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             م2102 سبتمبر /يوليو - الجزء األول /والثالثون الرابع العدد - التاسعةالسنة  -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي مندورية علمية محكمة 

 

 

 

 بحوث باللغة العربية: 
 

 

 اعتماد الجمهور األردني على قناة المملكة الكتساب المعلومات حول فيروس كورونا   ▪

              ( اليرموكجامعة )  تحسين منصور رشيد منصورد. أ.
 11ص( ...  جامعة الملك محمد األول بالمغرب)مرام محمد ناجي عوض مناجرة 

 

 

 تجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا: دراسة تحليلية من المستوى الثانيالا ▪

 39ص( ...  القاهرةجامعة ) سماح محمد محمديد. أ.م.                                                                   
 

 

  في العامة العالقات موظفي مهارات تطوير في  ودورها التدريبية المنصات في جرافيك الموشن تقنية وظيفت ▪
 المستخدمين القرى أم بجامعة العامة العالقات إدارة موظفي على ة ميداني دراسة :السعودي الحكومياع القط

   إثرائي لمنصة

                  (أم القرىجامعة )  رشا محمد أحمد مرسي د. أ.م. 

  103... ص  جامعة أم القرى() روان سراج عمر بخش    

 

الفيسبوك في توعية الجمهور  على دور الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية ▪
 دراسة ميدانية   :بجائحة كورونا المصري

 141ص ( ...  المنصورةجامعة ) منى طه محمد طهد. أ.م.

 

فاعلية االستراتيجيات االتصالية للوزارات المصرية عبر وسائل التواصل االجتماعي في تعزيز المشاركة   ▪
 الرقمية للجمهور في الشئون العامة 

 215ص ( ...  المنوفيةجامعة ) نها أنور سليماند. 

 

 المصري الجدد من منظور الشباب  الرأيفى صناعة قادة  االجتماعيدور وسائل التواصل  ▪

 330( ...  ص القاهرةجامعة ) السيد محمد أبوشعيشعد. 

 

 وعالقته بمعارفهم واتجاهاتهم نحو فيروس كورونا  االجتماعيلشبكات التواصل  المصرياستخدام الشباب  ▪

 355ص( ...  مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة ) د. مها مدحت محمد كمال
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية للبنات أستاذ 

        
  
  

 (ليبيا)  الدردير الشريفعابدين  .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم اإلعالم بكلية اآلداب 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - كلية اإلعالم وعميد أستاذ العالقات العامة 

  
  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط   

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

للعال  مطبوعاتوالمجلة ضمن      العربية  التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  قات 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

في  العربي   علمية عربية  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(     Arab Impact Factor تخصص 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  ض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.تقبل المجلة نشر عرو 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية  Wordبصيغة    من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 ه. من إرسال المالحظات ل  ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين    وثالثون   ثالثةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
والشرق      العربي  بالوطن  العامة  العالقات  بحوث  في  محكمة  علمية  دورية  أول  المجلة  أن     وبما 

الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ  األوسط 
ـــ    للعالقات العامةالوكالة العربية    مطبوعات ضمن    العلمية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

للنشر   المنشودة  ضالتهم  مستوياته  بكافة  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  في  الراغبون  األساتذة  فيها  وجد 
على النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول،  

لت الم للدوريات    (AIF)جلة على أول معامل تأثير عربي  وكذلك من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العلمية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر 

م، والمعامل تابع  2020في عام    2.01م، ومعدل  2016في عام    1.34محتوًى باللغة العربية بمعدل =  
العالمية   األمريكية  النشر  الطبيعية(  (NSPلمؤسسة  العلوم  نشر   Natural Publishing  دار 

Sciences   معامل  العربية الجامعات  واتحاد اعتماد  الحصول على معايير  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .
عددها  Arcif"أرسيف   يبلغ  والتي  العالمية  المعايير  مع  المتوافقة  في   31"  المجلة  وصنفت  معياًرا، 
  ".Q1على المستوى العربي "األولى "اإلعالم واالتصال" تخصص 

كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        
ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تفي الدورة اللجامعات في مصر، والذي اعتمدها 

( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)
لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  أصبحت 

قواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام ل
 القرى. 

دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -

العدد       المجلة  والثالثين  الرابعوفي  والثانييه  أبجز   من  اإلعالمية    األول  الدراسات  في  للباحثين  نقدم 
بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين،  عدًدا يضم    والمهتمين بهذا المجال

مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين  
 ه والماجستير.لمناقشة الدكتورا 

" مـن المجلـة، ومـن والثالثـين الرابـعالعـدد "بـالجزء األول بففي البداية نجـد وعلـى صـعيد البحـوث الـواردة    
ــالمغر   اليرمـــو  تيجـــامع ــاألردن ممحمـــد األول بـ ا ،بـ ــً ــد بحثـ ــترًكا  نجـ ــاد الجمهـــور تحـــت عنـــوان: "مشـ اعتمـ

تحسييي   د. أ."، وهـــو مقـــدم مـــن: فيـــروو كورونـــااألردنـــي علـــى قنـــاة المملكـــة الكتســـا  المعلومـــات حـــول 
 .األردنمن  مناجرةعوض محمد ناجي مرام  ،منصور رش د منصور



القاهرةومن   قد  جامعة  المستوى    ،مصر، من  سماح محمد محمديد.  أ.م.:  ت م،  تحليلية من  دراسة 
 ". االتجاهات البحثية في دراسات اإلعالم وجائحة كورونا"بعنوان:   الثاني

القرى جامعة    ومن مأم  قد  مرسي    د.أ.م.:  تا،  محمد  بخش    ،مصر  منرشا  عمر  سراج   من روان 
جرافيك في المنصات التدريبية ودورها    توظيف تقنية الموشن"   تحت عنوان:مشتركة  دراسة    السعودية

على   ميدانية  دراسة  السعودي:  الحكومي  القطاع  في  العامة  العالقات  موظفي  مهارات  تطوير  في 
 ". موظفي إدارة العالقات العامة بجامعة أم القرى المستخدمين لمنصة إثرائي

دور  "  بعنوان:  دراسة ميدانية:  ت ، قد ممصرمن  ،  المنصورةمن جامعة    منى طه محمد طهد.  أما      
الحمالت اإلعالمية لوزارة الصحة والسكان على صفحتها الرسمية على الفيسبو  في توعية الجمهور  

 ".المصري بجائحة كورونا

سليماند.    قد مت ،  المنوفيةجامعة  من  و      أنور  من  نها  فاعلية  "  :عنوانتحت    بحًثا،  مصر، 
االتصالية   المشاركة االستراتيجيات  تعزيز  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  عبر  المصرية  للوزارات 

 ". الرقمية للجمهور في الشئون العامة
"مصر، من  القاهرة من جامعة    الس د محمد أبوشعيشعد.  أما        م بحًثا بعنوان:  دور وسائل ، قد 

 ". صناعة قادة الرأي الجدد من منظور الشبا  المصري   فيالتواصل االجتماعي 
بحًثا    ،مصر  ، منمصر للعلوم والتكنولوجيا، من جامعة  مها مدحت محمد كمالد.    قد مت بينما        

بمعارفهم واتجاهاتهم نحو  "ا  بعنوان: التواصل االجتماعي وعالقته  المصري لشبكات  الشبا   ستخدام 
 ". فيروو كورونا

الثانيوفي        )  الجزء  العدد  والثالثينمن  "الرابع  بعنوان:  بحًثا  نجد  الترويجية  (  الحمالت  دور 
مته  للمشروعات القومية في تعزيز سمعة مصر الداخلية جامعة  ، من  د. مايسة حمدي زكي شلبي" قد 

 . مصر، من المنصورة
الدارومن       قد مت  جامعة  معوض،  محمد  منة  من  د.    هيئة   أعضاء  على  ميدانية   دراسة،  مصر، 

  المقررات   تدريس  في  االجتماعي   التواصل  شبكات   استخدامات   واقعبعنوان: "  ، العربية  بالجامعات   التدريس
 "كورونا جائحة ظل في اإلعالمية

تأثيرات حمالت  ، من مصر، بحًثا بعنوان: "جامعة المنوفية، من  د. نهى عادل هريديبينما قد مت      
 ".التليفزيونية على تبني المصريين السلوكيات الصحيةفيروو كورونا 

"مصر، من  شرف  منصور  د. إيناسقد مت    جامعة كفر الشيخومن       متابعة الشبا   ، بحًثا بعنوان: 
 ". الجامعي لألخبار والفعاليات الرياضية في الصحف اإللكترونية وعالقتها بالقيم األخالقية لديهم

دراسة  ،  مصر، من  جامعة أس وط، من  عبد العال  د. حنان موسى  قد مت وفي إطار بحوث كورونا      
"  ميدانية  أثناء بعنوان:  المصري  للجمهور  الوعي الصحي  الحكومية في تشكيل  الحمالت اإلعالمية  دور 

 ". جائحة كورونا
بورسع دوأخيًرا من       دينا محمد عسافقدم ت    جامعة  ثراء    في  دراسة،  مصر، من  د.  نظرية  إطار 

   ".ن نحو استخدام المنصات التعليميةي اتجاهات المراهق" بعنوان:  وسائل اإلعالم



الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطال    التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  أصحابها  عن  تعبر  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحا  البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل 
 النشر.
العلمي         النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  ندعو  آخًرا  وليس  بشكل   يفوأخيًرا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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استخدام الشباب املصرى لشبكات التواصل االجتماعى وعالقته مبعارفهم 
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وعالقته بمعارفهم واتجاهاتهم   استخدام الشباب المصرى لشبكات التواصل االجتماعى 

 نحو فيروس كورونا
 د. مها مدحت محمد كمال                                                                        

maha.kamal@must.edu.eg                          

 مصر للعلوم والتكنولوجياجامعة                                                                                                        

 

       

 :الملخص
مدى        على  للوقوف  الدراسة  واعتماد هدفت  المصرى  استخدام  شبكات  الشباب  التواصل   على 

مدى كان لذلك تأثير على وعى    وألي،  بمخاطر فيروس كورونا المستجد  توعيتهم فى ودورها ،جتماعىالا
المستجد  فيروس كورونا  المصرى نحو  الشباب  واتجاهات  الشباب ،  ومعرفة  اتجاهات  نحو    والتعرف على 

إلى    18مفردة من الشباب المصري من    400قوامها    ةباالعتماد على عينة عمدية متاح  ،األطراف الفاعلة
 . م1/2/2021وحتى   م1/12/2020 من لكترونيا فى الفترةإووزعت االستمارة  سنة،  35

مواقع       عبر  الجائحة  عن  المقدمة  بالمعلومات  الدراسة  عينة  تأثر  ارتفاع  عن  الدراسة  نتائج  كشفت 
 المصدر واعتبروها  االجتماعي  التواصل لشبكات  الشباب  استخدام  معدل ارتفع  كما التواصل االجتماعي،  

لألخبار الرسمية عن  الشباب   تزايد متابعة عن كذلك النتائج وكشفت  الجائحة، عن للمعلومات  األساسي
يليها صفحات وتغريدات  الرسمية  الفيديوهات  ثم  التواصل االجتماع  الجائحة عبر صفحاتهم على مواقع 

ة إيجابيه نحو  جاءت اتجاهات عينة الدراس، و األطباء عن الجائحة ثم صفحات منظمة الصحة العالمية
 األطراف الفاعلة في مواجهة كورونا ففى المرتبة األولى مؤسسات المجتمع المدني ثم إجراءات الحكومة.

 

 

 فيروس كورونا. -شبكات التواصل االجتماعى   -الشباب المصرى  الكلمات المفتاحية:
 

 :مقدمة
 حيث  المختلفة،  الجماهيرية القطاعات  بين والثقافة  الوعي نشر مصادر اإلعالم إحدى وسائل تعد   

 واتجاهات  وآراء أفكار حول وحشدها الجماعات   وتعبئة  العام  الرأي  وتشكيل تكوين في مهم  بدور  تقوم 
األزمات والكوارث   أوقات   في اإلعالم لوسائل واإلرشادى والتوعوي اإلخباري   دورها خاصة معينة، ويتعاظم
حيث  للمعلومات  حاجة  تزيد  واألوبئة،  تكون  يحدث  ما ومعرفة فهم ل  الجمهور  وبذلك   وسائل حولهم، 

 وتتصاعد  األزمة، تفاصيل بشأن معلوماتهم  إلستقاء إليه  يلجأون  الذي األول  المصدر هي اإلعالم
 عدم ظروف خاصة في ظل أزمة، وقوع  حالة في  للمعلومات  كمصدر عليها الجمهور اعتماد  مستويات 

 . المختلفة بأنواعه والتهديد االستقرار والخوف 
أصبح  أهداف عدة وتبرز األزمة، إلدارة المختلفة  المستويات  في فاعال   طرفا   اإلعالم  وبالتالي 

 الداخلي  الجمهور طمأنة الخسائر، من والحد  األزمة  مواجهة سرعة  ومنها األزمة تغطية  في  لإلعالم
 نقص  حالة في الشائعات  على  والقضاء األزمة، لمواجهة المختلفة األجهزة بين  التنسيق والخارجى،
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)الحديدي،  تأييدهم.   وكسب  باألزمة  المرتبطة الدقيقة بالمعلومات   الجماهير تزويد  إلى باالضافة المعلومات،
 ( 1م. ص 2018

 أدبياته له  Crises  Media  األزمات  إعالم من جديًدا ملمًحا  يعكس إعالميًا  نظاًما العالم  ويشهد 
 اآلونة في العالم شهد  حيث   ، (3م. ص2015)السيسي،  والدراسة   للبحث  إخضاعها ينبغي التي وفروضه

 انتشار المثال: سبيل  على األمراض  من عدد  بانتشار المرتبطة الصحية األزمات  من مجموعة األخيرة
 هذه على ترتب  وقد  الفيروسات،  من وغيرها سارس، وفيروس والخنازير، الطيور أنفلونزا فيروس

 .اجتماعية أو اقتصادية، أو بشرية، سواء   السلبية اآلثار من مجموعة الفيروسات 
ا حقيقيا على حياة اإلنسان، مما دفع اإلعالم للتحرك والعمل على   وباتت جائحة كورونا تشكل تهديد 

الحم  وتبيين طرق  بفيروس كورونا،  تعريفية  برامج  وتخصيص  األحداث،  تغطية  اية  مواجهته، من خالل 
والوقاية منه، وهذا سيساعد بشكل كبير في توسيع درجة الوعي الفردي والمجتمعي وبناء مناعة، وتنبيه  

 المجتمعات لخطورة المرحلة وحقيقة ما يحدث.
بين األزمات والكثير من أطرافها وحتى من   تفاعل  أداة  المتعددة  ولقد أصبح اإلعالم عبر وسائله 

فيها،   مباشر ا  والتنبيه  ليس طرف ا  والتحذير  التوعية  بينها  دور مهم على أصعدة مختلفة  فلوسائل اإلعالم 
باإلجراءات  الخاصة  والتعليمات  التوجيهات  كافة  لنقل  باإلضافة  معه  التساهل  وخطورة  األمر  بخطورة 
بشأن   وخارجيا  داخليا  التطورات  على  الساعة  مدار  على  الضوء  تسليط  عن  واالحترازية، فضال   الوقائية 

 نتشار فيروس كورونا. ا
معه وأدى     اإلعالم  وسائل  وتعامل  كورونا  فيروس  جمهور  اعتماد   درجة حول  جدل لنشوء ظهور 

األزمات، ومن   أوقات  اإلعالم عامة وبشكل خاص مواقع التواصل االجتماعى في وسائل على الشباب 
انمو "فيروس كورونا"  تناول هنا تم  وسائل كل في مكثف بشكل وتناولها ،نظر ا لحداثتها الحالية سةاللدر  ذج 

 .إلعالما  وسائل على االعتماد  نظرية ضوء في اإلعالم
 

 :الدراسة مشكلة
 بالطبع اإلنترنت، أدى شبكة على   الواسع االنتشار  من الجديد  اإلعالم وسائل به  تتمتع لما  نظر ا

فى والثقافية العمرية المستويات  كافة من عليها اإلقبال لزيادة األزمات،  خاصة   تفاعل ولتزايد  أوقات 
وخاصة مع ظهور فيروس كورونا المستجد وتهديده للعالم لسرعة انتشاره برزت  الرقمى العالم مع الشباب 

