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تأتــي أهميــة هــذه الدراســة يف معرفــة مــدى قــدرة هــذه الوســيلة اجلديــدة )مواقــع التواصــل االجتماعــي( بكافــة 
منصاتهــا املختلفــة علــى مــد الشــباب باملعلومــات، وال ســيما عــن هــذه اجلائحــة التــي شــغلت العالــم كلــه، وأدت إلــى 
ارتفــاع كبيــر يف معــدل اســتخدام وســائل اإلعــام، خاصــة مواقــع التواصــل االجتماعــي، باعتبــار أزمــة كورونــا أزمــة 

عامليــة جعلــت العالــم كلــه يجمعــه مصيــر واحــد، وبــات الــكل يبحــث عــن طــوق جنــاة مــن هــذه اجلائحــة.

تتبلــور املشــكلة البحثيــة يف: مــا مســتوى اعتمــاد الشــباب الســعودي علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي يف احلصــول 
علــى املعلومــات حــول جائحــة كورونــا؟ وقــد اســتهدفت التعــرف علــى تأثيــر اإلعــام اجلديــد )مواقــع التواصــل 
االجتماعــي( يف نشــر الثقافــة الصحيــة، والتعــرف علــى مســاوئ اإلعــام اجلديــد وأضــراره علــى املجتمــع، وكيفيــة 
تــايف مثــل تلــك اإلشــكاالت مــن وجهــة نظــر الشــباب، وأهــم املوضوعــات التــي تعــرض لهــا الشــباب نتيجــة اعتمــاده 
علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي كمصــدر للمعلومــات عــن كورونــا، وكذلــك التعــرف علــى أهــم املصــادر التــي 
يعتمــد عليهــا الشــباب يف متابعــة جائحــة كورونــا، وقــد اعتمــدت هــذه الدراســة علــى املنهــج الوصفــي، واســتخدمت 
أداة االســتبيان يف احلصــول علــى املعلومــات، وأكــدت النتائــج أن %82.7 مــن أفــراد العينــة يــرون أن أهــم مواقــع 
التواصــل االجتماعــي التــي تعتمــد عليهــا يف احلصــول علــى املعلومــات عــن كورونــا هــو موقــع »تويتــر«، ونســبة 
%40.3 منهــم يــرون أنــه موقــع »االنســتجرام«، ونســبة %36 منهــم يــرون أنــه موقــع »ســناب شــات«، ونســبة 34% 

منهــم يــرون أنــه موقــع »الفيــس بــوك«.

الكلمات املفتاحية: الشباب السعودي – االعتماد- مواقع التواصل – كورونا 

The importance of this study lies in the idea of knowing, to what extent social 
media platforms are capable to provide youth with adequate information about the 
pandemic that occupied the world’s attention, and led to remarkable increase in 
the use of media. Particularly social networks that look to the pandemic as a global 
crisis, made all people around the world (who are of the same destiny) seek to save 
their lives. 

The key question of the study is: what is the level of Saudi youth dependence on 
social media to get information about the pandemic?

Among the objectives, the study attempts to deal with the idea of knowing the 
impact of social media upon processes of spreading health culture, knowing the neg-
ative impact of social media covering the entire society. And how Saudi youth, from 
their own perspective think to avoid that negative impact. Another goal focused by 
the study, is to have a look at the most important topics presented to the youth via 
social media as a source of information

The study belongs to the descriptive study, drawing upon a survey to collect and 
data. One of the findings of the study is that 82.7% of the sample survey see Tweeter 
the important source of information about the pandemic. Others with percentage 
of 40.3% see Instagram as the main source. While 36% see Snap chat, and 34% see 
Facebook.

Keywords: Saudi Youth, Dependence, Social Media, Pandemic.
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ر مسار احلياة الطبيعية، ونْقل العالم إلى ظواهر   لقد ساهم انتشار جائحة كورونا يف تغيُّ
املعتاد   البشري  والتكوين  وجودته،  االجتماعي  الترابط  طبيعة  على  أّثرت  جديدة،  اجتماعية 

إلى   اجته  العالم  إن  إذ  العالم  عليه؛  تكنولوجيا  عبر  والتواصل  االجتماعي،  التباعد  سياسة 
بحث   أكبر  ويف  القاتل،  الفيروس  هذا  من  احلماية  درجات  أعلى  حتقيق  بهدف  اجلديد؛ 

من   أكثر  شمل  نوعه  من  عاملي  يف    80ميداني  شخص  كيفية    40ألف  الستقراء  دولة 
«كوفيد   عصر  أعتاب  على  اإلعالم  وسائل  ن 19  - استخدام  أظهرت  معهد  »،  تقرير  تائج 

، بالتعاون مع جامعة أكسفورد، أن اإلقبال على األخبار حول  2020«رويترز» لألخبار الرقمية  
القراء   من  قياسية  أرقاًما  بأنواعها  اإلعالم  وسائل  حققت  حيث  الوباء،  مع  تزايد  العالم 

  .اذبة واملشاهدين، ولكن الثقة يف هذه األخبار تراجعت؛ بسبب ارتفاع نسبة األخبار الك 

وبصفة عامة، اكتسب االطالع على األخبار أهمية إضافية بسبب الوباء، وأصبح َمْن يطلع  
على األخبار أكثر علًما وحصانة ممن لم يطلع عليها. ومع ازدياد االهتمام باألخبار واحلصول  
ألن   للناشرين؛  اإليراد  يف  زيادة  تواكبه  ال  االهتمام  هذا  أن  املفارقة  كانت  املعلومات؛  على 

عصر  الكس  يف  اإلعالن  بسوق  عصف  الصحي  واحلجر  الوباء  مع  السائد  االقتصادي  اد 
 . ) 1( كورونا 

: "احلرب هي قاطرة التاريخ"، مؤكًدا أن التطورات  1922ويقول "ليون تروتسكي" يف عام  
يكون   عندما  شهور،  يف  حتدث  أن  ميكن  عقود،  مدى  على  عادة  تتكشف  التي  االجتماعية 

جائحة الفيروس التاجي يف طبيعته مع هذه احلالة التي تصنعها  الصراع محتدًما، وتتشابه  
احلرب، مما سيؤدي إلى تغييرات جذرية يف كل مجال من مجاالت الوجود البشري تقريًبا،  
وسائل   مجال  على  خاص  بشكل  ينطبق  وهذا  عادي،  غير  بشكل  قصيرة  زمنية  فترة  يف 

  . ) 2( التواصل االجتماعي 

احلالة  عن  اإلبالغ  مت  ملنظمة    فعندما  التنفسي  اجلهاز  عدوى  من  جديد  لنوع  األولى 
، بدأ هذا املرض بعيًدا وغير مهم ملعظم  2019ديسمبر    31) يوم  WHOالصحة العاملية ( 
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الناس ووسائل اإلعالم واجلمهور يف جميع أنحاء العالم، وكان من املفترض أن يكون تفشي  
ا، واقتصر على "ووهان"   ثيرون أن تكون الكورونا كذلك ميكن  وتوقع ك   - الصني  - املرض محلّيً

أنهم   العاملي ألول مرة على  اتهام األفراد واملجتمعات على املستوى  السيطرة عليها، وقد مت 
مروجون للذعر، ولقد كان املرض اجلديد كثيًرا ما تتم مقارنته باألنفلونزا املوسمية يف كل من  

  . ) 3( التقارير اإلعالمية واملناقشات عبر اإلنترنت 

تيجة للتباعد االجتماعي يف املنزل، فقد أكدت الدراسات أن اجلمهور قد قضى وقًتا  ون 
للتواصل   اإلنترنت  املعلومات ومن    - تقريًبا - أطول على  مع اآلخرين من أجل احلصول على 

أجل الترفيه، ومع استمرار املستخدمني يف التطلع إلى وسائل التواصل االجتماعي للحصول  
،  2020مؤخًرا أنه يف الربع األول من عام    Twitterالفعلي، أعلن    على معلومات يف الوقت 

ا الذين ميكن حتقيق الدخل منهم ما يقرب  بلغ متوسط   إجمالي املستخدمني النشطني يومّيً
  باملائة عن العام املاضي.   23مليوًنا، وهو ما ميثل زيادة بنسبة    164من  

أل  مورغان"  بي  "جي  شركة  رئيس  أمنوث"،  "دوج  اإلنترنت يف  ويؤكد  عبر  األسهم  بحاث 
إلى زيادة    COVID-19الواليات املتحدة ذلك بقوله: "أدت دورة األخبار املتزايدة املرتبطة بـ  

ا يف   بشكل كبير؛ مبا يتجاوز ما نتوقعه عادًة للربع    Twitterعدد املستخدمني النشطني يومّيً
  األول". 

مضاعفة تصنيفها خالل الشهر املاضي، يف حني    وقد شهدت القنوات اإلخبارية الكابلية 
تعزز مستويات   التي  املشاركة  قياسية من  أيًضا مستويات  تاميز"  "نيويورك  شهدت صحيفة 
وينطبق هذا   الرقمي.  االشتراك  إيرادات  مع منو  التوقعات، ال سيما  يتجاوز  املشتركني مبا 

ا بنسبة تتراوح  االرتفاع على أنواع التليفزيون بخالف األخبار، وبشكل عام  ، فقد شهدنا منّوً
برامج البث، وهو أمر غير معتاد يف هذا الوقت من    غالبية   تصنيفات   يف  ٪ 20و    10بني  

، رئيسة أبحاث األسهم اإلعالمية األمريكية: "عادًة  Alexia Quadraniالعام، وكما تقول  
ء الوقت يف  ما تنخفض التقييمات مبجرد وصول التوقيت الصيفي، ألن الناس يفضلون قضا 

  . ) 4( الهواء الطلق" 

وسائل   نحو  األمريكيني  اجتاهات  عن  دراستهما  يف  وماسون"  "جيفري  من  كل  ويرى 
احلالي   كورونا  فيروس  تفشي  تغطية  أن  كورونا  جائحة  تفشي  أثناء  اجلديدة  اإلعالم 
عن   األمريكيون  يبحث  حيث  اإلخبارية؛  اإلعالم  وسائل  اهتمام  من  كثير  على  استحوذت 

  . ) 5( ات يف وقت يسوده القلق وعدم اليقني املعلوم 

ملواقع   السعودي  الشباب  استخدام  على  أجريت  التي  الدراسات،  جميع  أكدت  وقد 
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االجتماعي، حيث حتتل   التواصل  ملواقع  السعودي  الشباب  استخدام  نسبة  ارتفاع  التواصل، 
وبال  تويتر،  استخدام  ا يف  عاملّيً األول  املركز  السعودية  العربية  هذه  اململكة  أهمية  تأتي  تالي 

الشباب   الدراسة ملعرفة مدى قدرة هذه الوسيلة اجلديدة بكافة منصاتها املختلفة على مد 
باملعلومات، وال سيما عن هذه اجلائحة التي شغلت العالم كله، وأدت إلى ارتفاع كبير يف معدل  

رونا أزمة عاملية  استخدام وسائل اإلعالم، خاصة مواقع التواصل االجتماعي، باعتبار أزمة كو 
  جعلت العالم كله يجمعه مصير واحد، وبات الكل يبحث عن طوق جناة من هذه اجلائحة. 

  :مشكلة الدراسة

يتعاظم الدور اإلعالمي، خاصة الدور املعلوماتي ملواقع التواصل االجتماعي بوصفها أهم  
األزمات الصحية التي تأخذ  الوسائل التي يتعرض لها اجلمهور يف أوقات األزمات، وال سيما  

الصفة الدولية، وذلك من خالل تشكيل اجلدل حولها، وتقدمي انطباعات وتصورات مختلفة  
وتزيد   خطورته،  من  واحلد  ملواجهته،  ُتتبع  أن  يجب  التي  واإلجراءات  املرض،  طبيعة  حول 

قع املصدر  حاجة اجلمهور إلى املعلومات؛ لفهم ومعرفة ما الذي يحدث حوله، فتكون تلك املوا 
الوسائل   أسهل  باعتبارها  األزمة،  تلك  بشأن  معلوماتهم  الستقاء  إليه  يلجئون  الذي  األول 
داخل   األكبر  النسبة  يشكلون  املجتمع،  حيوّيًا يف  قطاًعا  الشباب  وميثل  وأسرعها،  وأيسرها 

  املجتمع السعودي. 
من أجل الوقاية من  وقد قامت اململكة العربية السعودية بعمل كافة اإلجراءات االحترازية 

متسًعا   الشباب  وبالذات  اجلمهور  أعطى  مما  التجوال  حظر  اإلجراءات  هذه  ومن  املرض، 
كبيًرا من الوقت للتعرض لوسائل اإلعالم املختلفة، ووفًقا لنظرية االعتماد فإن اجلمهور يزداد  

م  الدراسة  هذه  مبشكلة  اإلحساس  جاء  هنا  من  األزمات،  وقت  اإلعالم  لوسائل  ن  تعرضه 
على   احلصول  يف  السعودي  الشباب  عليها  يعتمد  التي  املصادر  ما  علمي:  سؤال  خالل 
املعلومات عن هذه األزمة؟، وما مستوى اعتماد الشباب على مواقع التواصل االجتماعي يف  
تؤكده   ما  بأسره يف ظل  العالم  اهتمام  التي القت  كورونا  للمعلومات حول جائحة  استقائهم 

امل  تصدر  من  املشكلة  الشواهد  لتتبلور  "تويتر"؟،  استخدام  يف  ا  عاملّيً السعودية  العربية  ملكة 
البحثية يف: ما مستوى اعتماد الشباب السعودي على مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول  

  على املعلومات حول جائحة كورونا؟ 
  أهمية الدراسة: 

األول: الشــباب،  تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن تناولهــا ملتغيــرين مهمــني، املتغيــر -1
واملتغير الثاني: اجلائحة التي كان لها تداعيات علـى العـالم أجمـع، وعلـى الشـباب 

 بشكل خاص، وأثر مواقع التواصل االجتماعي عليهما.
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شكّلت مواقع التواصل االجتماعي منصات مكّنت من سهولة الوصـول إلـى مـا يـتم   -2
حالـة مـن الـوعي الصـحي نشره عن جائحـة كورونـا، ممـا ميكـن أن يسـهم يف خلـق 

 بني فئات الشباب.

وتتمثل أهمية هذه الدراسـة مـن حيـث كونهـا محاولـة علميـة، تسـعى لرصـد وتتبـع   -3
دور اإلعالم اجلديد وتأثيره علـى احليـاة الصـحية بشـكل عـام، والتوعيـة الصـحية 
ــراء املعــريف يف هــذا  ــا قــد تســهم يف اإلث ــذا فإنه ــا بشــكل خــاص؛ ل بجائحــة كورون
ــات اإلعــالم وســلبياته بالنســبة لنشــر الثقافــة  املجــال، كمــا تســعى لكشــف إيجابي

 الصحية بني الناس.

ال زالــت تــداعيات أزمــة كورونــا وتأثيراتهــا علــى جميــع منــاحي احليــاة، وأكــدت  -4
ذاع وُيبـــث يف وســـائل  الدراســـات أن اجلمـــاهير تابعـــت بحـــرص شـــديد كـــل مـــا يـــُ

ا اإلعالم؛ خاصة اإلعـالم اجلديـد   بكافـة منصـاته املختلفـة، وميثـل الشـباب قطاعـً
ــي  ــادر التـ ــة املصـ ــان التعـــرف علـــى طبيعـ ــة مبكـ ــن األهميـ ــع، مـ ا يف املجتمـ ــً عريضـ

  يتعرضون لها ويعتمدون عليها يف احلصول على املعلومات حول هذه اجلائحة.

تشكل هذه الدراسة أهميـة تطبيقيـة للـوزارات والهيئـات التـي حتـرص علـى مخاطبـة    - 5
السعودي، وتقـدمي الـوعي الصـحي للوقايـة مـن األمـراض املختلفـة وال سـيما    الشباب 

جائحة كرورنا، من خالل االستفادة من املصـاد التـي يعتمـد عليهـا الشـباب السـعودي  
 يف احلصول على املعلومات الصحية. 

  أهداف الدراسة: 

  تتمحور أهداف الدراسة على النحو اآلتي:  

ديد (مواقع التواصـل االجتمـاعي) يف نشـر الثقافـة التعرف على تأثير اإلعالم اجل  -1
 الصحية.

التعرف على مساوئ اإلعـالم اجلديـد وأضـراره علـى املجتمـع، وكيفيـة تـاليف مثـل   -2
 تلك اإلشكاالت من وجهة نظر الشباب.

أهــم املوضــوعات التــي تعــرض لهــا الشــباب نتيجــة اعتمــاده علــى مواقــع التواصــل  -3
 عن كورونا.    االجتماعي كمصدر للمعلومات

 التعرف على أهم املصادر التي يعتمد عليها الشباب يف متابعة جائحة كورونا. -4
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اإلناث) يف مستوى االعتماد على مواقع    –مدى وجود فروق بني اجلنسني (الذكور    - 5
 التواصل االجتماعي. 

