫٦٩  ٣٫٩  ١٤  ٣٢٫١  ١١٥  ٦٤  ٢٢٩ األعراض املتعلقة بفيروس كورونا

 ١ ٨٧٫٨٠  ٣٫٩  ١٤  ٢٨٫٨  ١٠٣  ٦٧٫٣  ٢٤١  طرق الوقاية املتعلقة بالفيروس 

الطرق االحترازية املتعلقة بفيروس  
  كورونا 

٥ ٨٣٫٧١  ٥  ١٨  ٣٨٫٨  ١٣٩  ٥٦٫١  ٢٠١ 

فيروس كورونا وأعراض البرد الفرق بني 
 العادي

٣ ٨٥٫٧٥  ٣٫٩  ١٤  ٣٤٫٩  ١٢٥  ٦١٫٢  ٢١٩ 

األساليب العالجية املتبعة للتصدي  
 للفيروس

٧ ٨٠٫٤٥  ٧٫٨  ٢٨  ٤٣  ١٥٤  ٤٩٫٢  ١٧٦ 

االهتمام باألساليب الغذائية الصحيحة  
 للوقاية من فيروس كورونا 

٦ ٨٣٫١٥  ٦٫٤  ٢٣  ٣٧٫٧  ١٣٥  ٥٥٫٩  ٢٠٠ 

السليمة أثناء اخلروج للتسوق املمارسات 
 وخالفه 

٤ ٨٥٫٦٦  ٦٫١  ٢٢  ٣٠٫٧  ١١٠  ٦٣٫١  ٢٢٦ 

السابق اجلدول  بيانات  من  املعلومات يتبني  لطبيعة  بالنسبة  األول  الترتيب  يف  جاء   :
"طرق الوقاية املتعلقة بالفيروس" وذلك بوزن    التي يتابعها اجلمهور املصري عينة الدراسة

) يليها يف الترتيب "األعراض املتعلقة بفيروس كورونا" بوزن نسبي بلغ ٨٧٫٨٠(    نسبي بلغ
البرد  ٨٦٫٦٩( وأعراض  كورونا  فيروس  بني  "الفرق  الثالث  الترتيب  يف  جاء  ثم  ومن   ،(

) بلغ  بوزن نسبي  العالجية ٨٥٫٧٥العادي"  "األساليب  األخير  الترتيب  )، يف حني جاء يف 
)، مما سبق عرضه ميكن تفسير ذلك ٨٠٫٤٥بي بلغ (املتبعة للتصدي للفيروس" بوزن نس

هذه  ومعرفة  ملتابعة  الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  دفعت  التي  األساسية  الدوافع  بأن 
املضامني بالتحديد طبيعة األزمة، واخلوف من اإلصابة بفيروس كورونا؛ والقلق من عدم  

ي، كما حرص اجلمهور على  أو البرد العاد  ١٩بني اإلصابة بكوفيد    التمييزالقدرة على  
املصابني   أعداد  تزايد  مع  متزامنا  ذلك  وجاء  كورونا،  بفيروس  املتعلقة  األعراض  معرفة 
لذا  وقت؛  أي  يف  به  اإلصابة  وإمكانية  الفيروس  بخطورة  اجلمهور  وإحساس  والوفيات، 
جاءت طبيعة ونوع املضامني املتعلقة بفيروس كورونا يف مراتب متقدمة من حيث طبيعة 

  علومات التي مت التماسها أثناء أزمة كورونا.امل
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ترتكز نظرية التماس املعلومات على سلوك الفرد يف بحثه عن    ومما سبق عرضه   
املعلومات من مصادر االتصال املختلفة، والتعرف على العوامل التي تؤثر يف هذا السلوك،  

االنتق التعرض  أن  اختبار فرضیة مؤداها:  إلى  النظرية  ائي لألفراد يجعلهم  وتسعى هذه 
إلى   التي حتتاج  األزمات  أثناء  وخاصة  الراهنة  اجتاهاتهم  تؤيد  التي  املعلومات  يختارون 

  .)٤٥(صناعة واتخاذ قرارات معينة للخروج من هذه األزمة أو التصدي لها
 ): يوضح خطوات التماس املعلومات لدى اجلمهور املصري املتعلقة بفيروس كورونا٦جدول(

  التماس املعلومات خطوات 
الوزن النسبي    معارض  محايد  موافق

  لالستجابة 
  الترتيب

  %  ن  %  ن  %  ن

شعرت بخطورة فيروس كورونا ولهذا 
 بحثت عن معلومات عنه 

١ ٨٧٫٩٩  ٧٫٥  ٢٧  ٢٠٫٩  ٧٥  ٧١٫٥  ٢٥٦ 

قمت بتقييم بعض املعلومات التي  
  جمعتها بالقبول أو بالرفض

٧ ٧٧٫٤٧  ٨٫٧  ٣١  ٥٠٫٣  ١٨٠  ٤١٫١  ١٤٧ 

حددت مصادر املعلومات التي سأتابع من 
  خاللها فقط

٦ ٧٨٫٠٣  ١٢٫٣  ٤٤  ٤١٫٣  ١٤٨  ٤٦٫٤  ١٦٦ 

حتققت من صدق وصحة املعلومات التي  
  حصلت عليها بخصوص فيروس كورونا

٢ ٨٤٫٠٨  ٥٫٩  ٢١  ٣٦  ١٢٩  ٥٨٫١  ٢٠٨ 

بحثت يف مصادري اخلاصة على  
  املعلومات املطلوبة

٣ ٧٩٫٦١  ٩٫٨  ٣٥  ٤١٫٦  ١٤٩  ٤٨٫٦  ١٧٤ 

حددت املعلومات الفرعية التي أسعى  
  للحصول عليها 

٥ ٧٨٫٢١  ١٠٫١  ٣٦  ٤٥٫٣  ١٦٢  ٤٤٫٧  ١٦٠ 

نشرت املعلومات التي توصلت إليها  
للحفاظ على حياة اآلخرين وناقشتها 

  معهم 
٤ ٧٨٫٦٨  ١٢  ٤٣  ٣٩٫٩  ١٤٣  ٤٨  ١٧٢ 

: أن خطوات التماس املعلومات املتعلقة بأزمة كورونا يتضح من بيانات اجلدول السابق
جاءت منطقية من حيث أهمية األزمة الصحية ومالئمة لطبيعة ونوع املعلومات التي أراد  
اجلمهور املصري عينة الدراسة احلصول عليها؛ لذا جاء يف الترتيب األول بالنسبة لهذه 

(  اخلطوات ولهذا    مايلي  كورونا  فيروس  بخطورة  عنه شعرت  معلومات  عن  بوزن  بحثت   (
(حتققت من صدق وصحة املعلومات  )، ثم جاء يف الترتيب الثاني عبارة  ٨٧٫٩٩نسبي بلغ (

)، يف حني جاء يف ٨٤٫٠٨) بوزن نسبي بلغ (التي حصلت عليها بخصوص فيروس كورونا
األخير بالرفض)(  الترتيب  أو  بالقبول  جمعتها  التي  املعلومات  بعض  بتقييم  بوزن    قمت 

)، وميكن تفسير هذه النتائج بأن دوًما ما يكون اإلحساس بوجود مشكلة أو  ٧٧٫٤٧بي(  نس
خطورة ما، يبدأ الفرد يف البحث عن كيفية اخلروج من هذه املشكلة أو األزمة؛  وهذا ما  
يهتم   لم  كورونا  فيروس  وجود  عن  أنباء  انتشار  بداية  ففي  بالفعل،  اجلمهور  من  حدث 

وهذه األزمة  بهذه  عندما   الكثير  ولكن  األفراد؛  غالبية  عند  مباالة  ال  وظهرت  األخبار، 



              ٢٥٦٩ 

النشرات   من  العديد  انتشرت  مبصر  كورونا  حاالت  وجود  رسمًيا  الصحة  وزارة  أعلنت 
التوعوية والصحية، وبحث املجتمع عن هذه املعلومات لوقاية أنفسهم واتخاذ اإلجراءات 

وخ العمل  أو  املنزل  يف  سواًء  املناسبة  لذا االحترازية  اخلطوات؛  بتلك  االلتزام  من  الفه 
بكوفيد   املتعلقة  املعلومات  عن  البحث  هي  األولى  اخلطوة  حصل  ١٩جاءت  وعندما   ،

اجلمهور على املعلومات التي تلبي رغبته واحتياجاته املعرفية، قام بالتحقق من املعلومات 
احلصو  أو  الزمالء  بعض  منها  متنوعة  ووسائل  بطرق  وذلك  عليها،  حصل  على  التي  ل 

القرار   اتخاذ  اجلمهور  يستطيع  وكي  صحتها،  من  للتحقق  مصدر  من  أكثر  من  املعلومة 
املناسب من حيث حتديد الوسائل ذات املصداقية بالنسبة له، بينما ميكن تفسير تراجع  
اخلطوة اخلاصة بتقييم بعض املعلومات بالقبول أو الرفض، نظًرا لطبيعة األزمة وتعلقها  

بالدرج صحي  اإلجراءات مبوضوع  ببعض  االلتزام  إلى  اجلمهور  يحتاج  لذا  األولى؛  ة 
إجراءات  بدون  سلبيتها  أو  اخلطوات  هذه  بإيجابية  يشعر  ولن  بنفسه،  النتائج  وانتظار 
وقائية، كما اعتاد اجلمهور على التقييم يف املوضوعات اخلاصة بالسياسة كمجال نقاشي 

  جدلي.
 خاللها اجلمهور املصري عينة الدراسة أزمة فيروس كورونا): يوضح الوسائل التي يتابع من ١شكل (

دراسة نتائج  مع  النتائج  هذه  الرحمن،    وتختلف  عبد  (بشار  حيث  )٤٦()٢٠١١دراسة   ،
يف  التليفزيون  جاء  حيث  مصدر،  من  أكثر  من  املعلومات  املبحوثني  التماس  على  أكدت 

بنسبة   األول  الثاني  %٨٦٫٢الترتيب  الترتيب  يف  جاء  ثم  ثم  %٦٣٫٢بنسبة    حفالص،   ،
بنسبة   الشخصي  بنسبة  %٥٠٫٥االتصال  فاإلنترنت  دراسة  %٢٢،  نتائج  مع  تختلف  كما   ،



 

 
٢٥٧٠ ٢٥٧٠ 

 املرتبة يف املصرية  اإلخبارية  املواقع على املصري  ) اعتماد اجلمهور ٢٠١٨(آيات أحمد،  
ثم   املوجهة،  الفضائيات  ثم  املوجهة،  اإلخبارية  املواقع  يليها  املصرية،  األولى،  الفضائيات 

)، حيث أكدت أن املبحوثني يستخدمون ٢٠١٨كما تختلف مع نتائج دراسة (هناء محمد،  
موقع الفيس بوك اللتماسهم املعلومات حول قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة األمريكية  
الشباب  لدى  السياسي  الوعي  شكلت  قد  االجتماعي  التواصل  مواقع  وأن  القدس،  إلى 

و مصطفى،  اجلامعي،  (مي  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  اختلفت  ثم  جاءت ٢٠١٦من   (
بالنسبة  األول  الترتيب  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  اإلعالم  وسائل  حسابات 
ملصادر التماس املعلومات، ثم املواقع اإللكترونية يف الترتيب الثاني؛ يف حني جاءت أسباب 

االجتماع  التواصل  مواقع  على  على  االعتماد  (احلصول  املعلومات  اللتماس  كمصدر  ي 
بنسبة   للبيانات  %٦٩٫٧املعلومات سريًعا  آخر حتديث  البحث عن  ، خاصة عند %٦٠٫٩، 

 تصاعد أحداث أو أحداث طارئة. 

): يوضح طبيعة ونوع املضامني اخلاصة بأزمة فيروس كورونا من وجهة نظر اجلمهور ٨جدول(
  املصري عينة الدراسة 

مني على مواقع  طبيعة ونوع املضا
  وشبكات التواصل االجتماعي 

متوسط    ال تزودني  ضعيف   متوسط   مرتفع 

  مرجح
  الترتيب

  %  ن  %  ن  %  ن  %  ن

 ١ ٣٫٤٩  ٢  ٧  ٤٫٢  ١٥  ٣٦٫٣  ١٣٠  ٥٧٫٥  ٢٠٦ أخبار ومعلومات عن الفيروس

 ٤ ٣٫٣٢  ٢٫٥  ٩  ٨٫٩  ٣٢  ٤٢٫٢  ١٥١  ٤٦٫٤  ١٦٦ حمالت توعية ضد الفيروس 

 ١ ٣٫٤٩  ١٫٤  ٥  ٦٫٤  ٢٣  ٣٤٫٤  ١٢٣  ٥٧٫٨  ٢٠٧ نصائح طبية وصحية 

 ٢ ٣٫٣٥  ٣٫٦  ١٣  ٥٫٩  ٢١  ٤٢٫٢  ١٥١  ٤٨٫٣  ١٧٣ نصائح وقائية احترازية

فيديوهات توضيحية لطرق 
 الوقاية

٤ ٣٫٣٢  ٢٫٥  ٩  ١٠٫٣  ٣٧  ٣٩٫٩  ١٤٣  ٤٧٫٢  ١٦٩ 

إعالنات لسلع ومطهرات ضد  
 الفيروس

٧ ٣٫١٢  ٥٫٣  ١٩  ١٤٫٥  ٥٢  ٤٢٫٧  ١٥٣  ٣٧٫٤  ١٣٤ 

ملسؤلني وبعض تصريحات 
 األطباء

٣ ٣٫٣٤  ٣٫١  ١١  ٧٫٨  ٢٨  ٤١٫١  ١٤٧  ٤٨  ١٧٢ 

 ٣  ٣٫٣٤  ٣٫٦  ١٣  ٩٫٢  ٣٣  ٣٦٫٣  ١٣٠  ٥٠٫٨  ١٨٢ إحصائيات وبيانات عن الفيروس 

أغاني كوميدية تتناول أزمة  
 كورونا 

٨  ٢٫٧٨  ١٥٫٦  ٥٦  ٢٠٫٤  ٧٣  ٣٣٫٨  ١٢١  ٣٠٫٢  ١٠٨ 

 ٥  ٣٫٢٣  ٧  ٢٥  ٩٫٥  ٣٤  ٣٦٫٦  ١٣١  ٤٦٫٩  ١٦٨ نشرة أخبار كورونا حلظة بلحظة 

 ٦  ٣٫٣٣  ٣٫٤  ١٢  ١٠٫٩  ٣٩  ٣٥٫٢  ١٢٦  ٥٠٫٦  ١٨١ تقارير اجلهات املعنية باألزمة 

السابق اجلدول  من  بفيروس  يتبني  املتعلقة  انصبَّ على األخبار  اهتمام اجلمهور  أن   :
جاءت   ولذا  بيوم؛  يوًما  املستجدات  آخر  على  للوقوف  عن  كورونا  ومعلومات  (أخبار 