للسيطرة  الحكومات  به  تقوم  وما  الفيروس،  طبيعة  بشأن  وخارجي ا  داخلي ا  التطورات  لمعرفة  األفراد  حاجة 
والمطارات وحركة السير والمواصالت والمدارس ودور العبادة عليه من إجراءات احترازية وإغالق للمدن  

مادة المستجد  الفيروس  وصار  والعربية   واستغاللها ا استخدامه يتم واألندية،  المحلية  اإلعالم  وسائل  فى 
 ما بين الشائعات والمعلومات المضللة والمعلومات التوعوية واالرشادية للتعامل معه.  والدولية 
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 وحماية توعيتهم وجب لذا العهد، حديثة قضية صحة الشباب من فيروس كورونا على الحفاظ وكون 
الدراسات اإلعالمية حيث  صحتهم، الطبيعية واألوبئة واألمراض   ندرة  بالكوارث  الشباب  بتوعية  الخاصة 

 يواجه حيث  المشكلة تبدأ هنا ومن ومنها فيروس كورونا ألنه فيروس ومرض حديث العهد يهدد البشرية،
الفيروس  في جمة صعوبات  الشباب  عن  والمهولة  المزيفة  وغير  الصحيحة  المعلومات  على   الحصول 

لالستخدام كان قبل من  االجتماعى التواصل لشبكات  المتزايد  ونظر ا   معرفة الضرورى  من الشباب، 
ومسئوليتها االجتماعى التواصل شبكات  علىهم  اعتماد  كورونا،  توعيتهم فى ودورها  فيروس  بمخاطر 

الشباب  مدى استخدام واعتماد التالى: ما الرئيسي التساؤل فى الدراسة مشكلة وبالتالي يمكن صياغة
الستقاء المعلومات حول فيروس كورونا المستجد وانعكاسه   االجتماعى التواصل على شبكات المصرى 

 على اتجاهاتهم؟
 

 :الدراسة أهمية
 النظرية:  األهمية -أ

المصرى  ووعي المستجد  كورونا فيروس أزمة  على الضوء تسليط .1  وتزوده  بها، الشباب 
 ا.عنه  المختلفة بالمعلومات 

 التناول على بالتطبيق اإلعالم وسائل على   االعتماد  لنظرية  األساسية  الفروض  اختبار  إعادة .2
المصرى  تعاطي وكيفية ،وتأثيراتها  الجائحة  لهذه اإلعالمي  والمضامين الرسائل مع الشباب 

 األزمة، وانعكاسه على معارفهم واتجاهاتهم.  عن الجديد  اإلعالم بوسائل المقدمة
العالمية تناقش التي بالدراسات  العربية المكتبة إثراء في اإلسهام .3  صياغة في المؤثرة  القضايا 

 .الدولية التوجهات 
 :التطبيقية األهمية -ب
اإليجابي لإلعالم الجديد   الدور لتفعيل تؤدي لرؤية التوصل في تفيد  بنتائج  القرار صانعي إمداد   -1

 .من الفيروس بالوقاية التوعية عبر األزمة؛ إدارة في ومواقع التواصل االجتماعى
 تأثيرية بقدرة تمتاز إعالمية حديثة كوسائل عام، بوجه أهمية شبكات ومواقع التواصل االجتماعى -2

 الشباب  أهمية  والمهنية، إلى جانب  والثقافية  العمرية مستوياتهم باختالف على الشباب المصرى 
 الفئات  أكثر من وكواحدة جانب، من لمواقع التواصل االجتماعى المستخدمة الفئات  أهم من كفئة
 .آخر جانب  من كورونا جائحة بتبعات  تأثرت  التي

 الدراسة: أهداف
دراسة   في:  يتمثل  رئيسي  هدف  لتحقيق  الدراسة  المصرى  اعتماد تسعى  شبكات  الشباب  التواصل   على 

مدى كان لذلك تأثير على وعى    وألي،  بمخاطر فيروس كورونا المستجد  توعيتهم فى ودورها اإلجتماعى
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المصرى  الشباب  واتجاهات  الهدف من خالل    ومعرفة  ذلك  تحقيق  ويمكن  المستجد  فيروس كورونا  نحو 
 عدة أهداف فرعية، تتمثل فى: 

على   -1 المصرى  استخدام معدلالتعرف  الجديد  لوسائل الشباب   التواصل وشبكات  اإلعالم 
 .كورونا  جائحة عن واألخبار  ت المعلوما استقاء في  ةخاص  بصفة االجتماعى

وا   أسباب الوقوف على   -2 المصرى  عتماد استخدام   فى  االجتماعى التواصل شبكات  على الشباب 
 .االعتماد  هذا عن الناتجة  المعلومات حول األزمة والتأثيرات  على الحصول

شبكات   على االعتماد  على المترتبة  والسلوكية  والوجدانية المعرفية التأثيرات  على التعرف -3
 تحقق ا.  أكثرها لمعرفة التأثيرات  هذه من ُكل    ودرجة  ،التواصل االجتماعى

الشباب    -4 اتجاهات  على  ووالتعرف  الفاعلة  األطراف  أدوار  والقطاع  نحو  الحكومية  اإلجراءات 

 كورونا. الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى فى مواجهة 
 

  :السابقة الدراسات

الصحية، وكذلك   والتوعية كورونا فيروس لجائحة اإلعالمية برز اتجاه بحثي يتناول تقييم المعالجة 
التركيز على دور اإلعالم في مواجهة األزمات وكان مجال تطبيق األبحاث الحديثة هنا على جائحة 

 كورونا التي تهدد البشرية، وكانت أبرز نتائج الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت ذلك كما يلي: 

دراسة -1 کيفية  م(2021)حبيب،  هدفت  والعربية    التعرف على  المصرية  الصحف  معالجة مواقع 
ألزمة کورونا، باالعتماد على أداة تحليل مضمون لعينة من موقع صحيفة اليوم السابع المصرية  

وموقع صحيفة البيان الکويتية فى الفترة من أول مارس   –وموقع صحيفة الرياض السعودية    –
أغسطس    م2020 نهاية  جاء  م2020حتى  أن  الدراسة  وتوصلت  الفنون  ،  مقدمة  فى  الخبر 

 إبراز  المنطقية األساليب  مقدمة فى وجاء ،الصحفى ثم المقال الصحفى، التقرير ويليه التحريرية،
 .التكرار العاطفية األساليب  مقدمة فى جاء بينما المسئولين تصريحات 

دراسة   -2 التواصل    م(2021)شاهين،سعت  لشبکات  المصرى  الجمهور  مدرکات  على  التعرف 
عمدية    االجتماعى  عينة  على  واعتمدت  الجائحة،  حول  المعلوماتى  وعيهم  تنمية  فى  ودورها 

الفترة من  200قوامها ) م  5/2020/ 1( مفردة من مستخدمى شبکات التواصل االجتماعي فى 
% من المبحوثين على أن شبکات    66تأکيد  إلى أشارت نتائج الدراسةوم، 5/2020/ 15حتى  

تقوم بإمدادهم بالمعلومات عن جائحة کورونا، وفى المقدمة موقع )الفيس    التواصل االجتماعى
 فى المرتبة  الجائحة عن األخبار يكتفون بقراءة المبحوثين معظم بوك( كمصدر للمعلومات، وأن

 ة الثانية.المرتب فى االجتماعية الشبكات  عبر بالتعليق يشاركون  ثم األولى
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دراسة   -3 العليم،  استهدفت  المصريين    م(2020)عبد  المراهقين  اعتماد  مدى  عن  الكشف 
باالعتماد   المعلومات عن جائحة كورونـا،  والسعوديين على وسائل اإلعالم في الحصول على 

قوامها   عشوائية  عينة  من    500على  المصريين  بين  بالتساوى  موزعة  المراهقين  من  مفردة 
  5ستبيان اإللكتروني فى الفترة من  )القاهرة والشرقية( والسعوديين من )الرياض والدمام(، عبر اال

إلى   التواصل 2020يونيه    5مايو  مواقع  على  المبحوثين  اعتماد  عن  النتـائج  وكشفت  م، 
االعتماد   ثم  الجائحة،  مستجدات  حول  المعلومات  على  الحصول  فى  مرتفع  بشكل  االجتماعى 

صف عينة المبحوثين  على المواقع اإللكترونية للصحف ثم القنوات التليفزيونية، وأن أكثر من ن
 يثقون بصدق وموضوعية وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات حول كورونا.

 الصحية المعلومات  التماس سلوك بين العالقةهدفت لرصد وتفسير    م(2020)عقل،    دراسة -4
باالعتماد   المحيطة، للمخاطر إدراكها ومستوى ،  كورونا وباء انتشار مع المصرية المرأة  لدى
 الدراسة محل النساء من  األكبر   النسبة أن إلى  النتائج مفردة، وتوصلت  450 قوامها عينة على
ا أبدت  العالمية،   المعلومات، اللتماس متنامي ا سلوك  الصحة  لمنظمة  الرسمية  الصفحة  وجاءت 

للمتابعة   محال   المعلوماتية  المصادر  أکثر  بوك  الفيس  على  المصري  الوزراء  مجلس  وصفحة 
 . حول أخبار الفيروس

المعالجة   نحو المصري  الجمهور  اتجاهات  تفسير استهدفت م(  2020الحافظ، )عبد دراسة -5
لقرارات  كورونا لجائحة اإلعالمية على مكافحة وتقييمهم  إلكتروني ا  بالتطبيق    عينة  الفيروس، 

وخلصت مفردة  400 قوامها منتظمة غير عشوائية أن ،  إلى   التواصل شبكات  الدراسة 
 المواقعثم المصري  الجمهور عليها يعتمد  التي اإلعالمية الوسائل مقدمة  في جاءت  االجتماعي

 لدى المفضلة اإلخبارية المواقع أهم من السابع  اليوم وقعم ثم القنوات الفضائية، وجاء اإلخبارية
  اإلخبارية  المواقع في اإلعالمية المعالجة، وتتجه  الجمهور للحصول على معلومات حول كورونا

 للفيروس الفادحة بالخسائر المتعلقة األخبار نشر خالل من  والتخويف التهويل استراتيجية إلى
 .الوفيات  وحجم

 والشائعات  المعلومات  نشر في  Twitterحول استخدام  م(  2020وآخرون،    Singh)  دراسة -6
 عينة لتحليل  المضمون  تحليل باستمارة كورونا، واستعان الباحثون  فيروس الجمهور حول بين

 الجمهور مفردة من 350 نم  بيانات  على للحصول استقصاء واستمارة تغريدة، 64487 قوامها
 تكون  التي التغريدات  أن  الدراسة إلى  األمريكية، وتوصلت   المتحدة بالواليات  نيويورك مدينة في

وأن بين  عالية مصداقية بدرجة تحظى  معلومات  ومصادر بروابط متصلة  مواقع الجماهير، 
أفادت  التواصل  الوعي لزيادة أدى مما  الفيروس مع التعامل  في كبيرة بدرجة االجتماعي 
 .بالجائحة
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 االستراتيجيات على  التعرف( مElavarasan and Pugazhendhi،2020) وسعت دراسة -7
 من 856 مكونة من  عينة باالعتماد على   مواجهة فيروس كورونا، في  المستخدمة االتصالية

النتائج الهند  دولة في متعددة مناطق  إلى  العالمية الصحة منظمة الدراسة عن اتجاه  وكشفت 
 مقدمة في الفيروس  تفشي قضية وضع بغرض  بالفيروس المتعلقة  األخبار تكثيف استراتيجية

 االتصالية االستراتيجيات   كإحدى المحمول الهاتف تطبيقات  الجمهور، واستخدام  أولويات  أجندة
 من يمكن التي  األعراض  على والتعرف الوقاية، وطرق  الفيروس أخبار على التعرف بهدف
 مبكر ا. المرض  اكتشاف خاللها

التعرف على  العالقة بين ثقة المواطن في الحكومة   م(2020وآخرون،    Lim)  دراسةسعت   -8
فيها   شارك  استبانات  عدة  باستخدام  كورونا،  جائحة  خالل  االحترازية  لإلجراءات    633وتبنيه 

مواطن ا للتعرف على درجة الوعي بالجائحة، ومصادر معلوماتهم عنها، والمخاطر المدركة لديهم 
ائج الدراسة على وجود عالقة وثيقة بين المتغيرين، فكلما زاد مستوى الثقة في  نحوها، أكدت نت 

الخطر  إدراك  زيادة  أن  كما  للفيروس،  للتصدي  االحترازية  باإلجراءات  االلتزام  زاد  الحكومة 
المواطن   ثقة  درجة  يزيد  واإلصابات  الوفيات  بأرقام  الوعي  بزيادة  والمرتبط  بالفيروس  المتعلق 

 .بأداء حكومته
دراسة   -9 لتغطية  م(  2020)الزعبي،  استهدفت  العربية  النخبة  تقييم  طبيعة  على  التعرف  نحو 

مفردة من النخب 228القنوات الفضائية اإلخبارية ألزمة كورونا، واعتمدت على عينة متاحة من 
  أن غالبية أفراد العينة يتابعون  الدراسة العربية )سياسيون، أكاديميون، إعالميون(، وأشارت نتائج

تغطيتها   في  بالدقة  تتمتع  ألنها  كبيرة،  بدرجة  اإلخبارية  الفضائية  القنوات  عبر  كورونا  أزمة 
كورونا،   بأزمة  المتعلقة  مقدمة  لألحداث  فى  كورونا  وجاءت  أزمة  العربية  النخبة  متابعة  دوافع 
 ا. تستضيف المختصيين وذوي الشأن بما يتعلق بأزمة كورون عبر القنوات الفضائية العربية أنها

دراسة   -10 في   م( 2020)عاشور،  هدفت  اإلعالم  وسائل  لتأثير  الوعي  مستوى  على  الوقوف 
  30التوعية األسرية لمواجهة فيروس كورونا، باالعتماد على منهج المسح وتكونت العينة من  

التوعية األسرية لم يختلف طبقا    علىرب أسرة، وأشارت الدراسة إلى أن تأثير وسائل اإلعالم  
قوة التأثير لوسائل اإلعالم في ظل الحجر   علىمستوى النوع مما يؤكد    علىلمحل اإلقامة أو  

الفيرو  لمواجهة  االجتماعي  والتباعد  وأن  المنزلي  معلومات س،  تقديم  في ضوء  يتحقق  التأثير 
 كافية للفيروس وإنتاج برامج طبية وثقافية للمواجهة ونجاح الحظر للمواطنين. 

تجاهات المواطنين نحو أداء الوقوف على ا  م(2020وآخرون،    Fletcher)استهدفت دراسة -11
مايو   خالل شهر  كورونا  فيروس  أزمة  حيال  الحكومية  والمؤسسات  والحكومة  اإلعالم  وسائل 
الحكومة  في  المواطنين  ثقة  انخفاض  إلى  النتائج  وأشارت  اإللكترونية،  االستبانة  باستخدام 
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وزا اإلعالم  وسائل  في  الثقة  انخفضت  كما  ملحوظ،  بشكل  الحكومية  نسبة  والمؤسسات  دت 
 االتجاهات السلبية نحو أداء الحكومة.