  الدراسات السابقة:

التواصـــل االجتمـــاعي جلائحـــة وأزمـــة  املحـــور األول: الدراســـات التـــي ُأجريـــت علـــى تنـــاول مواقـــع  
  كورونا:  

يف نشر املعلومات والشائعات    Twitterوموضوعها: استخدام  :  Lisa Singh,2020دراسة  
، وقد سعت هذه الدراسة إلى  COVID-19بني اجلمهور فيما يتعلق بجائحة فيروس كورونا  

يف نشـر الـوعي بـني اجلمـاهير فيمـا    Twitterالتعرف على تأثير موقع التواصل االجتمـاعي  
فيمــا    Twitter، وحجــم املناقشــات التــي حتــدث علــى  COVID-19يتعلــق بفيــروس كورونــا 

يف نشــر املعلومــات املضــللة    Twitterيتعلــق بتلــك اجلائحــة، إضــافة إلــى التعــرف علــى تــأثير  
مـن خـالل    والشائعات بني اجلماهير، ومن أهم النتائج التي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة: أنـه 

تغريـدة مضـللة ال    1,135تغريدة صحيحة مت نشرها، إضافة إلى    36,352حتليل مضمون  
ا متصـلة بـروابط   تستند على احلقائق يف تقدميها للمعلومات؛ فإن التغريدات التـي تكـون دومـً

بـني    sources credibleحتظى بدرجـة مصـداقية عاليـة    .URL linksومصادر معلومات  
عتمادها على روابط تدعم صحة التغريدات املنشورة، مثـل روابـط منظمـة  اجلماهير؛ نظًرا ال 

  . ) WHo   )6 الصحة العاملية 

وموضوعها: تـأثير وسـائل التواصـل االجتمـاعي علـى الـذعر  :  2020دراسة رمضان أحمــد أراز  
يف كردستان العراق: دراسة استبيان عبـر اإلنترنـت، وقـد اسـتهدفت    19-   أثناء جائحة كوفيد 

الدراسة حتديـد كيفيـة تـأثير وسـائل التواصـل االجتمـاعي علـى الصـحة النفسـية املبلـغ عنهـا  
يف إقليم كردستان العراق، وقد مت إعداد استبيان    COVID-19ذاتًيا، وانتشار الذعر بشأن 

مســتخدًما    516ان العــراق، ومت أخــذ عينــة مــن إجمــالي  عبــر اإلنترنــت، وُأجريــت يف كردســت 
لوســائل التواصــل االجتمــاعي، واســتخدمت هــذه الدراســة طريقــة حتليــل املحتــوى لتحليــل  

، وأكـدت النتـائج: أن وسـائل  SPSSالبيانات، يف املقابل، مت حتليل البيانات باسـتخدام برنـامج  
ذعر املرتبطني بتفشـي فيـروس كورونـا  التواصل االجتماعي لها تأثير كبير يف نشر اخلوف وال 

يف كردستان العراق، مع تـأثير سـلبي محتمـل علـى الصـحة العقليـة للنـاس ورفـاههم النفسـي،  
أكثــر شــبكات التواصــل االجتمــاعي اســتخداًما لنشــر الــذعر بشــأن تفشــي    Facebookوكــان  

COVID-19   ــني ــائية بـ ــة إحصـ ــة ذات داللـ ــائية إيجابيـ ــة إحصـ دت عالقـ ــِ ــراق، وُوجـ   يف العـ
ا وانتشـار الـذعر املـرتبط بــ   -COVIDاستخدام وسائل التواصل االجتماعي املبلغ عنها ذاتّيً
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19 (R = 0.8701)  35و   18، وأظهـرت أن غالبيـة الشـباب الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني  
  . ) 7( عاًما يعانون من القلق النفسي 

وموضوعها: دور وسائل اإلعالم اجلديـدة يف تنميـة الـوعي الصـحي  :  2020دراسة عيشة علة  
'' ) دراســة  19- ومكافحــة األزمــات الصــحية العامليــة يف ضــوء انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد 

ميدانية، وقد استهدفت الدراسة التحقق من إمكانية التنبؤ بدور وسـائل اإلعـالم اجلديـدة يف  
- صحية العاملية، يف ظـل انتشـار فيـروس ( كوفيـد تشكيل الوعي الصحي ومكافحة األزمات ال 

ــة (النــوع، والفئــات    19 ا طبيعــة الفــروق حســب املتغيــرات الدميوغرافي ــر، وأيضــً )يف اجلزائ
فـرًدا؛ وقـد اشـتملت أدوات الدراسـة علـى مقيـاس    140العمرية، واملهنة)، وتكونت العينة من  

،  19انتشــار فيــروس كوفيــد  دور وســائل اإلعــالم اجلديــدة يف تنميــة الــوعي الصــحي يف ظــل  
وتوصلت النتائج إلـى أنـه: ميكـن التنبـؤ بالـدور اإليجـابي لوسـائل اإلعـالم اجلديـدة باعتبارهـا  
ا، وأن هنـاك فـروق   وسائل يف تنمية الوعي الصحي، ومكافحة األزمات الصحية دالـة إحصـائّيً

زمـــات  درجـــات يف دور وســـائل اإلعـــالم اجلديـــدة يف تشـــكيل الـــوعي الصـــحي، ومكافحـــة األ 
) يف اجلزائر ُتعزى ملتغير املجال املهني،    19- كوفيد  (الصحية العاملية، يف ظل انتشار فيرو س 

ا عنـد مسـتوى يف متوسـط درجـات دور وسـائل اإلعـالم   وأنه لـيس هنـاك فـروق دالـة إحصـائّيً
ــة، يف ظــل انتشــار   اجلديــدة يف تشــكيل الــوعي الصــحي، ومكافحــة األزمــات الصــحية العاملي

    . ) 8( ) يف اجلزائر تعزى ملتغيري اجلنس والفئات العمرية   19- يد كوف (فيروس 

حـول تـأثير  :  Sang-Hwa Oh, Seo Yoon Lee & Changhyun Han, 2020دراســة  
استخدام وسـائل اإلعـالم االجتمـاعي علـى السـلوك الوقـائي للجمهـور أثنـاء تفشـي األمـراض  

اســتخدام اجلمهــور لوســائل اإلعــالم  املعديــة، وتناولــت هــذه الدراســة طبيعــة العالقــة بــني  
االجتماعي أثناء األوبئة وسلوكيات اجلمهور الوقائية، والتـأثيرات النفسـية علـيهم خـالل فتـرة  

" يف كوريا اجلنوبية، واستخدمت الدراسة منهج  MERS-CoVانتشار فيروس كورونا "ميرس  
إلـى: أن االهتمـام    ) مبحوث، وتوصـل البحـث 400املسح لعينة عشوائية من اجلمهور قوامها ( 

بوسائل اإلعالم االجتماعية يتزايـد بشـكل كبيـر يف أوقـات انتشـار األوبئـة، وأن لتلـك الوسـائل  
  . ) 9( أثًرا على النواحي النفسية ملتابعيها كتلك املتعلقة باخلوف  

وموضوعها: وسائل التواصل االجتماعي وتعزيـز  :  2020دراسة مرتضى البشير عثمان األمني  
للوقاية من فيروس كورونا، صفحة الفيسبوك باملوقع الرسـمي لـوزارة الصـحة    الوعي الصحي 

السودانية أمنوذًجا، وسعت الدراسة إلى الكشف عن إسـهامات شـبكات التواصـل االجتمـاعي  
يف تعزيز الوعي الصـحي لـدى املجتمـع السـوداني للوقايـة مـن فيـروس كورونـا؛ وقـد اعتمـدت  

لدراســة مــن الرســائل عــن فيــروس كورونــا املســتجد يف  علــى املــنهج الكيفــي، وتكــون مجتمــع ا 
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صفحة فيسبوك، باملوقع الرسـمي لـوزارة الصـحة السـودانية، أمـا العينـة: فهـي عينـة احلصـر  
الشامل لكل الرسائل يف صفحة فيسبوك باملوقع الرسمي لوزارة الصحة السودانية ملدة سبعة  

ة كورونـا يف السـودان، وكشـفت  م، وهي فترة تصـاعد جائحـ2020/    4/   8أيام تبدأ من يوم  
الدراســة عــن اهتمــام صــفحة فيســبوك مبوقــع الــوزارة بتعزيــز الــوعي الصــحي بنشــر األخبــار  
املســتمرة عــن فيـــروس كورونــا، وكــذلك نشـــر رســائل التوعيــة الصـــحية مبختلــف أشـــكالها،  
وباســتخدام أســاليب متنوعــة، واالعتمــاد علــى مصــادر مختلفــة، وأوصــت الدراســة باملحافظــة  

استمرارية نشر األخبار عن الفيروس، واالستفادة من تفاعل اجلمهور مع هـذه الرسـائل،    على 
والتشجيع على مشاركتها، والبحث عـن أسـاليب جديـدة بـديال لرسـائل الصـورة الثابتـة؛ لعـدم  

  .  ) 10( فاعليتها يف التوعية الصحية  

ــا  :  Rama Krishna Reddy Kummitha ،2020دراســـة   ــتخدام التكنولوجيـ ــول اسـ حـ
والتقليـل مـن    Pandemic COVID-19االتصالية احلديثة ملواجهة جائحة فيروس كورونا  

انتشــارها، وســعت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى توظيــف تكنولوجيــا االتصــال احلديثــة يف  
)، إضـافة إلـى التعـرف علـى  Pandemic COVID-19التعامل مع جائحة فيروس كورونا ( 

ملوجودة بني الصني والدول الغربية؛ فيما يتعلق بطرق توظيـف التكنولوجيـا االتصـالية  الفروق ا 
احلديثة يف التعامل مع تلك األزمة الصحية العاملية، ومن أهم النتائج التي توصـلت إليهـا هـذه  
الدراســـة: اإلســـتراتيجيات االتصـــالية املســـتخدمة يف التعامـــل مـــع أزمـــة فيـــروس كورونـــا  

 )Pandemic COVID-19  ــف مــن مكــان آلخــر؛ وذلــك نتيجــة للنظــام السياســي ) تختل
املوجود يف كل دولة، فمثًال: جند أن الدولة الصينية التي يحكمهـا احلـزب الشـيوعي القمعـي،  
جنده مييل إلى التكتم فيمـا يتعلـق باألخبـار املتعلقـة بفيـروس كورونـا؛ وذلـك العتقـاده أن مثـل  

ثر علــى جميــع منــاحي احليــاة؛ خاصــة اجلانــب  تلــك األخبــار تعتبــر مبثابــة أمــن قــومي يــؤ 
  . ) 11( االقتصادي 

وموضوعها: اعتماد طلبة اجلامعات على وسائل اإلعالم  :  2020دراسة حسام فايز عبد احلــي  
، وعالقتــه باالنــدماج  19اجلديــدة يف اســتقاء املعلومــات واألخبــار عــن جائحــة كورونــا كوفيــد  

يـاس العالقـة بـني اعتمـاد طلبـة اجلامعـات  األكادميي لديهم؛ حيث سعت هـذه الدراسـة إلـى ق 
على وسائل اإلعالم اجلديـدة يف اسـتقاء املعلومـات واألخبـار عـن جائحـة كورونـا، وانـدماجهم  
األكادميي، وهي دراسة وصفية جرى تطبيقها باستخدام منهج املسح على عينة عشـوائية مـن  

ا وطالبــة، وقــد أكــدت  ) طالبــً 450طلبــة اجلامعــات احلكوميــة واخلاصــة واألزهــر، قوامهــا ( 
% من عينة البحث تابعوا جائحة كورونا عبر وسائل اإلعالم اجلديدة،  99.3النتائج: أن نسبة  

وجـاءت مواقـع التواصـل االجتمــاعي يف مقدمـة الوسـائل التـي اســتقوا منهـا معلومـاتهم عنهــا،  
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وسـائل    وثبت وجود عالقة ارتباطية عكسية دالـة إحصـائًيا بـني اعتمـاد طلبـة اجلامعـات علـى 
، واالنــدماج  19اإلعــالم اجلديــدة يف اســتقاء املعلومــات واألخبــار عــن جائحــة كورونــا كوفيــد  

األكادميي لـديهم، كمـا ثبـت وجـود فـروق دالـة إحصـائًيا يف درجـة متابعـة جائحـة كورونـا عبـر  
وسائل اإلعالم اجلديدة لصالح الذكور، ولصالح طلبة الكليات النظرية واجلامعات احلكومية،  

حني لم يثبت وجود فروق بينهم يف االندماج األكادميي، ويف املجمـل كـان مسـتوى االنـدماج  يف  
  . ) 12( األكادميي لطلبة اجلامعات يف ظل جائحة كورونا 

وموضـــوعها: دور اإلنفوجرافيـــك بالصـــفحات  :  2020دراســـة أحمـــد محمـــد صـــالح العميـــري  
باملعلومــات جتــاه فيــروس  احلكوميــة املصــرية علــى الفــيس بــوک يف إمــداد الشــباب اجلــامعي  

م، وقد سعت هذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى دور اإلنفوجرافيـک بالصـفحات  2020كورونا،  
احلكوميــة املصــرية علــى الفــيس بــوک يف إمــداد الشــباب اجلــامعي باملعلومــات جتــاه فيــروس  
كورونا، وكذلك محاولة اإلجابـة عـن عـدد مـن التسـاؤالت والفـروض منهـا: توجـد عالقـة دالـة  

ا بني كثافة متابعـة الشـباب اجلـامعي لإلنفوجرافيـک بالصـفحات احلكوميـة املصـرية  إح  صائًيّ
ومـن أهـم النتـائج التـي توصـلت    على الفيس بـوک، ومسـتوى معلومـاتهم جتـاه فيـروس كورونـا، 

إليها هذه الدراسة: أنه من أهم أسباب متابعـة الشـباب اجلـامعي لإلنفوجرافيـک بالصـفحات  
ى الفيس بوک هو تبسيط املعلومات التي يقدمها، واختصارها، وجاء يف  احلكومية املصرية عل 
%، ووجود عالقة دالة إحصائًيا بني درجة اهتمـام الشـباب مبتابعـة  100الترتيب األول بنسبة 

  . ) 13( اإلنفوجرافيک بالصفحات احلكومية املصرية ومستوى معلوماتهم جتاه فيروس كورونا  

وموضوعها: توظيـف صـحافة البيانـات يف تنـاول فيـروس  :  2020دراسة سمير محمد محمود 
م، حيـث سـعت  2020كورونا املستجد باملواقع اإللكترونية العربيـة والعامليـة، دراسـة حتليليـة،  

هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن طبيعــة توظيــف صــحافة البيانــات يف تنــاول فيــروس كورونــا  
كل ومضمون صحافة البيانات بأشكالها  املستجد باملواقع العربية والعاملية، من خالل حتليل ش 

املختلفــة؛ خاصــة القصــص املدعومــة بالبيانــات، وذلــک بــالتطبيق علــى مواقــع "مصــراوي"،  
مـن ينـاير    و"عكاظ"، و"العني اإلخبارية"، و"اجلارديان"، و"يو إس ايه توداي"، وذلک خالل الفترة 

عالمـي، واسـتخدمت  م، وقـد اعتمـدت هـذه الدراسـة علـى مـنهج املسـح اإل 2020حتى أبريل  
) شكًال من أشكال صحافة البيانات، ومن أهم  1398أداة حتليل الشكل واملضمون لعينة من ( 

النتائج التـي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة: تفـوق املواقـع العامليـة يف حجـم اهتمامهـا بصـحافة  
ق  البيانات؛ من حيـث عـدد القصـص املدفوعـة بالبيانـات حـول فيـروس كورونـا، يف مقابـل تفـو 

وكشفت    املواقع العربية يف توظيف اإلنفوجرافيک والوسائط املتعددة يف تناول املوضوع نفسه، 
الدراسة عن متتع املواقـع العامليـة بثـراء معلومـاتي ملحـوظ يف محتـوى صـحافة البيانـات بهـا؛  
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يرجــع العتمادهــا علــى مصــادر متخصصــة مــن العلمــاء والبــاحثني، والطــواقم الطبيــة ومراكــز  
علميــة متخصصــة يف األمــراض واألوبئــة، مقابــل الضــعف املعلومــاتي يف املحتــوى  ومختبــرات  

بــاملواقع العربيــة؛ الهتمامهــا باملصــادر الرســمية؛ بغــض النظــر عــن التخصــص الــذي تفرضــه  
 . ) 14( طبيعة املوضوع، والقيود املتعلقة بالوصول ملصادر املعلومات عامة  

  وسائل اإلعالم التقليدية جلائحة كورونا:   املحور الثاني الدراسات التي أجريت على تناول 

ــة   ــتراتيجيات  :  Rajvikram Madurai Elavarasan ،2020دراســ ــوعها: اإلســ وموضــ
، وقـد سـعت هـذه  COVID-19االتصالية املستخدمة يف التعامل مع جائحة فيروس كورونـا  

الدراسة إلى التعرف على اإلسـتراتيجيات االتصـالية املسـتخدمة يف مواجهـة جائحـة فيـروس  
، إضافة إلى التعـرف علـى التقنيـات التكنولوجيـة التـي متـت االسـتعانة  COVID-19كورونا 

، ومن  COVID-19بها يف التواصل مع اجلماهير املتنوعة للوقاية من انتشار فيروس كورونا  
املسـؤول    WHOالنتائج التي توصلت إليها هذه الدراسـة: اجتـاه منظمـة الصـحة العامليـة أهم  

األول عــن الصــحة يف العــالم إلــى محاربــة األمــراض واألوبئــة املتوطنــة وغيــر الســارية، مثــل  
ت    COVID-19فيروس كورونـا   ، الـذي اجتـاح العـالم يف األشـهر القليلـة املاضـية، حيـث بينـّ

ــتخدام  ــاه اسـ ــة اجتـ ــة    الدراسـ ــار املتعلقـ ــتراتيجية تكثيـــف األخبـ ــة إسـ ــحة العامليـ ــة الصـ منظمـ
  .  ) 15( بالفيروس، بغرض وضع قضية تفشي الفيروس يف مقدمة أجندة أولويات اجلمهور 

وموضــوعها: السياســات العامليــة يف احلــد مــن  :  2020دراســة محمــد محمــد عبــد ربــه املغيــر  
رهــا يف احلـد مــن مخــاطر تفشــي  مخـاطر كورونــا، واســتهدفت دراسـة السياســات العامليــة ودو 

انتشار فيروس كورونا، واستخدم الباحث املنهج الوصفي واحلدسي، الذي يعتمد على خبرات  
الباحث، وخلصت الدراسة إلى أن هناك حاجة لتحليل السياسات واإلستراتيجيات العاملية يف  

لك أهميــة  التعامـل مـع فيـروس كورونـا، ومـا صـاحب ذلــك مـن إجـراءات عامليـة وتوعويـة، وكـذ 
العالم التفاعلي واالجتماعي يف تواصل العمل واألنشطة البشـرية يف أمـاكن احلجـر الصـحي،  
واستدامة التعليم اإللكتروني؛ لذا البد من إعادة رسم مسار السياسات العاملية للتعايش اآلمن  

  ). 16( مع الفيروس 

وموضــوعها: اإلعــالم اجلديــد يهــدد الصــحة النفســية داخــل  :  2020دراســة مســعودة فلــوس  
املجتمعات جراء جائحة فيروس كورونا، وقد استهدف البحث والتقصي حول موضوع اإلعالم  
اجلديــد وماهيتــه، وأهــم خصائصــه وأنواعــه، والكشــف عــن مجــاالت تــأثيره بالنســبة للفــرد  

مبادئهـا التـي تـدعمها، وتوضـيح  واملجتمع، بإضافة إلى مفهوم الصحة النفسـية وأبـرز قيمهـا و 
العالقة القائمـة بـني هـذين املصـطلحني؛ باعتبـار أن اإلعـالم اجلديـد يهـدد الصـحة النفسـية  
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أال وهــو  - لألفــراد داخــل املجتمعــات جــراء ظــرف صــحي حتمــي أصــاب أغلــب شــعوب العــالم  
ب  فيــروس كورونــا املســتجد؛ حيــث اعتمــدت علــى املــنهج الوصــفي التحليلــي؛ باعتبــاره األنســ

ملوضوع الدراسة، ومن شأنه حتليل الوضع الراهن، وما يعانيه األفـراد مـن خـوف وقلـق وتـوتر  
  .  ) 17( نتيجة البرامج العاملية املختلفة 

تأثير وسائل اإلعـالم علـى    وموضوعها: :  2020دراسة وليد محمد عبد احلليم محمد عاشــور  
يدانيـة"، وقـد اسـتهدفت  دراسـة م  " Covid 19- التوعيـة األسـرية ملواجهـة فيـروس كورونـا 

التوجهــــات القيميــــة واألخالقيــــة والثقافيــــة والدينيــــة والسياســــية    الدراســــة التعــــرف علــــى 
واأليدلوجية التي قد تتماشى مع عاداتنـا وتقاليـدنا أو تتعـارض معهمـا، ممـا يصـبح لهـا تـأثير  

ج حتقـق  على التوعية األسرية ملواجهة فيـروس كورونـا، وقـد أكـدت النتـائ   كبير إيجابي/ سلبي 
 -19فرضيات الدراسة يف تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية ملواجهة فيروس كورونا  

Covid   وأظهرت أن هذا التأثير يبرز يف مظاهر متعددة تبـدأ منـذ انتشـار الفيـروس وحتـي ،
مواجهته، وطرق الوقاية منه، وأن تأثير وسائل اإلعالم على التوعية األسرية لم يختلـف طبقـا  

حل اإلقامة: ريف/ حضر، أو على مستوى النوع: ذكر/ أنثى، وهو ما يؤكد قـوة تـأثير وسـائل  مل 
  . ) 18( اإلعالم يف ظل احلجر املنزلي والتباعد االجتماعي ملواجهة الفيروس 

وموضــوعها: التمــاس املعلومــات الصــحية حــول فيــروس كورونــا  :  2020دراســة نشــوة ســليمان  
خـــاطر لـــدى املـــرأة املصـــرية، وقـــد اســـتهدفت قيـــــاس  املســـتجد وعالقتـــه مبســـتوى إدراك امل 

متغيــــرات الدراســــة مثــــل: ســــلوك التمــــاس املعلومــــات، ومــــدى الثقــــة يف أطــــراف األزمــــة،  
ومقيــاس إدراك املخاطــر، وآليـات التهدئـة النفسـية، ورفـع الشـعور بالكفــاءة الذاتيــة ملواجهــة  

األكبـر مـن النسـاء محـل الدراسـة أبـدت    لـت النتائــج إلــى أن النســبة انتشـار الوبـاء، وقد توص 
  سلوًكا متنامًيا اللتمـاس املعلومـات، وصفحـة مجلـس الـوزراء املصـري علـى الفيـس بـوك كانـت 
أكثـر املصــادر املعلوماتيــة محـًال للمتابعــة حــول أخبــار الفيــروس، كمــا وجـــدت الدراســـة أن  