الترتيب األول، حيث تزامن وقوف اجلمهور على  نصائح طبية وصحية)  () والفيروس يف 
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والو اإلصابات  بإحصائيات  املتعلقة  تلك  وخاصة  األخبار  مع أهم  الشفاء،  وحاالت  فيات 
حرصهم على معرفة جميع النصائح الطبية والصحية لتجنب الوقوع يف قائمة اإلصابات  
واإلحصائيات املختلفة التي يتابعها اجلمهور يومًيا، وذلك يدل على وعي اجلمهور، وكذلك 

درجة  األمر ثقته يف املضمون الذي يتابعه باستمرار خاصة يف ظل هذه األزمة، واعتماده ب
كبيرة على وسائله املفضلة ملتابعة أزمة كورونا وتداعياتها املختلفة حلماية نفسه وأسرته،  

 ) الثاني  الترتيب  يف  جاء  احترازية ثم  وقائية  األخير  نصائح  الترتيب  يف  جاء  حني  يف  )؛ 
البدائل   من  العديد  وجود  إلى  يرجع  وذلك  الفيروس)،  ضد  ومطهرات  لسلع  (إعالنات 

للجمهور، وخاصة بعد اتخاذ احلكومة العديد من اإلجراءات االحترازية،    املوفرة بالنسبة
يف   بالتبادل  املوظفني  وتناوب  بالعمل  اخلاصة  الساعات  وتقليل  الدراسة  تعليق  ومنها: 
املصالح احلكومية، ووقف وتعليق العمل يف بعض املصالح احلكومية ومنها السجل املدني،  

ك التي  األشياء  من  وغيرها  اكتفي  واملرور  لذا  املواطنني؛  بني  التزاحم  تستدعي  انت 
نة من كلور وملح وليمون، وكل ذلك جعلهم يف   اجلمهور باستخدام املحاليل البسيطة املكوَّ
انتشار   من  سلع حتد  أي  أو  معينة  مطهرات  أنواع  تتناول  إعالنات  أي  متابعة  عن  غنى 

رت   الكثير على اجلمهور عن  الفيروس، كما أن محركات البحث على جوجل واليوتيوب يسَّ
بسيطة  مبواد  باملنزل  إنتاجها  ميكن  التي  باملطهرات  خاصة  تركيبات  عن  البحث  طريق 

    وغير مكلفة، ويف نفس الوقت تؤدي غرض احلماية والوقاية من فيروس كورونا. 
): يوضح دوافع التماس اجلمهور املصري للمعلومات املتعلقة بفيروس كورونا عبر مواقع  ٩جدول(

 ات التواصل االجتماعي وشبك

 دوافع التماس اجلمهور املصري للمعلومات
متوسط    ضعيف   متوسط   مرتفع 

  مرجح
  الترتيب

  %  ن  %  ن  %  ن

وجود مصداقية وتفاعل وثقة بني هذه املواقع 
 واجلمهور 

١١ ٢٫٣٥  ٥٫٣  ١٩  ٥٤٫٢  ١٩٤  ٤٠٫٥  ١٤٥ 

أسهمت هذه املواقع يف توجهي نحو التعامل  
الفيروس الصحيح مع هذا   

٩ ٢٫٣٨  ٥٫٣  ١٩  ٥١٫٤  ١٨٤  ٤٣٫٣  ١٥٥ 

 ١ ٢٫٥٩  ٤٫٢  ١٥  ٣٢٫٤  ١١٦  ٦٣٫٤  ٢٢٧ زادت من معلوماتي حول هذا الفيروس 

منحتني املعلومات املقدمة بها بعض التفاؤل 
 واألمل 

١١ ٢٫٣٥  ١١٫٢  ٤٠  ٤٣  ١٥٤  ٤٥٫٨  ١٦٤ 

 ٤ ٢٫٥  ٥  ١٨  ٣٩٫٧  ١٤٢  ٥٥٫٣  ١٩٨ حتصني نفسي من اإلصابة بهاذ الفيروس 

 ٢ ٢٫٥٦  ٥  ١٨  ٣٤٫١  ١٢٢  ٦٠٫٩  ٢١٨ ملعرفة تطورات ومستجدات فيروس كورونا

تبادل املعلومات واآلراء حول فيروس كورونا من 
 خاللها

٧ ٢٫٤٥  ٨٫١  ٢٩  ٣٩٫١  ١٤٠  ٥٢٫٨  ١٨٩ 

شجعتني على االلتزام بالنصائح الطبية  
 السليمة للتعامل مع الفيروس 

٣  ٢٫٥٥  ٤٫٥  ١٦  ٣٦  ١٢٩  ٥٩٫٥  ٢١٣ 

عدد اإلصابات يف باقي دول العالممعرفة    ٣  ٢٫٥٥  ٥٫٦  ٢٠  ٣٤٫١  ١٢٢  ٦٠٫٣  ٢١٦ 
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التعرف على كيفية مواجهة الدول األخرى  
 لفيروس كورونا

٦  ٢٫٤٨  ٦٫٤  ٢٣  ٣٩٫١  ١٤٠  ٥٤٫٥  ١٩٥ 

معرفة اآلراء ووجهات النظر املختلفة حول  
 فيروس كورونا

٥  ٢٫٤٩  ٥٫٦  ٢٠  ٣٩٫٤  ١٤١  ٥٥  ١٩٧ 

تشكيل الوعي الصحي  تسهم هذه املواقع يف 
 للتعامل مع فيروس كورونا 

٦  ٢٫٤٦  ٥٫٣  ١٩  ٤٣  ١٥٤  ٥١٫٧  ١٨٥ 

 ١٢  ٢٫٣١  ٨٫٩  ٣٢  ٥١٫٤  ١٨٤  ٣٩٫٧  ١٤٢ لعمق معاجلتها لفيروس كورونا

 ١٠  ٢٫٣٦  ٨٫٧  ٣١  ٤٦٫٦  ١٦٧  ٤٤٫٧  ١٦٠ ألنها تغطي كافة جوانب موضوع فيروس كورونا 

بأزمة  ألنها أكثر الوسائل اإلعالمية اهتماًما 
 فيروس كورونا

٩  ٢٫٣٨  ٧٫٥  ٢٧  ٤٦٫٩  ١٦٨  ٤٥٫٥  ١٦٣ 

ألنها تعرفني كافة وجهات النظر حول أزمة  
 فيروس كورونا

٨  ٢٫٤٣  ٧٫٣  ٢٦  ٤٢٫٥  ١٥٢  ٥٠٫٣  ١٨٠ 

: تعدد وتنوع الدوافع التي دفعت عينة الدراسة إلى التماس  يتضح من اجلدول السابق
زادت من معلوماتي حول هذا  ، حيث جاء يف الترتيب األول (١٩املعلومات املتعلقة بكوفيد  

الفيروس)، وهذا يعني بأن املواقع والشبكات التي يفضل اجلمهور املصري متابعتها تفي  
تقدم أنها  كما  املعرفية،  كورونا،    باحتياجات اجلمهور  فيروس  أزمة  وافية حول  معلومات 

وسيلة  عن  سيبحث  حتًما  الوسيلة  هذه  يف  يحتاجه  ما  جميع  يجد  لم  إذا  اجلمهور  ألن 
رغبات  وتلبية  التنافسية  على  املختلفة  اإلعالم  وسائل  حرص  من  هذا  زاد  وقد  غيرها 

با األولى  الوسيلة هي  األزمات، حتى تصير هذه  لنسبة  واحتياجات اجلمهور وخاصة يف 
فيروس كورونا)، وذلك    ومستجدات جلمهورها، ثم جاء يف الترتيب الثاني (ملعرفة تطورات  

يدل على استمرارية األزمة وظهور حتديثات متعلقة بها يومًيا سواًء على الصعيد املحلي  
أو العاملي، وهذا الدافع جاء يف الترتيب الثاني؛ نظًرا ألهميته بالنسبة للجمهور ألنه يتعلق  

رق ومنط حياتهم وتفاصيلها وكيفية ممارسة أعمالهم ونظامهم اليومي، بينما جاء يف بط
من   كل  كورونا  بفيروس  املتعلقة  املعلومات  التماس  لدوافع  بالنسبة  الثالث  الترتيب 
عدد  معرفة  و  الفيروس  مع  للتعامل  السليمة  الطبية  بالنصائح  االلتزام  على  (شجعتني 

العالم) دول  باقي  يف  احلكومة اإلصابات  به  نادت  ملا  اجلمهور  استجابة  يعني  وذلك   ،
واتخذته من قرارات خاصة بعد زيادة اإلصابات يف مصر، كما أن القرارات جاءت مواتية 
خلطورة األزمة وللوقف من تفشي انتشار الفيروس وزيادة عدد اإلصابات وكل ذلك أسهم  

بة، كما أن عقد املقارنات اليومية يف تشجيع اجلمهور بااللتزام باإلجراءات الوقائية املناس
لقلة   ما  إلى حد  باألمان  املوطن يشعر  العالم جعل  دول  الوفيات يف مصر ويف  بني عدد 
عدد اإلصابات يف مصر باملقارنة بدول العالم؛ وهذا الدافع خلق لدى اجلمهور اإلحساس 

)،  يروس كورونابالطمانينة إلى حد ما، يف حني جاء يف الترتيب األخير(لعمق معاجلتها لف
يتعلق   ما  كل  املصري  اجلمهور  من خاللها  يتابع  التي  الوسائل  تعدد  إلى  ذلك  يرجع  قد 
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بفيروس  املتعلقة  األمور  خاللها  من  يتابع  التي  املصادر  تعدد  وكذلك  كورونا،  بفيروس 
للفيروس،   اليومية  األعداد  على  الوقوف  أجل  من  الصحة،  وزارة  كصفحات  كورونا 

  لوقوف على اإلجراءات املتعلقة باحلماية وهكذا.ومشاهدة القنوات ل
): يوضح متوسط درجات اجلمهور املصري عينة الدراسة يف الُبعد اخلاص بالتفكير ١٠جدول (

  اإليجابي من أبعاد املناعة النفسية
  

 العبارة 
 (بعد التفكير اإليجابي)

متوسط  معارض جًدا معارض  محايد موافق موافق جًدا
يب مرجح

رت
لت

 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن

أقتنع بأن ما يحدث من حولي  

من موت وإصابات بكورونا  

ا ◌ًسينتهي قريب  

٣ ٤٫٢٥ - - ٢٫٨ ١٠ ١٤٫٥ ٥٢ ٣٧٫٧ ١٣٥ ٤٥ ١٦١ 

باحلياة الكثير من األمور التي  

جتعلني أمتسك بها بخالف  

كورونا  هذه األزمة  

٦ ٤٫٠٦ ٠٫٣ ١ ٥ ١٨ ١٦٫٢ ٥٨ ٤٥٫٨ ١٦٤ ٣٢٫٧ ١١٧ 

أفتخر بنفسي عندما أقوم 

مببادرة لوقاية اآلخرين من  

 فيروس كورونا 

٤ ٤٫١٩ ٠٫٣ ١ ٣٫٦ ١٣ ١٨٫٢ ٦٥ ٣٢٫٧ ١١٧ ٤٥٫٣ ١٦٢ 

أحتمل مسؤولية كل أقوالي  

 التي أدلي بها على مواقع

التواصل االجتماعي وشبكات 

واملتعلقة بتحديثات فيروس  

 كورونا

٥ ٤٫١٥ ٠٫٨ ٣ ٤٫٥ ١٦ ١٥٫٩ ٥٧ ٣٦٫٦ ١٣١ ٤٢٫٢ ١٥١ 

أعتمد على نفسي لتجنب أي  

إصابة بفيروس كورونا من  

خالل حتقيق مبادئ النظافة 

. الشخصية  

١ ٤٫٤٠ ٠٫٣ ١ ٢ ٧ ٩٫٥ ٣٤ ٣٤٫١ ١٢٢ ٥٤٫٢ ١٩٤ 

أقتنع أن لكل داء دواء وأن  

 األزمة ستزول قريًبا 
٢ ٤٫٣٦ ٠٫٣ ١ ٢٫٥ ٩ ١٢ ٤٣ ٣١٫٣ ١١٢ ٥٣٫٩ ١٩٣ 

عتقد أن الدولة لن تستطيع أ

 التصدي لفيروس كورونا
٧ ٢٫٤٨ ٢٦٫٣ ٩٤ ٢٦٫٥ ٩٥ ٢٤ ٨٦ ١٩٫٣ ٦٩ ٣٫٩ ١٤ 

  ٣٫٩٨ إجمالي بعد التفكير اإليجابي

: بالنسبة للُبعد األول من أبعاد املناعة النفسية وهو يتضح من بيانات اجلدول السابق  
 ) األول  الترتيب  يف  كالتالي:  عباراته  ترتيب  جاءت  اإليجابي  نفسي  التفكير  على  أعتمد 

بوزن   الشخصية  النظافة  مبادئ  حتقيق  خالل  من  كورونا  بفيروس  أصابة  أي  لتجنب 
أقتنع أن لكل داء دواء وأن األزمة ستزول قريًبا)  ()، يليها يف الترتيب العبارة  ٤٫٤٠(نسبي
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)، ثم (أقتنع بأن ما يحدث من حولي من موت وإصابات بكورونا  ٤٫٣٦بوزن نسبي بلغ (
عقد أن الدولة أالثالث، يف حني جاء يف الترتيب األخير(  الترتيب) جاءت يف  اسينتهي قريبً 

من  عالية  نسبة  بوجود  ذلك  تفسير  وميكن  كورونا)،  لفيروس  التصدي  تستطيع  لن 
اإليجابية جتاه التعامل مع فيروس كورونا، كما يوجد لدى اجلمهور املصري قدر عاٍل من 

يف   والكفاءة  ويرىاملعلومات  األزمة،  مع  النفسية    "Abelson" التعامل  املناعة  نظام  أن 
املعريف   التحيز  الشخص  لدى  يتوفر  أن  بشرط  الشخصي،  الوعي  حالة  يف  بكفاءة  يعمل 
الالواقعي  والتفاؤل  به،  اآلخر  إقناع  أو  اآلخر  يرفضه  ما  تقبل  على  للقدرة  الداعم 

اإليجابي والتخيل  للذات،  املحفزة  اآلراء  درجة  )٤٧( باملستقبل،  ارتفاع  على  يدل  وهذا  ؛ 
املناعة النفسية لدى اجلمهور املصري، خاصة فيما يتعلق بالتفكير اإليجابي جتاه جائحة  

  كورونا خاصة أنها أزمة وستنتهي قريًبا.

وهذا ما أكدته دراسة حديثة من جامعة بنسلفانيا األمريكية إلى العالقة بني املشاعر  
وأن التعرض للمشاعر  ،  ز املناعي سواء بالسلب أو اإليجاب التي منر بها واستجابة اجلها

" موقع  بحسب  املناعي،  اجلهاز  عمل  على  مهم  تأثير  له   Medical Newsالسلبية 
Today ."  