 الموبايل صحافة  على االعتماد  مدى على التعرف استهدفت  م(2020)الصعيدى،    دراسة -12
 الشباب  اعتماد م  حج  بين  العالقة عن والكشف كورونا، بجائحة الصحية التوعية  وتأثيراته على

 عشوائية عينة  كورونا، وطبقت على بجائحة  الصحية  التوعية ومستوى  الموبايل صحافة على
الشباب  المراحل متعددة وتوصلت  500 من   المصري  من  الرتفاع مفردة،   اعتماد  الدراسة 
 أثناء خاصة واالتصاالت  للمعلومات  ثري  كمصدر  الموبايل صحافة على المصري  الشباب 
أهم جائحة وكان   نقل وفورية سرعة الموبايل صحافة على  الشباب  اعتماد  أسباب  كورونا، 

 .الدراسة عينة لدى كورونا جائحة تجاه الصحي الوعي مستوى  وارتفاع  والمعلومات، األخبار
لرصد طبيعة التناول اإلعالمي لجائحة كورونا في الصحافة    م(2020)أمدى،    سعت دراسة -13

  الرقمية المغربية من منظور متصفحى صفحات الجرائد اإللكترونية والمواقع اإلخبارية المغربية 
حجمها   بلغ  منتظمة  غير  عشوائية  عينة  على  باالعتماد  الفيسبوك،  موقع  مفردة،   91على 

توعية   على  وركزت  وواقعية  كافية  كانت  اإلعالمية  التغطية  أن  الدراسة  نتائج  وخلصت 
واستخدام    19المواطنين من مخاطر كوفيد  التهويل  إلى  أحيانا  تميل  كانت  المقابل،  لكنها في 

 هيب. أسلوب التخويف والتر 
دراسة -14 الحكومة    م(2020وآخرون،  Liao )استهدفت  أداء  نحو  المواطنين  أفعال  رصد ردود 

على   بكورونا  المتعلقة  المنشورات  مع  الصينيين  تفاعل  أشكال  تحليل  عبر  األزمة،  خالل 
بالصين األولى  االجتماعية  ديسمبر   Sina Weibo المنصة  من  األول  من  الفترة  خالل 

سابات شخصية  منشور ا على ح  644م، وبتحليل مضمون  2020م وحتي نهاية يناير  2019
المنصات   273و الحكومة  توظيف  إلى  الدراسة  توصلت  حكومية،  حسابات  عبر  منشور ا 

الفيروس والتحركات الحكومية للتصدي له، ويتسم   االجتماعية ألخبار المواطنين بآخر أخبار 
التفاعل   الدراسة النخفاض  أشارت  أسفل؛ كما  إلى  أعلى  االتجاه ومن  أحادي  بكونه  التواصل 

ابات الحكومية مقابل ارتفاعه عبر الحسابات الشخصية، وزاد التعبير عن اللوم على  عبر الحس 
 .أداء الحكومة وارتفعت مستويات القلق لدى المواطنين

دراسة -15 إلى  م(  2020وآخرون،    Devine)استخدمت  وسعت   الثاني،  المستوى  من  التحليل 
وباالعت الحكومات،  في  والثقة  كورونا  جائحة  بين  العالقة  عشرة  تحري  اثنتي  نتائج  على  ماد 

م أكدت 2020دراسة، وكشف التحليل عن وجود تنامي كبير في هذه الدراسات منذ بداية عام  
داخل  الصحية  بالسياسات  االلتزام  إلى  تؤدي  الحكومة  في  المرتفعة  الثقة  أن  على  نتائجها 

ذ السياسات التي  الدولة، في حين أن انخفاض الثقة في الحكومة أو انعدامها يعرقل كفاءة تنفي
 .تتبناها
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دولة من  15م على 2020استبانة إلكترونية خالل شهر أبريل (  Bol, 2020) وظفت دراسة -16
الدول األعضاء باالتحاد األوروبي؛ لرصد أثر جائحة كورونا على مستوى ثقة المواطنين في  

اء الحكومات الحكومات بالدول محل الدراسة، وتحري طبيعة االتجاهات المتشكلة لديهم نحو أد 
خالل هذه المرحلة عبر المقارنة بين اتجاهات المواطنين نحو أداء الحكومات في هذه الدول  
وزيادة  بالحكومات  الثقة  مستويات  الرتفاع  النتائج  وأشارت  بها،  اإلغالق  قرارات  وبعد  قبل 

با السياسيين  القادة  حول  المواطنين  التفاف  وزاد  الحكومية،  المؤسسات  أداء  عن  لدول الرضا 
 .محل الدراسة

دراسة -17 أبرز   م(2020وآخرون،    Park)استهدفت  بوصفه  تويتر  على  العام  الخطاب  تحليل 
شبكات التواصل االجتماعي حول جائحة كورونا بشكل مقارن في أربع دول آسيوية هي كوريا  
العام  الرأي  تشغل  التي  األساسية  الموضوعات  على  للوقوف  والهند،  فيتنام،  إيران،    الجنوبية، 

بهذه   الحكومية  الصفحات  المطروح على  ذلك مع  والشائعات عن كورونا، ومقارنة  دولة  بكل 
الثالثة   الجائحة خالل  والشعبي عن  الرسمي  الخطاب  بين  االتساق  للتعرف على مدى  الدول 

بالحديث عن   م، وكشفت 2020شهور األولى من عام   النتائج عن اختالف في كم االهتمام 
ك فكانت  كورونا؛  الحكومي جائحة  التناول  بين  فرق  وهناك  اهتماما،  األعلى  الجنوبية  وريا 

 .والرسمي للجائحة
دراسة   -18 الجمهور    م(2021)العطار،  تناولت  وعى  زيادة  فى  الجديدة  االعالم  وسائل  دور 

لمواجهة فيروس کورونا باالعتماد على عينة عشوائية منتظمة قوامها  المصرى  مفرده   200، 
من   الفترة  إلى  8/2020/ 25خالل  النتشار  2020/ 30/9م  األولى  المرحلة  انتهاء  وبعد  م 

 الوعى  لزيادة الجديدة اإلعالم وسائل على  فيروس کورونا، وكشفت النتائج عن زيادة االعتماد 
 وسائل بأن مرتفعة قبول درجة النتائح أظهرت بين الفئات المختلفة، و  كورونا بفيروس الصحى
وجاءت  بفيروس المطلوب  التوعوي  المستوى  على  كانت  الجديدة  اإلعالم  مساهمة كورونا، 
 الدراسة عينة لدى كورونا بفيروس  الصحي الوعي وتعزيز خلق في الجديدة االعالم وسائل
 الفيروس فى مع التعامل أساليب  معرفة ثم المستجد، الفيروس عن الصحية ثقافتى زيادة حيث 

 مراحله األولية. 
الجمهور مع محتوى أزمة فيروس کورونا  م(2020)مراد،    دراسة  تناولت  -19 على موقع   تفاعل 

وتطبيقي  احتمالية   Messengerو Whatsapp فيسبوك  غير  عمدية  عينة  على  معتمدة   ،
 14 يوم الدراسة تعطيل قرار  مباشرة عقب  الذي األسبوع مفردة، وزعت خالل  408قوامها  

االجتماعي   م2020مارس التواصل  مواقع  أن  منها:  النتائج  من  لعدد  وتوصلت  بالدولة، 
 بالمقدمة الصفحات  وجاء تصدرت المقدمة في مصادر الحصول على المعلومات حول األزمة،
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 على  للدولة من بين مصادر المعلومات على مواقع التواصل االجتماعي، مما يدل الرسمية
 . األزمات  وقت  في المحلية الرسمية المصادر بمتابعة الجمهور ماماهت

تحديد وسائل اإلعالم التي يعتمد عليها الجمهور المصري  م(2020)عصام،  استهدفت دراسة   -20
في متابعة مستجدات انتشار كورونا في مصر، ورصد وتوصيف التأثيرات المعرفية والوجدانية 

االعتماد، هذا  عن  الناتجة  على    والسلوکية  مطبقة  االستبيان  أداة  من   400عبر  مفردة 
الدراسة   مستخدمي وسائل اإلعالم التقليدية واإللکترونية لتنوع المصادر التي اعتمد وتوصلت 

عليها المبحوثون في متابعة مستجدات انتشار کورونا؛ وجاءت القنوات المصرية في المقدمة 
وجاء اتجاه المبحوثين نحو إدارة الدولة   تليها صفحات األصدقاء بمواقع التواصل االجتماعي،

 المصرية ألزمة انتشار وباء كورونا المستجد إيجابيا. 
 في الجديد   اإلعالم وسائل بدور التنبؤ إمكانية من التحقق هدفت   (م2020)علة،   دراسة -21

 في س كورونافيرو   انتشار ظل  في العالمية الصحية  األزمات  ومكافحة الصحي الوعي تشكيل
 اإليجابي بالدور التنبؤ يمكن عن أنه النتائج  وكشفت  مفردة، 140 من العينة الجزائر، وتكونت 

 ظل في العالمية  الصحية األزمات  ومكافحة الصحي تنمية الوعي في الجديد  اإلعالم لوسائل
 الجزائر.  في الفيروس انتشار

دراسة -22 للمواقع    م(2020وآخرون،  ThiLi )  سعت  المواطنين  استخدام  مدى  على  للتعرف 
على   بالتطبيق  كورونا،  جائحة  عن  معلومات  على  للحصول  الرسمية  مفردة    341الحكومية 

أبريل   من  األول  األسبوع  على  2020خالل  المواطنين  اعتماد  تزايد  إلى  النتائج  وأشارت  م، 
ا  المقام  في  الجائحة  مستجدات  آخر  على  للحصول  الرسمية  أعراض  المواقع  تليها  ألول، 

اإلصابة، كما اختلفت نوعية األخبار التي يتابعها المواطنون باختالف المتغيرات الديموجرافية  
 .لهم

 :السابقة الدراسات على التعليق

ا مع ما يمر به العالم من تداعيات  لكترونى تماشي  إلا  االستبيانعلى   السابقة  الدراسات  أغلب  اعتمدت  ▪
 اتفقت معه الباحثة. لكورونا، وهو ما 

التماس السابقة  الدراسات  بعض  اختارت  ▪ وكذلك  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد   المعلومات  نظريتي 
التماس على للتعرف  مع الباحثة واتفقت  األزمات، في خاصة  واستراتيجياته المعلومات  مستوى 

اإلعالم نظرية اختيار في  الدراسات  وسائل  على  العينة مستوى  على للوقوف االعتماد   معرفة 
 الوجدانية.  السلوكية، تأثيراتها المعرفية،و بالجائحة  المرتبطة بالمعلومات 

أشارت بعض الدراسات لوجود أثر إيجابي لجائحة كورونا على الثقة في الحكومات واالتجاهات نحو   ▪
الحكومة  في  الثقة  انخفضت  حيث  سلبي ا،  كان  األثر  أن  أخرى  دراسات  وجدت  حين  في  أدائها، 

 .والمسئوولين لسوء إدارة األزمة
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االجت ▪ التواصل  لشبكات  الحكومات  توظيف  لتزايد  الدراسات  بهدف أشارت  الجائحة  خالل  ماعي 
 التواصل مع المواطنين من منطلق أنها الوسيلة األعلى جذبا للجمهور بمختلف الدول.

 اإلطار النظرى للدراسة:

 Media Dependency:نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 
تفترض النظرية أن الجمهور يلجأ إلى وسائل اإلعالم لتلبية حاجاته المعرفية وبلورة مواقفه السلوكية 
لوسائل  تجعل  التى  األسباب  عن  الكشف  هو  النظرية  لهذه  الرئيسية  األهداف  ومن  معينة،  ظروف  فى 

) عبد المجيد ة نوعا ما.اإلعالم آثار ا قوية ومباشرة وفى أحيان أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيف
 (. 314م. ص 2009ومكاوى، 

إن التأثيرات التى تحدث نتيجة االعتماد على نظم ووسائل اإلعالم تعكس العالقة بين درجة االعتماد 
التأثير   باعتبارها مجاالت  لألفراد  السلوك  أو  الشعور  أو  المعرفة  فى  التغيير  واتجاهات  النظم  هذه  على 

االعتماد،   هذا  عن  السلوكيةالناتج  الوجدانية،  المعرفية،  التأثيرات  فى  التأثيرات  هذه  )عكاشة،    وتتمثل 
 والتي سيتم استعراضها تفصيال  في جزء النتائج الميدانية. ( 211-209م. ص 2006

فقد  األزمات  إعالم  فى  المتخصص  البحث  بمجاالت  تهتم  اإلعالم  وسائل  على  االعتماد  ونظرية 
ل العربية  الدراسات  معظم  السياسية  تعرضت  األزمات  من  عدد  فى  للبحث  مرتكز ا  وجعلتها  النظرية،  هذه 

أهمية وسائل اإلعالم عند   وتنعكس  العربية،  المجتمعات  التى حدثت فى عدد من  واألمنية  واالقتصادية 
المصدر  تمثل  فهى  األزمة،  تفاصيل  معرفة  فى  عليها  الجمهور  اعتماد  زيادة  خالل  من  األزمة  مواجهة 

للمعلو  إدارتها الرئيسى  وكيفية  األزمة  نحو  اتجاهاته  تشكيل  فى  ا  وأيض  الجمهور،  لدى  األزمة  عن  مات 
ففى أوقات عدم االستقرار يزداد اعتماد الفرد على وسائل اإلعالم للحصول    (،146. ص 2005)مكاوى،  

 CL and)على المعلومات بل وإن وسائل اإلعالم قد تكون ربما المصدر الوحيد الذى يعتمد عليه الجمهور
HL, 1998. pp 107-128) . 

فى      االستقرار  درجة  قلت  كلما  أنه  حيث  استثنائية  حالة  المجتمع  فى  االستقرار  عدم  حالة    وتمثل 
المجتمع كلما زاد اعتماد أفراده على الوسائل اإلعالمية كأداة للتواصل بين السلطة السياسية والرأى العام،  
ولذلك تصبح هذه العالقة وثيقة ومؤثرة وقت األزمات مهما اختلف النظام السياسي للدولة حيث تتصدر 

عالم وقت األزمات من أجل تقديم  المؤسسات االقتصادية الرسمية مؤسسات الدولة التى ترتبط بوسائل اإل 
الجمهور من معلومات وتوجيهات   بتأثيرها وما يمكن أن يحتاجه  المتعلقة  المعلومات الصحيحة والدقيقة 

 . (23م. ص 2011)الحمدانى،   فى مثل هذه الظروف واألوقات الصعبة
االعت       من  المزيد  إلى  يؤدى  مما  بالتهديد  الجمهور  شعور  يزداد  األزمات  وسائل  فخالل  على  ماد 

هذا   ونتائج  تأثيرات  بقياس  يسمح  المدخل  هذا  أن  إلى  باإلضافة  المعلومات،  على  للحصول  اإلعالم 
التواصل   على شبكات  الشباب المصرى  اعتماد   التعرض واالعتماد؛ لذا فهو يعد المدخل األنسب لدراسة
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وتقييم عينة الدراسة لألطراف م، الستقاء المعلومات حول فيروس كورونا وانعكاسه على معارفهم واتجاهاته
 الفاعلة في مواجهة كورونا. 

 :الدراسة تساؤالت

 ما مستوى متابعة عينة الدراسة لفيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي؟  -1
 ما دوافع متابعة عينة الدراسة لمنشورات فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي؟   -2
التواصل  -3 مواقع  عبر  المختلفة  المصادر  من  الواردة  المعلومات  في  الدراسة  عينة  ثقة  درجة  ما 

 االجتماعي؟  
 ما تقييم مصداقية عينة الدراسة للمعلومات المقدمة علىمواقع التواصل االجتماعي؟  -4
 مواقع التواصل االجتماعي؟   علىما تأثر عينة الدراسة بعد قراءة معلومات عن جائحة كورونا  -5
مواقع   -6 عبر  يتابعها  التي  كورونا  جائحة  مواجهة  في  الفاعلة  لألطراف  الدراسة  عينة  تقييم  ما 

 التواصل االجتماعي؟  
  فروض الدراسـة:

يؤثر كثافة استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل على اتجاهاتهم نحو متابعة   الفرض الرئيسي األول:
 أخبار فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي.  

الثاني:   الرئيسي  هناك عالقة بين دوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل ومستوى  الفرض 
 عبر مواقع التواصل االجتماعي.   الثقة في المعلومات الواردة من المصادر المختلفة

هناك عالقة بين كثافة متابعة عينة الدراسة لمنشورات فيروس كورونا عبر مواقع  الفرض الرئيسي الثالث:  
 التواصل وتأثرهم بالمعلومات التي يقرأونها عبر هذه المنشورات.