نشــــورات املنتشــــرة علــــى مواقــــع التواصــــل االجتماعــــي تراجعــــت أمــــام إدارك  مصداقيــــة امل 
مرتفــع ملواقــــع اجلهــــات الرســــمية علــــى اإلنترنــــت، كمــــا وجــــدت الدراســــة أن النســــاء قــــد  

بــه،  أبديــن شـــعور املخاطــر جــراء انتشــار الفيــروس، ونوايــا ســلوكية قويــة لتجنــب اإلصابــة  
كمــا وجــدت عالقــات ارتباطيــة إيجابيــة بـيـن مســـتوى االهتمـــام مبتابعـــة معلومـــات الوبـــاء،  
ـــة   ـــة مصـــادر معلومـــات األزم ـــه، وبــني مســـتوى مصداقي ـــا الســـلوكية ملواجهت ومســـتوى النواي

  . ) 19( ومسـتوى الثقـة يف أطـراف األزمـة  

وموضوعها: اعتمـاد الشـباب املصـري علــى صحافــة املوبايــل  :  2020دراسة طارق الصــعيدي  
وتأثيراتـه علـى التوعيـة الصحيــة بجائحــة كورونـــا، واسـتهدفت معرفـــة العالقـــة بيـــن حجـــم  
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االعتمــاد علــى صحافــة املوبايــل ومســتوى التوعيــة الصحيـة بجائحـة كورونــا، والعالقــة بــني  
ـــر  ـــة  حجـــم التأثي ـــة الصحيـ ـــاد ومســـتوى التوعيـ ـــة والســـلوكية لالعتم ـــة والوجداني ات املعرفي

 -املكتســبة، وداللــة الفــروق يف اعتمــاد ومســتوى التوعيــة الصحيــة وفقــا للمتغيــرات: (النــوع 
ــ  –الدخـــل   –اإلقامـــة  ـــاد الشـ ـــاع اعتمـ ـــى ارتفـ ـــة إلـ ـــت الدراسـ ـــم)، وتوصلـ ـباب  مســـتوى التعلي

ـــاء   ـــة أثنـ ـــاالت؛ خاصـ ـــات واالتصـ ـــري للمعلومـ ـــدر ثـ ـــل كمصـ ـــة املوبايـ ـــى صحافـ ـــري علـ املصـ
جائحــــة كورونــــا، وارتفــــاع االعتمــــاد علــــى شــــبكة اإلنترنــــت، ومتصفحــــات املوبايــــل ومواقــــع  

ومـــن أهـــم أســـباب    ب"، التواصــــل االجتماعــــي؛ خاصــــة "الفيــــس بــــوك" و"تويتــــر" و"واتــــس آ 
ـــهولة   ــه، وسـ ـــات وفوريتـ ـــار واملعلومـ ـــل األخبـ ـــرعة نقـ ـــل: سـ ـــة املوبايـ ـــى صحافـ ـــاد علـ االعتمـ
االسـتخدام، فضال عــن إمكانيــة التأكــد مــن املصداقيــة، وارتفــاع حجــم التأثيــرات املعرفيــة  

ـــل  ـــواع صحافـــة املوباي ـــة والســـلوكية نتيجـــة املتابعـــة ألن ـــاع مســـتوى الوعـــي  والوجداني ، وارتف
    . ) 20( الصحـي جتاه جائحـة كورونـا  

ــة   ــوعها :  ,Marc.-André. Kaufhold  2020دراســ ــتراتيجيات  :  وموضــ ــتخدام اإلســ اســ
سـعت هـذه الدراسـة إلـى التعـرف علـى    االتصالية يف مواجهة األزمات الصحية العاملية؛ حيث 

العامليـة يف مواجهـة الفيروسـات احلديثـة، مثـل فيـروس  الدور الذي تقوم به املنظمـات الطبيـة  
)، إضــافة إلــى التعــرف علــى التحــديات التــي واجهــت تلــك املنظمــات  COVID-19كورونــا ( 

الطبيـة يف نشــر الــوعي بــني اجلمــاهير فيمـا يتعلــق بالفيروســات احلديثــة، والتعــرف علــى دور  
ــق بتوظيفهــا يف احلمــالت التــي تســهم   يف احلــد مــن انتشــار تلــك  وســائل اإلعــالم فيمــا يتعل

ــة،  ــات أو األوبئـ ــني    الفيروسـ ــن بـ ــة: مـ ــذه الدراسـ ــا هـ ــلت إليهـ ــي توصـ ــائج التـ ــم النتـ ــن أهـ ومـ
اإلستراتيجيات املتبعة يف محاربـة األزمـات واألمـراض والفيروسـات سـريعة االنتشـار ضـرورة  

  بــني وســائل اإلعــالم املختلفــة فيمــا يتعلــق بنشــر الــوعي   Coordinationالتكامــل والتنســيق  
وزيادة معلومات اجلمهور، فيما يتعلق بتلك األمراض؛ خاصة الفيروسات احلديثة التي ال يعلم  

  .  ) 21( عنها الكثير من اجلماهير 

اجتاهات اجلمهور نحو جهود التوعية بفيروس  وموضوعها:  :  2020  دراسة دعاء عادل وآخرون 
ســعت هــذه الدراســة إلــى رصــد وحتليــل اجتاهــات    يف منطقــة جــازان،   Covid-19)كورونــا ( 

) يف منطقة جازان باململكة العربية  Covid-19اجلمهور نحو جهود التوعية بفيروس كورونا ( 
السعودية، واعتمـدت الدراسـة علـى مـنهج املسـح، ومت تطبيـق اسـتمارة إلكترونيـة ُوزِّعـت علـى  

النتـائج التـي توصـلت إليهـا هـذه  مفردات من اجلمهـور بجـازان، ومـن أهـم    705  عينة ِقَواِمَها 
%، من العينة جنـاح جهـود التوعيـة بجـازان يف حتقيـق أهـدافها؛ حيـث  92.3الدراسة: أوضح  

ا، وأشـار  32.9% إلى أنها ناجحة و  59.4أشار   % مـن أفـراد العينـة  84.9% أنها ناجحـة جـّدً
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قايـة مـن  يف جـازان سـاعدتهم يف الو   ( Covid-19) إلـى أن جهـود التوعيـة بفيـروس كورونـا 
  . ) 22( العدوى 

  املحور الثالث: دراسات تناولت اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم أثناء األزمات: 

هـــدفت  : وموضـــوعها: دور اإلعـــالم يف إدارة األزمـــات والكـــوارث،  2019دراســـة آمـــال عبـــد الوهـــاب  
الدراسة إلى التعرف على دور وسائل اإلعالم يف إدارة األزمات والكوارث بالتطبيق على كارثة  
السيول يف محافظات الصعيد، واعتمدت الدراسة على املقابالت الشخصية مع املسؤولني يف  
محافظات الصعيد، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أهمها: جاءت املواقع االجتماعيـة  

مقدمـــة الوســـائل اإلعالميـــة التـــي اعتمـــد عليهـــا اجلمهـــور ملعرفـــة أخبـــار األزمـــة، يليهـــا  يف  
التليفزيون يف املرتبة الثانية، ثم الصحف واملجالت يف املرتبة األخيرة، وأشارت النتائج إلى أن  
ز فقـط علـى حـدوث   دور اإلعالم املصري غير ُمفعل يف عرض مراحل تطور األزمة، حيـث ركـَّ

هل ما بعدها، ومت عرض اإلجنازات التي متت ملواجهة األزمات من خالل اجلهات  األزمة وجتا 
ــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه الدراســة أن اإلنترنــت ومواقــع   الرســمية، كمــا أن مــن أهــم النت
ــى اهتمــام اجلمهــور   ــة التــي اســتحوذت عل التواصــل االجتمــاعي مــن أهــم الوســائل اإلعالمي

  . ) 23( واحلكومة  

وموضوعها: معاجلة الصحافة العربية والدولية لألزمـات  :  2019محمــد   دراسة محمود أحمد 
م، سعت هذه الدراسة إلى التعـرف علـى معاجلـة الصـحافة العربيـة  2019والكوارث البيئية،  

والدوليــة لألزمــات والكــوارث البيئيــة، وتعــد الصــحف مــن أقــدم وســائل اإلعــالم التــي تســمح  
تمـــدت الدراســـة علـــى أداة حتليـــل املضـــمون  للقـــارئ بـــالتحكم يف ظـــروف التعـــرض لهـــا، واع 

واستمارة استبانة للتعـرف علـى آراء القـائمني باالتصـال يف الصـحف، ومـن أهـم النتـائج التـي  
توصلت إليها هذه الدراسة: تبني أن محددات تفضيل اجلمهور عموًما يعود لتناولها املعلومات  

ــل ا  ــرعتها يف نقـ ــم سـ ــام األول، ثـ ــير يف املقـ ــل والتفسـ ــة،  بالتحليـ ــق املعاجلـ ــم عمـ ــداث، ثـ ألحـ
فاملوضوعية وعدم التحيز، ثم دقة البيانات واملعلومات، وأخيًرا مدى احلريـة املتاحـة أمـام كـل  

 . ) 24( وسيلة يف التعبير عن وجهة نظرها  

اجتاهـات اخلطــاب يف الصـحف املصــرية  وموضــوعها:  :  2019دراســة رنــا محمــد عبــدالرحمن 
واألمريكيـة إزاء األزمـات الصـحية العامليـة، دراسـة حتليليــة مقارنـة، سـعت هـذه الدراسـة إلــى  
رصد وحتليل وتفسير اجتاهات وسمات اخلطاب الصحفي املصري واألمريكي إزاء مجموعـة  

لدراســة: اعتمــد  مــن األزمــات الصــحية العامليــة، ومــن أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا هــذه ا 
العرض على طرح احللول ومناقشتها، وغلب الطابع اإلخبـاري علـى تغطيـة الصـحف املصـرية  
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لألزمات الصحية، يف حني كانت األشكال التحريرية املسـتخدمة يف الصـحف األمريكيـة أكثـر  
  . ) (25  تنوًعا، وبرزت فنون الرأي 

ــائل اإلعـــال :  2016دراســـة شـــيماء الســـيد ســـالم   م االجتماعيـــة يف إدارة  وموضـــوعها: دور وسـ
األزمــات والكــوارث؛ حيــث ســعت هــذه الدراســة إلــى تقــدمي إطــار نظــري برؤيــة متكاملــة عــن  
ــة   ــة؛ مــن حيــث املفهــوم واألهمي اتصــاالت األزمــة والكــوارث عبــر وســائل اإلعــالم االجتماعي
واملراحــل والوظــائف، مــع دراســة مــداخلها النظريــة، واســتعراض دراســات احلالــة ألزمــات  

ة، وأخــرى ناجمــة عــن مخــاطر صــحية وكــوارث طبيعيــة؛ وذلــك بهــدف التعــرف علــى  مؤسســي 
يات االتصـــالية املســـتخدمة يف االســـتجابة لهـــذه األزمـــات عبـــر وســـائل اإلعـــالم  ســـتراتيج اإل 

االجتماعية، واعتمدت الدراسة على منهج دراسة احلالة، ومن أهم النتائج التي توصلت إليهـا  
ا ملعلومــات أصــحاب    هــذه الدراســة: أن وســائل اإلعــالم  االجتماعيــة أصــبحت مصــدًرا أساســّيً

املصالح أوقات األزمات والكوارث، كما ُتستخدم بفاعلية لتثقيف اجلمهور حول تدابير التعامل  
ل األجهــزة احلكوميــة أو   مــع اآلثــار الناجمــة عــن املخــاطر أو الكــوارث الطبيعيــة؛ ســواء مــن ِقبــَ

  .  ) 26( منظمات املجتمع املدني  

دور اإلعــالم يف إدارة  وموضــوعها:  :  2015دراســة شــريف درويــش اللبــان، وأحمــد علــى إبــراهيم  
ا"، تناولــت الدراســة توضــيح مراحــل األزمــات، املتمثلــة يف:   األزمــات، "األزمــة الســورية منوذجــً
مرحلــة نشــر املعلومــات حــول األزمــة، ومرحلــة تفســير املعلومــات وحتليلهــا، واملرحلــة الوقائيــة،  

لى دور اإلعالم يف كل مرحلة من تلـك املراحـل، وطبقـت الدراسـة تلـك املراحـل علـى  ورّكزت ع 
األزمة السورية (منوذًجا)، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: ناقشت مسـتقبل  
اإلعــالم الســوري والســيناريوهات املختلفــة، كالســيناريو املتفائــل والقــائم علــى جنــاح اجلهــود  

ة يف التوصل إلى حل سياسي لألزمة، يلبي طموحـات الشـعب السـوري، ويفـتح  املحلية والدولي 
    . ) 27( الباب أمام بناء سوريا الدميقراطية اجلديدة والسيناريوهات األخرى لألزمة  

وموضوعها اعتماد اجلمهور الُعمـاني علـى  م:    2013دراسة طالب بن مطر بن سالم اليحيــائي  
وسائل اإلعالم أثناء األزمات" ـ "دراسة تطبيقية على أزمة األنواء املناخيـة االسـتثنائية جونـو"،  
ومــن أهــم النتــائج: الصــحف واملجــالت العمانيــة هــي أعلــى معــدل مت التعــرض لــه مــن قبــل  

%، أمـا معـدل عـدم التعـرض  50ئوية  املبحوثني لوسائل اإلعالم املختلفة؛ حيث بلغت النسبة امل 
%، وأن "صـحيفة الـوطن"  40.1فكان للمحطات اإلذاعية األجنبية؛ حيث بلغـت النسـبة املئويـة  

و"صــحيفة عمــان" همــا أعلــى معــدل ّمت التعــرض لــه مــن قبــل املبحــوثني للصــحف واملجــالت  
"كــورة  %، أمــا معــدل عــدم التعــرض فكــان لصــحيفة  92العمانيــة؛ حيــث بلغــت النســبة املئويــة  

%، واتضــح أن القنــاة الفضــائية العمانيــة هــي أعلــى  94.2وبــس"؛ حيــث بلغــت النســبة املئويــة  
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معدل مت التعرض له من قبل املبحوثني للقنوات واإلذاعات العمانية؛ حيث بلغت النسبة املئوية  
%، أما معدل عدم التعرض فكان للتلفزيون العماني األرضي؛ حيث بلغت النسـبة املئويـة  74.5

.231  % )28 (  .  

وموضـــوعها: اعتمـــاد اجلمهـــور املصـــري علـــى وســـائل  م:  2012دراســـة أحمـــد فـــاروق رضـــوان  
، وقـد اسـتهدفت  2011ينـاير    25اإلعالم التقليدية واحلديثة كمصدر للمعلومات أثنـاء ثـورة  

الدراســة التعــرف علــى كثافــة اســتخدام اجلمهــور لوســائل اإلعــالم التقليديــة واحلديثــة أثنــاء  
، والتعرف على العوامل املؤثرة يف اعتماد اجلمهور على وسـائل  2011يناير    25أحداث ثورة  

اإلعالم التقليدية واحلديثة أثناء الثورة، وطبيعة التفاعل مع هذه الوسائل، والتعرف على مدى  
حتقق التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية املرتبطة باالعتماد على الوسـائل أثنـاء الثـورة،  

مثــل قنــاة  - الدراســة لعــدد مــن النتــائج أهمهــا: جــاءت القنــوات اإلخباريــة العربيــة  وتوصــلت  
يف مقدمة وسائل اإلعالم التي تـابع مـن خاللهـا أفـراد العينـة أحـداث    - اجلزيرة وقناة العربية 

الثـــورة وأخبارهـــا، يليهـــا الصـــحف اخلاصـــة املصـــرية؛ ســـواء نســـخها املطبوعـــة أو مواقعهـــا  
الســابع واملصــري اليــوم، ثــم القنــوات األجنبيــة الناطقــة بالعربيــة مثــل  اإللكترونيــة، مثــل اليــوم  

BBC    ــة املصــرية يف الترتيــب ــاة احلــرة األمريكيــة، وجــاءت الصــحف القومي البريطانيــة، وقن
    . ) 29( األخير  

حـــول التنـــاول اإلخبـــاري  :  Arne F. Zillich & Other   ,  2011دراســـة زليـــتش وآخـــرون  
صـحف وقنـوات أملانيـة شـهيرة، ومـا إذا كـان التنـاول يخضـع  للصراعات واألزمات الدوليـة يف  

ملعايير إخبارية صحيحة، وأوضحت الدراسة أن غالبية البحوث يتم إجراؤها على األزمات يف  
مرحلتها التصاعدية وصوال لذروتها، بينما ال تهتم الدراسات باملرحلـة التـي تسـبق ذلـك أو مـا  

اإلخبارية، وأوضحت نتائجها أن التناول اإلخباري    بعدها، واستندت الدراسة إلى نظرية القيم 
يتـــأثر يف كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل األزمـــة مبجموعـــة مـــن العوامـــل، وأن األدوات الصـــحفية  
ا بيــوم، واســتخدمت   املســتخدمة يف أوقــات الســالم ال تكفــي يف حالــة متابعــة األزمــات يومــً

نتائج مثمرة توضح املتطلبـات  الدراسة كًال من حتليل املضمون واملقابالت بهدف الوصول إلى  
  . ) 30( اإلعالمية الواجب توافرها لتناول األزمات بشكل موضوعي 

  التعليق على الدراسات السابقة: 

 اإلعالم  وسائل  حول استخدام  واألجنبية  العربية  الدراسات  من  مجموعة  للباحث  توافر   - 
 اهتمام  درجة  على  وغيرها  املعروضة  الدراسات  هذه  أكدت  وقد  عام،  اجلديدة بشكل 

باألقسام  اجلامعات،  العليا  والباحثني  العلمية  ممثلة  الدراسات   مبوضوع  وطالب 
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 بأبعاد  الباحث  إحاطة  يف الدراسات  هذه  ساعدت  عموًما، وقد  اجلديد  اإلعالم  استخدام 
 لدراسته.  والتقدمي النظري  العلمية،  وأهميته  موضوعه 

سيما   تفاعل  إلى  السابقة  الدراسات  بعض  أشارت   -  وال  اجلمهور،  من  كبيرة  قطاعات 
استخدام  اإلعالم  الشباب من خالل   تفاوت  مع  املختلفة،  مبضامينها  اجلديدة  وسائل 

 .الوسائل  تلك  يف املقدم  املضمون  طبًقا لنوعية  الشباب؛  جانب  من  االستخدام  نسبة 

التواصل االجتماعي، فتم معاجلة    -  تناولت مواقع  التي  السابقة  الدراسات  طبيعة  تنوعت 
وحجم التعرض لهذه املواقع من خالل فئات جماهيرية متعددة، حيث أكدت الدراسات  
وال   املعلومات،  على  احلصول  عليها يف  واالعتماد  املواقع  لهذه  التعرض  كثافة  السابقة 
قاعدة   على  استحوذت  املواقع  هذه  أن  الدراسات  أكدت  كما  الشباب،  فئات  بني  سيما 

أمناطً  خلقت  كبيرة  ا  جماهيرية  إعالمّيً منًطا  وخلقت  التعرض،  أساليب  من  مختلفة  ا 
جديًدا، هو إعالم املواطن؛ بل فتحت باًبا واسًعا من حرية التعبير؛ وال سيما للمرأة يف  

 املجتمعات العربية التي لم تكن لديها الفرصة يف التعبير عن نفسها. 

حدة،   على  دراسة  كل  لطبيعة  طبًقا  السابقة  الدراسات  يف املستخدمة  العينات  تنوعت   - 
إلى   الوصول  يف العمدية  والعينة  البسيطة،  العشوائية  العينة  الدراسات  بعض  فاستخدمت 

  .الدراسة  مبوضوع  مرتبطة  نتائج 

أكدت الدراسات السابقة ما تفترضه نظرية االعتماد من حيث زيادة اعتماد اجلمهور   -
  على وسائل اإلعالم وقت األزمات. 