أ الدراسات  السلبي فالعديد من  العصبي والقلق واملزاج  التعرض للضغط  وضحت أن 
ميكن أن يؤثر بالسلب على الصحة البدنية على نطاق واسع، كما ميكن للتعرض للضغط  
القلب   بأمراض  اإلصابة  مخاطر  إلى  باإلضافة  الذاكرة،  على  يؤثر  أن  املزمن  العصبي 

يجابية جتاه األزمات واألوبئة  واألوعية الدموية مثل السكتة الدماغية؛ ومن ثم فاألفكار اإل
تسهم بدرجة كبيرة يف احلفاظ على درجة املناعة، وقد يؤدي عند بعض األشخاص إلى  

  .)٤٨(ارتفاع درجة املناعة النفسية 
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  ): يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد الثاني (اإلبداع وحل املشكالت) ١١جدول(
 العبارة 

املشكالت) (اإلبداع وحل    متوسط معارض جًدا  معارض  محايد  موافق  موافق جًدا  
يب مرجح 

رت
لت

 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن 

كثيًرا مما أنشره من معلومات عن  

 فيروس كورونا يستفيد منه اآلخرون 
٢ ٣٫٩١٩ ٠٫٦ ٢ ٧ ٢٥ ٢٢٫٩ ٨٢ ٣٩٫١ ١٤٠ ٣٠٫٤ ١٠٩ 

أمتاز بالعديد من األفكار اإلبداعية حلل  

فيروس كورونا أزمة   
٥ ٣٫٦٤٥ ٢٫٥ ٩ ١٢ ٤٣ ٢٩٫١ ١٠٤ ٣١٫٣ ١١٢ ٢٥٫١ ٩٠ 

جميع من حولي يقتنعون بأفكاري التي 

 أتبناها للوقاية من فيروس كورونا
٤ ٣٫٧٥٩ ١٫٧ ٦ ٨٫١ ٢٩ ٢٧٫٧ ٩٩ ٣٧٫٧ ١٣٥ ٢٤٫٩ ٨٩ 

أستطيع بسهولة إيجاد العديد من  

 األفكار البديلة عندما أكون أمام األزمة 
٣ ٣٫٨٨٥ ١٫١ ٤ ٧٫٣ ٢٦ ٢٢٫٣ ٨٠ ٤٠٫٥ ١٤٥ ٢٨٫٨ ١٠٣ 

أعرف جيًدا ما ينبغي فعله مع أزمة 

فيروس كورونا ولكني أفتقد القدرة على  

 القيام به 

٦ ٢٫٢٤٠ ٢٤٫٩ ٨٩ ٣٩٫٤ ١٤١ ٢٤٫٣ ٨٧ ٩٫٨ ٣٥ ١٫٧ ٦ 

أستطيع أن أحمي نفسي وأسرتي من 

اإلصابة بفيروس كورونا من خالل 

 أساليب بسيطة وغير مكلفة 

١ ٤٫٢٠٩ - - ٢٫٢ ٨ ١٥٫٤ ٥٥ ٤١٫٦ ١٤٩ ٤٠٫٨ ١٤٦ 

  ٣٫٦٠٩ إجمالي بعد إلبداع وحل املشكالت

السابق  بيانات اجلدول  للعبارات اخلاصة  يتضح من  الترتيب األول بالنسبة  : جاء يف 
) عبارة  املشكالت"  وحل  "اإلبداع  اإلصابة  بُبعد  من  وأسرتي  نفسي  أحمي  أن  أستطيع 

، يليها يف  ٤٫٢٠٩أساليب بسيطة وغير مكلفة) بوزن نسبي بلغ  بفيروس كورونا من خالل  
بوزن   أنشره من معلومات عن فيروس كورونا يستفيد منه اآلخرون)  (كثيًرا مما  الترتيب 

؛ يف حني جاء يف الترتيب األخير (أعرف جيًدا ما ينبغي فعله مع أزمة  ٣٫٩١٩نسبي بلغ  
ى هذه ٢٫٢٤٠ه) بوزن نسبي بلغ  فيروس كورونا ولكني أفتقد القدرة على القيام ب ،  وتسمَّ

اإلنذار   مرحلة  فإن  الضاغط  احلدث  استمر  إذا  املقاومة،  مرحلة  اجلمهور  لدى  املرحلة 
تتبعها مرحلة أخرى هي مرحلة املقاومة و تشكل رد فعل طويل املدى على عكس رد فعل  

املدى قصير  هرمونات  .اإلنذار  بإفراز  الهبوتالموس  لذان ال  RH-GH و  CRH يقوم 
النخامية   للغدة  ،   ACTHليزيد من إفراز adénohypophyse يحرضان الفص األمامي 

يعمل   الذي  األخير  أكبر،  على  هذا  بكمية  هرموناتها  لتفرز  الكظرية  الغدة  قشرة  تنبيه 
فهي   أطول،  ملدة  الضاغط  العامل  مواجهة  مبواصلة  للجسم  تسمح  املرحلة  هذه  وخالل 
ترفع سرعة العمليات احليوية وتشكل الطاقة والبروتينات الناشطة، والتغيرات الدورانية  

، ويبدأ الفرد يف  )٤٩(اط التفريغ  الضرورية من أجل مجابهة األزمات العاطفية إلكمال نش
البحث عن جميع الوسائل التي يقاوم من خاللها اإلصابة بأي أعراض نفسية أو جسدية،  
ويبدع الفرد يف حل جميع املشكالت التي يعاني منها، وهذا ما حدث بالفعل بعد التماس  



 

 
٢٥٧٦ ٢٥٧٦ 

بكوفيد   اإلصابة  من  الوقاية  بطرق  املرتبط  بابت  ١٩املعلومات  العينة  حلول  قامت  كار 
  . بسيطة للتصدي ملشكلة النظافة والتطهير وغيرها من سبل احلماية

  ): يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد الثالث (ضبط النفس واالتزان) ١٢جدول (
 العبارة 

متوسط   معارض جًدا  معارض  محايد  موافق  موافق جًدا  (ضبط النفس واالتزان) 
يب مرجح 

رت
لت

 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن 

أشعر دائًما بأني مصاب  

 بفيروس كورونا
٢ ٢٫٧٢٦ ١٩٫٦ ٧٠ ٢٤٫٦ ٨٨ ٢٦٫٥ ٩٥ ٢٢٫٣ ٨٠ ٧ ٢٥ 

أحتكم يف أقوالي وأفعالي طوال 

 الوقت خاصة يف أيام األزمات
١ ٤٫٠٤٧ ٠٫٣ ١ ٣٫٤ ١٢ ٢١٫٥ ٧٧ ٤١٫١ ١٤٧ ٣٣٫٨ ١٢١ 

أقلق بسهولة عندما أرى قصص  

 بعض املصابني بفيروس كورونا
٥ ٢٫١٢٥ ٣١ ١١١ ٣٤٫٩ ١٢٥ ٢٥٫٧ ٩٢ ٧٫٣ ٢٦ ١٫١ ٤ 

بعض انفعاالتي أكبر مما يحتمل  

 املوقف 
٤ ٢٫٢٧٩ ٢٩٫٣ ١٠٥ ٣٠٫٤ ١٠٩ ٢٧٫١ ٩٧ ٩٫٢ ٣٣ ٣٫٩ ١٤ 

أشعر بالوسوسة والتوتر إذا 

 رأيت أي أتربة يف غرفتي 
٣ ٢٫٣٧٩ ٢٦٫٥ ٩٥ ٢٩٫٩ ١٠٧ ٢٦ ٩٣ ١٤٫٢ ٥١ ٣٫٤ ١٢ 

أشعر باخلوف والقلق عند 

أخبار خاصة سماعي ألي 

 بفيروس كورونا

٤ ٢٫٢٧٩ ٢٧٫٧ ٩٩ ٣٣٫٨ ١٢١ ٢٣٫٥ ٨٤ ١٣٫١ ٤٧ ٢ ٧ 

  ٢٫٦٣٩ إجمالي ُبعد ضبط النفس واالتزان

السابق اجلدول  بيانات  من  الألوليتبني  الترتيب  يف  جاء  الُبعد   :  لعبارات  بالنسبة 
أيام    وأفعالياخلاص بضبط النفس واالتزان (أحتكم يف أقوالي   طوال الوقت خاصة يف 

أشعر دائما بأني مصاب  ()، بينما جاء يف الترتيب الثاني  ٤٫٠٤٧األزمات) بوزن نسبي بلغ(
) نسبي  بوزن  كورونا)  بسهولة  ٢٫٧٢٦بفيروس  األخير(أقلق  الترتيب  يف  جاء  حني  يف   ،(

ندما أرى قصص بعض املصابني بفيروس كورونا)، وميكن تفسير النتائج السابقة وفق  ع
 ما يلي: 

حتت   األفراد  يقع  حيث  لألفراد؛  اختبار  مبثابة  النفسية  والضغوط  األزمات  تعتبر 
ضغط عقلي ونفسي، وبالتالي يتأثر االتزان بدرجات متفاوتة، ويعتمد ذلك على خبرات  

ه األزمات ببدائل مختلفة ومتنوعة، فإذا كان كل شخص يواجه  الفرد وجتاربه وجتاوزه لهذ
املتاعب   من  أنواًعا  حياته  األشخاص    واملشكالتطوال  مييز  ما  أهم  فإن  النفسية، 

ليس مقدار مـا يواجهونـه مـن مشكالت، بل هو "طريقة "    –من الناحية النفسية  –بالكفاءة
حت مواجهة  على  ومقدرتهم  املشكالت،  لهذه  كانت  استجاباتهم  مهما  يأس  دون  ـدياتهم 

ومقدرتهم   بأنفسهم  ثقـتهم  يواجهونهـا  التي  املشكالت  تفقدهم  بحيث ال  كبيرة،  اخلسائر 
  على التكيف ملواجهتها. 



              ٢٥٧٧ 

الثقة    فقدان  وعدم  بكفاءة،  احلياة  مشكالت  مواجهـة  علـى  املقـدرة  علـى  عادة  ويطلق 

  .)٥١)، (٥٠(ق يف املشكالتبـالنفس، وعـدم فقـدان االتـزان الوجـداني واالستغرا

  ): يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد الرابع (التفائل) ١٣جدول(

 العبارة 
 (التفاؤل) 

متوسط  معارض جًدا معارض  محايد موافق موافق جًدا
يب مرجح

رت
لت

 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن

أرى أنني متفائل رغم ما  

يجري من أحداث خاصة 

 بفيروس كورونا 

١ ٤٫٠٦٩ ٠٫٨ ٣ ٤٫٥ ١٦ ٢٠٫١ ٧٢ ٣٦ ١٢٩ ٣٨٫٥ ١٣٨ 

  nشخصيتي تتغير إل

األفضل عند التعامل مع 

 األزمات 

٣ ٣٫٨٨٥ ٠٫٦ ٢ ٦٫١ ٢٢ ٢٥٫٧ ٩٢ ٣٩٫٤ ١٤١ ٢٨٫٢ ١٠١ 

أعتقد أننا سنقضي على 

 فيروس كورونا قريبا 
٢ ٤٫١٧٨ ٠٫٣ ١ ٣٫٦ ١٣ ١٦٫٥ ٥٩ ٣٧٫٢ ١٣٣ ٤٢٫٥ ١٥٢ 

أشعر بأنني مقدم على املوت  

أي حلظة بسبب فيروس  يف 

 كورونا

٦ ٢٫٣٤٩ ٢٤٫٩ ٨٩ ٣٤٫٦ ١٢٤ ٢٤٫٦ ٨٨ ١٢٫٦ ٤٥ ٣٫٤ ١٢ 

السنوات القادمة حتمل 

أشياء كثيرة سيئة والعديد 

 من الفيروسات واألزمات

٤ ٢٫٥٠٥ ٢٤ ٨٦ ٢٨٫٢ ١٠١ ٢٥٫٤ ٩١ ١٧٫٩ ٦٤ ٤٫٥ ١٦ 

أعيش حالة من التخبط 

واالضطراب النفسي بسبب 

 فيروس كورونا 

٥ ٢٫٤٦٣ ٢٤٫٣ ٨٧ ٢٩٫٦ ١٠٦ ٢٦٫٨ ٩٦ ١٤ ٥٠ ٥٫٣ ١٩ 

  ٣٫٢٤٢ إجمالي ُبعد التفاؤل 

أرى أنني متفائل رغم (: جاء يف الترتيب األول عبارةيتضح من بيانات اجلدول السابق
التفائل،   بُبعد  اخلاصة  للعبارات  بالنسبة  كورونا)  بفيروس  خاصة  أحداث  من  يجري  ما 
يليها يف الترتيب عبارة (أعتقد أننا سنقضي على فيروس كورونا قريًبا)، يف حني جاء يف 
كورونا)،   فيروس  بسبب  النفسي  واالضطراب  التخبط  من  حالة  األخير(أعيش  الترتيب 

لعبارات اخلاصة بالتفائل عبارات الُبعد؛ ويدل ذلك على ارتفاع املناعة النفسية تقدمت ا
يدل  األخرى، مما  للعبارات  بالنسبة  التفاؤل  نسبة  وارتفاع  املصري،  اجلمهور  عينة  لدى 

اجلمهور من التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها وآثارها، وهذا ما تشير إليه    متكن على  
الشيء  هذا  جتاه  الفرد  به  يشعر  وما  بشيء،  التفكير  أن  إلى  فتشير  املعرفية  النظرية 
تعتبر   الداخلية  اإلثارة  فإن طبيعة  وبالتالي  االنفعال،  إنه من  وثيق، حيث  يرتبطان بشكل 

يصدر عن الفرد يعتمد على الطريقة التي يدرك بها املوقف الذي جزًءا من االنفعال الذي  



 

 
٢٥٧٨ ٢٥٧٨ 

وبالتالي  معرفية،  عملية  التمييزية  العملية  وهذه  املوقف،  لهذا  متييزه  ومدى  يواجهه، 
يتمكن الفرد من تفسير مشاعره، ويف ضوء هذا التفسير يقرر الفرد كيف سيتصرف جتاه 

على  السيطرة  من  متكن  فإن  يواجهه،  الذي  فإنه    املوقف  لتفسيره،  تبًعا  وذلك  انفعاالته 
املعرفة   يتوقف على مستوى  إيجابي؛ وهذا  املوقف بشكل  ويواجه  انفعالًيا  اتزاًنا  سيحقق 

، وتتفق  )٥٢(لديه، وخاصة تلك التي مت التماسها أثناء أزمة معينة أو ضغوط نفسية معينة
دراسة نتائج  مع  الدراسة  هذه  ميكن    (Abdurachman et al., 2018) نتائج 

جتاه   املقاومة  وتعزيز  اإلنسان،  جلسم  املناعية  االستجابة  حتسني  النفسية  للرفاهية 
  األمراض (مبا يف ذلك األمراض املعدية)، وجعل احلياة أكثر ازدهارًا.