الرابع:   الرئيسي  االفرض  التواصل  لمواقع  المصري  الشباب  استخدام  دوافع  على  تؤثر  الجتماعي 
 المجتمع المدني(. -)الحكومة تقييم إجراءات مؤسسات الدولةمستوى  

 اإلطار المنهجي: 
التي تهتم   Descriptive Study تنتمي الدراسة إلى البحوث أو الدراسات الوصفيةنوع الدراسة:  -1

على   الحصول  بهدف  وكيفي ا،  كمي ا  معينة  ظاهرة  خصائص  وتقويم  وتحليل  دقيقة  بتصوير  معلومات 
التعرف على  الدراسة  فيها، وهنا تهدف  المؤثرة  الظاهرة من حيث تركيبها وخصائصها والعوامل    عن 

المعرفي   الوعي  التواصل االجتماعي في رفع مستوى  إمكانات شبكات  التعرض وتعزيز توظيف  أثر 
 . لدى الشباب المصري بفيروس كورونا وتداعياته وتأثير ذلك على اتجاهاتهم

الذي يعد من أبرز المناهج المستخدمة فى  Survey تستخدم الباحثة منهج المسح  منهج الدراسة: -2 
 ة. ألنه األنسب لطبيعة الدراس ،مجال الدراسات اإلعالمية خاصة البحوث الوصفية
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 مجتمع وعينة الدراسة:-3
الدراسة،   مجتمع  حجم  لكبر  لكن  المصري،  الشباب  بكافة  الدراسة  مجتمع  الدراسة  يمثل  مجتمع  يتمثل 

من   المصري  الشباب  جمهور  في  االقتصادية    35إلى    18الميدانية  المستويات  مختلف  ومن  سنة، 
مفردة ونوعها عينة عمدية متاحة،    400االجتماعية والتعليمية وغيره، ولكن سيتم سحب عينة مكونة من  

 واختارت  م،1/2/2021م وحتى  1/12/2020 من الفترة وقد تم جمعه من خالل أداة جوجل فورم في 
بدأت الموجة الثانية لفيروس كورونا فى مصر مما يؤدى زيادة  اعتماد  حيث  بالتحديد  الفترة  هذه الباحثة 

وتمثلت   كورونا،  فايروس  عن  معلوماتهم  الستقاء  االجتماعى  والتواصل  اإلعالم  وسائل  على  الشباب 
 : الجدول اآلتى كما هو موضح فىخصائص عينة الدراسة الميدانية 

 (  1جدول رقم )
 خصائص عينة الدراسة من الجمهور المصري  

 النسبة التكرار المتغيرات 

 50 200 ذكر النوع 
 50 200 أنثي

 34.3 137 عام ا  25ألقل من  19من  المرحلة العمرية 
 65.7 263 عاما   35ألقل من 25من 

 المؤهل الدراسي 
 58.8 235 مؤهل جامعي 

 34 136 مرحلة التعليم الجامعيفي 
 7.2 29 مؤهل فوق جامعي 

 الحالة االجتماعية
 54.5 218 أعزب
 37.0 148 متزوج 

 8.5 34 مطلق / أرمل
الوحدة السكنية التي يقطنها  

 المبحوثين 
 59.8 239 شقة
 25.2 101 منزل
 15.0 60 فيال

 32.0 128 إيجار ملكية الوحدة السكنية
 68.0 272 تمليك 

 50.7 203 يعمل  الوظيفة  
 29.3 117 طالب

 20.0 80 ال يعمل 
 50.0 200 آالف   6أكثر من  الدخل الشهري  

 44.2 177 آالف 6آالف إلى أقل من   3من 
 5.8 23 آالف   3000أقل من  

 400 ن
 لكل منهما.  %50المشاركة في الدراسة بالتساوي مع اإلناث بنسبة  كانت نسبة الذكور  -



              www.epra.org.eg                          www.jprr.epra.org.eg                سطو مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ -/ الجزء األول   والثالثون الرابع العدد  369 ا

عام ا(، تاله نسبة    35ألقل من    25من عينة الدراسة في المرحلة العمرية من )من    %65.7تقع نسبة   -
 عاَما(.  25ألقل من    19من العينة في المرحلة العمرية ) 34.3%

من العينة    %34ؤهل تعليمي في حين أن نسبة من عينة الدراسة حاصلون على م  %58.8تبين أن نسبة  -
 من عينة الدراسة حاصلين على مؤهل فوق الجامعي.  %7.2في مرحلة التعليم الجامعي، وجاء نسبة  

من    % 8.5من العينة متزوج، ثم نسبة    % 37من عينة الدراسة أعزب، تاله نسبة    %54.5جاء نسبة   -
 العينة مطلق/ أرمل. 

 للمستوى االقتصادي لعينة الدراسة:  البيانات التي تمثل مؤشًرا -
من العينة التي تقطن منزال ،    %25.2من العينة تقطن شقة تمليك، تاله نسبة    %59.8يتضح أن نسبة   -

من عينة الدراسة تقطن وحدة سكنية مؤجرة   %32من عينة الدراسة تقطن فيال، وجاء نسبة  %15ثم نسبة  
 لها.  تقطن وحدة سكنية مملوكة   %68في مقابل نسبة  

 ال يعملون.    %20طالب ا، ونسبة   %29.3من العينة يعملون في مقابل نسبة   %50.7وجاء نسبة   -
نسبة   - من    % 50جاء  )أكثر  دخلها  الدراسة  عينة  نسبة    6من  تاله  جنيه(،  عينة    % 44.2آالف  من 

من العينة التي    %5.8آالف( جنيه، وأخيرا  نسبة    6إلى أقل من    3الدراسة التي يترواح دخلها ما بين )
 آالف جنيه.  3أقل من 

)الدخل  - أسئلة  على  الدراسة  عينة  إجابات  من  الباحثة  العملط  -واستخلصت  المسكن    -بيعة  طبيعة 
ا عام ا يعطي مالمح عن المستويات االقتصادية للعينة، حيث تبين أن ما يقرب من نصف   ونوعه( مقياس 

من عينة الدراسة في    %49( في مقابل نسبة  %51عينة الدراسة تقريبا تتسم بمستوى اقتصادي مرتفع )
 المستوى االقتصادي المتوسط.

 أداة جمع البيانات:-4
 وروعي والمفتوحة؛  المغلقة  األسئلة  عدًدا من  تضمنت  والتي  االستبانة،  استمارة على  الباحثة اعتمدت    

لتقييم دور مواقع التواصل االجتماعي في التوعية بفيروس  للدراسة،   المختلفة المتغيرات  تقيس أن فيها
 كورونا وتشكيل اتجاهات الجمهور نحوها.  

 والثبات:اختبارا الصدق -5
يرغب الباحث  يعني صدق المقياس المستخدم في قياس المفهوم الذي     (Validity) :أ: اختبار الصدق 

قياسه تمفى  المستخدم في الدراسة  المقياس  أداة صحيفة االستقصاء على   ، وللتحقق من صدق  عرض 
 . مفي مناهج البحث واإلعال)*( مجموعة من الخبراء والمتخصصين

 
 :)العلمية  للدرجة وفقا أبجدیا مرتبة األسماءن: )اإلستبيا محكمي السادة أسماء )*(

 .شمس عين جامعة –اآلداب  بكلية األستاذ سليمان سلوى .د .أ -

  .القاھرة جامعة اإلعالم بكلية األستاذ :غالي محرز .د .أ  -

 .القاھرة جامعة اإلعالم بكلية المساعد األستاذ سماح المحمدى،  .د .م .أ -
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الباحثين عند    (Reliability) :  اختبار الثبات ب:   النتائج بين  يقصد به الوصول إلى اتفاق متوازن في 
بالتطبيق على نفس المادة اإلعالمية، أي المحاولة لتخفيض نسب   استخدامهم لنفس األسس واألساليب 

مرحلة كل  في  لظهوره  تؤدي  التي  العوامل  على  السيطرة  خالل  من  ممكن  حد  مراحل    التباين ألقل  من 
من العينة األصلية بعد تحكيم صحيفة االستبانة،    %10البحث، وتم تطبيق اختبار الثبات على عينة تمثل  

%مما يؤكد    90ثم إعادة تطبيق االختبار مرة ثانية بعد أسبوعين من االختبار األول, والذى وصل إلى  
  .ثبات االستمارة وصالحياتها للتطبيق وتعميم النتائج

 

 ت الدراسة: متغيرا-6
 

 المتغير التابع  المتغيرات الوسيطة  المتغير المستقل
متابعة الشباب المصري ألخبار 

فيروس كورونا على مواقع التواصل  
 االجتماعي

 دوافع المتابعة
 الثقة في التغطية

 مصداقية المعلومات
 خصائص عينة الدراسة 

التأثيرات المعرفية والسلوكية والوجدانية 
 للمتابعة 

اتجاهات الشباب نحو إجراءات الحكومة 
 ومواقع التواصل االجتماعي

 

  الدراسة الميدانية:  نتائج
 الوسائل التي تعتمد عليها العينة الستقاء المعلومات عن جائحة كورونا:   المحور األول:

التواصل   - مواقع  متابعة  في  الدراسة  عينة  انتظام  ارتفاع  عن  اإلحصائي  التحليل  يكشف 
من عينة الدراسة تتابع مواقع التواصل االجتماعي بانتظام،    %54حيث جاء نسبة  االجتماعي،  

تتابعها بشكل غير منتظم، وجاء نسبة    %29تاله نسبة   من عينة    %10من عينة الدراسة التي 
من عينة الدراسة التي تتابع بشكل نادر   %7بعها إلى حد ما، وأخير ا جاء نسبة  الدراسة التي تتا 

 مواقع التواصل االجتماعي. 
أخبار   - متابعة  في  تقضيها  التي  الدراسة  عينة  ساعات  عدد  ارتفاع  اإلحصائي  التحليل  كشف 

تتاب   % 52حيث جاء نسبة  فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي،   ع  من عينة الدراسة 
من    %45ساعات، تاله نسبة    6أخبار فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي ألكثر من  

عينة الدراسة التي تتابعها أخبار فيروس كورونا عبر المواقع من ساعتين ألقل من ست ساعات،  
من عينة الدراسة التي تقضي ألقل من ساعتين في متابعة أخبار فيروس كورونا    % 3وجاء نسبة  

إلى أن ارتفاع استخدام    م(2019)صالح،  أشارت دراسة  حيث  مواقع التواصل االجتماعي،  عبر  
بمعدل   االجتماعي  التواصل  بنسبة    5مواقع  يوميا   من    %40ساعات  أكثر  ساعات    5يليها 

دراسة %35بنسبة  أكدت  كما  االجتماعي،  والتواصل  االنترنت  استخدام  نسبة  ارتفاع  يعني  مما   ،
جاء على ارتفاع عدد ساعات استخدام مواقع  التواصل االجتماعي، حيث    م(2020)أشرف،  
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% من المشاركين كانوا على وسائل التواصل االجتماعي )أكثر من ساعتين(، ونسبة  47.8نسبة  
 % )أقل من ساعة(. 18.3%)ساعة إلى ساعتين(، ونسبة  33.8

 لوسائل التي تعتمد عليها العينة الستقاء المعلومات عن جائحة كورونا: كانت ا -

 
 ( 1شكل رقم )

 عينة الدراسة الستقاء المعلومات عن جائحة كورونا الوسائل التي تعتمد عليها 
 

نسبة        أن  عن  السابق  الشكل  التواصل    %32.9يكشف  وسائل  على  تعتمد  الدراسة  عينة  من 
الرتفاع االعتماد   م(2020)السريتي،  دراسة  وهو ما يتفق مع ما أكدت عليه  االجتماعي في المقدمة،  

موا رأسه  وعلي  الجديد  االعالم  وسائل  عن  علي  معلومات  علي  للحصول  االجتماعي  التواصل  قع 
من عينة الدراسة تعتمد على الراديو والتلفزيون بنسبة    % 24.2وجاء في المرتبة الثانية نسبة  الجائحة،  

إلى أن البرامج الحوارية المتخصصة هي    م(2020)دسوقي،  دراسة  ، وفي هذا الشأن أشارت  24.2%
ع المستخدمة  اإلخبارية  األشكال  كورونا،  أكثر  جائحة  أحداث  تغطية  في  المصرية  الفضائيات  بر 

جائحة   أحداث  تغطية  في  عبرها  المستخدمة  االجتماعي   التواصل  مواقع  كأكثر  الفيديوهات  وجاءت 
أن أهم أنواع صحافة الموبايل التي يفضلها المبحوثون    م(2021)صالح،  كما أثبتت دراسة  كورونا،  

ع التواصل االجتماعي بالمرتبة األولى، واعتمدوا بصورة واضحة  في متابعة األحداث هي تطبيقات مواق
على التعليقات في األحداث الجارية کأکثر أساليب التفاعل استخدام ا، يليها المشارکة في المرکز الثاني  

 من أساليب التفاعل. 
بنسبة     االلكترونية  والمواقع  الصحف  الثالثة جاءت  المرتبة  أ%16.5وفي  الشأن  هذا  وفي  شارت  ، 

على    م(2020)عمران،  دراسة   الحصول  في  الصحف  مواقع  على  يعتمدون  من  نسبة  ارتفاع  إلى 
 المعلومات عن جائحة فيروس کورونا ألنها تمدهم بأهم المعلومات واألخبار بشك ل فورى. 

بنسبة     الذكية  الهواتف  تطبيقات  جاءت  الرابعة  المرتبة  جاء  %14.6وفي  الخامسة  المرتبة  وفي   ،
الرتفاع معدل   م(2020إبراهيم،  )، وفي هذا الشأن أشارت دراسة  %8.7األقارب واألصدقاء بنسبة  

المحمول في متابعة جائحة فيروس کورونا، وجاءت تطبيقات مواقع  الهاتف    االعتماد على صحافة 
التطبيقات   يليها  متابعتها،  يتم  التي  المحمول  الهاتف  صحافة  أنواع  مقدمة  في  االجتماعي  التواصل 
الصوتية والمرئية، ثم تطبيقات األخبار، فمواقع صحف وبوابات إلکترونية، يليها التطبيقات الرسمية،  

 حة بشكل عام . ، فالتطبيقات البريدية، وارتفعت مستويات الوعي بالجائ MMSو   SMSثم خدمات الـ 
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دراسة   أضافت  اللطيف،  كما  جانب   م(2020)عبد  من  باإلنترنت  استخدام ا  التطبيقات  أکثر  أن 
و ماسنجر،  وفيسبوك  )واتساب،  ترتيبها:  الدراسة  وانستجرام،  zoomعينة  وسکايب،  وتيليجرام،   ،

 م( 2018)حامد،    كما أشارت دراسةيوتيوب (، ثم تطبيق فايبر،    –وتطبيقات أخرى منها )تويتر  

كأكثر  آب(  والواتس  ماسنجر  بوك  جاء)الفيس  المبحوثين  قبل  من  استخداما   التطبيقات  ألكثر 
الهاتف في أي  التواصل، ألنها متواجدة على  التواصل عبرها، ألنها دعمت وسهلت  يتم  تطبيقات 

 .   EMOوأخيرا  تطبيق  Viberوقت وأي مكان وتتيح التواصل الفوري والسريع، يليها تطبيق
)بسيوني،  دراسة  ، وقد أشارت  %3.1وأخير ا في المرتبة السابعة جاءت الصحف المطبوعة بنسبة     

بشكل  م2020 كانت  والتي  المعلومات  الحصول على  المطبوعة في  الصحف  االعتماد على  إلى   )
دفع   ما  وهو  كورونا  لجائحة  االقتصادية  التداعيات  رأس  على  البطالة  زيادة  في  رئيسي  الحكومات 

وقف  جاء  بينما  االحترازية،  اإلجراءات  فترة  خالل  شهرية  إعانات  صرف  إلى  العالم  دول  مختلف 
 أنشطة قطاع السياحة في المرتبة الثانية.