  منهج الدراسة:

، وذلـك للحصـول  Descriptive Surveyتعتمد الدراسة على منهج املسـح الوصـفي  -
على وصف دقيق للمشكلة، والتأكد من جمع البيانـات الضـرورية وحتليلهـا بـأكبر درجـة 
ا شـامال، ومحاولـة حتليلهـا وتفسـيرها  ممكنة من الدقة؛ بهدف تصنيفها وتبويبها تبويبـً

 ت التي ميكن أن ُتبنى عليها افتراضات جديدة.  واستخالص النتائج، وبناء التعميما

ومت اســـتخدام مـــنهج املســـح الوصـــفي، وذلـــك ملســـح عينـــة جمهـــور الشـــباب الســـعودي  -
 املستخدم لوسائل اإلعالم كمصدر للحصول على املعلومات.

 والتفسـير التحليـل علـى يعتمـد األسـلوب الـذي أنـه: عامـة بصـفة املسـح تعريف وميكن -
 مشـكلة أو اجتماعيـة لوضـعية محـددة أغـراض إلـى للوصـول؛ مـنظم بشـكل علمـي

 خـالل مـن التحليـل علـى يعتمـد األسـلوب الـذي أنـه أيضـا ، ويعـرف)31(اجتماعيـة"
 معلومة، فترات زمنية خالل ومـن محدد، موضوع أو ظاهرة عن ودقيقة كافية معلومات
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 يـنجم ومبا موضوعية، بطريقة تفسيرها يتم علمية نتائج على احلصول أجل من وذلك
 أو ظـاهرة عـن ودقيقـة كافيـة بيانـات جمـع إلـى للظـاهرة يهـدف الفعليـة مـع املعطيـات

 علـى التعـرف إلى تؤدي موضوعية بطريقة بيانات من جمعه مت ما ما، وحتليل موضوع
 اسـتمارة علـى املسـح مـنهج يعتمـد لـذلك علـى الظـاهرة، واملـؤثرة املكونـة العوامـل

  .واملستندات الوثائق حتليل وكذا االستبيان،

  تساؤالت الدراسة: 

السـعودي يف  الشـباب لهـا يتعـرض شـيوًعا التـي األكثـر اإلعالميـة الوسائل ما أهم -1
 احلصول على املعلومات؟

 ملواقع التواصل االجتماعي؟ تعرض الشباب السعودي حجم ما -2

ــة ملواقــع  -3 ــأثيرات املعرفي ــداد الشــباب مــا الت ــاعي، ودورهــا يف إم التواصــل االجتم
 السعودي مبعلومات عن جائحة كورونا؟

 ما نوعية املعلومات التي يتعرض لها الشباب السعودي عن أزمة كورونا؟ -4

  ما أهم املضامني التي يحرص الشباب على متابعتها؟ -5

التواصل االجتماعي؟ ما التوقعات النفسية نتيجة اعتماد الشباب على مواقع    - 6  

  فروض الدراسة:  
هناك عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني دوافع الشباب اجلامعي الستخدام مواقع    - 1

التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات ومدى الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق  
  مواقع التواصل االجتماعي. 

دوافع الشباب اجلامعي الستخدام مواقع  هناك عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني    - 2
التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات ومدى الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق  

  مواقع التواصل االجتماعي. 

هناك عالقة ارتباط دالة إحصائًيا بني دوافع الشباب اجلامعي الستخدام مواقع    - 3
  مع هذه املواقع.   التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات ومدى تفاعلهم 

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب اجلامعي يف أهم املصادر التي يعتمد    - 4
  –عليها يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا تبًعا للمتغيرات الدميوجرافية (النوع  

  احلالة االجتماعية). –البيئة  

وافع التعرض ملواقع  هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب اجلامعي يف د   - 5
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  احلالة االجتماعية). –البيئة    –التواصل االجتماعي تبًعا للمتغيرات الدميوجرافية (النوع  

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا    - 6
  احلالة االجتماعية). –البيئة    –وفق املتغيرات الدميوجرافية (النوع  

للصفحات التي يتابعونها من   روق ذات داللة إحصائية بني الشباب يف تعرضهم هناك ف   - 7
–البيئة    –أجل احلصول على معلومات عن كورونا وفق املتغيرات الدميوجرافية (النوع  

 احلالة االجتماعية). 

  :أداة جمع البيانات

 عن  البيانات  جمع  وسائل  من  وسيلة  وهو  املسحي،  املنهج  أدوات  أهمّ  يعتبر االستبيان من 
أسئلة؛ كما ُيعتبر االستبيان أحد األساليب األساسية التي ُتستخدم يف جمع   طريق مجموعة 

بيانات أولية أو أساسية، أو مباشرة من العينة املختارة أو من جميع مفردات مجتمع البحث،  
على   التعرف  بهدف  وذلك  مقدًما،  املُعدة  املحددة  األسئلة  من  مجموعة  توجيه  طريق  عن 

التي  ح  واملؤثرات  والعوامل  الدوافع  أو  واجتاهاتهم،  املبحوثني  نظر  وجهات  أو  معينة،  قائق 
 تدفعهم إلى تصرفات سلوكية معينة. 

 مجتمع الدراسة: 

نصَف   ميثلون  اليوم  كانوا  وإذا  مجتمع،  أي  يف  أهمية  األكثر  الشريحة  هم  الشباب 
األمم والشعوب تراهن دوًما على  احلاضر، فإنهم يف الغد سيكونون كلَّ املستقبل، فإن جميع  

الشباب يف كسب رهانات املستقبل؛ إلدراكها العميق بأن الشباب هم العنصر األساسي يف أي  
حتول تنموي؛ سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، فهم الشريحة األكثر حيوية وتأثيًرا يف أي  

الشباب يف مجتمعنا العربي هو حديث عن احلاض  ر واملستقبل  مجتمع قوي، واحلديث عن 
الذي يزخر بتحوالت سياسية مهمة تنتقل بشعوبنا إلى آفاق واسعة الرتياد املستقبل وحتدياته  

  ومتطلباته التنموية والثقافية. 

  ومن هذا املنطلق؛ فإن قطاع الشباب باجلامعات السعودية ميثلون مجتمع هذه الدراسة. 

  : )32(مقاييس الصدق والثبات

الثبات   مفهوم  تعريف  املعنى،    Reliabilityيتم  معه يف  تتفق  أخرى  مفاهيم  من خالل 
االتساق   إجرائي  Accuracyوالدقة    consistencyوهي  تعريف  إلى  تشير  كلها  وهي   ،

نفس   ويف  األفراد  نفس  على  النتائج  تطبيق  بتكرار  النتائج  نفس  إلى  الوصول  وهو  واحد، 
طرق  مجموعة  وهناك  والظروف،  بينها    الوقت  من  الباحث  اختار  وقد  الثبات،  من  للتأكد 

مفردة من عينة مجتمع    20أسلوب إعادة االختبار، حيث قام الباحث بتطبيق االستبيان على  



 

 
3272 3272 

  % مما أكد ثبات املقياس.   95الدراسة، ووصل معامل االرتباط بني االختبارين  

ُأعد   الذي  الهدف  لتحقيق  صاًحلا  كان  متى  بالصدق  املقياس  وقد  ويتسم  أجله،  من 
استخدم الباحث أسلوب الصدق الظاهري، وهو الذي يعبر عنه اتفاق املحكمني واملبحوثني  

األداة صاحلة فعال  أو  املقياس  أن  وبناء ) 33( على   إعادة  مت  املحكمني  ورأي  االختبار  على  ، 
  األسئلة املفتوحة.  بعض  غلق  مت  كما  االستبيان،  يف األسئلة  ترتيب بعض 

 الدراسة: عينة  

شبكات   عبر  املؤسسات  مع  يتفاعل  الذي  السعودي  الشباب  الدراسة يف  مجتمع  يتمثل 
التواصل االجتماعي، بجامعة امللك فيصل، وقد مت إعداد االستبيان عبر اإلنترنت باستخدام  

Google Drive    وإرساله عبر البريد اإللكتروني جلميع املجموعات واألفراد عبر شبكات
على   وحثهم  اآلخرين  إقناع  املبحوثني  من  وُطِلَب  اإلمييل،  خالل  ومن  االجتماعي،  التواصل 
االستجابة والتعاون مع الباحث، باتباع أسلوب كرة الثلج، وقد تفاعل الشباب بدرجة مقبولة  

مشارك ومشاركة، شارك من اإلناث    300عدد املشاركني إلى    مع موضوع االستبيان، ووصل 
من مجموع اإلناث حتى تتساوى نسبَتا    10مفردة، مت حذف  150مفردة، ومن الذكور   160

  الذكور واإلناث لعدم وجود تعدادات دقيقة تبني نسبة كل منهما يف املجتمع السعودي. 

  ا املستجد): مواقع التواصل االجتماعي وإدارة أزمة (فيروس كورون 

ــ حلقة الوصل: القيام بدور حلقـة الوصـل بـني اجلهـات املعنيـة بـإدارة األزمـات وأفـراد 
ــات بكــل شــفافية  ــي تتخــذها هــذه اجله ــة اإلجــراءات الت املجتمــع، وتوضــيح طبيع
ووضوح، منًعا ألي غموض أو تـأويالت مجافيـة للحقيقـة، حيـث تقـوم هـذه املواقـع 

اخلاصة بأي أزمـة أو كارثـة، ونقلهـا إلـى اجلمهـور يف هذا السياق بنشر املعلومات  
يف رسالة واضحة وبسيطة، متكنهم مـن معرفـة األزمـة بأبعادهـا املختلفـة، وإدراك 

؛ وإن كــان ينقصــها )34(مــا تشــكله مــن مخــاطر وحتــديات وكيفيــة التعامــل معهــا
  الكثير من الدقة.

ألفـراد املجتمـع ينطـوي  ــ الدور التوعوي: ال شك أن قيام مواقع التواصل بدور توعـوي
على أهمية كبيرة ال تقتصر فقط على تثقيفهم بأسـاليب مواجهـة األزمـات، وكيفيـة 
ــة إدارة  ــة؛ وإمنــا إشــراكهم يف عملي ــداعياتها املختلف ــواء آثارهــا وت ــى احت العمــل عل
األزمات، وذلك من منطلق أن جناح أي أزمة تتطلب تكامل اجلهود كافـة؛ احلكوميـة 

، ولــذلك فــإن اإلعــالم يقــوم بــدور حيــوي ورئــيس يف تعزيــز فكــرة واملجتمعيــة فيهــا
  تكامل املسؤولية املجتمعية يف إدارة األزمات.
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ــ الدور الوقائي: لم تعد فاعلية دور اإلعالم ُتقاس بدوره التوعـوي والتنـويري فحسـب؛ 
وإمنا أيًضا مبا يقـوم بـه مـن مبـادرات وحمـالت تسـتهدف تعزيـز وقايـة املجتمـع يف 

األزمات، فاإلعالم مبا يتيحـه مـن منصـات متنوعـة كـالبرامج احلواريـة التـي   أوقات
ُيسلط الضوء من خاللها على خبـراء الـدول يف التعامـل مـع األزمـات مبـا يسـهم يف 

  .)35(وقاية املجتمع  
ــد التماســك  ــداخل وتهدي ــارة الفوضــى يف ال ــي تســتهدف إث ـــ التصــدي للشــائعات: الت ـ

به اإلعالم يف هذا الصدد ينطوي علـى قـدر كبيـر مـن   املجتمعي، والدور الذي يقوم
ا  األهميــة، خاصــة إذا مــا مت األخــذ يف االعتبــار حقيقــة أن الشــائعات تشــهد رواجــً
وانتشارًا سريعني يف أوقات األزمات، ويلجأ األفراد إلـى تصـديقها؛ ال سـيما إذا لـم 

ئل اإلعـالم املختلفـة، تتح اجلهاُت املعنية باألزمة املعلوماِت بشـأنها، وتوفيرهـا لوسـا
ــاعي التــي ال  ــب تكــون مصــدر هــذه الشــائعات منصــات التواصــل االجتم ويف الغال

  تخضع لضوابط معينة.
ــ تعبئـة املـوارد واجلهـود ملواجهـة األزمـة: تسـهم وسـائل التواصـل االجتمـاعي يف زيـادة 
التفاعل والتقارب بني اجلماهير، وتعطي قيمة مضافة للعالقات اإلنسـانية، خاصـة 
أوقات املخـاطر والكـوارث؛ مـن خـالل تعبئـة رأس املـال االجتمـاعي، مثـل التبرعـات 

رات واخلبرات التخصصـية، وأنظمـة الـدعم املختلفـة املالية والعينية، والتطوع باملها
  .)36(التي ميكن أن يسهم بها األفراد العاديون من اجلمهور

  اإلطار النظري:

  نظرية االعتماد: 

  نشأة نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم وتطورها: 

 Media system"يؤكد كثير من الباحثني أن نشأة مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم  
dependency"    فكالهما واإلشباعات،  االستخدامات  ملدخل  نفسها  الفكرية  اجلذور  من 

نشأ من خالل وظائف اجتماعية باألساس، وكالهما يؤكد العالقة بني أهداف الفرد وأهداف  
اإلعالم  واللذان ) 37( وسائل  كانتا    ،  وإن  متكاملتني،  نظريتني  ليكونا  الباحثني  بجهود  ارتقيا 

  تتكئان يف كثير من فرضياتهما على بعض املداخل األخرى. 
م، ومر بعدة  1976وتطور مدخل االعتماد على وسائل اإلعالم منذ ظهوره األول عام  
عالمي واالجتماعي  مراحل؛ إال أنه ال يزال يتمركز حول فكرة العالقة املتبادلة بني النظام اإل 

واجلمهور، وأن نوع ودرجة التغييرات التي يتوقع أن يحدثها النظام اإلعالمي على اجلمهور  
  . ) 38( تتغير وفَقا لهذه العالقة  
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تأثير وسائل اإلعالم   بدراسة  الباحثني  اهتــم بعض  املاضي  القرن  العشرينيات من  ويف 
أن اختالف املستوى املعريف لألفراد    ، وأكد بعضهم Cognitive Levelعلى املستوى املعريف  

يرجع أساًسا إلى التفاعل بني متغيرات مرتبطة بطبيعة وسائل اإلعالم؛ إضافة إلى سمات  
وسائل   بني  العالقة  الغرب  اخلبراء يف  من  كثير  أوضح  كما  املختلفــة،  اجلمهور وخصائصه 

  عتماد املتبادل. اإلعالم والنظم االجتماعية ومؤسساتها يف املجتمع على أساس من اال 
ولقد كانت البدايات األولى لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم على يد الباحثة "ساندرا  

عام   وزمالئها  روكيتش"  املعلومات"  1974بول  "منظور  بعنوان  بحثية  ورقة  قدموا  عندما  م، 
التي ترى  طالبوا فيها بضرورة االنتقال من مفهوم اإلقناع لوسائل اإلعالم، إلى وجهة النظر  

النادرة   املصادر  على  اآلخرين  اعتمادات  من  يستمد  معلوماتي،  كنظام  اإلعالم  وسائل  قوة 
للمعلومات التي تسيطر عليها وسائل اإلعالم، أي: أن هناك عالقة اعتماد بني وسائل اإلعالم  

  . ) 39( واألنظمة اإلعالمية األخرى 
  أهداف النظرية: 

  األهداف اآلتية: وتسعى هذه النظرية إلى حتقيق  
من األهداف الرئيسية لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم الكشف عن األسـباب   -1

التي جتعل لوسائل اإلعالم أحياًنا أثارًا قوية ومباشرة، ويف أحيان أخرى تكون لهـا 
 .)40(تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوًعا ما

دور املتغيــرات الدميوجرافيــة إن نظريـة االعتمــاد علــى وســائل اإلعـالم تؤكــد علــى  -2
للجمهور مثل: النوع، والسـن، واملسـتوى التعليمـي، واملسـتوى الثقـايف، واالقتصـادي 

  .)41(على درجة وقوة اعتماده على وسائل اإلعالم
إن نظرية االعتماد على وسائل اإلعـالم تهـدف إلـى التعامـل مـع النظـام اإلعالمـي   -3

لصـــناعية؛ مـــن أجـــل جمـــع املعلومـــات بوصـــفه وســـائل أوليـــة داخـــل املجتمعـــات ا
  .)42(ومعاجلتها ونشرها لألفراد واملؤسسات داخل تلك املجتمعات  

-تهدف نظرية االعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم التأكيـد علـى أن كـال مـن النمطـني    -4
ــى وســائل اإلعــالم ــاد األفــراد عل ــردي واجلمــاعي العتم ــر األمنــاط  -الف هــي أكث

 عالقة األفراد بوسائل اإلعالم.املجتمعية شيوًعا يف 
ــد مــن  -5 ــى دور عدي ــد عل ــى وســائل اإلعــالم التأكي ــة االعتمــاد عل كمــا تهــدف نظري

ــة لألنظمــة  األنظمــة السياســية والتربويــة واألســرية واالجتماعيــة التــي هــي مكمل
  .)43(اإلعالمية يف حتقيق أهداف التوجيه، والتعلم والفهم والتسلية لألفراد  
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تؤكد نظرية االعتماد على أن وسـائل اإلعـالم تهـدف إلـى التأكيـد علـى دور التـأثيرات 
املعرفيــة والســلوكية والوجدانيــة؛ كإحــدى التــأثيرات الناجتــة عــن اعتمــاد الفــرد علــى 

  .)44(وسائل اإلعالم 

  فروض نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم : 

تقول: تزداد قدرة رسائل الوسائل    وضع منظرو االعتماد فرضيةً أساسية لهذه النظرية 
والسلوكية عندما توفر   املعرفية، والعاطفية،  التأثيرات  االتصالية يف حتقيق مدى واسع من 
أنظمة الوسائل اجلماهيرية معلوماٍت متميزة وأساسية، وتزداد هذ القدرة عندما يكون هناك  

الصرا  بسبب  املجتمع؛  الهيكلي يف  االستقرار  من عدم  عالية  تفترض  درجة  كما  والتغيير،  ع 
النظرية أن التأثير اخلاص بتغيير ظروف املتلقني املعرفية والعاطفية والسلوكية ميكن أن يرتد  

  . ) 45(   بدوره إلحداث تغيير يف كل من املجتمع والوسائل اجلماهيرية 

  وتفرعت عن هذه الفرضية فروض أخرى أهمها: 

وجود مشكلة الغموض الناجت عن تنـاقض يزداد االعتماد على وسائل اإلعالم عند    -1
املعلومات التي يتعرض لها الفرد، أو نقص املعلومات، أو عدم كفايتها، أو الصعوبة 

 يف حتديد التفسيرات املمكنة أو الصحيحة لألحداث.

يحدث اعتماد اجلمهور على وسـائل اإلعـالم مـن خـالل السـعي إلـى حتقيـق ثالثـة   -2
توجيــه، والتســلية، وكلمــا زاد املجتمــع تعقيــًدا زاد أهــداف رئيســية هــي: الفهــم، وال

ــر  ــات عب ــى مصــادر املعلوم ــب الوصــول إل ــي تتطل اتســاع األهــداف الشخصــية الت
 وسائل اإلعالم.

ــى وســائل اإلعــالم نتيجــة اختالفــاتهم يف  -3 يختلــف اجلمهــور يف درجــة اعتمــاده عل
 .)46(املصالح واألهداف واحلاجات الفردية  

 . ) 47( كلما زادت املجتمعات تعقيًدا زاد اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم املختلفة   - 4

  نظرية االعتماد كإستراتيجية بحثية يف هذه الدراسة: 

  استخدام النظرية يف هذه الدراسة):(

ــة  -1 ــرات الدميوجرافيـ ــة املتغيـ ــث بدراسـ ــام البحـ ــاد، قـ ــاهيم االعتمـ ــالل مفـ ــن خـ مـ
النوع، واحلالـة االجتماعيـة والبيئـة؛ حيـث تؤكـد النظريـة علـى دور للجمهور، مثل:  
 هذه املتغيرات.
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فرضــية النظريــة التــي تــرى أن اجلمهــور يختلــف يف درجــة اعتمــاده علــى وســائل  -2
اإلعالم نتيجة اختالفاته يف املصالح واألهداف واحلاجات الفردية، وقد مت قيـاس 

 ذلك من خالل قياس الفروق بني املبحوثني.