 ):  ١٤جدول(

  يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد اخلامس (املرونة النفسية والتكيف) 

 العبارة 
النفسية والتكيف) (املرونة   

معارض   معارض  محايد موافق موافق جًدا
متوسط  جًدا

يب مرجح
رت

لت
 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن

كل ما يحقق وقايتي من 

اإلصابة بالفيروس  

 أستخدمه دون تأخير 

١ ٤٫٠٩٥ ٠٫٣ ١ ٤٫٢ ١٥ ١٨٫٧ ٦٧ ٣٩٫٤ ١٤١ ٣٧٫٤ ١٣٤ 

أستطيع أن أحتوي قلق 

وتوتر اآلخرين حول  

كورونا فيروس   

٥ ٣٫٨١٨ ٠٫٣ ١ ٨٫٤ ٣٠ ٢٦٫٣ ٩٤ ٣٩٫٤ ١٤١ ٢٥٫٧ ٩٢ 

أغير تفكيري حسب ما 

 تتطلبه األزمة 
٤ ٣٫٩١٣ - - ٥٫٩ ٢١ ٢٤ ٨٦ ٤٣ ١٥٤ ٢٧٫١ ٩٧ 

إذا أصابني الفيروس  

 أمتكن من هزميته بإرادتي
٣ ٣٫٩٦٩ ٠٫٦ ٢ ٤٫٥ ١٦ ٢٣٫٧ ٨٥ ٣٩٫٩ ١٤٣ ٣١٫٣ ١١٢ 

إذا تعثرت يف خطوات  

بسرعة ألنطلق حياتي أعود 

 من جديد 

٢ ٤٫٠٤١ ٠٫٣ ١ ٦٫١ ٢٢ ١٦٫٢ ٥٨ ٤٣٫٩ ١٥٧ ٣٣٫٥ ١٢٠ 

  ٣٫٩٦٧ إجمالي ُبعد املرونة النفسية والتكيف

السابق اجلدول  بيانات  من  اخلاصة  يتبني  للعبارات  بالنسبة  االول  الترتيب  يف  جاء   :
) عبارة  والتكيف  النفسية  املرونة  من  بُبعد  وقايتي  يحقق  ما  بالفيروس  كل  اإلصابة 

يف  تعثرت  الُبعد(إذا  لنفس  بالنسبة  الثاني  الترتيب  يف  يليها  تأخير)،  دون  أستخدمه 
األخير  الترتيب  يف  جاء  حني  يف  جديد)،  من  ألنطلق  بسرعة  أعود  حياتي   خطوات 

أن أحتوي قلق وتوتر اآلخرين حول فيروس كورونا)، وتشير نتائج هذا اجلدول   أستطيع (
نسبة   ارتفاع  املرونة  إلى  وتعتبر  الدراسة،  عينة  املصري  اجلمهور  لدى  النفسية  املرونة 



              ٢٥٧٩ 

واألحداث  والتهديدات  والصدمات  الشدائد  مواجهة  على  القدرة  هي  والتكيف  النفسية 
بكفاءة   مماثلة  أحداث  مع  التعامل  من  الفرد  متكن  كبيرة  خبرة  اكتساب  مع  الضاغطة؛ 

  .)٥٣( لسوي بعد التعرض لهذه األحداثوفاعلية، ومن ثم العودة إلى الوضع الطبيعي وا

  ): يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد السادس (التحدي واملثابرة) ١٥جدول (

 العبارة
 (التحدي واملثابرة) 

معارض  معارض محايد  موافق موافق جًدا 
متوسط   جًدا 

يب مرجح 
رت

لت
 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن

أجرب املواقف املفاجئة 

املتوقعة وأعتبرها غير 

 حتديات مثيرة 

٢ ٣٫٩٦٩ ٠٫٣ ١ ٥ ١٨ ٢٤٫٣ ٨٧ ٣٨٫٣ ١٣٧ ٣٢٫١ ١١٥ 

إذا بدأت أي عمل أو 

موقف أستمر فيه حتى  

 نهايته

١ ٤٫١٦٤ ٠٫٦ ٢ ٣٫٩ ١٤ ١٤٫٥ ٥٢ ٤٠٫٥ ١٤٥ ٤٠٫٥ ١٤٥ 

غالًبا ما أبدأ يف مواجهة  

أزمة قبل االنتهاء من  

 مواجهة األزمة السابقة 

٤ ٣٫٨٥٤ ١٫٤ ٥ ٦٫٤ ٢٣ ٢٤٫٦ ٨٨ ٤٠٫٥ ١٤٥ ٢٧٫١ ٩٧ 

أحتدى نفسي يف ظل  

ظروف أزمة فيروس 

كورونا ألجنز أعمالي 

 بجدية

٢ ٣٫٩٦٩ ٠٫٨ ٣ ٤٫٥ ١٦ ٢١٫٨ ٧٨ ٤٢٫٧ ١٥٣ ٣٠٫٢ ١٠٨ 

أرحب بالنقد املوجه لي 

بخصوص املعلومات التي 

أنشرها وتتعلق بفيروس 

 كورونا 

٣ ٣٫٩٤٩ ٢ ٧ ٤٫٧ ١٧ ٢٣٫٢ ٨٣ ٣٦٫٦ ١٣١ ٣٣٫٥ ١٢٠ 

  ٣٫٩٨١ إجمالي ُبعد التحدي واملثابرة

السابق بيانات اجلدول  أو موقف أستمر  : جاءت عبارة  يتبني من  (إذا بدأت أي عمل 
بينما   واملثابرة،  التحدي  بُعد  لترتيب عبارات  بالنسبة  األول  الترتيب  نهايته) يف  فيه حتى 

الثاني عبارة (أحتدي نفسي يف ظل   الترتيب  أزمة فيروس كورونا ألجنز  جاء يف  ظروف 
الترتيب األخير عبارة أزمة  (  أعمالي بجدية)، يف حني جاء يف  أبدأ يف مواجهة  ما  غالًبا 

  قبل االنتهاء من مواجهة األزمة السابقة). 

  

  



 

 
٢٥٨٠ ٢٥٨٠ 

  ): يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد السابع (الثقة بالنفس) ١٦جدول (

 العبارة 
 (الثقة بالنفس) 

متوسط  معارض جًدا معارض  محايد موافق موافق جًدا
يب مرجح

رت
لت

 ا

 % ن % ن % ن % ن % ن

أدرك أن هذه األزمة  
 ستنتهي بأقل اخلسائر

٤ ٣٫٨٤٦ ٠٫٨ ٣ ٨٫٩ ٣٢ ٢٣٫٢ ٨٣ ٣٨٫٨ ١٣٩ ٢٨٫٢ ١٠١ 

أدافع عن آرائي بكل قوة 
 وثقة

١ ٤٫٠٦٩ - - ٢٫٨ ١٠ ٢٢٫١ ٧٩ ٤٠٫٥ ١٤٥ ٣٤٫٦ ١٢٤ 

بقدرات عالية يف أمتتع 
احلكم على مصداقية  

 املعلومات
٣ ٣٫٩٨٣ - - ٣٫١ ١١ ٢٤٫٩ ٨٩ ٤٢٫٧ ١٥٣ ٢٩٫٣ ١٠٥ 

أرفض االنتقاد الذي يوجه  
لي عبر مواقع وشبكات  
التواصل االجتماعي ألنه 

 يزعجني 

٥ ٢٫٥١٤ ٢٣٫٢ ٨٣ ٢٧٫٤ ٩٨ ٢٩٫٣ ١٠٥ ١٥٫١ ٥٤ ٥ ١٨ 

أثق يف نفسي وقدرتي يف 
أزمة التكيف والتعامل مع 

 كورونا
٢ ٤٫٠١٦ - - ٣٫١ ١١ ٢٤٫٣ ٨٧ ٤٠٫٥ ١٤٥ ٣٢٫١ ١١٥ 

  ٣٫٦٨٦ إجمالي ُبعد الثقة بالنفس

أدافع عن آرائي بكل : جاء يف الترتيب األول عبارة (يتضح من بيانات اجلدول السابق
قوة وثقة) بالنسبة لعبارات بُعد الثقة بالنفس، يليها يف الترتيب (أثق يف نفسي وقدرتي يف  
التكيف والتعامل مع أزمة كورونا)، ومن ثم جاء يف الترتيب األخير (أرفض االنتقاد الذي 

البيانا وتشير  يزعجني)،  ألنه  االجتماعي  التواصل  وشبكات  مواقع  عبر  لي  إلى  يوجه  ت 
بآرائها، وعدم وجود مرونة يف االجتاهات اخلاصة باآلراء بالتحديد،    الدراسة متسك عينة  

اآلخر   الغرورو وعدم سماع  نتيجة  وأحياًنا أخرى  أحياًنا  الزائدة  الثقة  بدافع  ويأتي ذلك 
  وارتفاع األنا األعلى لدى األفراد. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



              ٢٥٨١ 

  الدراسة يف الُبعد الثامن (فاعلية الذات) ): يوضح متوسط درجات عينة ١٧جدول(

 العبارة 
 (فاعلية الذات) 

 معارض محايد موافق موافق جًدا
معارض 

متوسط   جًدا
ب مرجح

رتي
الت

 

 % ن % ن % ن % ن % ن
لدي إمكانات عالية 
أُسخِّرها خلدمة 

اآلخرين وتوعيتهم 
 بفيروس كورونا 

٣ ٣٫٨١٢ ١٫١ ٤ ٧٫٨ ٢٨ ٢٩٫٦ ١٠٦ ٣١٫٦ ١١٣ ٢٩٫٩ ١٠٧ 

األنشطة الهادفة يف  
 حياتي قليلة جًدا

٥ ٣٫٦٠٣ ٢٫٨ ١٠ ١٢٫٨ ٤٦ ٣٠٫٢ ١٠٨ ٢٩٫٦ ١٠٦ ٢٤٫٦ ٨٨ 

أفقد األهداف  
الواضحة للوقاية من 

 فيروس كورونا 
٤ ٢٫٥٥٨ ٢٢٫٩ ٨٢ ٢٤٫٦ ٨٨ ٣٢٫١ ١١٥ ١٤٫٥ ٥٢ ٥٫٩ ٢١ 

أنفذ جميع أفكاري  
عندما أصر عليها  
وذلك يجعلني أكثر 

مواجهة  جناحا يف 
 أزمة كورونا 

٢ ٤٫٠١٩ ٠٫٣ ١ ٥ ١٨ ١٩٫٦ ٧٠ ٤٢٫٧ ١٥٣ ٣٢٫٤ ١١٦ 

ميكنني التأثير على  
اآلخرين من أجل  

حمايتهم من اإلصابة 
 بفيروس كورونا 

١ ٤٫٠٤١ ٠٫٦ ٢ ٣٫١ ١١ ٢٢٫٦ ٨١ ٣٩٫١ ١٤٠ ٣٤٫٦ ١٢٤ 

  ٣٫٦٠٧ إجمالي بُعد فاعلية الذات 

السابق اجلدول  بيانات  من  جاء  يتبني  بالترتيب  :  الذات  فاعلية  بُعد  عبارات  ترتيب 
 ) األولى  املرتبة  يف  اإلصابة  التالي  من  حمايتهم  أجل  من  اآلخرين  على  التأثير  ميكنني 

بفيروس كورونا)، حيث ميتاز الشعب املصري بكثرة النقاش وتناقل املعلومات مع األقارب  
يف أفكار اآلخرين عن طريق  واألصدقاء واألهل، وهذا ما ينتج عنه نسبة عالية من التأثير  

كثرة تداول البيانات واملعلومات، بينما جاء يف الترتيب الثاني (أنفذ جميع أفكاري عندما  
أصر عليها وذلك يجعلني أكثر جناًحا يف مواجهة أزمة كورونا)، ومن ثم جاء يف الترتيب  

الع هذه  وتشير  كورونا)  فيروس  من  للوقاية  الواضحة  األهداف  (أفقد  على  األخير  بارة 
، وهذا يدل  ١٩قدرة اجلمهور على حتديد أهدافه للحماية والوقاية من اإلصابة بكوفيد  

املناسبة  القرارات  باتخاذ  كورونا  جائحة  مع  إيجابي  بشكل  اجلمهور  وتفاعل  وعي  على 
  حلماية أنفسهم. 

  

  

  



 

 
٢٥٨٢ ٢٥٨٢ 

 ):  ١٨جدول(

  النفسية) يوضح متوسط درجات عينة الدراسة يف الُبعد التاسع (الصمود والصالبة 
 العبارة

(الصمود والصالبة  

 النفسية)

 معارض  محايد  موافق موافق جًدا
معارض 

 جًدا
متوسط  

ب  مرجح
رتي

الت
 

 % ن % ن % ن % ن % ن

إذا أردت الوصول 

ألهدايف أصل إليها  

 بسرعة

٤ ٣٫٩٠٧ - - ٦٫٤ ٢٣ ٢٤٫٣ ٨٧ ٤١٫٣ ١٤٨ ٢٧٫٩ ١٠٠ 

أحقق   أستطيع  أن

طموحاتي مهما 

 واجهت من أزمات

١ ٤٫٠١٦ ٠٫٣ ١ ٤٫٥ ١٦ ٢٢٫٦ ٨١ ٣٨٫٥ ١٣٨ ٣٤٫١ ١٢٢ 

أتخذ قراراتي بنفسي  

دون مساعدة اآلخرين 

وخاصة ما يتعلق  

 بصحتي 

٣ ٣٫٩٣٨ ١٫١ ٤ ٥٫٣ ١٩ ٢٣٫٢ ٨٣ ٣٩٫٤ ١٤١ ٣١ ١١١ 

شعوري بإجناز مهامي  

ميدني بالقوة يف  

التصدي لآلثار  

كورونا النفسية ألزمة   

٢ ٤٫١٠٨ - - ٢٫٥ ٩ ٢٠٫٩ ٧٥ ٣٩٫٧ ١٤٢ ٣٦٫٩ ١٣٢ 

مواقفي يف األداء  

ببعض املعلومات ثابت  

وال يتغير مهما تغيرت  

 األزمات 

٤ ٣٫٩٠٥ ٠٫٣ ١ ٦٫٧ ٢٤ ٢٥٫١ ٩٠ ٣٨ ١٣٦ ٢٩٫٩ ١٠٧ 

  ٣٫٩٧٥ إجمالي بُعد الصمود والصالبة النفسية 

السابق اجلدول  من  الصمود  يتضح  بُعد  لعبارات  بالنسبة  األول  الترتيب  يف  جاء   :
بوزن نسبي  أزمات)  أن أحقق طموحاتي مهما واجهت من  النفسية (أستطيع   والصالبة 

(شعوري بإجناز مهامي ميدني بالقوة يف التصدي لآلثار    الترتيب)، يليها يف  ٤٫٠١٦بلغ (
إذا أردت الوصول ألهدايف أصل   النفسية ألزمة كورونا)، يف حني جاء يف الترتيب األخير( 