% من أفراد العينة کانوا يتابعون أخبار  81.5أن ما يقرب من    م(2021)صالح،  وقد أثبتت دراسة  
مما يثبت أن األفراد في أوقات األزمات يسعون إلى متابعة    الفيروس عبر وسائل اإلعالم المختلفة؛

و  منها،  يعانون  التي  التوتر  حالة  وتقليل  المعرفة  نقص  لملء  مکثف  بشکل  اإلعالم  جاءت وسائل 
على   م( 2020)صالح،  دراسة   الحصول  في  الجمهور  عليها  يعتمد  التي  الوسائل  ترتيب  تشير 

االجتماعي التواصل  مواقع  وجاءت  الصحف    المعلومات  ثم  الفضائية،  القنوات  تليها  المقدمة  في 
في   اإلخبارية،  المواقع  الخامس  الترتيب  في  المسموعة،  اإلذاعات  الرابع  الترتيب  في  اإللكترونية، 

 الترتيب السادس القنوات التلفزيونية، في الترتيب السابع الصحف الورقية. 
 اقع التواصل االجتماعي: دوافع متابعة عينة الدراسة ألخبار فيروس كورونا عبر مو  -

يتضح من التحليل اإلحصائي تنوع دوافع استخدام عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي في معرفة  
وجاء فى المقدمة ارتفاع ثم توسط دوافع متابعة عينة الدراسة لمواقع  معلومات عن فيروس كورونا،  

ك الوسيلة  هذه  أهمية  على  يدل  ما  وهو  االجتماعي  والتأثير  التواصل  المعرفة  على  للحصول  مصدر 
( درجة، وهو الذي يدلل على أن حجم الفائدة 79.4وكان قيمة الوزن العام لهذه الدوافع )الوجداني،  

التي تعود على عينة الدراسة مرتفعة من متابعة أخبار فيروس كورونا عبر هذه المواقع، ويمكن تقسيم  
 لدى عينة الدراسة على النحو التالي:   الدوافع حسب منطلقاتها

 

   :أواًل: دوافع تتعلق باالنتفاع مما تنشره مواقع التواصل االجتماعي من معلومات
التعلم  على  والقدرة  والمعلومات  المعرفة  واكتساب  الذات،  على  التعرف  بهدف  م.  2012)مكاوي،    تكون 

الفر (163ص تعين  اإلعالم  وسائل  إن  حيث  البيئة  ومراقبة  أماكن  ،  عن  لمعلومات  الوصول  في  د 
، وهذا (251م. ص2009)الطرابيشي والسيد،  وشخصيات ال يمكن الوصول إليها عن طريق الخبرة المباشرة
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والذي  فاألقل،  وزن ا  األعلى  من  مرتبة  السابق  الجدول  في  المتضمنة  عنه  عبرت  العبارات  من  النوع 
ى دافعية تتمثل في )تقديم تغطيات مؤثرة تحث على  يعني األعلى دافعية فاألقل، إال أنه يالحظ أن أعل

درجة، ثم التعرف على النصائح    89.38ضرورة تحمل المسئولية نحو الذات واألخرين بوزن نسبي  
الفيروس بوزن نسبي   تقديم أخبار متنوعة عن معدالت   87.88الطبية لكيفية الوقاية من  درجة، ثم 

درجة، ثم تقديم حمالت توعية تخاطب العقل    81.13بي  انتشار الفيروس على مستوى العالم بوزن نس 
  66 درجة، ثم يظهر األنشطة المتعددة التي تقوم بها مؤسسات الدولة بوزن نسبي  79.75بوزن نسبي 

نسبي   بوزن  بكافة مراحله  الفيروس  تطور  يظهر  ثم  الشأن    51.25درجة،  هذا  أشارت درجة(، وفي 
يير تفضيل وسائل اإلعالم الجديد هي سهولة استخدامه م( إلى أن من أهم معا2019دراسة )صالح،  

كشفت نتائج دراسة )درويش،  ومن ثم مرونة تبادل المعلومات عبر وسائل التواصل االجتماعي، كما  
م( أن نسبة الفهم والتوجيه والتسلية المتحققة من اعتماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل 2020

،  Filak)دراسة  كما توصلت  ،  %62.8,  %47.3,  %58.0التالي تواليا   االجتماعي جاءت على الشكل  
إلى أن تلقي معلومات عبر وسائل االعالم االجتماعية كان من الدوافع التي شكلت اتجاها     م(2014

ثم  والترفيه  المعرفة  تليه  لإلشباع،  دافعا   األعلى  المراقبة  فكانت  االجتماعية،  الشبكات  نحو  إيجابيا  
الوقت  االجتماعية    ،(Warhol, 2009. P 7)تمضية  العالقات  تفعيل  بالجماعة  باإلضافة  واإلحساس 

 .  (Anjum and Michele, 2014. P18)بتدعيم الروابط االجتماعية مع اآلخرين
المجتمع أفراد  بين  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  إيجابية  قيم  بنشر  تتعلق  دوافع  يث  ح   :ثانًيا: 

على دور وسائل اإلعالم الجديدة الفاعل في الحوار والتخاطب   (م2017)عبد المعطى،  دراسة  أكدت 
اآلني،   وزن  والتفاعل  األعلى  مرتبة من  السابق  الجدول  في  المتضمنة  عنه  عبرت  النوع ممن  وهذا 

حث  كان)  دافعية  العبارات  أعلى  أن  يالحظ  أنه  إال  فاألقل،  دافعية  األعلى  يعني  والذي  فاألقل، 
درجة، تدعو للتفاؤل حول نشر إيجابيات   92.38على التضامن االجتماعي( بوزن نسبي    الجمهور

الفيروس بوزن نسبي   المتأزمين    91الشفاء من  المجتمعي ألجل مساعدة  الترابط  درجة، تاله يظهر 
درجة، ثم يقدم صورة واقعية للحاالت في   74.38من تداعيات فيروس كورونا اقتصاديا  بوزن نسبي  

 درجة.  67.75بوزن نسبي   المجتمع
التواصل   مواقع  عبر  الجائحة  عن  المنشور  المحتوى  تقديم  وطريقة  بطبيعة  تتعلق  دوافع  ثالًثا: 

المحتوى    :االجتماعي المضامين مما يجعل  )ابتكار وتنوع  دافعية كان  العبارات  و يالحظ أن أعلى 
نسبي   بوزن  والتجديد  بالتغيير  يتسم  ل  93.13المقدم  الوصول  مختلف  درجة،  من  العام  لجمهور 

نسبي   بوزن  وقت  أي  في  األعمار  مختلف  ومن  المؤسسات    87.88المناطق  حرص  تاله  درجة، 
نسبي   بوزن  بالفيروس  المتعلقة  األخبار  لنشر  استخدامها  على  المصرية  ثم    86.5الحكومية  درجة، 

بوزن  تجربتها  لتقديم  عادية  شخصيات  جانب  إلى  عامة  شخصيات  تقديم  على    62نسبي    االعتماد 
 درجة(. 
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التواصل   مواقع  عبر  كورونا  جائحة  عن  المعلومات  نحو  الدراسة  عينة  اتجاهات  الثاني:  المحور 
 االجتماعي:  

 : درجة ثقة عينة الدراسة في المعلومات الواردة من المصادر المختلفة  -
 ( 2جدول رقم )

 المختلفةدرجة ثقة عينة الدراسة في المعلومات الواردة من المصادر 

 المصدر
 اإلجمالي  قليلة  متوسطة  بدرجة كبيرة 

 الوزن 
 % ك %  ك %  ك %  ك

وسائل  على  األصدقاء  منشورات 
 التواصل االجتماعى 

180 45.0 173 43.3 47 11.7 400 100 66.63 

 64.38 100 400 12.3 49 46.7 187 41.0 164 فيديوهات األطباء 

 63.38 100 400 15.8 63 41.7 167 42.5 170 أخبار وسائل اإلعالم الرسمية

 56.38 100 400 37 148 13.3 53 49.7 199 موقع وزارة الصحة 

 56 100 400 14 56 60.0 240 26.0 104 أخبار المنظمات العالمية المتخصصة 

المصادر        من  الواردة  المعلومات  في  الدراسة  عينة  ثقة  مستويات  تنوع  عن  السابق  الجدول  يكشف 
المختلفة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وإن جاء في المقدمة الثقة في منشورات األصدقاء عبر مواقع 

بوزن   وذلك  بالجائحة  والمتعلقة  االجتماعي  الترتيب   66.63التواصل  في  تاله  فيديوهات   درجة،  الثاني 
الرسمية بوزن    64.38األطباء بوزن   الثالث جاء أخبار وسائل اإلعالم  الترتيب  ثم في    63.38درجة، 

درجة، وأخير ا جاء أخبار المنظمات    56.38درجة، ثم في الترتيب الرابع جاء موقع وزارة الصحة بوزن  
من    %24عن أن نسبة    (م2019،)عديلأعربت عينة دراسة  درجة، وقد    56العالمية المتخصصة بوزن  

ومشكالت  بهموم  تتعلق  قضايا  بتناول  االجتماعي  التواصل  مواقع  بقيام  اعتقادهم  عن  المبحوثون 
يري   بينما  العربية،  يعتقد    %56.8المجتمعات  ال  وأخيرا   ما،  حد  إلى  ذلك  مواقع    %19.3منهم  قيام 

 معات العربية.  التواصل االجتماعي بتناول قضايا تتعلق بهموم ومشكالت المجت
نتائج مع  الحالية  الدراسة  نتائج  الرسمية    (م2020)عقل، دراسة    وتختلف  الصفحة  أن  إلى  أشارت  التي 

المصادر   أکثر  کانتا  بوك  الفيس  على  المصري  الوزراء  مجلس  وصفحة  العالمية،  الصحة  لمنظمة 
 . المعلوماتية محال  للمتابعة حول أخبار الفيروس

 :بالدور الحكومي لمواجهة فيروس كوروناثقة عينة الدراسة  -

 
 ( 2شكل رقم )

 ثقة عينة الدراسة بالدور الحكومي لمواجهة فيروس كورونا 

59%25%

16%
دائما

أحيانا

نادرا
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نسبة      أن  عن  السابق  الشكل  الدور   %59يكشف  في  الثقة  مستوى  لديها  يرتفع  الدراسة  عينة  من 
تقوم به لمواجهة فيروس كورونا وتم إبرازه عبر مواقع التو  اصل االجتماعي في مقابل الحكومي الذي 

من عينة الدراسة    %16يعدون متوسطي الثقة من حيث تقديم الدور الحكومي،  وجاء نسبة    %25نسبة  
بارتفاع   م(2021)المحمدي،  نادر ا ما وثقوا في الدور الحكومي، وهو ما يتفق مع ما توصلت له دراسة 

المصرية وارتفاع تأييدهم ورضاهم عن قرارات الحکومة المصرية للحد   ثقة الشباب في أداء الحکومة
من جائحة کورونا، کما ارتفع معدل استخدام الشباب لشبکات التواصل االجتماعي واعتبروها المصدر  
للصفحات  الشباب  استخدام  تزايد  عن  کذلك  النتائج  وکشفت  الجائحة،  عن  للمعلومات  األساسي 

ر الذي ارتبط بزيادة الثقة في أداء الحکومة بشکل عام خالل هذه الفترة، كما الحکومية والرسمية، األم
أن جاءت "متابعة البيانات الرسمية للحكومة حول أزمة كورونا" أحد    م(2020)محمد،  توصلت دراسة  

للحكومة  حسنة  سمعة  تركت  كورونا  "أزمة  أن  الحكومة  تعتقد  كما  التلفزيون،  استخدام  أسباب  أهم 
 . %41,5تي حققت درجة عالية من الثقة والمصداقية" بنسبة المصرية ال

 : ثقة عينة الدراسة بدور مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا -

 
 ( 3شكل رقم )

 ثقة عينة الدراسة بدور مؤسسات المجتمع المدني لمواجهة فيروس كورونا

السابق عن أن نسبة      الثقة في دور   %63يكشف الشكل  لديها مستوى  يرتفع  الدراسة  من عينة 
المجتمع المدني الذي يقوم به لمواجهة فيروس كورونا وتم إبرازه عبر مواقع التواصل االجتماعي في  

ن  م   %17يعدون متوسطي الثقة من حيث تقديم دور المجتمع المدني، وجاء نسبة   %20مقابل نسبة  
 عينة الدراسة نادر ا ما وثقوا في دور المجتمع المدني. 

 : تقييم مصداقية عينة الدراسة للمعلومات المقدمة على مواقع التواصل االجتماعي  -
 ( 3جدول رقم )

 تقييم مصداقية عينة الدراسة للمعلومات المقدمة على مواقع التواصل االجتماعي

 نوع المعلومات 
 اإلجمالي  معارض  محايد  موافق 

 الوزن 
 %  ك %  ك %  ك %  ك

 68 100 400 26.2 105 11.5 46 62.3 249 معلومات توعوية

 63.75 100 400 27.5 110 17.5 70 55 220 معلومات هامة ومفيدة

 56.75 100 400 52.5 210 8.5 34 39 156 معلومات ناقصة

 55.50 100 400 46 184 19 76 35 140 معلومات مغلوطة

 52.50 100 400 49.3 197 6.5 26 44.2 177 شائعات 

 50.88 100 400 39.7 159 18.8 75 41.5 166 معلومات دقيقة

 36.38 100 400 28 112 16.7 67 55.3 221 معلومات غير مكتملة

63%
20%

17% دائما

أحيانا

نادرا
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عن        المقدمة  المعلومات  في  الدراسة  عينة  مصداقية  مستويات  تنوع  عن  السابق  الجدول  يكشف 
فجاءت   فاألقل،  مصداقية  األعلى  من  مرتبة  جاءت  والتي  االجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر  الجائحة 

درجة، تاله    68معلومات توعوية في مقدمة المعلومات التي تحظي بمصداقية عينة الدراسة وذلك بوزن  
درجة، ثم في الترتيب الثالث رأي بعض    63.75في الترتيب تقييمها بأنها معلومات هامة ومفيدة بوزن  

بوزن   ناقصة  تكون  أحيان ا  المعلومات  هذه  أن  الدراسة  عينة  بأنها   56.75أفراد  البعض  يراها  ثم  درجة، 
بأنها تعد شائعات بوزن   55.5معلومات مغلوطة بوزن   درجة، ثم    52.5  درجة، ثم رأها البعض اآلخر 

درجة، وأخير ا جاء أقل عدد من عينة    50.88جاء بعض أفراد عينة الدراسة يراها معلومات دقيقة بوزن  
 درجة.  36.38الدراسة يراها أنها معلومات غير مكتملة بوزن  

 التعامل مع أزمة فيروس كورونا:  درجة التزام القطاع الخاص بإجراءات  -

 
 ( 4شكل رقم )

 التزام القطاع الخاص بإجراءات التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد درجة 

نسبة      أن  عن  السابق  الشكل  القطاع    %60يكشف  التزام  تقييم  لديها  يرتفع  الدراسة  عينة  من 
التواصل  مواقع  عبر  إبرازه  وتم  المستجد  كورونا  فيروس  أزمة  مع  التعامل  بإجراءات  الخاص 

نسبة   مقابل  في  في    %23االجتماعي  االحترازية  باإلجراءات  الخاص  القطاع  التزام  ندرة  يرون 
نسبة   جاء  ثم  الجائحة،  مع  ببعض   %17التعامل  ما  حد  إلى  ملتزمة  كانت  الدراسة  عينة  من 

الخاص  اإلجراءات وأخرى ال، وتمثلت أبرز   القطاع  بها  تلتزم  لم  التي  التعامل مع  اإلجراءات  في 
المستجد،   كورونا  فيروس  تأزمة  خفيض عدد العمالة التي تعمل بشركات القطاع الخاص، وهو 

واتجاه بعض المؤسسات لتخفيض مرتبات العاملين لديها في ظل تأكيد إجراءات الدولة على عدم  
 المساس بالحقوق المادية للعاملين.  