حتققت الدراسة من عديد من أهـداف النظريـة مثـل: الكشـف عـن األسـباب التـي   -3
ا آثــارًا قويــة ومباشــرة، ويف أحيــان أخــرى تكــون لهــا  جتعــل لوســائل اإلعــالم أحيانــً
تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوًعا ما، ومت حتقيق هـذا الهـدف مـن خـالل قيـاس 

ثــر ذلــك علــى حالــة االغتــراب اعتمــاد املــراهقني يف احلصــول علــى املعلومــات، وأ
 الثقايف لديهم.

حتققت الدراسة من فرضية النظريـة التـي تـرى أن اعتمـاد اجلمهـور علـى وسـائل   -4
اإلعالم يحدث مـن خـالل السـعي إلـى حتقيـق ثالثـة أهـداف رئيسـية هـي: الفهـم، 
والتوجيه، والتسلية، وكلما زاد املجتمع تعقيًدا زاد اتساع األهداف الشخصية التـي 

تطلب الوصول إلى مصادر املعلومـات عبـر وسـائل اإلعـالم، وال شـك أن كـل هـذه ت
  املتغيرات متحققة اآلن يف املجتمع.  

  خصائص عينة الدراسة: 
  ) يوضح وصف عينة الدراسة 1جدول ( 

 املتغيرات 
 إجمالي 

 %  ك 

 النوع 
 50 150 ذكور 
 50 150 إناث 
 100 300 جملة 

 التخصص 
 60 180 أدبي 
 40 120 علمي 
 100 300 جملة 

 احلالة االجتماعية 
 59.3 178 أعزب 
 40.7 122 متزوج 
 100 300 جملة 

 اإلقامة 

 75.3 226 مدينة 
 13.3 40 قرية 
 6.7 20 هجرة 
 4.7 14 بادية 
 100 300 جملة 



                3277 

نسبة   النوع:  من حيث  العينة  تساوي  على  الباحث  ذكور،  50حرص  العينة  أفراد  من   %
منهم إناث، حيث لم يقف على إحصائيات دقيقة عن نسب الذكور واإلناث، ومن  %  50ونسبة  

نسبة   التخصص:  ونسبة  60حيث  أدبي،  العينة  أفراد  من  حيث  %40  ومن  علمي،  منهم   %
العينة عزاب، ونسبة  59.3احلالة االجتماعية: نسبة   % منهم متزوجون،  40.7% من أفراد 
نسبة   اإلقامة:  حيث  ا 75.3ومن  أفراد  من  ونسبة  %  باملدينة،  مقيمون  منهم  13.3لعينة   %

  % منهم مقيمون بالبادية. 4.7% منهم مقيمون بالهجرة، ونسبة  6.7مقيمون بالقرية، ونسبة  
 املعاجلة اإلحصائية للبيانات: 

بعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة امليدانية، مت ترميز البيانات وإدخالها إلي احلاسب  
"احلزمة   برنامج  باستخدام  اإلحصائية  النتائج  واستخراج  وحتليلها  معاجلتها  ثم  اآللي، 

االجتماعية    للعلوم   SPSS   " Statistical Package for the Socialاإلحصائية 
Science    

  ى املعامالت واالختبارات اإلحصائية اآلتية يف حتليل بيانات الدراسة: ومت اللجوء إل 
 التكرارات البسيطة والنسب املئوية.   - 
 املتوسطات احلسابية واالنحرافات املعيارية.   - 
  معامل ارتباط بيرسون للعالقة اخلطية بني متغيرين.   - 
) لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بني متغيرين    Chi Square Test(    2اختبار كا   - 

  )  Nominalمن املتغيرات االسمية (  
 -    ) احلسابية    T- Testاختبار  املتوسطات  بني  للفروق  اإلحصائية  الداللة  لدراسة   (

  . )   Interval Or Ratioملجموعتني من املبحوثني يف أحد متغيرات الفئة أو النسبة (  

ا على مواقع التواصل: متوسط الوقت    - 1   يومّيً
ا على مواقع التواصل 2جدول (    ) يوضح متوسط الوقت الذي يقضيه املبحوث يومّيً

ا على   متوسط الوقت الذي تقضيه يومّيً

 مواقع التواصل 

 اإلجمالي 
 2كا 

  مستوى املعنوية  

 %  ك  3د ح 

 5.3 16 أقل من ساعة 

153.867 0.001 

 14 42 من ساعة ألقل من ثالث ساعات 

 28 84 من ثالث ساعات ألقل من خمس ساعات 

 52.7 158 خمس ساعات فأكثر 

 100 300 اجلمــلة 
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ا على مواقع  52.8يتضح من اجلدول السابق أن نسبة   % من أفراد العينة يقضون يومّيً

التواصل االجتماعي خمس ساعات فأكثر، وال شك أن هذا ميثل حالة خاصة يف استخدام  
املواقع، مما سيكون له أبلغ األثر يف طبيعة املعلومات التي يحصلون عليها، وال شك أن  هذه  

هذا يتوافق مع طبيعة الفترة، حسب نظرية االعتماد من أن نسبة االستخدام تزداد يف وقت  
ا من ثالث ساعات ألقل من خمس ساعات، ونسبة  28األزمات، ونسبة   % منهم يقضون يومّيً

ا من ساعة ألقل من ثالث ساعات، ونسبة  % منهم يقضون يو 14 ا  5.3مّيً % منهم يقضون يومّيً
  أقل من ساعة. 

كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف متوسط الوقت الذي  
ا على مواقع التواصل، حيث كانت قيمة   وهي دالة عند مستوى    242.000=   2كا يقضونه يومّيً

التواصل  0.001داللة   مواقع  على  ا  يومّيً يقضون  الذين  العينة  أفراد  نسبة  وارتفاع   ،
 االجتماعي خمس ساعات فأكثر. 
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  أهم مصادر احلصول على املعلومات عن وباء كورونا:   - 2
معلومات عن وباء كورونا       ) يوضح أهم املصادر التي تعتمد عليها العينة يف احلصول على  3جدول ( 

  300ن= 
أهم املصادر التي تعتمد عليها  
يف احلصول على معلومات عن  

 وباء كورونا 

املتوسط   ال أستخدمه  أحياًنا  دائًما 
 املرجح 

 االجتاه 
 %  ك  %  ك  %  ك 

 دائًما  2.42 6 18 46 138 48 144 مواقع التواصل االجتماعي 

مواقع الوزارات والهيئات  
 الرسمية 

 دائًما  2.62 8.3 25 21.3 64 70.3 211

 أحياًنا  2.25 20.7 62 33.7 101 45.7 137 التليفزيون 

 ال أستخدمه  1.33 76.3 229 14.7 44 9 27 الصحف الورقية 

 أحياًنا  1.72 49 147 30.3 91 20.7 62 الصحف اإللكترونية 

 ال أستخدمه  1.36 71.7 215 21 63 7.3 22 الراديو 

 أحياًنا  1.99 23 69 54.3 163 22.7 68 األهل 

 أحياًنا  1.91 25.7 77 57 171 17.3 52 األصدقاء 

 أحياًنا  1.93 29.7 89 48 144 22.3 67 الرسائل الهاتفية 

يف   اآلتية  املصادر  على  دائًما  يعتمدون  العينة  أفراد  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
  احلصول على معلومات عن وباء كورونا:  

، وال شـك أن مـن خـالل متابعـة 2.62مواقع الوزارات والهيئـات الرسـمية مبتوسـط   -
هــذه املواقــع، خاصــة التابعــة لــوزارة الصــحة، ووزارة الداخليــة، قــد نشــطت بالفعــل، 
وقدمت نشرات شبه يوميـة عـن أعـداد املصـابني، وعـن اإلجـراءات االحترازيـة التـي 

  يجب االلتزام بها.  
، أتـت يف املركـز الثـاني مبعـدل زائـد يف 2.42مواقع التواصل االجتماعي مبتوسـط    -

  االستخدام عن كل األوقات العادية.
  ن وباء كورونا: ويعتمدون أحياًنا على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات ع 

، وتؤكـد جميـع الشـواهد واملقـابالت الشخصـية املباشـرة 2.25التليفزيون مبتوسط   -
التـــي قـــام بهـــا الباحـــث مـــع عـــدد كبيـــر مـــن الطـــالب تراجـــع التليفزيـــون كمصـــدر 
للمعلومــات بــني الشــباب، وأن الشــباب صــاروا يفضــلون مواقــع التواصــل، ومواقــع 

  اإلنترنت يف احلصول على املعلومات.
  . 1.99األهل مبتوسط    - 
  .   1.93الرسائل الهاتفية مبتوسط    - 
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  . 1.91األصدقاء مبتوسط    - 
  . 1.72الصحف اإللكترونية مبتوسط    - 

هذه   خالل  الشخصي  االتصال  ضعف  يؤكد  السابقة  الوسائل  على  االعتماد  وضعف 
املباشر مع  الفترة، وأن الشباب اجلامعي لم يعتمد يف حصوله على املعلومات على التواصل  

األهل واألصدقاء، ويرجع ذلك للحظر الذي كان مفروًضا على اخلروج وااللتقاء خالل فترة  
  وال يعتمدون على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا:  اجلائحة. 

  .   1.36الراديو مبتوسط    - 
  . 1.33الصحف الورقية مبتوسط    - 

السابقة تالشي دور الراديو، وضعف تأثيره بني فئات الشباب،  أكد كثير من الدراسات  
الورقية التي أعلن الشباب تقريًبا وفاتها فيما بينهم، وهذا يدعو القائمني   وكذلك الصحف 
على هاتني الوسيلتني إلى اتباع طرق جديدة، والبحث عن أساليب جديدة لالنتشار؛ وال سيما  

  بني الشباب. 

  الجتماعي التي يعتمد عليها يف احلصول على املعلومات عن كورونا: أهم مواقع التواصل ا   - 3
 )  4جدول ( 

  يوضح أهم مواقع التواصل االجتماعي التي تعتمد العينة عليها يف احلصول على املعلومات عن كورونا 

أهم مواقع التواصل االجتماعي التي تعتمد  
 عليها يف احلصول على املعلومات عن كورونا 

 300ن=  إجمالي 
 2كا  الترتيب 

  مستوى املعنوية 
 % ك  1د ح 

 0.001 128.053 1 82.7 248 تويتر   - 1

 0.001 11.213 2 40.3 121 االنستجرام   - 2

 0.001 120.333 5 18.3 55 الفيس بوك   - 3

 0.001 23.520 3 36 108 سناب شات   - 4

 0.001 30.720 4 34 102 الواتس آب   - 5

 0.001 161.333 7 13.3 40 التليجرام   - 6

 0.001 147.000 6 15 45 اليوتيوب   - 7

 0.001 221.880 8 7 21 تيك توك   - 8

 0.001 246.613 9 4.7 14 أخرى   - 9

نسبة   أن  السابق  اجلدول  من  مواقع  82.7يتضح  أهم  أن  يرون  العينة  أفراد  من   %
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كورونا موقع "تويتر"،  التواصل االجتماعي التي تعتمد عليها يف احلصول على املعلومات عن  
% منهم يرون أنه موقع "سناب  36% منهم يرون أنه موقع "االنستجرام"، ونسبة  40.3ونسبة  

 % منهم يرون أنه موقع "الفيس بوك". 34شات"، ونسبة  
كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف أهم مواقع التواصل  

  2كا احلصول على املعلومات عن كورونا، حيث كانت قيم    االجتماعي التي يعتمدون عليها يف
. وتتفق هذه النتيجة مع كثير من الدراسات التي ُأجريت على  0.001دالة عند مستوى داللة  

استخدام مواقع التواصل االجتماعي بني السعوديني، وتؤكد أن اململكة العربية السعودية تأتي  
املواقع،  لهذه  استخداًما  الدول  مقدمة  نحو    يف  وجود  كذلك  الدراسات  مليون    15وتؤكد 

استخدام   فيما يخص  ا  املرتبة اخلامسة عربّيً وأنها حتتل  السعودية،  لإلنترنت يف  مستخدم 
شبكات التواصل االجتماعي، ويصل عدد مستخدمي موقع الفيس بوك يف السعودية إلى نحو  

  ماليني مستخدم.    6
وتأث  االجتماعي  التواصل  مواقع  انعكاسات  واإلعالمية  إّن  االتصالية  العملية  على  يراتها 

التواصل االجتماعي   الرسالة واضحة وجلية؛ فمواقع  واملتلقي، وكذلك  الباث  بكل مكوناتها: 
الثانية، كمصدر لألخبار لدى فئة الشباب يف   حتتل مع املواقع اإلخبارية اإللكترونية املرتبة 

م إلى أن "عدد  2019وتشير إحصائيات سنة جّل بلدان العالم، بعد وسائل اإلعالم التقليدية،  
. مليار شخص، وأن مستخدمي فيسبوك  4.474مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي يبلغ  

أكثر من   مليارين، يقضون  واملعلومات  40قد جتاوز عددهم  األخبار  قراءة  وقتهم يف  % من 
تصال رأًسا على  وبسبب أو بفضل مواقع التواصل االجتماعي فقد انقلب منوذج اال  وتبادلها، 

"تويتر"   يستخدم  السعودي  والشباب  وأهدافها،  مهامها  وتقاطعت  عناصره  وتداخلت  عقب، 
أساًسا الستقبال األخبار واملعلومات ونشرها؛ بينما يلجئون إلى فيسبوك للتواصل والدردشة  

ر،  وربط العالقات..."، هذا اإلقبال املكثف على موقع تويتر للحصول على املعلومات واألخبا 
اإلعالم   وسائل  من  متزايد  ونفور  واملجالت،  الصحف  قراء  عدد  يف  كبير  تراجع  يقابله 

 املسموعة واملرئية.  
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  أهم الصفحات التي تتابع من أجل احلصول على معلومات عن كورونا:   - 4

  ) يوضح أهم الصفحات التي تتابعها العينة من أجل احلصول على معلومات عن كورونا 5جدول ( 

الصفحات التي تتابعها من أجل  أهم  
 احلصول على معلومات عن كورونا 

  إجمالي 
 2كا  الترتيب  300ن= 

مستوى  
املعنوية د  

 % ك  1ح 

صفحات مشاهير مواقع التواصل  
 االجتماعي 

68 22.7 4 89.653 0.001 

 0.001 103.253 1 79.3 238 صفحات الوزارات واملؤسسات 

 0.001 15.413 3 38.7 116 صفحات األطباء 

 0.001 115.320 9 19 57 صفحات أساتذة اجلامعات 

 0.01 9.720 2 41 123 صفحات الهيئات العاملية 

 0.001 130.680 7 17 51 صفحات أشخاص عاديني 

 0.001 110.413 5 19.7 59 صفحات األهل واألصدقاء 

 0.001 182.520 8 11 33 صفحات أخرى 

أن نسبة   السابق  أن أهم الصفحات  79.3يتضح من اجلدول  العينة يرون  أفراد  % من 
الوزارات   صفحات  هي  كورونا  عن  معلومات  على  احلصول  أجل  من  يتابعونها  التي 
واملؤسسات؛ حيث تبنت وزارات ودوائر محلية يف الدولة وسائل التواصل االجتماعي «تويتر  

واللينكد ان» كطريقة سريعة لنشر األخبار والتوعية  وانستجرام وفيسبوك وقناة بالك بيري  
مسؤولون   وأكد  موثوقة،  غير  مصادر  من  تناقلها  يتم  التي  الشائعات  بعض  من  والتحذير 
الوسائل   هذه  شهدتها  التي  احلالية  الطفرة  أن  االجتماعي  التواصل  وسائل  على  وقائمون 

ال  األجهزة  مثل  احلديثة؛  التقنيات  يف  السريع  التطور  املسافات  بسبب  اختصرت  ذكية، 
 .وسرعت عملية الوصول إلى شرائح املجتمع كافة 

الفتني إلى أن هذه الوسائل أصبح يستخدمها الصغير قبل الكبير من كال اجلنسني يف  
مختلف أرجاء العالم؛ من أجل نشر الوعي الثقايف، وبناء جسور التواصل بني الناس بعضهم  

 .) 48( ى القطاعات بعًضا، وبينهم وبني املسؤولني يف شت 
% منهم  38.7% منهم يتابعونها من خالل صفحات الهيئات العاملية، ونسبة 80.9ونسبة    

ونسبة   األطباء،  صفحات  خالل  من  صفحات  22.7يتابعونها  خالل  من  يتابعونها  منهم   %
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 مشاهير مواقع التواصل االجتماعي. 
أهم الصفحات التي    كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف

دالة عند مستوى    2كا يتابعونها من أجل احلصول على معلومات عن كورونا، حيث كانت قيم  
 .  0.01داللة أقل من  

  أهم املوضوعات التي يحرص الشباب على متابعتها يف مواقع التواصل االجتماعي:   - 5
متابعتها يف مواقع التواصل االجتماعي  ) يوضح أهم املوضوعات التي حترص العينة على  6جدول ( 

  300ن= 

أهم املوضوعات التي  
حترص على متابعتها يف  
 مواقع التواصل االجتماعي 

املتوسط   ال أهتم  أحياًنا  دائًما 
 املرجح 

 االجتاه 
 %  ك  %  ك  %  ك 

آخر اإلحصائيات النتشار  
 كورونا يف بلدي 

 دائًما  2.87 1.3 4 10.3 31 88.3 265

اإلحصائيات اخلاصة  آخر  
 بانتشار الوباء يف دول العالم 

 أحياًنا  2.30 4.7 14 60.3 181 35 105

اإلجراءات التي اتخذتها  
 بلدي يف مواجهة كورونا 

 دائًما  2.85 2 6 10.7 32 87.3 262

اإلجراءات التي اتخذتها  
الدول األخرى يف مواجهة  

 كورونا 
 أحياًنا  2.08 12.3 37 67 201 20.7 62

أهم أعراض املرض وطرق  
 الوقاية 

 دائًما  2.80 2.3 7 15.3 46 82.3 247

نصائح األطباء يف طرق  
 الوقاية 

 دائًما  2.76 2.7 8 18.3 55 79 237

التعليقات الدينية على الوباء  
 من الدعاة أو من غيرهم 

 أحياًنا  2.06 24.7 74 44.7 134 30.7 92

 دائًما  2.84 3.7 11 8.7 26 87.7 263 األخبار الرسمية للدولة 

 أحياًنا  2.24 8 24 60.3 181 31.7 95 األخبار العاملية 

 أحياًنا  2.14 19 57 48.3 145 32.7 98 خطابات وبيانات قادة الدول 

أخبار عن جهود العلماء يف  
 الوصول إلى لقاح 

 دائًما  2.37 6.3 19 50.3 151 43.3 130

الرسمية  متابعة البيانات  
 لبالدي 

 دائًما  2.84 3 9 10.3 31 86.7 260

 دائًما  2.44 13 39 30 90 57 171 البيانات اخلاصة بالتعليم 
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يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة يحرصون دائًما على متابعة املوضوعات اآلتية  
  يف مواقع التواصل االجتماعي: 

  .2.87آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط    - 
  .2.85اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا مبتوسط    - 
  .2.84األخبار الرسمية للدولة ومتابعة البيانات الرسمية لبالدي مبتوسط   -
  . 2.80أهم أعراض املرض وطرق الوقاية مبتوسط    - 
  .2.76وقاية مبتوسط  نصائح األطباء يف طرق ال -
  .2.44أهم البيانات اخلاصة بالتعليم مبتوسط    - 
  .2.37أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى لقاح مبتوسط    - 