بدرجة   احلالية  الدراسة  عينة  املصري  اجلمهور  إلى متتع  النتائج  وتشير  بسرعة)،  إليها 
السمات   إحدى  النفسیة  الصالبة  تعد  حيث  النفسية،  والصالبة  الصمود  من  مرتفعة 
ا  الشخصیة التي تؤدي دورًا هاًما يف حماية الفرد من أحداث احلیاة الضاغطة، كما أنه 

إلى   علىتساعده   وحتويلها  حدوثها  حین  ضاغطة  أحداث  من  يواجهه  ما  على  التغلب 
مواجهة   على  قادرة  وحدها  لیست  النفسیة،  الصالبة  إن  كما  له؛  دائمة  قوة  مصادر 



              ٢٥٨٣ 

وتخفیف أحداث احلیاة الضاغطة، وتعتبر جائحة كورونا وتداعياته وما جنم عنها من آثار  
  . )٥٤( احلياةنفسية واجتماعية من ضغوط ومخاطر 

  ): يوضح متوسطات استجابات عينة الدراسة على أبعاد مقياس املناعة النفسية٢شكل (

  

  ثانًيا: نتائج اختبار فروض الدراسة: 

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني تعرض اجلمهور    الفرض األول وينص على -

املصري عينة الدراسة ملواقع وشبكات التواصل االجتماعي ودوافع التماسهم  

 للمعلومات اخلاصة بفيروس كورونا"   
 ): يوضح العالقة بني تعرض اجلمهور للمواقع ودوافع التماسهم للمعلومات١٩جدول(

  املتغيرات 
  بأزمة فيروس كورونا مستوى املعرفة 

  القيمة االحتمالية   قيمة ر 

٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٢٣٩  استخدام الشبكات االجتماعية  

: وجود عالقة إيجابية بني استخدام اجلمهور املصري ملواقع يتبني من اجلدول السابق
التواصل االجتماعي ومستوى املعرفة بأزمة فيروس كورونا؛ مما يعني أنه كلما   وشبكات 
زاد استخدام اجلمهور ملواقع التواصل االجتماعي كلما زاد مستوى املعرفة لديهم، ويفسر  

مهور على وسيلة معينة، ويف هذه احلالة ذلك أن يف وقت األزمات تزداد درجة اعتماد اجل



 

 
٢٥٨٤ ٢٥٨٤ 

اجلمهور   معرفة  تزداد  ومنها  معني،  معريف  منظور  من  األزمة  مبعاجلة  الوسيلة  تقوم 
يف   دورًا  للوسيلة  بأن  القول  ميكن  وبالتالي  الوسيلة،  هذه  خالل  من  وتفاصيلها  باألزمة 

املصري، حيث ميكن  القضايامعاجلة   املجتمع  لها  يتعرض  التي  درجة    واألزمات  حتديد 
الثقة واملصداقية يف وسيلة ما من خالل اعتماد اجلمهور على هذه الوسيلة دون غيرها 
من الوسائل اإلعالمية، وذلك قد يرجع إلى جودة األداء سواء املتعلق باملضمون أو امللكية  

  وغيرها، مما يجعل هناك انفرادية لبعض الوسائل دون غيرها.

"دونهیو الفرد   كما الحظ  اختیار  تؤثر على  أن  وتبتون" أن هناك عوامل عديدة ميكن 
إلیها، وكذلك استخدام املعلومات يف تدعیم االجتاهات    يتعرضللوسائل االتصالیة التي  

أوإشباع  محددة  أهداف  املعلومات خلدمة  توظیف  إمكانیة  املعلومات  هذه  ومن  احلالیة، 
عنها  البحث  أو  معین،  موضوع  يف  أساسیة  بسبب   حاجات  أو  والتسلیة  الترفیه  ملجرد 

  .)٥٥( احلاجة للتنويع أو بسبب سمات الشخصية

)، حيث أكدت وجود ٢٠١١وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة (بشار عبد الرحمن،  
ذي   ضعيف  إيجابي  للمعلومات    داللة ارتباط  اجلامعي  الشباب  التماس  بني  إحصائية 

األز  زاد وقت  كلما  أنه  األزمات؛ أي  املعلومات ووقت  الشباب على مصادر  اعتماد  مة زاد 
ويأتي يف أولها التليفزيون؛ كما ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف  

  درجة التماسهم للمعلومات. 

هذه   نتائج  صبري،    الدراسةوتتفق  (سمر  دراسة  نتائج  بني    ) ٢٠١٥مع  عالقة  وجود 
إدر املوقع وبني مستوى  نسبة استخدام كثافة استخدام  وزيادة  الدراسة،  األزمة محل  اك 

  وقت األزمات مقارنة باألوقات العادية.  املبحوثني للفيس بوك

"توجد عالقة ذات داللة إحصائية  بني استخدام اجلمهور  الفرض الثاني ينص على   -

حول   وأخبار  معلومات  على  للحصول  االجتماعي  التواصل  وشبكات  ملواقع  املصري 

 طوات التماس املعلومات" فيروس كورونا وخ
  ): يوضح العالقة بني استخدام اجلمهور املصري للمواقع والشبكات وخطوات التماس املعلومات٢٠جدول(

  املتغيرات 

خطوات التماس املعلومات اخلاصة بفيروس 

  كورونا 

  القيمة االحتمالية   قيمة ر 

  **٠٫٠٠١دال عند مستوى   ٠٫١٦٤  استخدام الشبكات االجتماعية

وجود عالقة موجبة بني استخدام اجلمهور املصري عينة    يتضح من اجلدول السابق:
املتعلقة   املعلومات  على  للحصول  كوسيلة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  ملواقع  الدراسة 



              ٢٥٨٥ 

املعلومات؛   وخطواتبأزمة كورونا   العينة للحصول على هذه  يتبعها أفراد  التي  االلتماس 
خط الشبكات  لهذه  والتعرض  االستخدام  عملية  تعتبر  احلاجة  حيث  لتلبية  أساسية  وة 

العينة والتي تنبع نتيجة حاجة أساسية وهي اخلوف من اإلصابة، ومعرفة   املعرفية لدى 
الوقوع   من  أنفسهم  وحماية  اخلطر،  من  للتخلص  الالزمة  والوقائية  الطبية  النصائح 

  فريسة لإلصابة بفيروس كورونا.

ب  الفرد  بها  يقوم  عملية  املعلومات  التماس  يعتبر  حالته  لذا،  لتغيير  بذل جهد عمدي 
للحصول   متعددة  واستراتيجيات  خيارات  املعلومات  التماس  عملية  تتطلب  كما  املعرفية، 
على املعلومات الكافية واملناسبة حلاجة الفرد خاصة يف وقت األزمة، كما تؤثر املتغيرات  

األولويات   وترتيب  اخليارات  هذه  طبيعة  على  اجلعرايف  واملكان  للحصول  الدميوغرافية 
  .)٥٧(،)٥٦(على املعلومات املطلوبة واملتعلقة مبوضوع معني يهم اجلمهور املستهدف 

وذلك يرجع إلى أن معظم منصات وسائل التواصل االجتماعي مت استخدامها لغرض  
االجتماعية  اإلعالم  وسائل  استخدام  بني  كبيرة  اختالفات  ووجود  املعلومات،  التماس 

  .)٥٨(للحصول على املعلومات يف السياق األكادميي

درجة    -تماد الفرض الثالث وينص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني (درجة اع -
تفاعل  -إسهام وأمناط  الدراسة    -درجة  عينة  املصري  اجلمهور  تقييم)  مستوى 

للمعلومات املتعلقة بفيروس كورونا عبر مواقع وشبكات التواصل اإلجتماعي ومستوى 
  املعرفة بأزمة فيروس كورونا.

  ):  ٢١جدول (

واعتماد وتقييم اجلمهور املصري عينة يوضح العالقة بني املتغيرات املتعلقة بتفاعل وإسهام 
  الدراسة للمعلومات املتعلقة بفيروس كورونا ومستوى املعرفة بأزمة فيروس كورونا لديهم 

  املتغيرات 
  مستوى املعرفة بأزمة فيروس كورونا 

  القيمة االحتمالية   قيمة ر 

٠٫٠٠٠عند مستوى دال   **٠٫١٨٢  االعتماد على الشبكات االجتماعية يف احلصول على األخبار  

٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٢٦١  إسهام الشبكات االجتماعية يف املعلومات املتعلقة بالفيروس   

٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٢٧٥  تفاعل عينة الدراسة مع منشورات كورونا عبر الشبكات االجتماعية  

الشبكات  تقييم عينة الدراسة لألخبار واملعلومات املقدمة حول كورونا يف  

  االجتماعية 
٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٢١٧  

: حتقق صحة الفرض وقبوله، حيث وجدت عالقة موجبة يتبني من اجلدول السابق   
بني درجة االعتماد واالستخدام ملواقع وشبكات التواصل االجتماعي ومستوى املعرفة، كما  
املعرفة،   ومستوى  االجتماعي  التواصل  وشبكات  مواقع  إسهام  بني  موجبة  عالقة  وجدت 
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ب املتعلقة  املنشورات  مع  املصري  اجلمهور  تفاعل  درجة  املعرفة  أيًضا  ومستوى  كورونا 
ومستوى   كورونا  فيروس  حول  املقدمة  واملعلومات  لألخبار  تقييمهم  األمر  كذلك  لديهم، 
املعرفة باألزمة؛ وهذا يرجع إلى تعدد اخليارات وحرص اجلمهور املصري عينة الدراسة 

املعرفة   تعديل  الوعي    لديهمعلى  نسبة  زيادة  يف  يسهم  قد  كورونا؛ مما  جائحة  يف ظل 
هم، خاصة إذا تعلق األمر بالصحة العامة واإليداء بحياة أحدهم إذا أهمل، كما أحس لدي

اجلمهور بنوع من املسؤلية وهو أن كل شخص مسؤول عن احلفاظ عن صحته، ولن يكون 
ذلك بدون معرفة طرق الوقاية وكيفية انتقال العدوى واإلصابة واألعراض املتعلقة مبعرفة  

ال بالبرد  كنت مصابًا  عينة  إذا  املصري  اجلمهور  دفع  ذلك  وكل  كورونا،  فيروس  أم  عادي 
الدراسة إلى االعتماد بدرجة كبيرة على مواقع وشبكات التواصل االجتماعي، كذلك األمر 
وجود درجة من التقييم والتفاعل مع املنشورات واملعلومات املتصلة بفيروس كورونا؛ وهذا  

  ريف لديهم. بدوره أسهم يف رفع االستعداد النفسي واملع

املعرفة   تقييم ومحاولة املطابقة بني  ومن ثم حتتوي عملية اختيار املصادر على عمل 
الفرد   دراية  قلت  وكلما  الفعلية،  املوضوعية  معرفته  ودرجة  املعلومات  ملصدر  املنسوبة 
املحيطني من  دائرة  اعتمد على  كلما  املشورة  بشأنه  يطلب  الذي  املوضوع  ومعلوماته عن 

صدقاء واألهل؛ وهذا يتوقف على حجم وخطورة املعلومات التي يريد الفرد  األقارب واأل
التماسها، لذا، كلما اشتدت احلاجة للمعلومات اعتمد بدرجة كبيرة على الوسيلة األقرب  
كمية  خالل  من  لديه  املعرفية  احلصيلة  يف  كبيرة  بدرجة  الوسيلة  أسهمت  وأيضا  إليه، 

  .)٦١(،)60( ،)٥٩(معني خاص باجلمهور املستهدفونوعية املعلومات املتعلقة مبوضوع 

نتائج (محمد خضر،   الفرض مع  نتائج هذا  أثبتت وجود عالقة    )،٢٠١٨وتتفق  حيث 
ذات داللة إحصائية بني كثافة استخدام املبحوثني لشبكة اإلنترنت للبحث عن املعلومات 
شبكة  من  املبحوثون  عليها  حصل  التي  العلمية  املعلومات  من  املعرفية  واإلفادة  العلمية 

  اإلنترنت. 

درجة    -تمادوينص على "توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني(درجة اعالفرض الرابع:   -
تفاعل  -إسهام وأمناط  الدراسة    -درجة  عينة  املصري  اجلمهور  تقييم)  مستوى 

ودوافع   االجتماعي  التواصل  وشبكات  مواقع  عبر  كورونا  بفيروس  املتعلقة  للمعلومات 
 التماس املعلومات حول أزمة فيروس كورونا عبر املواقع والشبكات االجتماعية"
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املتغيرات املتعلقة بتفاعل وإسهام واعتماد وتقييم اجلمهور ): يوضح العالقة بني ٢٢جدول(
املصري عينة الدراسة للمعلومات املتعلقة بفيروس كورونا دوافع التماس املعلومات حول أزمة 

  فيروس كورونا عبر املواقع والشبكات االجتماعية

  املتغيرات 

دوافع التماس املعلومات حول أزمة فيروس 

  شبكات االجتماعيةكورونا عبر املواقع وال

  القيمة اإلحتمالية   قيمة ر 

٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٣٧٥  االعتماد على الشبكات االجتماعية يف احلصول على األخبار  

٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٣٢٧  إسهام الشبكات االجتماعية يف املعلومات املتعلقة بالفيروس   

٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٣٣٢  الشبكات االجتماعيةتفاعل عينة الدراسة مع منشورات كورونا عبر   

تقييم عينة الدراسة لألخبار واملعلومات املقدمة حول كورونا يف الشبكات  

  االجتماعية 
٠٫٠٠٠دال عند مستوى   **٠٫٣٦٧  

: قبول الفرض وصحته، حيث وجدت عالقة دالة بني  يتضح من بيانات اجلدول السابق
املتغيرات املتعلقة بالتفاعل والتقييم ودرجة اإلسهام واالعتماد ودوافع االلتماس اخلاصة  
بأن   ذلك  تفسير  وميكن  كلي،  بشكل  وحتقق  الفرض  قبول  مت  لذا،  املصري،  باجلمهور 

تؤدي احلالة  كما  اإلنسان  األساسي حلاجات  املحرك  والنفسية    الدوافع هي  االجتماعية 
التي يعيشها الفرد دورًا بارًزا يف اختيار وحتديد مستوى دوافعه؛  كما تؤدي األزمة دورًا  
ودوافعه  أحتياجاته  جميع  خاللها  من  يلبي  أن  الفرد  يستطيع  التي  الوسيلة  اختيار  يف 

األولي احلاجة  أن  أكدت  حيث  الدراسات،  بعض  إثباته  إلى  ذهبت  ما  وهذا  ة املعرفية، 
تلقي   واستراتيجيات  والوسيلة،  املعلومة  متلقي  بني  تالحم  حالة  تخلق  التي  هي  للمعرفة 
جوانب   وتغطي  املعرفية؛   احتياجاته  تلبي  منطقية  بطريقة  وترتيبها  وتنميطها  املعلومات 
التساؤل لديه، ويف ظل جائحة كورونا حتددت االحتياجات األولية وخطوات االلتماس يف  

وكيفية التمييز بني املصاب وغيره لتجنب اإلصابة، وهذا وضع اجلمهور  احلماية والوقاية  
يف حتمية املقارنة والتقييم، وزاد من درجة االعتماد واإلسهام مبعلومات وافية عن فيروس  

، كما أكدت بعض )٦٤(،)٦٣(،)٦٢( الدوافع  ومتغيركورونا، لذا، وجدت عالقة بني هذه املتغيرات  
أمناط   أن  لدى  الدراسات  املعرفة  مستوى  على  تؤثر  املعلومات  بعض  ومتابعة  التفاعل 

األفراد، كما أن الدوافع املعرفية وطريقة البحث غير الرسمي تسهم يف بناء إطار معريف 
املطيري؛  )٦٥( مختلف فاطر  دراسة(رمي  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وتتفق   ،٦٦()٢٠١٧( ،

داللة ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  أثبتت  دوافع  حيث  بني  الشباب  إحصائية  استخدام 
  املتحققة منها.  اجلامعي السعودي ملوقع اجلامعة اإللكتروني واإلشباعات 

  



 

 
٢٥٨٨ ٢٥٨٨ 

عينة  - تعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  "توجد  على  وينص  اخلامس:  الفرض 
 الدراسة ملواقع وشبكات التواصل االجتماعي ودرجة املناعة النفسية لديهم".