مواقع   عبر  يتابعها  التي  كورونا  جائحة  المعلومات عن  مع  الدراسة  عينة  تفاعل  الثالث:  المحور 
 اصل االجتماعي:  التو 
التواصل  - منصات  على  ومشاركتها  كورونا  جائحة  حول  األخبار  بنشر  الدراسة  عينة  قيام 

 االجتماعى: 

60%17%

23%
كانت ملتزمة بشكل تام

كانت ملتزمة إلى حد ما ببعض
اإلجراءات واخرى ال

تكانت نادرا ما تلتزم باإلجراءا
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 ( 5شكل رقم )

 قيام العينة بنشر األخبار حول جائحة كورونا ومشاركتها على منصات التواصل 

من عينة الدراسة لم يقوموا بنشر األخبار حول جائحة كورونا ومشاركتها    %42يتضح أن نسبة     
قاموا بشكل غير منتظم بمشاركة األخبار    %36على منصات التواصل االجتماعي في مقابل نسبة  

من عينة الدراسة حريصة بشكل دائم على مشاركة أخبار الجائحة مع    % 22مع الغير، وجاء نسبة  
 ير. الغ

الدراسة  - عينة  علي   تأكد  ومشاركتها  نشرها  قبل  كورونا  جائحة  حول  األخبار  مصداقية  من 
  منصات التواصل االجتماعي: 

 
 ( 6شكل رقم )

 تأكد من مصداقية األخبار حول جائحة كورونا قبل نشرها ومشاركتها بمنصات التواصل  

من عينة الدراسة لم تهتم بنشر األخبار حول جائحة كورونا ومشاركتها    %38.5تبين أن نسبة     
مهتمون إلى حد ما وبشكل غير منتظم    %36على منصات التواصل االجتماعي في مقابل نسبة  

من عينة الدراسة مهتمة بشكل دائم على مشاركة    %25.5بمشاركة األخبار مع الغير، وجاء نسبة  
ارتفاع المصداقية في تغطية وسائل    (م2020)حسن،  الجائحة مع الغير، وقد أشارت دراسة  أخبار  

اإلعالم ألداء المؤسسات الصحية خالل الجائحة، وجاء موقع وزارة الصحة وحسابات وزارة الصحة  
مواقع  انخفضت مصداقية  بينما  مصداقية  اإلعالم  وسائل  كأكثر  االجتماعي  التواصل  مواقع  على 

 االجتماعي لديهم. التواصل 
 تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في تناولها لجائحة كورونا: الذيتقييم عينة الدراسة للدور  -

 
 ( 7شكل رقم )

 تقييم العينة للدور الذى تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في تناولها لجائحة كورونا 

22%

36%

42% دائًما

أحيانًا

نادًرا

25.5

36

38.5
اهتم بشدة 

اهتم إلى حد ما 

ال اهتم 

23%

41%

36% دور مهم جدا

دور مهم

دور غير مهم
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نسبة      أن  عن  السابق  الشكل  مواقع    %41يكشف  به  تقوم  الذي  الدور  تقيم  الدراسة  عينة  من 
يروا أن الدور    %36التواصل االجتماعي في تناولها لجائحة كورونا بأنه أمر مهم في مقابل نسبة  

من عينة    %23الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي في تناول الجائحة غير مهم، وجاء نسبة  
ا.ا  لدراسة ترى أن دور مواقع التواصل االجتماعي مهم جد 

 درجة مساهمة عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي في التوعية بجائحة كورونا:  -

 
 ( 8شكل رقم )

 درجة مساهمة عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي في التوعية بجائحة كورونا 

نسبة   أن  عن  السابق  الشكل  التواصل   %47يكشف  مساهمة مواقع  ارتفاع  ترى  الدراسة  عينة  من 
نسبة   مقابل  في  كورونا  بجائحة  التوعية  في  التواصل    %33االجتماعي  مواقع  مساهمة  أن  يرون 

من عينة الدراسة ترى انخفاض    %20االجتماعي في التوعية بالجائحة جاء متوسط ا، وجاء نسبة  
دو  أشارت  مساهمة  وقد  بالجائحة،  التوعية  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  )صالح،  دراسة  ر 

لوجود عالقة ارتباطية مباشرة ذات داللة إحصائية بين تعرض الجمهور لمحتوى فيروس   م(2021
في التعليق على المحتوى اإلعالمي، وإدراکهم    کورونا في وسائل اإلعالم المختلفة، ومدى مشارکتهم

للدور اإليجابي لوسائل اإلعالم في التوعية بفيروس کورونا، كما توجد عالقة ارتباطية طردية ذات 
داللة إحصائية بين مصداقية وسائل اإلعالم لدى الجمهور وإدراکهم للدور اإليجابي لوسائل اإلعالم  

فک کورونا،  بفيروس  الوعي  زيادة  کان  في  مصداقية،  أکثر  واألخبار  اإلعالم  وسائل  کانت  لما 
 الجمهور أکثر إيجابية في تقييمها. 

 المحور الرابع: المعلومات التي تتابعها عينة الدراسة عبر مواقع التواصل االجتماعي: 
طبيعة مواقع التواصل االجتماعي التي تعتمد عليها عينة الدراسة في الحصول على المعلومات  -

 ة كورونا:حول جائح
 
 
 
 
 
 

47%

33%

20% عالية 

متوسطة

منخفضة 
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 ( 4جدول رقم )
 طبيعة مواقع التواصل االجتماعي التي تعتمد عليها العينة في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونا

التواصل   وسائل 
 االجتماعي 

 اإلجمالي  نادًرا أحياًنا دائًما
 الوزن 

 %  ك %  ك %  ك %  ك
 90.84 100 400 4.4 9 23.0 92 74.8 299 الفيس بوك 

 47.83 100 400 22.2 89 31.0 124 46.8 187 تويتر 

 71.83 100 400 25.8 103 33 132 41.2 165 انستجرام

 65.48 100 400 47.5 190 8.5 34 44 176 يوتيوب 

يكشف الجدول السابق عن طبيعة مواقع التواصل االجتماعي التي تعتمد عليها عينة الدراسة في 
، وتبين أن موقع الفيس بوك جاء في صدارة مواقع المعلومات حول جائحة كوروناالحصول على  

درجة، تاله في   90.84التواصل االجتماعي للحصول على المعلومات عن الجائحة وذلك بوزن  
درجة، ثم في الترتيب الثالث جاء موقع اليوتيوب بوزن   74.83الترتيب الثاني موقع تويتر بوزن  

 درجة.  65.48في الترتيب الرابع جاء موقع االنستجرام بوزن نسبي  درجة، و  71.83نسبي  
 المصادر التي تثق فيها عينة الدراسة أكثر والناقلة للمعلومات: -

 
 ( 9شكل رقم )

 المصادر التي تثق فيها عينة الدراسة أكثر والناقلة للمعلومات 

والناقلة          أكثر  الدراسة  عينة  فيها  تثق  التي  المصادر  طبيعة  عن  السابق  الشكل  يكشف 
الجائحة عبر صفحاتهم  للمعلومات حول جائحة كورونا أخبار األصدقاء عن  متابعة  أن  وتبين   ،

على مواقع التواصل االجتماعي جاء في صدارة المصادر للحصول على المعلومات عن الجائحة  
مفردة من إجمالي المصادر، تاله في الترتيب الثاني موقع وزارة    369بواقع    %23.9  وذلك بنسبة 

مفردة من اإلجمالي السابق، ثم في الترتيب الثالث جاء مصدر   332بواقع   %21.5الصحة بنسبة  
مفردة، وفي الترتيب الرابع جاء   302بواقع    %19.5أخبار المنظمات العالمية المتخصصة بنسبة  

مفردة، ثم في الترتيب الخامس واألخير جاء    296بواقع    %19.1ات األطباء بنسبة  مصدر فيديوه
 مفردة من إجمالي المصادر.  248بواقع   %16أخبار وسائل اإلعالم بنسبة  

23.9 21.5 19.5 19.1 16
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بخصوص  - االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الدراسة  عينة  تتابعها  التي  والصفحات  المواقع 
 الجائحة: 

 ( 5جدول رقم )
 التي تتابعها عينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي بخصوص الجائحة المواقع والصفحات 

 مواقع التواصل االجتماعي 
الفيس 

 اإلجمالي يوتيوب انستجرام تويتر  بوك 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
 17.9 733 - - 31.8 156 24.9 356 13.5 221 صفحات/ تغريدات األطباء  

 17.8 728 39.1 209 - - 22.8 326 11.8 193 منظمة الصحة العالمية 

 16.6 678 60.9 325 7.1 35 3.9 55 16.1 263 فيديوهات توعية 

 14.3 586 - - 20.2 99 17.6 251 14.4 236 صفحات / تغريدات المشاهير  

الصحة   وزارة  تغريدات   / صفحات 
 والفيديوهات الخاصة بها

260 15.9 231 16.2 89 18.1 - - 580 14.2 

 7.8 319 - - 22.8 112 7.4 106 6.2 101 حسابات / تغريدات األصدقاء 

 3.1 126 - - - - - - 7.7 126 فيديوهات من صفحات رسمية 

 5.3 218 - - - - 7.1 102 7.1 116 أتابع الصفحات الرسمية للدولة 

 2.5 102 - - - - - - 6.2 102 أتابع المجموعات المتخصصة 

 0.5 19 - - - - - - 1.2 19 االلكترونية أخبار الصحف 

يكشف الجدول السابق عن طبيعة المواقع والصفحات التي تتابعها عينة الدراسة على مواقع         
، وتبين أن متابعة صفحات/ تغريدات األطباء عن  التواصل االجتماعي بخصوص جائحة كورونا

التواصل االجتماعي جاء في الصدارة، وكان متابعتهم عبر  الجائحة عبر صفحاتهم على مواقع 
ت جاء موقع  الثاني  الترتيب  وفي  االنستجرام،  موقع  ثم  بوك  الفيس  موقع  تاله  المقدمة  في  ويتر 

متابعة منظمة الصحة العالمية من خالل صفحاتها على مواقع التواصل االجتماعي عن الجائحة،  
وكانت المتابعة األكثر عبر موقع تويتر ثم فيديوهاتها عبر موقع اليوتيوب ثم موقع الفيس بوك، 

ا صفحات  وفي  عبر  تبث  التي  التوعية  فيديوهات  عبر  كورونا  أخبار  متابعة  جاء  الثالث  لترتيب 
 مواقع التواصل االجتماعي، وإن كان موقع اليوتيوب في المقدمة تاله موقع الفيس بوك. 

وكانت أقل المصادر التي يتم متابعة أخبار كورونا عليها عبر صفحاتها على مواقع التواصل   
الصفحات   عبر  المتابعة  ثم  بوك،  الفيس  فيديوهات من صفحات رسمية عبر موقع  االجتماعي، 
المجموعات  عبر  المتابعة  ثم  التويتر،  تاله  المقدمة  في  بوك  الفيس  عبر  وذلك  للدولة  الرسمية 
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المتابعة من  المتخصص الفيس بوك فقط، وأخير ا جاء  ة في نشر أخبار كورونا وذلك عبر موقع 
 خالل الصحف االلكترونية وذلك عبر موقع الفيس بوك فقط. 

 المجاالت التي تتابعها عينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي بخصوص الجائحة: -
-  

 ( 6جدول رقم )
 الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي بخصوص الجائحة المجاالت التي تتابعها عينة 

 مواقع التواصل االجتماعي 
الفيس 

 اإلجمالي يوتيوب انستجرام تويتر  بوك 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
 100 810 31.9 258 12.2 99 19.1 155 36.8 298 األخبار الرسمية 

 100 888 34.1 303 11.4 101 24.9 221 29.6 263 الفيديوهات الرسمية 

 100 886 14.4 128 33.6 298 11.5 102 40.4 358 تعليقات األصدقاء 

ونقلها   مشاركتها  تتم  الفيديوهات 
 من األصدقاء 

258 35 87 11.8 187 25.3 206 27.9 738 100 

 100 662 39 258 16 106 16.5 109 28.5 189 حمالت التوعية 

 100 880 28.1 247 33.9 298 7.5 66 30.6 269 أخبار المتعافين 

يكشف الشكل السابق عن طبيعة المجاالت التي تتابعها عينة الدراسة على مواقع التواصل        
الجائحة بخصوص  صفحاتهم  االجتماعي  عبر  الجائحة  عن  الرسمية  األخبار  متابعة  أن  وتبين   ،

على مواقع التواصل االجتماعي جاء في الصدارة وكان المتابعة من خالل مواقعهم عبر الفيس  
 بوك ثم اليوتيوب، ثم التويتر فاالنستجرام. 

التواصل    مواقع  صفحاتهم على  الجائحة عبر  الرسمية عن  الفيديوهات  الثاني  الترتيب  في  تاله 
الفيس بوك ثم   اليوتيوب ثم  المتابعة من خالل مواقعهم عبر  االجتماعي جاء في الصدارة وكان 
عبر   الجائحة  عن  األصدقاء  تعليقات  متابعة  جاء  الثالث  الترتيب  وفي  فاالنستجرام،  التويتر 

تهم على مواقع التواصل االجتماعي جاء في الصدارة وكان المتابعة من خالل مواقعهم عبر صفحا 
الفيس بوك ثم االنستجرام ثم تويتر، وفي الترتيب الرابع جاء متابعة الفيديوهات التي يتم مشاركتها  

لترتيب  ونقلها من األصدقاء وذلك عبر موقع الفيس بوك في المقدمة، تاله موقع اليوتيوب، ثم في ا
الخامس جاء متابعة حمالت التوعية عبر موقع اليويتوب في المقدمة ثم الفيس بوك، وأخير ا في  
المختلفة   االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  المتعافين  أخبار  متابعة  جاء  والسادسة  األخيرة  المرتبة 

 ويتر. وفي مقدمتها جاء موقع االنستجرام ثم موقع الفيس بوك ثم موقع يوتيوب وأخير ا ت
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 أهم المعلومات التي تهتم بمتابعتها عينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي:   -
 ( 7جدول رقم )

 أهم المعلومات التي تهتم بمتابعتها عينة الدراسة على مواقع التواصل االجتماعي

 وسائل التواصل االجتماعي 
 اإلجمالي يوتيوب انستجرام تويتر  الفيس بوك 

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
الرسمية   اإلصابة  إحصائيات 

 والوقاية  
303 28.1 255 23.6 152 14.1 369 34.2 1079 100 

 100 837 38.9 326 14.3 120 24.1 202 22.6 189 كيفية الوقاية من الفيروس 

 100 1027 20.1 206 23 236 28.8 296 28.1 289 معلومات عن تطور الفيروس 

المصابين   عن  معلومات 
 وكيفية تعافيهم 

298 32.8 119 13.1 169 18.6 322 35.5 908 100 

 100 727 33.1 241 12.1 88 13.6 99 41.1 299 معلومات عن الحجر الصحي 

مواقع         على  الدراسة  عينة  بمتابعتها  تهتم  التي  المعلومات  أهم  عن  السابق  الشكل  يكشف 
الجائحة الرسمية والوقاية  التواصل االجتماعي بخصوص  ، وتبين أن متابعة إحصائيات اإلصابة 

من الفيروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي جاء في الصدارة وكان المتابعة من  
جاء  خالل   الثاني  الترتيب  وفي  فاالنستجرام،  التويتر  ثم  بوك،  الفيس  ثم  اليوتيوب  عبر  مواقعهم 

متابعة كيفية الوقاية من الفيروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي وكان المتابعة  
 من خالل مواقعهم عبر اليوتيوب ثم تويتر، ثم الفيس بوك فاالنستجرام. 

متابعة معلومات عن تطور الفيروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل   وفي الترتيب الثالث جاء 
ثم   االنستجرام  ثم  بوك،  الفيس  ثم  تويتر  عبر  مواقعهم  خالل  من  المتابعة  وكان  االجتماعي 
اليوتيوب، وفي الترتيب الرابع جاء متابعة معلومات عن المصابين وكيفية تعافيهم عبر صفحاتهم  

ي وكان المتابعة من خالل مواقعهم عبر اليوتيوب ثم الفيس بوك،  على مواقع التواصل االجتماع
ثم االنستجرام ثم تويتر، وفي الترتيب الخامس واألخير جاء متابعة معلومات عن الحجر الصحي 
عبر صفحات مواقع التواصل االجتماعي وكان المتابعة من خالل مواقع الفيس بوك في المقدمة، 

 تويتر وأخير ا موقع االنستجرام.   تاله موقع اليوتيوب، ثم موقع 
 

 تأثر عينة الدراسة بعد قراءة معلومات عن جائحة كورونا علي مواقع التواصل االجتماعي: -
التواصل    مواقع  عبر  الجائحة  عن  بالمعلومات  الدراسة  عينة  تأثر  عن  إحصائي  مقياس  إعداد  تم 

 االجتماعي، والذي تتكون مستوياته مما يلي: 
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 ( 8جدول رقم )

 مقياس عاًما لتأثر عينة الدراسة بالمعلومات عن الجائحة عبر مواقع التواصل االجتماعي

المتوسط   %  ك مقياس التأثر    
 الحسابي

اإلنحراف  
 المعياري 

 0.51 2.56 57 228 مستوى مرتفع  
 42 168 مستوى متوسط  
 1 4 مستوى منخفض 

 100 400 اإلجمالي 
يكشف الجدول السابق عن ارتفاع مستوى تأثر عينة الدراسة بالمعلومات المقدمة عن الجائحة    

، وأخير ا  %42، تاله توسط التأثر بنسبة  %57عبر مواقع التواصل االجتماعي في المقدمة بنسبة  
بنسبة   التأثر  مستوى  في %1إنخفاض  تمثلوا  فرعية  مقاييس  ثالث  من  المقايس  تكوين  تم  وقد   ،

تأثر عينة الدراسة بعد قراءة س التأثيرات السلوكية والمعرفية والوجدانية، ويكشف الجدول التالى  قيا
 :    مواقع التواصل االجتماعي   علىمعلومات عن جائحة كورونا  

 (  9جدول رقم )
 تأثر عينة الدراسة بعد قراءة معلومات عن جائحة كورونا على مواقع التواصل االجتماعي