التواصل   مواقع  يف  متابعتها  على  اآلتية  املوضوعات  متابعة  على  أحياًنا  ويحرصون 
  االجتماعي: 

  .2.30لم مبتوسط  آخر اإلحصائيات اخلاصة بانتشار الوباء يف دول العا -
  .2.24األخبار العاملية مبتوسط   -
  .2.14خطابات وبيانات قادة الدول مبتوسط    - 
 .2.08اإلجراءات التي اتخذتها الدول األخرى يف مواجهة كورونا مبتوسط    - 
  . 2.06التعليقات الدينية على الوباء من الدعاة أو من غيرهم مبتوسط    - 

حجم   يف  العاملية  املواقع  تفوق  يف  محمود  سمير  دراسة  مع  الدراسة  هذه  وتتفق 
فيروس  حول  بالبيانات  املدفوعة  القصص  عدد  حيث  من  البيانات؛  بصحافة  اهتمامها 

توظيف العربية يف  املواقع  تفوق  مقابل  املتعددة يف    كورونا، يف  والوسائط  اإلنفوجرافيک 
تناول املوضوع نفسه، وكشفت الدراسة عن متتع املواقع العاملية بثراء معلوماتي ملحوظ يف  
العلماء  من  متخصصة  مصادر  على  العتمادها  ويرجع  بها،  البيانات  صحافة  محتوى 

الطبية، ومراكز ومختبرات علمية متخصصة يف األمراض و والطواقم  األوبئة،  والباحثني 
؛ الهتمامها باملصادر الرسمية؛ بغض  العربية مقابل الضعف املعلوماتي يف املحتوى باملواقع  

ملصادر   بالوصول  املتعلقة  والقيود  املوضوع،  طبيعة  تفرضه  الذي  التخصص  عن  النظر 
 .)49( املعلومات عامة
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  طرق التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي:   - 6
  التفاعل على مواقع التواصل االجتماعي ) يوضح طرق  7جدول ( 

طرق التفاعل على مواقع التواصل  
 االجتماعي 

  إجمالي 
 2كا  الترتيب  300ن= 

  مستوى املعنوية 
 1د ح   

 % ك 

 أقوم بعمل شير ملا أقرؤه إلى صفحتي 
87 29 6 52.920 0.001 

 0.001 41.813 4 31.3 94 أقوم بالتعليق على ما أقرؤه 
 0.001 15.413 2 38.7 116 إعجاب أقوم بعمل  

 0.01 9.720 1 59 177 أتصفحه فقط 

 0.001 144.213 7 15.3 46 أنقل رابط ما أقرؤه يف مواقع تواصل أخرى 

 0.001 49.613 5 29.7 89 أرسله إلى أصدقائي 

أقوم بالتأكد من صحته مبقارنته بوسائل  
 أخرى 

109 36.3 3 22.413 0.001 

التفاعل  59يتضح من اجلدول السابق أن نسبة   % من أفراد العينة يرون أن أهم طرق 

% منهم يقومون بعمل إعجاب،  38.7على مواقع التواصل االجتماعي التصفح فقط، ونسبة  

ونسبة  36.3ونسبة   أخرى،  بوسائل  مبقارنته  من صحته  بالتأكد  يقومون  منهم   %31.3  %

  ونه.  منهم يقومون بالتعليق على ما يقرؤ 
الزيادي   االجتماعية عن وسائل  ) 50( وفق دراسة لطفي  امليديا  باألساس  إن ما مييز   :

اإلعالم التقليدية؛ هو تفتحها على اجلماهير على مستوى إنتاج املضامني ونشرها، يف حني  
و"روجيه   هاكمان"  "إيريك  ويرى  التلقي،  على  التقليدية  اإلعالم  وسائل  دور جماهير  يقتصر 

رد يف مواقع التواصل االجتماعي  أن: الف   Rogier Brussels & Érik Hekmanبروسي"  
يؤّدي أكثر من دور، وأن مستخدم امليديا االجتماعية، بإمكانه جتاوز دور املتلقي وتقمص دور  
االجتماعي   التواصل  مواقع  أن كل مستخدمي  يعني  لكن هذا ال  واملضمون؛  للمحتوى  املنتج 

من مستخدمي   % 17  يسهمون يف كل مراحل إنتاج املضامني ونشرها، فقد بينت دراستنا أن 
و  املنشورة،  املضامني  بتلقي  يكتفون  السعوديني  االجتماعي  التواصل  يعيدون  22مواقع   %

خالًفا  - % يسهمون يف إنتاج املضامني واملحتويات التي يتلقونها، يبدو إذن أنه 78نشرها، وأن 
يكتفي فيه    للنشاط اإلعالمي الذي كان سائًدا قبل ظهور امليديا االجتماعية وانتشارها، الذي 
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اإلعالم اجلديد" يشتمل على عدة  "فإن منوذج    - الشخص ببث الرسائل واملضامني أو تلقيها  
ا، يعبر من خالله   أنشطة متنوعة، ميارس من خاللها املتلقي دوًرا اتصالًيا "إعالمًيا"، وتواصلّيً

وتوزيعها  نشرها  يعيد  أن  كما ميكن  يتلقاها،  التي  املضامني  من  ومواقفه  رأيه  ويسهم  عن   ،
األنشطة   هذه  باالتصال،  قائم  إلى  فيتحول  املضامني؛  إنتاج  يف  األوقات  معظم  يف  كذلك 
ومتواترة   دورية  البعض مبفردهم من حني آلخر، وكذلك مجموعات عديدة بصفة  ميارسها 

 (غرف الدردشة، واملجموعات االفتراضية، واملنتديات،…). 

فراد العينة يف أهم طرق التفاعل على  كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أ 

  .  0.01دالة عند مستوى داللة أقل من    2كا مواقع التواصل االجتماعي، حيث كانت قيم  
الزيادي  لطفي  دراسة  وفق  ذلك  امليدانية  ) 51( ويرجع  الدراسة  يتبني من خالل  أنه  إلى   :

أن   يعتبر مواقع  90.7التي أجريناها،  الشباب السعودي،  التواصل االجتماعي وسيلة  % من 
و  أّن  76.5إعالم،  الحظنا  األخبار؛  على  وللحصول  منها،  أخبارهم  يستقون  منهم   %63  %

اإللكترونية،  وكذلك  التقليدية،  اإلعالم  وسائل  على  االجتماعية  امليديا  إلى   يفضلون  إضافة 
نوعها يف  هذه التحوالت على مستوى مصادر انتقاء األخبار، ويسهم تعدد مصادر األخبار وت 

تنامي الغموض، ويصّعب التمييز بني كل هذه املصادر اإللكترونية، التي تنشر، رغم اختالفها،  
اإلعالمي   النشاط  هذا  يف  اشتركت  التقليدية  اإلعالم  وسائل  وحتى  متشابهة،  مضامني 
نسخها   عبر  العنكبوتية،  الشبكة  على  املكثف  ونشاطها  حضورها  خالل  من  اإللكتروني، 

اإل  االجتماعي،  ومواقعها  التواصل  مواقع  على  وحساباتها  اخلاصة،  وصفحاتها  لكترونية 
هذه األنشطة االتصالية واإلعالمية املتعددة واملتنوعة إلى   واحلديث، وأّدت   التقليديفاختلط  

 زوال احلدود بني مختلف الوسائل اإلعالمية، وجعل التمييز بينها مهمة صعبة ومعقدة". 
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ماد على مواقــع التواصــل االجتمــاعي يف احلصــول علــى املعلومــات بعــد انتشــار  مستوى االعت   - 7
  وباء كورونا: 

 )  8جدول ( 
  يوضح مستوى االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على املعلومات بعد انتشار وباء كورونا 

مستوى االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي  

 املعلومات بعد انتشار وباء كورونا يف احلصول على  

 اإلجمالي 
 2كا 

  مستوى املعنوية  

 %  ك  2د ح 

 52.3 157 نعم 

66.140 0.001 
 33.7 101 إلى حد ما 

 14 42 ال 

 100 300 اجلمــلة 

  

  

  

  

  

  

  

 
% من أفراد العينة زاد اعتمادهم على مواقع  52.3يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  

ونسبة   كورونا،  وباء  انتشار  بعد  املعلومات؛  على  احلصول  االجتماعي يف  %  33.7التواصل 
إلى   اعتمادهم  زاد  التواصل  14ما، ونسبة    حدمنهم  اعتمادهم على مواقع  يزد  لم  % منهم 

  املعلومات بعد انتشار وباء كورونا. االجتماعي يف احلصول على  
كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف مستوى االعتماد على  
مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على املعلومات بعد انتشار وباء كورونا، حيث كانت  

راد العينة الذين  ، وارتفاع نسبة أف 0.001وهي دالة عند مستوى داللة    66.140=   2كا قيمة  
زاد اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على املعلومات بعد انتشار وباء  

  كورونا. 
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  دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب السعودي :   - 8
  ) دوافع استخدام مواقع التواصل االجتماعي لدى الشباب السعودي 9جدول ( 

لزيادة االعتماد على مواقع  األسباب الدافعة  

 التواصل االجتماعي 

  إجمالي 

 2كا  الترتيب  258ن= 

مستوى  

  املعنوية 

 % ك  1د ح   

 0.001 69.597 1 76 196 حتى أستطيع أن أقي نفسي وأسرتي 

 0.001 50.372 3 27.9 72 لوجود فراغ يف الوقت نتيجة تعليق الدراسة 

 0.001 122.806 6 15.5 40 من باب التسلية ومتضية الوقت 

 0.001 15.876 2 62.4 161 احلصول على معلومات جديدة عن املرض 

 0.001 114.667 5 16.7 43 مشاركة األصدقاء يف احلديث 

 0.001 75.969 4 22.9 59 أشعر بصدق املعلومات فيها 

 0.001 167.690 7 9.7 25 من أجل متابعة دراستي العلمية 

 0.001 180.837 8 8.1 21 أخرى 

وواين"   "توبسون  الدوافع    Tomposon & Wayneيرى  من  مجموعة  فرد  لكل  أن 
واحلاجات جتعله يستجيب ويؤيد الرسالة االتصالية، هذا إذا جاءت ولبت حاجاته ودوافعه،  

مع   متوافقة  غير  جاءت  إذا  العكس،  السلوك    حاجاتهأو  يف  التباين  يفسر  وهذا  ودوافعه، 
ثل يف مظاهر استخدام وسائل اإلعالم املختلفة؛ نتيجة الختالف  االتصالي لألفراد الذي يتم 
منهم  كل  عند  والثقافات    ) 52( الدوافع  واملواقع  واألدوار  الزمن،  بتغيير  وتغيرها 

  . ) 53( االجتماعية 
والدوافع مفهوم بسيط، ومعقد يف الوقت نفسه، فهو بسيط من حيث إن دفع الفرد يتم  

مكافأة بإشباع حاجة معينة، أو عدة حاجات من حاجات،  عن طريق جعل سلوك معني منه  
  وذلك بواسطة إعطاء مكافأة لذلك، تتمثل يف إجراء ترقية... إلخ. 

نسبة   أن  السابق  اعتمادهم على مواقع  76ويتضح من اجلدول  زاد  العينة  أفراد  % من 
يقوا   أن  يستطيعوا  االجتماعي، حتى  ونسبة    أنفسهمالتواصل  منهم  62.4وأسرتهم،  زاد  % 

اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي؛ للحصول على معلومات جديدة عن املرض، ونسبة  
% منهم زاد اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي لوجود فراغ يف الوقت؛ نتيجة  27.9

% منهم زاد اعتمادهم على مواقع التواصل االجتماعي لشعورهم  21.9تعليق الدراسة، ونسبة  
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 ت فيها. بصدق املعلوما 
كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف األسباب الدافعة لزيادة  

  . 0.001دالة عند مستوى داللة   2كا االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي، حيث كانت قيم  

مة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي:   - 9   مدى الثقة يف املعلومات املُقدَّ
  الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي ) يوضح مدى  10جدول ( 

مدى الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق  

 مواقع التواصل االجتماعي 

 اإلجمالي 
 2كا 

  مستوى املعنوية  

 %  ك  4د ح 

ا   10.7 32 أثق فيها جّدً

347.567 0.001 

 23.3 70 أثق فيها 

 60.3 181 أثق فيها إلى حد ما 

 4 12 ال أثق فيها 

 1.7 5 ال أثق فيها مطلًقا 

 100 400 ن 
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السابق أن نسبة   ا يف املعلومات  10.7يتضح من اجلدول  العينة يثقون جّدً % من أفراد 
ونسبة   االجتماعي،  التواصل  مواقع  طريق  عن  ونسبة  23.3املقدمة  فيها،  يثقون  منهم   %

% منهم ال  1.7% منهم ال يثقون فيها، ونسبة  4فيها إلى حد ما، ونسبة    يثقون% منهم  60.3
  يثقون فيها مطلًقا. 

يف  كذل  الثقة  مدى  يف  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  ك 
  347.567=   2كا املعلومات املقدمة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي، حيث كانت قيمة  

، بارتفاع نسبة أفراد العينة الذين يثقون يف املعلومات  0.001وهي دالة عند مستوى داللة  
  املقدمة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي. 

  درجة مساهمة مواقع التواصل االجتماعي يف التوعية مبرض كورونا:   - 10
  عية مبرض كورونا ) يوضح درجة مساهمة مواقع التواصل االجتماعي يف التو 11جدول ( 

درجة مساهمة مواقع التواصل االجتماعي يف  

 التوعية مبرض كورونا 

 اإلجمالي 
 2كا 

  مستوى املعنوية  

 %  ك  3د ح 

 70 210 أسهمت حلد كبير 

370.507 0.001 

 26 78 أسهمت حلد ما 

 3.3 10 لم تسهم 

 0.7 2 لم تسهم مطلًقا 

 100 300 اجلمــلة 
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من   نسبة  يتضح  أن  السابق  التواصل  70اجلدول  مواقع  أن  يرون  العينة  أفراد  من   %
ونسبة   كورونا،  التوعية مبرض  كبير يف  إلى حد  أسهمت  أنها  26االجتماعي  يرون  منهم   %

% منهم يرون أنها لم  0.7% منهم يرون أنها لم تسهم، ونسبة  3.3أسهمت إلى حد ما، ونسبة  
  تسهم مطلًقا. 

ات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف درجة مساهمة مواقع  كذلك يتضح وجود فروق ذ 
، وهي دالة  370.507=   2كا التواصل االجتماعي يف التوعية مبرض كورونا، حيث كانت قيمة  

داللة   مستوى  التواصل  0.001عند  مواقع  أن  يرون  الذين  العينة  أفراد  نسبة  بارتفاع   ،
  ورونا. االجتماعي ساهمت إلى حد كبير يف التوعية مبرض ك 

  التوقع لهذا الوباء يف ظل متابعة املعلومات عن وباء كورونا:   - 11
  ) يوضح التوقع لهذا الوباء يف ظل متابعة املعلومات عن وباء كورونا 12جدول ( 

التوقع لهذا الوباء يف ظل متابعة املعلومات  
 عن وباء كورونا 

  إجمالي 
 2كا  الترتيب  288ن= 

  الداللة 
 1د ح   

 % ك 

 السيطرة التامة عليه قريَبا 
198 66 1 30.720 0.001 

 0.001 110.410 4 19.7 59 السيطرة عليه ولكن بعد فترة طويلة 
 0.001 43.320 2 31 93 أتوقع أن يؤدي إلى تغييرات عاملية هائلة 

 0.001 152.653 7 14.3 43 أتوقع أن يتسبب يف عدد كبير من الوفيات 

ا أتوقع التوصل للقاح    0.001 73.013 3 25.3 76 قريًبا جّدً

 0.001 133.333 5 16.7 50 أتوقع أن يتسبب يف كساد اقتصادي كبير 

 0.001 176.333 8 11.7 35 أتوقع أال تضار منه بالدي 

أتوقع أن البالد املتقدمة سوف تنجو منه لكن  
 الدول النامية سوف تضار منه 

49 16.3 6 136.013 0.001 

 0.001 265.080 9 3 9 أخرى 

يف ظل  - % من أفراد العينة يتوقعون لهذا الوباء  66يتضح من اجلدول السابق أن نسبة  
% منهم يتوقعون أن  31، ونسبة  قريًباالسيطرة التامة عليه    - متابعة املعلومات عن وباء كورونا 

ونسبة   هائلة،  عاملية  تغييرات  إلى  ا،  25.3يؤدي  جّدً قريبا  للقاح  التوصل  يتوقعون  منهم   %
  % منهم يتوقعون السيطرة عليه؛ ولكن بعد فترة طويلة. 19.7ونسبة  
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وال شك أن توقعات الشباب السعودي متاشت حلد كبير مع ما كانت تثيره وتنشره وسائل  
اإلعالم، وال شكأن هذا ميثل أحد أهم تأثيرات وسائل اإلعالم، وعلى رأسها مواقع التواصل  

 مهور. االجتماعي؛ من حيث قدرتها على ترتيب أولويات اجل 
كذلك يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة يف التوقع لهذا الوباء يف  

  .  0.001دالة عند مستوى داللة    2كا ظل متابعة املعلومات عن وباء كورونا، حيث كانت قيم  

  اختبارات فروض الدراسة:  

ا بــني دوافــع الشــباب  - 1 اجلــامعي الســتخدام مواقــع التواصــل  هناك عالقة ارتبــاط دالــة إحصــائّيً
  االجتماعي كمصدر للمعلومات ومدى تفاعلهم مع هذه املواقع. 

) يوضح العالقة بني دوافع الشباب اجلامعي الستخدام مواقع التواصل  25جدول ( 

  االجتماعي كمصدر للمعلومات ومدى تفاعلهم مع هذه املواقع 

 املتوسط  املتغير 
االنحراف  

 املعياري 

معامل  

 االرتباط 
 القوة  االجتاه 

مستوى  

 الداللة 

دوافع الشباب اجلامعي  

الستخدام مواقع التواصل  

 االجتماعي  

2.4 1.293 
 0.01 ضعيف  طردي  ** 0.184

 1.460 2.4 مدى تفاعلهم مع هذه املواقع 

  يتضح من اجلدول السابق: 
اجلامعي    -  الشباب  دوافع  بني  ضعيفة  طردية  عالقة  التواصل  وجود  مواقع  الستخدام 

(ر<   كانت  املواقع، حيث  هذه  مع  تفاعلهم  ومدى  للمعلومات،  كمصدر  )  0.3االجتماعي 
مستوى   عند  دالة  الستخدام  0.01وهي  اجلامعي  الشباب  دوافع  زادت  كلما  إنه  أي:   .

  مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات زاد تفاعلهم مع هذه املواقع. 

ا.   ومما سبق يتضح حتقق   الفرض اخلامس كلّيً
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ا بــني دوافــع الشــباب اجلــامعي الســتخدام مواقــع التواصــل  - 2 هناك عالقة ارتبــاط دالــة إحصــائّيً
االجتماعي كمصــدر للمعلومــات، ومــدى الثقــة يف املعلومــات املقدمــة عــن طريــق مواقــع التواصــل  

  االجتماعي. 
الستخدام مواقع التواصل االجتماعي كمصدر  ) يوضح العالقة بني دوافع الشباب اجلامعي  26جدول ( 

  للمعلومات ومدى الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق مواقع التواصل االجتماعي 

 املتوسط  املتغير 
االنحراف  

 املعياري 
معامل  
 االرتباط 

 القوة  االجتاه 
مستوى  
 الداللة 

دوافع الشباب اجلامعي الستخدام  
 مواقع التواصل االجتماعي  

2.4 1.293 
0.214 **  0.01 ضعيف  طردي  

مدى الثقة يف املعلومات املقدمة عن  
 طريق مواقع التواصل االجتماعي 

3.4 0.793 

  يتضح من اجلدول السابق: 
الستخدام    -  اجلامعي  الشباب  دوافع  بني  ضعيفة  طردية  عالقة  التواصل  وجود  مواقع 

مواقع   طريق  عن  املقدمة  املعلومات  يف  الثقة  ومدى  للمعلومات،  كمصدر  االجتماعي 
. أي: إنه كلما  0.01) وهي دالة عند مستوى  0.3التواصل االجتماعي، حيث كانت (ر<  

دوافع   زادت  االجتماعي  التواصل  مواقع  طريق  عن  املقدمة  املعلومات  يف  الثقة  زادت 
  خدام مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات. الشباب اجلامعي الست 

أنها   ا، حيث وإن كانت هناك عالقة إال  ومما سبق يتضح حتقق الفرض السادس جزئّيً
  ضعيفة، وهذا وفق ما يؤكده بعض الباحثني، يؤكد على أن وجود العالقة ال يعني السببية.  