  يوضح العالقة بني تعرض عينة الدراسة ملواقع التواصل االجتماعي ودرجة املناعة النفسية لديهم ): ٢٣جدول(

معامالت     املتغيرات 
  االرتباط

  مواقع التواصل االجتماعي

الفيس 
الدرجة    لينكد إن   واتساب  انستجرام   يوتيوب  تويتر  بوك 

  الكلية

الدرجة الكلية ملقياس 
 املناعة النفسية 

٠٫٠٠٩- ٠٫١٢٤ ٠٫٠٢٤ ٠٫٠٠٣  قيمة ر   ٠٫٠٢٨- ٠٫٠٩٥  ٠٫٠٥٤  

  ٠٫١٥٣ ٠٫٦٠٤ ٠٫٠٧٢ ٠٫٦٨٠ ٠٫٠١٩ ٠٫٦٥٠ ٠٫٩٤٥  مستوى الداللة

 الُبعد األول 
  ٠٫٠٠٩  *٠٫١٠٥-  **٠٫١٢٣  ٠٫٠٢٢-  *٠٫١١١  ٠٫٠٣٤-  ٠٫٠١٩-  قيمة ر 

  ٠٫٤٢٩  ٠٫٠٢٤  ٠٫٠١٠  ٠٫٣٤٢  ٠٫٠١٨  ٠٫٢٥٨  ٠٫٣٥٨  مستوى الداللة

 الُبعد الثاني 
  **٠٫١٨١  *٠٫١٠٦  ٠٫٠٥٠  *٠٫٠٩٥  *٠٫١٢١  **٠٫١٣٢  **٠٫١٢٨  قيمة ر 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٠٢٢  ٠٫١٧٣  ٠٫٠٣٦  ٠٫٠١١  ٠٫٠٠٦  ٠٫٠٠٨  مستوى الداللة

 الُبعد الثالث 
  **٠٫١٤٩-  *٠٫١١١-  ٠٫٠٦٣-  *٠٫١٠٣-  ٠٫٠٧٣-  *٠٫١١٥-  ٠٫٠٥٢-  قيمة ر 

  ٠٫٠٠٢  ٠٫٠١٨  ٠٫١١٧  ٠٫٠٢٦  ٠٫٠٨٥  ٠٫٠١٥  ٠٫١٦٢  مستوى الداللة

 الرابع الُبعد 
  **٠٫١٣٦-  **٠٫١٦٣-  ٠٫٠٢١  **٠٫١٣٤-  ٠٫٠٤٣  *٠٫١١٨-  *٠٫١٠٤-  قيمة ر 

  ٠٫٠٠٥  ٠٫٠٠١  ٠٫٣٤٧  ٠٫٠٠٦  ٠٫٢١٠  ٠٫٠١٣  ٠٫٠٢٥  مستوى الداللة

  الُبعد اخلامس 
  ٠٫٠٧٥  ٠٫٠٢٩  ٠٫٠٦٠  ٠٫٠٠٥-  *٠٫٠٩٤  ٠٫٠٦٦  ٠٫٠٣٤  قيمة ر 

  ٠٫٠٨٠  ٠٫٢٩٤  ٠٫١٢٩  ٠٫٤٦٤  ٠٫٠٣٩  ٠٫١٠٥  ٠٫٢٦٤  مستوى الداللة

 الُبعد السادس 
  **٠٫١٢٥  ٠٫٠٥٦  *٠٫٠٩٥  ٠٫٠٦٥  *٠٫١٠٠  ٠٫٠٨٥  ٠٫٠٤٦  قيمة ر 

  ٠٫٠٠٩  ٠٫١٤٧  ٠٫٠٣٧  ٠٫١٠٨  ٠٫٠٣٠  ٠٫٠٥٤  ٠٫١٩٥  مستوى الداللة

 الُبعد السابع 
  ٠٫٠١٣  ٠٫٠٤٢-  *٠٫٠٩٧  ٠٫٠٤٤-  *٠٫١١٤  ٠٫٠١٩-  ٠٫٠٣٣-  قيمة ر 

  ٠٫٤٠٣  ٠٫٢١٦  ٠٫٠٣٣  ٠٫٢٠٣  ٠٫٠١٥  ٠٫٣٥٩  ٠٫٢٦٥  مستوى الداللة

 الُبعد الثامن 
  ٠٫٠٦٠  ٠٫٠٤١  ٠٫٠٦٨  ٠٫٠٠٧-  ٠٫٠٨٠  ٠٫٠٣٩  ٠٫٠٠٧  قيمة ر 

  ٠٫١٢٩  ٠٫٢٢١  ٠٫٠٩٨  ٠٫٤٤٩  ٠٫٠٦٤  ٠٫٢٢٩  ٠٫٤٤٥  مستوى الداللة

 الُبعد التاسع
  **٠٫١٣٣  ٠٫٠٥٧  ٠٫٠٨٦  *٠٫٠٩٩  *٠٫١٠٧  *٠٫١٠٢  ٠٫٠٠٩  قيمة ر 

  ٠٫٠٠٦  ٠٫١٤١  ٠٫٠٥٣  ٠٫٠٣١  ٠٫٠٢٢  ٠٫٠٢٦  ٠٫٤٣٤  مستوى الداللة

  ٠٫٠١(**) دال عند مستوى داللة     ٠٫٠٥(*) دال عند مستوى داللة 

: وجود عالقة إيجابية طردية بني استخدام وتعرض يتضح من بيانات اجلدول السابق
لديهم،   النفسية  املناعة  ودرجة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  ملواقع  املصري  اجلمهور 

زادت   بأن   درجةفكلما  ذلك  تفسير  لديهم، وميكن  النفسية  املناعة  درجة  زادت  االعتماد 
الت املصري من شبكات ومواقع  يلتمسها اجلمهور  التي  ترفع  املعلومات  االجتماعي  واصل 

لديهم درجة االستعداد النفسي، كما أنها تسهم يف رفع درجة التحدي والصالبة لديهم؛  
أن  أنهم غير مصابني، وهذا يدل بدوره على  اإليجابي وهو  التفكير  مما يزيد من درجة 
التواصل  وشبكات  مواقع  خالل  من  قدمت  التي  والبيانات  واإلحصائيات  الفيديومات 

اجلمهور    االجتماعي لدى  واخلوف  القلق  من  والتخلص  التفائل  روح  لبث  كافية  كانت 
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تركيز   أن  كما  لديهم،  النفسية  املناعة  درجة  ارتفاع  إلى  أدى  وهذا  ما،  حد  إلى  املصري 
النفسي   االتزان  على  احلفاظ  ضرورة  على  والصحية  الطبية  الفيديوهات  من  العديد 

  ية ذلك من أجل جتنب اإلصابة بالفيروس.والصالبة أسهم أيًضا يف توعية اجلمهور بأهم

كما أسهمت نظرية التماس املعلومات بتقليل الفجوة بني ما يعرفه الفرد من املخاطر  
إلى معرفته، من أجل االستجابة لهذا اخلطر على النحو املالئم مما    يحتاجوما يشعر أن  

  . )٦٧( يحفز االلتماس ولتمثيل النشط للمعلومات املتعلقة باملخاطر

أن أهم دوافع التماس    )٢٠١٨وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (مها حسن،  
املبحوثني املعلومات الصحية هو زيادة املعرفة الصحية بشكل عام، ووجود عالقة ارتباطية  
ذات داللة إحصائية بني استخدام اجلمهور لشبكة اإلنترنت ودرجة الوعي الصحي لهم،  

حيث أكدت على    )،٢٠١٨،  اسة مع نتائج دراسة (عبير أبو الوفاكما تتفق نتائج هذه الدر
  متتع طالب اجلامعة عينة الدراسة مبستوى أعلىي من املتوسط مبستوى املناعة النفسية.

عينة   - أفراد  (متابعة  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  "توجد  على  وينص  السادس:  الفرض 
كورونا بفيروس  املتعلقة  واملوضوعات  لألخبار  عينة   / الدراسة  أفراد  معرفة  مستوى 

إسهام  الشبكات/  على  االعتماد  االلتماس/  خطوات  كورونا/  بفيروس  الدراسة 
الشبكات/ نوع املعلومات/ درجة التفاعل مع املنشورات/ دوافع االلتماس/ درجة تقييم) 

  ودرجة املناعة النفسية لديهم.
الدراسة لألخبار واملوضوعات املتعلقة  ): يوضح العالقة بني (متابعة أفراد عينة ٢٤جدول(

بفيروس كورونا/ مستوى معرفة أفراد عينة الدراسة بفيروس كورونا/ خطوات االلتماس) ودرجة 
  املناعة النفسية لديهم 

  املتغيرات 
  درجة املناعة النفسية

  القيمة االحتمالية   قيمة ر 
  **٠٫٠٠١عند مستوى دال   ٠٫١٥٩  متابعة األخبار واملوضوعات املتعلقة بالفيروس
  **٠٫٠٠٠دال عند مستوى   ٠٫٣٩٣  مستوى معرفة أفراد العينة بفيروس كورونا

  **٠٫٠٠٠دال عند مستوى   ٠٫٤٤٦  خطوات التماس املعلومات حول فيروس كورونا 
 **٠٫٠٠٠دال عند مستوى   ٠٫١٧٨  االعتماد على الشبكات االجتماعية للحصول على املعلومات حول كورونا
  **٠٫٠٠٣دال عند   ٠٫١٤٥  إسهام الشبكات االجتماعية يف تزويد األفراد باملعلومات حول كورونا

نوع املعلومات التي يحصل عليها أفراد العينة من الشبكات االجتماعية 
  حول فيروس كورونا

 **٠٫٠٠٠دال عند مستوى   ٠٫٤٠٦

 **٠٫٠٠٠دال عند مستوى   ٠٫١٩٣  االجتماعيةتفاعل األفراد مع منشورات فيروس كورونا عبر الشبكات 
دوافع التماس املعلومات حول أزمة فيروس كورونا عبر الشبكات 

  االجتماعية 
  **٠٫٠٠٠دال عند مستوى   ٠٫٣٩٨

  **٠٫٠٠١دال عند مستوى   ٠٫١٦٧  درجة تقييم األفراد ملعلومات كورونا عبر الشبكات االجتماعية

اجلدول   بيانات  من  مستوى  السابقيتضح  املتابعة،  درجة  من  كل  بني  عالقة  وجود   :
االلتماس،   العينة، دوافع  أفراد  التي يحصل عليها  املعلومات  نوع  املعرفة، درجة اإلسهام، 
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األفراد   تقييم  النفسية    ملعلوماتدرجة  املناعة  ودرجة  االجتماعية)  الشبكات  عبر  كورونا 
  ي وميكن قبوله.  لدى عينة الدراسة؛ وبذلك حتقق الفرض بشكل كل

من  املصري  اجلمهور  ومتكن  املعرفة  ومستوى  املتابعة  درجة  بأن  ذلك  تفسير  وميكن 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  شبكات  من  التماسها  مت  التي  املعلومات  وتقييم  حتديد 

بفيروس   وذلك   كوروناومتصلة  الدراسة،  عينة  لدى  النفسية  املناعة  زيادة  دورًا يف  تؤدي 
علومات وقدرتها على تخفيف حدة اخلوف والقلق لدى عينة الدراسة، مما  ميثل متثيل امل 

تقريًبا   العالم  أسابيع عدة، كل صحف  مدار  فعلى  لديهم،  النفسية  املناعة  رفع  يسهم يف 
ا محطات   تنشر أخبارًا وتقارير مفصلة عن وباء فيروس كورونا على صفحاتها األولى؛  أمَّ

ك تكرس  فإنها  والتلفزيون  تطورات  اإلذاعة  آلخر  الساعة  مدار  وعلى  تقريًبا  تغطياتها  ل 
والضحايا،  املصابني  وأعداد  الوباء  االجتماعي    انتشار  التواصل  وسائل  منصات  أن  ومبا 

السيل   هذا  فإن  السوداء؛  الكوميديا  أو  العملية  النصائح  أو  املخيفة  باإلحصاءات  مليئة 
القلق، وبالتالي التأثير على صحتنا    املستمر من األخبار عن هذا الوباء قد يؤدي إلى زيادة 

خاصة   وقائية  وتعليمات  نصائح  من  جاء  ملا  الفورية  االستجابة  سرعة  وهي  العقلية، 
بالفيروس؛ وذلك بدوره يؤدي دورًا مهًما يف تعزيز املناعة النفسية لدى األفراد من خالل  

  االلتزام باإلجراءات االحترازية والوقائية للحفاظ على صحتهم. 

القهري  يعتبر الوسواس  أبرز   (OCD) اضطراب  والتي  النفسية  االضطرابات  من 
مثل غسل اليدين املتكرر؛ بالطبع، من الواجب    الوسواسية أعراضه املبالغة يف التصّرفات  

العناية بغسل اليدين واتباع كافة التعليمات الصحية، إال أن بعض األفراد معرضون إلى أن  
إجراءات من  املمارسات  هذه  إلى    تتحول  تتحّول  قد  وسواسّية  ممارسات  إلى  وقائية 

 .)٦٨(اضطراب نفسي الحًقا، ومن هنا، وجب االعتدال مع توخي احليطة واحلذر

ومن ثم قد جنحت مواقع وشبكات التواصل االجتماعي يف احلد من هذه الظاهرة،   
ا ظهر  وذلك من خالل كوميكس متعلق ببعض الوزراء واألمراء الذين أصيبوا بكورونا، فهن

واستخدام  اليدين  بغسل  اخلاص  القهري  الوسواس  بأن  ينادون  الذين  األشخاص  بعض 
النماذج أمام اجلمهور من خالل   بالفيروس، وبذلك مت عرض كل  له  املطهرات ال عالقة 

  شبكات التواصل االجتماعي وكان عليه االلتزام والتوخي واحلذر دون إفراط. 