 
 العبارات 

ال أشعر   أحياًنا  دائًما 
 بشيء 

 الوزن   اإلجمالي 

 %  ك %  ك %  ك %  ك
الشعور بالخوف والرعب من  

 العدوي 
312 78 70 17.5 18 4.5 

400 
 

 
100 

86.75 

 3.3 13 20.3 81 76.5 306 الحصول على معلومات مفيدة 
400 

100 86.62 

إتباع التعليمات بدقة الموجودة  
 بالمنشورات 

192 48 186 46.5 22 5.5 
400 

100 

84.25 

نفسي   حماية  في  مسئوليتي 
 والمحيطين 

290 72.5 76 19 34 8.5 
400 

100 

82 

أثق أكثر في أداء وزارة الصحة  
 كلما تابعت 

122 30.5 170 42.5 108 27 
400 

100 

82 

 400 5 20 26.5 106 68.5 274 تعلمت كيفية الوقاية 
100 81.75 

أشعر باليأس من زوال هذه  
 الجائحة 

268 67 120 30 12 3 
400 

100 

71.25 

علمت األخرين كيفية تغير  
 أسلوب حياتهم  

82 20.5 198 49.5 120 30 
400 

100 

57 
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أشعر بالرضاء التام عن قرارات  
 الحكومة 

110 27.5 158 39.5 132 33 
400 

100 

53.25 

 26 104 41.5 166 32.5 130 أشعر باالطمئنان بشكل عام 
400 

100 53 

أشعر بالبلبلة لتضارب  
 المعلومات 

130 32.5 164 41 106 26.5 
400 

100 

51.75 

أساهم في نشر المعلومات  
 لألخرين 

114 28.5 160 40 126 31.5 
400 

100 

47.25 

 18 72 50 200 32.0 128 تغيرت سلوكياتي الصحية  
400 

100 48.50 

المعرفية   .１ على الكشف عن الغموض الناتج عن نقص    تشتمل  :Cognitive Effectsالتأثيرات 
قياسها من   تم  التي  التأثيرات  المعتقدات، وهي  المعلومات أو عدم كفايتها، وتكوين االتجاهات، واتساع 

علومات خالل مجموعة من العبارات تمثلت في: أن هذه المنشورات قادرة على تزويد عينة الدراسة بالم
التعليمات بدقة   86.62الكافية والمفيدة عن فيروس كورونا بوزن نسبي   إتباع  درجة، ثم الحرص على 

درجة، ثم    81.75درجة، ثم اكتساب معلومات مفيدة عن كيفية الوقاية من الفيروس بوزن    84.25بوزن  
 درجة.    51.75الشعور بحدوث بلبلة وتضارب في المعلومات بوزن 

التي تتضمن مشاعر الحب والكراهية، إذ تؤثر الرسائل :Affective Effectsالوجدانية    التأثيرات
من   مجموعة  خالل  من  قياسها  تم  التي  التأثيرات  وهي  واستجاباتهم،  األفراد  مشاعر  على  اإلعالمية 

ثم الثقة  درجة،    86.75العبارات تمثلت في: الشعور بالخوف والرعب من العدوي بفيروس كورونا بوزن  
تابعت أخبار فيروس كورونا بوزن   أداء وزارة الصحة كلما  باليأس من    82أكثر في  الشعور  ثم  درجة، 

ثم الشعور باالطمئنان العام نتيجة متابعة هذه المنشورات بوزن  درجة،    71.25زوال هذه الجائحة بوزن  
تم متابعة المنشورات مع ما جاء درجة، وتتفق نتيجة الثقة في إجراءات الحكومة "وزارة الصحة" كلما    53

دراسة   مصادر  م(  2020)شاهين،  في  في  الثقة  درجة  بين  إحصائيًّا  دالة  عالقة  لوجود  توصلت  التي 
 المعلومات أثناء أزمة كورونا والبحث عن المعلومات ومشاركتها. 

العاطفية،  هي الناتج النهائي للتأثيرات المعرفية أو  :Behavioral Effectsالسلوكية    التأثيرات.  3
بالمعرفة  كونتها  التجاهات  نتيجة  لمشكلة  حل  أو  نظر  بوجهة  ترتبط  أن  يمكن  الناس  أن  نجد  مثال 

وهي التأثيرات التي تم قياسها من خالل مجموعة من  والمشاعر التي طورتها من خالل وسائل اإلعالم،  
والم أنفسهم  الدراسة في حماية  بمسئولية عينة  القناعة  تمثلت في:  بوزن  العبارات  ثم    82حيطين  درجة، 

درجة، ثم الشعور بالرضاء التام عن قرارات الحكومة    57تعليم األخرين كيفية تغير أسلوب حياتهم بوزن  
درجة، ثم تغيير سلوكياتي    47.25درجة، ثم المساهمة في نشر المعلومات لآلخرين بوزن    53.25بوزن  

 درجة.  48.5الصحية بوزن  
له دراسة   الفرد، وهو ما أشارت  تغيير في سلوكيات صحة  الدراسة وجود  ويتضح من إجابات عينة 

اإلجراءات م(  2020)الحسيني،   تفعيل  بأسلوب  كانت  كورونا  فيروس  لجائحة  التغطية  أساليب  أن 
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وس كورونا  االحترازية والتباعد االجتماعي، وأهم األهداف التي ر كزت عليها التغطية اإلخبارية لجائحة فير 
 في هدف التوعية والتحذير، يليه هدف تفعيل اإلجراءات االحترازية. 

المحور الخامس: تقييم عينة الدراسة لألطراف الفاعلة في مواجهة جائحة كورونا التي يتابعها عبر 
 مواقع التواصل االجتماعي: 

 اتجاهات عينة الدراسة نحو األطراف الفاعلة في مواجهة جائحة كورونا:  -
هة جائحة كورونا  تم إعداد مقياس إحصائي يقيم اتجاهات عينة الدراسة نحو األطراف الفاعلة في مواج

 التي يتابعونها عبر مواقع التواصل االجتماعي، والذي تتكون مستوياته مما يلي: 
 ( 10جدول رقم )

 التجاهات عينة الدراسة لألطراف الفاعلة في مواجهة جائحة كورونا التي يتابعها عبر مواقع التواصل االجتماعيمقياس عاًما 

المتوسط   %  ك مقياس االتجاهات     
 الحسابي

اإلنحراف  
 الوزن  المعياري 

 إجراءات الحكومة
 54.68 0.39 2.1 82.5 330 متوازن 

 15.5 62 إيجابي 

 2 8 سلبي 

مؤسسات   إجراءات 
المدني   المجتمع 

 والقطاع الخاص 

 55 0.42 2.2 80.5 322 متوازن 

 16.5 66 إيجابي 

 3 12 سلبي 

العام   اإلجمالي 
 لالتجاهات 

 54.78 0.33 2.1 87.8 351 متوازن 

 11.4 46 إيجابي 
 0.8 3 سلبي 

  100 400 ن 
يكشف الجدول السابق عن تقارب اتجاهات عينة الدراسة نحو تقييم إجراءات الحكومة وكذلك      

نحو   إيجابي ا  األعلى  االتجاه  كان  وإن  الخاص،  والقطاع  المدني  المجتمع  مؤسسات  إجراءات 
درجة، تاله بفارق بسيط إيجابية تقييم إجراءات الحكومة بوزن   55مؤسسات المجتمع المدني بوزن  

درجة، وكان التقييم العام نحو اإلجراءات التي اتبعتها كافة مؤسسات الدولة إيجابي ا بوزن   54.68
الحكومة ومؤسسات   54.78 إجراءات  تقييم  نحو  الدراسة  اتجاهات عينة  تفاصيل  أما عن  درجة، 

 المجتمع المدني، فكانت على النحو التالي:  
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 تقييم عينة الدراسة إلجراءات الحكومة:  -1
 ( 11جدول رقم )

 اتجاهات عينة الدراسة نحو إجراءات تقييم الحكومة في مواجهة جائحة كورونا 

 العبارة
 اإلجمالي  معارض جدا معارض محايد  موافق موافق جدا

 الوزن 
 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك

 إجراءات تقييم الحكومة 
الحكومة منح   للعمالة غير تقديم  مالية 

 المنتظمة
122 30.5 100 25.0 177 44.3 - - 1 .3 400 100 71.38 

منافذ لبيع أدوية    الحكومة بتوفيرقيام  
 كورونا للمصابين 

59 14.8 189 47.3 148 37.0 2 .5 2 .5 400 100 68.81 

خط   بتخصيص  الصحة  وزارة  قيام 
للصحة  العامة  لألمانة  ساخن 

النفسي  النفسية،   الدعم  لتقديم 
 لمواجهة كورونا  للمواطنين

109 27.3 83 20.8 163 40.8 44 11.0 1 .3 400 100 65.94 

الحكومة في  التي تصدر عن  البيانات 
حقيقية  أرقام  كورونا  أزمة  مع  التعامل 

  وتعكس الوضع الحالي في مصر

76 19.0 64 16.0 209 52.3 46 11.5 5 1.3 400 100 60 

الحكومة مخزون استراتيجي من  توفير  
 والتموينية  السلع الغذائية

40 10 91 22.8 202 50.5 51 12.8 16 4 400 100 55.50 

توفيرالحكومة أماكن إلجراء الفحوصات  
 والتحاليل والمسحات للمواطنين

43 10.8 81 20.3 217 54.3 31 7.8 28 7 400 100 55 

الموظفين   عدد  بتقليل  الحكومة  قيام 
 والعمل االلكترونى من المنزل

41 10.3 51 12.8 263 65.8 - - 45 11.3 400 100 52.69 

للعزل    مستشفيات  الحكومة  تجهيز 
 بكل محافظة 

18 4.5 50 12.5 244 61 60 15 28 7 400 100 48.13 

التعقيم  مستلزمات  الحكومة  توفير 
من األسواق  كمامات   والوقايةفى 

 وكحول بأسعار زهيدة

34 8.5 79 19.8 168 42 57 14.2 62 15.5 400 100 47.88 

للمرأة  مدفوعة  إجازة  الحكومة  إقرار 
 األمراض المزمنة وذوي 

15 3.8 88 22 181 45.3 61 15.3 55 13.8 400 100 46.69 

تعاملت  الحكومية  اإلعالمية  المنظومة 
كورونا  أزمة  تغطية  فى  شديد  بوعي 

 وتوعية المواطنين

22 5.5 67 16.8 86 21.5 166 41.5 59 14.8 400 100 44.19 

وسائل   وتطهير  بتعقيم  الحكومة  قيام 
 النقل والمؤسسات الحكومية والجامعات 

5 1.3 48 12 206 51.5 64 16 77 19.3 400 100 40 

يكشف الجدول السابق عن ترتيب تقييم عينة الدراسة لإلجراءات التي اتخذتها الحكومة، فكان       
  71.38التقييم العام إيجابيا نحو مؤسسة الحكومة في تقديم منح مالية للعمالة غير المنتظمة بوزن  

رجة، ثم تقييم  د   68.81درجة، تاله قيام الحكومة بتوفير منافذ لبيع أدوية كورونا للمصابين بوزن  
النفسي   الدعم  لتقديم  النفسية،  للصحة  العامة  لألمانة  ساخن  خط  بتخصيص  الصحة  وزارة  قيام 

إقرار الحكومة   65.94للمواطنين لمواجهة كورونا بوزن   تقييما هو  أقل اإلجراءات  درجة، وكانت 
ومة اإلعالمية  درجة، تاله تعامل المنظ  46.69إجازة مدفوعة للمرأة وذوى األمراض المزمنة بوزن  

درجة، وأخير ا قيام    44.19الحكومية بوعي شديد فى تغطية أزمة كورونا وتوعية المواطنين بوزن  
 درجة.  40الحكومة بتعقيم وتطهير وسائل النقل والمؤسسات الحكومية والجامعات بوزن 
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دراسة        أشارت  أنه م(2020،عجوة)  وقد  اإلجراءات  إلى  توضيح  استراتيجية  استخدام  تم 
األز  قبل  ما  مرحلة  في  المنشورات  غالبية  في  االستعداد الحکومية  إجراءات  توضيح  بهدف  مة 

للتعامل مع األزمة، تالها استراتيجية الطمأنة للتأکيد على عدم رصد أي حاالت مصابة بمصر، ثم  
المرتبة   الحکومية  اإلجراءات  توضيح  استراتيجية  احتلت  كما  المخاطر،  من  التحذيرات  استراتيجية 

است  تالها  لألزمة،  األولية  األحداث  مرحلة  في  استراتيجية  األولى  ثم  الغموض،  تخفيض  راتيجية 
تصحيح   استراتيجية  استخدام  تم  کما  الطمأنة،  استراتيجية  ذلك  تال  الفع الة،  السلوکيات  ترويج 
الشائعات وسوء الفهم في هذه المرحلة وما قبل األزمة بنسبة أکبر من مرحلة األزمة؛ وهو ما يشير 

 .زمةإلى زيادة الشائعات نتيجة الغموض مع اندالع األ
أما في مرحلة األزمة، فقد غلب استخدام استراتيجية تخفيض الغموض؛ حيث احتلت المرتبة        

والشفاء،   والوفاة  اإلصابة  حاالت  بأعداد  بانتظام  اليومية  الحاالت  تقارير  نشر  خالل  من  األولى 
تال استفساراتهم،  لطرح  الجمهور  ودعوة  الرسمية،  المعلومات  بمصادر  الجمهور  ها  وتعريف 

الجمهور   توعية  أن  إلى  يشير  ما  وهو  الثاني،  المرکز  في  الفع الة  السلوکيات  ترويج  استراتيجية 
هدف ا  تعد  باآلخرين  اإلضرار  وعدم  الوباء  من  للوقاية  بها  االلتزام  يجب  التي  الة  الفع  بالسلوکيات 

 .أساسي ا أثناء مرحلة األزمة، تالها استراتيجية تقديم النصائح
 تقييم عينة الدراسة إلجراءات مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص:   -2

 ( 12جدول رقم )
 اتجاهات عينة الدراسة نحو إجراءات تقييم مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا

 مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص إجراءات تقييم 
موافق   

 جدا 
معارض  معارض  محايد موافق

 جدا 
 الوزن  اإلجمالي

 %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك %  ك
المدنى   المجتمع  مؤسسات  المستلزمات   تقديم 

باألطباء  الخاصة  الوقائية  والمالبس  الطبية 
والحجر   العزل  بمستشفيات  والممرضين 

 الصحي والحميات على مستوى الجمهورية

54 13.5 173 43.4 124 31 26 6.5 23 5.8 400 100 63.06 

المدنى  المجتمع  مؤسسات  الطعام    قيام  وبنك 
من   اليومية  العمالة  لدعم  بحملة  المصري 

توزيع   كدعم   500خالل  طعام  كرتونة  ألف 
 غذائي

32 8.0 120 30.0 219 54.8 18 4.5 11 2.8 400 100 59 

تقديم العديد من الشركات ومؤسسات المجتمع  
الصحة   لوزارة  مالية  تبرعات  لمواجهة المدني 

 فايروس كورونا 

38 9.5 130 32.5 173 43.3 32 8 27 6.8 400 100 57.50 

تصرف   تحت  الخاصة  المستشفيات   57.43 100 400 6.0 24 16.3 65 35.7 143 26 104 16.0 64وضع 
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 وزارة الصحة لمواجهة كورونا
بوعي  تعاملت  الخاصة  اإلعالمية  المنظومة 
وتوعية  كورونا  أزمة  تغطية  فى  شديد 

 المواطنين 

41 10.3 90 22.5 184 46.0 54 13.5 31 7.8 400 100 53.50 

المرتبات  بصرف  الخاص  القطاع  قيام 
 للموظفين كاملة بدون أى خصم 

4 1.0 102 25.5 24 6.0 26 65.5 8 2.0 400 100 39.50 

المجتمع      مؤسسات  اتخذتها  التي  لإلجراءات  الدراسة  عينة  تقييم  ترتيب  عن  السابق  الجدول  يكشف 
المستلزمات  المدنى  المجتمع  مؤسسات  تقديم  نحو  إيجابيا  العام  التقييم  فكان  الخاص،  والقطاع  المدني 

صحي والحميات على  الطبية والمالبس الوقائية الخاصة باألطباء والممرضين بمستشفيات العزل والحجر ال
درجة، تاله قيام مؤسسات المجتمع المدنى وبنك الطعام المصري بحملة    63.06مستوى الجمهورية بوزن  

درجة، وكانت أقل   59ألف كرتونة طعام كدعم غذائي بوزن    500لدعم العمالة اليومية من خالل توزيع  
  39.5ن كاملة بدون أى خصم بوزن  اإلجراءات تقييما هو قيام القطاع الخاص بصرف المرتبات للموظفي 

 درجة. 
 الجزء الثاني: نتائج التحقق من صحة فروض الدراسة:

: يؤثر كثافة استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي على اتجاهاتهم  الفرض الرئيسي األول
 نحو متابعة أخبار فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي.  