ا بني الثقة يف املعلو - 3 مات املقدمة عن طريق مواقع التواصل  هناك عالقة ارتباط دالة إحصائّيً
  االجتماعي وزيادة االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على املعلومات. 

) يوضح العالقة بني الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق مواقع التواصل  27جدول ( 

  املعلومات   االجتماعي وزيادة االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي يف احلصول على 

 املتوسط  املتغير 
االنحراف  

 املعياري 
معامل  
 االرتباط 

 القوة  االجتاه 
مستوى  
 الداللة 

مدى الثقة يف املعلومات  
املقدمة عن طريق مواقع  

 التواصل االجتماعي 
3.4 0.793 

 0.01 متوسط  طردي  ** 0.323
زيادة االعتماد على مواقع  
التواصل االجتماعي يف  

 املعلومات احلصول على  
2.4 0.719 
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  يتضح من اجلدول السابق: 
وجود عالقة طردية متوسطة بني الثقة يف املعلومات املقدمة عن طريق مواقع التواصل   - 

املعلومات؛   على  احلصول  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  على  االعتماد  وزيادة  االجتماعي 
 ) كانت  عند مستوى  0.7<ر<  0.3حيث  دالة  وهي  الثقة يف  0.01)  زادت  كلما  إنه  أي:   .

التواصل   مواقع  االعتماد على  زاد  االجتماعي  التواصل  مواقع  املقدمة عن طريق  املعلومات 
  االجتماعي يف احلصول على املعلومات. 

  ومما سبق يتضح حتقق السابع بدرجة متوسطة وفق وجود هذه العالقة. 
اجلــامعي يف أهــم املصــادر التــي يعتمــد عليهــا يف  هناك فروق ذات داللة إحصــائية بــني الشــباب  - 4

ا للمتغيـــرات الدميوجرافيـــة (النـــوع   ــً   –البيئـــة    –احلصـــول علـــى معلومـــات عـــن وبـــاء كورونـــا؛ تبعـ
  احلالة االجتماعية). 

على    - (أ)  احلصول  عليها يف  يعتمدون  التي  املصادر  أهم  واإلناث يف  الذكور  بني  الفروق 
  معلومات عن وباء كورونا: 

) يوضح الفروق بني الذكور واإلناث يف أهم املصادر التي يعتمدون عليها يف احلصول على  13( جدول  

  معلومات عن وباء كورونا 

 العبارة 

 150إناث  ن=  150ذكور ن= 

عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 
عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 

مواقع التواصل  

 االجتماعي 
 دائًما  2.37 355 دائًما  2.47 371

مواقع الوزارات  

 والهيئات الرسمية 
 دائًما  2.76 414 دائًما  2.48 32

 أحياًنا  2.16 324 دائًما  2.34 351 التليفزيون 

 ال أستخدمه  1.17 175 ال أستخدمه  1.49 223 الصحف الورقية 

 أحياًنا  1.75 262 أحياًنا  1.69 253 الصحف اإللكترونية 

 ال أستخدمه  1.29 194 أستخدمه ال   1.42 213 الراديو 

 أحياًنا  2.01 301 أحياًنا  1.99 298 األهل 

 أحياًنا  1.87 281 أحياًنا  1.96 294 األصدقاء 

 أحياًنا  1.90 285 أحياًنا  1.95 293 الرسائل الهاتفية 
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يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة الذكور يعتمدون دائًما على املصادر اآلتية يف  
  احلصول على معلومات عن وباء كورونا؛ وفق اجلدول التكراري:  

  .2.48مواقع الوزارات والهيئات الرسمية مبتوسط   -
  .2.47مواقع التواصل االجتماعي مبتوسط    - 
ة التي أكدت أن مواقع التواصل االجتماعي تتصدر كل  وهذا يتوافق مع النتيجة السابق   

وسائل اإلعالم كمصدر للحصول على معلومات؛ خاصة فيما يخص كورونا، وأتي التليفزيون  
، وقد أكدت كل الدراسات على تراجع الوسائل التقليدية من بينها التليفزيون  2.34مبتوسط  

مدون أحياًنا على املصادر اآلتية  كمصدر للحصول على معلومات، وأن الشباب السعودي يعت 
  يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا: 

  .1.99األهل مبتوسط    - 
  .1.96األصدقاء مبتوسط    - 
  . 1.95الرسائل الهاتفية مبتوسط    - 
  .1.69الصحف اإللكترونية مبتوسط    - 
  وال يعتمدون على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا:   

، الذي تراجع دوره إلى حد بعيد؛ بل وتالشى متاًما بني أوسـاط 1.49الراديو مبتوسط    -
الشباب السعودي، مما يدعو القائمني علـى هـذه الوسـيلة للنظـر يف اسـتخدام منصـات 

  للراديو عبر هذه املواقع بدًال من طرق البث التقليدية.
استخدام هذه الوسـيلة  ، تكاد الدراسة جتزم بعدم1.42الصحف الورقية مبتوسط    -

  بني أوساط الشباب.
ا علـى املصـادر  كما يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة من اإلناث يعتمدن دائمـً

  اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا:  
  . 2.76مواقع الوزارات والهيئات الرسمية مبتوسط   -

وير  واإلناث،  الذكور  الفروق بني  أهم  التي حتظى  ويعتبر هذا  األنثوية  للطبيعة  ذلك  جع 
  الوسائل الوطنية بثقة أكبر.  

  . 2.37مواقع التواصل االجتماعي مبتوسط    - 
  ويعتمدن أحياًنا على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا:     
  . 2.16التليفزيون مبتوسط    - 
  .  2.01األهل مبتوسط    - 
  .   1.90الرسائل الهاتفية مبتوسط    - 
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  . 1.87األصدقاء مبتوسط    - 
  . 1.75الصحف اإللكترونية مبتوسط    - 

ولعــل  -وال يعتمـدن علـى املصــادر اآلتيـة يف احلصــول علـى معلومــات عـن وبــاء كورونـا 
  هناك توافق متام يف جتاهل هاتني الوسيلتني  

  . 1.29الراديو مبتوسط   -
  .1.17الصحف الورقية مبتوسط   -

الفروق بني املقيمني باملدينة والقرية يف أهم املصادر التي يعتمد عليها يف احلصول    - (ب) 
  على معلومات عن وباء كورونا: 

) يوضح الفروق بني املقيمني باملدينة والقرية يف أهم املصادر التي يعتمدون  14جدول ( 

  عليها يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا 

 العبارة 

 100القرية  ن=  200املدينة ن= 

عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 
عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 

 دائًما  2.44 244 دائًما  2.41 482 مواقع التواصل االجتماعي 

مواقع الوزارات والهيئات  

 الرسمية 
 دائًما  2.51 251 دائًما  2.68 535

 أحياًنا  2.32 232 أحياًنا  2.22 443 التليفزيون 

 ال أستخدمه  1.37 137 ال أستخدمه  1.31 261 الصحف الورقية 

 ال أستخدمه  1.57 157 أحياًنا  1.79 358 الصحف اإللكترونية 

 ال أستخدمه  1.49 149 ال أستخدمه  1.29 258 الراديو 

 أحياًنا  2.08 208 أحياًنا  1.96 391 األهل 

 أحياًنا  1.94 194 أحياًنا  1.91 381 األصدقاء 

 أحياًنا  1.82 182 أحياًنا  1.98 396 الرسائل الهاتفية 

أكدت الدراسات والنظريات على وجود عالقة جدلية وتأثير متبادل بني البيئة العمرانية  
ومساحات   ومباٍن  شوارع  من  املكونة  احلضرية  فالبيئة  اإلنساني؛  والسلوك  (احلضرية) 
مفتوحة، تعد جزًءا من البيئة املحبطة؛ تأتي تلبية ملتطلبات اإلنسان واملجتمع، ومتثل انعكاًسا  

وث  قد  ألفكاره  كما  أفعاله،  وردود  تصرفاته  على  تؤثر  بدورها  وهي  وِقيمه،  ومعتقداته  قافته 
يصل هذا التأثير إلى صحته وإصابته باألمراض، ويتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة  
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وباء   عن  معلومات  على  احلصول  يف  اآلتية  املصادر  على  دائًما  يعتمدون  باملدينة  املقيمني 
  كورونا: 

  . 2.68مواقع الوزارات والهيئات الرسمية مبتوسط    - 
  .2.41مواقع التواصل االجتماعي مبتوسط   -
  ويعتمدون أحياًنا على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا:    
  .2.22التليفزيون مبتوسط   -
  . 1.98الرسائل الهاتفية مبتوسط   -
  . 1.96األهل مبتوسط    - 
  . 1.91مبتوسط   األصدقاء -
  . 1.79الصحف اإللكترونية مبتوسط   -

  وال يعتمدون على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا: 
  . 1.31الراديو مبتوسط   -
  .1.29الصحف الورقية مبتوسط   -

ويتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة املقيمني بالقرية يعتمدون دائًما على املصادر  
  معلومات عن وباء كورونا:    يف احلصول على   اآلتية 
  .2.51مواقع الوزارات والهيئات الرسمية مبتوسط   -
  .2.44مواقع التواصل االجتماعي مبتوسط   -

  صول على معلومات عن وباء كورونا: ويعتمدون أحياًنا على املصادر اآلتية يف احل 
  .2.32التليفزيون مبتوسط   -
  .2.08األهل مبتوسط   -
  .1.94األصدقاء مبتوسط   -
  . 1.82الرسائل الهاتفية مبتوسط   -

  وال يعتمدون على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا: 
  .1.57الصحف اإللكترونية مبتوسط   -
  . 1.49الراديو مبتوسط   -
 .1.37الصحف الورقية مبتوسط   -
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يعتمد عليها يف احلصول على    - (ج)  التي  املصادر  أهم  واملتزوجني يف  العزاب  الفروق بني 
  معلومات عن وباء كورونا: 

) يوضح الفروق بني العزاب واملتزوجني يف أهم املصادر التي يعتمد عليها يف  15جدول ( 

  كورونا احلصول على معلومات عن وباء  

 العبارة 

 122متزوج  ن=  178أعزب ن= 

عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 
عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 

 دائًما  2.37 289 دائًما  2.46 437 مواقع التواصل االجتماعي 

مواقع الوزارات والهيئات  

 الرسمية 
 دائًما  2.45 299 دائًما  2.74 487

 أحياًنا  2.28 278 أحياًنا  2.23 397 التليفزيون 

 ال أستخدمه  1.34 164 ال أستخدمه  1.31 234 الصحف الورقية 

 أحياًنا  1.56 191 أحياًنا  1.82 324 الصحف اإللكترونية 

 ال أستخدمه  1.31 160 ال أستخدمه  1.39 247 الراديو 

 أحياًنا  1.94 237 أحياًنا  2.03 362 األهل 

 أحياًنا  1.83 223 أحياًنا  1.97 352 األصدقاء 

 أحياًنا  1.82 222 أحياًنا  2.00 356 الرسائل الهاتفية 

يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة العزاب يعتمدون دائًما على املصادر اآلتية يف  
  احلصول على معلومات عن وباء كورونا:  

  .2.74مواقع الوزارات والهيئات الرسمية مبتوسط   -
  .2.46مواقع التواصل االجتماعي مبتوسط   -

  معلومات عن وباء كورونا: ويعتمدون أحياًنا على املصادر اآلتية يف احلصول على  
  .2.23التليفزيون مبتوسط   -
  .2.03األهل مبتوسط   -
  . 2.00الرسائل الهاتفية مبتوسط   -
  .1.97األصدقاء مبتوسط   -
  .1.82الصحف اإللكترونية مبتوسط   -

  وال يعتمدون على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا: 
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  . 1.39الراديو مبتوسط   -
  .1.31الصحف الورقية مبتوسط   -

املصادر   دائًما على  يعتمدون  املتزوجني  العينة  أفراد  أن  السابق  يتضح من اجلدول  كما 
  اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا:  

  .2.45مواقع الوزارات والهيئات الرسمية مبتوسط   -
  .2.37ط  مواقع التواصل االجتماعي مبتوس -

  ويعتمدون أحياًنا على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا: 
  .2.28التليفزيون مبتوسط   -
  .1.94األهل مبتوسط   -
  . 1.82الرسائل الهاتفية مبتوسط   -
  .1.83األصدقاء مبتوسط   -

  وال يعتمدون على املصادر اآلتية يف احلصول على معلومات عن وباء كورونا: 
  .1.56الصحف اإللكترونية مبتوسط   -
  .1.34الصحف الورقية مبتوسط   -
  . 1.31الراديو مبتوسط   -

(النوع،   الدميوجرافية  املتغيرات  أن  وهو  ا،  كلّيً األول  الفرض  حتقق  يتضح  سبق  مما 
والبيئة، واحلالة االجتماعية) قد لعبت دوًرا كبيًرا يف طبيعة املصادر التي اعتمدت عليها عينة  

 سة يف احلصول على املعلومات. الدرا 
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هنــاك فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني الشــباب اجلــامعي يف دوافــع التعــرض ملواقــع التواصــل  - 5
  احلالة االجتماعية).   –البيئة    –االجتماعي؛ تبًعا للمتغيرات الدميوجرافية (النوع  

ملواقع  - (أ)    التعرض  دوافع  يف  واإلناث  الذكور  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

  التواصل االجتماعي. 
) يوضح قيمة (ت)لداللة الفروق بني متوسطي درجات الذكور واإلناث يف دوافع التعرض ملواقع  16جدول (  

  التواصل االجتماعي 
  اجلنس 

 املتغير 

 ) 131إناث(ن=  ) 127ذكور(ن= 
 ت 

  الداللة 

 ع  م  ع   م  256د.ح   

دوافع التعرض ملواقع  

 التواصل االجتماعي 
 غير دالة   0.458 0.743-  1.448 2.5 1.113 2.3

  يتضح من اجلدول السابق: 
دوافع   واإلناث يف  الذكور  درجات  متوسَطْي  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم 

كانت   حيث  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  داللة  التعرض  مستوى  عند  دالة  غير  (ت)  قيمة 
.، ويرجع ذلك إلى حالة احلشد االجتماعي واألسري خلف قضية القت تغطية كبيرة،  0.05

الذكور   بني  فيها  تفرق  لم  جميًعا،  األفراد  حياة  على  ملموس  بشكل  واسعة  تأثيرات  وأثرت 
عة هذا املوضوع املهم  واإلناث؛ وعليه فقد كانت الدافعية قوية لدى جميع فئات املجتمع ملتاب 

  الذي صار يهدد حياة األفراد واألسر. 

دوافع    - (ب)    يف  بالقرية  واملقيمني  باملدينة  املقيمني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

  التعرض ملواقع التواصل االجتماعي. 
مني  ) يوضح قيمة (ت) لداللة الفروق بني متوسطي درجات بني املقيمني باملدينة واملقي 17جدول (  

  بالقرية يف دوافع التعرض ملواقع التواصل االجتماعي 
  البيئة 

 املتغير 

 ) 81قرية(ن=  ) 177مدينة(ن= 
 ت 

  الداللة 

 ع  م  ع  م  256د.ح   

دوافع التعرض ملواقع  

 التواصل االجتماعي 
2.3 1.175 2.7 1.492  -2.226 0.05 

  يتضح من اجلدول السابق: 
متوسطي درجات املقيمني باملدينة واملقيمني بالقرية  وجود فروق ذات داللة إحصائية بني  

يف دوافع التعرض ملواقع التواصل االجتماعي لصالح املقيمني بالقرية، حيث كانت قيمة (ت)  
  . 0.05دالة عند مستوى داللة  
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توقعت   الدراسة  إن  حيث  الدراسة؛  توقعات  وعكس  متوقعة،  غير  النتيجة  هذه  تعتبر 
احلضر  البيئة  تفوق  يف  وافترضت  هنا  السبب  يرجع  ورمبا  كورونا،  لقضية  الدافعية  يف  ية 

بحيث صارت حتاكي   مزايا حضارية  من  فيها  يتوافر  وما  القرى  لطبيعة  السعودي  املجتمع 
حلد كبير املجتمعات احلضرية؛ مما يجعل أبناءها يف حالة تنافسية يف الشغف املعريف مع  

  أبناء املدينة. 

ملواقع    - (ج)    التعرض  دوافع  واملتزوجني يف  العزاب  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

  التواصل االجتماعي. 
) يوضح قيمة (ت)لداللة الفروق بني متوسطي درجات العزاب واملتزوجني يف دوافع التعرض  18جدول (  

  ملواقع التواصل االجتماعي 
  البيئة 

 املتغير 

 ) 102متزوج(ن=  ) 156أعزب(ن= 
 ت 

  الداللة 

 ع  م  ع  م  256د.ح   

دوافع التعرض ملواقع  

 التواصل االجتماعي 
 غير دالة   0.839 0.203-  1.478 2.4 1.160 2.4

  يتضح من اجلدول السابق: 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات العزاب واملتزوجني يف دوافع  

التواصل   ملواقع  داللة  التعرض  مستوى  عند  دالة  غير  (ت)  قيمة  كانت  حيث  االجتماعي، 
0.05 .  

ولم يؤثر النوع أو البيئة يف كثافة التعرض ملواقع التواصل االجتماعي، وذلك ملا أسلفنا من  
التي   املعطيات احلياتية  كثير من  واإلناث يف  الذكور  واملدينة، وبني  القرية  تقارب بني  وجود 

التساوي يف كثير من األمور، وأن النظرة األولى للمجتمع السعودي من  جعلت هناك حالة من  
املرأة والفتاة السعودية   إن  إذ  مبا  - حيث كونه مجتمًعا ذكورّيًا نظرة سطحية إلى حد كبير؛ 

األمر  ولي  التعليم    - منحه  من حيث  املجتمع،  لها يف  املالئمة  الوضعية  من  كثيًرا  أخذت  قد 
  والثقافة وغيرها. 

،  ) 54( ه النتيجة مع دراسة محمود أحمد لطفي السيد، وهاجر شعبان سعداوي وتتفق هذ 
حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف معدل  
الدراسة   النخبة عينة  استخدام  دوافع  أهم  وأن من  االجتماعي،  التواصل  ملواقع  االستخدام 

أن   االجتماعي  التواصل  القضايا  ملواقع  عن  للمعلومات  مهم  مصدر  االجتماعية  الشبكات 
  املختلفة.  

التي    ) 55( وقد اختلفت عن دراسة مصطفى اجلزيري، ومحمود لطفي، ونوره عبد اهللا 
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يف   الصعيدية  املرأة  عليه  تعتمد  مهم،  معلوماتي  مصدر  االجتماعية  الشبكات  أن  أكدت 
م،  2012ملرشحني لالنتخابات الرئاسية  استنباط املعلومات ومتابعة األخبار واألحداث حول ا 

فيها   أجريت  التي  الفترة  طبيعة  هما:  أساسيني  لعاملني  هذا  ويرجع  االنتخابي،.  وبرامجهم 
  الدراسة، وطبيعة اجلمهور ومكوناته الثقافية. 