اخلوف والقلق املفرط وبالتالي يف رفع املناعة سهم بدرجة كبيرة يف تخلصه من  أوذلك  
الدراسة،   عينة  املصري  اجلمهور  لدى  التي  النفسية  الدراسات  بعض  أثبتته  ما  وهذا 

حيث أكد  تناولت نظرية التماس املعلومات من خالل شبكات ومواقع التواصل االجتماعي؛  
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إ عادة تشكيل سلوك  أفراد عينة الدراسة على أن مواقع التواصل االجتماعي تساعد يف 
  ).   (SIS)69(املعلومات يف بيئة تعاونية لإلسهام يف زيادة ممارسات

الفرض السابع: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجة املناعة النفسية   -
 .بني الذكور واإلناث

املستقلة   للعينات  اختبار (ت)  بإجراء  قمنا  الفرضية   Independentللتحقق من هذه 

Samples T-Test :وبعد التأكد من فرضيات االختبار وشروطه كانت النتائج كالتالي  
  ): نتائج اختبار (ت) بني متوسطات درجات املناعة النفسية تبًعا للنوع٢٥جدول رقم (

  املتوسط  العدد   العينة  املتغيرات
  احلسابي

االنحراف 
القيمة   قيمة (ت)   املعياري 

  االحتمالية 
مستوى  
  الداللة 

  مقياس املناعة النفسية
  ١٧٫٣٦٠  ١٨٠٫٦١١  ١٢٦  ذكور

  غير دال  ٠٫٧٩٧  ٠٫٢٥٨ -
  ١٦٫٤٨٩  ١٨١٫٠٩٠ ٢٣٢  إناث 

االهتمام مبتابعة أخبار 
  كورونا 

  ٠٫٥٥٠  ٢٫٦١١  ١٢٦  ذكور
٠٫٣٢٥  ٠٫٩٨٦ 

 غير دال 

  ٠٫٦٠١  ٢٫٥٤٧ ٢٣٢  إناث 

مستوى املعرفة  
باملعلومات املتعلقة  

  بالفيروس

  ٣٫٠٩٣  ١٧٫٧٠٦  ١٢٦  ذكور
- ٠٫٦٤٨  ٠٫٤٥٧ 

 غير دال 

  ٢٫٥٢٨  ١٧٫٨٤٤ ٢٣٢  إناث 

خطوات التماس  
  املعلومات حول كورونا

  ٣٫٠٩١  ١٧٫١٥٨  ١٢٦  ذكور
٠٫٢٤٥  ١٫١٦٥ 

 غير دال 

  ٢٫٦٨٥  ١٦٫٧٩٣ ٢٣٢  إناث 

الشبكات االعتماد على 
االجتماعية يف معلومات 

  كورونا 

  ٠٫٦٠٥  ٢٫٢٥٤  ١٢٦  ذكور
٠٫٩٥١  ٠٫٠٦٢ 

 غير دال 

  ٠٫٥٣٢  ٢٫٢٥٠ ٢٣٢  إناث 

إسهام الشبكات 
االجتماعية مبعلومات 

  حول كورونا

  ٠٫٨٧٠  ٢٫٨٦٥  ١٢٦  ذكور

- ٠٫٠٢٠  ٢٫٣٢٨ 

دال عند 

مستوى  

  ٠٫٧٧٢  * ٣٫٠٧٣ ٢٣٢  إناث  ٠٫٠٥

  املقدمة نوع املعلومات 
  ٥٫٨٤٩  ٣٦٫١١١  ١٢٦  ذكور

- ٠٫٩٥٧  ٠٫٠٥٥ 
 غير دال 

  ٤٫٧٤٣  ٣٦٫١٤٢ ٢٣٢  إناث 

التفاعل مع أخبار كورونا  
  عبرالشبكات االجتماعية

  ٠٫٨٧٦  ٣٫٠٠٠  ١٢٦  ذكور
٠٫١١٧  ١٫٥٧٢ 

 غير دال 

  ٠٫٨٦٢  ٢٫٨٤٩ ٢٣٢  إناث 

تقييم األخبار واملعلومات  
اخلاصة بكورونا عبر 
  الشبكات االجتماعية 

  ٠٫٦٢٨  ٢٫٤٧٦  ١٢٦  ذكور
- ٠٫٥٦٠  ٠٫٥٨٣ 

 غير دال 

  ٠٫٥٣٤  ٢٫٥١٢ ٢٣٢  إناث 

السابق: اجلدول  بيانات  من  درجة    يتضح  يف  واإلناث  الذكور  بني  فروق  وجود  عدم 
املناعة النفسية لدى عينة الدراسة، وبذلك قد مت رفض الفرض الذي ينص على" وجود  
وجود   من اجلدول عدم  يتبني  كما  النفسية"،  املناعة  درجة  واالناث يف  الذكور  بني  فروق 
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امل بالتماس  املتعلقة  املعرفة  مستوى  يف  واإلناث  الذكور  بني  شبكات فروق  من  علومات 
التماس   واإلناث يف خطوات  الذكور  االجتماعي، كما اليوجد فروق بني  التواصل  ومواقع 
درجة   واإلناث  يف  الذكور  بني  فروق  كورونا، يف حني وجدت  بفيروس  املتعلقة  املعلومات 
إسهام الشبكات االجتماعية مبعلومات حول كورونا لصالح اإلناث، وبذلك ميكن القول أن  

للمعلومات شبكا اإلناث  التماس  يف  كبيرة  بدرجة  تسهم  االجتماعي  التواصل  ومواقع  ت 
  .١٩املتعلقة بكوفيد 

مع  النفسية  املناعة  درجة  يف  واإلناث  الذكور  بني  فروق  وجود  عدم  نتائج  وتتفق 
رزوقي،   محمد  قرني،  )  ٧٠(٢٠١٣دراسة(نادية  كامل  سعاد  أثبتت  )٧١(٢٠١٧،  حيث   ،(

وق بني الذكور واإلناث يف درجة املناعة النفسية، وتختلف نتائج  الدراستان عدم وجود فر
فتحي،   أحمد  دراسة(ناهد  نتائج  مع  فروق  ٢٠١٩الدراسة  وجود  الدراسة  أثبتت  )، حيث 

مع  الدراسة  هذه  نتائج  تتفق  بينما  الذكور،  لصالح  املناعة  درجة  واإلناث يف  الذكور  بني 
لى عدم وجود فروق دالة إحصائًيا بني  أكدت ع)، حيث  ٢٠١٧نتائج دراسة (جبار وادي،  

  عينة الدراسة يف مستوى املناعة النفسية يعزى إلى متغير النوع. 

املناعة   - درجة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  "توجد  أنه  على  وينص  الثامن:  الفرض 
  النفسية تعزى إلى متغير املرحلة العمرية لدى عينة الدراسة. 

-One-Wayللتحقق من الفرضية السابقة مت إجراء اختبار حتليل التبيان األحادي  
ANOVA    النفسية املناعة  درجة  يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  مدى  الكتشاف 

املرحلة   متغير  إلى  (  العمريةتعزى  رقم  اجلدول  ويوضح  الدراسة،  عينة  نتائج ٢٦لدى   (
  االختبار والداللة اإلحصائية.

  تبًعا ملتغير املرحلة العمرية ANOVA):: نتائج اختبار التباين األحادي ٢٦رقم (جدول 

  درجة املناعة النفسية 
املتوسط 

  احلسابي

االنحراف 

  املعياري 
  قيمة ف 

القيمة 

  االحتمالية

الداللة 

  اإلحصائية 

املرحلة 

  العمرية

  ١٦٫٦٧١  ١٨٠٫١٨٩  سنة  ٣٠إلى  ١٨من 

  دال إحصائًيا     ٠٫٠١٨  ٤٫٠٥٣
  ٥٠ألقل من  ٣٠من 

  سنة
١٧٫٢٩٦  ١٨٤٫٠٢٤  

  ٥٫٠٠٦  ١٩٧٫٦٦٦  سنة  ٥٠أكبر من 

نتائج حتليل التباين أحادي االجتاه، ومنه نستنتج وجود    توضح بيانات اجلدول السابق:
فروق ذات داللة إحصائية يف درجة املناعة النفسية تعود إلى املرحلة العمرية؛ حيث جاءت 

أي دالة إحصائًيا، كما يوضح    ٠٫٠٥أصغر من    ٠٫٠١٨بقيمة احتمالية    ٤٫٦٣٩قيمة (ف)  
الع للفئة  املتوسطات  قيمة  ارتفاع  السابق  من  اجلدول  (أكبر  كانت    ٥٠مرية  سنة)؛ حيث 
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) متوسط  بقيمة  النفسية  املناعة  درجة  يف  الفئات  سبب ١٩٧٫٦٦٦أعلى  وملعرفة   ،(
البعدية  املقارنات  اختبار  مت  الدراسة  عينة  ألفراد  العمرية  املرحلة  يف  الفروقات 

Multiple Comparisons (Scheffe)   إحصائًيا الدالة  الفروق  سبب   لتوضيح 
  وماهيتها.

  ): نتائج اختبار املقارنات البعدية (شيفيه)٢٧دول رقم (ج

  املتغيرات 
الفرق يف  

  املتوسطات 

  القيمة 

  االحتمالية 

  الداللة 

  اإلحصائية 

ية 
مر

لع
ة ا

حل
ملر

ا
  

  غير دالة   ٠٫٣٨٣  ٣٫٨٣٤-  سنة)  ٥٠ألقل من  ٣٠سنة) إلى (من  ٣٠إلى  ١٨(من 

  غير دالة   ٠٫١٧٤  ١٣٫٦٤٢-  سنة)  ٥٠سنة) إلى (أكبر من  ٥٠ألقل من  ٣٠(من 

  ٠٫٠٤٠  * ١٧٫٤٧٦  سنة)  ٣٠إلى  ١٨سنة) إلى (من  ٥٠(أكبر من 
دالة عند  

٠٫٠٥  

السابق: بيانات اجلدول  أن سبب الفروق الدالة إحصائًيا يف درجة املناعة    يتضح من 
إلى    ١٨سنة) والفئة العمرية (من    ٥٠النفسية يعود إلى الفرق بني الفئة العمرية (أكبر من  

)، لصالح الفئة العمرية  ٠٫٠٥) أقل من (٠٫٠٤٠سنة)؛ حيث جاءت القيمة االحتمالية ( ٣٠
  سنة). ٥٠الكبر سًنا (أكبر من 

خالل ما سبق من نتائج نقبل الفرضية البحثية التي تنص على أنه:  وعليه، فإننا ومن  
املناعة النفسية تعزى ملتغير العمر لدى عينة    درجة"توجد فروق ذات داللة إحصائية يف  

  سنة).  ٥٠الدراسة"، وذلك لصالح الفئة العمرية األكبر سًنا (أكبر من 

عادل،   دراسة(أماني  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  وجود  )،  ٢٠١٩وتتفق  أثبتت  حيث 
والعمر   التعليم  إلى مستوى  ترجع  النفسية  املناعة  داللة إحصائية يف مستوى  ذات  فروق 
الزمني لدى األمهات لصالح املستوى األعلى، وتشير هذه النتائج إلى أن األكبر عمًرا أكثر  

املشكالت خبرة، وكثيًرا ما تعرضن ألزمات وحتديات فاكتسنب خبرة للتعامل مع الكثير من 
  والتحديات وهذا ما يفسر النتيجة السابقة.

اهللا،   عبد  بنت  (هدى  دراسة  نتائج  مع  الفرضية  هذه  نتائج  حيث  ٢٠١٨وتختلف   ،(
الدراسة يف   متغير    مستوىأثبتت عدم وجود فروق بني عينة  إلى  النفسية يرجع  املناعة 

  سنوات اخلبرة ونوع اإلعاقة يف املدارس اخلاصة. 
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  خالصة النتائج

  توصلت الباحثة من خالل إجراء هذه الدراسة إلى العديد من النتائج، من أبرزها: 

التواصل  - وشبكات  ملواقع  املصري  اجلمهور  تعرض  لدرجة  بالنسبة  األول  الترتيب  أن 
)، يليه يف ٩٠٫٤٣االجتماعي جاء من نصيب "الواتساب"، حيث حصل على وزن نسبي(

) نسبي  بوزن  بوك"  "الفيس  "اليوتيوب"  ٨٣٫٤٥الترتيب  الثالث  الترتيب  جاء يف  ثم   ،(
)، يف حني جاء يف الترتيب األخير "لينكد إن" بوزن نسبي بلغ  ٧٣٫٧٤بوزن نسبي بلغ (

)، حيث ٢٠١٩ائج دراسة (إميان عاشور سيد،  )؛ وتختلف هذه النتائج مع نت٣٧٫١٥(
بنسبة   األول  الترتيب  بوك يف  الفيس  الترتيب %٨٤٫٣جاء  الواتساب يف  جاء  بينما   ،

، وجاء اليوتيوب يف الترتيب الثالث؛ كما تختلف نتائج هذه %٧٩٫٣الثاني بنسبة بلغت  
)، حيث ٢٠١٥، عبد اهللا محمد،  ٢٠١٦الدراسة مع نتائج دراسة كل من (رأفت مهند،  

 جاء تويتر والفيس بوك يف الترتيب األول. 
جائحة   - ظل  يف  املصري  اجلمهور  رأي  عن  معبرة  جاءت  التي  واألسباب  الدوافع  أن 

كورونا جاءت مختلفة عن ذي قبل من غيرها من األزمات واألمور العادية، حيث جاء 
الترتيب األول( الترتيب  )،  95.62بوزن نسبي بلغ    التواصل مع اآلخرينيف  يليها يف 

)، يف حني جاء يف الترتيب  92.64بوزن نسبي بلغ  احلصول على األخبار واملعلومات(
بوزن نسبي كورونا    فيروس  ملتابعة أهم األزمات والقضايا حول العالم مثل أزمةالثالث (

إعالن موقفي من األحداث من خالل )، ومن ثم جاء يف الترتيب األخير (91.53    بلغ
عن   وأفكاريالتعبير  بلغ   رأيي  نسبي  نتائج   )؛78.68بوزن  مع  النتائج  هذه  وتختلف 

نور،   علي  (حسني  والنقاشات  )٧٢()٢٠١٩دراسة  باآلراء  املشاركة  حصلت  حيث  ؛ 
بنسبة األول  الترتيب  على  األخير  %١٦٫٩والتعليقات  الترتيب  يف  جاء  حني  يف   ،