 والستخراج النتائج اإلحصائية تم االعتماد على تحليل االنحدار البسيط، ونتائجه كما يلي:  
 ( 13جدول رقم )

يؤثر كثافة استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي على اتجاهاتهم نحو متابعة أخبار فيروس كورونا عبر مواقع  
 التواصل االجتماعي. 

 المتغير التابع  

2R 

معامل  

 التحديد 

 Fقيمة  
SIG 

معنوية  

 النموذج 
 المتغير المستقل 

B 
معامل  

 االنحدار 

SIG 
معنوية  

 المتغير  

أخبار   متابعة 
عبر   كورونا  فيروس 
التواصل  مواقع 

 االجتماعي

0.49 95.15 0.0001 

 ( Constantالثابت )
1.785 

0.0001 

الشباب   استخدام  كثافة 
التواصل  لمواقع  المصري 

 االجتماعي

0.013 

0.0001 

وجود أثر ذي داللة إحصائية بين يؤثر كثافة استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي       
على اتجاهاتهم نحو متابعة أخبار فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي، وبلغ معامل التحديد  

(R2=0.49يفسر حوالى  (، وهذا يعني أن المتغير المستقل )كثافة استخدام مواقع التواصل اال )جتماعي
من التغييرات التي تحدث من حيث متابعة أخبار فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي،    49%

(، وكانت 0.0001، وبلغت قيمتها )0.05أقل من    P- Valueويؤكد على معنوية هذا التأثير أن قيمة  
 وكانت معادلة االنحدار الخطي البسيط: (، 95.15قيمة ف )

 *Y= 1.78+ (0..013)أخبار فيروس كورونا متابعة
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بدرجة واحدة يؤدي  عينة الدراسة لمواقع التواصل االجتماعي    وهو ما يعني أنه كلما ارتفع استخدام      
ارتفاع   إلى  كوروناذلك  فيروس  أخبار  )  متابعة  بيرسون  (B=0.13بمقدار  االرتباط  تحليل  وباستخدام   ،

القوة   المتغيرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط )تبين وجود عالقة طردية  بين كال  (  0.706نوع ا ما 
( معنوية  مستوى  عند  لمواقع  0.0001وذلك  استخدامها  ارتفع  كلما  الدراسة  عينة  أن  يعني  ما  وهو   ،)

 التواصل االجتماعي كلما ساعد ذلك على ارتفاع مستوى متابعة أخبار فيروس كورونا.

الثاني الرئيسي  التواصل االجتماعي  : هناك عالفرض  القة بين دوافع استخدام الشباب المصري لمواقع 
 ومستوى الثقة في المعلومات الواردة من المصادر المختلفة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 ( 14جدول رقم )
المعلومات الواردة من  يوضح العالقة االرتباطية بين دوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي ومستوى الثقة في 

 المصادر المختلفة عبر مواقع التواصل االجتماعي
 

 المقاييس 
 دوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي 

 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط بيرسون 
 0.001 0.494 مستوى الثقة في المعلومات 

لمواقع     المصري  الشباب  استخدام  دوافع  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  اإلحصائي  التحليل  يكشف 
االجتماعي   التواصل    ومستوى التواصل  مواقع  عبر  المختلفة  المصادر  من  الواردة  المعلومات  في  الثقة 

، وهي  (0.494( وكانت قيمة معامل االرتباط بيرسون )0.001االجتماعي وذلك عند مستوى معنوية ) 
المصري   الشباب  استخدام  دوافع  مستوى  ارتفع  كلما  أنه  بمعنى  االتجاه،  طردية  القوة،  متوسطة  عالقة 
المختلفة عبر   المصادر  الواردة من  المعلومات  الثقة في  ارتفع مستوى  كلما  االجتماعي  التواصل  لمواقع 

 مواقع التواصل االجتماعي.  
ة متابعة عينة الدراسة لمنشورات فيروس كورونا عبر مواقع  : هناك عالقة بين كثافالثالثالفرض الرئيسي  

 التواصل االجتماعي وتأثرهم بالمعلومات التي يقرأونها عبر هذه المنشورات.
 ( 15جدول رقم )

يوضح العالقة االرتباطية بين كثافة متابعة عينة الدراسة لمنشورات فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي وتأثرهم 
 ومات التي يقرأوها عبر هذه المنشورات بالمعل

 
 المقاييس 

 تأثرهم بالمعلومات التي يقرأوها عبر هذه المنشورات 
 مستوى المعنوية  قيمة معامل االرتباط بيرسون 

 0.352 0.049 كثافة متابعة 
 

لمنشورات       الدراسة  عينة  متابعة  كثافة  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  عن  اإلحصائي  التحليل  يكشف 
المنشورات   هذه  عبر  يقرأونها  التي  بالمعلومات  وتأثرهم  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  كورونا  فيروس 

( معنوية  مستوى  عند  ) 0.352وذلك  بيرسون  االرتباط  معامل  قيمة  وكانت  عال0.049(  وهي  قة (، 
لمنشورات   المصري  الشباب  متابعة  كثافة  مستوى  ارتفع  كلما  أنه  بمعنى  االتجاه،  طردية  القوة،  ضعيفة 
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فيروس كورونا عبر مواقع التواصل االجتماعي كلما ارتفع مستوى تأثرهم بالمعلومات التي يقرأونها عبر  
 منشورات مواقع التواصل االجتماعي.  

ستخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي على مستوى  تؤثر دوافع ا:  الفرض الرئيسي الرابع
 المجتمع المدني(. -الحكومة) الدولةتقييم إجراءات مؤسسات 

 والستخراج النتائج اإلحصائية تم االعتماد على تحليل االنحدار البسيط، ونتائجه كما يلي:   
 ( 16جدول رقم )

تؤثر دوافع استخدام الشباب المصري لمواقع التواصل االجتماعي على مستوى الثقة في تقييم األطراف الفاعلة في مواجهة فيروس  
 المجتمع المدني(..  -االجتماعي )الحكومة كورونا عبر مواقع التواصل 

 المتغير المستقل  

2R 

معامل  

 التحديد 

 Fقيمة 
SIG 

معنوية  

 النموذج 
 المتغير التابع 

B 
معامل  

 االنحدار 

SIG 
معنوية  

 المتغير  

جمهور   دوافع 
 الشباب المصري 

0.077 34.16 0.0001 

الثابت 
(Constant ) 

101.432 
0.0001 

 تقييم الحكومة  
0.405 

0.0001 

0.106 44.76 

0.0001 

الثابت 
(Constant ) 

102.359 
0.0001 

المجتمع   تقييم 
 المدني 

0.422 
0.0001 

فيروس   - لمنشورات  المصري  الشباب  جمهور  استخدام  دوافع  تأثير  األول:  الفرعي  الفرض 
فيروس   مواجهة  في  الحكومة  إجراءات  تقييم  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  كورونا 

 كورونا: 
استخدام الشباب المصري لمنشورات فيروس كورونا عبر مواقع   وجود أثر ذي داللة إحصائية لتأثيردوافع

 R2التواصل االجتماعي على تقييم إجراءات الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وبلغ معامل التحديد )
= 0.077( المستقل  المتغير  أن  يعني  وهذا  استخدام(،  حوالي    دوافع  يفسر  المصري(  الشباب  جمهور 

حدث على تقييم إجراءات الحكومة، ويؤكد على معنوية هذا التأثير أن قيمة  من التغييرات التي ت   7.7%
P- Value    من )0.05أقل  قيمتها  وبلغت   ،0.0001( ف  قيمة  وكانت  معادلة (،  44.76(،  وكانت 

 االنحدار الخطي البسيط:  

 *Y= 102.539+ (0.422)تقييم إجراءات الحكومة

أنه كلما ارتفع دوافع استخدام   يعني  لمنشورات فيروس كورونا عبر  وهو ما  المصري  الشباب  جمهور 
االجتماعي   التواصل  ارتفاع  مواقع  إلى  ذلك  يؤدي  واحدة  الحكومة  بدرجة  إجراءات  بمقدار تقييم 

(B=.405)  كال بين  القوة  طرديةمتوسطة  عالقة  وجود  تبين  بيرسون  االرتباط  تحليل  وباستخدام   ،
(، وهو ما  0.0001( وذلك عند مستوى معنوية ) 0.281المتغيرين حيث كانت قيمة معامل االرتباط ) 
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ذلك على   يدل  لديها مستوى دوافع استخدام هذه الصفحات  ارتفع  الدراسة كلما  زيادة  يعني أن عينة 
 . احتمالية التقييم اإليجابي إلجراءات الحكومة

استخ - دوافع  تأثير  الثاني:  الفرعي  فيروس  الفرض  لمنشورات  المصري  الشباب  جمهور  دام 
مواجهة   في  المدني  المجتمع  إجراءات  تقييم  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  عبر  كورونا 

 فيروس كورونا: 
لمنشورات فيروس كورونا   - المصري  الشباب  لتأثيردوافع استخدام  أثر ذي داللة إحصائية  وجود 

إجرا تقييم  على  االجتماعي  التواصل  مواقع  فيروس  عبر  مواجهة  في  المدني  المجتمع  ءات 
  دوافع استخدام(، وهذا يعني أن المتغير المستقل )R2 = 0.106كورونا، وبلغ معامل التحديد )

من التغييرات التي تحدث على تقييم إجراءات   %10.6جمهور الشباب المصري( يفسر حوالي  
، وبلغت  05. 0أقل من    P- Valueالمجتمع المدني، ويؤكد على معنوية هذا التأثير أن قيمة  

 وكانت معادلة االنحدار الخطي البسيط:  (، 27.5(، وكانت قيمة ف)0.0.0001قيمتها ) 
 *Y= 42.75+ (0.445)تقييم إجراءات المجتمع المدني 

استخدام        دوافع  ارتفع  كلما  أنه  يعني  ما  فيروس كورونا وهو  لمنشورات  المصري  الشباب  جمهور 
تقييم إجراءات المجتمع المدني    بدرجة واحدة يؤدي ذلك إلى ارتفاععبر مواقع التواصل االجتماعي  

، وباستخدام تحليل االرتباط بيرسون تبين وجود عالقة طردية متوسطة القوة بين  (B=.422بمقدار )
المتغيرين حيث كانت قيمة معامل اال (،  0.0001( وذلك عند مستوى معنوية )0.326رتباط )كال 

وهو ما يعني أن عينة الدراسة كلما ارتفع لديها مستوى دوافع استخدام منشورات فيروس كورونا يدل  
 .زيادة احتمالية التقييم اإليجابي إلجراءات المجتمع المدنيذلك على 

 
 :الدراسة خاتمة

 :الحالية الدراسة عنها كشفت التي النتائج أبرز نستعرض يلي فيما
التواصل  • مواقع  عبر  الجائحة  عن  المقدمة  بالمعلومات  الدراسة  عينة  تأثر  مستوى  ارتفاع  تبين 

المعرفية التأثيرات  مقدمة  الكافية   االجتماعي، وجاء فى  بالمعلومات  تزودهم  المنشورات  هذه  أن 
والمفيدة عن فيروس كورونا، ثم الحرص على اتباع التعليمات بدقة ثم اكتساب معلومات مفيدة 
عن كيفية الوقاية من الفيروس، وجاءت التأثيرات السلوكية فى المرتبة األولى القناعة بمسئولية  

ثم تعليم األخرين كيفية تغيير أسلوب حياتهم، في   عينة الدراسة في حماية أنفسهم والمحيطين،
فى   الوجدانية  التأثيرات  تمثلت  فى  حين  كورونا  بفيروس  العدوي  من  والرعب  بالخوف  الشعور 

وفى   كورونا  فيروس  أخبار  تابعت  كلما  الصحة  وزارة  أداء  في  أكثر  الثقة  وتاله  األولى  المرتبة 
 تيجة متابعة هذه المنشورات. الشعور باالطمئنان العام ن  المرتبة األخيرة 
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االجتماعي     • التواصل  مواقع  على  الدراسة  عينة  بمتابعتها  تهتم  التي  المعلومات  أهم  أن  تبين 
جاء في الصدارة متابعة إحصائيات اإلصابة الرسمية والوقاية من الفيروس  بخصوص الجائحة  

خالل من  المتابعة  وكانت  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  صفحاتهم  عبر    عبر  مواقعهم 
اليوتيوب ثم الفيس بوك، ثم التويتر فاالنستجرام، وفي الترتيب الثاني جاء متابعة كيفية الوقاية  
من الفيروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي من خالل مواقعهم عبر اليوتيوب  

معلوما متابعة  جاء  الثالث  الترتيب  وفي  فاالنستجرام،  بوك  الفيس  ثم  تويتر،  تطور  ثم  عن  ت 
الفيروس عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي وكان المتابعة من خالل مواقعهم عبر  

 تويتر ثم الفيس بوك، ثم االنستجرام ثم اليوتيوب.
تبين أن متابعة األخبار الرسمية عن الجائحة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي   •

ل مواقعهم عبر الفيس بوك ثم اليوتيوب، ثم التويتر  جاء في الصدارة وكانت المتابعة من خال
التواصل  مواقع  على  صفحاتهم  عبر  الجائحة  عن  الرسمية  الفيديوهات  تاله  فاالنستجرام، 
االجتماعي جاء في الصدارة وكانت المتابعة من خالل مواقعهم عبر اليوتيوب ثم الفيس بوك ثم  

جاء الثالثة  المرتبة  وفي  فاالنستجرام،  عبر    التويتر  الجائحة  عن  األصدقاء  تعليقات  متابعة 
صفحاتهم على مواقع التواصل االجتماعي جاء في الصدارة وكانت المتابعة من خالل مواقعهم  

 عبر الفيس بوك ثم االنستجرام ثم االنستجرام ثم تويتر. 
األولى  جاءت اتجاهات عينة الدراسة إيجابيا نحو األطراف الفاعلة في مواجهة كورونا فى المرتبة   •

نحو مؤسسات المجتمع المدني ثم إجراءات الحكومة، وجاءت اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة  
أدوية كورونا   لبيع  منافذ  بتوفير  الحكومة  قيام  المنتظمة، تاله  غير  للعمالة  مالية  تقديم منح  في 

وى األمراض  للمصابين، وكانت أقل اإلجراءات تقييما هو إقرار الحكومة إجازة مدفوعة للمرأة وذ 
الحكومية  والمؤسسات  النقل  وسائل  وتطهير  بتعقيم  الحكومة  قيام  األخيرة  المرتبة  وفى  المزمنة 
والجامعات، وجاء فى مقدمة اإلجراءات التي اتخذتها مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص  

بمستشفي والممرضين  باألطباء  الخاصة  الوقائية  والمالبس  الطبية  المستلزمات  العزل تقديم  ات 
وبنك  المدنى  المجتمع  قيام مؤسسات  تاله  الجمهورية،  على مستوى  والحميات  الصحي  والحجر 
بصرف  الخاص  القطاع  قيام  األخيرة  المرتبة  وفى  اليومية  العمالة  لدعم  بحملة  المصري  الطعام 

 المرتبات للموظفين كاملة بدون أى خصم.  
 

 التوصيات:
ضرورة إعداد دراسات تتبعية ميدانية على الفئات العمرية المختلفة للجمهور المصري، وخاصة   .1

الصحي  الوعي  وتعزيز  للفيروس  اإلعالمية  بالتغطيات  تأثرهم  مدى  على  للتعرف  الطفولة، 
 لديهم.
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 .واإلخباري واألجنبي في مواجهة هذه الجائحة
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Abstract 
 

         The study aimed to find out the extent of Egyptian youth dependence 

and using of social media networks and their role in educating them about the 

dangers of the emerging corona virus, and to what extent this had an impact on 

the awareness, knowledge and attitudes of Egyptian youth towards the emerging 

corona virus, and to identify the youth's attitudes towards the active parties, 

based on an available deliberate sample of about 400 persons, only from 

Egyptian youth aged between 18 to 35 years old, and the form was distributed 

electronically in the period from 1/12/2020 until 1/2/2021 . 

The results of the study revealed that the study sample was highly affected by 

the information provided on the pandemic through social media, and the rate of 

youth’s use of social networks increased and considered them the main source 

of information about the pandemic. The results also revealed the increasing 

follow-up of young people to official news about the pandemic through their 

pages on social media. The official videos are followed by the doctors’ pages 

and tweets about the pandemic, then the pages of the World Health 

Organization, and the trends of the study sample were positive towards the 

active parties who are in the face of Corona, where the civil society institutions 

came in the first place, then the government actions. 
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