ا، وأن العناصر الدميوجرافية لم تلعب دوًرا   ومما سبق، يتضح حتقق الفرض الثاني جزئّيً
  األفراد نحو متابعة قضية كورونا. كبيرا يف دافعية  

هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا وفق  - 6

  احلالة االجتماعية).   –البيئة    –املتغيرات الدميوجرافية (النوع  
  الفروق بني الذكور واإلناث يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا:   - (أ)   

  يوضح الفروق بني الذكور واإلناث يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا   ) 19جدول ( 

 العبارة 

 150إناث  ن=  150ذكور ن= 

عدد  

 النقاط 

املتوسط  

 املرجح 
 االجتاه 

عدد  

 النقاط 

املتوسط  

 املرجح 
 االجتاه 

 دائًما  2.87 431 دائًما  2.87 430 آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي 

اإلحصائيات اخلاصة بانتشار الوباء يف دول  آخر  

 العالم 
 أحياًنا  2.33 349 أحياًنا  2.28 342

 دائًما  2.88 432 دائًما  2.83 424 اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا 

اإلجراءات التي اتخذتها الدول األخرى يف  

 مواجهة كورونا 
 أحياًنا  2.15 323 أحياًنا  2.01 302

 دائًما  2.76 414 دائًما  2.84 426 أعراض املرض وطرق الوقاية أهم  

 دائًما  2.74 411 دائًما  2.79 418 نصائح األطباء يف طرق الوقاية 

التعليقات الدينية على الوباء من الدعاة أو من  

 غيرهم 
 أحياًنا  2.15 323 أحياًنا  1.97 295

 دائًما  2.82 423 دائًما  2.86 429 األخبار الرسمية للدولة 

 أحياًنا  2.29 344 أحياًنا  2.18 327 األخبار العاملية 

 أحياًنا  2.13 320 أحياًنا  2.14 321 خطابات وبيانات قادة الدول 

 دائًما  2.46 369 أحياًنا  2.28 342 أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى لقاح 

 دائًما  2.79 418 دائًما  2.89 433 متابعة البيانات الرسمية لبالدي 

 دائًما  2.51 377 دائًما  2.37 355 البيانات اخلاصة بالتعليم 

متابعة   على  دائًما  يحرصون  الذكور  العينة  أفراد  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
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  املوضوعات اآلتية على متابعتها يف مواقع التواصل االجتماعي:  
  .2.89متابعة البيانات الرسمية لبالدي مبتوسط   -
  .2.87آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط   -
  .2.86األخبار الرسمية للدولة ومبتوسط   -
  .2.84أهم أعراض املرض وطرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.83اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا مبتوسط   -
  .2.79نصائح األطباء يف طرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.37البيانات اخلاصة بالتعليم مبتوسط   -

ويتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة اإلناث يحرصن دائًما على متابعة املوضوعات  
  صل االجتماعي:  اآلتية على متابعتها يف مواقع التوا 

  .2.88اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا مبتوسط   -
وهو يعني أن اإلناث األكثر حرًصا على التعرف على كيفية السالمة من هذا الفيروس،    

  وال شك أن هذا يتوافق مع طبيعة األنثى العاطفية، احلريصة على سالمة أسرتها. 
  .2.87آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط   -
  .2.82األخبار الرسمية للدولة ومبتوسط   -
  .2.79انات الرسمية لبالدي مبتوسط  متابعة البي -
  .2.76أهم أعراض املرض وطرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.74نصائح األطباء يف طرق الوقاية مبتوسط   -
 .2.51البيانات اخلاصة بالتعليم مبتوسط   -
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  الفروق بني املقيمني باملدينة والقرية يف أهم املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا:   - (ب) 

  ) يوضح الفروق بني املقيمني باملدينة والقرية يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا 20جدول ( 

 العبارة 

 100القرية  ن=  200املدينة ن= 

عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 
عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 

 دائًما  2.93 293 دائًما  2.84 568 آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي 
آخر اإلحصائيات اخلاصة بانتشار الوباء يف دول  

 العالم 
 دائًما  2.27 227 دائًما  2.32 464

 دائًما  2.87 287 دائًما  2.85 569 اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا 
اإلجراءات التي اتخذتها الدول األخرى يف مواجهة  

 كورونا 
 أحياًنا  1.97 197 أحياًنا  2.14 428

 دائًما  2.86 286 دائًما  2.77 554 أهم أعراض املرض وطرق الوقاية 

 دائًما  2.78 278 دائًما  2.76 551 نصائح األطباء يف طرق الوقاية 
التعليقات الدينية على الوباء من الدعاة أو من  

 غيرهم 
 أحياًنا  2.06 206 أحياًنا  2.06 412

 دائًما  2.87 287 دائًما  2.83 565 األخبار الرسمية للدولة 

 أحياًنا  2.24 224 أحياًنا  2.24 447 األخبار العاملية 

 أحياًنا  2.10 210 أحياًنا  2.16 431 خطابات وبيانات قادة الدول 

 أحياًنا  2.27 227 دائًما  2.42 484 أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى لقاح 

 دائًما  2.89 289 دائًما  2.81 562 متابعة البيانات الرسمية لبالدي 

 أحياًنا  2.29 229 دائًما  2.52 502 البيانات اخلاصة بالتعليم 

يتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة املقيمني باملدينة يحرصون دائًما على متابعة  
  املوضوعات اآلتية يف مواقع التواصل االجتماعي:  

  . 2.85اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا مبتوسط   -
  .2.84آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط   -
  .2.83األخبار الرسمية للدولة ومبتوسط   -
  .2.81متابعة البيانات الرسمية لبالدي مبتوسط   -
  .2.77أهم أعراض املرض وطرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.76نصائح األطباء يف طرق الوقاية مبتوسط   -
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  .2.52البيانات اخلاصة بالتعليم مبتوسط   -
  .2.42لقاح مبتوسط  أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى  -

ويتضح من اجلدول السابق أن أفراد العينة املقيمني بالقرية يحرصون دائًما على متابعة  
  املوضوعات اآلتية يف مواقع التواصل االجتماعي:  

  .2.93آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط   -
  .2.89متابعة البيانات الرسمية لبالدي مبتوسط   -
التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا واألخبار الرسمية للدولة مبتوسط اإلجراءات    -

2.87 .  
نصـائح األطبـاء يف طـرق   -. ،  2.86أهم أعـراض املـرض وطـرق الوقايـة مبتوسـط    -

  .2.78الوقاية مبتوسط  

  الفروق بني العزاب واملتزوجني يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا:   - (ج) 
  ق بني العزاب واملتزوجني يف املوضوعات التي يتابعونها عن كورونا ) يوضح الفرو 21جدول ( 

 العبارة 

 122متزوج  ن=  178أعزب ن= 

عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 
عدد  
 النقاط 

املتوسط  
 املرجح 

 االجتاه 

 دائًما  2.78 339 دائًما  2.93 522 آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي 

اإلحصائيات اخلاصة بانتشار الوباء يف دول  آخر  
 العالم 

 أحياًنا  2.27 277 أحياًنا  2.33 414

 دائًما  2.77 338 دائًما  2.91 518 اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا 

اإلجراءات التي اتخذتها الدول األخرى يف مواجهة  
 كورونا 

 أحياًنا  2.00 244 أحياًنا  2.14 381

 دائًما  2.76 337 دائًما  2.83 503 أعراض املرض وطرق الوقاية أهم  

 دائًما  2.70 330 دائًما  2.80 499 نصائح األطباء يف طرق الوقاية 

 أحياًنا  2.14 261 أحياًنا  2.01 357 التعليقات الدينية على الوباء من الدعاة أو من غيرهم 

 دائًما  2.75 335 دائًما  2.90 517 األخبار الرسمية للدولة 

 أحياًنا  2.14 261 أحياًنا  2.30 410 األخبار العاملية 

 أحياًنا  1.89 231 أحياًنا  2.30 410 خطابات وبيانات قادة الدول 

 دائًما  2.34 286 دائًما  2.39 425 أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى لقاح 

 دائًما  2.81 343 دائًما  2.85 508 متابعة البيانات الرسمية لبالدي 

 دائًما  2.39 291 دائًما  2.48 441 البيانات اخلاصة بالتعليم 
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متابعة   على  دائًما  يحرصون  العزاب  العينة  أفراد  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
  املوضوعات اآلتية يف مواقع التواصل االجتماعي:  

  .2.93آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط   -
  .2.91اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف مواجهة كورونا مبتوسط   -
  .2.90توسط  األخبار الرسمية للدولة ومب -
  .2.85متابعة البيانات الرسمية لبالدي مبتوسط   -
  .2.83أهم أعراض املرض وطرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.80نصائح األطباء يف طرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.48البيانات اخلاصة بالتعليم مبتوسط   -
  .2.39أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى لقاح مبتوسط   -

متابعة   على  دائًما  يحرصون  املتزوجني  العينة  أفراد  أن  السابق  اجلدول  من  يتضح 
  املوضوعات اآلتية يف مواقع التواصل االجتماعي:  

  .2.81متابعة البيانات الرسمية لبالدي مبتوسط   -
  .2.78آخر اإلحصائيات النتشار كورونا يف بلدي مبتوسط   -
  .2.77مواجهة كورونا مبتوسط  اإلجراءات التي اتخذتها بلدي يف   -
  .2.76أهم أعراض املرض وطرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.75األخبار الرسمية للدولة ومبتوسط   -
  .2.70نصائح األطباء يف طرق الوقاية مبتوسط   -
  .2.39البيانات اخلاصة بالتعليم مبتوسط   -
  .2.34أخبار عن جهود العلماء يف الوصول إلى لقاح مبتوسط   -

ا. مما سب   ق يتضح حتقق الفرض الثالث كلّيً
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للصفحات التي تتابعها مــن أجــل   هناك فروق ذات داللة إحصائية بني الشباب يف تعرضهم - 7  
احلالــة    –البيئــة    –احلصول على معلومات عن كورونا وفق املتغيرات الدميوجرافية (النــوع  

  االجتماعية). 

أجل احلصول  - (أ)    من  تتابعها  التي  للصفحات  تعرضهم  واإلناث يف  الذكور  بني  الفروق 

  على معلومات عن كورونا: 
لداللة الفروق بني الذكور واإلناث يف تعرضهم للصفحات التي تتابعها من    2كا ) يوضح قيمة  22جدول ( 

  أجل احلصول على معلومات عن كورونا 

  النوع 

 

 الصفحات 

  الذكور 

 150ن= 

  اإلناث 

 150ن= 

  إجمالي 

 2كا  300ن= 
  الداللة 

 1د ح   

معامل  

 التوافق 
 % ك  %  ك  %  ك 

صفحات مشاهير  

مواقع التواصل  

 االجتماعي 

41 27.3 27 18 68 22.7 3.727 0.054  - 

صفحات الوزارات  

 واملؤسسات 
119 79.3 119 79.3 238 79.3 0.000 1.000  - 

 -  0.813 0.056 38.7 116 38 57 39.3 59 صفحات األطباء 

صفحات أساتذة  

 اجلامعات 
32 21.3 25 16.7 57 19 1.061 0.303  - 

صفحات الهيئات  

 العاملية 
59 39.3 64 42.7 123 41 0.344 0.557  - 

صفحات أشخاص  

 عاديني 
32 21.3 19 12.7 51 17 3.992 0.05 0.115 

صفحات األهل  

 واألصدقاء 
32 21.3 27 18 59 19.7 0.527 0.468  - 

 0.238 0.001 18.012 11 33 3.3 5 18.7 28 أخرى 

يتضح عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة الذكور واإلناث يف تعرضهم  
  2كا للصفحات التي يتابعونها من أجل احلصول على معلومات عن كورونا، حيث كانت قيمة  

داللة   مستوى  عند  دالة  عاديني  0.05غير  أشخاص  فروق يف صفحات  بينهم  كان  بينما   ،
 .   0.05دالة عند مستوى داللة أقل من    2كا حيث كانت قيمة  وصفحات أخرى لصالح الذكور  
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الفروق بني املقيمني باملدينة واملقيمني بالقرية يف تعرضهم للصفحات التي يتابعونها    - (أب)   

  من أجل احلصول على معلومات عن كورونا: 
لداللة الفروق بني املقيمني باملدينة واملقيمني بالقرية يف تعرضهم    2كا ) يوضح قيمة  23جدول ( 

  ات عن كورونا للصفحات التي تتابعها من أجل احلصول على معلوم 

  البيئة 
 

 الصفحات 

  مدينة 
 200ن= 

  قرية 
 100ن= 

  إجمالي 
 2كا  300ن= 

  الداللة 
 1د ح   

معامل  
 التوافق 

 % ك  %  ك  %  ك 

صفحات مشاهير  
مواقع التواصل  

 االجتماعي 
45 22.5 23 23 68 22.7 0.010 0.922  - 

صفحات الوزارات  
 واملؤسسات 

160 80 78 78 238 79.3 0.163 0.687  - 

 -  0.867 0.028 38.7 116 38 38 39 78 صفحات األطباء 

صفحات أساتذة  
 اجلامعات 

32 16 25 25 57 19 3.509 0.061  - 

صفحات الهيئات  
 العاملية 

80 40 43 43 123 41 0.248 0.618  - 

صفحات أشخاص  
 عاديني 

26 13 25 25 51 17 6.804 0.01 0.149 

صفحات األهل  
 واألصدقاء 

34 17 25 25 59 19.7 2.701 0.100  - 

 -  0.240 1.379 11 33 14 14 9.5 19 أخرى 

باملدينة   املقيمني  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  يتضح  كذلك 
واملقيمني بالقرية يف تعرضهم للصفحات التي يتابعونها من أجل احلصول على معلومات عن  

بينهم فروق يف  0.05غير دالة عند مستوى داللة    2كا كورونا، حيث كانت قيمة   بينما كان   ،
عاديني  أشخاص  قيمة    صفحات  كانت  حيث  بالقرية  املقيمني  مستوى    2كا لصالح  عند  دالة 

 .  0.01داللة  
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الفروق بني العزاب واملتزوجني يف تعرضهم للصفحات التي يتابعونها من أجل احلصول    - (ج)   

  على معلومات عن كورونا: 

لداللة الفروق بني العزاب واملتزوجني يف تعرضهم للصفحات التي تتابعها    2كا ) يوضح قيمة  24جدول ( 
  من أجل احلصول على معلومات عن كورونا 

  احلالة االجتماعية 

 

 ات الصفح 

  أعزب 

 178ن= 

  متزوج 

 122ن= 

  إجمالي 

 2كا  300ن= 
  الداللة 

 1د ح   

معامل  

 التوافق 
 % ك  %  ك  %  ك 

صفحات مشاهير  

مواقع التواصل  

 االجتماعي 

50 28.1 18 14.8 68 22.7 7.344 0.01 0.155 

صفحات الوزارات  

 واملؤسسات 
152 85.4 86 70.5 238 79.3 9.804 0.01 0.178 

 -  0.659 0.194 38.7 116 40.2 49 37.6 67 صفحات األطباء 

صفحات أساتذة  

 اجلامعات 
38 21.3 19 15.6 57 19 1.568 0.210  - 

صفحات الهيئات  

 العاملية 
87 48.9 36 29.5 123 41 11.225 0.001 0.190 

صفحات أشخاص  

 عاديني 
39 21.9 12 9.8 51 17 7.479 0.01 0.156 

صفحات األهل  

 واألصدقاء 
40 22.5 19 15.6 59 19.7 2.180 0.140  - 

 0.279 0.001 25.413 11 33 0 0 18.5 33 أخرى 

واملتزوجني يف   العزاب  العينة  أفراد  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  يتضح  كذلك 
لصالح   كورونا  عن  معلومات  على  احلصول  أجل  من  يتابعونها  التي  للصفحات  تعرضهم 

، بينما لم يكن بينهم فروق  050.دالة عند مستوى داللة أقل من    2كا العزاب؛ حيث كانت قيمة  
يف صفحات األطباء، صفحات أساتذة اجلامعات، وصفحات األهل واألصدقاء؛ حيث كانت  

  .   0.05غير دالة عند مستوى داللة    2كا قيمة  
ا، أي: إن العناصر الدميوجرافية لم تلعب دوًرا كبيًرا   ومما سبق يتضح حتقق الرابع جزئّيً

  ها من أجل احلصول على معلومات عن كورونا. يف تعرضهم للصفحات التي تتابع 
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  التوصيات:   
ظهور وسائل االتصال واإلعالم احلديثـة وانتشـارها، وتكثـف النشـاط علـى مواقـع   -1

ــى ســمات وخاصــيات  ــة عل ــرات جذري ــاعي وتنوعــه، أحــدث تغيي التواصــل االجتم
االجتماعيـة مكّنـت املشهد االتصالي واإلعالمي يف كل الدول واملجتمعات؛ فامليديا 

مــن التــزاوج بــني املضــامني والوســائل والتقنيــات، فانكســرت احلــدود بــني الوســائل 
اإلعالميـــة، وتغيـــرت وتنوعـــت االســـتخدامات، وصـــيغت ســـبل جديـــدة متكـــن مـــن 
الوصــول إلــى املعلومــة اجلديــدة واحلينيــة بأســرع طريقــة، وتغيــرت مواقــف، ومــا 

ة أكثر يف العملية االتصالية؛ وعليـه يجـب ينتظره املتلقي، فأصبح يرنو إلى املشارك
إيجاد ثقافة إعالمية لدى املواطنني من خالل دراسـة مقـرر دراسـي يشـرح طبيعـة 

  هذه الوسائل.
كــل التحــوالت االتصــالية حتمــت علــى وســائل اإلعــالم التقليديــة إعــادة النظــر يف  -2

اجلذريـة التـي  إستراتيجياتها ونشاطاتها وأدواتها، ولعـل أهـم مـا خلّفتـه التحـوالت
تعيشـــها البيئـــة االتصـــالية واإلعالميـــة هـــو: جتزئـــة وســـائل اإلعـــالم، وتفتيـــت 
االســتهالك اإلعالمــي مــن اإلعــالم اجلمــاهيري إلــى اإلعــالم الفــردي أو املنفــرد، 

 واندثار الفروقات املألوفة بني وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة.  
وال ســـيما لـــدى  -قبـــال والتعـــرض أكـــدت الدراســـة أن هنـــاك زيـــادة يف حجـــم اإل -3

ملواقــع التواصــل، وعليــه يجــب إيجـاد صــفحات ومنصــات قوميــة موثوقــة  -الشـباب
يرجــع إليهــا اجلمهــور يف احلصــول علــى معلومــات؛ حتــى ال يقــع اجلمهــور فريســة 

 للمعلومات املغلوطة أو املضللة.
ــني املصــداقية، أو مــدى ثقــة الوســيلة اإل -4 ــة ب ــة أكــدت الدراســة وجــود عالق عالمي

واعتمـــاد اجلمهـــور؛ وال ســـيما الشـــباب، علـــى هـــذه الوســـائل يف احلصـــول علـــى 
املعلومــات، مــا يتطلــب مــن هــذه الوســائل أن حتــرص علــى التثبــت والتأكــد مــن 

 مصادرها، ومن املعلومات التي تنشر بها.
رفـــع مســـتوى الـــوعي واإلدراك بـــني فئـــات الشـــباب وحتصـــينهم ضـــد الشـــائعات  -5

ة، واملضامني الهدامـة، مـن خـالل العمـل املتنـاغم بـني مؤسسـات والدعايات املضلل
ــراكة  ــن خـــالل شـ ــة مـ ــة املختلفـ ــات الدينيـ ــة، واملؤسسـ ــرية، واجلامعـ ــة األسـ التربيـ
مجتمعية بني هذه املؤسسات؛ مبا يؤدي إلى غـرس القـيم الفاضـلة، وتنميـة الـوازع 

  الديني والضمير الوطني لدى أبناء املجتمع.

 * * * 
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