ف أشارك  لكي  عليها  أحصل  التي  اجلديدة  باملعلومات  بحرية "املشاركة  اآلخرين  يها 
  .%٣تامة" بنسبة 

جاء يف الترتيب األول بالنسبة لطبيعة املعلومات التي يتابعها اجلمهور املصري عينة  -
(    الدراسة بلغ  بوزن نسبي  وذلك  بالفيروس  املتعلقة  الوقاية  يليها يف ٨٧٫٨٠طرق   ،(

م جاء يف )، ومن ث٨٦٫٦٩الترتيب األعراض املتعلقة بفيروس كورونا بوزن نسبي بلغ (
بلغ  نسبي  بوزن  العادي  البرد  وأعراض  كورونا  فيروس  بني  الفرق  الثالث  الترتيب 

للتصدي ٨٥٫٧٥( املتبعة  العالجية  األساليب  األخير  الرتيب  يف  جاء  حني  يف   ،(
)، وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج كل من (آيات  ٨٠٫٤٥للفيروس بوزن نسبي بلغ(
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رمضان،   عب٢٠١٨أحمد  محمد  سامح  الغني،  ،  محمد خضر،  ٢٠١٨د  مها ٢٠١٨،   ،
 ).٢٠١٨حسن، 

أهمية   - من حيث  منطقية  كورونا جاءت  بأزمة  املتعلقة  املعلومات  التماس  أن خطوات 
عينة   املصري  اجلمهور  أراد  التي  املعلومات  ونوع  لطبيعة  ومالئمة  الصحية  األزمة 

لهذه اخل بالنسبة  األول  الترتيب  لذا جاء يف  عليها؛  مايلي:  الدراسة احلصول  طوات 
عنه( معلومات  عن  بحثت  ولهذا  كورونا  فيروس  بخطورة  بلغ شعرت  نسبي  بوزن   (
(حتققت من صدق وصحة املعلومات التي )، ثم جاء يف الترتيب الثاني عبارة  ٨٧٫٩٩(

كورونا بلغ (حصلت عليها بخصوص فيروس  )، يف حني جاء يف ٨٤٫٠٨) بوزن نسبي 
بوزن   علومات التي جمعتها بالقبول أو بالرفض)(قمت بتقييم بعض امل  الترتيب األخير

 ). ٧٧٫٤٧نسبي ( 
آخر   - على  للوقوف  كورونا  بفيروس  املتعلقة  األخبار  على  اجلمهور  اهتمام  انصب 

الفيروساملستجدات يوًما بيوم، ولذا جاءت   ( نصائح طبية  ) و(أخبار ومعلومات عن 
(وصحية)   مرجح  مبتوسط  األول  الترتيب  حيث  ٣٫٤٩يف  اجلمهور )؛  وقوف  تزامن 

وحاالت   والوفيات  اإلصابات  بإحصائيات  املتعلقة  تلك  وخاصة  األخبار  أهم  على 
الشفاء، مع حرصهم على معرفة جميع النصائح الطبية والصحية لتجنب الوقوع يف 
قائمة اإلصابات واإلحصائيات املختلفة التي يتابعها اجلمهور يومًيا، ويدل هذا على 

األمر ثقته يف املضمون الذي يتابعه باستمرار خاصة يف ظل    وعي اجلمهور، وكذلك
كورونا  أزمة  ملتابعة  املفضلة  وسائله  على  كبيرة  بدرجة  واعتماده  األزمة،  هذه 

نصائح وقائية  وتداعياتها املختلفة حلماية نفسه وأسرته، ثم جاء يف الترتيب الثاني (
لاحترازية  (إعالنات  األخير  الترتيب  يف  جاء  حني  يف  ضد )؛  ومطهرات  سلع 

للجمهور  بالنسبة  املوفرة  البدائل  من  العديد  وجود  إلى  يرجع  وذلك  الفيروس)، 
 وخاصة بعد اتخاذ احلكومة العديد من اإلجراءات االحترازية. 

ترتيب  - جاءت  اإليجابي  التفكير  وهو  النفسية  املناعة  أبعاد  من  األول  للُبعد  بالنسبة 
) األول  الترتيب  يف  كالتالي:  بفيروس  أعباراته  إصابة  أي  لتجنب  نفسي  على  عتمد 

الشخصية)  النظافة  مبادئ  حتقيق  خالل  من  نسبي  كورونا  يف ٤٫٤٠ بوزن  يليها   ،
عبارة   بلغ  (الترتيب  نسبي  بوزن  قريًبا)  ستزول  األزمة  وأن  دواء  داء  لكل  أن  أقتنع 

سينتهي ٤٫٣٦( بكورونا  وإصابات  موت  من  حولي  من  يحدث  ما  بأن  (أقتنع  ثم   ،(
عتقد أن الدولة لن  أجاءت يف الترتيب الثالث، يف حني جاء يف الترتيب األخير(  ) قريًبا

من   عالية  نسبة  بوجود  ذلك  تفسير  وميكن  كورونا)،  لفيروس  التصدي  تستطيع 
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اإليجابية جتاه التعامل مع فيروس كورونا، كما يوجد لدى اجلمهور املصري قدر عاٍل  
 زمة.من املعلومات والكفاءة يف التعامل مع األ

للعبارات اخلاصة بُبعد اإلبداع وحل املشكالت عبارة  - الترتيب األول بالنسبة  جاء يف 
أساليب  ( من خالل  كورونا  بفيروس  اإلصابة  من  وأسرتي  نفسي  أحمي  أن  أستطيع 

، يليها يف الترتيب (كثيًرا مما أنشره من  ٤٫٢٠٩بسيطة وغير مكلفة) بوزن نسبي بلغ  
؛ يف حني  ٣٫٩١٩يد منه اآلخرون) بوزن نسبي بلغ  معلومات عن فيروس كورونا يستف

ينبغي فعله مع أزمة فيروس كورونا ولكني  الترتيب األخير (أعرف جيًدا ما  جاء يف 
 .٢٫٢٤٠أفتقد القدرة على القيام به) بوزن نسبي بلغ 

واالتزان  - النفس  بضبط  اخلاص  الُبعد  لعبارات  بالنسبة  الألول  الترتيب  يف  جاء 
أقوالي   يف  بلغ (أحتكم  نسبي  بوزن  األزمات)  أيام  يف  خاصة  الوقت  طوال  وأفعالي 

كورونا) ٤٫٠٤٧( بفيروس  مصاب  بأني  دائًما  الثاني(أشعر  الترتيب  يف  جاء  بينما   ،(
 ) نسبي  أرى ٢٫٧٢٦بوزن  عندما  بسهولة  األخير(أقلق  الترتيب  يف  جاء  حني  يف   ،(

 قصص بعض املصابني بفيروس كورونا). 
عبا - األول  الترتيب  يف  خاصة   رةجاء  أحداث  من  يجري  ما  رغم  متفائل  أنني  (أري 

عبارة   الترتيب  يف  يليها  التفاؤل،  بُبعد  اخلاصة  للعبارات  بالنسبة  كورونا)  بفيروس 
الترتيب  يف  جاء  حني  يف  قريًبا)،  كورونا  فيروس  على  سنقضي  أننا  (أعتقد 

مت  األخير(أعيش حالة من التخبط واالضطراب النفسي بسبب فيروس كورونا)، تقد
العبارات اخلاصة بالتفاؤل عبارات الُبعد ويدل ذلك على ارتفاع املناعة النفسية لدى  
يدل  وذلك  األخرى،  للعبارات  بالنسبة  التفاؤل  نسبة  وارتفاع  املصري،  عينة اجلمهور 
على متكن اجلمهور من التعامل مع جائحة كورونا وتداعياتها وآثارها، وهذا ما تشير 

املعرفية النظرية  هذا   إليه  الفرد جتاه  به  يشعر  وما  بشيء،  التفكير  أن  إلى  فتشير 
 الشيء يرتبطان بشكل وثيق، حيث إنه من االنفعال. 

التواصل  - وشبكات  ملواقع  املصري  اجلمهور  استخدام  بني  إيجابية  عالقة  وجود 
زاد استخدام  كلما  أنه  يعني  كورونا، مما  بأزمة فيروس  املعرفة  االجتماعي ومستوى 

ملوا أن يف اجلمهور  ذلك  ويفسر  لديهم،  املعرفة  مستوى  زاد  االجتماعي  التواصل  قع 
وقت األزمات تزداد درجة اعتماد اجلمهور على وسيلة معينة، ويف هذه احلالة تقوم 

معني،   معريف  منظور  من  األزمة  مبعاجلة  نتائج الوسيلة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف 
الرحمن،   عبد  (بشار  ار٢٠١١دراسة  وجود  أكدت  حيث  ذي )،  إيجابي ضعيف  تباط 

داللة إحصائية بني التماس الشباب اجلامعي للمعلومات وقت األزمات، أي أنه كلما 
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زاد وقت األزمة زاد اعتماد الشباب على مصادر املعلومات ويأتي يف أولها التليفزيون؛ 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف درجة التماسهم للمعلومات،  

وجود    ) حيث أثبتت ٢٠١٥فق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (سمر صبري،  وتت
وزيادة   الدراسة،  محل  األزمة  إدراك  مستوى  وبني  املوقع  استخدام  كثافة  بني  عالقة 

 وقت األزمات مقارنة باألوقات العادية.  نسبة استخدام املبحوثني للفيس بوك 
املص  - استخدام اجلمهور  بني  إيجابية  التواصل وجود عالقة  ملواقع  الدراسة  عينة  ري 

االجتماعي كوسيلة للحصول على املعلومات املتعلقة بأزمة كورونا وخطوات االلتماس  
التي يتبعها أفراد العينة للحصول على هذه املعلومات، حيث تعتبر عملية االستخدام 

تنبع   والتعرض لهذه الشبكات خطوة أساسية لتلبية احلاجة املعرفية لدى العينة والتي
والوقائية   الطبية  النصائح  ومعرفة  اإلصابة،  من  وهي اخلوف  أساسية  نتيجة حاجة 
بفيروس   لإلصابة  فريسة  الوقوع  من  أنفسهم  وحماية  اخلطر  من  للتخلص  الالزمة 

  كورونا. 
اعتماد - (درجة  داللة إحصائية بني  ذات  إسهام  -توجد عالقة  وأمناط    - درجة  درجة 

امل   -تفاعل تقييم) اجلمهور  بفيروس  مستوى  املتعلقة  للمعلومات  الدراسة  صري عينة 
كورونا عبر مواقع وشبكات التواصل االجتماعي ودوافع التماس املعلومات حول أزمة  

  .فيروس كورونا عبر املواقع والشبكات االجتماعية
والتواصل  - ملواقع  الدراسة  عينة  تعرض  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد 

النفسية لديهم وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة االجتماعي ودرجة املناعة  
حسن،   زيادة   )٢٠١٨(مها  هو  الصحية  املعلومات  املبحوثني  التماس  دوافع  أهم  أن 

بني   إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  ووجود  عام،  بشكل  الصحية  املعرفة 
نتائج هذه استخدام اجلمهور لشبكة اإلنترنت ودرجة الوعي الصحى لهم، كما تتفق  

الوفا أبو  (عبير  دراسة  نتائج  مع  طالب    )٢٠١٨،  الدراسة  متتع  على  أكدت  حيث 
  اجلامعة عينة الدراسة مبستوى أعلى من املتوسط مبستوى املناعة النفسية.

أن سبب الفروق الدالة إحصائًيا يف درجة املناعة النفسية يعود إلى الفرق بني الفئة  -
سنة)؛ حيث جاءت القيمة   ٣٠إلى    ١٨والفئة العمرية (من  سنة)    ٥٠العمرية (أكبر من  

  ٥٠)، لصالح الفئة العمرية الكبر سًنا (أكبر من  ٠٫٠٥) أقل من (٠٫٠٤٠االحتمالية (
التي تنص   البحثية  الفرضية  نقبل  نتائج  فإننا ومن خالل ما سبق من  سنة)، وعليه، 

النفس املناعة  درجة  إحصائية يف  داللة  ذات  فروق  توجد  العمر  على:  ملتغير  تعزى  ية 
  سنة).   ٥٠لدى عينة الدراسة وذلك لصالح الفئة العمرية األكبر سًنا (أكبر من 
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عادل،   (أماني  دراسة  نتائج  مع  الدراسة  هذه  نتائج  ذات   )٢٠١٩وتتفق  فروق  وجود 
داللة إحصائية يف مستوى املناعة النفسية ترجع إلى مستوى التعليم والعمر الزمني لدى  

لصا هذه  األمهات  وتشير  األعلى،  املستوى  خبرة،    النتائجلح  أكثر  عمًرا  األكبر  أن  إلى 
املشكالت   من  الكثير  مع  للتعامل  خبرة  فاكتسنب  وحتديات  ألزمات  تعرضن  ما  وكثيًرا 
نتائج  مع  الفرضية  هذه  نتائج  وتختلف  السابقة،  النتيجة  يفسر  ما  وهذا  والتحديات، 

بتت عدم وجود فروق بني عينة الدراسة يف  )، حيث أث٢٠١٨دراسة (هدى بنت عبد اهللا،  
املدارس  يف  اإلعاقة  ونوع  اخلبرة  سنوات  متغير  إلى  يرجع  النفسية  املناعة  مستوى 

 ,Alice  Marai Bredacsاخلاصة، كما تختلف نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة (
ملناعة  )، حيث أكدت على عدم وجود فروق بني املبحوثني واملبحوثات يف مستوى ا 2016
  النفسية. 

 :  توصيات الدراسة والبحوث املستقبلية -
الباحثة  توصي  أن  ماتقدم ميكن  إطار  ويف  نتائج،  من  الدراسة  له  توصلت  ما  من خالل 

  مبجموعة من التوصيات والبحوث املقترحة:  

املعلومات   - التماس  تتناول  التي  والتجريبية  الوصفية  الدراسات  من  العديد  إجراء 
 وعالقتها باألزمات الصحية. 

بعض   - وتفشي  انتشار  ظل  يف  خاصة  التوعوية،  والندوات  الورش  من  العديد  عقد 
 .١٩الفيروسات اجلديدة مثل كوفيد 

املنا - لرفع  االجتماعي  التواصل  وشبكات  مواقع  بتوظيف  لدى  االهتمام  النفسية  عة 
 اجلمهور املصري.  

إجراء دراسات عن توظيف الشبكات االجتماعية لرفع درجة املناعة النفسية يف أثناء  -
 األزمات. 

 تقييم أداء وسائل اإلعالم التقليدي واجلديد يف أثناء األزمات السياسية والصحية.   -
 إجراء دراسات عن أطر معاجلة القنوات والصحف جلائحة كورونا.  -
والنفسية إجر - واالقتصادية  االجتماعية  التأثيرات  حول  الدراسات  من  العديد  اء 

 جلائحة كورونا. 
التعليم   - كورونا يف منط  االجتماعي يف ظل جائحة  التواصل  مواقع وشبكات  توظيف 

 عن بعد.  
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